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 ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگساالن های مهارت

  آموزشگران و تسهیلگران برای ییراهنما

 رجمه: گلی احمدی فردتو گردآوری 

 

 سبک های یادگیری

 مقدمه

کارگیری موثرترین متدها برای یادگیرنده های مختلف می  سبک های یادگیری راهنمای بهافراد به طرق مختلف یاد می گیرند. 

تشخیص این تفاوت ها در زمان آماده سازی محتوای آموزشی و ارایه آن بر روی اثربخشی هر چه بهتر آموزش بسیار موثر باشد. 

 می باشد. 

 یادگیری مشخص عبارتند از: سه سبک

 دیداری 

 شنیداری 

 حرکتی 

دیداری اما برای هر فردی یکی از این سبک ها غالب می باشد. یادگیرندگان ن سبک ها یاد می گیرد در همه ای همه افرادگرچه 

از طریق اقدام و  حرکتیاز طریق شنیدن و یادگیرندگان  بیشتر جاذب چیزهایی هستند که می بینند، یادگیرندگان شنیداری

  عمل کردن بهتر یاد می گیرند. 

 

  1ارزیابی سبک های یادگیری

برای هر سوال در ستون اول سمت راست، یکی از گزینه های الف، ب یا ج را که بیشتر از همه به شخص شما نزدیک است 

 انتخاب کنید.

 ج ب الف وقتی که شما...

کلمه را می نویسید که دریابید  از آوا استفاده می کنید؟ سعی می کنید کلمه را ببینید؟ را هجی می کنید... ای کلمه

 درست است یا نه؟دیکته 

                                                           
1Adopted from Accelerated Learning, Colin Rose, 1987  
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ا جزییات می تصویری زنده ب آیا... ،تصویر سازی می کنید

 بینید؟

صداهای مربوط به تصویر را می 

 شنوید؟

 تصاویری متحرک می بینید؟

به هم ریختگی با تمرکزتان را  آیا ... ،تمرکز می کنید

یا محرک های دیداری از  محیط

 دست می دهید؟

تمرکزتان را با سر و صدا از 

 دهید؟دست می 

تمرکزتان را با حرکت های 

 اطراف از دست می دهید؟

سریع حرکت می کنید، دندان  آن را بیان می کنید؟ ساکت می شوید؟ آیا... ،عصبانی می شوید

هایتان را می فشارید، دست 

 هایتان را مشت می کنید؟

 ،چیزی را فراموش می کنید

 آیا...

اسم را فراموش می کنید و 

 آید؟ تصویر به خاطرتان می

تصویر را فراموش می کنید اما 

 اسم را به خاطر می آورید؟

کاری که خودتان یا دیگری 

انجام داده را به خاطر می 

 آورید؟

با دیگران در حال صحبت 

 آیا... ،هستید

به سختی صحبت می کنید و 

تمایلی به گوش دادن برای 

 زمان طوالنی را ندارید؟

از شنیدن لذت می برید اما 

اینکه خودتان  خیلی حوصله

 حرف بزنید را ندارید؟

از ژست بدنی و حرکات استفاده 

 می کنید؟

با دیگران به دلیل کاری 

 آیا... ،ارتباط می گیرد

جلسات فردی چهره به چهره و 

 مستقیم را ترجیح می دهید؟

ترجیح می دهید پشت تلفن 

 صحبت کنید؟

با آنها در حین راه رفتن  یا انجام 

 عملی صحبت می کنید؟

صحنه های توصیفی را دوست  آیا... ،می خوانید

دارید و یا اینکه در حین 

خواندن کمی درنگ می کنید و 

 تصاویر را تجسم می کنید؟

از گفتگو و مکالمات مطلب و یا 

تجسم شنیدن صدای شخصیت 

 های مطلب لذت می برید؟

عملی/اکشن را داستان های 

 ترجیح می دهید؟

اطالعات جدید را یاد می 

د، آیا آن را بدین گیری

که  می کنید بازیابیصورت 

... 

تصاویری می بینید که مفهوم را 

 توضیح می دهد؟

آن مطلب را در گوش تان می 

 شنوید؟

خود را در حین انجام آن تجسم 

 می کنید؟

 ،در کالسی شرکت می کنید

 آیا...

از فعالیت هایی لذت می برید 

 که شامل تصاویر باشند؟

ی برید که از فعالیت های لذت م

شامل بحث با دیگر شرکت 

 کنندگان باشند؟

از فعالیت هایی لذت می برید 

که شامل انجام اقدامی یا 

 ساختن چیزی باشد؟

 

 امتیاز دهی ارزیابی سبک های یادگیری

 جمع تعداد انتخاب های مربوط به هر ستون را در ذیل یادداشت نمایید: .1

 .............ج... ب............... الف...............
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 د انتخاب شما است در واقع سبک یادگیری غالب شما را نشان می دهد.ستونی که دارای بیشترین تعدا .2

 راهنمای ستون به شرح ذیل است: .3

a. ستون الف: دیداری 

b. ستون ب: شنیداری 

c. ستون ج: حرکتی/لمسی 

ن حال از هر سه طریق با درصدهای مختلف از سبک های یادگیری غالب می باشد، با ایگرچه در هر فردی به طور طبیعی یکی 

یاد می گیریم. اینکه چقدر بتوانیم از روش هایی که در ما غالب نیستند برای یادگیری استفاده کنیم نیز بین افراد مختلف 

ارایه ان بایستی از مواد آموزشی استفاده بکنند که پاسخگوی هر سه سبک باشند. شرح آموزشگر/تسهیلگربنابراین متفاوت است. 

ان در برنامه ریزی فعالیت های آموزشگر/تسهیلگرشده در رابطه با این سه سبک که در ادامه آورده شده است می تواند به 

 یادگیری کمک نماید.

 

 یادگیرندگان دیداری

ها به آناین یادگیرندگان مطالب قابل دیدن و خواندن را ترجیح می دهند. واکنش خوبی نسبت به تصاویر و شکل ها دارند. 

عمل های اجرایی که مجهز به لدستورانمودارهای تصویری که گام به گام فرایند ها و دستورالعمل ها را نشان بدهد نیاز دارند. 

 برای این سبک از یادگیرندگان مناسب است.  د که راهنمای استفاده هستندنتصاویری باش

ین افراد معموال جهت تشویق مرئوسان خود در پای کارشان مطلبی ااین افراد ترجیح می دهند بخوانند، نمایش یا نقاشی ببینند. 

را تشخیص می دهند  ردن به صورت افراد، وضعیت روحی شانآنها از طریق نگاه کمی نویسند به جای آنکه کالمی ابراز نمایند. 

 و معموال در زمان انتظار یا وقتی خسته و کالفه هستند تصاویر می کشند. 

این دسته از شرکت ت و یا فیلیپ چارت های رنگی ابزاری مناسب برای تحریک آنها به یادگیری می باشد. پوسترهایی شامل کلما

آنها به می پسندند.  کنندگان استفاده از تصاویر و شکل های خالقانه در کنار کلمات کلیدی بر روی برگه های فیلیپ چارت را

  نشان می دهند. ویدیوهایی که زنده، رنگی و متحرک باشد به خوبی واکنش

می تواند با توجه به اینکه یادگیرنده از چه کلماتی استفاده می کند تشخیص بدهد که آیا آن فرد دیداری  آموزشگر/تسهیلگر

 ممکن است بگویند: .یادآورنده عکس، رنگ، کلمات و اشکال هستنداست یا خیر. آنها کلماتی به کار می گیرند که 

 "باشه می رسه که خوب نظرمبه " -

 "ببینم دیدگاهاز این نیاز دارم اون را " -

      "ببینمبذارین " -

 

 



 ایران انجمن تسهیلگران -ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگساالن های مهارتله مقا

 

4 
 

 یادگیرندگان شنیداری

این افراد دوست دارند صحبت ها را بشنوند یا در رابطه با مسایلشان بلند حرف بزنند. سخنرانی معموال روش یادگیری موثر برای 

 یادگیری خوبی برایشان محسوب می شود. ابزارهای صوتی نیز وسیله این دسته از شرکت کنندگان است. 

آنها معموال کلماتی را به کار می برند که مرتبط با صدا، گوش کردن، شنیدن و یا چیزی است که سر و صدا تولید می کند. 

 معموال عباراتی مانند ذیل را می گویند:

 "بده گوشبه من " -

 "چی میگی می شنوم" -

 "میگهیه چیزی بهم " -

   "کهدم( )فهمیشنیدممن تازه " -

اگر بخواهند از فردی تشکر عمدتا این افراد دوست دارند با مردم صحبت کنند، ترجیح می دهند به رادیو یا موزیک گوش بدهند. 

برای تشخیص حاالت روحی آن فرد به صورت کتبی تقدیر بکنند.  ازبکنند این کار را کالمی انجام می دهند تا اینکه بخواهند 

 به تن صدای آن فرد توجه کنند. دستورالعمل های کالمی را بیشتر از مکتوب می پسندند.  یک نفر سعی می کنند

از بحث کردن با دیگران و گوش این شرکت کنندگان به راحتی می توانند از طریق گوش دادن به فایل های صوتی یاد بگیرند. 

اسب است و به اندازه یادگیرندگان دیداری به تصاویر دادن به سخنان سخنور یاد می گیرند. ارایه های ویدیویی هم برایشان من

 برای تحریک یادگیری نیاز ندارند. آنها از طریق صحبت، یاد دادن، خواندن با صدای بلند و ارایه کردن یاد می گیرند. 

 

 کتییادگیرندگان حر

آنها حرکت و جنبش را دوست دارند و د. این دسته از یادگیرندگان از طریق انجام دادن، حرکت کردن و مشارکت یاد می گیرن

با صرف خواندن و شنیدن خسته می شوند. در یادگیری از طریق سخنرانی و فایل های صوتی خوب نیستند. اگر به مدت زیادی 

 توجه آنها به خود را از دست می دهد.  آموزشگر/تسهیلگردر جایی بنشینند، در عمل بدون حرکت 

به همراه دارد لماتی که حس حرکت، جنبش، لمس کردن یا احساس و درگیر شدن در عملی را یادگیرندگان حرکتی معموال ک

 به کار می برند. بعضی از عبارت آنها مانند ذیل است:

 "می کنم درست است حس" -

 "بهم میگه حسم" -

 "است سختیمشکل " -

 "کاری اش کم است فشار" -

مهارت می ، شبیه سازی ال از طریق شمردن پول، نوشتن پاسخ هاآنها در فعالیت های گروهی معموال کارایی خوبی دارند. مث

حرکت فیزیکی یادگیرنده به هایی که یک فعالیت را بدون درنظر گیری دستورالعمل شروع می کنند. فعالیت  توانند یاد بگیرند.
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از آنها لیت فیزیکی یاد می گیرند. نیاز داشته باشد یادگیری آنها را افزایش می دهد. معنای عمیق تر یا محتوا را از طریق فعا

 انتظار نداشته باشید که بخوانند و یاد بگیرند که چگونه کاری را انجام بدهند. باید آن را اجرا بکنند تا کار را بفهمند. 

