
 

 

 



  شکنی آموزشییخ

 مقدمه

به ه کمحیط حاکم است  جو سنگینی برآموزشی  یک کالس یا کارگاهجلسات اولیه در دقایق 

 یجو چنینزمانی که است  هرا حس کرد ای تاکنون آنکنندههر سخنران یا شرکتاحتمال زیاد 

نران های سختوانند صحبتنمی در نتیجه کنند واحساس راحتی نمی ان، مخاطبدوجود داشته باش

با وجود تسلط کافی بر مطالب و مدرس در بسیاری از مواقع  .یا معلم را به خوبی درک کنند

راه هم اوشود که چطور سخنرانی خود را شروع کند که مخاطبان با محتوا، با این مسئله مواجه می

 ؟د و به عبارتی چطور سنگینی و یخ جمع را بشکندنشو

ادگیری باید مدنظر داشته باشیم، ایجاد یک جو ترین شرایطی که برای تسهیل ییکی از مهم

کنندگان شرکتنماید که ذهن . این امر کمک میو درعین حال مودبانه است صمیمی ،دوستانه

های قبلی کم تنش، حس بهتری از حضور در جلسه داشته باشند، محیط بیرونی قطع شود از

   به وجود آید.شده و احساس آرامش 

های آموزشی، مدرسان در ابتدای کالس با فضایی سرد، بی روح و تا حدی در بسیاری از دوره

ک ی بر این شرایط فائق آید.که بتواند  است سخنرانتوام با مقاومت روبرو می شوند. این هنر یک 

در صورتی که یک  ،کندرا آغاز مییا سخنرانی خود ای در اولین اقدام خود درس فرد غیرحرفه

ت ای مثبر آموزشی موثر، کاربردی و جذاب، فضای ابتدای کالس را به شیوهبا ابزاای مدرس حرفه

ه از آنجا ک .سازدمیکنترل کرده و ذهن فراگیران را برای دریافت نکات و محتوای یادگیری آماده 

تواند تا حد زیادی یخ جمع را بشکند و سنگینی حضور مخاطبان را به یک ها میاین تکنیک

که برای تعامل با مخاطبان و ند اهدادشکن یخ ها ناماین تکنیک هکند، بحضور پرشور تبدیل 

 شکستن یخ ایشان طراحی شده است. 

نده بیشتر کنافراد شرکت ودشانجام بازی یا فعالیتی است که باعث می ،منظور از شکستن یخ افراد

، غریبه بودندحال با هم  افرادی که تا به با هم آشنا شوند، خجالت خود را در مواجهه با بسیاری از

راحت باشند با درک  خود اطراف محیط با افراد که زمانی .و یا آماده کار تیمی شوند گذاشتهکنار 

 ؟چه شخصیتی داردسخنران  کهاین برحسبکنند. تر برخورد میآسان های جدیدو پذیرش ایده

محیطی و ... چطور شرایط  محیط و جو کالس چطور است؟ هستند؟ وی چه کسانیمخاطبان 

ه به این نکته بسیار مهم توج. البته باید دراستفاده کتکنیک  توان از یک یا چندمید؟ هستن

 . کنداساسی ایفا می یشناخت مخاطب نقش، هاتکنیکاین  انجامکه برای ت داش

 لفهای مختآموزان با یکدیگر درباره جنبهها این است که تا حد ممکن دانشهدف اصلی یخ شکن

آموزان را از زندگی و گذشته خود صحبت کنند. این کار باعث تسهیل ارتباط شده و دانش

سازد. هر کجا که مقدور باشد مدرس نیز باید در های میان خود آگاه میها و تفاوتشباهت
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آموزان احساس راحتی داشته باشند و درباره وی شکنی شرکت کند. چرا که الزم است دانشیخ

های برخی از تکنیک (.Murphy & Wood, 20111-Kavanagh, Clark)دا کنند نیز شناخت پی

 باشد: شکنی به شرح ذیل مییخ

 های استانداردمعرفی -1

اگر  .شودیک نوع معرفی استاندارد وجود دارد که اغلب در بسیاری از رویدادها استفاده می

شکنی بهترین راه برای یخ ،نوع معرفیاین  ،شکنی از دست بدهیدخواهید وقت زیادی را برای یخنمی

بخواهید خودشان را معرفی کنند، دلیل انتخاب رشته خود را بیان کنند  مثال از دانشجویان .است

 و ... 

