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 مقدمه مترجم
خوانده بودم. بهه  ا سال پیش اصل کتاب رویکردهای یادگیری )رهنمودی برای معلمان( ر

نظرم کتاب بسیار مفید و خوبی آمد. نحوه نگارش و ارائه مطالب را بسیار ساده و جالب و 
طور خالصه و قابل فهم بیان کرده بود و کاربردهای ها و رویکردها را بهتازه دیدم. دیدگاه

رجمهه آن بکهنم و   طور جداگانه آورده بود. تصمیم گرفتم شروع به تتربیتی هرکدام را به
تر یافتم. کتابی که هم به لحها  نظهری   تر رفتم مطالب آن را مفیدتر و جالبهرچه پیش

خوب است هم به لحا  عملی و کاربردی. هم برای دانشجویان قابل استفاده است و ههم  
برای مربیان و معلمان و مدرسان. با خواندن این کتاب، خواننهده مهی توانهد بهین انهواع      

. بدیهی است کهه هرگونهه تحهولی در حیطهه     مایز قائل شده و آنها را بشناسدرویکردها ت
تعلهیم و تربیهت ههر کشهوری     هاسهت.  هها و دیهدگاه  فرهنگ، مستلزم تحهول در اندیشهه  
آید و آمهوزش و یهادگیری در محهور آن قهرار دارد.     بزرگترین نهاد فرهنگی به حساب می

-ن ها هم قادر و مجبور به یادگیری شهده امروزه یادگیری فراتر از فرد رفته و حتی سازما

طور آشکار یها  ها چه در تنهایی و چه در گروه برای کسب یادگیری بهاند. افراد و سازمان
-کندوکاو و کنکاش در یادگیری و نظریهنهان با این رویکردهای یادگیری رویرو هستند. 

بهوده اسهت.    شناسهان های آن همواره مهورد توجهه فیلسهوفان، جامعهه شناسهان و روان     
 یادگیری، ملموس ترین و عینی ترین چهره هر برنامه درسی و تعلیم و تربیت است. 

استفاده کرده ام و گاهی بهه خهاطر جلهوگیری از تکهرار      "بافتار"از معادل  contextبرای کلمه 
 "طرحهواره "از  schemaههم اسهتفاده شهده اسهت. بهرای معهادل کلمهه         "زمینه"آن از کلمه 
رسهد ههر   اند که به نظر میهم استفاده کرده "روان بنه"ام که گاهی اساتید از واژه استفاده کرده

دو درست باشند. مدعی نیستم که کتاب را بهه خهوبی ترجمهه کهرده ام امها اطمینهان دارم کهه        
ام. مهم این است که مطالب گوناگون به سرعت در اختیهار مشهتاقان   کتاب خوبی را ترجمه کرده

از دریای شیرین علم به قهدر تشهنگی بنشهند. بهدون تردیهد نگهاه تیهزبین و         قرار بگیرد و همه
منتقدانه دوستان و خوانندگان فرهیخته چراغ راهی برای کارهای بهتر در آینهده اسهت. منتظهر    

 دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستم.  

Hosein_mohebby@yahoo.com



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

نظهری   1زندگی برای مربیانی است که به جمع آوری رویکردههای هدف این کتاب، آسان ساختن 

دهد. بدون اینکه لطمه بمی پردازند که اطالعاتی را در مورد اصول و کاربرد تعلیم و تربیت بدانها 

ای به مبانی نظری بزنیم تالش می کنیم تا یك دیدگاه مختصری از این رویکردهای نظری ارائهه  

 از تئوری های را مطرح کنیم.بدهیم. و کارکردهای هر کدام 

ارزش آن در حمایهت، پهریرش و    نویسندگان معتقدند کهه تئهوری کاربردههای عملهی دارد و    

 بهینه ساختن عمل می باشد.

