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)lecture(سخنراني ي )(ر

بيان شفاهي حقايق، افكار يا عقايد سازماندهي شده كه به دقت آماده گشته و توسط فـرد  •
ش ائ ا ال ا .داراي صالحيت ارائه مي شودا

در اين شيوه مطالب توسط سـخنران، بـدون شـركت فعـال مخاطبـان ارائـه مـي شـود و         •
.فراگيران نقش شنونده را ايفا مي كنند

سخنران افكار و انديشه هـاي خـويش را در قـالبي سـازمان يافتـه و در تركيبـي منطقـي        •
.بيان مي دارد) سيستماتيك(

يدر اين روش الزم نيست فراگيران درمـورد موضـوع سـخنراني اطالعـات دقيـق و علمـي       • و ق ي ي ر وع و ور ر ن ير ر ي زم روش ين ر
.داشته باشند



روشي بسيار قديمي•
ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف مدرس•
يادگيري از طريق گوش كردن و يادداشت برداشتن•
.رابطه ذهني بين مدرس و شاگرد شكل مي گيرد•
شاگ• ال ف غ ن ذ تكل ال ف فعال و متكلم وحده بودن مدرس و پذيرنده و غير فعال بودن شاگرد•
.در فرايند تدريس، تمام عوامل تحت كنترل مدرس است•
به هر ترتيبي كه خود مي پسندد درباره موضوع سخن مي گويد و هر وقـت  •

.كه الزم بداند آن را پايان مي دهد ي ن ي پ ر ن ب الزم
.انتقال پيام يك جريان فكري يكطرفه از مدرس به شاگرد است•



سئوال چند سئوالچند

آيا آمادگي داريد، به شاگردانتان به نحو احسن آموزش دهيد؟•
آيا مي دانيد چگونه با شاگردانتان رابطه عاطفي مناسبي قرار كنيد؟•
يآيا مي دانيد انديشه هاي خود را به طور منسجم سازمان دهيد؟• ن ز جم ور ب ر و ي ي ي ي ي
آيا مي توانيد شاگردانتان را برانگيزانيد تا به سخنراني شما توجه كنند؟•

آ آيا توانايي نتيجه گيري از سخنراني خود را به نحو مطلوب داريد؟•

اگر پاسخ منفي است، شما براي تدريس مطالب بـا روش سـخنراني مناسـب    •
تيد .نيستيدني



سخنران محاسن سخنرانيمحاسن



يمعايب سخنراني ر يب

آ .فرايند يادگيري غير فعال است و آموزش يك طرفه است•
.به تفاوتهاي فردي از جمله سرعت يادگيري و سطح ادراك فراگيران توجه نمي كند•
.تفكر و ظرفيت حل مشكل را تحريك نمي كند•
فراگيـران  )دقيقـه 13(در بيشتر موارد طول مدت سخنراني بيشتر از مدت زمان تمركـز  • ز ر ن ز دت ز ر بي ي ر دت ول رد و ر بي ي13(در ن)د ر ي ر

.است
ند• ندا ا ث ان خن ت ها اناي ت اد اف ه ه .همه افراد توانايي و مهارت سخنراني موثر را ندارند•
.در صورت جذاب نبودن و غير فعال بودن سخنراني موجب خستگي فراگيران مي شود•
.روش سخنراني براي تغيير نگرش و يا تغيير رفتار، روش چندان موثري نيست•



مراحل اجراي سخنراني

آمادگي براي سخنراني: مرحله اول•
يآمادگي از نظر تجهيزات– ي
آمادگي عاطفي–
آمادگي از نظر زمان–

مقدمه سخنراني:مرحله دوم• م
ايجاد رابطه بين مدرس و شاگرد–
جلب توجه شاگردان–

شناخت عاليق و خواسته هاي شاگردان -الف•
ايجاد انگيزش -ب•
بيان صريح هدفها و نكات مهم سخنراني-ج•
استفاده از پيش سازماندهنده -د•

