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کنندگان را به حداکثر برسانیم؟ با چه چطور یک دوره آموزشی موفق برگزار کنیم؟ چطور یادگیری شرکت

های تضاااااد چطور کنندگان را به حداکثر برسااااانیم؟ در مو  یتهایی مشااااارکت شاااارکتروش ها و تکنیک

 یط را مدیریت و کنترل کنیم؟ شرا

سخ میالؤبه این س شنایی با یادگیری مشارکتی و مهارت. دهیمها در این نوشتار پا های هدف این نوشتار آ

ها و ها، تکنیکهمچنین درباره روش. های آموزشااااای به روش آموزش مشاااااارکتی اساااااتبرگزاری  دوره

کنندگان را به توانند یادگیری شااارکتاساااتهاده از آنها میگران با کنیم که تساااهیلهایی صاااحمت میاساااتراتژی

 . حداکثر برسانند

. در بخش اول این نوشاااتار درباره یادگیری مشاااارکتی و مقایساااه آن با یادگیری سااانتی صاااحمت  واهیم کرد

. کنیمیادگیری مشارکتی بحث می های مختلفشکافیم و درباره روشسپس یادیگری مشارکتی را بیشتر می

های توانند کارآیی دورهگران میکنیم که با اسااااااتهاده از آنها تسااااااهیلهایی را م رفی میز آن تکنیکپس ا

هایی  واهند شااااااد که بتوانند گران مجهز به مهارتدر نهایت، تسااااااهیل. آموزشاااااای را به حداکثر برسااااااانند

تر شدن مطالب این ادهتر و  ابل استهبرای هرچه ملموس. ثر راهمری کنندؤهای آموزشی را به طور مدوره

 . استهاده شده است یلدا دیگر هایدورههای ها و مثالها، از متندوره، عالوه بر توضیح مهاهیم و مهارت
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آموزش در یک . های الزم در یک موضوع  اص استدانش، مهارت و صالحیت آموزش به م نای کسب

. رث  ؤهای مانتقال دانش، عقالنیت و تجربه به دیگران اسااات با اساااتهاده از تکنیک موضاااوع  اص به م نای

هدف از آموزش این اساااااات که یادگیرندگان بتوانند کیهیت دانش و مهارت  ود را توساااااا ه دهند و همچنین 

در وا ع، هادف  ااص آموزش افزایش فرفیاات، تواناایی و . اناد باه دیگران منتقاال کنناادآنچااه را یااد گرفتااه

بنابراین .  کنندگان استترین هدف و رکن هر دوره آموزشی یادگیری شرکتمهم. عملکرد یادگیرنده است

های های الزم را کسااااب کنند تا بتوانند رویکرد و روشضااااروری اساااات که آموزشااااگران دانش و مهارت

 .متناسب با هر دوره یا مو  یت آموزشی را شناسایی و اجرا کنند

. شوندهای یادگیری به دو دسته یادگیری سنتی و یادگیری مشارکتی تقسیم میشیوه در یک دسته بندی کلی،

آموز منتقل م به دانشای از یادگیری اسااااات که در آن دانش به طور مساااااتقیم از م ل  یادگیری سااااانتی شااااایوه

چه گیرد م اساات که تیاامیم میاین م ل  . شااودم گرفته میدر این شاایوه، همه تیاامیمات توسااط م ل  . شااودمی

آموزان چه چیزی را به چه هایی باید تقسیم شود؟ دانشکسی به این آموزش نیاز دارد؟ موضوع به چه بخش

های رساایدن به این اهداف کدامند؟ در وا ع، شاایوه ت امل ای باید یاد بگیرند؟ اهداف آموزشاای و شاایوهشاایوه

م تسااااالط کامل بر کالس دارد، و دانش و م ل  . محور اسااااات-مآموز در یادگیری سااااانتی م ل  م و دانشبین م ل  

. آموز این اسااااات که  و  گوش کنددر مقابل، وفیهه دانش. کندمی« منتقل»اطالعات را به دانش آموزان 
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در وا ع هدف اصلی .  م پاسخ دهدهای م ل  الؤو به س( حهظ کند)این دانش و اطالعات را به  اطر بسپارد 

 .ان استموزآیادگیری سنتی افزایش دانش دانش

های آموزشااااای مشاااااارکتی اساااااتهاده از در دوره. در مقابل یادگیری سااااانتی، یادگیری مشاااااارکتی  رار دارد

ساااااخنرانی »رتر از شااااایوه ث  ؤاین روش م. ترین بخش روند یادگیری اساااااتکنندگان مهمهای شااااارکتتجربه

ست و باعث می« کردن یادگیری دانش جدید برای « دانش و تجربه  ملی  ود»کنندگان از شود که شرکتا

فهمند، بهتر کنند، آن را بهتر میعات و دانش جدید ارتماط بهتری بر رار میبنابراین با اطال  . اسااااااتهاده کنند

همچنین این شاااایوه احتمال اینکه . کنندرتری میث  ؤسااااپارند، و در موا ع الزم از آن اسااااتهاده مبه  اطر  می

هدف اصاالی یادگیری .  بردبه دیگران منتقل کند را باالتر میکنندگان  ارج از دوره دانش جدید را شاارکت

بر الف شیوه . مشارکتی این است که عالوه بر افزایش دانش، عملکرد و رفتار دانش آموزان را تغییر دهد

سااانتی که بر انتقال دانش از م لم به دانش آموز متکی اسااات،  شااایوه یادگیری مشاااارکتی بر تغییر و رشاااد 

آموزان را مطابق  واست های دانشتی س ی دارد دانش، رفتار و دیدگاهکه شیوه سن   حالیدر . استوار است

های گیریها و تیااااامیمکند و به  ضااااااوتم تغییر دهد، یادگیری مشاااااارکتی آگاهی انتقادی را تقویت میم ل  

دارد ذهن و محور است و س ی -در وا ع یادگیری مشارکتی یادگیرنده. آموزان ارزش  ائل استفردی دانش

ها را تشااااااویق به بازنگری و فکر دانش آموزان را از رکود  ارج کند و به جای تزریق دانش جدید، آن

در این شاااااایوه یادگیری، سااااااا تار، مطالب و . های  ودشااااااان کندبه دانش و تجربه« دوباره فکر کردن»

 . شوندیهای آموزشی براساس نیاز دانش آموزان طراحی و تدوین ماستراتژی های دوره

گیرند و آموز در این فرآیند، یاد میم و هم دانشدر این شااایوه، یادگیری یک فرآیند تدریجی اسااات، و هم م ل  

ها و رفتارها، و سپس زیر ها، دیدگاهل بر بررسی ارزشتمرکز اصلی این شیوه در درجه او  . کنندرشد می
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گر را دارد و م نقش تهسیلیری مشارکتی م ل  در یادگ. ال بردن، بازنگری کردن و یادگیری دوباره استؤس

 . که یاد بگیرند، نه اینکه به آنها درس بدهد« کندکمک می»آموزان به دانش
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زرگساااالن زمانی به دهد که ببه طور کلی، تحقیقاتی که در زمینه آموزش بزرگساااالن انجام شااده نشااان می

 :گیرند کهرترین نحوه یاد میث  ؤم

 

 ننددر فرآیند ت ریف و تدوین اهداف آموزشی مشارکت ک. 

 کنندگان طراحی و تدوین شده باشدمتن آموزشی متناسب با مشکالت وا  ی شرکت. 

