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  :)ع (حضرت علي

  :دانش دو گونه است
ــه گــوش   در طبيعــت سرشــته و ب
هشته، به گوش هشته سود ندهد      

  اگر در طبيعت سرشته نبود
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  :مقدمه

نگاهي گذرا به تحوالت علمـي چنـد دهـه اخيـر و توجـه بـه رخـدادهاي جوامـع بـشري در                        
افتد،   فتاده و مي  هاي اقتصادي و اجتماعي كه متعاقب عصر صنعتي و فرا صنعتي اتفاق ا              عرصه

اي هوشمندانه و آگاهانه با تغيير و تحوالت جـاري را بـراي               ضرورت آماده شدن براي مواجهه    
سازد كه در اين راستا پرداختن به مقوله آمـوزش در             هر انسان انديشمندي به خوبي نمايان مي      

خودآموزي در  هاي مختلف اجتناب ناپذير خواهد بود و از آنجا كه امروزه ارزش و اهميت                 زمينه
ارتقاء سطح بينش، دانش و حتي مهارت به خوبي به اثبات رسيده است و اينكـه بـا در اختيـار                     
بودن تكنولوژي آموزشي نوين، اين امر بيش از گذشته ميسور گرديده اسـت، لـذا ايـن مركـز                   

هاي ايزد منان در راستاي اهداف توسـعه آمـوزش پزشـكي از               تصميم دارد با استعانت از ياري     
يق تهيه جزوات آموزشي مناسب در موضوعات مختلف مربـوط بـه آمـوزش و يـادگيري و                  طر

موضوعات مرتبط با آن در جهت اين هدف حركت نمايد و لذا در گام اول، نخستين جزوه تهيه 
ضمناً در نظـر    . دارد  را جهت استفاده حضرتعالي تقديم مي      سخنراني چيست؟ : شده با موضوع  

ارشادي و اصالحي شما در آينده، ضمن بخشيدن غناي الزم به كار،            است با استفاده از نظرات      
بازخورد الزم نيز در خصوص ميزان استفاده شما عزيـزان از محتـواي تنظيمـي و ارائـه شـده                    

پيشاپيش از عنايت مبذوله در ايـن       . دريافت گردد، كه روش انجام كار متعاقباً اعالم خواهد شد         
  .گردد زمينه سپاسگزاري مي

  
  رحيميمسعود 

  مدير مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي دانشكده
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  :اهداف

  :رود پس از مطالعه و يادگيري مطالب قادر باشد از خواننده انتظار مي

  هاي انتقال پيام از طريق سخنراني را بيان نمايد روش -1
هـاي مختلـف افـزايش دقـت در دانـشجويان را در               اصول مورد نظر در شروع سخنراني و روش        -2

  خنراني توضيح دهدخالل س
  مراحل مهارت توضيح دادن مطالب را نام برده و نكات مورد توجه جهت وضوح را توضيح دهد -3
  هاي ايجاد عالقه در دانشجويان از طريق سخنراني را توضيح دهد روش -4
هاي ساختار بندي سخنراني بر اساس نظريه بليك را بيـان نمـوده و                مشخصات هر يك از روش     -5

  با هم مقايسه نمايدقادر باشد آنها را 
  هاي پيشنهادي براي افزايش وضوح در سخنراني را توضيح دهد روش -6
  مراحل مختلف سخنراني را نام برده و آنها را در عمل بكار گيرد -7
  هاي ارزيابي سخنراني را بيان نمايد روش -8
 رداصول و نكات كليدي مراحل شروع و خاتمه سخنراني را بيان نموده و آنها را در عمل بكار ب -9
  

  
  خالصه تاريخچه سخنراني

  

در قـرون وسـطي     . گـردد    قبـل از مـيالد در يونـان بـر مـي            5قدمت سخنراني به قرن     
 Lectureواژه  . ها، روش معمول تدريس در مدارس مسلمانان و مسيحيان بود           سخنراني

 گرفته شده است كه بـه معنـاي بـا صـداي بلنـد               Lectareاز لغت التين قرون وسطي      
  .خواندن است

  



  

    
                                                               ٤  

  سخنراني چيست؟

سـخنراني  . هاي آموزشي اسـت     ترين شكل   سخنراني يا تدريس به گروه بزرگ، يكي از قديمي        
هر چند در همه جا از مقبوليت برخوردار نيست،         . ابزار كارآمد انتقال دانش به گروه بزرگ است       

ـ                   اما  مي   ش             تواند با پوشش دادن به يك مطلب ايجاد فهم و انگيزه نمايد و بخش محـوري دان
(Cole knowledge)را ارائه نموده و به يادگيري دانشجويان جهت بخشد .  

