
 

  

  

  

  

   ها و فنون تــدریسروش     



  روش هاي آموزش

مجموعــه تــدابیري کــه بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــراي رســیدن بــه هــدفی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،    

ــادگیري در فراگیــران منجــر مــی شــود    روش ــا بــه ی هــر روش آموزشــی و تــدریس . گفتــه مــی شــود کــه نهایت

ــا و شــرایط خاصــی اســت   ــا اشــاره مــی شــود   داراي معیاره ــن معیاره ــه برخــی از ای ــر ب ــه در زی ــک روش .ک ی

. مطلوب،  اوال و قبل از هـر چیـز بایـد بـا پایـه هـاي بیولـوژیکی و روانـی رفتـار انسـانها همـاهنگی داشـته باشـد              

ــا      ــا ب ــر کســب دانــش باشــد ، ثالث ــا روشــهاي معتب ــار و ارزش منطقــی  و همســو و هــم جهــت ب ــا داراي اعتب ثانی

  .هاي انسانی همدم وسازگار باشند و باالخره داراي ارزش و اعتبار تربیتی باشد  اصول و ایده ال

ممکــن شــما مربیــان در مــورد ســالمت مطالــب . هــدف ایــن قســمت ، معرفــی روش هــاي متــداول آمــوزش اســت 

زیــادي بدانیــد ولــی روش آموزشــی مناســب بــراي دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی و انتقــال مطالــب و دانــش بــه  

ــران  ــد  فراگی ــوبی ندانی ــره      .را بخ ــب و به ــه مطال ــران ب ــتیابی فراگی ــزان دس ــاس می ــر اس ــوزش ب ــاً روش آم غالب

گیــري آنهــا از دوره تعیــین مــی شــود فراگیــران بــا گــوش کــردن ، دیــدن ، پرســش و پاســخ و اجــراي آموختــه    

روش هــاي . هــا مطالــب را یــاد مــی گیرنــد و بــر همــین اســاس هــم روش آموزشــی مناســب انتخــاب مــی شــود  

یس فــراوان و متعــدد هســتند کــه هــر کــدام شــرح مفصــل و طــوالنی دارد  هــر یــک از روش هــاي آموزشــی  تــدر

ــدریس و        ــاي ت ــه اي از روش ه ــارگیري مجموع ــاً بک ــه غالب ــت ک ــایبی دارد و از اینروس ــا و مع ــایی مزای ــه تنه ب

  . آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتري به همراه داشته باشد 

  : داشته باشید  همیشه به خاطر

  هنگامی که گوش می کنید ، فراموش می کنید ؛ 

  هنگامی که می بینید ؛ به خاطر می آورید ؛ 

  و هنگامی که انجام می دهید ؛ یاد می گیرید ؛ 

  :نشان می دهد که“ گوش دادن”پژوهش ها در زمینه 

انشگاه ها صرف گوش دادن می در دوره هاي باالتر و د%  90از وقت فراگیران در مدارس ابتدایی و  %  ۶۰

افراد بالغ  .سپارند می به خاطر  )   %5/1تا  3/1 ( شاگردان  تنها قسمت ناچیزي ازآنچه را که شنیده اند حدود.شود

این میزان به نصف نیز  ،در ذهن خود هستند حدود  دو ماه  بعدمطالب  %  50به طور متوسط قادر به حفظ کردن  

.کاهش خواهد یافت

با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، این حس تاثیر ناچیزي در یادگیري انسان اینکه  هنتیج  

.دارد

  یادگیري



  % 20        گوش کردن

  % 50      دیدن  گوش کردن

  % 70    صحبت کردن  دیدن  گوش کردن

  % 100  عمل کردن  صحبت کردن  دیدن  گوش کردن

ریــزي آمــوزش و نیــل بــه اهــداف آمــوزش کمــک بســیار  آشــنایی بــا روش هــاي آمــوزش مــی توانــد در برنامــه

  . مؤثري نماید از اینرو سعی داریم شما را با تعدادي از روش هاي آموزش موجود آشنا سازیم 

  : قبل از آنکه روش خاصی را براي آموزش انتخاب کنید به چند سوال در ذهنتان پاسخ دهید 

تعداد فراگیران .1

مدت زمان اجراي آموزش .2

ی و دانش فراگیران سطح آگاه.3

تجهیزات آموزشی مورد نیاز .4

انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره آموزش .5

و بــه خــاطر داشــته باشــید کــه روش آموزشــی مــورد اســتفاده بایــد بــا توجــه بــه اهــداف آمــوزش مــورد نظــر در    

ــران      ــاي فراگی ــی رفتاره ــی و علم ــاي عمل ــارت ه ــرش و مه ــر نگ ــش ، تغیی ــال دان ــود انتق ــاب ش ــه روش . انتخ چنانچ

ــد و         ــی کنی ــدا م ــی پی ــداف آن دوره دسترس ــه اه ــما ب ــود ، ش ــاب ش ــر انتخ ــورد نظ ــا دوره م ــب ب ــی ، مناس آموزش

ــد   ــی کنی ــدریس مــوفقی را احســاس م ــال در    . ت ــران اجــازه شــرکت فع ــه فراگی ــد ب روش آموزشــی منتخــب شــما بای

ــ    ــا ابع ــد ب ــران بتوانن ــد و فراگی ــی را بده ــاي درس ــه ه ــالس و برنام ــد در آن   ک ــی خواهن ــه م ــه اي ک ــی جامع اد فرهنگ

  . خدمت کنند ارتباط برقرار نمایند

  انواع روش هاي آموزشی  

روش حفظ و تکرار .1

روش  سخنرانی  .2

)brain storming(روش بارش فکري و ابتکارات ذهنی .3

)  Demonstration( روش نمایش و اجراي تمرین هاي عملی .4

روش مباحثه .5

روش پرسش و پاسخ.6

) Role Plying( ایفا نقش در نمایش  روش.7

روش بازدید از صحنه هاي واقعی .8

روش داستان گویی و نمایش .9

  روش آموزش چهره به چهره.10



همانطور کـه ذکـر شـد هـر یـک از روش هـاي آمـوزش مـا را در رسـیدن بـه اهـداف آموزشـی کمـک مـی کنـد و بـر                 

ــاي ع    ــارت ه ــش ، مه ــا درجــاتی از کســب دان ــن روش ه ــران  اســاس انتخــاب ای ــرد را در فراگی ــار و عملک ــی و رفت مل

  . جدول زیر راهنماي خالصه ، براي انتخاب روش آموزشی در مراحل مختلف می باشد . ایجاد می شود 

  

  رفتار و عملکرد  مهارت هاي عملی  دانش  روش آموزشی  

  مؤثر نیست  مؤثر نیست  ++خیلی مؤثر   سخنرانی  1

  +مؤثر   +مؤثر   ++خیلی مؤثر   داستان و شعر گفتن  2

  +مؤثر  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   نمایش  3

بازدید از صحنه هاي   4

  واقعی

  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   +مؤثر 

  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   +مؤثر   مباحثه  5

  مؤثر نیست  مؤثر نیست  +مؤثر   ابتکارات فکري  6

  /+-شد می تواند مؤثر باشد یا نبا  +مؤثر نیست   +مؤثر  پرسش و پاسخ  7

تکرار نمایش عملی   8

  توسط فراگیر

  +مؤثر   +++شدیداً مؤثر   +مؤثر 

  ++++بسیار بسیار مؤثر   /+-می تواند مؤثر باشد یا نه   مشخص نیست  ایفاي نقش  9

  

  :روش حفظ وتکرار

  :ی انسخنر

یادداشت  این نوع آموزش بر اساس کالم و صحبت مربی یا سخنران می باشد و یادگیري از طریق گوش کردن و

البداهه، حفظ سخنرانی و سخنرانی با  سخنرانی با انواع سخنرانی فی. برداشتن از طرف فراگیر انجام می گیرد 

بدیهی است مربی باید از . موثرترین روش در انتقال اطالعات روش سخنرانی است  .آمادگی قبلی قابل اجرا است

ب را به گونه اي ارائه دهد که نیازهاي شنوندگان را بر اطالعات وسیع و فن بیان خوبی برخوردار باشد و مطال

  .آورده سازد 

  :عبارتند از  درصد یادگیري در یک سخنرانی بر حسب پیام هاي کالمی و غیر کالمی سخنران

  %) 38(لحن صدا  ،    %) 7(کلمات ،     %) 55(بدن وحرکات  زبان

  : مزایاي این روش 



ایت فراگیران در راستاي اهداف آموزشی توانایی مربی در برنامه ریزي و هد.1

ارایه مطالب زیاد در مدت کوتاه .2

آموزش فراگیران زیاد در مدت کوتاه .3

. هزینه بر نمی باشد و سود و زیانی مطرح نمی باشد .4

  این روش  عایبم

مشارکت و فعالیت کم فراگیران .1

دشواري در یادداشت برداري و توجه و گوش دادن همزمان به سخنران .2

خمودگی و خواب آلودگی در فراگیران اگر مربی فعال و محرك نباشد .3

این روش قادر به تغییر نگرش و نهایتاً ایجاد رفتار جدید نمی باشد .4

آموزش عملی کمتر وجود دارد .5

دشواري در ارزیابی فراگیران در درك و فهم مطالب .6

. شته باشدیادگیري مشکل در زمانی که مربی مهارت کالمی موفق و جذاب ندا.7

  : نحوه ارتقاي توانایی این روش 

)دقیقه  20( محدود کردن زمان سخنرانی .1

تشویق به مشارکت فراگیران با طرح سوال.2

ــیم موضــوع و      .3 ــه تفه ــک ب ــران و کم ــزایش حافظــه فراگی ــه منظــور اف ــردن وســایل کمــک آموزشــی ب ــار ب بک

.) ..نظیر اورهد ، اسالید ، رایانه و ( ایجاد فضاي مطلوب آموزشی 

.از اطاله کالم بپرهیزید و فقط نکات ضروري را ارایه کنید و نکات مهم را تکرار کنید.4

مثال هایی مرتبط با فراگیران بزنید و از کلمات ساده استفاده کنید.5

در ابتدا و انتهاي جلسه ، خالصه اي از موضوع را ذکر کنید.6

در صورت امکان اجازه تمرین عملی به فراگیران بدهید.7

و واضح صحبت کنید اجازه دهید فراگیران یادداشت بردارند بلند .8

ــه تــک تــک . بــراي اطمینــان از فهــم مطالــب بــه صــورت فراگیــران نگــاه کنیــد و ســواالتی از آنهــا بپرســید   .9 ب

.افراد حاضر در کالس نگاه کنید 

شی استفاده روش سخنرانی به تنهایی روش کافی و خوبی نیست و باید آن را همزمان با سایر روش هاي آموز

  .کرد

  :الگوریتم  اجراي روش سخنرانی 

  

آمادگی

تجھیزاتآمادگی از نظر 

عاطفی مادگیآ      

آمادگی از نظر زمان  

ایجاد روابط بین معلم وفراگیر



  )طوفان فکري ( ابتکارات فکري

ــک       ــد و ی ــی کمــک مــی کن ــه مرب ــران ب ــوع فعالیــت ســریع اســت ، کــه در جمــع آوري نظــرات فراگی ــک ن ایــن روش ی

