ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﭼﻬﺎﺭﻡ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده
اﻳﺠﺎد
ِ

ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی
آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی

آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ

ﺟﻤﻊ

 ۵ﺳﺎﻋﺖ

 ۱۲ﺳﺎﻋﺖ

 ۱۷ﺳﺎﻋﺖ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ:
ﻭﺍﻳﺖﺑﻮﺭﺩ )ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ(
1
ﻣﺎژﻳﻚ ﻭﺍﻳﺖﺑﻮﺭﺩ
2
ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎﻑ )ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﺮﻧﺖ(
ﻣﺎژﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﺲ
3
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻭﺭﻫﺪ

 Over headــ٣

 Transparentــ٢

 White boardــ١
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽای را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ واﮐﺴﻦ زدن دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﺧﮏ ،ﻓﻠﺞاﻃﻔﺎل ،ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ و دﻳﻔﺘﺮی ﻧﻤﯽﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،آب
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا در ﺧﻮد دارد ،ﻣﺎدران ﺑﺎرداری ﮐﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﻮد و ﺟﻨﻴﻦﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهاﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ رﻳﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﺗﻼش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ،ﺧﻄﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮوز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ،
ﺗﺼﺎدف ،ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﮑﺘﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی،
ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ،وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻮادث دﻳﮕﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ رﻳﺸﻪ در رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ
دارد و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ واﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻼح اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راهﻫﺎی اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
در ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻞ و اﺧﺘﻴﺎر در
آﻧﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﺧﻮدﺷﺎن اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺧﺎﻧﻮاده ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و راهﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ
اﻧﺸﺎءا… ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
واﺣﺪ ﮐﺎر اول :آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن واﺣﺪﮐﺎر اول
ﻣﻘﺪﻣﻪ
۱ــ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۲ــ۱ــ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده
۳ــ۱ــ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۱ــ۳ــ۱ــ روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
۲ــ۳ــ۱ــ روش ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
ﺷﻴﻮۀ ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻴﻮۀ ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ
روش ﻃﺮح ﺳﺆال
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دورهای
روش ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ
اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده
روش داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی
۳ــ۳ــ۱ــ ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﮑﺲﻫﺎ

۲۴٦
۲۴٧
۲۴٧
۲۴٨
۲۴٨
۲۵٠
۲۵١
۲۵١
۲۵٣
۲۵٤
۲۵٤
۲۵٤
۲۵٥
۲۵٥
۲۵٥
۲۵٥
۲۵٦
۲۵٦
۲۵٦
۲۵٦
۲۵٧
۲۵٧
۲۵٨
۲۵٨
۲٥٩
۲٥٩
۲٥٩
۲٥٩
۲٥٩

ﭘﻮﺳﺘﺮ
ﭘﻤﻔﻠﺖ
ﭼﺎرت
۴ــ۳ــ۱ــ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﻼﻧﻞ ﮔﺮاف
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺪلﻫﺎ
اﺳﻼﻳﺪ
ﭼﮑﻴﺪه
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی واﺣﺪ ﮐﺎر اول
ِ
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ واﺣﺪ ﮐﺎر اول

۲۶٠
۲۶٠
۲۶٠
۲۶٠
۲۶٠
۲۶١
۲۶١
۲۶٢
۲۶٣
۲۶٤

واﺣﺪ ﮐﺎر دوم :راهﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
۲۶٥
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
۲۶٦
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری
۲۶٦
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن واﺣﺪﮐﺎر دوم
۲۶٧
ﻣﻘﺪﻣﻪ
۲۶٧
۱ــ۲ــ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط و اﺟﺰای آن
۲۶٧
۲ــ۲ــ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
۳ــ۲ــ ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش
۲٦٨
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
۲۷۲
ﭼﮑﻴﺪه
۲۷۲
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی واﺣﺪ ﮐﺎر دوم
ِ
۲۷۳
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ واﺣﺪ ﮐﺎر دوم
ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶ آزﻣﻮنﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﻤﺎﻧ ٔﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭼﻬﺎرم
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﻴﺸﺘﺮ

۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷٦
۲۷٦
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ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ
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ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ

ﻫ
ﺪﻑﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی :ﺍﻧﺘ
ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﻦ ﻭﺍﺣﺪ
ﻛﺎ
ﺭ،
ﺑﺘ
ﻮ
ﺍﻧ
ﺪ
ﺑﻪ
ﻫ
ﺪ
ﻑﻫﺎی
 1ـ ﻧﻘ
ﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳ
ﻼﻣ
ﺖ
ﻭ
ﺑﻴ
ﻤ
ﺎﺭ
ی
ﺗ
ﻮ
ﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 2ـ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﺩ.
 3ـﺍ
ﻫﻤﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍ
ﺷ
ﺖ
ﺑﻪ
ﻭﻳ
ﮋﻩ
ﺩﺭ
ﺧ
ﺎﻧ
ﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
 4ـ ﺭﻭ
ﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯ
ﺵ
ﺑﻬ
ﺪﺍ
ﺷ
ﺖ
ﺭﺍ
ﺗ
ﻮ
ﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 5ـ ﺭﻭ
ﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯ
ﺵ
ﺑﻬ
ﺪﺍ
ﺷ
ﺖ
ﺭﺍ
ﺗ
ﻤ
ﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ.
6ـ
ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣ
ﻮﺯ
ﺵ
ﺑﻬ
ﺪﺍ
ﺷ
ﺖ
ﺭﺍ
ﺑ
ﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧ
ﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺑﻨﺪﺩ.
ﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ،ﻫﻨﺮﺟ
ﻮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳ

ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ
؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

ــ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )٭( درﺑﺎرۀ درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻧﻈﺮ دﻫﻴﺪ:
۱ــ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺻﺤﻴﺢ ﻏﻠﻂ
۲ــ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻣﺴﺆول ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻏﻠﻂ
ﺻﺤﻴﺢ
ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ:
۳ــ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ب( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ
ج( اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺟﻠﺴﻪ
د( اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
۴ــ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( اراﻳﮥ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﮥ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم.
ب( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ج( ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮐﻠﻴﮥ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ.
د( اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
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۵ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ درﺑﺎرۀ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ب( اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺮک رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ج( اراﻳﮥ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﮥ ﺳﻼﻣﺖ
د( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
۶ــ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻇﻴﻔﮥ ﮐﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( وﻇﻴﻔﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
ب( وﻇﻴﻔﮥ رادﻳﻮ ــ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
ج( وﻇﻴﻔﮥ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس اﺳﺖ.
د( وﻇﻴﻔﮥ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻞ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭ
ﺁﻧﺎﻥ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

۱ــ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ آﻳﺎ آﻧﺎن را ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮزش دادهاﻳﺪ؟
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ از دﻳﮕﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ او
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد:
اﻟﻒ( رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد
و ﺑﺮای او ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؛ ﻧﺪادن آب ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل؛
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ب( رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی )ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ( روی
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی
از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻳﺎ رد ﺷﺪن
از روی آﺗﺶ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دل درد.

ج( رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ دﻧﺪان و ﻣﺴﻮاک ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪانﻫﺎ،
دادن ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در روز اول ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه ،ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
اﻳﻤﻨﯽ در ﺧﻮدرو ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ.
واﮐﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺮوه از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ

واﮐﻨﺶﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )اﺻﻼح رﻓﺘﺎر(
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 1
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻫﺮﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺓ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺮﺵ ﺭﺍ ﺭﻭ
ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺤﺚ ﺷﻮﺩ.
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺮوری
ِ
ﺑﺮای ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﮥ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﺤﻴﺢ از
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن اﺳﺖ«.
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﺮدم را آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﺑﮕﺬارد و از ﺗﻮان آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ دﻧﺪان
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪانﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﺛﺮ آن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺣﺘﯽ از ﻣﺴﻮاک زدن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﭘﯽﺑﺮده ،و اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 2
ﺁﻗﺎ … ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻋﺼﺮﻫﺎ
ﻫﻤﺔ ﺍﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺑﺮﺍ
ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
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آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﮐﻪ در
واﻗﻌﻴﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ( و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻳﺪهآل )ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ از ﻣﺮدم
ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ( را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﺮﺑﯽ ﻓﺮاوان در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ِ
رﻓﺘﺎری ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺎﻳﻊ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ

