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مقـــدمه	

آموزش های روان شناختی عالوه بر اینکه به عنوان یکی از تکنیک های درمانی در كار با بیماران 
و مراجعین، كاربرد زیادی دارد، در عین حال بخشی از راهبرد برنامه های پیشبردی و پیشگیرانه در 
حوزه سالمت روان محسوب می شود كه در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون شامل آموزش رسمی، 
عمومی و غیررسمی قابل اجراست. این آموزش ها كه در راستای افزایش دانش روانی و توانمندی های 
افراد در مقابله با آسیب های روانی و اجتماعی طراحی و به اجرا در می آید باید خود مبتنی بر اصول 
روان شناسی یادگیری باشد تا بتواند بیشترین اثربخشی را فراهم كند. از این رو تالش شده تا با مروری 
بر نظریات رایج یادگیری و با اتکا بر تجربه های آموزشی متعدد، روش ها و تکنیک هایی عرضه شود 
كه بتواند در پیشبرد اهداف آموزشی، مهارتهای مدرسین را ارتقا بخشیده و فضای آموزشی مثل 
كالس، كارگاه و حتی جلسات سخــنرانی را به محیطی شاداب و فعال تبدیل كرده و در نهایت فرایند 
یاددهی- یادگیری را تسهیل كند. این مجموعه كه به سفارش دبیرخانه منطقه یک مراكز مشاوره 
دانشگاه هاي وزارت علوم توسط همکار فرهیخته جناب آقاي داود بهزاد تهیه و تدوین گردیده دارای دو 
بخش است كه در بخش اول به معرفی انواع رویکردها و روش های اصلی تدریس پرداخته و در بخش 
دوم تکنیک های مرتبط با هر روش را با توجه به تنوع موضوعات آموزشی، با آوردن نمونه های عملی 
در اختیار خواننده قرار داده است تا آنچه را كه برایش اثربخش و یاری دهنده است، انتخاب كند و به كار 

گیرد. با امید به ارتقاء اثربخشي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي.
         
حمید پیروي 
دبیر منطقه یک مراكز مشاوره
 وزارت علوم تحقیقات و فناوري
پاییز 1390
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بخش اول
مروری	بر	روش	های	تدریس



فراینـــد	یاددهــی-	یادگیــری
آموزش و یادگیری واژگانی هستند كه در زندگی روزمره مردم كاربرد بسیاری دارند، در فرهنگ 
لغت یادگیری كسب دانش، فهمیدن یا تسلط         یابی از راه تجربه یا مطالعه معنی شده است. طبق تعریف 
كیمبل)1961( یادگیری را تغییری نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری)رفتار بالقوه( می داند كه در 
نتیجه تجربه حاصل می شود.)سیف89:47( در مقابل این تعریف رفتاری از یادگیری، برخی معتقدند 
یادگیری، خود نوعی رفتار خودانگیخته و مستقل محسوب می شود. آموزش را اینگونه می توان تعریف 
كرد؛ فعالیتی هدف  دار و از پیش طراحی شده به منظور ایجاد فرصت و تسهیِل یادگیری است و تدریس 
به عنوان بخشی از آموزش، تعامل بین مدرس و فراگیر  با توجه به امکانات و موقعیت در راستای 
اهداف آموزشی است. پس چنانچه یادگیری صورت نگیرد این فعالیت تدریس محسوب نمی شود.
)شعبانی89:16( هر آموزشی دربردارنده اهدافی است. اهداف آموزشی، هدف هایی هستند كه نوع رفتار 

و قابلیت هایی را كه انتظار داریم فراگیر پس از یک فعالیت آموزشی به آنها برسد مشخص می كنند. 
قابل  حركتی  روانی   و  عاطفی  شناختی،  حوزه  سه  در  آموزشی  اهداف  بلوم  طبقه بندی  طبق 
تقسیم بندی اند: نخست حیطه شناختی كه به دنبال ارائه ی اطالعات و آگاهی رسانی با هدف افزایش 
سطح دانش فرد در مورد موضوعات مختلف است. دوم حیطه عاطفی كه مبتنی بر نگرش ها، عواطف، 
عالیق و ارزش هاست و هدفش تأثیر گذاردن بر تمایل و گرایش شخص به موضوعاتی چون مصرف 
سیگار یا مواد مخدر و سوم حیطه روانی حركتی كه بیشتر شامل مهارت های عملی بوده و درصدد 
افزایش توانمندی و توسعه مهارت های فردی و اجتماعی است. كسب مهارت از مشاهده و تقلید شروع 
شده و به عادی شدن انجام عمل منتهی می شود. در واقع در فعالیت های آموزشی بین سه حوزه مذكور 
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نمی توان مرز مشخصی قائل شد. آمیختگی این سه حوزه به گونه ای است كه مثاًل مهارت در یک زمینه 
خاص مستلزم درک و شناخت بهتر و عالقه به موضوع و موقعیت است. از این رو یادگیری كامل زمانی 

میسر می شود كه آموزش در هر سه بعد انتقال پیدا كند.
اصوالً در طراحی هر مجموعه آموزشی به سازماندهی مطالب، محتوا و روش های آموزش به شکلی 
منطقی تاكید می شود، در توضیح این سه مؤلفه )محتوا، ساختار، راهبرد( محتوا آنچه را كه قرار است 
آموزش دهیم، شامل می شود. در تنظیم محتوا چند مالک مهم است؛ نخست و پیش از هر چیز ارزیابی 
معلومات فراگیر، دوم تکرار عناصر اصلی در طراحی محتوای آموزشی و در پایان امکان تركیب عناصر 
و رسیدن به یک تصویر منسجم از موضوع مورد نظر است. ساختار، چگونگی شروع، ترتیب ارائه محتوا 
و جمع بندی مطالب و درک ارتباط اجزا با كل را در بر می گیرد، به طوری كه مطالب همانند قطعات 
یک پازل در كنار همدیگر قرار بگیرند و راهبرد، مجموعه روش هایی است كه به انتقال موثر آموزش 
كمک می كند. بدون شک نوع سازماندهی، تنظیم مباحث و مطالب آموزشی و محتوا و روش های ارائه 
در كارایی تدریس بسیار موثر است. اما آنچه كه در اینجا مورد تأكید ما قرار دارد روش ها و راهبردهای 

تدریس است. 

ساختار، چگونگی شروع، ترتیب 
ارائه محتوا و جمع بندی مطالب 
و درک ارتباط اجزا با كل را در 
بر می گیرد، به طوری كه مطالب 
همانند قطعات یک پازل در كنار 
همدیگر قرار بگیرند و راهبرد، 
كه  است  روش هایی  مجموعه 
كمک  آموزش  موثر  انتقال  به 

می كند.
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 روش آموزش و نگرش به شیوه تدریس، برای هر كس بستگی به تجربه های آموزشی و اطالعات 
به دست آمده خود فرد در این زمینه دارد اما به طور كلی فرایند آموزش را می توان بر پایه رویکردهای 
مختلفی طرح ریزی كرد. هر یک از الگوهای تدریس بر اساس نظریه خاصی شکل گرفته است و هر 
كدام دارای ارزش نسبی اثربخشی خاصی هستند. نظریه پردازهای آموزشی معتقدند چون افراد بر حسب 
تفاوت های فردی به شیوه های مختلف فرا  می گیرند، پس برای هر تکلیِف یادگیری و برای هر یادگیرنده 
یک سطح بهینه یادگیری وجود دارد كه یادگیری كارآمد را ممکن می كند. اگر سطح تحریک بیش 
از حد باشد یا به اندازه كافی نباشد، یادگیری دشوار خواهد بود. پس در طراحی آموزشی با تلفیق 

نظریه های یادگیری می توان از ساختار و راهبردهای متنوعی بهره گرفت.
ادگار دیل1 در نظریه مخروط یادگیري اش)در شکل زیر( تجـــربه های یادگیري فراگیــرها را به 
صورت سلسله مراتبی از باالترین سطح  نمادین )عالئم و نشانه ها( به سمت سطوح پایین )عینی و 
مستقیم( نشان می دهد. این روند كاهشی با عیني تر شدن  فعالیت هاي  یادگیري  به افزایش  مدت 
زمان نگهداري آموخته ها در ذهن منجر می شود. در این مدل ماهیت یادگیری غیرفعال به صورت 
كالمی)خواندن- شنیدن( و دیداری )مشاهده ی تصاویر( تعریف شده و اثرگذاری آن؛هنگام خواندن 
مطلب 10درصد، هنگام شنیدن 20درصد، هنگام دیدن 30درصد و زمان شنیدن و دیدن با هم تا 
50درصد ماندگاری دارد. در حالی كه در یادگیری فعال كه در آن فراگیر به اجرای فعالیت ها و كسب 
تجربه ها در موقعیت های واقعی و شبیه سازی شده به صورت جمعی و مشاركتی می پردازد، یادگیری 
پایدارتر و عمیق تر خواهد بود. به طوری كه از طریق بحث و گفت وگو 70درصد مطالب و از طریق انجام 

دادن و عمل كردن 90درصد مطالب در حافظه باقی می ماند.)احدیان و دیگران78:65(

1. Edgar Dale

خواندن%10 

شنیدن %20

نگاه كردن به تصاویر%30 

دیدن فیلم و نمایش%50 

شركت در بحث  گروهی%70 

انجام فعالیت عینی و كسب تجربه شبیه سازی شده %90
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برنامه های آموزش روان شناختی  این نکته در آموزش دانشجویان به عنوان مخاطبین اصلی   
متناسب با روحیات و مقتضیات خاص ایشان ضروری به نظر می رسد. عالوه بر این تنوع در تدریس، 
این فرایند را جالب و لذت بخش می كند. موثر بودن آموزش وابسته به تنوع روش های به كار گرفته 
شده، است. عموماً مالک های اصلی در انتخاب روش تدریس شامل؛ محتوای آموزشی، امکانات و اهداف 
است. در واقع تدریس همانند بازی شطرنج  است؛ هر مهره دارای كاركردی است و متناسب با شرایط 

مقتضی، حركت بعدی انجام می شود.

برای	هر	تکلیف	یادگیری	و	برای	هر	یادگیرنده	یک	سطح	بهینه	
نظریه	های	 تلفیق	 با	 آموزشی	 طراحی	 در	 دارد.	 وجود	 یادگیری	

یادگیری	می	توان	از	ساختار	و	راهبردهای	متنوعی	بهره	گرفت.
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رویکردهای	تدریس
هر الگوي تدریس شامل مجموعه اي از عوامل و عناصر منظم و منسجم از جمله روش تدریس، 
محتوا، مواد آموزشي، هدف، فعالیت و مهارت معلم و فعالیت یادگیرنده است. هر الگو بسته به هدف و 
ویژگي هاي خاص خود، برخي از عناصر تاثیرگذار بر موقعیت یادگیري را بیشتر مورد توجه قرار مي دهد. 
جویس و همکاران 2 الگوهاي تدریس را به چهار خانواده تقسیم كرده اند: الگوي اطالعات پردازي، الگوي 
اجتماعي، الگوي انفرادي و الگوي سیستم هاي رفتاري.هر خانواده الگوهاي مختلفي را به شرح زیر در 

بر مي گیرد:

الف-	خانواده	ی	الگوي	اطالعات	پردازي : یادگیري به شیوه استقرایي، دریافت مفهوم، 
الگوي استقرایي كلمه – تصــویر، كاوشــگري علمي و ورزیــدگي در كاوشــگري، حفــظ 

كردن، بدیعه پردازي، پیــش سازمان دهنده.

ب-	خانواده	ی	الگوهاي	اجتماعي	: یاری در یادگیري، ایفاي نقش.

ج-	خانواده		ی	الگوهاي	انفرادي : تدریس غیر مستقیم، توسعه مفهوم مثبت از خویشتن.

د-	خانواده	ی	الگوهاي	سیستم	هاي	رفتاري :  یادگیري تسلط آموزي، آموزش مستقیم، 
یادگیري از طریق شبیه سازها.

اما عموماً در یک تقسیم بندی كلی از دو نوع رویــکرد، تحت عنوان تدریس مستقیم و تدریس 
غیر مستقیم نام می برند كه هر كدام دربرگیرنده روش های خاص خود هستند. در این بخش به توضیح 

این دو رویکرد و معرفی روش های آنها می پردازیم:

	1		 تدریس	مستقیم	و	انواع	آن
 تدریس مستقیم، نوعی آموزش ساختاری شده ی منظم و مهارت مدار است كه در آن مدرس 
بیشترین نقش را در سازمان دهی فعالیت های آموزشی دارد. تدریس مستقیم  بیشتر مبتنی بر رویکرد 
رفتاری بوده و به دنبال آن است كه در فرایند تدریس، اهداف آموزشی به اهداف عینی و سپس به 
فعالیت های آموزشی تبدیل شوند. طبق رویکرد رفتاری مدرس پیش از اجرای برنامه ی آموزشی نتایج 
مورد نظر را به صورت اهداف و فعالیت های صریح و رفتاری تعیین و تنظیم و در فرایند تدریس نیز 
از تقویت كننده های مختلف استفاده می شود. هدف های رفتاری به مدرس كمک می كند تا آنچه را 

2. Joyce, R. Bruce
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كه از فراگیر انتظار دارد به درستی دریابد. این رویکرد با استفاده از روش هایی چون مهارت آموزی، 
الگوهای پیش سازمان دهنده و سخنرانی اهداف آموزشی خود را پیش می برد. انتقادات چندی بر 
تدریس مستقیم وارد است،از جمله اینکه اگرچه هدف های رفتاری و عینی می توانند جهت و هدف 
فعالیت های تدریس را مشخص سازند اما راه ابتکار، خالقیت، اكتشاف و انعطاف پذیری را بر مدرس و 
مخاطب می بندد،همچنین ارائه محتوا بدون توجه به تفاوت های فردی و با روشی ثابت و یکسان باعث 
خستگی و دل زدگی مخاطبین می شود. روش معلم- شاگردی یا روش سخنرانی كه بطور سنتی روش 
غالب در برگزاری اكثر نشستها، جلسات و دوره های آموزشی بوده، از آغاز مورد انتقادات سختی از 
سوی روان شناسانی چون ثرندایک و اسکینر قرار گرفته است، "ثرندایک معتقد بود گفتن، آموزش دادن 
نیست، روش سخنرانی حداقل فرصت را به شاگرد می دهد تا خود به كشف امور بپردازد و تنها نتیجه 
گیری ها را در اختیار او میگذارد." )سیف89:114( اسکینر نیز با این روش مخالف بوده و آن را موجب 
بی توجهی به تفاوت های فردی، امکان دریافت نداشتن بازخورد از مخاطب و محدودیت در ارائه مطالب، 

در گام های كوچک می دانست.
 در ادامه این بخش سه الگوی رایج تدریس مستقیم یعنی سخنرانی و مهارت	آموزی و	پیش	

سازمان	دهنده	ها	معرفی می شود.

1-1			روش	سخنرانی		
اساس كار این روش، ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف مدرس و یادگیری آنها از طریق گوش 
دادن و یادداشت برداشتن از سوی فراگیران محسوب می شود. انتقاداتی مبنی بر مدرس محور بودن 
این روش، از لحاظ در نظر نگرفتن نیازها و توانایی های فراگیر وارد است.  یافته های پژوهشی نیز بر 
محدودیت اثربخشی آن اشاره دارند، با این وجود در مواردی استفاده از روش سخنرانی، مناسب تر از 

سایر روشها محسوب می شود و آن زمانی است:
•   هدف، انتشار یا انتقال اطالعات باشد،

•   تعداد مخاطبین زیاد باشد،
•   مواد آموزشی به جز از این طریق قابل طرح نباشد،

•   هدف برانگیختن افراد و یا معرفی زمینه یا موضوع خاصی به آنان مد نظر باشد،
•   نیاز به یادآوری در مدت زمان كوتاهی باشد.

مراحل	روش	سخنرانی
ارائه مطلب به طور موثر در قالب سخنرانی می تواند شامل مراحلی به شرح زیر باشد:

الف(	آمادگی؛	سخنران باید كنترل الزم را بر خود و موضوع داشته و از نظر هیجانی احساس 
آسودگی كند. همچنین تجهیزات و وسایل آموزشی اعم از میکروفون، ویدئو پروژكشن و... از قبل 

مهیا باشد.
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ب(	مقدمه؛ مقدمه، شروع سخنرانی و ایجاد ارتباط و جلب توجه مخاطبین است، برای این منظور 
آگاهی بر ویژگیهای سنی، جنسی، سطح تحصیالت، فرهنگ، عالیق و نیازهای مخاطبین می توانند 
كمک كننده باشند. استفاده از پیش سازمان دهنده و بیان صریح هدفها گام مهمی در شروع بحث 
است. شور و حرارت سخنران و شوق و ذوق ارائه، برای استمرار بخشیدن به توجه مخاطبین و حفظ 
عالقه آنان بسیار تعیین كننده است، در عین حال سخنران می تواند با تغییر محركها اعم از استفاده از 
وسایل كمک آموزشی بخصوص تصویری مثل ارائه نمودارها و جداول ترسیمی كه برای خالصه كردن 
و سرعت بخشیدن به ارائه مطلب به كار می روند اثر بیشتری در جلب توجه و یادگیری داشته باشد. 
دادن استراحت كوتاه نیز در بین سخنرانی به اشکال مختلف اعم از گفتن لطیفه، پذیرایی و ... می تواند 

در استمرار بخشیدن به توجه و عالقه مخاطبین موثر باشد. 

ج(	محتوای؛ در بیان محتوای سخنرانی نیازی به بیان جزئیات نمی باشد، هر چه مطالب از 
جامعیت بیشتری برخوردار باشند بهتر یاد گرفته می شوند. همچنین سازماندهی مطالب در سهولت 
یادگیری اثرگذار خواهد بود، زیرا باعث می شود تصویر كاملی از موضوع در ذهن مخاطب شکل بگیرد و 
مخاطب احساس كند در یک مسیر مشخص پیش می رود ولی اگر محتوا پراكنده و سخنران از شاخه 
ای به شاخه ای بپرد، شنونده نمی تواند زنجیره مطالب را پیگیری نموده و به نتیجه برسد. پس بایستی 
ایده های كلی به مفاهیم جزئی تقسیم شده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص نمود. ارائه فلوچارت 

نمونه خوبی برای این نوع معرفی است.

مفاهیم  ارائه  روش،  این  كار  اساس 
و  مدرس  طرف  از  شفاهی  طور  به 
یادگیری آنها از طریق گوش دادن و 
از سوی فراگیران  یادداشت برداشتن 
انتقاداتی مبنی بر  محسوب می شود. 
مدرس محور بودن این روش، از لحاظ 
در نظر نگرفتن نیازها و توانایی های 

فراگیر وارد است.  
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د(	جمع	بندی	و	نتیجه	گیری:  در مرحله پایانی سخنرانی الزم است به مرور و بازگویی نکات 
مهم پرداخته و یا با طرح پرسش و پاسخ از مخاطبین بازخورد بگیرد.

 
نمونه	ای	از	روش	ابتکاری	سخنرانی

گاه در جلساتی كه تعداد مخاطبین زیاد می باشد داشتن ابتکاراتی از جمله ارائه همزمان مطلب 
توسط دو سخنران كه هر دو نسبت به موضوع احاطه داشته و هر یک از توانمندی و سبک بیان 
خاصی برخوردار است، می تواند برای مخاطبین بسیار جالب توجه و كارساز باشد. در این روش به 
جای اینکه موضوع مورد بحث بین دو سخنران تقسیم شود مطلب بطور واحد و به شکل هماهنگ 
بین آن دو ردوبدل و اصطالحاً پاس می شود. این تکنیـک كه برخاسته از اصل خوگیری- حساس 

شدگی است، می تواند به جلسات سخنرانی شادابی خاصی ببخشد.

2-1				مهارت	آموزی
 این شیوه بیشترین كاربرد را در آموزش مهارتهای عملی دارد،هرچند الگوی مناسبی برای آموزش 
خالقیت، مهارتهای تفکر سطح باال و یا مفاهیم انتزاعی نیست)آرندز1988به نقل از شعبانی ص149( البته 
مدرس باید در نمایش مهارت مزبور تسلط الزم را داشته باشد و این خود نیاز به تمرین های مکرر قبلی دارد.

مهارت آموزی شامل 5 مرحله است:
1. معرفی و اطالعات الزم در مورد رفتار یا مهارت مورد نظر، اهمیت، ضرورت و چرایی آن

2. نمایش گام به گام مهارت و تشریح اطالعات هر مرحله
3. تعیین و تنظیم تمرینهای هدایت شده برای اجرا توسط فراگیران

4. ارزشیابی میزان مهارت یادگرفته شده و ارائه بازخورد الزم
5. تعیین و تنظیم تمرینهای مستقل برای انتقال آن به موقعیتهای پیچیده و زندگی واقعی

مثالی از مهارت آموزی در طراحی آموزش مهارت كنترل خشم:
1. تعریف هیجان خشم، عوامل موثر در بروز خشم، اهمیت و فایده كنترل خشم و تاثیر آن در 

روابط بین فردی، توضیح مدل باور- احساس- واكنش رفتاری در بروز خشم
2. طراحی و اجرای نمایشی چند موقعیت ایجاد كننده خشم و نشان دادن واكنشهای صحیح و 

ناصحیح نسبت به موقعیتها 
3. تعیین و اجرای موقعیتهای آزمایشی برای كنترل خشم توسط مخاطبین 

4. ارزشیابی و تحلیل اجراها بر اساس مدل مزبور و ارائه بازخورد مناسب به فراگیران
5. ارائه نمونه تمرینهایی برای اجرا در موقعیت های واقعی اعم از كالس، محیط خوابگاه، صف بانک و...
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3-1		 	پیش	سازمان	دهنده	ها			
الگوی پیش سازمان دهنده كه شیوه ای در سامان دهي برنامه درسي و شیوه تدریس است به انتقال 
اطالعات به صورت معنادار و موثر كمک مي كند، این روش ساخت شناختی دانش آموزان را  استحکام 
مي بخشد، تمایل به كاوشگري و عادت هاي تفکر دقیق را در آن ها رشد مي دهد،  لنگرگاه فکري براي 
دانش آموزان در هنگام یادگیري فراهم مي آورد، و به معلم در توضیح، یکپارچگي و پیوستگی مطالب 

درسي جدید و قدیم كمک مي كند.
الگوي تدریس پیش سازمان دهنده براساس افکار دیوید آزوبل3 رشد یافته است. او بررسي هاي 
مختلفي براي كشف موثر بودن نظریه یادگیري معنادار با استفاده از پیش سازمان دهنده انجام داده است. 
در این روش آگاهی قبلی از موضوع آموزش اولین گام و مدخل ورود به آن است. پیش از این ثرندایک 
بود كه از اصطالح آمایه یا نگرش در توضیح آمادگی هایی كه یادگیرنده با خود به موقعیت یادگیری می 
آورد، سخن به میان آورد. این آمادگی ها دانش، نگرش، ارزشها، انتظارات، رفتارها و گرایشات افراد نسبت 
به موضوع بحث را در بر می گیرد. امروزه از مفهوم پیش سازمان دهنده به عنوان مفاهیم كلی و انتزاعی از 
مطالب درسی كه هدف اساسی آنها ایجاد یک چارچوب ذهنی و یکپارچگی و وحدت میان مطالب قبلی 
و مطالب جدید در ذهن یادگیرنده است، یاد می شود. پیش سازمان دهنده می تواند به صورت الگوهای 
عینی اعم از اشکال، نمودارها و یا با مرور یک سری سوال، عبارات و یا پاسخهای مورد انتظار مدرس بیان 

گردد یا اینکه می تواند شامل یک توضیح مختصر درباره عنوان درس باشد. 

