
 

 

 های یادگیری سبک

شوند ا اشتباهات زیادی مرتکب میکنند امّیادگیری تکانشی در مقابل سبک تاملی است و یادگیرندگان تکانشی سریع کار می

 شوند. ا اشتباهات کمتری مرتکب میتاملی هستند امّ یادگیرندگان 

شود. این بدان معناست که انسان از طریق یادگیری، همه پیشرفتها و سیر صعودی بشر امروزی به نحوی به یادگیری وی مربوط می

های بشری این گونه گفت که پیشرفت توانپذیرد؛ نتیجتاً میمی تأثیریابد و از طرفی خود یادگیری نیز از رشد فکری رشد فکری می

 مدیون رویدادی به نام یادگیری است .

 : تعریف سبک یادگیری-

های یادگیری به طرق مختلف گذارند. اگر چه اصطالح سبکمی تأثیرهای یادگیری بر خود یادگیری بسیاری معتقدند که سبک

های یادگیری شامل باورها، می ورزند که سبک تأکیدشود و تعاریف گوناگونی دارد و لیکن عمدتاً همه تعاریف بر این نکته تعریف می

 باشد که افراد به کار می برند تا در یک مو قعیت معینی به یادگیری خود کمک کنند. ها و رفتارهائی میاعتقادات و رجحان

دهد افراد در چگونگی گرایش به یک تکلیف متفاوتند و این ید است. نتایج مطالعات نشان میهای یادگیری کاماًل جداصطالح سبک

های ترمیمی برای پردازش و سازماندهی اطالعات ها روشاین سبک» های اجتماعی نیست. ها صرفاً ناشی از هوش و یا قابلیتتفاوت

( برای مثال افراد خاصی به بیشتر 1382، به نقل از نوروزی، 46، ص 1981)شوئل، « های محیطی است.و پاسخدهی به محرك

دهند و افرادی دیگر به طور آهسته و تاملی، با وجود این که ممکن است هر دو گروه اطالعات و دانش موقعیتها به سرعت پاسخ می

 (.  1995یکسانی در ارتباط با آن تکلیف داشته باشند )وولفولک، 

رد کاربردهای آموزشی هنوز هم در مراحل اولیه خود باقی مانده است، شواهد به دست آمده از تحقیقات در حالی که تحقیقات در مو

دهند که دقت نظر در مورد سبکهای یادگیری ممکن است در ارتباط با موضوعات متنوع آموزشی سودمند باشد. گوناگون نشان می

 های یادگیری و ارتباط با یادگیری، بخش عظیمی از روانشناسی امروز را به خود اختصاص داده است. رو، مطالعات در مورد سبکایناز

هستند و بنابراین او هم از سبک یادگیری یا ترجیح یادگیری به صورت  ترجیحات فردچون سبک یادگیری از نظر دکتر سیف همان 

 کند. معادل استفاده می

دگیرنده برای پردازش اطالعات در یادگیری مفاهیم تازه استراتژی هر فرد برای کسب معلومات یا های انفرادی مورد استفاده یاروش

ا ها تفاوت سبک یادگیری با توانایی هوش و استعداد توانایی هستند امّنگهداری و یادآوری آموخته ی خاص افراد برای دریافت،شیوه

 سبک یادگیری توانایی نیست. 

 کند. گیرد اشاره مینکه یادگیرنده چگونه یاد میسبک یادگیری به ای

بندی و تحلیل آوری، طبقهگیریم و این فرآیند شامل جمعای است که طی آن مفاهیمی را فرا مییادگیری فرآیندی چند مرحله

 اطالعات هر موضوع است. 

 ها عبارتند از: ها را بشناسیم، این روشبهتر است آن های مختلف دارد که برای شناخت روند یادگیری،یادگیری، روش

 شوند. : مطالب بیشتر از طریق مطالعه، دیدن نمودارها و اشکال در ذهن ثبت میروش دیداری

 شوند.اکثراً اطالعات از طریق شنیدن به ذهن منتقل می روش شنیداری:

https://www.asriran.com/fa/news/378424/سبک-های-یادگیری
https://www.asriran.com/fa/news/378424/سبک-های-یادگیری
https://www.asriran.com/fa/news/378424/سبک-های-یادگیری


 

 

 شوند. وابط موجود بین موضوعات درسی آموخته می: اطالعات بیشتر از طریق تجزیه و تحلیل رروش شهودی

 شوند.کننده و به صورت انفرادی مطالعه می: مطالب بیشتر توسط خود فرد مطالعهروش انفرادی

 شوند.های بین گروهی آموزش داده می: مطالب بیشتر از طریق بحثروش جمعی

 : یادگیری مطالب در این روش هیچ نظم و قانونی ندارد. روش اتفاقی

 شوند.: مطالب در چندین مرحله و به صورت تدریجی آموزش داده میروش پلکانی

پذیرد، برای مثال افراد ساکن ی تدریس اساتید نیز تأثیر مینکته جالب این که، روش یادگیری حتی از قومیت، جنسیت، سن و نحوه

 ها اغلب روش یادگیری شنیداری دارند. ریکای شمالی و یا آسیای شرقی عموماً روش یادگیری دیداری دارند و در مقابل، عربدر آم

نکته جالب دیگر این که یادگیری پسران عمدتاً به روش دیداری و تصادفی است ولی دختران بیشتر شنیداری است، به این دلیل 

 ها بیاموزند.مطالب درسی را از طریق شرکت در کالساست که دختران بیشتر تمایل دارند 

 :حسیهایهای یادگیری بر اساس ادراکانواع سبک

 مان کدام است.کند. ما هم باید بدانیم سبک یادگیریهر فردی برای یاد گرفتن از سبکی خاص یا تلفیقی از چند سبک استفاده می

 :سبک یادگیری دیداری -1

 گـردد. خــصوصیات این نوع افراد به قرار زیر است: درصد جمعیت را شامل می 65

 سپارند. * بـا مشـاهـده و تـرکیـب تـصـاویـر بـا اطالعات، اطالعات را بخاطر می

 کنند. فاده میها و نمودارها است* بـرای بـرقـراری ارتـبـاط با دیگران و همچنین سازماندهی اطالعات از تصاویر، نقشه

 بندند. * مـعـمـوال بـرای بـه خـاطـر آوردن مطـلبی چشمان خود را برای تجسم آن در ذهن خود می

 باشند. * معموال افرادی مرتب و منظمی می

 باشند.ها و نتایج در ذهن خود توانا می* اینگونه افراد در تجسم اشیاء، طرح

 کنند. جلو را اشغال می های ردیف* معموال در کالس درس نیمکت

 های مفصل و با جزئیات فراوان دارند. * تمایل به برداشتن یادداشت

 گردند. های مصور می* جذب کتاب

 ها مشکل دارند. * در بخاطر آوردن لطیفه

 کنند. های با رنگ روشن استفاده می* برای برجسته ساختن نکات کلیدی از ماژیک

 :های یادگیریتکنیک

 ها، تصاویر، اشکال، نمادها، اسالیدها و جداول استفاده کنید.روند آموزش از رنگدر  -1

 برای یادگیری بهتر به حرکات و چهره آموزگار نگاه کنید. -2

 یک محیط آرام و بدون سرو صدا را برای مطالعه برگزینید. -3



 

 

 سبک یادگیری شنیداری: -۲

 گـردد. خصوصیات این گونه افراد به قرار زیر است: درصد جمعیت را شامل می 3۰

 * تمایل دارند بیشتر با اصوات و موسیقی سرو کار داشته باشند. 

 * قادرند ریتم و تن صدا را تشخیص دهند. 

 گیرند. * از طریق گوش دادن یاد می

 کنند. * برای به خاطر سپردن اطالعات آنها را با یک صدای خاص ترکیب می

 دهند.های شلوغ و پر سرو صدا تمرکز خود را از دست مییط* در مح

 * به یادداشت برداشتن تمایلی ندارند. 

 * تمایل دارند مطالب را با صدای بلند بخوانند. 

 کنند.* برای بخاطر سپردن مطالب دروس خود را با صدای بلند مکررا روخوانی می

 :های یادگیریتکنیک-

 مشارکت کنید. در مباحث گروهی کالس خود -1

 از اصوات و موسیقی در یادگیری خود بهره گیرید. -2

 برداری از ضبط صوت برای ثبت مطالب کمک بگیرید.عوض نت-3

 بساوایی: -سبک یادگیری جنبشی -۳

 گـردد. خصوصیات این گروه به قرار زیر است:یدرصد جمعیت را شامل م 5

 گیرند. اطالعات از جسم و حس المسه خود بهره می* بـرای یادگیری و بخاطر سپردن 

 های بدنی و ورزش عالقه مندند. * به فعالیت

 کنند. های جسمانی استفاده میهای خود را تکان داده و از ژست* در هـنگام بر قراری ارتباط و گفتگو مکررا دست

 حرکت بنشینند و به درس گوش دهند بیزارند. * از آنکه در کالس درس بی

 * برای یادگیری و بخاطر سپردن اطالعات به تحرك و تمرینات عملی نیازمندند. 

 کنند. روند و نکات کلیدی را با صدای بلند تکرار می* هنگام مرور مطالب درسی خود مرتبا راه می

 :های یادگیریانواع سبک

 :یم کردتوان تقسآنهارا به سه دسته می

 :های شناختیسبک -1

مسایل را حل  اندیشد وسپارد و درباره مطالب میکند اطالعات را به خاطر میها را درك میهایی که شخص موضوعبه روش

 .شودکند گفته میمی

 انواع مختلفی دارند که عبارتند از:  های یادگیری شناختی،سبک

 سبک سرعت ادراکی 



 

 

 سبک وابسته به زمینه 

 سبک مستقل از زمینه 

دهی اهمیت ی اول تکانشی که به سرعت پاسخشوند. دستهدر سبک یادگیری سرعت ادراکی یاد گیرندگان به دو دسته تقسیم می-

 ورزند. دهند. دسته دوم تاملی که به دقت و صحت پاسخ تاکید میمی

 :های یادگیری عاطفیسبک -۲-

های پذیرش یا رد تقویت کننده هیجانی یادگیرنده مانند پشتکار تنها با دیگران کاربردن و های شخصیتی ودر برگیرنده ویژگی

 بیرونی است

 :های یادگیری فیزیولوژیکسبک -۳

به محیط فیزیکی موثر بر یادگیری او هستند مانند ترجیح دادن مطالعه در  در برگیرنده واکنش فرد شناختی دارند وجنبه زیست

 شب وروز 

  یادگیری شناختی: هایسبک 

ها نیستند و آنان که وابسته به ها به زمینه وابسته و بعضیناوابسته به زمینه: که بعضی از یادگیری های وابسته به زمینه وسبک -