 

 اهمیت آشنایی با سبک های یادگیری

ایجاد از آموزش را ببرند. الزم است برای  از شرکت کنندگان انتظار دارید که بیشترین استفاده آموزشگر/تسهیلگربه عنوان یک 

در غیر این صورت احتمال و یا آموزش یک مبحث با این سبک ها آشنا باشید و آنها را در برنامه ریزی و اجرایتان لحاظ کنید. 

 زیادی وجود دارد که عمال شیوه اجرایی شما شامل سبک یادگیری شخص خودتان باشد و نه شرکت کنندگان. 

فرض کنید شرکت کنندگان از سخنرانی کردن دیگر اگر شما یادگیرنده شنیداری باشید این احتمال وجود دارد که به عبارت 

د یشما سود ببرند در حالیکه یادگیرندگان حرکتی خیلی زود عالقه شون به بحث را از دست خواهند داد. اگر فردی دیداری باش

را از دست  یداریشنارد بخوانند و بنویسند و به این ترتیب توجه افراد در اغلب موممکن است از شرکت کنندگان بخواهید که 

حرکتی ممکن است یادگیرندگان دیداری و شنیداری را به علت استفاده زیاد از فعالیت ها کالفه  آموزشگر/تسهیلگربدهید. یک 

 و خسته کند. 

بگیرند.  دهید شرکت کنندگان به سبک خودشان یادبرای ایجاد فضای یادگیری مثبت و موثر بهترین حالت این است که اجازه ب

 آموزشگر/تسهیلگرمحتوایی که مطرح می کنید اهمیت دارد. به عنوان یک  اینکه چگونه یک موضوع را مطرح کنید به اندازه

کارگیرید. باید بتوانید فرایند کاری تان به در را بسیار مهم است که مهارت های خود را در سطحی ارتقا بخشید که هر سه سبک 

نمی تواند با شیوه اجرایی ارتباط بگیرد سریعا شرایط را به روز رسانی کرده و فرایند  یک شرکت کنندهاگر تشخیص بدهید که 

 یادگیری را تسهیل کنید. 

 

 تمرین  

 هر کدام از ویژگی ها یا فعالیت های ذیل نشان دهنده کدام سبک یادگیری می باشد:

 بک یادگیریس فعالیت/ویژگی

  لغات را روی فیلیپ چارت می نویسد آموزشگر/تسهیلگر

  یک فایل صوتی پخش می نماید آموزشگر/تسهیلگر

  شرکت کنندگان بخشی از یک سناریو را بازی می کنند

  شرکت کنندگان نشان می دهند یک فعالیت چگونه اجرا می شود

  ی کنندشرکت کنندگان سمبل هایی متناسب لغت کلیدی خلق م

  شرکت کنندگان شعری می سازند که یاد آوری مطلبی است
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  شرکت کنندگان از ارایه یادداشت برمی دارند

  مواد آموزشی شامل تصاویری است که نحوه استفاده از یک ابزار را نشان می دهد

  سخنرانی می کند آموزشگر/تسهیلگر
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 یادگیری بزرگساالن

 مقدمه

گستره عظیمی از تجارب و مسئولیت ها را دارند. زمان، کار و  کنیک های خاصی نیاز دارد. بزرگساالنآموزش بزرگساالن به ت

 اختصاص زمان و انرژی به کالس های درس می شوند. وظایف خانوادگی همگی فشارهایی هستند که مانع 

ب، نظرات، قابلیت ها و اهداف می موثر هر یک از شرکت کنندگان را افرادی ارزشمند با طیف وسیعی از تجار آموزشگر/تسهیلگر

 داند. یادگیرندگان بزرگسال نیازمند احترام به توانایی ها و تجارب شان هستند. 

و  آموزشگر/تسهیلگروقتی که به بزرگساالن می آموزیم بایستی شماری از مسایل مانند چیدمان، روش های آموزشی، اعتبار 

 فرایند یادگیری را مدنظر قرار دهیم.

 

 تمرین 

راهنمای کار: در گروه های کوچک جدول ذیل را تکمیل نمایید. بر اساس تجارب خود مواردی که به شما در یادگیری کمک 

ان شده است را بنویسید. نتایج گفتگوی گروهی تان را بر روی برگه فیلیپ چارت نوشته و نماینده کرده است یا مانع یادگیری ت

 نماید.  گروه آن را به کل شرکت کنندگان اعالم

 مانع یادگیری کمک کننده یادگیری دسته

   آنچه نیاز است یادبگیرید )مرتبط با اهداف تان(

   فضای مناسب یادگیری

   روش های آموزش

   محتوا

   دیگر مسایل...

 

 تمایل به یادگیری

ر این رابطه برای ایجاد انگیزه در آنها بزرگساالن حتما باید تمایل به یادگیری داشته باشند قبل از اینکه یادگیری اتفاق بیافتد. د

 معیارهای ذیل بایستی وجود داشته باشند:

 مرتبط بودن دوره با اهداف بزرگسال 

 وجود فضای مطلوب 

 احترام به تجارب زندگی شرکت کننده 

 احساس شرکت کننده به اینکه یادگیری در کنترلش است 
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 رتبط بودن دوره با اهداف بزرگسالم

برعکس کودکان که دوست دارند همه چیز  ،که به آن نیاز داشته باشند یا بخواهند که یاد بگیرند گیرندیاد می زمانی بزرگساالن 

بایستی دایما محتوای آموزشی را با دنیای واقعی که بزرگسال در آن زندگی می کند مرتبط  آموزشگر/تسهیلگررا یاد بگیرند. 

 کند. 

فشارهای خانوادگی، کاری و یا اجتماعی، آنها باید احساس کنند از ساالن اعم به دلیل وجود فشارهای مختلف در زندگی بزرگ

 که حضور و مشارکت در یک دوره اطالعاتی که به آن نیاز دارند را تامین می کند. 

از دوره لیست کردن نتایجی که  برایاز شرکت کنندگان  درخواستتباط با یادگیری را از طریق می تواند ار آموزشگر/تسهیلگر

برقرار کند. می توان هر هدفی که در آنها به عنوان اهداف شرکت کنندگان بر روی برگه های فیلیپ چارت  ثبتتظار دارند و ان

همچنین در پایان دوره می توانید اهداف را مرور کنید و برای آنهایی که احیانا در طی دوره به آن پاسخ داده شد را تیک زد. 

 وجود نداشت چاره ای یابید. طی دوره امکان پاسخگویی به آنها

 

 وجود فضای مطلوب

آنها به قضاوت بزرگساالن دوست دارند در فضایی یادبگیرند که پاسخ های غلط یا ابرازات نادرست مورد قضاوت منفی قرار نگیرد. 

یا زمانی که همساالن شان بسیار حساس هستند. یادگیری در بزرگساالن وقتی مورد انتقاد قرار می گیرند اتفاق نمی افتد 

 با جواب نادرست یا نظر غیرموافق در رابطه با محتوای دوره در سطحی پایین تر از بقیه قرار گرفته اند. احساس کنند 

فضای اصلی یادگیری را شکل می دهد. پاسخ ها  ا همکاری شرکت کنندگانبشگر/تسهیلگر به پاسخ های اشتباه واکنش آموز

خورد را به یادگیرنده بدهد. برای مثال یک واکنش کمک کننده به پاسخی اشتباه می تواند باید مثبت باشد و در عین حال باز

 به این صورت باشد:

 "این در بعضی مواقع صحت دارد، در این شرایط شما باید توجه داشته باشید که...."

 "می توانم درک کنم که چگونه به چنین نتیجه ای رسیدید. آیا توجه دارید که...."

ر/ تسهیلگر بایستی همچنین پاسخ ها و واکنش های شرکت کنندگان به همدیگر را هدایت و کنترل کند. واکنش های آموزشگ

گروه همساالن به راحتی می توانند فضای مثبت یادگیری را آنها به یکدیگر باید بیشتر حمایت کننده باشد تا تخریب کننده. 

 نابود کنند. 

 

 دهاحترام به تجارب زندگی شرکت کنن

یادگیرنده بزرگسال زمانی که وارد فضای آموزشی می شود با انبوهی از تجارب شخصی و حرفه ای ورود می کند. 

 تسهیلگر باید به تجارب زندگی یادگیرنده احترام بگذارد و سعی نماید این تجارب را با موضوعات یادگیری مرتبط سازد. /آموزشگر
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کنندگان کمتر از او می دانند، بی تجربه تر هستند یا تحصیالت شان کمتر از وی اگر آموزشگر/تسهیلگر فرض نماید که شرکت 

، چنین دیدگاه هایی می تواند فضای یادگیری را منفی نماید. شرکت کنندگان پیام بی احترامی آموزشگر/تسهیلگر را هست

 دریافت می کنند و یادگیری متوقف می شود.

ید به پیشینه یادگیرندگان احترام بگذارد. وی می تواند از طریق درخواست کردن از به همین دلیل آموزشگر/تسهیلگر همیشه با

نشان دادن واکنش مثبت در زمانی که تجارب شان را به اشتراک شرکت کنندگان به بیان نظراتشان، پاسخگویی به سواالت و 

 می گذارند، به آنها احترام بگذارد. 

آموزشگر/تسهیلگر ساالن نیاز دارند احساس کنند که با دیگر اعضای گروه برابر هستند. یکی از اجزای احترام مشمولیت است. بزرگ

می تواند این نیاز را از طریق گرفتن مشارکت تک تک افراد در مباحث، چرخشی بودن داوطلبی و توجه یکسان به هر یک از 

  شرکت کنندگان رفع نماید. 

 

 حفظ کنترل یادگیری

نجاییکه می توانند همه چیز را کنترل کنند. درخواست از گروه برای گرفتن تصمیماتی ساده مانند بزرگساالن دوست دارند تا آ

با آموزشگر/تسهیلگر شریک هستند. تحمیل بزرگساالن به رعایت قوانین سخت به زمان استراحت یا ناهار نشان می دهد که آنها 

از طریق در اختیار گذاشتن تصمیم در مواردی خاص تواند عنوان مانعی در یادگیری محسوب می شود. آموزشگر/تسهیلگر می 

 محل قرار گفتن فیلیپ چارت.احساس کنترل بر امور را به بزرگساالن بدهد مانند تصمیم گیری در گروه بندی، جای نشستن، 

 در هر زمان ممکن اجازه بدهید که گروه خودش تصمیم بگیرد و یا در بحث تصمیم گیری شرکت بکند.

