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  مقدمه

 مطالعه ،انيسخنر باشد به دانشجويان اطالعات بر انتقال معلومات و تمركز اگر مهارت درسي برنامة طراحي در

 هاييروش و هاشيوه بر كيدتأ مهارت آموزش در اما است عمده آموزش هايروش استادمحوري و مستقل

 توسط ارائه ،كوچك هايگروه در فعاليت و گروهي كار ،كنندگانشركت عملي تجربيات از استفاده ازجمله

 وابستگي و زياد مشغلة علت به  مدرساناستادان/ اكثر سفانهمتأ .است چنينياين هايفعاليت و كنندگانشركت

 بنا كه باشد نياز است ممكن چند هر .كنندمي استفاده ثرمؤ كمتر و متداول روش اين از سنتي هايشرو به

 ، روشروش اين اما شود استفاده ميهمان سخنرانان يا سخنراني از مهارت آموزش از قسمتي در داليلي به

 و كارآمدي ،ثرمؤ هايروش با كه در تركيب با است آموزش نوع هر جوهرة درسي برنامة .نيست اصلي و عمده

تدوين طرح درس  مهمي در نكات ).20: 1386(نصر و همكاران، كندمي تضمين را آموزشي نظام اثربخشي

  كه بايد مد نظر قرار گيرد: دارد مهارت وجود

 گرفته نظر در مهارت هر براي . مدت زماني كهاست مهم زمان موضوع مهارت درسي برنامة طراحي در)1

 از استفاده و گروهيروش كار  .داد افزايش را شدهتعيين زمان توانيعني ب باشد پذيرانعطاف بايد شودمي

 و انجام براي دانشجويان كه زماني به عبارتي كند اقتضا بيشتري زمان است ممكن دانشجويان عملي تجربيات

 با يا مدرس استاد شود بيشتر طرح درس در شده گرفته نظر در زمان از است ممكن دارند نياز مهارت تكميل

 اين براي اجتماعي هايشبكه و مجازي فضاي از يا دهد افزايش را آموزش زمان تواندمي نكات اين به توجه

  .كند استفاده منظور

 الزم فضاي .بگذارد مهارت آموزش بر زيادي ثيرتأ تواندمي فضا با مرتبط هايمحدوديت :آموزش فضاي )2

 آموزش صورت اين در كه نباشد در دسترس گروهي هايفعاليت برگزاري براي ر و نشستسينما سالن مانند

 دانشجويان كه گيردمي صورت يفضاي در . آموزش مهارتشد خواهد مواجه هاييچالش با آموزيمهارت

  .دنكن جابجا را گروهي كار انجام براي هاي خودصندلي دنبتوان لزوم صورت در و بنشينند رودررو توانندمي
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 عاليق ،سن ،اشتغال ،كاري تجربة نظر از آموزي مهارت دورة در كنندهشركت دانشجويان :دانشجويان تنوع )3

 از ثريمؤ استفادة توانمي كه دارند مهمي عملي تجربيات و اطالعات دانشجويان برخيمتفاوت هستند.  و ...

 آموزش براي ارزشمندي هايداده موجود تنوع از توانندمي مدرسان استادان و ،دوره اجراي ابتداي در .كرد آنها

 هايبرنامه طراحي در مدرسان /استادان نظر مد بايد كه عواملي از استخراج كنند. پس تا اينجا اشاره شد

  .مناسب زمان ،آموزشي ضايف ،آنها تنوع يا تجانس ،دانشجويان تعداد از عبارتند قرار گيرد مهارت

 كه است اين گيردمي قرار توجه مورد آموزيمهارت آموزش در كه ديگري مهم نكتة :كنندگانمشاركت)4 

 بسيار كنندگانمشاركت با آموزيمهارت عبارتي به دشوار است. افراد از زيادي تعداد حضور با آموزش مهارت

  نفر باشد. 25حداكثر  دوره در كنندگانمشاركت تعداد كه است شده پيشنهاد شودنمي محقق

 تدوين و درسي ريزيبرنامه« عنوان با كتابي در )1385( دياموند)آموزش مهارت در محيط خارج از دانشگاه: 5

 هر و باشد آن از خارج يا دانشگاه داخل در تواندمي آموزشي محيط است معتقد »عالي آموزش در درس طرح

 محيط در آموزش جديد هايهستند. در خصوص شيوه ايويژه مزاياي و محاسن داراي هامحيط اين از كدام

 بهره خود هايسخنراني در آنها از توانمي كه دارد وجود نوعيفنون متعدد و مت« :نويسدمي دياموند دانشگاه

 بردارييادداشت و مدرس صحبت به جلسات و باشند فعال كالس در بيشتر دانشجويان رهگذر اين از تا گرفت

 از استفاده ،مطالب يادگيري بخشيدن بهبود براي يادگيري هايگروه از استفاده .نشود محدود دانشجويان

 ازجمله غيره و االتسؤ به پاسخ براي جستجو و پژوهش به دانشجويان تشويق ،دانشجويي مجالت ،سمينارها

 يادگيري موضوع دربارة). 115: 1385 ،دياموند( »كنند كمك يادگيري بهبود به توانندمي كه است فنوني

 تجربي و آموزشي هايفعاليت بهبود و ايحرفه سازيآماده براي است معتقد دياموند دانشگاه از خارج

 محلي جامعة به متالف)خد :ازجمله است مثمرثمر دانشگاه محيط از خارجهاي استفاده از گزينه دانشجويان

 به را محلي جامعة به خدمات ارائة توانندمي هادانشگاه .كارورزي ج) يادگيري جوامع ب) خدمت يادگيري اي

 كه معنا اين است به يادگيري جوامع يا آموزش از طريق استفاده از و دنبگنجان درسي برنامه در مختلف طرق

 ،هنر هايرشته جوياندانش دنكنمي كار مشاركتي صورتبه يكديگر با دروس ساير استادان و دانشجويان

 كنندمي ارائه كه خدماتي درخصوص عمومي نمايشگاه يك برگزاري راستاي در توانندمي زبان و تاريخ ،جغرافيا
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 محيط از توانندمي پايه /نرم هايمهارت مدرسان و استادان اساس اين بر ).117: 1385(دياموند،  نمايند اقدام

آموزش  توانمي هاايده ارزيابي و پردازيايده مهارت خصوص در مثال براي ببرند بهره دانشگاه از خارج فضاي و

  .كنند شناسايي را هاايده تا انجام داد خريد و مصرفيبازارهاي  ،صنعتي هايشهرك را با استفاده از فضاي

 مهم بسيار اجتماعي هايشبكه و اينترنت از استفاده و اطالعات فناوري طريق ازآموزش  مجازي: آموزش )6 

 استفاده مختلف هايفناوري از مهارت محتواي و ماهيت به توجه با توانندمي استادان و مدرسان .است شده

 توانمي كه دارند دسترسي مختلف اجتماعي هايشبكه و اينترنتي منابع به دانشجويان كالس از خارج در .كنند

  .برد را بهره بيشترين ي مجازيهافناوري از ابزارها و وسايل و مهارت محتواي بين انطباق با

 جزئياتي شامل كه است سندي محصول اين .شودمي تعريف محصول يك عنوان تحت غالباً درسي برنامه 

  ،همكاران و نصر( است آموزشي منابع وسنجش  ارزشيابي ،تدريس فنونعيني، محتوا،  اهداف ،مقاصد دربارة

مهارت در  آموزش فرآيند تمامي  كه است اين گيرد قرار كيدتأ مورد بايد كه موضوعاتي از يكي ).31: 1386

. در آموزِش است مهارت گيريجهت بر اصلي كيدتأ بلكه شودنمي ه محققساعتچند كارگاهو  كالس قالب

 مهارت درس طرح كه است اين ديگر مهم موضوع .است آموزيمهارت اصلي مسير و جهت كيد برمهارت تأ

و  مدرسان اين اساس، بر .باشد شده ديده آن در تغييرات براي الزم و انعطاف باشد دستوري و آورالزام نبايد

 داده پاسخ زير اساسياالت به سؤ كه هستند راهنما نقشه يا درس طرحآموزش مهارت نيازمند  براي استادان

  :شودمي

 عبارتيبياموزند. به اين مهارت را بايد افراد شود. چرا بيان مي مهارت اهميت و ضرورت »چرايي«در  چرايي؟ 

 رشد در مهارت اين جايگاه س بياندر طرح هر شروع چه نقشي دارد؟ افراد توانمندي افزايش در مهارت اين

  .باشد روشن و صريح بايد اهميت و ضرورت است. اشتغال براي آمادگي و و اجتماعي فردي

 و عناوين ،محتواها عبارتي به. شود مطرح است قرار كه مطالبي رئوس و موضوعات »چه« از منظور چه؟

  شود.مطرح مي موضوعات و مسائل تنوع »چه«. در دنشومي داده شرح موضوعات
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مهمي  نكتة موضوعات و محتوا آموزش چگونگي .هاستروش و هاشيوه بارةدر گيريتصميم »چگونه« ؟چگونه 

 تسهيل بلكه نيست محتواها و موضوعات از ايمجموعه ارائه فقط درس طرح در آموزش مهارت است.

 شيوه به اگر يعني اينكه آموزش مهارت چگونگي .دارد اهميت بسيار آموزش روش بنابراين .است آموزيمهارت

 خواهد پايدارتر و ماندگارتر موزيآمهارت اثرات و شودمي بيشتر يادگيري شوق شود طراحي كارآمد و مناسب

  .بود

 و محتوا بين تناسبياگر  دارد. داشته وجود كامل تناسب چگونه بين چه و موثر ارزشيابي: براي ارزشيابي

 آموزيمهارت فرآيند باشد نداشته وجود الزم همخواني و ارتباط )چگونه( شيوه و روش  و )چه( موضوعات

تواند مي كه انجام شود دوره پايان و اجرا حين در ابتداي دوره، تواندمي ارزشيابي .شودمي اساسي اشكاالت دچار

، سنجش عملكرد، كالسي تكليف )گروهي يا فردي( ، پروژهمقاله ،كتبي آزمون ،آزمونك ،اجرا ،كنفرانس :شامل

حي ارتني بر سنجش و ارزشيابي تكويني طوس اين دوره مباكثر در .باشد ، سنجش عاطفي و غيرهسنجش رفتار

توان در ارزشيابي تكويني به آنها توجه داشت، ارزشيابي عاطفي و عملكردي اند. ازجمله مواردي كه ميشده

است. در واقع منظور از ارزشيابي عاطفي سنجش ميزان تعهد و عالقة دانشجو براي حضور در كالس و فراگيري 

ميزان  در بحث و گفتگوي كالسي است. منظور از سنجش يا ارزشيابي عملكردي نيز بررسيمطالب و شركت 

  شود.  ، تكاليف و وظايفي است كه به او محول ميهارينكوشش دانشجو جهت انجام تم

الزم به ذكر است كه منابع  شود.منابع: در پايان طرح درس منابعي كه براي افزاش مهارت نياز است معرفي مي

  اند.ها بر حسب اولويت قرار داده شدهدوره

  منابع

ريزي درسي و تدوين طرح درس در آموزش عالي، ترجمه كورش فتحي ) برنامه1385دياموند، رابرت ام(-

  واجارگاه، تهران: كوروش چاپ.

ها رنامه درسي و طراحي درس در دانشگاهب ،)1386(، رضانيلي، محمد اهللا؛زاده، هدايتنصر، احمدرضا؛ اعتمادي-

  و آموزش عالي، اصفهان: جهاد دانشگاهي.
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  فرم طرح درس مهارت
  آموزيدوره مهارت كلي مشخصات

  ..........نام مهارت به فارسي.........................................................   نام مهارت به انگليسي...........................

  تعداد ساعت آموزش.................................

  استاد/مدرس متخصص براي درس

  

  

  (در يك صفحه)چرايي؟

  

  

  (در يك صفحه)چه؟

  

  

  

  (در نيم صفحه)چگونگي؟

  

  

  ارزشيابي

-  

-  

  منابع

-  

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات



12 
 

  جلسه اول
  مدت زمان

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)
  
  

    

  
  

    

  
  

    

  نكات تكميلي:

  

  دومجلسه 
  مدت زمان

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)
  
  

    

  
  

    

  
  

    

  نكات تكميلي:

  

  

  سومجلسه 
  مدت زمان

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)
  
  

    

  
  

    

  
  

    

  نكات تكميلي
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  فصل دوم

  هاطرح درس مهارت
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  مهارت نوشتن                                   

  Writing skill نام مهارت به انگليسي: مهارت نوشتن                                   نام مهارت به فارسي: 

  جلسه) 6ساعت ( 12تعداد ساعت آموزش: 

چند مقاله را در  ايكتاب  فيتأل ةمهارت الزم است كه سابق نيمدرس ااستاد/مدرس متخصص براي درس: 

و مربوط به  يسندگينو يهاها و دورهآنكه كارگاه ايآموزش نوشتن داشته باشد  ةدور يبرگزار ةكنار تجرب

  داشته باشد. يراستاريكار و ةنوشتن را گذرانده باشد و بهتر است مدرس سابق

  چرايي؟

هم شده و ما براي يادآوري اهميت آن به چند  صحبت بسيار و كرد صحبت بسيار توانمي نوشتن اهميت در

 هميشه متفاوت تحصيالت و هاشغل با افراد بين مختلف هايبه شكل نوشتن كنيم. نياز بهنمونه اشاره مي

 هاي ادبي، علمي، تحقيقي و پژوهشي، كه در محيط كار و دانشگاه مورد نياز است،جداي از نوشته دارد. وجود

شود هاي اجتماعي، نياز هر روزة افراد تلقي ميايميل و متني ساده در شبكه تر نوشتن مثل پيامك،نوع رايج

توانند منظور خود را در آن مشكل دارند و نمي كردگان دانشگاهي،كه تعداد زيادي از اين افراد، حتي تحصيل

به  اجتماعي هايشبكه نظر فراگير شدندهند. به شان انتقالبه خواننده روشن و بدون اشكال با اين نوع نوشته

 همان اندازه كه امكان ارتباط را بين افراد بيشتر كرده، نياز و ضرورت نوشتن را نيز آشكار كرده است. هر متني

معنا غلط، جمالت بي كلمات ايم كهگذارند. بسيار ديدهمي نمايش به را افراد شخصيت از بخشي هاشبكه اين در

توان اهميت نوشتن را حتي بنابراين نمي اش شده است.نويسنده تمسخر و خنده مايةها دستتا مدتو مبهم 

  است. و آموزش تكرار و تمرين نيازمند باالتر سطوح تا سطح اين از مهارت نوشتن در اين سطح، منكر شد؛

 خو نوشتن به آنها چراكهاست،  شاقي كار نوشتن هاكردهتحصيل براي بسياري از كه است سميعي معتقد 

 در نوشتن شود، توجه معلومات بيان به معلومات كسب كنار در آموزشي نظام در از نظر او اگر اند.نگرفته

  تعدادي از دانشجويان). 4: 1391 سميعي،(شود نمي و مشقت رنج كار دچار اين در شود ومي تقويت دانشجو

صحبت كنند و  خود رشتة تحصيلي دربارة تا بخواهيد از آنها اگر بگيريد، نظر را در آخر دانشگاه هايسال
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 هايشان را روي كاغذ بياورند،دهند اما اگر از آنها بخواهيد كه گفتهراحتي انجام ميتوضيح دهند، اين كار را به

 اين براي )1391( سميعي ناتوان هستند؟ زدن حرف از بيش نوشتن در افراد دچار مشكل خواهند شد. چرا

 قواعد و در مقايسه با حرف زدن اصول توان گفت كه نوشتنمي خالصه طوربه اما دارد، پاسخ نيز سؤال

  تري دارد كه نياز به آموزش و يادگيري است.سختگيرانه

  چه؟

 آموزكند. مهارتو خوشايند مي آسان شروع، نوشتن را نوشتن آزاد: اين تمرين، كه بيشتر شبيه بازي است، براي

ضوع و چگونگي نوشتن آزاد است. مهم اين است كه فرد بتواند افكارش را روي كاغذ بياورد و تا در انتخاب مو

؛ اين شكل نوشتن در شروع هر جلسه تكرار »آيندجمالت خودشان مي«آنجا پيش برود كه متوجه شود 

   شود. مي

خصوص در نوع نوشتن به دارد. اين زيادي كاربرد كه است نوشتن انواع از يكي نويسي نويسي: گزارشگزارش

 انجام دربارة را الزم و درست اطالعات توانو كامل مي خوب گزارش در كند.محيط كار بيشتر اهميت پيدا مي

آموز با نحوة نوشتن گزارش و انواع گزارش رساند. در اين مبحث مهارت ديگران اطالع به جايي از بازديد يا كار

  شود. آشنا مي

 دانشجو است. اصلي مفهوم و معنا بيان در متن كردن فشرده و ز خالصه نويسي كوتاهمنظور ا نويسي:خالصه

  كند.  ادا را مطلب مايهجان كمتري جمالت و كلمات با چگونه كه آموزدمي

شود. اگرچه هاي اداري آشنا ميآموز با چگونگي نوشتن رزومه و نامههاي اداري: مهارتنويسي و نامهرزومه

هاي مختلف ديد و براساس آن رزومه تهيه هاي آماده و از پيش تعيين شدة رزومه را در سايتفرمتوان مي

ها به توانمندي كرد، اما هدف اين است كه دانشجو بتواند منظور و هدف از رزومه نويسي را درك كند و با توجه

توانمند كردن دانشجو در ايجاد  هاي اداري نيز برايخود را تنظيم كند. آموزش نوشتن نامهرزومة  و مهارت

  ارتباط با ديگران نيز كاربرد زيادي دارد.
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 آموز با توجه بهصوري متني است كه مهارت ويرايش حدودي نويسي تامنظور از درست نويسي:درست 

  آموزد.گذاري و... آن را مينويسي، نشانه منبع بين متني، پانوشت، ارجاعات كلمات، نويسيدرست

آموز پردازيم و مهارتپيرنگ و... مي اوليه، طرح مثل نويسيداستان كلي در اين جلسه به اصول ادبي: هاينوشته

  در اين كالس، طرح اولية يك داستان را خواهد نوشت. 

  چگونگي؟
 نوشتن در كارگاه به آموزمهارت زمانِ بيشترِ  است، بنابراين »نوشتن«براي آموزش نوشتن خود  بهترين راه

در هر جلسه زمان مشخصي به نوشتن آزاد خواهد گذشت سپس با توجه به موضوع هر جلسه  گذرد.مي

آموز نويسد و بعد از آشنايي با شكل صحيح و اصول نوشتن هر مبحث مهارتآموز مطالب خود را ميمهارت

 و يادگيري دررفع آن  با و شودمي اشكاالتش متوجه آموزترتيب، مهارتاينبه كند.نوشتة خود را اصالح مي

  شود. بنابراين فرد در طول زمان كارگاه حضور فعالي خواهد داشت.مي توانمند مهارت كسب

هاي مجازي و اجتماعي در همچنين با توجه به زمان ممكن است مدرس برخي از نكات را از طريق شبكه

  آموز قرار دهد. اختيار مهارت

  ارزشيابي

هاي متن اصالح شده و نهايي در هر جلسه، كه با توجه به اصول و نكات همان جلسه است، يكي از مالك -

  آموز خواهد بود.ارزيابي مهارت

  انجام تكاليف تعيين شده و ارسال آن براي مدرس مالك ديگر ارزيابي است. -

  منابع

  سمت. تهران: ،ويرايش و نگارش  )1391( گيالني، احمد سميعي -

   ، تهران: قطره.پارسي نگارش شيوه )1392( ارژنگ، غالمرضا -

  مركز. نشر تهران: ،ويرايش هاينكته )1386( علي جو،صلح -
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  دانشگاهي. نشر مركز تهران: ،غلط ننويسيم )1389( ابوالحسن نجفي، -

   آثار. نشر تهران: ،پارسي خط فرهنگ امالئي )1391( زهرا مقدم، اشرف، صادقي؛ يزدي علي - 

  فارسي. ادب و زبان فرهنگستان مصوب فارسي، خط دستور -

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  

  

  

  نوشتن آزاد

  

  

  

نوشتن هر آنچه دانشجو 

  خواهد.خود مي

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي

كلمات  سازي باجمله

تصادفي و ارتباط دادن اين 

جمالت به يكديگر و تبديل 

  كردن جمالت به پاراگراف.

  

  

  

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي

  نوشتن دربارة يك تصوير

تعريف كردن يك خاطره و 

حادثه (خيالي يا واقعي) و 

  سپس نوشتن دربارة آن.

ارزشيابي عاطفي و 

آموزان مهارت( عملكردي

خود را داوطلبانه مطالب 

خوانند و ديگران دربارة مي

كنند و آن صحبت مي

  )گويند.نكاتشان را مي
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  جلسه دوم

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  

  نويسيگزارش

  

  

آموز  با تعريفي كه مهارت

خود دارد گزارشي را از 

موضوع مشخص شده 

نويسد سپس اصول مي

گزارش نويسي آموزش داده 

آموز با توجه شود. مهارتمي

به نكات گفته شده گزارش 

خود را اصالح يا بازنويسي 

  كند.مي

  

  

  

گزارش پاياني دانشجو مالك 

  ارزيابي خواهد بود.

  نويسند.كنند و گزارشي از آن مينكات تكميلي: مثالً اعضا كارگاه از محيطي ديدن مي

  جلسه سوم

  مدت زمان

  يقهدق 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  

  نويسيخالصه

  

  

  

آموز بخشي از مقاله يا مهارت

چند صفحه از كتابي را 

اي از آن خواند و خالصهمي

نويسد. را در يك صفحه مي

پس از آموزش اصول و روش 

آموز خالصه نويسي مهارت

متن خود را اصالح يا 

  كند.بازنويسي مي

  

  

  

اي را كه دانشجو با خالصه

توجه به نكات مدرس 

نويسد مالك ارزيابي مي

  خواهد بود.
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جلسه 

  چهارم

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  

  نويسيرزومه

  

  

  

  

  

آموز در قالب نوشته خود و ابتدا مهارت

كند سپس هايش را معرفي ميمهارت

دربارة روش صحيح رزومه مدرس 

آموز با كند. مهارتنويسي صحبت مي

توجه به مطالب گفته شده رزومه خود را 

  كند.تنظيم مي

  

رزومه آماده شدة دانشجو 

  مالك ارزيابي است.

  

  

  

  هاي ادارينامه

اي براي درخواست آموز نامهابتدا مهارت

شغل يا حذف پزشكي درس دانشگاهي 

اصول نوشتن  نويسد سپس مدرس مي

دهد. هاي اداري را توضيح مينامه

آموز نامة خود را براساس مهارت

  كند.توضيحات مدرس آماده مي

  

  

نوشتن چند نامة اداري 

  مالك ارزيابي است.
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  جلسه پنجم

  مدت زمان

  دقيقه 90

چه(موضوعات و

  محتوا)

  ارزشيابي چگونگي(شيوه و روش)

  

  

  

  

  نويسيدرست

  

  

  

متني را كه اشكاالت آموز مهارت

كند و تا ويرايشي دارد مطالعه مي

كه بتواند اشكاالت را رفع جايي

كند سپس مدرس نكاتي را در مي

كند. ارتباط با ويرايش ارائه مي

آموز متن را با توجه به مهارت

نكات مدرس ويرايش را انجام 

  دهد.مي

  

  

  

  

  

  

ويرايش (با توجه به نكات ارائه شده در 

  چند متن مالك ارزيابي خواهد بود.كارگاه) 

كند آموزان ارسال ميمدرس در فاصلة بين جلسات كارگاه، نكات مهم ويرايشي را براي مهارتنكات تكميلي: 

  نمايند.هاي خود اعمال ميآموزان در طول دوره اين نكات را در نوشتهو مهارت

  جلسه ششم

  مدت زمان

  ارزشيابي  روش)چگونگي(شيوه و   چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  ادبي نوشتة

  

  

  

داستان كوتاهي در كالس 

شود سپس خوانده مي

آموزان در گفتگو با مهارت

هم عناصر داستان را 

كنند. مدرس مشخص مي

دربارة عناصر توضيح 

  دهد.مي

  

  

طرح ابتدايي يك داستان كه 

نويسد مالك آموز ميمهارت

  ارزيابي خواهد بود.
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هاي ادبي زمان زيادي نياز دارد و اين جلسه تنها از اين نكات تكيملي: بايد توجه شود كه پرداختن به نوشته

آموزي در اين جهت است كه دانشجو با نوع ديگري از نوشتن نيز آشنا شود تا چنانچه عالقمند بود، مهارت

  طور جدي ادامه دهد. حوزه را به
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                كار گروهي

 Teamwork  :نام مهارت به انگليسي               كار گروهي  :نام مهارت به فارسي

  جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

شناسي، علوم سياسي، مديريت و اقتصاد ها از منظر علوم اجتماعي، روانمدرس اين مهارت بايد با بحث گروه

  .آشنا باشد

   چرا؟

اما ». يكي براي همه، همه براي يكي«اي  آشناست: ها جملهاين جمله از تفنگداران تقريباً در تمامي فرهنگ

  هاي مختلف نيز جا افتاده است؟ آيا اين جمله عالوه بر آشنايي، در فرهنگ

همكاري را نشان و  هاي متفاوتي از كار گروهيدر پاسخ به پرسش فوق بايد گفت كه كشورهاي مختلف نرخ

دهند. كشور ما جزو آن دسته از كشورهايي است كه بنا به گفتة بسياري از پژوهشگران و محققان آنچنان مي

صورت فردي انجام دهند دهند كه كارهايشان را بهكار گروهي در آن رشد نكرده است. غالب افراد ترجيح مي

كنند تا از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند. كار الش ميصورت گروهي شوند، تو اگر هم ناچار به انجام كار به

ها پس از مدتي فعاليت دچار فروپاشي گروهي آنچنان كه بايد در كشور ما بازدهي بااليي ندارد و اغلب گروه

تواند داشته باشد، قطعاً يك دليل شماري كه عدم موفقيت كار گروهي در ايران ميشوند. فارغ از داليل بيمي

هاي ابتدايي و يف دورهآموزش اين مهارت در مقاطع تحصيلي متفاوت است. نظام ارزشيابي و انجام تكلعدم 

گيرند كه تالش خودشان صرفاً براي ايشان ثمراتي دارد و آموزان ياد مياي است كه دانشگونهمتوسطه به

  همكاري با سايرين تأثيري در نمرات يا ثمرات كارشان ندارد. 