3. D. Auzubel

موضوع  از  قبلی  آگاهی  روش  این  در 
به آن  اولین گام و مدخل ورود  آموزش 
از  كه  بود  ثرندایک  این  از  پیش  است. 
اصطالح آمایه یا نگرش در توضیح آمادگی 
موقعیت  به  خود  با  یادگیرنده  كه  هایی 
یادگیری می آورد، سخن به میان آورد. 
ارزشها،  نگرش،  دانش،  ها  آمادگی  این 
انتظارات، رفتارها و گرایشات افراد نسبت 

به موضوع بحث را در بر می گیرد. 
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مثالی از مورد اخیر در عبارت زیر آمده است:" امروز می خواهم اهداف این جلسه را برایتان توضیح 
دهم و اینکه در هر مرحله چه كارهایی انجام خواهیم داد..."  این عبارت باعث آمادگی ذهنی مخاطبین 
برای ورود به بحث می شود. همچنین پیش سازمان دهنده را می توان به شکل پمفلت یا بروشور، قبل 

از شروع كالس، در اختیار مخاطبین قرار داد.
 گفته می شود پیش سازمان دهنده ها 4 ذهن مخاطب را برای ورود به بحث آماده می كنند و 
همچنین كمک می كنند تا مخاطب دانسته های خود را سازماندهی نماید. برانگیختن آگاهی قبلی 
مخاطبین در خصوص موضوع موجب فراخوانی مطالب در ذهن آنان می شود. این شیوه بخصوص در 
تدریس مفاهیم پیچیده بسیار سودمند است. اما برخی معتقدند اگر مطالب به صورت كلی و مقدماتی از 
قبل شروع بحث اصلی به افراد گفته شود، ممکن است موجب از دست رفتن جذابیت و كاهش انگیزش 
آنان گردد. این عده كه مدافع عنوان رویکرد تجربی و شهودی هستند تالش می كنند تا مسیر بحث بر 

اساس پاسخهای مخاطبین پیش برود پس نیازی به ساختار یا پیش سازمان دهنده ای از قبل ندارند.

2				تدریس	غیر	مستقیم	و	انواع	آن	
جان دیویی نزدیک به یک قرن پیش، اعالم كرد كه كالس درس باید آینه ی جامع، وسیع و 
آزمایشگاهی برای یادگیری واقعی باشد. در رویکرد تدریس غیر مستقیم كه بر گرفته از دیدگاه های 
نوین یادگیری از جمله انسان گرایی، شناخت گرایی و گشتالت است، از یک سو به ویژگیها و ظرفیتهای 
یادگیری مخاطبین، عالئق، نیازها و تواناییهای فراگیران توجه داشته و از دیگر سو با در نظر گرفتن 
موقعیت فیزیکی، هیجانی و اجتماعی ،سعی می شود كه از طریق انتقال مفاهیم و تبدیل آن به مهارت 
در مخاطبین ،تاثیرات آموزشی به حداكثر خود برسد. این آموزشها با عناوین مختلف تعاملی، فعال، 
باساختار، تجربی، اكتشافی و غیره  باعث تنوع بخشیدن به روشها و عیني سازي محتواي آموزشي و 
درک و دریافت موثرتر آن گردیده است. با توجه به اهمیت و تاثیر این رویکرد در آموزش بخصوص 
دوره های رشد در اینجا سعی می كنیم به مهمترین آنها پرداخته و برخی از انواع روشهای مربوطه را 

در زیر مورد بررسی قرار دهیم.

	1-2			روش	تدریس	فعال	)تعاملی(		
  با توجه به وجوه مشترک بسیار بین این دو سبک تدریس فعال و تدریس تعاملی در اینجا به 
مرور هر دو تحت یک عنوان می پردازیم. دیدیم كه در رویکرد تدریس مستقیم تاكید بر هدف های 
درسی بوده و مدرس، محور و ارائه دهنده اطالعات است و هدف تغییر میزان دانش و ارائه اطالعات 

4.  Advance Organizer   
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از قبل تدوین شده از طریق سخنرانی یا توضیح دادن است، اگرچه این رویکرد در موارد خاص كاربرد 
الزم را دارد "اما در دیدگاه افرادی چون مک دونالد)1973( پرورش مهارت های تفکر و كاوشگری 
تقویت  یا  آورده  به وجود  فراگیران  تعیین شده در  از پیش  رفتاری  اهداف  نوشتن  با  توان  نمی  را 
كرد")شعبانی89:238( از این رو روشهای فعاالنه تری برگرفته از دیدگاه های متفکرینی چون كارل 

راجرز ضرورت یافت. 

در روش تدریس تعاملی،عالوه بر كسب اطالعات و مهارتها، بر فرایند تفکر و اهداف اجتماعی 
آموزش نیز تاكید می شود. مدرس و فراگیر در فضایی مبتنی بر مشاركت، فعالیتهای آموزشی را دنبال 
می كنند. معلم نقش راهنما و تسهیل كننده را بر عهده دارد "... و در جهت سوق دادن فضای كالس 
به سوی پرسشگری و تفکر، كالس را با یک موقعیت تشویق كننده آغاز میکند و فراگیران می توانند 
تعارضات اساسی بین نگرشها و عقاید یکدیگر را كشف و نسبت به آن واكنش نشان دهند" )همان 
ص234( در این رویکرد فراگیران فعاالنه مسائل را كشف و حل می كنند، سوال می كنند و با همیاری 
دیگران یاد می گیرند و به شکلی پویا با دیگران و محیط اطراف در تعامل هستند. در مجموع این روش 
مخاطب یا فرایند، محور فعالیتهای آموزشی است. از سویی این روش مستلزم پذیرش، همدلی، اعتماد و 
همکاری متقابل است بطوریکه افراد فارغ از هرگونه پیشداروی، تبعیض و قضاوت در گروه شركت كنند. 
در این نوع آموزش تالش در ایجاد موقعیتهای آموزشی بر اساس تجربه و تعامل است چرا كه تجارب 
آموزشی نشان می دهد كه افراد از طریق تجربه بیشتر می آموزند به خصوص هنگامی كه یادگیری 
مهارتها مدنظر باشد. "نظریه پردازان تدریس تعاملی معتقدند كه مهارتهای مهم زندگی نظیر صحبت 
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كردن، گوش دادن، استدالل و حل مساله از طریق تجارب تعاملی تقویت می شود")اسالوین1991به 
نقل از شعبانی ص 233(  افراد در دوره های مهارتهای زندگی دانش و اطالعات را نمی آموزند، بلکه آنها 
را كشف می كنند، آنان با احساسات، عقاید و تجارب خود و دیگران سروكار دارند. از آنجایی كه برنامه 
مهارتهای زندگی با تکیه بر آموزش فعال ضمن حفظ احترام و اعتماد و پذیرش متقابل بین مدرس و 
مخاطب، به اشتراک احساسات، افکار و تجارب در یادگیری پرداخته و  همانگونه كه مخاطبین از یکدیگر 

و مدرس می آموزند مدرس نیز در كار با مخاطبین خود تجارب ارزنده ای می اندوزد.
در ذیل به برخی از مهمترین ویژگیهای یادگیری فعال می پردازیم: 

ویژگی	های	یادگیری	فعال	
•  یاد گیرندگان بطور فعال در فرایند یادگیری مشاركت دارند. 

•  نقش آموزش دهنده )معلم( یا هر عامل خارجی فقط تسهیل كننده است.
•  فرایند یادگیری بر اساس تجارب و اطالعات، عالئق، خواسته های فراگیران شکل می گیرد.

•  هر كسی می تواند خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا كند.
•  معلم به همان اندازه از شاگردان یاد می گیرد كه هر شاگرد از وی و سایر فراگیران یاد 

می گیرد.
•  استقالل یادگیرنده، مهم ترین ركن در یادگیری می باشد.

•  عملکرد فعاالنه مدرس در جریان آموزش موجب برانگیختن فراگیران می شود.
•  ابراز بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ” ارزشیابی از خود ” می باشد.

•  فرایند یادگیری مبدل به فرایند رشد یادگیرنده می شود.
همانگونه كه اشاره شد در این شیوه مدرس بیشتر نقش تسهیل گر را ایفا می كند كه این با ارائه 
صرف اطالعات و موعظه و نصیحت مغایر دارد. از اینرو آموزش فعال مستلزم برخورداری مدرس از 
ویژگی هایی است كه كسب آن نیاز به تمرین و ممارست دارد. از جمله می توان به عالقه و انگیزه، تحمل 
و صبوری، خالقیت، صمیمیت و مهربانی، انعطاف پذیری، موقع شناسی و مهارتهای ارتباطی اشاره نمود. 
گاه در برخی مدرسین نسبت به پذیرش این شیوه آموزش، مقاومت وجود دارد كه مهمترین دالیل آن را 
می توان در از دست دادن كنترل در كالس، عدم احساس ظرفیت الزم در مخاطبین و سبک آموزشی 

عادت شده  آنان پیدا كرد. 

مراحل	آموزش	فعال:	
بطور كلی آموزش فعال 5 مرحله دارد كه بترتیب عبارتند از: 

1. تعیین موضوع و تعریف حیطه  عمل و اجرا
2. فعالیت تجربی؛ شامل انجام فعالیت و تمرین عملی توسط مخاطبین

3. انعکاس یا پردازش؛ گفتگو درباره آنچه انجام  گرفته و آنچه یاد گرفته شده و تاثیر آموخته ها 
روی افکار و احساسات
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4. تقویت و استحکام ؛ اعم از تمرینهای تعقیبی و در میان گذاشتن آنچه آموخته شده با دیگران.
5. كاربرد عملی:  تجربه و آزمایش آموخته ها در موقعیتهای واقعی

مهمترین عوامل محدود كننده روش تعاملی را محدودیت زمانی و مکانی- امکانات مورد نیاز- تعداد 
زیاد مخاطبین- عدم صراحت و اعتماد بین فراگیران برای اظهار عقاید و نگرشها عنوان كرده اند. از جمله 
مهمترین انواع روشهای تدریس تعاملی می توان به پرسش و پاسخ- ایفای نقش- بحث گروهی- بازی 

و فعالیت گروهی اشاره كرد.

2-2			روش	تدریس	اکتشافی
آن نوع از آموزش است كه در آن موضوع به شکل نهایی به یادگیرنده ارائه نمی گردد، بلکه یادگیری 
مستلزم سازماندهی مطالب توسط فراگیر است. این سازماندهی، زمانی صورت می گیرد كه فرد بتواند 
ارتباط میان اجزاء را كشف كند و بعد از درک تفاوت ها و تشابهات به یک نقشه شناختی برسد. فرآیند 
اكتشاف را یادگیری "بوسیله خود" تعریف كرده اند. روش اكتشافی روشی فرایند محور است و در 
آن مالک چگونگی یادگیری است و یادگرفتِن شیوه یادگیری بسیار اهمیت دارد . اطالعات قبلی یا 
دانش پیشین در این روش مورد تاكید است. مدرس در نقش راهنما و مشاور، فراگیران را به جستجو، 

كنجکاوی و تحقیق واداشته و آنها را هدایت و سازماندهی می كند.
از آنجایی كه این روش عموماً برگرفته از نظریات شناختی یادگیری است برای درک بهتر آن در 
اینجا بطور گذرا به نقطه نظرات متفکرینی چون پیاژه و مکتب گشتالت و دیگر شناخت گرایان خواهیم 
پرداخت. "از دید پیاژه تجارب آموزشی باید پیرامون ساخت شناختی یادگیرنده بنا  شود. وی معتقد 
بود این معلم است كه باید نوع ساخت شناختی هر یادگیرنده را تعیین كند. ساخت شناختی مجموعه 
اطالعات و مفاهیمی)طرحواره هایی( است كه در زمینه خاصی در ذهن فرد وجود دارد. از آنجایی كه 
افراد هم سال و هم فرهنگ از ساخت شناختی مشابهی برخوردارند)سیف89:364( پس درک ساخت 
شناختی از طریق سواالتی كه مخاطب می پرسد امکان پذیر است. برای اینکه یادگیری بهتر صورت 
گیرد ،باید اطالعاتی ارائه شوند كه قابلیت جذب در ساخت شناختی را داشته باشند و در عین حال 
قدری هم متفاوت باشند، به عبارتی تجارب آموزشی باید تا حدی چالش برانگیز باشند. این باعث ایجاد 
عدم تعادل در ساخت شناختی گردیده و خود انگیزه ی كشف و یادگیری را در فراگیر باال می برد. پس 
مدرس در فرایند تدریس سعی می كند با به چالش كشیدن ساخت شناختی فراگیر آن را زیر سوال 
برده و ناكارآمدی و ناكافی بودن آن را در مواجهه با موقعیت نشان دهد و او را در بازسازی و ایجاد 

ساختار های تازه كمک كند. 
همچنین گشتالتی ها یادگیری را نوعی حل كردن مسأله می دانند؛ در اینجا مواجهه با مسأله باعث 
ایجاد حالت عدم تعادل شناختی می  شود و این خود جنبه انگیزشی دارد، پس فرد تالش می كند تا 
تعادل نظام ذهنی اش را بازیافته و به رضایت برسد. یادگیری در گشتالت،  پدیده ای شناختی و دورنی 
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است كه به طور ناگهانی اتفاق می افتد. برانگیختن و تحریک كنجکاوی در فرایند یادگیری، به عنوان 
نوعی محرک درونی و انگیزه ذاتی عمل می  كند. مدرس كمک می كند تا روابط میان امور كشف شود و 
مخاطبین تجربه های خود را در یک الگوی معنی دار سازمان دهند. "طرح ریزی یک تجربه ی یادگیری 
بر اساس گشتالت شامل آغاز كردن با چیزی آشنا و گام به گام جلو رفتن است... ابتدا به كالس مسأله ای 
داده می شود و دانش آموزان راه حل هایی را پیشنهاد می كنند. هر یک از راه حل ها از دیدگاه انتقادی 
تحلیل می شوند و ایده های ناكارآمد كنار می روند... فضای كالس باید غیررسمی و آرامش دهنده باشد تا 

گمانه زنی های جسورانه و انتقادهای عینی راامکان بروز پیدا كنند." )همان ص 346-7(
در رویکرد خبرپردازی فرض بر این است كه انسان ها هنگامی كه از محیط، خبر یا اطالعی دریافت 
می كنند، آن را به راه های مختلف پردازش می كنند و بعد بر اساس آن عمل می كنند. ذخیره سازی 
و حفظ اطالعات زمانی ممکن می شود كه یادگیری به طور معنا دار صورت بگیرد؛ به همین منظور 
مقایسه  ی اطالعات جدید با اخبار پیشین، یافتن مشابهت ها، تفاوت ها و تركیب آن ها موجب یکپارچگی 

و وحدت یافتن آنان تحت واحدهای اطالعاتی، معنادار خواهد شد.
تولمن نیز در مفهوم نقشه شناختی خود نوعی ساخت ذهنی را در نظر می گیرد كه این ساخت از 
فرضیاتی )انتظارات( كه یادگیرنده با خود به موقعیت یادگیری)حل مسأله( می آورد و مبتنی بر تجارب 
پیشین هستند، درست شده اند. وقتی مفاهیم تازه با پیشین و به عبارتی با ساخت شناختی  ارتباط پیدا 
كند اصطالحاً یادگیری معنادار خواهد شد. آشنایی فراگیران با دیدگاه های مختلف راجع به یک موضوع 

به ایجاد نقشه شناختی كمک می كند. 
و باالخره در نظریه یادگیرِی مشاهده اِی آلبرت بندورا نقش مشاهده و الگو پذیری در فرایند آموزش 
مورد تأكید قرار دارد. طبق این نظریه اطالعات به صورت نمادی، به دو شکل كالمی و تجسمی ذخیره 
می شوند. در شکل تجسمی؛ تصاویر ذخیره شده واقعی از تجارب الگوبرداری شده اند كه تا مدت ها پس از 
یادگیرِی مشاهده ای قابل بازیابی اند و می توان مطابق آن عمل كرد. البته مطالبی كه به هر دو صورت ارائه 
شوند، آسان تر آموخته می شوند پس توضیح مطالب در قالب شکل و نمودار، یادگیری را تسهیل می كند.

	3-2				روش		تجربه	گرایی
ارسطو اولین تجربه گرایی محسوب می شود كه معتقد بود همه دانش ها مبتنی بر تجربه ی حسی 
و بر اساس قوانین تداعی )شباهت، تضاد، مجاورت و فراوانی(شکل می گیرند. در منظر تجربه-گرایاِن 
مفهومی، فراگیر همچون اسفنجی نیست كه منفعالنه هر آنچه مدرس می گوید جذب كند بلکه از 
طریق فعالیت ها و تماس با محیط های فیزیکی، روانی و عاطفی، خود به كشف ساخت های شناختی 
تازه می رسد و با بینش حاصله به سازمان دادن و تركیب تجربیات و اطالعات مختلف می پردازد. از 
این رو تدریس عبارت است از ایجاد موقعیت مطلوِب تجربه؛ موقعیتی كه در آن یادگیرنده از طریق 

تجربه، تفکر و پژوهش بیاموزد.
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در الگوی تجربه گرایی فراگیران در موقعیتی قرار می گیرند كه خودشان مسائل را از طریق بررسی 
شواهد موجود و تجارب و مشاهدات كشف كنند. در این الگو محیط آموزشی می تواند بنا به موضوع 
مورد نظر هر مکانی باشد، از این رو بازدید علمی یکی از روش های این الگوی آموزشی محسوب می شود. 
بر حسب موضوع آموزش، بازدید از مکان های اداری، خدماتی، آموزشی، صنعتی، نظامی، درمانی، 

نگهداری، زندان و... دانش نظری را با زندگی واقعی پیوند می دهد.
در این روش برنامه ریزی و آمادگی های قبلی شامل تعیین محل، هماهنگی  و كسب مجوز از محل 
بازدید، تهیه وسیله رفت و آمد، همراه با تعیین وظایف و تکالیف فراگیران در محل، شکل برخورد، 
پرسش ها و غیره باید صورت بگیرد. در مرحله بعد وظیفه مدرس نظارت و هدایت فراگیران در محل 
است و در مرحله سوم پس از اتمام بازدید طرح پرسش ها، تهیه گزارش از بازدید، بحث گروهی در 

تثبیت یادگیری می تواند موثر باشد.
در گروه های رشد كه به طور خاص به آموزش مفاهیم و موضوعات روان شناختی و اجتماعی 
می پردازند، روش تجربی می تواند بسیار مفید واقع شود. طراحی موقعیت های مناسب برای تجربه 
كردن فراگیران به نحوی كه بتواند به درک شخصی و اجتماعی از پدیده های روانی و اجتماعی، افزایش 
اعتماد به نفس و حس خودكارآمدی، تقویت مهارت برقراری ارتباط و روابط بین فردی منجر شود، از 
اهداف چنین گروه هایی است. در بخش دوم به نمونه هایی از فعالیت تجربی در گروه های رشد اشاره 

خواهیم كرد.

4-2				تجارب	با	ساختار	
مهمترین نماد تحوالت یادگیری در قرن حاضر این است كه آموزش و یادگیری به نحوی در حال 
تبدیل شدن به فرآیندی فعال، خودانگیخته و لذت بخش، هم برای فراگیر و هم برای مدرس است. 
فراگیران بالغ نیاز به انگیزه، عالقه و دالیل قانع كنندهای برای یادگیری دارند، بازی تنها راهی است 
كه دلیل نمی خواهد و انگیزه آن در كودِک درون همگان وجود دارد و این موجب می شود تا فرآیند 
یادگیری لذت بخش و جذاب باشد.  جولیان راتر كه دقیق ترین گفتار بندی را درباره نیازها ارائه داده؛ 
بازی را یکی از نیازهای انسانی می داند و نیاز را دارای مبنای فیزیولوژیک فرض می كند كه شامل یک 
نیروی فیزیکی- شیمیایی در مغز است كه تمامی توانایی های عقلی و ادراكی فرد را سازمان می دهد 

و هدایت می كند.
به این شکل یادگیری مبتنی بر بازی روشی پدید آمد كه امروزه از آن به عنوان تجارب با ساختار 
یاد می شود. تجربه ی با ساختار به طور كلي نوعی یادگیري گروهي مبتني بر فرایند یادگیري تجربي 
است. این یک تجربه ی مطلوب و جذاب آموزشی است كه شركت كننده را به تفکر وا می دارد و به او 
احساس درگیر بودن و جهت داشتن می دهد. یادگیرِی حاصل از یک بازی، به صورت ناخودآگاه و در 
سطح عمیق اتفاق می افتد. فراگیر به چگونگی یادگیری و كسب مهارت های جدید فکر نمی كند بلکه 
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در مورد شرایط موجود به راحتی پاسخ می دهد. در یادگیری مبتنی بر بازی الزم نیست یادگیرنده 
تشخیص دهد چیزی آموخته است بلکه زمانی كه در شرایط مشابه در دنیای واقعی قرار می گیرد، 
مهارت های خفته وی به كمک او می آیند. این تجارب محصول تالش متخصصان زمینه های گوناگون 
است و كاربرد گسترده ای در روابط انسانی، مهارت های ارتباطی و اجتماعی، گروه درمانی، مدیریت و 

روابط سازمانی و آموزش های مدنی و شهروندی دارند.
"تجربه ی با ساختار یک طرح سنجیده و حساب شده و همراه با چند مرحله است كه هدف آن 
حصول به نتایج خاص و معین است. گرچه پاسخ تک تک افراد به یک محرک یا تجربه ی خاص مشخص 
نیست و دستاورد اعضای گروه متفاوت است اما می توان تجربه را طوری با دقت طراحی كرد كه احتمال 
دست یافتن به نتایج معین و برخورد سازنده با وقایع پیش بینی نشده، تدبیر شده باشد... این تجارب 
را می توان تا حدود زیادی استاندارد كرد، طوری كه استفاده از آن ها در محیط های مختلف و با افراد 
گوناگون ممکن باشد... تجارب با ساختار به طور ذاتی دارای ابعاد، اهداف واشکال مختلفی است. دو بعد 
اصلی آن یکی بعد درون فردی و دیگری بین فردی است. در بعد درون فردی رسیدن به شناخت بیشتر 
خود و خویشتن درونی به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیمات سازنده تر، داشتن یک زندگی كارسازتر، 
تغییر دادن احساسات، افکار یا رفتار خود و باالخره شکوفا كردن و تحقق بخشیدن به قابلیت های 
خویش تاكید می شود. هدف از تجارب بین فردی كمک به اشخاص برای كشف، درک و بهبود بخشیدن 

به روابط خود با دیگران است".)ثنایی80:11-12( 
البته برخی نیز از به كاربردن اصطالح بازی كه متضمن سرگرمی و هیجان بوده و تمرین كه 
به منزله تکرار یک عمل برای تسلط بر آن است در خصوص فعالیت ها و تجارب با ساختار كه نوعی 
یادگیری از راه عمل است انتقاد دارند. "مهم است كه تجربه ی با ساختار را با بازی  اشتباه نگیریم گرچه 
ممکن است اجرای آنها جالب باشد اما نفس اجرای آن و ایجاد تهییج و سرگرم كردن هدف نیست، این  

فعالیت ها فقط ابزارهایی برای فعال كردن فرایند یادگیری هستند." )همان(

یادگیری مبتنی بر بازی ویژگی هایی دارد كه امروزه آن را در رده بهترین تکنیک های آموزشی 
قرار می دهد:

•  بازی ها یادگیری را به فرآیندی شادی بخش تبدیل می كنند. 
•  یادگیری مبتنی بر بازی، جذاب و تعاملی است و به شدت افراد را درگیر می كند و تغییرات 

نگرشی و رفتاری عمده ای ایجاد می كند.
•  با ایجاد یک فضای تعاملی، قابلیت های كار گروهی و تصمیم گیری جمعی افراد را بهبود 

می بخشد.
•  در بازی، مثال ها و نمونه های واقعی در یک محیط نمادین ارائه می شود. 

