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 مقدمه  .1
پروژه   کلی  به  +  Multiplusهدف  و    ادغام  ایجادکمک  مهاجران  مسایلیسهاجتماعی  در  بودن   م 

انتقال  یارتباط  راههایترویج    از طریقفرهنگی    -اجتماعی و  ای  در   (A  یمحاوره  اجتماعی  بینش 
مهاجر/اقلیت   جوامع  در  الزامات  و  نیازها  منابع،  شهروندان اجتماعی  بینش    ب(مورد  میان  در 

ای و به رسمیت شناختن  ارتباطات محاوره ج(  مهاجر/اقلیت به امور اجتماعی و اجتماعی فرهنگی و
 .ارتباطیارزش های دموکراتیک و شیوه های 

 
نوآورانه برای  آموزشی  بر توسعه و آزمایش روشها و ابزار  +  MultiPLUS  برای این اهداف، پروژهاوال،  

و   ارتباطات  بهبود  کردن  پلتعیین  یک راه کارآمد برای ساخت  به عنوان  ای  جامعه    بین در    ی محاوره 
 . کرد تمرکز   اقلیت در اروپاجوامع اکثریت و 

 
بر  دوم، شناختی،    عالوه  روش  مولتی   آموزش و    بکارگیری نوآوری  عنصر پال  ویژه  دهنده  نشان  رها 

از افرادی است که به   یجدید و مفهوم رویکرد Multipliersمرکزی و  نوآورانه در پروژه است. مفهوم   
و واسطه بین نهادها و مقامات در جامعه اکثریت از یک سو و جوامع مهاجر/اقلیت   ارتباطیعنوان پل 

دیگر   پالیرها  .عمل میکننداز سوی  واسطه  انجامبرای    باید  مولتی  و  نقش ارتباطی  نیاز    این  پیش 
باشندخاص را داشته  ریشهی  آنها خود  که  چرا  است هنوز هم    -  ،  در    -  ایی عمیقریشهو ممکن 

ها  مولتی پالیر  این وابستگی داللت بر این دارد که    .خود داشته باشند  جوامع محلی مهاجر / اقلیت 
تابوها، قواعد نانوشت الزامات در رابطه با شیوه های ارتباطی در جوامعاز نظر هنجارها،    ، ه، نیازها و 

عمیق و تجربه هستند، در حالی که در عین حال در مورد شرایط اجتماعی، سیاسی    یدارای دانش 
رها نشان  یپال  مولتی دقیق  بنابراین، مفهوم    و فرهنگی در جامعه اکثریت به خوبی شکل گرفته اند.

با این  نارتباطی است که به گسترش دانش اجتماعی مرتبط و الزم کمک میکندهنده یک فرایند   د. 
است  این  نیز  نکته مهم  پالیرها که    حال،  از    بر   کارکرد مولتی  اطالعات  تبادل متقابل  و  برابری  اصول 

 .   قرار دارد یی گفتگوارتباطی  طریق قدرت
 

ترکیب  +    MultiPLUS  پروژه  سوم، هدف  مهارتهای  با  باالبردن  وجهیو  پالیرها  از  چند  با    مولتی 
در جوامع محلی    مولتی پالیرهادر عمل میانجیگری  و  آزمایش روشهای ارتباطی و محاوره ای جدید  

همچنین   و  اقلیت  ملی    بانفوذ  افرادمهاجر  و  اکثریت  محلی  جامعه  های  است در  فعالیت  این  در   .
مواجه شوند و آن  انواع نیازها و الزامات از نظر دانش متقابل  با    مولتی پالیرها  ممکن است   آزمایشی

با انجمن های اقلیت محلی، سرویس های محلی شهروند    در  که میتواند،  را بهبود ببخشند ارتباط 
  ی متقابل و گفت وگوی بازفکر  های مربوط به شیوه های ارتباطی، جهت گیریی  دیگر  رتهای انتظاگرا یا 
 .باشند
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میکند، همان طور که در    هماهنگاین سه جنبه را در یک فرایند توسعه منسجم  +  MultiPLUSپروژه  
 نشان داده شده است:  1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گام  به فعالیتهای    عنوان  میان    IO1اول،  در  اولیه  نیازهای  تحلیل  و  تجزیه    Multipliersپروژه شامل 
با یک دیدگاه برای روشن شدن دانش واقعی خود و نیازهای   با روش  متودولوژیکی  بالقوه  در رابطه 

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نیازها، اولین توسعه چنین    است.  گفتمانی های آموزشی، ارتباطی و 
ا و  اجرا  برای  هایی  یک  روش  در  اولیه رزیابی  آموزشی  که    برنامه  از  بود  گروهی  مولتی  برای 

سازمان    ، پالیرها هر  اول    همکار توسط  توسعه  و  سازی  آماده  مرحله  از  منابع  است.  شده  انجام 
 شامل:

 
تحقیقگ • اولیه  تحلیل  زارش  اصطالح  نیازها،   و  به  از  خالصه  گزارش  حاصل  یافته های  که   ،

  کردهآماده  همکارسازمان هر   را پردازش و خالصه میکند کهمحلی    های تحقیقات گزارش
گزارش   این  است.  تحلیل    ، خالصهکلی  و  تجزیه  نتیجه    یجامعارائه  و  از جمله نتایج خاص 

توضیحات بیشتر از  مولتی پالیرهای محلی بوده است. گیری عمومی از فرایندهای استخدام، 
و همچنین تمام    همگروه کشورهای    تمام در    مولتی پالیر در پروفایل های    هاشباهتها و تفاوت

میان   در  آموزشی  الزامات  و  نیازها  نظر  از  ملی  های  پالیرهاییافته  کننده   شرکت   مولتی 
 .است 
خالصه  بر اساس یافته های مستند و نتایج از گزارش  مولتی پالیرهابرنامه آموزش  •

 است.برنامه ریزی شده  ، اجرا شده
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  ت یمورد استفاده در فعال یو روشها یکار یندهایحاضر، که تمام فرآ  مولتی پالیر یآموزش یمتدولوژ •
 کند.یم بررسیرا   یها

 
عنوان   دومبه  فعالیگام  پالیرها  IO2های  ت،  کارگاه    ، مولتی  جامع  فرایند  یک  هدف  متودولوژیکدر  با   ،

روش های آموزشی مناسب، محاوره ای و ارتباطی که با  های توسعه بیشتر، جمع آوری و مستند سازی
 :  بودخواهد  را تشکیل میدهند،  IO2هم اساس منبع  اصلی 

پالیر   متودیکال   کتابچه • پالیرها  یبرا   مولتی  سا  مولتی  آموزش  افرادی  ر یو  نقش   یارتباط  -یکه 
  این کتابچه   .دارند ی فرهنگ نیب یها نهیدر برخوردها و زمو پلهای ارتباطی را به عنوان واسطه  یمشابه

رها و  یپال  انتخاب مولتی  تا بتواند  شده  تشکیلروش شناختی ساختار یافته    -از یک رویکرد موضوعی  
 .کنداستفاده از روش های مربوطه را تسهیل 

 
  جامع از دانش، روش شناختی و میانجی  ارزیابی در    نقش مهمی   IO3، فعالیتهای  گام سومبه عنوان  

.  داردند  بکار برده بود  IO2  و   IO1  در فازهای شرکت کننده   یمولتی پالیر هافرایندهای یادگیری که   گری
 : به شرح زیر است   IO3منابع از فعالیت های 

 
توسط  ی  کوتاه  سنجش  گزارش  • شده  انجام  محلی،  تست  فعالیتهای  تمام  پالیرهای از     مولتی 

 .است  یادگیری از فرایند تست  نکاتشرکت کننده، از جمله برنامه های کارگاه ارزیابی مخاطبان و 
 

راهنم • پالیرها  ا  یکتاب  مولتی  پالیرهای برای  کامل  و    مولتی  آینده  مربیان  برای  همچنین  و  آینده 
تمام نتایج و منابع    این کتاب راهنما   .بکار میرود  در سراسر اروپا اجتماعی  ادغام  ایجاد  ذینفعان دیگر در  

 خواهد کرد.  و موضوعی خالصه، به روز رسانی را + MultiPLUSتوسعه روش شناختی را از کل پروژه 

 
 

 آموزشیساختار متدولوژی  1.1
   IO1فعالیت در با توجه به فازهای کاری که  آموزشی مولتی پالیرها، متدولوژی با این مقدمه

 است:  شکل گرفته، شده است مشخص 
 

 ه سازی مرحله آماد •
 مرحله توسعه  •

 مرحله پیاده سازی  •
 مرحله ارزیابی  •
   جمع آوری تاریخچه •
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و ایده های توسعه که اساس برنامه اصلی را تشکیل داده    اهداف   ( شامل ارائه کلی و دقیق از2فصل  

 .است   پروژه را هدایت کرده اند IO1و اجرای فعالیت های  دان
 

 مرحله آماده سازی: 
ه  محلی مورد استفاده قرار گرفت  مولتی پالیرهای  استخدامکه در ارتباط با  ی روشها و ابزارهای  6-3فصل

از    تمامساختار و فعالیت های تحقیقاتی در    ، عالوه بر این  است را نشان میدهد. سازمان های همکار 
 . بوده است  یساختارگزارش  و یکال ژمتدولودستورالعمل های  ، مرکزیظر پرسشنامه های گروه ن

 
 مرحله توسعه: 

مالحظات  توضیح  یک    7فصل   از  با  کلیکوتاه  رابطه  آموزش    در  برنامه  میدهدساختار  پالیر  و    مولتی 
 .میکند بررسی را  همچنین محتویات این برنامه

 
 :مرحله پیاده سازی

، اجرای واقعی آموزش  بوجود آمدCovid-19  دلیل شرایط به    یی که شرح مختصری از چالش هابا  8فصل  
فصل نیز به طور خالصه ارائه نسخه های محلی از  این  . در  و ادامه میدهد  را مشخص کردهمولتی پالیر  

 .را توضیح میدهد یتکمیل نهایی برنامه آموزش
 

 مرحله ارزیابی: 
های  9فصل   ارزیابی  نتایج  با    خالصه  محلی  صورت  به  پالیرهاانجام شده  مولتی  نشان    مشارکت  را 
مراحل  از  همکاران یادگیری است که  نکاتای از مهم ترین   فصل شامل خالصه این . عالوه بر این، میدهد

 . بدست آورده اندآموزش محلی 
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از    -آموزشی مولتی پالیرها  متدولوژی  .2
  روشهای طریق  تا ارتباطات ازاطالعات 
 ای محاوره  

 مقدمه 2.1

"IO1    مهارت های آموزش و تدریسMULTIPLIERS  اصولی   به آنها  و ;را قویتر میکند
به طور منظم در    تا   را میدهد تکنیک های عملی و روش شناختی در کارگاه های خود را 

ها   MULTIPLIERS...  بکارگیرند  جوامع مهاجر از جنبه  بسیاری  حرفه    کار خود   در   در 
بیشتربا  ما    .هستند  ای ابزار  به  به    یارائه  دانش  آنها  افزایش  در  آنها منظور  نهایت    و 

ثبات کارهایشان  داشتن  ایجاد  در  نو  و  ارزشیک  دادیم  مندآوری  انجام  را  کار  این   .این 
اطالعات   دیگر انتقال  زمینه های  از  بسیاری  در  یک  هر   نیز   میتواند  که  آموزش    زمانی 

باشد نیاز  شود  متدولوژیکی  کتابچه  درهمکار  شرکای  سواالت    .استفاده  این   ایجاد 
آموزش   دریافت  برای  پالیرها راهنما  مولتی  برای  رفته است  بهتر  ) بکار  از  ..."  نقل  به 

 برنامه(.
 

باال   در  داده شد،    بههمانطور که  تایید شده شرح  و  اصلی  از برنامه  فعالیت های    نکاتنقل  اصلی 
IO1 ،    است. با این حال، باید در این زمینه    مولتی پالیرتوسعه، پیاده سازی و ارزیابی برنامه آموزش

که   کرد  راهنما  اشاره  قول  کتابچه  نقل  آموزشبه  در  برنامه  دو  شناختی  یهر  روش  های    و 
بوده است، اما شایان    IO1فعالیت های    مهمترین  یآموزش  برنامه   چه  اگر  متدولوزیکی اشاره دارد.

های توسعه ای دارد، چرا که آنها نیز در  از فعالیت   یاست که آموزش ارتباط نزدیک با تعداد دیگر  ذکر
کنونی   دارندمتدولوژی  سازی    . وجود  آماده  مرحله  مورد  در  امر  مجموع  نیز  این  در  که  میکند  صدق 

تحقیق و  جذب مولتیپلرها را تشکیل داده است و عالوه بر این شامل تجزیه و تحلیل  اولیه  چارچوب  
 .ه است مرتبط با این فرایند بود متودولوژیکای رها و همچنین ابزارهیپال  در میان مولتی هانیاز

 
تولید یک بررسی کلی از تمام فعالیت ها و منابع   ، آموزشی مولتی پالیرهابه طور خالصه، روش 

IO1 ، آموزشی  . بنابراین، هدف از روش  بوده است  ، یک گزارش جامعخالصه تکمیل شده توسط
 ،  ساختار نهایی  در مولتی پالیر 

این    خواهد بود. دیگر  افرادو  مولتی پالیر به عنوان دستورالعمل منطقی و تمرین گرا برای مربیان، 
، به طور خالصه  مولتی پالیرفعالیت های پل سازی با تمرکز بر رویکرد منحصر به فرد   موارد به عنوان

 .شد  خواهددر بخش های زیر معرفی 



 ؟دارد یجدیدچه چیزی  – Multiplierرویکرد  2.2
پالیرهای+  MultiPLUSپروژه   میدهد.  یتوانمند  مولتی  قرار  کار  دستور  در  آموزشی   را  باالی    توان 

فعالیت . بنابراین، برجسته کردن رویکرد ویژه ای را که اهداف بعضی از آنها ضرورتا چیز جدیدی نیست 
 .ارزشمند است میکند های مولتی پلوس را هدایت 

 
پروژهدیدگاه   در  روش شناختی  رویکرد  کلیدی  نوآورانه ناشی از  نکته  یک    ، است.  اجرای  و  ساخت 

موثر  جنبه های  انجام    برای   مولتی پالیرها   مفهوم آموزشی است که هدف آن تقویت صالحیت های 
حال،  این  با  است.  اجتماعی  بر    اطالعات  تنها  نباید  آموزش  که  است  این  جدید  مطالب  دیدگاه 

مولتی  ، تمرکز کند. مفهوم آموزش  منتقل میکنند به جوامع مهاجر/اقلیت  لتی پالیرها  مو  که اطالعاتی  
تاکید  پالیر چیز  هر  از  انتقال  قبل  چگونگی  از    بر  پالیراطالعات  و   مولتی  مهاجر/اقلیت  جوامع  به 

بنابراین، . اجتماعی است  در روند ادغام (به عنوان مثال مقامات شهرداری)همچنین به ذینفعان دیگر 
در رویکرد    نکته در تالش های ادغام   + MultiPLUSابتکاری  قبلی  ابتکارات  از  بسیاری  که  است  این 

میشود   منتقل  آنچه  در  اول  درجه  در  است عمومی  داشته  بودتمرکز  این  هدف  طور سنتی،  به  ه  . 
از    است  برخی  اطمینان حاصل شود که  اجتماعی به  که  داده    القانت  جوامع مهاجر/اقلیت اطالعات 
نتیجه مطمئن شوشود در  به ن،  برابر  رسمی دسترسی  به طور  که همه شهروندان  اطالعات   آن  د 

 . داشته انداجتماعی 
 

مقابل،  فرایند    بر+  MultiPLUSرویکرد    در  روش    اتارتباطچگونگی  بعد  یک  نتیجه  در  و  میکند  تمرکز 
تا اطمینان حاصل شود که اطالعات رسمی    دادن  یک تحویل  جامعه فقط  شناختی را معرفی میکند 

نیست، بلکه یک ارتباط واقعی است که با درک متقابل از طریق مکانیسم های گفتگو، به گروه هدف  
 میشود.  منتقلبحث و بازخورد 

 
ر  دیگ  از  تر  و مرتبط  ترآموزشی موثرچرا برخی از ابزارهای ارتباطی و    درنظرگرفتن اینکهعالوه بر این،  
+  MultiPLUSو چرا، رویکرد    طور. با تمرکز بر هر دو ابعاد چرارگیردقمورد توجه  نیز باید    روشها هستند

از   عوض، یک  بیش  در  است.  مهاجر/اقلیت  جوامع  به  طرفه  یک  ارتباط  یک  در  آموزنده  صرفا    سطح 
متدولوژی  +  MultiPLUS  دیدگاه آزمایش  و  توسعه  آموزش،  اساس  بر  را  ای  محاوره  ارتباطات  جدید، 
و محاوره ای معرفی میکند که میتواند ارتباط فراگیر و یکپارچه بین اقلیت ها و جامعه    موزشی آهای  

 اکثریت را تقویت کند.
 