عملهی تهر از یهك تئهوری      ،ههی  چیهز  "این کتاب با الهام از گفته کرت لوین گرفته شده است که 

را مبنهای کهار    خهود ایهن گفتهه    های حرفه ایفعالیت  در( و مربیان 35، 1943)لوین،  "نیست ،خوب

 خود قرار می دهند.

هر تئوری تربیتی باید برگرفته از تجارب دیگران باشد و هدف این کتاب هم سهیم شهدن در  

 تجربیات تئوری پردازانی است که در فرایندهای تربیتی می اندیشند.

به خاطر اینکهه ههر کنشهی    هر فردی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه دارای تئوری یادگیری است 

 . آزمون پریر یا آزمون ناپریر هست مبنی بر مفروضات

امیدواریم این کتاب به مربیان کمك کند با انواع دیدگاه ها آشنا بشوند بهه گونهه ای کهه بهه     

 توانند این دیدگاه ها را به زبان خودشان بیان کنند.

ئهوری یهادگیری اسهت کهه بهدان      نقش مربیان به عنوان تسهیل کننده یادگیری، مبتنی بهر ت 

معتقدند. دیدگاه های مربیان ممکن است خیلی کلی باشد و ممکن است به برخی از تئهوری هها   

کهه بهه درد    داشته باشهیم تقد باشند که با عمل سازگاری نداشته باشد. مهم نیست که اصولی عم

ورد و در فعالیت های نخورند بلکه مهم این است اصولی را داشته باشیم که در سازمان به درد بخ

 خود از آنها استفاده بکنیم.

                                                 
1
Approaches - 



 چیزهایی که دانش تئوری به یك مربی می دهند عبارتند از:

 وضعیت تئوری را روشن می کند 

 می تواند به تجربیات دیگران دسترسی داشته باشد 

  تشخیص دهدفعالیت های موجود را بررسی کرده و اعتبار و درستی آنها را 

 تشخیص و تحلیل و ارزشیابی موضوعات داشته باشد ابزارهای ذهنی برای 

 قدرت بررسی و ایجاد مفهوم ها را به روش اندیشمندانه داشته باشد 

 دانش کافی برای بررسی موضوعات معرفت شناختی و تعلیم و تربیت داشته باشد 

 مهوزش شخصهی خهود و    آ مشارکت کرده و در مورد تجهارب  یبتواند در گفتگوهای آموزش

 ان اظهار نظر کند  سایر همکار

  حمایت کند.و نوین از اندیشه های ثابت نشده 

تئوری های تربیتی فراوانی وجود دارند که از اصول جداگانه ای منبعث شده اند. ایهن کتهاب،   

و آنها را مقایسه نموده و ارتبها  بهین آنهها را نشهان مهی       این تئوری ها را در کنار هم می گرارد

ازه می دهد که عالیق خود را در ارتبا  با دیگران پیدا کهرده و دنبهال   این کار به مربیان اج دهد.

تنها با دانش تئوریکی کم است که تعصب بهه یهك    کنند و به دانش خود عمق و تعادل ببخشند.

برای مثال یك مربی ممکن است شیفته  رویکرد و عدم توجه به رویکردهای دیگر ایجاد می شود.
و دیدگاه تئوری پردازان دیگهر را   یادگیری باشد 3"هدایت شده"یا روش های  "عمومی2مکاشفه "

مورد بی توجهی قرار دهد که معتقدند دانش چیز خوبی است و از نسلی بهه نسهل دیگهر منتقهل     

   می گردد.

این کتاب مهی توانهد در تربیهت معلمهان قبهل از خهدمت و ضهمن خهدمت، مطالعهات دوره          

ریت مفیهد باشهد. مهی توانهد مقدمهه جهالبی بهرای        طراحی برنامه درسی و مدی کارشناسی ارشد،

می توان هر کدام از فصول آن را به طور  آموزش دوره دانشگاهی و برنامه های تربیت معلم باشد.