 و غيـر كالمـي      (extraverbal) و فـوق كالمـي       (Verbal)يك سخنران بـه صـورت كالمـي         
(nonverbal)                    و با استفاده از لـوازم سـمعي و بـصري پيـام خـود را انتقـال (Transmission) 

  .دهد مي
  . باشد ها و تفاسير مي امل تعريفات، توضيحات، توصيفات، مثال ش:هاي كالمي پيام

ها و لغزش صدا، اشتباهات و استفاده از  بوسيله كيفيت صداي سخنران، مكث :پيام فوق كالمي
  .شود سكوت و توقف مشخص مي

 توسط حاالت بدني سخنران، حالت صورت و حركات بدن سخنران مشخص            :پيام غير كالمي  
  .شود مي

تخته سياه، وايت برد، ترنسپرنس، اساليد و در يك كالم وسـايل    : عي و بصري شامل   لوازم سم 
  .باشد سمعي و بصري مي

شوند كه مي توانند آنها را بررسي و انتخـاب            هاي فوق توسط دانشجويان دريافت مي       تمام پيام 
  .ردارندآيد نت ب هايي كه به نظرشان مهم مي كرده و احتماالً ذخيره و حفظ نمايند و از پيام

كند بلكه با حاالت كالمي، فوق كالمي و غير كالمـي    يك سخنران نه تنها مطالب را ارائه مي       
تواند معاني را منتقل كند كه موجـب برجـسته شـدن،              و استفاده از وسايل سمعي و بصري مي       

  .شود ارزشمند شدن يا كم ارزش جلوه كردن مطالب خاص مي
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كنـد، بعـد از       ته ميزان توجـه دانـشجو تغييـر مـي         بايد دانست در طول يك سخنراني يك ساع       
دهد اين كاهش توجـه،        دقيقه يك كاهش مشخص در ميزان دقت دانشجو رخ مي          20گذشت  

هاي كوتاهي مثل بحث گروهي مختصر يا حـل مـسأله سـاده               در صورتي كه سخنران فعاليت    
راي تجديـد دقـت     دهد، در واقع هر گونه تغيير فعاليت ب         براي دانشجو مطرح كند، كمتر رخ مي      

  .اهميت دارد
  :دو فعاليت جهت ايجاد دقت در دانشجو در خالل سخنراني

  (buzz group) هاي همهمه گروه) 1
يك روش ساده و موثر درگير كردن دانـشجويان در موضـوع مـورد بحـث مطـرح شـده و در                      

رنس شود، سپس نتايج روي تخته يا ترنـسپ          نفري در زمان كوتاهي بررسي مي      3-4هاي    گروه
  .شود به كل افراد نشان داده مي

  : مزاياي روش فوق

اين نوع بحث و بررسي يك استراحت كوتاه براي دانشجويان است تا دانشجويان با تمركز               ) 1
  .بيشتري به درس برگردند

  . نفر چك شود جرأت بيان بيشتري وجود خواهد داشت3-4وقتي جواب بين ) 2
  : معايب روش فوق

  .برد استفاده زياد آن اثرش را از بين ميتكرار اين روش و ) 1
. شـود    به صورت موقتي در حافظه كوتاه مدت نگه داشـته مـي            (recipt)هاي دريافت شده      پيام

اطالعات در صورتي كه به خاطر نمانند يا نت از آنها برداشته نشود و يـا بـه حافظـه طـوالني                      
  .شود مدت منتقل نشوند بعد از سي ثانيه فراموش مي
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  (brain storming)  افكاربارش) 2
  . روشي است براي فعال كردن دانشجو و يا درك كنوني دانشجويان از يك مسأله يا مفهوم

هاي خـود را بيـان كننـد وي           خواهد در مورد سوال يا مسأله اي پاسخ         سخنران از حاضرين مي   
فاصـله  ها را بدون اظهار نظر بر روي تخته يا برگ ترنسپرنس مي نويسد، پـس از يـك                     پاسخ

هـاي نوشـته    كند، اين پاسخ ها را با كالس مرور مي    سخنران فهرست پاسخ  )  دقيقه 2-3(كوتاه  
شده بايد در معرض ديد همه حاضرين كالس قرار داشته باشد كه به دانشجويان اين امكان را               

  .بدهد كه از يكديگر بياموزند
 آشفته اي كـه ممكـن       هاي   سخنراني فقط شامل يادداشت    (output)پاسخ دانشجو يا محصول     

شود كه نسبت بـه       هايي را هم شامل مي      است قابل درك باشد و يا نباشد، نيست، بلكه واكنش         
هاي آني معموالً به صورت غير كالمي هـستند كـه             پاسخ. شود  سخنران و سخنراني انجام مي    