خالصه،   طور  کلی لحاظ  از  به  دیدگاه  آموزشی   ، اجتماعیادغام    این  پالیر    متودولوزی  در  مولتی 
ایده های نوآورانه و محاوره اس  بر اس+    MultiPLUSتعامل با تمام فعالیت ها و منابع دیگر در پروژه   

 ای است که: 
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امور مهم   لحاظ   از  اتارتباط  چگونگی  دربا سابقه مهاجر/اقلیت خود از نظر دانش و تجربه    مولتی پالیر •
توسط   و  کلی  طور  به  فرهنگی  /مهاجراناجتماعی  بین  های  زمینه  و  برخوردها  در  اقلیت  شهروندان 

داشت  درک خواهند  جامعهجایی    ،یکسانی  آن  در  ارتباط ، گروه  که  طرفه  یک  دیدگاه  یک  از  اکثریت 
 . برخوردار هستند اروپا  تمام و  گروه همکاردر  مهاجر/اقلیت جوامع اطالعات به  

 
بدون ، ممکن است برای برقراری ارتباط ترجیح دهند Multipliers ارتباطی،از این تجربیات و شیوه های  •

به عنوان یکی  و موضوعی بپردازند به جنبهبه طور قابل توجهی  ،چگونه و چرا فتن جنبه هایدرنظر گر
گاهی اوقات    زیرامهاجر/اقلیت  گروه هدف  دریافت اطالعات اجتماعی برای  در مورد چگونگی    هااز بازتاب

 است. ومشکل دار ناکافی  درک آنها از موضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 

 
های   • فعالیت  در  اساسی  ایده  نتیجه،  آموزشی    IO1در  برنامه  یک  پالیرارائه  که    مولتی  بر است 

طریق    گی چگون از  اطالعات  متدولوژی  انتقال  دارد  ارتباطی  آموزشییک  ارتباط  تاکید  ارائه  نتیجه  در   ،
  در جوامع شرکت کنندگان   و یادگیری در میان  فهمیدنمحاوره ای، ادراک، ارتباط مهم بین اطالعات، 

 .است مهاجر 
 

و    مولتی پاالیر متدیکال    دفترچهاز طریق  +    MultiPLUS  برنامه آموزش اولیه  یروش نهایی و کل  در
 . توسعه یافته و انجام شده است  Multipliersتست نهایی از هندبوک 

pixabay.com
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 سازی:  آمادهمرحله  .3
 استخدام   زمینه باثبات برای ایجاد یک 

 مقدمه 3.1
  و   مکان در    ها مولتی پالیربه تماس و جذب   همکاراناز دیدگاه کلی، روند استخدام بسته به اینکه آیا  

مجبور به ایجاد    همکارانو یا اینکه آیا    -دارند یا نه، متفاوت بوده است  دسترسی  سازمان های خود  
 . بوده اند  مولتی پالیر با سازمان ها و شبکه های دیگر به منظور رسیدن به گروه هدف از  ارتباط

 
تفاوت نیازها    این  پیش  است در  این  برخی    نشان دهنده  روند    همکارانکه  در  بیشتری  چالشهای 
با این حال،  مولتی پالیرها  استخدام     تفاوتها به طور کلی در نتایج این  نسبت به دیگران داشته اند. 

ن در استخدام اولیه    مولتی پالیر تا حد زیادی یکنواختی در تعداد    زیرا،  شده است استخدام منعکس 
در   همکاران زیر دید،  1. به طور خالصه، همانطور که میتوان در جدول شته است برای گروه ها وجود دا

به جذب   گروه    Multipliers  30مجموع موفق  آن  بودند  مرکزیبرای  تعداد  و  انتظار    که  ی بودهمان 
در مرحله پروژه اول به    Multipliersنتیجه از نظر استخدام     بهتریندیده میشود،  جا    . در اینفت میر

 دست آمده است.

 
ابتدا پیش بینیهمکاران  با توجه به شرایط مختلف،   د مشترک برای  رنیاز به موا  کردند که  از همان 

استخدام   است    .دارند  Multipliersتسهیل  دلیل  همچنین شامل   آموزشیکه متدولوژی  به همین 
استخدام  وارد  م با کانال های  میتواند  که  است  نامه مقدماتی مشترک  یک  قالب  در  حمایت کننده 

بنابراین، دعوت نامه استاندارد    محلی از +  MultiPLUSسازگار شود.  اولین فعالیتهای مقدماتی    یکی 
برای به دست آوردن ارتباط با جوامع مهاجر/اقلیت   همکارانبا توجه به نیازهای اولیه    IO1در بخش   
و   ایجادبود.    Multipliersمربوطه  و    هدف  پالیرهای جوامع  بود  بالقوه  مولتی  دلیل    هزمین  (1با    ای  و 

و  برای   پروژه    (2تماس  در مورد  اطالعات عمومی  بر+.    MultiPLUSبرخی از    همکاران این،    عالوه 
تکم  تشویق شدند  را  ها  خبرنامه  وبکه  به  و  کنند  دهند،  پروژه  سایت  یل  اطالعات   ارجاع  که  جایی 
سازمانی    پروفایلد اضافی در مورد  رنیاز به آوردن موا  همکارانمیشد. عالوه بر این،    بیشتری یافت 

 .بودند خود و همکاری های فرا ملی در پروژه و غیره
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 یک مدل  –مقدماتی  کالم 3.2
شروع و یک دستورالعمل برای هر گونه تنظیمات محلی و   مشترک نامه استاندارد به معنای یک نقطه 

 و همچنین در +  MultiPLUSنسخه های یک دعوت نامه در پروژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که ممکن است به   یاهمیت انطباق با شرایط خاصکه  . این مهم است دیگر بود  زمینه های مشابه
  که ترجیح دادند   همکاران برخی از  +    MultiPLUS. در زمینه  را نشان دهیم   صورت محلی اعمال شود
متدولوژی   مورد  در  پالیر دانش  را  و    مولتی  پروژه  های  برخوردهای  فعالیت  طریق  نشان  از  حضوری 

قیم در طول دوره  و یا به طور مست  داشتن جلسات حضوریمانع    Covid-19وضعیت    باوجودیکه  دهند.
 . بوداستخدام واقعی 

 
 

که نامه ها خیلی رسمی و یا خیلی غیر رسمی  دیگر ممکن است ترجیح دهند  افراددر دیدگاه کلی، 
کامال   شرایط هستند و یا ممکن است یک   آشنا ی که قرار است کار کنند، اگر آنها با جوامعباشند
برای چنین   فرهنگها. تجربه نشان میدهد که باشد ها با دیگر سازمان  ارتباطکه نیاز به  باشد جدید 

 دیگری کامال متفاوت باشد. کشور  کشور بهیک د از  نمیتوان شرایطی 

pexels.com



12
 

 
   که این نامه او را مخاطب قرار میدهد.  کسی عنوان :

 
 از شما برای شرکت در يک مفتخر است که  در اينجا  .................................: سازمان  مقدمه 

. تحت عنوان  ، دعوت کندکه با همکاری کمیسیون اتحادیه اروپا تأمین مالی میشود ییپروژه آموزشی اروپا
" + MultiPLUS –  به   ارتباطیو  "، این پروژه یک برنامه جامع آموزشمولتی پالیرهای مهاجرپل ارتباطی

عی  که در حال حاضر تجربه در انتقال دانش و حقایق در موضوعات اجتما ارائه می دهد ای اعضای جامعه
 . مختلف دارندبه دیگر اعضای جامعه و یا در زمینه های 

 
عنوان  به  ................................ و  متخصص در درسازمان ما................... واقع مختصر:  توضیح 

خدمات، ما در پروژه های اروپایی شرکت میکنیم، جایی که ما با سازمان های مشابه در دیگر   بخشی از
 همکاری میکنیم. کشورهای اتحادیه اروپا 

 
 :هستند +MultipPLUSاهداف اصلی پروژه اطالعات بیشتر در مورد پروژه: 

 
از نظر که بتوانند   یسابقه مهاجر  با وبا تجربه  سوپروایزرهایمیانجی/ /های ارتباطی برای ارائه پلاوال 

دانش و صالحیت های روش مند خود را در وظایف آینده خود به عنوان  ، و ارتباطی آموزشی مهارت های 
. تمرکز به ویژه بر روش ها و ابزارها آنها افزایش دهد اطراف های جوامع مهاجر و جامعه مولتی پالیرها در 

  هابه آن در انتهاخواهد شد و آموزش داده آنها به +  Multiplusبزرگساالن است. در پروژه  تعلیمدر آموزش و 
 . اهدا میشود مولتی پالیر به عنوان  یدیپلم

 
 
 
 

زمینه،   به  یا    -شرایط خاص  و آن  بسته  مثال هزینه ها  میتواند   ، پیشنیاز  اولویتهایبه عنوان  ذکر    یا 
گ  شود چنینیا کنار  در  فرهنگی  ذاشته شود.  رسوم  و  آداب  نقش  نمیتوان  مواردی  داشته  مهمی  د 

  موضوع به عنوان مثال،  +،    MultiPLUSد. در پروژه  نچنین شرایطی در نظر گرفته شوباید در  باشد و  
نامه    پول  پرداخت  دعوت  نامه  در  بود،    ذکر عمدا  مید  همکاران  زیرانشده  به    ندادترجیح  ابتدا  که 

 . ی انجام دهندتوافقاینکه هر قبل از  بپردازند  اطالعات نهایی در مورد چارچوب پرداخت 

 
و معرفیاین  به طور خالصه،   نامه  پیشنهاد    نامه  دعوت  یک  از طرف  زیر به عنوان  و  کار  سازمانها 

چارچوب نهادی  ، در  هامولتی پالیرو استخدام    پیداکردنشود، که مسئول  میدر نظر گرفته  ی  مربیان
بیرونی  یا  و  دیگر    خود  یا سازمان های  و  جوامع مهاجر  فعالیت هایبا همکاری  اجتماعی  ادغام    در 

برای  این  .  هستند الگویی  فقط  انگیزهنامه  کاری و تسهیل    ایجاد  در نتیجه،  است   مراحل  نامه  یک  . 
تا  بخشهای مختلف    در  توصیفات  با استاندارد   گنجانده شده است  اینجا  و    معرفی شودار  ساختدر 

 توصیه میشود.نیز  برای دیگر پروزه ها این اطالعات نامه به طور کلی 
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را از سنت های اروپایی با   آموزشیروشمند جدید، که روش های  کتابجهیک  اربرای شرکت در ساخت  ا دوم
و ارتباطی از دیگر بخش های جهان ادغام خواهد کرد. ایده این است که زمینه را برای  آموزشیسنت های 

همه شهروندان،   رابطه با دراطراف از نظر مسائل اجتماعی  های  مهاجر و جامعه جوامعگفتگوی بهتر بین 
 فرهنگی هموار کنیم.  -بدون در نظر گرفتن پیشینه قومی

 
   ه های آموزشی با اعضای جامعه محلی یا گروه های هدف مشابهد روشمند جدید در کارگارمواثالثاً 

 . خواهد شد آزمایش 
 

  این مبلغممکن است  .طول کشید   2022 تا پاییز 2020سال از پاییز  2مدت زمان به + MultiPLUSپروژه 
 باشد. بسیار کم برای شرکت کنندگانی که در فعالیت های توسعه در سه فازپروژه شرکت می کنند 

 
دعوت  مرکزیدر یک گروه  شرکتعضو جامعه را به   6به عنوان اولین فعالیت، ما میخواهیم پیام اصلی: 

اجتماعی به اعضای جامعه خود یا گروه های   مسایل از نظر انتشار دانش مرتبط با آنهاکنیم تا از تجربه 
پایه و اساس توسعه   ،مرکزیاز این گروه  اطالعات بدست آمده. استفاده کنیم جوامع مهاجرهدف در دیگر 

و به دیگر اعضای   مرکزیرا تشکیل خواهد داد که به شرکت کنندگان گروه  تعلیمیدوره آموزشی نهایی 
 ئه خواهد شد. ارا 2021در سه ماهه اول سال جامعه 

 
گروه  برنامه انجام خواهد شد.  2020در نوامبر یا دسامبر  مرکزیگروه : بعدیاطالعات خاص و مراحل 

 . محفوظ استهمه شرکت کنندگان البته هویت  ساعت به طول خواهد انجامید و  2حدود  مرکزی
 

برخی از شناخته شده ترین و حل نشده ما صمیمانه امیدواریم که شما در این پروژه نوآورانه که در واقع بر 
 . یددنعمومی بین جامعه اکثریت و جوامع مهاجر تمرکز دارد، به ما بپیو ات ترین چالش ها در ارتباط

 
 + Multiplusآینده در پروژه  همکاری هایدر آینده نزدیک به بحث در مورد امکانات  ماکلمات نهایی:  
 : بگیریدتماس  با ما حتمایشتر اخذ اطالعات ب برای. لطفاً خواهیم پرداخت