توان در دانشگاه آموخت. البته آموزش وظيفة دانشگاه چيست؟ به نظر مهارت كار گروهي را مي در اين شرايط

اند، كار بسيار سخت و آموزاني كه تا پيش از ورود به دانشگاه اين مهارت را نياموختهاين مهارت به دانش
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نشگاه بايد تمام سعي و تالش كلي فراموش كرد. داتوان آموزش اين مهارت را بهدشواري است. با اين حال، نمي

كند تا خود را بكند تا دانشجويانش را به كار گروهي و همكاري تشويق نمايد. مهارت كار گروهي تالش مي

پردازند دانشجويان را با مزاياي همكاري با ديگران آشنا كند. افراد هنگامي كه در قالب يك گروه به فعاليت مي

دهند. بايد توجه داشت كه العاده بيشتري از خود نشان ميوري فوق، بهرهو تقسيم كار و اهداف روشني دارند

صورت روزافزوني به اين مهارت نياز دارند و افرادي كه حائز اين مهارت باشند قطعًا هاي ما بهاقتصاد و بنگاه

 كنند.جايگاه بهتري در اقتصاد پيدا مي

  چه؟

تواند افراد را به سمت كار هايي كه ميترين نكتهيكي از مهماهميت گروه/ چرا كار گروهي/مزاياي كار گروهي: 

تواند براي ما فوايد هميت و مزاياي كار گروهي است. عضويت در هر گروهي مياگروهي سوق دهد، آشنايي با 

 نورد بايدتنهايي يك قله را فتح كند. اين كوهنوردي بخواهد بهزيادي را به همراه آورد. مثالً فرض كنيد كوه

حمله نكند يا اينكه شرايط نامساعد جوي او را غافلگير نكند. اما  او تمام طول شب بيدار بماند تا حيواني به

ها افراد گزينند. شباي را به قصد فتح كردند برميصورت گروهي قلهنورداني را در نظر بگيريد كه بهگروه كوه

كند و غيره. در يابي ميگيرد، يك نفر جهتبر عهده ميمانند، يك نفر مسئوليت تهية غذا را نوبت بيدار ميبه

نوردي بسيار بيشتر از توان با قاطعيت ادعا كرد كه مزاياي كار گروهي و عضويت در گروه كوهاين مورد مي

صورت كامالً تجربي مواردي را منتقل كرد كه توان به دانشجويان بهنوردي انفرادي است. در اين بخش ميكوه

  زيت كار گروهي در مقابل كار انفرادي است.حاكي از م

رسان به گروه/مسائل مختلف گروه: گروه همانگونه كه مزاياي پرشماري هاي گروهي/رفتارهاي آسيبكشاكش

تواند با آن درگير شود، مسئلة ترين مسائلي كه هر گروه ميدارد، معايبي هم به همراه دارد. يكي از عمده

است. اين مسئله بيانگر آن است كه افراد هنگامي كه عضو گروه هستند تالش  )free ridingسواري رايگان (

ها كنند تا كارها را به گردن ساير اعضاء بيندازند و خود سواري رايگان بگيرند. يكي ديگر از مسائل گروهمي

عضويت  تواندشود. يك مسئلة ديگر كه ميهاي مختلف دچار آن مياختالفاتي است كه هر گروهي در زمان
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شود اغلب افراد، گروه اي موفق مينامي است. هنگامي كه گروه در عرصهگروه را پرهزينه سازد، مسئلة گم در

د. گاهي اوقات نيز افراد عضو نمانام باقي ميته و گمنبينند و افراد گروه ناشناخرا به عنوان واحد مشاهده مي

كري يا انجام عملي خودخواهانه گروه را در معرض فروپاشي فگروه با انجام رفتارهايي مثل انجام كاري بدون هم

ها و كار گروهي ها با آن درگيرند و افراد بايد در مطالعة گروهدهند. اينها بخشي از مسائلي است كه گروهقرار مي

  آنها را مد نظر قرار دهند.

اي كار در گروه بايد فرابگيرند، هايي كه دانشجويان برتعيين اهداف گروه/مذاكرات درون گروهي: يكي از مهارت

هاي خود، منفعت گروه را گيريتوان مذاكره در گروه براي تعيين اهداف است. افراد عضو گروه بايد در تصميم

  مالك قرار دهند نه منفعت خود يا ساير اعضاء را. 

و متمركز توسط  تواند به شكل سنتيها رهبري آنهاست. رهبري ميمسئلة رهبري گروه: يكي از مسائل گروه

هاي هاي مختلف بنا به ضرورتصورت متكثر توسط كل اعضا صورت بگيرد. گروهيك نفر اعمال شود يا آنكه به

درستي پيگيري نمايند، خود بايد شيوة رهبري خود را تعيين نمايند. رهبر يا رهبران گروه بايد اهداف گروه را به

  عت گروه را باالتر از هر چيز ديگر بدانند.با اعضاي گروه با احترام برخورد كنند و منف

  چگونگي؟

تواند هايي كه براي آموزش كار گروهي وجود دارد، تمرين كار گروهي در كالس است. مدرس مييكي از گزينه

هاي مختلفي تقسيم كرده و از آنان بخواهد كه اهداف مشخصي را پي بگيرند. در خالل دانشجويان را به گروه

  تواند نكات مختلف را با آنها در ميان بگذارد.مدرس مياين تمرين، 

هاي مختلف دنياست. دربارة بسياري هاي جذاب آموزش كار گروهي، بررسي داستان گروهيكي ديگر از شيوه

توان از آنها در كالس بهره هاي بسياري نوشته شده است كه ميو رمان ي متعددي ساختههاها فيلماز گروه

  ها در كالس كنفرانس دهند.توانند دربارة اين گروهن نيز ميگرفت. دانشجويا
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  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي صرفًا به

گروهي و بحث و  هايركت در تمرينتواند ميزان تعهد دانشجويان به كالس، فراگيري مطالب، شمدرس مي

هاي تواند يكي از مالكدانشجويان در كالس نيز ميتبادل نظر را مالك ارزشيابي خويش قرار دهد. كنفرانس 

 ارزشيابي قرار بگيرد.

  منابع

‐Teamwork skills (3rd ed.). (2009). New York: Ferguson. 

- Lyons, M. (2003). Teamwork. New York: Newbridge Educational Publishing. 

‐Jelphs, K., Dickinson, H., & Miller, R. (2016). Working in teams. Bristol: Policy 

Press. 

  تهران: ساية سخن. زاده،) كار تيمي اثربخش، ترجمة فهيمه حبشي1396( ا. وست، مايكل-

  تهران: اژدهاي طاليي. من تا ما: راهنماي جامع كار تيمي،از  )1392نصور (دهستاني، م-

 نون نشر علوم.تهران: كا هاي كار تيمي،) اصول و چالش1397لو، شهال (برجعلي-

‐Pokras, S.  (2004). Working  in teams: A team member guidebook. New Delhi: 

Viva Books Private. 
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  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

 مزاياي/گروهي كار چرا /گروه اهميت

  گروهي  كار

  

  

 

توضيح سرفصل دوره. 

توضيح محتويات دوره. 

 بندي دانشجويان بهتقسيم

 هاتمرينها براي گروه

ها و گروهي. توضيح ارائه

ها و تخصيص آنها كنفرانس

به دانشجويان. بحث و تبادل 

نظر دربارة اهميت گروه و 

  مزاياي كار گروهي. 

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي و رفتاري

  

  دوم جلسه

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

 رفتارهاي/گروهي هايكشاكش

 مختلف مسائل/گروه به رسانآسيب

  گروه

  

  

  

  كار گروهي. هاتمرينآغاز 

آغاز كنفرانس و ارائة 

  دانشجويان.

بحث و تبادل نظر دربارة 

هاي كار گروهي، كشاكش

رسان به آسيبرفتارهاي 

گروه و ساير مسائلي كه در 

  دهند.ها رخ ميگروه

  

  

  

  

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

  عملكردي
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

 درون مذاكرات/گروه اهداف تعيين

  گروهي

  

  

  كار گروهي.  هاتمرينادامة 

ارائة ادامة كنفرانس و 

  دانشجويان.

بحث و تبادل نظر دربارة 

فرايند تعيين اهداف گروه و 

  گروهي.مذاكرات درون

  

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

  عملكردي

  

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  گروه رهبري مسئلة

  

  

  

  . گروهي كار هاتمرين ادامة

 ارائة و كنفرانس ادامة

  .دانشجويان

 دربارة نظر تبادل و بحث

  .مسئلة رهبري در گروه

  

  

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

  عملكردي
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                ارتباطي مهارت

 Communication skills  :نام مهارت به انگليسي               ارتباطي مهارت  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :آموزشتعداد ساعت 

  استاد/مدرس 

 آشنايي كافي داشته باشد. و علوم تربيتي شناسيروان ،علوم ارتباطات، علوم اجتماعي يد بابامدرس اين دوره 

  چرا؟

ها را به منظور تأمين نيازهايمان حفظ كنيم. براي اين انسان نياز داريم كه روابطمان با ساير انسانما به عنوان 

شوند. هاي ارتباطي شناخته ميدهيم كه به عنوان مهارتاي از رفتارها را از خويش بروز ميمجموعهمنظور ما 

ها را بدون شناخت از نحوة گيريم. اغلب اوقات اين مهارتمان بهره ميها در زندگيما هر روزه از اين مهارت

  ).2011(كيو،  گيريمكار ميعملكرد و پيشرفتشان به

ه به نحوة ارتباط ماست. مطالعات اي وابستصورت گستردهمان بهلق و حفظ جهان اجتماعيقابليت ما براي خ

فردي (ارتباطي) و مزايايي مانند شادماني هاي مؤثر مياناند كه رابطة مثبت و واضحي ميان مهارتشان دادهن

اي بيشتر آكادميك و حرفهها، مسائل رواني اجتماعي و دستاوردهاي بيشتر در زندگي، آسايش در برابر استرس

  ).2006(هارگي،  وجود دارد

ترين كليد موفقيت در كار و زندگي شخصي است. مهم نيست بدون شك توانايي ما براي ارتباط با سايرين مهم

هايمان تا چه حد نوآورانه باشند، احساساتمان تا چه ميزان خالصانه باشند يا تا چه اندازه نسبت به كه ايده

ن شور و شوق داشته باشيم، اگر در ايجاد ارتباط با سايرين، ارتباطي كه بتواند آنها را ترغيب كند، اعتقاداتما

  ).1397هايمان بيهوده خواهد بود (كونكه، ناموفق باشيم، تمام تالش
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يات فردي و چيزي كه امروزه با حتوان گفت كه ما براي طرح ايده، نوآوري، برنامه، طرح و هر آندر واقع مي

هاي ارتباطي خود به چندين دسته هاي ارتباطي نياز داريم. مهارتبه مهارت جتماعي ما مرتبط استا

هاي كالمي و غيركالمي است. در اين دوره دانشجويان نحوة كاربرد ترين آنها مهارتپذيرند كه مهمتقسيم

آنها كمك خواهد كرد تا در  ها بهآموزند. اين مهارتهاي كالمي و غيركالمي را ميموقع مهارتدرست و به

امروزه نحوه ارتباط در فضاي مجازي و  زندگي دانشجويي و شغلي به موفقيت بيشتري دست پيدا كنند.

 هاي اجتماعي نيز موضوع مهمي است كه الزم است به آن پرداخته شود.شبكه

 چه؟

اصلي بحث در اين دوره الزم  دهد: پيش از ورود به بدنةاهميت ارتباطات روزمره و آنچه ارتباط را شكل مي

است كه تا حدودي اهميت ارتباطات روزمره در ساخت زندگي خود را بهتر بشناسيم. عالوه بر دريافتن اهميت 

دهند، عناصري مثل فرهنگ و سياست، نيز ارتباطات روزمره بايد عناصري را كه به اين ارتباطات شكل مي

  تر بشناسيم. بهتر و دقيق

دهند. از صورت كالمي رخ ميترين بخش از ارتباطات ما به(زباني، دهاني و گفتاري): مهمارتباطات كالمي 

ها، تأكيد هاي بسيار سادة روزمره بگيريد تا گفتگوهايي دربارة كار و تجارت. نحوة بيان گزارهپرسيسالم و احوال

گويي، نحوة د ساده و واضحبر كلمات، استفاده از كلمات متناسب با موضوع، مخاطب و محيط، رعايت قواع

دهيم همه در طه انجام ميآنها و ساير اعمالي كه در اين رابگوش سپردن به كالم ساير افراد، پاسخ دادن به 

گيرند. ما براي اينكه بتوانيم ارتباط مؤثرتري با سايرين داشته باشيم، بايد نسبت دستة ارتباطات كالمي قرار مي

  ي آشنايي كافي داشته باشيم.به عناصر اصلي ارتباطات كالم

هاي ارتباطات غيركالمي (غيرگفتاري و زبان بدن): بخش ديگري از ارتباطات كه معطوف به حركات بدن و نشانه

شود. عموم افراد با اصطالح زبان بدن آشنايي دارند. زبان بدن به آن هستند، ارتباط غيركالمي خوانده مي

هاي خاصي به همراه دارد. مثالً سر را شود كه براي مخاطبين نشانهمي اي از حركات و اداهايي اتالقمجموعه
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ها به معناي رد كردن و نه گفتن است. بسيار مهم است كه دانشويان با به باال حركت دادن در اغلب فرهنگ

  ر ببرند.كادرستي همراه با ارتباط كالمي بههاي ارتباط غيركالمي آشنا شوند و بتوانند آن را بهمعناي نشانه

  چگونگي؟

سناريوهاي مختلف براي تمرين ارتباط كالمي و  تدوينهاي نوين آموزش مهارت ارتباطي يكي از شيوه

توان سناريوي يك عزاداري را در كالس اتود زد. دانشجويان بايد متناسب با اين غيركالمي است. مثالً مي

  نند. موقعيت، با افراد ديگر ارتباط كالمي و غيركالمي برقرار ك

ها را به تواند با ويديوهاي آموزشي اين نشانههاي ارتباط غيركالمي بسيار زياد و فراگير است. مدرس مينشانه

اي از چيزي باشد. شناخت اين تواند نشانهدانشجويان منتقل كند. در واقع هر حركت و تحركي در بدن مي

اي خود با قدرت بيشتري در ارتباطات شركت فهكند تا در حيات فردي و حرها به دانشجويان كمك مينشانه

  كند.

  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي صرفًا به

تواند ميزان تعهد دانشجويان به كالس، فراگيري مطالب، شركت در سناريوهاي گروهي و بحث و مدرس مي

  تبادل نظر را مالك ارزشيابي خويش قرار دهد.

 منابع

 تهران: كتاب آوند دانش.ي ارتباطي، ترجمة حسين سليماني، هامهارت) 1397كونكه، اليزابت (-

- Kehoe, D. (2011). Effective communication skills. Chantilly, VA: The Teaching 

Company. 

‐The handbook of communica on skills. (2006). London: Routledge. 

‐Orey, M. C. (2015). Communica on skills training. Alexandria, VA: ATD Press. 
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  تهران: سمت. اله رحمتيان،هاي ارتباطي زبان، ترجمة روحي دانش و مهارتارزشياب )1393لوسيه، دنيس (-

  تهران: كتاب آوند دانش. ) زبان بدن، ترجمة مريم هدايتي،1397كونكه، اليزابت (-

 تفكيك جلساتجدول ارائه مطالب به 

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

اهميت ارتباطات روزمره در زندگي 

فردي و اجتماعي انسان و آنچه اين 

دهد (با تأكيد بر ارتباط را شكل مي

  ).و فضاي مجازي فرهنگ

  

  

  

توضيح اجمالي دوره. توضيح 

 سناريوها براي تمرين

دانشجويان در كالس. بحث 

و گفتگو پيرامون اهميت 

ارتباطات روزمره و آنچه كه 

 دهد.اين ارتباط را شكل مي

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

ارتباطات كالمي: بخش اول (انواع، 

  اصول، الگوها و فنون)

  

  

  

  جراي سناريوها. ا

بحث و تبادل نظر دربارة 

ارتباطات كالمي (انواع، 

  اصول، الگوها و فنون)

  

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

  عملكردي
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جلسه سوم

 مدت زمان

دقيقه 90  

 ارزشيابيچگونگي(شيوه و روش)چه(موضوعات و محتوا)

 

ارتباطات كالمي: بخش دوم (نحوة 

به دريافت كلمات و گوش سپردن 

 سايرين در فرايند ارتباط)

 

 

 

 اجراي سناريوها. 

بحث و تبادل نظر دربارة 

ارتباطات كالمي (نحوة 

دريافت كلمات و گوش 

سپردن به سايرين در فرايند 

 ارتباط)

 

 

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

 عملكردي

 

 جلسه چهارم

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابي چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

 

 

 

 ارتباط غيركالمي (عملكرد زبان بدن)

 

 

 

 

 اجراي سناريوها. 

بحث و تبادل نظر دربارة 

ارتباط غيركالمي و عملكرد 

 آن در زندگي روزمره

 

 

 

ارزشيابي عاطفي، رفتاري و 

 عملكردي

   

 

  

  

  

  



33 
 

                  تفكر انتقادي

 Critical thinking  :انگليسي به مهارت نام                تفكر انتقادي  :فارسي به مهارت نام

  جلسه)  4( 8 :آموزش ساعت تعداد

  درس  براي متخصص مدرس/استاد

مدرس اين مهارت بايد با علوم اجتماعي يا فلسفه يا علوم تربيتي(فلسفه تعليم و تربيت) آشنايي كافي داشته 

  داشته باشد.و سابقة نقد متون مختلف را در كارنامة خود 

   چرا؟

هاي مختلف فوايد متعددي به هايي است كه براي دانشجويان در زمينهمهارت تفكر انتقادي از جمله مهارت

صورت انتقادي توانند بهگيري از آن ميهمراه دارد. اهميت تفكر انتقادي از آن روست كه دانشجويان با بهره

كار كنند. بيشتر افراد در زندگي روزمرة خود از تفكر انتقادي براي  بخوانند، بنويسند و با ساير افراد در دانشگاه

گيرند. مهارت تفكر انتقاد، بينش و ها، عناصر و سازوكارهاي مختلف بهره ميارزيابي و نقد بسياري از كنش

ا وارد دهد كه تفكر انتقادي رروحية انتقادي دانشجويان را در محيط دانشگاه تقويت كرده و به آنها اجازه مي

  زندگي و محيط كاري كنند.

ها و سازوكارها بر اساس معرفت فردي است. تفكر ها، كنشتر، تفكر انتقادي ارزيباي انديشهبه بياني دقيق

اي عيني با مسائل مختلف برخورد انتقادي داشته باشد. در واقع تفكر انتقادي گيريكوشد با موضعانتقادي مي

  شود:ها ميشامل اين مهارت

  هاي يك استدالل/بحث/برهانجوي فعاالنة تمام جنبهجست-1

  شدهارزيابي صحت ادعاهاي انجام-2

  شده جهت پشتيباني ادعاهاارزيابي صحت اسناد و ادلة مطرح-3
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كند تا در دقايق مختلف حيات دانشجويي خود موارد متفاوتي را با ديدي تفكر انتقادي به دانشجويان كمك مي

كند تا متون علمي رشتة رد ارزيابي قرار دهند. تفكر انتقادي به دانشجويان كمك ميانتقادي سنجيده و مو

هاي ساير افراد كند تا تصميمات و كنشخويش را نقد و بررسي كنند؛ تفكر انتقادي به دانشجويان كمك مي

در مهارت تفكر  در دانشگاه، اعم از دانشجويان، اساتيد، مسئوالن و سايرين، را با ديدي انتقادي درك كنند.

ها دو محور اساسي است. تفكر انتقادي ارتباط حلهاي مربوط و نقد و بررسي راهانتقادي توانايي طرح پرسش

  هايي مانند خالقيت و نوآوري و حل مسئله دارد.نزديكي با مهارت

  چه؟ 

تدالل آشنا خواهد تفكر انتقادي چيست و چرا اهميت دارد: در اين بحث دانشجو با عناصر تفكر و مباني اس

هاي فكري آشنا خواهد شد. دانشجو با مغالطه در بحث آشنا خواهد شد. دانشجو شد. دانشجو با سطوح مهارت

اي را براي خود ساخته و مطرح كند. در حقيقت آموزش تفكر انتقادي هاي قويكند تا استداللتمرين مي

  ).14: 1374يه و تحليل است(مايرز، يعني تهيه چارچوبي اساسي براي دانشجويان به منظور تجز

آموزند كه متون مختلف، از جمله كتاب، مقاله، فيلم، خواندن با چشماني انتقادي: در اين بحث دانشجويان مي

هايي كه به همراه كنند و استداللكنند، ادعايي كه مطرح ميعكس و غيره، را بر اساس شواهدي كه ارائه مي

آموزد كه متون مختلف را در ارتباط با يكديگر بررسي و درك كند ند. دانشجو ميدارند مورد ارزيابي قرار ده

هاي او مورد نقد و بررسي قرار دهد. در نهايت هدف اين بخش آن است و متون را بر اساس نويسنده و بينش

ند موضوع نقد تواكه به دانشجو بياموزد هيچ متني نيست كه نتوان آن را با نگاهي انتقادي خواند؛ هر متني مي

  و بررسي قرار داد.  

آموزد هاي يك نوشتة مستدل و منطقي آشنا خواهد شد. دانشجو ميدانشجو با ويژگي نوشتن با قلمي انتقادي:

هايش را در آموزد كه نوشتهها را با مستندات و شواهد تجربي همراه كند. دانشجو ميكه ادعاهايش در نوشته

  هاي پيچيده برود.تر به بخشهاي ساده؛ به عنوان مثال از بخشمند قرار دهديك ساختار نظام
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آموزند كه در بحث با ساير افراد و تبادل تفكر انتقادي و برخورد با سايرين: در اين بخش دانشجويان مي

ها و سخنان ساير افراد را به آموزند كه صحبتاطالعات با آنها به نحوي انتقادي برخورد كنند. دانشجويان مي

  هاي خود از زباني صريح و منطقي بهره گيرد.آموزد كه در صحبتپرسش و چالش بكشند. دانشجو مي

  چگونگي؟

هاي تدريس مهارت تفكر انتقادي، ارائة تمرين به دانشجويان در كالس درس براي يكي از مؤثرترين شيوه

الس بايد بالفاصله متوني را شده در آنهاست. مدرس پس از تدريس مطالب در كسازي مطالب يادگرفتهپياده

شده، به نقد آن متون در اختيار دانشجويان قرار دهد و از دانشجويان بخواهد كه متناسب با مطالب فراگرفته

بپردازند. ايجاد بحث در كالس درس روش مبنايي براي آموزش تفكر انتقادي به شاگردان است و استادان و 

هايي كه در آموزش تفكر بادل افكار داشته باشند. يكي از روشمدرسان بايد تسلط كامل به روش بحث و ت

معتقد  مايرز). 70: 1374(مايرز،  انتقادي كاربرد چنداني ندارد و بايد از آن حذر كرد روش سخنراني است

است براي آموزش اين مهارت بهتر است هر جلسه با يك پرسش و اختصاص زماني كوتاه براي بحث درباره آن 

آورد. اما بحث بيني و تحقيق و تفكر به وجود ميشروع كردن جلسه با يك پرسش فضايي از پيششروع شود. 