 آموزش در یک محیط مشارکتی و با روش های متنوع برگزار شود . 

 

ستاندارد برای یادگیری بزرگساالن با عنوان  طمق این . ارائه کرده« دایره یادگیری»دیوید کلب، یک مدل ا

در این مدل، یاد گرفتن روندی اسااات که با . ارتماط نزدیک به هم دارند« کردنعمل»و « گرفتنیاد»مدل، 

 :شودتجربه کردن، مشاهده کردن، فکر کردن و انجام دادن حاصل می
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به مرور . های آموزشی شده استدرک منافع یادگیری مشارکتی باعث استهاده گسترده از آن در انواع دوره

استهاده از دانش »، «هابه اشتراک گذاشتن تجربه»جای  ودش را به « سخنرانی آموزشگر»زمان، دیدگاه 

، و «م بودنم ل  »آموزشاااااگر به جای نقش « گر بودنتساااااهیل»، نقش « ملی و یادگیری براسااااااس آن دانش

یازها، دیدگاه.  داده اسااااااات« یادگیری جم ی» ها،  ال یت، این شاااااایوه باعث ایجاد تغییرات مثمت در ن

ستراتژی شده استهای ارزیابی میزان کارآمد بودن دورهها و راها شیوه باعث . های آموزشی  همچنین این 

محور بودن تغییر -محور بودن و گهتگو-محور بودن به ت امل-های یادگیری از آموزشگرشده است که شیوه

 . کنندگان باالتر بمردانگیزه مشارکت و یادگیری را در شرکت کند و نهایتا  

دایره 
یادگیری

تجربه

مشاهده 

مفاهیم و 
تئوری

آزمون و 
خطا کردن و 

اجرا کردن
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در وا ع . کنندگان اسااات بدون آنکه آنها را  ضااااوت کندکردن شااارکتگر ترغیبتساااهیل در این شااایوه، نقش

کنندگان گوش دهد و به آنها کمک کند که در گر این اساااااات که با عال ه و همدلی به شاااااارکتنقش تسااااااهیل

 .برسانندهای  ودشان بازنگری کنند، آنها را تقویت کنند و به حداکثر فرفیت  ودشان ها و تجربهتوانایی

. های آموزشی براساس این دیدگاه طراحی و اجرا شوندبرای ترویج یادگیری مشارکتی الزم است که دوره 

 :اساس این شیوه بر ت امل است و اهداف زیر را دنمال می کند

 ها از کنندگان از طریق ایجاد تغییر در درک آنایجاد تغییر در نگرش، عملکرد و رفتار شاااااارکت

 ها و نیازهای  ودشانجربهها، تتوانایی

 ها و حل مشکالت گیریگیری درست، اعمال تیمیمکنندگان برای تیمیمباال بردن توانایی شرکت

 هاو ت ارض

 کنندگان در تمام مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی دوره گرفتن نیازهای اصاااااالی شاااااارکتدر نظر

 آموزشی

 به سمت اهداف ت یین شدهکنندگان و حرکت آن ها ارزیابی میزان پیشرفت شرکت 

ترین  دم در طراحی و اجرای یک های آموزشی اولین و مهمگر نسمت به آموزش و روشتسهیل« دیدگاه»

های انتخابی در عین الزمه یک دوره مشاااارکتی این اسااات که مطالب و روش. دوره آموزشااای موفق اسااات

آموزش، حضاااور و مشاااارکت ف ال  کنندگان را ترغیب کنند که در طولحال که آموزشااای هساااتند، شااارکت

کنندگان در روند یادگیری اصلی ترین  اعده آموزش مشارکتی جلب مشارکت حداکثری شرکت. داشته باشند

های الزم را شناسند و مهارتهایشان را میکنندگان نیازها و فرصتدر این روش، شرکت.  ودشان است

 . کنندیبرای برای پاسخ به نیاز یا استهاده از فرصت کسب م
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کنندگان ثیرگذار برای شاارکتأاند یک تجربه یادگیری کارآمد و تتوبه کارگیری صااحیح روش مشااارکتی می

گذراند و بیشااااااتر از کردن میگر زمان کمتری را به صااااااحمتتسااااااهیل در این روش، م موال  . ر م بزند

به این نکته ضااااااروری  توجه. کندالیت گروهی و بارش فکری اسااااااتهاده میهایی مثل بحث کردن، ف   روش

بلکه با توجه به شاارایط، از . ثیر نیسااتندأتثر یا بیؤهای یاد شااده به  ودی  ود مز روشاساات که هیچکدام ا

ها را برای هر دوره ترین روشگر بایساااتی مناسااابجمله موضاااوع، فضاااا، مخاطب و عوامل دیگر تساااهیل

 .  اص انتخا  کند

 :عوامل زیر را در نظر داشته باشدگر باید هنگام انتخا  روش مناسب تسهیل

 کنندگان دانش، تجربه و ساااااااابقه متهاوتی دارند که در روند یادگیری آنها نقش هریک از شاااااارکت

 .بسزایی دارد

 کنندگان را به گر، شاااارکترسااااد که فضااااای آموزشاااای و تسااااهیلیادگیری زمانی به باالترین حد می

 .مشارکت تشویق کنند

   ها یادگیری را تقویت ترکیب چند روش و تنوع ف الیت. اعمال تنها یک روش کافی نیساااااات م موال

 . کند

 گر بستگی دارداستهاده درست و کارآمد از یک روش به هوشمندی و مهارت تسهیل. 

گر تنها کسااای اسااات که تساااهیل. گر اساااتترین وفایف تساااهیلایجاد فضاااای مناساااب برای یادگیری از مهم

آموز را برای یادگیری افزایش دهد، و درک و آموز را کنار بزند، انگیزه دانشموانع ذهنی دانشتواند می
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برای به وجود آمدن چنین فضاااایی، ههت . آموز را نسااامت به روند و شااایوه یادگیری تغییر دهدتیاااور دانش

 :ویژگی زیر ضروری هستند

 مند به یادگیری باشندکنندگان  باید عال هشرکت. 

 کنندگان باشدو روند آموزش باید مرتمط و براساس سوابق شرکتها متن. 

 گیرند در همان جلسه آموزشی تمرین کنندکنندگان باید بتوانند آنچه را یاد میشرکت. 

 گیرند را به کنندگان باید این فرصااات را داشاااته باشاااند که به مطالب فکر کنند و آنچه یاد میشااارکت

 .کند که نسمت به مطالب احساس ت لق و آشنایی کنندر کمک میاین کا. زبان  ودشان بازگو کنند

 های دیگری نسااااامت به ها و شااااایوهکنندگان باید به یکدیگر گوش کنند تا بدانند که چه دیدگاهشااااارکت

 .مطالب وجود دارند

 کنندگان باید تو ع داشته باشند که یادگیری مطالب باعث شود در کارشان کارآمدتر شوندشرکت. 

 کنندگان باید تو ع داشته باشند که مطالب به شیوه جذا  و مثمت اندیشانه ارائه شوندشرکت. 

برای ایهای چنین نقشاای شاارایط . گر نقش و وفیهه اصاالی را دارد اتی، تسااهیلبرای ایجاد چنین فضااا و تو   

 :زیر ضروری است

 کنندگانفضای فیزیکی متناسب با شرایط و نیازهای شرکت 

  اعتماداحترام، پذیرش و 

 تشویق به نظر دادن و کشف  ود 

 هاها و مثمت دانستن این تهاوتدرنظر گرفتن تهاوت 
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 درک این موضوع که هر فردی ممکن است اشتماه کند. 