آنان  گویند وثیر زمینه هستند و آنان را کلی نگر میأها جدا کنند و تحت تها را از زمینهتوانند به راحتی محركزمینه هستند نمی

شوند و گویند. افرادی که وابسته به زمینه هستند جذب دیگران میگویند. و آنها که وابسته نیستند تحلیلی نگر میرا کلی نگر می

 ...و اجتماعی علوم -کنند مانند معلمیهایی که در ارتباط با دیگران است را انتخاب میشغل

های فارغ از زمینه به دهند. معلممانند اختر شناسی و مهندسی را ترجیح میهایی : به زمینه نیستند شغلآنان که وابسته و

 دانند. ال کردن را مهمترین وسیله آموزشی میؤکید دارند. سأهای شناختی و نظری آموزشی تموقعیت آموزشی خشک و جنبه

برند معلمان دانش آموزان خود بکار می کردن را بیشتر به عنوان وسیله ای برای وارسی یادگیری سؤالمعلمان وابسته به زمینه 

تدوین می کند ولی معلمان وابسته به زمینه سازمان  کنند و اصول آموزشی را خود شخصاًمی تأکیدفارغ از زمینه بر روش خود 

  دهند.دادن محتوای درس شرکت می

 :های تکانشی و تاملیسبک

شوند ا اشتباهات زیادی مرتکب میتکانشی سریع کار می کنند امّ یادگیری تکانشی در مقابل سبک تاملی است و یادگیرندگان

گیرند ولی مدرسه در محیط خانه شکل می عمدتاًشوند. هر دو سبک ا اشتباهات کمتری مرتکب مییادگیرندگان تاملی هستند امّ 

های آشنا صورت یابی شکلهمتاسنجش این سبک به وسیله آزمون  دارد و هیچ یک از دو سبک بر دیگری برتری ندارد و تأثیرنیز 

 .گیردمی

-ها قوی استآزمایشگری فعال است. در کاربرد عملی اندیشه سازی انتزاعی وشیوه یادگیری آنان مفهوم :سبک یادگیری همگرا

 اند. دهند با اشیاء کار کنند بسیاری از مهندسین دارای این نوع سبک یادگیریترجیح می غیرهیجانی است و

مند است در به مردم عالقه-شیوه یادگیری تجربه عینی ومشاهده تاملی است. در توانایی تخیل قوی است :یری واگراسبک یاد گ

 اند.هنرهای زیبا دارای این نوع سبک یادگیری امور هنری متخصص است در افراد علوم انسانی و



 

 

تاملی است. در استدالل استقرایی بسیار قوی است مشاهده  سازی انتزاعی وشیوه یادگیری مفهوم :کنندهسبک یادگیری جذب

 کند. ریزی کار میبرنامه در بخش پژوهشی و شود.جذب علوم پایه وریاضیات می

کند برای کسب اطالعات آزمایشگری فعال مسایل را به طور شهودی حل می شیوه یادگیری تجربه عینی و سبک انطباق دهنده:

 گزینند مانند بازاریابی و فروشندگی را برمی مشاغل به دیگران متکی است غالباً

شود. )اگر معنی را یاد خواهند یادبگیرند گفته میبه چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که می سبک عمقی و سطحی:

 اگر حفظ کند سطحی(  بگیرد عمقی و

 : ابزار سنجش

شناسی فیزیولوژیکی و روانشناختی: محیطی هیجانی جامعههای های مطالعه برای دانشجویان. سبکترمها سیاهه رویکرد و

اند ابزار گذارند توصیف کردهمی تأثیردشوار  های تحصیلی تازه وعناصری را که در توانایی افراد برای تسلط براطالعات و مهارت

 های یادگیری نام دارد.ها سیاهه سبکسنجش این سبک

چگونگی  کندکلی: نوعی اطالعاتی که فرد دریافت می-هایمرجع تاملی و-یکالمی فعالیت-شهودی دیداری -های حسیسبک

 شود.های یادگیری سنجیده میها با شاخص سبکدهد این سبکنحوه پردازش آنها را توضیح می دریافت اطالعات و

 های تفکر:سبک

-اند از قانون گذارانه های تفکر عبارتترین سبکشود عمدهاستعداد گفته می به ترجیهات افراد درباره چگونگی استفاده از هوش و

 شوند.های تفکر سنجیده میبا پرسشنامه سبک سبک تفکر -قضایی -اجرایی

 های یادگیری در هر بعد:راه کارهایی برای متعادل کردن سبک

دهید و به جای جذب و مطالب آشنا را ترجیح می : اگر شما زیاد به حس های خود متکی هستید، احتماالًیادگیرندگان حسی

هایی برای شناسید. بهتر است که در جستجوی فرصتکنید که آنها را میهایی تمرکز میتطبیق با شرایط جدید، روی واقعیت

 یادگیری اطالعات تئوری باشید و سپس برای آنها مصداق هایی در واقعیت آشنا پیدا کنید. 

تواند متکی هستید، در خطر از دست دادن جزئیات مهم هستید. این مسئله می : اگر شما بیش از حد به شهودیادگیرندگان شهودی

هایی کنید که به شما کمک شود. خودتان را وادار به یادگیری حقایق یا یادآوری دادهگیری و حل مسئله منجر میبه ضعف در تصمیم

مکن است نیاز داشته باشید با سرعت کم حرکت کنید و تان کنید. شما مکند به دفاع یا نقد از یک تئوری یا روش مورد استفادهمی

 گرفتید.به جزئیاتی نگاه کنید که تا کنون آنها را نادیده می

اید کنید، خودتان را در معرض آسیب جدی قرار داده: اگر شما بیش از کلمات، بر تصاویر و نمودارها تمرکز مییادگیرندگان دیداری

هایی برای ترین انتخاب است. یادداشت برداری را تمرین کنید و در جستجوی فرصتچنان مهم زیرا اطالعات کالمی و نوشتاری هم

 توضیح اطالعات به دیگران از طریق کلمات باشید. 

افتد. اگر شما تر اتفاق میشود، یادگیری سریع: زمانی که اطالعات در قالب تصاویر و نمودارها ارائه داده مییادگیرندگان کالمی

مهارت خود در این زمینه را بهبود بخشید به میزان قابل توجهی نیاز به زمان کمتر برای یادگیری مطالب خواهید داشت. به  بتوانید



 

 

نویسید، اطالعات را براساس مفاهیم شنیداری باشید. زمانی که یادداشت می -هایی برای یادگیری از طریق دیداری دنبال فرصت

 های تصویری استفاده کنید.ادن مفاهیم با یکدیکر از نشانهبندی کنید و برای ارتباط دگروه

داوری کنید. شما کنید احتمال دارد که در مورد مطلب خوانده شده پیش: اگر شما قبل از فکر کردن عمل مییادگیرندگان فعال

 یری به آنها نیاز دارید. گهجنیاز دارید که زمانی را برای تمرکز روی جزئیاتی بگذارید که قبل از رسیدن به قضاوت و نتی

کنید، در این خطر هستید که هیچ کاری انجام ندهید. بهتر است خودتان را در : اگر شما خیلی زیاد فکر مییادگیرندگان انعکاسی

 گیری مشارکت دهید و تالش کنید اطالعات خود را در یک زمینه به صورت کاربردی به کار ببرید.های گروهی تصمیمفعالیت

یند حل مسئله مشارکت آتواند در فرکنید بهتر میتر تقسیم میهای کوچک: زمانی که شما مطالب را به بخشندگان جزء نگریادگیر

پاسخ  سؤالتواند مانعی بر سر راه در انسجام مطالب در ذهن شما باشد. خودتان را وادار کنید به این ا در برخی موارد میکنید. امّ 

 توانید به یک هدف کلی ارتباط دهید؟ دهید که مطالب را چگونه می

: اگر در نظر گرفتن تصویر بزرگ برای شما آسان است این خطر وجود دارد که قبل از راه رفتن بدوید. بهتر نگریادگیرندگان کل

 جام دهید.است زمانی را اختصاص دهید تا به همه جزئیات بپردازید و قبل از گرفتن نتیجه و تصمیم تمام مراحل حل مسئله را ان

 های یادگیری تکانشی و تاملی: سبک

چه فوریت و  با شناختی تکالیف به فراگیران که است آن نشانگر سبک این. است ˓شناختی سرعت˒های یادگیرینام دیگر این سبک

که فراگیران تاملی به کندی  کنند، در حالیدهند. فراگیران تکانشی ضمن اشتباهات قابل مالحظه، به سرعت کار میسرعتی پاسخ می

 شوند. زنند و مرتکب اشتباهات کمتری میدست به فعالیت می

 مطالعات ویتکین و دیگران:

شدن با  اند. بر طبق این مطالعات، یادگیرندگان برای روبروانجام داده 1971مطالعات با ارزشی را ویتکن و همکارانش در طول سال 

شرایط اطراف او و  تأثیرگزینند. به عنوان نمونه، درك انسان وابسته به زمینه تحت بر می های حسی راعوامل محیطی خود سبک

آزمونی را تهیه کردند  1971گیرد. ویتکین و همکارانش در همان سال درك انسان مستقل از زمینه جدا یا مجزا از اطرافش شکل می

 آزمون آزمون اشکال نهفته نام دارد.را از یکدیگر تشخیص داد. اینتوان افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه که با آن می

 گیری:نتیجه

 ها برای موفقیت درشود و مطمئنا توانائیمی تأکیدهای افراد های آموزشی و شغلی بر توانائیها و موقعیتبسیاری از محیط

توانند عامل ها به تنهائی نمیه داشت که توانائیا باید توجّامّ های شغلی و زندگی بعدی مهم و ضروری هستند،موقعیت مدرسه،

 نظر در تحصیلی افراد ثر در موفقیت شغلی وؤهای یادگیری را هم به عنوان یکی از عوامل مهم و مموفقیت باشند بلکه باید سبک

 گرفت. 