  .شود توسط سخنران دريافت و تعبير مي
  

   دانشجو، تغييرات طوالني مدت در فهم و نگرش اوستهاي آني و قابل مشاهده بسيار مهمتر از پاسخ
  

بايد پذيرفت كه در اختيار داشتن يك ساعت زمان براي سخنراني در يك كالس، لزوماً به اين 
بـا  ! معنا نيست كه شما به عنوان سخنران بايد آن يك ساعت را در حال صحبت كردن باشيد                

توانيـد توجـه دانـشجويان را       شما مـي   هاي دانشجويان در طي سخنراني      شكل دادن به فعاليت   
هايي را جهـت فكـر كـردن بـراي آنهـا              جلب كنيد عاليق جديدي در آنها ايجاد كنيد، فرصت        

 از ميزان درك و اسـتنباط آنهـا بـه دسـت     (Feed back)فراهم نماييد و چند واكنش فيدبك 
  .آوريد
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 وقت ندارنـد كـه آن را        واكنش برخي سخنرانان نسبت به اين پيشنهاد اين است كه آنها آنقدر           
هاي دانشجويان هدر دهند و اينكه بـه هـر صـورت دانـشجويان در ايـن مـسأله                     روي فعاليت 

  .مشاركتي نخواهند داشت
افتد در جهـت آمـوختن    پاسخ به اعتراض اول اين است كه آنچه در جريان سخنراني اتفاق مي     

  . ترغيب كندبه دانشجويان است چيزي كه آنها را به اقدام در آموختن بيشتر
پاسخ به اعتراض دوم اين است كه به هر حال دانشجويان را بايد در جهت مـشاركت تـشويق                   
نمود، بعد از كمي تمرين اغلب دانشجويان با عالقه به سمت متدهاي مـشاركتي تغييـر رويـه                  

  دهند مي
  :آماده سازي سخنراني

اني اسـت نـه ارائـه آن،        مهارت ضروري براي يك سخنراني موثر در واقع آماده كردن سـخنر           
اگر سخنران به نقاط ضـعف و قـوت خـود آگـاه باشـد               . گرچه ارائه آن نيز داراي اهميت است      

بـراي  . ها در طي فرآيند آماده سازي سخنراني گـام بـردارد            تواند به سمت كاستن از ضعف       مي
كـم  مثال يكي از اشتباهات رايج در سخنراني، تحت پوشش قرار دادن مطالب زيـاد در زمـان                  

  .است
  :رنامه ريزي براي سخنرانيب

اهداف سخنراني بايد بـه روشـني تعريـف و روش سـخنراني و سـاختار آن مـشخص شـده و                      
  .ابزارهاي ارتباطي و وسايل سمعي و بصري با توجه به نوع سخنراني تعيين گردد
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  :شروع سخنراني
خودآگـاه و   ( ذهنـي    مراحل ابتدايي سخنراني بسيار مهـم اسـت زيـرا بـراي ايجـاد تاثيرهـاي               

رود و بـر سـه        و ايجاد ساختاري براي توجه دانشجو به موضوع و يادگيري بكار مي           ) ناخودآگاه
  :گذاري شده است اصل پايه

  بدست آوردن و حفظ توجه )1
  ايجاد ارتباط با كالس )2
  نشان دادن محتوي و ساختار سخنراني )3

ود دارد يـك راه آشـكار بـه         هاي زيادي وجـ     براي به انجام رساندن هر يك از اصول فوق، راه         
حاال بـراي   «دست آوردن توجه افراد اين است كه ثابت بايستيد به اطراف نگاه كنيد و بگوييد                

دهنـد از اورهـد و پروجكـشن بـراي نـشان دادن       برخي نيز پيشنهاد مـي » ام شروع بحث آماده  
داراي اهميـت   ايجاد ارتباط با كالس در حين ارائـه سـخنراني           . ساختار سخنراني استفاده شود   

  .بااليي در فرآيند سخنراني است
  :تشويق دانشجويان به تعامل

گيرند، با وجود ايـن دانـشجويان معمـوالً بـه جلـسات               دانشجويان با انجام دادن، خوب ياد مي      
سخنراني به ديده فرصتي براي راحت نشستن، سرگرم شدن و غرق در يـادگيري شـدن مـي                  

هاي گوناگون براي تشويق دانـشجويان بـراي ايفـاء نقـشي             توانيد از روش    كه شما مي  . نگرند
 دانشجويان در آغـاز و پايـان يـك          (recall)تر در يادگيري استفاده كنيد توجه و يادآوري           فعال

هـاي سـخنراني    توان يادآوري را با تغيير آرايش بخـش   سخنراني بيشتر از بقيه اوقات است مي      
  .بهبود بخشيد
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  :(Ending)اتمه سخنرانيخ
الصه كردن نكات كليدي و راهنمايي دانشجويان در پايان سخنراني براي يـادگيري بيـشتر               خ

