
 سبک های یادگیری -3 جلسه                 روش های مطالعه و یادگیریجزوه درس              مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان       

 www.mjahangir.ir                                                       1                             مصطفی جهانگیر                                          

 یادگیری های سبک -3 جلسه

 مساله چیست؟ .1

 مشکل داشته باشید؟  آنتا به حال برایتان پیش آمده که برای یادگیری یک چیز ساده تالش کنید اما در فهم  

آمده است. ممکن است سبک ترجیحی یادگیری شما به خوبی با شیوه ارایه  اگر بله، احتماال مشکلی در زمینه سبک های یادگیری پیش 

 .هماهنگ نشده باشد. در این شرایط نه تنها افراد خسته و ناکام می شوند بلکه فرایند ارتباط و یادگیری شکست می خورد

 .گیری خودتان کار کنیدپس از آن که با سبک طبیعی یادگیری خودتان آشنا شوید، خواهید توانست روی توسعه روش یاد 

ها بر میزان یادگیری، تحت شرایط خاص، اثر گذارند. برخی از دانشجویان  هر دانشجوئی سبک یادگیری خاص خودش را دارد. این سبک 

 .گیرند در حالی که برخی دیگر از طریق خواندن ها را فرا می از طریق گوش کردن به مطالب، بهتر آن

 سبک های یادگیری .2

 ای یادگیریانواع سبک ه .1.2

 توضیح سبک بعد

 حسی -شهودی 

 یادگیرندگان

 شهودی

o دهند می ترجیح را تئوری و مفهومی اطالعات . 

o هستند معنا جستجوی در. 

 یادگیرندگان

 حسی

o دهند می ترجیح را روشمند و کاربردی عینی، اطالعات . 

o هستند ها واقعیت جستجوی در. 

 کالمی -دیداری 

 یادگیرندگان

 دیداری

o دهند می ترجیح را ها دیاگرام و نمودارها ها، شکل . 

o هستند اطالعات تصویری ارائه جستجوی در. 

 یادگیرندگان

 کالمی

o بخوانند یا بشنوند را اطالعات دهند می ترجیح . 

o هستند لغات طریق از توضیح جستجوی در. 

 انعکاسی -فعال 

 یادگیرندگان

 فعال

o بگیرند یاد کردن امتحان طریق از و دهند انجام فیزیکی های آزمایش دهند، می ترجیح . 

o کنند حل گروهی صورت به را مسئله یک دارند دوست. 

 یادگیرندگان

 انعکاسی

o بگیرند یاد تحلیل و تجزیه طریق از و کنند ارزیابی را ها گزینه کنند، فکر که دهند می ترجیح . 

o کنند حل تنهایی به را مسئله یک دارند دوست. 

کل  –ء نگر جز

 نگر

 یادگیرندگان

 نگر جزء

o شود ارائه خاص نظم یک با و خطی صورت به اطالعات دهند می ترجیح . 

o یابند دست بزرگ تصویر درک به تا دهند می قرار هم کنار در را جزئیات آنها. 

 یادگیرندگان

 کل نگر

o دهند می ترجیح را مند نظام و گرا کل رویکرد یک . 

o شوند می جزئیات وارد سپس و بینند می را بزرگ تصویر ابتدا آنها. 

 تعادل در یادگیری .1.1
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 .پس از آگاهی از ترجیح خود در هر بعد، می توانید شروع به گسترش ترجیح های خود و ایجاد یک تعادل در یادگیری کنید 

درک اطالعات جدید تعادل، کلید است. شما نمی خواهید در یک سمت از هر بعد افراطی باشید. اگر این گونه باشد توانایی شما برای  

 .محدود می شود

 رای متعادل کردن سبک های یادگیریراه کارهایی ب .1.2

 توضیح سبک

 شهودی یادگیرندگان

o هستید مهم جزئیات دادن دست از خطر در هستید، متکی شهود به حد از بیش شما اگر . 

o شود می منجر مسئله حل و گیری تصمیم در ضعف به تواند می مسئله این . 

o کنید حقایق یادگیری به وادار را خودتان . 