 است. موفقیت فرد سبک موقعیت یا تکلیفی که با آن مواجه شده است عامل مهمی در و هماهنگی و توافق بین سبک فرد

 تواند علت ناتوانی فرد در یادگیری باشد.عدم توافق بین سبک یادگیری فرد و سبک آموزشی می 

 ّترین استعدادها و ارزش تواند منجر به این شود که برخی از بهترین و باهای مختلف میها در موقعیته به سبکعدم توج

 شوند.های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته سرمایه



 

 

 سبک معروف 8های یادگیری؛ انواع سبک

 !کنیدممکن است فکر کنید که تنها یک راه برای یادگیری چیزی وجود دارد؛ اشتباه می 

های یادگیری مختلف حتی ممکن است مثل اثر انگشت برای هر فرد متفاوت باشد! دهد که این سبکالبته که تحقیقات جدید نشان می 

 .سبک مختلف تبدیل کنید 8های مختلف یادگیری را به توانید راهکه می ا ممکن است ندانیدامّ

 

های مختلف یادگیری اسکات بلک، متخصص رفتار انسانی و استاد دانشگاه هاروارد این مقاله را به رشته تحریر درآورده و در آن از سبک 

 .گفته است

بندی کنیم. دستهبندی تازه اشاره میذکر شده است. ما در اینجا به یک دستههای یادگیری های بسیار زیادی برای سبکبندیالبته دسته 

 .دکتر اسکات بلک از دانشگاه هاروارد

 های یادگیری؛ یادگیرنده از طریق زبانانواع سبک 

 .گیردیاد میهای زبانی از جمله خواندن، نوشتن، گوش دادن یا صحبت کردن بهتر یاد گیرنده زبانی کسی است که از طریق مهارت

ها است. بنابراین، برای مثال، اگر یاد گیرنده زبانی بخواهد یک مهارت جدید یاد بگیرد، بهترین روش این گاهی اوقات، ترکیبی از این روش

یادگیرنده برداری است و در نهایت فرد های صوتی در مورد آن، بعد از آن یادداشتاست: ابتدا خواندن در مورد آن، سپس گوش دادن به فایل

 .در نهایت، نیاز به صحبت کردن در مورد آن و احتماالً نوشتن زیاد در مورد آن است  نیازمند صحبت کردن در مورد آن و احتماالً

  



 

 

 

 .کنندیند را بارها و بارها طی میآتعجبی ندارد که برخی از بهترین استادان و استادان، یادگیرندگان زبانی هستند. چون این فر

 های طبیعی )ناتورالیست(های یادگیری؛ یادگیرندهانواع سبک  

 .آموزنداین افراد، معموالً از طریق کارکردن و تجربه کردن می

شاید به نظر شما بیاید که این سبک یادگیری، مخصوص دانشمندان است. بله درست است. دانشمندان معموالً عالقه به آزمون و خطا و 

 !خواهید؟ ادیسونمثال معروف در این زمینه میتجربه فراوان دارند. 

 

اند و از طریق آزمایش بهترین اطالعات یا دانش را ضبط گراها عاشق تجربه کردن هستند. آنها عاشق مشاهده دنیای پیرامون خودطبیعت

 .کندمی



 

 

 های یادگیری؛ یادگیرنده موسیقی یا ریتمیکانواع سبک 

 .گیرداست که با استفاده از ملودی یا ریتم یاد مییادگیرنده موسیقی یا ریتمیک کسی 

شنود و یا با شنیدن هرنوع موسیقی یا صدای آموزد چگونه با گوش دادن به یک قطعه موسیقی یا درامری که میمانند یک نوازنده که می

 .دارای ریتم یاد بگیرد

 

 

 :های جالبی هم دارندا این یادگیرندگان ویژگیامّ

هایشان را تکان زمزمه کنند، سوت بزنند، با انگشت یا مداد به میز ضربه بزنند، دست  حین یادگیری یک مهارت، عادت دارند آنها معموالً در

 .دهند و یا در پس زمینه، یک موسیقی گوش کنند

 .کندشان کمک میپرتی نیست، بلکه در واقع به فرآیند یادگیریبرای چنین افرادی، موسیقی یک حواس

 های لمسییادگیرنده های یادگیری؛کانواع سب 

 .گیرندهای لمسی، افرادی هستند که با انجام کاری، بیشتر یاد مییاد گیرنده

 .ها در بهترین روش ممکن یاد بگیرند(ها یاد بگیرند )یا درباره آناین افراد باید با اشیا تعامل داشته باشند تا در مورد آن

های خالق مثل فیزیوتراپی، رقص، بازیگری، کشاورزی، نجاری، های هنری، تولیدی و یا رشتهدر زمینهترین مشاغل خانگی برخی از رایج

 .جراحی و جواهرات برای چنین افرادی مناسب است



 

 

 

 .پذیر نیست. بسیاری از این مشاغل، به یک دوره کارآموزی نیاز دارندیا لمسی امکان« تجربه دستی»هیچ یک از این مشاغل بدون 

 های بصری یا فضاییهای یادگیری؛ یادگیرندهانواع سبک 

های بصری برای هدایت فرآیند یادگیری وجود داشته باشد، بهتر یاد فردی است که در صورتی که کمک یاد گیرنده فضایی یا ویژوال

 .گیردمی

 د.د گیرنده بصری یا فضایی خواهد بوبگیرد، یا ها استفاده کند و بهتر یادبه عنوان مثال، کسی که از نمودارها، تصاویر و اینفوگرافی

 



 

 

 

نویسی، فناوری اطالعات، هایی مثل برنامهتوانند در رشتهشوند. آنها میهای مهندسی میاین افراد تمایل به فنی بودن دارند و وارد رشته

 .شوندهای جغرافیایی که مدام با نمودار و اعداد و ارقام سرو کار دارد، موفق عمران یا رشته

 های یادگیری؛ یادگیرنده منطقی یا ریاضیانواع سبک 

 .بندی کندبندی یا دستهطبقه  یاد گیرنده منطقی و ریاضی باید موارد و اشیا مختلف را

سمت خواهد به آنها همچنین تمایل دارند روابط یا الگوهای، اعداد و معادالت را بهتر از دیگران درك کنند. چنین افرادی نیز دلشان می

 .چیزهایی که نیاز به حل مسئله دارد، کشیده شوند

مند های فنی که محاسبات در آن کاربرد زیادی دارد، عالقهمثالً دانشمند شوند، مهندس هوافضا شوند، ریاضیدان و خلبان شوند و به حرفه

 .هستند

 های یادگیری؛ یادگیری بین فردیانواع سبک 

هایشان را با توانند ایدهکنند. میها بهتر کار میگیرد. آنها معموالً در تیمارتباط با دیگران یاد مییادگیرنده بین فردی کسی است که با 

 .دیگران به راحتی به اشتراك بگذارند

 

 

همچنین ها اغلب به طور طبیعی رهبران خوب و های جدید خود فکر کنند. آنکنند تا درباره ایدهبه یک معنا ، دیگران به آنها کمک می

 .بینیدشناسی و یا علوم اجتماعی میهای مختلف روانهایشان هستند. شما اغلب این افراد را در زمینهخوبی برای تیم بازیکنان

 های یادگیری؛ یادگیری درون فردیانواع سبک  

 .گیرندکنند و یاد میبر خالف گروه قبلی، یادگیرندگان درون شخصی، کسانی هستند که وقتی تنها هستند، بهتر کار می

های خارجی، به ا غیرممکن نیست. آنها همچنین به جای انگیزهکنند که چالش برانگیز هست، امّها اهداف فردی را طوری تعیین میآن 

 .ا نه همیشههای داخلی و شخصی هستند. این افراد غالباً افراد درونگرا هستند، امّدنبال انگیزه

  



 

 

   (David Colb)  های یادگیری کلبسبک

 

 
های ی سبکهای متفاوت افراد در یادگیری و حل مسئله، نظریهمنظور فراهم ساختن درك بهتری از روشبه( 1974دیوید کُلب )

های یادگیری نسبت به دیگر بر برخی از توانایی تأکیدیادگیری خود را مطرح ساخت. وی که سبک یادگیری را روش فرد در 

های یادگیری در دسترس، های یادگیری خود و دیگر روشداند، معتقد است آگاهی افراد از پیامدهای سبکهای یادگیری میتوانایی

 .هایی برای آنان داردیتمز

نماید، می تأکیدقش محوری تجربه در فرآیند یادگیری ی کُلب است. از آنجا که این نظریه بر ناساس نظریه یادگیری تجربی ینظریه

کند. شود که از تغییر شکل تجربه، دانش یا علم تولید میشود. در این نظریه، یادگیری فرآیندی توصیف مییادگیری تجربی نامیده می

یا  عینی: گیرددو روش انجام میی یادگیرندگان کسب تجارب یا درك اطالعات است، که با یکی از این از نظر کُلب، اولین وظیفه

ی مشاهده: گیردی یادگیرندگان نیز پردازش یا تبدیل اطالعات است، که به یکی از این دو روش انجام میدومین وظیفه. انتزاعی

ی مشاهده ،ی عینیتجربه: ی اصلی برای یادگیری وجود داردی کُلب، چهار شیوهطور کلی در نظریهبه .آزمایشگری فعالیا  تأملی

 :دهیماین چهار بعد را شرح می. آزمایشگری فعال و سازی انتزاعیمفهوم ،تأملی

 :های یادگیری کلبسبک 

 :ی عینیتجربه

گیرد. در این ی یادگیری، فرد از طریق تجارب ویژه، ارتباط با مردم و حساسیت به احساسات افراد را یاد میدر این مرحله از چرخه

دار نسبت به حل مسئله های خود متکی است تا بر یک رویکرد نظاممرحله از چرخه یادگیری فرد بیشتر بر احساسات درونی و توانایی



 

 

صورت تواند ذهنی باز داشته باشد و نسبت به امور و قضایا بهکند و نمیاین مرحله به احساسات خود اعتماد می ها. وی درو موقعیت

 .دانست   Feelingکردن یاتوان معادل فعل احساسپذیر عمل کند. تجربه عینی را میانعطاف

 :ی تأملیمشاهده

ها ها و موقعیتگیرند. بیشتر اندیشهمی ها، یادوجوی مفاهیم و معنای آنجستهای مختلف و این افراد با نظاره چیزها و اشیاء از جنبه

دهد. همچنین، ها به عینیت، حوصله و قضاوت دقیق متکی است، ولی الزاماً اقدامی انجام نمیکند. آنهای متفاوت درك میرا از دیدگاه

 Watching توان معادل فعل تماشا کردن یامشاهده تاملی را میکند. ها مراجعه میفرد برای تشکیل عقاید خود به افکار و نظریه

 .دانست

 :سازی انتزاعیمفهوم

شود. بر این اساس، در این مرحله از ها میها، طراحی اصولی و منظم، و ادراك عقالنی موقعیتاین بعد شامل تحلیل منطقی دیدگاه

توان سازی انتزاعی را میکند تا احساس. مفهومو تفکر استفاده می تر از منطقها بیشیادگیری، فرد برای درك مسایل و موقعیت

 .دانست Thinking معادل فعل فکر کردن یا

 :آزمایشگری فعال

شود. در این مرحله، یادگیری گذاری در افراد و وقایع را در طول عمل شامل میتأثیرآوری اسباب کار، ریسک و این بعد توان فراهم