 ایجاد فضای راحت برای ابراز نظر 

 گیرندهای متهاوتی یاد میدرک این موضوع که افراد با روش. 

 های جدیدشان استهاده کنندچطور باید از آمو تهآموزان کردن به این موضوع که دانشفکر. 

های کننده ویژگیگر باید درنظر داشااااته باشااااد که هر دوره آموزشاااای و هر گروه شاااارکتهمچنین تسااااهیل

 :از جمله. منحیر به فرد  ودش را دارد

 تجربه هر گروه  اص از دوره آموزشی 

 دیدگاه و رویکرد و انتظارات هر گروه از دوره آموزشی 

  از دوره آموزشیهدف 

 دهدروش یادگیری که هر گروه  اص ترجیح می. 

    گر و روش آموزش   ات گروه از تسهیلدرک گروه از روند یادگیری و تو 

 ها و نظرات مخالفسطح آمادگی برای روبه رو شدن با نگرش 

هنگام طراحی دوره، گر باید تسااهیل. ثیر گذارندأکنندگان تهمه موارد گهته شااده در توانایی یادگیری شاارکت

ه، عالوه بر موارد گهته شااد. در زمان برگزاری، و هنگام ارزیابی دوره همه موارد را درنظر داشااته باشااد

 : ثیر گذارند  که عمارتند ازأعوامل فرهنگی هم در یادگیری ت

 کنندگان نسمت به یکدیگرگر و شرکتهای تسهیلفرضپیش 

 کنندگانفرهنگ مربوط به شغل شرکت 
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 کنندگانا تیادی، اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگی شرکت طمقه 

 کنندگانهای شرکتهای درنظر گرفته شده با باورها و ارزشسطح مغایرت مطالب و ف الیت 

 باور به اینکه انگیزه و اشتیاق در یادگیری نقش بسزایی دارد. 

 های آموزشی دیگرکنندگان در شرکت در دورهسابقه شرکت 

 کنندگان به موضوع مورد بحثشرکت سطح باور و اعتقاد 

 :گران در حال طراحی دوره هستند باید با توجه به عوامل گهته شدهکه تسهیلدر عمل، زمانی

 فضای مناسب آموزشی را پیشاپیش فراهم کنند. 

 کنندگان تمرکز کنندتنها بر روی موضوع، نیازها و مشکالت شرکت.  

 های آموزش کنندگان را محور  رار دهند و از انواع تکنیکدر تدوین مطالب دانش و تجربه شرکت

 .مشارکتی استهاده کنند

 های گروهی تدارک بمینندتر تقسیم کنند و ف الیتهای کوچککنندگان را به گروهشرکت. 

 هنگام برگزاری ان طاف داشته باشند و اگر الزم است تغییراتی را در حین برگزاری ایجاد کنند. 

را به « سخنوری هنر»کالس درسی ( های برجستهارائه سخنرانی)که  ید دارید بخش سوم  فرض کنید

 . شکل یک کارگاه آموزشی یک روزه برگزار کنید

 کنید؟ چرا؟ هایی را انتخا  میها و ف الیتچه روش 

 های انتخابی  واهید داشت؟ هایی در اجرای روشکنید چه چالشفکر می 
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گر با درک موضوع، تسهیل. کنندگان استگر و شرکتاساس یادگیری مشارکتی تمادل تجربیات بین تسهیل

کنندگان کمک کند از دانش و تجربه  ملی  وشااان اسااتهاده کنند و درکی مساالولیت را دارد که به شاارکت این

توانند های آموزشاااای مشااااارکتی میدوره. ها و وفایف  ودشااااان به دساااات آورندتر از نقشتر و د یقعمیق

بر ی از . نندکنندگان ر م بزگر و هم برای شاااااارکتتجربه یادگیری  وشاااااااایندتری را هم برای تسااااااهیل

 :های م مول و پرکاربرد آموزش مشارکتی شامل موارد زیر استروش

 کنندگان برای شاااارکت اولین  دم برای ایجاد عال ه و جلب شاااارکت این روش م موال   :بارش فکری

 واهد که بدون ارزیابی یا کنندگان میگر از شاااااارکتدر این روش، تسااااااهیل. ها اسااااااتدر ف الیت

در این روش، ت داد . آید بگویندشان میدر مورد موضوع مورد بحث به ذهن ضاوت، آنچه را که 

توان در مورد ها میب د از طرح همه ایده. شااااااود مهم اسااااااتهایی که مطرح میایده( و نه کیهیت)

ای که در درجه اول غیرعملی و نشااادنی به نظر گاهی ممکن اسااات ایده. عملی بودن آنها بحث کرد

ای اگر در بارش افکار مطرح چنین ایده. ایده  الق،  پخته و  ابل اجرا  شود رسید تمدیل به یکمی

 . نشود ممکن است هرگز مورد توجه  رار نگیرد

 ال و  واهد که در روند یادگیری  ودشاااااااان ف   کنندگان میاین روش از شاااااارکت :گفتگو و تعامل

ال ؤکند که کنجکاو شاااوند، سااامیکنندگان تقویت همچنین این انگیزه را در شااارکت. گر باشاااندتحلیل

 . های جدید فکر کنندبپرسند و به ایده
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  در این روش . این روش در وا ع مکمل روش سااخنرانی اساات :استتتفا ا او وستتامل آمو شموو تت

های صااااااوتی و گر همزمان با صااااااحمت کردن، از ابزار کمک آموزشاااااای از جمله کمکتسااااااهیل

کند تا منظور  ودش را مطال ه موردی اسااتهاده میو ( و شااکساات)های موفقیت تیااویری، داسااتان

 .های مختلف بیان کندتر و با ذکر مثالشهاف

 

هسااتید و  یااد دارید بخش اول آن را « عمومی وجهه سااا تن»گر کالس درساای تسااهیل فرض کنید

اساات و در آن چهار مدل پنجره جوهری « ء ودارزیابی و ارتقا»موضااوع این بخش . توضاایح دهید

 . توضیح داده شده است« بودن  ود»و همچنین 

 تواند به تههیم بهتر این مهاهیم کمک کند؟ به نظر شما چه ابزاری می 

 کنید؟شما چطور از این ابزار استهاده می 

 

 

  ها در مساایر مرتمط این اساات که به پیش رفتن بحثگر در بحث گروهی، نقش تسااهیل :بحث گروه

ها و نظرات هاساات و کمتر ایدهگر تنها راهنما و هدایتگر بحثدر وا ع تسااهیل. و درساات کمک کند

 .کند ودش را مطرح می
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 توانید یک نظرساانجی که  مال  می ساانجی نظردر درس «  نظرساانجی و نظرسااازی»برای تمرین بخش  

طرفداران »و « طرفداران نظرسنجی»کنندگان را به دو گروه سپس شرکت. انجام شده را توضیح دهید

زمانی را ت یین کنید و از دو گروه بخواهید در دا ل گروه  ودشااااان درباره . تقساااایم کنید« نظرسااااازی

سااپس دو گروه با هم بحث کنند چه اسااتداللی برای پاسااخ  ودش دارد؟ و . هایشااان صااحمت کننداسااتدالل

 ت؟چرا با گروه مقابل مخالف اس

 

 

  توان آموزش را در کنندگان میص شاارکتدر شاارایطی بسااته به موضااوع و سااطح تخیاا   :میزگر

کردن در کردن و صااحمتت آمادهکنندگان مساالولی  در این شاایوه، شاارکت.  الب میزگرد برگزار کرد

 . ها باشدگر این است که گرداننده بحثمورد موضوعات ت یین شده را بر عهده دارند و نقش تسهیل

 های یادگیری مشارکتی استرترین روشث  ؤاین روش، از م (:هاتمرمن مهارت)ها آر ن نقشباوی .

