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مقدمه
آموزش در دنیای امروز ،مفهومی متفاوت با گذشته دارد.

تحول علم و فناوری ،ضرورت تحول در فرایند فعالیت های

آموزشی را با اهمیت ساخته است .نظام های آموزشی امروزی،
باید قادر باشند نیروهایی را تربیت کنند که در درک دنیای

پیچیده موجود ،توانمند و در مدیریت و رهبری آن ،خالق و

مبتکر باشند و توانایی ارائه رفتار منطقی را نیز داشته باشند.
منظور از آموزش ،فرآیند دوسویه یاد دهی ـ یادگیري اطالعات،
مهارت ها و نگرش هاي مثبت درباره موضوع خاص و متناسب
با گروه سنی و در شرایط زمانی معین به اجرا درآمده است.

امروزه رسالت نظام هاي آموزشی ،تنها انتقال میراث فرهنگی و
تجارب بشري به نسل جدید نیست؛ بلکه ایجاد تغییرات مطلوب

در نگرش ،شناخت و رفتار انسان از رسالت های مهم آموزش است.

روش هاي تدریس نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار،

به کمک این رسالت آمده است .هدف نهایی تدریس به وسیله
مجموعه اي از تکالیف مشتمل بر آگاهی و معلومات مشخص و
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ساخت فکري و فرآیندهاي شناختی تعیین شده است .شاین

1

معتقد است بین «یاد دادن خوب» و «یاد دادن موفقیت آمیز»
تفاوت زیادی وجود دارد .یاد دادن (درس دادن) خوب ،در چشمان

فراگیر پیداست؛ اما یاد دادن موفقیت آمیز ،درگفتار و رفتار یادگیرنده

پدیدار می شود .اگر یادگیرنده بتواند موضوع یادگیری 2را به خودش،

جامعه اش و ...پیوند دهد ،میزان عالقه به یادگیری ،روزبه روز

بیش تر خواهد شد.

وظیفه مدرس در فرآیند تدریس ،تنها انتقال واقعیت هاي

علمی به فراگیران نیست؛ بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب
یادگیري را فراهم کند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن

را به آنان بیاموزد.

1. Shine
2. Learning
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تعریف یادگیری
یادگیری مفهومی پيچيده است .يادگيري يکي از مهم ترين

زمينه ها در روان شناسي امروز و در عين حال يکي از مشکل ترين

مفاهيم براي تعريف کردن است .تعاریف مختلفی برای مفهوم

یادگیری بیان شده است :کسب دانش و اطالعات ،عادت های
مختلف ،مهارت های متنوع و راه های گوناگون حل کردن مسأله.

همچنین تغییر در رفتار که در نتیجه تجربه اتفاق می افتد و
قابل استناد به عوامل فیزیولوژیکی نیست .با این حال معروف ترین
تعریف عبارت است از« :یادگیری ،فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار
در رفتار یا توان رفتاری است که حاصل تجربه است و نمی توان
آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ،خستگی،

یا مصرف داروها پدید می آید ،نسبت داد».
انواع یادگیری

براساس نظریه سلسله مراتب یادگیری گانیه ،یادگیری های

مختلف ،سلسله مراتبی را تشکیل می دهند که در آن هر یادگیری،

پیش نیاز یادگیری مراتب باالتر از خود است .این سلسله مراتب،
از ساده به پیچیده و شامل هشت طبقه به شرح زیر است:

1.1یادگیری عالمتی :ساده ترین نوع یادگیری و درنتیجه

پایین ترین نوع آن در سلسله مراتب ،یادگیری عالمتی است.
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این نوع در واقع همان شرطی شدن کالسیک است و به این

ترتیب حاصل می شود که فراگیر در برابر محرک خاصی ،بازتابی

بروز می دهد؛ یعنی در برابر محرک ،شرطی می شود.

2.2یادگیری محرک -پاسخ :یادگیری محرک -پاسخ ،همان

شرطی شدن فعال (کنش گر) است و با یادگیری عالمتی از این
جهت فرق دارد که در این نوع ،پاسخ ،دقیق و ارادی است،

اما در یادگیری عالمتی ،غریزی و غیرارادی است.

3.3یادگیری زنجیره ای :در این نوع یادگیری ،رفتارهایی که

قب ً
ال از طریق محرک -پاسخ آموخته شده اند ،با هم ترکیب شده و
رفتار پیچیده تری را موجب می شوند.

4.4یادگیری کالمی (تداعی کالمی) :این نوع یادگیری،

زبان آموزی نیز نامیده می شود و نوع به خصوصی از یادگیری

زنجیره ای است که حلقه های آن ،واحدهای زبان هستند .بدین صورت
که کودک ،کلماتی را که قب ً
ال یاد گرفته ،به یکدیگر متصل کرده و
از این طریق منظور خود را تفهیم میکند.

5.5یادگیری تمیز دادن محرک :یادگیری تمیزی ،مستلزم

به دست آوردن توانایی تفاوت گذاری بین محرک های مشابه

است؛ یعنی فرد باید بتواند به محرک های مختلف ،پاسخ های
درست دهد .این یادگیری ،همان یادگیری محرک -پاسخ است که

در اینجا تعداد محرک ها زیاد است و اغلب با هم شباهت هایی
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دارند و فراگیر باید بتواند آن ها را از هم تشخیص داده و به هر کدام
از آن ها ،پاسخ مثبت بدهد.

6.6یادگیری مفهوم :یادگیری مفهوم ،پاسخ دادن به

شباهت هاست و خصوصیات انتزاعی اشیاء ،درک می شوند؛ یعنی
به محرک هایی که در ظاهر متفاوت ولی دارای وجه اشتراک

هستند ،یک پاسخ داده می شود.

7.7یادگیری اصل (قانون) :در این نوع یادگیری ،چند مفهوم

به یکدیگر ربط داده می شود و از آن یک معنی تازه به دست می آید.

اصل ،عبارت است از یک سِ ری مفاهیم.

8.8یادگیری حل مسأله :در این مورد ،فراگیر با استفاده از

قواعد و اصول ،به حل مسائل می پردازد.
انواع بازده های یادگیری

گانیه ،عالوه بر طبقه بندی هشت گانه انواع یادگیری،

بازده های یادگیری را نیز به پنج طبقه به شرح زیر تقسیم کرده است:
1.1مهارت های ذهنی :در این مهارت ها که چگونگی برخورد

فرد با امور را مشخص میکند ،نمادها یا سمبل ها مورد استفاده

قرار می گیرند .ما از طریق نمادها به طور مستقیم با محیط به
تعامل می پردازیم .گانیه ،در این باره می گوید« :توانایی هایی که
استفاده از نمادها را ممکن می سازند ،همان چیزی است که ما
آن را مهارت های ذهنی می نامیم».
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2.2راهبردهایشناختی:تدابیریهستندکهآدمیانازطریق
آن ها در جهت فعال کردن و منظم کردن مطالب یاد گرفته شده و
استفاده از مهارت های آموخته خود ،استفاده میکنند .به عبارت
دیگر ،این راهبردها همان مهارت های مربوط به پردازش هستند.
3.3اطالعات کالمی :اطالعات کالمی بخش مهمی از یادگیری
آموزشگاهی است مانند وقایع ،نام ها ،توصیف ها ،تاریخ ها و ویژگی ها.
4.4مهارت های حرکتی :یادگیری مهارت های حرکتی به
فراگیر امکان می دهد تا حرکت های خود را هماهنگ سازد.
5.5نگرش ها :نگرش عبارت است از یک حالت درونی که بر
انتخاب های شخصی که توسط فرد انجام می شود ،تأثیر می گذارد.
نگرش دارای سه جنبه مهم عاطفی یا هیجانی ،شناختی و
رفتاری است.

مراحل یادگیری
یادگیری ،فرآیندی است که طی مراحل مختلف صورت می گیرد؛
حتی اگر فکر می کنید در مهارتی استعداد ندارید ،با اتخاذ روش هایی
برای طی مراحل یادگیری می توانید به آن مهارت دست پیدا کنید.
مرحله اول :انگیزه

اولین مرحله در یادگیری ،انگیزه داشتن است .داشتن انگیزه
با رغبت در یادگیری همراه است که به آزاد شدن هورمون دوپامین
کمک میکند .درنتیجه یادگیری راحت تر حاصل می شود.
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مرحله دوم :برقراری ارتباط بین هدف و انگیزش

زمانی که اهداف خودتان را تعیین کنید و از انگیزه کافی برای

رسیدن به هدف برخوردار باشید ،فرایند یادگیری تسهیل می شود.

برای صرفه جویی در زمان ،می توانید انگیزه تان را در جهت رسیدن
به اهداف هدایت کنید.

مرحله سوم :داشتن محرک قوی

هدفی را برگزینید که به اندازه کافی برایتان چالش برانگیز

باشد .هدفی که به راحتی به آن برسید ،نمی تواند برای تداوم
یادگیری مؤثر باشد؛ چون سریع به مطلوب خود می رسید .از

طرفی تعیین اهدافی که خیلی دور از دسترس هستند ،ممکن
است شما را در مسیر رسیدن ناکام کند ،پس به طور کلی از آن

دست میکشید.