آید. همچنین، فرد صرفاً موقعیت را مشاهده گذاری و تغییر موقعیت درمیتأثیرصورت تجربه کردن برای یابد، یعنی بهشکلی فعال می

 .دانست Doing توان معادل فعل انجام دادن یایشگری فعال را میآورد فعالی به مسئله دارد. آزماای واقعی و رویکند، بلکه عالقهنمی

 .آیندگرا و انطباق یابنده به وجود میهای واگرا، جذب کننده، همهای یادگیری، چهار سبک به ناماز ترکیب این شیوه

 سبک یادگیری واگرا

 بگیرند. توانائی آنان نگاه دقیق یاد کردن و نگاه کردن تجربه از طریق تواننداست، می واگرا هاآن یادگیری سبک که فراگیرندگانی

 .دار استمعنی کلیت یک به عنوان ارتباطات از بعضی و سازماندهی گوناگون زوایای از مختلف هایموقعیت به کردن

ها واگرا است، به هنر، تاریخ، زبان و روانشناسی آن گرا و احساسی است. افرادی که سبک یادگیریتیپ شخصیتی این افراد درون

 .پردازندعالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کارهای هنری و خدمات اجتماعی می

 :کنندهسبک یادگیری جذب

به خوبی  را اطالعات افراد آموزند. اینمی عمیق، بیشتر کردن و نگاه کردن فکر طریق از کننده،جذب یادگیری فراگیران با سبک

گرا و شهودی است. افرادی کنند. تیپ شخصیتی این افراد درونمی استفاده انتزاعی مفاهیم از موقعیت درك برای و سازماندهی کرده

کننده است به ریاضیات، فیزیک و علوم پایه عالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغلب به کارهای شان جذبکه سبک یادگیری

 .پردازندمی تحقیقاتی

 :سبک یادگیری همگرا

 عملی به صورت هافعالیت آن انجام و موضوعات روی فکرکردن طریق از توانندمی است، همگرا آنان یادگیری سبک که فراگیرندگانی

 .هستند موفق خاص مشکالت حل برای نظریات عقاید و از استفاده در افراد از دسته اینبیاموزند. 

افراد برونگرا و متفکر است. افرادی که سبک یادگیری شان همگراست، به مهندسی و پزشکی عالقه بیشتری دارند تیپ شخصیتی این 

 .و در حرفه خود اغلب به کارهای فنی مهندسی و پزشکی می پردازند

 :سبک یادگیری انطباق یابنده

 با اشیاء کارکردن گروه، توانایی این آموزند. بیشترینمی دادن انجام و کردن تجربه طریق یابنده، ازانطباق  یادگیری فراگیران با سبک

باشد. تیپ شخصیتی این افراد برونگرا و حسی است. افرادی که سبک یادگیری می  فعالیت حین انجام در جدید تجربیات کسب و



 

 

ب به کارهای فروش، بازرگانی و آموزش انطباق یابنده دارند، به آموزش، ارتباطات و پرستاری عالقه بیشتری دارند و در حرفه خود اغل

 .می پردازند

 چرخه یادگیری کلب

گذرانند و احتماال تا تکمیل فرآیند یادگیری، این چرخه چنـدین به نظر کلب در یادگیری مطالـب همـه افـراد ایـن مراحـل را می

همه مراحل این چرخه آن چنان موفق باشـند کـه در  توانند دربـار تکرار میشود. اما نکته با اهمیت این است که همه فراگیـران نمی

گیرند که های شما برخی هستند که بالفاصله بعد از توضیح معلم درس را فرا میها هستند. در واقع در بین هم کالسیدیگر قسمت

کمی دیرتر یاد می گیرند هستند که مطلب را   هایتانشان جذب کننده است. برخی دیگر از هم کالسیاین افراد اغلب سبک یادگیری

توانند یاد بگیرند، بلکه سبک یادگیرشان گیرند، این بدان معنی نیست این افراد هوش کمتری دارند و نمیو یا اصالً سر کالس یاد نمی

بزارهای یابنده باشد. تغییر شیوه تدریس از حالت سخنرانی صرف به استفاده از امتفاوت است و ممکن است واگرا، همگرا یا انطباق

تواند های عملی در حین تدریس میهای آموزشی، استفاده از روش بحث گروهی و انجام فعالیتمدرن آموزشی مانند پاورپونت و فیلم

ها هستند که با هیچ یک از ها و افزایش انگیزه آنان شود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برخی از بچهباعث یادگیری اکثر بچه

 .گیرند و باید خودشان در یک محیط دیگر مثل منزل درس را یاد بگیرنددر کالس یاد نمی هااین روش

 های یادگیری کلبپرسشنامه سبک
های پیشنهادی پاسخ پیشنهاد شده است.پاسخ 4جمله است که برای هر یک از آنها  12های یادگیری کلب شامل پرسشنامه سبک

 .کنید بندیرتبه زیر شرح به 1 تا 4 نمره  نحوه یادگیری خود ازرا با توجه به 

 .بدهید 4 نمره دارد مطابقت کامالً شما یادگیری با پیشنهادی پاسخ اگر         –

 .بدهید 3 نمره دارد مطابقت حدی تا شما یادگیری با پیشنهادی پاسخ اگر         –

 .بدهید 2 نمره دارد مطابقت اندکی شما یادگیری با پیشنهادی پاسخ اگر         –

 .بدهید 1 نمره دارد مطابقت کم خیلی  شما یادگیری با پیشنهادی پاسخ اگر         –

 ادگیری کلبی هایسبک پرسشنامه تسؤاال

، با عالمت زدن آن مشخص کنید کدام یک بیشترین شباهت و کدام یک سؤالهای هر ههنگام پاسخدهی به گزین

ت در برخی موارد به هم شباهت دارد ولی هر کدام موضوع مجزایی سؤاالکمترین شباهت را با سبک یادگیری شما دارد. 

 دهد.را مورد سنجش قرار می

 
  

 تسؤاال

 میزان شباهت

 کامالً 4 تا حدی3 اندك2 حداقل1

     :یادگیریهنگام   .1

     .دوست دارم از حسم پیروی کنم :الف

     دوست دارم وضعیت را مشاهده کنم. )نگاه کنم و گوش بدهم( :ب

     .دوست دارم درباره موضوع فکر کنم :ج

     .دوست دارم که آن کارها را انجام دهم :د



 

 

 میزان شباهت                                                                           تسؤاال

 
 کامالً 4 تا حدی3 اندك2 حداقل1

         :گیرم کهوقتی خیلی خوب یاد می  .۲

 :الف
ها و حدس و )به احساس .توانم حدس بزنمدرباره موضوع حس دارم و می

 های خود اتکا کنم(گمان
    

 :ب
دهم و )به دقت گوش می .ت بسیاری پرسیده باشمسؤاالدرباره نکات تازه 

 کنم(نگاه می
    

     .منطقی فکر کنم و عمل کنم :ج

     .جدی فعالیت کنم و کارها را انجام بدهم :د

     :یادگیری برای من  .۳

     همراه با شور و شوق است )شهودی هستم( :الف

     )آرام و در خود هستم( احتیاط استهمراه با سکوت و  :ب

 :ج
ها را از طریق استدالل کشف بیشتر به صورت استداللی است )مایلم موضوع

 کنم(
    

     .همراه با احساس مسوولیت نسبت به کارهاست :د
      

       :یادگیری برای من بیشتر بر اساس  .۴

     .تجارب خودم است :الف

     .استتفکر و تامل  :ب

     .های کلی خودم استاستنتاج :ج

     .انجام دادن فعالیت است :د

      

     :هنگام یادگیری  .۵

     .کنمهای تازه استقبال میاز تجربه :الف

     .دوست دارم همه جوانب مساله را بررسی کنم :ب

 :ج
شان دهندهتشکیلها را به اجزای )و آن. دوست دارم امور را تحلیل کنم

 تجزیه کنم؛(
    

     .دوست دارم مسایل را آزمایش کنم :د



 

 

 کامالً 4 تا حدی3 اندك2 حداقل1  

     :یادگیری من بیشتر  .۶

     گیرم()از احساس درونی خود بهره می خود جوش است. :الف

     .گری استاز طریق مشاهده :ب

     .بر اساس منطق است :ج

     .عمل و امور واقعی است بر اساس :د

      

     :گیرم کههنگامی بهتر یاد می  .۷

     .همراه با دیگران هستم :الف

     .پردازمبه مشاهده شخصی می :ب

     .کنمها و استدالل عقلی استفاده میاز نظریه :ج

     .بتوانم کارها را آزمایش و تمرین کنم :د

     

     :هنگام یادگیری  .8

     کنم()خود را سریعأ غرق موضوع می موضوعات برایم آشنا است. :الف

     کنم()قبل از شروع، تأمل می کنم.برای انجام کار عجله نمی :ب

     کنم(ها توجه می)به افکار و نظریه دهم.اصول کار را ترجیح می :ج

     .دوست دارم نتایج کارم را ببینم :د

     :گیرم کهبهتر یاد میوقتی   .۹

     .متکی به حس خود باشم :الف

     .به مشاهداتم تکیه کنم :ب

     .به افکار و عقاید خودم تکیه کنم :ج

     .کارها را تجربه کنم مجبور باشم شخصاً :د

     :هنگام یادگیری  .1۰

     مثبت هستم()پذیرا و  پذیرم.اشخاص و اوضاع را همان طور که هستند می :الف

     نظر هستم()بی محافظه کار و شکاك هستم. :ب

     .کنمدر محدوده منطق فکر می :ج

     .گیرممسووالنه تصمیم می :د



 

 

 کامالً 4 تا حدی3 اندك2 حداقل1 :هنگام یادگیری  .11

     شوم()غرق موضوع می اعتنا باشم.توانم نسبت به موضوع بینمی :الف

 :ب
)دوست دارم مشاهده  دارم امور را تحت نظارت و وارسی قرار دهم.دوست 

 کنم و ببینم(
    

 :ج
ی موضوع فکر )دوست دارم درباره برای نظارت ارزش بیشتری قایل هستم.

 کنم(
    

     .دهمهای فعال را ترجیح میروش :د

     :گیرم کهزمانی بهتر یاد می  .1۲

     .داوری باشمشخصی پذیرا و بدون پیش :الف

     .شخصی دقیق و هوشیار باشم :ب

     .مفاهیم را تحلیل کنم :ج

     .اهل عمل باشم :د

 

 کلب یادگیری هایسبک پرسشنامه گذارینمره روش

نشان گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب  4جمله است که برای هر جمله  12های یادگیری کلب شامل پرسشنامه سبک

های پژوهش، باشد. نمونهسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال میدهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم

های پیشنهادی نمایند. اگر گزینهبندی میرتبه 1تا  4ه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره های پیشنهادی خود را با توجّگزینه

گردد. منظور می 1تا 4، تاحدی، اندکی و خیلی کم مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره دگیری نمونه مورد پژوهش کامالًبا شیوه یا

 سؤالگر چهار شیوه یادگیری است. به طوری که اولین گزینه در هر باشد که بیانها چهار نمره میحاصل جمع نمرات این گزینه

شیوه یادگیری تجربه عینی دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تاملی سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم ساز انتزاعی و چهارمین 

 گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال است.