  . روش پرتحرك می باشد

  :مزایاي این روش 

برقراري ارتباط آزاد بین فراگیران.1

ه نظرات و عقاید جدید ارای.2

بیان آزادانه افکار.3

تحریک خالقیت فکري فراگیران.4

شرکت در فعالیت هاي ذهنی .5

  :معایب این روش 

سردرگمی فراگیران در شناخت موضوعات مورد نیاز .1

عدم احساس امنیت و راحتی در فراگیران .2

اتالف  وقت .3

اگون عدم فایده در فراگیران با تحصیالت مختلف و رشته هاي گون.4

سردرگمی و گیجی فراگیران در برخورد با ابتکارات فکري مختلف .5

  :نحوه ارتقاي این روش 

شناسایی مشکالت و آگاه کردن کامل فراگیران نسبت به موضوع .1

مشارکت دادن همه فراگیران در خالصه گویی و تشویق به پاسخ هاي سریع .2

اجتناب از ارزیابی فکرهاي هر فرد .3

ران از مراحل مختلف که پس از مشاهده فهرست نظرات باید طی کنندمطلع نمودن فراگی.4

ــر           .5 ــارت ب ــتورات و نظ ــیم دس ــور تفه ــه منظ ــچ ب ــیاه و گ ــه س ــاویر و تخت ــارت ، تص ــواع چ ــردن ان ــار ب بک

مشارکت همه فراگیران 

ترکیبی نظرات و جمع بندي تفکرات و بسط و گسترش نتایج .6

چیدمان مناسب فراگیران و تجهیزات .7



  اجراي تمرین هاي عملینمایش و 

 )Demonstration (  

ایــن روش در واقــع نــوعی تمــرین مهــارت عملــی اســت کــه بــه وســیله شــخص مربــی نشــان داده مــی شــود ، مربــی  

بایـد قبــل از اجــراي نمـایش تجهیــزات الزم را تــدارك دیــده باشـد و بــه عنــوان یــک مربـی آمــاده ، مهــارت هــاي الزم     

غالبــاً پــس از اینکــه فراگیــران دانــش و تئــوري ) ریــوي  –نــد نمــایش احیــاء قلبــی مان. ( عمــل را مــرور و اجــرا نمایــد 

پــس بایــد ابتــدا دانــش . هــاي الزم را آموختنــد ، خواهنــد توانســت بــراي یــادگیري مهــارت هــاي عمــل آمــاده شــوند  

  . منتقل شود تا مربی بتواند مهارت هاي عملی را به فراگیران یاد دهد

  مزایاي این روش 

ان و عینی و مصور یادگیري آس.1

لمس واقعیت توسط فراگیر و درك حقیقی.2

امکان ارزشیابی و بررسی مهارت هاي عملی فراگیران .3

امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران .4

ایجاد فرصت براي فراگیران به منظور شرکت در یادگیري .5

  معایب این روش 

وقت گیر است .1

عدم درك صحیح فراگیران و برداشت غلط .2

ل یادگیري اشتباه در صورت اجراي غیر اصولی و صحیح توسط مربی احتما.3

اگر تعداد فراگیران زیاد باشند احتمال رویت دقیق نمایش براي همه مهیا نمی شوند.4

فراگیر ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیري را درك نکند.5

  نحوه ارتقاي این روش 

آمادگی کامل قبلی در مربی .1

زم وجود تجهیزات کافی و ال.2

وجود فضاي کافی براي تمرین عملی و به حداقل رساندن شلوغی و سر و صدا .3

امکان مشاهده آسان براي همه فراگیران .4

ارایه توضیح علمی همزمان با نمایش عملی توسط مربی .5

تفکیک مراحل تمرین عملی و شرح آن .6

امکان مشاهده نمایش از زوایاي مختلف .7

ح و یکبار بدون وقفه و بدون توضیح ارایه کامل نمایش یکبار با توضی.8



اجراي آهسته نمایش به منظور آموزش مهارت هاي عملی پیچیده .9

اجازه اجراي نمایش توسط هر یک از فراگیران براي مربی و راهنمایی توسط مربی .10

همیشـه مـدت زمـان بیشـتري بـراي روش نمـایش عملـی و تمـرین در نظـر          . وقت کـافی بـراي تمـرین بدهیـد     .11

 .بگیرید 

. وقتی همه فراگیران تمرین کردند ، خالصه اي از مراحل را مجدداً بیان و مرور کنید.12

  : مثال 

  توسط مربی در کالس  CPRارایه کمک هاي اولیه و اجراي 

  انتقال دانش و اطالعات  -الف 

  توصیف مهارت هاي عملی –ب 

  اجرا و نمایش توسط مربی  –ج 

  تمرین و اجرا توسط فراگیران  –د 

  : خاطرداشته باشید  به

  . تمرین کردن تنها شرط یادگیري نیست ، اما تمرین کامل و درست ، دانش را کامل تر می کند

  ) توصیف ، نمایش و تمرین : ( سلسله مراتب آموزش مهارت هاي عملی عبارتند از 



  مباحثه

ــران         ــه فراگی ــت ک ــوب اس ــب خ ــد، اغل ــی کنن ــحبت م ــی ص ــیش از مرب ــران ب ــن روش فراگی ــی  در ای ــورت گروه بص

ــا بــزرگ رهبــري نمــود و بــه   .مباحثــه کننــد صــورت انجــام  2اینگونــه مباحثــات را میتــوان در گروههــاي کوچــک وی

  . می شود

مباحثه در گروه کوچک .1

مباحثه در گروه هاي بزرگ .2

یــک مباحثــه در گــروه کوچــک یــا بــزرگ  ایــن امکــان رابــه هــر یــک از فراگیــران  مــی دهــد کــه از برنامــه درســی   

مربــی بایــد در برنامــه مداخلــه و شــرکت نمــوده وبحــث را باتســهیالتی کــه ایجــاد  .ت مشخصــی داشــته باشــدبرداشــ

غالبـا در ایـن   .میکند آسانتر وروانتـر کـرده وآنـرا هـدایت کنـد و مراقـب باشـد تـا بحـث از مسـیر خـود خـارج نشـود              

ــ     ــدگاهها و نقطــه نظــرات شخص ــا دی ــراهم میشــود ت ــتی ف ــران فرص ــراي فراگی ــعت روش آموزشــی ب ی خــود را وس

  .داده وبا مربی و سایر فراگیران ارتباط موثر برقرار کند

  : مزایاي این روش 

انتقال مطالب آموزشی زیاد در زمان کم  

خالقیت فکري و امتحان عقاید  بروز نظرات و ایده هاي جدید و  

مشارکت فعاالنه همه فراگیران در فرآیند یادگیري  

 و مهارتهاي کالمی در فراگیرانارتقائ مهارتهاي برقراري ارتباط  

تثبیت دانش در ذهن فراگیران  بواسطه تکرار ومداخله در موضوع درسی  

  :این روش بمعای

ممکن است وقت گیر شود  

 ممکن است  بدون نظارت، هدایت وراهنمایی مربی فراگیران از بحث وموضوع خارج شوند  

 نکنند برخی از فراگیران بخصوص فراگیران خجالتی در بحث شرکت  

برتري یابی برخی از افراد گروه  

مـورد نظـر   بـه محـل     یبـه هـدف مشخصـ    انجـام کـاري ودسـتیابی    بـراي   یـد  تصـور کنیـد قصـد دار   : کار گروهی

هـر یـک بـه نوبـه خـود      کـه گرچـه   بـالطبع بـراي رسـیدن بـه آن محـل راههـا وروشـهاي مختلفـی وجـود دارد           ،بروید

بـا  ایـن رویکـرد بـراي هـر یـک از مباحـث        . ا بـه هـدفتان مـی رسـاند    مجمـوع آنهـا شـما ر    ولـی محاسن ومعایبی دارد 

ــاب  ــدگی ســالم (کت ــین شــده اســت در مــورد    } بســیجی الگــوي زن ــراي آن تعی ــه اهــداف آموزشــی کــه ب ــا توجــه ب ب

روش آموزشــی مناســب بحــث نمــوده  و محاســن و معایــب هــر روش را در گــروه بررســی ودر جمــع بنــدي           

  .ارئه کنیدروه را روشهاي تلفیقی مورد نظر وتوافق گ



   

مطلوب ترین 

ماموریت ممکن 

در محیط فعلی

رسالت  هااستراتزي  
اهداف استراتژیک 

دورنما  

دوست داریم این 

باشیم

محور زمان 
محیط درونی 

محیط بیرونی 

 



  »  Role  Playing«            :ایفاي نقش  

  

ایفاي نقش ، نوعی روش آموزشی است که مشکالت و مسائلی درآن عنوان می شود و مـورد بحـث و بررسـی             

دراین روش فراگیران نقش را ایفـاء مـی کننـد    . شد قرار می گیرند که ممکن است براي فراگیران مبهم و سوال برانگیز با

 Roleو Demonstrationتفـاوت  . ( درحالیکه در روش نمایش و اجـراي تمـرین عملـی مربـی نقـش را ایفـاء مـی کنـد         

playing . (  

  : مزایاي این روش 

مربی میتواند از قدرت عملکرد و شناختی که توسط فراگیران بدست آمده،آگاهی پیدا  کند .

گیران قادر به تمرین در موقعیتی بسیار نزدیک به واقعیت می باشند فرا.

 فراگیران اعتماد به نفس بیشتري درزمان مواجهه با  واقعیت پیدا می کنند.

 فراگیران یاد می گیرند در موقعیت هاي مختلف واکنش هاي عملی ومختلف از خود نشان دهند.

با فراگیري قواعد و نقش خود متکی به غیر نباشند  فراگیران می توانند بطور مستقل کارکنند و.

 این روش باعث تداوم عالقه فراگیران به حضور در برنامه درسی می شود.

 این روش موجب ایجاد حس همکاري و ارتباط و و اکنش متقابل میان فراگیران می شود.

ی کنند فراگیران فرصت استفاده از تصورات و بروز تفکرات و خالقیت را پیدا م.

  :این روش بمعای    

 اگرفراگیر نتواند  نقش خود را خوب ایفا کند موجب شر مساوي و از بین رفتن اعتماد به نفس وي می شود.

      ممکن است فراگیران این روش را به چشم سرگرمی نگاه کنند و آن را جدي نگیرنـد و اثـر یـادگیري کمـی داشـته

.باشد 

نی شدن بیش از حد برنامه درسی می شود وقت زیادي می گیرد و باعث طوال

       اگر تمرکز روي روش هاي ایفاء نقش متمرکز شود ، می تواند اهـداف آموزشـی را تحـت الشـعاع قـرار دهـد و از

.اهداف دور شوید 

 ممکن است همه فراگیران فرصت ایفاء نقش و شرکت در فعالیت را نداشته باشند.

  :افزایش توانایی این روش   

و آموزشهاي الزم به طور واضح و شفاف ارائه شود  راهنمایی

 ایفاء نقش توسط فراگیران بطور داوطلبانه باشد.

 هدف از ایفاء نقش بیان شود و آرام سازي ذهنی براي فراگیران ایجاد شود.