جامعهه   جداگانه مطالعه نمود و یا مرور جامعی از دیدگاه ههای نظهری از فلسهفه، روان شناسهی،    

هدایت اصول و کاربردهای تربیتهی سهودمند   شناسی و تعلیم و تربیت آن داشت که می تواند در 

 باشند.

بر تئوری ها و متون بسیار کلی تاکید خواهد نمود. بنابر ایهن   چون متن یك مرور کلی است،

که هنوز بهه   ارجاعات بیشتر بر منابع معتبر خواهد بود تا اینکه یافته های تحقیقاتی را ارائه نماید

 عنوان فرا تئوری مطرح نشده اند.
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که حوزه های گسترده ای را می پوشاند، چنان به  جا که این یك کتاب زمینه ای استاز آن 

در ساده سهازی برخهی موضهوع ههای فلسهفی       رشته تحریر در آمده که به سادگی فهمیده شود.

پینیده در برخی فصول مشکالتی وجود داشت مثال بحث های جسم و روح و موضوع آگهاهی در  

تبیهین ههای سهاده مسهتدل ارائهه شهود و        به هر حال تالش شهده  .4"بدن یادگیرنده"، 12فصل 

تواننهد موضهوع هها را بها     بد نه ، به گونه ای که اگر خوانندگان بخواهگیردارجاعات به خوبی انجام 

   عمق بیشتری دنبال کنند.

، ابعهاد مختلفهی دارد و در فصهول مختلهف از     تعدادی از تئوری پردازان مثل ویگوتسهکی کار 

لفی بررسی شده اند به گونه ای که دانشجویان می تواننهد دیهدگاه ههای چنهد     دیدگاه های مخت

، خواننهدگان  در آخهر کتهاب  امید است آن ها را به خاطر داشته باشند.  و بعدی آن را درک کنند

 شناخت دقیق و متعادلی از تئوری های ارائه شده داشته باشند.

آن بنا نمود و هر کدام از فصهول بهر یهك     طبق هر کدام از ابعاد تعلیم و تربیت را می توان بر

گرچه ابعاد بدیهی یادگیری و تدریس در ههر فصهلی نمهود     بعد آن نسبت به دیگری تاکید دارد،

 پیدا خواهد نمود. این ابعاد عبارتند از:

  اندیشه   رفتار 

  جامعه   فرد 

  کودک مداری بزرگسال مداری 

  نتیجه   فرایند 

  فراگیر   نهاد 

ن کتاب برگرفته از رویه ها و کنش های تربیتی غربهی، بهه خصهون انگلیسهی زبهان      ریشه های ای

 هاست. بیشتر مثال ها و ارجاعات متعلق به انگلستان و امریکای شمالی می باشد.

در  اسهتفاده کهرده ایهم.    5"فراگیهر "ن اشاره می کنیم از آوقتی به فرد فراگیر و فرایندهای شناختی 

 استفاده کرده ایم. 7"شاگرد"و  6"دانش آموز"از کلمه ارتبا  با معلم و مدرسه، 

 هر فصل دارای:

 ،مقدمه مناسبی در مورد تئوری های مربوطه است 

 ارائه شده است، دیدگاه انتقادی از تئوری ها 

 ،خالصه ای از اندیشه های کلیدی است 
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 ،مثال ها و نمونه هایی از تجربیات و تحقیقات معاصر ارائه شده است 

  نکته هاب مهم آورده شده است،فهرستی از 

  .کاربردهای عملی نسبت به تعلیم و تربیت ارائه گشته است 

شامل تئوری های یادگیری غربی در پرتو فلسفه تعلیم و تربیهت   "فلسفه تعلیم و تربیت"، 1فصل 

 .10، و رشهد 9، تجربه گرایی8پارادایم های اصلی که که بحث شده اند عبارتند از، ایده آلیسم است.

، حل مسهئله  ین فصل شالوده های فلسفی راهبردهای تدریس را مثل سئوال کردن اندیشمندانها

 و تفکر انتقادی را دنبال می کند.  