 

 مشارکت

رگساالن زمانی بهتر یاد می گیرند که در یادگیری مشارکت داشته باشند. مشارکت به کلیه یادگیرندگان فارغ از سبک های بز

 از دوره می باشد.  یادگیری بخشی از تعهدشان به مشارکت آنهایادگیری شان کمک می کند. 

از آنچه انجام داده اند  %90از آنچه گفته اند و  %70ه اند، از آنچه شنیده و دید %50عموما  یادگیرندگانتوجه داشته باشید که 

 آن صحبت کرده اند را به یاد می آورند. به و راجع

 درجه اطمینان از اینکه اطالعاتی کسب کرده و به دست آورده اند را بیشتر می کند. مشارکت فعال در فرایند یادگیری 

 

 خود اکتشافی

خود اکتشافی با مشارکت در زمانی اجازه می دهد که خود پاسخ ها را کشف کنند.  یک برنامه آموزشی قوی به شرکت کنندگان

که از شرکت کنندگان خواسته می شود تا یک فعالیت را پیش از ارایه محتوا انجام بدهند متفاوت است. با خود اکتشافی در واقع 

 نند. و دانش خودشان یادگیری جدیدی را خلق می ک تبر اساس تجربیاشرکت کنندگان 
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دستورالعمل های ممیزی تعریف نماید. یک آموزشگر/تسهیلگر ممکن است یک تجربه خود اکتشافی در یک دوره برای نمونه، 

و موضوعات خاصی  آموزشگر/تسهیلگر می تواند برای شرکت کنندگان یک فعالیت ممیزی قبل از شرکت در دوره هماهنگ نماید

و یا یافته اند را در ابتدای دوره با دیگران یادگرفته اند را آنها این امکان را بدهد که آنچه  را جهت بررسی و تامل واگذار نماید و به

 به اشتراک بگذارند.

 تمرین 

راهنمای کار: هر شرکت کننده می تواند یک تجربه را در مدت زمان یک دقیقه با دیگران به اشتراک بگذارد. نمونه سواالتی که  

 اسخ داد:در حین ارایه تجربه می توان پ

 چه زمانی این تجربه اتفاق افتاده است؟ 

 چه تجربه ای بوده است؟ 

 چقدر از اطالعات آن تجربه را به یاد دارید؟ 

 درس آموخته تان از آن تجربه چیست؟ 

 

 موفقیت اولیه

ن مساله از بزرگساالن بایستی دستاوردی مثبت در ابتدای آموزش را تجربه کنند. آموزشگر/تسهیلگر می تواند فرصتی برای ای

بابت انجام موفقیت آمیز آن به  طریق پیشنهاد انجام وظیفه ای آسان در ساعت ابتدایی آموزش فراهم آورد و بازخوردهای مثبتی

 شرکت کنندگان ارایه دهد. 

س موفقیت زودهنگام در آموزش فضایی مثبت خلق می کند که منجر به یادگیری بزرگسال می شود. این فضا میزان تنش و استر

یا نگران حضور در کالس درس مخصوصا در کنار برای بزرگساالنی که نگران عدم توانایی در یادگیری اطالعات جدید هستند 

بنابراین آموزشگر/تسهیلگر مسئول است دیگر شرکت کنندگانی با رتبه یا جایگاه باالتر از خودشان هستند را کاهش می دهد. 

 ایجاد نماید. در ابتدای کالس  موفقیت شانو  همه افرادکه فرصت هایی برای مشارکت 

 

 تقویت مثبت 

همه یادگیرندگان آموزشگر/تسهیلگر باید تقویت مثبت در طی دوره را حفظ نماید تا انگیزه الزم برای یادگیری دایما جاری باشد. 

 دوست دارند بشنوند که کارشان را درست انجام داده اند یا پاسخ درستی را عنوان کرده اند. 

از نگرانی شان بابت یادگیرندگان بزرگسال باید بدانند که در مسیر درستی در طی دوره در حال حرکت هستند برای اینکه 

جلوگیری شود زیرا چنین مواردی توجه آنها به فرایند یادگیری را کاهش می دهد. تقویت مثبت تاییدی است برای عملکردشان 

 سبی دارند. شرکت کنندگان مبنی بر اینکه پیشرفت منا
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انتقال شرکت کنندگان به آموزشگر/تسهیلگر با استفاده از تن صدا، نشاط و انتخاب کلمات مناسب می تواند تقویت مثبت را 

تعدادی کمی کلمه که با سرزندگی و حس خوب بدهد. لحن بیان بایستی همان پیامی را منتقل کند که کلمات در بر دارند. 

 که با تن صدایی یکنواخت و معمولی بیان شود.  است تشویقی کالمیبیان شود بسیار بهتر است از 

برای هر فعالیت یا تمرینی آموزشگر/تسهیلگر تقویت مثبت را برای افراد و هر جایی که الزم باشد برای کل گروه به کار می برد. 

یت هایی که صورت گرفته است را از افراد یا گروه به خاطر همکاری شان تشکر کنید. در پایان هر بخش آموزشگر/تسهیلگر فعال

 جمع بندی می کند و از شرکت کنندگان بابت آنچه یادگرفته اند تشکر می کند. 

 

 تمرین 

از اعضای گروه های کوچک که اخیرا فعالیت گروهی را به اتمام رسانده اند بخواهید که تقویت مثبت را برای تک تک اعضا اجرا 

 یا خود گروه تجربه شده است را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. کنند. هر نکته مثبتی که در بین اعضا و

 

 تفاوت های فرهنگی

. در تاثیر داردو روش هایی که آموزشگر/تسهیلگر به کار می گیرد تفاوت های فرهنگی روی شیوه یادگیری شرکت کنندگان 

وم ندارند و ترجیح می دهند که بازخوردها یر و تشکر( در جلوی عمبرخی از فرهنگ ها افراد واکنش خوبی به تقویت مثبت )تقد

 از فرهنگ ها مناظره و مباحثه با آموزشگر/تسهیلگر مناسب دانسته نمی شود.  یرا به طور خصوصی دریافت کنند. در بعض

رد دانستن و درک سنت ها، رفتارهای مواگر این تفاوت های فرهنگی نادیده گرفته بشوند می توانند مانعی برای یادگیری شوند. 

 پذیرش و رسوم بخشی از تخصص و تبحر آموزشگر/تسهیلگر محسوب می شود.
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 مهارت ارایه 

 مقدمه

اگر در کالسی شرکت کرده باشید که آموزشگر/تسهیلگر  مهارت های ارایه کردن به اندازه محتوایی که باید ارایه شود اهمیت دارد. 

استفاده نکرده باشد، آمادگی مناسب برای ارایه نداشته است یا با صدای یکنواخت صبحت کرده باشد، از وسایل کمک بصری 

در ادامه در رابطه تعامل شرکت کنندگان را جذب نکرده باشد، در این صورت می دانید که مهارت های ارایه چقدر مهم هستند. 

ارایه تان را بهتر می که با روش های آمادگی و ارایه مطلب در دوره آموزشی و چگونگی به کارگیری ابزارهای کمک آموزشی 

 کند بیشتر خواهیم دانست.

 

 امکانات و تجهیزات

ناکافی می تواند به عنوان مانعی برای امکانات برای ارتقای یادگیری شان داشته باشند.  امکاناتبزرگساالن بایستی به اندازه کافی 

د بنابراین را از دست می ده شو مزاحمتی تمرکز ناراحتیبه آسانی با کوچکترین  یادگیر موثر آنها باشد. فراگیرنده بزرگسال

به دسترسی بزرگسال تاثیر بگذارد.  وین تمرکز و نحوه یادگیری میزا کافی شامل صندلی و نور می توانند به راحتی رویامکانات 

 د. محلی برای سیگار کشیدن نیاز دار آسان به سرویس های بهداشتی، پذیرایی، استراحت و

مدل برآورده کننده نیازهای یادگیرنده بزرگسال می باشد.  ،ر بایستی اطمینان یابد که تا حد ممکن امکاناتآموزشگر/تسهیلگ

چیدمان میزها و صندلی ها هم می تواند میزان کارایی امکانات در یادگیری بزرگسال را تحت تاثیر قرار بدهد. اگر ممکن است، 

م بیشترین تعداد هش دهید که هر شرکت کننده بتواند هم آموزشگر/تسهیلگر و سعی نمایید میزها و صندلی ها را به ترتیبی آرای

 شرکت کننده را ببیند. چنین چیدمانی محرک بحث بیشتر و تعامل بیشتر بین شرکت کنندگان می شود. 

 

 ایجاد تاثیر مطلوب بر شرکت کنندگان

ارتباطات بین ه آموزشی را تنظیم می کند. فضای کل دوردر همان ابتدای جلسه ایجاد تاثیر مثبت بر شرکت کنندگان 

آموزشگر/تسهیلگر و شرکت کنندگان و همچنین بین شرکت کنندگان به عنوان مهمترین عوامل مورد نیاز برای یادگیری هستند. 

ر برقرای روابط دوستانه و اعتمادسازی از همان دقیقه که شرکت کنندگان پا به فضای آموزشی می گذارند شروع می شود و د

 طی دوره نیز ادامه می یابد. 

 

 برقراری روابط دوستانه و اعتمادسازی

اعتماد در بین شرکت کنندگان را از همان لحظه که وارد می شوند آغاز نماید.  روابط دوستانه وایجاد لگر بایستی آموزشگر/تسهی

زشگر/تسهیلگر و شرکت کنندگان را زمان الزم برای خوشامدگویی و احوالپرسی بین آموآماده شده باشد  فضایی که مناسب

می توان با شرکت کنندگان دست داد و یا بر اساس فرهنگ و شرایط هر گونه پذیرفته شده و رایج است اقدام فراهم می آورد. 
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در آن داشته باشند. به عنوان مثال  فضایی را ایجاد کنید که شرکت کنندگان احساس راحتیبا اعمال مکالمه غیررسمی نمود. 

 کار بردن اسامی افراد معموال برای فرد مهم است و حس خوبی به فرد می دهد. به 

 

 ظاهر

زه و مرتب باشد. پوشش باید مناسب با شرایط باشد. به طور کلی، آموزشگر/تسهیلگر باید به پاکیآموزشگر/تسهیلگر الزم است 

بایستی شان خود را حفظ کرده و کنترل بر محیط ر گونه ای حرفه ای تر از بقیه لباسش را انتخاب کرده باشد. آموزشگر/تسهیلگ

 را حفظ نمایند. 

 

 سرزندگی

 بایستی با نشاط و پرانرژی باشد و اشتیاق اش به تبادل محتوا با شرکت کنندگان را به معرض نمایش بگذارد.  آموزشگر/تسهیلگر

 

 رفتار و حرکات

حرکات دست باید به گونه ای باشد که ارایه را بهتر کند و حرکات آموزشگر/تسهیلگر بایستی مثبت و متناسب با شرایط باشد. 