ا اگ ا اطال آگا ك ال آ پيش آزمون و فعال كردن آگاهي و اطالعات شاگردان-ه•



متن و محتواي سخنراني:مرحله سوم• وم ير ر ي و و ن
جامع بودن محتوا–
ا– ت نطق انده از سازماندهي منطقي محتوا–
استمرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوا–

ك• دادن تغ تغيير دادن محرك•
تغيير كانالهاي ارتباطي•
ال• ا(ف ت )ا )استراحت(فعاليت جسمي•
استفاده از طنز•
ان• خن ا ش شور و حرارت سخنران•
پرسش و پاسخ در حين سخنراني•

جمع بندي و نتيجه گيري:مرحله چهارم•



سخنران انجام روشهاي انجام سخنرانيروشهاي

في البداهه يا ناگهاني•
با آمادگي قبلي•

ش ا از روي متن نوشته•
زاز حفظ•



سخنران شفاه و فيزيك ارائه فيزيكي و شفاهي سخنرانيارائه

)تلفظ -تنوع آوايي(انتقال آوايي پيام •
بهره گيري از لوازم كمـك  -تماس چشمي-ژست(عوامل فيزيكي•

)آموزشي)آموزشي



آموزش سخنراني آموزشيسخنران

به آن نوع سخنراني گفتـه مـي شـود كـه اطالعـات جديـدي را در       •
اختيار شنوندگان قرار مي دهد و درك و بينش آنها را افزايش مي 

كند م تقويت را آنها حافظه در شده ذخيره اطالعات يا و .دهد و يا اطالعات ذخيره شده در حافظه آنها را تقويت مي كنددهد



انگيزش سخنراني انگيزشيسخنران

است• مخاطبان رفتار يا ديدگاه تغيير انگيزش سخنران از .هدف از سخنراني انگيزشي تغيير ديدگاه يا رفتار مخاطبان استهدف
هــدف ســخنران در اينجــا متقاعــد كــردن مخاطبــان يــا ترغيــب و •

.تحريك كردن مخاطبان مي باشد



نحوه برنامه ريزي جهت سخنراني

نيازها و عاليقشان را دريابيم: گروه مخاطب را بشناسيم•
كن انتخا نا ا اشن ن ض اش ا ا ا ن عنوان ساده و واحد باشد موضوع وسيع نباشد:عنوان مناسبي انتخاب كنيم•

ارائه اطالعات جديد و صحيح•
تهيه ليستي از نكات مهم قابل ارائه•
يادداشت مثال ها، ضرب المثل ها و داستان ها•
پوستر، تصاوير، اساليد: استفاده از وسايل كمك آموزشي•
تمرين تمام صحبت ها•
دقيقه نباشد 20زمان سخنراني بيش از •
انتخاب ساعت و مكان مناسب براي سخنراني•
)استفاده از ميكروفون(توجه به رسا بودن  صدا •
نتعيين محل مناسبي در مقابل مخاطبين براي سخنران• ر ي بر بين بل ر بي ل يين



بايد :سخنران بايد:سخنران

.استوار و مصمم بوده و از نظر ظاهر مرتب و تميز باشد•
.از مهارت كافي در سخنراني برخوردار بوده و موقع شناس باشد•
ا• ن آن فقط ن ه ت ان خن ض ه . به موضوع سخنراني توجه نموده و فقط در مورد آن صحبت نمايد•
.به زمان سخنراني توجه نمايد و از بيان مطالب زايد خودداري نمايد• ي و ي ب ن بي و ي وج ي ن ب
.طوري سخن بگويد كه همه بشنوند•