•  بازی ها محیطی امن ایجاد می كنند كه امکان خطا را به فرد و گروه یادگیرنده می دهند.
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مراحل	اجرا:
اجراي هر تکلیف شامل 5 مرحله است. این مراحل به ترتیب عبارتند از: 

1. تجربه كردن 2. ابراز كردن  3. پردازش 4. تعمیم دادن 5. كاربرد. 
وظیفه     ی مهم راهنما كمک به انجام درست هر یک از مراحل و انتقال به مرحله  ی بعدی در فرایند 
یادگیری است. اعضا تحت نظر تسهیل گر به انجام فعالیت مي پردازند كه هدف از آن به وجود آوردن 

نتایج معیني مانند ایجاد واكنش، احساس، بصیرت، تجربه و یا یادگیري است.
حال به توضیح مراحل مذكور می پردازیم:

1. تجربه كردن، در واقع مرحله فراهم كردن داده های تجربه است كه معموالً شبیه به بازی 
و سرگرمی است. انواع فعالیت های این مرحله از این قرار است: خود افشایی، بازی نقش، 
الگوسازی، مذاكره، رقابت یا همکاری، مواجهه، تجسم كردن، تحلیل مطالب، مساله گشایی، 
ارائه و دریافت بازخورد و غیره. این فعالیت ها می تواند به صورت دو نفری، سه نفری یا گروهی 
تکلیف  اجرای  ارائه   ی توضیح در مورد چگونگی و نحوه ی  به  ابتدا  انجام شود. تسهیل گر 
می پردازد. در مرحله ی تجربه كردن، اهداف فعالیت به شکل كلی به شركت كنندگان گفته 
مي شود و آنها اقدام به اجرای آن می كنند. با توجه به داوطلبانه بودن فعالیت ها، خوب است 
حضور افراد در فعالیت به درک بهتر و عمیق تر موضوعات كمک كند كه این صرفاً با مشاهده 

میسر می شود.
2. مرحله دوم مربوط است به آنچه در حین اجرا در درون افراد و در بین آنان در سطوح شناختی، 
هیجانی و رفتاری رخ داده است. فراگیران آماده اند كه احساسات  و مشاهدات خود را در خالل 
تجربه با دیگران در میان بگذارند. بهتر است از ابتدا از مخاطبین بخواهید كه به آنچه حین 
اجرا رخ می دهد توجه كنند چون قرار است بعداً راجع به آن گفت و گو كنند.این مرحــله را 
با پرسـش "چه دیدیــد؟ چه چیزی را حــس كردید؟چه اتفــاقی افتاد؟" می توانیــد بهتر 
پیش ببرید البته یادداشت های تسهیل گر یا دستیارش كه به نظاره فعالیت می پردازند نیز به 
آن كمک می كند. نکته مهم این كه؛ در این مرحله تسهیلگر صرفا باید روی مشاهدات و كنش 
و واكنش های اعضا در حین اجرا تمركز كند و اجازه ندهد بعضی از اعضا جلوتر رفته و به 

تعمیم  و استنتاج بپردازند. 
3. مرحله سوم، نقطه عطف مراحل مذكور است. در واقع این مرحله به بررسی منظم تجربه 
مشترک اعضای گروه می پردازد. پردازش دریافت های حاصل از اجرای تمرین  را می توان با 
طرح پرسش مستقیم از اینکه هر فرد به چه نتیجه ای رسیده است، دنبال كرد یا اینکه افراد 
به تکمیل جمله ناتمام "شركت در این فعالیت منجر به این شد كه من..." پرداخته و یا آن را 
در گروه های بحث پردازش كنند. در هر صورت اجازه دهید همه ی افراد نظرات خودشان را 
ارائه دهند. نوشتن فهرستی از ابعاد موضوع روی تخته سیاه به هدایت بحث كمک می كند و 
از پردازش اطالعات مازاد كه ممکن است در هنگام پردازش به ذهن مخاطبین برسد و شما را 
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از هدف اصلی فعالیت دور سازد، جلوگیری می كند. 
4. در مرحله چهارم باید اصولی را انتزاع كرد كه قابل تعمیم به زندگی روزمره باشد. پس بپرسید 
كه در عمل چقدر این دریافت ها با واقعیت زندگی و خودشان سازگاری و تطابق دارد. به 
منظور تقویت یادگیری در تعمیم می توان از یافته های نظری و تحقیقات مربوط به موضوع 

استفاده كرد.
5. و باالخره در مرحــله آخر نوبت بهره گرفتــن از تجربه ی مورد نظر در زندگی واقعی است. 
جایی كه آموختــه ها باید به رفتارهای كارساز منتــهی شوند. در اینجا این پرسش مطــرح 
می شود كه چگونه شركت كنندگان می توانند شخصــاً از این نتیجه و برداشت تازه خود 
بهــره بگیرند و هركس چه استفاده عملی از آن خواهد برد. برای این منظور می توان موضــوع 
را به بحــث در گروه های كوچک گذاشـت، هدف هــایی را تعیین و متناسب با آن بحث 
كرد، به عقد قرارداد بین اعضــای گروه در خصــوص پایبندی به رفتــار یا آموزه جدیـد 
پرداخت، رفتار آموخته شده را در قالب ایفای نقش، تمرین كرد و  به اجــرا درآورد و یا با دادن 
تکالیــفی بیرون از كالس فراگیران را برای جلــسه بعدی آماده كرد. فعالیـت های پایانی كه 
با هــدف تركیــب و یکپــارچه-سازی دستاوردهای گروه انجام می شود به اعضا در تصریح و 
مرور دستاوردها كمک می كند، تغییرات مورد انتــظار را مورد حمایـت قرار می دهد و اعضا را 

تشویـق به كاربرد دستاوردها در زندگی روزمره می كند. 
یکی از این فعالیت های پایانی را در زیر می آوریم:

عنوان	فعالیت:	صندوقچه	امید
در این روش از اعضا می خواهیم تا در پایان به یکدیگر هدیه تمثیلی بدهند. هدیه ای كه احساس 
می كنند برای موفقیت آتی آنها مفید می تواند باشد. این هدیه به دستاوردهای حاصله اشاره دارد و 
مشوق تالش آنها در آینده خواهد بود. برای این منظور صندوق یا جعبه ای از قبل تهیه كرده و نظرات 
اعضا را درون آن ریخته و بعد شروع به خواندن آن می كنیم. یا به طور مستقیم هر نفر هدیه-اش را به 

سایر اعضا بدهد.
مشکل رایج در استفاده از تجارب با ساختار به عنوان تکنولوژی یادگیری آن است كه اشخاص 
غیر متخصص و آموزش ندیده ممکن است با این فرض كه فقط برخوردار شدن از مختصری تجربه برای 
حصول یادگیری كافی است فرایند كار را در پایان مرحله اول متوقف  كنند. بدتر اینکه بعد از آن هم 
ممکن است به فراگیران بگویند آنها چه باید یاد گرفته یا تجربه كرده باشند. برخی انتقادات بر این روش 
وارد آمده كه مهمترین آنها؛ فقدان یک منطق تئوریک، تاكید بیشتر بر ابعاد هیجانی تجربه، قرارگرفتن 
تسهیل گر در نقش غالب گروه، خارج شدن اعضای گروه از فضای اكنون- اینجاست. البته زمانبر بودن 

اجرای این فعالیت ها را نیز باید به موارد باال  اضافه كرد. 
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	5-2				روش	بدیعه	پردازی			
رویکردی است كه توسط ویلیام گوردون)1961( به منظور نوآفرینی و ارتقای خالقیت طراحی 
شده است. در روش بدیعه پردازی شکل دادن به مفاهیم در ذهن مخاطب و درک چگونگی ارتباط بین 
مفاهیم به شیوه ای قیاسی صورت می گیرد. این روش راهی است برای شکستن كلیشه-های ذهنی و 
یافتن شیوه های تازه برای اندیشیدن به موضوع. این روش گونه ای پردازش در چارچوب قیاس ها محسوب 
می شود. استفاده از قیاس مهمترین اصل در روش مذكور است. قاعده ی استفاده از تمثیل و استعاره برای 
جایگزین كردن یک چیز به جای دیگری به منظور درک و فهم پدیده ها انجام می شود به طوریکه تالش 
می شود با استفاده از مفاهیم و مضامین آشنا مفاهیم ناآشنا معنادار شوند. تمثیل و استعاره ها با انتقال بار 
معنایی به صورت عینی و تجسمی در ذهن مخاطب، تأثیر به سزایی در درک مفاهیم ایفا می كنند. استعاره 
نوعی آرایه ادبی برای به كار بردن لفظ یا عبارتی به جای عبارت دیگر بر اساس شباهت بین آن دو است. 
در صورتی كه كلمه باشد به آن استعاره و در صورتی كه جمله باشد به آن تمثیل گویند. تاثیر گــذاری 
استعاره بر اساس نظریــه »اقتصاد شناختي/ صرفه جویي شناختي« قابل تبییــن است زیرا ذهــن انسان 
گرایش دارد اطالعات را تا حد امکان به صورت فشـــرده و با كمترین تالش ذخیره كند. از طرفی به دلیل 
وجــود مقاومـت و دفاع برای  ورود به حریــم »مـن«، استعاره این امکان را می دهد تا شخص را به طور 

غیرمستقیم خطاب قرار داده تا وی احساس ناامنی  نکند.

کاربرد	های	استعاره:
•  براي تلطیف بیان و تاثیر كالم یا جلب توجه، بیشتر كردن اثر پیام گوینده، قدرت و وضوح 

بخشیدن به اندیشه 
•  به آساني فهماندن از طریق گره زدن اطالعات جدید به اطالعات قبلي فرد

•  امکان بیان مفاهیم پیچیده با تمركز روي ابعاد محدود یک پدیده و انتزاع بخشي از یک 
پدیده پیچیده 

•  بکار انداختن تخیل
•  حل مقایسه اي مساله از راه تمثیل
•  عینیت بخشي به مفاهیم انتزاعي 

مراحل	اجرای	بدیعه	پردازی:
1. توصیف شرایط موجود؛  در این مرحله فراگیران برداشت خود را از موضوع توصیف می كنند و 
مدرس نیز به طور مختصر به ارائه ی توضیحاتی در مورد مفهوم، موضوع یا موقعیت می پردازد.

2. قیاس مستقیم؛ در مرحله قیاس مستقیم هر یک از عناصر پدیده یا مفهوم مورد نظر با 
چیزهای گوناگون مقایسه یا تشبیه می شود.



29

3. قیاس شخصی؛ در این مرحله، فراگیران بین خود و مفهوم انتخاب شده، همانندی ایجاد 
می كنند، خود را در قیاس و در قالب آن شرح می دهند و احساسات و تمایالت و انگیزه های 
خود را بیان می دارند. برای بیان قیاس شخصی، احساس نزدیکی و یکی شدن با مفهوم، بسیار 

مهم است.
4. قیاس متعارض؛ در اینجا یک پدیده یا مفهوم مورد نظر با واژه ی كامالً متعارض توصیف 
می شود. می توان یک امر واحد را در دو چارچوب فکری كاماًل متفاوت در نظر گرفت، هر 
چه تفکیک این دو مسأله از هم جذاب تر باشد، موجب انعطاف پذیری ذهنی، تعمیق مفاهیم 
و درک بیشتر پدیده ها می شود. در اثر تداخِل كلمات نامتجانس، روابط جدیدی تولید و بر 

حوزه ی اطالعات افزوده می شود.
5. جمع بندی: در این مرحله می توان نکات ثبت شده در مراحل قبلی را در كنار یکدیگر قرار داده 

و نظر فراگیران را در یک برداشت و نتیجه گیری كلی نسبت به مفهوم مورد نظر جویا شد. 
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تمرین	مراحل	اجرای	الگوی	بدیعه	پردازی	
مرحله ی اول - توصیف شرایط موجود:

 مدرس مهارت حل مساله را در چند دقیقه توصیف می كند.
مرحله ی دوم- قیاس مستقیم:

به نظر شما حل كردن مساله شبیه به چه چیزی است؟
فراگیران قیاس های مستقیم را مطرح می كنند و آنها را بر روی تخته سیاه می نویسیم. 

قیاس های مستقیم احتمالی عبارتند از 
•  شبیه یک طوفان در ذهن است. 

•   شبیه آزاد شدن پرنده ها از قفس است. 
•  شبیه قفلی است كه باز نمی شود. 

•  شبیه از خواب بیدار شدن است.
•  شبیه باال رفتن از پله است.

•  شبیه بازی شطرنج، حل جدول یا معماست.
•  و...

پس از آن كه فهرستی از قیاس های مستقیم آماده شد، انتخابی از بهترین قیاس مستقیم 
صورت می-گیرد. 

مرحله سوم - قیاس شخصی   
قفل دری باز نمی شود اگر شما به جای كلید بودید، چه می كردید؟ 

برخی قیاس های شخصی ارائه شده از سوی فراگیران عبارتند از: 
•  سعی می كردم دندانه های خود را عوض كنم تا قفل باز شود.

•  شاید با كمی روغن كاری قفل باز  شود.
•  ابتدا مطمئن می شدم كه من كلید این قفل هستم یا نه.

•  نمی گذاشتم مرا به زور داخل قفل كنند.

مرحله چهارم 
 با طرح پرسش هایی به جمع بندی فعالیت مذكور می پردازیم:

•   چه شباهت ها و تفاوت هایی بین قفل و كلید و حل كردن مساله وجود دارد؟ 
•  برای انجام هر كدام چه مراحلی باید طی شود؟
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تمرین بعدی را در قالب جدول زیر دنبال می كنیم:

فعالیت	های	فراگیرفعالیت	های	مدرس	عناوین

مدرس كلمه فکر را بر روی تخته می نویسد. سپس از گام اول
فراگیران نظرات خود را ارائه می دهند.مخاطبین می خواهد در مورد آن صحبت كنند. 

گام دوم
مدرس: حاال بیایید یک جور دیگر به آن نگاه كنیم، 
برای مثال در ذهن خود به عمل فکر كردن مانند 

عملکرد یک كامپیوتر نگاه كنید.
فراگیران شباهت های هر دو را بیان می كنند.

مدرس از فراگیران می خواهد كه خود را به جای یک گام سوم
فراگیران نظرات خود را ارائه می دهند.رایانه بگذارند و واكنشهای خویش را بیان كند.

 گام 
فراگیـران به بیـان تفاوت های ذهـن و رایانـه مدرس می خواهد تا تفاوت های آن دو را برشمرند.چهارم

می پردازند.

  
	6-2				 آموزش	از	طریق	همساالن 

یادگیری از طریق همساالن روشی است كه در آن  افراد همسال با به شراكت گذاردن تجارب خود 
با دیگران و عموماً از طریق افرادی كه شبیه خودشان هستند مطالب را فرا می گیرند. همساالن برای 
اطالعاتی كه به یکدیگر می دهند بیشتر از زمانی كه بزرگساالن به آنان آموزش می دهند ارزش و اعتبار 
قائل می شوند. "پژوهش ها نشان داده است؛ قبول همساالن و یادگیری بین آنها خیلی بیشتر از قبول 
بزرگساالن و یادگیری از آنهاست.")نیک پرور83:25( دیدگاه ها و نظریات مختلفی از این روش حمایت 
می كنند همانگونه كه قباًل اشاره كردیم از دید پیاژه تجارب آموزشی باید پیرامون ساخت-شناختی 
یادگیرنده بنا نهاده شود و افراد همسال  و هم فرهنگ از ساخت شناختی مشابهی برخوردارند. همچنین 
نظریه یادگیری اجتماعی باندورا  به نقش محیط اجتماعی و مکانیسم الگوپذیری در گروه های اجتماعی 
در تعیین و شکل دادن به رفتارها تاكید دارد. در نظریه هویت اجتماعی بر تاثیرگذاری افراد دارای هویت 
مشترک اجتماعی اشاره دارد كه این امر، چارچوبی برای عضویت در گروه فراهم می آورد. عضویت با دو 
مکانیسم تاثیر اجتماعی؛ یکی از طریق تاثیرگذاری اطالعاتی و دیگری با تاثیرگذاری از طریق هنجارها 
و انتظارات رفتار فرد را متاثر می سازد. همچنین مکانیسم مقایسه اجتماعی، تمایل به پذیرفته شدن و 

كسب پاداش از طرف گروه نیز در این نوع آموزش می تواند كارساز باشد.
آموزش دادن به یکدیگر دارای دو كاركرد عمده است: اوالً تمرینی است برای برقراری ارتباط بین 
افراد دوماً به روشن شدن موضوعات برای خود فرد كمک می كند. از مزایای این روش به افزایش عزت 
نفس و حس خودكارآمدی، توانایی بیان افکار و عقاید، تقویت حس رهبری می توان اشاره كرد. اگر 
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چه این روش با هدف افزایش دانش، تغییر نگرش و رفتار و آموزش مهارت ها كاربرد دارد اما مطالعات 
محققین )به نقل از مک دونالد1388( بر اثر بخشی آن در حوزه دانش و اطالعات و تا حدود كمی بر 
تغییر نگرش و مهارت اشاره كرده اند. همچنین موفقیت این روش در زنان جوان بیشتر از مردان جوان 
بوده و اجرای حداكثر 10 جلسه ای این روش، كارایی بیشتری داشته است. در طرح هایی كه شامل 
اجرای بحث گروهی، ایفای نقش و انواع بازی باشد این روش اثر بخشی بیشتری دارد تا جنبه پندآمیز و 

نصیحت گرانه. دواطلبانه بودن شركت در این نوع آموزش نیز خود در اثربخشی آن تاثیر دارد.
 این نوع آموزش كه عمدتاً در محیط ها و موقعیت های غیررسمی از جمله خوابگاه ها، اردوهای 
نیازمند  از فرصت ها صورت می گیرد،  بر استفاده  با تاكید  تفریحی و سفرهای دانشجویی وغیره و 

برنامه ریزی است.
مراحل	آموزش	همساالن

1. شناسایی و تعیین گروه هدف  
طراحی یک طرح آموزش همسال با در نظر گرفتن متغیرها، ویژگی ها و نیازهای گروه هدف 
صورت می گیرد. تعیین گروه هدف در تصمیم گیری در خصوص محتوا، نحوه اجرا و محیط 
اجرا نقش مهمی ایفا می كند. اینکه چه گروهی با چه سطح سن، تحصیالت، جنسیت، تجربه، 
دانش، مهارت، نیاز و اولویتی قرار است در آموزش همساالن شركت كنند برای بقیه مراحل 

كاماًل تعیین كننده  است.
2.طراحی اهداف   

در هنگام برنامه ریزی، اهداف كلی و اختصاصی طرح باید به طور واضح بیان شود. این اهداف 
می تواند شامل تاثیر گذاردن بر دانش، نگرش، رفتار و هنجارهای یک گروه باشد یا افزایش 

توانمندی و مهارت آنان در زمینه ای خاص.
3. مدیریت و اجرای برنامه 

این مرحله شامل تعیین مشاور و مربیان طرح است كه متناسب با موضوع، تامین هزینه ها، 
هماهنگی جهت تامین مکان، تبلیغ و به كارگیری و تربیت همساالن آموزش دهنده است.

4. ارزشیابی طرح  
این مرحله به بررسی میزان تاثیر ایجاد شده در گروه هدف بر اساس اهداف از پیش تعیین 
شده می پردازد. ارزشیابی به اشکال مختلفی بنا به اهداف آموزشی قابل اجراست كه عموماً 
می تواند بر دو نوع كمی یا كیفی صورت پذیرد. در پایان نتایج ارزشیابی باید به صورت گزارش 

مکتوب تهیه گردد.
شیوه	های	اجرای	آموزش	همساالن

•   جلسات بحث گروهی؛ معمول ترین شیوه های ارائه این نوع آموزش مشتمل بر تشکیل جلسات 
بحث گروهی است. این جلسات به درجاتی انعطاف پذیر بوده و دارای ساختاری غیر-رسمی 

است كه در آن افراد با مشاركت فکری به تدوین كار می پردازند. 
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•   توزیع منابع اطالعاتی مختلف در میان اعضای گروه شامل جزوه، بروشور، پوستر، برچسب ها 
و هدایای حاوی پیام های تبلیغاتی و غیره در موقعیت های مختلف مثل حاشیه ی همایش ها، 

جشن ها و گردهمایی ها، تشکیل غرفه ها و...
•   مداخالت مبتنی بر فرصت ها؛ این تکنیک كه مبتنی بر مکانیسم سرایت اجتماعی است، انتقال 
اطالعات در موقعیت های مختلف نظیر گفت وگوی روزانه، مناسبت های اجتماعی، انجمن ها و 

كلوب ها و... صورت می گیرد.
•   برگزاری برنامه های فرهنگی نظیر برگزاری انجمن ها، مسابقات، موسیقی، وبالگ های مختلف، 

پخش فیلم و  اجرای نمایش و... 
•   اجرای برنامه های تعاملی شامل تجارب با ساختار و نمادین كه نمونه ای از آن را در بخش بعد 

ارائه كرده ایم.

	7	-2				الگوی	تدریس	ترکیبی	
در این الگو مدرس با تلفیق روش های مختلف تدریس خود به مدلی تركیبی می رسد كه قابل 
كاربرد در مورد موضوعات مختلف آموزشی است. این روش از انعطاف بسیار زیادی برخوردار بوده و 
متناسب با موقعیت ها و مخاطبین مختلف قابل اجراست، ضمن اینکه بر جذابیت و گیرایی كالس 
نیز خواهد افزود. جویس، ویل و كالهون در موارد بسیاری به تركیب الگوهاي تدریس تأكید كرده اند. 
نتایج پژوهش هاي انجام شده در این خصوص نشانگر تأثیر بیشتر تركیب الگوها در مقایسه با استفاده 
از یک الگو به تنهایي بود. وي در كتاب الگوهای تدریس چنین مي گوید: "شاید جالب ترین نتیجه  ی 
پژوهش ها اثرات چشمگیر ناشي از چند الگو براي برخورد با مسائل چند جانبه ی آموزشي و پرورشي 
است." وی به برنامه اسپالدینگ اشاره می كند كه براي كودكان طبقه اقتصادي ضعیف و داراي وضعیت 
تحصیلي پایین با تركیب  روان شناسي رشد و الگوهاي تدریس استقرایي تدوین شده بود. این برنامه ی 
تركیبي موفق شد تا مهارت هاي اجتماعي مبتني بر همیاري را بهبود بخشد و شاگردان را براي پذیرش 
مسئولیت آموزش خود تشویق كند. اثر اسپالدینگ ضمن نشان دادن اهمیت تركیب الگوها، نشان داد 
كه آموزش و پرورش مؤثر، مستلزم تركیب هاي گوناگون یادگیــري انفرادي، اجتماعي و تحصیـلي 

است) جویس و همکاران 84:55(.
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آمادگی	های	تدریس		
اجرای هر روش تدریس نیازمند شرایط و آمادگی هایی است؛ پاره ای از آن به آمادگی های مدرس، 
برخی به محتوا و مواردی نیز به فضای كالس مربوط است. در این قسمت اشاره ای به نکات مذكور 

خواهیم داشت:

طرح	درس	
 قبل از تشکیل و اجرای هر برنامه آموزشی الزم است مدرس دارای یک طرح درس مناسب باشد. 
طرح درس همچون نقشه راه است كه مدرس را در مراحل مختلف از ابتدا تا انتهای فرایند آموزش 
هدایت می كند و از این لحاظ می تواند در زمان بندی و مدیریت موضوع بسیار مفید باشد. داشتن یک 
طرح درس مناسب به 3 پرسش شما پاسخ می دهد: می خواهید مخاطبین شما چه چیزی را بیاموزند؟ 
چگونه می خواهید موضوع را به آنان آموزش دهید؟ چطور از میزان آموخته های آنان مطلع می شوید؟ 

كه پرسش آخر مربوط به مبحث ارزشیابی است كه در این گفتار نمی گنجد.