و تبادل افكار نبايد باعث خارج شدن از موضوع اصلي شود. مايرز درباره چگونگي آموزش مهارت تفكر انتقادي 

. براي تشويق 2نيد . هر جلسه با طرح يك مسئله يا مجادله شروع ك1كند: به پنج نكته اصلي اشاره مي

. فضاي كالس را طوري مرتب كنيد كه باعث كنش متقابل شود 3شاگردان به تعمق از سكوت استفاده كنيد 

  .)80-73: همان( . محيطي پذيرا ايجاد كنيد5. در صورت امكان به مقت كالس بيفزائيد 4

هد و از دانشجويان بخواهد كه در هاي متنوع به دانشجويان ارائه دمدرس بايد مباحث نظري را همراه با مثال

  رابطه با مطالب بحث و تبادل نظر نمايند.  

  ارزشيابي

  ارزشيابي به دو صورت تكويني و پاياني صورت خواهد گرفت.
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كوشي آنها در حل در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

  را مالك قرار دهد. هاتمرين

در ارزشيابي پاياني نيز مدرس بايد از دانشجويان بخواهد در نقد يك برنامه، عمل، سازوكار، سازمان، نهاد و 

  غيره، چند صفحه بنويسند. 
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  تهران: ققنوس. يسي،) مغلطه: راهنماي درست انديشيدن، ترجمة مريم تقد1397وايت، جمي (-

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

بحث دربارة ماهيت و اهميت تفكر 

  انتقادي.

  

  

  

  

تدريس توسط مدرس و 

سپس بحث و تبادل نظر 

  شدهپيرامون مطالب تدريس

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  خواندن با چشماني انتقادي.

  

  

  

  

تدريس عناصر اصلي خواندن 

انتقادي توسط مدرس و 

به  هاتمرينسپس ارائة 

دانشجويان جهت خواندن 

  انتقادي

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي

  تواند شامل هر چيزي شود؛ از فيلم، سريال، موسيقي بگيريد تا متون نظم و نثر.مينكات تكميلي: خواندن 

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  نوشتن با قلمي انتقادي.

  

  

  

تدريس عناصر اصلي نگارش 

انتقادي توسط مدرس و 

به  هاتمرينسپس ارائة 

دانشجويان جهت نوشتن 

  انتقادي

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي
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  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  تفكر انتقادي و تعامل با ساير افراد.

  

  

  

  

تدريس عناصر اصلي برخورد 

انتقادي با سايرين و 

بندي دانشجويان جهت گروه

و مناظره راجع  بحث گروهي

  به موضوعات مختلف

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي

  توانند خود مدرس را به عنوان سوژة نقد مورد نظر قرار دهند.نكات تكميلي: دانشجويان در اين جلسه مي
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   گيريتصميم

 Decision-making  :نام مهارت به انگليسي      گيريتصميم  :نام مهارت به فارسي

  جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

گيري و علومي مانند مديريت، علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصاد و الزم است مدرس دوره با علم تصميم

 فلسفه آشنايي كافي داشته باشد.

   چرا؟

ز بيدار شدن صبحگاهي تا هاي مختلف هستند. اگيري بين گزينهها هميشه در حال انتخاب و تصميمانسان

گيري هستيم و عوامل بسيار متعددي در تصميم نهايي ما تأثير خوابيدن در شب، ما همواره در حال تصميم

شود: كم دو گزينه روبرو ميخورد، با دستصبح ساعتش زنگ مي 7:30گذارند. مثالً كارمندي كه ساعت مي

ها به خوابيدن ادامه دهد. منابع، عوامل، محدوديت-2ر شود از تخت خواب بلند شده و براي رفتن به كار حاض-1

گذارند. مثل اينكه آيا او در فرهنگي بزرگ و و مسائل بسيار مختلفي در تصميم نهايي اين كارمند تأثير مي

تربيت شده كه كار امري مقدس است يا آنكه در فرهنگي رشد پيدا كرده كه كار را نوعي رنج و زحمت 

تواند ميزان مشاركت و فعاليت او در كار اش ميع روابط او با ساير كارمندان و مديران باالدستيپندارند. نومي

كننده در اين تصميم است. كارمندي كه را مشخص كند. مسائل اجتماعي خانواده نيز يكي از عوامل تعيين

هنگام به ميزان خواب مجبور است تا ديروقت از فرزندان خردسال يا نوزادش نگهداري كند احتماالً صبح

خواهد تا كند. انگيزه و اهداف اين كارمند نيز در انتخابش مؤثر است. كارمندي كه ميبيشتري نياز پيدا مي

  كوشي در كار و حضور مداوم در آن دارد. سر سال خانه يا وياليي بخرد احتماالً انگيزة دوچنداني براي سخت

هاي متعددي ها فرصتبراي يك كارمند. زندگي براي تمام انسان اينها صرفاً مثالي بود از يك صبح معمولي

مان روبرو شويم. هايي از ساده تا پيچيده در زندگي روزمرهكند و همة ما بايد با تصميمجهت انتخاب فراهم مي
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م توانيمان را بشناسيم، ميها و ساير مسائل تأثيرگذار بر تصميمها، عوامل مؤثر، محركهمين كه محدوديت

مان اتخاذ كنيم و ارزيابي بهتري از نتايج و پيامدهاي تري نسبت به وضعيت و موقعيتتصميم مناسب

  تر به اهدافمان برسيم. هايمان داشته باشيم و آسانتصميم

  چه؟

گيري توانند در تصميمهايي از دانش ميگيري چيست و چه حوزهگيري مهم است، علم تصميمچرا تصميم

: نخستين نكتة حائز اهميت در آموزش هر مهارتي، انتقال اهميت و ميزان اهميت بشر باشندبهتر راهنماي 

خواهند بدانند مهارتي كه در حال يادگيري آن هستند تا چه يك مهارت به دانشجويان است. دانشجويان مي

كه يك رشتة  كند. در وهلة بعدي الزم است به دانشجويان آموزش دهدميزان در زندگي آنها نقش ايفا مي

بندي مهارت هاي تجربي به بررسي و صورتعلمي در حيطة موضوعي مهارت وجود دارد و اين علم با روش

گيري براي دانشجويان صحبت هاي علم تصميمتوان از تاريخ، بزرگان، اصول و نظريهپردازد. ميگيري ميتصميم

توانند تصميمات بشري يگري نيز هستند كه ميهاي معرفتي دگيري، علوم و حوزهكرد. عالوه بر علم تصميم

توان به علوم اجتماعي، را تحليل كرده و به وي در اتخاذ تصميمات بهتر كمك كنند. از جملة اين علوم مي

 اقتصاد، مديريت، روانشناسي، فلسفه، رياضي و نورولوژي اشاره كرد.

گام است. بهتر است براي اتخاذ يك تصميم بهگيري يك عمل گامهاي اتخاذ تصميم مناسب: تصميمتمرين قدم

گيري شامل سه مرحلة كلي شناسايي هاي اين فرايند را به دقت شناسايي و طي كرد. هر تصميممناسب گام

  شود. هاي ممكن براي اتخاذ تصميم ميآوري اطالعات و شناسايي راهتصميم، جمع

گيري طرح و بسط داده شده گيرنده: انواع مدل در رابطه با تصميمهاي تصميمگيري و تيپهاي تصميممدل

گيري مقولة دوتايي در تصميم 7ها كه بيشتر در مديريت رواج يافته است مدلي است كه است. يكي از اين مدل

برنامه، ات با برنامه و تصميمات بيتصميم-2تصميمات تاكتيكي و تصميمات استراتژيك، -1سازد؛ را مطرح مي

البداهه و تصميمات في-5تصميمات سازماني و تصميمات فردي، -4تصميمات بنياني و تصميمات روتين، -3
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تصميمات مديريتي و -7گذارانه و تصميمات عملياتي و تصميمات سياست-6شده، ريزيتصميمات برنامه

  تصميمات اجرايي.

كنندة غريزه گيرنده وجود دارد؛ از دنبالهاي مختلفي از افراد تصميمي، تيپگيرعالوه بر اين مدل تصميم

 بگيريد تا پژوهشگر كامل. 

  چگونگي؟

گيري است. ها جهت آموزش و يادگيري مهارت تصميممحور يكي از مؤثرترين شيوهمحور و تمرينآموزش بازي

ها را جهت اتخاذ تصميم داده و اي از گزينههصورت گروهي يا فردي، مجموعتواند به دانشجويان، بهمدرس مي

ها و ساير مسائل بهترين ها، اهداف، دستاوردها، محدوديتاز آنها بخواهد كه با مشخص كردن منابع، هزينه

هاي گروهي، خواندن رمان، داستان، تماشاي فيلم و سپس ارزيابي تصميم را اتخاذ كنند. عالوه بر بازي

  تواند تأثير بسزايي داشته باشد.نابع، اهداف و پيامدها ميها بر اساس مگيريتصميم

  ارزشيابي

  صورت ورودي، تكويني و پاياني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي به

در ارزشيابي ورودي از دانشجويان در ابتداي جلسة اول خواسته خواهد شد تا بر اساس منابع، اهداف، پيامدها 

  ند.گيري نمايدر خصوص موضوع خاصي تصميم

كوشي آنها در انجام در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

ها هاي گروهي شركت كرده و تمريناند كه در فعاليتشده را بسنجد. همچنين دانشجويان موظفوظايف محول

  را به موقع انجام دهند.

اي مانند تحليل فيلم يا رمان بر اساس نشجويان بخواهد كه پروژهتواند از دادر ارزشيابي پاياني نيز مدرس مي

 هاي آن انجام داده و گزارش آن را به مدرس تحويل دهند. هاي شخصيتگيريتصميم
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  مطالب به تفكيك جلساتجدول ارائه 

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

گيري، علم بحث دربارة اهميت تصميم

هاي گيري و علوم و حوزهتصميم

گيري كمك اي كه به تصميممعرفتي

  كنند.مي

  

  

  

  

ارائه بر اساس فيلم، داستان، 

  رمان، مستند و غيره.

دادن تمرين به دانشجويان 

براي انجام فرايند 

گيري (ارزشيابي تصميم

  ورودي).

  

  

  ارزشيابي ورودي و 

تكويني (عاطفي، رفتاري و 

  عملكردي)

   

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

ها، الگوها و رويكردهاي ها، روشمدل

  گيري.تصميم

  

  

  

  

  

ارائة به واسطة فيلم، 

داستان، مستند و ساير 

  متون.

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي، رفتاري

  و عملكردي

  

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)
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                 فرهنگيهاي ميانشايستگي

 Intercultural  :نام مهارت به انگليسي      فرهنگيهاي ميانشايستگي: نام مهارت به فارسي

competencies 

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

شناسي، آشنايي شناسي و جامعهخصوص مردمهاي علوم اجتماعي، بهالزم است مدرس اين مهارت با رشته

 كافي داشته باشد. 

   چرا؟

هاي بسيار معموالً در تمام كشورهاي جهان دانشگاه محل و محملي است براي حضور و فعاليت افراد از فرهنگ

متفاوت و متنوع. دانشگاه ايراني نيز از اين قاعده مستثني نيست. ما در دانشگاه با طيف وسيعي از افراد با 

رد، تركمن، عرب، بلوچ، افغانستاني، ارمني، كنيم. ترك، لر، فارس، كهاي متفاوت برخورد ميها و مليتفرهنگ

تواند اين هاي ما در حال فعاليت هستند. چه چيز ميها در دانشگاهها و مليتعرب و بسياري ديگر از قوميت

فرهنگي جلوگيري تواند از برخوردهاي احتمالي ميانعامالن فرهنگي را به يكديگر وصل كند؟ چه سازوكاري مي

هاي فرهنگي بزرگي ا به عنوان يك سازمان و نهاد اجتماعي با وجود چنين تفاوتهكند؟ چرا دانشگاه

ها داد آن است كه غالب افراد در اين توان به اين پرسشترين پاسخي كه ميپاشد؟ شايد محتملفرونمي

ام قائل هاي آنان احترها، باورها و كنشها، نگرشهاي ناهمگون فرهنگي نسبت به سايرين، عقايد، ارزشمحيط

اي كه با سايرين دارند با ديدي محترمانه و همراه با پذيرش متقابل هاي فرهنگيشوند. افراد نسبت به تفاوتمي

كنند. چسبندگي و انسجام دانشگاه به عنوان يك كليت ناهمگون از همين سازوكار احترام و درك عمل مي

پي تقويت بنيادهاي اين احترام و درك متقابل فرهنگي در هاي ميانشود. مهارت شايستگيمتقابل ناشي مي

هاي فرهنگي متفاوت بنا به ضرورت آموزد كه چگونه در محيطفرهنگي به دانشجو ميهاي مياناست. شايستگي

ها رفتار كند، چگونه با افرادي كه با او تفاوت فرهنگي دارند با احترام و پذيرش برخورد كند، چگونه آن محيط
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هاي مذهبي و قومي ساير افراد احترام بگذارد. دانشجويان با فراگرفتن اين مهارت و كنشبه مناسك، اعمال 

هاي متفاوت داشته باشند و هاي كاري نيز برخورد بدون كشمكشي با ساير افراد از فرهنگتوانند در محيطمي

  سادگي بپذيرند. محيط فرهنگي محيط كار خود را به

  چه؟ 

فرهنگي، فرهنگي، معرفت ميانفرهنگي: دانشجويان با انگيزش ميانهاي ميانگيهاي شايستآشنايي با مؤلفه

آموزند كه چگونه بايد نسبت به فرهنگي آشنا خواهد شد. دانشجويان ميتفكر استراتژيك و رفتار مناسب ميان

آنها  هاي متفاوت را شناسايي كرده و بهفرهنگهاي متفاوت تالش كند، چگونهيادگيري نسبت به فرهنگ

هاي متفاوت تنظيم كند و چگونه نسبت هايش را نسبت به برخورد با فرهنگاحترام بگذارد، چگونه استراتژي

  هاي جديد فرهنگي رفتار مثبتي نشان دهد. به محيط

هاي فرهنگي در ايران: ايران با وسعت بسيار زياد هاي فرهنگي اقوام، مذاهب و گروهآشنايي با ويژگي

هاي فرهنگي بسيار زيادي است. براي زندگي در چنين ه دارد محل زندگي اقوام، مذاهب و گروهاي كجغرافيايي

هاي متفاوت را شناسايي كرده و راه و روش برخورد كشوري الزم است كه افراد، خصوصًا دانشجويان، فرهنگ

و افراد بايد بدانند كه هاي فرهنگي متفاوتي دارد محترمانه با آنها را بياموزند. هر شهري در ايران مشخصه

  هاي فرهنگي متفاوت رفتار كنند. چگونه در اين محيط

هاي و مذاهب كشورهاي همسايه: موقعيت تاريخي و ها، اقوام، فرهنگهاي فرهنگي مليتآشنايي با ويژگي

ماني هاي گوناگون نيز بوده است. مردها پيش محل سكونت مليتاي است كه از قرنجغرافياي ايران به گونه

اند. افغانستان، عراق، بنا به اجبار يا اختيار به كشور ايران مهاجرت كرده ،هاي كشور خودكه بنا به ضرورت

هاي مهاجر اند و اين گروهارمنستان، پاكستان و ساير كشورهاي همسايه مهاجران بسياري را روانة ايران كرده

اگر -1آموزند كه: اند. در اين بخش دانشجويان مينيز فرهنگ و رفتارهاي فرهنگي خود را وارد ايران كرده

هاي فرهنگي مردمان كشورهاي همسابه احترام ها و كنشها، نگرشها، ارزشايراني هستند، نسبت به فرهنگ
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هاي فرهنگي ميزبان اگر مهاجر هستند، رفتار محترمانه نسبت به ساير مهاجرين و نسبت به محيط-2بگذارند، 

  هاي الزم را در اين باره اتخاذ كنند. به تخاصمات فرهنگي احتمالي آگاه شوند و استراتژي را بياموزند، نسبت

  چگونگي؟

فرهنگي است. دانشجويان هاي ميانها براي فراگيري مهارت شايستگيآموزش در ميدان يكي از بهترين گزينه

رده و نحوة تعامل با آنان را در هاي فرهنگي و مذهبي حضور پيدا كهاي فرهنگي اقوام و گروهبايد در محيط

فرهنگي بيش از آنكه نياز به يك كالس رسمي داشته باشد، نياز دارد كه هاي ميانميدان فرابگيرند. شايستگي

هاي فرهنگي هاي گوناگون فرهنگي برگزار شود. مدرس نيز عالوه بر برگزاري اين مهارت در محيطدر محيط

  ام مختلف ايراني و غيرايراني را در كالس به دانشجويان معرفي نمايد. گوناگون، بايد محصوالت فرهنگي اقو

  ارزشيابي

  ارزشيابي به دو صورت تكويني و پاياني صورت خواهد گرفت.

كوشي آنها در انجام در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

  شده را بسنجد.وظايف محول

هاي متفاوت نسبت به خودشان پاياني نيز مدرس بايد از دانشجويان بخواهد كه با افرادي از فرهنگ در ارزشيابي

  وگو داشته باشد و گزارش مصاحبه را به مدرس تحويل دهد.  مصاحبه و گفت

  منابع

- Intercultural  Competencies  [Information  Sheet].  Victoria:  University  of 

Victoria. 

- Deardorff, D. K.  (2011). Assessing  Intercultural Competence. New Directions 

for Ins tu onal Research, 2011(149), 65‐79. 

  تهران: جهاد دانشگاهي. زمين،ايران اقوام فرهنگ شناخت )1397عامريان، حميد ( -



47 
 

  تهران: ايرانگردان.  ) مراسم اقوام ايراني،1387دل، حسن (زنده-

  تهران: عطار. شناسي،) زمينة فرهنگ1390االميني، محمود (روح-

  تهران: آگه. ها و مفهوم فرهنگ،) تعريف1389آشوري، داريوش (-

  تهران: افق. ابلستان: روايت سفر به افغانستان،جانستان ك )1397اميرخاني، رضا ( -

  هرمس.: تهران ،ايران ارمنيان )1384( آندرانيك، هويان -

  

  ارائه مطالب به تفكيك جلساتجدول 

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

هاي هاي شايستگيبحث دربارة مؤلفه

  فرهنگي.ميان

  

  

  

  

تدريس توسط مدرس و 

سپس بحث و تبادل نظر 

  شدهپيرامون مطالب تدريس

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

هاي فرهنگي، آشنايي با مشخصه

  مذهبي و قومي اقوام ايراني.

  

  

  

  

هاي بازديد از موزه

گردي و شناسي، بوممردم

هاي اقوام ايراني و نمايشگاه

تدريس در محيط. معرفي 

كتب مورد نياز جهت 

آشنايي با فرهنگ اقوام 

  در ايران. مختلف

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي
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صورت تصويري تواند از دانشجويان بخواهد كه در فرايند بازديد از محيط، گزارشي بهنكات تكميلي: مدرس مي

  يا مكتوب تهيه كنند.

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

هاي فرهنگي، مشخصهآشنايي با 

  مذهبي، رفتاري مهاجران ساكن ايران.

  

  

  

  

ها، امكان، بازديد از موزه

ها يا ساير نمايشگاه

هاي متعلق به محيط

مهاجران خارجي در ايران. 

معرفي كتب مورد نياز جهت 

آشنايي با فرهنگ مهاجران 

  خارجي در ايران.

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

تواند از دانشجويان بخواهد كه در فرايند بازديد از محيط، با افراد مهاجر به مصاحبه نكات تكميلي: مدرس مي

  وگو بپردازند و گزارش آن را به عنوان كار نهايي به مدرس تحويل دهند. و گفت
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  حل مسئله

 Problem solving  :نام مهارت به انگليسي      حل مسئله  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

  بهتر است كه مدرس اين دوره با علم منطق و فلسفه آشنايي كافي داشته باشد.

  چرا؟

مدرسه دير حاضر خواهد  آموزي سرويس مدرسه را از دست داده و احتماالً دروضعيتي را فرض كنيد كه دانش

ه در صورت تكرار اين واقعه، و اعالم كرده ك رهاي او به خانوادش تذكر دادهمدرسه نيز قبالً بابت تأخي شد. مدير

مند، يا به عبارتي در يك هد. اين دختر يا پسر فرضي ما در يك وضعيت مسئلبرخورد جدي خواهد ش با او

آموز ابتدا مسئله را تشخيص شگرفتار شده است. در صورت برخورداري از مهارت حل مسئله، اين دان بحران

هاي ممكن را حلموقع در مدرسه است. وي پس از تشخيص مسئله، راهدهد. مسئله يا مشكل او حضور بهمي

تواند از پدر يا مادرش كمك بخواهد يا اينكه با ساير وسايل نقليه به سمت مدرسه حركت سنجد. او ميمي

ر خانه نباشند و پول دست خواهر يا برادر لجباز او باشد. در آموز دكند. ممكن است پدر و مادر اين دانش

كند تا با خواهر يا برادرش وارد مذاكره شود. آموز تالش ميصورت برخورداري از مهارت حل مسئله، اين دانش

آموز ما رود. دانشهاي تندرو ميآموز به سمت مترو يا اتوبوسپس از مذاكره و گرفتن مقداري پول، دانش

هاي حل مسئله و تفكر اي از مهارتوقع در مدرسه حاضر شده است. در واقع بايد گفت كه او مجموعهمبه

  ).2009، حل مسئلهمنطقي را در خود دارد (

دهي و دستكاري اطالعات است. مشكالت يا مسائلي كه مستلزم تفكر توان گفت كه تفكر منطقي سازمانمي

هاي تفكر منطقي طلبد. مهارتهايي از استدالل را ميها، و زنجيرهيتمنطقي هستند، ساختار، روابط ميان واقع
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كار گيرند (آلبركت، هاي موجود بهحلهاي موجود را در راستاي مسئله و راهكند تا واقعيتبه افراد كمك مي

1987 .(  

و دشوار هاي سخت كند تا در موقعيتهاي حل مسئله و تفكر منطقي به دانشجويان كمك ميآموزش مهارت

حيات خود، تصميمات درست و مناسبي اتخاذ نمايند. دانشجويان نياز دارند تا در شرايط سخت تحصيلي و 

  كاري خود، نحوة رويارويي با اين شرايط را بياموزند. 

 چه؟

ها، طرح و بسط برنامة اقدام و پيگري حلفرايند حل مسئله (شناسايي و تعريف مسئله، تعيين اهداف، توليد راه

مرحلة مختلف  4كم برنامه): پيش از هر چيز بايد گفت كه حل مسئله يك فرايند است، فرايندي كه دست

اند. در ادامه به تشريح مراحل مختلف حل دارد. افراد با ياد گرفتن اين مراحل، مهارت حل مسئله را آموخته

  پردازيم.مسئله مي

». كافي يك مسئله راه حل را مشخص خواهد كرد شناخت«اند كه شناسايي و تعريف مسئله: بسياري گفته

كند. بخش بسيار مهم هر فرايند حل اينكه بدانيم مسئلة ما چيست، تا حدود بسيار زيادي مسئلة ما را حل مي

اي، با چه مشخصات و اي شناخت، تعريف و تحديد مسئله است. بايد بدانيم كه مسئله در چه حوزهمسئله

  صورت كلي، با چه سازوكاري رخ داده است.و پيامدهايي و بههايي، با چه داليل ويژگي

آموز كه مندي، اهداف خود را روشن كنند. مثالً در مثال دانشتعيين اهداف: افراد بايد در هر موقعيت مسئله

مدرسه مدير موقع در كالس، تنبيه نشدن توسط : شركت بهعبارت بودند ازآموز پيشتر ذكر شد، اهداف دانش

ها دارد. مثًال حلين، كسب نمرات بهتر از معلمان و غيره. تعيين اهداف تأثير بسياري بر توليد و يافتن راهو والد

آموز ما با اهداف فوق، راه حل كمك گرفتن از والدين و سپس استفاده از وسايل حمل و نقل جايگزين دانش

يه توسط والدين و مدرسه نباشد، ممكن آموز ديگري كه هدفش كسب نمرات بهتر يا عدم تنبرا برگزيد. دانش
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ترين مراحل حل مسئله است بعد از دست دادن سرويس به تخت خواب برود. در كل تعيين اهداف يكي از مهم

  است.