 فراگیران  نسبت به ارتباط موقعیت ها با یکدیگر آگاه و توجیه باشند.

ه شود زمان کافی براي ایفاء نقش داد.



 روي نکات آموزشی توجه نموده و آنها را پررنگ تر نمایش دهند.

 تجربیات ایفاء کنندگان نقش پس از اجرا مورد بررسی وبحث قرار گیرد.

 تهیه شود و مورد بحث قرار گیرد ) فیدبک (از تجربیات ایفاکنندگان نقش  باز خورد.  

  

  داستان گویی و نمایش

ع آسیایی و آفریقایی راه متداول و مناسبی براي آموزش مردم می باشـد ماننـد تعزیـه    این روش در بسیاري از جوام

ذکر داستانهایی از بزرگان ، حکما ، پهلوانان  روش هاي خوبی براي انتقال اطالعـات و  ....)  . خوانی و شاهنامه خوانی و

مسایل شایع و جریانات مهمی که مـردم  داستان ها معموالً پیرامون . آشنایی کودکان با شیوه هاي صحیح زندگی است 

این روش قرن هاي یکی از روش هاي بـا ارزش انتقـال دانـش و    . در جامعه خود با آن روبرو می شوند خلق می گردند 

  .علوم ، ارزش ها و آداب و رسوم در ایران بوده است 

  :مزایاي این روش    

فتارهاي مطلوب قدرت زیاددر ایجاد انگیزه، نگرش جدید و پیدایش وبروز ر

 درك بهتر ارزش ها و تایید باورهاي درست و نفی باورهاي غلط

فراهم آمدن شرایط مناسب براي فراگیران در فهم باورهاي فرهنگی و اجتماعی

 مدنظر قرار دادن باورهاي خوب و تشویق فراگیران و مردم برتکیه به نکات و باورهاي خوب

 توسعه خالقیت در فراگیران

 شکل گیري، تغییریا استحکام انگیزه ها و نگرش فراگیران و نهایتاً ایجاد  رفتار مطلوب کمک به.

  :معایت این روش

 وقت گیر است.

 نیاز به آمادگی قبلی دارد.

 بیان داستان اگر ضعیف باشد و خوب روي آن فکر نشده باشد ممکن است موجب گیجی و تحیر فراگیران شود.

اگیران جذاب نباشد و عالقه پیدا نکنند ممکن است داستان براي فر.

 نیاز به قدرت مربیان در داستان گویی و داستان پردازي و قدرت تحلیل و تصور زیاد در مربیان دارد.

  : توانمندسازي این روش 

 ارتباط نزدیک موضوع آموزشی با داستان و نمایشنامه.

ود درصورت داشتن زمان ، داستان دو مرتبه تکرار و بازگو ش.

 نمایشنامه و داستان را طوري انتخاب کنید که فراگیران بتوانند خود را بجاي قهرمانان قرار دهند و به نوعی خود

.را در داستان بگنجانند 



 از داستانهاي محلی و بومی براي قابل فهم بودن درس استفاده کنید.

ع مورد بحث را ارائه دهید و بعد  داستان را بگویید و در آخر آنرا به نمایش درآورید ابتدا عنوان و موضو.

  :بازدید از صحنه هاي واقعی  

دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت هاي حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شـوند و آنـرا تجربـه    

سـال دفـاع مقـدس کـه      8جنگی و مشاهده آثار و صحنه هاي باقیمانده از  براي مثال اعزام راهیان نوربه مناطق. نمایند 

این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطالعات و دانسته هاي آنها بطور عینی مرور می شـود و  

  .آنها را درك می کنند 

جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیـران   همیشه از ارتباط صحنه هاي واقعی با تجربیات و آموخته هاي فراگیران و

بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیـات فراوانـی از   . انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند 

ه زندگی می دهد و می توانند اطالعات خوبی جمع آوري نموده و با تلفیق و انطباق این اطالعات جدید با دانش قبلـی ، بـ  

  . درك واقعی موضوع برسند 

  

  : مزایاي این روش 

 ایجاد اعتماد به نفس باال در فراگیران

 رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه

 افزایش مهارت هاي عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهاي مطلوب

 تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها

 می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند فراگیران با فعالیت و کار کردن انس.

 ایجاد تشویق و عالقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و عالقه مندي در پذیرش بیشتر دانش و اطالعات

 افزایش درك و فهم بهتر مشکالت و مسایل جامعه

: معایب این روش 

 گاهاً امکان بازدید از صحنه هاي واقعی وجود ندارد.

ادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بـر اسـت و مشـکالت زیـادي مـن جملـه همـاهنگی،  همکـاري         ترتیب د

.ومراقبت به همراه دارد 

 به علت آزادي این روش ممکن است فراگیران آن را جدي نگیرند.

 تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد .

 دشواري در نقل و انتقال

لف ممکن است انتظارات زیادي را در مردم آن منطقه ایجاد کند بازدید صحنه هاي مخت

 دشواري ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه



          عدم سازماندهی و برنامه ریزي مناسـب مـی توانـد موجـب اتـالف وقـت،  سـرخوردگی فراگیـران و خسـتگی و

.دلزدگی از آموزش شود 

ه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکالتی را مطرح کنند که به اهداف آمـوزش  مسئولین و مردم حاضر در صحن

.و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود 

: افزایش توانمندسازي این روش 

 برنامه ریزي صحیح براي بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان

 ها ، به دنبال کردن روش هاي دیگر آموزشی تشویق کنید فراگیران را در خالل بازدید از صحنه.

 اهداف بازدیدها براي فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود.

 فراگیران را براي جمع بندي پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه هاي واقعی پیش می آید کمک کنید.

 را تشویق کنیـد کـه فراگیـران را در جمـع آوري     )  راهنماها، مسئولین  ،مردم ( افراد که در صحنه حاضر هستند

.اطالعات کمک کرده و به سواالت آنها به روشنی پاسخ دهند 

منظور پیگیري فعالیت هاي ویژه امکان پذیر باشد ه دیدار مجدد از صحنه ها ب.

    اف آموزشـی رابطـه   خالصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته هـاي خـود بـا اهـد

.برقرار کنند 

  تهیـه کنیـد و بـراي    ) خصوصاً تصاویر هوایی ( قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس  و فیلم

فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر براي آنها نمایش دهیـد و مسـیر حرکـت    

.دایت و رهبري کنید ذهنی آن ها را کامالً ه

  درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صـحبت

.نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند 

  

  ـخ  پرســـش و پاسـ

پاسخ از آنهـا ، شـرایط  پویـایی و یـادگیري      در این روش آموزشی ، مربی با پرسیدن سواالتی از فراگیران و گرفتن 

فعال را درکالس ایجاد می نماید و بدین طریق می تواند بطور سریعی به بررسی وضعیت علمی و میزان یـادگیري آنهـا   

نکتـه جالـب اینکـه فراگیـران     . پرداخته و  می فهمد که فراگیران چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهـایی را نمـی داننـد    

که در سوال و جواب شرکت می کنند ، یاد می گیرند ولی نباید در جواب گرفتن عجله بـه خـرج داد و فرامـوش     همزمان

نکنید که فراگیران براي شرکت در روش سوال وجـواب بایـد احسـاس آزادي و آرامـش نمـوده و نبایـد احسـاس کننـد         

  . درصورت غلط بودن جواب مورد مواخذه قرار می گیرند 

از این روش کمک و تشویق فراگیران به تفکر است و نباید روشی در پیش بگیـریم کـه فراگیـران دچـار      هدف           

درجریان سوال و جواب اگر مربی جواب سوالی را نمی داند ، قبول کند و بگوید نمی داند ولـی بعـداً   . شرمساري شوند 

  .وقتی جواب سئوال را پیدا کرد به آنها پاسخ دهد 



  

  

  : ش مزایاي این رو

 افزایش سرعت یادگیري

 شروع خوب براي یک مباحثه

 هشیار سازي فراگیران نسبت به مطلب و موضوع کالس

 سنجش یادگیري نسبت به آموخته ها و آنچه از قبل می دانند

 تشویق به تمرین کردن و مهارتهاي فکري

 مرور مفاد درسی

 تشویق فراگیران به مطالعه بیشتر

  : معایب این روش 

ناره گیري برخی از فراگیران عقب مانده از درسک

 هدر رفتن زمان

زمان پاسخ غلط  در دلسردي و ناامیدي فراگیران

 خجالت کشیدن عده اي از فراگیران و ترس از تحقیر شدن

 ی برمطوالنی شدن سوال و جواب و خارج شدن کالس از کنترل

د شبهه در فراگیران ارائه پاسخ هاي حدسی و بدون تفکر به سواالت و ایجا

: توانمندسازي این روش 

 از همه سوال شود ( پیروي از یک الگوي مناسب براي سوال کردن از فراگیران(

 صبر و حوصله در زمان جوابگوئی فراگیر

 جنبه هاي مثبت جواب را گرفته و فراگیر را تشویق کنید.

ر زمان تالش به پاسخگویی سین رفراگیر در زمان پاسخ درست و راهنمایی و تشویق دتح

 سواالت را طوري طراحی کنید که به سمت چیزهایی که نمی دانند حرکت کنند.

 مربی نباید وانمود کند همه چیز را می داند و صداقت داشته باشد.

 بیش از حد از این روش استفاده نکنید ، پس از پاسخ فراگیران حتماً جواب صحیح ونهایی را به طور مختصر و

.ید و قاطع ارائه کنید مف

  

  



  (face to face)     آموزش چهره به چهره

در ایـن نـوع   . باشـد  آموزش چهره به چهره جزء بهترین  روشهاي آموزش از نظر ایجـاد تغییـر رفتـاردر فراگیـران مـی     

آزادانـه اجـازه   یکدیگر ارتباط برقرار مـی کننـد وفراگیـر    با   آموزش گیرنده به طور مستقیم و رودر رو آموزش مربی و

توان با افراد بحـث و گفتگـو    است که می بودن آن بزرگترین مزیت آموزشی  انفرادي.  صحبت، پرسش و ارائه نظر دارد

آورد تـا پرسشـهایی در    مـی   آموزش انفرادي فرصتی پیش. کرد و آنها را تشویق نمود که رفتار خود را دگرگون سازند

دودیت آموزش انفرادي چهره به چهره آن است که شمار گیرنـدگان آموزشـی   مح. مورد عالئق ویژه فراگیر مطرح شود

  .بینید که با آموزشگر در تماس باشند محدود است و تنها کسانی آموزش می

: در آموزش چهره به چهره اصولی باید رعایت شود

  احترام به فراگیر-1

وقت کافی جهت مشکل مطرح شده از طرف فراگیر-2

ر حین آموزشاجازه سوال به فراگیر د-3

ارایه توصیه هاي مشخص و دقیق و مرتبط با شرایط فراگیر-4

به کاربردن کلمات ملموس و متناسب با سطح سواد و درك فراگیر-5

واضح و شمرده صحبت کردن و استفاده ا زافعال معلوم به جاي افعال مجهول-6

نگاه کردن به فراگیر هنگام صحبت کردن با او-7

ب اطمینان از درك صحیح او از مطالب سوال از فراگیر به منظور کس-8

تعیین قرار مالقات بعدي با فراگیر براي پیگیري مشکل او-9

مهارتهاي پایه اي در آموزش چهره به چهره

ارتباط غیر کالمی -الف



ی ارتباط کالمی شامل تمام شیوه هایی است که مردم از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که مقوله هاي اصل