 
 :  اطالعات تماس 
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 سازی:  آمادهمرحله  .4
   مولتی پالیر بخشیدن به پروفایل  برای تنوع 

 مقدمه 4.1
بسیار به    ،جوامع  عنوانبه    راافراد    مهاجران اصطالح پیچیده ای است که  جتماعیا  ادغام"

می از  مستمرسوال    یک  .کشدچالش  اطالعاتی  با  که چگونه  اجتماعی   این است  به    اهمیت 
پسماند، مدیریت  بهداشتی، مدرسه،  مانند موضوعات  برسند،  و جنسیتی،    برابری   مهاجران 

  ی یک گروه از افراد ارتباطیلهای  پ  به عنوان   مهاجر  مولتی پالیرهای MultiPLUS  پروژهدر  .غیره
مولتی    .گفته میشود  مولتی پالیر  به آنها  که  میکنند  کمک  که به پر کردن این شکاف  هستند

مهاجر هستند،  ،مهاجر  پالیرهای مردانو    زنان  ندرت  در کشورهای  که  ،  هستند  به  به خوبی 
شده اند؛ آنها به زبان ملی صحبت میکنند،    ادغاممیزبان و در عین حال در جامعه اصلی خود  

  گروههای خود جامعه یا  را درهایی ها و پل ساز  الگونقش مانند آلمانی، بسیار خوب، و اغلب 
سازمانها، اغلب آنها را برای انتقال اطالعات در مورد موضوعات خاص به    همین دلیل،به    .دارند

 ..."  میکندمهاجران استخدام 
 

. بنابراین، از همان  نقش دارند  در باال توصیف شده است همانگونه که    مولتی پالیرها  در برنامه اصلی، 
دارند تا بتوانند  آموزنده و پل سازی    نقش  Multipliersروشن شده است که    + MultiPLUSشروع پروژه  

اجتماعی   هااقلیت/انمهاجر  به مسائل  مورد  در  مهم  و  مربوطه  دهند  اطالعات  ارایه  شرایط  با    تا،  را 
 . هماهنگ شوند

 

  از   کننده  شرکت مولتی پالیرهای  ،  اعالم شده همانطور که بیان شده و در گزارش خالصه  با این حال، 
. قبل از هر چیز در عمل معلوم شد که  هستند برنامه متفاوت   توضیحات اصلی در  با جنبه های مختلف  

وژه در واقع مرد هستند. عالوه بر این،  در پر  Multipliers  چراکه چند نفر از اختالف جنسیتی وجود دارد،  
در خانواده های مهاجر به    همکارکه در کشور    نسل بعدی بودند برخی از مولتیپلرها به طور رسمی از  

 .بودنددنیا آمده و بزرگ شده 
 

، یتبا تنوع بیشتری از نظر جنس +  MultiPLUSشرکت کننده در پروژه  مولتی پالیرهای  به طور خالصه،  
 و وضعیت مهاجرت مشخص میشوند.  ینزبا توانمدی

خالصه  گزارش  در  که  همانطور  حال،  این  گفته  با  پالیرهانقش  ،  Multipliersخود    به  نقطه    مولتی 
مطابق با تجارب واقعی خود و ادامه تمایل به کمک به گفتگوی بهتر    ، برای تعهد به پروژهبوده  یشروع

مولتی  مهاجر/اقلیت و جامعه اکثریت. شاید جنسیت نقش قابل توجهی در عملکرد  جوامع  در سراسر  
 شته باشد.ندا  پالیرها
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ارتباط با عملکرد تحقیقات گروه    کلی برگه اطالعات  ،  رهایپال  ، تمام مولتی مقدمهاین    با را    مرکزی در 
  تا شرکت کننده انواع تفاوت های مختلف از کشورهای خود از مبدا   مولتی پالیرهای. بنابراین، پرکردند

کشور   در  خود  خانوادگی    و  همکار اقامت  اندسابقه  با داشته  اما  ت  .  ، همه آنها موافقت  فاوتهاوجود 
یکسانی به ترویج کلی جامعه سازی و تقویت دانش و روش های ارتباطی در جوامع  میکنند که تعهد 

 محلی خود نشان دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل  --اطالعات  ساختار 4.2
اطالعات ثبت  برای  یک پیشنهاد  اطالعات  ای زمین  برگه  این     Multipliersدر مورد    ه  را نشان میدهد. 

از  ،  فرم اطمینان  وبرای  کشورهای    هماهنگی  سراسر  در  یکنواخت  اطالعات  آوری    همکار جمع 
به    فرم است که این    ذکر استفاده شد. الزم به   زمینه و نیاز خاص  به  توجه  با  که  صرفاً مدلی است 

با این حال،  اطالعات در پروژه های دیگر قابل گسترش و تطبیق است  ساختار خود میتواند به  این  . 
 . بکار رود کلی  جمع آوری اطالعاتعنوان یک دستورالعمل برای 

Artem Podrez - pexels.com
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 : 1جدول شماره 
 پالیر مولت  برگه اطالعات برای 

 ( نام )اختیاری

 سن و جنسیت 

 شهر محل اقامت 

ک       وضعیت مدن    متاهل / زندگی مشتر
به تنهان  زندگی       
 زندگی با خانواده        
  هطلقم     
 بیوه / بیوه زن      
دیگر ، چه :      

تعداد کودکان، سن:        والدین 
 تعداد ساکنان خانه        
تعداد افراد غتر مقیم       

 خانواده  مبدا  کشور مبدا / کشور 

مهاجر       وضعیت مهاجرت 
  نسل بعدی       
پناهنده        

بان  زمان اقامت در کشور متر 

کليدواژه:  آموزش و پرورش پس از  دبستان در کشور مبدا  
بان   کليدواژه:  آموزش و پرورش پس از دبستان  در کشور متر 
کليدواژه:  کشور مبدا  در تجربه کاری  یسالها  
بانتجربه کاری در کشور  یسالها   کليدواژه:  متر 
کليدواژه:  کشور مبدا  در تجربه داوطلبانه   
بان   در تجربه داوطلبانه    کليدواژه:  کشور متر 

 

در  MultiPLUS+ Nutshellدر گزارش  مولتی پالیر اطالعات بیشتر در مورد اولین گروه های 
 دسترس است.
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 : سازی آماده مرحله  .5

برای روشن شدن نیازهای روشمند در  
 ها مولتی پالیرمیان 

 مقدمه 5.1
انجام   "اولین   پروژه  موضوعات  MULTIPLIERSبا    عمیق  بحثهای  وظیفه  بود؛  مورد   خواهد    در 

و انجام کارگاه های آموزشی در جوامع خود و    هنگام برنامه ریزی، سازماندهی،  در  آنها  نیازهای
بود.  مناسب  سازیآماده   ساختار  خواهد  و  ها  برا  های دستورالعمل  ها  یگزارش    ی بحث 

از جلسه توسط ر  قیعم اولی م  هیته  IO-اهنماقبل  کشورهای    همکاران   جلسه  ن یشود و در 
در کشورهای    این بحث  همکاران  همهشود.  یم  یریگ  میتصم  ،دیگر آن  از  پس  را  عمیق  های 

 برنامه(. به نقل از ..." )  میدهند کنار ساختار تعریف شده گزارشخود انجام میدهند و نتایج را در 
 

جذب    مولتی پالیرهاشامل تجزیه و تحلیل نیازهای اولیه در میان    IO1یکی از فعالیت های اصلی در  
کشف   وضوح  به  تحلیل  و  تجزیه  این  از  هدف  بود.  هایشده  نیازهای    توانمندی  و  متدولوژیکی 

میان    در  پروژه    پرتو   در  Multipliersمقدماتی  در  تمرکز+  MultiPLUSرویکرد خاص  با  و    یبود.  قوی 
تجارب واقعی  در بدست آوردن    یبینش به    که آنها مهم بود  گفتمانی نوآورانه بر ارتباطات و متدولوژی  

Multipliers    بیشتر از برنامه آموزش  پیشرفت  رابطه با  و ارزیابی ها و خواسته های خود را در  برسند
 .داشته باشند مولتی پالیر 

 
به این منظور، پیش از این در برنامه کاربردی اعالم شده بود که تجزیه و تحلیل نیازها باید بر اساس  

با   بحث های عمیق ساختار یافته  از    همکارانباشد.    همکار   های کشور  تمام در    Multipliersاجرای 
 جمع  آوری داده اولیه استفاده کنند.  در صمیم گرفتند از متدولوژی گروه های متمرکز همان ابتدا ت

 
همانطور که به طور کامل در گزارش خالصه شرح داده شد، یکی از نتیجه گیری های کلیدی در  

است   تربیتی -آموزشیبا اشاره به اهمیت ایجاد یک پلت فرم مشترک   همکارسازمان های  تمام
برای معرفی جوامع مهاجر / اقلیت به روش های محاوره ای و   یفرصت مولتی پالیرها برای که 

برای شروع یک فرایند، ارتباطات محاوره ای و مشارکت فعال گام به    بنابراین ایجاد کند،  مشارکتی
را داشته   فرم های یادگیری اطالعاتی و دیگر  تعامل  تا بتوانند متداول خواهد شد مرسوم و  ، گام

 .باشند
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بود، جایی    Multipliersو آموزش خود    در عین حال، این نتیجه گیری نشان دهنده نیازهای یادگیری
تمام   میان  در  کالمی  و غیر  کالمی  ارتباطی  پالیرهاکه متدولوژی  بودند.  مولتی  العاده  نتیجه   فوق 

که   بود  این  آموزشی    Multipliersگیری  برنامه  یک  بهبود  نتوانبکه  بودند  خواستار  برای  تنها  نه  د 
جامعه    تباطات مشارکتی در داخلبرای تقویت گفتگو و ارهمچنین بتوانند آنها را    بلکه خود   ارتباطات

 د.ناستفاده کن خود
 

به چشم انداز  را  آموزشی   –به ارتباطات محاوره ای    شان به طور کلی نیاز  Multipliersعالوه بر این،  
ا و  فرهنگی  تر  متقابل  صول گسترده  جامعه    ادغام  دادنددر  نتیجه  تا  ،  ربط  بین  بتوانند  در  ارتباط  بر 

و   ت یجوامع مهاجر/اقل  ن یب  متعهدارتباط باز و    ک ی  و   های محاوره ای و مشارکتی از یک سو  توانمندی
 .داشته باشندتاکید بیشتری  ت یاکثر  ندگانینما

و عمیقی را نسبت به صالحیت ها و    وسیعبینش  ،  به طور خالصه، تحقیقات و تجزیه و تحلیل نیازها
بود که    ی و جامع  مرکزیتحقیق بر اساس گروه های  ن  ایها به وجود آورد، زیرا    مولتی پالیرنیازهای  

بتوانند  یفرصت که  بودند  آورده  نتایج    بدست  و  ها  را  یافته  آمده    همکار کشورهای    دربینبدست 
که    ای است   شدهاحی  طر، بخش های زیر اوالً راهنمای مصاحبه  مقدمه. در برابر این  مقایسه کنند

کتابچه راهنما  یک  . این همچنین شامل  قرار گرفت مورد استفاده  محلی    مرکزیدر تمام گروه های  
را تضمین   همکاراز سازمان های    هماهنگیک گزارش  بتواند نوشتن  ، که است   گزارشبرای نوشتن  

 مصاحبه کردن دستوالعمل. در نهایت بود فعالیت ها امکان پذیر خواهدمقایسه  انجام، و در نتیجه کند
گزارش   سری    نویسیو  یک  متودبا  های  برای  یکا دستورالعمل  متمرکز    اجرا ل  های  گروه  تکمیل  و 

 شد.خواهد  همراه بود، همان طور که در فصل بعدی نشان داده 
 

فعالیت در  افراد  و دیگر  مولتی پالیر    گروههر دو برای    بتواند در مجموع    مطالب هدف این است که این  
 .باشد الهام بخش حرفه ای  به صورت مرکزی و آینده گروه های  های

 
 

 یک مدل  -  مرکزیراهنمای موضوعی برای گروه های   5.2
  زیر    سوال  بود، که دوباره به چنده شده کلی ساخت  موضوعسه  بر اساس راهنمای مصاحبه مشترک 

 زیر نشان داده شده است:   2، همانطور که در جدول  ای نوشته شده بود مجموعه

 ها  چشم انداز تجربه •
   و ادغام در جامعه بین فرهنگی  چشم انداز •
   تعلیمی-آموزشی چشم انداز  •

 
با این حال، ساختار    مرکزیمربوط به همه پروژه ها و گروه های    موضوعاتالبته این     نخواهد بود. 

و   روشمند  مثال  یک  عنوان  به  میتواند  برای موضوعی    یک  راهنمای  و ساخت    مدلی 
 را ایجاد میکنند، منسجم اختار که هر دو س باشد ی مصاحبه برای گروه های مرکز
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و آگاهی فراهم    ای سازنده  عالقه  ایجاد  ، ده گانشرکت کنن  همکاریهایو در عین حال فضا را برای  
میکند. بنابراین لزوماً نباید با راهنمای مصاحبه به عنوان یک فرایند گام به گام برخورد کرد. مهم ترین  

فرایند   از طریق  که  است  این  مورد توجه  همه با دقت    موضوعاتاطمینان حاصل شود که  اجرا  چیز 
 .بررسی شده است  ی و طول فرایند گروه قرارگرفته 

 
یافته و قابل مقایسه از یک   ارساخت  نتیجهاختار موضوعی به منظور اطمینان از یک به طور خالصه س

دیگر   سوی  از  و  عنوان  سو  رویکردبه  روایی    آزاد،   یک  و  میشودمرتبط  یک    .انتخاب  عنوان  به 
باید توصیه کرد که   .  زمان در نظر گرفته شدساعت    2از    بیش  مرکزیگروه های  برای  دستورالعمل 

 .خواهد شدبیشتر در فصل بعدی داده    دستورالعمل های
 

 : 2جدول شماره 
 مدل --گروه مرکزی مولت  پالیرها   جلسه آغازین راهنمای مصاحبه برای

ک  موضوع  ن بازتاب های مشت   پرسش ها و مضامی 

برقراری ارتباط اطالعات و یا  لحاظدیدگاه شخیص و تجربه های قبیل خود از نظر . بیایید از 1 : ها  تجربه دیدگاه
وع کنیمدر جامعه محیل خود / محافل دیگر از آشنایان  ارتبایطموقعیت های   :  شر

1A ) کت  یا ارتباطات  / آیا شما قبال در دوره های آموزش  ؟ کرده ایددر مورد بزرگساالن شر
 

1B )  ؟ ه است؟ مهم ترین نتیجه این فعالیت های آموزشر چه بودرا داشته اید چه فعالیت هان 
 

1C )  چه بود؟ شما کار چهارچوب   -را در نظر داشتید چه گروه های هدف 
 

1D )؟ د استفاده کردی هان   از چه روش ها و ابزاری - د و ارتباط برقرار کردی د کردیعمل   چگونه 
 

1E ) ی را یاد گرفتید؟  - بدست آوردید این برخوردهای ارتبایط چه تجربه ای  در  و چه چتر 
 