ﻣﻮاد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎری اﻳﺪهآل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ و آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮﻫﺎی
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ــ ﻋﺮوﻗﯽ ،ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ
آﻧﺎن و اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،اﻣﻴﺪوار ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺪرﻳﺠ ًﺎ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻴﺎن
ِ
رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻂ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
آنﭼﻪ ﻫﺴﺖ و آنﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻘﺎد و ﻧﮕﺮش در آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 3
ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ) (۱ﺑﺮﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﮐﻪ
ﻗﺒ ﹰﻼ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺁﻥﻫﺎ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﻮﺩ.

۲ــ۱ــ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﺻﻼح
و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ راﺑﻄﮥ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪوﺟﻮد
را اﺻﻼح ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ِ
اﺻﻼح رﻓﺘﺎر در
ِ
آﻳﺪ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪوﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ( اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻓﻌّﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﺣﻞ
آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،اﻧﮕﻴﺰۀ آنﻫﺎ
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ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪامﻫﺎی
ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺳﻮی آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﺆول ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﺑﺎر اﺻﻠﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻗﺪامﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهای را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
دارﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ دﻳﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﺪون ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺜﻴﻒ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﺖ
رﻓﺘﻦ رﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ آﻣﺎده در ﻣﻨﺰل ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و … .
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ
و آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از اﻋﻀﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﺆول ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ
و در ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در اﻣﻮر
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺘﻴﺠﮥ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 4
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ
ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ،ﺟﻮﺍﺏﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺁﻥ
ﺟﻮﺍﺏﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﻭﻧﻔﺮ  ،ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ۴ﻧﻔﺮ ﻭ ﺳﭙﺲ ۸
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﻼﺱ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﺁﻥﺟﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﻼﺱ
ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 5
ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ
ﻭ ﺭﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﮐﺮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﮑﻼﺳﻲﻫﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ.

۳ــ۱ــ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ روشﻫﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ
روش ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺮ روش ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
۱ــ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ از آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارﻳﻢ؟
۲ــ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ؟
۳ــ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ؟
ﻣﺜ ًﻼ اﮔﺮ ﻫﺪف از آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

از ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺧﺎم اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای
آﻣﻮزشاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺆول آﺷﭙﺰی در ﺧﺎﻧﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﻳﺪهﻫﺎی
ﺳﺒﺰیﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای درﺑﺎرۀ ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎی
ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺧﺎم در روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ
ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪی ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ K
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﻪﺟﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻭ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻴﻢ.

ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ روشﻫﺎی آﻣﻮزش را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
در ﺗﻘﺴﻴﻢ ِ
ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
۱ــ روشﻫﺎی ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
۲ــ روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
۱ــ۳ــ۱ــ روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ :در روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوهِ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺜ ًﻼ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺴﻴﺎر
ِ
و در آن
اﻫﻤﻴﺖ دارد .اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ دﻳﺪاری
و ﺷﻨﻴﺪاری ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻢ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ و … اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻳﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺨﺶ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ.
اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
ﺑﺮای ِ
۱ــ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﮔﺮوه را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ.
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ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ِ
۳ــ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ــ آن ﭼﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ؛
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ دﻳﺪاری ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
ِ
۶ــ ﺑﻪ
۷ــ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۸ــ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ دﻳﺪاری ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﺣﺪود ۲۰ــ  ۱۵دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ۱۵ .دﻗﻴﻘﮥ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
۹ــ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ دور از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ،
ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪا و دارای ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮش دادن ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮم ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮم و
اﮔﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم.