: ارتباط غیر کالمی عبارتند از 

  قرارگیري مربی و فراگیر در جهت مناسبی براي انتقال دانش: جهت یابی.1

بنابراین بنظر می رسد که مثالً با . تفاوت در میزان ارتفاع بین فراگیر و مربی در انتقال دانش موثر است: سطح .2

  یک کودك ، در حالت هم قامت با او بهتر می توان گفتگو کرد

حالت می تواند یک پیام اضطراب و . نشستن افراد را بیان می کند و وضعیت، چگونگی ایستادن): ژست(حالت .3

  .یا حالت خوشحالی را منتقل کند

  . بدلیل پیامی که به فراگیران منتقل می کند داراي اهمیت است:  جلوه ظاهري.4

  .را نشان دهد به وضوح احساساتی همچون شادي، خشم، تعجب و سردرگمی: بیان چهره .5

  .می تواند بطور واضحی توافق یا عدم توافق را بیان کند: حرکات دست و سر.6

  )(eye to eye contactجهت خیره شدن و تماس چشمی .7

. ارتباط غیر کالمی قلمرو بسیار جذاب و پیچیده اي است که مطالعات بیشتري را می طلبد

گوش کردن فعال - ب

ن ، گوش کردن موثر به منظور آموزش بهتر به فراگیـران و مراجعـان اسـت، گـوش     یک مهارت اساسی مورد نیاز مربیا

بعضی از کارها باعـث انحـراف از گـوش دادن شـنونده مـی      . . کردن یک فرایند فعال است و صرفاً شنیدن کلمات نیست

. مـی خواهـد بگویـد   شوند مثل قطع سخنان گوینده، تفکر در مورد یک تجربه مشابه، برنامه ریزي در مـورد آنچـه بعـداً    

 ،انی و جمـع بنـدي از اصـول   عـ دعوت بـه صـحبت کـردن، توجـه نشـان دادن، تشـویق کـردن، انعکـاس احساسـات و م         

  .آموزشهاي چهره به چهره می باشد که باید از طرف مربی و آموزش دهنده رعایت شود

ارتباط کالمی  - ج

براي آن که بتوانیم از عهده متقاعد . تقابل هستیمهمواره براي رسیدن به هدف گفتگو نیازمند متقاعد کردن و درك م

: سازي و رسیدن به درك متقابل در یک جلسه آموزشی برآییم این سه ویژگی داراي اهمیت بسیاري است

شور و عالقه . 3منطق     .  2منش     .1



هاي مهمـی اسـت   حسی که شما آن را با نوع رفتار و عادات خود به مخاطب منتقل می کنید، یکی از بخش: منش -1

منش و نحوه برخورد می تواند زمینه مناسبی از اعتماد و اطمینان براي آغاز و . که میتواند مخاطب را جلب کند

  . ادامه گفتگو فراهم کند

. روشی است که اندیشه هایمان به طور منظم روي آن سوار می شود: منطق-2

اگر اندیشـه  . باط برقرار کردن آنها را نشان میدهیممعموالً نوعی تعهد و احساس است که در ارت: شور و عالقه -3

. و فکري در ما شور و حرارتی بر نیانگیزد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم دیگران را نیز تحت تاثیر قـرار دهـد  

مندي ه هر چقدر این شور و عالق. اما فراموش نکنیم که شور و عالقه را نمیتوان جعل و یا به گونه اي تقلید کرد

.نیز هست تر باشد به نوعی مسري تر ونیدر

:مزایاي این روش 

  قابلیت بحث و گفتگو و تشویق.1

  طرح پرسشهاي مورد عالقه .2

  محدودیت تعداد فراگیران.3

بودن انفرادي.4

دریافت بازخوراند.5

  پایش و ارزشیابی مناسب.6

:معایب این روش    

  وجود زمینه شکاف اجتماعی و فرهنگی بین فراگیران و مربیان .1

  پریشانی فکر،عدم اهمیت به مسایل   ،یرندگی محدود فراگیرگ.2

  نگرش منفی نسبت به مربی و آموزش دهنده.3

  پیامهاي متناقض.4

کمبود اعتماد به نفس نسبت به مهارتها و دانش در مربیـان ، بـی حوصـلگی    :  عدم تاکید کافی مربی بر آموزش.5

مربیان و اکراه داشتن مربی در آموزش فراگیران 

  :ی که در ارتباط چهره به چهره با آن روبرو می شویدوضعیت هائ



و موجـب       ایجـاد    دارد آمادگی وذهنیـت  افـراد  از خـود و فـرد پیـام دهنـده نقـش مهمـی در برقـراري ارتبـاط          

موقعیتهاي مختلفی در پذیرش یا رد ارتباط میگردد  به عنوان مثـال پـذیرش پیـام  سـالمت در خصـوص مضـرات       

  .  غیر سیگاري به مراتب موثرتر از فرد سیگاري استسیگار از سوي فرد 

  »تو خوب هستی -من خوب هستم«:وضعیت اول

این افراد احساس خوبی نسبت به خودش داشته ودر کارش اعتماد به نفـس دارد ایـن یـک وضـعیت سـالم، خـوش       

( ، اساساً خوب هسـتند پذیرش این است که مردم علی رغم اختالفات جرئی و ناکامی هایشان. بینانه و مطمئن است 

  ) این گروه قابلیت پذیرش آگاهی وآموزش را دارد

  »تو خوب نیستی - من خوب هستم«: وضعیت دوم       

می افرادي که این وضعیت را اتخاذ می کنند اغلب از دیگران انتقاد می کنند و  در حال تحقیر دیگران و سرزنش آنها 

.ارها را براي دیگران انجام دهند نیز چنین حالتی را دارندبا این همه  افرادي که مایلند ک. باشند 

  »تو خوب هستی -من خوب نیستم «وضعیت سوم       

افراد داراي این دیدگاه اغلب خود را دست کم می گیرند و در برابر سایرین احساس حقارت می کنند و در نتیجه بشدت 

   . و براحتی آموزش پذیر می باشند  افسرده شوند

  

  »تو خوب نیستی -من خوب نیستم «وضعیت چهار        

افراد داراي این دیدگاه، بسیار آسیب پذیر بوده و ممکن است قبالً به مشکالتی در سطوح  بهداشتی و سالمت و مواجهه 

ت اس و الزم است کار با آنها مستلزم هوشیاري. با  اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا بیماریهاي مزمن دچار شده باشند

از بازیچه قرار  با این گروه ارتباط برقرار کند  تا ضمن ارائه آموزش مناسب چگونه  بداند که شخص آموزش دهنده

  .این گونه فرد اجتناب کند گرفتن در دست

  

  فنون تد ریس



 .شیوه و مهارت  معنی شده است ، روش  ،واژه فن که معادل واژه تکنیک به کار رفته است در زبان فارسی به راه

در امر تدریس مجموعه تمهیدات و وسایلی که به منظور ارائه روش و تسهیل روند یادگیري به کار می روند فن 

فنون تدریس مهارتهایی هستند که در اجراي روشهاي تدریس مورد استفاده قرار می . تدریس گفته می شود 

د فن اجرا می گردد مثال در روش به عبارت ساده تر باید گفت هر یک از روشهاي تدریس به کمک چن. گیرند

بنابر این مربی باید از فنون مختلف . سخنرانی از فنونی چون فن بیان تحریرو پرسش و پاسخ استفاده می شود 

  .           اطالع داشته باشد و در بکار گیري آنها مهارتهاي الزم را کسب کند 

یکی علم و دانش مربی و دیگري هنر او : امل موثرند در تدریس و مربی گري بعد از اصول اعتقادي و ارزشی دو ع

منظور از علم تسلط داشتن به محتواي درسی و اطالع کامل از نتایج تجارب صاحبنظرانو دست اندر کاران تعلیم . 

و تربیت در گذشته و حال است و منظور از هنر ذوق و سلیقه و ابتکار عمل در انتقال مفاهیم درسی است و این 

  .  رت بکارگیري فنون مختلف تدریس استهمان مها

  :مهمترین فنون تدریس عبارتند از 

  :فنون کالمی

فن پرسش و پاسخ ، فن بیان ، فن تکلیف ، فن تمرین ، فن شروع درس ، فن تشویق و تنبیه ، فن مطالعه، فن برقراري 

  .ندي انضباط ، فن رشد بهداشت روانی،  فن ارتباط ، فن ارزشیابی ، فن توضیح وجمع ب

  :فنون غیر کالمی

.حالت چهره ، کوبیدن روي میز، حرکات مختلف مربی در کالس 

  .به عنوان نمونه چند فن تدریس مختصرا توضیح داده می شود 

  : فن پرسش و پاسخ .  1

و سنجش میزان کارآیی مربی  ،در فراگیران ایجاد تفکر خالق،ایجاد عالقه  ،هدف از این فن برانگیختن حس کنجکاوي 

رفع یکنواختی در کالس درس و تثبیت   ،ارتباط دادن درس با تجارب قبلی فراگیران و مسایل روزمره زندگی، فراگیران 

   .این فن در کلیه روشهاي تدریس کاربرد دارد . می باشد  یادگیري

  :فن تمرین .  2



ند تا تبحر کافی پیدا و عادت الزم را در این فن مربی فراگیران را به تکرار یا کاربرد مفاهیم مورد نظر تشویق می ک

  .این فن به صورت فردي یا گروهی قابل استفاده است . کسب کنند 

  :فن شروع درس .  3

شروع تدریس ممکن است با پرسش . مربی باید آمادگی ذهنی فراگیران رابراي فراگیري موضوع جدید فراهم کند 

  .شته توسط خود مربی انجام شود چند سوال از فراگیران یا اشاره مختصري به درس گذ

صداي معلم باید از این ویژگیها برخوردار .یکی از ممترین ابزار کار مربی سخن گفتن و فن بیان است : فن بیان .  4 

  .باشد 

  . صدا باید رسا باشد:الف 

  .صدا باید داراي زیر و بم مناسب باشد و یکنواخت نباشد : ب 

  .باشد  کلمات باید به فارسی و سلیس: ج 

  .صدا باید با توجه به موقعیت و شرایط شمرده ودر خور درك فراگیران باشد : د 

  :فن ارتباط کالسی .  5

  و بازخورد    پیام، پیام گیرنده  ،پیام دهنده: عامل دخالت دارند که عبارتند از  4هماطور که می دانید در  هر ارتباط

  ) هید ارتباط دو طرفته باشد هرگز در کالس متکلم وحده نباشید و اجازه د( 

  فرستنده پیام      پیام       گیرنده پیام 

  )واکنش ( بازخورد 

  ) نمایش ساده ارتباط و مکالمه (                                      

  در کالس فن رشد بهداشت روانی.  6

ــران       ــد و فراگی ــذب کن ــران را ج ــه فراگی ــود  آورد ک ــه وج ــی ب ــالس محیط ــد در ک ــی بای ــور  مرب ــام ام ــد در انج بای