رات آزمایشگری فعال سازی انتزاعی و تجربه عینی و نیز از تفاضل نمنی از تفاضل نمرات مفهومیع هاشیوه این دوی به دو تفاضل از 

ه به منفی و مثبت بودن نمره حاصل( قرار )با توجّ آید. این دو نمره بر روی دو محور مختصاتو مشاهده تاملی دو نمره به دست می

گیرد. یک محور عمودی شامل تجربه عینی در باال و مفهوم سازی انتزاعی در پایین محور و یک محور افقی شامل مشاهده می

 چهار و دهندمی تشکیل را ربع چهار مختصات محور دو این. گیرندمی قرار چپ سمت در فعال آزمایشگری و  راست سمت در تاملی 

 گیرندیم قرار هاربع از یکی در یابنده انطباق و کنندهجذب گرا،هم واگرا، هاینام با یادگیری سبک

 را دارد. تجربه عینی() ( احساس کردنFeeling) گزینه اول همه سؤاالت اشاره به روش یادگیری از طریق -

 را دارد. ) مشاهده تأملی( تماشا کردن (Watching)گزینه دوم همه سؤاالت اشاره به روش یادگیری از طریق  -

 را دارد. مفهوم سازی انتزاعی() فکر کردن( Thinking) گزینه سوم همه سؤاالت اشاره به روش یادگیری از طریق -



 

 

 (را دارد.آزمایشگری فعالانجام دادن ) (Doing) سؤاالت اشاره به روش یادگیری از طریقگزینه چهار همه  -

سئوال را باهم جمع  12های هم شماره در ی پرسشنامه )یعنی امتیاز گزینهجمله 12گزینه در  4با جمع امتیاز هر یک از این 

 دهند:های یادگیری فرد را نشان میآید که شیوهمیها با هم( چهار نمره به دست همه ب ها با هم وهمه الف کنیم مثالً

( و تفریق نمره روش انجام دادن از روش تماشا 1گزینه  -3با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساس کردن )گزینه 

 آید.( دو نمره به دست می2گزینه  -4کردن )گزینه 

 احساس – فکر=  روی محور عمودی مشخص شود

  دادن انجام – تأملی = شود مشخص افقی محور روی

 آیداز اتصال دو نمره فوق سبک یادگیری به دست می

 مبتکر یا واگرا=   عمل   < تامل و  فکر <احساس 

 عملگرا یا همساز=   عمل   > تامل و  فکر <احساس 

 گیرتصمیم یا همگرا=   عمل   > تامل و  فکر >احساس 

 ریزبرنامه یا جاذب=   عمل   < تامل و  فکر >احساس 

 گیرند:این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می

 سر یک در در یک سر محور عمودی روش یادگیری از طریق احساس کردن و در انتهای دیگر آن یادگیری از طریق فکر کردن، و

 گیرد.ار میری از طریق تماشا کردن قریادگی دیگر انتهای در و دادن انجام طریق از یادگیری افقی محور

 .است یادگیری هایسبک از یکی بیانگر آن ربع هر که دهندمی تشکیل را مربع یک ربع 4 محور دو این 

 CE (Feeling) عینی، تجربه یادگیری شیوه سؤال، هر اولین گزینه در  -

 RO (Watching) ،دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تأملی -

 AC (Thinking)سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی،  -

 AE (Doing)چهارمین گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال،  -

 : های شناختی کلبروایی و پایایی پرسشنامه سبک

(، 1379)(، رحمانی شمس 1378( و سپس توسط یارمحمدی )1377های یادگیری کلب توسط لرگانی )روایی پرسشنامه سبک

 .( مورد بررسی قرار گرفته است1388( و مریم نادری )1384(، مال یوسفی )1384(، عاصمیان )1383پور )(، فردوسی1381ساواتی )

 پایایی ضریب که داد انجام داشتند دانشگاهی تحصیالت سال دو کم دست که مرد و زن نفر 1446 روی تحقیق 1985 سال در کلب

 باشد.یر میز شرح به پرسشنامه

 های یادگیری کلب از طریق آلفای کرونباخپایایی پرسشنامه سبک

 ضریب پایایی های شناختی کلبسبک

 82% ( CE )  تجربه عینی

  73% ( RO ) مشاهده تاملی



 

 

 83% ( AC )  ساز انتزاعیمفهوم

 87% ( AE )  آزمایشگری فعال

 88% ( AC-CE)انتزاعی سازی مفهوم -تجربه عینی 

 81% ( AE – RO)فعال آزمایشگری –مشاهده تاملی 

 براون -های یادگیری کلب از طریق ضریب دو نیمه کردن اسپیرمنپایایی پرسشنامه سبک

 براون –اسپیرمن  همبستگی دونیمه های شناختی کلبسبک

 89% 81% ( CE )  تجربه عینی

 87% 71% ( RO )  مشاهده تاملی

 92% 84% ( AC )  ساز انتزاعیمفهوم

 92% 83% ( AE )  آزمایشگری فعال

 92% 85% (AC-CE )  انتزاعی سازی مفهوم –تجربه عینی 

 ( AE – RO)  فعال آزمایشگری –مشاهده تاملی 

 
93% 82% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در سبک یادگیری  VARKمعرفی مدل 

 نویسنده: سونیا جاللی

های ها در بررسی سبکمختلفی ارائه شده است. یکی از رایج ترین مدلهای در زمینه سبک های یادگیری تحقیقات زیادی شده و مدل

در دانشگاه لینکلن نیوزیلند طراحی شد، و میالدی  1998درسال  نیل فلمینگ( است که توسط VARKیادگیری مدل وارك )

 بیانگر این است که دریافت اطالعات در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. 

 (VARK) مدل

 

( و Reading / Writing(، خواندنی و نوشتنی )Auditory(، شنیداری )Visualهای دیداری )از حرف اول کلمه VARKنام 

 است.( گرفته شده Kinestheticحرکتی )

 :در این مدل سه اصل اساسی وجود دارد

 ؛ا به شیوه خاص خودشر کسی توانایی یادگیری را دارد، امّه -1

گیرد، انگیزه یادگیری آنان ه قرار میتوجّ  های یادگیری متفاوت یادگیرندگان موردهنگامی که شیوه  -2

 یابد؛افزایش می

 .شودحواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می حتوای آموزشی به وسیله استفاده از نیرویم -3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Fleming
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Fleming


 

 

 VARKهای یادگیری در مدل انواع سبک

 (Visual) های دیدارییادگیری

 گیرند.ها و زبان بدن بهتر یاد میها دیداری است با استفاده از تصاویر، نمودارها، اشکال، نقشهافرادی که سبک یادگیری آن

 (Auditory) های شنیدارییادگیری

های شفاهی نظیر شنیدن سخنرانی و یا ها شنیداری است با استفاده از گوش دادن و آموزشافرادی که سبک یادگیری آن

 گیرند.توضیحات شخص دیگری بهتر یاد می

 (Reading / Writingهای خواندنی/ نوشتنی )یادگیری

در طی سخنرانی یا خواندن متون نوشتاری یادداشت برداری و نکته ها خواندنی/ نوشتنی است که اگر افرادی که سبک یادگیری آن

 کنند.نویسند یادگیری بهتری را تجربه میخوانند و یا میگیرند.و همچنین یا وقتی متنی را میبرداری کنند، بهتر یاد می

 (Kinesthetic)عملکردی/ جنبشی( ) های حرکتییادگیری

گیرند که کاری را به صورت عملی انجام دهند و یا تئوری را ست، زمانی بهتر یاد میها حرکتی اافرادی که سبک یادگیری آن

 تبدیل به عمل کنند.

 سبک یادگیری خود را بشناسید.

 

 کند سبک یادگیری خود را بشناسید.( که در ادامه آمده است به شما کمک میVARKهای یادگیری وارك )پرسشنامه سبک

ها دهد انتخاب کنید. اگر یکی از گزینهای را که بهترین توضیح نسبت به عملکرد شما در هر موقعیت را میگزینهبه منظور تکمیل 

کند آن را خالی در مورد شما صدق نمی به تنهایی گویای وضعیت شما نیست بیش از چند گزینه را انتخاب کنید و اگر پرسشی

 بگذارید.

 

 



 

 

 آهن یا مرکز شهر برود کمک کنید شما:خواهد به فرودگاه، ایستگاه راه. شما قصد دارید به شخصی که می1

 روید.الف( با او می

 گویید.ب( آدرس را به او می

 نویسید.ج( آدرس را برای او می

 دهید.کشید یا به او نقشه مید( برای او نقاشی می

 شود، شما:نوشته می Dependentیا  Dependant. شما مطمئن نیستید که یک کلمه به صورت 2ِ

 نویسید.کنید و هر کدام را که ظاهر بهتر داشته باشد میالف( کلمه را در ذهن تصویر می

 کنید.شود و بهترین را انتخات میکنید که هر کدام از لغات چگونه تلفظ میب( فکر می

 کنید.ج( آن را در فرهنگ لغت پیدا می

 کنید.نوشته و یکی را انتخاب مید( هر دو کلمه را در صفحه کاغذ 

 ها را در مورد برنامه بدانید. شما:خواهید که نظر آنریزی تعطیالت برای گروهی هستید. شما می. شما در حال برنامه3

 برید.ها نام میالف( برخی از موارد مشخص را برای آن

 ن دهید.ها نشاها را به آنکنید تا مکانب( از نقشه یا وب سایت استفاده می

 دهید.ها مییک کپی از سفرنامه به آن ج(

 دهید.ها از طریق ایمیل، تلفن یا نامه خبر مید( به آن

 خواهید برای یک میهمانی ویژه خانوادگی آشپزی کنید. شما:. شما می4

 کنید.الف( چیزی را که یاد دارید بدون نیاز به دستورالعمل درست می

 خواهید.پیشنهاد میب( از دوستانتان چند 

 کنید.ج( در کتاب آشپزی از روی تصاویر آن، بهترین گزینه را انتخاب می

 کنید.دانید خوب است را از درون کتاب آشپزی پیدا مید( دستور آشپزی غذایی که می

 کسب کنند. شما:های موجود در منطقه شما اطالعات خواهند در مورد منابع حیات وحش و پاركها می. گروهی از توریست5

 دهید.ای تشکیل میکنید یا جلسهها صحبت میها و منابع حیات وحش با آنالف( در مورد پارك

 دهید.ها تصاویر اینترنتی و یا کتاب عکس منطقه را نشان میب( به آن

 زنید.ها قدم میها را به پارك و منابع حیات وحش برده و با آنج( آن

 دهید.های منطقه میدر مورد حیات وحش و پارك ها کتاب یا نقشهد( به آن

 خواهید یک تلفن همراه یا یک دوربین دیجیتالی بخرید. به جز قیمت چه چیزی در تصمیم شما موثر است؟. شما می6

 الف( امتحان کردن و تست کردن آن

 های آنب( خواندن در مورد ویژگی

 ج( طراحی جدید ظاهر خوب آن

 گوید.وشنده به شما مید( خصوصیاتی که فرد فر



 

 

سواری نباشد. شما آن را با های فیزیکی مثل دوچرخهاید به یاد آورید. سعی کنید که مهارت. زمانی را که یک عمل را آموخته7

 اید......... آموخته

 فیلم کوتاه آموزشی الف( دیدن یک دمو /

 از او السؤب( گوش دادن به شخصی که آن را تجربه کرده است و پرسیدن 

 ج( نمودارها و جداول و اشکال بصری

 کتاب یا دفترچه راهنما د( دستورالعمل نوشتاری،

 دهید که پزشک:کنید. شما ترجیح می. شما در زانو خود احساس درد می8

 الف( یک آدرس اینترنتی، کتاب و... به شما بدهد که در مورد آن مطالعه کنید.