ﺑﺸﻨﻮ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ …… ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر …… ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و ﺑﻔﻬﻢ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪن رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻳﺮان
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد؟

در اﮐﺜﺮ آﻣﻮزشﻫﺎ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﮑﯽ از ﻋﻴﺐﻫﺎی اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط
دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه و آﻣﻮزشﮔﻴﺮﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ
آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻨﻮد .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و
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ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﻣﺎ  70ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖِ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﻴﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد؛
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺗﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ُﺑﺮد و ﺷﻤﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،زﺧﻢ او را ﺗﻤﻴﺰ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ،
در واﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش دادهاﻳﺪ.
۲ــ۳ــ۱ــ روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ :روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻃﺮح ﺳﺆال ،ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع روشﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮان
و آﻣﻮزشدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺻﺮﻓ ًﺎ

ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ،آﺛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮی دارﻧﺪ .ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻴﻮهﻫﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ :از زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮان و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﻳﻞ ،ﺑﻪ دور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ِ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
آنﭼﻪ را در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و اراﻳﮥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩ .ﻣﺜ ًﻼ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻛﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ »ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ «.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣ ًﻼ ﻣﺆﺩﺏ ﺑﻮﺩ .ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻑ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ »ﻋﻘﻴﺪۀ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ« .ﻣﺪﺕ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻨﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ؟
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اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ:

ﺷﻴﻮۀ ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻃﻼﻋﺎت و اﻳﺪهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﻧﻔﺮه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی
اﻓﺮاد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ زﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻓﺮﺻﺖ
ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و درﺑﺎرۀ آن
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،اﻓﺮاد ﮔﺮوه داﻳﺮهوار ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ،اﻃﻼﻋﺎت
و اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﮥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺤﻮۀ
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه را ﻧﺎﻇﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻳﮏ ﮔﺮوه ۶ــ ۵ﻧﻔﺮی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﻓﺘﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻧﻴﺎز دارد،
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .او ًﻻ ﺷﺎﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺻﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﺻﺤﺒﺖ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻴﻮۀ ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻳﮕﺮان از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺖ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ِ
اﻳﻦﺟﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زواﻳﺎی
ِ
اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ:
۱ــ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ِ
۲ــ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ و
ﻣﯽﺷﻮد.
۳ــ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ ،داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

۵ــ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در اﻓﺮاد ﺗﻘﻮﻳﺖ و روﺣﻴﮥ ﻧﻘﺎدی در
آنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
۶ــ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزۀ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﺤﺚ را ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﻳﮑﺎن؛ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺴﺆول ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران
254

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ

ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ،در ﺟﻠﺴﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺴﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ را اﺑﺘﺪا ِ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
درﺑﺎره
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ٔ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎ ۶ــ ۵ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ،وﻇﺎﻳﻒ اﻓﺮاد ﮔﺮوه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
وﻗﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻳﮏ
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوه را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ و در ﺟﻠﺴﮥ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺮاد در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .در ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻴﻄﮥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
راه ﺣﻞﻫﺎﻳﯽ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺎﺳ ًﺎ
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺮادی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ روی ﻣﻮﺿﻮع درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ روش اﺳﺎﺳ ًﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
اﺟﺮاﻳﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﯽ و در ﺣﻴﻄﻪای
ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ِ
ِ
ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ( ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻮد از اﻳﻦ روش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻻزﻣﮥ اﻳﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
اﻋﻀﺎ و ﭘﺨﺘﮕﯽ آنﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎرۀ
اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮدﻫﻨﺪه دارد ،اﺟﺎزۀ ﻃﺮح ﺳﺆال وﺟﻮد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ِ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﻮاﻳﺪ روش ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر
از ِ
ﻓﺮﺻﺘﯽ آزاد ﺑﻪ ذﻫﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنﭼﻪ را در آن ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻴﺮون
ﺑﻴﻔﮑﻨﺪ .از اﻳﻦ روش ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻓﺮاد
را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وﺳﻴﻊ و ﺧﻼق درﺑﺎرۀ ﻣﺸﮑﻞ وادارﻧﺪ.