نقشه ی طرح درس
یک برگ كاغذ برداشته و در وسط آن عنوان اصلی درس را یاداشت كنید.

1. مباحث مرتبط با موضوع را در اطراف آن بنویسید.
2. تـمام تکنیــک ها و فعالیــت های آموزشی مرتــبط  به هم را در كادر مختــص به خـوِد آن 

در نـظر بگیرید.
3. زمان مورد نیاز برای هر موضوع را تعیین كنید.

4. می توانید حتی لوازم و امکانات اجرا را نیز در همان بخش یادداشت كنید. 
در زیر نمونه ای از طرح درس آموزش مهارت ارتباط موثر را برایتان ترسیم كرده ایم:
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پرسش و پاسخ"20
تداعی آزاد"20
سخنرانی20"

پرسش و پاسخ"20
سخنرانی"30

پخش فیلم"20
ایفای نقش"20

مهارت	ارتباط	موثر

سخنرانی"30
ایفای نقش"30

 بازی"10

1( ایفای نقش"30
2( بحث گروهی"60

سخنرانی"30
ایفای نقش"30

پرسش و پاسخ"20

سخنرانی"30
ایفای نقش"30

بازی"30

تعریف،اجزا، اهمیت و
 هدف از ارتباط

مهارتهای غیر كالمی

انتقال	پیام
دریافت	پیام

عوامل تعیین كننده، تسهیل كننده و 
بازدارنده ارتباط 

سبک های گفتاری

مهارتهای كالمی

ارائه بازخورد
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گاه موضوعاتی برای آموزش داریم كه شامل عناوین بسیاری است، به این منظور برای ترسیم طرح 
درس، استفاده از جدول روش ساده تری است كه نمونه آن را در زیر آورده ایم:

مالحظاتامکانات	الزمروش	اجرازمان	مورد	نیازموضوع	اصلی	و	عناوین	فرعی	
..............)1

.............. )1-1   
.............. )2-1    

.............. )2
.............. )2-1   
.............. )2-2   

تصویر	آغازین	
تصویری كه مدرس در برخورد اول در ذهن مخاطب از خود می سازد، در فرایند یاددهی-یادگیری  
می تواند موثر باشد. انتظاری كه از خودتان و از كالس دارید در ارائه این تصویر و نحوه ارتباط شما با 
مخاطبین تعیین كننده است. می توانید از خود بپرسید كه شما چه تصویری از خود ایجاد می كنید. آیا 
مطمئن و با اعتماد به نفس به نظر می رسید؟ یا حالتی دال بر تردید و دو  دلی دارید؟ آیا به موضوع مورد 
بحث اشراف و تسلط كافی دارید؟ آیا به اندازه كافی از حركات سر و دست و بدن استفاده می كنید؟ 

می توانید از خود بپرسید كه شما چه تصویری از خود 
ایجاد می كنید. آیا مطمئن و با اعتماد به نفس به نظر 
می رسید؟ یا حالتی دال بر تردید و دو  دلی دارید؟ آیا 
به موضوع مورد بحث اشراف و تسلط كافی دارید؟ آیا 
به اندازه كافی از حركات سر و دست و بدن استفاده 
می كنید؟ صدایتان از زیر و بم الزم برخوردار است یا 
یکنواخت، خسته كننده و كسالت آور است؟ آیا حوصله 

شاگردان را سر می برید یا آنان را به وجد می آورید؟ 
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صدایتان از زیر و بم الزم برخوردار است یا یکنواخت، خسته كننده و كسالت آور است؟ آیا حوصله 
شاگردان را سر می برید یا آنان را به وجد می آورید؟ برای اینکه تصویر مناسب و صحیحی از خود در 
كالس ارائه كنید، در این خصوص  می توانید در قالب فرم های ارزیابی از فراگیران پرسش-هایی كنید 
تا اطالعات ارزشمندی به دست آورید. همچنین تهیه و مشاهده فیلم و ضبط صدای خودتان بازخورد 

مناسبی به شما می دهد.
یکی از نکاتی كه در شکل گیری تصویر اولیه می تواند موثر باشد حضور به موقع در كالس است. 
وقت شناسی موجب اعتماد اولیه به مدرس می شود. دیر رفتن به كالس نوعی بی احترامی به مخاطبین 
است. در صورت تاخیر حداقل به بیان علت آن و عذرخواهی بپردازید. ارائه ی مطالب در وقت تعیین 
شده نیز به شکل گرفتن تصویر كامل از موضوع در ذهن مخاطب كمک می كند و در غیر این صورت 
نوعی احساس ناكامی و نارضایتی در وی ایجاد می شود. پس تنظیم و مدیریت زمان كالس نیز مهم 
است. همچنین از محدودیت زمان و شرایط خود برای مخاطب صحبت نکنید، مدیریت زمان و مطلب 

بر عهده شماست.

زبان	بدن	
در اهمیت استفاده از زبان بدن تحقیقات ثابت كرده اند كه انتقال پیام 35درصد  كالمی و 65درصد 
از طریق غیركالمی صورت می گیرد.  همچنین تأثیر پیام 7درصد كالمی و 38درصد به تُن صدا و لحن 
آن و 55درصد غیركالمی است. به وضعیت بدن خود در هنگام تدریس توجه كنید چرا كه اندام ها 
و حالت های هیجانی در گفتار و چهره شما می تواند پیام های مختلفی برای مخاطب داشته باشد، به 
تقویت آنچه می گویید كمک كند و یا مانع برقراری ارتباط مناسب شود. در همین ارتباط نکاتی در 

زیر می آید:
سعی كنید ایستاده تدریس كنید. با حفظ موضع خود در وسط كالس قدم بزنید، به جلو و عقب و 
چپ و راست حركت كنید و به مخاطبین نزدیک شوید. این حالت عالوه بر جلب توجه مخاطب، باعث 
تسلط شما بر كالس می شود. دست های خود را در هم قفل نکنید و آزاد بگذارید چرا كه این حالت، 
وضعیتی دفاعی را به ذهن مخاطب القا می كند. هنگام صحبت با مخاطبین جهت بدن خود را به طور 
مستقیم روبه روی آنها قرار دهید و پشت نکنید. تماس چشمی برای حفظ توجه مخاطب الزم است. 
نشان دادن عالقه به گفت وگو و پاسخ به پرسش ها ضمن صمیمی تر ساختن فضای كالس، باعث ایجاد 
اعتماد به نفس و احساس امنیت در مخاطبین می شود. نگاه خود را بین تمام فراگیران تقسیم كنید 
و فقط به یک بخش از كالس متمركز نباشید. با چشم دوختن مستمر و بی كالم به مزاحم كالس او 
را توبیخ كنید. لحن و آهنگ صدا در انتقال بهتر مطالب، به خصوص در سخنرانی بسیار مهم است. 
صدای با تن پایین فاقد صالبت است و وقتی یکنواخت باشد، موجب كسالت و خواب آلودگی می شود. 
شروع هر عنوان آموزشی و هر بحث را با تغییر در تن و لحن صدایتان نشان دهید. در ادامه بحث با باال 
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بردن تن صدایتان و همچنین مکث و تکرار، تاكید خود را بر بخش های مهم نشان دهید. شما می توانید 
صدای خودتان را در كالس ضبط كرده و بعد گوش كنید و از روند و كیفیت آن آگاه شوید و با تمرین 
یاد می گیرید صدایتان را زیر و بم كرده، یا اینکه چه وقت تند و چه وقت آرام صحبت كنید. از كلمات، 
آواها و ایما و اشاره های چهره ای كه بیانگر تسلط شما بر كالمتان است، استفاده كنید و همچنین 
مخاطب را به مشاركت تشویق كنید. این مشاركت شامل سوال كردن، جواب دادن و شركت كردن در 
مباحث است. به هنگام گوش دادن به سمت مخاطب خم شوید و به وی نزدیک تر شوید تا توجه خود 
را نشان دهید. استفاده از لبخند حس امنیت و صمیمیت را در كالس افزایش می دهد. هنگام تدریس 
و سخنرانی به روش های مختلف می توان از دستان خود استفاده كرد. موقع بیان مطالب، ترسیم اشکال 
هندسی در فضا باعث تجسم بخشیدن به گفته ها در ذهن مخاطب می شود. سعی كنید دست ها و 
بازوهای خود را باز نگهداشته و رو به فراگیران صحبت كنید. همچنین از اشاره های دستی برای كنترل 
كالس و حفظ نظم و ترتیب می توانید استفاده كنید. با ضبط تصویر خود و مشاهده آن هماهنگی الزم 

را بین حركت بدن و اندام ها به دست می آورید.
متن زیر را خوانده و بعد آن را طوری بیان كنید كه هماهنگی بین كالم و حركات بدنتان را نشان 
دهد. بر كلمات مهم مثل هیجان انگیز تاكید شود و واژه كسالت  را با كمی مکث و با لحنی آرام بیان كنید:

"آموزش مهارت های زندگی امروزه به عنوان ضروری ترین موضوعات آموزشی و مورد تاكید 
در هر گروه سنی است. نحوه این آموزش ها متفاوت و متنوع بوده، به طوری كه می تواند 
بسیار جالب و هیجان انگیز باشد اما گاه روش های آموزشی منفعل، موجب ایجاد كسالت و 

بی انگیزگی در افراد می شود." 

تعیین	قواعد	
فرایند یاددهی- یادگیری زمانی به طور موثر شکل خواهد گرفت كه روند اداره كالس مبتنی بر 
نظم باشد. وضع قواعد اولیه به حفظ انضباط كالس كمک خواهد كرد. از این رو یکی از قدم های اولیه در 
شروع كار تعیین مقررات كالس است. بدین منظور الزم است دلیل وضع قواعد را برای مخاطبین بیان 
كنید و موافقت آنها را جلب كنید. چنانچه قواعد با نظرخواهی از خود فراگیران صورت بگیرد، ضمانت  
اجرای بیشتری خواهد داشت. اگرچه این فعالیت چند دقیقه بیشتر طول نمی كشد اما دقایق بسیاری را 
كه احتماالً به دلیل بی نظمی از دست خواهد رفت را حفظ می كند. نکاتی كه بهتر است در قواعد كالس 

مالحظه شود، شامل موراد زیر است:
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•   تعیین شرایط حضور و غیاب، ورود و خروج و نحوه پرسش و پاسخ در كالس
•   تاكید بر اصل رازداری در هنگام خودافشایی دیگران 

•   داشتن رفتار صادقانه 
•   تاكید بر حفظ توجه و حضور فعال فراگیران 

•   رعایت احترام به كالس به عنوان اصلی اساسی 
•   بیان انتظارات خود از كالس 

•   مکتوب كردن قواعد و نصب  آنها در محلی قابل مشاهده 
•   برای داشتن ضمانت اجرایی،  مشخص كردن جریمه های سبک )بهتر است این جریمه ها به 

فضای مثبت هیجانی كالس كمک كند.(
•   قاطعیت در اجرای قواعد و حفظ مقررات بدون شدت عمل.

یکی از قواعدی كه مدرس باید به آن پای بند باشد، زمان بندی مناسب و رعایت آن است. اگرچه یادگیری 
عمیق مستلزم صرف وقت و تمرین كافی است اما همواره یکی از موانع اصلی كه در امر آموزش  با آن روبه رو 
هستیم، محدودیت زمان است. ولی همان گونه كه گفته شد چنانچه در فرایند تدریس، طرح و برنامه ی مشخصی 
داشته باشیم، می توان با تعیین اولویتها بخشهای مختلف را حذف و بیشتر گردِ موضوعات كلیدی تاكید داشت. 

فضای	آموزشی	
 فضای آموزشی از عواملی است كه می تواند تاثیر به سزایی در نتایج آموزشی داشته باشد. دونالد 
هب  از نظریه پردازان یادگیری، تاكید زیادی روی ویژگی های فیزیکی محیط یادگیری داشته و آن را 
بسیار مهم می داند. وی از دو نوع محیط یادگیری محدود و غنی نام می برد. همچنین معتقد است "برای 
هر تکلیِف یادگیری و برای هر یادگیرنده، یک سطح بهینه ی برانگیختگی وجود دارد كه به كارآمدترین 
نوع یادگیری امکان می دهد. از آنجا كه سطح برانگیختگی عمدتاً به وسیله ی تحریک بیرونی كنترل 
می شود، سطح تحریک در محیط یادگیری تا حد زیادی تعیین خواهد كرد كه چه مقدار یادگیری انجام 

می شود.")به نقل ازسیف89:519(
روان شناسانی همچون ثرندایک و گاتری به همانندی بین دو موقعیت آموزشی و واقعی تاكید داشته 
معتقدند موقعیت یادگیری بایستی تا حد ممکن به زندگی واقعی نزدیک باشد. عناصر مشترک بین 
موقعیت یادگیری و موقعیت واقعی زندگی باعث انتقال آموزش می شود. یا به عبارتی انتقال اطالعات از 
یک موقعیت به موقعیت دیگر به میزان عناصر مشترک بین آن دو موقعیت بستگی دارد)همان ص107(

البته این نوع انتقال بیشتر شامل انتقال روشهاست تا محتوا پس این نکته در آموزش موضوعات مهارتی 
می تواند مفید باشد. در مباحث مربوط به حافظه نیز چنان چه در هنگام رمزگردانی)اندوزش( كدهای 

موقعیتی و هیجانی مشابه با موقعیت بازیابی باشند، امکان بازیابی اطالعات بیشتر خواهد بود. 
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 فضای آموزشی هم شامل فضای فیزیکی  اعم از شکل، اندازه فضای موجود و نحوه چیدمان و 
ترتیب نشستن و هم امکانات و وسایل آموزشی اعم از میز و صندلی، وایت بورد، ویدئو پروژكتور، ویدئو 
و تلویزیون، میکروفون و كامپیوتر و... را شامل می شود. تجهیزات و امکانات در محیط آموزشی می توانند 
شرایطی را به وجود آورند كه یادگیری آسانتر، بهتر، بادوام تر و موثرتر صورت گیرد، توجه و عالقه را 
برانگیزاند و به عینی ساختن و ملموس كردن مفاهیم و تجارب واقعی بیانجامد. بهره گیری مناسب از 
وسایل مختلف آموزشی به پیشبرد اهداف كمک می كند. متناسب با وضعیت كالس، تعداد فراگیران و 

زمانی كه در اختیار داریم، به كارگیری انواع وسایل آموزشی می تواند متفاوت باشد.
پارک،  نمازخانه،  مثل  مکان هایی  بلکه  نیست  درس  فقط كالس  نیز  آموزش  برگزاری  محل 
محوطه باز و... نیز می تواند باشد كه در آن افراد در قالب گروه ها در كنار هم قرار می گیرند. فضای 
كالس در ایجاد جو تعامل بسیار موثر است. این فضا بایستی تا آن جا كه ممکن است به گونه ای 
طراحی و چیده شود كه موجب تسهیل تعامل شود. آرایش كالس در حالتی كه مخاطبین قادر به 
دیدن یکدیگر نباشند و پشت سرهم قرار گیرند، مانع تعامل می شود. نمونه ای از شکل مناسب 
چیدمان كالس كه به آرایش نعل اسبی معروف است در زیر آمده است. این نحوه نشستن با قرار 
گرفتن در زاویه دید بهتر می تواند در افزایش تعامل میان مخاطبین، ایجاد ارتباط بهتر با مدرس و 

همچنین ایجاد جوی دوستانه تر موثر باشد: 

آرایش كالس در حالتی 
كه مخاطبین قادر به دیدن 

یکدیگر نباشند و پشت 
سرهم قرار گیرند، مانع 

تعامل می شود.
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شکل سنتی ترتیب قرار گرفتن فراگیران به صورت پشت سر هم، مانع از تماس چشمی می شود، 
عالوه بر اینکه نشستن روی صندلی به طور مداوم در طول چند ساعت خود ایجاد یکنواختی كرده و 
باعث خستگی می شود، در حالی كه در فضاهای مختلف می توان با حذف صندلی به اجرای فعالیت 

آموزشی پرداخت:
روی زمین یا یک دشکچه نشست،

در حالت ایستاده دور میزی حلقه بست،
در حال حركت بود.

از این رو فضای آموزشی و امکانات موجود از انعطاف الزم برخوردار است، برای مثال با جابجایی 
صندلی ها می توان به چیدمان كالس و مخاطبین تنوع داد. 





بخش دوم
معرفی	تکنیک	ها	و	فعالیت	های	آموزشی
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همان گونه كه در بخش نظری دیدیم؛ روش های تدریس، طرح هایي از پیش تدوین شده مبتني 
بر چارچوب تئوریک هستند، كه در آن اهداف، نقشها و موقعیتها از پیش تعریف شده اند و نوعي نظم 
مبتني بر معرفی مفاهیم، خلق و بازسازي روابط و موقعیت ها به شکل واقعی و نمادین یا بازنمودي 
از واقعیت در آنها دیده مي شود.  این بخش برحسب انواع روش های تدریس و محتوای آموزشی، 
تکنیک های مختلفی را معرفی می كند كه هر كدام بر یک یا چند بعد از ابعاد شناختی، هیجانی و 
رفتاری مخاطبین تأكید دارد. اثر پذیري فعالیت ها از یک سو بستگی دارد به شکل و ساختار اجرایی 
روش آموزشی كه خود وابسته به مقتضیات و امکانات اجرایی و تعداد مخاطبین بوده و از دیگر سو 
وابسته به درگیر ساختن فراگیران در فعالیت های متنوع آموزشی بوده كه این در گروی توانایی 
و مهارت مدرس است. همچنین بسته به مقتضیات و امکانات اجرایی،  تعداد مخاطبین و فضای 
آموزشی، اشکال مختلفی از اجرا را خواهیم داشت كه شامل طیف گسترده ای اعم از : سخنرانی)30 
نفر و بیشتر(، كارگاه آموزشی)15 تا 30 نفر( و آموزش  در گروه های كوچک )كمتر از 15 نفر(را در 
بر می گیرد و در هر كدام بخشی از تکنیکهای مذكور قابلیت اجرا دارند. قبل از وارد شدن به بحث، 
ابتدا الزم است در زیر به برخی از نکات راهنمای كلی كه می تواند در به كارگیری بهتر روشهای 

مذكور كمک كند اشاره ای داشته باشیم. 
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نکات	راهنما	
•   قابل یادآوری است كه پیش شرط اجرای تمرین ها تسلط كافی مدرس  بر محتوی آموزشی و 

داشتن طرح درس مناسب است.
•   اجرای مسلط فعالیتها تنها با مطالعه این كتاب میسر نمی شود پس شركت در كارگاه های ویژه ی 

روش تدریس، تجربه و مهارت الزم و كافی را در اختیار مدرسین قرار می دهد.
•   اجرای موثر تمرین ها مستلزم برخورداری از برخی ویژگیهای فردی همچون انعطاف پذیری و 
برخورداری از مهارت ارتباطی، كالمی و توان ایفای نقش، فعال بودن، شاداب بودن، خالقیت و غیره است.
•   در شیوه ی اجرای كارگاهی شکل ایده آل در اجرای تمرینها، استفاده از دو مدرس1 به طور 
همزمان است به طوری كه دو مدرس در جریان اجرا و همچنین در مرحله پردازش در ثبت دریافتها و 

برداشتهای گروه با هم همکاری می كنند.
•   از آنجایی كه تمرین ها عموماً به شکل گروهی طراحی شده پس آگاهی و مهارت مربی در كار 
با گروه و ایجاد پویایی در آن از اهمیت به سزایی برخوردار است تا حدی كه عدم شکل گیرِی هویت 

گروهی به خصوص در شروع كار مانع از تسهیل جریان آموزش به طور موثر خواهد شد. 
•   به منظور ایجاد پویایی در گروه الزم است شروع كار با فعالیتهای یخ شکن صورت گیرد.

•   انتظار نداشته باشید همه افراد به یک تمرین خاص به شیوه ای یکسان پاسخ دهند، وجود تنوع 
در میان فراگیران امکان دستیابي به نتایج یکسان را دشوار مي سازد. همگن سازی شركت كنندگان 
در دوره ها مي تواند تاحدودی كمک كننده باشد عالوه بر اینکه با انجام پردازش گروهی می توان به 

نتایج نسبتاً واحدي دست یافت.
•   اجرای هر تمرین شامل مراحل و مدت زمان مشخصی است؛ برخی از تمرینها همانند بحث 
متمركز گروهی یا بازیها زمانبر بوده و بي توجهي و حذف هر یک از مراحل مربوط به پردازش باعث 

كاهش تأثیرگذاری خواهد شد.
•    به خاطر داشته باشید كه در اجرای تمرینها  مدرس به عنوان تسهیلگر در گروه حضور دارد و 
شركت وی به عنوان عضوی از گروه در فعالیتها و بازیها ممکن است روند كنترل گروه را از دست وی 

خارج ساخته موجب از دست دادن پویایی های حاصل از اجرای تمرین در هنگام  پردازش گردد.
•   بخشي از تمرینها بر تجارب  درون فردي متکي است و منجر به خودشناسي و درک عمیق از 
خود ) احساسات، افکار، رفتار( مي گردد در حالیکه برخي برتجارب بین فردي و كمک به افراد براي 

درک، كشف و بهبود بخشیدن به روابط خود با دیگران متکي است . 
•   اداره كننده گروه ضمن  كنترل و تسلط بر روند آموزش  بایستی نسبت به مقاومت برخی اعضا 
یا بازی های روانی كه در جریان اجرای فعالیتهای آموزشی شکل می گیرد آمادگی داشته، واكنشهای 

الزم را برای كنترل و هدایت گروه از خود نشان بدهد.

1. Coaching
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تمرین	های	معارفه	
معارفه و آشنایی اولیه فراگیران، از این جهت مفید است؛ كه ضمن شکستن فضای نامانوس كالس 
به شکل دادن گروه كمک می كند و در افراد نوعی هویت گروهی  به وجود می آورد. عالوه بر این كه 
دانستن نام مخاطبین و صدا زدن آنها در فراگیر احساس توجه، احترام و تعلق و نوعی التزام و تعهد 

نسبت به مدرس و كالس به وجود می آورد.
معارفه به اشکال گوناگونی قابل اجراست كه بسته به فضای كالس و تعداد مخاطبین می توان 
از روش های مختلفی استفاده كرد. قبل از هر چیز الزم است مدرس، خود را معرفی كند. این معرفي 
مي تواند شامل موارد: نام، سن، وضع تأهل، تحصیالت، سابقه آموزش و... باشد. بهتر است معارفه گروه، 
فعاالنه و در قالب فعالیتهای یخ شکن صورت بگیرد. استفاده از موسیقی مالیم در این مرحله به فضای 

كارگاه كمک می كند. در زیر به تعدادی از این فعالیتها اشاره می شود.

1.	معارفه	فردی:
 از شركت كنندگان مي خواهیم در جاي خود بایستند و خود را به ترتیب زیر معرفي مي كنند:

•   نام، سن، تحصیالت و...
•   احساس خود را در این لحظه بیان  كنند.

•   انتظارات خود را از جلسه عنوان كنند.

2.	معارفه	به	ترتیب
در این روش هر نفر در جاي خود مي ایستد و نام و نام خانوادگي خود را بیان مي كند با این تفاوت 
كه وقتي نام و نام خانوادگي خود راگفت، نام و نام خانوادگي همه افراد قبل از خود را هم باید ذكر كند 

و نفرات بعدي نیز به همین ترتیب.