یا بازی با ماژیک در  نه اینکه بیشتر باعث حواس پرتی شرکت کنندگان شود. بایستی از حرکاتی مانند بازی با کلید در جیب

  دست خودداری نماید. 

 

 ارتباط چشمی 

د. ارتباط نکه ارتباط دیداری/چشمی برقرار جلسچنین ادامه باید با شرکت کنندگان در مرحله معارفه و همآموزشگر/تسهیلگر 

کمک می کند که  چشمی روشی برای ارتباط با افراد است که فرایند یادگیری را پشتیبانی می کند و به آموزشگر/تسهیلگر

 تشخیض بدهد که آیا یک شرکت کننده محتوای ارایه شده را فهمیده است یا خیر.

 

 طرز ایستادن و وضعیت بدن 

دن خمیده بووضعیت قرار گرفتن بدن در واقع میزان اعتماد به نفس آموزشگر/تسهیلگر را با شرکت کنندگان مخابره می کند. 

صاف بایستید و شانه بدن، تکیه دادن به دیوار به عنوان پشتیبان و چنگ زدن به تریبون می توانند باعث عدم تمرکز بشوند. 

 اعتماد را به نمایش بگذارید. هایتان را عقب بدهید تا تصویری با 
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 اعتبار آموزشگر/تسهیلگر

اعتبار آموزشگر/تسهیلگر روی چگونگی پذیرش اطالعات ارایه شده در آموزش توسط شرکت کنندگان تاثیرگذار است. 

چقدر  مایل داشته باشند بدانند که آموزشگر/تسهیلگر درباره آن چیزی که می خواهد بگویدتیادگیرندگان بزرگسال ممکن است 

 می داند. 

نمی خواهند کسی آنها می خواهند بدانند که آیا آموزشگر/تسهیلگر اطالعات و تجربه کافی در زمینه موضوع آموزش دارد یا نه. 

به سن، کیفیت کار و میزان تجربه مرتبط با محتوایی که  ارد.خودشان اطالعات کمتری د به آنها آموزش بدهد که نسبت به

با محتوای آموزش غیرمرتبط  هسال تجرب 20گر/تسهیلگر می تواند یک آموزشارزش و اهمیت قایل اند. ده می شود آموزش دا

  داشته باشد و به راحتی مورد قبول شرکت کنندگان واقع نشود.

 نایجاد این بنیاند. ماد و احترام به خود را بنا کباید پیشینه خود را در ابتدای کار اعالم نماید تا اساس اعت آموزشگر/تسهیلگر

 بخشد.  دبهبورا شرکت کنندگان را قادر می سازد تا آموزشگر/تسهیلگر را نسبت به موضوع معتبر دانسته و تجربه یادگیری آنها 

را از طریق ایجاد اعتماد و احترام به شرکت کنندگان در طی جلسه به در طی جلسه آموزشگر/تسهیلگر احترام شرکت کنندگان 

ارتباط ایجاد شده بین شرکت کنندگان و آموزشگر/تسهیلگر و همچنین بین خود شرکت کنندگان کلید موفقیت . دست می آورد

 کالس است.

یادگیرندگان بشود. اگر آموزشگر/تسهیلگر تمیز و مرتب نباشد و یا به وضعیت ظاهری آموزشگر/تسهیلگر نباید باعث عدم تمرکز 

 نظر می رسد، احتمال اینکه حواس یادگیرندگان منحرف بشود زیاد است.  بی حوصله بهگونه ای عمل کند که خسته و 

و حرکات بدن می تواند ظاهر آموزشگر/تسهیلگر را حمایت کند.  ابرازات صورتنگرش مثبت، انرژی باال، تن صدا، انتخاب کلمات، 

می تواند محیط یادگیری را ضعیف  ، انتخاب کلمات ضعیفبرعکس، نگرش منفی نسبت به یادگیرندگان، انرژی کم، صدای ضعیف

 کرده و اعتبار آموزشگر/تسهیلگر را هم از بین ببرد.

 

 آمادگی

ارایه مطالب را از بین ببرد. برای ارایه خوب ضروری است و می تواند احساس اضطراب آموزشگر/تسهیلگر در رابطه با  آمادگی

کاربرگ ها، تمرینات و فعالیتهای یادگیری این اطمینان را به اطالعات مربوط به شرکت کنندگان، نکات مسئوالن، مطالعه کامل 

 آموزشگر/تسهیلگر می دهد که ارایه ای مطلوب داشته باشد. 

تمرین ارایه به اعتماد به نفس آموزشگر/تسهیلگر در رابطه با آموزش محتوا کمک می کند. تمرین جلوی آیینه، ضبط ویدیو یا 

می دهد که ضمن تمرین بتواند عملکردش را ارزیابی کرده و اصالحات الزم را انجام بدهد. ضبط صدا به آموزشگر/تسهیلگر اجازه 

 آموزشگر/تسهیلگر تازه کار حداقل بایستی سه مرتبه قبل از ارایه واقعی تمرین کرده باشند. 

ایل صوتی و تصویری را حتما زودتر از بقیه در مکان آموزش حضور یابید تا بتوانید امکانات و وسایل کمک آموزشی مانند وس

را آماده کنید. برنامه ای برای  تختهند. فیلیپ چارتها، پوسترها و . مطمئن شوید که تمام وسایل درست کار می کنچک نمایید

 در نظر داشته باشید. یا وجود نداشتند زمانی که وسایل کار نکردند 
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که برای دوره در نظر دارید. چیدمان را در  متناسب با محتوا و فعالیت هایی باشدچیدمان اتاق را به گونه ای انتخاب کنید که 

 صورت نیاز برای فعالیت هایی مانند کار در گروه های کوچک تغییر دهید. 

 نکاتی که مدنظر دارید در ارایه تان بیان کنید را از قبل یادداشت کنید.

 

 وسایل کمکی صوتی و تصویری

شرکت تمرکز فضای جالبی برای زشگر/تسهیلگر را قادر می سازد تا ابزارهای صوتی و تصویری یادگیری را بهتر می کنند زیرا آمو

مواد آموزشی بیشتر حفظ شوند و سبک ارایه محتوا با استفاده از ابزارهای صوتی و تصویری باعث می شود . ایجاد کندکنندگان 

 های مختلف یادگیری نیز مورد حمایت قرار بگیرند. 

حتما قابلیت مشاهده، شفافیت و سادگی را در نظر بگیرید. شرکت کنندگان باید  صویریدر هنگام استفاده از ابزارهای صوتی و ت

اطالعات ارایه شده با این ابزارها باید شفاف و قابل خواندن باشد. از هر جایی که نشسته اند امکان دیدن و شنیدن داشته باشند. 

در فضای خالی بیاورید و به شرکت کنندگان در خواندن و به  اطالعات را ساده به کار ببرید، کلمات کلیدی یا عبارات کوتاه را

 کمک کنید. خاطر سپردن مواد آموزشی 

 برخی از ابزارهای کمکی صوتی و تصویری عبارتند از:

 فیلیپ چارت 

 تخته سیاه/سفید 

 سیستم صوتی 

 سیستم تصویری 

 فیلیپ چارت

می تواند در طی  پایه ای نصب می شود. آموزشگر/تسهیلگرکاغذ بزرگ است که بر روی سه  شامل یک دستهیک فیلیپ چارت 

روع جلسه جلسه نکات مهمی که از صحبت ها در جلسه آموزشی استخراج می شود را روی آن بنویسد و یا اینکه قبل از ش

 همچنین شرکت کنندگان می توانند از فیلیپ چارت برای ارایه برخی از فعالیت هایشان. یادداشت نمایدمطالبی را روی آن 

 استفاده نمایند. 

 اطالعات تبادل شده را تقویت نماید.  ،برگه های پر شده فیلیپ چارت می تواند بر روی دیوارها نصب شود تا به عنوان یادآوری

 برخی نکاتی که در استفاده از فیلیپ چارت مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

 کنید. رنگ های مختلف استفاده کنید البته خیلی هم  از ماژیک های رنگی برای برجسته کردن اطالعات استفاده

 زیاده روی نکنید.

 .همزمان ننویسید و حرف بزنید. در ابتدا بنویسید سپس به طرف شرکت کنندگان برگردید و صحبت کنید 

 .کلمات کلیدی و یا عبارات را فقط بنویسید 

  فعالیت یادگیری را تقویت می کند. نوشتن روی فیلیپ چارت کمک کنند. این هباز شرکت کنندگان بخواهید 
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  اطالعات مهم را برجسته تر می کند. روی هر برگه را با نوشتن زیاد شلوغ نکنید. فضای سفید 

 .تمیز و درشت بنویسید تا افرادی که در فاصله دورتر نشسته اند هم به راحتی بتوانند بخوانند 

 ر بگیرید چون ممکن است ماژیک به برگه های زیرین رنگ می توانید برگه سفید ما بین برگه های نوشته شده در نظ

 پس بدهد.

 گذاری کنید تا بتوانید راحت برگه مرتبط با موضوع را بیابید. می توانید با تا کردن لبه پایینی  هروی برگه ها را شمار

 عالمت گذاری با گیره کاغذ نیز موضوعات را عالمت گذاری کنید. یا 

 

 ویدیوپروژکتور

سیله ویدیو پروژکتور می تواند تاثیرگذاری را افزایش بدهد. برخی مواردی که می توان در استفاده از آن به کار گرفت ارایه به و

 عبارتند از:

  .اطمینان یابید که می توانید از دستگاه استفاده کنید 

 .قبل از شروع جلسه دستگاه و نمایش را چک نمایید 

  نمایش دید خوبی داشته باشند. به صفحهاطمینان یابید همه شرکت کنندگان 

  .نور محیط را متناسب برای بهتر دیدن صفحه نمایش تنظیم نمایید 

 .در صورت نمایش فیلم سیستم صوتی را نصب و امتحان نمایید 

 

 سفیدتخته سیاه یا 

ضمن اینکه موجب اذیت می تواند ابزار مناسبی باشد با این حال گرد گچ می تواند به دست و روی لباس بنشیند.  تخته سیاه

 سیستم تنفسی شود. 

از گچ رنگی و یا ماژیک های رنگی برای یادداشت برداشتن استفاده کنید. حواستان باشد از ماژیک مخصوص وایت بورد استفاده 

 نمایید. در حالیکه برای نوشتن روی فیلیپ چارت بهتر از ماژیک های غیر وایت بورد استفاده کنید. 

 

 ویریسیستم صوتی و تص

دقیقه نباشند. این  20بیش از ویدیوها بهتر است برای پخش موسیقی و یا فیلم به سیستم های صوتی و تصویری نیاز است. 