ها را حلپذيرد. راهشده صورت ميها: اين مرحله به واسطة منابع موجود و اهداف تعيينحلتوليد يا يافتن راه

پولي هاي سطحي و عميق. فردي كه در موقعيت بيحلگوناگوني تقسيم كرد. مثالً راههاي توان به دستهمي

حل سطحي) يا اينكه به دنبال كسب يك شغل تواند از دوستش پول قرض بگيرد (راهگيرد، ميقرار مي

  حل عميق).پردرآمدتر باشد (راه

، فرد بايد برنامة اقدامي را طرح و اجرا كند. طرح و بسط برنامة اقدام و پيگيري برنامه: پس از اتمام مراحل فوق

اجراي هر برنامه ملزوماتي دارد كه فرد بايد هنگام طرح، آنها را در نظر بگيرد. در پيگيري برنامه ممكن است 

  كه مسائل جديدي رخ دهد و فرد بايد تمامي مراحل فوق را دربارة مسئلة جديد پياده كند.

  اقتباس شده است.) 2009( حل مسئلهمحتواي درس از 

  چگونگي؟

تواند كمك بسياري در آموزش اين مهارت نمايد. هاي گروهي ميتعريف سناريو، طراحي بازي و انجام بازي

البته بايد توجه داشت كه يك سري مقدمات از علم منطق براي آموزش اين دوره الزم و ضروري است. مثًال 

ابتداي دوره را براي دانشجويان طراحي كرد و از آنان خواست آموز توان سناريوهايي مانند سناريوي دانشمي

تواند چنداليه باشد؛ يعني در فرايند حل مسئله، كه به ايفاي نقش در اين سناريوها بپردازند. اين سناريوها مي

  مسائل جديدي سربرآورد.

  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي صرفًا به

ميزان تعهد دانشجويان به كالس، فراگيري مطالب، شركت در سناريوهاي گروهي و بحث و تواند مدرس مي

  تبادل نظر را مالك ارزشيابي خويش قرار دهد.
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  منابع
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  تهران: اختران. گشايي، ترجمة منيژه مدبر،) آشنايي با روش مسئله1397واتانابه، كن (-

  تهران: ني. ) تفكر خالق و حل خالقانة مسئله،1395ده، خيريه بيگم و محمدحسين، ليلي (زاحائري-

 ه تفكيك جلساتجدول ارائه مطالب ب

 جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  آشنايي با اهميت و فرايند حل مسئله.

بخش اول حل مسئله: شناسايي و 

  تعريف مسئله.

  

  

  

توضيح اجمالي دوره. توضيح 

براي  هاتمرينسناريوها و 

 تمرين دانشجويان در كالس.

بحث و تباول نظر دربارة 

فرايند شناسايي و تعريف 

  مسئله. 

 

ارزشيابي عاطفي (مدرس 

تواند ميزان عالقه و تعهد مي

دانشجويان در مباحث را 

مالك ارزشيابي خود قرار 

  دهد)
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  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  مسئله:بخش دوم فرايند حل 

  تعيين اهداف.

  

  

  

  اجراي سناريوها. 

آموزش بخش دوم فرايند 

حل مسئله به دانشجويان 

(بهتر است آموزش حين 

يا سناريوها  هاتمريناجراي 

  اتفاق بيفتد).

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي 

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

را نيز  هاتمرينسناريوها و 

  معيار قرار دهد).
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  بخش سوم فرايند حل مسئله:

  هاحليا يافتن راهتوليد 

  

  

  

  

  اجراي سناريوها. 

آموزش بخش سوم فرايند 

حل مسئله از طريق اجراي 

  و سناريوها. هاتمرين

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي 

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

را نيز  هاتمرينسناريوها و 

  معيار قرار دهد).

  

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  بخش چهارم فرايند حل مسئله:

طرح و بسط برنامة اقدام و پيگيري 

  برنامه

  

  

  

  

  اجراي سناريوها. 

آموزش بخش چهارم فرايند 

حل مسئله از طريق اجراي 

  و سناريوها. هاتمرين

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

را نيز  هاتمرينسناريوها و 

  معيار خويش قرار دهد).
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  ريزيبرنامه

 Planning  :نام مهارت به انگليسي    ريزيبرنامه  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

هاي علوم شناسي و ساير حوزههاي مديريت، علوم اجتماعي، علوم سياسي، روانالزم است مدرس دوره با رشته

 انساني آشنايي داشته باشد.

  چرا؟

ها را تحليل، تفسير و كه آنها اين داده شوند. الزم استباران ميها بمباي دادهمردم مداوماً توسط گستره

اي شناختي، شهودي و قضاوتي به هاي پايهها، ما بايد از مهارتارزيابي نمايند. در اين وضعيت غني از داده

هاي مختلف مسائل و مشكالت را ها بهره گيريم. مردم همچنين بايد در موقعيتمنظور فهم معناي داده

ها و اطالعات و سپس تشخيص مسائل و مشكالت، مردم بايد آينده را داده تشخيص دهند. عالوه بر تفسير

هاي مختلف اقدام و عمل را شناسايي كرده و اهداف خود را در اين بيني كنند. نهايتاً مردم بايد طرحپيش

  ).1986ها تعيين كنند (پاور، طرح

ها ريزان در ارزيابي و مقايسة طرحواقع، برنامه درريزي نام دارد. مجموعه فرايندي كه در باال ترسيم شد، برنامه

هاي ريزان همچنين بايد با گسترة وسيعي از افراد با پيشينههاي ممكن جهت اقدام تبهر دارند. برنامهو برنامه

هاي خود سازي و كنترل برنامهريزان بايد در پيادهمتفاوت كار كنند و با آنها ارتباط بگيرند. در نهايت برنامه

هاي توانند در بنگاهريز باشند، ميهاي يك فرد برنامهباشند. دانشجوياني كه حائز مهارت يز مهارت داشتهن

ريزي ريزي خود بهره بگيرند.  برنامههاي برنامههاي آكادميك نيز از مهارتمختلف تجاري يا حتي در فعاليت

ريزان اغلب قادرند تا ز آشنا شوند. برنامهكند كه دانشجويان تا حد زيادي با حوزة سياستگذاري نيكمك مي
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هاي مختلف اقدام و عمل را در نسبت با هم ارزيابي كرده و دست به براي مسائل و مشكالت موجود برنامه

  انتخاب بزنند.

  چه؟

ريزي الزم ها و رويكردهاي برنامهريزي در دانشگاه و محيط كار: پيش از بحث از نظريهاهميت مهارت برنامه

هاي تا دانشجويان با اهميت اين مهارت در زندگي خود آشنا شوند. دانشجويان بايد بدانند كه مهارتاست 

آكادميك كمك كنند و ريزي تحصيلي و تواند به آنها هم در زندگي دانشگاهي و جهت برنامهريزي ميبرنامه

  اي.هم در زندگي شغلي و حرفه

ريزي خردگرايي): نخستين گونه از به پايين (با تأكيد بر برنامه ريزي از باالها و رويكردهاي برنامهنظريه

ريزي ريزي كه تقريباً از اوايل قرن بيستم تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا به رويكرد غالب بدل شد، برنامهبرنامه

رايي است. در اين رويكرد ريزي خردگريزي از باال به پايين، برنامهترين نظرية برنامهاز باال به پايين نام دارد. مهم

صورت متمركز در اختيار آنان است. منطق اين رويكرد و قدرت نيز به اجتماعي در دست سرآمدان جامعهمنابع 

بر آن است كه نخبگان جامعه و دولت، به عنوان نمايندة نخبگان و سرآمدان جامعه، صالحيت آن را دارند كه 

  گيري نمايند. براي جامعه تصميم

ريزي ارتباطي): ريزي مشاركتي و برنامهريزي از پايين به باال (با تأكيد بر برنامها و رويكردهاي برنامههنظريه

ريزي كه پس از جنگ دوم جهاني در برخي از كشورهاي دنيا به رويكرد غالبي در دومين گونه از برنامه

ريزي شيوة مشاركتي است. رين نوع اين برنامهتريزي از پايين به باال نام دارد. مهمريزي بدل شد، برنامهبرنامه

شود و از اين رو براي هاي مختلف فرض ميدر اين شيوه منابع اجتماعي در دست آحاد جامعه و گروه

به  80ريزي نيز از دهة شود. نظريه يا رويكرد ارتباطي در برنامهريزي به آنان مراجعه ميگيري و برنامهتصميم

ريزي با نظريات يورگن هابرماس، ريزي تبديل شده است. اين شيوة برنامهدر برنامه اي رقيبهيكي از نسخه

  پرداز اجتماعي آلماني، آغاز شد. فيلسوف و نظريه
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  چگونگي؟

ريزي ها و رويكردهاي برنامهريزي عملي در كالس مبتني بر نظريهگري و برنامهمبتني بر تسهيل هايرينتم

الزم است كه مدرس  هاتمرينريزي است. پيش از انجام اين در آموزش برنامه هاي بسيار مؤثريكي از شيوه

ريزي را به دانشجويان حاضر در دوره ها و ساير مسائل موجود در رويكردهاي برنامهمفروضات، اصول، انگاره

اي دانشجويان هاي تجربي، عيني و روشني همراه سازد تا برآموزش دهد. مدرس بايد اين مسائل را با ارائة مثال

  گيرايي و جذابيت بيشتري داشته باشد.

  ارزشيابي

  صورت تكويني و پاياني صورت خواهد گرفت.ارزشيابي به

گروهي را مالك  هاتمرينتواند ميزان تعهد دانشجويان به كالس، فراگيري مطالب، شركت در مدرس مي

  ارزشيابي تكويني قرار دهد.

پاياني از دانشجويان بخواهد كه با توجه به وضعيت يك سازمان خاص يا با تواند براي ارزشيابي مدرس مي

  ريزي را برگزيده و داليل خود را بيان دارند.توجه به وضعيت يك جامعة خاص يكي از رويكردهاي برنامه

  

  منابع

‐Power, D. J. (1986). Strategic management skills. Reading, MA: Addison‐Wesley 

Pub. 

 تهران: مؤسسة ريزي در جهان: پيدايش و سير تطور،تجربة برنامه )1394اجاللي، پرويز و رفيعيان، مجتبي (-

  ريزي.برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي

  تهران: آگه. هاي سنتي و جديد،ريزي: ديدگاهمهنظرية برنا )1395عسگري، علي و رفيعيان، مجتبي (-
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 نظرية به انتقادي رويكرد ارتباطي، ريزيبرنامه) 1383( جانعلي بهزادنسب، ضا وعبدالر افتخاري، الدين ركن-

  .22-1 صص ،32 ش انساني، علوم مدرس فصلنامة ،)روستايي توسعة ريزيبرنامه بر تأكيد با( ريزيبرنامه

 نوين هاينظريه در ارتباطي ريزيبرنامه رويكرد كاربرد و نقش) 1390( سكينه معروفي، مجتبي و رفيعيان،-

  .120-113 صص ،7 ش ،4 دورة شهر، آرمان شهرسازي و معماري فصلنامة شهرسازي،

 

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

 جلسه اول

 مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

 دانشگاه در ريزيبرنامه مهارت اهميت

  كار محيط و

  

توضيح اجمالي دوره. بحث و 

گفتگو دربارة اهميت مهارت 

ريزي در دانشگاه و برنامه

  محيط كار 

ارزشيابي عاطفي (مدرس 

تواند ميزان عالقه و تعهد مي

دانشجويان در مباحث را 

مالك ارزشيابي خود قرار 

  دهد)

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

ريزي از ها و رويكردهاي برنامهنظريه

باال به پايين: آشنايي با رويكرد 

  خردگرايي

  

  

آموزش مفروضات، نكات، 

ها، قواعد و ساير اصول، انگاره

ريزي نكات رويكرد برنامه

  خردگرا.

ريزي اجراي تمرين: برنامه

دانشجويان براي يك سازمان 

يا جامعة خاص بر اساس 

  خردگراييرويكرد 

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي 

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

صورت ريزي را (بهبرنامه

  فردي يا گروهي) بسنجد).
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

ريزي از ها و رويكردهاي برنامهنظريه

ريزي پايين به باال: بخش اول (برنامه

  مشاركتي)

  

  

آموزش مفروضات، نكات، 

ها، قواعد و ساير اصول، انگاره

ريزي نكات رويكرد برنامه

  مشاركتي.

ريزي اجراي تمرين: برنامه

دانشجويان براي يك سازمان 

يا جامعة خاص بر اساس 

  رويكرد مشاركتي

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي 

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

را نيز  هاتمرينسناريوها و 

  معيار خويش قرار دهد).

  

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

ريزي از ها و رويكردهاي برنامهنظريه

ريزي پايين به باال: بخش دوم (برنامه

  ارتباطي)

  

  

موزش مفروضات، نكات، آ

ها، قواعد و ساير اصول، انگاره

ريزي نكات رويكرد برنامه

  مشاركتي.

ريزي اجراي تمرين: برنامه

دانشجويان براي يك سازمان 

يا جامعة خاص بر اساس 

  رويكرد ارتباطي

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي

تواند عالوه بر (مدرس مي

سنجش ميزان تعهد و عالقة 

دانشجويان در مباحث 

كالسي، فعاليت آنها در 

را نيز  هاتمرينسناريوها و 

  معيار خويش قرار دهد).

    تواند در انتهاي جلسة چهارم ارزشيابي پاياني از دانشجويان را به عمل آورد.نكات تكميلي: مدرس مي
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  خالقيت

 Creativity  :نام مهارت به انگليسي      خالقيت  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

 شناسي آشنايي كافي داشته باشد. هاي علوم انساني، فلسفه و روانالزم است مدرس دوره با حوزه

   چرا؟

صورتي در جهان مدرن بسيار گفته شده است. خالقيت يعني ديدن چيزها بهدر اهميت خالقيت و تفكر خالق 

بديع و تازه. خالقيت عبارت است از مهارت ابداع چيز جديد و ارزشمند كردن آن به عبارتي خالقيت مهارت 

تواند نتايج بسيار سودمندي هاي زندگي مي). پياده كردن خالقيت در تمامي ساحت19: 1388(هيگينز،  است

توانند در رشتة خود، از طريق انجام امور تازه و ا براي افراد به بار بياورد. دانشجوياني كه خالق هستند، مير

اي نيز تا حد بسيار زيادي متأثر از خالقيت افراد است. افراد نو، بسيار پيشرفت كنند. حيات شغلي و حرفه

ها را ندارند. در واقع همين توانايي يافتن آن راهتوانند امور را به نحوي انجام دهند كه عموم مردم خالق مي

تري را هاي مهمكند تا در بازار رقابتي امروز از سايرين پيشي گرفته و جايگاهنكته به افراد خالق كمك مي

كسب كنند. در حقيقت بسياري از عالمان علوم انساني و يا حتي افرادي خارج از علوم انساني باور دارند كه 

توان آن را به سايرين آموزش داد، چراكه خالقيت امري دست داد يا حتي نميعريفي از خالقيت بهتوان تنمي

صورت انفرادي آن را كسب كنند و هايي است كه افراد بايد خود بهاست ذهني و به همين خاطر جزو مهارت

خصوص در بهراهي براي آموزش آن به يك جمع يا كالس وجود ندارد. در واقع تحقيقات جديدي كه 

توان خالقيت را مانند يك امر كند. دانشمندان معتقدند كه ميشناسي انجام شده اين فرضيه را رد ميروان

). در واقع با 2006(وايزبرگ،  مندان معرفي كردعيني تعريف كرد و معيارهاي آن را به دانشجويان و عالقه

هاي ه داشته باشيم كه خالقيت جزو آن دسته از مهارتتوان خالقيت را آموخت. البته بايد توجسازوكارهايي مي
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هاي افراد خالق و نرم است كه بيش از آموزش نظري به تمرين و ممارست عملي نياز دارد. افراد بايد با تجربه

هاي خالقيت، باورهايي كه نسبت به خالقيت و نوآور در عصرهاي گوناگون آشنا شوند، بايد نسبت به مؤلفه

كنندة نهايي در يادگيري خالقيت ممارست و تمرين فعاالنه است. جود دارد آگاه شوند اما تعيينافراد خالق و

را از دو جهت بررسي كرد. امروز دنياي توان آنت و نقش خالقيت در زندگي انسان ميبراي بررسي ضرور

هاي دنيا ين شركتكار و رقابت به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن شده است كه بزرگترين و معتبرتروكسب

بدون خالقيت مستمر، سريع و به موقع محكوم به فنا هستند. اگر افراد باالترين سطح تخصص و بيشترين 

اي براي هاي كاري خود داشته باشند و سرمايه كافي نيز در اختيار آنها باشد اما حرف تازهتجربه را در رشته

  ).38: 1395(افراخته و مرادي،  ه سرعت نابود خواهند شدگفتن نداشته باشند نه تنها موفق نخواهند شد كه ب

شود اما اكثر پژوهشگران بر اين باورند كه با وجود اگرچه مفهوم خالقيت و مفهوم نوآوري توأمان استفاده مي

دو مفهوم اما دو معناي مختلف دارند. خالقيت بيشتر ناظر به ايده، فكر يا چيز ارتباط و پيوند نزديك ميان اين

ديد است اما نوآوري تبديل امر نو و تازه به محصول يا خدمت جديد است. به عبارت ديگر خالقيت مهارت ج

و توانايي ذهني ايجاد يك امر نو و نوآوري عملياتي كردن و كاربردي ساختن آن است. بر اين اساس خالقيت 

 مقدمه و الزمه نوآوري است.

  چه؟ 

هاي ي نادرستي) دربارة آن وجود دارد: تعريف خالقيت و اسطورههايي (باورهاخالقيت چيست و چه اسطوره

آن يك گام بسيار مهم در آموزش خالقيت به دانشجويان است. هر تعريفي از خالقيت در طول تاريخ همراه با 

گيرد كه خالقيت هاي متفاوتي بوده است. مثالً اسطورة خالق مادرزاد از اين تعريف خالقيت نشأت مياسطوره

ترين تعريف را است ژنتيكي و انتسابي. بايد توجه داشت كه در تعريف خالقيت معتبرترين و علمي امري

  برگزينيم و آن را به عنوان معيار خويش قرار دهيم.  

بعدي به آن نگريست. بسياري صورت يكتوان بهسطوح متفاوت خالقيت: خالقيت سطوح متفاوتي دارد و نمي

پندارند. در شناختي ميكنند. عدة ديگر خالقيت را يك امر رواناختي فهم ميشنزيست خالقيت را در سطح
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شناختي است. مدرس بايد علوم اجتماعي نيز اين گزاره مطرح است كه خالقيت يك واقعيت اجتماعي و جامعه

و بررسي بتواند ديدگاه مدافعان هر يك از اين سطوح را به دانشجويان منتقل نمايد و دانشجويان نيز به نقد 

  شودهاي خاص هريك بحث و گفتگو مياين خالقيت فردي و گروهي و تكنيك بر اين سطوح بپردازند. عالوه

هاي خالقيت: براي انجام عملي خالقانه يا تفكري خالقانه بايد راهبردهاي ها و راهبردها و تكنيكاستراتژي

راهبردهاي بسيار متنوعي وجود دارد و  آموزند كه در خالقيتمشخصي داشت. در اين بخش دانشجويان مي

هاي متعددي براي هر كدام از اين راهبردها مستلزم صرف انرژي و توان متفاوت هستند. انديشمندان تكنيك

هاي گيرد از جمله تكينكدوره درباره آنها بحث و بررسي صورت مياند كه در اينخالقيت پيشنهاد كرده

  شود.ارش فكريي و .... استفاده ميخالقيت گروهي است كه از يورش و ب

سازي نياز به ها انساني براي پيادهها و فرايندهاي خالقيت:  خالقيت نيز مانند تمامي عناصر و كنشفنون، تله

هايي وجود دارد كه اصطالح تلهفنون متفاوتي دارد. در اجراي هر يك از اين فنون مسائل و مشكالت يا به

باشد. در نهايت نيز بايد خالقيت را در فرايندهاي متفاوتي تصور كرد، چراكه خالقيت  دانشجو بايد با آنها آشنا

  اي يا موقت نيست، نقطة آغاز و نقطة پاياني دارد. يك امر لحظه

  چگونگي؟

هاي نرم است كه بيش از تدريس نظري تر نيز اشاره شد، خالقيت جزو آن دسته از مهارتهمانطور كه پيش

هاي عملي نياز دارد. الزم است كه مدرس دوره نيمي از هر جلسه را به مباحث كوشش و هاتمرينبه حل 

مربوط  هاتمرينوگو در رابطه با آنها بپردازد و نيمي ديگر از جلسه را به كار گروهي و حل نظري و بحث و گفت

تواند در نيز ميهايي كه مبتني بر خالقيت و نوآوري هستند به خالقيت اختصاص دهد. بازديد از مجموعه

هاي خالقيت در كالس روش اصلي آموزش است كه استادان و تفهيم موضوع كمك كند. تمرين تكنيك

  كنند.مدرسان با توجه به شرايط، آنها را به كمك دانشجويان در كالس تمرين مي

دگيري تواند تأثير بسزايي در يا) ميGame‐based teachingمحور (رسد نوع تدريس بازيبه نظر مي

  خالقيت توسط دانشجويان داشته باشد. 
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  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي به

كوشي آنها در انجام در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

 هاتمرينهاي گروهي شركت كرده و اند كه در فعاليتشده را بسنجد. همچنين دانشجويان موظفوظايف محول

  شده را در انتهاي جلسه به مدرس تحويل دهند. انجام

  منابع

  شيد.رخو نكانو و انديشهسرا راتنتشاا: تهران ،خالقيت) 1385( شروين وكيلي، -

  ) مباني كارآفريني، اصفهان: سيدآقا1395( مرداي، حوريه افراخته، حسن و -

  ) اصول و مباني كارآفريني، تهران: پيام پويا.1387( نظري، محمدرضا -

): 3( 11.اجتماعي علوم آموزش رشد حيدري، داود ترجمة خالقيت،) 1387( ديويد، هريتكن و فرانك، بارون -
5-3.  

  تهران: جامي. خالقيت، )1383عابدي، محمدرضا ( -

 11 اجتماعي، علوم آموزش رشد شناسي خالقيت و نوآوري،) جامعه1387گلستان هاشمي، سيد مهدي ( -
)3 :(29-26  

  تهران: روزنه.  ) خالقيت: فراسوي اسطورة نبوغ، ترجمة مهدي والفي،1395ايزبرگ، رابرت (و -

تكنيك حل خالق مسئله، ترجمه محمد احمدپور دارياني، تهران:  101) كارآفريني: 1388( هيگينز، جيمز. ام -
  امير كبير. 

- Weisberg,  R.  W.  (2006).  Creativity:  Understanding  innovation  in  problem 

solving, science, invention, and the arts. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

-Adair, J. E. (2007). The art of creative thinking: How to develop your powers of 

innovation and creativity. London: Kogan Page. 
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-Kaha,  C.  W.  (1983).  The  Creative  Mind:  Form  and  Process.  The  Journal  of 

Crea ve Behavior, 17(2), 84‐94 

-Sonnenberg, F. K. (1991). Strategies for Creativity. Journal of Business Strategy, 

12(1), 50‐53. 

-Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1998). The Concept of Creativity: Prospects and 

Paradigms. Handbook of Crea vity, 3‐15. doi:10.1017/cbo9780511807916.003 

  

  ول ارائه مطالب به تفكيك جلساتجد

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

بحث دربارة تعريف خالقيت و 

  هاي آن.اسطوره

تمرين خالقيت از طريق بازي، بحث و 

  گوي گروهي.وگفت

  

  

  

  

ارائة مطالب توسط استاد 

  (نيمي از جلسه)

  و

گري استاد نظارت و تسهيل

 هاتمريندر رابطه با حل 

  دانشجويان.

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

وگو هاي نوآورانه و خالقانه يا گفتتواند در صورت امكان، بازديد از يكي از مجموعهنكات تكميلي: مدرس مي

  هاي خالق ايراني را در دستور جلسات قرار دهد. با يكي از شخصيت
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  دومجلسه 

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  بحث دربارة سطوح متفاوت خالقيت.

ادامة تمرين خالقيت از طريق بازي، 

  وگوي گروهي.بحث و گفت

  هاي خالقيت فرديتكنيك

  

  

  

  

ارائة مطالب توسط استاد 

  (نيمي از جلسه)

  و

گري استاد نظارت و تسهيل

هاي رابطه با حل تمريندر 

  خالقيت فردي دانشجويان.

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي

  

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

ها و فرايندهاي بحث دربارة فنون، تله

  خالقيت.