 1دلبخن -2

 صنوعیم که لبخندی نه واقعی، لبخند یک. است "لبخند" شکنبهترین یخشاید بتوان گفت 

خند کند که لباین نکته مهم اشاره میاز مشهورترین سخنرانان دنیا( به یکی )2سیی. برایان ترباشد

نیز به عنوان سخنرانی  3کارنگی . دیلتواند معجزه کندو ارتباط چشمی برای یک سخنران می

به  راد شاد و صادقانه قادر است نگرش مخاطب نسبت به شما سرشناس معتقد است که لبخن

  .ت تبدیل کندکلی تغییر دهد و از خنثی به مثب

  4قصه یا داستان -3

 .تگویی اساستفاده از داستانها برای شروع سخنرانی موثرترین تکنیک ترین ویکی ازساده

توانید پیام و افکار خود را با داستانی ادغام کنید مانند. شما میها میخاطرهها همیشه در داستان

ارای د که این داستان باید بسیار مهم این استنکته تر مطالب را درک کنند. تا مخاطبین راحت

حس  ،مرتبط باشد(، دار باشد )یا حداقل لبخندی برلب مخاطب بنشاندخنده: باشد ویژگیچند 

 .و البته درست تعریف شود کالس را خوب کند

ای کوتاه از دوران دانشجویی، سربازی، تحصیل در خارج از کشور، نگارش گاهی ذکر خاطره

تواند در تغییر نگرش فراگیران و افزایش ارتباط آنان با استاد، بسیار ، ورزش و غیره، مینامهپایان

های ذهنی و ناخواسته اعضای کالس را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به موثر بوده و تنش

توان به فراگیران نیز اجازه داد تجارب و خاطرات خود را از دوران تحصیل، شرایط موجود، می

 (. 6931اعضای کالس تعریف کنند )شموسی و همکاران،  برای

                                                           
1. smile 
2. Brian Tracy 
3. Dale Carnegie 
4. story 
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 و شوخی طنز -4

 ربا یک شوخی خوب داستفاده از طنز است.  شکنی،بردی در یخرهای بسیار کایکی دیگر از روش

شوخی  خودبا مخاطبان نباید  ،برای شروع سخنرانی توانید مخاطبین را بخندانید.خودتان می مورد

 ویبا دوست داشته باشد در همان دقایق اولیه جلسه که شود کمتر مخاطبی پیدا می .نکنید

است که  آنبهترین کار بنابراین خصوص زمانی که جنبه انتقادی به خود گیرد. ه شوخی بشود، ب

 کافی مه لبخند. بزنند قهقهه مخاطبین، باشید نداشته انتظار البته. شوخی درباره خودتان باشد

محتوای  .نشود تلقی خودتان به توهین یا و نگذرد حد از شوخی این مراقب بود کهباید . است

 د. پذیربر اساس شناخت دقیق از مخاطب صورت  دشوخی و طنز بای

  5خبرهای جدید -5

 "وزبه ر"های مجازی این است که ما به شدت تمایل داریم که یکی از دالیل رشد روزافزون شبکه

نداریم( اطالعات هم )حتی اگر در آن زمینه تخصص  هر موردی باشیم. دوست داریم همیشه در

 ایتازه رویداد یا خبر توانیدمی ،قرار گرفتیدکه در محل سخنرانی هنگامی . ای داشته باشیمتازه

 به داشتم وقتی امروز" یا. "خواندم خصوص .... در جالب مقاله یک امروز" :مثال. کنید بازگو را

 و غیره. ".... داد رخ برام جالب اتفاق یک آمدممی اینجا

خبر مربوط به شخص که مخاطب است. این  ساختنبرای درگیر مناسب یروش ،این تکنیک

د، جدی ،خبرآنچه بیشتر اهمیت دارد این است که مهم نیست. ، چندان شماست یا اشخاص دیگر

 .جالب و یا کمی عجیب و غریب باشد

 هامعرفی کناردستی -6

که فضا کمی اما برای این .خودش را معرفی کندهر فرد تا  مخاطبان بخواهیدتوانید از شما می

دقیقه نفر  ۵د )نخود صحبت کن دقیقه با کنار دستی ۵بخواهید تا به مدت  همهتر شود از جذاب

 فرد ،شود. هر کسیآغاز میافراد معرفی  دقیقه، 61بعد از گذشت این  .دقیقه نفر دوم( ۵اول و 

 دربارهو نظرش را  کردهمعرفی  ،های شغلی و شخصی مهمی که داردکنار دستی خود را با ویژگی

 .گویداو می

 و یک غلط دو صحیح -7

 ها به عمدآنکه یکی از  ویندگمی انها بعد از معرفی خود، سه جمله در مورد خودشکنندهشرکت

 بوده است.  نادرست جمله باید حدس بزنند که کدامبقیه افراد  سپس. استنادرست 

                                                           
5. new event 
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 دانندکه دیگران در مورد شما نمیچیزی  -8

 خبرن بیآکه دیگران از  کنندرا بیان مین اواقعیتی از زندگی خودش، هاکنندهتک شرکتتک

یت آنچه اهم باشند، چیست؟اطالع میاز آن بیند. مهم نیست این مطلب کوچک که دیگران هست

 ،که بدون توجه به سطح علمی دکنایجاد می اها این حس رکنندهست که در شرکتااین  دارد

 .هایی شبیه هم هستیمهمه ما انسان

  یک کار سادهتکمیل  -9

 "ندبه همدیگر لبخند بزن" ،"شان دست بدهنددستی کناربه "که  از مخاطبین بخواهید توانیدمی