3.	معارفه	ویژگی	ها
هر نفر مشخصات خود را شامل: نام و نام خانوادگی، سن، تحصیالت، شغل و ویژگی خاصی كه دارد، 
غذای مورد عالقه و... را روی برگه ای نوشته و سپس برگه ها همگی در یک جا جمع آوری گردیده و 
سپس آنها را دوباره به طور تصادفی در بین حاضرین تقسیم می كنیم. حال هر كس مشخصات برگه ی 
در دستش را با صدای بلند برای جمع می خواند و فردی كه مشخصاتش خوانده می شود برای آشنایی 

دیگران می ایستد و بدین ترتیب الی آخر.
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4.	معارفه	زوجی
در این روش اسامی تک تک افراد را روی برگه های كوچکی نوشته و سپس به طور تصادفی دو 
به-دو اسامی را خوانده و از  آنها می خواهیم در كنار هم قرار بگیرند و به مدت 5 دقیقه با هم دیگر به 

آشنایی بپردازند. سپس هر زوجی یکدیگر را به جمع معرفی می كنند.

5.	معارفه	همگانی
 در این روش از كلیه حاضرین می خواهیم در حالتی شبیه به یک مهمانی ایستاده و در محیط 

كالس بچرخند و به مدت 10 دقیقه با سالم و احوال پرسی با یکدیگر آشنا شوند.

6.	معارفه	نمادین
 در این روش ابتدا برگه هایی را به افراد می دهیم و از آنان می خواهیم كه مهمترین ویژگی خود را 
روی آن نوشته یا به صورت اشکالی نمادین ترسیم كرده و روی سینه خود نصب كنند سپس در حالت 
ایستاده و در گردش قرار بگیرند. افراد به مدت 15 دقیقه فرصت دارند گروه هایی را كه برای آنها مانوس 

تر هستند تشکیل داده و سپس نمادی را كه بیانگر هویت آنهاست را آماده كنند.

7.معارفه	مستعار
در شکل دیگر می توان از مخاطبین خواست تا خود را با نام یا ویژگی كه خودشان می پسندند به 
دیگران معرفی كنند. البته بسته به اهداف و موضوع آموزشی استفاده از برخی فعالیت های فوق در شروع 
كارگاه ها می تواند تغییر كرده و برحسب موضوع مورد نظر تطبیق پیدا كند، برای مثال افراد می توانند 

خود را بر اساس شاد بودن، خالق بودن، عصبی بودن یا آرام بودن معرفی كنند.
در ادامه به معرفی مهم ترین روشها و تکنیکهایی كه در بخش قبل تحت عنوان انواع روشهای 

تدریس اشاره شد خواهیم پرداخت:
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تمرینهای	پیش	سازمان	دهنده	
در بخش قبل به طور مفصل نقش و اهمیت پیش سازمان دهنده ها را توضیح دادیم. در اینجا به 

برخی از تکنیکهای مهم به عنوان پیش سازمان دهنده اشاره می كنیم.

-		ارائه	رئوس	برنامه	
در این حالت مدرس ضمن اشاره به رئوس و سر فصل هاي آموزشي مربوط به دوره، آنها را روي 

بورد مي نویسد یا به شکل اسالید به مخاطبین ارائه می نماید.

-		نظرخواهی	
 بعد از طرح عنوان و موضوع درس از مخاطبین بخواهید تا برایتان بنویسند یا بگویند در رابطه با 

موضوع مورد بحث چه چیزی را می خواهند بدانند؟

-		تکنیک	تداعی	آزاد	اندیشه	
یکی از راه های فراخوانی محفوظات فراگیران و سازمان دادن به اطالعات آنان می تواند در سطح 
نیمه هشیار صورت پذیرد. بدین منظور استفاده از تکنیک تداعی آزاد به عنوان نوعی یادگیری،  می تواند 
با بسیاری از موضوعات و مفاهیم همراه شود. "یادگیری تداعی2 یا آنچه فراخوانـی گفته می شود به 
برقراری ارتباط یا پیوند ذهنی میان دو چیز با یکدیگر یا یک چیز با یک مفهوم اشاره دارد، به گونه ای 

كه یکی دیگری را به یاد می اندازد.

2. Associative Learning
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 سرعت تداعی نشان از پیوند دو متغیر دارد. هر قدر رابطه یا پیوند میان دو چیز بیشتر باشد، سرعت 
تداعی نیز افزایش می یابد")فابریگار1998 به نقل از حکیم آراص100( مثل تداعی سبزه و سمنو با 
نوروز... مردم گرایش دارند به پیام هایی فکر كنند كه در دسترس ذهنی آنان است،  از این رو تداعی ها 
ضمن این كه دریچه ای است به ذهن مخاطبین، امکان سازماندهی مطالب متناسب با این ذهنیت  را 

برای ما فراهم می كند .
 در این روش ابتدا مدرس از حاضرین می خواهد اولین كلمه ای كه با شنیدن مثاًل واژه "تصمیم" 
به ذهنشان خطور می كند، یادداشت كنند. سپس تداعی های را روی بورد لیست می كنیم و با دسته 

بندی آنها به توصیف یا تحلیل آن می پردازیم.

-		بیان	تعابیر	
در شکل دیگر از شركت كنندگان مي خواهیم كه جمله یا عبارتی مثاًل در مورد تصمیم گیری بیان 
كنند. این عبارت مي تواند شامل شعر، حدیث،جمله قصار و… باشد. بهتر است آن را روی بورد یادداشت 

كرده تا در تحلیل ها مورد استفاده قرار گیرد.

-			بیان	تجارب	
از شركت كنندگان مي خواهیم آنهایي كه مثاًل در موقعیت تصمیم گیری مهمی قرار گرفته اند، 
دست خود را باال ببرند. سپس در صورت تمایل خودشان می توانند تجربه هایشان را بیان كرده و مدرس 

با سئواالتی كه در جهت هدایت بحث به سوی اهداف آموزشی طرح می كند، فعالیت را ادامه دهد.

-		تکمیل	جمله	ناتمام	
طبق قانون بستن)تقارب( در نظریه گشتالت در ما این تمایل وجود دارد كه تجربه های ناتمام را كامل 
كنیم یا معنادار سازیم. همچنین بر اساس اثر زایگارنیک 3 تکالیف ناقص در مقایسه با تکالیف كامل برای 
مدت طوالنی تری در حافظه می مانند و با جزئیات بیشتری به یاد آورده می شوند. در بعد آموزشی از این 
اصل می توان در تکمیل جمالت ناقص استفاده كرد. در این شیوه ی آموزشی جمله ای به طور ناقص مطرح 

می شود و این مخاطبین هستند كه باید ادامه ی آن را بگویند. به مثال زیر توجه كنید:
1. از شركت كنندگان مي خواهیم كه هركدام مثاًل در پاسخ به عبارت "عشق یعني…" یک تا 

سه كلمه یا جمله ی كوتاهی از خودشان بگویند.
2. آنها را روي بورد بنویسید.

3. مي توانید شركت كنندگان را متوجه ی فراواني كلمات تداعي شده در حوزه هاي میل، 
صمیمیت و تعهد كنید. 

4. سپس كلمه هاي تداعي شده را با سه مؤلفه ی عشق از نظریه مثلثی اشترنبرگ تبیین نمایید..

3. Zeigarnik
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توضیح	دادن	
اولین قدم در اجرای هر روش تدریسی، توانایی توضیح دادن است. در توضیح دادن ما درصدد 
فهماندن مطلبی به فرد دیگر هستیم. این مطلب می تواند شامل انواع: مفاهیم-شیوه ها- اهداف-دالیل- 
قواعد و روابط باشد. بین آگاهی و تسلط بر موضوع و راهبرد های توضیح دادن ارتباط نزدیکی وجود 
دارد؛ هر چه تسلط شما بر موضوع بیشتر باشد توان بیشتری برای توضیح و تبیین آن خواهید داشت. در 
مباحث روان شناختی مااغلب با مفاهیمی سروكار داریم كه جنبه ی انتزاعی داشته و به درک و شناخت 
افکار، احساسات و اعمال فرد نسبت به خودش و دیگران مرتبط می شود پس در مسیر توضیح مطالب 
نیاز داریم در جهت عینی ساختن این مفاهیم تالش كنیم، به عنوان مثال برای درک بهتر مفاهیمی 
چون عشق، تفکر، خشم، استقالل، خالقیت و غیره الزم است از طرق مختلف به عینی سازی آنها 

بپردازیم. نمونه های زیر مواردی است كه می تواند در این خصوص مفید باشد:
•   استفاده از تصاویر، اسالید و ویدئو ها به عنوان وسیله ای برای تحریک ذهن، وسعت بخشیدن به یک 
مفهوم و روشن كردن آن. نکته مهم اینکه چنان چه این تصاویر طوری طراحی شوند كه بیش از یک 
حس را درگیر سازند و اصطالحاً مولتی مدیا باشند، اثربخشی بیشتری خواند داشت. "بنا بر یافته هاي 
روان شناسان هر گاه به همکاري دو حس یا بیشتر در یادگیر ي یک موضوع توجه شود، فراموشي 

مطلب یاد گرفته شده كاهش مي یابد"  (شعاري نژاد،74:37(.
•   استفاده از گراف ها و نمودارها برای نشان دادن سیر تغییرات از جمله نمودارهای رفتاری مثل نمودار 

عملکرد-استرس.
•   استفاده از فلوچارت ها برای خالصه كردن داده ها.
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•   استفاده از جداول و چک لیست ها برای ارزیابی موقعیت ها و رفتارها مثل موقعیت های خشم و 
استرس)جدول زیر(.

•   استفاده از مدل ها، ماكت ها و شبیه سازی های كامپیوتری برای تشریح اجزای یک پدیده.
•   استفاده از پرسش نامه های خودسنجی، تست ها و  كاربرگ های تمرینی.

•   معرفی كتاب، مجالت و نشریه ها و وب سایت های مرتبط با موضوع آموزش)تهیه لیستی از منابع 
مربوط به محتوای آموزشی با توجه به محدودیت زمانی در كالسها، می تواند به عنوان نوعی فعالیت 

تکمیلی و كمک آموزشی مفید باشد(.

جدول چک لیست خشم و استرس
واکنش	رفتاریبرداشتموقعیت

از سویی به كار گرفتن تفکر انتزاعی از طریق: تمثیل ها، استعاره ها، شعر و داستان، جمالت قصار، 
خاطره، لطیفه و تجسم ذهنی نیز می تواند در انتقال بهتر مفاهیم كمک كننده باشد. برای استفاده از 
تمثیل و استعاره در بخش پیشین توضیح الزم داده شد. روشی كه در به كاربردن خاطره، داستان و غیره 
به كار می رود اصطالحاً به تیزر مشهور است كه در آن ابتدا با عبارتی این چنین آغاز می كنیم: "می خواهم 
خاطره ای برایتان تعریف كنم اما بگذارید اول در مورد موضوع مهمی توضیح دهم" این روش در جلب توجه 
بیشتر مخاطب به موضوع موثر بوده و خاطره یا داستان پیرو آن به درک و یادسپاری بیشتر كمک می كند.

•   استفاده	از	شوخی	و	طنز	
 یکی از راه های جذاب تر ساختن روش توضیحی، استفاده از شوخ طبعی و حس طنز است. اساساً 
استفاده از طنز در تدریس، میزان توجه و یادگیری را افزایش می بخشد.  چنان چه طنز با مفهومی كه توضیح 
داده می شود ارتباط داشته باشد، می تواند به یادگیری كمک كند. همچنین شوخ طبعی به احساس شادابی 
و صمیمیت در فضای كالس كمک می كند. گاهی الزم است با خودتان هم شوخی كنید، این كار تصویر 
كامل و بی عیب شما را در ذهن مخاطب تغییر داده و احساس راحتی و نزدیکی بیشتری با مدرس می شود.

•   ارائه	مثال	های	کاربردی	
بدیهی است كه با به كاربردن مثال، مطلب عینی و ملموس تر شده و تفهیم آن آسان تر خواهد بود. 
نکته قابل توجه در اینجا این است كه در ارائه ی محتوای آموزشی متناسب با نوع مخاطبین و ویژگیهای 
موقعیتی خاص ایشان، باید از مثال های مربوط به خودشان استفاده كرد؛ برای نمونه به-كاربردن مثالی 
این چینین: استرس مربوط به كاركنان در محیط های شغلی با نوع استرسی كه دانشجویان در محل 

تحصیل و دانشگاه تجربه می كنند همخوانی نخواهد داشت. 
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روش	پرسش	گری	)	پرسش	و	پاسخ	(		
یکی از روشهای موثر در پیش برد اهداف آموزشی استفاده از روش پرسش و پاسخ است. توانایی 
طرح سواالت هوشمندانه از مهارتهای مهم تدریس محسوب می شود. این روش را روش سقراطی نیز 
گفته اند چرا كه سقراط معتقد بود دانش در درون افراد وجود دارد، كافی است كه مدرس زمینه را 
مساعد كند، بعد از آن فراگیر خود به آن می رسد. وی با طرح پرسشهای متوالی افراد را به تفکر وا 
می داشت و آنان را قدم به قدم هدایت می كرد تا خود جواِب درست را كشف كنند. در واقع در این روش 
مدرس با طرح سواالت برنامه ریزی شده، فعالیت ذهنی مخاطبین را در مسیر موضوع مورد نظر هدایت 

می كند تا به درک موضوع نایل شود.
 اهداف مختلفی برای پرسشگری بر شمرده اند كه عبارتند از: وسیله ای برای برقراری ارتباط، 
مقدمه ای برای شروع بحث، راهی برای تحریک فکر و برانگیختن حس كنجکاوی، پی بردن به سطح 

اطالعات فراگیران، تمركز روی یک مسأله و...
همچنین محاسنی كه برای روش پرسش گری و اثر آن بر فرایند یاد   دهی – یادگیری برشمرده اند 

عبارتند از:
•   درک بهتر و فهم عمیق تر 

•   جلب توجه و انگیزه مخاطبین 
•   تاكید بیشتر بر نکات مهم درس 

•   كمک به یادگیرنده برای به خاطر سپردن بهتر مطلب و ارائه بازخورد به مدرس درباره یادگیری فراگیران 
•   مجهز شدن فراگیر به تفکر استداللی و در پی آن امکان دست یابی به سطوح باالی شناختی 

•   بکار گیری افکار به جای به خاطر سپردن آن ها
•   افزایش مشاركت فراگیران و تعامل آنان با موضوع مورد بحث 

•   افزایش انگیزه الزم در فراگیر جهت یادگیری 

اگرچه درست سوال كردن خود یک هنر محسوب می شود اما پاسخ گرفتن و پاسخ دادن صحیح و 
بجا نیز نیاز به مهارت دارد. از این رو پرسش گری خود می تواند از یک سو مدرس محور باشد كه در آن 
بر چگونگی طرح پرسش و پاسخگویی از طرف مدرس تاكید می شود و از دیگر سو می تواند فراگیرمحور 

باشد كه در آن بر ترغیب مخاطب به طرح پرسش و پاسخ تاكید می شود.    
 ممکن است فراگیران از مشاركت در پرسش و پاسخ امتناع ورزیده یا منفعالنه با آن برخورد كنند، 
این افراد شاید به خاطر ترس از اشتباه یا تمسخر وارد بحث نمی شوند یا اینکه ممکن است احساس 
كنند مطالب به درد آنها نمی خورد. در مقابل، سواالت  متعدِد مخاطبین می تواند نشان از نیاز به توضیح 
بیشتر مطلب باشد. به هر حال چگونگی پاسخ دهی مدرس به سواالت  مخاطبین از این رو مهم است كه 
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واكنش وی به آنها در منظر مخاطبین قرار داشته و می تواند بیانگر اشتیاق، عالقه و هیجان یا بالعکس 
بی حوصلگی و بی تفاوتی وی نسبت به موضوع و مخاطبین باشد. پاسخ دهی مناسب می تواند موجب 
جلب انگیزه و تایید توجه مخاطبین به درس باشد. شایسته است مدرس در ازای گرفتن پاسخ صحیح 
به تشکر و تایید كالمی مخاطبین بپردازد كه این باعث تقویت رفتار پرسشگری آنان می شود. البته 
پذیرش و تایید یکنواخت و مکرر پاسخها می تواند باعث كم اثر شدن سوال كردن شود پس تکمیل 

كردن پاسخ ها با گفتن" البته باید اضافه كنیم كه..." كمک كننده خواهد بود. 

	انواع	سئواالت		
تقسیم بندی های مختلفی از انواع سواالت  وجود دارد اما در اینجا از چند منظر به سواالت  

توجه می كنیم:
•   تقسیم بندی بر اساس محتوای؛ بدین ترتیب سه دسته پرسش خواهیم داشت: الف( سواالت  
مربوط به افکار، نظرات، عقاید، اطالعات و نگرشها  ب( سواالت  مربوط به احساسات، هیجانات 

و امیال و گرایشات ج( سواالت  مربوط به رفتارها، اعمال، تجارب و عادتها. 
•   تقسیم بندی برحسب روند؛ سوال از چرایی و علت وجود و وقوع پدیده ها و وقایع- سوال از 

چگونگی، فرایند و شرایط بروز آنها- و سوال از پیامد و نتیجه ی پدیده ها 
•   تقسیم بندی برحسب مخاطب؛ سواالت  شما می تواند معطوف به خوِد فراگیر باشد یا معطوف 

به دیگران و یا اینکه موقعیتهای محیطی را هدف قرار دهند.
•    و باالخره اینکه می توان سواالتی مطرح كرد كه به طور تركیبی علت و چگونگی و پیامد رفتاری 

را در فرد، موقعیت و دیگران بر حسب عقاید، احساسات یا رفتارهایشان خطاب قرار دهد.
•    در زیر نمونه ای از سواالت  را مرور می كنیم:

•   به نظر شما كدامیک از روش های مقابله با استرس می تواند مفیدتر باشد؟
•   شما چه اندازه با این موضوع موافقید كه...؟

•   به هنگام كار در گروه چه احساسی به شما دست داد؟
•   معموالً دیگران در برخورد با چنین موقعیت هایی چطور رفتار می كنند؟

•   فرض كنید در شرایطی قرار گرفته اید كه باید بین ازدواج یا ادامه تحصیل تصمیم بگیرید در 
این موقعیت چگونه عمل می كنید؟

•   به نظر شما علت بروز تعارض در میان افراد صمیمی و نزدیک چه می تواند باشد؟
از روش سوال كردن به عنوان نوعی پیش سازمان دهنده نیز استفاده می شود. در بخش قبلی 
در  نظریه تولمن گفتیم كه انتظارات اولیه - یعنی حدسهایی مبنی بر این كه چه چیزی به چه چیزی 
می انجامد- به شکل گیری نقشه شناختی كمک می كند. پس در این حالت سوال كردن از انتظارات 
مخاطبین یا سوال از دانسته هایشان راجع به موضوعی خاص، راهی است برای سازمان دادن به نقشه-ی 

شناختی آنان.
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مراحل	پرسشگری	در	کالس
گام اول - 	برنامه	ریزی	سوال	ها	:	

•   در مرحله ی برنامه ریزی سعی شود پرسش هایی مطرح شوند كه در برگیرنده چارچوب 
اصلی موضوع و هدف آموزشی باشد.

•   پرسش ها را می توانید در جهت معرفی، خالصه كردن یا مرور یک مطلب و یا نکات مطرح 
شده قبلی طرح ریزی كنید.

گام دوم - عرضه	سوال	ها:	
•   طرح سوال ها باید از یک نظم منطقی برخوردار باشد و هر سوال در جای خود و متناسب با 

موقعیت مطرح شود. طرح شتابزده ی سوال ممکن است باعث سردرگمِی فراگیر شود. 
•   در درون ما معموالً این تمایل وجود دارد كه از كسانی بیشتر سوال بپرسیم كه اشتیاق 
بیشتری به پاسخ دادن از خود نشان می دهند. اما توزیع سواالت  میان مخاطبین بایستی به طور 

تصادفی صورت گیرد تا مشاركت همگان را برانگیزد.
•   بهتر است سواالت  خود را در قالب كلمات استفهامی نظیر: آیا، چطور؟ چرا؟ چگونه؟ 

چقدر؟چه كسی؟ طراحی كنید.

توانـــایی طرح سواالت 
هوشمندانه از مهارتهای 
مــهم تدریس محسوب 

می شود.
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•   با سوال كردن اطالعات افراد را به چالش نکشید و عدم آگاهی آنها را به رقابت نخوانید. 
برای مثال این نحوه پرسش كه "كسی می داند تفکر خالق چیست؟" یا این سوال "یک نفر به 
من بگوید تفکر خالق یعنی چه؟" نوعی طلب رقابت یا چالش طلبی را می رساند یا در دومی 
كه دستوری است و از موضع باال به مخاطب نگاه می-كند. در مقایسه با این سوال كه"فکر می 
كنید تفکر خالق به چه معنی است؟" یا "به نظر شما منظور از تفکر خالق چیست؟" بیشتر 
اختیاری بوده و به خواست و نظر افراد احترام می گذارید. بجای گفتن "آیا كسی می تواند یا 

می داند..." می توان گفت: "به نظر شما چطور می توان..."

گام سوم - 	واکنش	نسبت	به	پاسخ	ها:
•   همیشه بین طرح سوال و دریافت پاسخ، فاصله و فرصتی قائل  شوید تا ذهن مخاطبین 

بتواند به اندازه كافی سوال را پردازش كند.
•   در صورت پاسخ درست، با تشویق باعث افزایش مشاركت فراگیر شوید.

•   در پاسخ نیمه درست برای قسمت های درست اعتبار قائل  شده و با راهنمایی او را به پاسخ 
درست رهنمون سازید. 

•   در صورت نادرست بودن پاسخ، به جای اینکه از فرد دیگری پرسیده شود، با دادن سرنخ های 
تازه سوال را مجدد از خود فرد به شکل دیگری بپرسید.

محدودیت	پرسش	کردن	
 این روش برای كالسهای پرجمعیت مناسب نیست. همچنین مستلزم اهداف مشخص و زمان زیاد 
است و در صورت عدم تسلط و مهارت مدرس ممکن است پرسش و پاسخ به انحراف كشیده شود و 

باالخره اینکه در همه ی موضوعات قابل اجرا نیست.
گاهی نیز ممکن است برخی فراگیران بخواهند با سواالت  متعدد و پیچیده مدرس را به چالش 

بکشند، در این موارد بهتر است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
•    در ابتدای جلسه برای پرسش و پاسخ شرایطی تعیین شود.

•    در صورت تکرار سواالت، پاسخ دادن را به وقت دیگری محول كنید.
•    بر دنبال كردن موضوع اصلی و دور نشدن از آن تاكید كنید.
•    از خود شخص در رابطه با موضوع مورد سوال نظر بخواهید.

•    از جمع مخاطبین برای پاسخ دادن به سوال فرد مورد نظر استفاده كنید. 
•    در صورت ندانستن پاسخ به طور صریح به آن اعتراف كنید.