ادامة تمرين خالقيت از طريق بازي، 

  وگوي گروهي.بحث و گفت

  هاي خالقيت گروهيتكنيك

  

  

  

  

ارائة مطالب توسط استاد 

  (نيمي از جلسه)

  و

گري استاد نظارت و تسهيل

هاي در رابطه با حل تمرين

  خالقيت گروهي دانشجويان

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

تواند در جلسة آخر از دانشجويان بخواهد كه طرحي خالقانه براي دور بعدي كالس نكات تكميلي: مدرس مي

خالقيت بنويسند. عالوه بر ارزشيابي تكويني (عاطفي و عملكردي) در طول جلسات، اين طرح خالقانه نيز 

  تواند معيار ارزشيابي مدرس باشد. مي
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  نوآوري

 Innovation  :نام مهارت به انگليسي      نوآوري  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

  ها، كارآفريني آشنايي داشته باشد. آپوكارهاي خالق، استارتالزم است مدرس دوره با كسب

  چرا؟

ها، توان گفت كه افراد، گروهنظر ميشود. از اين نوآوري عمدتاً به مثابة نتيجه و پيامد خالقيت معرفي مي

اي از خود توليد هاي نوآورانهها و برنامههاي خالق آنهايي هستند كه طرحها و شركتوكارها و سازمانكسب

هاي نو در قالب محصوالت است. اهميت آموزش مهارت نوآوري در آن است كارگيري ايدهكنند. نوآوري بهمي

وكار خالقانه بزنند يا در اندازي يك كسبجويان كمك كند تا خود دست به راهتواند به دانشكه نوآوري مي

 )Business dictionary( نامة تجارتواژه وري آن كمك كنند.هاي نوآورانه به شركت و بهرهمحل كار با ايده

ارزشي بيافريند يا نوآوري را به اين صورت تعريف كرده است: فرايند تبديل ايده يا ابتكار به كاال يا خدمتي كه 

توان ادعا كرد كه نوآوري كمك بسيار زيادي به كنندگان در قبالش پولي پرداخت كنند. از اين نظر ميمصرف

گيرند و از اين كند. اغلب كاالهاي خالقانه و نوآورانه در رأس مصرف خانوارها قرار ميرشد اقتصادي كشور مي

آورند. نوآوري ركن اساسي بازار مدرن است و وكارها به همراه ميها و كسبنظر سود بسيار زيادي براي بنگاه

  آورانه است.هاي نواي خود موفق شود ناگزير از طرح ايدههر دانشجويي كه بخواهد در حيات حرفه

  چه؟

ريزي، كارآفريني، بنگاه تجاري، رشد اقتصادي، پيشرفت فردي رابطة نوآوري با ساير مفاهيم (خالقيت، برنامه

وهي و غيره) و اهميت نوآوري در بازار كار امروز: نوآوري را بياد در ارتباط با سيار مقوالت در نظر گرفت و گر
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تواند رشد تر گفته شد نوآوري نتيجة منطقي خالقيت است. نوآوري ميو از آن بحث كرد. همانطور كه پيش

  اقتصادي را موجب شود و افراد نوآور كارآفرينان موفقي خواهند شد. 

هاي نوآورانة جهان از اختراع چرخ رين طرحتوان مهمين بخش ميهاي نوآورانة جهان: در اترين طرحمرور مهم

بخش بسياري از تواند الهامهايي كه ميهاي مجازي را بررسي كرد. مثالً يكي از نمونهتا اينترنت و شبكه

  دانشجويان باشد ابداع مارك زاكربرگ يعني فيسبوك است.

ها را در سطح ساختاري اند؛ مثالً نوآوريبندي كردههاي گوناگوني تقسيمها را در دستهها: نوآوريوآوريانواع ن

اند. يا از منظر مدت زمان وقوع نوآوري را به نوآوري بندي كردهبه نوآوري اقتصادي و نوآوري سازماني تقسيم

تواند ها نيز ميبندي نوآوريد. شناخت انواع دستهانتدريجي (تكاملي) و نوآوري انقالبي (راديكال) تقسيم كرده

  به دانشجويان جهت شناخت نوآوري كمك كند.

 نهاد يك آپ استارت«اند: آپ را اينگونه تعريف كردهها: عموماً استارتآپآشنايي با تاريخچه و اصول استارت

 به دارد وجود بااليي ابهام كه شرايطي در خدمت نوآورانه يا محصول يك ارائه براي كه است يا سازمان انساني

هاي نوآورانه هستند و مطالعة آنها حائز اهميتي اساسي ها يكي از پيامدهاي طرحآپاستارت .»است آمده وجود

  در بحث نوآوري است.

سازي يك طرح نوآورانه باشد. يك ترين بخش اين دوره پردازش و آمادهپردازش يك طرح نوآورانه:  شايد مهم

گيرد. مثالً ادارة مديريت كاركنان اياالت نوآورانه منابع مشخصي دارد و اهداف مشخصي را نيز پي ميطرح 

هاي يك طرح نوآورانه براي بنگاه را اينگونه معرفي كرده است كه طرح نوآورانه طرحي است كه متحده ويژگي

پذيري و تقويت روحية ريسك-2ان، گذاري در رابطه با كارمندان و كاركنسرمايه-1«حائز اين مقوالت باشد: 

  ». همكاري با صاحبان سهام-4حفظ نيروي كار متمايز و گوناگون و -3خالقيت در ميان كارمندان، 
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  چگونگي؟

هاي عيني و تاريخي تشريح و تبيين شوند. براي بيان الزم است مباحث بنياني نوآوري با استفاده از مثال

ها و مستندهايي كه در رابطه با از آمارهاي موجود بهره جست. پخش فيلمتوان اهميت نوآوري در اقتصاد، مي

  تواند در تبيين بهتر مطالب به دانشجويان كمك كند.ها يا افراد نوآور است ميشركت

در قسمت آخر يعني نگارش طرح نوآورانه نيز بايد از دانشجويان خواست كه براي سازمان يا بنگاه مشخصي 

  اند تنظيم نمايند. اصولي كه در طول كالس آموخته يك طرح نوآورانه با

  ارزشيابي

  صورت تكويني و پاياني صورت خواهد گرفت.ارزشيابي به

در ارزشيابي تكويني مدرس عالوه بر سنجش ميزان تعهد دانشجويان به كالس و فراگيري مطالب بايد ميزان 

واند از دانشجويان بخواهد كه دربارة يك تهاي كالسي را بسنجد. مدرس همچنين ميمشاركت آنها در بحث

  طرح نوآورانه ارائه داشته باشند.

  در ارزشيابي پاياني نيز طرح نوآورانة دانشجويان مالك مدرس خواهد بود.

  منابع

-Adair, J. E. (2007). The art of creative thinking: How to develop your powers of 

innovation and creativity. London: Kogan Page. 

-Innovation. (1991). Boston, MA: Harvard Business School Publishing Division. 

از خالقيت در ساخت محصوالت جهاني، ترجمة هايي هنر نوآوري: درس )1394كلي، تام و ليتمن، جاناتان (-

  تهران: مبلغان.سينا قربانلو، 

  تهران: صبح صادق. ريم تقديسي،ترجمة م ) نوآوري،1392دي. آنتوني، اسكات (-
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  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

، خالقيت( مفاهيم ساير با نوآوري رابطة

، تجاري بنگاه، كارآفريني، ريزيبرنامه

 و فردي پيشرفت، اقتصادي رشد

 در نوآوري اهميت و) غيره و گروهي

  .امروز كار بازار

  

  

  

  

پخش فيلم، مستند يا قرائت 

داستان و آموزش مطالب از 

  خالل آنها.

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

وگو هاي نوآورانه و خالقانه يا گفتتواند در صورت امكان، بازديد از يكي از مجموعهنكات تكميلي: مدرس مي

  هاي خالق ايراني را در دستور جلسات قرار دهد. با يكي از شخصيت

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  جهان نوآورانة هايطرح ترينمهم مرور

  

  

ترين راه بررسي مهم

هاي هاي نوآورانه و گونهطرح

نوآوري ارائة آنها در قالب 

فيلم و مستند و داستان 

  است.

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي.

تواند ارائة دانشجويان نيز مي

بخشي از ارزشيابي تكويني 

  باشد.

  هاانواع نوآوري

 اصول و تاريخچه با آشنايي

  هاآپاستارت
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  پردازش يك طرح نوآورانه

  

  

  

  

در اين قسمت مدرس بايد 

هاي يك ترين المانمهم

طرح نوآورانه را براي 

دانشجويان به همراه نمونه 

  تشريح و تبييين نمايد.

  

  

  عاطفيارزشيابي 

  و عملكردي

  نكات تكميلي: طرح نوآورانة دانشجويان به عنوان ارزشيابي پاياني مالك و معيار قرار خواهد گرفت. 
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  خودانگيزشي

 Self-motivation  :نام مهارت به انگليسي      خودانگيزشي  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  2( 4 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

  شناسي، آشنايي داشته باشد. خصوص روانمدرس اين دوره بايد با حوزة علوم انساني، به

  چرا؟

هاي خود تأثير سايرين گيريكند تا در تصميمهاي نرمي است كه به افراد كمك ميخودانگيزشي يكي از مهارت

گيري نمايند. خودانگيزشي انش و معرفت خود اقدام به تصميمها را به حدأقل رسانده و با توجه به دبر تصميم

گيري، تسليم نشده و در مقابل شرايط برانگيز و سخت تصميمكند تا در شرايط چالشبه دانشجويان كمك مي

ريزي قوي. دانشجويان هايي دارد؛ ازجمله اعتماد به نفس، عزت نفس و برنامهتسليم نشوند. خودانگيزشي مؤلفه

گيري با فكري آموزند كه در شرايط سخت و دشوار تصميمهاي خودانگيزشي ميدوره با يادگيري مؤلفه در اين

  باز اقدام نمايند.

اي كه انگيزة اي در سطح فردي و اجتماعي بشود. اصوالً جامعهتواند باعث تغييرات گستردهخودانگيزشي مي

پيشرفته و در مترقي. خودانگيزشي مهارتي است  اي استپيشرفت بيشتري در سطح فردي داشته باشد، جامعه

توانند كند. دانشجويان با فراگيري اين مهارت ميكه به دانشجويان در سطح دانشگاه و محيط كار كمك مي

  اي با اعتماد به نفس بيشتري اتخاذ نمايند. تصميمات خويش را در سطح شغلي و حرفه
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كنند: پيش از هر چيز بايد گيري خودانگيزشي كمك ميه شكلهايي كه بماهيت خودانگيزشي و مهارتچه؟

قلمروي مفهومي خودانگيزشي را مشخص نمود تا توقع نظري و عملي مشخصي از آن به وجود آيد. برخي 

هايي مثل اعتماد به نفس، عزت نفس، انگيزة كنند؛ مهارتگيري خودانگيزشي كمك ميها نيز به شكلمهارت

  كنند تا به فرد خودانگيزانندة تبديل شوند.ها به دانشجويان كمك ميمهارتپيشرفت و غيره. اين 

هاي فردي صورت هاي گروهي و تمرينتواند از طريق بازيتمرين خودانگيزشي: تمرين خودانگيزشي مي

 تواند از دانشجويان بخواهد كه درهايي براي تمرين خودانگيزشي وجود دارد كه مدرس ميبپذيرد. راه و روش

  صورت گروهي يا فردي آنها را انجام دهند.كالس به

  چگونگي؟

صورت بازي، كتبي، بهترين راه آموزش و يادگيري خودانگيزشي انجام تمرين فردي و گروهي است. تمرين، به

برد. دانشجويان وگو، مناظره، سخنراني و غيره، پتانسيل خودانگيزشي در دانشجويان را باال ميبحث و گفت

جند و بر اساس آنها به خودانگيزشي مبادرت ورزند. يكي از اصول ها و وسايل خود را بسناف، تواناييبايد اهد

اي كلي است. در واقع افراد بايد براي خودانگيز شدن، خودانگيزشي آن است كه فرد بداند بخشي از يك زنجيره

  مند كنند. رابطة خود با ديگران را سامان

  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.بهارزشيابي 

كوشي آنها در انجام در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

هاي گروهي شركت كرده و به حل اند كه در فعاليتشده را بسنجد. همچنين دانشجويان موظفوظايف محول

  شده بپردازند. محول هاتمرين

  

  منابع
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‐Russell, R. D. (1997). Self mo va on. London: Aardvark Artwork. 

  تهران: هزار انديشه. كارآمد، ترجمة مهدي معيني، خودانگيزهاي ايجاد راهكار 9 )1392گرشز، ورن (-

-MCANENEY, C. (2019). INNER DRIVE: Self‐motivation. S.l.: POWERKIDS PR. 

رضا محمودي، سوزان المترجمة حسن شمس اسفندآباد، غ زش و هيجان،) انگي1396فرانكن، رابرت (-

  تهران: ني. پور،امامي

تهران:  ،اعتماد به نفس سالم: آيا امكان تغيير و بهبود در اعتماد به نفس وجود دارد؟ )1397بيرشك، بهروز (-

  قطره.

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

ماهيت خودانگيزشي چيست و و چه 

هايي در شكل يافتن مهارت

كنند خودانگيزشي به فرد كمك مي

توان از اعتماد به نفس، عزيت (مي

مندسازي و ساير نفس، خودتوان

  ها بحث كرد). مهارت

  

  

  

  

  

  

  

ارائة مدرس و سپس دادن 

  دانشجويان.تمرين به 

  

  

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

هاي فراكالسي نيز بدهد. كالسي بايد به دانشجويان تمرين هاتمريننكات تكميلي: مدرس عالوه بر 

توان به دو جلسه براي برد، پس نمياي براي شكل گرفتن زمان ميخودانگيزشي مهارتي است كه مدت طوالني

  شكل دادن و آموختن اين مهارت اكتفا كرد.
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  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

تمرين خودانگيزشي از طريق تمرين 

  افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس.

  

  

  

  

مدرس از دانشجويان بخواهد 

هاي مربوط به كه تمرين

خودانگيزشي را انجام دهند 

و سپس اقدام به فعاليتي 

البداهه مانند سخنراني في

  در جمع نمايند.

  

  

  ارزشيابي عاطفي  

  و عملكردي

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                 رهبري

 Leadership  :نام مهارت به انگليسي                رهبري  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش
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 استاد/مدرس متخصص براي درس 

ها آشنايي كافي داشته باشد. ها (پويايي گروهي) و سازمانالزم است مدرس اين مهارت با بحث گروه

شناسي و  مديريت اغلب با بحث گروه، سازمان و رهبري آشنايي بيشتري شناسي، جامعهالتحصيالن روانفارغ

  دارند.

  چرا؟

ها تنها يك رهبر دارند يا وجود چندين رهبر در ها و گروهرهبر كيست و چه مشخصاتي دارد؟ آيا تمام سازمان

ها و منابعي كه در اختيار دارد، رهبر به ويژگييك گروه ممكن است؟ الزم است كه هر كسي، بدون توجه 

  كنند يا از روي عالقه؟ شود؟ پيروان رهبر از سر ناچاري از او اطاعت مي

ها پرسش ديگر مجموعه نكاتي است كه هر فرد بايد راجع به رهبري بداند. در اين درس ها و دهاين پرسش

ري به چالش كشيده شود. به عنوان مثال شمار زيادي كوشش خواهد شد تا باورهاي عاميانة موجود دربارة رهب

هاي خاصي مانند اعتماد به نفس، توانايي مجاب از مردم معتقدند كه رهبر فردي است كه از بدو تولد خصيصه

شناسي و علوم اجتماعي به نظرية دهد. اين نظريه در روانكردن سايرين، سخنوري و... را در خود نشان مي

ر مادرزاد) معروف شده است. يكي از اهداف اين درس به چالش كشيدن همين نظريه شخص بزرگ (يا رهب

هاي رهبري را در خود داشته باشند، پس صرفاً افراد است. اگر بنا باشد كه برخي افراد هنگام تولد ويژگي

عة رهبري وجود خاصي توانايي رهبري را دارند و سايرين بايد از آنان پيروي كنند؟ مسائل بسيار زيادي در مطال

هاي مختلفي، ازجمله گروه دارد كه در اين درس مجال بررسي آنها فراهم خواهد شد. دانشجويان در گروه

شغلي عضويت خواهند يافت. مطابق رهيافت علمي و تجربي، هر گروهي داراي رهبر يا رهبراني است. آشنايي 

هاي مربوط ها و سازمانرهبراني در گروه كند تا خودشان بههاي رهبري به دانشجويان كمك ميبا مشخصه

كند تا رهبران رسمي و غير تبديل شوند. عالوه بر اين، آشنايي با مباحث رهبري به دانشجويان كمك مي

  درستي تعيين نمايند. ها را از يكديگر تميز داده و نوع رابطه با آنها را بهرسمي سازمان
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اري براي دانشجويان دارد و هر دانشجويي در صورت آشنايي صورت كلي آموزش مهارت رهبري فوايد بسيبه

رهبران هر -2خود به رهبري براي سازمان يا گروه عضو در آن تبديل شود و -1تواند: با مهارت رهبري مي

  سازمان يا گروه را شناسايي كرده و به نحوي متناسب با آنها و پيروان آنها رفتار كند.

  چه؟

هاي مختلف رهبري: چرا مطالعة رهبري اهميت دارد؟ تعريف رهبر چيست و طي دورهمقدمه و مباحث بنياني 

چه تغييري كرده است؟ عناصر اصلي رهبري چيست؟ رابطة قدرت و رهبري به چه صورت است؟ رابطة اجبار 

هاي فوق و رهبري چگونه است؟ مديريت چه ارتباطي با رهبري دارد؟ اين بخش از درس در پاسخ به پرسش

  ين شده است.تدو

 Traitرويكردها در مطالعة رهبري: چه رويكردهايي در مطالعة رهبري وجود دارد؟ رويكرد خصيصه (

Approachها () چه مفروضات و اصولي دارد؟ رويكرد مهارتSkills Approach چه مفروضات و اصولي (

 Behavioralدارد؟ رويكرد رفتاري ( Approachيكرد موقعيتي ) چه مفروضات و اصولي دارد؟ رو

)Situational  Approach چه مفروضات و اصولي دارد؟ هدف بخش حاضر پاسخ به اين دسته از (

 هاست.پرسش

) حائز چه Path–Goalهدف (-هايي در مطالعة رهبري وجود دارد؟ نظرية مسيرهاي رهبري: چه نظريهنظريه

حائز چه اصول و مبنايي است؟  )Leader–Member Exchangeعضو (-مبنايي است؟ نظرية مبادلة رهبر

  ها پاسخ دهد. كوشد به اين پرسشبخش حاضر مي

 Authenticهايي است؟ رهبري موثق (هاي مختلف رهبري چه گونههاي مختلف رهبري: تيپگونه

Leadership) چه نوع رهبري است؟ رهبري خدمتگزار (Servant Leadership چه نوع رهبري است؟ (

) چه نوع رهبري است؟ آخرين بخش از اين درس نيز در Adaptive Leadershipپذير (رهبري تطبيق

  هاي مذكور طراحي شده است. پاسخ به پرسش
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  هاوس اقتباس شده است.نوشتة پيتر نورثرهبري: نظريه و عمل تمامي مباحث فوق از كتابِ 

  چگونگي؟

مباحث نظري بسيار پراهميتي در اين  توان آموزش داد. نخست آنكههاي مختلفي ميمهارت رهبري را به گونه

حوزه وجود دارند كه گريزي از آموزش آنها نيست. بهتر است اين مباحث نظري متناسب با اهداف كلي طرح 

هاي نوين آموزشي تدريس شود. مثًال در بحث از فارغ از روش سنتي آموزشي و با استفاده از روش 2020

اي عيني را در كالس ارائه داد يا با پخش فيلم و قرائت داستان اين هتوان مثالهاي متفاوت رهبران ميگونه

هايي است كه مدرس مهم را به انجام رساند. بازي، تمرين، تحقيق، كاوشگري، مصاحبه و مشاهده از جمله روش

  تواند در انتقال مباحث از انها بهره گيرد.مي

  ارزشيابي

سنجش يادگيري اين مهارت توسط دانشجويان است. مدرس  تنهايي گزينة مناسبي برايارزشيابي تكويني به

تواند تواند عالقه و تالش دانشجويان در فراگيري مطالب را معيار سنجش خود قرار دهد. مدرس همچنين ميمي

 هايي را براي سنجش يادگيري دانشجويان در مباحث نظري طراحي كند.آزمونك

  منابع

- Northouse, P. G. (2019). Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks, CA: 

SAGE Publications. 

  تهران: ني. راهيم محجوب،ترجمة محمداب ) جستارهايي در رهبري،1397دراكر و همكاران (-

اكبر فرهنگي و مرتضي رفيع ترجمة علي ) رهبري اثربخش،1396سير، رابرت و اف. آكوا، كريستوفر (لو-

  .. تهران: خجستههجهانديد

  تهران: پندار تابان. ) چالش رهبري، ترجمة كورش اكبري،1393كوزس، جيمز و پزنر، باري (-

 تهران: دنياي اقتصاد. رهبري بنگاه، ترجمة سجاد اميري، هايسبك )1396كيپنبرگر، توني (-
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‐  Goethals,  G.  R.,  Burns,  J.  M.,  &  Sorenson,  G.  J.  (2004).  Encyclopedia  of 

leadership. Thousand Oaks (California): Sage Publications. 

‐ The Essential  guide  to  leadership: Eight unique perspectives on becoming a 

stronger leader. (2009). Boston, MA: Harvard Business Review. 

  نور.نشگاه پيامتهران: انتشارات دا ) روانشناسي پويايي گروه،1395گلشن فومني، محمدرسول (-

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

 چرا: رهبري بنياني مباحث و مقدمه

 تعريف؟ دارد اهميت رهبري مطالعة

 مختلف هايدوره طي و چيست رهبر

 اصلي عناصر؟ است كرده تغييري چه

 رهبري و قدرت رابطة؟ چيست رهبري

 و اجبار رابطة؟ است صورت چه به

 چه مديريت؟ است چگونه رهبري

  ؟دارد رهبري با ارتباطي

  

  

  

  

  

  

ارائة منعطف، همراه با ارائة 

هاي تجربي و عيني و مثال

دادن تمرين و بازي به 

  دانشجويان

  

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

آشنايي با رويكردها در مطالعة رهبري: 

 رهبري مطالعة در رويكردهايي چه

 Trait( خصيصه رويكرد؟ دارد وجود
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Approach (اصولي و مفروضات چه 

 Skills( هامهارت رويكرد؟ دارد

Approach (اصولي و مفروضات چه 

 Behavioral( رفتاري رويكرد؟ دارد

Approach (اصولي و مفروضات چه 

 Situational( موقعيتي رويكرد؟ دارد

Approach (اصولي و مفروضات چه 

  ؟دارد

ارائة منعطف، همراه با ارائة 

هاي تجربي و عيني و مثال

دادن تمرين و بازي به 

  دانشجويان

  ارزشيابي عاطفي 

و آزمونك (از مباحث جلسة 

  اول)

  

  

 در هايينظريه چه: رهبري هاينظريه

 نظرية؟ دارد وجود رهبري مطالعة

 چه حائز) Path–Goal( هدف-مسير

 عضو-رهبر مبادلة نظرية؟ است مبنايي

)Leader–Member Exchange (

  ؟است مبنايي و اصول چه حائز

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  روش)چگونگي(شيوه و  چه(موضوعات و محتوا)

  

 هايتيپ: رهبري مختلف هايگونه

؟ است هاييگونه چه رهبري مختلف

 Authentic( موثق رهبري

Leadership (؟ است رهبري نوع چه

 Servant( خدمتگزار رهبري

Leadership (؟ است رهبري نوع چه

 Adaptive( پذيرتطبيق رهبري

Leadership (؟ است رهبري نوع چه

  

  

  

ارائة منعطف، همراه با ارائة 

هاي تجربي و عيني و مثال

دادن تمرين و بازي به 

  دانشجويان

  

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

و آزمونك (از مباحث جلسة 

  دوم و سوم)
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 پاسخ در نيز درس اين از بخش آخرين

 شده طراحي مذكور هايپرسش به

  .است

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 مذاكره 

  Negotiation  :نام مهارت به انگليسي               مذاكره   :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 
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  هاي علوم سياسي، روانشناسي و علوم اجتماعي آشنايي كافي داشته باشد.مدرس اين مهارت بايد با حوزه

   چرا؟

مان، با فروشندگان يا انمذاكره هستيم؛ با رئيس يا كارمندها در حال ما در تمام طول روز و در تمامي موقعيت

آيد. ما در مان ميكشي كه براي تعمير شير خراب به خانهمشتريانمان، با همسر يا فرزندانمان، و حتي با لوله

هاي مذاكره هستيم. در حقيقت، مذاكره هر هاي متقابل نيازمند مهارتها، روابط يا كنشتمامي اين موقعيت

كنيم تا موافقت، رضايت يا اقدام فرد ديگري را كسب كنيم (دونالدسون، باطي است كه در آن تالش ميارت

1398.(  

دستيابي به اين موارد نيازمند آن است كه ما با افرادي وارد گفتگو و مذاكره شويم كه ممكن است هيچ قرابتي  

كننده را به هم نزديك هاي افراد مذاكرهه ذهنيتبا ما نداشته باشند. در واقع بهترين مذاكرات آنهايي هستند ك

ريزد. كنند. در واقع اين قرابت ذهنيت، يا به عبارتي اين اتحاد است كه اساس يك مذاكرة موفق را پي ميمي

مدت ها و اتحادهايي كه از مذاكرات بعضاً طوالنيصورت كلي بدون وجود اين قرابتبايد گفت كه هيچ تجارتي به

  ).2004ند به سوددهي و موفقيت نخواهد رسيد (ريردون، شوناشي مي

شود كه دانشجويان براي حضور موفق در ميادين مختلف، از ميدان از توضيحات فوق اينگونه استنباط مي

خوبي بياموزند. در واقع بدون مذاكره هيچ موفقيتي قابل كاري، الزم دارند كه مهارت مذاكره و فنون آن را به

  حصول نيست. 