پس س. سر خود سالم کنند و به فرد پشت نگاه کردهبه عقب ردیف جلو  کنندگانشرکت"و یا 

نار توانند به کدانشجویان ردیف آخر هم میتکرار کنند.  بعدیها همین کار را با ردیف پشت سری

 ."دستی خود سالم کنند

   6های سرگرم کنندهسوال -11

کنیک ، استفاده از تگیردقرار میکه بسیار مورد استقبال سخنرانان دیگری شکنی تکنیک یخ

 خاطبانم توجه نتیجه در و کندمی گفتگو به تبدیل را سخنرانی روش، این. استسوال پرسیدن 

و این حس را در آنها  هشدباعث پل زدن بین شما و مخاطبانتان  ،. سوال پرسیدنکندمی جلب را

ول در ط بایدکند که آنها قرار نیست تنها به عنوان یک شنونده رفتار کنند، بلکه ایجاد می

نکته را در نظر  چندقبل از استفاده از این تکنیک . سخنرانی، با سخنران مشارکت داشته باشند

 :بگیرید

فراد حاضر در کالس یا اکثر ابرای پاسخ دادن، که مطمئن هستید  نماییدطرح  سوالی را -6

 .برندرا باال می خود دست ،سخنرانی

داشته متنوعی خواهد زندگی می چه کسی": مثال. باشد نه منفی ثبتسوال م -2

 . شودمی مخاطبان در ناخوشایند حالت ایجاد باعث منفی سواالت "؟باشد

 فکرمخاطبان موجب شود که  یتخصص هاید. مثال سوالکنتحقیر ن، مخاطب را سوالبا  -9

 ، از آنها نپرسید.را به رخ آنها بکشیدتان خواهید اطالعاتکنند شما می

ن ای. بپرسیدیا کالس و به صورت تصادفی از افراد حاضر در کارگاه  را آماده نمودهتعدادی سوال 

فضای ه و کردزیادی سواالت به باز شدن ذهن افراد و از بین رفتن فضای خشک کالس کمک 

 موارد همچون هاییسوال یا کالس درس جذاب، برای یک کارگاه آموزشی .دهدمیجاری را تغییر 

 :باشدمناسب می ذیل

                                                           
6. fun questions 
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 کنید؟روزه به هر کجا داشته باشید، کجا را انتخاب میاگر بتوانید سفر یک 

  ؟دچه کسی کنارتان بنشینشتید ، دوست داودیدنشسته ب کنار ساحل االناگر 

  کنید؟غذا بخورید، چه غذاهایی انتخاب می 9باشد سال آینده فقط اگر قرار 

 اگر بتوانید با یک نفر در دنیا صحبت کنید، آن فرد کیست؟ 

  خرید؟میلیون تومان برنده شوید، با آن چه چیزی می 611اگر 

 کنید؟ اگر ماشین زمان داشته باشید به کدام سال یا دوره تاریخی سفر می 

 یک روز نفر دیگری باشید، دوست دارید چه کسی باشید؟ اگر بتوانید به مدت 

 ای که تا حاال دریافت کردید، چه بوده است؟بهترین هدیه 

 ؟کتاب/ فیلم مورد عالقه شما چیست 

 بهترین خبری که امسال شنیدید، چه بوده است؟ 

 وقتی بچه بودید، دوست داشتید چکاره شوید؟ 

 تان تاثیر )مثبت یا منفی( بیشتری روی شما داشته است؟ کدام معلم 

 کردید؟کار میاگر محدودیت پول و زمان وجود نداشت، االن چه 

 تان را دوباره تجربه کنید، کدام روز خواهد بود؟اگر بتوانید یک روز از زندگی 

 کنید؟اگر قرار باشه اسم خودتان را تغییر دهید، چه اسمی انتخاب می 

 تون رو بخورید، چه غذایی سفارش میدید؟اگر بتوانید االن غذای مورد عالقه 

  نفر از گذشتگان رو به نهار دعوت کنید، چه کسانی هستند؟ ۵اگر بتوانید 

  نفر را با خودتون به فضا ببرید، چه کسانی خواهند بود؟ 9اگر قرار باشد 

  کنید؟میاگر بتوانید هر ماشینی رو بخرید، چه ماشینی انتخاب 

 دهید؟کاری انجام میانگیز داشته و بتوانید هرکاری انجام دهید، چهاگر برای یک روز قدرت شگفت 

 پرسید؟اگر بتونید یک سوال از خدا بپرسید، چه سوالی می 

 کنید نجات دهید، چیست؟ای که سعی میوسیله 9تون آتش بگیرد، اگر خانه 

 کنید؟کار می، کجا رفته و چهاگر بتوانید به مدت یک روز نامرئی شوید 

 اگر بتوانید برای امسال یک آرزو داشته باشید، اون آرزو چیست؟ 
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