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

 حسی یادگیرندگان

o دهید می ترجیح را آشنا مطالب احتماال هستید، متکی خود های حس به زیاد شما اگر. 

o شناسید می را آنها که کنید می تمرکز هایی واقعیت روی جدید، شرایط با تطبیق و جذب جای به . 

o مصداق آنها برای سپس و باشید تئوری اطالعات یادگیری برای هایی فرصت جستجوی در که است بهتر 

 .کنید پیدا آشنا واقعیت در هایی

 دیداری یادگیرندگان

o زیرا اید داده قرار آسیب معرض در را خودتان کنید، می تمرکز نمودارها و تصاویر بر کلمات، از بیش شما اگر 

 . است منبع سادگیری ترین مهم چنان هم نوشتاری و کالمی اطالعات

o طریق از دیگران به اطالعات توضیح برای هایی فرصت جستجوی در و کنید تمرین را برداری یادداشت 

 .باشید کلمات

 کالمی یادگیرندگان

o افتد می اتفاق تر سریع یادگیری شود، می داده ارائه نمودارها و تصاویر قالب در اطالعات که زمانی . 

o باشید شنیداری - دیداری طریق از یادگیری برای هایی فرصت دنبال به . 

o کنید استفاده تصویری های نشانه از یکدیکر با مفاهیم دادن ارتباط برای نویسید، می یادداشت که زمانی. 

 فعال یادگیرندگان

o کنید داوری پیش شده خوانده مطلب مورد در که دارد احتمال کنید می عمل کردن فکر از قبل شما اگر. 

o به گیری هنتیج و قضاوت به رسیدن از قبل که بگذارید جزئیاتی روی تمرکز برای را زمانی که دارید نیاز شما 

 .دارید نیاز آنها

 انعکاسی یادگیرندگان

o ندهید انجام کاری هیچ که هستید خطر این در کنید، می فکر زیاد خیلی شما اگر . 

o به زمینه یک در را خود اطالعات کنید تالش و دهید مشارکت گروهی های فعالیت در را خودتان است بهتر 

 .ببرید کار به کاربردی صورت

 نگر جزء یادگیرندگان

o مطالب را یاد بگیرید. دیتوان می بهتر کنید می تقسیم تر کوچک های بخش به را مطالب شما که زمانی 

o باشد شما ذهن در مطالب انسجام در راه سر بر مانعی تواند می موارد برخی در اما . 

o دهید؟ ارتباط کلی هدف یک به توانید می چگونه را مطالب که دهید پاسخ سوال این به 

 کل نگر یادگیرندگان
o جزئیات را نادیده بگیرید. که دارد وجود خطر این است آسان شما برای بزرگ تصویر گرفتن نظر در اگر  

o بپردازید جزئیات همه به تا دهید اختصاص را زمانی است بهتر. 

 

 



 سبک های یادگیری -3 جلسه                 روش های مطالعه و یادگیریجزوه درس              مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان       

 www.mjahangir.ir                                                       3                             مصطفی جهانگیر                                          

  بهتریادگیری تکنیک های  .3

 نکات بهداشتی و پزشکی برای یادگیری بهتر .2.2

 توضیح تکنیک

 به افسردگی و اضطراب از

 باشید دور

o شود می یادگیری قدرت کاهش رو این از و شود می اطالعات یادآوری کاهش باعث ناراحتی و استرس. 

 .کنید استراحت مطالعه بین
o است وقفه بی طوالنی ی مطالعه از مفیدتر بسیار کوتاه هرچند های استراحت با همراه مطالعه . 

o باشید داشته استراحت دقیقه 16 مطالعه، دقیقه 06 هر ازای به منظور، این برای. 

 بعد از غذا مطالعه نکنید
o آلودگی خواب احساس شود می باعث اینکار. نخورید سنگین غذای وجه هیچ به خواندن درس از قبل 

 .مغزتان تا کند می پیدا گردش شکم نواحی در بیشتر خون خوردن غذا از بعد چون دهد دست شما به

 نور را تنظیم کنید

o بتابد شما چپ شانه به که کنید تنظیم طوری را نور نویسید، می یا خوانید می وقتی . 

o نکند اذیتتان دستتان سایه نوشتن موقع شود می باعث اینکار . 

o است صحیح این متضاد دقیقاً ها دست چپ برای هستید دست-راست اگر البته. 

 نکات روان شناختی برای یادگیری بهتر .2.1

 توضیح تکنیک

 فعاالنه مطالعه کنید

o مرداب به تدریج به باشد آرام و ساکت اگر هم دریا (فعال مطالعه) باشد داشته تالطم همیشه مطالعه در 

 .شود می تبدیل

o ساختن بارز و برجسته دادن،  سازمان و نویسی خالصه و بندی طبقه نویسی،  حاشیه برداری، یادداشت 

 از عینی تجسم و ذهنی سازی تصویر و مطالب کردن تکرار خود زبان به نظر، مورد مطالب مهم نکات

