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کیفیت تدریس را تضمین می کند

فصل دوم

 قبل از تدریس
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 1. تمرین قبل از تدریس
تمرین��اتقبلازتدریسبهراحتیمیتواندتف��اوتبینیکمدرسقدرتمندو
یکمدرسضعیفرامشخصکند.اگرقراراستبرایگروهیجدیددرسدهیدیا

مبحثیجدیدراتدریسکنید،اهمیتتمرینبیشترمیشود.
بعضیازمواقع،مدرسبعدازتدریسازکارخودشراضینیس��توتاساعتها
وحتیروزهابعدازآنکالس،خودشراسرزنشمیکندکهچرامطالبراآنقدر
بدارائهکردم؛چراهیچکسبهحرفمنگوشنمیداد؛چراآنحرفهایاضافیرا
زدم،اصاًلالزمنبودو....اینافکارمنفیزندگیش��خصیمدرسراهمتحتتأثیر
قرارمیدهد؛امااگرقبلازکالسبهخوبیتمرینمیکرد،مطمئناًتدریسبرایاو

خیلیشیرینترمیشد.

 چگونگی انجام دادن تمریناِت قبل از تدریس
1( زمان جمع آوری محتوا

ی��کمدلتمرینراخیلیدوس��تدارم.بهاینصورتکهوقتییکایدۀجالب
بهذهنتانمیرس��دیاپسازآنکهمحت��واراجمعآوریمیکنید،یکبارآنرابا
خودتانتکرارکنید،درس��تهمانطوریکهسرکالستدریسمیکنید.اینیک

تمرینخوباست.

۲( زمان ساخت پاورپوینت
وقتیک��هپاورپوینتراآمادهمیکنی��د،خودتانرادرحالتدریستصورکنیدو
بعدازس��اختهراسالیدیکلحظهمکثکنیدویکبارآنراارائهکنید.منقباًل
ای��نکارراباصدایبلندانج��اممیدادم؛ولیبهعلتتمرینزیاد،اکنوناینکاررا

درذهنمانجاممیدهم.
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۳( پس از اتمام پاورپوینت
پسازاتمامطراحیپاورپوینتیکبارازاولتاآخرآنرامرورکنید.

۴( استفاده از فیلم و صدا
بهشماپیشنهادمیکنمازخودتانفیلمبگیریدیاصدایخودتانراضبطکنید.
بع��دبادقتبهص��دایخودتانگوشکنید.اگ��ربرایاولینبارای��نکارراانجام
میدهیدبهاحتمالزیادازصدایخود،بدتانمیآیدواینحسیاستکهخیلیها

دارند.نگراننباشید.

 اما چگونه فیلم یا صدایتان را ضبط کنید؟
درس��ادهترینحالتمعموالًتمامگوش��یهایهمراهامکانضبطصدارادارند.
میتوانی��دازهماناس��تفادهکنید.حتیبرایفیلمبرداریهممیتوانیدازگوش��ی
خودتاناستفادهکنید.کافیاستگوشیرادرجایمناسبقراردهیدوخودتاندر
مقابلآنبهاجرابپردازید.آنفیلمهمهچیزرادربارۀتدریستانبهشمانشانخواهد
داد.جالباینجاس��تبدانیداینروشدرعینس��ادگیبسیارجدیداستویکیاز
روشهایخوبرتبهبندیمعلماندرجهانمحس��وبمیش��ود.پیشنهادمیکنم
سخنرانیبیلگیتس۱درسایتتد۲راتماشاکنید.عنواناینسخنرانی»معلمانبه

بازخوردهایواقعینیازدارند«۳است.

1( تدریس برای خانواده یا دوستان نزدیکتان
بعدازتدریسبرایاعضایخانوادهیادوس��تانتان،ازآنهابخواهیدتاایرادهای
شمارابگویند.حتیمیتوانیدازآنهاسؤالهمبپرسیدبااینکارمیتوانیدخودتان

رادریککالسواقعیتصورکنید.

