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 مقدمه

ون اينکـه  طبيعي و حتي در بسياري موارد بـد                                  يادگيري گاهي اوقات به صورت کامال 

ديـده باشـيم   ممکن است براي ما اتفاق افتاده باشد کودکي را  . افتد يم اتفاق ميمتوجه شو

 براي مـا  . قادر به انجام آنها نبوده است            دهد که قبال  که بعضي کارها را به روشي انجام مي

ايـن   .کننـد  يشرفت زيـادي مـي  پتعجب است که اين کودکان در طول دوره کوتاهي  جاي

ريزي نشده است کـه در آن والـدين زمـان زيـادي را      برنامه نوعي يادگيري، نوع يادگيري

ايـن   .کننـد  مـي  صرفها و ادراکات خاص آنها  جهت کمک به کودکان براي رشد مهارت

رسـمي   ي هـا  اي است که در بيشـتر محـيط   يزي شدهر يادگيري متفاوت از يادگيري برنامه

 .  افتد و مدارس اتفاق مي ها کودک مهد،  ي بازي ها نظام آموزشي ما از قبيل گروه

کنند  ي خاصي پيروي مي ها گاهي اوقات نيز از الگو، کنند که رشد مي چنانکودکان هم

بايد بـه منظـور ارتقـاء    بنابراين  .شوند مي افرادي ماهر و صاحبنظري خاصي  ها و در زمينه

و بـه آنهـا    دادهن کودکان را آموزش آاز  ريزي کنيم که با استفاده نظامي را پايه ،اين فرايند

دانـش و مهـارت کننـد کـه وقتـي       کسـب ياد بدهيم بر اساس اين مالحظه مهم شروع به 

نقش ثري اين ؤهم بتوانند به شکل م ، تر شدند و در جامعه نقشي را بر عهده گرفتند بزرگ

  . نيازهاي آنان در زندگي شود مينأترا ايفا کنند و هم باعث شادي و 
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بلکه ، هاي اکتسابي را نداريم در کتاب حاضر قصد پرداختن به ماهيت دانش و مهارت

هايي است که معلمان براي پيشرفت يـادگيري   نقطه اتکا و موضوع اصلي اين کتاب روش

گيرنـد   از رفتارهـايي کـه کودکـان يـاد مـي      يهـر چنـد بسـيار    .گيرند بخش به کار مي اثر

دهـد و بـراي    اما يادگيري در مدارس به صورت اتفاقي رخ نمـي ،  ريزي شده نيستند برنامه

و  حبراي يادگيري آنها طر معلمانپذير شوند الزم است  مسئوليت يکودکانمان افراد اينکه

   .ريزي دقيقي داشته باشند برنامه

اين . شدبا ديگري متکي به تحقيق و پژوهش مي يزز هر چرشد فرايند يادگيري بيشتر ا

معلمان بـا   هاآن درهاي درس که  هاي مدارس و هم در کالس ها هم در آزمايشگاه پژوهش

متعدد همراه با جمعيت کثيري از يادگيرندگان درگير هسـتند   ياه دامنه وسيعي از موضوع

ا بـر سـاختار   هـ  در آزمايشگاه ممکن است ها به عنوان مثال اين پژوهش .پذيرد صورت مي

تاثير فوري محيط بر  يا و ي پرسيدن سوال ها و در کالس درس بر تکنيک، ذهن يادگيرنده

تجربي و  آنبنابراين وقتي نتايج به دست آمده که بخشي از  .توانايي کودکان متمرکز باشد

ـ  مـورد آزمـون قـرار گرفتـه     هـا  ن حاصل فرضياتي است که در پـژوهش آبخش ديگر  ، دان

قادر خواهيم بود تا راهکارهاي مناسبي را براي  ما، آوري و مورد بررسي قرار گرفت جمع

، و پيشـنهادات بسـيار گسـترده    هـا  اين مجموعه از راهکار .پيشنهاد کنيم آموزش اثربخش