 .دارند می نگه فعال مطالعه، هنگام در را انسان که هستند فنونی جمله

 را خود تمرکز مورد موضوع

 .دهید تغییر

o موضوع یک از را خود تمرکز  نقطه توانید می ندارید، قوا تجدید و استراحت برای کافی فرصت که گاهی 

 .دهید تغییر هستید آشناتر آن با که موضوعی به خاص

سبک یادگیری خود را 

 بشناسید

o نیستید، موفق آنها از یکی در اگر. حرکتی و شنیداری دیداری،: دارد وجود یادگیری برای مختلف راه 

 .کنید امتحان را ها راه دیگر

 .کنید تندخوانی

o کمک نوشتار اصلی های ایده درک به و شده فرعی و ربط بی مطالب شدن فیلتر باعث تندخوانی 

 .کند می

o شود می پیشنهاد تخصصی و جدید مطالب برای فقط کندخوانی. 

 برای نمادها و ها عالمت از

 .کنید استفاده مطالب حفظ

o دارد وجود حفظی اطالعات سپردن خاطر به برای زیادی ترفندهای . 

o هستند ها ترفند این از هایی نمونه نمادین های شکل و اختصاری های عالمت. 

 استفاده حافظه درخت از

 .کنید

o کند می کمک مطالب درونی ارتباط درک به هم و کردن خالصه به هم حافظه درخت از استفاده. 

 را خودتان و هدف  انگیزه

 .کنید مشخص

o آمد خواهد سراغتان به پرتی حواس بیاموزید، چیزی خواهید می علت چه به ندانید اگر. 

 .کنید محدود را خود
o کنید مشخص زمانی  فرجه بهتر، یادگیری برای .شود می مرج و هرج باعث زیاد راحتی و آزادی گاهی . 

o شود می سریعتر و بهتر گیری نتیجه باعث کارها انجام برای چارچوب داشتن. 
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 .کنید بافی قصه مفاهیم برای
o با بوده، همدیگر ی همسایه نوترون و پروتون آن در که بگیرید نظر در گانگستری ای منطقه را اتم مثال 

 .شوند نمی وارد هم ی محدوده در هرگز لذا و اند رقیب هم

 یادگیری درگیر همیشه

 .باشید

o وارد استادتان با است آور کسالت برایاتان کالس مطالب و دانید می تر بیش استادتان از کنید می فکر اگر 

 .کنید استفاده بحث در شدن پیروز برای خود های دانسته از و شوید بحث

 .بیاموزید خودتان
o کنند نمی مطرح خود بحث در را مطالب همهی اساتید موارد، از بسیاری در . 

o شود آموخته شما به مطالب همه نباشید منتظر پس فرابگیرید؛ خود را مطالب از بسیاری باید شما. 

 .دهید آموزش دیگران به را مطلبی که است این یادگیری روش بهترین o .بدهید درس دیگران به

 پیش مطالعه داشته باشید
o بخوانید قبل از دهند آموزش شما به روز آن است قرار که را درسی. 

o کنید درک بهتر را لبامط و از زمان کالس بهینه تر استفاده کنید توانست خواهید اینکار اب . 

 . بگیرید کمکتان  دوستان اساتید و از. نکنید تردید گرفتن کمک برای هیچوقت o از دیگران کمک بگیرید

با آدم های موفق نشست و 

 برخاست کنید

o  .اطرافتان را با افرادی پر کنید که موفق تر و کارامدتر از شما هستند 

o وقت کمتری را با آدم هایی بگذرانید که توانایی های کمتری نسبت به شما دارند. 

از مطالب آسان تر شروع 

 کنید

o بخشهای سراغ به بعد و کنید شروع جذاب و آسان های قسمت از ابتدا کتاب، یک مطالعه هنگام در 

 . بروید آن تر مشکل

o دهند می افزایش خواندن به را شما عالقه جذاب و آسان های قسمت. 

 متنوع مطالعه کنید
o دیگری از پس یکی را آنها و ندهید قرار هم سر پشت را مشابه های موضوع خود، درسی ریزی برنامه در 

 .بگذارید فاصله آنها بین ممکن حد تا نکنید مطالعه

نه مطالب را درک کنید 

 حفظ

o بسپارید خاطر به را آنها راحتی به بتوانید تا کنید، درک خوبی به را مطالب ، مطالعه هنگام کنید سعی. 

o شد خواهند فراموش زود خیلی اند، شده حفظ وار طوطی که مطالبی  . 

 بینی پیش و بزنید حدس

 .کنید

o را بعدی موضوعهای و سؤالها نویسنده، نظرات تا کند می سعی همیشه زرنگ و باهوش خواننده یک 

 . بزند حدس

o شود می خواننده دقت افزایش و کنجکاوی باعث کار این. 

