ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.

ﺷﻤﺎره

ﺟــﻮاب

ﺳــﻮال
در روش ﺗﺪرﯾﺲ  ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط
واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

1

ﻧﺎدرﺳﺖ

« 65درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ«.اﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازي و
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮد

2

« 65درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮي اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ داﺷﺖ.

3

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ

« 65درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در آﯾﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮ را ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮد ؟

دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ

5

«ﺗﺎب آوري « در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮔﺮدد؟

ﻣﻬﺎرت رواﻣﺪاري

6

«ﺗﺎب آوري « در ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

4

«ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ « در ﮐﺪام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟

7

2

ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

«وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه « ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ
اﺳﺖ؟

ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا

9

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.

درﺳﺖ

10

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.

درﺳﺖ

8

آراﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
ارزش اﻓﺰوده در روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ارزش ﻫﺎي
ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

11

12

درﺳﺖ

درﺳﺖ

از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار :آﺳﯿﺐ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ وزارت
ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎزار
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ از
راه دور و ﻣﺠﺎزي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

13

از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي  ،ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ.

14

از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ،اﻗﺪام  ،اﯾﺪه
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

15

3

درﺳﺖ
درﺳﺖ
درﺳﺖ
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از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ  :اﻓﺮاد ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ-ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎري
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد-اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – اﻓﺮاد اﯾﺪه
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

16

17

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

18

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
:داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ -داﻧﺶ
آﻣﻮزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ -داﻧﺶ آﻣﻮزي
ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺷﺠﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

19

آزاد ﺑﻮدن در دادن اﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ي اﯾﺪه
ﭘﺮدازي ﻣﯿﺸﻮد.

20

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -1:
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي-2ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان -3ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

21

درﺳﺖ

22

اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

23

اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن ﺑﺪن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

24

اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن ﺑﺪن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

4

درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

25

اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

درﺳﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺸﺘﮑﺎر از ﻧﺘﺎﯾﺞ » اﻧﮕﯿﺰه « ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

26
27

درﺳﺖ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻮآوري درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

28

اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

29

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

30

آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

31

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

32

33

34

5

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻠﻖ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري ،ﻣﻬﺎرت
ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻣﻬﺎرت اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﻬﺎرت ﭘﺸﺘﮑﺎر و  ...ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

35

اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري ،ﻣﻬﺎرت
ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻣﻬﺎرت اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﻬﺎرت ﭘﺸﺘﮑﺎر و  ...ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

36

اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ :آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ-
آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ -آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

37

اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ :آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ -درﺳﺖ
آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ -آﻣﻮزش درﺑﺎره ي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

38
39

درﺳﺖ
درﺳﺖ

اﯾﺪه ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺪه ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

درﺳﺖ
درﺳﺖ

40

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺑﺰه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎرت
ﻧﻪ ﮔﻘﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

41

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺑﺰه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﮏ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

42

43

44

6

درﺳﺖ

ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺪارس و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻮآوري ﺑﻮد.
در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ
درﺳﺖ
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45

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

46

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

47

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه در
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ؟

65درﺻﺪ

48

49

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ داﻧﺶ از ﻣﺪل  KSAداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

50

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل  KSAداﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

51

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد.

52

ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

53

ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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54

ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

55

ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

56

درﺳﺖ
درﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
درﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰ اﻧﺪﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﺸﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.

57

ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

58

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  .................در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮآوري ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ

59

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺗﺮي داﺷﺖ؟

ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن

60

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮي داﺷﺖ.
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ،اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

61
62

ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

63

ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺮورش » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق «ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره ي
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد.

65

ﭘﺮورش » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق «ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره ي
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد.

66

ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ  :ﺑﻬﺒﻮدﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

67

ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ؟

68

ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي
اﺳﺖ.

ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺳﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ؟

69

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

70

ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎر
درﺳﺖ

71

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ.