  ه؟چ

خواهيد آماده شدن براي مذاكره: به منظور آماده شدن جهت مذاكره، شما نياز داريد كه راجع به آنچه مي

هايتان، ها فكر كنيد، راجع به اهدافتان فكر كرده و با سايرين مشورت كنيد. پس از تأمل دربارة خواستهساعت

پذير باشند. عالوه بر داف بايد روشن و سنجشيافتني در مذاكره را ترسيم كنيد. اين اهبراي خود اهداف دست

ها بندي كنيد. در نهايت نيز الزم است كه اطالعاتي را راجع به خواستهاينها الزم است كه اهدافتان را اولويت
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هاي فرد مقابل داريد آوري كنيد. شما بايد بدانيد كه چه منابعي براي تأمين خواستهو اهداف فرد روبرو جمع

  هاي خودتان توازن برقرار كنيد.هاي او و خواستهتوانيد ميان اين منابع، خواستهو چگونه مي

هاي طرف مقابل، توقف مذاكره و حصول توافق): ها، شنيدن خواستههاي بيان خواستهفرايند مذاكره (تكنيك

ها كه بيان خواسته روشني صحبت كنيد. ابتدا اهدافتان را بازگو كنيد. سعي كنيدشما بايد طي فرايند مذاكره به

روشني بيان كنيد. در نظر داشته باشيد كه فرد مقابل در چه سطح و جايگاهي قرار و اهدافتان را با مثال و به

دارد، سعي كنيد خصوصيات رفتاري و اجتماعي او را بشناسيد. مثًال اگر فرد مقابل شما از مذهب يا قوميت 

ها هايتان را ادا كنيد. از بيان احساسي گزارهو قوميت او گزارهمتفاوتي است بايد با احترام نسبت به مذهب 

درستي استفاده كنيد. با دقت بسيار زياد بپرهيزيد. تا حد امكان از بحث اصلي منحرف نشويد. از زبان بدن به

به سخنان فرد مقابل گوش فرا دهيد. در صورت لزوم نكات مهم سخنان وي را يادداشت كنيد. براي پاسخ به 

صورت كامل ادا كند. دربارة سخنان وي سوال هاي خود بهخنان وي صبر كنيد و اجازه دهيد كه وي صحبتس

بپرسيد. هنگامي كه احساس كرديد تحت فشار هستيد، مذاكره را متوقف كنيد. براي بستن قرارداد يا اتمام 

ها انجام دستيابي به خواستهمذاكره، جزئيات را مجدداً بررسي كنيد. اگر الزم است اقدامات مشخصي براي 

ها را بررسي كنيد.  اينها حلالعجل تعيين كنيد. اگر مشكلي براي حصول توافق وجود دارد، راهشود، ضرب

  توانند به افراد كمك كنند تا به اهداف خود دست يابند. مواردي هستند كه طي مذاكره مي

  

  

  چگونگي؟

زش فنون مذاكره است. البته بايد گفت كه پيش از تمرين مذاكره هاي آموتمرين مذاكره يكي از مؤثرترين شيوه

ها و اهداف مشخصي را تواند منابع، خواستهصورت نظري آموزش داده شوند. مدرس ميالزم است فنون آن به

ها به مذاكره بپردازند. ها با همكالسيبراي هر فرد تعيين كند و از آنان بخواهد كه براي دستيابي به خواسته

كند تا مباحث مذاكره را در خالل اجراي عملي آن بياموزند. عالوه بر اينها ين تمرين به دانشجويان كمك ميا
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صورت صوتي و تصويري در كالس ارائه هايي از مذاكرات موفق در ايران و جهان را بهتواند نمونهمدرس مي

  د.شده را با مذاكرات واقعي تطبيق دهنكند تا دانشجويان نكات تدريس

  ارزشيابي

  صورت تكويني انجام خواهد گرفت.ارزشيابي صرفًا به

گروهي و بحث و تبادل  هاتمرينتواند ميزان تعهد دانشجويان به كالس، فراگيري مطالب، شركت در مدرس مي

  نظر را مالك ارزشيابي خويش قرار دهد. 

  منابع

  ش.تهران: كتاب آوند دان ) مذاكره،1398سي. دونالدسون، مايكل (-

 ترجمة علي مستاجران و مسعود راجي، ) هنر و دانش مذاكره،1397شوئنفيلد، مارك و شوئنفيلد، ريك (-

  تهران: ني.

دستيابي طرفين به برد در مذاكره، ترجمة صالح  برد: تشريح فرآيند عملي-مذاكرة برد )1395گلدويچ، ديويد (-

  تهران: دنياي اقتصاد. فر،سپهري

 تهران: قطره.شناسي مذاكره، ) روان1390پور، سيدحميد (آتش-

- Siedel, G. J. (2014). Negotiating for success: Essential strategies and skills. S.l.: 

Van Rye Publishing. 

‐Reardon,  K.  K.  (2004).  The  skilled  nego ator:  Mastering  the  language  of 

engagement. San Francisco, CA: Jossey‐Bass. 

 

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات
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  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  سازي براي مذاكره.فرايند آماده

  

  

  

  

بحث و تبادل نظر پيرامون 

موارد الزم جهت آماده شدن 

براي مذاكره. سپس تمرين 

  موارد.عملي 

  

  

ارزشيابي عاطفي و 

  عملكردي

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

فرايند مذاكره: بخش اول (فنون بيان 

  ها و اهداف در مذاكره)خواسته

  

  

  

  

بحث و تبادل نظر پيرامون 

ها و نحوة بيان خواسته

اهداف در مذاكره. سپس 

  عملي.تمرين 

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي

  

  

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)  جلسه سوم
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  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  

  

فرايند مذاكره: بخش دوم (فنون 

  هاي طرف مقابل)شنيدن خواسته

  

  

  

  

بحث و تبادل نظر پيرامون 

ها و نحوة شنيدن خواسته

اهداف طرف مقابل در 

  تمرين عملي.مذاكره. سپس 

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

  

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

فرايند مذاكره: بخش سوم (توقف 

  مذاكره و حصول توافق)

  

  

  

  

بحث و تبادل نظر پيرامون 

نحوه و زمان توقف مذاكره. 

بحث و تبادل نظر پيرامون 

مذاكره و حصول اتمام 

  توافق. سپس تمرين عملي.

  

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي

      

  

  

  

  

 

 

  

        توانايي سخن گفتن در جمع
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 ability of speaking in  :نام مهارت به انگليسي     توانايي سخن گفتن در جمع  :نام مهارت به فارسي

public 

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

  آموختة علوم ارتباطات بوده يا با اين حوزه آشنايي كافي داشته باشد. مدرس اين دوره بايد دانش

  چرا؟

هاي علمي و ها، يافتهها، برنامهها، طرحآموزد كه چگونه ايدهتوانايي سخن گفتن در جمع به دانشجويان مي

ف با توجه به نوع مخاطبي كه دارند ارائه كنند. در واقع، ارائه كردن هاي مختلساير مطالبشان را در محيط

خواهد ارائة كتبي. توانايي سخن گفتن در جمع مي-2ارائة شفاهي و -1گيرد: عمدتاً از دو مسير صورت مي

از صورت شفاهي را در دانشجويان تقويت كند. بسياري از دانشجويان پيش مهارت اول ارائه دهد يعني ارائه به

اي ديگر نيز هستند كه براي توانند به شكل مناسبي در جمع سخن بگويند. عدهحضور در اين دوره نيز مي

فرساست. اين دوره براي هر دو گروه و افراد ديگري كه در ايشان سخن گفتن در جمع عملي سخت و طاقت

آموزند كه ت كامالً عملي ميصورميانة اين طيف قرار دارند طراحي شده است. دانشجويان در اين دوره به

كنند ها و مطالب خود سخن بگويند. بسياري ادعا ميچگونه با توجه به نوع مخاطب، نوع محيط، اهداف، يافته

كه توانايي سخن گفتن در جمع را دارند اما بايد توجه داشت كه سخن گفتن در جمع پارامترهاي مختلفي 

تسلط پيدا كند. اين دوره براي آن طراحي شده كه افراد بتوانند  تواند به تمامي آنهادارد كه كمتر كسي مي

عناصر مختلف يك سخنراني خوب در جمع را فرا بگيرند. وينستون چرچيل زماني دربارة مهارت سخنوري 

شايد چرچيل دربارة ». تواند يك شخص عادي را به يك پادشاه تبديل كنداين مهارت مي«گفته است كه: 

ها و مطالب تأثير ي اغراق كرده باشد، اما او زياد بيراه نگفته است. توانايي ارائة شفاهي ايدهقدرت سخنوري اندك

خواهند در بازار كار موقعيت بهتري به چنگ بسيار زيادي در تعيين سرنوشت فرد دارد. دانشجوياني كه مي

  خوبي فراگيرند.آورند بهتر است اين مهارت را به
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  چه؟

  چه مقدماتي براي يك سخنراني مناسب در جمع نياز است؟ -

سازي يا كسب اطالعات از محيط آغاز معموالً هر سخنراني به يك مقدماتي نياز دارد. اين مقدمات از آماده

خواهد شود. هر سخنراني بايد دربارة محيطي كه ميشود و به تهية متن يا رئوس مطالب سخنراني ختم ميمي

خواهد آنها را در جمع خواهد در جمع آنان سخن بگويد و مطالبي كه ميني كند، افرادي كه ميدر آن سخنرا

  آوري كرده باشد. بازگو كند اطالعات الزم را از قبل جمع

  شناسي چيست و چرا سخنران بايد متناسب با نوع مخاطبان سخنراني را تنظيم كند؟مخاطب-

ترين اصل و بنيان هر سخنراني موفق است. شناسي مهممخاطببه زعم بسياري از مدرسان فنون سخنوري، 

سخنران بايد بداند كه براي چه كساني، از چه قشري، با چه قوميت و مذهبي، با چه تفكري، با چه سطح از 

خواهد راجع به بيكاري صحبت كند بايد ببيند كه مخاطبانش كند. مثالً فردي كه ميتحصيالتي سخنراني مي

ابعاد مختلف بيكاري آگاهي دارند؛ مثالً آيا قرار است كه در يك كنفرانس اقتصادي راجع به تا چه حد از 

بيكاري صحبت كند يا آنكه در جمع كارگران يك كارخانه دربارة آن صحبت كند. در محيط اول الزم است كه 

ان بايد با زبان بسيار العاده دقيقي را به حضار ارائه دهد اما در محيط دوم سخنرسخنران اطالعات علمي فوق

  اي مسئلة بيكاري را تشريح كند.ساده

  انواع سخنراني چيست؟-

بندي سخنراني مقدار زيادي به بندي كرد. اين نوع از صورتهاي مختلفي تقسيمتوان به تيپسخنراني را مي

راني علمي است. تر اشاره شد بستگي دارد. مثالً سخنراني براي اساتيد يك دانشكده يك سخنمطالبي كه پيش

كننده (انتخاباتي) است. سخنراني انواع مختلفي دارد سخنراني يك نامزد رياست جمهوري، سخنراني ترغيب

  ترين آنها را از يكديگر بازشناسيم.كه الزم است مهم
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  هاي يك سخنراني خوب چيست؟فرايند و تكنيك-

درستي هاي آغاز سخنراني را بهن بايد تكنيكسخنراني يك پروسه است و ابتدا و انتهايي دارد. مثالً سخنرا

هاست و مستلزم آن است كه يكي از اين تكنيك )ice‐breakingشكني (پياده كند. به عنوان مثال، يخ

توجه، يك شوخي و مزاح سخنراني خود را آغاز كند. مهم است كه سخنران سخنران با يك داستان جالب

بندي مناسبي نيز براي سخنراني خود داشته ننده ارائه نكند و پايانكنواخت و كسلموضوعات را به نحوي يك

  باشد. 

  چگونگي؟

هاي برگزاري دوره براي آموزش مهارت سخنراني، كالس وارونه است. شيوة كالس وارونه يكي از بهترين شيوه

نها بدل مبتني بر اين اصل است كه يادگيرندگان كنترل كالس بر دست بگيرند و مدرس خود به مخاطب آ

اي دربارة داليل شركت حاضرين خواست كه هر كدام در قالب زماني مشخص سخنراني توان ازشود. مثالً مي

گر را ايفا گر و اصالحتواند نقش تسهيلكردنشان در دورة قابليت سخن گفتن در جمع انجام دهند. مدرس مي

  شده تشريح كند.سب با سخنراني انجامكند. مثالً در پايان سخنراني هر دانشجو نكات آموزشي را متنا

هاي معروف و بزرگ نيز در كالس ها يا نوارهاي سخنرانيتوان از فيلمعالوه بر شيوة آموزشي كالس وارونه، مي

  جهت آموزش نكات و نقد و بررسي بهره گرفت.

  ارزشيابي

  صورت تكويني باشد.ارزشيابي اين مهات بهتر است تنها به

شان مشاركت دانشجويان و سعي و تالش آنها براي فراگيري مطالب و تقويت توانايي سخنوريمدرس بايد ميزان 

 را مالك ارزشيابي قرار دهد.

 منابع
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       ي و ارزيابي ايدهپردازايده

 Idea proccessing and idea ي:مهارت به انگليس نام     ي و ارزيابي ايدهپردازايده :نام مهارت به فارسي

assessment   

  جلسه) 5( 10تعداد ساعت آموزش: 

  استاد/مدرس متخصص براي درس

سابقه تدريس و يا  استاد و يا مدرس اين مهارت الزم است با مباحث كارآفريني آشنايي كامل داشته باشد و 

  تاليف در اين زمينه داشته باشد.

  چرايي؟

ايده  هاي اساسي و اوليه براي موفقيت در كسب وكار است. اهمتسنجي ايده گامايده و بررسي و امكانداشتن 

شود. ايده گيري ايده در ذهن افراد شروع ميشود فرايند كارآفريني از شكلتا به آن حد است كه گفته مي

گيري در مسير بهره  ثر اولين گاممؤطور كلي ايده مناسب و هاي جديدي ايجاد كند بهو خالقيتتواند فرصت مي

توان از طريق آموزش بسط و توسعه داد. اختراعات ست. شناسايي ايده و توصيف و ارزيابي آن را ميهااز فرصت

ط و گسترش آن را جديد بايد فرايند بس گيري ايدةخاسته از يك ايده جديد و بديع هستند. با شكلجديد بر

ترين عوامل افزايش موفقيت يك بي و سنجش. عالوه بر اين يكي از مهمارزيا مرحلة يدر پيش گرفت يعن

  ست.هاكارگيري ايدهآوري و بهجمع سازمان، داشتن سازوكاري مناسب براي

ثر كارآفريني يا ، نوشتن يك طرح مؤدرستي انجام شودپردازي و ارزيابي آن بهكه مرحلة ايده در صورتي

وقفه دارد. ه نياز به تالش مستمر و بيرسد، هرچند اين مرحله انجام ميي موثرتر و كارآمدتر بپيشرفت شغل

وكار و موفقيت شغلي و ترين عناصر موفقيت در كسباز مهمپس تعين ايده و سپس ارزيابي و سنجش ايده 

ي هاپردازي دو روش كلي وجود دارد: روش اول، شناسايي نيازها و تقاضانوآوري در يك سازمان است. براي ايده

مين آنها با ايجاد محصوالت و خدمات جديد. روش دوم، ايجاد ايده و يا محصول و خدمت بازار و سعي در تأ

هاي توان از شيورا ميها ). ايده70: 1395(افراخته و مرداي،  مصرف آن ييد و سپس ايجاد نياز و تقاضا براجد
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 هاي مختلف اجتماعي و پژوهش دربارةهآورد. شناخت از جامعه و ساليق و ترجيحات گرو دستمختلفي به

يابي ايده وكارهاي خارجي منابع عمدةي اطالعات دربارة كسبتغييرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس

  .هستند

  چه؟

) 2منابع خلق ايده و  شود: ا)موزش داده ميپردازي و ارزيابي ايده دو موضوع عمده آطور كلي، در دورة ايدهبه

توان منابع مهم خلق كارآفريني انجام شده مي هاي مختلفي كه دربارةژوهشپها. در ميان ايده يارزيابچگونگي 

 ور داريانيپها هستند. احمدمي براي شناسايي ايدههرچند تجربيات افراد نيز منبع مه ،دست آوردايده را به

(به  ) اخبار1باشد را بيان كرده است از جمله: يابي مهم تواند براي ايده) رئوس برخي منابع كه مي60: 1383(

وكار را بررسي و رصد هاي دولت و قوانين كسبت و سياستتوان تغييراويژه اخبار اقتصادي) از طريق اخبار مي

مسافرت و آشنايي با محصوالت و خدمات مناطق مختلف  )2هاي نو هستند. يدايش ايدهكرد كه خود منشأ پ

هاي جديد را بيان يابي به ايده) چگونگي دست66: 1387( شغلي. نظري ) تجربة4ها ه) بازديد از نمايشگا3

اليق، از جمله خدمات مورد نياز افراد، سرگرمي، بازاريابي براي كاالهاي ديگران، اختراعات جديد، ع ؛كرده است

بااليي شناختي فهرست بلندفاده از مطالعه جامعهتوان با پژوهش و استطور كلي ميفناوري هاي نوين و... . به

ها را شناسايي كرد. تحليل مشكالت افراد در جامعه و نارضايتي آنها از دسترسي و يا مصرف برخي از ايده

ثر و كارآمد هاي جديد مؤيدادها و حوادث همگي در شناسايي ايدهكاالها، بررسي توحالت تكنولوژيك، رو

  هستند. 

تواند براي بررسي امكان تحقق و پردازي ميشود و هر ايدهطرح ميم ايهاي اساسيدر ارزيابي ايده پرسش

  اعتبار ايده به آنها پاسخ دهد.

  اي وسيع است كه پاسخگوي محقق شدن اين ايده باشد؟آيا بازار به اندازه

  هايي هستند و نقاط ضعف و قوت آنها كدام است؟رقباي فعلي چه شركت

  تي مواجه است؟ها و خطرالاجراي اين ايده به چه ريسك
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  منابع مورد نياز براي تحقق ايده كدامند؟

  هايي از جامعه هستند و آيا آنها انگيزه و توان خريد را دارند؟ندگان اين ايده چه گروهمخاطبين و مصرف كن

  ندگان را دارد؟اليق و ترجيحات مخاطبين و مصرف كني با سراين ايده چقدر قابليت بازنگ

مطالعات بازار، مطالعه  االت كه جنبة ارزيابي ايده دارد سه نوع مطالعه نياز است:براي پاسخگويي به اين سؤ

ي ايده طوالني است اما تمركز  بر روي آن بسيار مهم يابارز دي و مطالعه اجتماعي. هرچند مرحلةفني و اقتصا

  ارزيابي ايده.و اساسي است. بر اين اساس دو موضوع محوري اين مهارت عبارتند از : منابع خلق ايده و 

  چگونگي؟

جمله تكنيك بارش يا ، ازها استفاده كرديابي و ارزيابي ايدهتوان براي آموزش ايدههاي مختلفي مياز تكنيك

هاي متنوعي بارش و يورش فكري افراد شركت كننده ايده از طريق بحث و تفكر گروهي به شيوةيورش فكري. 

هاي خود را بيان كنند و كنند. در اين روش و تكنيك هرچه افراد بيشتر ايدهبراي حل يك مسئله ارائه مي

در اين روش هر ايده منجر به ايدة جديدي  شود.ها بيشتر شود احتمال يافتن ايده مناسب بيشتر ميكميت ايده

كنند و هايشان را بيان ميگيرد. در ابتدا افراد به طور آزادانه ايدهها شكل ميت بارش ايدهحقيقشود در مي

دست آيد. مديريت و پياده كردن شوند تا نهايتاً يك يا چند ايدة مناسب بهيها تركيب يا تجزيه مسپس ايده

يابي تواند در آموزش ايدهميطلبد. تكنيك يورش فكري معكوس نيز چنين تكنيكي دقت و مهارت زيادي مي

  توان استفاده كرد.ها مثل تكنيك جدل نيز ميها به كار برده شود. از ساير تكينكو ارزيابي ايده

شود و بخشي ديگر به تكميل انجام مي ارزشيابي به صورت تكويني (عاطفي و عملكردي) بخشي: ارزشيابي

  .ي پاياني)(ارزشياب يابديك نمونه طرح كسب و كار اختصاص مي

  منابع

) كسب و كار خود را آغاز كنيد، ترجمه مريم فتاح زاده، 1388هاي نوين (مؤسسه توسعه دانش و فناوري-

  .تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
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كارهاي كوچك، ترجمه و) چارچوبي براي موفقيت در مديريت كسب1390( بروتن، گري بامفورد، چارلز و-

  پور، تهران: مهكامه.آرمان سيد محمد اعرابي و رضا

  ) مباني كارآفريني، اصفهان: سيدآقا1395( مرداي، حوريه افراخته، حسن و -

  ) اصول و مباني كارآفريني، تهران: پيام پويا.1387( نظري، محمدرضا -

تكنيك حل خالق مسئله، ترجمه محمد احمدپور دارياني،  101) كارآفريني: 1388( هيگينز، جيمز. ام--

  تهران: امير كبير.

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  )1(ايده يابي

  

  

  

  بارش فكري

  بارش فكري معكوس

  جدل

  

ارزشيابي به صورت 

تكويني و عاطفي انجام 

  شودمي

ها توضيح دهد و مطمئن شود كه همه افراد در بحث شركت استاد بايد از قبل درباره تكنيك نكات تكميلي:

  كنند.مي

هاي توليد ايده به اين تواند مفيد باشد. ابتدا استاد/مدرس شاخصمي SCAMPERپردازي به روش ايده

  كنند.كند  و سپس دانشجويان در كالس اجرا و تمرين ميروش را ارائه مي
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  دوم جلسه

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  )2ايده يابي(

  

  

  

تكنيك بحث و مجادله 

  گروهي

تالش و موفقيت هر 

گروه در كيمت و 

  كيفيت ايده

  اداره و پياده كردن تكنيك نيازمند دقت و صبر زيادي است. نكات تكميلي:

  جلسه سوم

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  )1ارزيابي ايده(

  

  

هاي بحث درباره شاخص

ارزيابي ايده و توافق 

  جمعي

  ارزشيابي عاطفي

هاي ارزيابي ايده گفتگو كنند باره شاخصخواهد درابتدا از دانشجويان مي :  استاد و يا مدرس درنكات تكميلي

  ها را توضيح دهد.از منابع متعدد شاخصگيري و در نهايت با بهره

  چهارمجلسه 

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

 

  )2ارزيابي ايده(

  

  

يابي هر ايده توسط رزا

براساس  هاگروه

  هاي توافق شدهشاخص

  ارزشيابي عاطفي

اي ها نمرهشوند و سپس به هر ايده بر اساس شاخصمينكات تكميلي: يك يا دو گروه مسئول داور يك اديه 

  گيرد.تعلق مي
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  پنجمجلسه 

  مدت زمان

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  )3ارزيابي ايده(

  

  

  

  هارتبه بندي ايده

  

  ارزشيابي عاطفي
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  جستجوي شغل

 Finding job  :نام مهارت به انگليسي      شغلجستجوي   :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  3( 6 :تعداد ساعت آموزش

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

هاي مختلف علوم انساني آشنايي داشته باشد. همچنين الزم است صورت كلي بايد با حوزهمدرس اين دوره به

 د. هاي شغلي آشنايي كافي داشته باشمدرس دوره با بازار كار و مصاحبه

   چرا؟

جستجوي مناسب و صحيح يك شغل تأثير بسزايي در يافتن يك شغل خوب دارد. بسياري از مردم گمان 

هاي تبليغاتي و سپردن به دوستان و آشنايان است. اما اينها كنند كه تنها راه يافتن شغل بررسي آگهيمي

موزند كه مجاري جستجوي شغل آصرفاً بخشي از فرايند جستجوي شغل است. دانشجويان در اين دوره مي

شود. جستجوي ها، نميهاي تبليغاتي و مراجعه به كاريابيصرفاً شامل مجاري رسمي آن، مثالً جستجوي آگهي

هاي خاصي را رسمي بسيار زيادي دارد. عالوه بر اينها، هر شغلي شرايط و خصيصههاي رسمي و غيرشغل راه

الع از آن، پس از ورود به شغل دچار مشكالت بسياري خواهند كند كه متقاضيان در صورت عدم اططلب مي

يابي به شغلي كه با خصوصياتشان هاي خود براي دستآموزد كه از تمامي شبكهشد. اين دوره به دانشجويان مي

بر اين اساس جستجوي شغل يك مهارت است. جستجوي شغل اصول و قواعدي  تناسب دارد، بهره بگيرند.