1F )؟ داشتید  کمدانش، روش ها و ابزاری را در آموزش های قبیل و/یا در کارهای ارتبایط قبیل   چه 

ن فرهنگی و  دیدگاه بی 
 در جامعه  یکپارچگی 

برای پروژه   تعلییم  –آموزشر . فرهنگ و سنت های مختلف فرهنگی در ارتباطات و رویکردهای 2
Multiplus  +ن تنوع فرهنگی جنبه مرکزی دارند کنیم. دیدگاه های شما    تفکر . بیایید کیم در مورد چنی 

ی یاد گرفتید:  -در این باره چه هستند   ن  و از تجربه قبیل چه چت 
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2A )در مقایسه  تعلییم-ارتبایط آموزشر  آیا تفاوت های قابل توجیه از نظر سنت های فرهنگی در روش های ،

 کشور خود با سنت های اروپان  یم بینید؟ 
 

2B )چه تفاوت ها و شباهت هان  اشاره یم کنید؟  به 
 

2C  ) به بزرگساالن نسبت  آموزشر  ی بر تالش های  و چه تاثتر چنیر  تفاوت هان  را چگونه توضیح یم دهید 
 . لطفا با مثال ذکر کنید ؟ وجود دارد مهاجران در کشور کنون  شما 

یددر نظر ب تعلییم-آموزشر  دیدگاهتجربیات خود را از   بیایید .3 دیداتیک -آموزشر  دیدگاه  : گت 
 

  و همچنیر  کودکان و جوانان - انمهاجر  زمینهتجربه و تأمالت شما: چگونه تالش های آموزشر در نظر از  (3.1
 بر یکپارچگی عمویم و احساس تعلق در جوامع مهاجر تاثتر یم گذارد؟  -جوامع مهاجر  در 

 
ی   (3.2   چه در  یکپارچگ اجتمایعاز نظر  کیلآیا چالش های ویژه ای را در رویکردها، اصول و شیوه های یادگتر

 در فعالیت های آموزشر یم بینید؟ متفاوت بزرگساالن با زمینه های فرهنگی  چه در کودکان خردسال و 
 

 ؟ میتواند وجود داشته باشدآینده  دیدگاه های چه راه حل هان  در  (3.3

ی ها و    نکاتنتیجه گت 
 آموزشر 

کت کننده:  اصیل نکتهیک  .4  از هر شر
 

ک را با  نظر  نقطه لطفا بیایید این (4.1 ی مهم و نانیمبه پایان برس اینمشتر  کته، که هر یک از شما یک نتیجه گتر
 خالصه کنید.  موضوعرا از  آموزشر 

Katerina Holmes - pexels.com
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 مرکزی گزارش نتایج گروه  5.3
یافته های  نویسی  گزارش  ساختار توصیف  و  تحلیل  و  تجزیه  نقاط  یگروه های مرکز  برای  و  نتایج   ،

 : را دنبال میکرد هدف  2 این هماهنگی دقیق. بودراهنمای مصاحبه اصول  بر اساس  کامالیادگیری 

 
مصاحبه   الگوی در  ارمند  ساخت نتایج   زیرا ، این رویه باید فرایند تحلیل و گزارش دهی را آسان کند،  اوالً 

 . کمک کند گزارش نویسیبه راحتی میتواند به ساختار مشابهی در فاز  

گروه  کل که انسجام و یکنواختی در استفاده از مفاهیم در  باعث میشود هماهنگ ساختار  یکدوم،  
شرح   جمع آوری . عالوه بر این به  آوردوجود ب مولتی پالیرهاو برنامه های آموزشی برای    مرکزی های  
 . شد خواهد، همانطور که در بخش های بعدی ارائه صیف منابع کمک خواهد کردو تومنابع 

 
 
 

 : 3جدول شماره 
یها برای تحليل و توصيف يافته  نوییسساختار گزارش   مرکزی گروه   ، نتايج و نقاط يادگت 

 موضوع تجزیه و تحلیل و گزارش  فصل

کت کنندگان محیل از سواالت زیر. مثال های فردی. خالصه ای از تجارب شخیص برای همه 1 : ها  تجربه دیدگاه را   شر
ن گزارش دیه را میتوان ارایه داد ناشناس  به صورت گمنایم   اصولبدون اینکه ، به این ترتیب می 

 : حفظ میکندتا حد امکان را  سته شود شک
 

1A )کت کت داشتند  تعلییم/  آموزشر  در دوره های قبال کنندگان   آیا شر  ؟ نویعچه در ؟ شر
 

1B )کت چه   کاری آنها و موقعیت ها و زمینه های   را در نظر داشتند کنندگان قبال چه گروه های هدف   شر
 بود؟ 

 
1C  )کت ارتباط برقرار    شر ابزار میکنندگان چگونه  و  به طور کیل چه روش ها  و  استفاده  هان   کردند 
 ؟ قرار میگرفت استفادهروش های مورد و  ها  وضعیت / زمینهمابیر   متقابیل اتچه تاثتر ؟ شد می
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ن فرهنگی و  دیدگاه بی 
 اجتماع  یکپارچگی 

. خالصه ای از تجارب و مالحظات در مورد سواالت مربوط به تفاوت در سنت های فرهنگی در  2
 : تعلییم  -آموزشر ارتباطات و رویکردهای  

 
2A ) فرهنگی در روش های ارتبایط و سنت های از نظر  مرکزیاهمیت در گروه نظر چه تفاوت هان  از

؟ چه شباهت هان   وجود داشت اروپان   فرهنگ هایدر هنگام مقایسه کشور خود با ، تعلییم –آموزشر 
 ؟در نظر گرفته شد 

 
2B )کت کنندگان پیشنهاد   چه توضیحات و تحلیل هان  از این گونه تفاوت ها و شباهت ها از شر

 شد؟ 
 

2C )ی بر آموزش کت کنندگان: چنیر  تفاوت هان  چه تاثتر ت به بزرگساالن نسب های به گفته شر
 دارد؟ وجود کنون  شما   مهاجران در کشور

 . بزنید خواهش ميکنم، مثال 

  -آموزشر  دیدگاه های
 تعلییم 

 : تعلییم - آموزشر . خالصه ای از تجارب و مالحظات در چشم انداز 3
 

3A ) کت کنندگان: تالش های آموزشر حاض  در قبال مهاجران چگونه بر یکپارچگی عمویم و به گفته شر
از   -بودنتاثتر یم گذارد؟ از نظر آموزش بزرگساالن و در صورت مرتبط  تعلق در جوامع مهاجراحساس 

 جوامع مهاجر؟  در نظر تالش های آموزشر برای کودکان و جوانان 
 

3B  )  اکت در  کت کنندگان: چه چالش هان   به شر ی     دیدگاه هایبا توجه  و  تدرییس  -یادگتر ، اصول 
باید آینده ذکر شود؟ همچنیر     تاکید   شیوه ها  انداز  ممکن است در چشم  شود؟ چه راه حل هان  
 . باشد + Multiplusچشم انداز آینده فعالیت های پروژه این شامل ممکن است 

ی ها و ن  کاتنتیجه گت 
ی  یادگت 

ی 4 ی از گروه کات و ن اصیل. لطفا، نتیجه گت    خالصهرا  دیدگاه ها   تماممحیل از  مرکزییادگت 
 . کنید

flickr.com
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 سازی: آماده مرحله  .6

 ی برای برنامه ریزی و تسهیل یک گروه مرکز

 مقدمه 6.1
ن  و  ها  توجه   کاتدستورالعمل  های  مورد  گروه  اجرای  در    شامل  ی مرکز  برای  مشترکی    بین دانش 

با این حال، قبل از اتمام    که   آنها بودند، +    MultiPLUSمربیان و محققان با تجربه خواهد بود. در پروژه  
کردند  یگروه های مرکز آماده  را  بتوان  ،  خالصه ها  شتا  و    بر سر  همکارانکه    دمطمئن  روش ها 

ن به  دلیل خوبی  مورد توجه  کاتهمچنین  این،  بر  برسند. عالوه  توافق  به  باور    ارائه شده  برای این 
افراد گروه    و دیگر  Multipliersبرای    میتواند  ای  وجود دارد که چنین دستورالعمل های مشخص شده

اجرای موفق  و    یدر تنظیم گروه های مرکز  ای   تجربه   باوجودیکه ممکن است آنها  دنبسیار مفید باش
 .نداشته باشند گروه ها  آن

 
در نظر   و محاوره ای آموزشیحمایت  برای داشتن  مورد توجهکات به طور خالصه، دستورالعمل ها و ن

از نظر ارتباطات   یو عملکرد گروه های مرکز  اجرا برنامه ریزی موضوعی،    تا بتوان   گرفته شده است 
گروهی  موفق بحث های  تسهیل  توصیه هایی    این  .انجام شود،  به عنوان  باید  دستورالعمل صرفا 

قرار  خطاب  مورد    موضوعاتاطمینان حاصل شود که تمام    تای باشد  گروه مرکزمراحل  برای تسهیل  
کنندگان تمام شرکت  و  کرده اند  گرفته  فضایی و    ، نظراتشان را بیان  و    ، باز  در  مشارکت    جذابامن 

 . داشته اند در میان همه شرکت کنندگانی فعال
 
 

 قالب دستورالعمل  6.2
 تقسیم میشوند:  های زیرقسمت به کات مورد توجه به طور خالصه، دستورالعمل ها و ن

 
 آماده سازی  •
 شروع   مرحله •
 فرایند •
 پایان دادن  •
 تجزیه و تحلیل داده ها  •

 
 شده است: داده زیر توصیف  4a-4eنقطه به نقطه در جدول  و هر فاز به طور کامل
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 : 4aجدول 
 یبرای انجام یک گروه مرکز   کات مورد توجهدستورالعمل ها و ن

 آماده سازی های عمیل:  آماده سازی: 
 

 برای ارائه مقاالت الزم: 
مصاحبه با چند    فرمت، های اسایممانند برگه حضور، فرم رضایت، کارت  توصیف  د اداری و ر تمام موا •

 . ثبت شوند  یباید از همان آغاز کار گروه مرکز  یخط از اهداف گروه مرکز 
 

 . شوند توزی    ع اولیه و جلسات ها با تماس رابطه باید در برنامه راهنمای مصاحبه با اهداف   •
 

 : صدا ضبط نوعانتخاب 
ین گزینه ب • یک گروه کوچک باشد. اما این روش نیاز به اجازه   رایضبط صدا ممکن است بهتر

کت کنندگان از قبل دارد.  دقیق  از شر
 

  این روش کند. با این حال، ممکن است  میاین مزیت را دارد که زبان بدن را نتر  ضبط    ن  ضبط ویدئو •
کت کنندگان  برای . به هر  نباشند راحت با آن  بعض  افرادو ممکن است بسیار مداخله گرانه باشد شر

وری   . گرفته شود   اجازهاست که از قبل از آنها حال، ض 
 

 یادداشت برداری:  روش انتخاب 
  ترجیح  و در نتیجه بسیار خونی داشته باشند همکاران ممکن است در یادداشت برداری همزمان تجربه   •

 . کردن استفاده کنند   این روش به جای ضبطاز دهند 
 

تیم   • ممکن است نیاز به یک  مرکز   رهتی با یک  یادداشت برداری همزمان  داشته   یک دستیار و    یگروه 
 باشد. 

 
 

 : 4bجدول 
 یبرای انجام یک گروه مرکز   کات مورد توجهدستورالعمل ها و ن

 : مرکزیگروه   حیهاافتت آغاز: 
 

 : ارفهمع جلسه
با سازمان ها   مولتر پالیرها اولیه ممکن است تنها شامل نام ها و احتماال وابستگی  ارفهجلسه مع •

 جامیع انجام شود. مقدمه و بررش  بهتر است کهبا این حال،  باشد. 
کت  تا ارائه گنجانده شود،  جلسه اولبه طور کیل در  تاریخچه ای افراد اطالعات  نیازی نیست که • شر

 . دهند نشان را ازدست کز تمر یا  و  مضطرب نشوند کنندگان 
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 : یرفتار" برای گروه مرکز منشور اهداف و " 
افراد گروه مرکزی به   روابط"منشور رفتار"برای و بررش مرکزی باید با تکرار اهداف گروه  معرف   جلسه •

 مانند:  هستند  قوانیت   آنها  پایان برسد. 
 

o  کت  در هر زمان  کنندگان صحبت یم کند. یگ از شر
o  کت کننده قرار  ک، مگر اينکه يقطع کردن صحبت افراد صحیح نخواهد بود انجام   است شر

 . د به عهده بگتر  ا کل مکالمه ر 
o  کت کنندگان تشویق میشوند که کت   نظر همه شر خود را مطرح کنند و فعاالنه در بحث ها شر

 کنند. 
o  ایم ی،دیگر  هر روشبحث یا به  از اخم کردن، ابراز ناخشنودی رسمیت   یا به کردن  نی احتر

کت کنندگان ممنوع است. اما البتهن دیدگاه ها و نگرش های  تمام افراد میتوانند  شناخیر  دیگر شر
مانه ابراز کنند به شیوه ای   خود را   . محتر

o  احساس ناراحتر و  کس که هیچ  مهم است   و نقطه نظرات تا زمان   یاتدر تجرب ها تفاوتنشان دادن
 طرد شدگی نداشته باشد. یا 

 
کت کنندهناشناس ماندن  فظح ها و بحث ها در گفتگو  مرکزینقطه  • است. این نشان  برای هر شر

ش به صورت نتر  انجام خواهد شد و بعدها در گزار   تاریخچه ای افراد میدهد که بررش اولیه اطالعات 
 . ناشناس ثبت خواهد شد 

 
ل مسئول   ،یرهتی گروه مرکز و  اجرا کننده • ایط  تا است که رفتار  منشور کنتر کت  و امنیت  جسیمشر شر

ل کند کنندگان  کت کنند.  و آنها بتوانند  را کنتر  به طور فعال در بحث ها شر

 
 

 :4cجدول 
 یبرای انجام یک گروه مرکز   کات مورد توجهدستورالعمل ها و ن

 : مرکزیفرایند گروه  مراحل انجامدر 
 

 : هدایت  امکانات و نیازهای 
مصاحبه باید بدون هدایت زیاد از   رمتفو  به جریان بیفتد  شدر حالت ایده آل، بحث باید خود •

کت کنندگان برای  طرف راهنما  کت کنندگان اجرا شود شر متفاوت   نظراتآزادانه باید بتوانند . شر
 خود را بیان کنند و همچنیر  به دیگر اعضای گروه پاسخ دهند و ممکن است در طول این مبادله

 . شود یا کاملتر اصالح و  آنها دیدگاه های  و  نظرات
 

ن حال هدایت جریان گفتگو:  دنبال کردن  و در عی 
کت کنندگان بحث را   •  هماهنگ کننده، سوق دهند  برقرارمیکند که با آنها ارتباط انر  موضوع بهاگر شر