۲( تدریس در مقابل آیینه
آیینهاینامکانرابرایش��مافراهممیکندتاتصورتانازخودتانواقعیش��ود.
آیین��همیگویدکهمخاطبانباچهش��کلوش��مایلیروبهروهس��تند.برخیفکر
1. Bill Gates
2. www.ted.com
3. Teachers need real feedback
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میکنندموقعحرفزدنخیلیزش��تمیش��وندوبرخیحسمیکنندخیلیزیبا  
حرفمیزنند.اینافکارتأثیرمس��تقیمیبرنحوۀتدریسدارد.آیینهراستشرابه
شمامیگوید؛البتهاینشماهستیدکهمیتوانیدآیینهراباورکنیدیانه.اگرژست
ش��ماقشنگنیس��توازآنلذتنمیبریدمطمئناًآیینهاشتباهمیکند،شماهیچ

عیبیندارید!

۳( تدریس برای اشیا
اگرهیچامکاناتینداریدوهیچکسهمحاضرنیس��تبرایتدریسش��ماوقت
بگذارد.بهتراستازدرودیوارکمکبگیرید.مطمئنباشیدکههیچکجامخاطببه

اینساکتینمییابید.
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 2. ارائه راهکار عملی برای اولین روز تدریس در یک کالس
برایاولینحضورمدرکالسدرسازیکیازمعلمانیکهس��الهاتدریسکرده

بود،پرسیدم:
»بهترینکاردراولینروزتدریسچیست؟«

ایشانکهبهاصطالحباتجربههمبودندبهمنگفت:
»ببینآقایحافظینژادهماناولسالیتادیدییکیشلوغکرد،بیارشجلوی
کالس،چندتاچپوراس��تکهزدیتویگوش��شحس��ابکاردستشانمیآید.

اینجوریگربهرادمحجلهمیکشی!«
ترس��یدم.باخودمگفتمنکنداینآقا،اولس��الباهم��کارانتازهکارهمچنین

رفتاریانجامدهد!منمطمئنبودمکهاینراهشنیست.
مامیدانیمآنگربۀمزاحمکهاس��تعارهایازش��لوغیهاومزاحمتهاستباید
حذفشود.یکراهحذفگربههمیناستکهاورابکشیم؛ولیبایدتوجهکنیمکه
کشتنگربهبااینروشیعنیاعالمجنگبهمخاطبان؛پستاآخرسالآنکالس،

کالسینیستکهمخاطباندرآنحسخوبیداشتهباشند.
پیشنهادمیکنمازجادوگریاستفادهکنید؛یعنیبایکاکسیرجادوییآنگربۀ
بدترکیبومزاحمرابهپرندۀس��فیدوزیباتبدیلکنیدکهمثلهمایس��عادتتا
آخرسالبردوشتانبنشیندوبهشماحسخوبیبدهد.ایناکسیرهایجادوییرا

بهترینمعلماندنیابرایجلسۀاولبهکاربردهاندونتیجۀآنرادیدهاند.

 اکسیر اول: شما با انسان سروکار دارید؛ پس عوامل انسانی را در هنگام 
تدریس لحاظ کنید

معلمیکهفقطبرموضوعدرس��یتأکیدمیکن��دوتعاملبامخاطبانرانادیده
میگیرد،عاملانسانیتدریسراکنارمیگذارد.
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ویلیامباتلریتس۱میگوید:  
»آموزش پرکردن سطل نیست؛ بلکه روشن کردن آتش است.« 

اینجملهیادآوریمیکنددرمقامیکمعلم،هماناندازهکهبریادگیریمحتوا
تأکیدمیکنیم،درکالسدرسبهمخاطباننیزتوجهکنیم.

 اکس�یر دوم: اگر می توانید پیش از ش�روع مدرسه یا دوره ی آمورشی با 
شاگردان ارتباط برقرار کنید.