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢاﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺎور ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
)از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه( ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﺮوه ،ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﮐﻤﺮو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﮥ آﻧﺎن در ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ روش در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ

ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺜ ًﻼ اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣ ًﻼ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
و ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﺣﺬف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع از زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦﺟﺎ ،ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻴﺎن و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻳﺎ ورق ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺤﺚ

روش ﻃﺮح ﺳﺆال :اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎرۀ
ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ آﻧﺎن را ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش
داده ﺷﺪه را ﻳﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻴﮥ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
۱ــ در اﻳﻦ روش اﻣﮑﺎن اراﻳﮥ ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۲ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در زﻣﻴﻨﮥ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻬﺎﻣﯽ
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
۳ــ ﺳﺆال ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮی در زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ــ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻣﻮزش ﻣﯽﺷﻮد.
۵ــ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮان داده

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ داﻣﻨﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ.

ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
۱ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
۲ــ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
۳ــ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی دوام زﻳﺎدی دارد.
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ذﻫﻨﯽ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ
۴ــ
۵ــ اﻧﮕﻴﺰۀ دروﻧﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ K
ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
1ــ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ
2ــ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ
3ــ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﻜﻦ
4ــ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ
5ــ ﺍﺟﺮﺍی ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دورهای
در آﻣﻮزش ﻳﮏ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ روش ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دورهای ،اﺑﺘﺪا اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .از اﻳﻦ روش
در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
روش ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ :اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻤ ًﻼ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﺪهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻳﮏ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜ ًﻼ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﻴﮥ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮراﮐﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻔﻴﮥ آب ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏﻫﺎی
ِ
اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را ﺷﺨﺼ ًﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ
آﻧﺎن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺜ ًﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
روش ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶدﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
۱ــ ِ
ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
زﻳﺎدی از اﻓﺮاد در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اراﻳﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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۳ــ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎی واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺳﺖ.
۴ــ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﭼﻴﺰی را ﻋﻤ ًﻼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ؟
از آن ﭼﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ؟
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آﻣﻮزش ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ واﻗﻌﯽ
و ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻧﻘﺶﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت،
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪِ .
ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ﺿﻤﻦ
رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه در ِ
ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﮥ ِ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ﺻﺤﻨﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺷﺮﺣﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ او
را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻗﻌﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اراﻳﻪ دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻤﺎﻳﺶ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﺗﻤﺎﺷﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر راﺿﯽ ﺑﻮدﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺮای
ﻣﯽﮐﺮدﻳﺪ؟ آﻳﺎ از ِ
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ،ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؟ از ﺣﻀﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و در زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان دارد.
۳ــ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ.
رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻣﻔﻴﺪ
۴ــ اﻳﻦ روش ﺑﺮای ِ
اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اول ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﻮد )زﻳﺮا اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪۀ آن ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﮐﻤﺮوﻳﯽ در آنﻫﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد(.

۵ــ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی
در اﻳﻦ روش ،ﺣﻮادث و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﯽ رخ داده
اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤ ًﻼ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد،
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم اراﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ،ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻃﺮح ﺳﺆال ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی از آن ﭼﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل( در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز درﺑﺎرۀ ﺷﻴﻮع
اﺳﻬﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺘﺪا داﻧﺶآﻣﻮز در  ۵ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
۱ــ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
ــ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد؟
۲ــ ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدن و از راهﻫﺎی زﻳﺮ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﮐﻮدﮐﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۳ــ ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻧﻤﻮداری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ،ﺳﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺳﻬﺎل را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
۴ــ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻳﻢ؟
ــ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﻬﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
۵ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟
ــ آﻣﻮزش ﺑﻪ دﻳﮕﺮان.

ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
دﻳﮕﺮی ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮدهاﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ؟
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮان
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪدﺳﺖ آورده و
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزدﻳﺪ،
ﻧﺰدﻳﮑﯽ
ِ
آﻣﻮزش ﻻزم را در ﻣﺤﻞ اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ واﻗﻌﯽ ،در ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼﻗﮥ
ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ،ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ،ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

روش داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ :آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻮدﺗﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻳﺪ؟
اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎن ،ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﻳﺪهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﻙ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﮕﺮﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩﺍﻧﺪ.
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ﺭﻭﺵﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﻙ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﺪ:
ــ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ــ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺳﺮی ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺳﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ.
ــ ﭘﺎﻳﺎﻥﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﻨﺪ.
ــ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﺁﻥﭼﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
ــ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩۀ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﻞِ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻬﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ K
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭی ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮﺩ.