سیستم ها برای انجام فعالیت های شرکت کنندگان که نیاز به خودارزیابی دارند نیز مفید می باشند. مثال صدایی ضبط کرده یا 

   اجرا کرده و روی آن بحث و نظر بدهند.  تصویری را ثبت نمایند و سپس
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 صدا

آموزشگر/تسهیلگر می تواند کیفیت صدایش را از طریق صدای آموزشگر/تسهیلگر ابزاری در فرایند یادگیری محسوب می شود. 

کیفیت صدا می تواند در بخش های ذیل ضبط صدا و گوش فرا دادن به آن جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف بهبود ببخشد. 

 رزیابی شود.ا

 

 تن صدا

صدایی با فرکانس یا طنین پایین تر برای درک و فهمیدن از برای شرکت کنندگان آزاردهنده باشد.  دصدای خیلی بلند می توان

نندگان تمایل به گوش دادن را از کنواخت می تواند سبب شود که شرکت یکصدای گرفته و طرف شرکت کنندگان بهتر است. 

 تواند برای تاکید روی مطلبی و یا در هنگام بازخورد به پاسخ شرکت کنندگان به کار گرفته شود.تن صدا می دست بدهند. 

 

 سرعت بیان

به شرکت کنندگان بیان شود آنها نمی توانند سرعت بیان به کندی و سرعت ارایه دادن بر می گردد. اگر اطالعات خیلی سریع 

ت و باعث گیجی و پرت شدن ذهن از مطالب می شود. سرعت بیان باید محتوا را درک کنند. بیان آهسته نیز خسته کننده اس

 متوسط باشد و از بیان آهسته برای مواردی مانند تاکید روی نکته ای استفاده شود.

 

 شفافیت

شود. همچنین شرکت کنندگان ممکن است که اصطالحات ن، خرده نشوند و یا آخرشان حذف کامل بیان شوندکلمات بایستی 

 و استعاره ها را ندانند بنابراین از استفاده از آنها بپرهیزید و یا در هنگام عنوان کردن، معنی آن را توضیح دهید. 

 

  تکیه صدا

. معنا را برای بهبود ارتباطات یاد بگیریدسعی کنید تکیه صدا ر تن صدا و سرعت بیان. برای تاکید به کار می رود و برای تنوع د

دیده می  "کنید شخشش الزم نیست اعدام"معروف بنمونه بارز آن در عبارت صدا تغییر کند.  تکیهمی تواند با استفاده از 

 شود که تاکید صدا بر روی برخی از کلمات می تواند معنای عبارت را تغییر دهد. 
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 گرامر

همراه خواهد داشت. به راه ر زبان مناسب بیانگر داشتن دانش و اعتماد به نفس است که احترام شرکت کنندگان گرامر و دستو

تمرین ارایه کردن پیش از جلسه شرکت کنندگان به کسی که نتواند ساختار زبان را به خوبی استفاده کند احترام نمی گذارند. 

   خوبی رعایت کنید.  هگام ارایه ببه شما کمک کند که ساختار زبان را در هنمی تواند 

 

 ...نکاتی در ارایه دادن

 برخی ایده ها برای ارایه خوب عبارتند از:

  .لباس راحت و مناسب بپوشید. لباس هایی که در آن احساس راحتی ندارید و یا احساس عدم جذابیت دارید را نپوشید

 جذاب ترین، حرفه ای ترین و راحت ترین لباس تان را بر تن کنید.

  سبک خودتان را داشته باشید به جای اینکه از دیگر سخنرانان تقلید کنید. به سخنران ایده آلی که دوست دارید مانند

به از آموزه های او را بدون اینکه تقلید کنید در کارتان اعمال کنید.  یفکر کنید. ممکن است بخواهید بخش او باشید

 و ایجاد تصویری یکتا تکیه کنید.ویژگی های شخصیت خودتان برای ارایه ای جذاب 

  طول توجه شرکت کنندگان  زمانِید زیرا این هدقیقه یکبار فعالیت را تغییر د 20فعالیت های متنوع داشته باشید. هر

  .است و بعد از آن تمرکزشان را از دست می دهند

  گونه ای بایستید که شرکت در هنگام ارایه به شرکت کنندگان نگاه کنید. در هنگام نوشتن روی فیلیپ چارت به

در هنگام استفاده از ویدیو پروژکتور هم تمرکز تان به شرکت کنندگان کنندگان بتوانند آنچه را می نویسید ببینند. 

 باشد به جای اینکه به صفحه نمایش فقط نگاه کنید. 

  .به این صورت که چندین از تکنیک آرامش بخش استفاده کنید به اعصاب تان مسلط شوید قبل از آنکه شروع کنید

این نفس عمیق بکشید. دم را از بینی انجام دهید و هوا را به اندازه سه شماره نگه دارید و سپس از دهان بازدم کنید. 

بار انجام دهید. حتی می توانید چندین حرکت کوتاه مانند گردش گردن و شانه ها را انجام دهید. این  10کار را 

 را کم می کند.حرکات تنش های دقایق آخر 

  .قبل از شروع سخنرانی چندین نفس عمیق بکشید تا صدای شما قوی به نظر برسد و به اندازه کافی اکسیژن تنفس

 دریافت کنید. 

 

 ویژگی های سخنران موثر

تواند  ، تونی الکساندار، دکترا و فیل هنساکر، دکترا گرفته شده است. این لیست می1993، "ارتباط در محیط کار"این بخش از 

 به شما در داشتن سبک سخنرانی کمک نماید. 

 یک سخنران موثر....

 نیاز مخاطبان تان را می داند. 

  د.ی مخاطبان پاسخگو باشنتا جای ممکن به نیازها می کندسعی 
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  دارد. موضوع آموزش است و در حوزه های مرتبط هم اطالعاتیمتخصص در حوزه 

 الش می کند و مهارت ارایه و سخنرانی اش را بهتر می کند.دایما جهت باال بردن دانش و آگاهی اش ت 

 .مشتاق به موضوع آموزشی است و در رابطه با ارایه دانسته ها به شرکت کنندگان صادقانه برخورد می کند 

 .صدایی گیرا و ظاهری گیرا دارد 

  استفاده می کند. از مثال ها، نمایش، مقایسه و روایات برای جذاب تر و هیجان انگیز تر شدن اطالعات 

 .برنامه گردش و تنوع دارد که زنده و جذاب باشد 

 .به اندازه ای متناسب از شوخی و طنز استفاده می کند 

 .مشارکت و مداخله گروه را تشویق می کند 

  چگونه از آن اطالعات استفاده کنند.تا حد ممکن اطالعات را عملی می کند به گونه ای که شرکت کنندگان بدانند 

 مق و گستردگی دانش برای پاسخگویی به سواالت شرکت کنندگان استفاده می کند. از ع 

  سوال بررسی می کند پاسخ اگر پاسخ سوالی را نمی داند ابراز می کند اما در عین حال پیشنهاد می کند برای یافتن

ن سوال نظرخواهی و نتیجه را به شرکت کنندگان اعالم می کند. ممکن است از دیگر شرکت کنندگان برای پاسخ به آ

 کند.

  به شنوندگان کمک می کند که اطالعات را درک کنند و به خاطر بسپارند و این کار را با استفاده از ابزارهای کالمی و

  تصویری مانند تکرار، گرافیک و مشارکت خود آنها انجام می دهد. 
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 مهارت تسهیلگری

 مقدمه

مهارت های تسهیلگری برای ارایه مطالب جدید، کمک به شرکت کنندگان جهت درک عمیق تر مطالب و به عنوان مدلی از 

دارند که زمانی بهترین یادگیری از اطالعات جدید را  کنندگانباشد. در اغلب موارد شرکت مهارت ارتباطات می تواند مفید 

 قشی فعال در کشف اطالعات جدید داشته باشند.ند اطالعات را پردازش بکنند یا نبتوان

 

 اهمیت مهارت های تسهیلگری در فرایند یادگیری

 یشتری نسبت به سخنرانی احتیاج دارد، مانند:تسهیلگری جلسه آموزشی متفاوت از جلسه سخنرانی است به مهارت های ب

 مهارت ارتباط موثر 

 مهارت ارایه بازخورد 

 سازگار کردن آموزش با مخاطبان 

 تسهیلگری مزایای زیادی در فرایند یادگیری با خود به همراه می آورد.

 

 دخیل کردن شرکت کنندگان

بیشتری از آنچه یادگرفته اند را به خاطر می سپارند. از  عموما شرکت کنندگانی که در فرایند یادگیری دخیل شده اند مطالب

آنجاییکه مغز اطالعات را خیلی سریع پردازش می کند، شرکت کننده ای که با پاسخ دادن به سوال تسهیلگر در بحث شرکت 

به حساب ا می کند قادر است توجه بیشتری به آن بحث داشته باشد. دخیل کردن  شرکت کنندگان اطمینان می دهد که آنه

 می آیند و در فرایند یادگیری مخصوص به خودشان فعال هستند. 

 

 مسئولیت پذیری یادگیرنده

نند. ممکن وقتی شرکت کنندگان در قبال یادگیری شان مسئول باشند، بیشتر برای به دست آوردن چیزی از کالس تالش می ک

یده جدیدی باشد زیرا آنها از تسهیلگر یا آموزشگر انتظار یادگیری برای بعضی از شرکت کنندگان ا رداست مسئولیت پذیری 

دارند که مسئول یادگیری آنها باشند. هر چه شرکت کنندگان مشارکت بیشتری در کالس داشته باشند امکان یادگیری و به 

 خاطر سپاری آنها بیشتر می شود. 
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 روابط در کالس

فضای یادگیری موثر، ارتباطات قوی بین شرکت کنندگان می باشد و  تحقیقات نشان داده اند که یکی از مهم ترین فاکتورهای

ارتباط قوی بین هر شرکت کننده با آموزشگر. این ارتباطات در زمانی که آموزشگر نظر مخاطبان را می پرسد و یا مشارکت آنها 

 خواهان می شود، قوی تر می گردد. را در رابطه با محتوا 

 

 ت کنندگانارزیابی آموزشگر از میزان درک شرک

آموزشگران می توانند میزان درک شرکت کنندگان از یک موضوع را از طریق سوال پرسیدن بسنجند. پرسش کردن به آموزشگر 

کمک می کند تصمیم بگیرد که آیا در رابطه با موضوعی توضیحات بیشتری بدهد یا آن موضوع را به طریقی دیگر توضیح دهد 

  تا شرکت کنندگان بهتر درک کنند. 