یک��یازمعلمانهموطنخودماندریکمدرس��ۀمعمولیدریکشهرس��تان
کارفوقالعادهایمیکند.اوکهاکنونبیشازپانزدهس��الس��ابقۀتدریسدارد،هر
س��القبلازشروعمهربامخاطبانکالساولخودتماسمیگیرد.بهاینصورت
کهچندروزماندهبهآغازس��التحصیلی،لیس��تمشخصاتمخاطبانثبتنامیرا
ازمدیرمدرس��هدریافتمیکندوازهمانتلفنمدرس��هباتکتکمخاطبانخود
تماسمیگیردوبالحنیدوس��تانهاینگونهمیگوید:»سالمشکوفهجانمنخانم
نیکویی،معلمتوهستم،خیلیدوستدارمکهتوراازنزدیکببینم،فردادرمدرسه
منتظرتهس��تم.«اینمکالمۀکوتاهودوستداشتنیبهگفتۀمخاطبانیکهاکنون
بزرگترش��دهاند،تأثیرشگفتآوریداشتهاس��ت.اینکارباعثمیشودخاطرهای
فراموشنش��دنیازمعلمبرایدانشآموزوخانوادههایش��انبرج��ابماند.باتوجهبه
سنوفرهنگمخاطبان،ارتباطقبلازشروعکالسمیتواندبهشکلهایمختلف
صورتگیرد؛مانندارس��الکارتتبریک،ارسالایمیل،ارتباطازطریقشبکههای

اجتماعیو....

 اکسیر سوم: بی درنگ، اسامی مخاطبان را یاد بگیرید.
خانماس��تیالاربس۲کهدکترایروانشناسیتربیتیازدانشگاهکالیفرنیا
دارد،درکت��ابآنچهمعلمانبایدبدانندپیش��نهادجالبیب��راییادگیرینامافراد

میکنند.ایشانمیگویند:»ازبازیدوواقعیتویکدروغاستفادهکنید.«۳
هریکازمخاطباندربارۀخود،دوویژگیدرس��تویکویژگینادرستراروی
یککارتس��هدرپنجمینویسد،سپسپشتمیزمیایس��تدوضمنمعرفیخود،

1. William Butler Yeats
2. Estella Erbes

۳.استیالاربس،آنچهمعلمانبایدبدانند،ترجمۀمحمدرضاکرامتی،تهران:نسلنواندیش،۱۳۹۱،ص۲۶.
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دوواقعی��تویکدروغمیگوید.س��پسبچههایکالسدرب��ارۀآنویژگیدروغ
نظرمیدهند،آنهابهس��رعتدرگیرنوعیارتباطخندهداروشخصیوغیررسمی
میش��وندوباراستودروغهایشان،حقایقجالبیدربارۀخودشانآشکارمیکنند.
بهتراستاولیننفربرایشروعاینبازیخودمعلمباشدتاببیندمخاطبانمیتوانند

دروغرابفهمندیاخیر.مثاًل:
۱.منمیتوانمبهسهزبانزندهصحبتکنم.

۲.نمیتوانمسسقرمزبخورم؛چونحالتتهوعبهمندستمیدهد.
۳.یکباردرنقشیکشخصیتکارتونیصحبتکردم.

بااینروش،ش��ماومخاطبانتمامیاس��امیرایادمیگیریدوبااولینبرداشت
مثب��تکالسراترکمیکنید.البتهای��نروشراخودمامتحاننکردهام؛ولیباید

خیلیجالبباشد.
درفصلچهارمروشهاییبراییادگیریسریعمخاطبانبیانمیشود.

 اکسیر چهارم: انتظاراتتان را به صورت شفاف بیان کنید.
درش��روعسالتحصیلییادروهیآموزش��ی،الزماستمدرسانبهطور
واضحبامخاطبانارتباطبرقرارکنندوآنچیزیراکهانتظاردارند،درکالسبیان
کنند.اینکارممکناستبهصورتکتبییاپوستررویدیواریاهردوروشصورت
گیرد.نکتۀمهمایناستکهانتظاراتمعلمبایدبهصورتواضحبیانشود.مثاًل:

۱.سرکالسآدامسنجوید.
۲.گوشیموبایلبایدخاموشباشد.