مرحله چهارم :جستجو برای بهترین راهکار

هنگام یادگیری هر موضوعی ،با گزینه های مختلفی روبه رو

می شوید که باید از بین آن ها بهترین را انتخاب کنید .وقتی در
آن زمینه مهارت کافی را به دست آوردید ،دنبال تکنیک ها و
روش هایی می روید که هر چه سریع تر به جواب یا هدف خود

برسید .یافتن بهترین راه حل ،یکی از مراحل یادگیری است که
مانع از اتالف وقت و انرژی تان می شود.
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مرحله پنجم :ثبات یافتن و خودکار شدن در یادگیری

یادگیری که با تمرین و تکرار همراه باشد ،به تدریج شما را

به مرحله تثبیت و حرفه ای شدن می رساند .البته رسیدن به
این مرحله ،نیاز به صبر و حوصله دارد .در این مرحله است که

افراد در زمینه شغلی ،ورزشی یا تحصیلی ،باتجربه و حرفه ای
می شوند .پیشرفت در یادگیری بر اثر تمرین و تکرار ،با وارد شدن

به مرحله خودکار شدن یادگیری حاصل می شود .در این مرحله،
توانایی و مهارت یاد گرفته شده ،به تمرکز و توجهی که در مراحل قبلی

به آن نیاز داشتید ،ندارد؛ پس توانایی پردازش هم زمان افزایش

پیدا میکند.

مرحله ششم :حذف رفتار های اضافی

زمانی که در یادگیری پیشرفت داشته باشید ،از مهارت کافی

برخوردار می شوید .بسیاری از اعمال غیرضروری از بین می روند.

به عنوان مثال ،یک کودک قبل از اینکه به توانایی شناختی الزم

برسد ،در ابتدا با صدای بلند با خودش حرف می زند .به تدریج که

پیشرفت میکند ،صحبت کردن با خود با صدای بلند به خودگویی های

ذهنی تبدیل می شود.
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عوامل مؤثر بر یادگیری
1.1داشتنانگیزهوهدف:یادگیری،معلولانگیزه هایمتفاوتی
است .یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری
دارد ،میل و رغبت فراگیر به آموختن است .رغبت ،محرکی است
که نیروی فعالیت را افزایش می دهد .یکی دیگر از عوامل ایجاد
انگیزه ،هدف است .هدف ،به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد.
بنابراین ،هدف های تربیتی باید انعکاسی از احتیاجات و تمایالت
فراگیران باشد و به طور مشخص و واضح بیان شود.
2.2آمادگی فراگیر :فراگرفتن معلومات ،عادات ،مهارت ها،
افکار و عقاید ،مستلزم این است که فرد فراگیر از لحاظ بدنی،
عاطفی ،اجتماعی و عقالنی ،رشد کافی داشته باشد .وقتی فرد
فراگیر واقعاً از جریان یادگیری استفاده میکند که آمادگی
الزم و کافی را داشته باشد.
3.3تجربیات گذشته :تجربیات قبلی فراگیر ،پایه و ادراکات
او را تشکیل می دهد و به همین طریق آنچه را که فراگیر (فراگیر)،
امروز یاد می گیرد ،در رفتار آینده او مؤثر است که جان دیویی
آن را «اصل ادامه» می نامد.
4.4فعالیت فراگیر :یادگیری هنگامی صورت می گیرد که
فراگیر ،خود در آن فعالیت داشته باشد .روی این اصل ،نقش
اساسی بر عهده فراگیر یا فراگیر می باشد و یاددهنده ،نقش

هدایت کننده و راهنما را باید داشته باشد.
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5.5تشویق و تنبیه :یکی از روش های متداول در تعلیم و
تربیت ،استفاده از پاداش و تنبیه است .انسان طبیعتاً از پاداش
لذت می برد و از تنبیه روی گردان است .همین گرایش ،سبب

ترغیب انسان به انجام کارهای خوب و خودداری از انجام
کارهای ناپسند می شود.

6.6موقعیت و محیط یادگیری :موقعیت یادگیری و محیط

آن از عوامل بسیار مؤثر در یادگیری است .محیط ممکن است

فیزیکی باشد مانند نور ،هوا ،تجهیزات و امکانات آموزشی و
ممکن است مانند رابطه ها عاطفی باشد.

7.7روش تدریس :مدرس ،از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده

محیط های آموزشی است .اگر مدرس ،خود را راهنما و ایجادکننده

شرایط مطلوب یادگیری بداند و به جای انتقال اطالعات ،روش
کسب تجربه را به فراگیران بیاموزد ،آنان در برخورد با مسائل،

فعال تر خواهند شد .با چنین روشی ،فراگیر نه فقط حقایق علمی

را فرا می گیرد ،بلکه با روش های علمی کسب معرفت نیز آشنا
خواهد شد.

8.8تمرین و تکرار :تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و

حیطه های مختلف آن به ویژه در حیطه روانی -حرکتی ،انکارناپذیر

است .اجرای تمرین در زمان غیرمتمرکز ،اثر یادگیری بیش تری
نسبت به اجرای تمرین در زمان متمرکز دارد .مث ً
ال فراگیر ،موضوع
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مورد یادگیری را در دو تمرین بیست دقیقه ای زودتر از یک تمرین

چهل دقیقه ای یاد می گیرد.

نظریه های یادگیری
نظریه های یادگیری ،شرایط دست یافتن یا دست نیافتن به

یادگیری را تحلیل کرده و شامل تئوری های یادگیری رفتاری،
شناختی و سازنده گرایی هستند.

نظريه هاي يادگيري رفتاري

نظريه هاي يادگيري رفتاري ،1از رويكرد رفتارگرايي منشأ گرفته

كه بر روي جنبه هاي بيروني و آشكار رفتار فرد تأكيد مي كند و

با فرايندهاي ذهني سر و كار ندارد .رفتارگرايان معتقدند كه
محرك ها (شرايطي كه به رفتار منجر مي شود) و پاسخ ها (رفتار واقعي)
تنها جنبه هاي رفتار هستند كه آن ها را مي توان به طور مستقيم

مشاهده كرد .بنابراين آن ها متغيرهاي عيني هستند كه مي توانند

در ايجاد علم رفتار به كار گرفته شوند .بنابراين از نظر آنان افكار،
احساسات ،انگيزه ها و فرايندهاي ذهني ،موضوعات مناسبي براي

علم رفتار نيستند؛ زيرا آن ها را نمي توان به طور مستقيم مشاهده كرد.

رفتارگرايي تأثير زيادي بر آموزش نسبت به جنبش هاي ديگر

داشته است و اصول آن امروزه به صورت مناسب و موفقي در حال
1. Behaviorism Theories
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استفاده است .رفتارگرايان که يادگيري را تغيير پايدار در رفتار آشكار

می دانند ،اهميت زيادي براي محيط خارجي به عنوان يك

جزء اصلي در كنترل كردن آنچه كه افراد ياد مي گيرند ،قائل
هستند .از ديدگاه رفتارگرايان ،فرايند يادگيري ساده است و با

مشاهده پاسخ ها می توان محيط را براي ايجاد تغيير مورد نظر
دست كاري کرد .نظریه های شرطی سازی کالسیک ،کوشش و

خطا و شرطی سازی کنشگر ،از دیدگاه های رفتاری هستند

که یادگیری را ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ

در سیستم عصبی انسان می دانند .از نظر صاحب نظران این
رویکرد ،در فرآیند یادگیری ابتدا «وضع یا حالتی» در فراگیر
اثر میکند ،سپس او را وادار به فعالیت می سازد و بین آن وضع

یا حالت و پاسخ ارائه شده ،ارتباط برقرار می شود و عمل یادگیری
انجام می پذیرد.

كاربرد نظريه هاي يادگيري رفتاري در آموزش

1.1از آنجايي كه رفتارگرايان ،مطالعه رفتار قابل مشاهده را

مبناي كار خود قرار داده اند ،بنابراين تعيين اهداف آموزشي و

تبديل آن ها به اهداف دقيق و رفتاري ،از وظايف اساسي مدرس
است .اين اهداف رفتاري بايد داراي معيار باشند تا دقيقاً آنچه

را كه از فراگير انتظار داريم ،بيان كنند .به همين دليل ،معموالً
اهداف رفتاري داراي چهار معيار خواهد بود:
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الف) مخاطب؛

ب) فعل رفتاري يا عملكردی :فراگير بايد قادر به انجام

چه چيزي باشد؟

ج) شرايط :فراگير تحت چه شرايطي بايد آن رفتار يا عملكرد

را انجام بدهد؟

د) معيار :چه درجه يا معياري ،عملكرد غير قابل قبول (و نيز

قابل قبول) را معين مي كند؟ نوشتن اهداف رفتاري با معيارهاي

ذكرشده به ويژه در حيطه رواني  -حركتي بسيار مهم و حياتي است.
2.2درآموزش هاييكهازطريقرايانهوبرنامه هايكامپيوتري

صورت میگیرد ،از رويكرد رفتاري استفاده مي شود .مدل طراحي
آموزشي كه امروزه عموماً براي توسعه آموزش الكترونيكي استفاده
مي شود ،رويكرد  ADDIEيعني تحليل ،1طراحي ،2توسعه ،3كاربرد 4و

ارزشيابي 5مي باشد كه يك مدل مبتني بر رفتارگرايي است.

