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قبــل از پرداختــن بــه مباحــث تخصصــِی مرتبــط بــا فنــوِن تدریــس، الزم اســت مــروری بــر مفاهیــم و تعاریــف اولیــۀ مرتبــط بــا موضــوع فنــون 
تدریــس انجــام دهیــم. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ایــن تعاریــف در بخــش دوم ایــن کتــاب یعنــی مبحــث روان شناســی پرورشــی معرفــی و 
ــر ایــن  ــا را ب ــه هســتند. مــا از یــک ســو، مبن ــر آن، از ایــن جمل ــر ب ــواع آن و عوامــل مؤث ــد یادگیــری، ان توضیــح داده شــده اند. مفاهیمــی مانن
می گذاریــم کــه خواننــدۀ محتــرم قبــل از شــروع ایــن بخــش، بخش هــای قبلــِی کتــاب شــامل بــر روان شناســی پرورشــی را مطالعــه نمــوده  و از 
ســوی دیگــر بــر اســاس موضــوع ایــن بخــش بــه مــرور مجــدد ایــن مطالــب می پردازیــم و تــاش می کنیــم، در مســیری منســجم ارتبــاط آنهــا 

را بــا موضــوع ایــن مبحــث یعنــی فنــون تدریــس مشــخص نماییــم. 

مبانی نظری

کارکردهاي دروني
 تدريس

مباني نظري تدريس عوامل مؤثر بر يادگيري  انواع يادگيري تعاريف

11--11- تعاريف و مفاهيم اوليه- تعاريف و مفاهيم اوليه

یادگیری
ــا  ــار آشــکار را مبن ــان، رفت ــد. رفتارگرای ــف نموده ان ــف تعری ــه صــور مختل ــری را ب ــدگاه فلسفی شــان، یادگی ــر اســاس دی ــن و فاســفه، ب متفکری
قــرار داده انــد، شــناخت گرایان از طریــق مشــاهدۀ رفتــار در پــی شــناخت ذهــن هســتند، و گشــتالتی ها، مبنــا را بینــش در نظــر گرفته انــد. بــرای 
اینکــه تعریــف واحــدی داشــته باشــیم کــه بتــوان در مواجهــه بــا دیدگاه هــای مختلــف بــه آن رجــوع کــرد، بــه ویژگی هــای اصلــی در یادگیــری 
توجــه می کنیــم. پــس روی چنــد نکتــه تمرکــز می کنیــم: یادگیــري تغییــري اســت کــه نیــاز بــه زمــان دارد؛ در طــي فرآیندهــاي مختلــف بــه 

وجــود مي آیــد؛ بایــد محصــول تجربــه و نتیجــۀ آن بایــد تغییــر در رفتــار ارگانیــزم باشــد. 
بنابرایــن بــه تعریــِف هیلــگارد می رســیم: »یادگیــري را بایــد فرآینــد تغییــرات نســبتًا پایــدار در تــوان رفتــاري فــرد بــر اثــر تجربــه دانســت.« از 

ایــن رو، یادگیــری از تغییــر نســبتًا دائمــی در رفتــار بوجــود می آیــد و بــه طــور خاصــه ســه عامــل را بایــد در آن دیــد: 
- تابع تجربه بودن 

- تغییرات نسبتًا دایمی در رفتار
- غیر قابل مشاهده بودن و استنباط از تغییر رفتار

ــن واژگان را  ــق ای ــای دقی ــد معن ــدا بای ــف، ابت ــن تعری ــِر ای ــرای درک بهت ــدی اســتفاده می شــود کــه ب ــن واژۀ کلی ــری از چندی ــف یادگی در تعری
بشناســیم.

1- مفهــوم فرآینــد: فرآینــد کــه معــادل واژۀ انگلیســِی »پروســه« اســت، بــه مراحــل، وقایــع و روابــط پویــا، جــاري، مســتمر و پیوســته در حــال 
تغییــر مابیــن آنهــا اطــاق مي شــود. بنابرایــن، حرکــت و پویایــي از مشــخصات بــارز فرآینــد اســت کــه بــر اثــر تعامــل دائــم اجــزا و متغیرهــاي 

ــرد. موجــود در آن صــورت مي گی
ــه طــور پیوســته و مســتمر  ــا ب ــط، و همیشــه و در همــه ج ــرد و محی ــان ف ــی اســت دائمــی می ــرا تعامل ــم زی ــد می دانی ــک فرآین ــري را ی یادگی

ــرد. ــورت مي گی ص
2- مفهــوم تغییــر: یادگیــري، شــاهد بــر تغییــري اســت کــه در مســیر یــا طــي فرآینــد تجربــه رخ می دهــد. در ایــن گــزاره، تغییــر منــوط بــه 

                                               فصل                                                فصل 
                                                                                                                        

11 روش ها و فنون تدریسروش ها و فنون تدریس
مبانی نظری یادگیری و تدریس



221 روش ها و فنون تدریس-مبانی نظری یادگیری و تدریس                                                فصل                                                فصل 
                                                                                                                        

11 روش ها و فنون تدریسروش ها و فنون تدریس
تجربــه شــده اســت. بنابرایــن تغییراتــي کــه در اثــر رشــد و بلــوغ طبیعــي باشــند، یادگیــري محســوب نمي شــوند یــا تغییراتــی کــه در اثــر حادثــه مبانی نظری یادگیری و تدریس