توانيد نكات كليدي را با يك اساليد يا ترنسپرنسي نمايش دهيـد و        حائز اهميت است، شما مي    
مهـارت پايـان   . اي ميان دانشجويان توزيع كنيـد  ديگر آن كه عناوين اصلي را به صورت جزوه       

شـود، بـا اينكـه شـواهد، نـشان            خنراني چيزي است كه اغلب فراموش مي      بخشيدن به يك س   
دهنده اين مطلب است كه خالصه كردن و ارتباط بخشيدن به فهم و يادآوري كمـك شـايان                  

  .كند توجهي مي
بعضي از سخنرانان اين سوال در ذهنشان مطرح است كه اگر حضار به محضر اينكـه عبـارت،    

شنيدند دفتر و كتابشان را ببندند و شروع به ترك كالس كننـد،        را   در نتيجه  يا   به طور خالصه  
العملي را نشان دهند؟ در ابتداي سخنراني بايد به عنوان سـخنران بـر اهميـت                  بايد چه عكس  

  .خالصه مبحث تاكيد كنند و سپس در عمل ثابت كنيد كه واقعاً چنين است
  :هاي سخنراني مهارت

  :كند  هدف عمده را دنبال مي3هر سخنران 
  Coverageپوشاندن مطالب ) 1
  Understandingفهم و ادراك ) 2
  Motivationايجاد انگيزه ) 3

هاي زير را در سخنراني بايد رعايت     هر استاد براي رسيدن به سه هدف فوق، سه دسته مهارت          
  :نمايد

  Explainingتوضيح دادن مطالب ) 1
  Centering interestايجاد عالقه ) 2
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  Presenting informationب ارائه مطال) 3
  :هاي ويژه است همچنين آماده سازي سخنراني نيز نيازمند مهارت

  (Explaining) توضيح دادن) 1
درك نيز عبـارت اسـت از ايجـاد    .  براي يكديگرUnderstandingعبارت است از ايجاد درك   
   (Ideas)ها   و ايده(facts)ارتباطات جديد بين حقايق 

  :انواع توضيح دادن
   Interpretativeتوضيحي  -1
  Descriptiveشرحي  -2
  Reason Giving دليل آورنده -3 

  .باشد موضوعات مي چرايي و چگونگي، چهكه تفاوت در آنها ارائه توضيح بر اساس پاسخ به 
  فرآيند كلي توضيح دادن
  :داراي سه مرحله است

  Problem Identificationمعرفي مسئله  )1
ايي موضوع و گاهي ارائه يك ديد كلي در مورد مسئله مورد بحـث              در اين بخش ابتدا به شناس     

  پردازيم مي
   Transmissionانتقال اطالعات  )2

  كنيم در اين قسمت مطالبي را در ارتباط با مسĤله مورد نظر عنوان مي
  Outcomeنتيجه گيري  )3

  پردازيم گيري مي هاي قبل به نتيجه در اين بخش با استفاده از اطالعات ارائه شده در قسمت
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   Clarity of explanation وضوح در توضيح دادن
يكي از عوامل مهم براي وضوح در توضيح دادن اطالع دقيق در مورد موضوع مورد بحـث                 ) 1

  است
 ، جهـت و خالصـه مـسير سـخنراني را مـشخص              Signpostsاستفاده از تابلوهاي جهت نمـا       

عناوين و محتويات مورد بحث خود را       كنند يعني در ابتداي سخنراني، توضيح مختصري از           مي
  .كنيم ذكر مي

   Framesهاي گفتاري مناسب  استفاده از قالب) 2
» ولـي » «ضمناً» «همچنين» «اين بحث را آغاز كنيم    خب  «استفاده از لغات و جمالتي مانند       

  .براي افزايش وضوح سخنراني موثرند» در پايان«
تـر و اصـلي    ميت است كه روي مطلب مهم بسيار حائز اه(Focus)تمركز روي يك مطلب    ) 3

  .تمركز و بقيه را در حاشيه بگنجانيم
ايـم را بـا       يعني بتوانيم مطالبي كه در جاهاي مختلف ارائـه كـرده           (Linking)ايجاد ارتباط   ) 4

  .نظامي مناسب ارتباط دهيم
   (interest) ايجاد عالقه) 2

 عالقه در افـراد انگيـزه ايجـاد    ترين قسمت توضيح دادن همين موضوع است ايجاد      قابل بحث 
شود و مخاطـب شخـصاً بـه          ها بعدها قدرت يافته، باعث خودانگيزي مي        كند كه اين انگيزه     مي