اند تمرین هایی را که یاد گرفتهکنند که مهارتکنندگان این فرصاات را پیدا میدر این روش، شاارکت

( نمایش باشااااادتواند بازی یا که می)برای اجرای این روش، طرحی . آن را تجربه کنند کنند و عمال  

کننده اجرای این نقش به شااارکت. شاااودکننده نقشااای داده میشاااود که در آن به هر شااارکتریخته می

گر در این شاااااایوه طراحی طرح و نقش تسااااااهیل. کند که آنچه را که یاد گرفته تمرین کندکمک می

 . هاستنقش( کارگردانی)راهنمایی 
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« ثیر در بر ورد اولأت» سمت . هستید« سخنوری هنر»فرض کنید که مسلول برگزاری کالس درسی 

این . طراحی کنید« هاکردن نقشبازی»بخوانید و یک ف الیت براساااااس « هنر سااااخنوری»را از دوره 

 :های زیر طراحی کنیدالؤالیت را در  الب سف   

    الیت چیست؟هدف از اجرای این ف 

 کنندگان چه چیزی را یاد بگیرند؟الیت شرکتاست در پایان این ف    رار 

 الیت را چطور انتخا  کنیم؟کنندگان در این ف   شرکت 

 ها را برچه اساسی تقسیم کنیم؟نقش 

 اگر کسی در اجرای نقش به مشکلی بر ورد کرد یا در میانه راه منیرف شد چه کنیم؟ 

    الیت را چطور ارزیابی کنیم؟نتیجه این ف 

 الیت کدامند؟های اجرای این ف   چالش 

 

  این روش نه تنها برای ترویج یادگیری مشارکتی استهاده می شود بلکه بهترین روش  :مدل آارگاه

کنندگان با در این روش، شرکت. کنندگان استبرای استهاده بهینه از ترکیب دانش و مهارت شرکت

در هر . شوندبندی میهای کوچکتر تقسیمتوجه به عالیق و موضوعات مرتمط به کارشان در گروه

گروه انتخا  ( لیدر)داده به عنوان راهمر نهر که توانایی رهمری باالیی از  ودش نشاااااانگروه یک 

های گروه را هماهنگ کند و به نمایندگی از گروه وفیهه راهمر گروه این اساااات که بحث. شااااودمی

برای هر گروه موضاااوعی مرتمط با موضاااوع کلی دوره آموزشااای . های گروه را ارائه کندتیااامیم
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 روش کارگاهی م موال  . پردازندد، و اعضاااای گروه درباره آن موضاااوع به بحث میشاااوت یین می

 . شودهایی با تخیص و سابقه باال توصیه میبرای گروه

 توانند بسااااااته به شاااااارایط، گران میثر که تسااااااهیلؤیک روش م :هانظارت  ر حین اجرای مهارت

های وا  ی کنندگان فرصتشرکتکنندگان اجرا کنند این است که برای موضوع و مو  یت شرکت

 .گیرند را به مرحله اجرا دربیاورندهایی که یاد میفراهم کنند که بتوانند مهارت

 

سهیل  سنجی چه هست و چه  واهید بخش نظرهستید و می« نظرسنجی»گر کالس درسی فرض کنید ت

 : کنندگان بخواهید کهتوانید از شرکتمی. تدریس کنیدنیست را 

 هر کدام موضوعی را با توجه به دغدغه و کار  ودشان انتخا  کنند. 

 نامه بسازندیک پرسش. 

 گیری کنند و نظرسنجی را در مقیاسی کوچک اجرا کنندنمونه. 

 آوری، استخراج و تحلیل کنندها را جمعداده. 

 نتیجه را تحلیل کنند. 

  گزارش از نتیجه تحلیل بنویسندیک. 
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نکته بساااااایار مهم در مورد این . افتددر این روش، بخش مهمی از یادگیری در حین انجام کار اتهاق می

به موضوع و مراحل اجرای کار مسلط باشد و همچنین توانایی  گر باید کامال  روش این است که تسهیل

 . داشته باشدکنندگان باالیی در ارزیابی د یق عملکرد شرکت
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کنندگان رکن اسااااسااای هر دوره آموزشااای با هر ال شااارکتریزی د یق برای حضاااور و مشاااارکت ف   برنامه

ای شروع، ادامه و گر باید بربا درنظر گرفتن این نکته مهم، تسهیل. موضوع، مخاطب و مدت زمانی است

 . ریزی کنداتمام دوره برنامه

 : روع  ورا با شمس برآر

سهیل . شان را به سمت موضوع دوره بمردکنندگان را جلب کند و ذهنگر باید عال ه شرکتهنگام شروع ت

که ریزی شده باشد اند که یاد بگیرند اما سا تار دوره باید طوری برنامهکنندگان آمدهدرست است که شرکت

با اسااااااتهاده از روش  تواناین کار را می. کنندگان را به ساااااامت محتوای آماده شااااااده راهنمایی کندشاااااارکت

کند کنندگان کمک میالیت کوتاهی اسااات که به شااارکتآیس برکر ف   . انجام داد(  یا آیس برکر)کردن یخ آ 

شند سمت به دوره و مشارکت  کنندگانشود که شرکتهمچنین این روش باعث می. که با یکدیگر راحت با ن

 :الیت آیس برکر الزم استق یک ف   برای اجرای موف  . ها اشتیاق بیشتری پیدا کننددر ف الیت

 الیت متناسب با آنها تدارک بمینیدکنندگان را بشناسید و ف   پیش از دوره شرکت. 

    الیتی را انتخا  کنید که  ودتان هم برای اجرای آن مشتاق هستیدف. 
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  اگر کسی تمایلی به شرکت ندارد یا احساس راحتی . الیت شرکت کنندبخواهید که در این ف   از همه

توانید از او بخواهید این جمله می مثال  . نمی کند سااا ی کنید راه دیگری برای مشاااارکت او پیدا کنید

 «... دانستید که منشنا تید میاگر شما من را می»: را کامل کند

 

درنظر . هساااتید« نهس به اعتماد افزایش و شاااخیااای دیریتم»گر کالس درسااای که تساااهیل فرض کنید

شته شید که در این دوره با باورها، اعتماد به نهس و تجار  شخیی شرکتدا . ر داریدکنندگان سروکابا

با . کنندگان را برانگیزداسیت یا احساسات شرکتشوند ممکن است حس  هایی که انجام میالیتبنابراین ف   

الیت توضااااایح دهید که این ف    .درنظر گرفتن این عوامل یک آیس برکر با موضاااااوع مرتمط طراحی کنید

 این ف الیت چه هستند؟های احتمالی چالش. شودکنندگان با یکدیگر میچطور باعث راحتی شرکت

 

سهیل. کنندگان به توافق برسیدسپس در مورد  وانین دوره با شرکت کننده را ت یین گر و نقش شرکتنقش ت

کنندگان بگویید، مراحل اجرای دوره را توضاااااایح دهید، و رفتار مورد کنید، انتظارات  ود را از شاااااارکت

گران هم بدون ت یین  وانین و مدیریت استراتژیک تسهیلترین حتی آماده.  مول در طول دوره را ت یین کنید

گر و چطور در طول دوره تسااااااهیاالکننااد کااه این  وانین ت یین می. تواننااد دوره موفق برگزار کنناادنمی

همچنین در صاااورتی که در طول . کنندگران با یکدیگر چطور ت امل میکنندگان و همچنین تساااهیلشااارکت

. کنیدتوانید از این  وانین برای آرام کردن فضا استهادهشکلی بر ورد کردید میکننده ای به مدوره با شرکت

 :بر ی از این  وانین کلی شامل این مواردند. کنندگان بگوییدت وانین را به طور واضح و شهاف به شرک
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 های دیگران  و  گوش کنیدبه صحمت. 