شغل در صورت يادگيري و اجراي صحيح آنها حتماً خواهد توانست كه شغل مناسبي را براي دارد كه جويندة 

  خود بيابد. 

آموزد كه چگونه پيشنهادهاي هاي مناسب جستجوي يك شغل، به دانشجويان مياين دوره عالوه بر آموزش راه

كند تا آيندة كاري كمك ميكاري مختلف را ارزيابي كنند. ارزيابي درست پيشنهادهاي كاري به دانشجويان 
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هاي تغيير شغل، ارتقاء شغلي، ايجاد تناسب بين چند بهتري را براي خود رقم بزنند. اين دوره با آموزش شيوه

  رسد.طور كلي دورة بعد از يافتن شغل به پايان ميشغل و به

 چه؟

جستجوي يك شغل هاي فردي با يك حرفه: نخستين گام من كه هستم؟ تطبيق شخصيت، عاليق و مهارت

هاي شخصي است. مثالً فردي را در نظر بگيريد كه در رفيتها، عاليق و ظخودشناسي و تسلط بر مهارت

اي هم به انجام كار تيمي ندارد. براي اين فرد كند و اصوًال عالقهشرايط بحراني دست و پاي خود را گم مي

ها ديل شود. ما ابتدا بايد ببينيم كه چه ظرفيتتواند به يك كابوس تبنشاني ميحضور در مشاغلي مثل آتش

هاي هريك از آنها بپردازيم و در نهايت با تطبيق اين دو، و عاليقي داريم سپس به بررسي مشاغل و ويژگي

  مشاغل مد نظرمان را انتخاب كنيم.

كه افراد پيش از اند ها براي اين منظور ابداع شدهكسب تجربه پيش از ورود به محيط كار: عمومًا كارآموزي

ها ورود به يك كار خاص دربارة آن تجربة كافي را كسب كنند. در اين بخش دانشجويان بايد با انواع كارآموزي

  آشنا شوند و حقوق و وظايفشان طي كارآموزي را فرابگيرند.

دارد؛ از هاي رسمي و غيررسمي يافتن يك شغل: مسيرهاي متفاوتي براي يافتن يك شغل وجود آشنايي با راه

ها بگيريد تا استفاده از پيوندها. دانشجويان بايد با اين هاي تجاري و مراجعه به كاريابيجستجو در آگهي

  ها آشنايي پيدا كنند و بدانند كه در چه صورتي، در چه زماني و طي چه سازوكاري به دنبال شغل بگردند.روش

يابي و استفاده از يابي شبكهي از مباحث مهم در شغليابي و استفاده از پيوندها براي يافتن شغل: يكشبكه

شود كه فرد با ساير افراد هاي ناشي از روابطي گفته ميپيوندهاست. شبكة اجتماعي به مجموعه روابط و امكان

هاي مختلف دوستي، خانوادگي، قومي، مذهبي و غيره براي يافتن شغل توانند از شبكهها دارد. افراد ميو گروه

  بگيرند.بهره 
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ترين عوامل استخدام افراد توسط كارفرمايان، هاي شغلي، رزومه و نمونه كار مؤثر: يكي از مهمنگارش درخواست

مند است. افراد بايد نحوه و اصول نگارش موارد فوق نوشتن درخواست شغلي، رزومه و نمونه كار مؤثر و نظام

  خوبي بياموزند.را به

هاي شغلي اصول و قواعدي دارند كه فرد پيش از شركت در آنها بايد مصاحبهآماده شدن براي مصاحبة شغلي: 

  ها آماده شده باشد. براي حضور مؤثر در اين مصاحبه

دهد. افراد بايد پيشنهادات كاري ارزيابي پيشنهادات كاري: اين مرحله عمدتاً پس از انجام مصاحبه(ها) رخ مي

  يابي كرده و سپس به آنها پاسخ دهند.را بر اساس معيارهاي فردي و اجتماعي ارز

تغيير شغل، ارتقاء شغلي و ايجاد هماهنگي ميان مشاغل: افراد پس از استخدام بايد براي پيشرفت بيشتر در 

توانند براي مشاغل بهتري درخواست بدهند كار خود را آماده كنند. با كسب تجربه و سابقة كار بيشتر، افراد مي

قاء پيدا كنند. همچنين افرادي كه همزمان مشغول چند شغل هستند بايد نحوة ايجاد يا در محيط كار خود ارت

  هماهنگي بين آنها را بياموزند.

  چگونگي؟

آموزد تجربة كافي ترين قسمت آموزش اين مهارت آن است كه مدرس خود در رابطه با مطالبي كه ميمهم

نظري و عملي به دانشجويان منتقل نمايد. عالوه  صورتداشته باشد و سعي بر آن كند كه اين تجربيات را به

ها جذاب هاي كاريابي آشنا كند. يكي ديگر از آموزشتواند دانشجويان را از نزديك با سيستمبر اين، مدرس مي

تواند نقش كارفرما را ايفا كند و از صورت صوري است. مدرس ميدر اين دوره، برگزاري مصاحبة شغلي به

  شده را پياده كنند.كه در مصاحبة شغلي اصول تدريس دانشجويان بخواهد

  ارزشيابي

  صورت تكويني باشد.ارزشيابي اين مهارت بهتر است تنها به
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مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به شركت در كالس و فراگيري مطالب را بسنجد. در صورت برگزاري 

 را مالك ارزشيابي قرار دهد. تواند فعاليت دانشجويانهاي شغلي صوري نيز مدرس ميمصاحبه

 منابع

‐Finding a job. (2010). New York: Ferguson. 

ترجمة  م دهيد،ايد انجاشغل مناسب شما: كاري كه براي آن ساخته شده )1398تيگر، پاول و باربارا، تيگر (-

  تهران: نقش و نگار. دي قراچه داغي و جسين رحيم منفرد،مه

پورتفوليو، ترجمة فيروزه  سبك به اشتغال تا گام 10چيست:  شما شغل )1395=هاپسون، بري و لجر، كيتي (

 تهران: مازيار. مقدم،

-Crompton,  D.,  Sautter,  E.,  &  Sautter,  E.  (2012).  Find  a  job  through  social 

networking: Use LinkedIn, Twitter, Facebook, blogs, and more to advance your 

career. Toronto: CNIB. 

- Jensen,  C.  (2017).  Job  interview:  81  questions,  answers,  and  the  full 

preparation for a job interview. 

 

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

، شخصيت تطبيق؟ هستم كه من

 يك با فردي هايمهارت و عاليق

  حرفه.

  

  

تدريس نظري و عملي 

  توسط مدرس.

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي
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  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

 محيط به ورود از پيش تجربه كسب

  كار

  

  

  

تدريس نظري و عملي 

  توسط مدرس.

  

  

  

  عاطفيارزشيابي 

  و عملكردي
 غيررسمي و رسمي هايراه با آشنايي

  شغل يك يافتن

 براي پيوندها از استفاده و يابيشبكه

  شغل يافتن

را در  هاي كاريابيها يا جستجو در پورتالتواند بازديد از كاريابينكات تكميلي: در اين بخش مدرس مي

  دستور كار قرار دهد. 

  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

 و رزومه، شغلي هايدرخواست نگارش

  مؤثر كار نمونه

  

  

  

  

  

تدريس نظري و عملي 

  توسط مدرس.

  

  

  

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي

  

  شغلي مصاحبة براي شدن آماده

  

  كاري پيشنهادات ارزيابي
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 ايجاد و شغلي ارتقاء، شغل تغيير

  مشاغل ميان هماهنگي

تواند هم برگزار جلسة صوري مصاحبة شغلي را مد نظر قرار دهد هم نكات تكميلي: در اين بخش مدرس مي

صورت عملي يك پيشنهاد كاري را ارزيابي كنند يا اينكه نمونة كار خود را براي از دانشجويان بخواهد كه به

  استخدام تهيه كنند.
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                هاي مربوط به بنگاه و تجارتآگاهي

 Knowledge  :نام مهارت به انگليسي               هاي مربوط به بنگاه و تجارتآگاهي  :نام مهارت به فارسي

about firm and business 

 جلسه)  5( 10تعداد ساعت آموزش 

 استاد/مدرس متخصص براي درس 

  حقوق كار و تجارت و نحوة تأسيس شركت آشنايي داشته باشد. مدرس اين مهارت الزم است با

  چرا؟

خصوص به دانشجويان، كمك ها به افراد، و بهنامهاي قوانين، مقررات وآئينآشنايي و آگاهي در رابطه با مجموعه

ين كند تا در رابطه با محيط كار، حقوق و وظايف خود در آن، تجارت و سازوكارهاي قانوني آن و همچنمي

رسد كه بسياري از دانشجويان قواعد نحوة تأسيس يك شركت اطالعات كافي كسب كنند. اينطور به نظر مي

و قوانين مربوط به كار و محيط كار را مطالعه نكرده و بنابراين اطالع چنداني از حقوق و وظايف خود در محيط 

دست بياورند. در دربارة كار و محيط كار را بهكند تا اطالعت الزم كار ندارند. اين دوره به دانشجويان كمك مي

توان مطالب پيشين را تكرار كرد. مجموعه حقوق تجارت نيز در قانون تجارت آمده و رابطه با تجارت نيز مي

بحث از ثبت شركت است. دانشجوياني  دانشجويان نياز دارند كه با كليات اين قانون آشنا شوند. در نهايت نيز

آپ نمايند، الزم دارند تا با نحوه و ضوابط تأسيس شركت آشنا به تأسيس شركت يا استارتاقدام  كه مايلند

كند تا حقوق خواهند به نحوي درگير كار و اشتغال شوند كمك ميشوند. اين دوره به همة دانشجوياني كه مي

  ها بهتر بشناسند.خود را در اين محيط

  چه؟

به تصويب رسيده است.  1369ماده در سال  203آشنايي با قانون كار: قانون كار جمهوري اسالمي ايران در 

اين قانون تقريباً تمامي ضوابط، شرايط و اصول كار در ايران را ترسيم كرده است. الزم است كه دانشجويان 
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جمعي صورت تواند به صورت خوانش دستهكننده در دوره اين قانون را تهيه كنند. مطالعة اين قانون ميشركت

 تواند تمام مفاد را براي دانشجويان تشريح و روشن نموده و ابهامات آنها را رفع نمايد.بگيرد. مدرس مي

به تصويب  1311ماده در سال  600آشنايي با قانون تجارت: قانون تجارت موجود در جمهوري اسالمي ايران در 

ها و ساير ساختارهاي تجاري در اين قانون به ها، دفاتر، شركتشرايط كار بنگاهرسيده است. ضوابط، اصول و 

تواند كمك كند تا دانشجويان با اصول تفصيل بيان شده است. خوانش جمعي اين قانون توسط دانشجويان مي

  هاي تجاري آشنا شوند.ها و بنگاهتجارت و سازمان

ها انواع مختلفي دارند ازجمله دولتي، تجاري، تعاوني: شركتآشنايي با نحوة تأسيس و ثبت شركت، بنگاه و 

مدني و ... . دانشجويان نياز دارند كه با نحوه و فرايند تأسيس و ثبت شركت آشنا شوند. بسياري از دانشجويان 

نيز ممكن است تمايل به ايجاد و تأسيس تعاوني داشته باشند. مجموعه شرايط و ضوابطي براي تأسيس و ثبت 

  ها وجود دارد كه دانشجويان بايد در حد امكان با آنها آشنا شوند.تعاوني اين

  چگونگي؟

هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها خوانش و قرائت ها شيوهنامهدر رابطه با آموزش و تدريس قوانين و آئين

جمعي از آنهاست. قرائت دسته ها، بحث و گفتگو پيرامون آنها و رفع ابهاماتنامهجمعي اين قوانين و آئيندسته

كم يك بار همه يا بخشي از قوانين مذكور چندين فايده دارد، ازجملة اين فوايد آن است كه دانشجويان دست

تواند كنند، مدرس نيز ميكنند، همچنين دانشجويان ابهامات موجود در قوانين را مطرح و رفع ميرا مطالعه مي

  نشدن قواعد و قوانين در ايران را در كالس مطرح كند.شدن يا  هاي تجربي پيادهنمونه

  ارزشيابي

  صورت تكويني صورت خواهد گرفت.ارزشيابي صرفًا به

تواند ميزان تعهد دانشجويان به شركت در كالس و فراگيري مطالب و بحث و در ارزشيابي تكويني، مدرس مي

  گفتگو در كالس را مالك قرار دهد. 
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  منابع

  1369ي اسالمي ايران، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال قانون كار جمهور-

  1311قانون تجارت ايران، مصوب مجلس شوراي ملي در سال -

  تهران: جنگل. كار، حقوق عملي روية و كار قانون )1390پورشيروان، سعيد (-

  تهران: ديدار. ،1397) قانون تجارت 1398( منصور، جهانگير-

  تهران: جنگل. ها،ن و مقررات مربوط به ثبت شركتيقوان )1395زاهدي، عاطفي (-

  تهران: ديدار. ثبتي، مقررات و قوانين )1398منصور، جهانگير (-

 هايطرح و اختراعات ثبت نحوة و هاشركت و غيرتجاري هايمؤسسه ثبت نحوة )1392شعباني، پيمان (-

  تهران: جنگل. تجاري، عالئم و صنعتي

  

جلسات جدول ارائه مطالب به تفكيك  

 جلسه اول

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابيچگونگي(شيوه و روش)چه(موضوعات و محتوا)

 

 

 

 آشنايي با قانون كار: بخش اول

 

 

معرفي اجمالي دوره و 

 اهداف آن.

جمعي قرائت و خوانش دسته

قانون كار جمهوري اسالمي 

ايران. بحث و گفتگو دربارة 

شده و رفعه مفاد قرائت

 ابهامات.

 

 

 ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

 گفتگوي كالسي)
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 جلسه دوم

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابي چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

 

 

 

 آشنايي با قانون كار: بخش دوم

 

 

 

جمعي قرائت و خوانش دسته

 قانون كار جمهوري اسالمي

ايران. بحث و گفتگو دربارة 

شده و رفعه مفاد قرائت

 ابهامات.

 

 

 ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

 گفتگوي كالسي)

 

 

جلسه سوم

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابيچگونگي(شيوه و روش)چه(موضوعات و محتوا)

 

 

 

تجارت: بخش اولآشنايي با قانون   

 

 

 

 

جمعي قرائت و خوانش دسته

قانون تجارت ايران. بحث و 

گفتگو دربارة مفاد 

شده و رفعه ابهامات.قرائت  

 

 

 

 ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

 گفتگوي كالسي)
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جلسه چهارم

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابيچگونگي(شيوه و روش)محتوا)چه(موضوعات و

 

 

 

 آشنايي با قانوت تجارت: بخش دوم

 

 

 

 

جمعي قرائت و خوانش دسته

قانون تجارت ايران. بحث و 

گفتگو دربارة مفاد 

شده و رفعه ابهامات.قرائت  

 

 

 

 ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

كالسي) گفتگوي  

   

 

 جلسه پنجم

 مدت زمان

 

دقيقه 90  

 ارزشيابي چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

 

 

 

آشنايي با نحوه و فرايند تأسيس و ثبت 

 شركت، بنگاه و تعاوني

 

 

 

 

تدريس اصول تأسيس و 

ثبت شركت توسط مدرس. 

بحث و گفتگو پيرامون 

شده.مطالب تدريس  

 

 ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

 گفتگوي كالسي)

تواند براي تدريس بهتر اصول تأسيس و ثبت شركت، از دانشجويان نكات تكميلي: در اين جلسه مدرس مي
  مراجعه نموده و نحوة تأسيس و ثبت شركت را بررسي نمايند. irsherkat.ssaa.irبخواهد كه به وبسايت 
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                مديريت پروژه

 Project management  :نام مهارت به انگليسي               مديريت پروژه  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  5( 10تعداد ساعت آموزش 

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

 تي آشنايي كافي داشته باشد.هاي مهندسي و آيمباحث رشتة مديريت يا رشتهمدرس اين مهارت بايد با 

   چرا؟

دهي منابع يك شركت يا ريزي و سازمانبراي آشنايي با مديريت پروژه بايد گفت كه اين مهارت شامل برنامه

هاي شامل پروژهتواند سازمان براي هدايت يك عمل، رويداد يا وظيفه به سوي كامل شدن است. اين مهارت مي

هاي اي نظير كاركنان، منابع مالي، تكنولوژي و داراييشدههاي جاري و منابع مديريتبه پايان رسيده يا فعاليت

صورت كلي اند. اما بهتي بهره گرفتهوساز، مهندسي و آيفكري بشود. از مهارت مديريت پروژه اغلب در ساخت

توان در تقريباً هر سازمان، شركت يا بنگاهي پياده كرد. بدون ه را ميتوان ادعا كرد كه مهارت مديريت پروژمي

روژه و تعيين اينكه توجه به نوع سازمان، مدير پروژه بايد يك كار را انجام دهد: در تعريف اهداف و مقاصد پ

هاي كنترل و توسط چه كسي انجام شود، كمك كند. مديران پروژه همچنين سيستم عناصر پروژه چه موقع

صورت كلي كنند. بهشده معيارهاي الزم را دارند، ايجاد ميكيفيت را براي اطمينان از اينكه عناصر تكميل

اي ريزي، آغاز، اجرا، كنترل و پايان. معموًال هر پروژهشود: برنامهفرايند مديريت پروژه شامل اين موارد مي

ورزد بر اساس زمان و بودجة مشخص مباردت ميبندي مشخصي دارد. مدير پروژه به پيشبرد كار بودجه و زمان

  ).Investopedia(برگرفته از 

از ساخت اهرام بگيريد تا كشف داروي فلج اطفال و قدم -توان گفت كه تمامي دستاوردهاي بزرگ بشريمي

 كنند كه مديريت پروژه تنها مختص بهبه عنوان يك پروژه آغاز شده بودند. بسياري گمان مي-گذاشتن به ماه

تواند به مديران اي ميبخش خصوصي و مشتقات آن است. بايد گفت كه مديريت پروژه در تقريباً هر مسئله
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هاي اجتماعي، تواند در حل يا تخفيف بسياري از مسائل اجتماعي، ازجمله بحرانكمك كند. مديريت پروژه مي

تواند در رود، ميكار ميز دنيا بهاي كه براي مديريت پروژه در يك نقطه اشناسيبه جامعه كمك كند. روش

كم سه يا چهار مرتبه تغيير شغلي كار گرفته شود. مديريت پروژه در جهاني كه افراد دستساير نقاط دنيا نيز به

  ).2005شود (گري و الرسون، كنند، مهارت ارزشمندي تلقي ميرا تجربه مي

 چه؟

ديريت پروژه: براي بسياري از دانشجويان مديريت پروژه تعريف پروژه، مديريت پروژه و بيان اهداف و اهميت م

اصطالحي غريب و ناآشناست. براي آشنايي دانشجويان با اين مهارت الزم است كه مدرس ابتدا پروژه و سپس 

مديريت پروژه، تاريخچه، اصول و اهداف آن را تعريف و تبيين نمايد. عالوه بر آن الزم است كه ضرورت و 

  هاي مختلف شرح و تبيين شود. ها و سازمانوژه در مديريت بنگاهاهميت مديريت پر

ها و الگوهاي مديريت پروژه: چندين سبك و الگو براي مديريت پروژه در جهان وجود دارد. در آشنايي با سبك

. ترين اين الگوها و مفروضات و اصول هر يك از آنها آشنا شونداين دوره سعي خواهد شد تا دانشجويان با مهم

مديريت پروژة -1باشند: توان آنها را در اين دوره آموزش داد بدين ترتيب مياي كه ميالگوهاي مديريت پروژه

 Agileچابك ( project  management ،(2-) مديريت پروژة اسكرامScrum  project 

management ،(3-) مديريت پروژة كانبانKanban project management ،(4- مديريت پروژة

 Lean( نحيف project  management ،(5-) مديريت پروژة آبشاريWaterfall  project 

management ،(6-) مديريت پروژة شش سيگماSix sigma project management ،(7- مديريت

  . PMI/PMBOKپروژة 

اند، يكي از اين مراحل يا فرايند مديريت پروژه: براي مديريت پروژه فرايند مختلفي را تعيين و ترسيم نموده

) است. ملتون معتقد است كه هر مديريت پروژة موفقي 2008اي ملتون (بندي چهارمرحلهها، طبقهبنديطبقه

خوبي ه پروژه براي سازمان يا شركت دارد را بهبايد اين چهار مرحله را طي كند: اول آنكه مدير پروژه منافعي ك

گذاشته است. در واقع پرسش چرا معطوف به شناسايي » چرا«بررسي و شناسايي كند. ملتون نام اين مرحله را 
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دهد. مدير پروژه بايد رخ مي» چگونگي«و تأمين منافع براي پروژه است. دومين مرحله از اين فرايند حول 

پروژه را تعريف و براي همگان روشن نمايد. سومين مرحله از فرايند مديريت پروژه  نحوة براورد اهداف در

آن است. مدير پروژه بايد مخاطرات احتمالي را شناسايي كرده و بداند كه در برابر اين مخاطرات » كنترل«دربارة 

اختصاص » ود و منافعارزيابي س«بندي ملتون به دادي وجود دارد. آخرين مرحله از طبقهو درون چه آورده

آمده براي دستدرستي تعقيب كند و نهايتاً پس از اتمام پروژه منافع بهدارد. مدير پروژه بايد بتواند منافع را به

  سازمان را با توجه به اهداف ابتدايي ارزيابي نمايد. 

  چگونگي؟

جويان با آن آشنايي چنداني هاست كه اغلب دانشاز آنجايي كه مهارت مديريت پروژه جزو آن دسته از مهارت

صورت مبسوط تشريح نمايد. در اين راه ندارند، الزم است كه مدرس مفاهيم اوليه و ضرورت و اهميت دوره به

هاي موفق مديريت پروژه در دنيا جهت تفهيم بهتر مطالب بهره هاي تجربي و نمونهتواند از مثالمدرس مي

تواند ره پياده كرد، تمرين عملي مديريت پروژه است. مدرس ميتوان در اين دوبگيرد. روش ديگري كه مي

هاي مختلفي را براي دانشجويان تعريف نمايد و از آنان بخواهد كه از ميان الگوهاي مديريت پروژه يكي پروژه

  را برگزينند و بر روي پروژه پياده نمايند. 

  ارزشيابي

  واهد گرفت.صورت تكويني و پاياني صورت خارزشيابي اين دوره به

تواند ميزان تعهد دانشجويان به شركت در كالس و فراگيري مطالب و بحث و در ارزشيابي تكويني، مدرس مي

  گفتگو در كالس را مالك قرار دهد.

شده توسط مدرس مالك سازي يكي از الگوهاي مديريت پروژه در پروژة تعريفدر ارزشيابي پاياني نيز پياده

  قرار خواهد گرفت.
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  تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور. ) مديريت پروژه،1390آجرلو، منصور (-
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 جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

تعريف پروژه، مديريت پروژه و بيان 

  اهداف و اهميت مديريت پروژه

  

  

  اهداف آن. تعريف دوره و

تعريف پروژه و مديريت 

هاي پروژه با استفاده از مثال

عيني و تجربي. بحث و 

گفتگو دربارة ضروريت، 

اهميت و اهداف مديريت 

  پروژه.

  

  

  ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

  گفتگوي كالسي)

  

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

ها و الگوهاي مديريت آشنايي با سبك

پروژه: بخش اول (آشنايي با الگوهاي 

  چابك، اسكرام و كانبان)

  

  

آموزش اصول، مفروضات، 

ها و مباحث كلي پنداشت

الگوهاي چابك، اسكرام و 

 كانبان در مديريت پروژه.