  .پردازد صورت پويا به بررسي و جستجو مي
  :توان از سه روش كمك گرفت براي ايجاد عالقه مي

  .اشدالبته نبايد حركات بيش از حد ب: Gestureايجاد حركات صورت و اشاره  )1
 در ايـن فرآينـد بايـد     Using adapt Exampleهـايي دقيـق و مناسـب    استفاده از مثال )2

  .هايمان در ابتدا استفاده كنيم هاي مثبت و موافق نظريه االمكان از مثال حتي
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  :هاي توضيح دادن مناسب انتخاب روش )3
ونـه  كنيم تا مطالـب را در قـالبي داسـتان گ             مي  در اين روش سعي   : Narrative داستاني -

ترين روش از ديد مخاطبان است و اشكال ايـن روش             ارائه كنيم، طبيعتاً اين روش جالب     
  .شود در اين است كه تا حدودي از وضوح و دقت مطالب كاسته مي

اين روش بسيار سرگرم كننده اسـت ولـي هميـشه           : Anecdotal گونه  داستاهاي شوخي  -
  .باشد آگاهي بخش نمي

گيرد با وجود اين، اشـكالش        ز مزيت آشكاري بهره مي    اين روش ا  : Conceptual ادراكي -
  .اين است كه زياد جالب و عالقمند كننده نيست

  (Presenting information) ارائه مطالب) 3
تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد بـا وجـود ايـن،                در ارائه مطالب راهكارهايي وجود دارد كه مي       

ه ماست اما توجه به فهـم و درك و انگيـزه            عليرغم اينكه پوشش و احاطه بر مطلب هدف اولي        
هاي شروع و خاتمه، استفاده از وسـايل سـمعي ـ     نيز ضروري است، بنابراين استفاده از مهارت

در هر صورت جزء اصلي در ارائه مطالب سـاختار آن اسـت             . باشد   كمك كننده مي   …بصري و   
  :باشد  شرح زير ميها بر اساس نظريه بليك به بندي سخنراني سه روش متداول ساختار

  (Classic) روش كالسيك )1
  (Problem – based) روش مبتني بر مسأله )2
  (Sequential)روش توالي دار  )3

  .شود گاهي اوقات از هر سه روش در ارائه سخنراني استفاده مي
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  :ساختار كالسيك سخنراني
يم        هـايي جـدا تقـس    شود هر بخش خود نيز به بخـش    سخنراني به چند بخش عمده تقسيم مي      

هر زير بخـش    . هايي كوچكتر تقسيم نمود     شود و شايد بتوان هر زير بخش را هم به بخش            مي
را شايد بتوان به عنوان يك كليـد بـه حـساب آورد چـون مـشكالت درك مطلـب را مرتفـع                       

  .سازد مي
آيد  كه به نظر مي) 1983 –براون وباختار    (ترين ساختار سخنراني است       ساختار كالسيك، شايع  
ريزي آن، آسان بـودن نـت بـرداري از آن و سـاده بـودن تعيـين سـر                      اين ساختار از نظر طرح    

  .هاي اصلي، بهترين ساختار سخنراني باشد عنوان
) تعـاملي ـ كالسـيك    (interactive classicيك مدل تغيير يافتـه از روش كالسـيك، روش   

د ولـي در هـر قـسمت    شو در اين روش باز هم سخنراني به چند بخش عمده تقسيم مي           . است
 4به عنوان مثال يك سخنران در پزشـكي ممكـن اسـت    . يك ساختار بندي مشابه وجود دارد   

هاي موجود در معاينه،      هاي عالئم حاضر، نشانه     بيماري مرتبط را با تقسيم كردن آنها به بخش        
  .تشخيص و كنترل بيماري و پيشگيري از آن بحث كند

 سخنراني استفاده شود بهتر است در ابتداي شروع هر مبحث           اگر بنا باشد از اين روش در ارائه       
استفاده خوب از روش كالسيك ممكن است بـه آن سـادگي            . به دانشجويان آگاهي داده شود    

اوالً شما به عنوان سخنران بايد توانـايي بـه دسـت آوردن و              . آيد، نباشد   كه در ابتدا به نظر مي     
ثانياً شما بايد هر بخش را به صورت روشـن          .  باشيد فهميدن آن چرا كه بايد ارايه دهيد، داشته       

ثالثاً شروع و خاتمه هر بخش را بايد گوشـزد كنيـد تـا          . و در قالب مشخص خودش ارايه دهيد      
  . بين آنها تمايز داده شود



  

    
                                                               ١٤  

مـشكل  . بدون توجه به اين نكات ساده استفاده از روش كالسيك بسيار گيج كننده خواهد بود          
هـا و     راه حل آن ارايـه مطالـب بـه همـراه عكـس            . است»  خستگي بروز«عمده در اين روش     