اﺟﺮای اﻳﻦ روش ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ را دارد:

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اراﻳﮥ داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻳﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺳﺘﺎن ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ از
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،آواز و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪا ﻧﻴﺰ در داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آن ،ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن وادار ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه )ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺴﻠﻂ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع(
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮای ﻳﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،از
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻴﻞ و ﺗﻔﮑﺮ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
۳ــ۳ــ۱ــ ﻣﻮاد ﭘﻴﺎم رﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ :ﻋﻼوه ﺑﺮ

روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
دارد.
ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻴﺎم
ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ِ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﻋﮑﺲ ،ﭘﻤﻔﻠﺖ ،ﭼﺎرت ،ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻧﻤﻮدار ،ﺟﺪول ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺟﺰوهﻫﺎ،
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه.

ﻋﮑﺲﻫﺎ
ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺮﻳﺪن آن از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و … اﺳﺖ .از ﻋﮑﺎس ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ،
آرﺷﻴﻮﻫﺎی ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ در ﺗﻬﻴﮥ ﻋﮑﺲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
۱ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﻋﺠﻴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ را
درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ
۲ــ ِ
از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور اﺳﺖ.
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۳ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﺎده و روان درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در آن ﺟﺎی داد.

ﭼﺎرت

ﭘﻮﺳﺘﺮ
ﺑﺮگ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ۶۰*۹۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ
و دارای ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
۱ــ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎده و ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ــ از رﻧﮓ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۳ــ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﭘﻴﺎم در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﮕﻨﺠﺪ.

٢

ﭼﺎرت ﺗﻌﺪادی ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮑﯽ ﺑﻌﺪ از
دﻳﮕﺮی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داد.
۴ــ۳ــ۱ــ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ :وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻳﺪاری ،ﺷﻨﻴﺪاری ﻳﺎ دﻳﺪاری ــ
ﺷﻨﻴﺪاری ﺑﺎﺷﻨﺪ .رادﻳﻮ ،ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ،ﻣﻴﮑﺮوﻓﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از
وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﻴﺪاری اﺳﺖ و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ،ﻣﺪل ،ﻣﺎﮐﺖ،٣
ﻓﻼﻧﻞ ﮔﺮاف)٤ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺎﻫﻮﺗﯽ( ،ﻓﻴﻠﻢ و اﺳﻼﻳﺪ ٥ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از وﺳﺎﻳﻞ
ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ دﻳﺪاری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﻟﻮحﻫﺎی
ﻓﺸﺮده )ﺳﯽدی( ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ دﻳﺪاری ــ
ﺷﻨﻴﺪاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ
ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.

۴ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
و در ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ.

ﭘﻤﻔﻠﺖ

١

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻏﺬ  A4اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮع ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺳﻪ ﻟﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭘﻤﻔﻠﺖ
 Maquetteــ٣

260

ﻓﻼﻧﻞ ﮔﺮاف )ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺎﻫﻮﺗﯽ(
ﺗﺨﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎ و اﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎ را روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺎم
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آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻓﻼﻧﻞ ﮔﺮاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﻓﺮاد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را واﺿﺢﺗﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﻼﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺪلﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،آﻣﻮزش را واﻗﻌﯽﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺷﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،داروﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺷﻴﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﮥ آنﻫﺎ دور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ از ﻣﺪلﻫﺎ در آﻣﻮزش

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﮥ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن را در ﻗﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوژﮐﺘﻮر اﺳﻼﻳﺪ ،١ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﻳﺎ دﻳﻮار روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻪﺟﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از روشﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﺪف
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 6
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ،ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺎﺭﺵ ﺍﻓﮑﺎﺭ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥ
ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻫﻨﺪ.
 Projector Slideــ١
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ﭼﮑﻴﺪه
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﮐﻪ رﻳﺸﮥ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ،رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ اﺳﺖ ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در

ﺗﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮدم و اﺻﻼح
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻼش اﻋﻀﺎی ﻳﮏ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزﻣﮥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﮔﺮوه ﻣﻮردﻧﻈﺮ

و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روشﻫﺎی آﻣﻮزش را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪۀ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ و ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارد درﺑﺎرۀ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﻨﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ او در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.

در روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻃﺮح ﺳﺆال ،ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و در آن اﻣﮑﺎن
ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ اﺳﺖ.
ِ
روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ

روش ﻃﺮح ﺳﺆال ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ:

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دورهای

روش ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ،ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﺪوده

روش داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﻳﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی

در اﺟﺮای آﻣﻮزشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ )ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻴﺎم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و

وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ )ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻳﺎری آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد( ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﭘﻤﻔﻠﺖﻫﺎ و ﭼﺎرتﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽاﻧﺪ .از وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ

دﻳﺪاری ،ﺷﻨﻴﺪاری و ﻳﺎ دﻳﺪاری ــ ﺷﻨﻴﺪاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رادﻳﻮ ،ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ،ﻣﻴﮑﺮوﻓﻮن ،ﺗﺨﺘﻪ ،ﻣﺪل ،ﻣﺎﮐﺖ ،ﺗﺨﺘﻪ

ﻣﺎﻫﻮﺗﯽ ،ﻓﻴﻠﻢ و اﺳﻼﻳﺪ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮده اﺷﺎره ﮐﺮد.
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?

ﺁﺯﻣﻮﻥِ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ
۱ــ ﮐﺪام رﻓﺘﺎر ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی )ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ( روی ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد؟
اﻟﻒ( رد ﺷﺪن از روی آﺗﺶ در ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دلدرد

ب( اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻴﮕﺎر

ج( اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن

د( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ
اﺳﺖ؟

۲ــ در ﮐﺪام ﻳﮏ از روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ
اﻟﻒ( روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ج( روش ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ب( روش ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ

د( روش ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﻃﺮح ﺳﺆال

۳ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺑﺎ اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

ب( ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ج( از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل زﻳﺎدی ﻧﻤﯽﺷﻮد.

د( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

۴ــ در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
اﻟﻒ( ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش

ج( ﺳﻠﻴﻘﮥ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه

ب( اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ.

د( ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ.

۵ــ در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻓﺮاد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺪا

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

اﻟﻒ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ج( ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ

ب( ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

د( ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﺪوده

۶ــ در ﮐﺪام ﺷﻴﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ وﺟﻮد دارد؟

»اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ

ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻟﻒ( ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ

ج( ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر

۷ــ در ﺷﻴﻮۀ ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﭼﻴﺴﺖ؟

ب( ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

د( ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﺪوده

اﻟﻒ( ﻓﺮﺻﺖ اراﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داده ﺷﻮد.

ب( ﮐﺴﯽ درﺻﺪد اﻋﺘﺮاض ﻳﺎ رد ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ج( ﻫﻤﮥ ﻧﻈﺮﻫﺎ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

د( ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد

۸ــ در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ

ج( ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﺪوده

ب( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ

د( ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر

۹ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زﻳﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻫﻤﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽاﻧﺪ.

ب( ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

ج( از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رادﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،اﺳﻼﻳﺪ و اورﻫﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

د( ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﻴﺎم را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه

ﻧﻴﺴﺖ.

۱۰ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﻮاد ﭘﻴﺎمرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻳﺪ؟
اﻟﻒ( ﭘﻮﺳﺘﺮ

ب( ﭘﻤﻔﻠﺖ

ج( دﺳﺘﮕﺎه وﻳﺪﺋﻮ

د( ﻋﮑﺲ

اﻟﻒ( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ب( ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ

۱۱ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﭼﻴﺴﺖ؟
ج( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ

?

د( ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ
ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺤﻮۀ ﺣﻞ آن از ﻫﺮ

دو روش ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ و ﻏﻴﺮﺗﻌﻠﻴﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮدو روش را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮔﺰارش
ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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