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 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف 

 گرانید با ارتباط یبرقرار نحوه و یکالم ریغ و یکالم ارتباط ارتباط، مفهوم با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

  کنند مشخص هستند ارتباط در آنها با که یافراد 

 . بدانند را گرانید با ارتباط راه نیمهمتر

 . کنند درک را یشخص میحر مفهوم

 . بدانند گرانید با ارتباط عدم جهینت و بشناسند را گرانید با ارتباط یبرقرار لیدال 

 .کنند درک را خوب یگفتگو اتیخصوص

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 .کنند مشخص را هستند ارتباط در آنها با که یافراد سطوح 

 .دهند حیتوض را گرانید با ارتباط راه نیمهمتر

 . دهند حیتوض را یشخص میحر مفهوم

 .دهند حیتوض را گرانید با ارتباط یبرقرار لیدال 

 .کنند انیب را خوب یگفتگو اتیخصوص به 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . کنند توجه خوب یگفتگو اتیخصوص به 

 . شوند قائل ارزش یشخص میحر یبرا

 . کنند توجه یکالم ریغ ارتباطات به 

 .کنند یسپاسگذار خوب شنونده و ندهیگو از گرانید با ارتباط در

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 .کنند اجرا درس کالس در خود دوستان با و یطراح یکالم ریغ ارتباط کی 

 . کنند قیتحق یشخص میحر درباره

 . کنند بحث خوب یگفتگو اتیخصوص درباره 

 .کنند میترس نمودار صورت به تیاهم بیترت به هستند ارتباط در آنها با که یافراد

 یصیتشخ یابیارزش

  م؟یکن یم برقرار ارتباط گرانید با ما چرا



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

  م؟یده یم انجام ییکارها چه گرانید با ارتباط یبرقرار یبرا

 م؟یدار ارتباط یکسان چه با میشو یم مدرسه وارد یوقت 

  زهیانگ جادیا

 دیفوا

 استفاده ها آن یها تجربه از و میریبگ کمک گرانید از میتوان یم باشد سخت که میده انجام یکار میبخواه اگر ما ها بچه

 و شود یم ما در نشاط و یشاد باعث ارتباط نیهم. میباش ارتباط در گرانید با که است الزم کار نیهم یبرا پس میکن

 سهولت. ۳ ما، به گرانید کردن کمک.۲ ،یکپارچگی و وحدت جادیا باعث گرانید با ارتباط پس میکن ینم ییتنها احساس

. ۷ ،ییتنها حس از ییرها. ۶ شتر،یب یشاد احساس داشتن. ۴ اطالعات، و ها تجربه تبادل. ۵ روابط، داشتن با اهداف و کارها

 .شود یم...  و تیامن احساس

 یاجتماع و یفرد یزندگ به ربط

 میدیرس یم میهست که یمقطع نیا به اصال ما ایآ نبودند ما مادر و پدر اگر

 ماند ینم یباق ما از یاثر و میشد یم هالک سرعت به ما دادینم ریش ما به یبچگ در مادرمان اگر

 دهند، یم انجام ما یهمکار با را ییکارها و کنند یم سالم ما به رند،یگ یم تماس ما با گرانید مینیبیم که یهنگام

 . میهست دیمف جهان نیا یبرا که میکن یم احساس

 .کند یم یشتریب یگرم دل احساس کند، یم یزندگ یگروه در و جمع در انسان که یوقت

  ها دهنده سازمان شیپ

  ست؟یچ گرانید با ارتباط راه نیمهمتر

  د؟یده شرح را خوب یگفتگو اتیخصوص

 . دیکن فیتعر را یشخص میحر 

 .دیکن فیتعر را یکالم ریغ ارتباط 

 درس مطالب یسازمانده

 

 گفتگو                          شنونده خوب                             

 برقراری ارتباط          حریم شخصی                 گوینده خوب        

 ارتباط غیر کالمی                           

 

 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 .شود یم نوشته تابلو یرو مضمون نیا با یسوال آموزان دانش توجه جلب یبرا ابتدا
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 کند؟ یزندگ ازین مورد امکانات تمام و یدنید مناظر با هوا و آب خوش یا رهیجز در شود یم داوطلب شما از کیکدام