 دادن اختالل استفاده کند. ب( یک مدل پالستیکی زانو جهت نشان

 ج( توضیح دهد که چه اختاللی روی داده است.

 د( یک عکس از اختالل ایجاد شده به شما نشان دهد.

 خواهید یک برنامه، مهارت یا بازی جدید کامپیوتری را یاد بگیرید. شما:. شما می9

 ویسید.نخوانید یا میآید را میهایی را که همراه بازی میالف( دستورالعمل

 کنید.ب( با کسی که در مورد برنامه اطالع دارد صحبت می

 ج( استفاده از کنترل و صفحه کلید

 کنید.د( دیاگرامی که در کتابی که همراه آن است را دنبال می

 ها ..... داشته باشند:. من دوست دارم که وب سایت1۰

 هم یا امتحان کنم.ها کلیک کنم، انتقال بدالف( چیزهایی که من بتوانم، روی آن

 های جالب دیداریب( طرح و ویژگی

 ها و توصیفات نوشتاری جالبج( توضیحات، لیست

 های رایویی را بشنوم.های رادیویی، جایی که من بتوانم موزیک، مصاحبه و برنامهد( کانال

 گذارد؟را روی تصمیم شما در مورد خرید یک کتاب غیرتخیلی جدید می تأثیره چیزی بیشترین چ. به جز قیمت 11

 الف( جذابیت کتاب

 های آنب( خواندن سریع بخش

 ج( یک دوست در مورد آن صحبت کند و آن را توصیه کند.

 های مستند زندگی را داشته باشد.ها و تجربیات و مثالد( داستان

حال استفاده کردن هستید تا یاد بگیرید چگونه با دوربین دیجیتالی جدیدتان عکس  یا وب سایتی را در CD. شما یک کتاب، 12

 خواهید تا... داشته باشید.بگیرید. شما می

 های آنپرسیدن و صحبت درباره دوربین و ویژگی سؤالالف( شانس 

 دهد.نکات برجسته در مورد آنچه باید انجام  ب( دستورالعمل نوشتاری واضح همراه با لیست

 دهد.دهد و آنچه که هر بخش از آن انجام میهایی که دوربین را نشان میج( دیاگرام

 های خوب و ضعیف و چگونگی بهبود بخشیدن به آنهای زیادی از دوربیند( مثال



 

 

 دهید استادتان از روش... برای انتقال مطالب استفاده کند:. شما ترجیح می13

 ها و جلسات عملیالف( مدل

 و جواب، مکالمه و بحث گروهی السؤب( 

 هاها و مقالهج( تیترها، کتاب

 د( نمودار، دیاگرام و عکس

اید و حال تمایل دارید، فیدبکی در مورد ان بگیرید. شما دوست دارید فیدبک چگونه . شما یک تست یا رقابتی را انجام داده14

 باشد؟

 اید.دادهانجام را ها هایی که شما آنالف( استفاده از مثال

 ب( استفاده از یک توضیح نوشتاری در مورد نتایج آن 

 خواهید که آن را به صورت گفتاری بگوید.ج( از کسی می

 اید.دهنده چیزی است که شما به آن دست یافتههایی که نشاند( استفاده از عکس

 خواهید یک غذا در یک رستوران یا کافه انتخاب کنید. شما:. شما می15

 اید.کنید که قبال خوردهزی را انتخاب میالف( چی

 ای در مورد انتخاب غذا بکنند.خواهید به شما توصیهدهید یا از دوستانتان میب( به گارسون گوش می

 کنید.استفاده می menuج( از توضیحات درون 

 کنید.خورند یا به تصویر هر غذا نگاه میکنید که بقیه افراد چه مید( نگاه می

 ی مهم را در یک کنفرانس یا جایگاه ویژه انجام دهید. شما:نخواهید یک سخنراا می. شم16

 کنیدالف( از دیاگرام یا عکس برای کمک به توضیح مسائل استفاده می

 کنید.نویسید و به صورت گفتاری سخنان خود را چند بار تمرین میها را میب( کلید واژه

 گیرید.چندین بار خواندن آن را یاد مینویسید و با ج( سخنرانی خود را می

 کنید تا صحبت واقعی و عملی جلوه دهید.ها و داستان ها زیادی را جمع مید( مثال

ت سؤاالدهنده شماره ستون است. ستون اول نشان 5گذاری این پرسشنامه از جدول زیر استفاده کنید. این جدول دارای برای نمره

مشخص  VARKباشند که با حروف ها متعلق به یک سبک یادگیری میچهار گزینه دارد که هریک از گزینه سؤالاست. هر 

 اند. شده

 (Visualدیداری )

 (Auditory) شنیداری

  ( Reading/Writingنوشتنی ) خواندنی و

 (Kinestheticحرکتی )

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که دور آن دایره  VARK حروف از هریک تعداد نهایت، در بکشید دایره خود پاسخ گزینه دور سؤال هر در فوق با استفاده از جدول

 کند.اید را بشمارید. امتیاز باالتر در هر یک از حروف سبک یادگیری شما را مشخص میکشیده

 آموزشخواهید بیاموزید و همچنین به عنوان متولیان کند، بهتر و سریعتر آن چه را که میشناخت سبک یادگیری به شما کمک می

 تری را طراحی نمایید.های آموزشی متناسبها با شناخت بیشتر نسبت به سبک یادگیری کارکنانتان، روشدر سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال گزینه الف گزینه ب گزینه ج گزینه د

V R A K 1 

K R A V 2 

A R V K 3 

R V A K 4 

R K V A 5 

A V R K 6 

R V A K 7 

V A K R 8 

V K A R 9 

A R V K 10 

K A R V 11 

K V R A 12 

V R A K 13 

V A R K 14 

V R A K 15 

K R A V 16 
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 یادگیری سطوح – بلوم بندیطبقه

  آموزشی مدیریت در 1397 ,18 شهریور سوادکوهی نصیری رضا دکتر

متولد شد میالدی  1913روانشناس آموزشی امریکایی است که در سال  )Bloom Samuel Benjamin (بنجامین ساموئل بلوم

های روانشناسی آموزشی است. نظریه بلوم که به طبقه بندی دیده از جهان فرو بست. بلوم یکی از اثرگذارترین چهره 1999و در سال 

 :در بر دارد را حوزه سه شهرت یافت )taxonomy s’Bloom (بلوم

 حوزه شناختی )domain cognitive The(    

 حوزه عاطفی )domain affective The(  

  حرکتیحوزه روانی )domain psychomotor The(  

 .گردندها تشریح مینماید. در ادامه هر یک از این حوزهها سطوحی را برای یادگیری معرفی میبلوم در هر یک از این حوزه

 بلوم بندیطبقه در شناختی حوزه

است. بر این اساس تالش شد هر بخش از بندی بلوم از اهمیت باالیی برخوردار در آموزش مباحث مدیریتی، حوزه شناختی از طبقه

 اجزا آن تشریح شوند. البته بیان این نکته ضروری است موارد ذکر شده در این مقاله بر اساس مدل اندرسون و کراسهول

) Krathwohl and Anderson( بندیطبقه اند ارائه شده است. در حقیقت این اندیشمندانکه اقدام به توسعه مدل بلوم کرده 

به عنوان اولین سطح حوزه شناخت یاد  )Knowledge (دانش واژه از خود بندی طبقه در بلوم مثال برای. دادند بهبود را بلوم

کنند. با ارائه می  )Remembering (آن را با عنوان یادآوری و به ذهن سپاری 2۰۰1 سال در کراسهول و اندرسون اکند امّ می

 :بندی بلوم دارای سطوح زیر استشناختی در طبقهه به توضیح ارائه شده، حوزه توجّ

 سپاری ذهن به یا یادآوری: )Remembering(  اولین سطح شناخت، یادآوری یا به ذهن سپاری است. در نظر بگیرید شما به

ذهن سپردن عنوان یک دانشجو قرار است در دانشگاه سطح شناخت خود را باال ببرید. اولین گام برای افزایش شناخت در شما، به 

مفاهیم است. شما به عنوان یک دانشجوی مدیریت باید در اولین گام مفاهیم مربوط به مدیریت، منابع انسانی، بازاریابی، کارآفرینی، 

ن بسپارید. این مرحله پایه یادگیری و شناخت است. اگر شما این مرحله را به خوبی انجام خاطرتا به را …الملل و بازارگانی بین

 .توانید تعریف آن را به یاد بیاورید و بیان کنیدشود میپرسیده می سؤالها قتی از شما در مورد تئوری سیستمدهید، و

 فهم: )Understanding(  سطح دوم در حوزه شناخت، فهم است. اگر بعد از خواندن یک مفهوم، تئوری، یا کتاب توانستید آن

چیست؟ و شما پاسخ دهید قیمت،  4Pبرای مثال اگر از شما پرسیده شود . ایدرفتهرا بفهمید شما یک گام در حوزه شناخت به پیش 

ابزارهای  4Pا اگر به این نکته هم اشاره کنید که اید. امّ محصول، پیشبرد و توزیع شما سطح اول حوزه شناختی را به خوبی طی کرده