  .تصاوير و فيلم است و اينكه بتوانيم به صورت جالبي آنها را به هم ارتباط دهيم
  :ساختار مبتني بر مسأله در سخنراني

هاي   تمام سخنراني . هاي مختلف است    اين روش، روش مناسبي براي بررسي نظرات و راه حل         
هاي مختلف يك مـسأله        حل  پس از آن راه   . ، شامل بياني از يك مسأله هستند      مبتني بر مسأله  

  .كند ها را بيان مي  حل و ارزش و نقاط ضعف و قوت هر يك از راه
يك شرط ضروري ولي    . گردد  ها به فرم نكات كليدي بيان مي         حل  همانند روش كالسيك، راه   

 روش مبتني بر مسأله، نياز است كه        در. ناكافي براي موفقيت بيان واضح و روشن مسأله است        
هـاي    ها با جملـه     ها انتخاب شود و در مورد شواهد موافق و مخالف، تمام روش              حل  بهترين راه 

تواند بسيار برانگيزاننده باشد و ايجاد اشـتياق كنـد            اين روش مي  . واضح و روشن صحبت شود    
مـا بـه رغـم جـذابيت     ا. مخصوصاً اگر در مورد مساله با حرارت و شـوق كـافي صـحبت شـود      

  !تواند دچار سرهم بندي شود اش، اين روش به سادگي مي هوشمندانه
مشكالت شايع اين روش، بيان ناواضح و بسيار طوالني از مسأله، عبارات گيج كننده موافق و                

  .هاي جانبي است  حل هاي مكرر به راه مخالف يك راه حل و ارجاع
 اصل مطلب نبايـد فرامـوش شـود و در ايـن راسـتا،               بنابراين بايد توجه نمود كه در اين روش       

  .خالصه كردن مطالب بسيار كمك كننده است
  :ساختار توالي دار در سخنراني

اين ساختار شامل يك سلسله بيانات مرتبط به هم است كه در نهايت منجـر بـه يـك نتيجـه                 
ران نكـات  مهم اسـت كـه سـخن   . شود و در اكثر موضوعات و علوم مختلف قابل اجرا است   مي
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در موضوعاتي كه به صورتي با رياضيات سر و كار . اصلي را مشخص كند و بر آنها تأكيد نمايد
ترين روش براي معني دار كردن        در واقع اين روش، سخت    . دارند، اين روش بسيار كاربرد دارد     

براي معني دار كردن آن شما بايد مطمئن شـويد          . و ساده ترين روش براي اشتباه كردن است       
همچنين سخنران بايد مراحل    . فهمد  رود و هر مرحله را مي       كه دانشجو گام به گام به پيش مي       

  .هاي اصلي را به صورت خالصه درآورد اصلي و فرايند
توانيد ارتبـاط بـين داليـل و           جذاب كردن اين روش هم مشكل است، به اين منظور شما مي           

  . مراحل را با عناوين و مسايل بيان كنيد
اي كـه     نكته ضروري است كه بدانيم براي ارائه يك سخنراني مناسب دقيقـاً مـسئله             ذكر اين   

موضوع سخنراني است، چيست؟ در اين صورت مي توانيم دريابيم از كدام نوع و چه روشـي از      
شود اين است كه اگر  حس طبيعي كه تقريباً دراكثر افراد ديده مي. توضيح دادن استفاده نماييم

اه با وضوح و ايجاد عالقه باشد اثر بهتري در يادگيري و پردازش اطالعات              ارائه اطالعات همر  
. در ارايه سخنراني مي توان از فرآيندهايي مثل استدالل هندسي اسـتفاده كـرد             . خواهد داشت 

يعني با استفاده از حقايق دانسته شده به حل مجهوالت بپـردازيم و خزانـه معلومـات خـود را                    
م كه نحوه ارائه مطالب براي افراد بسته به سطح علمي و دانش قبلي افزايش دهيم و بايد بداني

  .آنها متفاوت است
  : هاي تجربي و پيشنهادي سخنرانان درارائه مطالب براي افزايش وضوح راه

  آرام، راحت و با فواصل زماني مناسب سكوت بين سخنان صحبت كنيم )1
  ايجاد طرح و شماي كلي و واضح از موضوع ضروري است )2
  ي در پوشش دادن تمام مطالب نداشته باشيمسع )3
  كنيد دقت نماييد آيا خودتان مطالب خود را درك مي )4
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  سعي كنيد تا به نكات اصلي تكيه كنيد) …هاي گوناگون،  ايجاد مثال، بيان(با راههاي مختلف  )5
 بـه جـاي اسـامي و كلمـات         …سعي كنيد كه تا حد امكان از ضميرهايي مثل ايـن، آن،              )6

