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هحَس هحسَب هی ضَد وِ دس  –( است وِ یه سٍش هؼلن Lecturingضٌاختِ ضذُ تشیي سٍش آهَصش دس سشاسش دًیا سخٌشاًی)

هؼشٍف تشیي سٍش هؼلن هحَس تِ ضواس هی  "سخٌشاًی" آى فؼالیت ّای آهَصش ٍ یادگیشی ػوذتا تَسیلِ هؼلن ّذایت هی ضَد.

 والس ّای تضسي هی تاضذ.  دسهساط تشیي سٍش تذسیس دس اوثش والس ّای داًطگاّی؛ تَیژُ سخٌشاًی آیذ. 

تٌاتشتؼشیف؛ سخٌشاًی ػثاست است اص اسائِ داًص ٍ اعالػات تَسظ هؼلن تِ گشٍُ یادگیشاى هی تاضذ وِ ػوذتا جٌثِ والهی داسد. ًام 

وِ اص سَی یه ضخص آگاُ تش هاًٌذ هؼلن دس اختیاس اضخاصی وِ است وِ یه گفتاس آهَصًذُ است  "اسائِ ًوَدى "دیگش سخٌشاًی 

  آگاّی ووتشی داسًذ.

 هی ضَد.  تِ سٍش سخٌشاًی اعالق  "یادگیشی دسیافتی "ٍ  "تذسیس ًوایطی "ًام ّای دیگشی چَى 

 

 سخٌراًي رٍش اجراي هراحل

 سخٌراًي براي آهادگي :اٍل هرحلِ

  تجْیضات ًظش اص آهادگی -

 هذسس ػاعفی آهادگی -

 صهاى ًظش اص آهادگی -

 

 سخٌراًي هقذهِ :دٍم هرحلِ

 ضاگشد ٍ هؼلن تیي ساتغِ ایجاد . 1

 سخٌشاًی هْن ًىات ٍ ّذفْا صشیح تیاى  -اًگیضش   یجاد -ضاگشداى  ّای خَاستِ ٍ ػالیك ضٌاخت -ضاگشداى:   تَجِ جلة. 2-

 

 سخٌراًي هحتَي ٍ هتي :سَم هرحلِ 

 هحتَی تَدى جاهغ . 1

 هحتَی هٌغمی ساصهاًذّی . 2

 جسوی فؼالیت :استثاعی  ج واًالْای تغییش :ب    تغییشدادى :هحتَی:  الف اسائِ عَل دس ضاگشداى تَجِ ستمشاس. ا3

 تىشاس – وَتاُ استشاحت - تَجِ - خَدآگاّی - توشیي - تأویذ -سخٌشاًی   ُ.  حیي دس پاسخ ٍ پشسص :د 

 

 گيري ًتيجِ ٍ بٌذي جوع :چْارم هرحلِ

 .تگَیٌذ آًْا دستاسُ سا خَد ًظش یا تیاٍسًذ خاعش تِ سا دسس هْن ًىات اص تؼضی وِ تخَاّذ ضاگشداى اص :الف

 .گَیذ پاسخ ضاگشداى سَالْای تِ :ب

 .وٌذ هشٍس ٍ گَضضد سا دسس اساسی ٍ هْن ًىات :ج

 ضاگشداى ّای خَاستِ ٍ ػالیك ضٌاختد. 

 

 

 



  فٌَى آهَزش با رٍش سخٌراًي

 آهادگي تذریسف ّاي آهَزشي ٍ اّذابياى  .1

 تیاى ّذف ّای آهَصضی ٍ آهادُ وشدى یادگیشًذگاى دس آغاص ّش دسس  -

 آهادُ ساصی یادگیشًذگاى تشای یادگیشی اّذاف آهَصضی هاًٌذ هشٍسی وَتاُ تش دسٍس جلسات لثل -

 تشاًگیختي ػالدق یادگیشًذگاى تشای یادگیشی دسس جذیذ -

وِ گاهی فشاتش اص  هی تاضذ " تَضیح دادى"  هفیذ ٍ هَثش َصش تِ سٍش سخٌشاًیاسائِ تَضیح : هْن تشیي ٍیژگی آه -

ٍ تطشیح اسائِ صشف داًص ٍ هؼلَهات تَدُ ٍ تِ تیاى ػلت سٍیذادّا، سٍاتظ تیي هفاّین ٍ اًذیطِ ّا ٍ تَصیف 

.... تاالسوی چِ ًَع ون   "چِ  "تفسیشی:  -فشآیٌذّا هی پشداصد. تَضیحات ػوذتا تِ سِ دستِ تمسین هی ضًَذ: 

 خًَی است؟

 .... آًوی چگًَِ ایجاد هی ضَد؟ "چگًَِ  "تَصیفی:  -                                                                         

.... چشا خستگی دس اثش آًوی ایجاد هی   "چشا  "تؼلیلی:  -                                                                   

 ضَد؟

  .دس اسائِ تَضیحات تایذ اص صتاًی سادُ، هستمین ٍ ساصهاى یافتِ تشای تیاى هفاّین استفادُ وشد 

پیص ساصهاى دٌّذُ هجوَػِ ای اص هفاّین هشتَط تِ هغلة یادگیشی است وِ پیص :  استفادُ از پيش سازهاى دٌّذُ .2

اص آهَصش جضدیات تفصیلی آى هغلة دس اختیاس یادگیشًذگاى گزاضتِ هی ضَد ٍ پایِ یادگیشی آى هغلة جذیذ سا 

  تطىیل هی دّذ. 