3.3زيربناي آموزش ،مبتني بر صالحيت 6رفتارگرايي است.

در اين نوع يادگيري ،تأكيد اصلي بر برون دادهاي يادگيری

7

است كه به طور صريح از قبل تعريف شده اند و مورد نياز يك
1. Analyze
2. Design
3. Development
4. Implementation
5. Evaluation
6. Competency Based Education
7. Outcomes Learning
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حرفه خاص مي باشند .اين برون دادها بايد به دقت مورد آموزش و

ارزشيابي قرار گيرند .اين رويكرد يادگيري ،بر واژه هايي مثل

مهارت هاي محوري يا كليدي 1و برآيندهاي يادگيري تأكيد دارد.

4.4يادگيري در حد تسلط يا تسلط آموزي 2نيز به خوبي

با رفتارگرايي قابل تبيين است .يادگيري در حد تسلط ،ريشه
در ديدگاه هاي جان كارول 3دارد .جان كارول معتقد بود آنچه

كه فراگيران مختلف را از هم متمايز میکند ،زمان مورد نياز

آن ها براي يادگيري است .با دادن زمان كافي ،همه فراگيران

قادر به يادگيري در سطح مناسبي خواهند بود .براساس اين

ديدگاه ،بنيامين بلوم ،روش آموزشي يادگيري در حد تسلط را
ابداع کرد.

5.5استفاده از برنامه هاي شبيه سازي شده رايانه اي ،به خوبي

با نظريه هاي يادگيري رفتارگرايي و به خصوص نظريه يادگيري

اسكينر قابل تبيين است.

1. Core or Key Skills
2. Mastery learning
3. John Carroll
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نظريه هاي يادگيري شناختي

1

بر خالف رفتارگرايان كه با فرايندهاي ذهني سر و كار ندارند،
شناخت گرايان بر فرايندهاي ذهني غيرقابل مشاهده اي تأكيد
مي كنند كه افراد براي ياد گرفتن و ياد آوری اطالعات يا مهارت هاي
جديد به كار مي برند .آن ها بر اين باورند كه يادگيري ،فرايندي
دروني است كه ممكن است به صورت تغيير فوري در رفتار آشكار،
ظاهر نشود.
بنابراين هدف در اين رويكرد ،ايجاد توانايي و مهارت در يادگيرنده
براي يادگيري خود هدايت گر مؤثر است .در تئوري هاي شناختي،
فراگیر داراي نقشي فعال است .انتقال اطالعات از مدرس به
فراگیر ،به طور خودكار باعث يادگيري نمي شود ،بلكه فراگیر
بايد معني را توسط استراتژي هاي پردازش اطالعات و حافظه و
مكانيسم هاي توجهي و انگيزشي ،براي سازمان دهي و درك آن
استخراج كند .یادگيري شناختي فرايندي فعال است كه عمدتاً
توسط فردي هدايت مي شود كه در دريافت اطالعات ،تفسير آن
بر اساس آنچه كه مي دانند و سپس سازمان دهي اطالعات ،به بينش و
فهم جديد دخيل شود.
از جمله نظريه هاي يادگيري شناختي ،مي توان به نظريه
گشتالت يادگيري ،2نظريه يادگيري معنادار كالمي آزوبل،3
1. Cognitive learning Theories
2. Gestalt Learning Theory
3. Meaningful Verbal Learning Theory
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نظريه يادگيري شناختي اجتماعي بندورا 1و نظريه هاي يادگيري
پردازش اطالعات( 2خبرپردازی) اشاره كرد .صاحب نظران این

رویکرد ،یادگیری را ناشی از شناخت ،ادراک و بصیرت می دانند.
بدین صورت که آموخته های جدید فرد با ساخت های شناختی

قبلی او تلفیق می شود .چون یادگیری ،یک جریان درونی و
دائمی است و انسان همواره به جستجوی محیط زندگی خویش و

کشف روابط بین پدیده هاست ،پس ساخت شناختی خود را

گسترش می دهد.

كاربرد نظريه هاي يادگيري شناختي در آموزش

1.1استفاده از پيش سازمان دهنده 3به اعتقاد آزوبل ،يكي

از مؤثرترين روش هاي يادگيري اين است كه استاد موظف
است قبل از شروع هر درس ،خالصه اي از موادي كه بايد به

فراگيران تدريس شود را بيان كند .او اين مطالب كلي را

پيش سازمان دهنده ناميد .بنابراين پيش سازمان دهنده عبارت

است از مجموعه اي از مفاهيم مربوط به مطلب يادگيري كه پيش

از آموزش جزئيات تفصيلي آن مطلب ،در اختيار يادگيرندگان
گذاشته مي شود.

1. Social-Cognitive Learning Theory
2. Information Proccessing Learning Theories
3. Advance Organaizer
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2.2استفاده از نقشه مفهومي 1به اين معناست كه فراگير،

تالش هدفمندي را براي پيوند دادن ،تفكيك كردن و ربط دادن

مفاهيم به يكديگر انجام مي دهد .از عملكردهای نقشه مفهومي

می توان به ارتقاء يادگيري معنادار ،ارائه منبعي براي يادگيري،

قادر ساختن اساتيد به ارائه باز خورد به فراگیران و اجراي

ارزيابي يادگيري و كارايي فراگیران اشاره کرد.

3.3بر طبق نظريه يادگيري گشتالت ،كل از اجراي تشكيل دهنده

آن بيش تر است .در فلسفه كل نگري ،2نگاه به انسان در ابعاد

زيست شناختي ،ذهني ،اجتماعي ،روحي ،ديني ،معنوي و
تعامالت انسان با مجموعه جهان خلقت به عنوان محيط زندگي

او ،مورد توجه قرار گرفته است.

4.4يكي از اصول اساسي نظريه يادگيري شناختي اجتماعي

بندورا ،يادگيري از طريق مشاهده است .بر طبق اين اصل،
افراد از طريق مشاهده رفتار و عملكرد ديگران ،به يادگيري
مي پردازند .چون فراگیران از طريق مشاهده رفتار و عملكرد

اساتيدشان به يادگيري مي پردازند ،بنابراين اساتيد بايد الگو

باشند .اين امر به خصوص درحوزه عاطفي ،از اهميت بااليي
برخوردار است.

1. Concept Map
2. Holistic View
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نظريه هاي يادگيري سازنده گرايي

1

سازنده گرايي از نظريه هاي جديد و منحصر به فرد يادگيري

مي باشد .سازنده گرايي از نظر فلسفي در نقطه مقابل رفتارگرايي و

شناخت گرايي قرار دارد كه هر دو داراي زيربناهاي فلسفي عينيت گرايي

هستند .عينيت گراها معتقدند كه واقعيت ،خارج از ذهن وجود
حقيقي دارد و هدف آموزش ،انتقال ساختار اين واقعيت به ذهن
فراگير است .در مقابل ،فلسفه زيربنايي سازنده گرايي ،نسبيت گرايي

است .در حقيقت نسبيت گرايان ،به بود يا نبود واقعيت هستي
خارج از ذهن كاري ندارند (نه آن را نفي مي كنند و نه اثبات) ،بلكه

واقعيت روان شناختي را برداشت انسان از محيط مي دانند.

از نظريه هاي معروف سازنده گرايي ،مي توان به سازنده گرايي

روان شناختي ،2سازنده گرايي اجتماعي 3و سازنده گرايي راديكال
اشاره كرد .با اين حال سازنده گرايي اجتماعي ،شناخته شده ترين و
پذيرفته ترين نوع سازنده گرايي است.

كاربرد سازنده گرايي در آموزش

1.1روش هاي تدريس فراگیرمحور مثل يادگيري مشاركتي و

يادگيري اكتشافي به خوبي با اين رويكرد قابل تبيين است؛
1. Constructivism Learning Theories
2. Psychological Constructivism
3. Social Constructivism
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به طوري كه گاه راهبردهاي سازنده گرايي به خاطر تأكيد بر
فراگیران به عنوان يادگيرندگان فعال ،معموالً آموزش فراگیرمحور

ناميده مي شود.
2.2بر طبق رويكرد سازنده گرايي ،آموزش بايد در محيط هاي
طبيعي و اصيل اتفاق بيفتد .يكي از راهبردهايي كه در آموزش،
شرايط محيط واقعي را دارد ،يادگيري مبتني بر مسأله)PBL(1
مي باشد PBL .ريشه در نظريه هاي سازنده گرايي و يادگيري
بزرگساالن دارد و به طور وسيعي در آموزش مورد استفاده
قرار مي گيرد.
3.3كارآموزي شناختي 2يا استاد فراگیري ،بر طبق نظريه
سازنده گرايي اجتماعي ويگوتسكي ،دانش در بافت اجتماعي و
به صورت تعاملي ساخته مي شود .اين تعامل ممكن است
تعامل فراگير با فراگير باشد يا فراگير با ياد دهنده .در كارآموزي
شناختي ،فراگیران از طريق حل مسائل واقعي در محيط هاي
واقعي و در تعامل با افراد متخصص به يادگيري مي پردازند .در
اين روش ،يادگيري بيش تر در حيطه رواني  -حركتي (مهارتي)
اتقاق مي افتد.
4.4نگارش توأم با بازانديشي 3راهبردي است كه اغلب براي
كسب بينش در تفكر علمی فراگیران مورد استفاده قرار مي گيرد.
1. Problem Based Learning
2. Cognitive Apprenticeship
3. Reflective Journaling
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سبک های یادگیری