بحث و گفتگوي كالسي 

  شده.دربارة مطالب تدريس

  ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

  گفتگوي كالسي)

تواند جهت تفهيم هرچه بهتر مطالب، در جلسة دوم و سوم كه به آموزش الگوهاي نكات تكميلي: مدرس مي

-هاي معتبر جهانپروژه را با مديريت پروژه در شركت مديريت پروژه اختصاص دارد، الگوهاي مختلف مديريت

تواند از دانشجويان بخواهد كه تطبيق دهد. مدرس مي-هايي نظير اپل، مايكروسافت، فيسبوك و غيرهشركت

در رابطه با الگوهاي مختلف مديريت پروژه تحقيق كرده و نكات ارزشمند هر يك از آنها را در كالس براي 

  سايرين شرح دهند.
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

ها و الگوهاي آشنايي با سبك

مديريت پروژه: بخش دوم 

(آشنايي با الگوهاي نحيف، 

آبشاري، شش سيگما و 

PMI/PMBOK(  

  

  

ها و آموزش اصول، مفروضات، پنداشت

مباحث كلي الگوهاي نحيف، آبشاري، 

در  PMI/PMBOKشش سيگما و 

 مديريت پروژه.

بحث و گفتگوي كالسي دربارة مطالب 

  شده.تدريس

تشريح ارزشيابي پاياني براي دانشجويان 

(هر دانشجو موظف است كه پروژة 

شده توسط مدرس را بر اساس تعريف

  ريزي نمايد.)شده برنامهتدريسالگوهاي 

  ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در 

 بحث و گفتگوي كالسي)

توانند پروژة پاياني خود را تا انتهاي جلسة پنجم به مدرس تحويل دهند. مالك نكات تكميلي: دانشجويان مي

  باشد.ه ميارزشيابي نهايي دانشجويان همين پروژ

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

آشنايي با مراحل و فرايند مديريت 

و » چرا«پروژه: بخش اول (مرحلة 

  »)چگونه«

  

  

تعريف مديريت پروژه به 

مثابة يك فرايند. بحث 

هاي فرايند بنديدربارة طبقه

و مديريت پروژه. بحث 

بندي گفتگو دربارة طبقه

اي ملتون. بحث چهارمرحله

و گفتگو دربارة مرحلة 

در » چگونه«و مرحة » چرا«

بندي مراحل مديريت طبقه

  پروژة ملتون.

  ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

  گفتگوي كالسي)
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  جلسه پنجم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

آشنايي با مراحل و فرايند مديريت 

و » كنترل«پروژه: بخش دوم (مرحلة 

  »)ارزيابي سود و منافع«

  

  

بحث و گفتگو دربارة مرحلة 

ارزيابي «و مرحة » كنترل«

بندي در طبقه» سود و منافع

مراحل مديريت پروژة 

  ملتون.

  ارزشيابي عاطفي

(ارزشيابي ميزان تعهد 

دانشجويان به فراگيري 

مطالب و شركت در بحث و 

  گفتگوي كالسي)
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                 استفاده از اطالعات

  Use of information  :نام مهارت به انگليسي                استفاده از اطالعات  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

  شناسي آشنايي كافي داشته باشد.الزم است مدرس دوره با علم اطالعات و دانش

   چرا؟

كند تا بدانند براي نيل به اهداف خود از چه منابع استفاده از اطالعات مهارتي است كه به افراد كمك مي

تواند ابزاري يا گيري از اطالعات و منابع اطالعاتي ميبهرهاطالعاتي و چه اطالعاتي بهره گيرند. در واقع اين 

گذاري بهره عاطفي باشد. ابزاري مانند زماني كه فردي از آمارهاي مالي براي انتخاب بورس جهت سرمايه

گيرد و عاطفي مانند زماني كه فردي از سخنان يك سخنران جهت افزايش اعتماد به نفس خود بهره مي

شود. مهارت استفاده از اطالعات صورت گوناگوني تفسير و استفاده ميمختلف توسط افراد به گيرد. اطالعاتمي

آموزد كه براي نيازهاي مختلف خود از منابع مناسبي بهره بگيرند. مثًال دانشجويان براي ويان ميجبه دانش

ة بيكاري، اطالعات رسمي و اي نظير آمارهاي موجود دربارانتخاب شغل خود بايد از منابع اطالعاتي چندگانه

غيررسمي موجود دربارة مشاغل، تجارب زيستة افراد شاغل و ... بهره گيرند. ممكن است برخي از مردم جهت 

آموزد تا انتخاب شغل خود صرفاً بر سخنان اطرافيان خود اتكا كنند. مهارت استفاده از اطالعات به افراد مي

رفاً بر يك منبع تكيه نكنند و منابع مختلف اطالعاتي را در نظر هاي خود صگيريها و تصميمجهت انتخاب

هاي خود نيز به اطالعات رجوع گيري، براي تأييد و تصديق دانستههاي تصميمبگيرند. مردم عالوه بر موقعيت

هاي تجربي و عيني همراه كرده و از صحت هاي خود را با واقعيتكند تا دانستهكنند. اطالعات كمك ميمي

كند تا در رابطه با منابع نها مطمئن شويم. عالوه بر اينها، مهارت استفاده از اطالعات به افراد كمك ميآ

اطالعاتي قضاوت علمي و به دور از احساسات داشته باشند. يكي ديگر از مواردي كه مهارت استفاده از اطالعات 
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توان گفت كه اين صورت كلي مياست. بهتواند در آن به افراد كمك كند، شناسايي نيازهاي اطالعاتي مي

هاي هاي دانشجويان دارد. دانشجويان در تقريباً تمامي موقعيتها و انتخابگيريمهارت تأثير بسزايي در تصميم

كند تا روزمرة خود نيازهاي اطالعاتي متعددي دارند. آشنايي با مهارت استفاده از اطالعات به آنها كمك مي

درستي شناسايي كرده و براي هر يك از آنها منابع مناسبي پيدا كنند. پس از تي را بهاين نيازهاي اطالعا

  بندي كرده و از آنها استفاده كنند. درستي دستههاي اطالعاتي را بهانتخاب اين منابع، داده

  چه؟ 

  نياز اطالعاتي چيست؟

هاي متفاوت نيازهاي است. افراد در موقعيتترين مباحث استفاده از اطالعات بحث نياز اطالعاتي اييكي از پايه 

گردند، به اطالعات بازار امالك نياز اطالعاتي متفاوتي دارند. مثالً زن و شوهري كه به دنبال خريد يك خانه مي

توانند در مراحل بعدي استفاده از دارند. افراد در صورت شناخت صحيح و درست نيازهاي اطالعاتي خود مي

  اسب با اين نيازها را شناسايي كرده و از آنها بهره بگيرند. اطالعات منابع متن

  منابع اطالعتي چيست؟

ترين مباحث استفاده از اطالعات، بحث منابع اطالعاتي است. افراد پس از شناسايي نيازهاي يكي از مهم

ر نشان داديم كه اطالعاتي خود بايد به منابع اطالعاتي متناسب با اين نيازها رجوع كنند. در مثال زن و شوه

هاي اطالعاتي آنها براي خريد خانه نياز به اطالعات بازار امالك دارند. حال بايد گفت كه آنها براي تأمين داده

توانند به چندين منبع اطالعاتي رجوع كنند. مثالً دفاتر معامالت امالك يكي از منابعي است كه اين خود مي

تواند به آنها هاي اينترنتي خريد و فروش امالك نيز ميجو در پايگاهتوانند به آنها رجوع كنند. جستزوج مي

كمك كند. يكي ديگر از منابع مهم در اين راه، گفتگو با متخصصان يا افراد باتجربه در اين بازار است. همانطور 

توانند از ا ميرو دارند. آنههاي گوناگوني را پيشبينيم اين زوج براي كسب اطالعات مورد نياز خود راهكه مي

يابي به مقصود خود استفاده كنند اينكه به يك راه اكتفا نكرده از منابع مختلفي ها براي دستيكي از اين راه
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اي در زندگي روزمره منابع اطالعاتي مختلفي دارد كه آموزد كه حوزهبهره بگيرند. دانشجو در اين بخش مي

  ه آنها رجوع كنند. توانند بنا به منابع و ظرفيت خود بافراد مي

  بندي آنها به چه گونه است؟هاي اطالعاتي و دستهارزشيابي داده

نها گام بعدي استفاده از اطالعات است. افراد آ هاي اطالعاتي ازپس از انتخاب منابع اطالعاتي و استخراج داده

هاي العاتي دارند. مثالً صحبتهاي متفاوتي از نظر اعتبار و صحت اطبايد بدانند كه منابع اطالعاتي مختلف وزن

اقوام در مورد بازار مسكن نسبت به مشورت با متخصصان بازار مسكن وزن متفاوتي از نظر اعتبار و صحت 

هاي درست توليد ظاهر معتبر هميشه دادهاطالعاتي دارد. البته بايد در نظر داشت كه منابع اطالعاتي به

هاي معتبرتري دست كند تا به دادهچندگانه اطالعاتي به فرد كمك ميكنند. از اين نظر استفاده از منابع نمي

توان اطالعات را از حيث دست چندم بودن افتد. مثالً ميصور گوناگوني اتفاق ميها بهبندي دادهيابد. دسته

تفسير شود و استفاده از بندي كرد؛ مثالً استفاده از نظرات كارشناسان منبع دست اول محسوب ميآنها طبقه

هاي موثق توان به دادهها را همچنين از نظر موثق بودن نيز مينظرات كارشناسان منبع دست دوم. داده

هاي مربوط بندي كرد. مثالً هنگامي كه كارشناسان بازار مسكن دادههاي غيرموثق تقسيمشده) يا داد(تصديق

  هاي اينترنتي موثق هستند. هاي پايگاهدهتوان گفت كه داكنند ميهاي اينترنتي را تأييد ميبه پايگاه

  سواد اطالعاتي چيست؟ 

يكي از مباحث پراهميت در بحث از استفاده از اطالعات، بحث سواد اطالعاتي است. سواد اطالعاتي شامل 

هاي هاي گوناگوني نظير توانايي جستجوي آنالين، تفكر انتقادي در رابطه با اطالعات، ارتباطات و مهارتمهارت

  شود. اجتماعي مي

  چگونگي؟

شناسي است. اي علم اطالعات و دانشند آموزش مباحث پايهتدريس مهارت استفاده از اطالعات نيازم

دانشجويان بايد با تعريف اطالعات، انواع اطالعات، منابع اطالعاتي، نيازهاي اطالعاتي، سواد اطالعاتي، نحوة 
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تواند با استفاده از خود دانشجويان و با تشويق آنها جهت تحقيق و جستجوي اطالعات آشنا شوند. مدرس مي

 در كالس مباحث فوق را تدريس كند.  ارائه

  ارزشيابي

  ارزشيابي به دو صورت تكويني و پاياني صورت خواهد گرفت.

كوشي آنها در حل در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

  تواند مالك ارزشيابي قرار گيرد.را مالك قرار دهد. عالوه بر اين، ارائة دانشجويان در كالس نيز مي هاتمرين

  شده آزمون پاياني بگيرد. تدريس در ارزشيابي پاياني نيز مدرس بايد از مطالب
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  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  اي علم اطالعاتمباحث كلي و پايه-1

  نياز اطالعاتي چيست؟-2

  

  

  

  

توضيح اجمالي كليت دوره. 

تدريس مباحث نياز 

اطالعاتي و بحث و گتفگو 

 شده. دربارة مباحث تدريس

  

  

  ارزشيابي عاطفي

(سنجش ميزان تعهد 

دانشجويان به حضور در 

  كالس و فراگيري مطالب)

  مايد.تواند محتواي دوره را جهت تحقيق و ارائة دانشجويان تبيين ننكات تكميلي: مدرس در جلسة اول مي

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  منابع اطالعاتي چيست؟

  

  

  

  

  

تدريس مباحث مربوط به 

منابع اطالعاتي توسط استاد 

و ارائة دانشجويان در اين 

  خصوص

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي 

(سنجش ميزان تعهد 

دانشجويان به حضور در 

كالس و فراگيري مطالب و 

عملكرد آنان در ارائة 

موضوعات و يادگيري مطالب 

  ها)كالسياز سوي هم

  تواند شامل هر چيزي شود؛ از فيلم، سريال، موسيقي بگيريد تا متون نظم و نثر.نكات تكميلي: خواندن مي
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

 و اطالعاتي هايداده ارزشيابي

  ؟است گونه چه به آنها بنديدسته

  

  

  

  

تدريس مباحث مربوط به 

هاي اطالعاتي ارزشيابي داده

بندي آنها توسط و دسته

استاد و ارائة دانشجويان در 

  اين خصوص

  

  ارزشيابي عاطفي 

  و عملكردي 

(سنجش ميزان تعهد 

دانشجويان به حضور در 

فراگيري مطالب و  كالس و

عملكرد آنان در ارائة 

موضوعات و يادگيري مطالب 

  ها)كالسياز سوي هم

  

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  

  ؟چيست اطالعاتي سواد

  

  

  

  

  

تدريس مباحث مربوط به 

سواد اطالعاتي توسط استاد 

در اين  و ارائة دانشجويان

  خصوص

  

  ارزشيابي عاطفي

  و عملكردي 

(سنجش ميزان تعهد 

دانشجويان به حضور در 

كالس و فراگيري مطالب و 

عملكرد آنان در ارائة 

موضوعات و يادگيري مطالب 

  ها)كالسياز سوي هم

تواند ميت. آزمون پاياني نكات تكميلي: ارزشيابي پاياني در جلسة چهارم در قالب آزمون انجام خواهد گرف

  چهارجوابي يا تشريحي باشد. صورتبه

      



121 
 

                 فناوري اطالعات

 Information Technology  :نام مهارت به انگليسي                فناوري اطالعات  :نام مهارت به فارسي

 جلسه)  4( 8 :تعداد ساعت آموزش

  استاد/مدرس متخصص براي درس 

  ) باشد.ITآموختة رشتة فناوري اطالعات (دانش الزم است كه مدرس اين دوره

   چرا؟

شوند كه نسل اكثر دانشجوياني كه امروز در دانشگاه مشغول تحصيل هستند، جزو آن نسلي محسوب مي

عمل آمده، شود. بر اساس تحقيقات مختلفي كه در رابطه با سبك زندگي مردم بهخوانده مي» هميشه آنالين«

هاي نمايش، از تلفن همراه و تلويزيون ساعت از زندگي خود را در حال تماشاي صفحه 8بيشتر افراد روزي 

كند تا نوع رابطة خود را با گذرانند. فناوري اطالعات و ارتباطات به ما كمك ميبگيرد تا رايانه و تبلت، مي

ه دو قسمت تقسيم درستي تنظيم كنيم. در واقع بايد گفت كه خود فناوري اطالعات بهاي مختلف بهفناوري

افزار افزار و سختاي مربوط به نحوة استفاده از نرمفناوري ارتباطي. فناوري رايانه-2اي فناوري رايانه-1شود: مي

عنوان  ها و فرايندها در بهكاره است كه دادهپذير و چندينشود. در واقع رايانه يك دستگاه برنامهيك راياانه مي

كند. فناوري ارتباطي هاي الزم به اطالعاتي كه ما نياز داريم تبديل ميرا با دستكاري گيرد و آنهاداد ميدرون

هاي دور ارتباط برقرار نماييم. توانيم با آنها از فاصلهشود كه مياي ميهاي الكترومغناطيسيشامل دستگاه

  )2015تند (ويليامز و سوير، هاي فناوري ارتباطي هستلفن، راديو، تلويزيون و تلفن همراه از بارزترين مثال

هاي ارتباطي و اي خود را رفع كنند، سيستمدانشجويان نياز مبرمي دارند كه بتوانند مشكالت عادي رايانه 

نحوي مؤثر از اينترنت بهره بگيرند، در برابر تهديدات اينترنتي از خود دفاع روز كنند، بهاي خود را بهرايانه

و ارتباطات براي موفقيت شغلي خود بهره بگيرند. اين دوره به دانشجويان كمك  نمايند و از فناوري اطالعات

  كند تا موارد مذكور را در حد توانايي خود انجام دهند.مي
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  چه؟

مقدمات فناوري اطالعات و ارتباطات: فناوري اطالعات و ارتباطات مانند هر حوزة ديگري از دانش، اصول و 

شجويان تبيين و روشن شود. عالوه بر بيان مقدمات الزم، بايد دربارة اهميت مفاهيمي دارد كه بايد براي دان

اند، فناوري اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر نيز سخن گفت. بسياري قرن بيست و يكم را قرن اطالعات ناميده

  رسد.آشنايي با اهميت فناوري اطالعات از اين لحاظ ضروري به نظر مي

اي از دانش به نام فناوري اطالعات، غالب متخصصان گيري حوزهالعات: از ابتداي شكلافزار در فناوري اطنرم

اي از افزار مجموعهافزار. نرمافزار و دوم سختاند: اول نرماين حوزه را واجد دو عنصر يا جزء اساسي دانسته

افزار اصطالحي رساند. نرممي ها وظايف خاصي را به انجامهايي است كه در رايانهها يا برنامهدستورها، داده

  شوند. هايي است كه بر روي يك دستگاه اجرا ميها، خطوط نوشتاري و برنامهاست كه به برنامه

توان آنها را مستقيمًا اي قطعات و اجزاي رايانه است كه ميافزار مجموعهافزار در فناوري اطالعات: سختسخت

يو و پيهاي خانگي سيشود. مثالً در رايانهي و بيروني تقسيم ميافزار خود به دو گونة درونلمس كرد. سخت

توان آنها را مشاهده كرد و وسايلي مانند كيبورد و نمايشگر افزارهاي داخلي هستند كه به سختي ميرم سخت

  شوند.افزار بيروني خوانده ميسادگي آنها را مشاهده و لمس كرد، سختتوان بهكه مي

كند، طالعات: يكي از مباحثي كه براي چندين دهه حوزة فناوري اطالعات را تهديد ميامنيت در فناوري ا

كنند. افزار را دچار اختالل ميخصوص نرمافزار و بهها و بدافزارهايي است كه كاركرد سختبحث ويروس

  دانشجويان در اين بخش با كليات بحث امنيت و مخاطرات در فناوري اطالعات آشنا خواهند شد.

هاي ارتباطي در فناوري اطالعات: يكي از مباحث بسيار داغ در بحث فناوري اطالعات، بحث ارتباطات و شبكه

هاي هاي اطالعاتي است. مجاري بسياري براي ارتباط از طريق دستگاهها و ساير فناوريارتباطات از طريق رايانه

ونيكي است. دانشجويان در اين قسمت با انواع اطالعاتي وجود دارد. از جمله آشناترين اين موارد پست الكتر

هاي ارتباطي نيز در بحث ارتباطات در فناوري اطالعات آشنا خواهد شد. عالوه بر آن، دانشجويان با شبكه

  فناوري اطالعات آشنا خواهند شد.
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  چگونگي؟

مين خاطر آموزش فناوري اطالعات مستلزم حضور در محيطي است كه اين فناوري در دسترس باشد. به ه

هاست. مدرس بايد آموزش هاي اينترنت دانشگاهها براي آموزش فناوري اطالعات سايتيكي از بهترين مكان

افزار، افزار، سختصورت عملي و با استفاده از امكانات اطالعاتي در دسترس انجام دهد. آشنايي با نرمخود را به

  ي اطالعاتي بايد در قالب كارهاي عملي صورت بگيرد.امنيت و مخاطرات فضاي اطالعاتي و ارتباطات در فضا

  ارزشيابي

  ارزشيابي به صورت تكويني صورت خواهد گرفت.

كوشي آنها در حل در ارزشيابي تكويني مدرس بايد ميزان تعهد دانشجويان به يادگيري مطالب و سخت

براي جلسات مختلف طراحي كرده هايي را تواند آزمونكرا مالك قرار دهد. عالوه بر اين مدرس مي هاتمرين

 واسطة آنها دانشجويان را ارزشيابي كند. و به
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  تهران: آيالر. اطالعات،يت فناوري مفاهيم امن )1393دار، امير (مانيان، سكينه و صندوقرح-

  جدول ارائه مطالب به تفكيك جلسات

  جلسه اول

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

 

  ارتباطات و اطالعات فناوري مقدمات

  

  

  

  

  

تدريس مدرس با استفاده از 

تجهيزات فناوري اطالعات و 

آموزش عملي به دانشجويان 

  در محيط. 

  

  ارزشيابي عاطفي

(سنجش ميزان تعهد و 

عالقة دانشجويان به 

مشاركت در كالس و 

فراگيري مطالب و 

كوشي آنها در انجام سخت

  ).هاتمرينوظايف و حل 

  مباحث جلسه از دانشجويان آزمونك بگيرد.تواند پس از آموزش نكات تكميلي: مدرس مي

  جلسه دوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش)  چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  

  اطالعات فناوري در افزارنرم

  

  

  

تدريس مدرس با استفاده از 

تجهيزات فناوري اطالعات و 

آموزش عملي به دانشجويان 

هايي از در محيط. ارائة مثال

هاي افزار در دستگاهانواع نرم

  الكترونيكي.

  

  

  ارزشيابي عاطفي

(سنجش ميزان تعهد و 

عالقة دانشجويان به 

مشاركت در كالس و 

فراگيري مطالب و 

كوشي آنها در انجام سخت

  ).هاتمرينوظايف و حل 
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  جلسه سوم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  

  اطالعات. فناوري در افزارسخت

  

  

  

  

تدريس مدرس با استفاده از 

تجهيزات فناوري اطالعات و 

آموزش عملي به دانشجويان 

در محيط. آشنايي عملي با 

  افزارها.سخت

  

  

  ارزشيابي عاطفي

(سنجش ميزان تعهد و 

عالقة دانشجويان به 

مشاركت در كالس و 

فراگيري مطالب و 

كوشي آنها در انجام سخت

  ).هاتمرينوظايف و حل 

افزار آزمونك افزار و سختتواند در اين جلسه از دانشجويان در رابطه با مبحث نرمنكات تكميلي: مدرس مي

افزارها را در كالس آورده و به دانشجويان معرفي از سختبگيرد. همچنين مدرس بايد در حد امكان برخي 

  نمايد.

  جلسه چهارم

  مدت زمان

  

  دقيقه 90

  ارزشيابي  چگونگي(شيوه و روش) چه(موضوعات و محتوا)

  

  امنيت در فناوري اطالعات

  

  

  

تدريس مدرس با استفاده از 

تجهيزات فناوري اطالعات و 

آموزش عملي به دانشجويان 

آشنايي عملي با در محيط. 

بحث امنيت و مخاطرات 

  اطالعاتي و بحث ارتباطات.

  

  

  ارزشيابي عاطفي

(سنجش ميزان تعهد و 

عالقة دانشجويان به 

مشاركت در كالس و 

فراگيري مطالب و 

كوشي آنها در انجام سخت

  ).هاتمرينوظايف و حل 

  

هاي ارتباطي در ارتباطات و شبكه

  ارتباطات)فناوري اطالعات (فناوري 

    ويان آزمونك اخذ كند.جتواند از دانشنكات تكميلي: مدرس در اين حلسه نيز مي
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  فصل سوم

  هاتوزيع كالن مهارت
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  هاچگونگي توزيع مهارت
ها بر اساس همخواني و بسته. بسته چهارتايي به شرح زير توزيع شود 5شود بيست مهارت در پيشنهاد مي

دانشجويان  البته هر دانشگاه به تناسب رشتةها و همچنين عموميت آن طراحي شده است. ارتباط بين مهارت
  نيز استفاده كند. يهاي ديگرتواند از تركيبمي

  1بسته شماره 
  تعداد ساعت  نام مهارت  رديف

  ساعت 12  مهارت نوشتن 1

  ساعت 8  كار گروهي  2

  ساعت 8  هاي ارتباطيمهارت  3

  ساعت 6  شايستگي ميان فرهنگي 4

  

  2بسته شماره 
  تعداد ساعت  نام مهارت  رديف

  ساعت 8  تفكر انتقادي 1

  ساعت 6  خالقيت  2

  ساعت 6  نوآوري  3

  ساعت 8  حل مسئله 4
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  3بسته شماره 
  تعداد ساعت  نام مهارت  رديف

  ساعت 6  انگيزشي خود  1

  ساعت 6  گيريتصميم 2

  ساعت 8  ريزيبرنامه  3

  ساعت 6  رهبري  4

  

  4بسته شماره 
  تعداد ساعت  نام مهارت  رديف

  ساعت 10  پردازي و ارزيابي آنايده  1

  ساعت 8  مذاكره 2

  ساعت 6  توانائي سخن گفتن در جمع  3

  ساعت 6  جستجوي شغل  4

  

  5بسته شماره 
  تعداد ساعت  نام مهارت  رديف

  ساعت 10  بنگاه و تجارتهاي مربوط به آگاهي  1

  ساعت 8  استفاده از اطالعات  2

  ساعت 10  هوژمديريت پر 3

  ساعت 8  فناوري اطالعات  4

  