۳.دورمیزمنجمعنشویدو....

 اکسیر پنجم: از مخاطبان بخواهید انتظاراتشان را بیان کنند.
منبرایدریافتانتظاراتمخاطبانمدرابتدایجلس��هازآنهامیپرس��م
برایچهآمدهاید؟معموالًاسالیدیشبیهبهاسالیدزیرراهمبهآنهانشانمیدهم؟
آنهاانتظاراتشانراازکالسمیگویند.بعضیمواقعمتوجهمیشومکهمخاطب
م��نتص��ورغلطیازمحتوایکالسمنداردوم��ناوراتوجیهمیکنم.گاهیهم
ایدهه��ایجالبیدریافتمیکنمک��همیتوانمبهمحت��وایکالساضافهکنمویا

مواردیراحذفکنم
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برای چه آمده اید

 اکس�یر شش�م: مراقب باش�ید طبق ویژگی ه�ای ظاهری اف�راد دربارۀ 
استعداد یادگیری آن ها قضاوت نکنید.

مابهعنوانانس��ان،موجوداتیبصریهستیمکهبهطورذاتیطبقظاهرفیزیکی
افرادقضاوتمیکنیم.گرچهاینکاربهصورتخودکاراتفاقمیافتد،بایدس��عی
کنیممرتکباینخطانشویم.نگرشمعلماننسبتبهتوانیادگیریمخاطباندر
عملکردتحصیلیمخاطبانمؤثراست؛زیرااگرقضاوتمعلمانبراساسبرداشتهای
اولیهازظاهرمخاطبانباش��د،مخاطب��اننمیتوانندبادیگرانارتباطمؤثریبرقرار

کنندودرنتیجه،ناخودآگاهفرصتهاییادگیریمحدودمیشود.
دراولینجلسۀکالسدرسبهمخاطبانبیاموزید،همۀانسانهااستعدادیادگیری
دارند؛حتیاگرلباسهایکهنهبپوشندیابالهجۀغلیظیصحبتکنند.بسیاریاز
افرادموفقوقهرمانهایعلمیازبینهمینافرادبرخاس��تهاند.اینهاقهرمانهای

ساکتیهستندکهبهمرورباعملکردعالیبهاوجمیرسند.
ش��ماتصمیمگیرندۀکالسهستید.نظرودیدگاهشخصیشماستکهاوضاعرا
شکلمیدهد.شمادرمقامیکمعلماینقدرتراداریدتازندگیکودکراغمگین
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یاش��ادکنید.میتوانیدوسیلهایبرایعذاب،یاابزاریالهامبخشباشید.میتوانید
تحقیرکنید،راضینگهشاندارید،اذیتکنیدیاالتیامبخشید.درتماماوقاتشما

میتوانیدبحرانآفرینیاالتیامبخشباشید.

 اکسیر هفتم: خودتان باشید
هرکاریراکهبهدرس��تبودنشعقی��دهدارید،انجامدهید.تقلیدازدیگران
همیش��هنتیجهبخشنیست.معلمانتازهکارشایداحساسکنندکهبهنظرمعلمان
باتجربهنیازدارند؛امابایدترغیبشوندآنچیزیراانجامدهندکهبهطورطبیعی
احساسمیکنندبرایشانمهماس��ت.تازه کاربودن معلمان به این معنا نیست که 
عقیده های آن ها غلط است.بهرهگیریازتجربههایموفقیاددهییادگیرینباید
موجبشودهویتتانرادرمقاممعلمدراینفرایندازدستبدهید.اعتمادبهغریزه
ووقتگذاشتنبهمنظورتأملوژرفاندیشیدربارۀآنچهبهطورشخصیبرایتانمهم
اس��ت،خیلیباارزشاس��ت؛بنابراین،فراموشنکنیدباتوجهبهتماماینراهکارها،

خودتانباشید.