1

سبک های یادگیری ،روش هاي انفرادي مورد استفاده يادگيرنده

براي پردازش اطالعات در يادگيري مفاهيم تازه ،استراتژی هر فرد

برای کسب معلومات یا شیوه خاص افراد برای دریافت ،نگهداری و
یادآوری آموخته ها هستند .به عبارت دیگر ،سبک یادگیری ،به

اینکه یاد گیرنده چگونه یاد میگیرد اشاره میکند و نیز روشی

که یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روش های دیگر ترجیح
می دهد ،گفته می شود .سبك یاد گیری ،الگوی ثابتی در رفتار و

عملکرد است که به وسیلۀ آن ،فرد به تجارب آموزشی الزم

دست می یابد .دیوید کلب ،سبك های یادگیری را روش هایی
توصیف می کند که در آن ها افراد ،مفاهیم ،قوانین و اصولی را

به وجود می آورند که آنان را در برخورد با موقعیت های جدید

هدایت میکند .سبك ،سطح هوش يا صفت شخصيتي نيست،

بلكه تعامل هوش و شخصيت است .سبک های یادگیری به سه
دسته عمده شناختی ،عاطفی و فیزیولوژیکی تقسیم می شود و

نشانگر چگونگی درک ،کنش و پاسخ به محیط یادگیری هستند.

1. Learning Styles
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سبك هاي فيزيولوژيكي

اين سبك ها ،جنبه زيست شناختي ياد گيرنده را نشان مي دهند و

بر واكنش هاي او نسبت به محيط فيزيكي داللت دارند .مواردي

نظير مكان مطالعه ،ميزان نور و صدا ،تنهايي با افراد ديگر

درس خواندن ،همراه با موسيقي و خوراكي يا بدون آن ،همه از
اولويت هايي هستند كه افراد ،بسته به سبك فيزيولوژيكي خود،

آن را ترجيح مي دهند.

سبك هاي عاطفي

سبك هاي عاطفي شامل ويژگي هاي شخصيتي و هيجاني

هستند .از جمله اين ويژگي ها مي توان پشتكار ياد گيرنده،
كار كردن به تنهايي يا با ديگران و پذيرفتن يا نپذيرفتن

تقويت هاي بيروني را نام برد.

سبك های يادگيري شناختي

سبک های یادگیری شناختی مبتنی بر درک موضوع ،به خاطر سپردن

اطالعات ،انديشيدن درباره مطالب و حل مسائل توسط فرد

می باشند .این سبک های یادگیری ،نشانگر تظاهرات شناختی

افراد بوده ،در مقایسه با سایر سبک ها کاربرد وسیع تری دارند.
 نظريه سبك هاي يادگيري كلب : 1به طوركلي در نظريه كلب،1. Kolb
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چهار مرحله يا شيوه اصلي براي يادگيري وجود دارد :تجزيه عيني،
مشاهده تأملي ،مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال.

در این قسمت به توضیح برخی سبک های یادگیری رایج تر

پرداخته می شود:

 .1سبك هاي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه

قضاوت ها و برداشت هاي شخصي برخي افراد تحت تأثير

زمينه موضوع يادگيري و برخي ديگر تحت تأثير زمينه نيست

یا کم تر است .برخی از ویژگی های افراد وابسته و نا وابسته

به زمینه عبارتنداز:

افرادی که از لحاظ یاد گیری وابسته به سبک به زمینه اند،

كلي نگر هستند .این افراد شکل و زمینه را در یک ترکیب

کلی می بینند ،به راحتی نمی توانند محرک ها را از زمینه ها

جدا کنند؛ لذا ادراک های آنان به سادگی تحت تأثیر تغییرات
زمینه ای قرار میگیرد ،به محرک های بیرونی وابسته بوده،
ساختار موجود در یک موضوع را می پذیرند و به راهنمایی و

هدایت دیگران نیازمندند و نسبت به پاداش های بیرونی حساسیت

نشان می دهند .وابسته به زمينه ها ،جذب ديگران مي شوند،

شغل هاي ارتباطي و اجتماعي (همانند مدرسي) و رشته ها و

موضوعات درسي مرتبط با مردم (نظير جامعه شناسي) را انتخاب

مي كنند ،تعامل بيش تر با آموزشگر ،تكاليف سازمان يافته و
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تقويت بيروني را ترجيح مي دهند و در يادگيري و ياد آوري

مطالب اجتماعي موفق تر هستند .افرادی که از لحاظ سبک
یادگیری ،ناوابسته به زمینه اند ،تحليل نگر هستند .این افراد

به راحتی می توانند محرک ها را از زمینه ها جدا کنند؛ لذا ادراک

آنان از تغییرات زمینه ،تأثیر چندانی نمی پذیرد و به نحوی
فعاالنه و خالق ،ساختار خاص خود را خلق میکنند و در یادگیری های

خود ،به هدایت و راهنمایی کم تری نیازمندند ،مشاغل داراي
تعامل كم تر با مردم (مهندسي) ،موضوعات درسي (همانند

رياضيات و علوم) که كم تر با مردم سر و كار دارند را انتخاب

مي كنند و دوست دارند تنها كار كنند .به ساماندهي پروژه و حل
مسأله بپردازند و هدفشان را خود تعيين كنند .البته معموالً افراد
در حد واسط پيوستاري قرار ميگيرند كه يك سر آن بسته به
زمينه و سر ديگر آن ،ناوابسته به زمينه است.

 .2سبك هاي تكانشي و تأملي 1يا «بُعد سرعت شناختي»

منظور از سرعت شناختی این است که یاد گیرندگان با

چه سرعتی به تکالیف شناختی پاسخ می دهند .ياد گيرندگان
تأملي در جستجوی پاسخ صحیح هستند نه جواب دادن فوری

به یک مسأله یا سؤال .به عبارتی ياد گيرندگان تأملي پيش از

عوض سریع جواب دادن ،ترجیح
حرف زدن ،فكر می کنند و در ِ
1. Impulsive & Reflective

اصول و مبانی یادگیری

30

می دهند وقت صرف کنند و تا آنجا که ممکن است جواب صحيح

بدهند .آن ها كند كار مي كنند ،اما اشتباهات كم تري مي كنند.

يادگيرندگان تكانشي در پاسخ به پرسش ها ،با اولين جوابي

كه به ذهنشان مي رسد ،پاسخ می دهند و تنها چیز مهم

برای آنان ،سرعت پاسخ دهي است .آن ها سريع كار مي كنند،

اما اشتباهات بيش تري مرتكب مي شوند .یادگیرندگان تأملی

برای پرهیز از هرگونه اشتباه ،راه حل های مختلفی را می آزمایند
تا به پاسخ درست برسند .ازطرف دیگر ،یادگیرندگان تکانشی،

مضطرب تر از یادگیرندگان تأملی اند و از اعتماد به نفس کم تری

برخوردارند .بعضی روان شناسان معتقدندکه چنین ویژگی هایی،
شرایط را برای واکنش تکانشی فراهم می کند.

تفاوت بین فراگیران تأملی و تکانشی از تمایل متفاوت آن ها

در به حداقل رساندن اشتباهاتشان نشأت میگیرد .هیچ یک از

این دو سبک یادگیری ،به تنهایی و به خودی خود بر دیگری

برتری ندارد .بعضی تکالیف ،سبک تأملی را می طلبند ،در حالی که

بعضی تکالیف دیگر ،با سبک تکانشی بیش تر سازگاری دارند.

موفقيت در حل مسأله ،به انطباق سبك با تكليف مورد نظر

وابسته است.

موفقيت نسبي تأملي ها :افراد دارای سبک تأملی ،در

حل مسائل ساده و داراي تنها يك جواب قابل قبول ،موفق تر
از افراد دارای سبک تکانشی هستند.
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موفقيت نسبي تكانشي ها :افراد دارای سبک تکانشی ،در حل

مسائل پیچیده و داراي ابعاد و چند جواب محتمل و قابل قبول،

موفق تر از افراد دارای سبک تأملی هستند .به عبارتی افراد دارای
سبک تکانشی ،در انتخاب سریع راه حل ها موفق تر از افرا ِد دارای

سبک تأملی هستند.

گرچه ابتدا که مفهوم سرعت شناختی مطرح شد ،تأکید بر

سرعت پاسخ دهی بود ،اما بعدها مشخص شد که ویژگی های
کیفی دیگری که بر صحت پاسخ دهی تأثیر میگذارند نیز باید

در نظر گرفته شوند؛ زیرا عالوه بر کسانی که پاسخ های سریع
غیرصحیح یا پاسخ های کند صحیح می دهند ،افرادی وجود دارند

که پاسخ های سریع و درست یا پاسخ های کند و نادرست می دهند.

بنابراین ،بعضی افراد که سریع جواب می دهند ،به دلیل تسلط شان
برموضوع است نه به دلیل تکانشی بودن و برخی افراد که کند

جواب می دهند ،به دلیل عدم تسلط شان برموضوع است نه به دلیل
تأمل کردن.