 

 مهارت های ارتباط موثر

اجزای کالمی و غیرکالمی  ی باشد. در ذات همه این مهارت هااین مهارت ها شامل سوال پرسیدن، گوش دادن و خالصه کردن م

. اغلب اوقات رکت کنندگان آگاه و هوشیار باشندارتباطات نهفته است. تسهیلگران بایستی به پیام های غیرکالمی خود و ش

 نند در ماسکی معنای واقعی خود را از دست بدهند. کلمات می توا

پیام های غیر کالمی به یک اندازه در همه فرهنگ ها اهمیت دارند گرچه ممکن است یک حالت همیشه و در همه فرهنگ ها 

متفاوت  یک معنا را نداشته باشد. در حقیقت، حتی حالت یک پیام غیرکالمی می تواند در یک فرهنگ هم از فردی به فرد دیگر

 باشد. با این حال به کار بردن یک حالت در یک فرد اغلب قریب به یقین یک معنا را می دهد. 

ما خسته شده است. این باشد که آن فرد از سخنرانی شبرای مثال، وقتی فردی دست  به سینه می شود معنای آن می تواند 

این تسهیلگران باید به حالت های مختلف هر شرکت کننده توجه بنابربرای فردی دیگر به معنای احساس سرما می تواند باشد. 

  کنند و دریابند که معنای حالت یک فرد چیست.

 

 مهارت سوال پرسیدن

پرسیدن سواالت مناسب کمک به شرکت کنندگان جهت یادگیری بهتر را تضمین می کند. البته آنها باید این احساس را داشته 

 ه است و نه بازجویانه.باشند که سواالت تسهیلگر دوستان

 

 سواالت بسته

ته پاسخ های تک یا دو کلمه ای دارند. این سواالت برای گرفتن داده ها/اطالعات مشخص و یا پاسخ های بله/خیر سواالت بس

هستند. اگر از این دسته از سواالت زیاد استفاده شود، شرکت کنندگان احساس زیرسوال رفتن پیدا می کنند. پس در میزان 
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فاده از آنها باید آگاه بود. معموال این دسته سواالت با کلمات یا عبارتی مانند چه چیزی، چه کسی، آیا، کجا،... مطرح می است

 شوند. 

 مثال:

 آیا این مطلب را متوجه شدید؟ 

 چه زمان این اتفاق برای شما افتاد؟ 

 آیا برای این فعالیت آماده اید؟ 

 حال شما خوب است؟ 

 

 سواالت باز

ارایه پاسخ های طوالنی تر و کامل تر ترغیب می کند. معموال با کلمات یا عباراتی مانند شرح به از شرکت کنندگان را سواالت ب

 دهید، بهمون بگید، چطور، چرا، چگونه همراه می باشد. 

 مثال:

 لطفا این شرایط را برایمان توضیح دهید؟ 

 در رابطه با مشکل می تویند بیشتر بگویید؟ 

 ی این تکنیک چه تاثیراتی دیدید؟بعد از به کارگیر 

 به نظرتون چرا این مدل از آموزش بهتر جواب می دهد؟ 

 

 مهارت گوش دادن

میزان گوش کردن شما به شرکت کنندگان در واقع اعالم می دارد که تا چه حد آنها محتوایی را که ارایه داده اید درک کرده 

کت کنندگان شده و به شما کمک می کند که بتوانید سواالت بهتری اند. همچنین گوش کردن موثر موجب ایجاد ارتباط با شر

 بپرسید.

 نکات کلیدی در گوش کردن موثر

 فریز کردن الزم است هم ازمانی که شرکت کنندگان صحبت می کنند کارهای دیگرتان را رها کنید. البته برای پار

 گوش بدهید و هم یادداشت کنید.

 تغییرات در صدای مخاطبان توجه داشته باشید تا بتوانید مسایل احساساتی  سعی کنید به لحن بیان، سرعت صحبت و

 که یک شرکت کننده با آن درگیر شده است را شناسایی کنید.

  .اجازه بدهید شرکت کنندگان صحبت شان به اتمام برسد سپس شما شروع به صحبت نمایید 

 هم به داده ها/ حقایق گوش دهید و هم به احساسات. 

 های دیگران را خالصه و ابراز نمایید تا بدانند منظورشان را فهمیده اید. دایما صحبت 
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 جمع بندی/خالصه گویی

ی ارزشمند برای رازدی و خالصه گویی شما می تواند اباز آنجاییکه معموال ارتباط کالمی با سوءتفاهم رو به رو می شود، جمع بن

 نشان دادن فهمیدن آنچه بیان شده است می باشد. 

 

 بازخورد ارایه

بازخورد میزان پیشرفت یادگیرنده را مخابره می کند. تقویت مثبت به یادگیرنده انگیزه می دهد. بازخورد می تواند مثبت و 

 اصالح کننده باشد و باید اطالعات شفاف و مشخصی مرتبط با عملکرد فراهم آورد. 

چگونه است. ارایه بازخورد به آنها  شانپیشرفت یت د که وضعند و نمی داننسردرگم می شو بزگسال گانبدون بازخورد یادگیرند

 فرصت می دهد که خود را ارزیابی کنند و دریابند که در چه حوزه هایی به تمرکز و یا تالش بیشتر احتیاج دارند. 

 بازخورد باید:

 ؛فوری باشد 

 ؛واقعی باشد 

 ؛مشخص باشد 

 ؛به طریقی مثبت و بدون قضاوت ارایه شود 

  ؛باشدبرای کمک به اصالح خطاها 

 ؛شرکت کننده را تشویق به ادامه عملکرد درست نماید 

 محترمانه باشد. 

بازخورد فوری به شرکت کننده این اجازه را می دهد که قبل از اینکه تاثیر منفی بر فرایند یادگیری اش بگذارد امکان اصالح 

ست دارد و یا نمی تواند محتوا را درک داشته باشد. زمانی که آموزشگر/تسهیلگر پی می برد که شرکت کننده ای اطالعات نادر

 کند، باید به طریقی یادگیرنده را هدایت کند. 

باشد. عبارات بازخورد دهنده ای بازخورد بایستی به گونه ای باشد که شرکت کننده را به جلو و پیشرفت هدایت کند و نه مانع 

 د تر از بازخوردهای مربوط به اشتباهات و خطاهاست. که به پاسخ های صحیح و یا عملکرد درست یک فعالیت اشاره دارند مفی

بازخورد بایستی مثبت بوده و قضاوتی نباشد. آموزشگر/ تسهیلگر می تواند حقایقی درباره عملکرد را ارایه دهد و نه نظراتی در 

 رابطه با آن فرد. نمونه های قضاوتی می توانند مانند مثال های ذیل باشند:

 "کل فعالیت را نفهمیده اید. به نظر می رسد که شما"

 "به این سوال شما تا االن دوبار جواب داده ام."



 ایران انجمن تسهیلگران -ارایه و تسهیلگری در آموزش بزرگساالن های مهارتله مقا

 

24 
 

انجام راه درست هدایت کند. به شرکت کننده پاسخ صحیح را بگویید، اینکه  تبه گونه ای طراحی کنید که به سم بازخوردها را

استفاده کنید. هدف بازخورد دادن اصالح و بهبود از کجا جواب صحیح را بیابد، یا از شرکت کننده ای دیگر برای همکاری با وی 

 یادگیری است. بدون هدایت به سمت اصالح اشتباهات، یادگیرنده نمی تواند منفعت کافی از دوره آموزشی ببرد.

 موارد مشخص در بازخورد باید اعالم بشود و کلیات فایده ای ندارد. به شرکت کننده بگویید که دقیقا چه چیزی را درست گفته

 و چه چیزی را نادرست، چگونه می تواند کارش را بهتر بکند، چه چیزی درست بوده است. 

 بازخورد مشخص می تواند بدین گونه باشد:

 "زهرا، گزارشی که تهیه کردی شامل ارقام درست و فرمت حرفه ای بود"

 بازخورد غیرمشخص و کلی بدین صورت:

 "زهرا، گزارشت خوب بود"

 

 ت کنندگانتطابق آموزش با شرک

تمرکز بر خواسته های مخاطبان در هنگام تسهیلگری، یکی از کلیدهای موفقیت تسهیلگر است. بایستی خیلی دقیق به آنچه 

در حال برآورده شدن است. سازگار کردن آموزش  شانافراد انجام می دهند و می گویند توجه کرد تا اطمینان یافت که نیازهای

 ذیل باشد: با مخاطبان می تواند شامل موارد

 ؛صرف زمان بیشتر برای یک فعالیت خاص نسبت به زمانی که در برنامه ریزی هست 

 ؛از آن دریافت و درک اش کرده اند صرف زمان کمتر برای یک مفهوم اگر که شرکت کنندگان پیش 

 ؛ندصرف زمان بیشتر برای مفاهیمی که سخت تر هستند مخصوصا اگر شرکت کنندگان در درک آن دچار مشکل هست  

 ؛فراهم کردن استراحت های کوتاه اگر بهتر جواب می دهد در ازای استراحت های کمتر و طوالنی تر 

  توجه به سطح انرژی مخاطبان. برای مثال اگر شرکت کنندگان سطح باالی انرژی دارند، شما هم به همان اندازه انرژی

نظر می رسند، شاید تمایل داشته باشید از روش  را بایستی عرضه نمایید. اگر شرکت کنندگان خسته یا بی عالقه به

  شدن آنها در فرایند را بیشتر بکند. استفاده کنید که نیاز به درگیر هایی

 

 تسهیلگری موثر

 تسهیلگران موثر باید توانایی های موثر بودن در فضای آموزشی را داشته باشند. برخی از این توانایی ها عبارتند از: 

 درک افراد و رفتارهایشان 

 گروه درک رفتار 

 ارتباط و کارکردن موثر با افراد 

 نمایش تصویری معتبر به افراد گروه 
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  عملکرد اصلی تسهیلگری 4به اجرا گذاشتن 

 

 درک افراد و رفتارهایشان

تسهیلگران بایستی درباره رفتارهای انسانی بدانند تا بتوانند کالس را به خوبی راهبری بکنند و پاسخگوی شرکت کنندگان باشند. 

باشد. تسهیلگر باید در نظر داشته باشد که  دنکه ای که ارتباط چشمی برقرار نمی ال، تسهیلگر باید متوجه شرکت کنندبرای مث

. شرکت کننده ای دیگر که پرحرف ردشارکت کردن نیاز دابرای مشاید این فرد خجالتی باشد و احتماال به تشویق و ترغیب 

الس داشته باشد. تسهیلگر باید توجه کند که این شرکت کننده را در حین اینکه است ممکن است تمایل به در دست گرفتن ک

 به وی اجازه می دهد نظراتش را در برخی مواقع ابراز نماید، به صورت کلی میزان صحبت کردن او را کنترل نماید. 

 

 درک رفتار گروه

دیگر و دیگر فاکتورهای محیطی است. تسهیلگران بایستی ا یکبوه و یا اعضای کالس، روابط آنها رفتار گروه تحت تاثیر اعضای گر

اطالعات راجع به مخاطبان و روابط آنها با یکدیگر را پیش از برگزاری کالس گردآوری بکنند تا بتوانند در حد امکان آماده باشند. 