ــه        ــن زمین ــوان و تحمــل خــود را در ای ــر ت ــق ب ــرس منطب ــوعی ت ــد ن ــار آین ــه ب ــنظم ب ــرادي منضــبظ و م ــادگیري اف ی

  :د رجهت رشد بهداشت روانی معلم باید به نکات زیر توجه کند  . بپذیرند

 شاد بودن در کالس  

 تاکید بر نقاط قوت فراگیران

 پرهیز از هر نوع تبعیض



 والدین جلب همکاري

 ایجاد اعتماد به نفسدر فراگیر

 درك نیازها واستعدادهاي فراگیر

کاربرد یافته هاي علمی در تعدیل رفتار فراگیران  

  : فن تشویق وتنبیه.  7 

تنبیـه بـدنی جـایز نیسـت و بایـد متناسـب بـا سـن و کـار          . تنبیه گاعا موجب حـذف یـک رفتـار نـامطلوب مـی شـود       

  .اشتباه فراگیر صورت گیرد 

  :  فن برقراري انضباط.  8

عوامـل بــی نظمــی در کــالس یــا ناشــی از رفتــار مربــی  بــه صــورت ســرزنش کــردن، تهدیــد، ایجــاد تبعــیض، عــدم  

ــاجمی،           ــاي ته ــورت رفتاره ــه ص ــر ب ــار فراگی ــی از رفت ــا ناش ــت و ی ــی اس ــی نظم ــردي و ب ــاي ف ــه تفاوته ــه ب توج

  .اشد رفتارهاي کالمی نابجا و بی اعتنایی به دستورات مربی می ب

  فن جمع آوري مطالب.  9

ــز        ــب ، تمرک ــري از مطال ــدف نتیجــه گی ــا ه ــب ب ــوس مطال ــان رئ ــن و بی ــن ف ــا ای ــد ب ــی بای ــر درس مرب ــان ه در پای

  .جمع بندي به عمل آورد ...  حواس فراگیران بر مطالب درسی ،  پایان دادن به کالس و

  فن ارزشیابی نهایی.  10

  .  قوت و ضعف تدریس انجام می شود  ارزشیابی نهایی به منظور اطالع از نقاط

راهنماي تربیت مربی دفتر ارتباطات و آموزش سالمت معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی: ماخذ





     روشها و فنون تــدریس
 


روش های آموزش


مجموعه تدابیری که با استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به هدفی مورد استفاده قرار میگیرد، روش  گفته می شود که نهایتا به یادگیری در فراگیران منجر می شود. هر روش آموزشی و تدریس دارای معیارها و شرایط خاصی است که در زیر به برخی از این معیارها اشاره می شود.یک روش مطلوب،  اولا و قبل از هر چیز باید با پایه های بیولوژیکی و روانی رفتار انسانها هماهنگی داشته باشد . ثانیا دارای اعتبار و ارزش منطقی  و همسو و هم جهت با روشهای معتبر کسب دانش باشد ، ثالثا با اصول و ایده ال های انسانی همدم وسازگار باشند و بالاخره دارای ارزش و اعتبار تربیتی باشد .


هدف این قسمت ، معرفی روش های متداول آموزش است . ممکن شما مربیان در مورد سلامت مطالب زیادی بدانید ولی روش آموزشی مناسب برای دستیابی به اهداف آموزشی و انتقال مطالب و دانش به فراگیران را بخوبی ندانید .غالباً روش آموزش بر اساس میزان دستیابی فراگیران به مطالب و بهره گیری آنها از دوره تعیین می شود فراگیران با گوش کردن ، دیدن ، پرسش و پاسخ و اجرای آموخته ها مطالب را یاد می گیرند و بر همین اساس هم روش آموزشی مناسب انتخاب می شود . روش های تدریس فراوان و متعدد هستند که هر کدام شرح مفصل و طولانی دارد  هر یک از روش های آموزشی به تنهایی مزایا و معایبی دارد و از اینروست که غالباً بکارگیری مجموعه ای از روش های تدریس و آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد . 


همیشه به خاطر داشته باشید : 


هنگامی که گوش می کنید ، فراموش می کنید ؛ 


هنگامی که می بینید ؛ به خاطر می آورید ؛ 


و هنگامی که انجام می دهید ؛ یاد می گیرید ؛ 

پژوهش ها در زمينه “گوش دادن” نشان مي دهد که:

60%  از وقت فراگيران در مدارس ابتدايی و  90%  در دوره های بالاتر و دانشگاه ها صرف گوش دادن مي شود.شاگردان  تنها قسمت ناچيزی ازآنچه را که شنيده اند حدود(  3/1 تا 5/1% )   به خاطر می سپارند . افراد بالغ به طور متوسط قادر به حفظ کردن  50%   مطالب در ذهن خود هستند حدود  دو ماه  بعد، اين ميزان به نصف نيز کاهش خواهد يافت.

  نتيجه اینکه با وجود صرف وقت زياد در کاربرد حس شنوايی، اين حس تاثير ناچيزی در يادگيری انسان دارد.

		یادگیری



		گوش کردن

		

		

		

		20 %



		گوش کردن

		دیدن

		

		

		50 %



		گوش کردن

		دیدن

		صحبت کردن

		

		70 %



		گوش کردن

		دیدن

		صحبت کردن

		عمل کردن

		100 %





آشنایی با روش های آموزش می تواند در برنامه ریزی آموزش و نیل به اهداف آموزش کمک بسیار مؤثری نماید از اینرو سعی داریم شما را با تعدادی از روش های آموزش موجود آشنا سازیم . 


قبل از آنکه روش خاصی را برای آموزش انتخاب کنید به چند سوال در ذهنتان پاسخ دهید : 


1. تعداد فراگیران 

2. مدت زمان اجرای آموزش 

3. سطح آگاهی و دانش فراگیران 

4. تجهیزات آموزشی مورد نیاز 

5. انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره آموزش 

و به خاطر داشته باشید که روش آموزشی مورد استفاده باید با توجه به اهداف آموزش مورد نظر در انتقال دانش ، تغییر نگرش و مهارت های عملی و علمی رفتارهای فراگیران انتخاب شود . چنانچه روش آموزشی ، مناسب با دوره مورد نظر انتخاب شود ، شما به اهداف آن دوره دسترسی پیدا می کنید و تدریس موفقی را احساس می کنید . روش آموزشی منتخب شما باید به فراگیران اجازه شرکت فعال در کلاس و برنامه های درسی را بدهد و فراگیران بتوانند با ابعاد فرهنگی جامعه ای که می خواهند در آن خدمت کنند ارتباط برقرار نمایند. 


 انواع روش های آموزشی 

1. روش حفظ و تکرار 

2. روش  سخنرانی  

3. روش بارش فکری و ابتکارات ذهنی (brain storming)

4. روش نمایش و اجرای تمرین های عملی ( Demonstration ) 

5. روش مباحثه 

6. روش پرسش و پاسخ

7. روش ایفا نقش در نمایش ( Role Plying )

8. روش بازدید از صحنه های واقعی 

9. روش داستان گویی و نمایش 

10. روش آموزش چهره به چهره


همانطور که ذکر شد هر یک از روش های آموزش ما را در رسیدن به اهداف آموزشی کمک می کند و بر اساس انتخاب این روش ها درجاتی از کسب دانش ، مهارت های عملی و رفتار و عملکرد را در فراگیران ایجاد می شود . جدول زیر راهنمای خلاصه ، برای انتخاب روش آموزشی در مراحل مختلف می باشد . 


		

		روش آموزشی

		دانش

		مهارت های عملی

		رفتار و عملکرد



		1

		سخنرانی

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر نیست

		مؤثر نیست



		2

		داستان و شعر گفتن

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر +

		مؤثر +



		3

		نمایش

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر+



		4

		بازدید از صحنه های واقعی

		مؤثر +

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++



		5

		مباحثه

		مؤثر +

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++



		6

		ابتکارات فکری

		مؤثر +

		مؤثر نیست

		مؤثر نیست



		7

		پرسش و پاسخ

		مؤثر+

		مؤثر نیست +

		می تواند مؤثر باشد یا نباشد -/+



		8

		تکرار نمایش عملی توسط فراگیر

		مؤثر +

		شدیداً مؤثر +++

		مؤثر +



		9

		ایفای نقش

		مشخص نیست

		می تواند مؤثر باشد یا نه -/+

		بسیار بسیار مؤثر ++++





روش حفظ وتکرار:


سخنرانی :

این نوع آموزش بر اساس کلام و صحبت مربی یا سخنران می باشد و یادگیری از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف فراگیر انجام می گیرد . سخنراني با انواع سخنراني فيالبداهه، حفظ سخنراني و سخنراني با آمادگي قبلي قابل اجرا است. موثرترین روش در انتقال اطلاعات روش سخنرانی است . بدیهی است مربی باید از اطلاعات وسیع و فن بیان خوبی برخوردار باشد و مطالب را به گونه ای ارائه دهد که نیازهای شنوندگان را بر آورده سازد .


درصد يادگيری در يک سخنرانی بر حسب پيام های کلامی و غير کلامی سخنران عبارتند از :

زبان وحرکات بدن (55 %)   ،  کلمات (7 %)  ،   لحن صدا (38 %)

مزایای این روش : 


1. توانایی مربی در برنامه ریزی و هدایت فراگیران در راستای اهداف آموزشی 

2. ارایه مطالب زیاد در مدت کوتاه 

3. آموزش فراگیران زیاد در مدت کوتاه 

4. هزینه بر نمی باشد و سود و زیانی مطرح نمی باشد . 

معایب این روش 


1. مشارکت و فعالیت کم فراگیران 

2. دشواری در یادداشت برداری و توجه و گوش دادن همزمان به سخنران 

3. خمودگی و خواب آلودگی در فراگیران اگر مربی فعال و محرک نباشد 

4. این روش قادر به تغییر نگرش و نهایتاً ایجاد رفتار جدید نمی باشد 

5. آموزش عملی کمتر وجود دارد 

6. دشواری در ارزیابی فراگیران در درک و فهم مطالب 

7. یادگیری مشکل در زمانی که مربی مهارت کلامی موفق و جذاب نداشته باشد. 

نحوه ارتقای توانایی این روش : 


1. محدود کردن زمان سخنرانی ( 20 دقیقه )

2. تشویق به مشارکت فراگیران با طرح سوال

3. بکار بردن وسایل کمک آموزشی به منظور افزایش حافظه فراگیران و کمک به تفهیم موضوع و ایجاد فضای مطلوب آموزشی ( نظیر اورهد ، اسلاید ، رایانه و ...) 

4. از اطاله کلام بپرهیزید و فقط نکات ضروری را ارایه کنید و نکات مهم را تکرار کنید.

5. مثال هایی مرتبط با فراگیران بزنید و از کلمات ساده استفاده کنید

6. در ابتدا و انتهای جلسه ، خلاصه ای از موضوع را ذکر کنید

7. در صورت امکان اجازه تمرین عملی به فراگیران بدهید

8. بلند و واضح صحبت کنید اجازه دهید فراگیران یادداشت بردارند 

9. برای اطمینان از فهم مطالب به صورت فراگیران نگاه کنید و سوالاتی از آنها بپرسید. به تک تک افراد حاضر در کلاس نگاه کنید .