 .3سبك هاي همگرا ،واگرا ،جذب كننده و انطباق يابنده

این سبک ها برگرفته از نظریه یادگیری تجربی 1دیوید

کلب است که تأکید زیادی بر نقش تجربه در یادگیری دارد.
در این الگو ،یادگیری در یک چرخه چهارمرحله ای تصور شده است:
1. Experience Learning Theory
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__تجربه عینی فوری؛
__مشاهده و تفکر درباره آن تجربه؛
__فرضیه یا نوعی نظریه درباره آن؛
__آزمون آن فرضیه یا تدوین نظریه در موقعیت های عملی.
به عبارتی یادگیرنده ابتدا عملی انجام می دهد (تجربه عینی)،
بعد درباره آن عمل به تفکر می پردازد (مشاهده تأملی) ،به دنبال
آن نظریه می سازد (مفهوم سازی انتزاعی) و سرانجام درباره آن
به انجام آزمایش می پردازد (آزمایشگری فعال).
تجربه عيني :ارتباط با ديگران ،حساس به احساس خود و
ديگران ،آموختن از تجارب خاص؛
مشاهده تأملي :مشاهده دقيق پيش از داوري ،ديدن امور
از زواياي مختلف ،جستجوي معاني امور؛
مفهوم سازي انتزاعي :تأكيد برتحليل منطقي انديشه ها،
به كارگيري طرح هاي نظام دار ،عمل بر مبناي درك و فهم؛
آزمايشگري فعال :توانايي انجام دادن امور ،خطر كردن و
تأثيرگذاري بر ديگران از طريق عملي.
چهار سبك ناشي از تركيب چهار شيوه فوق عبارتند از:
__سبك يادگيري واگرا : 1تجربه عيني  +مشاهده تأملي؛
__سبك يادگيري همگرا :2مفهوم سازي انتزاعي  +آزمايشگري فعال؛
1. Divergence
2. Convergence
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__سبك يادگيري جذب كننده :1مفهوم سازي انتزاعي +

مشاهده تأملي؛

__سبك يادگيري انطباق يابنده :2آزمايشگري فعال +

تجربه عيني.

نمودار شماره  :2مدل یادگیری دیوید کلب

سبک واگرا

از ترکیب تجربه عینی و مشاهده فکورانه ایجاد می شود.

این افراد وضعیت های عینی را از نقطه نظرات مختلف به خوبی

بررسی می کنند .در اینجا مشاهده ،برتر از عمل است .این
افراد متمایل به ارتباط داشتن با دیگران هستند و دارای

قوه تصور باالیی هستند .روش ترجیحی در این افراد ،بحث
1 Assimilator
2. Accommodator
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گروهی و بارش افکار است .فراگیران با سبک یادگیری واگرا،
می توانند از طریق تجربه کردن و نگاه کردن دقیق ،یاد بگیرند.

توانایی آن ها نگاه کردن به موقعیت های مختلف از زوایای

گوناگون و سازمان دهی بعضی از ارتباطات به عنوان یک کلیت
معنی دار است.

سبک همگرا

از ترکیب مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال ایجاد

می شود  .این افراد بیش تر توانایی حل مسائل ،تصمیم گیری و

کاربرد نظریه ها را دارند .این ها دوست دارند با مسائل فنی
سر و کار داشته باشند تا مسائل اجتماعی .روش تدریس ترجیحی

در این افراد ،نشان دادن دیاگرام و دست نوشته های استاد

است .فراگیران با سبک یادگیری همگرا ،می توانند از طریق

فکر کردن روی موضوعات و انجام آن فعالیت ها ،به صورت عملی

بیاموزند .این دسته از افراد ،در استفاده از عقاید و نظریات

برای حل مشکالت خاص موفق هستند.
سبک جذب کننده

از ترکیب مشاهده فکورانه و مفهوم پردازی انتزاعی ایجاد می شود.

این ها قادرند اطالعات وسیعی را درک کنند و آن ها را در شکل

منطقی قرار دهند .به مفاهیم انتزاعی عالقه مند هستند و روش
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تدریس ترجیحی در این افراد ،سخنرانی و مطالب خود آموز است.
فراگیران با سبک یادگیری جذب کننده ،از طریق فکر کردن و

نگاه کردن عمیق ،بیش تر می آموزند .این افراد اطالعات را به خوبی
سازمان دهی کرده و برای درک موقعیت ،از مفاهیم انتزاعی

استفاده می کنند.

سبک انطباق یابنده

از ترکیب آزمایشگری فعال و تجربه عینی ایجاد می شود.

این ها از طریق انجام کارهای عملی و درگیر شدن در کارهای
جدید و تجارب بحث برانگیز ،یاد میگیرند .این افراد برای

کسب اطالعات در هنگام حل مسأله ،بیش تر به افراد تکیه می کنند
تا تحلیل خود .روش تدریس ترجیحی در این افراد ،ایفای نقش و
شبیه سازی رایانه ای است .فراگیران با سبک یادگیری انطباق یابنده،

از طریق تجربه کردن و انجام دادن می آموزند .بیش ترین توانایی
این گروه ،کارکردن با اشیاء و کسب تجربیات جدید در حین

انجام فعالیت است.

طبق نظر کلب ،سبک های یادگیری در اثر عوامل ارثی ،تجارب

قبلی زندگی و نیازهای محیط حاضر شکل می گیرد و اساس آن ،ریشه

در ساختار عصبی و شخصیت افراد دارد .بنابراین سبك هاي يادگيري
ممكن است برحسب جنسيت ،سطح تحصيالت ،رشته تحصيلي،

شيوه تربيتي خانواده ،هوش و غيره متفاوت باشد .اگرچه سبک های
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یادگیری نسبتاً ثابت است ،ولی تغییرات کیفی در اثر تکامل و بلوغ و
محرک های محیطی ممکن است صورت گیرد .ارجحیت های سبک

یادگیری در طول زمان تغییر می کند و یک يادگيرنده كامل نه

از يك سبك خاص ،بلكه متناسب با موقعيت و به صورت انعطاف پذير

از تركيبي ازسبك هاي يادگيري مختلف استفاده مي كند.
سبک های یادگیری فلدر -سیلورمن

يكي از رايج ترين مدل هاي سبك هاي يادگيري شاخص،

سبك هاي يادگيري ابداع شده توسط ريچارد فلدر 1و ليندا

سيلورمن 2است .به نقل از سیف ( ،)1387فلدر و سیلورمن
( )1988طبق اين مدل (كه فلدر در سال  2002آن را بازنگري

كرد) ،سبك هاي يادگيري چهار بُعد دارند و هریک از اين ابعاد
به عنوان يک طيف در نظر گرفته می شود كه يكي از ترجيحات
يادگيري در انتهاي سمت چپ و ديگري در انتهاي سمت راست

آن قرار دارد .ابعاد سبک های یادگیری فلدر -سیلورمن عبارتنداز:
__يادگيرندگان حسي -شهودي3؛

__يادگيرندگان ديداري -كالمي4؛
1. Felder
2. Silverman
3. Sensory -Intuitive
4. Visual -Verbal
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__يادگيرندگان فعال -تأملي1؛

__يادگيرندگان متوالي -كلي.2

از نظر فلدر ( ،) 2001هریک از ابعاد دوتایی فلدر در الگوی

سبک یادگیری او به صورت مقوله ای و جدا از هم نیستند ،بلکه

به صورت پیوسته بوده و سبک یادگیری یک فرد در هر یک از
ابعاد در طول یک پیوستار قرار میگیرد .ترجیح یک فراگیر در

هر بعد معین به یک سبک (برای مثال حسی یا شهودی بودن)
می تواند قوی ،متوسط یا تقریباً ناپایدار باشد .ممکن است در
زمان های مختلف تغییر کند و یا از موضوعی به موضوعی دیگر
و یا از یک محیط یادگیری به محیط دیگر متفاوت باشد .دو
قطب هریک از ابعاد این مدل عبارتند از:
ادراک حسی -شهودی

افراد ،هم از طریق حواس گوناگون شان و هم از طریق

ذهن ناهشیار خود به طور مداوم در معرض اطالعات گوناگون
قرار می گیرند .مقدار این اطالعات بسیار بیش تر از آن است که

بتوانند به طور هشیارانه به آن توجه کنند .بنابراین آن ها بخش
کمی از آن را برای پذیرش در حافظه فعال انتخاب می کنند و عم ً
ال
بقیه آن اطالعات از بین می رود .در این انتخاب ،یادگیرندگان
1. Actively -Reflectivelt
2. Sequentially -Globally
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حسی اطالعاتی را ترجیح می دهند که از طریق حواس شان
به حافظه فعال وارد می شود و یادگیرندگان شهودی اطالعاتی
را ترجیح می دهند که به طور درونی از طریق حافظه ،تأمل و

تخیل در آن ها برانگیخته می شود .یادگیرندگان حسی عملگرا،

دوستدار حقایق و مشاهدات هستند .فراگیرانی که از درس خود

به عنوان درسی که با دنیای واقعی سر و کار ندارد ،شکایت می کنند،
یادگیرنده ای حسی هستند .این یادگیرندگان دوست دارند مطالب
سازمان یافته باشد .یادگیرندگان شهودی دارای تخیل قوی ،دوستدار

مفاهیم و تفسیر هستند ،تنوع را دوست دارند ،به پیچیدگی

موضوع اهمیت نمی دهند ،سریع اما بی دقت هستند ،از دروس
تکراری و دارای جزئیات زیاد خسته می شوند.
درون دادهای دیداری  -کالمی

یادگیرندگان دیداری ،از تصاویر ،نمودارها ،طراحی ها ،فیلم های

متحرک و دیگر اشیاء دیداری و نمایش ،بهتر و بیش تر از مطالب

کالمی نوشته شده یا گفته شده یاد می گیرند .یادگیرندگان کالمی

برعکس هستند .آن ها بیش تر از راه شنیدن (مانند گوش دادن

به یک سخنرانی) بهتر یاد می گیرند .اگر چیزی فقط به صورت

شنیداری باشد یا فقط متن نوشته شده ،یا فرمول ،یادگیرندگان

دیداری نمی توانند به راحتی آن ها را به حافظه بسپارند.