  ستفاده نكنيدخاص و تخصصي ا
  : مراحل سخنراني

  .باشد رعايت ترتيب مراحل سخنراني يا جابجا كردن و دور زدن در آنها به عهده سخنران مي
   What is the topic عنوان چيست؟: گام اول

عنوان ممكن است به شما داده شده باشد، يا عباراتي از آن به شما داده شده باشـد يـا اينكـه                      
  .ود شما واگذار شده باشدانتخاب آن به عهده خ

   Free associate ارتباط دهي آزادانه: گام دوم
  .رسد بنويسيد ها و مخصوصاً سواالتي را كه در زمينه موضوع به ذهن مي ها، واقعيت تمام ايده

يك راه حل خوب اين است كه عنوان را در وسط صفحه خالي بنويسيد و هر موضوع مربـوط                   
هايي به آن مربوط كنيد و دور آنهايي كه به نظر مهـم                و با فلش   به آن را در اطراف آن نوشته      

  :مثال. رسد دايره بكشيد مي
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  آمار جامعه

  موارد كثير ناشناخته
  عواقب

  
              يك مشكل مهم بهداشتي

     تعريف
     پاتولوژي                چيست؟ 

  

  كند؟     با بيمار چه مي    ن باالاساسي       علل                      فشارخو
  ثانويه

  
                          عوارض             چگونه بايد درمان كرد؟

             چگونه بايد ارزيابي كرد؟  عمومي
  دستگاه              بررسي عمومي         غير دارويي

  عصبي        ادرار            دارويي
  مركزي      قلب      كليه      ونخ                جراحي

  راديوگرافي قفسه سينه ـ نوار قلبي      
  راديوگرافي دستگاه ادراري با ماده حاجب

  آزمايشات اختصاصي
  

   State a working tittleيك عنوان كاري مشخص كنيد : گام سوم
  .ر كنيدايد توجه كنيد و در مورد هر يك عنوان كاري ذك به نكاتي كه دورشان دايره كشيده

 Analyze the hidden variables in the متغيرهاي پنهان در عنوان را تحليل كنيد: گام چهارم

title   
  به عنوان كاري نگاه كنيد و فاكتورهاي كليدي و متغيرهاي پنهان موجود در آن را تحليل كنيد
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  prepare a rough structure of the lecture ساختار اوليه سخنراني را آماده كنيد: گام پنجم
دهد شما    در اين مرحله اگر زمان اجازه مي      . اين ساختار نبايد در بيش از يك صفحه آماده گردد         

مراحل يك تا پنج    . در مراحل بعدي چنين كاري وجود ندارد      . بايد كار را متوقف كنيد و بخوانيد      
باه شـايع در    يـك اشـت   . مطرح كـرد  » فكر كنيد قبل از اينكه بخوانيد     «توان تحت عنوان      را مي 

ها اين است كه شما آنقدر مطلب مي خوانيد كه ذهنتان با ايـن مطالـب                  آماده سازي سخنراني  
خواهيـد ارائـه دهيـد، نـامطمئن          گردد و در انتها شما همچنان در مورد چيزي كه مي            اشباع مي 

  !! هستيد
   Directed reading مطالعه هدايت شده: گام ششم

در ايـن مرحلـه فقـط بايـد موضـوعات و عنـاوين       . شود اده ميتا اين مرحله به مطالعه جهت د     
  . مربوط را از يك سري كتاب معدود مطالعه كنيد

  Structure the lecture سخنراني را ساختار دهيد: گام هفتم
ترجيجاً سخنراني را در قالب يادداشت تهيه نماييد و اطمينان حاصل كنيـد كـه سـاختار آن در               

ز روي كاغذ با صداي بلند در سخنراني بـه هـيچ عنـوان توصـيه     دست است، خواندن مطالب ا 
كنـد و     برد و ارتباط مخاطبين را بسيار كم مي         گردد زيرا اعتبار و ارزش آن را زير سوال مي           نمي

توانيد از متن جدا شـويد        يادداشت برداري از آن بسيار مشكل است اگر احساس مي كنيد، نمي           
  .نويسيداي ب حداقل متن را به زبان محاوره

   Check the opening and ending شروع و انتهاي سخنراني را بررسي كنيد: گام هشتم 
شروع و خاتمه سخنراني را بررسي كنيد تا مطمئن شـويد كـه بـه خـوبي بـا موضـوع اصـلي                       

توانيـد يـك شـروع        خواهيد بگوييد نمي    سخنراني در ارتباط است غالباً زماني كه ندانيد چه مي         
  اني بنويسيد خوب براي سخنر
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  »ساختار بخشيدن به سخنراني   «
  

