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} ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دوره ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و آﻧﻼﯾﻦ {

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮاردی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺮﻗـــﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از دوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری اﺳﺖ و ﻣﺪرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دوره
ﻫﺎ رو ﺗﻬﯿﻪ و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره راﻏﺐ ﺷﻮد .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 .1در ﺑﺨﺶ اول ،در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ﺿﺒﻂ دوره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 .2در ﺑﺨﺶ دوم ،در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
 .3در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد.
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ﺑﺨﺶ اول :ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ دوره ی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روﺑﺮو
ﺷﻮد ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف وﻗﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
 .1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع:
ً
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ،
ﺑﻪ روزﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرس
ﮐﺎرﺑﻠـﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دوره ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮاردی در
وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎaﺪ ﺗﺎ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدنِ ،ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ دوره را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﮕﯿﺮد.
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
اﮔﺮ دوره ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮد
ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ دوره ،وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺪرس ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .3ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮا:
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دوره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .4ﻓﻦ و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ:
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮه دوره ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ
ﯾﺎد دارﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎدﻫﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮ ،درس ﺷﺎن را
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ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮی در ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ در ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 ﺷﻤﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺿﺒﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﺴﻠﻂ در ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﻫﯿﺠﺎن و ٌﺗﻦ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎده ﮔﻮﯾﯽ آن ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی وﯾﮋه در اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ) .در ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.

ﺑﺨﺶ دوم :اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ﺿﺒﻂ دوره
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﺪا ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺿﺒﻂ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺟﺰء ﺿﺮورﯾﺎت ﺿﺒﻂ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻮده و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .1ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮای ﺿﺒﻂ و ادﯾﺖ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺜﻞ  Camtasiaاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ای
دارد و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺖ .ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮداری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ درج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﺴﺒﺖ  16:9اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ) HD(720×1280ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .2ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ آﺧﺮ ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ و اﺳﺘﺎد ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ
ً
ﺣﺘﻤﺎ از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺧﻮب ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اون ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺪا ﺧﺶ ﺧﺶ دارد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪا ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی ﻟﭗ ﺗﺎپ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن  USBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪای آن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ در ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ از دوره ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 .1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا:
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﺪه ﺳﺮ ﮐﻼس درﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮد و ﻫﯿﭻ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ  -در دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻢ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺰوه ﮐﻞ درس را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺟﺰوه ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﺮدم  -اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮد و در ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن از اﺑﺘﺪا ﻣﺪرس ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﺘﻮا را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
آﻣﻮزش اداﻣﻪ دارد.
 .2ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا:
اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﺘﻦ در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد و ﻣﺪرس ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ دوره ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻻزم را
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ،
ﺗﻼش در
ِ
دارد؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دوره را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﺟﺬاب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ در
ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 .3اﻃﻤﯿﻨﺎن در اراﺋﻪ:
اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدد ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دوره ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
دارﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 .4ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ:
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﻟﯽ ارﺟﺢ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮaﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻻزم و ﻣﻠﺰوم
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب و ﺟﺬاﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ دوره ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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 .5ﺗﻬﯿﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﯾﮕﺎن:
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ
را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ از دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ دوره ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
راﯾﮕﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن دوره راﯾﮕﺎن اﺳﺖ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ.
 .6ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ:
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺪرس
ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﺗﺎن
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .از ﺑﺎزﺧﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻈﺮات آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .7ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و اﺑﻬﺎم
در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻧﮕﺮان رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .8ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﺪرس ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ِ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری را اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در وی از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺣﺮﻓﻪ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
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