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قابل قبول بودن -1
 آهَزش بْذاضت خَب بر پایِ حقایق استَار است ، یعٌی بایذ هٌطبق بر داًص

علوی ٍ ًیس فرٌّگ عوَهی ، ًظام اهَزضی ٍ اّذاف اجتواعی باضذ

  اگر هردم پیام را باٍر ًکٌٌذ ٍ بِ آى اعتواد ًکٌٌذ ّیچ عولکرد هطلَبی ّن بعذ

از دریافت پیام رخ ًخَاّذ داد
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عالقه-2

ضذُ احساس ًیازّای هبٌای بر ٍ هرتبط هردم عالئق با بایذ بْذاضت آهَزش 

باضذ آًاى

با هردم ، باضذ هردم ضذُ احساس ًیازّای اساس بر بْذاضتی برًاهِ اگر 

بَد خَاّذ هردم برًاهِ ، برًاهِ ٍآى کٌٌذ هی ضرکت برًاهِ آى در خَضحالی
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مشارکت -3
اصَل پایِ بر ٍ است بْذاضت آهَزش در کلیذی کلوِ هطارکت 

است ضذُ ًْادُ بٌا فعال یادگیری رٍاًطٌاختی

ِکٌذ هی بیاى آلواآتا بیاًی :  
 ٍ ریسی برًاهِ در جوعا ٍ ضخصا کِ دارًذ ٍظیفِ ٍ دارًذ حق هردم “

کٌٌذ هطارکت خَد بْذاضتی ّای هراقبت
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انگیزش -4
 در ّر فردی هیل عویقی برای یادگیری ٍجَد دارد ، براًگیختِ کردى

هی گَیٌذ“ اًگیسش “ ایي هیل را 

 اًَاع اًگیسش:
...هاًٌذ گرسٌگی ، هیل بِ زًذُ بَدى ٍ: اًگیسُ اٍلیِ  -1

ایي اًگیسُ ّا ًیرٍی هحرکِ ای ّستٌذ کِ اًساى را بِ فعالیت ٍا هی 
(اًگیسُ ّای هادرزادی) دارًذ

اهیالی ّستٌذ کِ با ًیرٍّا ٍ یا تطَیق ّای خارجی : اًگیسُ ثاًَیِ  -2
بَجَد هی آیٌذ 

تحسیي ، عطق ، چطن ٍّن چطوی :هاًٌذ
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....انگیزش  -4
در یادگیری ًیاز بِ هحرک ، اٍلیي قذم بسَی تغییر هی باضذ

......چاقی : هثال 



8

جامعیت -5
هردهی سَاد ٍ تحصیلی درجِ ، درک سطح بایذ ها بْذاضت آهَزش در 

 بذاًین ّستٌذ آهَزش تحت کِ را

آًرا هردم کِ ضَد برقرار ارتباط زباًی با بایذ ّوَارُ بْذاضت آهَزش در 
 یا بیگاًِ هردم برای کِ کرد استفادُ کلواتی از ًبایذ ّرگس ، فْوٌذ هی

  است جذیذ

باضذ فراگیراى رٌّی تَاى سطح ّن بایذ آهَزش
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(تکرار آموزش) تقویت -6

 باعث هی ضَد از رجعیت فرد بِ هراحل قبل از افسایص ( تکرار) تقَیت

.آگاّی جلَگیری کٌذ
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ایدگریی از طریق عمل کردن -7
 یادگیری یک فرآیٌذ بخاطر سپردى هفاّین کَچک ًیست بلکِ فرآیٌذی

.فعال است 

ضرب الوثل چیٌی:

اگر بطٌَم فراهَش هی کٌن

اگر ببیٌن بِ یاد هی آٍرم             

اگر اًجام دّن خَاّن داًست                       



مخروط تجارب دیل

.یادگیرًذگاى کن سي از قاعذُ هخرٍط ٍ با ًسدیک ضذى بِ راس آى سي آًْا افسایص هی یابذ

نمادهای کالمی

عالئم،ارقام

موادشنیدار ضبط شده

تصاویر ثابت
فیلمهای متحرک

تلویزیون آموزشی
گردش علمی

به نمایش گذاشتن
بازسازی موقعیتها

نقش بازی کردن
تجارب تجسم
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از دانسته ها به ندانسته ها -8
  درآموزش بهداشت باید

از هفاّین خام                     هفاّین اًتساعی 

از جسء                            کل 

از سادُ                            هطکل

از داًستِ ّا                      ًذاًستِ ّا

.پیش رفت                                                                          
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الگو بودن -9

آهَزضگر بایذ خَد الگَی خَبی در هَرد آًچِ هی آهَزد، باضذ
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ارتباطات خوب انسانی -10

 ِتبادل اطالعات ، عقایذ ٍ احساسات در هیاى هردهی بْتر رخ هی دّذ ک

ارتباطات خَبی داضتِ باضٌذ



ارتباطات ما

. اشتباه فهميده مي شىند و يا اشتباه تفسير مي شىند

(در يك فرهنگ و با يك زبان)
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ابزخورد -11

 (  هاًٌذ پیام یا راُ ارتباطی) آهَزضگر بْذاضت هی تَاًذ اجساء سیستن

را با کوک بازخَردی کِ از فراگیراًص هی گیرد ، تغییر دّذ
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رهربان -12
 رٍاًطٌاساى ًطاى دادُ اًذ ها از کساًی بیطتر هی آهَزین کِ بِ آًاى

.ارادت داضتِ این ٍ ًسد ها هحترم ّستٌذ

 در آهَزش بْذاضت سعی هی کٌین تا از طریق رّبراى با ًفَر هحلی در

.هیاى هردم ًفَر کٌین



.موفق باشید