 ، را دنبال گفتگو باید جریان  
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مورد  در طول جلسه  باید همه سواالت به اینکه  با توجه، منطبق کند بر این اساس  ذاکره را م جهتو  
ند  بحث قرار   . بگتر

 
 : به طور خالصه راهنمای گروهنقش 

ذهن  ایجاد . داشته باشند یک بحث آزاد  ند تا بتوانانعطاف پذیری،  ایجاد  تعادل بیر  ساختار و حفظ  •
کت کنندگان و همکاری باز برای   . مستمر در برنامه آگایه داشیر  یکشر

کت کنندگان   ای از موضوعات جدید و پیش بیت  نشده •  . د آگاه باش کنند   عنوانکه ممکن است شر
هم  کند   اطمینان حاصل • گردد، بدون  یبرم  مصاحبهراهنمای  در  اصیل  موضوعات  یشه به  که بحث 

کت کنندگان اینکه   . شود قطع صحبتشان و یا  ه شدهنادیده گرفتشر
کت میکنند همه  ها بحثدر که کند  اطمینان حاصل   • حساس  بسیار باید به آرایم و  راهنمای گروه)شر

کت کننده بیش از حد  که  کند   مداخلهدر بحث گروه  در  صبحت کند و فرصت را بهاگر یک شر
کت کنندگان   ل کند هستند ندهد  خجالتر   کهشر  (. را کنتر

 برای گروه خالصه سازییا و را با بیان دیگری  نظرات جامع تر و پیچیده تر  بتواند باید  راهنمای گروه •
 . کند روشن  

 
 

 : 4dجدول 
 یبرای انجام یک گروه مرکز   نکات مورد توجهدستورالعمل ها و 

 : فرایند و خالصه کردن رساندن مبه اتمابرای  پایان دادن: 
 

 : دن شو  عنوانو پرسش ها باید  موضوعاتتمام 
کت کنندگان مطالب عنوان شده خالصه ای از  راهنمای گروه، مرکزیگروه  در پایان جلسه • را توسط شر

ی نتر  دارند اعالم میکند و از افراد میخواهد که اگر   اضافه کنند.  موارد بیشتر
کت راهنمای گروه • به   وه مرکزیکه در صورنر که برخ  مسائل در گر  کنندگان میخواهد  همچنیر  از شر

 . اعالم کنند پرسش های تکمییل برای  را  طور کامل روشن نشده باشند 
کت کنندگانهمکاری در نهایت بیانیه ای در مورد روند بیشتر و  راهنمای گروه •  . اعالم میکند  شر

 
 : 4eجدول 

 یبرای انجام یک گروه مرکز   نکات مورد توجهدستورالعمل ها و 
تجزیه و تحلیل داده  

 ها: 
یکات اصیل استخراج ن  : یادگت 

 
ی: مراحل تجزیه و تحلیل   پیگت 

کت کنندگان، اصیل و اظهارات  موضوعاتپس از تجزیه و تحلیل  • بر  رونوییس ها و یادداشت ها از شر
 . میشوند دسته بندی توصیف شده و  نوییس ساختار گزارش اساس
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 : توسعهمرحله  .7
برای  برای ساخت یک برنامه آموزشی نیاز گرا 

 مولتی پالیرها 

 
 مقدمه 7.1

پروزه،  اصلی    همکارسپس  " نویس  این  راآموزشبرنامه  پیش  ب  کرد خواهد  آماده    ی  را  آن    ا و 
به اشتراک   ،کردندکمک و تمرین ها  هاخود، مانند ابزار و بازخوردهایکه با پیشنهادات  همکارانی

های    مورد بحث و تصمیم گیری  سواالت  همراه بارا    یآموزش  مفاهیم  ،اصلی   همکار  .میگذارد
فرستاده میشود و    همکارانآموزش برای همه    طالبم  سپس   خواهد کرد.  هماهنگ  مشترک

از آن، تغییر دهند  چندتا از فعالیت ها رایکی یا    میتوانند  البته  آنها باید آن را انجام دهند و . پس 
پالیربرای  ش  آموز از    هامولتی  پالیر انجام خواهد شد. همچنین  برای مولتی  بیشتری  های 

برنامه  شرکت   آموزش  در  میشود.  بهدعوت  داردساعت    9  نیاز  از  ،زمان  بعد    ، ها  ارزیابی  و 
  آموزشی ارزیابی شده نهایی و مطالب   طالبم  طراحی خواهد شد.  ارزیابی کلی  پرسشنامه

 برنامه(. فرمت از  به نقل..." )  ترجمه شوند به انگلیسی باید مجددامورد استفاده در هر کشور 

 
اصلی اصلی، هدف  فرم درخواست  با  و مطابق  گفته شد  که  فعالیتهای    همانطور  کمک به      IO1از 

روش های    مولتی پالیرها  توانمندکردنو    ارتقا مهارت و  نظر رویکردها  موزش  آدر زمینه    آموزشیاز 
. عالوه بر این، هدف این بود داشت  بین فرهنگی بر محیطای  توجه ویژه  که  -عمومی بزرگساالن بود 

در قاب    مولتی پالیرها نیازگرا و مناسب برای    ی برنامه آموزشیک  که توسعه، پیاده سازی و ارزیابی  
، و پس از آن این برنامه برای طیف گسترده تری  باشد  به عنوان یک نقطه شروع +    MultiPLUSپروژه  

در سراسر  اجتماعی  ادغام  در ایجاد    ه هستند وو تسهیل کنند  های ارتباطیپلکسانی که  از مربیان، 
 .شوداستفاده  به عنوان یک منبع بازفعالیت دارند  اروپا 

 
باید به طور کامل   همکاران،  آموزشی مولتی پالیرها  برای توسعه برنامه  شرایطی استاین  

و    یادگیری  نیازهای  در  پالیرها    انتظاراتبازخورد  برایهمکار  کشورهای    تمامدر  مولتی   که 
اولیه مرکزی  بو  صرف  گروه  نظربگیرند  د،نکرده  در  داده    ابعد  این  .را  گزارش خالصه شرح  در 

این    بنابراین،شد.  خواهد   اولین پیش    تحقیقنتایج  نقش بسیار مهمی در توسعه و طراحی 
برای نسخه های محلی آموزشی مشترک و همچنین  برنامه   ، که بر اساسبود  نویس یک 

 اقتباس و اجرا شد.  همکار هایپس در سازمانو شرح برنامه مشترک، 
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که   خالصه  در همانطور  است،    گزارش  نظر مشهود  در    اتفاق  میان    کشورها  کلیهروشنی  مولتی  در 
  ی وظایف و موقعیت ها مورد آموزش بر روش ها و دیدگاه های ارتباطی در  اکید بردر مورد نیاز به ت پالیرها

 وجود دارد.میانجیگری 
 

. بنابراین  همسو بود  آموزشی  تمرکزبا  کامال ، ارتباطیتمرکز  در این زمینه، مهم است که تاکید کنیم که  
میان مولتی در  گسترده  را از هدف    یادگرفتنرها برای  پال  تمایل  توجه  ارتباطی،  که  اصلی  روش های 

را    تعلیمی متدولوژی های آموزشی و    ا رها بپال  مولتی  آشنا کردن منحرف نکرده است. اما تاکید بر  بود 
بنابراین، از طریق    اشاره میکند.  مولتی پالیرهان  ، به نوبه خود، به تجربه واقعی در میاارتباطیدیدگاه  

  آنها فعالیت های آموزشی    ، که در آن ی دارندتر همه جانبهنیاز  که   اذعان داشتندآنها    مرکزی گروه های  
  باید آنها    طی کهشرای  در   اصیل بودنشان  در  آنهابه توانایی  نه و    شته باشدآنها ارتباط داکلی   شرایطبه  

اقلیت و یا در ارتباط با مقامات محلی و /مهاجران در رابطه با جوامع باید  ها. آنی را برسانندپیام های مهم
 .باشند دیگر افراد ذینفعاکثریت 

میتواند به ایجاد   ابزارهای محاوره ای است که روش ها و  در عین حال، این نشان دهنده نیاز و عالقه به  
 .کند  کمک در این برنامه هااطالعات   طرفهت به جای انتقال یک تبادل متقابل تجربه و ارتباطا

 
 

 چارچوب برنامه آموزشی 7.2
مشترک در مرحله توسعه با    مولتی پالیر بر اساس چنین تجربیات و مالحظاتی، یک برنامه آموزشی  

در نظر گرفتن نیازها، خواسته ها و انتظاراتی که نتایج تجزیه و تحلیل نیازهای اولیه بود، ساخته شد.  
با این  ،  بود  ساعت   3x3آموزش    جلسات  برنامه آموزش مشترک به عنوان   با برنامه اصلی، هماهنگ  

  . داده شد  همکاران  به در یک برنامه دیگر   هساعت 9برنامه   انجامفرصت برای   وجود برای سهولت کار، 
"گرم" جلسات  همه   اصطالح  از طریق به  تا  شدند  ارزیابی  روز آموزش    همان  ادامه در    تا حدودی  و 

جلسات فردی آموزشی  شرکت کننده در    مولتی پالیرها به اصطالح "سرد"، در آن  در ارزیابی  حدودی  
در    مربیان خارجی از    کاران شریک این برنامههم . همه  شدندالکترونیکی ارزیابی  پیگیری  بررسی  با  

همکاران   یا  و  خوددیگری  آموزش  های  بردند  از سازمان  پروژه    بهره  به  وابسته  +    MultiPLUSکه 
معلمان و مربیان برای بخش های    حاصل شود که  اطمیناناین بود که  . هدف در تمام موارد  نبودند

کلی آموزش  برنامه  ترین    ، مختلف  واجد شرایط  و  با  باشنداز مناسب ترین  مثال معلمان  به عنوان   ،
 . بودند ارتباطات غیر کالمی و غیره از لحاظ  خاصیتجربه 
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 ساختار برنامه آموزش  7.3
موضوع    یموضوع آموزشی تقسیم میشود که هر کدام از آنها تعداد  3به   مولتی پالیر برنامه آموزشی  

 آموزشی و اهداف یادگیری با محتویات مرتبط را پوشش میدهند. 
 

  ه ساعت 3کوتاه و فشرده  یک دوره به عنوان    مولتی پالیربرنامه آموزش  ،  MultiPLUS+   در برنامه اصلی
از   شرکت کننده ارزیابی    مولتی پالیرهایتوصیف شد. این دوره توسط    تی پالیرهامولبرای گروه اول 

تکرار میشود. پس از ارزیابی    مولتی پالیرها شده برای همان گروه از   اصالح میشود و سپس به صورت  
  " جدید""قدیمی" و گروه  ساعته برای هر دو   3بیشتر، آموزش نهایی و تنظیم شده به عنوان یک دوره  

 ارائه میشود.  مولتی پالیرها
 

مولتی  ممکن است انگیزه شرکت برخی از  تکرارتوافق کردند که  همکاران پس از یک بحث کامل، 
زمان   باعث میشوددهد. برخی ممکن است احساس کنند که این در گروه اول را کاهش  پالیرها
. بنابراین، ساختار  داشته باشند های جدید یادگیری / آموزش داده اینکهبدون صرف شود  زیادی 

که به جای  شد  ارائه  ی برنامه آموزش جامع تر هامولتی پالیرگروه اول از و برای کمی تغییر کرد، 
  همگروهیبه عنوان مربیان  مولتی پالیرها  وه بر این استفاده ازو عال --ساعت  3× 2انجام برنامه  

برنامه بهره  ساعت با توجه به طرح اصلی در   3 × 1به مدت مولتی پالیر  از  جدید های گروه   رایب
شان  خواسته های در جهت از آموزش  سود بیشتریند  بتواناول   مولتی پالیرهایتا ،  گرفته شد
به آنها این فرصت را   همچنین. بود ببرندپیشنهاد شده   اولیه ی مرکزگروه های که در   همانگونه

همکاران   ، بازنگری اینبا . عالوه بر این، فعالیت کننددر عمل به عنوان مربیان همتا میدهد که بتوانند 
،  آموزش کوتاه یک دورهاز طریق مولتی پالیر  10طرح اصلی تعداد این پروزه میتوانند ببینند که در 

 .نداده شددآموزش 

pixabay.com
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های  اول مشخص شد که نیازهای آموزشی و انگیزه    مولتی پالیر از تماس با    بعد عمال  با این حال،  
بنابراین، همه    تکمیلیدوره بسیار کوتاه  یک  آموزشی آنها فراتر از   انتخاب کردند که    همکاران است. 

مولتی  که آموزش   نظریه   با این  اختصاص دهند  مولتی پالیرها ساعت آموزش را به اولین گروه   9تمام 
 د. نگنجانده شو IO3جدید در فازهای بعدی پروژه با تاکید ویژه بر فعالیتهای  یهمتاپالیرهای 

 
آموزش برای  آخر    که در آن روز زیرساختاری را نشان میدهد    مولتی پالیر برنامه آموزش    با این وجود، 

در آموزش   نقش فعالی "قدیمی"    مولتی پالیرهایهمتا برنامه ریزی شده است، جایی که گروه دوره 
در  اساسی  همتا نقش    افراد  دیدگاه های. این به این دلیل است که  دارند"جدید"    مولتی پالیرهای 

مولتی پالیر    از طریق ارتباطات و فرایندهای یادگیریبر    مبتنی  هاهمتاکه در آن دارند  یک پروژه 
 تشکیل میدهد.   اولیه را    یک متدولوژیپل ساز  مجموعه های مشابه افراد و یا دیگر  ها

 
که   است  این مهم  دیگر،  بار  آموزش    تاکید کنیم یک  برنامه  باید    مولتی پالیرکه  که  است  یک مدل 

مدل نیز    این،  ید دیدنطور که در فصلهای زیر خواه. هماباشدشده    هماهنگمطابق با شرایط محلی  
 سازگار شده است.+ MultiPLUSدر پروژه  همکار سازمان های   تمامپیش شرط های محلی در   با

pexels.com
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 : 5aجدول  
ک برنامه  (1 روز  آموزش – مولت  پالیر آموزش  مشت 

ارتباط از ( Aآموزش موضوع  
 روشمند دیدگاه 

  
 محتویات موضوع آموزش و برنامه زمانن

 
دقیقه 160آموزش: 

احت:  دقیقه 20است 
 : دقیقه  30ارزیانی

 
برنامه آموزشر ممکن است مطابق با  

سازماندیه و اولویت ها نیازهای محیل 
به عنوان مثال برای  -باشدشده 

(: Aموضوع 
نفر   3روز آموزش با  1
2 ×1به  تقسیم میشود روز آموزش  2

نفر  1 ×1و  نفر 
    1 بهمیشود روز آموزش تقسیم  3
نفر 3×

ن  ارزیانی   جلسهبه عنوان یک  میتواندنت 
. انجام شود  جداگانه

 ( ارتباط در آموزش بزرگساالن و آموزش 1
مقدمه عمویم: تقریبا   – ارتباطبزرگساالن در 

دقیقه 50
 

ی:  اهداف یادگت 
ارائه   یک  برای  و  دادن  ارتبایط  تئوریهای  از  اجمایل  بررش 
. به مولتر پالیرها  ارتباطات عمیلدر  آنها اهمیت 