اید. در حقیقت دانشجو در این حالت کارکرد را هم فهم کرده 4P وماید که مفهیک بازاریاب برای رقابت در بازار است، آنگاه نشان داده

ا به مرحله فهم نرسد آمیخته بازاریابی را فهمیده است. دقت کنید اگر دانشجویی مرحله به ذهن سپاری را به خوبی انجام دهد امّ 

فهمی از آن مطالب ندارد. به عبارت دیگر به ا درك و تواند مطالبی را که شنیده بازگو نماید امّ مانند یک ضبط صوت است که می

 .ا کافی نیستذهن سپاری شرط الزم برای فهم است امّ

 بکارگیری: )Applying( های کالس بازاریابی را مرحله سوم در سطوح شناختی، بکارگیری است. اگر دانشجویی توانست آموخته

دهد آنگاه به این سطح از شناخت رسیده است. بکارگیری میوه دوره در یک فروشگاه، شرکت یا سازمان بکار گیرد و فروش را افزایش 

های خود را بکارگیرد و از آنها ارزش خلق کند بدون تردید موفق بوده و عمر خود را کارشناسی است. دانشجویی که توانسته آموخته

های خود را ا توان بکارگیری آموختهیل شود امّالتحصا اگر دانشجویی با نمرات خوب از دانشگاه فارغدر دانشگاه تلف نکرده است. امّ

 .ای از آن نبرده استبهره نداشته باشد، عمالً
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 تحلیل: )Analyzing( تواند گام بعدی در حوزه شناخت تحلیل است. دانشجویی که به این مرحله از شناخت رسیده است می

یت که درس بازاریابی را به خوبی خوانده، فهمیده و بکار برده اجزا، روابط و ساختارها را تجزیه و تحلیل کند. دانشجوی رشته مدیر

تر بیان کند و بکار بگیرد. حتی این مفاهیم های خود نماید. آنها را به زبانی متفاوت و سادهتواند اقدام به تحلیل مطالب و آموختهمی

 .ارشد توقع داشتکارشناسی را به سایرین آموزش دهد. این بخش از شناخت را باید از دانشجویان کارشناسی و

 ارزیابی و نقد: )Evaluating(  گام بعدی در سطوح شناخت نقد و ارزیابی مفاهیم است. در این سطح فرد به شناخت بسیار باالیی

را باید تواند مفاهیم را به اجزا تقسیم کرده و اجزا و روابط را مورد نقد قرار دهد. دانشجویان در سطح دکتدست یافته به طوری که می

های تئوریک نیز در نظر گرفت. برای توان نقد و ارزیابی را توانایی شناسایی گپها و مفاهیم کنند. میبتوانند اقدام به نقد تئوری

تواند اقدام به نقد و ارزیابی رسیدن به این سطح از شناخت باید تسلط باالیی بر حوزه مربوطه علمی داشت. برای مثال دانشجویی می

 .های بازاریابی داردکند که تسلط باالیی بر مفاهیم و شیوه X های بازاریابی شرکتروش

 خلق: )Creating( ترین سطح شناخت از دیدگاه بلوم خلق است. منظور از خلق ارائه یک مفهوم، نظریه یا شیوه کاربردی عالی

گیرد در این مرحله بی که یک شیوه جدید در بازاریابی بکار میکند یا مدیر بازاریااست. برای مثال دانشجویی که یک نظریه ارائه می

 .از شناخت قرار دارد

 

 .شودمی اشاره نیز حرکتی –در ادامه به صورت مختصر به حوزه عاطفی و حوزه روانی 

 عاطفی حوزه

 :بلوم طبقات زیر را برای حوزه عاطفی تعریف نموده است

 شدن حساس: )Receiving(  ه دانشجو را به خود جلب دانشجو نسبت به یک موضوع حساس شده و موضوع توجّدر این مرحله

 .کندمی

 واکنش: )Responding( ّشوده، نسبت به موضوع واکنش نشان داده و با آن درگیر میدر این مرحله دانشجو عالوه بر توج. 

 شدن قائل ارزش: )Valuing( شودوضوع یا پدیده مورد نظر ارزش و احترام قائل میدر این سطح از حوزه عاطفی، دانشجو برای م. 

 دهیسازمان: )Organizing(  در این سطح از حوزه عاطفی دانشجو یک سازمان ارزشی را ایجاد کرده و برای موضوع یا پدیده

 .نمایدمورد نظر یک جایگاه تعیین می



 

 

 هاارزش از ایمجموعه توسط شخصیت ایجاد: )Characterizing( گیرد. این های درون فرد شکل میای از ارزشمجموعه

 .شود رفتار فرد بروز کرده و شخصیت فرد شکل بگیردها موجب میمجموعه از ارزش

تواند خطرناك باشد. به عبارت دیگر ذکر این نکته الزم است که طی مراحل حوزه عاطفی بدون ایجاد شناخت درست در فرد می

 .تواند رفتار خوبی را از خود بروز دهدشناختی توجه الزم را ندارد و در سطح باالیی از سطح ارزشی است نمی فردی که به سطوح

 حرکتی – روانی حوزه

حوزه روانی حرکتی مربوط به سطوح حرکتی است که برای ورزشکاران یا مشاغلی ماند جراحی که نیازمند انجام حرکات دقیق هستند 

بندی حوزه روانی بر طبقه( 1972) هارو مورد استفاده زیادی ندارد. براساس اصالح مدیریتهای انسانی و کاربرد دارد و در رشته 

 :توان در این حوزه در نظر گرفتزیر را میحرکتی بلوم، مراحل 

 های خودکارواکنش )movements Reflex(  

 حرکات جنبشی ساده )movement fundamental Basic(   

 ادراکی )Perceptual(  

 های جسمیفعالیت )activities Physical(  

 های حرکتی نیازمند مهارتفعالیت )movements Skilled(  

 یا زبان بدنمستقیم ارتباط غیر )communication discursive-Non(  

  

 پایانی سخن

نماید؟ چه اقداماتی به اعتقاد شما سیستم آموزشی کشور امکان دستیابی به چه سطحی از حوزه شناخت را در دانشجو ایجاد می

 پیدا کند؟توان در نظر گرفت تا دانشجو در کالس و دانشگاه به سطح باالتری از یادگیری و شناخت دست می
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 یادگیری اثربخش: معرفی مدل آموزشی گانیه

 

ها برای حل این مسئله شرکت در برای همه ما پیش اومده که احساس کنیم به یادگیری یک سری مسائل نیاز داریم. یکی از گزینه

زنیم! نتیجه و بدون بازده میفتیم، قید هر کالس و آموزشی رو میهای بیهستش، ولی وقتی یاد بعضی کالسیک دوره آموزشی 

ه شدم که این دوره و مدرس ای نصیب من شد. در اولین جلسه حضورم در کالس متوجّچندوقت پیش افتخار حضور در چنین دوره

های آموزشی ارائه مطالبه که براشون مهمه! ولی مدل نداشته و صرفاًاون هیچ توجهی به نیازهای یادگیری من به عنوان مخاطب 

دهنده کمک ریزان و مدرسین به عنوان آموزشها هم به ما به عنوان مخاطب و هم به برنامهوجود دارند که آگاهی نسبت به اون

هستش که در  سطحی گانیه 9های آموزشی، مدل ثر به اهداف و نتایج دلخواه خود برسیم. یکی از این مدلؤکنه تا به صورت ممی

 شید. ادامه بیشتر با اون آشنا می

( از پیشگامان رشته روانشناسی آموزش مدل نه گانه آموزشی را با رویکرد قدم به قدم برای اینکه افراد بتوانند از Gagneگانیه )

کند تا به مدیران، آموزش دهندگان و یادگیرندگان کمک می فرصت یادگیری بهترین استفاده را ببرند، ارائه داده است. این مدل به

تدا این نه سطح تشریح شده و توضیحاتی در بهای آموزشی، و تحقق اهداف یادگیری خود بپردازند. در این مقاله اسازماندهی برنامه

 ارتباط با کاربردی نمودن آن طرح شده است.

 پیش زمینه مدل

 194۰شود که پرداختن به فنون تدریس را از دهه پیشگامان رشته روانشناسی آموزش محسوب می( از 2۰۰2-1916روبرت گانیه )

ثر پرداخته ؤمنتشر گردید، به معرفی شرایط کلیدی آموزش م 1995که اولین بار در سال  "شرایط آموزش"آغاز کرد. کتاب او با نام 

ثر توضیح داده است. مدل گانیه ؤنیز به صورت تفصیلی برای آموزش مای، هر یک از آنها را مرحله 9است. او ضمن ایجاد فرآیندی 

شود. در شکل زیر مدل نه سطحی ا در این بخش بر آموزش تیمی در محیط کار پرداخته میها مفید بوده، امّبرای ارائه انواع آموزش

 آموزش گانیه نشان داده شده است.

 ( : افزایش یادگیری و انتقال )تعمیم9سطح   

( : ارزیابی عملکرد ) بازیابی8سطح    

( : بازخورد دادن ) تقویت7سطح   

( : فراخوان عملکرد ) پاسخ گویی6سطح   

( : تدارك راهنمایی برای یادگیری ) کدینگ5سطح   

( : ارائه مواد آموزشی و محرك ها )ادراك انتخابی4سطح   

( : تحریک بخاطر آوری یادگیری های پیشین) بازیابی3سطح   

( آگاه ساختن یادگیرنده از هدف ) انتظار: 2سطح   

( : جلب توجه )پذیرش1سطح   

 سطحی یادگیری گانیه 9. الگوی 1شکل 



 

 

  مزایای مدل گانیه

های آموزشی کند تا قبل از شروع فعالیتدهندگان و یادگیرندگان چک لیستی را فراهم میسطحی آموزش گانیه برای آموزش 9مدل 

دارد که به فرآیند یادگیری کمک کند. وقتی هر  تأکیدبتوانند از آن استفاده کنند. هر مرحله به نوعی از ایجاد ارتباط بین مفاهیم 

شوند. اگر شما نیز اند، درگیر میهایی که فرا گرفتهیک از مراحل به پایان برسد، یادگیرندگان نیز بیشتر در کسب اطالعات و مهارت

ایل دارید قبل از هر جلسه آموزشی و یا ارائه مطالب از این رویکرد استفاده کنید، بایستی این موضوع را در نظر بگیرید که چگونه تم

 یادگیری سازماندهی شوند تا افراد بهترین یادگیری را داشته باشند. -ها یاددهی جلسه

 استفاده از ابزار

 شود.شده و برای کاربرد آن نیز مثالی آورده میدر این قسمت هر یک از نه سطح توضیح داده 

شود تا آموزش با استفاده ه دیگران شروع نمایید. این عامل باعث میفرآیند آموزش را با جلب توجّ  :)پذیرش(: جلب توجه 1سطح 

