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Lecture & Programmed Lecture
 سخٌزاًی بِ ػٌَاى لذیوی تزیي رٍش هَثز ٍ التصبدی بزای اًتمبل اعالػبت بِ گزٍُ بشرگی اس فزاگیزاى است .بی تزدیذ تَاًبیی ٍ
هْبرت استبد در تبثیزپذیزی ایي فزآیٌذ دارای اّویت است .سخٌزاى هی تَاًذ ػَاعف داًطدَیبى را بزاًگیشد ٍ آًبى را بِ سَی هَضَع ٍ
ّذف خبظ راٌّوبیی ًوبیذ.
 رٍش سخٌزاًی در ًظبم ّبی آهَسضی سببمِ ای عَالًی دارد .ارائِ هفبّین بغَر ضفبّی اس عزف استبد ٍ یبدگیزی آى اس عزیك گَش
وزدى ٍ یبدداضت بزداضتي اس عزف داًطدَ اسبس ایي رٍش را تطىیل هی دّذ.
 هغبلؼبت ًطبى دادُ است وِ تَخِ ٍ توزوش داًطدَیبى بؼذ اس  45دلیمِ ووتز هی ضَد .سخٌزاًی ّب ببیذ عَری سهبى بٌذی ضًَذ وِ
بیص اس  45دلیمِ عَل ًىطٌذ ٍ حتوب ببیذ سهبًی بزای پبسخ بِ سؤاالت در ًظز گزفتِ ضَد.

 هر سخنرانی دارای سه بخش زیر است :
 )1بخص همذهبتی (همذهِ)  :در ایي بخص فزادٌّذُ سهیٌِ را بزای ارائِ هغلب آهبدُ هی سبسد .سپس هَضَع سخٌزاًی ٍ بزًبهِ ای
وِ بزای آى تذارن دیذُ است را اػالم هی وٌذ.
 )2بخص هیبًی (بذًِ)  :استبد اعالػبت ٍ ًىبت السم را درببرُ هَضَع بیبى هی وٌذ .بیطتزیي ٍلت سخٌزاًی صزف ایي بخص هی
ضَد.
 )3بخص پبیبًی (خوغ بٌذی ٍ ًتیدِ گیزی)  :آخزیي بخص در رٍش سخٌزاًی ًتیدِ گیزی است .استبد ببیذ تَخِ داًطدَیبى را بِ
بخص ّب ٍ هَاد اسبسی سخٌزاًی خلب وٌذ ٍ اس آًْب بخَاّذ درببرُ هسبئل هَرد ًظز ٍ بب اّویت در سخٌزاًی هثبل ّبیی اس خَد
بشًٌذ ٍ خالصِ ای اس سخٌزاًی را بیبى وٌٌذ.

 مسایا :
.1
.2
.3
.4
.5

ایي رٍش بب ٍلت اًذن والس هتٌبسب است ٍ استبد هی تَاًذ بب بیبًبت هٌظن خَد تَخِ یبدگیزًذگبى را بِ سزػت بِ هَضَع
درس خلب وٌذ.
بب استفبدُ اس ایي رٍش استبد هی تَاًذ داًص -تدزبِ خَد را بِ وبر گیزد ٍ یبدگیزًذگبى را بب هفبّین اصلی درس آضٌب سبسد.
بب ایي رٍش استبد لبدر است بِ تؼذاد بیطتزی اس داًطدَیبى درس بذّذ ٍ در صَرت لشٍم بز حدن هغبلب درسی بیفشایذ.
بغَر ولی رٍش سخٌزاًی اس ًظز ًسبت تؼذاد استبد بِ داًطدَ ،فضب ٍ اهىبًبت السم بزای تذریس در همبیسِ بب سبیز رٍش ّب
بسیبر همزٍى بِ صزفِ است.
اگز استبد بِ ایي رٍش هسلظ ببضذ هی تَاًذ هیشاى ػاللِ ٍ هیل بِ هغبلؼِ ٍ یبدگیزی را در یبدگیزًذگبى افشایص دادُ ٍ سهیٌِ را
بزای درن هغبلب تبسُ فزاّن وٌذ.

 محذودیت ها :

 )1ایي رٍش بزای یبدگیزًذگبًی وِ بِ گَش دادى ٍ یبدداضت بزداضتي ػاللِ ٍ ػبدت ًذارًذ هفیذ ًیست.
 )2در ایي رٍش ارتببط بیي استبد ٍ داًطدَ یىغزفِ است ٍ بیطتز اٍلبت استبد سخٌگَی هغلك ٍ داًطدَ سبوت ٍ غیزفؼبل است.
 )3در ٌّگبم تذریس پی بزدى بِ هیشاى ػاللِ ٍ یبدگیزی داًطدَ بسیبر هطىل است.
 )4رًٍذ آهَسش ٍ یبدگیزی بیطتز در اختیبر استبد است تب داًطدَ.
 )5در ایي رٍش بیطتز تبویذ بز اًتمبل داًص ٍ اعالػبت است تب وبربزد آى.
 )6در ایي رٍش تالش استبد بزای ارائِ هغبلب است ٍ ووتز هی تَاًذ تَخِ ٍ ػاللِ داًطدَ را بِ هَضَع خلب ًوبیذ.
 )7ایي رٍش بِ تٌْبئی بزای ایدبد هْبرت ّبیی هثل حل هسئلِ یب تغییز ًگزش ٍ فؼبلیت ّبی ػولی هٌبسب بٌظز ًوی رسذ.
 )8در ایي رٍش بِ ػلت ،ارتببط یىغزفِ در عَل هذت تذریس ٍ بزٍس خستگی در ضًٌَذُ ،بِ تذریح تَخِ ٍ ػاللِ داًطدَ وبّص
هی یببذ.
 در دًیبی اهزٍس الحبق بحث ،پزسص ٍ پبسخ ٍ حل هسئلِ بِ سخٌزاًی سٌتی آًزا بِ رٍش تذریس فؼبل ٍ اثزبخص تبذیل وزدُ ٍ آًزا اس
سخٌزاًی سٌتی بِ سخٌزاًی تؼبهلی تبذیل ًوَدُ است.