•    سخنان خود را مستند و با ذكر تحقیقات و منابع بیان كنید.
•    از تکنیک "بله، البته....اما..."  استفاده كنید.
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بحث	گروهی	
 جوامع امروزی برای توانایی بحث و مذاكره اهمیت ویژه ای قائل هستند. روش بحث گروهی در 
زمره ی روش های اصلی در آموزش تعاملی است. افراد از كار گروهی لذت می برند. گروه، یادگیری را 
تسهیل كرده و موجب افزایش حس همکاری، همفکری و تعامل اجتماعی می شود. در میان نظریه 
پردازان یادگیری،  تولمن با رویکردی شناختی و همچنین پیروان دیدگاه گشتالت، تشکیل گروه های 
كوچک را برای شركت در بحث های كالسی توصیه می كنند. از دیدگاه ایشان مهمترین نکته برای 
یادگیرندگان در روش بحث گروهی این است كه به صورت عضوی از گروه، فرصت آزمودن فرضیه های 
خود را داشته باشند، عالوه بر اینکه امکان تعامِل افکار میان فراگیران فراهم شود. همچنین مدرس در 
نقش یک مشاور و تسهیلگر در روشن ساختن و هدایت گروه ها عمل می كند. جلب اطمینان، پذیرش 
و ایجاد فضای اعتماد مهمترین گام در مرحله شکل گیری گروه است پس تمرین های یخ شکن در 
مرحله ی آغازین بدین منظور طراحی می شوند. فرایند پویایی گروه به عنوان یک اصل در گروی شركت 
فعال مخاطبین در فعالیت هاست. البته شرایط الزم برای بحث گروهی؛ یکی آن است كه اول فراگیران 
بتوان نظرات  در خصوص موضوع مورد بحث تاحدی اطالعات داشته باشند دوم درباره ی موضوع 
مختلفی ارائه داد؛ پس از این حیث در حوزه  موضوعات روان شناختی و اجتماعی قابل كاربرد است. از 

جهتی این روش در كالس هایی كه تعداد فراگیران آن زیاد باشند، قابل اجرا نیست. 
عموماً  3 هدف عمده برای بحث گروهی بر می شمرند: سهم بندی كردن اطالعات درباره یک 

موضوع خاص - تحلیل و ارزیابی اطالعات - دستیابی به توافق نسبت به نتیجه گیری های كلی 

محاسن	روش	مباحثه	گروهی:	
 از وجوه مختلفی روش بحث گروهی در فرایند یاددهی– یادگیری اثرگذار بوده و مزایای گوناگونی 

می توان برای آن برشمرد:
•    تعامل میان مدرس، یادگیرنده و دیگر فراگیران را افزایش می دهد.

•    بیان افکار و ابراز نظرات گوناگون در مورد مقوله های مورد بحث بدون احساس فشار، امکان 
رسیدن به درک جمعی را در گروه فراهم می كند.

•    بحث گروهی می تواند در رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی اعضا از راه های زیر مفید باشد:
•    قرار گرفتن در معرض اندیشه های مختلف و افزایش توان پردازش فکری، تفکر حل مساله 

و پرورش تفکر انتقادی و خالقیت فراگیران.
•    افزایش روحیه تعاون، همکاری گروهی و اشتراک تالش های فراگیران.

•    ایجاد حس تعلق، هویت و صمیمیت گروهی.
•    پذیرش عقاید مختلف و احترام به نظر دیگران.
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اساس موفقیت این روش در گفت وگوی متقابل است، اعضا به واسطه صحبت كردن، عقاید دیگران 
را ارزیابی و دانسته های خود را سازماندهی می كنند و به ذكر دالیل خود می پردازند. در بحث گروهی 
به جای اینکه مطالب را به طور مستقیم در اختیار مخاطب بگذاریم، به آنان فرصت می دهیم تا خود از 
طریق بحث كردن به عمق محتوای مورد نظر دست پیدا كرده و به دركی درونی از مطلب برسند. در 
این روش مخاطبین به جای شنیدن نظرات مدرس، خودشان به بحث پرداخته و به ارزیابی عقاید و 
نگرش های خود با دیگر اعضا پرداخته و نهایتاً در زمینه ای مشخص با آنها به توافق جمعی می رسند. در 

این روش مدرس فرصت بیشتری دارد تا با تسلط بیشتر به هدایت فرایند آموزش بپردازد. 

اندازه	و	ترکیب	گروه	
 در كار گروهی هر یک از اعضا نقش هایی از جمله رهبر، منشی، سخنگوی گروه و... را بر عهده 
می گیرند. برای مثال سازماندهی و  هماهنگی  اعضا در انجام فعالیت ها نیاز به حضور یک نفر به عنوان 
رهبر دارد، رهبر به عنوان برقرار كننده ی نظم و ارتباط بین اعضا، تشویق اعضا به بحث و تبادل نظرو هدایت 
بحث ها در مسیر مورد نظر فعالیت می كند. منشی نقطه نظرات اعضای گروه را ثبت و خالصه می كند و 
سخنگو آنها را برای دیگر گروه ها بازگو می كند. نقش ناظر و ارزیاب را بهتر است خود مدرس ایفا كند. 
همچنین تعداد اعضای هر گروه در میزان تعامالت و پویایی گروه تاثیر می گذارد. گروه های چهار نفره 
مناسب هستند اما گروه ها به صورت فرد )3 یا 5 نفره( معموال درون خود، خرده گروه هایی را تشکیل 
می دهند. اگر گروه ها به طور طبیعی و بدون اجبار شکل بگیرند این باعث ایجاد حس تعلق گروهی می شود 
كه در آن اعضا نسبت به یکدیگر حالتی حمایت گرانه و دوستانه پیدا می كنند. البته اعضای گروه همیشه 

اســاس موفقــــیت این روش در 
به  اعضا  است،  متقابل  گفت وگوی 
واسطه صحبت كردن، عقاید دیگران 
را  خود  دانسته های  و  ارزیابی  را 
سازماندهی می كنند و به ذكر دالیل 

خود می پردازند. 
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هم به راحتی با همدیگر كار نمی كنند. وجود عواملی مثل بی اعتمادی می تواند مانع شکل گیری صحیح و 
پویایی گروه شود. گروه ها در موارد مختلف به حضور مدرس نیاز دارند از جمله؛ نوع و ترتیب انجام كار یا 
موضوع مورد بحث، صحت و كیفیت كار و غیره. اما به یاد داشته باشید كه مدرس نقش عضو یا رهبر گروه را 
ایفا نمی كند و صرفاً در نقش تسهیلگر یا مشاور عمل می كند. مشاهده و گوش دادن به گفت وگوها می تواند 

درباره ی نحوه عملکرد و پویایی گروه اطالعات خوبی به مدرس بدهد. 
معموالً در گروه ها در كنار نقش های رسمی شاهد شکل گرفتن نقش های غیررسمی نیز هستیم كه 

می تواند بر روند كار و پویایی گروه تاثیر بگذارد كه از جمله آنها می توان اشاره كرد به:
•    اعضا ی سلطه گر كه بحث ها را به جدل كشانیده تا نظر خود را اعمال كنند.

•    افراد منفعل كه از انجام تکلیف گریزانند و احساس مسئولیتی در قبال گروه ندارند.
•    شنوندگان آزاد كه كمترین سهم و مشاركت را در بحث ها دارند.

•    افراد مزاحم بدون انگیزه گروهی و مشاركت كه سعی در برهم زدن نظم گروه دارند.
•    بذله گوها كه گروه برای آنها فرصتی برای بروز هیجانات شان و جلب توجه دیگران را فراهم می كند.

مناسب ترین برخورد با این اعضا آن  است كه خود گروه آنها را تحت كنترل گرفته و در خود جذب كند.

آرایش	گروهی	
نوع آرایش و كنار هم قرار گرفتن اعضای گروه در پویایی و اثربخشی فعالیت گروه تاثیر دارد، 
به طوری كه مطالعات نشان داده آرایش حلقه ای)دایره وار نشستن( نسبت به ردیفی نشستن باعث 
تماس چشمی و  مشاركت بیشتر اعضا در بحث ها می شود. تصاویر زیر اشکال مختلف آرایش گروه ها 

را نشان می دهد:

شکل نیمدایره

دایره وار نسشتن

شکل كنفرانسی
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انواع	بحث	گروهی	
 بحث های گروهی می تواند به اشکال مختلفی اجرا شود:

اول: روشی كه اعضا در درون گروه به انجام تکلیف به طور فردی می پردازند. مثل پر كردن 
چک لیست های رفتاری

دوم: روشی كه اعضای گروه هر یک بخشی از یک تکلیف بزرگ تر را به انجام می رسانند. مثل 
تکمیل یک پازل یا تهیه ی روزنامه دیواری

سوم: روشی كه اعضای گروه برای رسیدن به نتایج مورد توافق جمع با هم روی یک موضوع 
واحد كار می كنند. مثل حل كردن مساله یا رسیدن به یک تصمیم مشترک

انتخاب نوع تکلیف متناسب با هر یک از سه روش بحث گروهی بر شیوه كار و گفت وگوی اعضا 
تاثیر متفاوتی دارد. عالوه بر اینکه شیوه تشکیل گروه ها بنا به هدف آموزشی و مقتضیات موجود از 
جمله؛ بر حسب تمایل اعضا به قرار گرفتن در یک گروه خاص، برحسب نوع رشته، جنسیت یا تصادفی 
بودن و غیره می تواند متفاوت باشد. در حالت تصادفی، انتخاب گروه ها را می توان بر حسب شماره گذاری 
به زوج و فرد یا عالقه به رنگی خاص نشان داد. البته حضور اعضا در هر یک از گروه ها نباید حالت 
اجباری داشته باشد اما به لحاظ حفظ نظم گاه می توان در تركیب گروه ها تغییراتی ایجاد كرد. تنوع 
اعضا در درون گروه ها می تواند به پویایی آنها كمک كند و پویایی یک گروه نیز در كارایی آن نقش 

مهمی ایفا می كند.
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مراحل	بحث	گروهی
 آمادگی و شکل دادن به گروه ها شامل؛ 
•    ارائه  ی تکالیف یا تعیین موضوع 

•    تقسیم افراد به گروه هاي 4 تا 8 نفره و انتخاب نامی برای هر گروه
•    تهیه و تدارک وسایل الزم شامل مکان و امکانات مورد نیاز )از جمله كاغذ، ماژیک، خودكار 

و برگه های رنگی، مقوا، كاغذ الگو، چسب، قیچی و...(
•    تعیین مقدار زمان مورد نیاز برای انجام تکلیف )اگرچه  بسته به تکلیف یا موضوع مورد 

بحث و تعداد نفرات گروه ها زمان مورد نیاز می تواند متغیر باشد( 
•    تعیین روند كار و انجام فعالیت گروه

•    توضیح چگونگی مشاركت و نقش اعضا در فعالیت ها
•    تعیین نحوه ثبت نتایج و دستاورد گروه )به صورت متن نوشتاری، پوستر و طرح تصویری( 

 اجرای بحث گروهی شامل؛
•    تعیین، تعریف و شناسایی موضوع یا مساله

•    یافتن تمام راه حل های ممکن از طریق بارش فکری
•    ارزیابی راه حل ها و دیدگاه های مختلف نسبت به موضوع

•    جمع بندی و اتخاذ موضع نهایی گروه
 بحث و گفت وگو

•    فعالیت جمعی كالس درباره موضوع بعد از اتمام تکلیف به صورت مقایسه بین گروه ها از 
طریق تهیه پوستر، ارائه ی  گفتاری و... كه به ترتیب گروه ها نتایج خود را برای دیگران تشریح 

می كنند.
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		)	Brain storming	(	فکری	بارش
این روش كه توسط الکس اسبورن )1998( معرفی شد، فرصتی است برای تبادل نظر و جست-
وجوی راه حل برای مسائل. در بارش فکر هر یک از فراگیران فرصت دارند راجع به موضوعی نظرات خود 

را بیان كنند. بارش فکری بر دو اصل استوار است :
•    تنوع نظرات: تنوع نظرات آن بخش از مغز را كه به خالقیت مربوط است، فعال می كند.

•    هرچه تعداد پیشنهادات بیشتر شود، احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر افزایش می یابد.

 
بارش فکری، شیوه ای خالق و بارآور در ایجاد نظرات و عقاید مختلف و متعدد درباره ی موضوعی 
خاص است. در این شیوه مساله یا موضوعی مطرح می شود و از گروه خواسته می شود تا در مورد آن 
عقاید خود را بدون ترس از انتقاد بیان كنند. سپس این نظرات از سوی گروه ثبت می شود و در انتها 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بارش فکری هر یک از اعضا با ارائه ی دانش خود به دیگران به طور متقابل 

از تجارب و اطالعات دیگران نیز بهره مند می شود. 
 دو ایراد به روش بارش مغزی وارد می كنند؛ اول گروه معموال تحت فشار اكثریت قرار گرفته و با 
نظرات آنان موافقت می كند و دوم اجرای موفقیت آمیز این روش نیازمند شناخت قبلی افراد از مساله است.
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ایفای	نقش	
با نمایش دارد. به عقیده بندورا هر آنچه از طریق تجربه مستقیم  كار تدریس شباهت زیادی 
یادگرفتنی است، از راه تجربه ی غیرمستقیم یا جانشینی نیز یادگرفتنی است. نظریه بندورا بر نقش 
الگوبرداری برای تاثیرگذاری بر رفتار و حتی پاسخ های هیجانی مشاهده كنندگان اشاره دارد. بر اساس 
یادگیری مشاهده ای فیلم، تلویزیون، اسالید، تصویر، نمایش می توانند به عنوان الگو برای تجارب 

آموزشی به كار روند. مدرس در كالس باید از تمام توانایی و هنر بازیگری خود استفاده كند.
این روش كه بر رویکرد یادگیری مبتنی بر تجربه استوار است، اولین بار توسط فانی و جرج شافتل 
برای كمک به شاگردان در بررسی ارزش های اجتماعی خود و تفکر بر آنها تدوین شده است. اما این 
روش برای اهداف آموزشی مختلفی قابل استفاده است. آموزش در این روش متکی بر تمرین است. 
بر اساس قانون تمرین در نظریه یادگیری ثرندایک، اگر پیوند بین یک موقعیت، محرک و یک پاسخ 
تمرین شود، پیوند بین آنها تقویت شده و موجب افزایش احتمال وقوع پاسخ در صورت ظاهر شدن 

محرک می شود.
 در تکنیک ایفای نقش مدرس یا مخاطبین براساس یک متن یا موقعیت تعریف شده، نمایش 
كوتاهی را به اجرا در می آورند. این روش اجازه می دهد جوانب مختلف موضوع مورد بحث در عمل اجرا 
شود. این شیوه جزو مهمترین تکنیک های مهارت آموزی محسوب می شود چرا كه امکان تمرین عملی 
در محیطی كنترل شده را می دهد تا پس از آن  با تسلط بیشتری در محیط واقعی به كار گرفته شود. 
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در اجرای نقش مخاطبین فرصت می یابند تا رفتاری را خود به اجرا درآورده یا شاهد ایفای آن توسط 
دیگری باشند و ضمن آن رفتارها و واكنش های خود را بیازمایند عالوه بر اینکه واكنشهای عاطفی و 
ادراكات  دیگران را مورد ارزشیابی قرار داده و به یادگیری های تازه ای نائل آید، البته این به كیفیت 

مناسب اجرا و تحلیل پس از آن بستگی دارد.

مراحل	اجرای	الگو	

مرحله ی1 : معرفی موضوع یا مهارت مورد بحث و طرح داستان
مرحله ی2: انتخاب شركت كنندگان و تعیین نقشها

مرحله ی 3: فراهم كردن امکانات و صحنه آرایی
مرحله 4: آماده كردن تماشاگران.)ایفای نقش به منظور سرگرم شدن، تدارک دیده نمی شود بلکه 

الزم است تماشاگران به طور فعال درگیر نمایش شوند تا بتوانند آن را تحلیل كنند(.
مرحله ی 5: اجرای نمایش 

ارزشیابی )اجرای نقشها سؤاالتی را در ذهن فراگیران به وجود می آورد  مرحله ی 6: بحث و 
همچنین با توجه به سؤاالتی كه مدرس از قبل مشخص كرده است، محتوای نمایش به بحث و ارزشیابی 

گذاشته می شود از جمله این سواالت: 
•    این نقش چه احساسي را در شما ایجاد كرد؟

•    برداشت شما از ایفاي این نقش چه بود ؟
•    چه اندازه این نمایش با واقعیت زندگی تطبیق داشت؟

مرحله ی 7: اجرای مجدد نمایش)پس از  جمع بندی و ارزیابی، بازیگراِن نقش ها تعویض می شوند 
و این فرصت به دیگران نیز داده می شود كه به ایفای نقش های اصالح شده بپردازند(

مرحله ی 8: بحث و ارزشیابی مجدد )بحث و ارزشیابی این مرحله به طور دقیق همانند بحث و 
ارزشیابی مرحله ی ششم است(.

مرحله ی 9: تعمیم و ارائه تجارب به موقعیت ها و افراد دیگر )مرحله ی حاضر اهمیت بسیار زیادی 
در الگوی تدریس حاضر دارد. در این مرحله، الگوی مطرح شده به موقعیت های واقعی ارتباط داده 

می شود(.
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یادگیری	مبتنی	بر	بازی		
در بخش قبلی مبحث تجارب باساختار گفتیم كه با برداشته شدن دیوار بزرگی كه یادگیری و 
تفریح را مدتها از هم جدا كرده بود و افزودن بازی به فرآیند یادگیری نه تنها آموزش لذت بخش تر 
و آسان تر می شود، بلکه اثر بخشی آن به طرز چشمگیری افزایش می یابد. بازی ها از این پتانسیل 
برخوردارند تا از موانع، محدودیت ها و گوناگونی های فردی و فرهنگی عبور كرده و مسائل دشوار و 
پیچیده را در محیطی ساده به افراد یاد دهند. بازی ها با ایجاد فضایی امن و دوستانه، فراگیران را بدون 
ترس از عواقب رفتار، در دنیایی شبیه دنیای واقعی قرار می دهند تا تصمیم بگیرند و خطا كنند و با 
چالش های متنوع روبه رو شوند. در این بخش به معرفی تعدادی از بازی های شناخته شده و معتبر در 
حوزه های مرتبط با مهارتهای زندگی خواهیم پرداخت اما قبل از آن الزم است به نکات مهمی كه در 

اجرای بازیها بایستی بدان توجه كرد اشاره كنیم.

نکات	راهنمای	بازیها
نکاتی كه الزم است در اجرای بازیها بدان توجه كرد عبارتند از:

•    بازی ها را بر اساس هدف، مربوط بودن و نتایج آن انتخاب و اجرا كنید.
•    تسهیل گر باید نسبت به اجرای آن راحت و مسلط باشد، بی میلی و بی انگیزگی و اجرای شتاب زده و 

نسنجیده باعث ناموفق شدن فعالیت خواهد شد. 
•    در اجرای بازی به عوامل فرهنگی، اجتماعی، و تفاوت های فردی توجه كنید. سعی كنید بازیهایی را 

انتخاب كنید كه متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه باشند.
•    اسامی نامانوس و غیر معمول برای فعالیتها انتخاب نکنید زیرا موجب ایجاد ذهنیت و سوگیری در 

مخاطبین می شود.
•    در انتخاب و اجرای بازی به سن، جنس و توانایی های مخاطبین توجه كنید. تجارب باید با سطح 
بلوغ و پختگی مخاطبین متناسب باشد و به عزت نفس آنان صدمه نزند یا اینکه احساس نکنند بازی 

خورده اند. 
•    اجرای بازی ها نیازمند شرایط و تمهیدات خاصی اعم از؛ تعداد شركت كنندگان، فضای فیزیکی و 
مدت زمان الزم  به اضافه ی وسایل مورد نیاز است پس برای اجرای هر تمرین آنها را از قبل در نظر 

داشته باشید.
•    فعالیت هایی را انتخاب كنید كه در مدیریت زمانی و مکانی آن مطمئن بوده و نیمه كاره و شتابزده رها 
نخواهند شد. همچنین نوع و مدت زمان بازی را طوری كنترل كنیم كه موجب خستگی و دلزدگی نشود.

•    برای فعالیت هایی كه مستلزم مهارت های جسمی و درگیری عاطفی است توضیح مقدماتی داده و 
افراد را برای شركت در آن آزاد بگذارید. مراقب باشید كه در جریان بازی آسیب جسمی، فکری و یا 
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روانی به اعضا وارد نشود.
•    برخی از اعضا ممکن است در شروع كردن یا طی كردن مراحل بازی مشکل داشته و واكنش-های 
مختلفی نشان دهند و دست به مقاومت بزنند كه این امر طبیعی بوده و نباید نسبت به آن حساس شد. 
•    بازیها عموماً دارای استاندارد خاصی هستند كه متناسب با موضوع و مفاهیم خاصی طراحی شده اند 
پس دخل و تصرف در اجرای آنها به روایی و اعتبار آن لطمه وارد ساخته و ممکن است به نتایج غیر 

قابل انتظاری منجر  شود.
•    بازیها تسهیل كننده ی فرآیند یادگیري هستند، پس هدف از اجرای آنها كسب شناخت، نگرش، تجربه 

و تمرین است نه صرفاً ایجاد تهییج و سرگرمي.

نمونه	بازیها	
در ادامه نمونه هایی از بازی های گروهی با مضامین آموزشی مختلف را معرفی می كنیم: 

1.		بازي	دارت	

 هدف: بررسی و یافتن راه حل های مساله- فرایند هدف گذاری و داشتن استراتژی

وسایل مورد نیاز: یک عدد صفحه ی سیبل و تعداد 10 عدد دارت

تعداد شركت كنندگان: 10 نفر

زمان: 30 دقیقه
 وسایل الزم را تهیه كنید و از اعضا بخواهید تا 10 نفر  خود داوطلب برای اجرا شوند. فاصله 
سیبل را در 7 متری قرار دهید به طوری كه به سادگی امکان اصابت پرتاب ها به صفحه نباشد. به شركت 
كنندگان بگویید كه 5بار فرصت پرتاب دارند تا به هدف بزنند هر اصابت روی سیبل امتیاز خاص خود 
را خواهد داشت و امتیازات برای هر نفر جمع و محاسبه می شود تا برنده تعیین شود و در صورت عدم 
اصابت هیچکدام از فرصتها، فرد بازنده محسوب شده و از بازی كنار گذاشته خواهد شد.  بعد از انجام 
كار توسط نفرات اول به باقی شركت كنندگان بگویید اگر انجام كار و كسب امتیاز برایشان دشوار است 
آنها می توانند استراتژی خود را عوض كنند مثاًل روش پرتاب خود را تغییر دهند یا فاصله خود را با 
سیبل یک تا دو متر كم كنند كه در مورد اخیر در عوض امتیازشان برای هر پرتاب، نصف محاسبه 
می شود. برای هیجان بخشیدن به بازی از دیگر حاضرین بخواهید با تشویق و راهنمایی خود به پرتاب 
كنندگان كمک كنند. شما می توانید این بازی را به  وسیله ی بازی پرتاب حلقه به درون میله  ی نشانه 
نیز اجرا كنید و در صورت نداشتن آنها از وسایل ساده و در دسترسی مثل یک لیوان پالستیکی و چند 
عدد قند و یا با كشیدن صفحه ی سیبل روی تخته و پرتاب ماژیک وایت بورد نیز این بازی را به اجرا 
بگذارید. بعد از اجــرای بازی، مراحــل پردازش را طبق الگوی تجــارب با ساختـار كه در بخش اول 

آمده پیش ببرید. 
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2.		بازی	پازل			

هدف: حل مساله – آشنایی در روابط- خودآگاهی

وسایل مورد نیاز: 5 تاده عدد پازل در اندازه های30- 50-70 قطعه ای

تعداد شركت كنندگان: 15 تا30 نفر

زمان اجرا: 45 دقیقه
این بازی در دو مرحله انجام می شود. ابتدا افراد را به گروه های 3 تا5 نفره تقسیم كرده و پازلها را 
در اختیارشان قرار دهید. نکته مهم اینکه قبل از اینکه اعضای گروه ها بتوانند طرح پازل ها را ببینند 
قطعات را جدا كرده و نزد خودتان نگهدارید و تنها زمینه ی خالی پازل را به آنها بدهید. سپس به هر 
گروه قطعات پازل مربوط به خودش را بدهید البته به این ترتیب كه در ازای هر قطعه ای كه در جای 
احتمالی خود بگذارند قطعه بعدی را دریافت خواهند كرد. هر گروه حداكثر 15 دقیقه فرصت دارد تا 
پازل خود را تکمیل كنند. برای راهنمایی گروه ها به حاشیه ی پازلها اشاره كنید. اگر نتوانند قطعه مزبور 
را در جای احتمالی خود قرار دهند، می توانند آن قطعه را در لیست انتظار بگذارند كه این لیست بر 
حسب اندازه پازل تنها گنجایش سه تا 5 قطعه را بیشتر نخواهد داشت. به همین ترتیب هر گروه تنها 
3 تا 5بار  فرصت جابه جا كردن قطعات چیده شده را خواهند داشت. جریمه رعایت نکردن این قواعد، 
پس گرفتن قطعات داده شده خواهد بود كه خود موجب از دست دادن زمان در هنگام چیدن مجدد 
قطعات خواهد شد. گروهی كه بتواند سریع تر از دیگران پازل خود را تکمیل كند برنده محسوب می 
شود. این بازی را برای بار دوم نیز به همین ترتیب تکرار می كنیم اما این بار حد نصاب زمان را به 10 
دقیقه كاهش می دهیم. برای نظارت بر انجام دقیق بازی بهتر است در هر گروه از یک نفر دستیار كمک 

بگیرید. در پایان، گروه ها فعالیت را مورد پردازش قرار می-دهند.