فراگیرانیکهدرآزمون هایتواناییدیداریبهترازآزمون های
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کالمی نمره کسب میکنند ،در گروه پردازش کنندگان دیداری و

فراگیرانی که در آزمون های توانایی کالمی بهتر از آزمون های دیداری

نمره می آورند ،در گروه پردازش کنندگان کالمی قرار میگیرند.

یادگیرندگان دیداری مثل یک دوربین فیلمبرداری آنچه را

که می بینند ،از آن یک تصویر ذهنی ساخته و به ذهن خود
منتقل میکنند .آن ها وقتی که می خواهند مطلبی را به یاد

بیاورند ،به آنچه که به صورت تصویر ذهنی ساخته و در حافظه

خود ذخیره کرده اند ،می نگرند .در حدود  65درصد از افراد
جامعه و فراگیران را یادگیرندگان دیداری تشکیل می دهند؛
در حالی که موضوعات درسی معموالً به روش سخنرانی به آنان
تدریس می شود.

پردازش فعاالنه  -تأملی

یادگیرندگان فعال تمایل دارند در ضمن انجام فعالیت یاد بگیرند.
یاد گیرندگان تأملی اکثرا ً پردازش های خود را به صورت درونی
انجام می دهند و در مورد چیزها ،قبل از انجام آن ها فکر می کنند.
یاد گیرندگان فعال در گروه ها بهتر کار میکنند و یاد گیرندگان
تأملی ترجیح می دهند به تنهایی یا دو نفری کار کنند.
یاد گیرندگان فعال ،آن محیط های آموزشی را ترجیح می دهند
که در فرآیند آموزشی آن ها اکتشاف و مشارکت وجود داشته باشد.
با درگیر شدن در فرآیند آموزش ،فعاالنه یاد گیری خود را افزایش
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می دهند .آن ها برای دستیابی به یادگیری ،از طرق گوناگونی
استفاده میکنند .روش های سنتی آموزش (مانند روش سخنرانی)
برای آن ها مناسب نیست .بیش تر روش های فعال تدریس (مانند
بحث گروهی و انجام کار عملی) را ترجیح می دهند.

ادراک گام به گام (توالی نگر)  -کلی (کلی نگر)

یاد گیرندگان توالی نگر ،اطالعات را در قطعات کوچک متصل
به هم یاد گرفته و جذب می کنند .یادگیرندگان کلی نگر ،اطالعات
را در قطعات ناپیوسته و به صورت کلی ادارک می کنند .یادگیرندگان
توالی نگر بدون فهم کامل مسائل ،می توانند آن ها را حل کنند و
راه حل های منظمی دارند .می توان آن ها را تعقیب کرد ،اما فاقد
یک تصویر کلی از مطالب هستند؛ یعنی اطالعات آن ها فاقد
روابط درونی با سایر موضوع ها و زمینه هاست.
یاد گیرندگان کلی نگر ،به طریق همه یا هیچ فکر میکنند و
ممکن است در انجام تکالیف ضعیف و کند به نظر برسند تا
وقتی که به تصویری از کل موضوع برسند .وقتی چنین چیزی
حاصل شد ،اغلب می توانند بین موضوع ها روابطی کشف کنند
که از نظر یادگیرندگان توالی نگر مخفی می ماند.
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سبک های یادگیری مدل وارک

1

یکیازرایج ترینمدل هادربررسیسبک های یادگیری،مدل

وارک استکه توسط فلمینگ 2در سال 1998دردانشگاه لینکلن نیوزیلند
طراحی شد و بیانگر تفاوت دریافت اطالعات هر فرد با فرد دیگر

است .سبک هاي یادگیري وارك براساس به کارگیری حواس
پنجگانه ،باعث یادگیري در فراگیران می شوند و اطالعاتی

درباره راهبردهاي یادگیري ،روش هاي آموزشی و رسانه هاي
متناسب با این سبک ها را ارائه می دهند .سبک مطالعه و

یادگیري وارك توسط فلمینگ و میلس )2004( 3تعریف

شده است .در این مدل ،فراگیران براساس توانایی هاي خود
به زیرگروه هایی تقسیم می شوند :افراد با عملکرد بینایی قوي

(سبک دیداري) ،افراد با عملکرد خواندن و نوشتن قوي

(سبک خواندن و نوشتن) ،افراد با عملکرد شنوایی قوي

(سبک شنیداري) ،افراد با عملکرد مهارتی قوی (سبک جنبشی) و
افراد با عملکرد چندگانه که از دو یا چند توانایی به طور همزمان

در یادگیري استفاده میکنند .مدل وارک یکی از رایج ترین
مدل های بررسی انواع سبک های یادگیری است .نام VARK

1. VARK
2. Fleming
3. Mills
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از حرف اول کلمه های بصری ،1صوتی ،2خواندن و نوشتن 3و

حرکت 4گرفته شده است.

یادگیرندگان دیداری یا بصری

برای این سبک یادگیری ،محتوا باید به صورت تصویری و بصری

باشد .انواع نمودارها و تصاویر گرافیکی ،ویدئوها و اینفوگرافیک ها

می توانند بیش ترین و بهترین تأثیر آموزشی را روی این افراد

داشته باشند .جزوه داشتن و یادداشت برداری کردن برای این

افراد با اهمیت است .هر ابزاری که با استفاده از مواد بصری،

دانش و اطالعات را منتقل میکند ،برای یاد گیرندگان بصری بهترین

شیوه آموزشی خواهد بود .بهترین روش یادگیری برای این افراد،

مدیریت بهتر زمان و باال بردن سرعت مطالعه و تبدیل کردن

هر مطلب ورودی به نوعی نمودار ،شکل یا نقشه ذهنی است
تا رابطه ای منطقی بین اطالعات را با چشم پیدا کنند و درک

بهتری از طرح کلی درس در ذهن آن ها نقش بندد.

اگر شما هم یک یادگیرنده دیداری هستید ،بدون تردید

استفاده از تصویر ،عکس ،رنگ ،نمودار و سایر پدیده های بصری،

در یادداشت برداری ،آماده شدن برای امتحان و روند مطالعه شما
1. Visual
2. Auditory
3. Reading / Writing
4. Kinesthetic
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بسیار مؤثر و کار ساز خواهد بود .سعی کنید در صورت امکان

به جای متن ،از عکس استفاده کنید .برای درک بهتر مفاهیم،

برای خود دیاگرام و نمودار رسم کرده یا برای به خاطر سپردن

مراحل مهم و ارتباط های کلیدی ،یک سناریوی تصویری

طراحی کنید .سبك يادگيري دیداری یا بصری  65درصد جمعيت
را شامل مي شود.

یادگیرندگان شنیداری یا سمعی

افرادی که یاد گیرنده شنیداری هستند ،زمانی بهترین عملکرد

را خواهند داشت که محتوای آموزشی به صورت شنیداری به آن ها
تدریس شود .جلسات آموزشی سنتی برای این افراد بسیار مفید

است؛ چراکه می توانند به اطالعات گوش دهند .این یادگیرندگان
در روش آنالین می توانند مجددا ً به محتوای آموزشی گوش دهند و
اطالعات را ذخیره کنند.

اگر شما هم یک یادگیرنده شنیداری هستید ،بی شک گنجادن

ادوات صوتی ،تکنیک های شنیداری ،صدا ،شعر یا موسیقی
می تواند تأثیر بسزایی در روند مطالعه و یادگیری شما داشته باشد.

برای بهتر مجسم کردن فرآیندها و سیستم ها ،می توانید از

موسیقی یا فایل های صوتی بهره بگیرید .اطالعاتی که قرار است
یاد بگیرید را جایگزین اشعار محبوبتان کنید .این یک راهکار

بسیار مفید و قدرتمند برای یادگیرنده های شنیداری به شمار می رود.
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آن ها با تکیه بر این تکنیک ،می توانند حجم عظیمی از اطالعات

را حفظ کرده و دیگر هیچ گاه مطلبی را از یاد نبرند .یادگیرنده های
شنیداری  30درصد جمعيت را شامل مي شوند.
یادگیرندگان حرکتی یا جنبشی

در این مدل ،یادگیرندگان بیش ترین اطالعات الزم را از
طریق کسب تجربه به دست می آورند .به این ترتیب که مث ً
ال با
مزه کردن ،لمس کردن و بو کردن ،چیزها را تجربه و حس میکنند.