ند. چگونگی تعامل و ارتباط مدیریت ویژگی های افراد گروه مساله ای نیست که تسهیلگران همیشه بتوانند برای آن آماده باش

شرکت کنندگان با یکدیگر مساله ای است که تسهیلگر الزم است در طی جریان آموزش مشاهده کرده و دریابد. از طریق احترام 

گذاشتن به نظرات و عقاید تک تک شرکت کنندگان، مخاطبان خود را تشویق نمایید تا به همدیگر احترام بگذارند. چگونگی 

از افراد با یکدیگر و همچنین چگونگی تعامل شرکت کنندگان با آموزشگر تعیین کننده فضای ارتباطی کل گروه  ارتباط برخی

 می شود. 

 

 ارتباط و کارکردن موثر با افراد

از آنجاییکه تسهیلگران باید قادر به مشاهده و ناظر به رفتارها باشند و همچنین اعمال خود را متناسب با افراد کالس تنظیم 

بایستی تجربه کار کردن و ارتباطات با مردم را داشته باشند. برای مثال، اگر تسهیلگر جدیدی بدون ایند، بنابراین تسهیلگران نم

تجربه در تعامل و ارتباطات با دیگر همکاران در خط مونتاژ کارخانه ای به کار گرفته شود، الزم است در ابتدا تجربه تعامل و 

 جهت تسهیلگری موثر کسب نماید. ارتباط گیری با افراد را 

 

 نمایش تصویری معتبر به افراد گروه

تسهیلگران بایستی احساس آرامش و اعتماد به نفس را در جلوی گروه به معرض دید بگذارند. با توجه به اینکه کار تسهیلگری 

از خود به نمایش بگذارد گویی شامل سوال پرسیدن و استخراج نظرات شرکت کنندگان می باشد، لذا تسهیلگر نباید وجهه ای 

 که در رابطه با موضوع چیزی نمی داند و یا از توضیح مفاهیم ابایی دارد. 
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 عملکرد اصلی تسهیلگری 4به اجرا گذاشتن 

 چهار فعالیت اصلی تسهیل کننده عبارتند از:

 تحریک عاطفی 

 توجه 

 نسبت معنایی 

 عملکرد اجرایی 

تسهیلگر قادر به استخراج احساسات شرکت کنندگان برای ارتقای درک آنها و یا  تحریک عاطفی به معنای این است که چگونه

 مداخله شان در یادگیری است. 

تسهیلگر ماهر نشان می دهد که به شرکت کنندگان توجه دارد که موجب تشویق مخاطبان به یادگیری و واکنش مثبت آنها به 

کنندگان مشوق خوبی برای آنها است که برای یادگیری اطالعات  تسهیلگر می شود. همچنین مورد توجه قرار گرفتن شرکت

جدید ریسک بکنند. وقتی تسهیلگر مراقب شرکت کنندگان است آنها کمتر دچار حس تهدید می شوند و تمایل بیشتری برای 

 داوطلب شدن در کالس و مشارکت در فعالیت های کالسی دارند. 

عنای واقعی برای مفاهیم است. این عملکرد از طریق ارایه مثال های واقعی و با مرتبط نسبت معنایی توانایی تسهیلگر در ایجاد م

 کردن یک فعالیت با شغل شرکت کنندگان امکان پذیر است. 

عملکرد اجرایی مرتبط با مدیریت تدارکات و فعالیت ها در فضای آموزشی است. تسهیلگر به مانند یک دیکتاتور عمل نمی کند 

حفظ انجام فعالیت ها در مسیر تعیین شده و تمرکز شرکت کنندگان روی موضوع در دست کار می مسئول  اما در عین حال

 باشد. 

 جدول شبکه ای ذیل رفتارهای مرتبط با هر کدام از عملکردهای فوق الذکر را نشان می دهد:

 عملکرد اجرایی نسبت معنایی توجه تحریک عاطفی عملکرد

 سیستم نظارتی نعکس کردنم پذیرش ایجاد چالش رفتارها

 تعیین استانداردها و اصول تفسیر کردن درک کردن مواجهه

 هدایت کردن توضیح دادن حمایت کردن ابراز هیجانات قوی

 مسدود کردن رفتارها بیان ایده ها و مهارتها دوستانه بودن عمل انگیزشی

 ت تدارکات و فعالیت هامدیری مرتبط کردن مفاهیم بسط روابط فردی کاتالیزوری تعامل
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 تحریک عاطفی 

 گیزه در مخاطبان برای باال بردن دانش و مهارت هانایجاد ا ایجاد چالش

 سوال کردن پرسش هایی که مخاطبان را به تفکر دعوت می کند مواجهه

را واقعی تر می  نمایش سناریوهایی که مخاطبان را بیشتر درگیر می کند، هیجانات قوی سناریوها ابراز هیجانات قوی

 کند

 مشارکت مخاطبان در نمونه های موردی، بحث های کالسی و فعالیت ها عمل انگیزشی

 تشویق مخاطبان به تبادل ایده ها با یکدیگر و تسهیلگر کاتالیزوری تعامل

 

 توجه

 ابراز دارای ارزش بودن نظرات/دروندادهای مخاطبان پذیرش

بندی آنچه مخاطبان گفته اند که نمایش دهنده آن است که تسهیلگر گوش کردن، انعکاس و جمع  درک کردن

اهمیت می دهد و درک می کند که مخاطبان چه حسی دارند و چقدر خوب محتوا را درک کرده 

 اند. 

 "پاسخ تان کمک کننده بود"تشویق مخاطبان به مشارکت با گفتن مواردی مانند  حمایت کردن

 تن روابط دوستانه با مخاطبانلبخند زدن و داش دوستانه بودن

 تعامل موثر با مخاطبان از طریق گوش کردن به آنها و پرسیدن سواالت  روابط فردیبسط 

 

 نسبت معنایی

 بازخورد دادن برای نمایش به شنیدن و درک آنچه مخاطبان گفته اند منعکس کردن

 دی یک فعالیتمرور حقایق، شرایط یک وضعیت یا فعالیت و ایجاد معنا یا جمع بن تفسیر کردن

 به تفضیل شرح دادن یک مفهوم به گونه ای که مخاطبان بهتر درک کنند توضیح دادن

ایده  برچسب زدن

 ها و مهارتها

طبقه بندی اطالعات، مهارت ها و وقایعی که اتفاق می افتد تا مخاطبان بتوانند مفهوم را بهتر درک 

 کنند

 مفهوم دیگر که مخاطبان بتوانند اطالعات را راحت تر در خاطر بسپارندارتباط دادن یک مفهوم به  مرتبط کردن مفاهیم
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 عملکرد اجرایی

مدیریت فضای آموزشی به گونه ای که کنترل در دست آموزشگر باشد در عین اینکه فرصت مشارکت  سیستم نظارتی

 به مخاطبان داده می شود

تعیین استانداردها و 

 اصول

اید انجام بشوند، برای مثال، وقتی مخاطبان می خواهند به یکدیگر اعالم اینکه فعالیت ها چگونه ب

 بازخورد بدهند باید رفتارهای مشخصی را شرح بدهند

 شرح دادن به مخاطبان که چگونه می توانند یک فعالیت را اجرا بکنند هدایت کردن

مسدود کردن 

 رفتارها

می کنند، مانند وسط حرف دیگری مدیریت رفتارهایی که نامناسب هستند یا یادگیری را مختل 

 پریدن

مدیریت تدارکات و 

 فعالیت ها

حفظ کالس در مسیر اصلی مانند پایش فعالیت هایی که باید انجام شود در طی زمان اختصاص 

 یافته
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 ارزیابی آموزش

 مقدمه

موزشگران کمک می کند تا ارزیابی آموزش می تواند به طراحان جلسات آموزشی کمک کند تا آموزش بهتری خلق کنند و به آ

سطح ارزیابی معرفی شده در این بخش برای اهداف  4بتواند میزان دستیابی جلسه آموزشی به اهداف یادگیری را بررسی نمایند. 

بتوانید به طور دایم د. ارزیابی دایم آموزشی این اطمینان را ایجاد می کند که ند مورد استفاده قرار بگیرنمختلفی می توان

 با کیفیت ارایه بدهید.  محصوالتی

 

 چرا ارزیابی آموزش؟

و ارزش دهی به زمان  آموزش بایستی ارزیابی بشود که بتوانید اصالحات الزم را اعمال کنید و توجیه کننده کارایی آموزش

د وررنامه را مبالفاصله پس از ارایه برنامه، آموزشگران و طراحان آموزشی بایستی طراحی، محتوا و ارایه ب باشد. یادگیرندگان

 شوند تا آموزشی موثر تر از حد ممکن ارایه شود.  هد که تغییرات لحاظتضمین می د ارزیابی قرار بدهند. ارزیابی ممتد

بهبود طراحی آموزش و ارایه آن بر اساس ارزیابی صورت گرفته اعتبار آموزشگر را افزایش می دهد. آموزش گیرندگان از این 

 آنها احترام می گذارید و برای آن تالش می کنید قدردان خواهند بود. حقیقت که شما به زمان

 

 چگونه آموزش را ارزیابی کنید؟

یک ابزار کلیدی برای ارزیابی آموزش این است که نتایج آموزش را با اهداف یادگیری مقایسه کنید. بنابراین، اهداف آموزشی 

نشان می دهد که شرکت کننده دانسته است  ،رایند تجارت را شرح دهیدقابل سنجش باشند. برای نمونه، فباید نوشته شوند تا 

فرایند تجارت چیست زیرا آن را شرح می دهد. وقتی اهداف بدین گونه نوشته می شوند، آموزشگران و طراحان آموزشی می 

 توانند به راحتی میزان برآورده شدن اهداف آموزشی را بسنجند. 

 

 چهار سطح ارزیابی آموزش

 آموزش در چهار سطح می تواند صورت بگیرد: ارزیابی

 : واکنش آموزش گیرندگان1سطح  .1

 : ارزیابی یادگیری آموزش گیرندگان بعد از اتمام آموزش )سنجش(2سطح  .2

 : ارزیابی سرپرست/مسئول از رفتار آموزش گیرنده در حین کار )عملکرد(3سطح  .3

 و یا کاهش میزان اشتباهات : نتایج حاصل از آموزش برای مثال افزایش میزان فروش4سطح  .4
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سخت تر است اما نتایج ارزیابی آنها معیارهای بهتری برای  4و  3آسان تر است. گرد آوری اطالعات سطوح   2و 1سطح سنجش 

و همچنین به نتایج دلخواه رسیده ایم یا خیر  اینکه بدانیم آیا واقعا شرکت کنندگان از آموزش صورت گرفته یادگرفته اند یا خیر

به عنوان نمونه، یک شرکت کننده تغییر در نحوه معامالت/تجارت خود ایجاد می کند و معامالت  د.ندر اختیار قرار می ده را

  کمتر شکست خورده بعد از آموزش نتیجه دلخواه محسوب می شود. 