 باشد تنها رهیجز نیا در" شرط کی با تنها 

 ریخ: تیاکثر یاحتمال یها پاسخ

  بله: یمحدود اریبس تعداد 

 .شود یم دهیپرس یزندگ نیچن به نداشتن لیتما لیدل اول دسته از

 رهیغ و ترس مدت، یطوالن در یافسردگ صحبت، هم نداشتن ،یدلتنگ: یاحتمال پاسخ 

 .شود یم مطرح درس موضوع و شده استفاده ها پاسخ نیهم از 

 .است گرانید با ارتباط نداشتن و ییتنها دیشو منصرف رهیجز نیا در یزندگ از شما شود یم باعث که یخالئ 

 

  درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 از کهیحال در شود کالس وارد یاتفاق صورت به من، از پس قهیدق ۴ کردم خواهش مدرسه داریسرا از کالس، شروع از قبل

 قهیدق ۴ گذشت و یپرس احوال و سالم از پس و رفتم کالس به من. بودم داده شانیا به هدفم درباره را الزم حاتیتوض قبل

 دانش. دیپرس آموزان دانش از یسؤال یترک لهجه با و صورت و دست حرکات از استفاده بدون او. شد کالس وارد داریسرا

 را خود منظور صورت و دست اشاره و مایا با که کرد یسع سپس. نشدند متوجه را او سؤال و شدند ابهام دچار آموزان

 . دندیفهم را یو منظور یحدود تا آموزان دانش از نفر چند. برساند

 کجاست؟ من یجارو گهیم داریسرا یآقا اجازه، خانم: گفت زهرا

 به نیایب گهیم داریسرا یآقا کنم فکر من خانم: گفت شیستا. شده گم داریسرا یآقا یجارو کنم فکر خانم: گفت نینسر 

 سپس. کردند بازگو را بودند شده متوجه را داریسرا یآقا منظور که ینحو هر به آموزان دانش از کدام هر. دیکن کمک من

 داشتن نگه زیتم یبرا ها بچه که گفت هم او کند مطرح را خود سؤال یفارس زبان به که خواستم داریسرا یآقا از من

 .شد خارج کالس از سپس و د؟یکن کمک من به دیتوان یم مدرسه

 به شروع سپس و. باشد یم آن انواع و ارتباط یبرقرار نحوه و ارتباط درباره ما درس موضوع که گفتم آموزان دانش به من 

 که من خانم: گفت میمر دارند؟ ارتباط یکسان چه با روز یط در که کردم سوال آموزان دانش از ابتدا. کردم سیتدر ادامه

. کنم یم سالم او به و است صبحانه کردن آماده مشغول آشپزخانه در که نمیب یم را مامانم شوم یم داریب خواب از صبح

......  و ناظم خانم و دوستان با رسم یم مدرسه به یوقت و مدرسه سیسرو راننده بعد مادرم، و پدر با اول هم من گفت الیگ

 گفتم ها آن یها حرف دییتأ در هم من. دادند پاسخ من سؤال به صورت نیهم به آموزان دانش تک تک. دارم ارتباط

 ییتنها به انسان چون. میازمندین هم گرانید به غذا و آب مثل یاصل یازهاین بر عالوه یزندگ در ما. من زانیعز است درست

 یم مدرسه به سیسرو با صبح یوقت شما مثال. است ازمندین گرانید به خود یکارها انجام یبرا و کند یزندگ تواند ینم

 گرانید با میبتوان نکهیا یبرا. کنند یهمراه مدرسه تا را شما که تان مادر و پدر یحت ای دیازمندین راننده به دییایب دیخواه

 خوب یگفتگو درباره و دادم حیتوض آموزان دانش یبرا را گفتگو آداب سپس. میکن گفتگو آنها با دیبا میکن برقرار ارتباط

 سپس و میدار خوب ندهیگو کی و خوب شنونده کی خوب یگفتگو کی در که دادم حیتوض ها آن یبرا و کردم صحبت
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 .برشمردم ها آن یبرا را خوب شنونده و ندهیگو یها یژگیو