اگر به این سبک از افراد آموزش می دهید ،الزم است که شیوه های
عملی کار را هم برایشان روشن کنید .مث ًال اگر می خواهید رویکرد
امنیتی جدیدی را به این افراد آموزش دهید ،الزم است که سناریویی
در اختیارشان قرار دهید که برای شبیه سازی موقعیت کمک شان کند:

«چطور یک دستگاه را به طور کامل راه اندازی کنم».

این دسته از افراد زمانی که خود دست به کار شده و از طریق

تمرینات عملی و تحرک جسمی نسبت به کسب اطالعات

اقدام می کنند ،بهترین نتیجه را می بینند .آن ها باید همه چیز

را خودشان تجربه کنند .به عنوان مثال ،اگر قصد دارند در

کالس های تعمیر اتومبیل شرکت کنند ،نشستن و گوش دادن به
سخنان آموزگار و یا خواندن کتابی در باب نحوه عملکرد اتومبیل ها

کمک چندانی به آن ها نخواهد کرد ،در عوض می بایست از

نزدیک اتومبیل را لمس کنند و در حین یادگیری ،تمام مراحل
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را شخصاً انجام دهند .یادگیرنده های جنبشی در کالس های

عملی و آزمایشگاه ها ،بی نظیرند و حسابی می درخشند .اگر
شما نیز از این دست افراد هستید ،تحرک جسمی ،تمرینات

عملی و از نزدیک لمس کردن اشیا را از قلم نیندازید؛ چرا که این
روش ها کمک شایان ذکری به روند یادگیری و مطالعات شما
خواهد داشت .پس اگر به سرتان زد که به کالس های قایقرانی

بروید ،جزوه ها و دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید؛ اما
بیش تر زمان خود را بر روی قایق و انجام تمرین عملی مراحل و
تکنیک های قایقرانی سپری کنید .یادگیرندگان حرکتی پنج درصد

جمعيت را شامل مي شوند.

یادگیرندگان خواندنی و نوشتنی یا مطالعه ای

این افراد با دریافت محتوای آموزشی به صورت کلمات و

جمالت ،بهترین وضعیت یادگیری را خواهند داشت .روش

پیشنهادی حاوی ارائه اطالعات برای آن ها ،از طریق محتوای
متن محور است .این یادگیرندگان با کتاب های متنی بیش ترین

ارتباط را برقرار می کنند و با استفاده از جزوات نوشته شده و

ارائه پاورپوینت ،چیزها را بهتر یاد میگیرند.

به یاد داشته باشید که استفاده از تنها یک شیوه یادگیری

نمی تواند روش مناسبی برای آموزش و انتقال دانش باشد .این
مهم است که از سبک های یادگیری در کنار هم استفاده کنید.
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به این ترتیب ،مخاطب شما می تواند نسبت به هر روشی انعطاف پذیری و
واکنش متناسب با آن را نشان دهد ،درحالی که احتماالً یک سبک
یادگیری خاص برای آن ها غالب است .آشنایی با انواع سبک ها،

هم برای مدرس و هم برای یادگیرنده فضای مناسبی را جهت

انتقال و دریافت دانش و اطالعات فراهم می کند .به این ترتیب

که مدرس می تواند براساس شناخت مخاطب ،سبک خاصی از
یادگیری را انتخاب کند و مخاطب هم می تواند برای پیشرفت و

دریافت بهتر دانش ،از روش های کارآمدتری استفاده کند.
افراد این دسته معموالً تعداد زیادی از دفتر و دفترچه های

رنگارنگ با اطالعات مختلف دارند و برای افزایش سرعت مطالعه و

بهتر یاد گرفتن مطالب ،از روش خالصه نویسی و نت برداری
استفاده می کنند و درامتحان های چهارگزینه ای و کتبی ،عملکرد

بهتری دارند .برخی از سبک یادگیری که محققین حوزه یادگیری
مطرح میکنند ،عبارتند از:
فراگیران حسی

اگر خیلی بر حواس خود تکیه دارید ،می توانید به جای

تالش برای سازگاری با موقعیت های جدید ،بر موارد آشنا و

چیزهایی که از قبل می  دانید تمرکز کنید .به دنبال فرصت هایی
برای یادگیری اطالعات تئوری باشید و بعد حقایقی را پیدا کنید

که این نظریه ها را قبول یا رد میکنند.
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فراگیران شهودی

درونیخودتکیهمیکنید،ممکناست
اگرخیلیبرحس های
ِ

جزئیات مهم را از دست بدهید .این امر می تواند به تصمیم گیری ها و
روش های حل مسأله ضعیف منجر شود .خودتان را مجبور به

یادگیری حقایق و حفظ کردن مطالب و اطالعاتی کنید که به

شما کمک میکنند تا از نظریه ای دفاع یا از آن انتقاد کنید.

شاید بهتر باشد کمی با حوصله به جزئیات نگاه کنید و خیلی

سریع از کنار آن ها رد نشوید.
فراگیران تصویری

اگر بیش تر بر اطالعات تصویری تمرکز دارید ،در معرض از

دست دادن اطالعات مهمی هستید؛ چون اطالعات نوشتاری

یا گفتاری ،مهم ترین انتخاب افرادی است که قصد انتقال

اطالعات را دارند .مهارت های یادداشت برداری را در خود تقویت

کنید و به دنبال موقعیت هایی برای توضیح دادن اطالعات به
دیگران باشید.

فراگیران شفاهی

یادگیری شفاهی ،هم شامل سخن گفتن می شود هم نوشتن.

آن ها در بیان احساسات خود و به رشته تحریر در آوردن آن
مهارت بسیار دارند .این افراد شیفته خواندن و نوشتن بوده و از
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گوش دادن به موسیقی و ترانه ،تلفظ کلمات دشوار و اشعار سفید
لذت می برند .آن ها دامنه لغات وسیعی داشته ،به پیدا کردن
معنا و مفهوم واژگان عالقه نشان داده و می توانند به آسانی

کلمات جدیدی را به دایره لغات خود اضافه کنند .یادگیرنده های
شفاهی باید به تکنیک هایی روی آورند که هر دو مهارت تکلم کردن و

نوشتن را در بر میگیرند .با صدای بلند مرور کردن مطالب درسی،

ازجمله روش هایی است که به خاطر سپردن اطالعات را برای

چنین افرادی تسهیل میکند.

تکنیک های لغت محوری ازقبیل نمایشنامه نویسی و اخبار گونه

خواندن مطالب ،در زمره استراتژی های موفقی است که ذهن
یادگیرنده های شفاهی را تقویت کرده و آن ها را در به یاد آوردن

مطالب یاری می کنند .یک ترفند بسیار مفید و کارآمد که به این افراد
کمک می کند تا لیست ها و توالی ها را از بر کنند ،روش مخفف سازی

است .در این روش ،حرف اول کلمات را به هم متصل کرده و

کلمه حاصل را حفظ می کنند.
فراگیران گفتاری

هدف انتقال اطالعات از طریق نمودارها ،فلوچارت ها و

دیگر روش های تصویریِ ،
درک سریع اطالعات است .اگر بتوانید
مهارت های خود را در این رابطه تقویت کنید ،می توانید زمان یادگیری

خود را به شدت کاهش دهید .به دنبال فرصت های یادگیری از
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طریق ارائه های سمعی  -بصری باشید .وقتی یادداشت برمی دارید،

سعی کنید اطالعات را براساس مفهوم شان دسته بندی و با استفاده

از نمودار ،فلش و غیره ،بین آن ها ارتباطات بصری ایجاد کنید .از
هر فرصتی برای ایجاد نمودارها و جداول استفاده کنید.
فراگیران فعال

اگر قبل از فکر کردن دست به عمل می زنید ،این خطر

وجود دارد که به بیراهه بروید .باید موقعیت را بررسی کنید و

قبل از اینکه اطالعات دریافتی خود را با دیگران در میان بگذارید،
با صبر و حوصله آن ها را هضم کنید.
فراگیران متفکر

اگر خیلی فکر میکنید ،این خطر وجود دارد که هیچ کاری

انجام ندهید .باالخره زمانی می رسد که باید تصمیم گیری کنید

یا دست به کار شوید .سعی کنید هر وقت فرصتش پیش آمد،

در تصمیم گیری های گروهی شرکت کنید و اطالعات خود را تا
جایی که ممکن است ،به صورت کاربردی به کار بگیرید.
َ
جزءنگر
فراگیران

وقتی مطالب را به اجزای کوچک تر تقسیم میکنید ،معموال

می توانید خیلی سریع به حل مسأله دست پیدا کنید .این کار
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بازدهی چندانی ندارد .خودتان
به  نظر مفید می رسد؛ اما گاهی
ِ
را مجبور کنید که کارها را آهسته انجام دهید تا متوجه شوید

که چرا و چگونه آن ها را انجام می دهید .از خودتان بپرسید که
اعمال تان در بلندمدت چطور به شما کمک خواهند کرد .اگر نمی توانید
کاربردی عملی برای کاری که انجام می دهید پیدا کنید،

بهتر است آن را متوقف کرده و کمی بیش تر به «تصویر بزرگ تر»

فکر کنید.