3.		بازي	طناب		

هدف: درک استقالل- وابستگی در روابط

وسایل مورد نیاز: مقدار 15 تکه طناب بریده شده در اندازه های 1،2و3 متری- تعداد 15 تکه كش 
بریده شده در اندازه های 2 متری

زمان اجرا: 45 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: حداكثر 15 گروه دو نفره
این بازی در دو  مرحله انجام می شود در مرحله اول تکه های طناب را بر روی میزی كنار هم قرار 
داده و بعد از تقسیم بندی داوطلبانه مخاطبین به گروه های 2 نفره، از آنان بخواهید هر كدام ابتدا از 
میان طنابها یک تکه را در اندازه دلخواه برای خود انتخاب كنند. سپس طنابها را به مچ پای خود ببندند. 
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گروه ها را در مسیری همانند یک پیست مسابقه كه از قبل آماده كرده اید قرار داده و از آنها بخواهید كه 
با حداكثر سرعت این مسیر را طی كرده به خط پایان برسند. چنان چه فضای كافی برای اجرای همزمان 
همه گروه ها وجود نداشت می توانید به نوبت هر گروه را وارد مسابقه كرده و زمان طی شده آنها را ثبت 
و با دیگر گروه ها مقایسه كنید. بعد از این گروه ها وارد مرحله دوم می شوند كه در آن به جای طناب از 
كشها استفاده كرده و مسابقه را تکرار می كنند. بعد از اتمام بازی برای پردازش، به تفاوت بین استراتژی 
گروه های شركت كننده در رساندن خود به خط پایان و موانع موجود تاكید كنید. همچنین به مقایسه 

مرحله اول با دوم كه گروه ها در آن به جای طناب از كش استفاده می كردند، بپردازید.

4.  بازي	بادکنکها		

هدف: شناخت تعارض در روابط بین فردی

وسایل مورد نیاز: مقدار 30 عدد بادكنک در اندازه های مختلف 

زمان اجرا: 30 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: حداكثر 30 نفر
از مخاطبین بخواهید یارگیری كرده و به طور داوطلبانه به گروه های 2 نفره تقسیم شوند. توضیح 
دهید كه در این بازی قرار است هر كس كه بتواند بادكنک خود را بیشتر باد كند برنده خواهد شد. 
بادكنک ها را روی میز پخش كرده سپس بگذارید هر نفر از میان بادكنکها یک عدد را در اندازه ی 
دلخواه برای خود انتخاب كند. در این مرحله تسهیلگر می تواند با شتاب و هیجان بخشیدن به 
بازی، افراد را به فعالیت تشویق كند. قبل از شروع باد كردن بادكنکها اعضای دو نفره گروه ها را در 
مقابل یکدیگر قرار دهید به این ترتیب كه هر عضو بادكنکش را بایستی كاماًل به صورت طرف مقابل 
نزدیک كند، سپس شروع به بادكردن كند. بهتر است این حالت در طول جریان بازی همچنان حفظ 
شود، نشسته بودن بازیگران روی صندلی به حفظ این حالت بیشتر كمک خواهد كرد اما مقداری از 
هیجان بازی خواهد كاست. هر فردی كه بادكنکش بتركد از بازی خارج شده و فرد مقابل او بایستی 
یار تازه ای برای رقابت پیدا كند. به تدریج با حذف شدن افراد تعداد كمی باقی می مانند. در بخشی از 
بازی تسهیلگر به طور پنهانی با همدستی یکی از اعضای گروه ها او را مامور تركاندن بادكنک سایرین 
می كند. این نقش بعداً مورد پردازش قرار می گیرد. بازی تا آنجایی پیش می رود كه تنها چند نفر 
باقی می مانند كه هنوز بادكنکشان نتركیده و در عین حال نسبتاً از بقیه بزرگتر است. بعد از اتمام 
بازی در مراحل پردازش)طبق مدل تجارب با ساختار( به احساس و برداشت افراد در حین اجرا و 
به مفهوم بادكنک، تفاوت در اندازه ها، بادكنک های باقی مانده، علت و چگونگی آن و بهترین شیوه 
حفظ و كنترل آن در بین شركت كنندگان به بحث و تبادل نظر بپردازید و آنرا به موضوع بحث 

تعمیم دهید.
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5.		بازی	خشم		

هدف: شناخت، ابراز و كنترل خشم

وسایل مورد نیاز:30عدد بادكنک در اندازه های مختلف+30عددماژیک در رنگهای مختلف

زمان اجرا: 30 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 30نفر
در مرحله اول: از شركت كنندگان بخواهید تا خاطرات خودشان را در موقعیت هایی كه باعث 
عصبانی شدن شان شده، بیان كنند. این خاطرات را در قالب سواالتی اعم از چه چیز، چه كس، چه 
رفتاری، چرا، چگونه، با چه شدتی طرح كنید. همچنین از نتیجه ابراز خشم بپرسید. و اینکه معموال چه 

چیز باعث خشم شما می شود؟
در مرحله دوم: از آنان بخواهید به فراخور میزان خشم خود یک بادكنک بزرگ یا كوچک انتخاب 
كنند. سپس جمله یا كلمه یا هر نمادی كه به عینی كردن آن خشم كمک كند، پیدا كرده با ماژیک 
روی بادكنک خود بکشند. سپس هر كس به میزان احساس خشمی كه در درونش حس می كند آن را 
باد كند. بعد بگذارید هر كس خودش تصمیم بگیرد با آن چه كند. برخی ممکن است با تركاندن آن 
احساس كنند كه این خشم از درونشان بیرون می ریزد. عده ای ممکن است آن را مجدداً خالی كنند. 
ممکن است بادكنک كسی تصادفاً  یا به دلیل زیاد دمیدن بتركد یا حتی عمداً توسط كس دیگری 

بتركد. بعد از آن طبق مراحل پردازش، بازی را به بحث بگذارید.

6.		بازي	کش	مکش		

هدف: شناخت تعارض در روابط بین فردی

وسایل مورد نیاز: مقدار 15 تکه كش بریده شده در اندازه های مختلف1، 2و3 متری 

زمان اجرا: 30 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: حداكثر 15 گروه دو نفره
از مخاطبین بخواهید یارگیری كرده و بطور داوطلبانه به گروه های 2 نفره تقسیم شوند. سپس هر 
گروه از میان كشها یک تکه را در اندازه دلخواه برای خود انتخاب كنند. هر یک از اعضای گروه یک سِر 
كش را در دست گرفته و تا حد ممکن سعی كنند از همدیگر فاصله بگیرند این كار باعث كشیده شدن 
كش خواهد شد. تسهیلگر گروه ها را به كشیدن بیشتر كش تشویق می كند و در عین حال تاكید 
می كند كه مراقب رها شدن یا پاره شدن آن باشند. اعضا را متوجه میزان فاصله و كشیده شدن هر 
كش متناسب با اندازه آن در هر گروه و در مقایسه با دیگر گروه ها كنید. بعد از اتمام بازی در مراحل 
پردازش)طبق مدل تجارب با ساختار( به احساس و برداشت افراد در حین اجرا و به چگونگی این تفاوتها 

بین گروه های شركت كننده بپردازید.
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7.		تمرین	مجسمه	سازي
هدف :  آگاهي از میل به تسلط و تحت تسلط دیگري بودن در روابط بین فردی

مراحل كار:
1ـ افراد دوبه دو در مقابل یکدیگر قرار مي گیرند.

2ـ یکي از دو نفر  نقش خمیر مجسمه سازی و دیگري نقش مجسمه ساز را ایفا مي كند.
3ـ مجسمه ساز سعي مي كند مجسمه را به شکل دلخواه خود درآورد. این تغییرات شامل تغییرات 

در چهره ،حالت اندامها و وضعیت قرار گفتن افراد خواهد بود.
4ـ در مرحله بعدي نقشهاي هر یک از طرفین )مجسمه و مجسمه ساز بودن(تغییر مي كند و 

جابه جا مي شود. 
 در پایان هر مرحله مجسمه سازها در یک سو قرار گرفته و مجسمه ها نیز در دیگر سو. اجازه 
می دهیم دیگران از مجسمه ها دیدن كنند. به ترتیب از هر مجسمه و مجسمه سازش در مورد نحوه 
اجرا و روند كارشان می پرسیم. از مجسمه ها می خواهیم بدون تغییر حالت خود، مقداری حركت كنند. 
5ـ در پایان بازي، احساس و برداشت افراد را از مجسمه بودن و مجسمه ساز بودن براساس سؤاالت 

زیر جویا مي شویم.
1ـ  چه كسي در ابتدا مجسمه ساز یا مجسمه شد؟چرا و چگونه؟

2ـ آیا از نقش خود راضي بودید؟ چه احساسي داشتید؟
3ـ  مجسمه ساز بودن بهتر است یا مجسمه؟

4- آیا در حین حركت كردن با دشواری مواجه بودید؟
5ـ  آیا شما به اینکه می توان دیگری را تغییر داد باور دارید؟

6ـ چرا مي خواهیم دیگري را تغییر دهیم؟
7ـ چگونه دیگري را تغییر مي دهیم؟
8ـ  آیا مي توان دیگران را تغییر داد؟

9ـ  مشکالتي كه این باور ایجاد مي كند، چیست؟
10ـ براي دوري از آن چه باید كرد؟
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8. نقاشي	دونفره

هدف: شناخت چگونگي رسیدن به تفاهم در روابط بین فردی-حفظ حریمها

وسایل مورد نیاز: به تعداد هر دو نفر یک كاغذ

تعداد نفرات: 30 نفر
1ـ  افراد به گروه هاي دو نفره تقسیم مي شوند.

2ـ  به هر گروه یک برگ كاغذ و یک قلم مي دهیم.
ـ از آنان مي خواهیم تا به كمک همدیگر به طوري كه قلم در دستان هر دو قرار بگیرد، یک نقاشی بکشند.  3

4ـ  سپس هر نقاشي و خود گروهها را به لحاظ چگونگي طراحي آن به بحث می گذاریم؛ اینکه آیا 
با همفکري طرحي از پیش تعیین شده اي ترسیم شده یا خیر و ... 

5 ـ در مورد رضایت هر دو نفر از طرح بوجود آمده سوال مي كنیم. معموالً بر اساس چگونگي 
عملکرد، اعضاي گروهِ قابل تقسیم به شرح ذیر مي باشند:

ـ برخي اشخاص در همان ابتدا كار را به دیگري واگذار مي كنند )وابستگي( و براي این كار توجیهاتي 
مي آورند اعم از اینکه نقاشي او بهتر است و ...

ـ عده اي مي خواهند بر استقالل خود باقي بمانند از این رو هر یک سعي مي كند طرح نقاشي دلخواه 
خود را ترسیم  كند.

ـ  بعضي نیز سعي مي كنند با هم فکري و همکاري یکدیگر هر یک بخشي از كار را به عهده گرفته 
و به اتمام برسانند.

- برخی قبل از شروع كار با هم طرحی برای كشیدن در نظر می گیرند.

9.		بازي	اعداد

هدف: درک مفهوم تعهد در روابط

تعداد نفرات: 30 نفر
 1ـ  افراد را به گروه هاي داوطلب دو نفره تقسیم مي كنیم.

2 ـ از آنان مي خواهیم دست در دست هم تا حد ممکن تركیب دونفره خود را حفظ كنند و از 
یکدیگر جدا نشوند.

3ـ  اعدادي را  با صداي بلند می خوانیم و آنان بایستي با شنیدن عدد گفته شده، تركیبي معادل 
همان عدد، تشکیل دهند.

4-  تک افتادن افراد به منزله ی حذف شدن از بازي است. 
5- این بازي در چند دور با تركیب های مختلف ادامه مي یابد در دور  نهایی می توان عدد دو را 
عنوان كرد تا زوجها همدیگر را پیدا كنند  و در پایان احساس و برداشت هاي افراد را از تركیب های 

مختلف مي پرسیم، اینکه چه عواملی مانع حفظ ارتباط می شود و چگونه می توان آنرا حفظ كرد؟ و ...
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10.		بازی	نقطه	اتکا

هدف: توانایی شناخت مسأله و راه حل آن- رسیدن به تفاهم در رابطه ی بین فردی- اعتماد و 
اتکا پذیری

تعداد نفرات: 30 نفر
ابتدا به طور داوطلبانه دو نفر را انتخاب می كنیم. این دو نفر بایستی حالت فیزیکی ای به خود بگیرند 
كه در آن یک نفر در حالت ایستاده طوری قرار بگیرد كه طرف مقابل بتواند با تکیه دستانش بر دستان 
او از روبه رو به حالت افقی درآمده )از حالت ایستاده به حالت درازكش رو به زمین(و هر چه نزدیک تر به 

زمین و افقی تر باشد، بهتر است، تاحدی كه در این وضعیت بتواند تا 10 ثانیه دوام بیاورد. 
شکل دوم این تمرین بدین گونه است كه دو نفر بایستی با تکیه بر هم از ناحیه پشت و كمر 
به هم چسبیده و بتوانند از حالت نشسته به ایستاده درآیند با این شرط كه اوالً فشار برای بلند شدن 
و ایستادن فقط روی یک نفر نباشد و دوماً هر كدام با كمترین فشار روی پاهایش و بدون بهم خوردن 
تعادل بتواند به حالت ایستاده درآید. در این تمرین افراد می توانند از كمک دیگران و اشیا نیز به طور 

غیرمستقیم استفاده كنند.

11.		مصاحبه	هویتی

هدف: افزایش خودآگاهی

وسایل مورد نیاز: یک عدد میکروفون یا وسیله ای شبیه به آن

زمان اجرا: 60 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 10  نفر
در این فعالیت ابتدا یک نفر داوطلبانه نقش یک گزارش گر را برعهده گرفته و به سراغ افراد رفته و 
از آنها در مورد خودشان یک سوال می پرسد. بهتر است سواالت  خیلی خصوصی نباشد و به نحوی به 
چگونگی شناخت فرد از خودش مربوط شود مثل این سوال كه " از چه زمانی و چگونه شما خودتان را 
شناختید؟"  چنان چه هر یک از اعضای كارگاه بتوانند برای مدت بیشتری بدون تأمل و وقت كشی به 
معرفی خود برای دیگران بپردازد امتیاز باالتری می گیرند. البته این معرفی نباید شامل بیان خاطرات 
باشد بلکه صرفاً باید در قالب عبارات توصیفی بیان شود. زمان را برای هر نفر جداگانه ثبت می كنیم و 
چنانچه مصاحبه شونده دچار تکرار یا وقفه ی بیش از 10 ثانیه شود زمان وی تمام شده اعالم می شود. 
در اجرای این تمرین عمالً شاهد خواهید بود كه اكثر افراد بیش از چند دقیقه نمی توانند صحبت كنند 

و بعد توصیف ها به پایان می رسد.در پایان به پردازش گروهی فعالیت می پردازیم.
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12.		یک	کالغ	چهل	کالغ

هدف: كاهش موانع ارتباطی

زمان اجرا: 20 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 30  نفر
جمله ای در دو خط تهیه كرده)متن جمله مهم نیست( و آن را روی یک برگه ی كاغذ نوشته و 
در گوش یکی از حاضرین در ابتدای كالس بخوانید و از وی بخواهید تا عین جمله را در گوش بغل 
دستی اش خوانده و او هم به همین ترتیب الی آخر. نفر آخر جمله شنیده شده را با صدای بلند برای 
جمع بازگو می كند سپس آن را روی بورد می نویسیم. آن گاه از نفر اول می خواهیم جمله ی اصلی را از 
روی برگه بخواند. دو جمله را با هم مقایسه كرده، تفاوت ایجاد شده و علت آن را با استفاده از مفهوم 

عناصر ارتباط و موانع برقراری ارتباط  مورد پردازش گروهی قرار می دهیم.

13.		ایفای	نقش	ارتباط	آغازین		

هدف: چگونگی برقراری ارتباط

وسایل مورد نیاز: میز و چند عدد صندلی

زمان اجرا: 30 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 10  نفر
از حاضرین می خواهیم به طور داوطلبانه هر دو نفر در نقش كسانی كه ظاهراً هیچ آشنایی قبلی با 
هم ندارند، سناریو هایی اعم از داخل اتوبوس، قطار، روز اول شروع كالس، مهمانی عمومی، جلسات و... 
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را انتخاب كرده و به اجرای نمایش كوتاهی بپردازند. زمان برای هر گروه 5 دقیقه خواهد بود. در پایان 
نحوه ی ایفای نقش گروه ها را به بحث و تبادل نظر گذاشته و با طرح اصول برقراری ارتباط به جمع 

بندی می پردازیم.

14.		برج	کاغذی		

هدف: حل مسأله- خالقیت

A4 وسایل مورد نیاز: مقادیری كاغذ

زمان اجرا: 45 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 30نفر
 A4 ابتدا شركت كنندگان به طور داوطلبانه به گروه های 5 نفره تقسیم و تعدادی برگه ی كاغذ
در اختیار آنان قرار می دهیم. ایشان بایستی بدون استفاده از هر گونه وسیله ای اعم از قیچی یا چسب، 
برجی بسازند. در پایان بر حسب طول برج و استحکام و زیبایی آن به گروه ها امتیاز داده و برنده انتخاب 
خواهد شد. فرایند انجام كار توسط گروه ها مورد بازبینی و پردازش قرار گرفته و مدرس بر بخش های 

مهم تاكید می كند.

15.		تمرین	هایی	برای	رشد	خالقیت

هدف: آموزش تفکر خالق

وسایل مورد نیاز: مقادیری كاغذ A4-گیره كاغذ یک بسته-تعدادی تخم مرغ

زمان اجرا: 45 دقیقه

تعداد شركت كنندگان: 30نفر
1. از شركت كنندگان بخواهید تا جمله زیر را طوری تکمیل كنند كه  هر یک جمله ی خود را به 

قبلی اضافه كرده و در نهایت داستانی شکل دهند: 
روزی هزار پا یک لنگ كفشش را گم كرد......

2. قطعه ی كوتاهی از یک موسیقی بدون كالم انتخاب و پخش كنید. سپس از شركت كنندگان 
بخواهید آنچه را كه می شنوند، نقاشی كنند.

3. با یک گیره كاغذ ببینید چه چیزهایی می توانید بسازید.
4. یک تخم مرغ را چگونه می توان از فاصله 1 متری به زمین انداخت بدون اینکه بشکند؟



74

فعالیت	ترکیبی	
همان گونه كه در بخش قبل درباره ی الگوی تركیبی تدریس اشاره شد؛ قابلیت و مزیت این   
روش بر سایر روشها در انعطاف پذیری نسبت به موضوعات گوناگون و متناسب با انواع مخاطبین بوده 

كه آنرا در راس روشهای یاد شده قرار می دهد. در زیر نمونه هایی از این روش ارائه شده است.

•    نمونه	اول: این نمونه تركیب فعالیت گروهی و اجرای نمایش در زمینه ی موضوع هوش 
هیجانی و خودآگاهی هیجانی است:

پاكتهایی را كه هر یک شامل یک سناریو است از قبل تهیه می كنیم. این سناریوها می توانند شامل 
موقعیت هایی نظیر: 

•  دیدار تصادفی و غیر منتظره یک دوست قدیمی كه چندین سال از او بی خبرید.
•  روز تولد شماست ولی آنرا فراموش كرده اید و ناگهان دوستتان با یک هدیه آنرا به شما 

تبریک می گوید.
•  در خیابان ناگهان كسی به شما تنه می زند و به روی خودش هم نمی آورد.

•  در انتظار نمره ی درس خاصی در پایان ترم خود هستید كه برخالف انتظارتان در آن درس 
مردود شده اید.

پاكتها را در میان گروه های دو یا سه نفره تقسیم كرده و به آنها فرصت می دهیم تا خود را برای 
ایفای نقش آماده كنند. پس از اجرای نمایش، گروه ها باید به دو دسته سواالت  شخصی و محتوایی 

پاسخ دهند:
•  آیا كسی قباًل چنین موقعیتی را تجربه كرده است؟ چه احساسی داشتید؟ چه واكنشی از 

خودتان نشان دادید؟
•  سپس سواالت محتوایی شامل: به نظر شما آیا ما همیشه برای مواجهه با موقعیت های 
غیرمنتظره آماده ایم؟ آیا واكنش های افراد مختلف نسبت به یک موقعیت یکسان خواهد بود؟

•  به نظر شما چرا برخی افراد نسبت به موقعیت های دشوار واكنشهای منفی نشان می دهند؟  
•  چگونه می توان در خود آمادگی روبه رو شدن با موقعیتهای هیجانی را ایجاد كرد؟ 

•    نمونه	دوم: به نمونه ی تركیبی دوم كه مفصل تر بوده و در خصوص آموزش مفهوم جذابیت در 
انتخاب همسر مشتمل بر پرسش های هدایت شده، توضیح دادن، تست، ایفای نقش و استفاده از چک 

لیست و تمرین های تعقیبی است، توجه كنید:
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الف(	سوال:	"اولین	گام	برای	ازدواج	چیست؟"
پاسخ ها معموالً گرد سه محور )آشنایي، خواستگاري، دیدار و مالقات( بیان می شود، بر اساس 

پاسخها مجدداً سوال مي كنیم:
"اولین گام )آشنایي، خواستگاري یا دیدار( چیست؟"

تا در نهایت  پاسخ ها به دیدار و مالقات دو طرف ختم شود.
 مجدداً سوال مي شود:

"در دیدار اول اولین چیزی كه درطرف مقابل بیشتر به نظر می آید چیست؟"
معموالً اشاره ها به سمت جذابیت ظاهري خواهد بود. سعي كنید كلمه جذابیت را از میان پاسخ 

شركت كنندگان برجسته كنید.
كلمه ی »جذابیت« را روي تخته بنویسید.

باز سوال مي شود:
"چه ویژگي هایي یک نفر را براي شما جذاب مي كند؟"

پاسخها را روي بورد بنویسید. سعي كنید نظر آقایان و خانمها را جدا از هم بنویسید تا در صورت 
لزوم بتوانید به تفاوتهاي زنان و مردان درباره جذابیت اشاره كنید.
ـ عنوان پنج منبع اصلي جذابیت را روي تخته لیست كنید. 