ش��ما با انسان س��روکار دارید پس عوامل انس��انی را در هنگام 
تدریس لحاظ کنید.

اگر می توانید پیش از شروع مدرسه با شاگردان ارتباط برقرار کنید.
بی درنگ اسامی مخاطبان را یاد بگیرید.

انتظاراتتان را به صورت شفاف بیان کنید.
از مخاطبان بخواهید انتظاراتشان را بیان کنند.

مراقب باش��ید طبق ویژگی ه��ای ظاهری افراد دربارۀ اس��تعداد 
یادگیری آن ها قضاوت نکنید.

خودتان باشید1.

۱.بابرداشتیآزادازکتابآنچهمعلمانبایدبدانند.نوشتۀاستیالاربس.
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 ۳. ایجاد انگیزه
تدری��سب��رایفراگیرانیکههیچانگی��زهایندارند،مثلدمی��دنبرزغالهای
خاموشاست.آنچهآتشوطمِعدانستندرفراگیرانراروشنمیکند،انگیزهاست.
دراینبخش،کبریتهاییمعرفیشدهاستکهمیتواندزغالهایسیاهوسردرابه

اخترهاییسوزانوگرمابخشونورانیتبدیلکند.

کبریت هایی برای شعله ورکردن انگیزه در مخاطبان
کبریت اول:احساسقدرتکردنمخاطب

کبریت دوم: باانگیزهبودنخودتان
کبریت سوم:پاداشدادن

کبریت چهارم:عقدهاینبودنخودتان
کبریت پنجم: هدفداشتن

کبریت ششم:گرهزدنبادکنکانگیزه
کبریت هفتم: یکهتازینکردن

کبریت هشتم:آموزشدادنکسیکهخودشمیخواهد

  کبریت اول: احساس قدرت کردن مخاطب
داش��تنانگیزه،مخاطبراقدرتمندمیکند.اگرازمخاطبمیشنویمکهدائماً
میگویدنمیتوانم؛مش��کلازایننیستکهاوواقعاًنمیتواند.اوبهصورتناخودآگاه
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بهشمامیگویدکهانگیزۀکافیندارمونداشتنانگیزهیعنینداشتنقدرتانجامکار.
درخبریشنیدممادریکه۱۶0سانتیمترقدو۵۵کیلوگرموزنداشتهمراه
پس��ربچهاشدرجادهتصادفکردند.ماشیندرکنارجادهچپکردهبودوبچهزیر
ماش��ینگیرافتادهبود؛ولیمادربدونهیچآسیبیبهبیرونپرتابشدهبود.وقتی
نیروهایامدادرسیدند،مادررادرحالیدیدندکهفرزندسالمشرادرآغوشگرفته
بود.مادروپس��ر،برایمعاینهبهبیمارس��تانمنتقلشدندودرآنجامعلومشدکه
ستونفقراتپشتمادرصدمۀشدیددیدهاست.آنچهاتفاقافتادهبود،اینبودکه
ظاهراًمادر،ماشینرابلندکردهوبچهراباپاهایشجابهجاکردهاستوحینانجام

اینکارستونفقراتشصدمهدیدهبود.
هیچروشدیگریوجودنداش��تتامادربتوانددرشرایطعادیماشینرابلند
کن��د؛زیراجثهیاعضلههاییقویبرایاینکارنداش��ت.فقطق��درتانگیزهدراو
میتوانس��تاینکارراانجامدهد.پسرابطۀ انگیزه و قدرت، یک جادۀ دوطرفه 
است:فردبداندکهقدرتمندمیشود،انگیزهمیگیردوفردباانگیزهقدرتمنداست.

پسمخاطببایدایمانداشتهباشدبادانستناینمطالبقدرتمندمیشود.