 در ایي رٍش تذریس وِ بزای آهَسش تؼذاد ًسبتب سیبد داًطدَ بِ وبر هی رٍد اس ضیَُ سخٌزاًی ،بحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پبسخ در
لسوت ّبی هختلف ّز خلسِ تذریس استفبدُ هی ضَد ،بغَریىِ داًطدَیبى در عَل هذت والس بِ صَرت فؼبل در خزیبى یبدگیزی لزار
هی گیزًذ .در ایي رٍش ،استبد پس اس بیبى اّذاف ٍ تَضیح هختصزی درببرُ آى ،بب عزح هسبئلی در رابغِ بب هَضَع درس ٍ پزسص ٍ
پبسخ اس داًطدَیبى ،هغبلب درسی را هَرد بزرسی لزار هی دّذ .در ایي ضیَُ اس اًَاع ٍسبیل دیذاری ٍ ضٌیذاری استفبدُ هی ضَد ٍ
داًطدَیبى بِ گزٍُ ّبی وَچه بزای یبفتي پبسخ سَاالت هغزح ضذُ تمسین ضذُ ٍ بب بحث ٍ هطبروت فؼبل فزاگیزًذگبى یبدگیزی آسبًتز
اتفبق هی افتذ.

 مسایا :
.1
.2
.3
.4

بب هطبروت داًطدَیبى در خزیبى یبدگیزی ،ارتببعبت دٍ عزفِ بِ خَبی بزلزار هی ضَد.
بب تَخِ بِ پزسص ٍ پبسخ ٍ بحث ّبی گزٍّی ،یبدگیزی ّوشهبى ایدبد هی ضَد.
ببسخَرد فَری اس هیشاى فزاگیزی داًطدَیبى فزاّن هی گزدد.
بب فؼبلیت ّبی گزٍّی ،یبدگیزی بزاسبس حل هسئلِ ٍ یبفتي راُ حل ّبی هٌبسب اًدبم هی ضَد.

 محذودیت ها :

 .1سخٌزاى بذٍى بزًبهِ ریشی لبلی بزای فؼبلیت ّبی هختلف آهَسضی در ّز خلسِ ًوی تَاًذ والس را بِ ایي ضیَُ ادارُ وٌذ.
 .2خوغ بٌذی هغبلب هطىل است ٍ ًیبس بِ توزیي ٍ تدزبِ دارد.
 .3وٌتزل سهبى ٍ سزػت در ارائِ هغبلب درسی بب تَخِ بِ فؼبلیت ّبی گزٍّی بِ راحتی اهىبى پذیز ًوی ببضذ.

 روش اجرا :

ًىبت سیز هی تَاًذ راٌّوبی خَبی بزای اخزای سخٌزاًی بزًبهِ ریشی ضذُ ببضذ:
 ابتذا اّذاف ّز خلسِ بِ دلت خَاًذُ ضَد تب بخَبی بزای داًطدَیبى تفْین گزدد.
 ضوي بیبى هختصزی درببرُ هَضَع درس ،سَال ٍ یب سَال ّبیی هغزح هی ضَد.
 پس اس ارائِ پبسخ ّبی داًطدَیبى سخٌزاى بب خوغ بٌذی اخوبلی ،هغبلب آهَسضی السم را بیبى هی وٌذ.
 بب ًطبى دادى یه فیلن ٍ یب عزح چٌذ سَال ،داًطدَیبى در گزٍُ ّبی وَچه بِ بحث هی پزداسًذ.
 سخٌزاى بب ادراُ ٍلت خلسِ ٍ بب استفبدُ اس ٍسبئل آهَسضی هغبلب ػلوی را بیبى هی وٌذ.
 در اًتْبی خلسِ ضوي هزٍری بز هغبلب ارائِ ضذُ خوغ بٌذی ٍ ًتیدِ گیزی هی ضَد.

منابع:
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 . 3ودَری ج ،دّمبًی م.ر ،اهیٌی م ،بذرافىي ل ،صببز م ،پیلِ ٍر ع ،گزاهی شً .ىبتی هْن در آهَسش پشضىی .هزوش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ
آهَسش ػلَم پشضىی ضیزاس.
 .4هزوش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضىی گیالى .وتببچِ دٍرُ آهَسضی ػلَم پشضىی.1393 .