 
 ه آنها اصویل را در مورد ارتباطات که ب  دانیسر دادن برای ارائه 

مولتر پالیرها   راههای ارتباط در زمینه انتقادی تفکرهایبرای 
. بدهد 

 
ارائه   را    دانیسر دادن  برای  آنها  که  ارتباطات  مورد  قادر  در 
انتقادی و سازنده در نقش و عملکرد خود   تفکرهایمیسازد تا 
عنوان   پالیرها به  ساز   مولتر  پل  جامعه    ان و  بیر   ارتباط  در 

یت . بدهندو جوامع اقلیت  اکت 

مقدمه مخترصی بر مفاهیم اصیل ارتباطات و آموزش   •
به  آنها  - تعلییمو  آموزشر بزرگساالن و همچنیر  مفاهیم 

نقش و  ، ارتبایط رفتار  آنها بیر  و ، چه معنان  هستند 
ارتباط برقرار   چه مولتر پالیر عنوان به  شانوظایف

میکنند؟ 
 

ارائه تعدادی از مدل های ارتبایط و متدولوژی، که در آن   •
  / ایمحاوره ای / مشارکتر / ارائه  مانند  کلمات کلیدی

. خواهد بود ارتباطات آنالین و  جسیم
 

•  : و   یاتچگونه با تجربآنها از دیدگاه انتقادی و بازتانی
خود مطابقت دارند؟  ارتبایط رفتارهای 

 
میتوانید  • نیازها   چگونه  به  را  وریات   آنها  ض  در    و  خود 

دادن  ،عمویم ارتباطات   اوظایف    نشان    گروه   فاهدو 
؟ارتباط دهید 

 
: تقریبا  ارتباطات( 2همانطور که در باال  ن فرهنگی  50زمینه ای و بی 

دقیقه
 

ی:  اهداف یادگت 
عمیل که سازگار  روشهای  تر و   برای ارائه دانش ارتبایط عمیق

موقعیت و  خاص  هدف  های  گروه  پالیرها   با  مولتر    برای 
. است

زمینه ای با مثال های  ارتباطات مقدمه ای کوتاه بر نظریه  •
ایطو  اولویت موقعیت ها  بر عمیل و با تمرکز ویژه  بیر   شر

 . ارتباطاتفرهنگی زبان در 
 

  بیر  فرهنگی ارتبایط مقدمه ای کوتاه بر برخ  از مدل های  •
یت. امعه و گروه های هدف از هر دو ج  اقلیت و اکت 

 
روابط  چرا و چگونه ارتباطات آنالین یک چالش برای  •

 ؟ است زمینه ای و بیر  فرهنگی 
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:کلی تعلیمی -آموزش  نظرات
انطباق با در یک برنامه شرکت خواهند کرد. با این حال، اهمیت    همکارکشورهای    تمامدر    مولتی پالیرهادر اصل، تمام  

باید این فرصت را داشته باشند که مواد و ابزارهای    همکاران   اصلی برنامه است. در نتیجه،   نکات محلی یکی از    شرایط
در عین حال پیشنهاد میشود که هر  انتخاب کنند.    مولتی پالیر خودو گروه  افراد    فعالیترا مطابق با    تعلیمی  -آموزشی  

جعبه ابزار مشترک را به یک قرار گرفته  نمونه هایی از روشها و ابزارهای در نظر گرفته شده یا مورد استفاده    گروه همکار
بدهد که به موضوعات آموزشی نهایی مرتبط  است. 

 
 
 
 

   
و بیر   موقعیتر  اتاز نظر ارتباط ای دارید شما تجربه آیا  •

یت مقابل  در  به ویژه فرهنگی با مهاجران  پیش    جامعه اکت 
؟ آمده باشد 

 
" با کلمات  اعالمیهنفره، لطفا یک " 3-2در گروههای کوچک 

عمیل بنویسید  کلیدی برای قوانیر  اساش و   راهنمان  های 
به  بکه   مربوط  ارتباط  یک   ارتباطات   و   ها موقعیتتواند 

که    نید اضافه کرا کلمات کلیدی   ،دهد. لطفا بیر  فرهنگی ارائه 
گروه های هدف و    به  را پیام و یا روشر ، دانش میتوان چگونه

. ند مولتر پالیرها منتقل کهمچنیر  به 

 
دقیقه  60( زبان بدن: تقریبًا 3همانطور که در باال 

 
ی:  اهداف یادگت 

و   بدن   نظر راه های  از  عمیل  مهارت های  و  بینش  ارائه  برای 
برای مولتر    موقعیتهای ارتبایط   مفاهیمغتر کالیم ارتباطات و  

. پالیرها 

و ارتباطات غتر   بدن زبانمفهوم ترصی بر مقدمه مخ •
  که نشان دهد و تمرینات کوتاه  ها کالیم، شامل مثال

  را  هان  و چه پیام، چگونه هستند  عمل نها در آ
. ارسال کنندناخودآگاه   میتوانند 

 
، چگونه شما میتوانید با زبان بدن  هد نشان د  که تمرینانر  •

آگاهانه و متفکرانه در تا بتوانید آن را  د یکار کن
؟ بکار برید خود ارتباطات 

 
  ت نفره: لطفا در مورد سواال  3تا  2در گروه های کوچک   •

زیر بحث کنید: 
o ی دارید که در آنآیا شما تجربه ای از موقعیت ها  ،

نتوانید زبان  در ترجمه"  گم شدن"به دلیل شما 
؟ یا بفهمید و کرده تفستر  بدن دیگران را 

o  ایط چه واکنیسر نشان دادید؟ در این شر
o  کمک  پاسخ شما   درک و  هبمیتوانست  چتر یچه

؟کند 
o  چه بودند؟  ها عواقب آن
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 :5bجدول  
ک   (2روز آموزش  --مولت  پالیرها برنامه آموزش مشت 

 آموزش آموزش  
 موضوع ب( 

 ارتباط از دیدگاه عمیل 

  
 محتویات موضوع آموزش و برنامه زمانن

 
 دقیقه  160آموزش: 

احت:  دقیقه 20است 
 : دقیقه  40ارزیانی

برنامه آموزشر ممکن است مطابق با  
محیل سازماندیه  و الویت های نیازها 
به عنوان مثال برای  -باشدشده 

(: Aموضوع 
آموزشر  موضوع 3روز آموزش با  1
2 × 1 روز آموزش تقسیم به  2

موضوع  1 ×1موضوع و 
  1 ×  3روز آموزش تقسیم به  3

موضوع

بزرگساالن: راهنمان  و میانجیگری  ( 1
دقیقه  70تقریبا 

 
ی:  اهداف یادگت 

  یک دیدگایه که   دادن به مولتر پالیرها،برای ارائه  
دهد  روش    نشان  به  میتوان  را  ارتباطات  چگونه 

محاوره  میانجیگری    های  و  موقعیتهای ای    در 
گفتگو    و ارتباط سازی، با هدف تروی    ج    ارتباط

یتدر جامعه  . انجام داد و جوامع اقلیت اکت 

یک مقدمه    -هدایت و میانجیگری بزرگساالن به چه معناست  •
مفهویم مخترص. 

 
  مروری کوتاه همراه با تمرینهای کوچک روشهای هدایت عمیل و      •

با   همچنیر  روش های ارتبایط میانجیگری و مربیگری،
استفاده از: 

o یان قدردان  و رویکردهای همتا سواالت
o  دیدگاههای روایت و NLP  تمرینات و
o  ه بخش ارتباطات انگتر 
o  نقش بازی
o  ویدئو به عنوان ابزار آموزش

 
( برنامه ریزی و اجرای کارگاه موفق: 2همانطور که در باال 

دقیقه  ۹0تقریبًا 
 

ی:  اهداف یادگت 
  برایروشهای تمریت  ابزار  مولتر پالیرها،برای ارائه 

در   ارتبایط،  مختلف  رویدادهای  ریزی  برنامه 
آنها را   فعالیتهای   انجام  در نتیجه  ارتبایط    چنیر  
تمرینات ارتبایط خود    میتوانند و  مجهز میکنیم

. ارزیانی کنند را 

اساش برای کارگاه موفق و  مخترص با برخ  از قوانیر   معرف     •
مانند:  آموزشر  برای ارائه های خوب

o  روشن کردن هدف و محتویات
o  برجسته کردن مسائل اصیل و نقاط آگایه
o استفاده از نقاشر ها، ارقام و طرح های مصور
o  .ه روشن کردن مفاهیم و غتر

 
برگزاری کارگاه ها و   -مقدمه ای بر نمونه های سازماندیه مشارکتر  •

برنامه های  سمینارها، از جمله استفاده از ابزارهای دیجیتال برای 
آنالین، به عنوان مثال: 

o  عنوان  )  شناسانه قدر   تحقیق به  روش  ( 
هایبرای    شناش  ک  هماهنگی    توسعه   مشتر
است. 

  خالصه متدهای مولتی پالیرمحلی، روش ها و تمرینات برای توضیحات بیشتر در  مطالب آموزشینمونه هایی از 
جمع آوری شده است. 
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  o  .کارگاه های آینده به عنوان متدولوژی
o  .ه فضای باز به عنوان متدولوژی و غتر
o  جلب توجه  اعالمیه ها و برنامه ها برای

. کردن
 

پاورپوینت خوب/بد از دیدگاه ارتبایط. تفاوت   ارائه نمونه های •
مخاطبان در زمینه   برایو چرا ممکن است آنها  -چه هستندها 

ی چه  نکات ؟ نقاط  متفاوت به نظربرسند های مختلف  یادگتر
هستند؟

 
کارگایه را با  نفر، لطفا   3-2در گروه های کوچک  •

: هماهنگ کنید  استفاده از دستورالعمل های زیر 
o   موضوع و گروه هدف را برای کارگاه

خود توصیف کنید. 
o  زمان برنامه ریزی و استفاده ، برنامه خود

سازماندیه  را ارائه از روش های متنوع 
  کنید. 

o  مشخص  روش های تبلیغانر خود را در
کنید. 

o  در چالش هان  که امکانات و  مورد  در
صورنر که شما مجبور به انجام کارگاه 

دازید  آنالین به صورتخود  . بودید بتر
o  .نتایج خود را ارائه کنید

 
بحث  یانی  ارز (  3باال همانطور که در  یک  عنوان  به  شده  انجام 

ک و انتخاب   آموزشر و    موضوعاتمشتر
کهموضوعانر  پالیرهای برای        مولتر 

دقیقه 40: تقریبا ارایه میشوند جدید 

ارزیانی به دو بخش تقسیم خواهد شد: اوال، یک دور کوتاه در   (4
  تعاملو دوم،  - اصالحاتبرای  پیشنهاداتروز و مورد برنامه 

گ   بهارائه برای   مولتر پالیرها که   موضوعانر  مورد  در  مشتر
کت کنندگان جدید  مناسب  برنامه آموزشر سوم  در شر

. میدانند
 

. کنند   مذاکره این فرایند باید درمورد انتخاب  مولتر پالیرها (5
 

"قدییم" به عنوان   مولتر پالیرهاینکته بسیار مهم این است که  (6
مولتر   در ارائه موضوعات و تمرینات برایهستند موظف  کارانهم

در نتیجه با استفاده از برخ  از کنند   کتشر "جدید"  پالیرهای
دو  با از برنامه آموزشر در ارتباط  شانمهارت های جدید

ندفعالیتهای ، روش ها و هوممف . بهرگتر
 

از وظایف به   بخش این نشان میدهد که گروه باید بر روی یک  (7
برای مولتر پالیرهای جدید را    سوم آموزش برنامه توافق برسند و 

  برنامه ریزیهمکار سازمان  با گروه "قدییم" همکاری نزدیک  با 
. کند 
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:تعلیمی -کلی آموزشی نظرات 
انطباق در یک برنامه شرکت خواهند کرد. با این حال، اهمیت    همکاردر سراسر کشورهای    مولتی پالیرهادر اصل، تمام  

باید این فرصت را داشته باشند که مواد و ابزارهای   همکاران اصلی برنامه است. در نتیجه، نکاتمحلی یکی از  با شرایط
در عین حال پیشنهاد میشود که هر  انتخاب کنند.    مولتی پالیر خودو گروه  افراد    فعالیترا مطابق با    تعلیمی  -آموزشی  

ابزار مشترک   را به یک جعبهقرار گرفته  نمونه هایی از روشها و ابزارهای در نظر گرفته شده یا مورد استفاده    گروه همکار
بدهد که به موضوعات آموزشی نهایی مرتبط  است. 

  خالصه متدهای مولتی پالیرمحلی، روش ها و تمرینات برای توضیحات بیشتر در  مطالب آموزشینمونه هایی از 
جمع آوری شده است. 

 
 
 
 

کت در  رای ب یک یا چند نماینده آزاد هستند که   آماده سازی و شر
انتخاب   میتوانند برایو یا همه آنها  -- انتخاب کنند  برنامه سوم 

. حضور داشته باشند 

 
 
 
 
 

 : 5cجدول  
ک برنامه آموزش   ( 3روز آموزش  --  مولت  پالیرهای مشت 

آموزش ج( ارتباطات  موضوع  
نسخه خالصهیک در 

  
 محتویات موضوع آموزش و برنامه زمانن

 
 

دقیقه 150آموزش: 
احت:  دقیقه 30است 

 : دقیقه  30ارزیانی
 
برنامه آموزشر ممکن است مطابق با  

محیل سازماندیه  و الویت های نیازها 
به عنوان مثال برای  -باشدشده 

 (: Aموضوع 

موضوع   3-2روز آموزش با  1
 آموزشر 

 
  3-2 ر روز آموزش تقسیم ب 2

آموزشر  موضوع

مجموعه  ( موضوع اول از 1 
مولتر پالیرها 

50
دقیقه 

عنوان    پالیرهایمولت     به  ها »قدییم«  که    بود خواهند    همگرویه 
مواد، روش ها و تمرینات را از جلسات آموزشر قبیل تطبیق میتوانند  
دهند. 