روش سخنرانی به تنهایی روش کافی و خوبی نیست و باید آن را همزمان با سایر روش های آموزشی استفاده کرد.


الگوریتم  اجرای روش سخنرانی :




آمادگی


ابتکارات فکری( طوفان فکری )

این روش یک نوع فعالیت سریع است ، که در جمع آوری نظرات فراگیران به مربی کمک می کند و یک روش پرتحرک می باشد. 


مزایای این روش :


1. برقراری ارتباط آزاد بین فراگیران

2. ارایه نظرات و عقاید جدید 

3. بیان آزادانه افکار

4. تحریک خلاقیت فکری فراگیران

5. شرکت در فعالیت های ذهنی 

معایب این روش :


1. سردرگمی فراگیران در شناخت موضوعات مورد نیاز 

2. عدم احساس امنیت و راحتی در فراگیران 

3. اتلاف  وقت 

4. عدم فایده در فراگیران با تحصیلات مختلف و رشته های گوناگون 

5. سردرگمی و گیجی فراگیران در برخورد با ابتکارات فکری مختلف 

نحوه ارتقای این روش :


1. شناسایی مشکلات و آگاه کردن کامل فراگیران نسبت به موضوع 

2. مشارکت دادن همه فراگیران در خلاصه گویی و تشویق به پاسخ های سریع 

3. اجتناب از ارزیابی فکرهای هر فرد 

4. مطلع نمودن فراگیران از مراحل مختلف که پس از مشاهده فهرست نظرات باید طی کنند

5. بکار بردن انواع چارت ، تصاویر و تخته سیاه و گچ به منظور تفهیم دستورات و نظارت بر مشارکت همه فراگیران 

6. ترکیبی نظرات و جمع بندی تفکرات و بسط و گسترش نتایج 

7. چیدمان مناسب فراگیران و تجهیزات 

نمایش و اجرای تمرین های عملی


( Demonstration )


این روش در واقع نوعی تمرین مهارت عملی است که به وسیله شخص مربی نشان داده می شود ، مربی باید قبل از اجرای نمایش تجهیزات لازم را تدارک دیده باشد و به عنوان یک مربی آماده ، مهارت های لازم عمل را مرور و اجرا نماید . ( مانند نمایش احیاء قلبی – ریوی ) غالباً پس از اینکه فراگیران دانش و تئوری های لازم را آموختند ، خواهند توانست برای یادگیری مهارت های عمل آماده شوند . پس باید ابتدا دانش منتقل شود تا مربی بتواند مهارت های عملی را به فراگیران یاد دهد. 


مزایای این روش 


1. یادگیری آسان و عینی و مصور 

2. لمس واقعیت توسط فراگیر و درک حقیقی

3. امکان ارزشیابی و بررسی مهارت های عملی فراگیران 

4. امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران 

5. ایجاد فرصت برای فراگیران به منظور شرکت در یادگیری 

معایب این روش 


1. وقت گیر است 

2. عدم درک صحیح فراگیران و برداشت غلط 

3. احتمال یادگیری اشتباه در صورت اجرای غیر اصولی و صحیح توسط مربی 

4. اگر تعداد فراگیران زیاد باشند احتمال رویت دقیق نمایش برای همه مهیا نمی شوند

5. فراگیر ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیری را درک نکند

نحوه ارتقای این روش 


1. آمادگی کامل قبلی در مربی 

2. وجود تجهیزات کافی و لازم 

3. وجود فضای کافی برای تمرین عملی و به حداقل رساندن شلوغی و سر و صدا 

4. امکان مشاهده آسان برای همه فراگیران 

5. ارایه توضیح علمی همزمان با نمایش عملی توسط مربی 

6. تفکیک مراحل تمرین عملی و شرح آن 

7. امکان مشاهده نمایش از زوایای مختلف 

8. ارایه کامل نمایش یکبار با توضیح و یکبار بدون وقفه و بدون توضیح 

9. اجرای آهسته نمایش به منظور آموزش مهارت های عملی پیچیده 

10. اجازه اجرای نمایش توسط هر یک از فراگیران برای مربی و راهنمایی توسط مربی 

11. وقت کافی برای تمرین بدهید . همیشه مدت زمان بیشتری برای روش نمایش عملی و تمرین در نظر بگیرید . 

12. وقتی همه فراگیران تمرین کردند ، خلاصه ای از مراحل را مجدداً بیان و مرور کنید. 

مثال : 


ارایه کمک های اولیه و اجرای CPR توسط مربی در کلاس 


الف - انتقال دانش و اطلاعات 


ب – توصیف مهارت های عملی


ج – اجرا و نمایش توسط مربی 


د – تمرین و اجرا توسط فراگیران 


به خاطرداشته باشید : 


تمرین کردن تنها شرط یادگیری نیست ، اما تمرین کامل و درست ، دانش را کامل تر می کند. 


سلسله مراتب آموزش مهارت های عملی عبارتند از : ( توصیف ، نمایش و تمرین ) 


مباحثه

در این روش فراگیران بیش از مربی صحبت می کنند، اغلب خوب است که فراگیران بصورت گروهی مباحثه کنند.اینگونه مباحثات را میتوان در گروههای کوچک ویا بزرگ رهبری نمود و به 2 صورت انجام می شود. 


1. مباحثه در گروه کوچک 

2. مباحثه در گروه های بزرگ 

 یک مباحثه در گروه کوچک یا بزرگ  این امکان رابه هر یک از فراگیران  می دهد که از برنامه درسی برداشت مشخصی داشته باشد.مربی باید در برنامه مداخله و شرکت نموده وبحث را باتسهیلاتی که ایجاد میکند آسانتر وروانتر کرده وآنرا هدایت کند و مراقب باشد تا بحث از مسیر خود خارج نشود .غالبا در این روش آموزشی برای فراگیران فرصتی فراهم میشود تا دیدگاهها و نقطه نظرات شخصی خود را وسعت داده وبا مربی و سایر فراگیران ارتباط موثر برقرار کند.


مزایای این روش : 


· انتقال مطالب آموزشی زیاد در زمان کم


· بروز نظرات و ایده های جدید و خلاقیت فکری و امتحان عقاید 


· مشارکت فعالانه همه فراگیران در فرآیند یادگیری


· ارتقائ مهارتهای برقراری ارتباط و مهارتهای کلامی در فراگیران


· تثبیت دانش در ذهن فراگیران  بواسطه تکرار ومداخله در موضوع درسی


معایب این روش:

· ممکن است وقت گیر شود


· ممکن است  بدون نظارت، هدایت وراهنمایی مربی فراگیران از بحث وموضوع خارج شوند 


· برخی از فراگیران بخصوص فراگیران خجالتی در بحث شرکت نکنند 


· برتری یابی برخی از افراد گروه

کار گروهی: تصور کنید قصد دارید  برای  انجام کاری ودستیابی به هدف مشخصی  به محل مورد نظر بروید، بالطبع برای رسیدن به آن محل راهها وروشهای مختلفی وجود دارد که گرچه هر یک به نوبه خود محاسن ومعایبی دارد ولی مجموع آنها شما را به هدفتان می رساند. با  این رویکرد برای هر یک از مباحث کتاب (بسیجی الگوی زندگی سالم} با توجه به اهداف آموزشی که برای آن تعیین شده است در مورد روش آموزشی مناسب بحث نموده  و محاسن و معایب هر روش را در گروه بررسی ودر جمع بندی روشهای تلفیقی مورد نظر وتوافق گروه را ارئه کنید.



مطلوب ترین 


ماموریت ممکن 


در محیط فعلی


رسالتاستراتزی ها


اهداف استراتژیک


دورنما


دوست داریم این 


باشیم


محور زمان


محیط درونی


محیط بیرونی


 


ایفای نقش  :           «  Role  Playing  »

         ایفای نقش ، نوعی روش آموزشی است که مشکلات و مسائلی درآن عنوان می شود و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که ممکن است برای فراگیران مبهم و سوال برانگیز باشد . دراین روش فراگیران نقش را ایفاء می کنند درحالیکه در روش نمایش و اجرای تمرین عملی مربی نقش را ایفاء می کند . ( تفاوت Demonstration وRole playing ) .


مزایای این روش : 


· مربی میتواند از قدرت عملکرد و شناختی که توسط فراگیران بدست آمده،آگاهی پیدا  کند. 

· فراگیران قادر به تمرین در موقعیتی بسیار نزدیک به واقعیت می باشند .

· فراگیران اعتماد به نفس بیشتری درزمان مواجهه با  واقعیت پیدا می کنند .

· فراگیران یاد می گیرند در موقعیت های مختلف واکنش های عملی ومختلف از خود نشان دهند .

· فراگیران می توانند بطور مستقل کارکنند و با فراگیری قواعد و نقش خود متکی به غیر نباشند .

· این روش باعث تداوم علاقه فراگیران به حضور در برنامه درسی می شود .

· این روش موجب ایجاد حس همکاری و ارتباط و و اکنش متقابل میان فراگیران می شود .

· فراگیران فرصت استفاده از تصورات و بروز تفکرات و خلاقیت را پیدا می کنند .

    معایب این روش:

· اگرفراگیر نتواند  نقش خود را خوب ایفا کند موجب شر مساوی و از بین رفتن اعتماد به نفس وی می شود .

· ممکن است فراگیران این روش را به چشم سرگرمی نگاه کنند و آن را جدی نگیرند و اثر یادگیری کمی داشته باشد .

· وقت زیادی می گیرد و باعث طولانی شدن بیش از حد برنامه درسی می شود 

· اگر تمرکز روی روش های ایفاء نقش متمرکز شود ، می تواند اهداف آموزشی را تحت الشعاع قرار دهد و از اهداف دور شوید .

· ممکن است همه فراگیران فرصت ایفاء نقش و شرکت در فعالیت را نداشته باشند .

   افزایش توانایی این روش:

· راهنمایی و آموزشهای لازم به طور واضح و شفاف ارائه شود 

· ایفاء نقش توسط فراگیران بطور داوطلبانه باشد .

· هدف از ایفاء نقش بیان شود و آرام سازی ذهنی برای فراگیران ایجاد شود .

· فراگیران  نسبت به ارتباط موقعیت ها با یکدیگر آگاه و توجیه باشند .

· زمان کافی برای ایفاء نقش داده شود .

· روی نکات آموزشی توجه نموده و آنها را پررنگ تر نمایش دهند .

· تجربیات ایفاء کنندگان نقش پس از اجرا مورد بررسی وبحث قرار گیرد .

· از تجربیات ایفاکنندگان نقش  باز خورد (فیدبک ) تهیه شود و مورد بحث قرار گیرد .


داستان گویی و نمایش

این روش در بسیاری از جوامع آسیایی و آفریقایی راه متداول و مناسبی برای آموزش مردم می باشد مانند تعزیه خوانی و شاهنامه خوانی و....)  . ذکر داستانهایی از بزرگان ، حکما ، پهلوانان  روش های خوبی برای انتقال اطلاعات و آشنایی کودکان با شیوه های صحیح زندگی است . داستان ها معمولاً پیرامون مسایل شایع و جریانات مهمی که مردم در جامعه خود با آن روبرو می شوند خلق می گردند . این روش قرن های یکی از روش های با ارزش انتقال دانش و علوم ، ارزش ها و آداب و رسوم در ایران بوده است .