الزم به ذکر است کـه بـراي سـواالتي از قبيـل      .متغير و به طور مداوم قابل اصالح هستند

ي هـا  پاسـ   کننـد؟  و يا معلمان چگونـه تـدريم مـي    ؟گيرند ه ياد ميينکه کودکان چگونا

و از مـوقعيتي بـه   ، تواننـد متنـوع   مـي  هـا  بلکه اين پاس ، وجود ندارد يمناسب و همگون

  . دنيت ديگري متفاوت باشقعمو

بـه   با توجهاست که يادگيري  يهاي هدف کتاب حاضر در درجه اول مروري بر روش

گران و افـراد مجربـي   ي پژوهشـ ها ها و نظريه ديدگاه ه دنبال آن ارائهافتد و ب اتفاق مي آنها

گسترش درک و فهـم   ،اب دانشسي پيچيده يادگيري از قبيل اکت ها است که قادرند فرايند

 . مورد بررسي و مطالعه قرار دهند را ها و نحوه کسب مهارت

اوايل قـرن بيسـتم بـا    که در را  گيري اوليه براي درک مفهوم ياد هاي ما تالشدر اينجا 

عقايـد وابسـته بـه رويکـرد      .دهـيم  مورد بررسـي قـرار مـي    آغاز شد گرايي رويکرد رفتار
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 يـادگيري و  ي موثر بـراي آمـوزش   ها ادهها در فراهم کردن پيشن گرايي در طول سال رفتار

جـاي خـود را بـه     هـا  اما اين عقايد به تدريج و در بسياري از حوزه .گرفت مورد استفاده 

بافـت  ، اهميت دانش قبلـي ، هاي ذهني دادند که بر موضوعاتي از قبيل فعاليت يي ها يهنظر

ترجيحـات افـراد در   همچنـين   .اجتماعي و تعامل اجتماعي به واسطه زبان تاکيـد داشـتند  

کـه   هستند  يي ها جمله حيطه ي يادگيري نيز از ها هاي مختلف و سبک انجام کارها به روش

ان و نحوه پيشرفت در يـادگيري  زقابل توجه يادگيرندگان در مي ي ها تفاوت هکنند توصيف

در مـورد                     يـي کـه اخيـرا     هـا  عالوه بر اين نتايج پـژوهش  .هاي انجام کارها هستند و روش

ســاختار و عملکــرد ذهــن صــورت گرفتــه و همچنــين تقابــل ســاختار فيزيولــوژيکي و  

ي  هـا  و راهبـرد  هـا  خـاب روش تواند منجر به تغييراتـي در انت  شناختي ذهن را که مي روان

  .تدريم شوند را نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد

يـي کـه    هـا  ي عملي نتايج پژوهش ها در هر مرحله نيز نگاهي خواهيم داشت به کاربرد

ي مـرتبط صـورت گرفتـه     هـا  توسط افراد صاحبنظر در حوزه تعليم و تربيت و ساير رشته

اهميت است اين است که معلمان بتواننـد جهـت بهبـود و    نچه حائز آدر اين رابطه  .است

ريزي و روش تدريم خود را بـر   برنامه، نآتجارب يادگيري و پيامدهاي ناشي از  يارتقا

 آمـوزش  .نماينـد چه بيشتر تسهيل  هر رااستوار کرده و يادگيري  ها پايه نتايج اين پژوهش

کـارايي را   شـود بهتـرين   منجـر  خشاثربني بر فرايندي باشد که به يادگيري تکه مب زماني

شـود کـه پايـدار بـوده و      ن نوع يادگيري گفتـه مـي  آ يادگيري اثر بخش به .خواهد داشت

هدف کتـاب حاضـر فـراهم     .ي جديد و متنوع را داشته باشد ها قابليت کاربرد در موقعيت

باشد و اميد است هـر چـه بهتـر قـادر بـه تـدارک        آوردن بهترين شناخت از يادگيري مي

 .  باشد آموزاندانشي يادگيري براي  ها هترين فرصتب
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