 به نظرات دیگران احترام بگذارید. 

 به راحتی بیان کنید صادق باشید  نظر  ود را. 

 اگر با نظر کسی مخالهید با احترام و لحن دوستانه مطرح کنید. 

این  وانین را . در کنار این  وانین کلی، می توانید بنابر مقتضاااااایات دوره  وانین دیگری را هم ت یین کنید

بخواهید  ودشااان  وانین کنندگان توانید پیش از دوره ت یین کنید یا اینکه پیش از شااروع دوره از شاارکتمی

کنندگان را بپرساید و نظر شارکت اگر پیش از شاروع دوره  وانین را ت یین کردید حتما  . دوره را ت یین کنند

کنند که صااادایشاااان کنندگان احسااااس میبا این کار شااارکت. اگر نظری داشاااتند آن را در  وانین اعمال کنید

 . شنیده شده است

توجه کنید که چگونگی . گی اجرای دوره را با جزئیات بیشااتری توضاایح دهیدها و چگونالیتپس از آن، ف   

هایی را برای رسیدن الیتگر از  مل اهدافی را ت یین کرده و ف   تسهیل. اجرای دوره یک روند دوطرفه است

کنندگان هم با انتظارات و تیااورات  ودشااان اما از طرفی شاارکت.  اسااتریزی کردهبه این اهداف برنامه

توانند بر سر چگونگی اجرای دوره توافق کنندگان میگر و شرکتهنگام شروع دوره تسهیل. شوندارد میو

 .   کنند و در صورت نیاز در برنامه از  مل ت یین شده تغییراتی ایجاد کنند

این کار . کنندگان گهتگوی غیررساامی داشااته باشااید مل از شااروع دوره، در مورد موضااوع دوره با شاارکت

کنندگان را با دوره و شیوه اجرای آن ها را بههمید و از طرفی شرکتشود که مسائل مهم از دید آنث میباع

کنندگان بخواهید که درباره انتظاراتشااااان فکر کنند و آنها را با برنامه ت یین همچنین از شاااارکت. آشاااانا کنید

العات کنندگان اط  گر و شااارکتساااهیلموفقیت دوره تا حد زیادی بساااتگی به این دارد که ت. شاااده تطمیق دهند
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ها و مطالب  ات  ودشاااااان را با ف الیتکنندگان بتوانند نیازها و تو   زیادی را با هم ردوبدل کنند و شااااارکت

 . دوره تطمیق دهند

ها و انتقال مطالب اساااات و یادگیری الیتاین بخش، اجرای ف   . شااااوددر ادامه، بخش اصاااالی دوره آغاز می

تواند روند مشااارکت های زیر میاسااتهاده از اسااتراتژی. افتدکنندگان در همین بخش اتهاق میاصاالی شاارکت

 :ف ال و یادگیری را به حداکثر برساند

 کنندگان را وادار به فکر شااود و شاارکتال پرساایدن باعث باز شاادن مکالمه میؤساا :ال بپرستتیدؤستت

 . کندکردن می

 اید کنندگان درک کردههای شرکتآنچه را که از صحمت :آنندگان را مرور آنیدهای  رآتصحبت

کند که به گهته  ودشان دوباره کنندگان کمک میاین کار به شرکت. را با کلمات  ودتان تکرار کنید

 .فکر کنند

 کنندگان و همچینین شاارکت شااود ت امل بین شاارکتکردن باعث میبحث :آر ن را تشتتومک آنیدبحث

 .  کنندگان با دیدگاه های دیگر آشنا شوندبیشتر شود و شرکتگر کنندگان و تسهیل

 تشااااااویق »تواند این باز ورد می :مل آنید و باوخور تان را مطرح آنیدأهمزمان با گوش آر ن ت

ت اطمینان پیدا کردن از صاااااح  »، « الصاااااه کردن»، «روشااااان کردن»، «کردنتکرار»، «کردن

 :این کار باعث می شود که. باشد« صحمت

o  العات را در ذهن  ودشان تحلیل کنندکنندگان در حین صحمت کردن اط  شرکت. 

o کنندگان به درک مشترکی از موضوع برسندشرکت. 
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 تواند ک  وی برای یادگیری است و میصریح و دلسوزانه محر   باز ورد :بدهید( فیدبو)خور  باو

 . چه م نایی دارد شان عمال  کنندگان نشان دهد که حرفبه شرکت

 :های زیر استکردن موفق یک دوره آموزشی با این روش، کسب مهارتدر عین حال الزمه مدیریت

 گریمهارت تسهیل 

 گریمهارت پرسش 

 االتؤگویی به سمهارت پاسخ 

 هامهارت اداره کردن بحث 

نقش ثر دوره آموزشی این است که به  اطر داشته باشیم ؤگری منکته کلیدی در تسهیل :گریمهارت تسهیل

ها جهت بدهد و به بحث ها را راهمری کند، نه اینکه پاسااخ درساات را مسااتقمیا  گر این اساات که بحثتسااهیل

هایشان را به روشنی مطرح کند و در صورت لزوم کنندگان کمک کند که ایدهگر باید به شرکتتسهیل. بدهد

 : کندبهتر کمک می گری هرچهنکات زیر به تسهیل. ها کمک کندتر مطرح شدن ایدهبه پخته

 کنندگان احترام بگذاریدبه شرکت. 

 نسمت به موضوع دوره و  ود دوره اشتیاق داشته باشید. 

 هایشااان تشااویق ال پرساایدن و به اشااتراک گذاشااتن ایدهؤکنندگان را هم به سااال بپرسااید و شاارکتؤساا

 . کنید

 روشن و صریح باشید. 

