
 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:



 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