 

 ارزیابی 1سطح 

شود. وقتی ارزیابی بالفاصله بعد از  ارزیابی بایستی قبل از اینکه شرکت کنندگان محل آموزش را ترک کنند انجام 1سطح 

آموزش صورت می گیرد شرکت کنندگان می توانند دقیق تر اعالم کنند که چگونه آموزش به یادگیری آنها کمک کرده است. 

 عوامل اصلی که باید در این سطح از ارزیابی مدنظر قرار گیرند عبارتند از:

 ه تک تک اهداف آموزشی که بیان شده بود دست یابداز شرکت کنندگان بپرسید که آیا آموزش توانسته ب. 

 از آنها بپرسید کدام فعالیت ها بیشترین تاثیر و کدام کمترین تاثیر را روی آنها گذاشته است. 

 از آنها بپرسید چگونه آنچه آموخته اند را مورد استفاده قرار خواهند داد. 

 نندو مواد آموزشی دوره را ارزیابی ک از آنها بخواهید محتوا. 

 از آنها بخواهید عملکرد آموزشگر را ارزیابی کنند. 

 در ادامه ارایه شده است. 1یک نمونه فرم ارزیابی سطح 

 

 1نمونه فرم ارزیابی سطح 

 بازخورد خود را با ما در میان بگذارید.

برآورده کردن  لطفا به محتوای این دوره در ارتباط با میزان اهمیت آن با شغلتان و همچنین میزان مفید بودن آن در .1

 نیازها و انتظارات تان  امتیاز دهید.

 عنوان
 میزان اهمیت مرتبط یا شغل          

 پایین تر از انتظارات             باالتر از انتظارات

 میزان برآورده شدن نیازها           

 پایین تر از انتظارات             باالتر از انتظارات

 زیستمفاهیم محیط  عنوان دوره:

 زمان:

 نام آموزشگر:

1         2         3        4        5         6 1         2         3        4        5         6 

 6         5        4        3         2         1 6         5        4        3         2         1 آشنایی با  مفهوم محیط زیست

 6         5        4        3         2         1 6         5        4        3         2         1 یل با چرخه های اکولوژیکیتحل

 6         5        4        3         2         1 6         5        4        3         2         1 تشریح عوامل مخرب محیط زیست
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کارگیری رفتارهای دوستدار  به

 محیط زیست

1         2         3        4        5         6 1         2         3        4        5         6 

 

 باالتر از انتظارات        پایین تر از انتظارات                    لطفا به توانایی های آموزشگر امتیاز بدهید: .2

a. 6         5        4        3         2         1                        به بحث و مداخله تشویق گروه 

b. 6         5        4        3         2         1                         توضیح شفاف و دقیق مفاهیم 

c. 6         5        4        3         2         1           برقراری ارتباط محتوا با جایگاه مخاطبان 

d. 6         5        4        3         2         1                          میزان دانش نسبت به محتوا  

 لطفا به ابزارها و وسایل کمک آموزشی امتیاز دهید: .3

a.                                                   6         5        4        3         2         1  کیفیت 

b.                            6         5        4        3         2         1میزان ارزش افزایی به دوره 

 واکنش کلی .4

a.                                                        6          5         4         3         2          1دوره 

b.                                                   6          5         4         3          2         1آموزشگر 

c.                                             6          5         4         3          2         1مواد آموزشی 

 نظرات و پیشنهادات  .5

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 2ارزیابی سطح 

برای اینکه بدانیم میزان یادگیری چقدر میزان یادگیری شرکت کنندگان را می سنجد.  ،پس از آموزش هبالفاصل 2ارزیابی سطح 

این نشانه میزان دانش و مهارت شرکت سنجشی طراحی کرده باشیم.  نشانهبوده است بایستی از قبل از دوره آموزشی یک 

د آن را با میزان دانش و مهارت آنها بعد از یبل از حضور در دوره آموزشی را اندازه گیری می کند. سپس می توانکنندگان ق

  شرکت در دوره آموزشی مقایسه کنید و تغییرات ایجاد شده را بسنجید. 

 می توانند به کار گرفته بشوند عبارتند از: 2روش های که برای ارزیابی سطح 

  و پس از شرکت در دوره آموزشیآزمون مخاطبان قبل 

 ارزیابی مهارت شرکت کنندگان قبل و بعد از دوره آموزشی 

آزمون قبل و بعد از آموزش نباید به گونه ای باشد که موجب اضطراب و ترس شرکت کنندگان شود. زمانی که تست را قبل از 

این آزمون صرفا برای اثربخشی بیشتر دهید که برگزاری آموزش در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهید به آنها اطمینان ب

آموزش در نظر گرفته شده است و انعکاسی بر عملکرد شغلی آنها ندارد. به طور ایده آل، نسخه ای که برای آزمون بعد از آموزش 
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ت. آزمون ها داده می شود بایستی همانند نسخه ای باشد که در پیش از آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بوده اس

 باید به راحتی قابل امتیاز دادن باشند، از سواالت چند جوابی استفاده شود، جاخالی داشته باشد و جواب های کوتاه بخواهد. 

ارزیابی مهارت کمی سخت تر است. آموزشگر یا سرپرست الزم است پیش از برگزاری دوره ناظر بر میزان مهارت شرکت کننده 

کند. این ارزیابی می تواند در محیط کار یا در فضای آموزشی صورت بگیرد. بعد از آموزش، مهارت شرکت باشد و آن را ارزیابی 

  کنندگان مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد و با سطح مهارتی قبل از دوره مقایسه می شود. 

 

 3ارزیابی سطح 

ایجاد شده در رفتار در محیط کاری که ناشی از  بعد از یک مدت مشخص از آموزش صورت می گیرد و تغییرات 3ارزیابی سطح 

آموزش است را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی به زمان زیادتری نیاز دارد و پیچیده تر از ارزیابی دو سطح قبلی است. 

ارت مشخصی برای این ارزیابی زمانی اهمیت پیدا می کند که می خواهید بدانید آموزش صورت گرفته قادر به ارتقای دانش و مه

 گروه خاصی از شرکت کنندگان بوده است. 

این ارزیابی می تواند از طریق کسب اطالعات از خود شرکت کننده، همکارانش، مدیر یا مسئول باالسری و مشتریان با استفاده 

 از ابزارهایی مانند پرسشنامه، مشاهده عملکرد در محیط کاری و یا مصاحبه صورت بگیرد. 

 

 4ح ارزیابی سط

ارزیابی سطح نتایج آموزش سخت ترین سطح ارزیابی می باشد. ارزیابی سطح نتایج بررسی می کند که چگونه تغییرات ایجاد 

شده توسط آموزش در رفتار تاثیرات مثبتی بر روی دستیابی به اهداف دارد مانند افزایش میزان فروش یا خدمت رسانی. در واقع 

نتایج سازمانی/تجاری به علت وجود و اثرگذاری دیگر عواملی که ممکن است تاثیر یکسانی سنجش کمی میزان تاثیر آموزش بر 

 بگذارند بسیار سخت می باشد.  

به عنوان مثال شاخص برای ارزیابی سطح نتایج بایستی ارتباط مشخصی بین آموزش و نتایج مثبت فردی و سازمانی ایجاد کرد. 

ان می تواند شامل کاهش میزان تولید ضایعات، کاهش مصرف انرژی، افزایش فضای ها بر اثر آموزش محیط زیست در یک سازم

 سبز،.. باشد. 

علی رغم اینکه اعمال این ارزیابی سخت می باشد، سطح نتایج ارزیابی آموزشی روشی با اهمیت برای توجیه پذیری هزینه های 

 انی می باشد. آموزش و نمایش ارزش افزوده سهم آموزش در دستیابی به اهداف سازم

ارزیابی این سطح می توان از طریق گرفتن اطالعات از شرکت کنندگان و با مدیران شان به دست آید. مثال می توانید یک 

پرسشنامه نظرسنجی با سواالتی مشخص طراحی و برایشان ارسال کنید. عموما، دو دسته اطالعات برای محاسبه ارزش آموزش 

 وددهی و ورضایت مشتریان مورد نیاز است:برای سازمان/تجارت در قالب س

 سود یا بازگشت سرمایه، مقیاس کمی 

 اطالعات روایی )داستان های موفق ناشی از آموزش(، مقیاس کیفی 
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برای داده های بازگشت سرمایه، نظرسنجی شرکت کنندگان خواهان این است که بداند چه میزان پول در اثر آموزش خلق شده 

ا هزینه آموزش شامل حقوق شرکت کننده و دیگر مخارج مرتبط مقایسه می شود. جهت باین مبلغ  یا پس انداز شده است.

 محاسبه بازگشت سرمایه مبلغ تولید شده یا پس انداز شده بر هزینه آموزش تقسیم می شود. 

زمان صرفه گین میاناز شرکت کنندگان جویا شوید که چقدر در زمان شان به خاطر آموزش صرفه جویی صورت گرفته است. 

را استخراج کرده و جمع زمان صرفه جوی شده کلیه شرکت کنندگان را در یک بازه زمانی جویی شده توسط هر شرکت کننده 

 مثل یک سال محاسبه کنید.

از شرکت کنندگان درخواست کنید نمونه هایی که آموزش صورت گرفته موجب بهتر شدن کارشان شده است را اعالم کنند. 

گردآورده و دسته بندی کنید به گونه ای که بتوانید نتیجه گیری های عمومی مثال در مورد بهتر شدن خدمات  را تان هاکلیه داس

 یا فروش بیشتر ارایه دهید.

سنجش نتایج آموزش معموال ارزش زمان گذاشتن و نظرسنجی از شرکت کنندگان و گردآوری نتایح نظرسنجی را ندارد. با این 

حامیان مالی برای هزینه های آموزشی نیاز دارید این زمان و تالش توجیه پذیر خواهد بود. داده های نظر  حال، اگر به حمایت

 سنجی نشان دهنده ارزش مالی برای سازمان یا صنعت است و همچنین به اهمیت آموزش تاکید می ورزد.

الی خود بپرسید که چه شاخص هایی به نظر آنها اگر تصمیم گرفته اید ارزیابی آموزشی سطح نتایج را انجام دهید از حامیان م

به عنوان فاکتورهای حیاتی تجارت مرتبط با آموزش می باشد. همچنین تمایل دارند که نتایج آموزش چگونه سنجیده و به آنها 

  گزارش شود. 

  

   

       

 

 

 

  