ك ا ا طال أ .تقدم و تأخر مطالب را رعايت كند•
.خود را برتر از ديگران نشمارد•
.با ميل و هيجان صحبت كند و از ته قلب جمالت را ادا كند•
.مطالبي كه بيان مي كند براي فراگيران قابل فهم باشد•
.عبارات مناسبي براي شروع و ختم سخنراني ادا نمايد• ي ي ر م و روع ي بر بي ر ب
.مستقيم در چهره شنوندگان نگاه كند•
.قبالً در مورد مواردي كه قصد بيان آن را دارد فكر و تأمل كرده باشد•
باشد• داشته نفس به .اعتماد به نفس داشته باشداعتماد



ائه ا انواع د مخاط افت د زان م ه مقايسه ميزان دريافت مخاطب در انواع ارائهمقا

ن ت1ن كال ائ ا ارائه كالمي تصويري:1منحني
ارائه تصويري:  2منحني 



)  روش سقراطي(پرسش و پاسخ

ا• ي د جدي وم مفه درباره تفكر به فراگيران آن بوسيله كه روشي كه بوسيله آن فراگيران به تفكر درباره مفهـومي جديـد يـا    روش
.بيان مطلبي تشويق مي شوند

سقراط در جلساتش به جاي انتقال اطالعات با پرسشهاي متـوالي  •
رد ك م هدايت قدم به قدم را آنان و داشت م وا تفكر به را افراد را به تفكر وا مي داشت و آنان را قدم به قدم هدايت مي كـرد  افراد

.تا خود جواب درست را كشف كنند



ريزي برنامه نحوه برنامه ريزينحوه
.توجه به سطح درك و فهم مخاطبان•
.تهيه سؤاالتي كه سبب جلب توجه بيشتر فراگيران به مطالب شود• و ب ب ن ير ر ر بي وج ب ج بب ي ؤ هي
.متنوع بودن سؤاالت و شامل نكات مهم و اصلي باشد•

آ تـا اشـكاالت و ابهامـات    »آيـا سـؤالي نداريـد؟«در فرصتهايي پرسيده شود •
.مطرح شود

.طرح سؤالهاي متوالي براي تداوم فعاليتهاي ذهني•
دانش• كسب براي ذهن تالشهاي و پاسخها .هدايت پاسخها و تالشهاي ذهني براي كسب دانشهدايت



مثبت نكات مثبتنكات
.افزايش ميزان يادگيري•
.شركت فعال فراگيران درآموزش•
.افزايش توجه و دقت فراگيران نسبت به مطالب•
.ايجاد حس شركت در تدريس و افزايش اشتياق فراگيران•
.ايجاد زمينه تفكر در فراگيران•
.ارزيابي ميزان درك و يادگيري فراگيران• ي
.ارزيابي كارآيي تدريس•
ي.تاكيد بر نكات مهم درسي• ر هم بر ي
.فرصت بيان نظرات فراگيران و استفاده از تجربيات آنان•



محدوديت ها

.عدم استفاده در جمعيتهاي زياد• م
.مستلزم وقت زياد•

ش آ ا لط ا اف ا گ اك .پراكندگي و انحراف از بحث در صورت عدم تسلط و مهارت آموزش دهنده•
.غير قابل اجرا در همه موضوعات•



پاسخ روشپرسشو كاربرد روش پرسش و پاسخكاربرد

مرور مطالب قبالً آموخته شده•
ا اگ ك ا ا ا ارزشيابي ميزان درك فراگيران•

پرورش قدرت تفكر و استدالل فراگيران•
تقويت قدرت استقالل، سنجش و قضاوت در فراگيران•
ان• اگ ف د نف اد ت ا اد ا ا انا ت تشخ تشخيص توانايها و ايجاد اعتماد بنفس در فراگيران•



انل ا ميزگرد يا پانلزگ
گروه كوچكي از افراد دور ميـزي در حضـور حضـار نشسـته در بـين      •

.خود در مورد موضوع يا مسئله مربوط به حضار بحث مي نمايند ي ع
نفر سخنران 8تا  4رئيس يا هماهنگ كننده و : اعضاي پانل•
در اينجا اعضاي پانل داراي معلومات تخصصي مي باشند•
جر گيردمي قرار تحليلوتجزيهموردموضوعيكمختلفابعاداينجادر• وعيبي ريلوجزيورو يرير