 
این باشد:  میتواند یک نمونه از موضوعات آموزشر 

ارتباطات زمینه ای )به صورت کوتاه شده(  (1
 

میانجی گری و زبان بدن  (2
 

کارگاه موفق )به صورت کوتاه شده( برنامه ریزی و اجرای  

احت  15است 
دقیقه 

مجموعه ( موضوع دوم از 2
مولت  پالیرها

انتخاب 

50
دقیقه 

احت  15است 
دقیقه 

مجموعه  ( موضوع سوم از 3
مولت  پالیرها

50
دقیقه 

30ارزیانی 
دقیقه 
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: برای انجام  پیاده سازیمرحله  .8
 یک فرایند آموزشی 

 
 مقدمه 8.1

اجرا شد. در برنامه   همکاردر تمام کشورهای  و یکسان با برنامه کلی مطابق مولتی پالیربرنامه آموزش 
با این حال،   بود.  باریک و فشرده  نسبتاً  زمانی  بازه  یک  تکمیل برنامه آموزشی در  آموزشی اولیه، قصد 

نمی عمل  در  طرح  به    ست نتوا  این  توجه  و    COV ID-19با  گیر  داون همه  در  الک  تمام    گسترده 
 .شود اجرا مطابقت کامال با جهان  کشورهای و همچنین در بسیاری از  -  همکارکشورهای 

 
 

موافقت کردند که برنامه های آموزشی محلی را بر اساس چارچوب های واقع بینانه   همکاراندر عوض، 
سازماندهی کنند، که در برخی موارد شامل حالت یادگیری ترکیبی، دوره های آنالین و دوره های رو در  

 رو بود. 
 
 

توافق   بندی    در  همکارانکه    شدهمچنین  ر  موضوعاتاولویت  در  آموزش کلی  برنامه  از  استای  متنوع 
اولویتها  نیازها پالیرهای ی  و  تمام  آزاد باشند  محلی  مولتی  چه  اگر  خود  در    مولتی پالیرها .  کشورهای 

مرکزی  آموزش یادگیری به متدولوژی های ارتباطی در گروه های  ند که نیاز برای  بسیار تاکید کرده بود
داده شود  اولیه هم  اختصاص  هنوز  موضو  گوناگونی ،  های  اولویت  مو  عی در    کلی  اتارتباط  ات ضوعدر 

 . وجود دارد
 
 

این  اجرای    پیش   با  از  مختصر  بررسی  یک  زیر  های  بخش  برای زمینه،  آموزش    های   برنامه  موضوعی 
 ارائه میدهند.   مولتی پالیرها

 
 

باید به  کدام از  توسط هر    که  ارزیابی   و   آموزش  مطالب   گونه ای آماده شود که   در عین حال، یک مرجع 
و همچنین در حمایت از مجموعه در   کنونیتعلیمی برای حمایت از متدولوژی  است همکاران آماده شده 

 .باشدمناسب و متدولوژی های محاوره ای در روند پروژه  اتحال انجام از ارتباط
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  2021آوریل  7آنالین: اول کارگاه 
مفهوم ارتباطات. موضوع: 

  2021آوریل   28آنالین: دوم کارگاه 
ارتباطات غیر کالمی. موضوع : 

     2021 می  11آنالین: سوم کارگاه 
ارتباطات بین فرهنگی. موضوع : 

2021 خرداد 12: رو-در-چهارم روکارگاه 
و تکنیک های ارائه.  مولتی پالیرهانقش موضوع : 

 
 
 
 

 محلی   مولتی پالیرهایاجرای برنامه های آموزشی  8.2
 مدل اتریشی 

که توسط یک کارگاه رو در رو   ، صورت سه جلسه آنالین برگزار شددر اتریش برنامه آموزشی به 
تفاوت داشت تا جایی که برنامه   همکارانعرضه شد. به این ترتیب، مدل اتریشی با دیگر مدل های 

بود. به این   آموزشی کامل پیگیری  روزیک  با اضافه کردن   دیگراناتریشی در واقع دو برابر بیشتر از 
 به صورت زیر برنامه ریزی و اجرا شد:  ترتیب برنامه اتریشی
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  برنامه پدل از آنجا که برنامه آموزشی تا حد زیادی به عنوان یک فعالیت آنالین اجرا شد، برگزارکنندگان از  
(padlet)   یادگیری فرایند  و  متقابل  ارتباط  از  اطمینان  برای  مناسب  ابزار  یک  عنوان  میان متداول    به  در 

پالیرهای کردند.    مولتی  استفاده  دیجیتال  پدلشرکت کننده  کنندگان  ا   برد  یک  آن شرکت  در  که  ست 
یادداشتهای   کن  را  متفاوتمیتوانند  اضافه  و غیره  فیلم  اسناد،  لینک،  تصاویر،  قالب متن،    را   پدلد.  ندر 

بحث   ، دیجیتال  انجمنیک  به عنوان   میتوان و    ، برنامه ریزی،  امتحان  ، یادداشت   ، نظردهی  ، برای  تمرین 
برای پروژه های    هم   رای فعالیت های کوچک سریع و بهم  ابزار  این .  استفاده کرد  هاجمع آوری بازخورد
، که در آن مربیان و  هاییبه خصوص برای ایجاد و ساختار همکاری  پدلاست.  مناسب  کامل و بلند مدت  

اضافه  برای اطمینان از روش محاوره ای در عمل    انجمن  همان را به  توانند کار و محتوا ب شرکت کنندگان
می بکار  از گزینه های  رودبکنند  بسیاری  فضا.  در    این  اشکال مختلف همکاری  را برای ایجاد  امکان  این 

 . میدهد کالس درس مجازی 
 

ارتباط به ویژه در برخوردها  عدم  دالیلو  کور مناطق به اصطالح ، اتریشی همکاراز نظر مدلهای ارتباطی، 
که  نشان میدهد   نمایش" مثلث  "عالوه بر این، روش شناسی    مبادالت بین فرهنگی را معرفی میکند.و  

فرهنگ    سوتفاهم هاچگونه   به  ارتباطات غلط مربوط  نقش و  است  و    مدعیمانند    یخاص  یهاممکن 
 . کند ایجاد ی ریرا در تعامل درگ انیقربان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که   آشنا میشوند ای  و مکانیسم روانی ویژه "اثر پیگمالیون "در ادامه، شرکت کنندگان نیز با             
   خواهند داشت.هر چه انتظارات به افراد بیشتر باشد، عملکرد بهتری  
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2021آوریل   8 :آموزشی کارگاهروز اول 
ارائه فعالیت های پروژه، ارائه ساختار پیشنهادی کارگاه ها، بازی های کلمه ای، و دانش در میان موضوع:  

. آنها ، تجربیات و بحث در میان همهمولتی پالیرها، داستان های مولتی پالیرها

2021مه   26آموزشی:  کارگاهروز دوم 
ارتباط   اتارتباطموضوع:   پالیرها  مصاحبه  کالمی،    اتروشمند،  تفاوتهای  مولتی  یکدیگر،  بین    ارتباطیبا 

افراد، بازی های کلمه ای. 

2021 مه  28کارگاه آموزشی: روز سوم  
ارتباطی، تفسیر به عنوان راه های انتقال، یخ شکن    هایعملی: اهمیت ژست ها، نگاه اتارتباطموضوع:  

. رفتاری های 

 
 
 
 

 مدل اسپانیایی 
اسپانیا،  بودن  همکار سازمان    در  وجود همه گیر  با  گرفت  را  کرونا  تصمیم  رو  در  رو  آموزشی  یک مدل   ،

اسپانیایی از ساختار زیر   برنامه تبعیت کند. حفظ کند و به این ترتیب از تمام اقدامات بهداشتی و ایمنی
 انجام شد: 

 
 

 
 

+  MultiPLUSاولین جلسه اسپانیایی شامل مقدمه ای بر اهداف عمومی، اهداف و فعالیتهای پروژه  
همراه با یخ شکن ها و روشهای انجام   مولتی پالیر شرکت کنندهکامل از هر  مقدمهبود که توسط یک 

 کارگاه ها عرضه میشد. 
 
 

تر   عمیق  دوم  و  کارگاه  متودولو بود  مسائل  ارتباطی  ژیبه  های  با  گی  بزرگساالن،  آموزش  مفاهیم  و 
 تمرکز بر: 

 
 درون شخصیتیارتباطات  •
 شخصیتی ارتباطات بین  •
 گروهی  اتارتباط •
 ارتباطات سازمانی  •
 ارتباطات جمعی  •
 ارتباطات فرهنگی •
 ارتباطات نهادی •

 
به   از طریق  ارتباطات  کارگاه سوم به طور کامل  این موضوع مهم  اختصاص داشت.  کالمی  یا  عملی 

 رویکردهای روایی همراه با تمرینات نشان داده شد، جایی که 
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 تقلید کنند.تجربیاتشان را تبادل و  ، عملی اترتباطاز اها توانستند مولتی پالیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل ایتالیایی 
آموزش برنامه  ایتالیا،  پالیرها   ی در  یک    مولتی  عنوان  بود،    یترکیبمدل  به  یافته  ساختار 

و به    محدودیت های آنالین صورت گرفت،   COVID19جایی که اولین روز آموزشی به دلیل  
 جلسه حضوری، هر یک از آنها ارائه موضوعات زیر:  2دنبال آن  
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شرکت کنندگان که  بود  مشکالتی  به دلیل   ، و اینخالق تر باشد اینکه فقطنه  بود   آموزنده تر   کارگاه آنالین 

با یکدیگر داشتند با ایندر تعامل موثر  و   ، هدفهاایده های اساسیبرای رسیدگی به  آنالین    مدلحال،    . 
. عالوه بر این، به طور مولتی پالیرها کامال خوب کارمیکردبه خصوص نقش    و+    MultiPLUSاهداف پروژه  

بزرگسال  کلی به  آموزش  و  ارتباطات  بزرگساالن،  آموزش  اصلی  اصلی و    موضوعات  کنندگان  به شرکت 
 شرکت کننده این فرصت را دادند تا حضوری   مولتی پالیرهایکارگاه های دوم و سوم به    معرفی شدند.

ن با جامعه مولتی پالیرها هنگام روبرو شدرا مالقات کنند. از نظر موضوع ارتباطات بین فرهنگی،    همدیگر 
. عالوه بر این، موضوع زبان بدن و بحث کردند تجارب، مشکالت و امکانات خودهدف برای اولین بار در مورد 

 بسیار اساسی بود.اهمیت آن برای ارتباطات برای بازتاب های مشترک و تبادل تجربه  

2021آوریل   24کارگاه )آنالین(: روز اول 
 بزرگساالن و آموزش بزرگساالن درآموزش در  اته فعالیت های پروژه و برنامه آموزشی، ارتباطارائ موضوع:

. تعلیمیارتباطات، آشنایی با مفاهیم اصلی ارتباطات و آموزش بزرگساالن و همچنین مفاهیم 

2021مه   29آموزشی: کارگاه روز دوم 
شخصی در هنگام نزدیک شدن به یک فرهنگ جدید، ایجاد یک ابر کلمه ای برای تجسم   : تجربهموضوع

هدف.  ، تفاوتهای فرهنگی بین کشورهای مبدا و کشورهایکننده ها پیوندها و تسهیل 

2021ژوئن   5 آموزشی:  کارگاهروز سوم  
و کشورهای    زبان  موضوع: مبدا  کشورهای  بین  تفاوت  و  بدن  زبان  اهمیت  و  هدفبدن،  ایجاد  ، چگونگی 

انجام یک کارگاه موفق، تجربه شخصی بین فرهنگی و  ارتباط درون فرهنگی. 
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2021آوریل  12 :کارگاه اول
و ارتباطات بزرگساالن.  آموزشموضوع:  

   2021مه  11: دوم کارگاه
کارگاه. نحوه تهیه موضوع : 

2021می  24 :کارگاه سوم
کارگاه و نحوه برگزاری یک کارگاه به صورت آنالین.  اجرای موضوع : 

 
 

 
برای آماده  تعلیمیبرخی از روشها و ابزارهای   با، + MuLtiPLUS در بخش آخر پروژهمولتی پالیرها ، در انتها

. شایان ذکر آشنا شدند  کارگاه های آینده خود   برای استفاده در   ، سازی عملی و تکمیل کارگاه های موفق
خود در د به تجارب  نمیتوان  شرکت کننده  مولتی پالیرهای،  از برنامه آموزش  قسمت عملیبود که در این  

طرف  انتقال اگرچهکنند  اشاره   اطالعات  ه یک  در   کمبود،  ،  و    ارتباطات  تجربه  ای  با محاوره  مشارکتی 
 ای و فرایندهای یادگیری است.  پروژه، یک نقطه اصلی در آموزش شنوندگان

 
 

 مدل اسلوونی
ابتدا از   اسلوونی نیز سازماندهی یک مدل ترکیبی را انتخاب کرده بود، جایی که برنامه آموزشی در   همکار 
فعالیت های   COVID-19  همگیری  با وجوداین بود که    ارگاه مبتنی بر آنالین تشکیل شده بود. قصدیک ک

گروه مولتی پالیرهای و در عین حال یک گفتگوی مستقیم بین    انجام شود   آموزشی در اسرع وقت در بهار 
و به صورت مجازی از طریق استفاده از اتاق های مالقات  . گفت وگو در قالب آنالینشرکت کننده ایجادشود

صورت شکل گرفته سپس از طریق کارگاه های رو در رو زیر تضمین شد. برنامه آموزشی اسلوونی به این  
 : شد

 

 
  تااختصاص داشت   تعلیمیو   آموزشیبه مفاهیم اصلی آموزش های بزرگساالن،  اولین کارگاه آموزشی

با به شرکت کنندگان مقدمه ای   رابطه  و  از طریق    .بدهدکلیدی    موضوعاتاین    در  یادگیری  انواع  ارائه 
آموزش، در هنگام    مختلف  نیاز به روش های  و مختلف یادگیری    سعی داشتند مفاهیم ، مربیان ها  سبک

 بسیار متفاوت   که در داخل یک جامعه را نشان دهند پردازش اطالعات و دانش به افراد با انواع یادگیری  
 است.