    مزایای این روش:

· قدرت زیاددر ایجاد انگیزه، نگرش جدید و پیدایش وبروز رفتارهای مطلوب 

· درک بهتر ارزش ها و تایید باورهای درست و نفی باورهای غلط 

· فراهم آمدن شرایط مناسب برای فراگیران در فهم باورهای فرهنگی و اجتماعی

· مدنظر قرار دادن باورهای خوب و تشویق فراگیران و مردم برتکیه به نکات و باورهای خوب 

· توسعه خلاقیت در فراگیران 

·  کمک به شکل گیری، تغییریا استحکام انگیزه ها و نگرش فراگیران و نهایتاً ایجاد  رفتار مطلوب.

معایت این روش:

· وقت گیر است .

· نیاز به آمادگی قبلی دارد .

· بیان داستان اگر ضعیف باشد و خوب روی آن فکر نشده باشد ممکن است موجب گیجی و تحیر فراگیران شود .

· ممکن است داستان برای فراگیران جذاب نباشد و علاقه پیدا نکنند .

· نیاز به قدرت مربیان در داستان گویی و داستان پردازی و قدرت تحلیل و تصور زیاد در مربیان دارد .

توانمندسازی این روش : 

· ارتباط نزدیک موضوع آموزشی با داستان و نمایشنامه .

· درصورت داشتن زمان ، داستان دو مرتبه تکرار و بازگو شود .

· نمایشنامه و داستان را طوری انتخاب کنید که فراگیران بتوانند خود را بجای قهرمانان قرار دهند و به نوعی خود را در داستان بگنجانند .

· از داستانهای محلی و بومی برای قابل فهم بودن درس استفاده کنید .

· ابتدا عنوان و موضوع مورد بحث را ارائه دهید و بعد  داستان را بگویید و در آخر آنرا به نمایش درآورید .

بازدید از صحنه های واقعی  :


دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت های حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شوند و آنرا تجربه نمایند . برای مثال اعزام راهیان نوربه مناطق جنگی و مشاهده آثار و صحنه های باقیمانده از 8 سال دفاع مقدس که این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطلاعات و دانسته های آنها بطور عینی مرور می شود و آنها را درک می کنند .


همیشه از ارتباط صحنه های واقعی با تجربیات و آموخته های فراگیران و جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیران انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند . بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیات فراوانی از زندگی می دهد و می توانند اطلاعات خوبی جمع آوری نموده و با تلفیق و انطباق این اطلاعات جدید با دانش قبلی ، به درک واقعی موضوع برسند . 


مزایای این روش : 

· ایجاد اعتماد به نفس بالا در فراگیران 

· رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه 

· افزایش مهارت های عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهای مطلوب 

· تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها 

· فراگیران با فعالیت و کار کردن انس می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند .

· ایجاد تشویق و علاقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و علاقه مندی در پذیرش بیشتر دانش و اطلاعات 

· افزایش درک و فهم بهتر مشکلات و مسایل جامعه 

معایب این روش : 

· گاهاً امکان بازدید از صحنه های واقعی وجود ندارد .

· ترتیب دادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بر است و مشکلات زیادی من جمله هماهنگی،  همکاری ومراقبت به همراه دارد .

· به علت آزادی این روش ممکن است فراگیران آن را جدی نگیرند .

· تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد . 

· دشواری در نقل و انتقال 

· بازدید صحنه های مختلف ممکن است انتظارات زیادی را در مردم آن منطقه ایجاد کند 

· دشواری ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه 

· عدم سازماندهی و برنامه ریزی مناسب می تواند موجب اتلاف وقت،  سرخوردگی فراگیران و خستگی و دلزدگی از آموزش شود .

· مسئولین و مردم حاضر در صحنه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکلاتی را مطرح کنند که به اهداف آموزش و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود .

افزایش توانمندسازی این روش : 

· برنامه ریزی صحیح برای بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان 

· فراگیران را در خلال بازدید از صحنه ها ، به دنبال کردن روش های دیگر آموزشی تشویق کنید .

· اهداف بازدیدها برای فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود .

· فراگیران را برای جمع بندی پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه های واقعی پیش می آید کمک کنید .

· افراد که در صحنه حاضر هستند ( مردم ، مسئولین ، راهنماها ) را تشویق کنید که فراگیران را در جمع آوری اطلاعات کمک کرده و به سوالات آنها به روشنی پاسخ دهند .

· دیدار مجدد از صحنه ها به منظور پیگیری فعالیت های ویژه امکان پذیر باشد .

· خلاصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته های خود با اهداف آموزشی رابطه برقرار کنند .

· قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس  و فیلم  ( خصوصاً تصاویر هوایی ) تهیه کنید و برای فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر برای آنها نمایش دهید و مسیر حرکت ذهنی آن ها را کاملاً هدایت و رهبری کنید .

· درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صحبت نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند .

پرســـش و پاســخ  

 در این روش آموزشی ، مربی با پرسیدن سوالاتی از فراگیران و گرفتن پاسخ از آنها ، شرایط  پویایی و یادگیری فعال را درکلاس ایجاد می نماید و بدین طریق می تواند بطور سریعی به بررسی وضعیت علمی و میزان یادگیری آنها پرداخته و  می فهمد که فراگیران چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهایی را نمی دانند . نکته جالب اینکه فراگیران همزمان که در سوال و جواب شرکت می کنند ، یاد می گیرند ولی نباید در جواب گرفتن عجله به خرج داد و فراموش نکنید که فراگیران برای شرکت در روش سوال وجواب باید احساس آزادی و آرامش نموده و نباید احساس کنند درصورت غلط بودن جواب مورد مواخذه قرار می گیرند . 


           هدف از این روش کمک و تشویق فراگیران به تفکر است و نباید روشی در پیش بگیریم که فراگیران دچار شرمساری شوند . درجریان سوال و جواب اگر مربی جواب سوالی را نمی داند ، قبول کند و بگوید نمی داند ولی بعداً وقتی جواب سئوال را پیدا کرد به آنها پاسخ دهد .


مزایای این روش : 

· افزایش سرعت یادگیری 

· شروع خوب برای یک مباحثه 

· هشیار سازی فراگیران نسبت به مطلب و موضوع کلاس 

· سنجش یادگیری نسبت به آموخته ها و آنچه از قبل می دانند 

· تشویق به تمرین کردن و مهارتهای فکری 

· مرور مفاد درسی 

· تشویق فراگیران به مطالعه بیشتر 

معایب این روش : 

· کناره گیری برخی از فراگیران عقب مانده از درس

· هدر رفتن زمان 

· دلسردی و ناامیدی فراگیران در زمان پاسخ غلط 

· خجالت کشیدن عده ای از فراگیران و ترس از تحقیر شدن 

· طولانی شدن سوال و جواب و خارج شدن کلاس از کنترل مربی 

· ارائه پاسخ های حدسی و بدون تفکر به سوالات و ایجاد شبهه در فراگیران 

توانمندسازی این روش : 

· پیروی از یک الگوی مناسب برای سوال کردن از فراگیران ( از همه سوال شود )

· صبر و حوصله در زمان جوابگوئی فراگیر 

· جنبه های مثبت جواب را گرفته و فراگیر را تشویق کنید .

· تحسین رفراگیر در زمان پاسخ درست و راهنمایی و تشویق در زمان تلاش به پاسخگویی 

· سوالات را طوری طراحی کنید که به سمت چیزهایی که نمی دانند حرکت کنند .

· مربی نباید وانمود کند همه چیز را می داند و صداقت داشته باشد .

· بیش از حد از این روش استفاده نکنید ، پس از پاسخ فراگیران حتماً جواب صحیح ونهایی را به طور مختصر و مفید و قاطع ارائه کنید .

آموزش چهره به چهره     (face to face)  

آموزش چهره به چهره جزء بهترين  روشهای آموزش از نظر ايجاد تغيير رفتاردر فراگیران ميباشد. در اين نوع آموزش مربي وآموزش گيرنده به طور مستقيم و رودر رو  با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند وفراگیر آزادانه اجازه صحبت، پرسش و ارائه نظر دارد.  بزرگترين مزيت آموزشي  انفرادي بودن آن است كه ميتوان با افراد بحث و گفتگو كرد و آنها را تشويق نمود كه رفتار خود را دگرگون سازند. آموزش انفرادي فرصتي پيش ميآورد تا پرسشهايي در مورد علائق ويژه فراگير مطرح شود. محدوديت آموزش انفرادي چهره به چهره آن است كه شمار گيرندگان آموزشي محدود است و تنها كساني آموزش ميبينيد كه با آموزشگر در تماس باشند.


در آموزش چهره به چهره اصولی باید رعایت شود: 


1- احترام به فراگیر


2- وقت کافی جهت مشکل مطرح شده از طرف فراگیر

3- اجازه سوال به فراگیر در حین آموزش

4- ارایه توصیه های مشخص و دقیق و مرتبط با شرایط فراگیر

5- به کاربردن کلمات ملموس و متناسب با سطح سواد و درک فراگیر

6- واضح و شمرده صحبت کردن و استفاده ا زافعال معلوم به جای افعال مجهول

7- نگاه کردن به فراگیر هنگام صحبت کردن با او

8- سوال از فراگیر به منظور کسب اطمینان از درک صحیح او از مطالب 

9- تعیین قرار ملاقات بعدی با فراگیر برای پیگیری مشکل او

مهارتهای پایه ای در آموزش چهره به چهره

الف- ارتباط غیر کلامی

ارتباط کلامی شامل تمام شیوه هایی است که مردم از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که مقوله های اصلی ارتباط غیر کلامی عبارتند از : 

1. جهت یابی: قرارگیری مربی و فراگیر در جهت مناسبی برای انتقال دانش


2. سطح : تفاوت در میزان ارتفاع بین فراگیر و مربی در انتقال دانش موثر است. بنابراین بنظر می رسد که مثلاً با یک کودک ، در حالت هم قامت با او بهتر می توان گفتگو کرد


3. حالت (ژست): وضعیت، چگونگی ایستادن و نشستن افراد را بیان می کند. حالت می تواند یک پیام اضطراب و یا حالت خوشحالی را منتقل کند.


4. جلوه ظاهری:  بدلیل پیامی که به فراگیران منتقل می کند دارای اهمیت است. 


5. بیان چهره : به وضوح احساساتی همچون شادی، خشم، تعجب و سردرگمی را نشان دهد.


6. حرکات دست و سر: می تواند بطور واضحی توافق یا عدم توافق را بیان کند.


7. جهت خیره شدن و تماس چشمی eye to eye contact))

ارتباط غیر کلامی قلمرو بسیار جذاب و پیچیده ای است که مطالعات بیشتری را می طلبد. 