  .برند مي بهره آن از بحث به دادن گوش با هم حاضرين و



ا اج روش اجراوش

از قبل هماهنگي الزم با اعضاء شركت كننده صورت مي گيرد•
در صورت تمايل افراد مي توانند با هم تمرين كنند •
شود• م رسانده حضار اطالع به پانل برگزاري مكان و زمان و مكان برگزاري پانل به اطالع حضار رسانده مي شودزمان



گروهي بحث گروهيبحث

بحث گروهي فرايندي جمعي براي تفكر پيرامون حل مسئله است كه مبتنـي  •
است عموم آراي .بر آراي عمومي استبر

شركت كنندگان فرصت مساوي براي بيان آزادانه ايده هـا و مبادلـه افكـار    •
.دارند

.مسايل به طور دسته جمعي حل مي گردند• ي ي
رسـمي و غيـر   (گروهها مي توانند در انواع مختلـف وجـود داشـته باشـند     •

)رسمي)
و بيشتر  6براي كارساز بودن بحث گروهي بايد شمار افراد گروه كمتر از •

.نفر نباشد20از



چه دروسي و موضوعاتي را مي توان با روش بحث
گروهي تدريس كرد؟

باشد• بحث در كنندگان شركت مشترك عالقه .مورد عالقه مشترك شركت كنندگان در بحث باشدمورد
يفراگيران درباره آن اطالعات الزم را داشـته باشـند يـا• ب ر زم ن ر رب ن ير ر

.بتوانند كسب كنند
درباره آن بتـوان نظرهـاي مختلـف و متفـاوتي اظهـار      •

.داشتاش



چچند شرط اساسي
نظرات افراد بدون بازجويي و ايرادگيـري و قضـاوت.بايد جوي گروه مثبت باشد•

. مورد توجه قرار گيرد و شخصيت هيچ فردي زير سئوال نرود
دفراگيران شركت كننده در بحث بايد اطالعـات مناسـبي در مـورد موضـوع داشـته• وع و ورد در بي ت ال يد ب ث ب در د ت ر ن ير ر

.باشند تا بحث گروهي پر محتوا باشد
د• ش داده ي ابگ ت ف شده د ه گ ف ط از آنها خ پا كه ادي اف به بايد .بايد به افرادي كه پاسخ آنها از طرف گروه رد شده، فرصت جوابگويي داده شود•
.به سخنان همديگر به دقت گوش دهند•
.به هنگام سخن گفتن ديگري سخن او را قطع نكنند•
فراگيران بتوانند نظرات خود را بدون ترس از تصحيح شدن از جانب آموزشگر يا•

.ساير اعضاي گروه ارايه دهند
ر.نظر خود را به روشني بيان كنند نه به اختصار• ب ن بي ي رو ب ر و ر



در چه موقعيتي و براي چه هدفي از روش  بحث  
گروهي استفاده مي شود؟

ك• شت شكل ل ا براي حل مشكل مشترك•
تحت تأثير قرار دادن نگرشها و تشويق و ترغيب افراد•

ا آگا ا ايجاد عالقه و آگاهي مشترك در زمينه خاص•
ايجاد و پرورش تفكر انتقادي•
ايجاد توانايي اظهارنظر در جمع•
تقويت توانايي انتقاد پذيري•
ايجاد و تقويت توانايي مديريت و رهبري در گروه•
تقويت قدرت بيان و استدالل•
تقويت قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيري•
يآشنايي با روش كسب اطالعات و حل مسائل•
ايجاد رابطه مطلوب اجتماعي•



گ نحوة قرارگيري اعضا در بحث گروهيگ



گروه بحث مزاياي بحث گروهيمزاياي

در اين روش افراد مي توانند با انجام بحث در عقايد و تجربيات و دانش هم •
ت ا ش ن ت ش نگ تغ ا ه نت د ند .سهيم شوند و در نتيجه براي تغيير نگرش بهترين روش استش