  .توانيد زماني كه سخنراني را آماده كرده ايد از آنها استفاده كنيد بينيد كه مي در اينجا فهرستي از سواالت را مي
  سواالت مركزي و اصلي سخنراني شما چيست؟ -1
  اتي را درك كنند؟از دانشجويان انتظار داريد از سخنراني شما چه چيزي بياموزند و چه نك -2
  هاي سخنراني استفاده خواهيد كرد؟ از چه روش -3
  آيا آغاز و شروع سخنراني شما روشن و جذاب است؟ -4
  تان، دقيقاً سازماندهي شده اند و ارتباط معنايي بين آنها وجود دارد؟ هاي مختلف سخنراني آيا بخش -5
  آيا نكات كليدي و اصلي، واضح و دقيق و به هم مرتبطند؟ -6
  ايد، مناسبند؟ ها و تصاويري كه به كار برده آيا مثال -7
  آيا توصيفات و حواشي كه سعي در به كاربردنشان داريد، مناسبند؟ -8
  هاي هر بخش و خالصه كل سخنراني روشن و مرتبط است؟ آيا خالصه -9

  هايي خواهند داشت؟ دانشجويان در طي سخنراني شما چه فعاليت -10
  وجود داشته باشد؟ چه نقاط ضعفي در ارايه شما ممكن است -11
  ايد؟ اي انديشيده  براي مقابله با اين نقاط ضعف چه چاره-12
   آيا منابع سمعي و بصري مورد نيازتان در دسترس است؟-13
  كنند؟  آيا دانشجويان مخاطب شما در اين سخنراني، سخنراني شما را درك مي-14
  ايد؟ ريزي كرده  براي يافتن پاسخ سوال باال چه برنامه-15
  
   Give the lectureسخنراني خود را ارائه دهيد : ام نهمگ

قبل از شروع سخنرانيتان، وسايل و تجهيزات را بررسي كنيد، طبيعي است كمي قبل از شروع                
سخنراني در ابتداي آن كمي هيجان زده باشيد وقتي اين پديده را بپذيرد در مورد اين هيجان                  

  .زده شدن آرامش خواهيد شد
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  Reflect and Note ب و توجهبازتا: گام دهم
كمي بعد از سخنراني، زماني كه آدرنالين خونتان بـه سـطح طبيعـي بازگـشته اسـت در مـورد         

هاي تغيير كرده حذف شده، جا افتاده و اشكاالت           سخنراني انجام شده فكر كنيد و تمام قسمت       
  .كنيدتان مورد توجه باشد را يادداشت  هاي بعدي وسايلي كه بايد قبل از سخنراني

  

  »ها  ارزيابي سخنراني« 
  

   Student learning آموخته هاي دانشجو
هـاي شـما تهيـه     هايي كه دانشجويان در طي سخنراني همان طور كه قبالً اشاره شد يادادشت 

هـاي مختلـف      هـاي شماسـت و اينكـه در زمـان           كنند يك ابزار قدرتمند سـنجش مهـارت         مي
هاي خودتـان مقايـسه       تان را امانت بگيريد و با يادداشت      هاي دانشجويان   هايي از يادداشت    نمونه
  .كنيد

   Student Reactions هاي دانشجو العمل عكس
اين نوع ارزيابي بر اين پايه استوار است كه شما براي دانستن اينكه يك رستوران خوب اسـت                 

تواند در    مينظرات دانشجويان   ! كنيد نه از آشپزها و مسئول رستوران        يا نه از مشتري سؤال مي     
ها و سواالت و      تر با استفاده از فهرست      ها يا اينكه ترجيحاً به صورت سازمان يافته         طي صحبت 

  .آوري شود بندي جمع معيارهاي امتياز
  Peer Evaluation ارزيابي همكاران

هـاي   توانند اين مسئوليت را بپذيرند كه سخنراني     در سخنراني با گروهي از سخنرانان، آنان مي       
  .يگر را ارزيابي كننديكد
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  Evaluation Self ارزيابي از خود
اين روش بر پايه يادآوري دوباره و بازتاب است همچنين ممكن است در آن از شواهدي كه از                  

هـاي آنـان بـه        هاي دانشجويانتان و ميزان آموخته      العمل  همكاران سخنراني خود و يا از عكس      
توانـد بـر پايـه فـيلم ويـديويي            ر در ايـن روش مـي      ايد استفاده كنيد، يك راه ديگ       دست آورده 
 . تان باشد سخنراني
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  ):ع(حضرت علي 

دانش خـود را نـاداني مينگاريـد و         
يقين خويش را گمان مپنداريـد و       
چون دانستيد دست به كار آريـد و        
ــيش     ــاي پ ــد پ ــين كردي ــون يق چ

 بگذاريد