 اتاق به یخواه یم یوقت دیدار مهمان ینیب یم ،ییآ یم منزل به مدرسه از که روز کی کن تصور کردم سؤال شیستا از 

 چه آنوقت کند یم یباز تیها یباز اسباب با و رفته تو اتاق به شما مهمان کوچک دختر که یشو یم متوجه یبرو خودت

 من یوقت چرا که میگو یم او به و مامانم شیپ روم یم و شوم یم ناراحت من خانم گفت شیستا ؟یکن یم دایپ یاحساس

  است؟ کرده یباز من یها یباز اسباب با دختر نیا ستمین خانه

 یباز اسباب با یگرید شخص که باشم نداشته دوست من دیشا خب گفت شیستا ؟یشو یم ناراحت چرا دمیپرس او از

 میحر که گفتم ها آن به و دادم حیتوض آموزان دانش یبرا را یشخص میحر مفهوم من شیستا حرف نیا با. کند یباز میها

 درباره مثال چند که خواستم آموزان دانش از و. شود آن وارد اجازه بدون دینبا یفرد چیه که است یا محدوده یشخص

 به که داریسرا یآقا ها بچه: دمیپرس آموزان دانش از. زدند یمثال کدام هر و فکرکردند به شروع ها بچه. بزنند یشخص میحر

.  مینشد او حرف متوجه ما اما کرد صحبت یترک زبان به خانم: گفت نینازن کرد؟ برقرار ارتباط چطور ما با ابتدا آمد کالس

 ریغ ارتباط ارتباط، نوع نیا به. دیشد او یها حرف متوجه یحدود تا شما چه؟ زدیم حرف اشاره با که یوقت خب گفتم من

 یبرا صورت و دست حرکات با و کردن صحبت بدون را خود منظور ما که یوقت یعنی یکالم ریغ ارتباط. ندیگو یم یکالم

 کند؟ برقرار دوستانش با یکالم ریغ ارتباط تواند یم االن یکس چه که دمیپرس آموزان دانش از. میکن یم انیب مقابل طرف

. میکن یم یباز میپانتوم میهست یمهمان در مانیلهایفام با یوقت ما هست میپانتوم هیشب یکالم ریغ ارتباط خانم: گفت زهرا

 مفهوم یباز با همراه صورت نیبد. کن اجرا دوستانت یبرا یکالم ریغ ارتباط همان ای میپانتوم کی و ایب پس خب گفتم

 .دادم حیتوض آموزان دانش یبرا را یکالم ریغ ارتباط

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 میکن برقرار ارتباط گرانید با نکهیا یبرا م؟یکن برقرار ارتباط گرانید با دیبا چرا د؟یهست ارتباط در یکسان چه با یزندگ در 

 گوش خوب یبرا دارد؟ یاتیخصوص چه خوب یگفتگو ست؟یچ گریکدی با ارتباط راه نیمهمتر م؟یده یم ییکارها چه

 کرد؟ دیبا چه دادن

  کرد؟ دیبا چه کردن خوب یبرا 

 کردن نیتمر مهارت

 و کرده مطالعه را خود به مربوط یها بحث که شود یم خواسته گروه هر از و میکنیم میتقس گروه ۴ به را آموزان دانش 

 :دهند حیتوض آن درباره سپس

 ارتباط راه نیمهمتر: اول گروه

 یشخص میحر: دوم گروه

 یکالم ریغ ارتباط: سوم گروه

 خوب یگفتگو: چهارم گروه

 ارتباط سطوح: پنجم گروه

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت
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 ندهیگو و شنونده دیبا خوب یگفتگو کی در که میگرفت ادی. میدیفهم را گفتگو آداب و ارتباط تیاهم درس نیا در ها بچه

 .میبگذار احترام ها آن یشخص میحر به گرانید با ارتباط در و میباش یخوب

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 . میشو گرانید یشخص اتاق وارد میتوان یم اجازه بدون