 نکاتی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی .2.2

 توضیح نکات

 اعتماد به نفس داشته باشید

o کنند ایجاد مشکل  (ناخودآگاه یا آگاهانه) زبان یادگیری در شما برای تا اند آماده زیادی افراد! 

o را آمریکایی ی لهجه روی؟ می کالس کدام خوانی؟ می کتاب کدام روی از: پرسند می شما از سریع 

 و ...! دارد فرق Large با Big. است فاجعه ات لهجه را؟ بریتیش یا میدهی ترجیح

o های تلفظ. بندیم می جمع عربی پسوند با را فارسی کلمات. داریم اشتباه هم خودمان زبان درهم  ما 

 مانع تواند نمی اینها پس. شود نمی متوجه کسی که داریم هایی المثل ضرب و ها کنایه. داریم متفاوت

 . باشد یادگیری

o انگلیسی در مشکالتی با نیز شما حتما. نترسید کردن اشتباه از و کرده حفظ را خود نفس به اعتماد 

 این اشتباهات آن تصحیح راه تنها صورت این در که باشید غافل آنها از خودتان شاید که هستید مواجه

 اشتباهات بتوانند دیگران تا کنید استفاده توانید می تا خود انگلیسی از و کنید صحبت که باشد می

 .کنند تصحیح را شما

 یادگیری لغات اصلی
o زد حرف دیگری زبان به توان نمی کلمات شناخت بدون. 

o 1666 آن ها را یاد بگیرید.دارند کاربرد کلمات  همه از بیش است انگلیسی در که کلمه ، 
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به صورت روزمره از زبان 

 استفاده کنید

o اید کرده کار چه صبح از اینکه .به انگلیسی بنویسید را خودتان  روزانه کار گزارش پاراگراف یک روز هر .

 … و افتاده بدی یا خوب های اتفاق چه. اید رفته کجا

o بنویسید فارسی دانستید نمی را خاصی لغت که هم جا هر. 

o .همچنین سعی کنید تا حد امکان با دوستتان حتی به صورت دست و پا شکسته انگلیسی صحبت کنید 

هر روز مطالب جالبی به 

 انگلیسی بخوانید

o کنید شروع کوتاه های متن از. خواهد می حوصله و انرژی خیلی طوالنی های متن خواندن . 

o در است تان عالقه مورد خاصی فرد یا شماست  عالقه مورد خاصی موضوع اگر. هستند مفید ها قول نقل 

 . کنید یادداشت و کنید پیدا را موضوع یا فرد آن به مربوط جمالتی قول، نقل های سایت

o .داستان های کوتاه به انگلیسی بخوانید 

مشتقات کلمات را یاد 

 بگیرید

o بگیرید یاد نیز را آن مشتقات تمام آموزید می تازه کلمه وقتی.  

o وقتی یعنی Beautiful  آموختید، است صفت که را Beauty  و Beautifully کنارش در نیز را 

 .بیاموزید

 در محیط قرار گیرید

o (  اینترنت و تلویزیون رادیو،)  رود می کار به انگلیسی زبان که باشید محیطی در بیشتر کنید سعی... 

o خواهد تر آسان بسیار آن یادگیری و کرد خواهد نفوذ ناخودآگاهتان ضمیر در بیشتر انگلیسی گونه این 

 .رسد می نظر به آشنا چیز همه چون بود

مهارت را با هم یاد  4هر 

 بگیرید

o ای پایه مهارت چهار هر روی reading , listening, writing, speaking کنید کار . 

o باشید مسلط ها مهارت این همه بر باید کنید تقویت را خود انگلیسی زبان  خواهید می اگر. 

لغات مهم را یادداشت و 

 مرتب مرور کنید

o مدام و باشید داشته همراه خود با و کنید یادداشت ای دفترچه در را گیرید می یاد که کلماتی لیست 

 . کنید مرور

o ببرید بکار مکالماتتان در بار چند را کلمات کنید سعی. 

 .بود خواهد تر موثر خیلی بیاموزید مثال با را ای نکته یا کلمه اگر o با مثال یاد بگیرید

 در ذهن خود ترجمه نکنید

o نکنید ترجمه خود ذهن در اصال . 

o اشتباهات باعث لغت به لغت ترجمه موارد بیشتر در که باشند می متفاوت زبان دو انگلیسی و فارسی 

 . بود خواهد فراوان

گرامر را در مکالمه یاد 

 بگیرید

o است مکالمات در آن از استفاده انگلیسی زبان گرامر یادگیری راه ترین طبیعی و بهترین. 

 