، به اثرات تئوری یادگیری رفتار گرایی بهر روی یهادگیری و تهدریس مهی     "رفتار گرایی"، 2فصل 

ر گرایی را در یهادگیری اخیهر   مروری بر سازه های اصلی رفتار گرایی می کند و نقش رفتا پردازد.

 بررسی می کند. و راهبردهای تدریس

مختصری از تئوری های شناختی پردازش اطالعات را بیان می کنهد.   ،"شناخت گرایی"، 3فصل 

و حافظه و کاربردههای اینهها    احساس، توجه، رمزگراری پنج فرایند شناخت را بررسی می کند 

این فصل هم چنین توصیه هایی را به فراگیهران و معلمهان    را در فرایند یادگیری مطرح می کند.

   در مورد چگونگی افزایش توانایی یادگیری ارائه می نماید.

یکی نیست بلکه ادغامی از تئوری هاست که بر معنها سهازی تاکیهد    ، 11"سازنده گرایی"، 4فصل 

دایی و معنها سهازی   سازنده گرایهی ابته   دارند. سه دیدگاه سازنده گرایی مورد بحث واقع شده اند:

که بر معنا سازی جمعی تاکید دارد و سازنده گرایهی انتقهادی،    ؛سازنده گرایی اجتماعی ؛انفرادی

مندی تاکید دارد. این فصهل بها کاربردههای تئهوری سهازنده       که بر ساختن معنا به عنوان قدرت

  گرایی برای مربیان به پایان می رسد.

یهادگیری اجتمهاعی از دو    ه را در یادگیری بررسی می کند.، نقش جامع"یادگیری اجتماعی"، 5فصل 

چشم انداز مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه جامعه شناختی روش هایی را بررسی می نمایهد کهه   

دیهدگاه روان شهناختی    در آن ساختارهای اجتماعی بر یادگیری نقش های اجتماعی تاثیر می گرارند.

را بررسی می نماید و رابطه بهین هویهت، اعتمهاد بهه نفهس و      روش های شکل گیری هویت اجتماعی 

 خود کارآمدی را بررسی می کند.
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ایهن فصهل    ، روش های تاثیر فرهنگ بر یادگیری را بیان مهی کنهد.  "یادگیری فرهنگی" ،6فصل 

ین تئهوری  اتئوری هایی را در مورد تعین فرهنگی و ارائه معنا بیان می کند و کاربردهای تربیتی 

 یان می کند.ها را ب

را طهرح و  تئوری های سهنتی و مهدرن    ز، مفهوم هوش را مطرح می کند و تعدادی ا"هوش"، 7فصل 

 شامل بررسی استفاده از آزمون های هوشی بهرای اههداف گزینشهی تربیتهی شهده و      بررسی می کند.

 آن را بررسی می کند. تدریسیدیگر کاربردهای یادگیری و 

سهه مهدل مطهرح مهی     تغییرات و رشد در طول زندگی مهی پهردازد.   ، به "رشد دوره زندگی"، 8فصل 

تعدادی از تئوری های مربو  به رشهد   شود، هر کدام دیدگاه مختلفی نسبت به یادگیری و رشد دارند.

کهه بها تئهوری ههای      در مقابل تئوری های کلی و روان شناختی و تئهوری ههای اخالقهی قهرار دارنهد     

طهرح شهده را بحهث مهی کنهد و      ههایی، موضهوع ههای کلیهدی     بخش نشناختی در تباین می باشند. 