فراگیران ُکل نگر

اگردرک«تصویربزرگ تر»برایتانآساناست،پسمی توانید

ریسک کنید و قبل از راه رفتن ،دویدن را بیاموزید .سعی کنید

قبل از به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری ،تمامی مراحل حل

مسأله را طی کنید .اگر نمی توانید توضیح دهید که چه کاری
انجام دادید و چگونه آن را انجام دادید ،پس احتماالً جزئیات
مهمی را جا انداخته اید.
فراگیران استداللی

افرادی که استعداد فوق العاده ای در ریاضی داشته و مهارت های

منحصر به فرد و قابل تحسینی در تجزیه و تحلیل وقایع و
استدالل آوردن از خود نشان می دهند ،در این دسته بندی
جا میگیرند .آن ها خیلی سریع به وجود الگوها پی می برند و
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توانایی شگرفی در ارتباط برقرار کردن میان اطالعاتی دارند که
از نقطه نظر سایرین کام ً
ال بی ربط به هم است .یادگیرنده های
استدالل گرا برای به خاطر سپردن مطالب ،در وهله نخست

اطالعات را طبقه بندی کرده و سازمان می دهند ،سپس به
کشف ارتباط میان آن ها می پردازند .اگر می خواهید قدرت
یادگیری خود را به اوج رسانید ،باید در پی مفهوم و منطقی

باشید که در دل مطلبی که می خوانید پنهان شده است .به

از بر کردن مطالب بسنده نکنید ،ارتباط میان موضوعات را
پیدا کرده و اطمینان یابید که تمام جزئیات را درک کرده اید.

برای پی بردن به ارتباط میان بخش های مختلف یک سیستم،

می بایست سیستماتیک فکر کنید .از این طریق شما می توانید
به ُکنه مطلب پی برده و تصویر بزرگ تری را در پس ذهن خود

مجسم کنید و در عین حال هر کدام از اجزای مهم مطلب را

به نحو احسنت درک خواهید کرد.
فراگیران جمعی

مهارت های شفاهی و نوشتاری این افراد عالی است .آن ها

بی هیچ مشکلی با دیگران ارتباط برقرار کرده و صحبت میکنند و

به راحتی دیدگاه و نقطه نظرات سایرین را درک می کنند .اگر از

بیان ایده های خود در جمع اِبایی ندارید ،به حل دسته جمعی
مسائل اعتقاد داشته و روی هم رفته از کار کردن با دیگران
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لذت می برید ،به احتمال قوی شما در زمره یادگیرنده های اجتماعی

هستید .در این صورت باید به دنبال فرصت هایی برای مطالعه
با سایر دوستانتان باشید .اگر در کالستان خبری از گروه بندی

فراگیران نیست ،خودتان دست به کار شده و یک گروه تشکیل دهید.
فراگیران انزواطلبانه

مهارت های شفاهی و نوشتاری این افراد عالی است .آن ها
بی هیچ مشکلی با دیگران ارتباط برقرار کرده و صحبت می کنند و
به راحتی دیدگاه و نقطه نظرات سایرین را درک میکنند .اگر از
بیان ایده های خود در جمع اب ِایی ندارید ،به حل دسته جمعی
مسائل اعتقاد داشته و روی هم رفته از کار کردن با دیگران
لذت می برید .به احتمال قوی شما در زمره یادگیرنده های اجتماعی
هستید .در این صورت باید به دنبال فرصت هایی برای مطالعه با
سایر دوستانتان باشید .اگر در کالس تان خبری از گروه بندی
فراگیران نیست ،خودتان دست به کار شده و یک گروه تشکیل دهید.
فراگیری دوار برای دیگران
ایجاد تجربه
ِ

چالش استفاده از روش های آموزشی متنوع برای افزایش

یادگیری،توسطمدرساندر حالآموزشوجوددارد؛زیرااحتمالدارد

روش های آموزشی شما برگرفته از ترجیحات یادگیری خودتان

باشد؛ درحالی که مخاطبان ،ترجیحات یادگیریِ مختلف دیگری
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دارند .بهتر است ترجیحات یادگیری خود و مخاطبان تان را
به  خوبی بشناسید تا بتوانید تجربه ای متعادل را برایشان فراهم کنید.

برای سبک:

__حسی  -شهودی :حقایق محض و مفاهیم کلی را ارائه دهید.

__تصویری  -گفتاری :از نشانه های تصویری و گفتاری

استفاده کنید.

__فعال  -متفکر :آموزش تجربی و تحلیل و ارزیابی را در

آموزش خود قرار دهید.

__جزءنگر ُ -کل نگر :جزئیات را در کنار تصویر بزرگ تر

به روشی سازمان یافته ارائه دهید.
سیستم 4 MAT

1

يکی از روش های نوين ياددهی و يادگيری براساس تئوری

يادگيریمبتنیبرمغز،مدلآموزشیمککارتیاست.مککارتی

سيستم  4MATرا در زمينه آموزش ،روان شناسی و مغز و اعصاب

با ترکيب نظريه ای ديويد کلب ،کارل يونگ ،ژان پياژه و جان ديويی

ارائه داده است .اين مدل آموزشی ،شيوه تدريس تمام مغزی

است که با ترکيب چهار سبک يادگيری کلب و يادگيری مغز چپ و
راست ،مدل آموزشی را در هشت گام طراحی کرده است4MAT .

رويكردي متفاوت به تعليم است كه مي كوشد بر تفاوت سبك ها
1. 4 Model Application Techniques
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غلبه كند .همه فراگيران را وارد ماجرا مي كند و اطالعات را در
يك چارچوب و با استفاده از رويكردي مناسب براي همه ارائه
مي كند .مدل مک کارتی به گونه ای است که يادگيرندگان در

طول چرخه يادگيری ،مکان های مورد عالقه خود را دارند.
مکان هايی که در آن بيش تر ياد میگيرند؛ چراکه با سبک

يادگيری آن ها انطباق دارد .هدف اين روش آن است تا تجاربی
ايجاد کند که باعث شود فراگیران برای يادگيری ارزش قائل شوند و

بتوانند آن را با زندگی خود انطباق دهند .يکی از ويژگی های
اين مدل آن است که يادگيری را به زندگی واقعی ارتباط می دهد.

بنابراين می تواند در تحقق اهداف تعليم و تربيت مؤثر باشد.
سیستم مك کارتی ارائه کننده نحوه ای از آموزش دهی است

که دارای مراحل زیر است:

1.1انگیزش :این جنبه از درس ،به آن دسته از فراگیرانی

مربوط می شود که نیاز دارند فعاالنه درگیر درس شوند و در

فعالیت کالسی مشارکت کنند .فراگیران مایلند بدانند که آیا
اطالعات داده شده کافی و مناسب است و با تجارب فعلی آنان

چگونه ارتباط پیدا میکند؟ جنبۀ انگیزشی درس می تواند به
دوبخش :الف) خلق تجربه و ب) تأمل کردن روی آن تجربه؛
تقسیم شود.

2.2توسعه مفهومی :این جنبه از درس به آن دسته از فراگیرانی
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مربوط می شود که دوست دارند اطالعات به همان صورتی

که افراد متخصص میگویند یا متون درسی بیان می کنند ،به
آنان ارائه شود .بخش توسعه مفهوم درس را می توان به دو بخش

تقسیم کرد :الف) تأمالت همه جانبه در مفاهیم؛ ب) ارائه و
توسعه نظریه ها و مفاهیم.

3.3تمرین :این جنبه از درس به فراگیران این امکان را

می دهد که اطالعات ارائه شده در مرحله قبلی را با تمرین ها و
فعالیت های عملی یاد بگیرند و آن ها را درک کنند .این جنبه

از درس به دو بخش تقسیم می شود :الف) تمرین کردن و

تقویت اطالعات جدید؛ ب) شخصی کردن تجربه.

4.4کاربرد :این جنبه از درس فراگیران را وادار می سازد

تا راه هایی را پیدا کنند که بتوانند اطالعات یاد گرفته شده را

در موقعیت های جدید به کار ببرند .این جنبه از درس را نیز
می توان به دو بخش تقسیم کرد :الف) تهیه طرحی برای به کارگیری

مفاهیم جدید؛ ب) اجرای آن و سهیم کردن دیگران در آن.
فلدر ( )1998معتقد است که اگر مدرسی دقیقاً متناسب

با سبك یادگیری ترجیحی فراگیران به تدریس بپردازد،
ممکن است فراگیران او مهارت ذهنی الزم برای دستیابی به

قابلیت های بالقوه مورد نیاز جهت پیشرفت و نیز انعطاف پذیری

در شیوه یادگیری را کسب نکنند .سیستم  4MATبر این مشکل فائق
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آمده است؛ چراکه هر گام از آن ،اختصاص و همخوانی بیش تری
را با یك سبك یادگیری خاص نشان می دهد و انعطاف پذیری

الزم را در فراگیران به وجود می آورد .آموزش اثربخش ،نیازمند
توجه به گام های اساسی برای یادگیری مؤثر در بستر تفاوت های
فردی ازجمله تفاوت در سبك های شناختی است .یکی از دالیل

اثر بخش بودن سیستم  4MATاین است که این شیوه تدریس،
در سطح مطلوبی به تفاوت های فردی در کالس توجه دارد؛

یعنی تدریس را براساس سبك های یادگیری موجود در کالس
قرار داده است و یکی از مهم ترین جلوه های تفاوت های فردی در

محیط یادگیری ،تفاوت سبك های یادگیری افراد با یکدیگر است.
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