درﺳﺖ

72

ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن دﮐﻮر و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

73

ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

9

ﻧﺎدرﺳﺖ
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74

ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

75

ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

76

ﺗﻔﮑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ

77

ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « در ﻣﺪارس ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮب
اﺳﺖ از دوره ي ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد.ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ
درﺳﺖ
واﺣﺪ درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﻪ ي دروس ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ي اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي ﺧﻼﻗﯿﺖ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

78

ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

79

ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

80

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن اﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ي اﯾﺪه
ﭘﺮدازي ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

ﺗﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

81
82

ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

83

ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

84
10

ﭼﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻧﺎدرﺳﺖ
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ﺣﺲ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮآوري
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ذﻫﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

87

ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮدن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

88

ﺧﻠﻖ ارزش از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

89

ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ
درﺳﺖ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

90

ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ « و » ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ « ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ در
ﮐﺪام ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ؟

91

ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ « و » ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ « ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ در
ﮐﺪام ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ؟

اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ -ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ – ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

92

در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآور ارﺗﺒﺎط درﺳﺖ
اﺛﺮﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ درك
ﮐﺮده اﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

93

در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآور ارﺗﺒﺎط
اﺛﺮﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ درك
ﮐﺮده اﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

11

درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
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94
95

در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

97

در اﻟﮕﻮي ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮز روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

98

در اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺎي ﻣﻌﻠﻢ را
درﺳﺖ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

96

99
100

در آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ از روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

در آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ از روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ودر
آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

101

در اﯾﺪه ﭘﺮدازي داﺋﻢ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯿﺸﻮد.

102

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﻮزه ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ.

درﺳﺖ

103

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺤﯿﻂ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

12

درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
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104

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
 :ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد -.اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ
ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -.اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

105

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
 :ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد -.اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ
ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -.اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

106

107

108

109

110
13

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﭘﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
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111

112

113

114

115

116
117

در ﺑﺤﺚ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﺑﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪه  :در ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮاي ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ  -در اﯾﺪه ﭘﺮدازي  10اﯾﺪه
ي اول را ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ  10-اﯾﺪه ي اول آن ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

درﺳﺖ

در ﺑﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪه ﻫﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  10اﯾﺪه ﺑﺪﻫﯿﻢ.

در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻣﯿﺮود.

درﺳﺖ

در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك
ﻣﯽ رود  ،اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ؟

درﺳﺖ

داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

در ﺑﺤﺚ» ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد درﺳﺖ
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

118

در ﺑﺤﺚ» ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

119

در ﺑﺤﺚ» ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

120
14

در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدي دارد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
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121

در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ؟

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

122

در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺒﮏ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،زﺑﺎن ﺑﺪن و آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﺳﺖ

123

در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺒﮏ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،زﺑﺎن ﺑﺪن و آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درﺳﺖ

124

در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

در ﺗﻔﮑﺮ » ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ « ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ » ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ « ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

128

در ﺗﻔﮑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ارزش اﻓﺰوده ﺷﻮد.

درﺳﺖ

129

در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

درﺳﺖ

در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

درﺳﺖ

125

126

127

130
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131

در ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارد.

132

در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد
دارد.

133

در ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا » داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ».

ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ

134

در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ » دﯾﺴﮏ « زرد :رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ  ،اﻫﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ،اﻫﻞ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

135

در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ » دﯾﺴﮏ « ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ؟

آﺑﯽ  :دﯾﮕﺮ ﺧﻮاه  ،ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ  ،زودﺟﻮش

136

137

138

139
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در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ » دﯾﺴﮏ « :ﻗﺮﻣﺰ  :ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ،
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﺑﺮون ﮔﺮا آﺑﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ  ،ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ
 ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ  ،ﺷﮑﺎك و ﺣﺴﺎس ﺳﺒﺰ :ﻣﻬﺮﺑﺎن  ،دﻟﺴﻮز ،
ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان زرد :رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ،
اﻫﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ،اﻫﻞ ﺷﻮﺧﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد
دارﻧﺪ؟

درﺳﺖ

3

در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ
اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﺪه ﻫﺎ را ﭘﺮورش ﻣﯽ
درﺳﺖ
دﻫﻨﺪ .اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

درﺳﺖ
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140

141

142

143

144

در راﻫﺒﺮد ﭼﺮﺧﻪ ي اﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ.

در روش ﺗﺪرﯾﺲ  ،ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮز ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
در روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام و اﻧﺠﺎم وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

145

146

در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

17

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.

147

درﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ

درﺳﺖ

در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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148

در ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮوز
ﻣﯽ دﻫﺪ .