 
همچنین بر  ارتباطی مختلف و تأثیر آن ها بر انواع برخوردها و  روشهای در بخش ارتباطات، مربیان بر 

مفهوم ارتباط غیر   ، در شرایط درگیری ات. عالوه بر این، مسئله ارتباطتمرکز کردندبدن ارتباطات معنای 
 . درنظر گرفته شد بحث هاو خشونت آمیز در بازتاب های مشترک 
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2021می   30: ه اولکارگا 
. ی بدنارتباطات زبان بدن و موضوع: 

  2021 ژوین16: ه دومکارگا 
کالمی.   اتارتباطموضوع:  

2021ژوِین   26: ه سومکارگا 
ارتباط هدفمند با گروه های مختلف هدف و متدولوژی های کارگاهی. موضوع:  

 
 

  در مهارت بر  مولتی پالیرهابا آموزش  تعلیمیچشم انداز عملی   ، آموزشروز دوم 
، در آن سواالت در مورد سبک های یادگیری که  ، آماده سازی یک کارگاه آموزشی

 معرفی شد. روز آموزش ی  زمان بندی و تغییرات در برنامه ها
 

کارگاه    تا  شد، داده    تکلیف  به مولتی پالیرهااز روز آموزش دوم تا سوم،  ،  ارتباطیپل ساز  به عنوان یک  
یر ها نیز در اجرای جلسات آنالین،  طول روز سوم، مولتی پال . دردهند و ارائه کردهآماده ی را های کوتاه

 . ندآموزش دید GOOGLE MEETبا استفاده از ابزارهایی مانند زوم و 
 
 

 مدل دانمارکی 
به دلیل ماه رمضان    عنوان سه کارگاه رو در رو بر اساس برنامه سازماندهی شد که مدل دانمارکی به  

به صورت زیر    نمارکیدیگر کمی به تاخیر افتاد. مطابق با برنامه آموزشی کلی، آموزش دا  همکارانبرای  
 ساختار بندی شد: 

 

 
ارتباط کارگاه  اساس  ات  اولین  بر  تئوری  نظر  از  پونتی"بدنی  مرلو  و    " موریس  گرا  بدن  پدیدارشناسی  و 

،  رفتاری  شناختی  حلقه مفهوم   به عنوان ،حافظه عضالنیعالوه بر این یک رویکرد عصبی و مفهوم 
 . نیز بود  دارندکه در آن افکار، احساسات و رفتارها با یکدیگر تعامل 

 
پالیرها  مربی   در زندبه مولتی  بدنی  ارتباط  اهمیت  دادن  برای نشان  و  انواع تمرینات عملی  روزمره  گی 

.  کردارائه  بودند    مجبور به برقراری ارتباط و اطالع رسانی   آنهاکه در آن    را   همچنین در موقعیت های خاص 
تمام   مثال،  باید  به عنوان  انتخابشرکت کنندگان  به  در مورد یک موضوع  با  خود    یک سخنرانی کوتاه  و 

 تاکید کنند. را خود   های ارتباطیپیامآن تا  داشته باشند  استفاده از موقعیتهای مختلف بدن
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را بررسی کرد و  +  MultiPLUSدانمارکی تمام اهداف و فعالیت ها در پروژه    همکار ،  تکمیل کنندهبه عنوان  
 اشاره کرد.  مولتی پالیرهابه طور خاص به نقش 

 
دوم   بدنی    دقیقیپیگیری  جلسات  کارگاه  ارتباطات  کردن  اضافه  دستورالعمل  متدولوژیکی با  برای    و 

با تجربه مربی  سخنران متخصصتوسط یک    ارتباطات کالمی گری سیاستمداران و دیگر ذینفعان  حرفه ای 
مولتی  ارتباطی،  قوانین تعدادی از روش های ساده و   تا. از مقدمه تشکیل شدارتباطی    موقعیت های  در

بار به چالش کشیده شد  هاپالیر با این حال، این بار به عنوان  کنند  سخنرانی  تا برای یکدیگر  ندنیز این   .
دستورالع یک سری  از  بود  قرار  تمرین،  متقابلی یک  بازخوردهای  و  کنند  پیروی  کالمی  و  گویا  های  مل 

 بدهند. 



46
 

 
 
 
 
 

از    ، و بر ارتباطات هدفمند  شد   یک گام نزدیک ترمولتی پالیرها  به وظایف ارتباطی  آموزش  سوم  جلسه  
نیاز . در میان  تمرکز کردات  منافع و سطوح ارتباط  ، هدف  گروه های مختلف  های جمله روشن شدن پیش 

دیگر،   پالیرها چیزهای  شدند  یشخصیت  های روشبا    مولتی  و  آشنا  تحلیل  و  تجزیه  برای  میتواند  که   ،
، در نتیجه برای انطباق ارتباطات بر  مورد استفاده قرار گیرد  پاسخگویی به نیازهای یک گروه هدف خاص 

مروری بر بسترهای مختلف سازمانی    ، ارهیپال  عالوه بر این، به مولتی  .کاربرد داشته باشد  این اساس
کارگاه های   کار،  بازتابی    پرسشهای،  آیندهمانند مغازه های  تیم های  و  باز  فضای  قدردانی، متدولوژی 

، جایی که از  راه حل بیابند  برای حل یک کار خاص مولتی پالیرها بود که داده شد. پس از بررسی، نوبت  
ه ها برای یک گروه هدف خاص با استفاده از متدولوژی شخصیت آنها خواسته شد تا یک رویداد را در گرو

 و یکی از رویکردهای سازمانی ارائه شده برنامه ریزی کنند. 
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 :  ارزیابیمرحله  .9
یادگیری برای آموزش های   های ارائه امتیاز 

 آینده

 مقدمه 9.1
با    مطابقکامال   از برنامه آموزش   کتابچه مدیریت  با برنامه اصلی و همچنین  کیفیت پروژه، ارزیابی کامل 

MultiPLUS    +  مورد در  هم  امر  این  است.  شده  پالیرانجام  مورد مولتی  در  هم  و  کننده  شرکت  های 
هدف در درجه اول کشف این بوده است که آیا نسخه های محلی برنامه آموزش    صدق میکند.  همکاران

نیازهای  ت و  خود  ارتباطی  وظایف  با  رابطه  در  محلی  کنندگان  برای شرکت  مثبت  یادگیری  اثر  حال  به  ا 
آموزش در چشم متدهای ارزیابی  ، عالوه بر این، هدف .را داشته است  مولتی پالیرهامقدماتی به عنوان 

یرون  ب  IO2  بعدی  حلهدر مر  ، کهآینده+    MultiPLUS   دفترچه  انداز آینده مناسب برای توضیحات بیشتر در
 .بود  می آید

 
 را در پروژه مشخص کرده است:   IO1با این اهداف، فعالیت های ارزیابی زیر پایان فاز 

 
آموزش  هماهنگ  اتریتاث  ی ابیارز جلسه  هر  از  همه    ی بعد  یک    اتتاثیر  ارزیابی.  همکارانبا  شامل 

  مولتی پالیرها سواالت کیفی است.    و   باز   گزینه ای، چند  سواالت    در دو شکل پرسشنامه ساختار یافته  
فرم به عنوان  این . ندتکمیل کرد شفاهییا در برخی موارد به صورت  اریبه صورت نوشتپرسشنامه ها را 

 . بود، اما همیشه با شرایط محلی سازگار شده انجام شدالکترونیکی  پژوهشیک 
 

پس از اتمام تمام برنامه های آموزشی    در یک جلسه جداگانه  همکاران یک جلسه ارزیابی کیفی در میان 
اساس سواالت مشابه به عنوان  انجام شد  محلی بر  پالیرها.  نیمه ساختار یافته، مولتی  فرم  یک  در   ،

 . را انجام دادنددر تجارب و نقاط یادگیری از برنامه های محلی  بررسی همکاران 

 
شامل    IO1ارزیابی نهایی    این . IO1های    توسعه در اجرای فعالیت کلی از فرایند    همکاران کلی  ارزیابی 

مختلف فعالیت    در رابطه با بسیاری از وظایف  اتنظارت و ارزیابی تاثیر  همراه با یک بررسی الکترونیکی،  
 است. IO1در مولتی پالیرها ی برنامه آموزش ها از جمله
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ک برای برنامه آموزشر  : الگوی ارزیانی 6جدول  مولت  پالیرها مشت 

چگونه ارزیانی   امروز زیر را در مورد برنامه آموزشر  جمالت
: یم کنید

نه  اصال کمت    یتا حدتا حد معقول بسیار

    . من امروز دانش جديد زيادي بدست آوردم

    . در مورد روش ها و ابزار های جدید یاد گرفتم امروز  من

کت  امروز من  ک با دیگر شر در بازتاب های هیجان انگتر  مشتر
همراه بودم. کنندگان 

    

انان در توضیح موضوع آموزش امروز  خوب  واقعا   سخت 
. بودند 

    

    . آموزش به طور کامل انتظارات من را برآورده کرد

-زیر را چگونه ارزیانی یم کنید سواالت
را بنویسید: کلیدی ، کلمات  با گلمات خودتان لطفا 

 

ی امروز چه بود؟   مهم ترین نکته یادگتر

 ا ؟ چرا/چر د آیا امروز در طول آموزش احساس راحتر میکردی
نه؟ 

 

ک در طول آموزش   آیا شما در بحث ها و بازتاب های مشتر
امروز سهیم بودید؟ 

چرا/چرا نه؟ 

 

ي ر چه  ی  د تمرين امروز از دست دادي در ا چتر  ؟ چه چتر 
خواهید به آموزش اضافه کنید؟ یم

 

 
 

 باال نشان داده شده است.  6برای ارزیابی برنامه آموزشی در جدول مولتی پالیرها فرم ارزیابی 
 
 

 يادگیری از ارزيابی همکار  نکاتنتیجه گیری ها و  9.2
مولتی بازخورد    با توجه به محلی در زمینه های مختلف    مولتی پالیرهای از برنامه آموزش    همکاران ارزیابی  

اصالح شدشرکت    پالیرهایی که بودند  این  کرده  که هر    مسلم .  بر جمع آوری   همکاراست  زیادی  تاکید 
از   تا بتواند   های برای مشارکت  برنامه های محلی  در طول  مولتی پالیرهاارزیابی   های وردبازخ  بعدی داشت 

 همکاران ارزیابی    درکلیدی  . در زیر نکات  ترجمه کند  حرفه ای آموزشی  یادگیری   کاتبه ن  مولتی پالیرها را 
 : مولتی پالیرها آمده است با برنامه آموزش ارتباط  و جمع آوری نهایی نیازها و نقاط یادگیری در 

 
 

 پروژه   کلی نیازها و الزامات برای بررسی اجمالی از فرایند
از    های بازخورد ای  پالیرها گسترده  کشور    مولتی  چندین  نیاز  همکار از  مورد  شد در  انجام  یک    ها  تا 

اجمالی پروژه  کلبرای    بررسی  نه  باشد+    MultiPLUS  فرایند  امر  این  نیاز  در  تنها.  یک    در  هامورد 
 اعمال میشود.  نهاآ و فعالیتهای دقیقتر مولتی پالیرها برای نقش بلکه بررسی اجمالی از انتظارات پروژه 
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این که    ذکرزمینه، شایان    در  پالیرها  است  پروژهمولتی  به   هیچ موردی  در  + MultiPLUS  در  وابستگی 
قبلی   یاتتجرب  عمال کردنانتخاب شده قادر به اهمه مولتی پالیرها  سازمان های شریک ندارد. اگرچه  

این  بودند، اقلیت یا   جوامع مهاجر دراجتماعی و محلی   جاری انتشار موضوعات ، از نظر برقراری ارتباطخود 
انتظارات خاص  ننشان   از  به طور کامل  که آنها  در برنامه    همانگوه که   مولتی پالیر بودن، میدهد  وظایف 

 .هستندآگاه  اصلی تصور میشود
 

این  و    با  گیری  نتیجه  یک  این  زمینه،  مهم    نکته پس  مولتی  برنامه  اجرای  از  یادگیری  آموزشی  های 
است    پالیرهای همکار  روند پروژه یک بررسی کلی    که سریعاالزم  و موقعیت مرکزی   واضح در    از نقش 

  مولتی پالیرها . میکنند داشته باشنددریافت پول که برای آنها هایی پروژه و در تکمیل پروژه مولتی پالیرها
فعالیت   بهطور مستقیم  به    IO1فعالیت های  اینکه چگونه  و کرده  بررسی گام به گام را پروژه    بتوانندباید  

 است. IO3در   مولتی پالیرها فعالیت هایبرای   یپیش نیازاین خود  ، که منجر میشود را بدانند IO2های 
 
 

 آموزش عملی و تمرینات ارتباطی فعالیت های   الویت هاینیازها و
از ارزیابی   روش  -به گسترش دامنه فرایند آموزش عملی  همکاران مه  ، همولتی پالیرهابه عنوان یادآوری 

مولتی  این بود که برنامه آموزش    تمام کشورهادر    از مولتی پالیرهاشناختی اشاره کرده اند. یک پیام  
بسیار هیجان انگیز و مرتبط بوده است. با این حال، این نشان میدهد که آموزش بسیار فشرده بود    پالیر

دیگری در زمینه های  بیشتریروش ها و تمرینات در  ، فرایند یادگیریعمیق کردن اضافی برای بدون زمان 
پالیر   مانند عملی  این .  بود  مولتی  آموزش  به  روش    نیاز  رویکردهای  در  مشترک  بازتاب  برای  زمان  و  تر 

جدید   به زمینه های  انتقال  و  فرایند به  داردشناختی  تجربه  و  بازتاب مشترک  از یک  به عنوان بخشی   .
از   برخی  گذاری،  به    مولتی پالیرهااشتراک  نیاز  به  یکنیز  دادن    تشکیل  در گوش  و آموزش  واقعی  تیم 

 . نداشاره کرد  یرهامولتی پالفعال در برنامه آموزش 
 

برنامه آموزش  دارند،    اطالع رسانی تجربه   مراحل  به طور کلی در   مولتی پالیرها به طور خالصه: اگر چه  
که نیاز به گسترش جلسات  داد   ارائههای جدیدی را  روش شناسی بسیاری از رویکردهای و مولتی پالیر

 .بودبهینه انتقال    سطحبه  برنامه قبل از رسیدن  بیشتری و تمرینات متدولوژیک عملینمونه های با 
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پروژه بسیار مهم است. فعالیتهای  به    اتنتیجه گیری این است که ترجمه و انتقال تجربیات از ارزیابی تاثیر
های  ت  در اجرای فعالی  آموزش روش شناختی به وضوحهای  که دیدگاه  است که نشان میدهداین دلیلی  

IO2    یک مشخص شده ارتباط    احتمال   است.  که  است  حال   توصیف متدولوژی های مختلفبا  این  در  که 
مثال،   عنوان  به  آموزش عملی صورت میگیرد.به شکل    ، معرفی شد  مولتی پالیرحاضر در برنامه آموزش  

با هدف  IO2با توجه به متدولوژی ها و ابزارهای مختلف، میتواند در کارگاه ها  در سازماندهی IO1تمرینات 
از  انجام شود.    IO3  کارگاهی خاص در   فعالیهایبرای تکرار    مولتی پالیر آماده سازی    مولتی پالیرها برخی 

اند   کرده  پیشنهاد  فراملی  کهحتی  تبادل  انجام  میتواند  آموزشی  فرایندهای  کند  چنین  که  ایجاد  آن ،  در 
 . با کشورهای دیگر دارندتعاملی   مولتی پالیرها

 
 مولتی پالیر از برنامه کلی  خود  و محلی    مدل های کشورهای مختلفدر    مولتی پالیرهابه طور خالصه،  

البته تغییراتی وجود داشته است، جایی که برخی نشان دادند  از بخش های آموزشی بسیاری  رضایت    .
های آموزشی محبوبتر از دیگران بودند. با این حال، به نظر میرسد که ترکیب کلی برنامه آموزشی   موضوع 

و همچنین از نظر   مولتی پالیرها و یادگیری از نظر نیازهای یادگیری محلی در میان    ی از موضوعات آموزش
 بط بوده است.اولویت های موضوعات مرت

 
در گروه   مولتی پالیرها پاسخ کامال دقیق به نیازها و پیشنهادات که    در نتیجه گیری این است که مشارکت  

بودارائه  اولیه    مرکزیهای   تمرکز ملی  در گزارش  همانطور که،  کردند موفق  اساس  بر  و   خالصه  تجزیه 
 .شده است  تحلیل
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