همكاري گروهي و احساس مـودت و دوسـتي در بـين اعضـاء تقويـت مـي       •
.شود

.بحث گروهي به فراگيران در ارتقاي فن ارتباط خود كمك مي كند• ي و ب ر ن ي ر ر ن ير ر ب ي رو ب
.باعث تقويت اعتماد به نفس و روحيه نقادي در افراد مي شود•
.باعث كاهش استرس افراد خجالتي براي صحبت در حضور جمع مي شود•
.باعث مي شود يك موضوع در همه ابعاد مورد بررسي جمعي قرار گيرد•



يمعايب بحث گروهي رو ب يب
ك• ك ههاي گ اي ب ه گ ث ب د126ش دا ي بهت د ب ا ك ه نف نفره كـاربرد بهتـري دارد   6-12روش بحث گروهي براي گروههاي كوچك•

.و براي گروههاي بزرگتر مناسب نيست
براي افراد كم سن و سال و يا افراد داراي معلومات كم نسـبت بـه موضـوع    •

.مناسب نمي باشد
اگر بحث گروهي به درستي سازماندهي، هدايت و كنترل نشود نه تنها نتيجه •

كند م تلف هم را زيادي وقت بلكه شود نم عايد .اي عايد نمي شود بلكه وقت زيادي را هم تلف مي كنداي
.براي همه موضوعات آموزشي نمي توان از اين شيوه استفاده كرد•
.روش اجراي آن بسيار مشكل است و به مهارت احتياج دارد•



چرا گروههاي كوچكتر براي بحث گروهي از گروههاي بزرگتر
مناسب ترند؟

ماكثر مشكالت مردم كه احتياج به راه حل دارند، خصوصي و حساس مي•
باشند شايد افراد مايل نباشند كه در مورد مشكالتشـان در ميـان گـروه    

.بزرگتري صحبت كنند ب ري بزر
.هر عضو بايد فرصت اظهار نظر را داشته باشد•
افراد خوش صحبت و خوش مشرب ممكـن اسـت گروههـاي بزرگتـر را•

.تحت نفوذ خود قرار دهند
.افراد كمرو و خجالتي نيز در بين گروههاي بزرگ گم مي شوند•



)نقش بازي(ايفاي نقش

منظور از ايفاي نقش اين است كه اعضاي يك گروه آموزشـي،  •
ا .موقعيت هاي واقعي زندگي را بازي كنندا

وايفاي نقش شامل اجراي عملي موقعيت هاي حقيقي زنـدگي و   • دگي زن حقيقي ي ه يت وق ي ي جر ل نقش ي يف
.مشكالت آن است



يكي از بهترين روش هاي يادگيري در انجام دادن كاري، از طريـق انجـام عملـي و    •
.هدايت شده آن است ي

به عنوان مثال براي كسب مهارت در انجام معاينات فيزيكي، نياز به انجـام عملـي   •
براي يادگيري نحوة انجام بازديد منازل، نيـز  .اين مهارتها با بيماران مختلف است ت ف خ ن ر بي ب ه ر ه زين ي زل زديد ب م ج حو دگيري ي ي بر

يا براي برقراري ارتباط با بيماران . به بازديد واقعي از خانواده هاي مختلف است
مشاوران .در مشاوران.در

با اجراي حالتي از زندگي واقعي، فراگيران مي تواننـد درك بهتـري از مشـكالت و    •
باشند داشته ا شان فتا از حاصل .نتايج حاصل از رفتارشان را داشته باشندنتايج

ايفاي نقش به فرد كمك مي كند تا راههـاي اصـالح و بهبـود مشـكالتش را كشـف       •
.نمايد