149

در ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ دارد و در ﺳﺒﮏ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

درﺳﺖ
درﺳﺖ

150

در ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ داردو در ﺳﺒﮏ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

151

در ﺳﺒﮏ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ دارد و در
ﺳﺒﮏ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

152

در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ  ............و  ............ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﻃﺒﯿﻌﯽ – ﺗﺎرﯾﺨﯽ

153

در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎزي ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

درﺳﺖ

در ﺷﯿﻮه ي ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت از اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﺷﺘﺮاك
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

درﺳﺖ

154
155
156

157

18

در ﮐﺪام ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟

درﺳﺖ

ﺳﺒﮏ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ

در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس  ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن
ﻧﺴﻞ دوم
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
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158

159

160

در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس  ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن ﻧﺴﻞ دوم
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟
در ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس  ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن
ﻧﺴﻞ دوم
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟
در ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﺪارس  ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟
در ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا

162

در ﮐﺪام ﻫﺪف روﯾﮑﺮد  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ؟

آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

163

در ﮔﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﯾﺪه ﻫﺎ  ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ي اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

164

در ﻣﺒﺤﺚ » ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ « ﻧﺒﺎﯾﺪ روي ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ
ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﻮد.

161

165
166

19

درﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
روي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
روي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ
درﺳﺖ
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167
168
169
170

در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
روي ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

درﺳﺖ

در ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖ  /رﺳﺎﻟﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟

آﻣﻮزش

در ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ؟ ﻣﻌﻠﻤﺎن

171

در ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ،داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

172

در ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ،داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮي واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

درﺳﺖ
درﺳﺖ

173

در ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﯾﮏ اردو ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

174

در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

175

در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

درﺳﺖ

176

در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

درﺳﺖ

20
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177

178

179

180
181

در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

درﺳﺖ

در ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
درﺳﺖ
 ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
در ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﻓﻘﻂ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ
دﻫﺪ.
در ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري » ﺑﺎﯾﺪ « ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺎوري » ﺑﺎﯾﺪ « ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺳﺖ
درﺳﺖ

182

در ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺛﺮ ﺑﺨﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

183

در ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

184

در ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ ﯾﮏ اردو ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ.

درﺳﺖ

185

در ﻣﻮرد » ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق « در ﻣﺪارس ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﻮب اﺳﺖ از دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد

21

درﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ
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186

در ﻣﻮرد » ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار « ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در آﻣﻮزش
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ.

درﺳﺖ

187

در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ.

188

در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ.

189
190

191

192

در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﻧﻮآوري در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺪام ﻣﻮرد
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ؟

درﺳﺖ
ﺑﺎﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎو آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا
ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

در ﻧﻮآوري در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪارس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪارس را
درﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ  .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي  19را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ورودي ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
در ﻧﻮآوري در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻي  19را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد.

درﺳﺖ

194

در ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اراﺋﻪ ﺷﻮد.

درﺳﺖ

195

در ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.

193

22

ﻧﺎدرﺳﺖ
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196

197
198
199

200

در ﻧﻮآوري ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮي 8020را
اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ي اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از............
در ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ روﯾﮑﺮد  ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درآﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

درﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ي ﻫﺪف در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

درﺳﺘﺪر ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻓﺮاد ﭼﻮن ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮآوري ﻫﺴﺘﻨﺪ .

201

درﻣﻮرد » ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ « ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ؟

202

روﯾﮑﺮد ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ در آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود.

203

روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﯾﺎ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

204

ﺳﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ي ﺧﻼﻗﯿﺖ :اﺷﺘﺒﺎه ﭼﯿﺰ ﺑﺪي اﺳﺖ –.
ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﯽ ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ-.ﺷﻮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻮف .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ.

23

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

درﺳﺖ

ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ
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205
206

207

208

ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت  ،ﻋﺪم ﺗﻤﺴﺨﺮ درﺳﺖ
اﯾﺪه ﻫﺎ  ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﺪه دادن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ،از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در
دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس
و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺳﺖ

ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در
دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻي ﺗﻐﯿﯿﺮات در
دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎدرﺳﺖ

211

ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد در ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ

212

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻫﺪاف
زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ؟

آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

213

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﻫﺪف آﻣﻮزش از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ در ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮاي
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .

درﺳﺖ

209

210

214

24
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215

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﯿﺮ از  .......اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

216

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻏﯿﺮ از  .......اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﯿﻦ
ﭼﯿﻦ
درﺳﺖ

217

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي
ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ  ،ﻓﻨﻼﻧﺪو
ژاﭘﻦ

218

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي
ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ  ،ﻓﻨﻼﻧﺪ
و ژاﭘﻦ

درﺳﺖ

219

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊ در ﻫﻤﻪ ي
ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ  ،ﻓﻨﻼﻧﺪو
ژاﭘﻦ

درﺳﺖ

220
221
222
223
224
225

25

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮐﺪام ﺗﻔﮑﺮ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪارس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻬﺎرت ﺧﻼق

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؟

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

226

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن
در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

روي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

227

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺑﻨﺎﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

228

ﮐﺪام ﻣﻮرد از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد؟

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه را زﯾﺎد ﮐﺮد.

229
230
231
232
233
234
235

236

237

26

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺳﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﺪه
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﺪه
ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﺧﻠﻖ ارزش

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؟

داﻧﺶ آﻣﻮزي ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
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238

ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮد ؟

239

ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﺑﺤﺚ » دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻪ « ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

240

ﮐﺪام ﻣﻮرد در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد؟

241

ﮐﺪام ﻣﻮرد در روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد؟

242

ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.

243

ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮك ﻧﮑﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺪام ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ؟

244

ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در
ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

245

ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در
ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

246

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

247

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

27

آراﺳﺘﮕﯽ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري راه اﻧﺪازي ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

درﺳﺖ
درﺳﺖ

درﺳﺖ
درﺳﺖ
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ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

249

ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﻣﺪارس اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟

250

ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟

251
252

ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺴﻞ اول ﻣﺪارس ) آﻣﻮزش
ﻣﺤﻮر(اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪل  KSAﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

253

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ.ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮي اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

254

ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

255

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.اﻓﻖ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
از ﻣﻮزه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

256

28

ﻣﺪﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ...ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

دوم
ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
درﺳﺖ

داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش

درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

257

ﻣﺪﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ...ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

258

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺬر اﻣﯿﺪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

259

ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮي ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻞ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد.

درﺳﺖ

260

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
اي ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.

261

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
اي ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.

262

263

درﺳﺖ

ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
درﺳﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
.
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

264

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

265

ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ و
اﯾﺠﺎد اﯾﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

29

درﺳﺖ

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

266
267
268
269
270

ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎراﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎراﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در رﻓﺘﺎراﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از روا ﻣﺪاري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

271

272

ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق دارد.

274
275
276

30

درﺳﺖ
درﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﻨﻈﻮر از روا ﻣﺪاري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ.
ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت دارد؟

273

درﺳﺖ

ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارد.

ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ دارد  ،و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ ؟
ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ي اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
دﮐﻮر و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ -اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓ ﻫﺎ-
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎو...

اﯾﺪه ﭘﺮدازي
درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

277

ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

278

ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

279

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل  KSAرﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

280

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮش از ﻣﺪل  KSAرﺳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

281

ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟

282
283
284

درﺳﺖ
درﺳﺖ

درﺳﺖ

درﺳﺖ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻧﺴﻞ اول ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﺪارس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺪارس ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﺪارس ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ

285

ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رود.

درﺳﺖ

286

ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار « ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

درﺳﺖ

287

31

ﻧﻮآوري در ﺑﺎزار « ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

درﺳﺖ

ﮔﺮوه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

@MohtavaNemunesoal

ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

289

ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ

290

ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮآوري ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

288

291
292

293

294

295
296
297

32

ﻫﺪف آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻠﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﯾﮏ اردو ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ از ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ؟

ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي

وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه « ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ
اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ
ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﺳﺪ.

درﺳﺖ

ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ.............

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺴﻮر و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ و
روش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ؟

KSA
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ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت  ،ﻣﻬﺎرت ﺧﻼق اﺳﺖ.

ﻧﺎردﺳﺖ

299

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ
ﻣﻌﻤﺎ اﺳﺖ.

300

ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪارس
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﭘﺮورش داﻧﺸﺂﻣﻮزان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

301

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻼق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

302

ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ي ﺧﻮد اﺳﺖ.

درﺳﺖ

303
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@MohtavaNemunesoal

ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.