   کبریت دوم: با انگیزه بودن خودتان
مخاطبانشمازمانیمیتوانندباانگیزهباشندکهشماباانگیزهباشید.بزرگان

بسیاریاینجملۀمعروفراگفتهاند:
»یک سرمشق خوب برای دیگران باشید« 

اماویژگیهایانسانهایباانگیزهعبارتانداز:
۱.مثبتبودن

۲.برانگیختگیبهواسطۀیکهدف
۳.امیدواربهموفقیت

۴.مراقبتازظاهرشخصی
۵.ارتباطباعالقهواشتیاقبادیگران.

  کبریت سوم: پاداش  دادن
مهمتریناصلمدیریتجهاندرکتابجالبمایکللیبوف۱باعنوانچگونه

1. Michael LeBoeuf
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مردمبرانگیختهمیشوند؟آمدهاست.  
»بیش�ترین بهره را از کارهایی خواهید برد ک�ه در ازای آن پاداش می گیرید. 
به آنچه امید دارید و تقاضا می کنید و آرزو دارید یا التماس می کنید، دس�ت پیدا 

نمی کنید. بلکه به آنچه می رسید که برای آن پاداش گرفته اید.«1
پسش��مابهعنوانیکمدیریااس��تادیامعلمبایدکاماًلتعیینکنیدکهبهچه
چیزهاییپاداشمیدهید.انتخابنوعپاداشمتناسببامخاطبخیلیمهماست.
چن��دنمونهازپاداشه��ایممکنومعمولیراکهباعثایج��ادانگیزهدرفراگیران

میشود،درزیرمیآوریم.
مدیر برای کارکنان:ترفیعرتبه،افزایشدستمزد،تعریف،تقدیرو....

اس�تاد برای دانش�جو:نمره،دعوتازاوبرایهمکاریعلمی،تعریف،گذاشتن
وقتبیشتربرایاودرخارجازکالسو...

معلم برای دانش آموز:نمره،سپردنادارۀکالسبهدانشآموز،تعریفوتمجید،
تماسباخانوادهوتعریفازاو،جایزهو...

بهصورتکلیافرادبادیدنموفقیتهایشانانگیزهمیگیرند.
البتهمثالهایباالعموماًانگیزههایبیرونیبود.اینانگیزههامؤثرهستند؛ولی
دوامزیادیندارندبهتراس��تاینمواردباترکیبیازانگیزههایدرونیارائهش��ود.
بهصورتواضحترای��نکهبایدانگیزههایبیرونیمانندپاداشها،انگیزههایدرونی

راقویترکند.

   کبریت چهارم: عقده ای نبودن خودتان
عقدههایخودتانرابررویفراگیرخالینکنید.الزمنیس��تهمانطورکهبا
ش��مارفتارشدهاس��تبامخاطبتانرفتارکنید.بدانیدشمانقشمؤثریدرشادی
زندگیخصوصیافراددارید،پساینمسئولیتسنگینیاست.یکبرخوردبدشما
بافراگیرتانممکناس��تزندگیخصوصیاوراساعتهایاروزهاخرابکند.یکی
ازمعضالتسیستمهایبدآموزشیایناستکهافرادچیزهایبدیازاساتیدخود
آموختهاندووقتیخودشاناستادمیشونددوبارههمانچیزهایبدراتکرارمیکنند؛
بدوناینکهبدانندآنچیزبداست؛یااگرمیدانند،بهدلیلعادتنمیخواهندآنرا

ترککنند.بدانیدکهمدرس عقده ای انگیزه را می کشد.