يايفاي نقش در موارد زير مؤثر و مفيد است و ر ؤ زير ر و ر ش ي ي

:توسعه مهارت هاي عملي•
يتمرين در مورد تشخيص، درمان  و آموزش فرد بيمار يا آسـيب ديـده كـه     يب ي ر بي ر وزش و ن ر يص ور ر رين

.مراجعه مي كند
شكال ل ن ز ق ق تمرين قدم به قدم در زمينه حل مشكالتت

:توسعه مهارت هاي اجتماعي•

:توسعه مهارت هاي آموزشي•



نقش ايفاي روش اجراي مراحل اجراي روش ايفاي نقشمراحل

تعيين موضوع و نوشتن نمايشنامه•
يشفراهم كردن شرايط و وسايل الزم براي اجراي نمايش• ي جر ي بر زم يل و و ي ر ن ر م ر
تعيين نقش هايي كه بايد ايفا شود•

گ گ آ ...آماده كردن فراگيران براي ايفاي نقش از قبيل گريم، تمرين دادن و•
عتوضيح مختصر در مورد موضوع و هدف نمايش براي فراگيران• ح
انجام و اجراي نمايشنامه•
آن• نتا ا زش ا ه شنا ا ن ا ا نگ گ ا ت ة ا ث بحث دربارة محتوا و چگونگي اجراي نمايشنامه و ارزشيابي نتايج آن•



نقش ايفاي روش محاسن روش ايفاي نقشمحاسن
فراگيران را برمي انگيزاند تا با شور و هيجان، جريـان نمـايش را مشـاهده    •

.كنند
فراگيراني كه مشاهده كننده هستند در احساس ايفاگران نقش، سـهيم مـي     •

در ، اطف ع اط ارتب اين كنند م احساس نمايش صحنة در را خود و شوند و خود را در صحنة نمايش احساس مي كنند اين ارتبـاط عـاطفي، در   شوند
.يادگيري و القاي احساسات تأثير فراوان دارد

.با اين روش مي توان زمينه بحث گروهي را فراهم كرد •
.براي رفع كمرويي افراد خجالتي روش مفيدي است • ع



قش فا ا ش محدوديت هاي روش ايفاي نقشا

براي تحقق هـدفهاي پيچيـدة آموزشـي مناسـب نيسـت زيـرا بـه        •
.تداركات زياد و تخصص هنري نياز دارد

زش• آ ش ك ا ش ا ن ة ن ظاه نكه ا ل ل ه به دليل اينكه در ظاهر جنبـة نمايشـي دارد، يـك روش آموزشـي     •
.جدي تلقي نمي شود

به اجراي درست و صرف وقت كافي و تهيه تداركات نياز دارد و  •
ا گ ق آ ا .انجام آن وقت گير استان



)طوفان فكري(ابتكارات فكري

راين روش يك نوع فعاليت سريع است، كه در جمـع آوري نظـرات   • وري ع ج ر ريع ي وع ي روش ين
.فراگيران به مربي كمك مي كند و يك روش پرتحرك مي باشد



:مزايا• ي ز
برقراري ارتباط آزاد بين فراگيران•
قا• ا نظ ا ا ارايه نظرات و عقايد جديد•
بيان آزادانه افكار•
تحريك خالقيت فكري فراگيران•
يشركت در فعاليت هاي ذهني•

:معايب• :معايب•
گمي فراگيران در شناخت موضوعات مورد نياز  در سر•
عدم احساس امنيت و راحتي در فراگيران•
وقتاتالف•
عدم فايده در فراگيران با تحصيالت مختلف و رشته هاي گوناگون•



غز ش ا ش ا قواعد روش بارش مغزيق
:قاعده اساسي استوار است4اصل و2اين روش بر•

تنوع نظرات آن بخش ازمغز را كـه بـه   . مبتني بر تنوع نظرات است: اصل اول•
ت قضا تفك تا كن الت ف ا ط ا(خالق ا ز ق)ا ا ف خ خـود فـايق   ) ارزيابيها(خالقيت مربوط است فعالتر ميكند تا بر تفكر قضاوتي

