


دیداریدیداری
زمانــی کــه یادگیرنــدگان 
ــزی  ــد چی ــداری بتوانن دی
ــورت  ــه به ص ــد ک را ببینن
گرافیکــی آنچــه را کــه 
می خواهنــد یــاد بگیرنــد 
ــد،  ــر می کش ــه تصوی را ب
معموالً اطالعات بیشــتری 
می کننــد.  حفــظ  را 
دیــداری  یادگیرنــدگان 
ــکان  ــورت ام ــد در ص بای
بــا اســتفاده از وســایل 
ــه  ــری مطالع ــک بص کم
ــا،  ــش کارت ه ــد. فل کنن
 - نقاشــی ها  تصاویــر، 
هــر چیــزی کــه بــه آنهــا 
ــد. ــری بده ــره بص خاط

شنیداریشنیداری
ــا  یادگیرنــدگان شــنیداری ب
ــات  ــزی اطالع ــنیدن چی ش
بیشــتری را حفــظ خواهنــد 
ــدگان  ــرای یادگیرن ــرد. ب ک
راه  بهتریــن  شــنیداری 
بــرای یادگیــری ایــن اســت 
ــا  ــزی را بارهاوباره ــه چی ک
ــوت  ــط ص ــنوند. از ضب بش
اســتفاده کنید. یــک مطلب 
را بلنــد بخوانیــد. از یــک 
دوســت بخواهیــد مطالــب 
شــفاهی  به صــورت  را 
کنــد. تکــرار  برایتــان 

فیزییکفیزییک
فیزیکــی  یادگیرنــدگان 
رویکــرد  از  کــه  زمانــی 
تجربــی«  و  »عملــی 
می کننــد  اســتفاده 
)ماننــد آزمایشــگاه ها و 
اطالعــات  نمایش هــا( 
می کننــد. حفــظ  را 
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حواس ترجیحی مشا کدام اند؟
ــر شــما را توصیــف  ــه بهت ــره ای دور پاســخی ک ــرای هــر ســؤال، ســه پاســخ وجــود دارد. دای ب

ــداری،  ــد )دی ــع کنی ــتون جم ــر س ــخ ها را در ه ــداد پاس ــام، تع ــس از اتم ــید. پ ــد، بکش می کن

ــری  ــس یادگی ــاالً ح ــد، احتم ــاب کرده ای ــتر انتخ ــه بیش ــی ک ــی(. حس ــا فیزیک ــنیداری ی ش

ترجیحــی یــا غالــب شــما خواهــد بــود، حســی کــه معمــوالً بــرای دریافــت و ذخیــره اطالعــات 

راحت تــر از آن اســتفاده می کنیــد.
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یادگیرندگان بصری ترسیم نمودارها، تصاویر و نمودارها و تماشای فیلم را دوست دارند.

ــاری،  ــات گفت ــق توضیح ــد را از طری ــات جدی ــد اطالع ــت دارن ــنیداری دوس ــدگان ش یادگیرن

تفســیرها و نوارهــا بشــنوند. آنهــا از خوانــدن متن هــای کلیــدی بــا صــدای بلنــد لــذت می برنــد.

ــد  ــاد می گیرن ــه ی ــی را ک ــه چیزهای ــتند ک ــرا هس ــی عملگ ــی، یادگیرندگان ــدگان فیزیک یادگیرن

ــد،  ــام دهن ــد انج ــاد می گیرن ــه ی ــور ک ــد همان ط ــت دارن ــا دوس ــد. آنه ــان کنن ــه امتح بالفاصل

به عنوان مثــال. نوشــتن، خط کشــی، و تصــور کــردن.

یادگیری چند حیس یم تواند به همین سادیگ ابشد:

 مطالــب را بخوانیــد و تجســم کنیــد ..................................... همان طــور کــه 	

دیده ایــد.

 ــخ 	 ــا پاس ــه آنه ــد و ب ــرح کنی ــؤاالتی ط ــد، س ــد بخوانی ــدای بلن ــا ص ــدی را ب ــکات کلی ن

دهیــد ...................................... همــان گونــه کــه شــنیده اید.

 پاســخ ســؤال خــود را بنویســید و دور نکتــه اصلــی ای کــه ............................ انجــام 	

داده ایــد خــط بکشــید.

ترجمه و اقتباس:
حسین شکرگزار

غیاث الدین مشایی
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