۱.ریچارددنی،هنرایجادانگیزه،ترجمۀمحبوبهندیمی،تهران:آزادمهر،۱۳88،ص۲۴.
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  کبریت پنجم: هدف داشتن
بسیاریازفراگیرانهدفیبرایزندگیندارند.آمارهایبینالمللینشانمیدهد
۹7درصدمردمدنیاهدفندارند.اگرش��ماازفراگیرانخودبخواهیداهدافش��اناز
زندگیرابرایش��مابگویند،کاماًلمتوجهصحتآمارباالمیشوید.شماقبلازهر
چی��زبایدهدفازآموزشخودرابهآنهابگویید؛یعنیدقیقاًبدانندبادریافتاین

آموزشازجانبشمابهچهچیزیدستپیدامیکنند؟
امابرایهدفیکهتعیینمیکنیدبهتراستازفرمولSMARTپیرویکنید:

Specific:کاماًلمشخصباشد.
Measurable:قابلیتاندازهگیریداشتهباشد.

Attainable:دردسترسباشد.
Realistic:واقعبینانهباشد.

Timely:زماندارباشد.
کبریتهدفداشتن،مهمترینکبریتبرانگیزانندهاستکهاگرانگیزهبهوسیلۀ

هدفشعلهورشود،کسینمیتواندخاموششکند.

  کبریت ششم: گره زدن بادکنک انگیزه
زمانیکهانگیزهایجادش��دتاابدباقینمیماند.برخیازمدرس��انهماناول
بهگون��هایهنرمندانهایجادانگی��زهمیکنند،فراگیرانهمخیلیباانگیزهش��روع
میکنند؛ولیبعدازمدتیهمهبهحالتبیانگیزگیبرمیگردند.ایننوعانگیزهدادن
درستمثلایناستکهبادکنکیرابادکنیدوسرآنراگرهنزنید.انگیزهدادنفقط

برایشروعکافینیست؛بلکهبایددرفرایندیمداوماینکارانجامشود.
همانگونهکهبرایارزش��یابیدرطولفرایندآموزش،مقولهایبهنامارزشیابی
تکوینی۱وجوددارد،مبحثیبهعنوانانگیزشتکوینیهمبایدوجودداش��تهباشد؛
یعنیهمزمانباآموزشوبرطبقنتایجارزش��یابیتکوینی،انگیزشتکوینیهمبه

فراگیراندادهشود.

   کبریت هفتم: یکه تازی نکردن
بهوضوحمش��خصاس��تفراگیرانیانگیزۀیادگیریبیشتریدارندکهمدیریا
1. formative evaluation
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استادیامعلم،آنهارادرفرایندآموزشدخیلکند؛بهطورکلیبدانیدمشارکتکردن  
درکارها،برانگیزانندهاست.ازفراگیرانبخواهیدبرایفرایندآموزشنظربدهند.از
محتواگرفتهتامحیطآموزشوحتیروشتدریسخودتان.اینکارباعثمیشود
آنهاانگیزۀبیشتریپیداکنند؛چوندرمحیطیهستندکهبهآنهااحترامگذاشته

میشود.

   کبریت هشتم: آموزش دادن کسی که خودش می خواهد
اگ��رتماممراحلقبلراانجامدادید؛ولیبازه��مفراگیرانانگیزۀکافیبرای
یادگیرینداش��تند.بهتراستآموزشندهید.شمااگرمیخواهیدمؤثرباشیدفقط
بای��دبهافرادعالقهمندیانیازمندوازهمهبهتراینکهبهافرادنیازمندوعالقهمند
آموزشبدهید.کس�ی ک�ه نیاز یا عالقه ای به موضوعی ندارد، بهتر اس�ت آموزش 
نبیند.ش�ما تالش خود را بکنید؛ ولی مس�ئول خوش�بختی دیگران نیستید.اگر
بهعنوانمدیریکمجموعهباکس��انیروبهرومیش��ویدکهازآموزشدیدنامتناع
میکنندازمواردتنبیهینیزاس��تفادهکنید.ولیای��نکاررازمانیانجامدهیدکه

واقعاًهفتکبریتقبلیراامتحانکردهباشید.





به کمک طنز، قصه و کارگروهی

تدریس را به یادماندنی کنید

فصل سوم