ـ پاسخهاي شركت كنندگان را كه قباًل روي تخته نوشته اید، در این پنج منبع دسته بندي كنید.
ـ جذابیت ظاهري را براي كالس توضیح دهید. 

ب(	فعالیت	جذابیت	شنیداری:
از یکی از حاضرین بخواهید داوطلبانه در جلوی كالس پشت به جمع بر روی یک صندلی طوری 
بنشیند كه نتواند كسی را ببیند. به طور تصادفی 5 نفر را در 5 نقطه كالس تعیین كنید و به هریک 
شماره ای از یک تا پنج بدهید،  سپس از آنها بخواهید به ترتیب جمله ی كوتاهی را كه از قبل تهیه 
كرده اید عیناً بخوانند. از فرد مقابل بخواهید به صدای گویندگان جمله به طور دقیق گوش كند.)مطمئن 
شوید كه داوطلب با هیچکدام از ایشان آشنایی قبلی نداشته باشد( بعد از تمام شدن این مرحله از وی 
بپرسید كه كدامیک از صداها )بر حسب شماره ی تعیین شده( برایش گیراتر از دیگران بوده است. در 
مرحله دوم تركیب عددی گویندگان را عوض كنید)یا آنها را جابه جا كنید( و در عین حال چند نفر افراد 
جدید را نیز به آنها اضافه كرده و دوباره تمرین را اجرا كنید و باز از وی بخواهید تا یک شماره را بازگو 
كند. معموالً علی رغم چندین بار تکرار این مرحله، تقریباً نتیجه یکسانی عاید خواهد شد. در مرحله سوم 

از داوطلب بخواهید تا علت انتخاب صدای مورد نظر را برایتان بیان كند.



76

در پایان از حاضرین در كالس سوال كنید:
•  آیا جذابیت می تواند جنبه شنیداری داشته باشد؟

•  به لحاظ شنیداری چه ویژگی هایی می تواند صدای كسی را برای ما جذاب كند؟ 
•  آیا بین دو نوع جذابیت دیداری و شنیداری، ارتباطی می تواند وجود داشته باشد؟ 

•  آیا صداهای گیرا می توانند تداعی گر افراد مهم زندگی ما باشند؟

پ(	جذابیت	شخصیتي	را	توضیح	دهید.
از شركت كنندگان بخواهید تمرین زیر را انجام دهند.

1.  پنج ویژگي شخصیتي مثبت كه مي خواهید همسر آینده تان واجد آنها باشد را بنویسید.
2.  به افراد فرصت دهید تا ویژگیهاي مدنظرشان را یادداشت كنند.

3.  از آنها بخواهید كه آن ویژگیها را براي كالس بگویند.
4.  ویژگیها را روي بورد یادداشت كنید.

5.  مي توانید ویژگیها را بنابه تفکیک جنسیتي روي تخته بنویسید.

در ادامه به بررسی آندرسون )1968( كه معیارهاي پسندیدگي  را در مورد 555 صفت 
شخصیتي تهیه كرده، اشاره كنید. براساس تحقیق آندرسون خصوصیات: بي ریاـ  درستکار 
ـ فهیمـ  وفادارـ  باهوشـ  قابل اعتمادـ  با مالحظهـ  خونگرمـ  مهربان بهترین خصوصیات 
از نظر اكثریت افراد بدون توجه به جنس بود. وی منفي ترین صفات را نیز  مشخص 
ساخته كه مهمترین آنهاصفات: دروغگوـ  بي رحمـ  نفرت انگیزـ  بدخواهـ  غیرقابل اعتماد 

ـ نامهربانـ  ریاكارـ  حریصـ  خودپسندـ  گستاخـ  كوته فکر و وراج است.

6 .  از شركت كنندگان مي خواهیم كه 5 ویژگي منفي كه نمي خواهند همسر آینده شان واجد آنها 
باشد را بنویسند.

7.  به افراد فرصت دهید تا ویژگیهاي منفي مدنظرشان را بنویسند.
8.  از آنها بخواهید كه آن ویژگیها را براي كالس بازگو كنند.

9.  ویژگیها را روي تخته یادداشت كنید.
10.  مي توانید ویژگیها را بنابه تفکیک جنسیتي روي تخته بنویسید.

 
ت(	جذابیت	موقعیت	اجتماعي	را	توضیح	دهید.

ث(	جذابیت	به	لحاظ	شباهت	ها	و	تفاوت	ها	را	توضیح	دهید.
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ج(	محاسبه	جذابیت
از شركت كنندگان می خواهیم تا یک نفر از جنس مقابل را كه به نظرشان جذاب بوده، در نظر 

بگیرند و موارد زیر را انجام دهند:
1ـ  به جذابیت او از 1 تا 100 نمره دهند.

2ـ به هركدام از موارد جذابیت ظاهري، جذابیت شخصیتي، جذابیت موقعیت اجتماعي، جذابیت 
شباهتها، جذابیت تفاوتها، هر كدام از 1 تا 100 نمره دهند.

3ـ پنج نمره به دست آمده را باهم جمع كرده و بر هم تقسیم كنند تا میانگین جذابیت آن فرد 
بدست آید. حال می توانند فرد دیگری را در ذهن مجسم كرده و این تمرین را انجام داده پس از آن نتایج 

آن دو را با هم مقایسه كرده و ببینند در كدام ابعاد با یکدیگر تفاوت یا شباهت دارند.
4ـ  حال به سوال زیر پاسخ دهند:

اگر فردي براي شما جذاب باشد. به نظر شما این جذابیت چه معنایی برای شما دارد؟
•   عاشق او هستید.

•  ازدواج موفقي با وی خواهید داشت.
•   نیمه ی گمشده خود را یافته اید.

•  هیچکدام.

چ(	تمرین	اثر	هاله	اي:
1ـ مدرس بر اساس متن كوتاهي كه درباره ی ویژگیهای یک نفر است ایفای نقش یا چیزی شبیه 
به پانتومیم را اجرا می كند. بعد از اجرای آن مخاطبین باید مشخص كنند كه فرد مورد نظر داراي چه 

ویژگیهایي است.
متن نمایش:

 "مرد درِ ورودي رستوران را باز كرد و منتظر ماند تا دو نفر قبل از اینکه او وارد شود از 
در خارج شوند، او در داخل رستوران مودبانه از پیش خدمت تقاضاي میزي كرد. اندكي 
پس از نشستن او، نامزدش از راه رسید. او فوراً برخاست و كمک كرد تا خانم پالتوي خود 
را درآورد و آن را به جالباسي آویزان كند. او صندلي نامزدش را نگاه داشت تا بنشیند و 

پس از او نشست.«

2ـ  صفات زیر را روي تخته بنویسید. 

خوش سلیقه       مودب برونگرا   باهوش  

پر جرأت        جذاب با كفایت   مهربان  
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3ـ  از شركت كنندگان مي خواهیم كه به هركدام از صفات باال پس از اجرای متن براساس مقیاس 
زیر نمره بدهند.

1 = اصاًل این صفت را ندارد. صفر = نمي توانم بگویم.    

3 = كاماًل این صفت را دارد.  2 = تاحدودي این صفت را دارد.  

4ـ  فرصت دهید تا به هر صفت نمره بدهند.

5ـ اثر هاله اي را به عنوان یکی از خطاهای جذابیت توضیح دهید.

6ـ توضیح دهید كه در حالت صحیح تنها صفتي كه نمره »3« مي گیرد صفت »مودب« است و 
مابقي صفات نمره »صفر« مي گیرند و یا تحت تاثیر صفت مزبور نمره ی باالتر از صفر می گیرند. پس اثر 

هاله اي باعث شده است تا ما بپنداریم كه آن شخص داراي ویژگیهاي مثبت دیگري نیز هست.

خ(تمرین	منزل:
فراگیران به این سوال پاسخ دهند:

 دوست دارید كه همسر آینده شما در هركدام از منابع جذابیت داراي چه ویژگیهاي جذابي باشد؟ 
)براي هر منبع حداقل 5 ویژگي را بنویسید(.

طرح عمده كارگاهی:
همانگونه كه اشاره شد آموزش غیر مستقیم در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری اعم از اجرای 
مسابقه در زمینه ی مقاله نویسی، كاریکاتور، شعر و داستان نویسی، مسابقات فکری، تهیه بولتن و 
روزنامه دیواری، اجرای نشستهای علمی و ادبی، پخش فیلم و نمایش زمینه های مختلفی است كه 
می تواند در راستای اهداف آموزشی به طور گسترده، مخاطبین مختلفی را در برگیرد. اما فعالیت های 
تركیبی با طراحی مناسب عمق دوچندانی به آموخته ها می بخشد از این رو در زیر فعالیت تركیبی 

دیگری كه دامنه مخاطبین بیشتری را در بر می گیرد، معرفی می كنیم:

طرح دانشگاه من :
ورود به دانشگاه یکی از رویدادهای استرس زا در زندگی افراد محسوب می شود و این وقتی 
همراه باشد با استرس غربت و  دوری از خانواده و اطرافیان و مشکالت فرهنگ پذیری و غیره، گاه 
منجر به ناهنجاری و اختالل در عملکرد تحصیلی و شخصی دانشجویان شده، آنها را از دستیابی به 
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اهداف بلندمدت شان دور می سازد. پس یکی از اهداف مهم در این رابطه كمک به ایجاد سازگاری 
روانی و اجتماعی در محیط دانشگاه است. بدین منظور فعالیت تجربی و نمادین زیر می تواند به شکل 
تجربه ای ساختارمند، زمینه ای برای ایجاد آمادگی ذهنی و رفتاری در مواجهه با شرایط و محیط 

دانشگاه فراهم آورد.

هدف: آمادگی برای ورود به دانشگاه

امکانات مورد نیاز: مکانی به وسعت500متر مربع- وسایل مورد نیاز متناسب با هر غرفه

زمان اجرا: 5 ساعت

تعداد شركت كنندگان: 70 الی 100 نفر
این فعالیت در چند مرحله به ترتیب زیر انجام می شود:

1.  اجرای یک بازدید كوتاه از بخشهای مختلف یک واحد دانشگاهی به عنوان یک پیش سازمان 
دهنده و تاكید بر اینکه سعی كنند با دقت زیاد و سوال كردن، با بخشهای مختلف آشنا شوند و اینکه 

این اطالعات را بزودی نیاز خواهند داشت.
2.  اختصاص فضایی باز همراه با آماده ساختن صحنه به صورت غرفه یا اتاقک های موقت با تیتر 

سر در هر غرفه مشابه به الگوی تصویری
3.  تهیه وسایل الزم هر غرفه اعم از میز و صندلی و امکانات مربوطه در حد نمادین و در مقدار و 

اندازه كوچک
4.  بهتر است فضای مزبور به صورت محصور بوده و به شکل نمادین تابلویی با عنوان "دانشگاه 

من" بر سر در آن نصب شود.
5.  در مرحله آغازین فردی كه مسلط به هنر نمایش باشد، به صورت تک خوانی متنی را به اجرا 
در می آورد كه شرح حال فردی است كه پس از زحمات بسیار و قبولی در دانشگاه با هزاران بیم و امید  

به مدخل ورودی دانشگاه رسیده و از هدفهایش سخن می گوید.
6.  بعد از این اجرا، یک نفر تسهیلگر ضمن خوشامد گویی به حاضرین و تبریک قبولی ایشان در 

دانشگاه به طور كلی اهداف و مراحل این فعالیت را برای حضار توضیح می دهد.
7.  سپس همگی وارد محوطه مزبور شده و به بازدید از غرفه های از قبل آماده می پردازند در این 

بخش با استفاده از یکی از فعالیتهای بخش معارفه  اعضا با هم آشنا شده و آماده فعالیت می-شوند.
8.  اولین مرحله ی كار گروهی تشکیل یک مجمع عمومی و تعیین هیأت رئیسه و معاونین دانشگاه 
مزبور از طریق كاندیداتوری و انتخابات است. آنگاه اعضای انتخاب شده در محل خود مستقر شده و 

آماده فعالیت می شوند.
9.  سپس بقیه اعضا نیز به طور داوطلبانه در یکی از غرفه ها قرار می گیرند و ضمن آشنایی با 
تسهیلگِر مربوطه فعالیت خود را ابتدا با بحث گروهی راجع به وظایفشان آغاز می كنند. بدیهی است كه 
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در هر یک از غرفه ها یک تسهیلگر آموزش دیده و با تجربه)حتی االمکان از میان دانشجویان با سابقه( 
قرار گرفته و به شکل گرفتن فعالیت در گروه ها كمک می كند.

10.  هر غرفه یا بخش، فعالیت خود را بر اساس بازدید قبلی از واحدهای دانشگاهی پی می گیرند. 
اما قرار نیست مشاهدات اعضا عیناً در اینجا مورد تقلید قرار بگیرد بلکه ایشان بر حسب نظر و خالقیت 

خود فعالیتها را سازمان می دهند.
11.  به تدریج كه گروه ها بیشتر با وظایف خود آشنا می شوند، عنوان آنها را به ترتیب روی تابلویی 
كه از قبل در هر غرفه تعبیه شده نوشته و در منظر دید همگان نصب می كنند. و بعد وارد مراحل 

اجرایی تر خود می شوند.
12.  برای رفع خستگی و كسالت حضار بایستی میان برنامه هایی را بصورت اجرای نمایش مرتبط 
با موضوع و بازی دسته جمعی و پذیرایی  در نظر گرفت. بهتر است این وظیفه برعهده بخش مربوطه 

گذاشته شود مثاًل پذیرایی با سلف، نمایش با امور فرهنگی، اطالع رسانی با روابط عمومی و...
13.  بعد از تکمیل شدن تابلوی وظایف هر گروه، امکان بازدید مجدد گروه ها را از غرفه های 

همدیگر فراهم سازید.
14.  در پایان تمامی اعضای گروه ها مجدداً مجمع اولیه را تشکیل داده و این بار فعالیتهایشان را بر 

اساس مراحل تجارب باساختار پردازش كرده و مورد بازخورد قرار می دهند.

انجمنها مشاوره روابط عمومی سلف

كتابخانه

امور خوابگاه

خدمات

آموزش

مسجد

انتظامات

فرهنگی

مدیریت
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شناسایی	سبک	یادگیری	
آگاهی از توانایی های یادگیری و شناخت هر كس نسبت به سبکی كه موضوعات و مطالب را فرا 
می گیرد می تواند كار آموزش را برای مدرس و فراگیر تسهیل نماید پس بر این اساس نظریه پردازان 
هر كدام با تعریفی كه از یادگیری ارائه می كنند به سنجش سبکهای یادگیری می پردازند. دیوید كلب4 
)1974( به منظور درک بهتر روشهای افراد در یادگیری نظریه اش را كه مبتنی بر رویکرد یادگیری 
تجربی است، مطرح كرد. در دیدگاه وی یادگیری فرایندی است كه با تغییر شکل تجربه، دانش یا علم 
تولید می كند. در نظریه ی وی یادگیری از طریق چرخه ای صورت می گیرد؛ ابتدا تجارِب منجر به تأمل 
و مشاهده و از این طریق مفاهیم تشکیل می شود. در ادامه توسعه و تحول مفاهیم به تجارب جدید و 
آزمایشگری بعدی می انجامد. یادگیرنده ی كارآمد تمایل به دنبال كردن هر چهار مرحله دارد اما ممکن 
است كه به یکی از این مراحل مسلط تر باشند. از این رو چهار شیوه ی اصلی یا توانمندی برای یادگیری 
وجود دارد: تجربه ی عینی- مشاهده ی تأملی- مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال. در زیر به 

ویژگیهای هر یک از انواع باال اشاره خواهیم كرد:

1.  در تجربه عینی؛ یادگیری از راه تجارب خاص، ارتباط با افراد، احساسات درونی و شهود تا یک 
رویه نظامدار صورت می گیرد. از این رو موقعیتهایی چون بحث و دریافت بازخورد از همساالن، تجارب 

تازه، بازیها، ایفای نقش، مشاوره فردی و معلم كمک كننده هستند.
2.  در مشاهده ی تأملی؛ یادگیری از راه ادراک، مشاهده دقیق، و نظاره از جنبه های مختلف و 
جستجوی مفاهیم و معانی صورت می گیرد. پس موقعیتهایی مثل سخنرانی، فعال بودن، آزمونهای 

عینی به یادگیری موثرتر این گروه می انجامد.
3.  در مفهوم سازی انتزاعی؛ یادگیری از راه تفکر، تحلیل منطقی، تفکر قیاسی و برنامه ریزی 
نظام دار صورت می گیرد پس روشهایی مانند مطالعه و خواندن نظریه ها، ارائه  سازمان یافته مطالب در 

آن موثرتر است.
4.  در آزمایشگری فعال؛ یادگیری از طریق انجام دادن كارها صورت می گیرد و ریسک پذیری 
باالیی دارد. از این رو موقعیتهایی چون تمرین و دریافت بازخورد،بحث در گروه های كوچک،پروژه ها و 

فعالیتهای یادگیری و الگوبرداری می تواند در آن تسهیل كننده باشد.
 همچنین یادگیرندگان در هنگام یادگیری دو وظیفه اصلی دارند:

•  اولین وظیفه كسب تجارب یا درک اطالعات است كه با یکی از دو روش عینی و انتزاعی انجام 
می گیرد.

•  دوم پردازش یا تبدیل اطالعات است كه با یکی از دو روش مشاهده تأملی یا آزمایشگری فعال 
انجام می گیرد.

4. Kolb, D



82

از تركیب روشهای فوق می توان به سبکهای یادگیری افراد پی برد به طوری كه :
	سبک	واگرا؛	از تركیب تجربه عینی - مشاهده تأملی شکل می گیرد؛ افراِد دارای این سبک توانایی 
دیدن موقعیتها را از دیدگاه های مختلف دارند، متمایل به رابطه با دیگران، هیجانی و دارای قوه ی تصور 

باال هستند.
سبک	همگرا؛ تركیبی از روش مفهوم سازی انتزاعی-آزمایشگری فعال است.افراد دارای این سبک 
ترجیح می دهند با مسائل فنی سروكار داشته باشند نه مسائل اجتماعی و بین فردی. همچنین این افراد 

استدالل فرضی-قیاسی را به كار می گیرند.
سبک	جذب	کننده؛ از تركیب روش مفهوم سازی انتزاعی- مشاهده تأملی شکل می گیرد. این 
افراد توانایی درک و تركیب اطالعات به صورت منطقی را دارند. آنان دوست دارند مدلهای نظری ایجاد 

كنند. در استدالل استقرایی و جذب مشاهدات به صورت یکپارچه مهارت دارند.
سبک	انطباق	یابنده؛	از تركیب تجربه عینی-آزمایشگری فعال شکل گرفته به طوری كه افراِد 
دارای این سبک بیشترین توانایی در یادگیری تجارب چالش انگیز و تازه را دارند، بیشتر از دیگر سبکها 

ریسک پذیر بوده و برای كسب اطالعات بیشتر به افراد تکیه می كنند تا تحلیلهای خودشان.
 بررسی ها و مطالعات به عمل آمده )لرگانی1377؛رحمانی1379؛یارمحمدی1379(روی تعیین 
سبکهای یادگیری دانشجویان در كشور نشان می دهند كه در میان دانشجویان رشته علوم انسانی بیشتر 
سبک انطباق یابنده، رشته های پزشکی سبک جذب كننده، رشته های فنی مهندسی سبک واگرا و 

همگرا و رشته های هنر سبک واگرا حاكم بوده است.
اطالع از سبکهای مزبور امکان برنامه ریزی و طرح درسی و روش متناسب را برای مدرسین فراهم 

می آورد. در انتها پرسشنامه ی مزبور و نحوه نمره گذاری آن در ذیر می آید:
هریک از عبارات داده شده)یک تا پنج( را برحسب میزان مطابقت با یادگیری خود به ترتیب)1 برای 

كمترین مشابهت و 4 برای بیشترین مشابهت( نمره گذاری كنید.
1.  هنگام یادگیری:

)CE( ترجیح می دهم با احساسم موافق باشد -
)AC( دوست دارم به ایده های آن فکر كنم -
)AE( دوست دارم آن كار ها  را انجام دهم -

)RO( دوست دارم به آن مسایل نگاه كنم و گوش بدهم -
2.  وقتی خیلی خوب یاد می گیرم كه :

)RO(با دقت مشاهده كنم و گوش بدهم -
)AC(بر اساس تفکر منطقی به آن بپردازم -

)CE(بر پایه  الهامات و احساسات خودم باشد -
)AE(به سختی برای به انجام رساندن كارها تالش می كنم -
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3.  وقتی در حال یادگیری چیزی هستم:
)AC(به دالیل زیرساز آن توجه می كنم -

)AE(در خصوص آن مسایل احساس مسئولیت می كنم -
)RO(ساكت و آماده می نشینم -

)CE(احساسات و واكنش های قوی ای نسبت به موضوع پیدا می كنم -
4.  من از این طریق یاد میگیرم:

)CE(احساس كردن -
)AE(انجام دادن -

)RO(مشاهده كردن -
)AC(فکركردن -

5.  وقتی بهترین یادگیری را به دست می آورم كه :
)CE(دلبسته آن مسایل بشوم -

)RO(آن مسایل را مشاهده كنم -
)AC(آن مسایل را ارزیابی و سبک و سنگین كنم -

)AE(به نحوی فعال با آن مسایل روبرو شوم -

نحوه	نمره	گذاری: جمع نمرات داده شده به هر یک از روشها را محاسبه كرده بعد ببینید در كدام 
سبک بیشترین امتیاز را بدست آورده اید؟

...... )RO( مشاهده ی تأملي     ......  )AE(آزمایشگري فعال 

......)AC( مفهوم سازي انتزاعي   ...... )CE(تجربه ی عیني





منابع	و	مأخذ
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1.  آقازاده، محرم و احدیان، محمد )1380( راهنماي روش هاي نوین تدریس- انتشارات آییژ.
2.  احدیان، محمد و دیگران )1378(مقدمات تکنولوژي آموزش،تهران:انتشارات آییژ، چاپ اول.

3.  السون، میتو.اچ و بی آر هرگنهان. )1389(مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه علی اكبر سیف. 
ویراست هشتم. تهران نشر دوران.

4.  امامی پور،سوزان و شمس اسفندآباد،حسن)1386(سبک های یادگیری و شناختی، انتشارات سمت، 
چاپ اول.

5.  بهزاد، داوود. )1390(دانش خویشتن، انتشارات شالک، چاپ اول.
6.  بهزاد، داوود، ابوالفضل شیرازي، مهدي میرمحمدصادقي.) 1384(روش تدریس آموزش پیش از 

ازدواج ،تهران : سازمان  بهزیستي  كشور، معاونت  امور فرهنگي  و پیشگیري .
7.  ثنایي ذاكر، باقر. )1380(تجارب با ساختار در مشاوره ی گروهي و تعلیم و تربیت انساني ،نشر 

بعثت، چاپ اول.
8.  جعفري ثاني، حسین)-( مطالعه تأثیر به كارگیري یک الگوي تدریس تركیب شده از الگوهاي 
نوین تدریس بر یادگیري یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسي، عربي  و انگلیسي، پایه دوم 

راهنمایي، دانشگاه فردوسي مشهد.
9.  جویس بروس، ویل مارشا، كالهون امیلي )1384( الگوهاي تدریس، ترجمه محمد رضا بهرنگي، 

انتشارات كمال تربیت. 
10.  جونز، النا. )1384( 104 فعالیت سازنده. ترجمه میترا محمدی، نشر جوانه رشد .

11.  حکیم آرا، محمدعلی )1388(ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، انتشارات سمت، چاپ دوم.
12.  دیکسی، جرارد. )1390(اداره كالس درس. ترجمه مجتبی فرداد. انتشارات رشد،چاپ اول.
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