اص هفاّین تسیاس جاهغ است وِ ًمص پیص ساصهاى دٌّذُ فشاّن وشدى هفاّین هطوَل وٌٌذُ یؼٌی تذاسن هجوَػِ ای 

گیشًذ، وِ تصَست خالصِ ای اص هَضَع دسس دس آغاص دسس دس  هفاّین ٍ اعالػات ووتش جاهغ تحت ضوَل آى لشاس هی

اختیاس یادگیشًذگاى لشاس هی گیشًذ وِ ضاهل هغالثی اص ػٌاصش ساصهاى دٌّذُ تشای یادگیشی ّای جذیذ تذاسن هی 

 ( همایسِ ای2( تَضیحی یا ًوایطی        1ساصهاى دٌّذُ ػثاست است اص: اًَاع پیص  تیٌٌذ، هی تاضذ. 

 دس دٍ هَسد ووه وٌٌذُ است:  پیص ساصهاى دٌّذُ

  صهاًی وِ یادگیشًذُ اص پیص هغالة هطاتِ تا هغلة جذیذ سا ًیاهَختِ است وِ تتَاًذ هغلة جذیذ سا تِ آًْا

 ستظ دّذ.

  ُالصم سا لثال آهَختِ است اها ساتغِ تیي آًْا ٍ هغلة جذیذ تشای اٍ ٍلتی وِ یادگیشًذُ اعالػات هطوَل وٌٌذ

 سٍضي ًیست.

س هٌظَس اص ایشاد سخٌشاًیایي است وِ ضوا تؼٌَاى هذسس هغالة ٍ هَضَػات سا دس لالة تیاًات هٌغمی دایراد سخٌراًي:  .3

 اختیاس یادگیشًذگاى لشاس دّیذ:

 ضشٍع تا یه همذهِ -

 دادى تَضیحات ضشٍسی  -

 هذاسن، ضَاّذ ضشٍسی، یافتِ ّای پژٍّطی جْت هستٌذ ساصی تَضیحاتاسائِ  -

 ًتیجِ گیشی ًْایی -

 رٍش ّایي کِ بِ هَثر بَدى ٍ بْبَد رٍش سخٌراًي کوک هي کٌٌذ: سایر 



 شَر ٍ شَق ٍ تحرک در سخٌراًي .4

 گرهي ٍ شَخ طبعي .5

 پرسيذى سَال ٍ ٍارسي هشکالت درک فراگيراى .6

 یادداشت برداري .7

 دادى تکليف .8

 استفادُ از رٍش سخٌراًي هَارد

 آًجا وِ ّذف اصلی اًتمال هؼلَهات هؼلن است. -

 هَلؼی وِ هغالة سخٌشاًی تِ عشیك دیگشی دس دستشس یادگیشًذگاى لشاس ًذاسد. -

 صهاًی وِ هغالة پشاوٌذُ ّستٌذ ٍ هذسس تایذ آًْا سا هشتة وشدُ، ساصهاى دادُ ٍ دس اختیاس یادگیشًذگاى لشاس دّذ.  -

 سی هغالة دس حافظِ تشای هذت عَالًی الصم ًیست. ٍلتی وِ ًگْذا -

صهاًی وِ هؼلن هی خَاّذ یادگیشًذگاى سا سٌّوایی وٌذ ٍ دستَسالؼول ّایی دس اختیاس آًاى لشاس دّذ تا تشای  -

 یادگیشی اص عشیك سٍش ّای دیگش تذسیس آهادُ ضًَذ.

 

 راّکارّایي براي آهَزش اثربخش با رٍش سخٌراًي:

 تِ دلت ساصهاى دّیذ.هَضَع دسس خَد سا  -

 لسوت ّای دضَاس دسس سا پیص تیٌی ٍ تشای آى تشًاهِ سیضی وٌیذ. -

 هغالة سا سٍضي تیاى وٌیذ ٍ اص واستشد ولوات ٍ ػثاسات هثْن تپشّیضیذ. -

 ضَس ٍ ضَق خَد سا تشای هَضَع تاصُ ٍ دسس ًطاى دّیذ. -

 

 سخٌراًي رٍش هحاسي 

  هؼلن تشًاهِ تا صیادی حذ تا تَاًذ هی سٍش ایي .است اسصاًی تسیاس سٍش .است پشجوؼیت والسْای هختص سخٌشاًی، سٍش

 سخٌشاًی هَلؼیت است پزیش اًؼغاف تسیاس سخٌشاًی سٍش تجْیضات، هجوَػِ ٍ هىاًی ٍ صهاًی هَلؼیتْای تِ تَجِ تا .یاتذ تغثیك

 .ضَد تٌْایی احساس واّص ٍ ًفس تِ اػتواد ػاللِ، صیثایی، رٍق اجتواػی، تمَیت سثة است هوىي
 

 سخٌراًي رٍش هحذٍدیت 

 تىلن لذست .ضَد هی استفادُ ضٌَایی حس اص تیطتش .ًیستٌذ فؼال چٌذاى ضاگشداى است ٍحذُ هتىلن هؼلن چَى سٍش، ایي دس

 ػذم تِ هتؼلك تیطتش سخٌشاًی سٍش هحذٍدیت ٍ .گشدد هی هٌظَس آى دس فشدی تفاٍتْای .ضَد ًوی تمَیت چٌذاى ضاگشداى

 ٍ آساهص سخي، سٍاًی سخٌگَیی، سٍش صذا، هاًٌذ ضخصیتی خصَصیات اص تشخی ٍجَد هستلضم سٍش، ایي .آًْاست صحیح واستشد

 .است ... ٍ ًظن

 تْيِ ٍ تٌظين: رزیتا چراغي عضَ ّيات علوي گرٍُ پرستاري