ب- گوش کردن فعال


یک مهارت اساسی مورد نیاز مربیان ، گوش کردن موثر به منظور آموزش بهتر به فراگیران و مراجعان است، گوش کردن یک فرایند فعال است و صرفاً شنیدن کلمات نیست. . بعضی از کارها باعث انحراف از گوش دادن شنونده می شوند مثل قطع سخنان گوینده، تفکر در مورد یک تجربه مشابه، برنامه ریزی در مورد آنچه بعداً می خواهد بگوید. دعوت به صحبت کردن، توجه نشان دادن، تشویق کردن، انعکاس احساسات و معانی و جمع بندی از اصول، آموزشهای چهره به چهره می باشد که باید از طرف مربی و آموزش دهنده رعایت شود.


ج- ارتباط کلامی 


همواره برای رسیدن به هدف گفتگو نیازمند متقاعد کردن و درک متقابل هستیم. برای آن که بتوانیم از عهده متقاعد سازی و رسیدن به درک متقابل در یک جلسه آموزشی برآییم این سه ویژگی دارای اهمیت بسیاری است: 


1. منش     2.  منطق     3. شور و علاقه 

1- منش : حسی که شما آن را با نوع رفتار و عادات خود به مخاطب منتقل می کنید، یکی از بخشهای مهمی است که میتواند مخاطب را جلب کند. منش و نحوه برخورد می تواند زمینه مناسبی از اعتماد و اطمینان برای آغاز و ادامه گفتگو فراهم کند. 


2- منطق: روشی است که اندیشه هایمان به طور منظم روی آن سوار می شود. 

3- شور و علاقه : معمولاً نوعی تعهد و احساس است که در ارتباط برقرار کردن آنها را نشان میدهیم. اگر اندیشه و فکری در ما شور و حرارتی بر نیانگیزد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم دیگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما فراموش نکنیم که شور و علاقه را نمیتوان جعل و یا به گونه ای تقلید کرد. هر چقدر این شور و علاقه مندی درونی تر باشد به نوعی مسری تر نیز هست.

مزایای این روش :

1. قابليت بحث و گفتگو و تشويق


2. طرح پرسشهاي مورد علاقه 


3. محدوديت تعداد فراگيران


4. انفرادي بودن

5. دریافت بازخوراند

6. پایش و ارزشیابی مناسب

    معایب این روش:

1. وجود زمینه شکاف اجتماعی و فرهنگی بین فراگیران و مربیان 


2. گیرندگی محدود فراگیر،  پریشانی فکر،عدم اهمیت به مسایل 


3. نگرش منفی نسبت به مربی و آموزش دهنده


4. پیامهای متناقض


5. عدم تاکید کافی مربی بر آموزش:  کمبود اعتماد به نفس نسبت به مهارتها و دانش در مربیان ، بی حوصلگی مربیان و اکراه داشتن مربی در آموزش فراگیران 

وضعیت هائی که در ارتباط چهره به چهره با آن روبرو می شوید:

آمادگی وذهنیت  افراد  از خود و فرد پیام دهنده نقش مهمی در برقراری ارتباط دارد و موجب       ایجاد موقعیتهای مختلفی در پذیرش یا رد ارتباط میگردد  به عنوان مثال پذیرش پیام  سلامت در خصوص مضرات سیگار از سوی فرد غیر سیگاری به مراتب موثرتر از فرد سیگاری است.  

وضعیت اول:«من خوب هستم- تو خوب هستی»

این افراد احساس خوبی نسبت به خودش داشته ودر کارش اعتماد به نفس دارد این یک وضعیت سالم، خوش بینانه و مطمئن است . پذیرش این است که مردم علی رغم اختلافات جرئی و ناکامی هایشان، اساساً خوب هستند( این گروه قابلیت پذیرش آگاهی وآموزش را دارد) 


       وضعیت دوم: «من خوب هستم- تو خوب نیستی» 

افرادی که این وضعیت را اتخاذ می کنند اغلب از دیگران انتقاد می کنند و  در حال تحقیر دیگران و سرزنش آنها می باشند . با این همه  افرادی که مایلند کارها را برای دیگران انجام دهند نیز چنین حالتی را دارند.

       وضعیت سوم«من خوب نیستم - تو خوب هستی»


افراد دارای این دیدگاه اغلب خود را دست کم می گیرند و در برابر سایرین احساس حقارت می کنند و در نتیجه بشدت افسرده شوند و براحتی آموزش پذیر می باشند .  

       وضعیت چهار «من خوب نیستم - تو خوب نیستی»


افراد دارای این دیدگاه، بسیار آسیب پذیر بوده و ممکن است قبلاً به مشکلاتی در سطوح  بهداشتی و سلامت و مواجهه با  اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا بیماریهای مزمن دچار شده باشند. کار با آنها مستلزم هوشیاری است و لازم است که شخص آموزش دهنده بداند چگونه  با این گروه ارتباط برقرار کند  تا ضمن ارائه آموزش مناسب از بازیچه قرار گرفتن در دست این گونه فرد اجتناب کند.

فنون تد ریس


واژه فن که معادل واژه تکنیک به کار رفته است در زبان فارسی به راه، روش ، شیوه و مهارت  معنی شده است . در امر تدریس مجموعه تمهیدات و وسایلی که به منظور ارائه روش و تسهیل روند یادگیری به کار می روند فن تدریس گفته می شود . فنون تدریس مهارتهایی هستند که در اجرای روشهای تدریس مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت ساده تر باید گفت هر یک از روشهای تدریس به کمک چند فن اجرا می گردد مثلا در روش سخنرانی از فنونی چون فن بیان تحریرو پرسش و پاسخ استفاده می شود . بنابر این مربی باید از فنون مختلف اطلاع داشته باشد و در بکار گیری آنها مهارتهای لازم را کسب کند .           


در تدریس و مربی گری بعد از اصول اعتقادی و ارزشی دو عامل موثرند : یکی علم و دانش مربی و دیگری هنر او . منظور از علم تسلط داشتن به محتوای درسی و اطلاع کامل از نتایج تجارب صاحبنظرانو دست اندر کاران تعلیم و تربیت در گذشته و حال است و منظور از هنر ذوق و سلیقه و ابتکار عمل در انتقال مفاهیم درسی است و این همان مهارت بکارگیری فنون مختلف تدریس است.  

مهمترین فنون تدریس عبارتند از :


فنون کلامی:


فن پرسش و پاسخ ، فن بیان ، فن تکلیف ، فن تمرین ، فن شروع درس ، فن تشویق و تنبیه ، فن مطالعه، فن برقراری انضباط ، فن رشد بهداشت روانی،  فن ارتباط ، فن ارزشیابی ، فن توضیح وجمع بندی .


فنون غیر کلامی:


حالت چهره ، کوبیدن روی میز، حرکات مختلف مربی در کلاس .

به عنوان نمونه چند فن تدریس مختصرا توضیح داده می شود .

1 . فن پرسش و پاسخ : 

هدف از این فن برانگیختن حس کنجکاوی ، ایجاد علاقه ،ایجاد تفکر خلاق در فراگیران، سنجش میزان کارآیی مربی و فراگیران ، ارتباط دادن درس با تجارب قبلی فراگیران و مسایل روزمره زندگی،  رفع یکنواختی در کلاس درس و تثبیت یادگیری می باشد . این فن در کلیه روشهای تدریس کاربرد دارد . 

2 . فن تمرین :


در این فن مربی فراگیران را به تکرار یا کاربرد مفاهیم مورد نظر تشویق می کند تا تبحر کافی پیدا و عادت لازم را کسب کنند . این فن به صورت فردی یا گروهی قابل استفاده است .


3 . فن شروع درس :


مربی باید آمادگی ذهنی فراگیران رابرای فراگیری موضوع جدید فراهم کند . شروع تدریس ممکن است با پرسش چند سوال از فراگیران یا اشاره مختصری به درس گذشته توسط خود مربی انجام شود .


 4 . فن بیان : یکی از ممترین ابزار کار مربی سخن گفتن و فن بیان است .صدای معلم باید از این ویژگیها برخوردار باشد .


الف :صدا باید رسا باشد. 


ب : صدا باید دارای زیر و بم مناسب باشد و یکنواخت نباشد .


ج : کلمات باید به فارسی و سلیس باشد .


د : صدا باید با توجه به موقعیت و شرایط شمرده ودر خور درک فراگیران باشد .


5 . فن ارتباط کلاسی :


هماطور که می دانید در  هر ارتباط4 عامل دخالت دارند که عبارتند از : پیام دهنده، پیام گیرنده ، پیام و بازخورد   


( هرگز در کلاس متکلم وحده نباشید و اجازه دهید ارتباط دو طرفته باشد ) 


گیرنده پیام 


پیام 


فرستنده پیام


بازخورد ( واکنش )


                                     ( نمایش ساده ارتباط و مکالمه ) 


6 . فن رشد بهداشت روانی در کلاس

مربی باید در کلاس محیطی به وجود  آورد که فراگیران را جذب کند و فراگیران باید در انجام امور یادگیری افرادی منضبظ و منظم به بار آیند نوعی ترس منطبق بر توان و تحمل خود را در این زمینه بپذیرند . د رجهت رشد بهداشت روانی معلم باید به نکات زیر توجه کند :

·  شاد بودن در کلاس


·  تاکید بر نقاط قوت فراگیران

·  پرهیز از هر نوع تبعیض

·  جلب همکاری والدین

·  ایجاد اعتماد به نفسدر فراگیر

·  درک نیازها واستعدادهای فراگیر

· کاربرد یافته های علمی در تعدیل رفتار فراگیران


 7 . فن تشویق وتنبیه :


تنبیه گاعا موجب حذف یک رفتار نامطلوب می شود . تنبیه بدنی جایز نیست و باید متناسب با سن و کار اشتباه فراگیر صورت گیرد .

8 . فن برقراری انضباط : 


عوامل بی نظمی در کلاس یا ناشی از رفتار مربی  به صورت سرزنش کردن، تهدید، ایجاد تبعیض، عدم توجه به تفاوتهای فردی و بی نظمی است و یا ناشی از رفتار فراگیر به صورت رفتارهای تهاجمی، رفتارهای کلامی نابجا و بی اعتنایی به دستورات مربی می باشد .


9 . فن جمع آوری مطالب


در پایان هر درس مربی باید با این فن و بیان رئوس مطالب با هدف نتیجه گیری از مطالب ، تمرکز حواس فراگیران بر مطالب درسی ،  پایان دادن به کلاس و...  جمع بندی به عمل آورد .


10 . فن ارزشیابی نهایی


ارزشیابی نهایی به منظور اطلاع از نقاط قوت و ضعف تدریس انجام می شود .  


ماخذ: راهنماي تربيت مربي دفتر ارتباطات و آموزش سلامت معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آمادگی از نظر تجهیزات





پیش آزمون و فعال کردن دیگران





ایجاد روابط بین معلم وفراگیر











مرحله مقدماتی





 آمادگی از نظر زمان   زمانزمان 





آ      آمادگی عاطفی
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مطلوب ترین ماموریت ممکن 


در محیط فعلی


رسالت


استراتزی ها


اهداف استراتژیک


دورنما


دوست داریم این باشیم


محور زمان


محیط درونی


محیط بیرونی