 های  ودتان را مطرح کنیدتجربهها و کنندگان ایدهس ی کنید کمتر از شرکت. 
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 کنندگان فرصت بدهید که فکر کنند و سپس کنید به شرکتای را مطرح میال یا ایدهؤهنگامی که س

ال را به شکل دیگری ؤاگر جوابی نگرفتید س. تا ده بشمارید و سپس جوا  را بخواهید. پاسخ دهند

 . مطرح کنید

 اسمشان را  طا  کنید و نظرشان را بپرسید. کنیدکنندگان ساکت دعوت به مشارکت از شرکت. 
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کند که ری مطرح االتی بپرسااااااد یا مماحث را طوؤگر این اساااااات که ساااااایکی از مهمترین وفایف تسااااااهیل

ثرترین ؤکردن یکی از مال پرسااایدن و تشاااویق به بحثؤسااا. گویی کندکنندگان را تشاااویق به پاساااخشااارکت

فکر کنند، در جستجوی پاسخ باشند،  کند عمیقا  کنندگان کمک میهای آموزشی است که به شرکتاستراتژی

کند که نکات زیر به شااما کمک میاسااتهاده از . و از دانش  ملی  ود برای یادگیری دانش جدید اسااتهاده کنند

 :گویی د یق بکندکنندگان را تشویق به پاسخاالتی را مطرح کنید که شرکتؤس

 بله و  یر نیساات و همچنین یک جوا  درساات  االتی که جوابشااان صاارفا  ؤساا. االت باز بپرساایدؤساا

 : مثال  . برای آن وجود ندارد

 آیا شما این مطالب را دوست دارید؟  :ال بستهؤس

 دادید؟ واستید این مطالب را طراحی کنید چطور این کار را انجام میاگر شما می :ال باوؤس

 ها بخواهید کنندگان بخواهید مو  یت یا فضای فرضی را تیور کنند از آنبه جای اینکه از شرکت

 . یک تجربه از گذشته  ودشان را به یاد بیاورند

 مسلله را مطرح کندال باید تنها یک ؤهر س. االت د یق بپرسیدؤس. 

 های نادرست نگذرید و المته فردی که پاسخ اشتماه داده را از پاسخ. های نادرست پاسخ دهیدبه پاسخ

ساز فرد پاسخ.  جالت زده نکنید سپس  ال را دوباره ؤدهنده به  اطر فکر و پاسخش تشکر کنید و 
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.  مم چطور به این جوا  رساایدیتونم بههمی. چه جالب»: ممکن اساات بگویید مثال  . از همه بپرسااید

 «.کنندبمینیم دیگران چطور فکر می
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الی ؤکساای ساا»پرسااید این اساات که کنندگان میالی که از شاارکتؤترین سااگر، م مولعنوان یک تسااهیلبه

کند به آن کنندگان کمک میکار به شرکت این. الی پرسید پاسخ را به بقیه محول کنیدؤاگر کسی س«. دارد؟

 . ال محک بزنندؤال فکر کنند و دانش  ودشان را درباره آن سؤس

به راحتی . دانید تظاهر به دانساااتن نکنید و جوا  نادرسااات ندهیدالی مطرح شاااد که جوابش را نمیؤاگر سااا

گر کسااای پاساااخی نداشااات بگویید که ا. توانند پاساااخ دهنددانید و از دیگران بپرساااید که آیا میبگویید که نمی

 . دهیدبه او می کنید و جوا  را ب دا  درباره سوال تحقیق می

ال جوا  ؤتر بشکنید و به هر ستر و راحتال های کوچکؤال را به سؤال سختی مواجه شدید سؤاگر با س

 .د یق بدهید

ال را ؤتوانید به کسااای که سااامی.  واهید پاساااخ بدهید به راحتی بگوییدالی مواجه شااادید که نمیؤاگر به سااا

 .  کنیدپرسیده بگویید که ب د از جلسه با او صحمت می
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هایی کنندگان تجربههر کدام از شاارکت. شااودمهم اساات که شاارکت کنندگان بدانند که صاادایشااان شاانیده می

گر باید بتواند براسااااس نظرات و تساااهیل. دهندکنند و نظر میها شااارکت میدارند که براسااااس آن در بحث

هنگام بحث . ها را مدیریت کند و پیش بمردشاااود بحثکنندگان مطرح میهایی که از طرف شااارکتصاااحمت

 :مثال  . باشدگر داشتهیاز به مدیریت تسهیلهایی پیش بیاید که نممکن است مو  یت

 در این حالت  : هدآر ن استتت و اجاوا صتتحبت به بقیه را نم ای  ائم  ر حال صتتحبتآنندا تترآت

کننده بکاهد و فرصااات را در کردن این شااارکتگر باید راهی را پیدا کند که از زیاد صاااحمتتساااهیل

هایش مکثی کرد، به آرامی کننده در  الل صحمتزمانی که آن شرکت مثال  . ا تیار دیگران بگذارد

مطملنم که »سااپس رو به همه بگویید که . و با رعایت احترام از نظراتی که ارائه کرده تشااکر کنید

 مسااالما  .  یلی مایلم نظرات بقیه دوساااتان را هم درباره موضاااوع بدانم. های  وبی دارندبقیه هم ایده

 «.  هر کدام از ما تجربیاتی داریم که برای سایرین مهید و جالب  واهد بود

 اندکنندگان ساااکت مواجه شاادهگران با شاارکتهمه تسااهیل :آنندگان مواجه  تتدمدبا ستتکوت  تترآت .

هیجان و مشااااااارکت باالیی را ایجاد کرده بود با گروهی دیگر از  حتی ممکن موضااااااوعی که  مال  

کنندگان از آن در چنین حالتی، ممکن اسااااات شااااارکت. متهاوتی باشاااااد کامال  کنندگان تجربه شااااارکت

شند شده با شان کسالتؤیا اینکه آن موضوع و س. موضوع  سته  شدال ها برای شده با در این . آور 
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توانید زنگ تهریح های کوتاه دیگری را آماده داشته باشید تا فضا را عوض کنید یا میحالت ف الیت

 . بگیریدکوتاهی را درنظر 

 

به . هسااتید« انتخاباتی پیام مدیریت و انتقال، سااا ت، طراحی»گر کالس درساای فرض کنید شااما تسااهیل

 :دهید کهاید و توضیح میرسیده« ثرؤم یارهای یک پیام م»بخش 

حامیان و نیز کمپین شااما، صاارف  بیشااتر منابع مادی و م نوی شااخص شااما به عنوان نامزد انتخابات،»

ثیر بگذارید تا به أصرف اینکه با مخاطمان ارتماط بر رار کنید و بر آنها ت. شودرساندن پیام انتخاباتی می

. بنابراین یک پیام باید از کیهیتی بر وردار باشاااااااد که بتواند چنین هدفی را تامین کند. ی دهندأشااااااما ر

 «ثیرگذار چه هستند؟أهای یک پیام مناسب و تویژگیاما . باشد«  ابل فروش» اصطالحا  

 اندیشید؟در این مثال اگر با سکوت جمع مواجه شدید چه تدابیری را می

 

 ای درگرفت، پیش از کنندگان مشاااجرهاگر بین دو یا چند نهر از شاارکت :آنندگانتضتتا  بین  تترآت

ها را با توانید شااو ی کنید یا صااحمتمی مثال  . آنکه اوضاااع از کنترل  ارج شااود با آن مقابله کنید

 . لحن دیگری دوباره بیان کنید و از آنجا صحمت را عوض کنید
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هساتید و به این بخش « پیروزی برای ساازیزمینه و شاناسایروش»گر کالس درسای تساهیل فرض کنید

 : ایداز بحث رسیده

بر ی از آنها نه . اندکردهزنان بساایاری در انتخابات شااوراهای شااهر و روسااتای کشااور تاکنون شاارکت»

های زیادی را سااازمان اند، بلکه در دوران عضااویت  ود ف الیتتنها موفق به پیروزی در انتخابات شااده

کرد که ریاست کمیسیون توان به فاطمه اسکندری عضو شورای شهر کرج اشارهاز میان آنها می. اندداده

او در انتخابات شااورای شااهر با این شاا ارها شاارکت کرد که از . داردفرهنگی این شااهر را نیز بر عهده

 :کندآنها با عنوان پیمان با مردم یاد می

 های  ود را به مردم اعالم ی ورود به شااااورای شااااهر، فهرساااات اموال و داراییاعضااااا در ابتدا

 .نمایند

 آورمیک شهردار، در حد و اندازه یک وزیر به کرج می. 