 آنها را ارائه می نماید. آموزشیکاربردهای یادگیری و 

را، تبیین کرده  موزش بزرگساالنیادگیری آ ، مفاهیم بکار رفته در"یادگیری بزرگساالن" ،9فصل 

 سهی مسهایل معاصهر مثهل دستر    و توضیح می دهد. قبل از تحلیل برخی حوزه ههای مربهو  بهه   

 موزش بزرگساالن را مطرح می کند.آبزرگساالن به آموزش، قدرت و ظهور ابزار گرایی، تاریخ 

تعلیم و تربیت را به عنوان وسیله ای جهت تحقهق اههداف جامعهه و     ، ارزش"ارزش ها" ،10فصل 

و روش های عملی ساختن ارزش ها را  افراد، بیان می کند. این فصل سیاست ها و اهداف مربیان

می کند. ارزش های مربیان در شکل دهی برنامه درسی در بخش نهایی فصهل بحهث شهده    بحث 

 است.

ایهن فصهل،    چگونگی اثرگراری تئوری ها، بر روی یادگیری را بیان می کند. ،"انگیزش"، 11فصل 

 ، بحث می کند. این فصلو آن را از دیدگاه محتوی و فرایند دنبال کردهتکامل تئوری انگیزش را 

و یهادگیری بهه    تدریسگیری در مورد کاربردهای عملی تئوری های یادگیری نسبت به  با نتیجه

 .پایان می رسد

، معرفی می کند. این فصل طیفهی از  افراد را به عنوان تبلور فراگیری، "ندهیادگیر بدن"، 12فصل 

کهنش سهاده ذههن نیسهت، بلکهه بهه حالهت         تنها ،اصول را مطرح می کند تا بگوید که یادگیری

بیهان شهده و ایهن     زیکی هم مربو  می شود. محیط فیزیکی و نیازهای فیزیولوژیکی فراگیرانفی

 تئوری های بیان شده، به پایان می رسد. تدریس،فصل با اشاره به کاربردهای یادگیری و 



رشد زبهان را از   اهمیت زبان در تفکر و یادگیری را بررسی می کند. ،"زبان و یادگیری"، 13فصل 

مزایای اجتمهاعی. در   ی مختلف مورد کنکاش قرار می دهد مثل نقش زبان در بازتولیددیدگاه ها

 ، ارائه می دهد.نهایت توصیه هایی را در مورد بهبود زبان و راهبردهای ارتباطی در کالس

تئهوری ههای یهادگیری     ،"یادگیری مبتنی بر تجربه و یهادگیری مبتنهی بهر اسهتعداد    "، 14صل ف

. قسنت اول فصهل، اندیشهه ههای نظریهه     توانمندی را، بررسی می کند تجربی، و مهارت و کسب

قسمت دوم فصل، چهارچوب ایجهاد تئهوری یهادگیری      پردازان کلیدی تجربی را، معرفی می کند.

در نهایهت کاربردههای عملهی ایهن تئهوری هها در مهورد         مبتنی بر استعداد را مطرح مهی سهازد.  

   را ارائه می کند. آموزشیادگیری و 

نگاهی به سازه های تاریخی ناتوانی می اندازد. این فصل دو گفتمان رایج ، "استثناء ها" ،15فصل 

و  ، مدل های نقص و استثناء بودن، در مورد آنها به داوری می نشهیند در ناتوانی را بحث می کند

ایهن گفتمهان و نیهز نقطهه      موضع گیری نویسندگان را نشان می دهد. پیامدهای تربیتی ناشی از

 روشن در آینده را، ارزشیابی می کند. های

، با تعاریفی در مورد مفاهیم مربو  بهه یهادگیری ترکیبهی و مبتنهی بهر      "یادگیری ترکیبی" ،16فصل 

و کاربرد رایج آنهها را   و تمایز آنها از یکدیگر آغاز می شود. این فصل ایجاد تئوری های مربو  کامپیوتر

 ، مطرح می کند.12در سیستم های یادگیری مشارکتی آن الین

 سه تحول اصلی را که در جامعه مدرن در حال رخ دادن است، بررسی مهی کنهد   ، "آینده"، 17فصل 

گرایش های مهم و کاربردهای تربیتهی آنهها را مشهخص     فرد گرایی، جامعه شبکه ای و جهانی شدن و

 را برای مربیان ارائه می دهد. یمی سازد و نیز راهبردهای
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