.ايد

يعني هرچـه تعـداد پيشـنهادات بيشـتر     .كميت، فزاينده كيفيت است:اصل دوم• وم تل يت ي ي ز ريت بي ت ه پي رچ ي ي
.شود، احتمال رسيدن به يك راه حل بهتر افزايش مي يابد



:چهار قاعده اساسي روش بارش مغزي•

ممنوع)1• انتقاد انتقاد ممنوع)1
اظهارنظر آزاد و بي واسطه)2•
تأكيد بر كميت) 3•
تلفيق وبهبود پيشنهادات)4•



عمل نمايش روش نمايش عمليروش
ا ا ا ا .بر مشاهده و ديدن استوار است•

يمهارت خاصـي را از طريـق ديـدن فـرا مـي      • ر دن دي ق ري ز ر ي رت ه
.گيرند

معموالً به همراه سخنراني•
ند• دا فن ل ع ه ن كه د ا .براي دروسي كه جنبه عملي و فني دارند•



عمل نمايش اجراي مراحل اجراي نمايش عمليمراحل
آمادگي•
توضيح• توضيح•
ينمايش•
آزمايش و سنجش•



محاسن و معايب



كوچك(BUZZروشجلسات )گروههاي )گروههاي كوچك(BUZZروش جلسات

جلسات مشاركتي كوتاهي هستند كه بـه منظـور بـرانگيختن     BUZZجلسات •
باسـخنراني يـا تمـرين گـروه     )يا بـالعكس(بحث وارايه بازخورد به فراگيران

.بزرگ تركيب ميشود

كوچك• ع ف وههاي گ به اد اف ات جل اين وند4تا2د ش م يم تق ه نف . نفره تقسيم مـي شـوند  4تا2دراين جلسات افراد به گروههاي فرعي كوچك•
سپس هريك از گروههاي فرعي مذاكراتشان را بـه عنـوان يـك گـروه واحـد      
ا ا ا ظ ا ا ك ا گزارش ميكنند، يا در برخي مواقع به منظور سـهيم بـودن دريافتـه هايشـان     گ

.باهمديگر تركيب مي شوند



مچهار نفره انجـام  –دو–به صورت تكنيك يك BUZZرويكرد گروهي•
بدين معني كه اعضاء كالس يا گروه بزرگ در ابتدا به صـورت  . مي گيرد

ــد، ســپس بــه صــورت دو نفــره    رانفــرادي بــه ســئوال پاســخ مــي دهن و ور ب پس ي خ پ ل و ب ي ر
بعـد  . پاسخهايشان را بررسي مي كنند تا به موارد اختالف خود پي ببرند

دهند م تشكيل ه نف چها وه گ موافق پاسخ به دستياب منظو هبه هر .به منظور دستيابي به پاسخ موافق گروه چهار نفره تشكيل مي دهند
كدام از گروههاي چهار نفره بعداً يافته ها و نتايج خود را به كـالس كلـي   

ن ش ا  .گزارش مي دهندگ



:موارد استفاده از اين روش عبارت است از•
ال• ك د ده كنن كت ش اد اف داد ت كه ان ز ث اد ا ا براي ايجاد بحث، زماني كه تعداد افـراد شـركت كننـده در كـالس     •

.زياد باشند
براي شناسايي نيازها و عاليق افراد گروه•
براي مشاركت دادن افرادي كه به داليل مختلف حاضر نيستند در •

بجمع گروه بزرگ صحبت كنند بزر رو ع ج
به منظور مشاركت دادن افراد در دانش، نگرش و تجربه يكديگر•



:BUZZاداره كردن جلسات

:قبل از تشكيل گروههاي كوچك-الف
.هدف از تشكيل گروههاي كوچك را به طور دقيق و واضح براي خود مشخص مي كند•
موظايف گروهها را معين مي كند تا معلوم شود كه آيا همه گروهها بايد يك كار مشـترك انجـام   • ي ي ب ي م ي ي ي