  باید افتتاح شود ۹۴ ط یک  طار شهری کرج تا سال. 

  جنوبی کرج ایجاد شود –باید کمربند شمالی. 

   میمندم ت برای احیای باغ سیب و باغات جهانشهرکمر هم. 

 تقاطع غیرهمسطح در نقاط کلیدی کرج  واهم بود ۱۰گیر ایجاد پی. 

 گیرمحق آ  کرج را از آ  سد کرج می. 

  حاشاااااایه رود انه کرج و بلندی های بی جی عظیمیه باید تمدیل به بزرگترین مجموعه تهریحی–

 .توریستی  اورمیانه شود
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 کنمها را برای مشارکت مردم راه اندازی میشورایاری. 

 یر کافی اسااات و توسااا ه زیر بنایی اساااتان المرز را به همراه تیمی متخیاااص آغاز أدو ساااال ت 

 . واهم کرد

 دانید؟از مجموع این ش ارها کدام ش ارها را منطقی و  ابل اجرا توسط یک شورای شهر می

شورای  های  انم فاطمه اسکندری یا سایر اعضایبرای یادآوری هنوز فهرستی از اموال و دارایی

شما آیا این پس اهمیت چنین وعده. استشهر کرج مشاهده یا گزارش نشده هایی در چیست؟ به نظر 

ها بیشاااتر شاااکل آرزوهای مشاااترک عامه مردم کرج را ندارند؟ آرزوهایی که حتی مردم تحقق وعده

 «کنند؟شدنشان احساس رضایت میدانند ولی از بیانآنها را ممکن نمی

های شما درباره  انم اسکندری کنندگان به صحمتشما تمام شود یکی از شرکت پیش از آنکه صحمت

. کنندکنندگان با نهر اول شاروع به جر و بحث میبالفاصاله دو نهر دیگر از شارکت. کنداعتراض می

 کنید؟شما در این مو  یت چه می
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بندی مماحث بساااایار مهم اساااات و در چگونگی جمع. بندی آن اسااااتآ رین مرحله یک دوره آموزشاااای جمع

 :بندیهنگام جمع. ثیر بسزایی داردأکنندگان تها در ذهن شرکتالیتسازماندهی شدن اطالعات و ف   

 به . توضیح دهندهای اصلی و نکات اصلی دوره را به طور  الصه کنندگان بخواهید ایدهاز شرکت

 .االتشان پاسخ دهیدؤال کنند و به سؤکنندگان فرصت دهید که سشرکت

 هایی که برای رساااااایدن به این الیتکنندگان بخواهید اهداف دوره را یادآوری کنند و ف   از شاااااارکت

 .اهداف انجام شد را مرور کنند

 تان از وره و همچنین ارزیابینظرتان را درباره کلیت د. کنندگان باز ورد بدهیددر پایان به شاارکت

کنندگان بخواهید دوره را نقد کنند، از شاارکت. کنندگان را بگوییدشاارکتسااطح یادگیری و پیشاارفت

 . شان را مطرح کنندارزیابی  ودشان را بگویند و پیشنهادات
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توانند یادگیری مشاااارکتی را تقویت پردازیم که میهای آموزشااای میدر این بخش به توضااایح انواع تکنیک

 . ها مهم هستندها به اندازه  ود تکنیکآموزشگران باید توجه کنند که چگونگی اجرای این تکنیک. ندکن

گران به مطالب آموزشاای، زمان و نیازهای برای انتخا  تکنیک مناسااب برای هر دوره الزم اساات آموزش

انتخا  تکنیک  گیری درعالوه بر آن، تجربه و تخیااص آموزشااگر در تیاامیم. کنندگان توجه کنندشاارکت

آموزشااااااگران در این انتخا  کمک  های زیر بهتمرین. ثری داردؤمناسااااااب برای یک دوره  اص نقش م

 :کندمی

    الیت را پیش از ف   . دانیدالیتی مطملن شوید که همه مراحل آن را د یق می مل از نهایی کردن هر ف

 .اجرا در گروه، با  ودتان تمرین کنید

   کنندگان بگذاریددر ا تیار شرکت مطالب را حتما. 

    کنندگان زمان به شااارکت. کنندگان توضااایح دهیدها را روشااان و واضاااح به شااارکتالیتاهداف و ف

 .هایشان را بپرسندالؤبدهید که س

 تر پیش رفتن کار کمک این کار به سریع. بندی کنیدکنندگان را گروهپیش از شروع آموزش، شرکت

 . کندمی

  بگویید که چقدر زمان برای هر ف الیت داریدروشن و واضح. 
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  برای هر گروه یک سرگروه انتخا  کنید که زمان را مدیریت کند و در صورت لزوم گزارش کار

 . گروه را آماده کند

 ها سر بزنید و مطملن شوید که ها کارشان را شروع کردند به گروهچند د یقه ب د از این اینکه گروه

 .ددرباره کار روشن هستن

 ال های گروه ها پاسخ دهیدؤبه س. 

    الیت به مشکلی بر ورد کرد راهنمایی و کمک کنیداگر گروهی در اجرای ف. 

 توانند ای میهنمایی کنید که چه استهادهاگر گروهی کارش را زودتر از زمان ت یین شده تمام کرد را

 .از زمان با ی مانده بکنند

  ها به زمان بیشااااااتری احتیاج دارند برطمق این نیاز گروهاگر به نظرتان رسااااااید که همه یا اکثریت

 . ادامه برنامه را تغییر دهید
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توان گهت که موفقیت یک دوره آموزشاااای به می. ترین نقش را در تمام مراحل آموزش داردگر مهمتسااااهیل

گر نقشاااای چندگانه دارد و موفقیت دوره در وا ع تسااااهیل. گر بسااااتگی داردو فرفیت تسااااهیلمیزان توانایی 

المته گاهی . های چندگانه را به  وبی مدیریت کندگر بتواند این نقشآموزشااای بساااته به این اسااات که تساااهیل

فرفیت  ود گر نتواند از حداکثر این نقش ها ممکن اساات باعث اسااترس یا سااردرگمی شااود و نهایتا تسااهیل

 :گر بایدگیری از چنین حالتی تسهیلبرای پیش. استهاده کند

 .های  ود را به  وبی بشناسد و به د ت برای  ودش ت ریف کندنقش :اول

   .بندی کندبندی و ترتیبها را براساس اهداف آموزشی اولویتنقش : وم

چه زمانی اولویت دارد و بنابراین نه  گر بتواند تشاااخیص دهد چه کاری درکند که تساااهیلاین کار کمک می

ستهاده را میکاهد بلکه تسهیلتنها از فشار کار می یک نکته مهم این است . کندگر از توان  ودش حداکثر ا

شااود که های فردی باعث میکنند، تهاوتکنندگان مطالب مشااابهی را دریافت میکه علی رغم اینکه شاارکت

شند نهایتا   شته با بینند در وا ع کنندگان آموزش میآنچه که شرکت. هرکدام سطح و نحوه عملکرد متهاوتی دا

کنندگان این اما هرکدام از شرکت. های  ودشان به دیگران استهای الزم برای انتقال آمو تهکسب مهارت