 تر اتفاق بیافتد.ها یادگیری سریعاز محرك

نمایش دادن کلیپی کوتاه مربوط به موضوع یا با استفاده از هر هایی مثل بیشتر کردن تن صدا، ژست، : به وسیله محركکاربرد

 ه مخاطب را به خود جلب کنید.توانید توجّای که در افراد انتظار آغاز درس را ایجاد کند، میوسیله

)دوره  یدر این مرحله از آگاه شدن تیم نسبت به اهداف و انتظارات یادگیر :)انتظار(: آگاه ساختن یادگیرنده از هدف ۲سطح 

 کنند.آموزشی( اطمینان حاصل کنید، در نتیجه آنها با فهمیدن چرایی موضوع، یاد گیری را شروع می

توانید توضیح دهید که در پایان این دوره چه مطالبی را فرا خواهند گرفت و این یادگیری چه مزایایی برای آنها به گروه میکاربرد: 

 . و سازمان خواهد داشت

جویی خواهد داشت های اضافی صرفهدرصد از هزینه 2۰دهید که در صورت یادگیری این دوره، سازمان در توضیح میبرای مثال شما 

شود که شش نفر از کارکنان بخش شغل خود را از دست ندهند. حال تیم شما ه به کاهش اخیر بودجه، این فرآیند باعث میو با توجّ

 انگیزشکند، آگاه شده است. در نتیجه آنها یاد نگرفتن مطالب برای سازمان ایجاد می از دلیل یادگیری این فرآیند و خطرهایی که

 و پذیرش بیشتری برای یادگیری خواهند داشت.

گیرند، سعی کنید این وقتی افراد مباحث جدیدی را یاد می: )بازیابی(های پیشین : تحریک به خاطر آوری یادگیری۳سطح 

 اند، تطبیق دهید.یاد گرفته مطالب را با موضوعاتی که قبالً 

اید، مرور کنید و آن را در آموزش فعلی نیز به کار گیرید. همچنین برای تیم خود انجام داده های آموزشی را که قبالًبرنامه کاربرد:

اند، سعی کنید از گروه بپرسید که آیا تجربه پیشین در موضوع آموزشی دارند یا خیر. اگر در یادگیری موضوعات قبلی مشکل داشته

اند و موضوعات فعلی که در حال آموزش گرفته یاد که در این دوره آنها را برطرف سازید. همچنین ارتباطی بین موضوعاتی که قبالً 

 دیدن هستند، برقرار کنید.

دهید. طیف ثر به گروه خود ارائه ؤاطالعات جدیدی را به شکل م :)ادراک انتخابی(ها : ارائه مواد آموزشی و محرک۴سطح 

یند آموزش از آنها آخواهید انتقال دهید را شناسایی کرده و در فرهای مرتبط با مفاهیمی که میمتنوعی از مواد آموزشی و محرك

 استفاده کنید.

ا اطالعات را به شکل منطقی و به روشی ساده متناسب با درك و فهم مخاطبان سازماندهی کنید. سعی کنید تنوعی از ابزاره کاربرد:

های یادگیری متفاوتی دارند. )ابزارهایی مانند ارتباط بصری، های مختلف را برای یادگیری افراد بکار گیرید، زیرا آنها سبکو سبک

 راهنمایی کالمی و یادگیری فعال(.

 تواند به شما در شناختن بهترین روش ارائه اطالعات کمک کند.می چرخه ارتباطنکته: مرحله دو از 

برای کمک به تیم برای یادگیری و به یاد سپاری اطالعات ارائه  :)کدینگ معنایی(: تدارک راهنمایی برای یادگیری ۵سطح 

 به مخاطب منتقل شود، برجسته و متمایز سازد. شده، از رویکردهای بدیل استفاده کنید که اطالعاتی را که قصد دارید قطعاً



 

 

 کند.ثر تیم کمک میؤو قیاس به یادگیری م داستان سراییها، ، شکلهاویمورد کاها، استفاده از مثال کاربرد:

اند، در این مرحله، باید مطمئن شوید که افراد توانایی ارائه دانشی را که آموخته: )پاسخ گویی(: آزمون و فراخوان عملکرد ۶سطح 

 اند.آموزشی یاد گرفتهها چه چیزهایی در طول دوره دارند. این توانایی وابسته به این است که آن

تواند اید، از آنها بخواهید تا این یادگیری را به کار گیرند. )تمرین ایفای نقش میاگر شما به افراد دانش و یا مهارتی را آموزش داده

 محک بزنید.شان را کردن از آنها یادگیری سؤالاید، با در این مرحله مفید باشد.( اگر اطالعات جدیدی را به آنها آموزش داده

داده و در صورت نیاز  بازخوردهای آموخته شده خود را ارائه داد، به آنها پس از این که تیم دانش و مهارت :ارائه بازخورد: ۷سطح 

 تواند در این زمینه به شما کمک کند(.می ثرؤ)مقاله ارائه بازخورد منکاتی را تذکر دهید. 

ه اید. پس از ایفای چند سناریو، متوجّتصور کنید که به تیم روش جدیدی را برای برخورد با مشتریان عصبانی آموزش دادهکاربرد: 

هند. شما با دنسبت به این که مشتری را آرام کنند، زیاد جدیت به خرج نمی "موقعیت ساختگی"شوید که برخی افراد در این می

 کنید تا این اشتباهات را رفع کنند.ارائه بارخورد و نکاتی آنها را از اشتباه خودشان آگاه می

اعضای تیم بایستی بتوانند در آزمون و یا سایر ابزارهای سنجش موفق عمل کنند تا مشخص  : )بازیابی(: ارزیابی عملکرد 8سطح 

 اند.ثر فرا گرفتهؤرا به طور مهای آموخته شده گردد که آنها دانش و مهارت

 های کوتاه روش خوبی برای سنجش دانش تیم در یادگیری استهای کوتاه یا حتی نوشتهها، پرسشنامهآزمون کاربرد:

اند، در این مرحله، اعضای تیم در صورتی که دانش و یا مهارتی را که کسب کرده :) تعمیم(: افزایش یادگیری و انتقال ۹سطح 

 اند.هایی متفاوت به کار بگیرند، و نشان دهند که اطالعات ارائه شده را یاد گرفتهبتوانند آنها را در موقعیتباید 

ثر از آن است. اطمینان حاصل کنید ؤتکرار تمرین بهترین روش برای اطمینان حاصل کردن از یادگیری اطالعات و استفاده م کاربرد:

ای برای برگزاری تمرین و تکرار داشته اند، دارند. برنامهاستفاده از دانشی که کسب کردهکه اعضای تیم شما شانس کافی را برای 

ها را ادامه دهید. در صورتی که افراد به دامنه بیشتری از اطالعات برسند، باشید و با برگزاری جلساتی مرور اطالعات و مهارت

 ار دهد، برای تعمیم یادگیری در نظر بگیرید.های مختلف قرهای متنوعی را که افراد را در موقعیتبرنامه

 های آموزشی:مقایسه مدل گانیه با سایر روش

کند. هر یک از مراحل، گیری فرآیند یادگیری فراهم میمدل نه گانه آموزشی گانیه راهکار مناسبی را برای کمک به مدیران و شکل

توانید از یادگیری و درك اطالعات توسط تیم خود اطمینان حاصل کنید. سطح می 9مکمل مراحل دیگر است و با استفاده از همه 

 ها ترکیب کرد.توان آن را با دیگر روشها معروف آموزشی متمایز است، میبا این که مدل گانیه از سایر روش

این مدل به انگیزش و توانید در مدل گانیه استفاده کنید. های مناسب آموزشی است که آن را مییکی دیگر از روش ARCSمدل 

تواند به شما می ARCSه به مرحله دوم مدل گانیه، مدل دارد. با توجّ تأکیددرك یادگیرندگان از فواید مهارت و یا اطالعات جدید 

 در آگاهی از نحوه افزایش انگیزه تیم و درگیر ساختن آنان در آموزش کمک کند.

 نکته های کلیدی

کند که به اطمینان حاصل کردن از تجربه موفقیت آمیز صورت گام به گام چک لیستی را فراهم میمدل نه سطح آموزشی گانیه به 

 ثر فراگیران طراحی شده است.ؤکند. هر مرحله برای یادگیری مو جامع کمک می

 

 

 

 

 

 

http://talentyab.com/blog/detail.php?title=giving-feedback


 

 

 

 شود:در ادامه چند مدل یادگیری و آموزشی بصورت تصویر ارائه می** 

 

 

های یادگیریروش سبک  

 

 

 

 

 

https://saeed2020.persianblog.ir/ZKA0AwjqjWIbAQRyEqL0-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.chetor.com/155478-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%87/
https://www.chetor.com/155478-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%87/


 

 

 

 

یادگیری روش  

 

https://gramho.com/explore-hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://gramho.com/explore-hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

آموزان دبیرستانیسبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش   

 

 

 

 

 ه اجتماعی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش و هوشت ساختاری سرمایالمعاد

 

http://ensani.ir/fa/article/download/363963
http://ensani.ir/fa/article/download/363963
http://jks.atu.ac.ir/article_9527_683fa732a36e3b31d927e8b62584e5bf.pdf
http://jks.atu.ac.ir/article_9527_683fa732a36e3b31d927e8b62584e5bf.pdf


 

 

 

 

 دیده بان ... -های منطقی تهیه مدل -های تغییر رفتارتدوین سیاست

 

 

 

 های سیستمداستان –فرموله، تست و اصالح کردن مدل و یادگیری از آن 

 

 

 

 سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی 

http://ipwna.ir/logic-models/
http://ipwna.ir/logic-models/
http://systemstories.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
http://systemstories.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://slideplayer.com/slide/15204521/
https://slideplayer.com/slide/15204521/


 

 

 

 

بینی بقا در همبودی سرطان با استفاده از تکنیک ...های پیشمروری بر روش  

 

 

 

فروشگاه دانلود ... -سازی یادگیری الکترونیکی در سازمانپاورپوینت پیاده  

http://csj.isi.org.ir/uploadfiles/021276314.pdf
http://csj.isi.org.ir/uploadfiles/021276314.pdf
http://www.myindustry.ir/doc/14406/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86/
http://www.myindustry.ir/doc/14406/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86/


 

 

 

 

ریزی استراتژیک سازمانتان | ایران ...های مدیریت استراتژیک برای طرحمدل  

 

 

  یادگیری ماشین

 

https://www.iranmodir.com/strategic-management-models/
https://www.iranmodir.com/strategic-management-models/
https://www.slideserve.com/nola-watson/5844656
https://www.slideserve.com/nola-watson/5844656