.دهند يا اينكه فعاليت هر گروه با گروههاي ديگر متفاوت باشد
بروش اداره كردن هر گروه را مشخص مي كند تا معلوم شود كه افراد هر گروه خودشان رهبر • م ي

خود را انتخاب كنند يا مربي براي هر گروه يك رهبر تعيين كند، يا اينكـه گروههـا بـدون رهبـر     
.همچنين براي هر گروه يك منشي در نظر مي گيرد.فعاليت داشته باشند

.تسهيالت الزم براي تشكيل گروههاي كوچك را در نظر مي گيرد•
.نحوه تقسيم كردن و تعداد گروهها را مشخص مي كند• ي م
.نحوه فعال كردن گروهها و يادآوريهاي الزم را در نظر مي گيرد•



:ضمن تشكيل گروههاي كوچك-ب•
هدف از تشكيل گروههاي كوچك و روش تقسيم افراد به گروهها را شرح مي دهـد و متـذكر مـي    •

.شودكه پس از شنيدن توضيحات، كار خود را شروع كنند
.در تقسيم شدن افراد به گروههاي كوچك كمك مي كند•
.به گروهها توصيه مي كند در صورت آشنا نبودن افراد با يكديگر، هر كس خود را معرفي كند• ي ي
.اطمينان حاصل كند كه هر گروه رهبر و يا حداقل منشي داشته باشد•
ولوظايف هر گروه يا گروهها را يادآور مي شود و زمان فعاليتهاي گروهي را كه بـه طـور معمـول    • ور ب ر ي رو ي ه ي ن ز و و ي ور ي ر ه رو ي رو ر ي و

.دقيقه است اعالم مي كند 20تا  10
.از اعضاي گروهها مي خواهد كه همگي در بحث شركت كنند• ر ب ر ي و ي ه رو ي ز
پايان فعاليت گروهها را اعالم مي كند و از آنان مي خواهدكه به حالـت اول بازگشـته و در جـاي    •

.خود بنشينند ي ب و
.به منشي ها فرصت مي هد تا يادداشتهاي خود را منظم و پاكنويس كنند•
زارش• گ راد اف ل ك ه ب را ود خ اي بحثه نتيجه كه خواهد م گروه هر منش يا گروهها رهبر از رهبر گروهها يا منشي هر گروه مي خواهد كه نتيجه بحثهـاي خـود را بـه كـل افـراد گـزارش       از

. دهند



:محاسن:محاسن•
استفاده از اين جلسـات سـبب تغييـرات بنيـادي در فراينـدهاي فكـري وذهنـي فراگيـران         )1 •

ميكند جلوگيري زمان گذشت در آنان توجه كاستن واز .ميشود واز كاستن توجه آنان در گذشت زمان جلوگيري ميكند.ميشود
براي كمك به توسعه قدرت تصميم گيري، ارزشيابي و تفكر واگـرا در فراگيـران ايـده ال    ) 2•

باشد .مي باشد.مي
.براي مربي مكانيزم هاي سودمندي جهت دريافت بازخورد از كالس هستند) 3•

: محدوديتها•
خ ن ا ان از تفا انا ت ا ز ا نا ق ل ا ت ش ا ن به عنوان روش تدريس اوليه ومقدم مناسب است زيرا ميتوانـد  ,استفاده از انها به نوبه خود•

بنابراين از جلسات .در اموزش حقايق اصلي واصول يك موضوع مورد استفاده قرار بگيرند
BUZZرد ك تفاده اس ر ديگ هاي روش ا ب اط درارتب ايت حم درنقش بايد روش(تنها ن اي BUZZ       ايـن روش  . (تنها بايد درنقش حمـايتي درارتبـاط بـا روشـهاي ديگـر اسـتفاده كـرد

)ميتواند مكمل خوبي براي سخنراني باشد