 . دهندمیهای  اص  ودشان مورد استهاده  رار ها را با توجه به شرایط و تهاوتمهارت



36 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

گر لاما پیش از اینکه تسااااهی. گری  ودش را داردگری شاااایوه  اص تسااااهیلهمانطور که گهتیم هر تسااااهیل

ها شااایوه ا ت ریف کند الزم اسااات به چند ویژگی اولیه مجهز باشاااند تا بتواند براسااااس آنبتواند روش  ود ر

 :ها عمارتند ازاین ویژگی. گری  ود را ت ریف و تقویت کندتسهیل

 گری را به تواند در کارش موفق باشااد که تسااهیلگر زمانی مییک تسااهیل :عالقه به انجام امن آار

شد« انتخا »عنوان حرفه  ودش  د برد بلکه ت ه  در این صورت نه تنها از کارش لذت می. کرده با

شتری را در  مال کارش احساس می سهیلهمچنین باعث می. کندو مسلولیت بی گر انگیزه شود که ت

 . کنندگان ایجاد کندبیشتری را برای یادگیری در شرکت

 سهیلعالوه بر مهارت : ا تن  انش آاف  نسبت به موضوع سهیلگریهای ت گر باید دانش ، یک ت

این . های آموزشاااای را تدوین کندکافی از موضااااوع را داشااااته باشااااد و با توجه به این دانش ف الیت

ها و مطالب مناسااب برای یک موضااوع  اص را انتخا  کند که روشگر کمک میدانش به تسااهیل

 . کند
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 و شاااخیااای مدیریت»و « انتخابات برای اساااتراتژیک آمادگی»گر دو کالس درسااای تساااهیل فرض کنید

محدودیت انتخابات شااااوراها و »ی بحث در دوره اول  یااااد دارید برا. هسااااتید« نهس به اعتماد افزایش

برای دوره دوم  یاااااد دارید برای بحث . الیتی را اجرا کنیدف   « وضااااا یت جنسااااایتی انتخابات شاااااواراها

کننده در هر دو دوره در صااورتی که گروه شاارکت. الیتی را تدوین کنیدف   « های آنالؤسااازی و سااپیام»

شما نوع ف الیت برای این بحث شد، به نظر  شما چه ف    یکی با شد؟  الیتی را برای این بحث باید متهاوت با

 گری این بحث با هم متهاوتند؟های تسهیلبینید؟ چرا شیوهتدارک می

 

 

  ق باید نسااااامت به رفتار افراد د یق و گر موف  یک تساااااهیل : ا تتتتتتن  ره و فهم اوزیه او رفتار افرا

های مختلف، کند چرا افراد یا گروهگر درک کند که تسااااااهیلاین ویژگی کمک می. کنجکاو باشااااااد

گر با حتی ممکن است که تسهیل.  دهندهای متهاوتی از  ودشان بروز میها و پاسخاشتیاق، واکنش

کنندگان در روند در مواردی، ممکن اسااااات که شااااارکت. کنندگان روبه رو شاااااودبی میلی شااااارکت

یا شاااااارایط را  ند،  ند، اعتراض کن جاد کن ندبرگزاری دوره ا الل ای خت کن کار ساااااا مه  .  برای ادا

گری که اندکی به روانشاااااناسااااای رفتار آشااااانایی دارد در چنین مو  یتی دلیل اصااااالی چنین تساااااهیل

گر همچنین، چنین ویژگی به تساااهیل. تواند مشاااکل را به  وبی رفع کندفهمد و میرفتارهایی را می

های آموزشااای را اساااتراتژی های افراد را بشاااناساااد ومندیکند که رویکرد، منافع و عال هکمک می

 .  کنندگان را تشویق به مشارکت کندطوری طراحی کند که شرکت
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 گر موفق لیک تسااهی :آنندگان، شگاه   ا تتتن او ستتوابک، اوزومت و نیاوهای شنان تتناختن  تترآت

منظور از این شااااانا ت، داشاااااتن درک کامل از طمقه . شاااااناسااااادکنندگانش را به  وبی میشااااارکت

ها، انگیزه شااارکت، مندیشاااان، عال هصفرهنگی و ا تیاااادی آنان، ساااابقه کار و تخیااا  اجتماعی، 

چنین شااانا تی . های آن ها در آینده اسااات ات، و نقشاهداف، ساااطح توانایی یادگیری، نیازها و تو   

های های دیگری از جمله مشاااهده د یق و بحثتواند به شااکل رساامی کسااب شااود و هم از راههم می

 .  رسمیگروهی غیر 

 شود و هم فضای آموزشی هم به فضای فیزیکی و امکانات اطالق می :امجا  فضای مثبت و پربار

رغمت نتیجه کنندگان بیبرای مثال آموزش دادن به گروهی از شرکت. کنندهبه آموزشگر و شرکت

 گری که دانش و مهارت کافی داشااته باشااد،از طرفی بدون حضااور تسااهیل. پرباری نخواهد داشاات

توانند همچنین، لوازم و تساااااهیالت کمک آموزشااااای می. روند یادگیری به  وبی پیش نخواهد رفت

 . روند یادگیری را تسهیل کنند

گر بداند که مساالولیت تدارک چنین فضااایی به عهده اوساات و نماید منتظر شااود که مهم اساات که تسااهیل

تواند در ایجاد فضاااای مناساااب یر میهای زفضاااایی با ویژگی. چنین فضاااایی در ا تیار او  رار بگیرد

 :برای آموزش مشارکتی کمک کند

 کنندگان دور هم بنشینندتای باشد و شرکها دایرهاالمکان چینش صندلیحتی. 

 االمکان از عوامل بر هم زننده بیرونی مثل سروصدا و غیره جلوگیری شودحتی.  

 باشد گر نماید بیش از بیست تا سی د یقهکردن تسهیلزمان صحمت.  
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 توان برای ایجاد مکالمه دو طرفه ال کردن و نظر پرسااااایدن میؤهای مشاااااارکتی مثل سااااااز روش

 .استهاده کرد

 المقدور طوری هماهنگ کنید که ساااااااعت کاری یا مو  ی شاااااالوغ نماشااااااد، و زمان دوره را حتی

 .کنندگان بدون دغدغه و نگرانی در دوره شرکت کنندشرکت

 

 های مختلف کارش را گر موفق باید توانایی مدیریت کردن جنمهتسااااااهیلیک  :مهارت ارتباط گری

های ارتماط گری را هایی از جمله مهارتدر وا ع، عالوه بر دانش کافی، باید مهارت. تقویت کند

ها را با د ت و شاااااهافیت ی نی بتواند هم پیام. ها اساااااتهاده کنددر  ودش تقویت کند و به  وبی از آن

این بدین م ناساااااات که یک . کنندگان را به درسااااااتی دریافت کندهای شاااااارکتپیام منتقل کند و هم

گر موفق هم باید بتواند به  وبی صحمت کند، و هم شنونده  وبی باشد و بتواند آنچه شرکت تسهیل

 .  گویند را به درستی درک کندکنندگان می

گری مشااارکتی داشااته باشااد، هیلگر باید درک درسااتی از مطالب و روش های تساابه طور  الصااه، تسااهیل

کنندگان را ارزیابی کند، اسااتهاده درساات از وسااایل کمک آموزشاای را بداند، دوره و سااطح یادگیری شاارکت

کنندگان پیگیری کند تا بتواند  ضاوت درستی از عملکرد آنها ب د از شرکت در دوره ب د از دوره با شرکت

 . داشته باشد
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