  غلط                        حیصح

 . باشد کوتاه یلیخ و بلند یلیخ دینبا کردن صحبت موقع ما یصدا

   غلط                       حیصح

 . میکن قطع را ندهیگو صحبت گفتگو در دینبا

  غلط                       حیصح

 .شود یم برقرار چهره حاالت با فقط یکالم ریغ ارتباط 

  غلط                      حیصح

 .میبپرس یخصوص سؤاالت گرانید از میندار حق ما 

 غلط                       حیصح

 

 

 

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .میکن یم.....  گرانید با میشو یم متولد که یزمان از ما همه

 .است...............  گرانید با ارتباط راه نیمهمتر 

 ........ .  و..........  دارد طرف دو گفتگو

 . میکن...............  ندهیگو به است بهتر گفتگو در

 .میکن یم..............  احساس نشود نیتأم اگر که است.............  کی گرانید با ارتباط 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 ست؟ین افراد یخصوص میحر جزء مورد کدام

 یشخص اتاق( د     افراد چهره( ج    یبانک کارت رمز( ب   یمال اوضاع( الف

 است؟ یکالم ارتباط با مرتبط مورد کدام

 بدن حرکات(د  رفتار( ج   چهره حاالت( ب  احساسات ابراز( الف

 است؟ خوب ندهیگو کی یها یژگیو از مورد کدام

                  کردن سوال( ب       نکردن قطع را یکس صحبت( الف

 کردن نگاه( د                              کردن دقت(ج 

  کرد؟ انیب کالم قیطر از توان ینم را مورد کدام 

  افکار( د             احساسات( ج          رفتار( ب         نظرات( الف

 او. شوند ینم را او یصدا یکس که کند یم صحبت آرام آنقدر کالس در زهرا -

 کند؟ ینم تیرعا را اصل کدام

 زدن حرف مناسب یصدا با( ب      کردن نگاه شنونده به( الف
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 منظور بودن واضح( د        مناسب زمان انتخاب( ج

 تیرعا را یاصل چه او. "بده قرض من به را مدادت لطفا": گفت دوستش به نرگس 

 است؟ کرده

 زدن حرف مؤدبانه( ج       زدن حرف مناسب زمان در( الف

 موارد همه( د                        شنونده به توجه( ب

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  م؟یکن یم برقرار ارتباط گرانید با ما چرا

 . دیسیبنو را خوب شنونده کی یها یژگیو از مورد دو 

 . دیسیبنو را خوب ندهیگو کی یها یژگیو از مورد دو

 باشد؟ دیبا چگونه گرانید یشخص میحر برابر در ما رفتار 

 ست؟یچ یکالم ریغ ارتباط

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 گروه و اورندیدرب اجرا به کالس در و کنند یطراح یکالم ریغ ارتباط کی بعد جلسه یبرا که شود یم خواسته گروه هر از

 . ندینما درک را آنها منظور بتوانند گرید یها

 .ندینما میترس تیاهم بیترت به نمودار کی در هستند ارتباط در آنها با که یافراد که شود یم خواسته ها گروه همه از

 درس یبررس و نقد

 

  قوت نقاط و محاسن

 . است داده حیتوض کامل صورت به را خوب یگفتگو یها یژگیو

 .است کرده استفاده یشخص میحر حیتوض یبرا یمناسب یها مثال 

 

  ضعف نقاط و بیمعا

 .است کرده ارائه یکمتر لیدال میهست گرانید با ارتباط یبرقرار ازمندین چرا نکهیا حیتوض یبرا 

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 . دهند ارائه مناسب یها مثال خوب یگفتگو یبرا میبخواه آموزان دانش از 

 نیا درباره را نظرشان گرید آموزان دانش و کند صحبت آن درباره و کند انتخاب را یموضوع میبخواه یآموز دانش از 

 گفتگو

 . ندینما انیب

 

 درس ضعف نقاط لیتعد ای حذف جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 .کرد دوچندان رانیفراگ یبرا را مسأله نیا تیاهم توان یم ارتباط یبرقرار لیدل و نحوه درباره شتریب حاتیتوض ارائه با
 