یــا عوامــل خارجــی و نامربــوط بــه تجربــه اتفــاق می افتنــد، ماننــد مصــرف دارو یــا شکســتن دســت حــادث می شــوند نیــز یادگیــری نیســتند. 
رفتارهــاي شــفاهي انســان ها شــاید مهم تریــن و اولیــن نشــانۀ یادگیــري باشــند. در کودکــی کــه ابتــدا بــه غــذا »هــام« و پــس از مدتــی »ناهــار« 

می گویــد، نشــانه ای از تغییــر ناشــی از یادگیــری را نمایــان اســت.
ــار کــه ناشــی از عواملــي  ــرات موقــت در رفت ــد. تغیی ــرات اشــاره می کن ــدگاری تغیی ــه مان ــدار« ب ــدار: واژۀ »نســبتًا پای 3- مفهــوم نســبتاً پای

ــرار نمي گیرنــد. ــري ق ــف یادگی ــر خســتگی، در ردی ــوده در اث ــت خواب آل ــد حال ــا خســتگي هســتند؛ مانن ــاق حســي ی ــزش، انطب چــون انگی
ــًا  ــد. عموم ــخ می ده ــر پاس ــش کمت ــراری در محیط ــای تک ــه محرک ه ــبت ب ــزم نس ــق آن، ارگانی ــه از طری ــت ک ــدي اس ــري: فرآین خوگی
ارگانیزم هــا تمایــل دارنــد بــه محرک هــاي تــازه در محیــط خــود توجــه کننــد. بــه ایــن تمایــل، بازتــاِب توجــه یــا ســوگیري می گوینــد. اگــر یــک 

ــم. ــری می گویی ــه آن خوگی ــری نشــان می دهــد، کــه ب ــه آن حساســیت کمت ــزم نســبت ب ــار تکــرار  شــود، ارگانی ــن ب محــرک چندی
4- مفهــوم رفتــار: مجموعــۀ اعمــال و حــرکات فــرد را رفتــار  می نامیــم. رفتارهــا بــه دو دســتۀ آشــکار )قابــل مشــاهده( و رفتــار نهــان )پنهــان( 
ــس  ــال هســتند. پ ــر و خی ــد فک ــان مانن ــای نه ــدن اســت و رفتاره ــن خوان ــا از روی مت ــدن ی ــد دوی ــای آشــکار مانن ــوند. رفتاره تقســیم می ش

بســیاری از رفتارهــا بــروز عینــی ندارنــد و بایــد از طریــق مشــاهدۀ رفتارهــای آشــکار بــه وجــود آنهــا پــی بــرد.
5- مفهــوم تــوان رفتــاری: تــوان رفتــاری بــه رفتــار بالقــوه یــا قابلیت هــای رفتــاری فــرد اشــاره می کنــد. یادگیــری، فرآینــدی اســت کــه در 
قابلیت هــای رفتــاری فــرد تغییــر ایجــاد می کنــد. نکتــه اینجاســت کــه رفتارهــای بالقــوه، قابــل مشــاهدۀ مســتقیم نیســتند و بــه همیــن علــت 
اســت کــه بــرای درک تغییــرات در ایــن بخــش از رفتارهــا، بایــد بــه رفتارهــای آشــکار فــرد مراجعــه نمــود. بــر ایــن اســاس، یادگیــری پیــش 
ــه  ــال ب ــل انتق ــرات، قاب ــن تغیی ــد ای ــری، بای ــرای ســنجش یادگی ــوه اســت و ب ــار بالق ــر در رفت ــد و نتیجــۀ آن تغیی ــاق می افت ــار اتف ــر رفت از تغیی
ــا از ایــن طریــق اندازه گیــری و ارزیابــی شــوند. در حیطــۀ آمــوزش نیــز، یادگیــرِی درســی ماننــد  رفتارهــای آشــکار و قابــل مشــاهده باشــند، ت
جغرافیــا، قابلیت هایــی در رفتــار بالقــوۀ دانش آمــوز در آینــده ای نامعلــوم ایجــاد می کنــد. مــا بــرای ســنجش ایــن تغییــرات از شــیوه هایی ماننــد 

ــم. ــری درآوری ــی و اندازه گی ــل ارزیاب ــه صــورت آشــکار و قاب ــرات را ب ــن تغیی ــا ای ــم ت آزمــون اســتفاده می کنی
6- مفهــوم تجربــه: تجربــه، همــان تعامــل و تأثیــر و تأثــر میــان فــرد و محیــط اســت. اســتفاده از مفهــوم تجربــه در تعریــف یادگیــري بدیــن 

معنــي اســت کــه تنهــا آن دســته از تغییــرات را مي تــوان یادگیــري نامیــد کــه محصــول تجربــه یعنــي تعامــل فــرد بــا محیــط باشــند.

مفهوم یادگیري در مدارس
در نگاهــی تخصصی تــر، یادگیــری در مــدارس یــا مؤسســات آموزشــی، بــه توانایــي یــادآوري، درک و فهــم مطالــب، مهارت هــاي علمــي، تمایــل 
بــه داشــتن نــوع ویــژه اي از گرایش هــا و ارزش هایــي کــه در اهــداِف آمــوزش مــورد تأکیــد قــرار گرفته انــد، اطــاق مي شــود. البتــه یادگیــري 
بــه طــور مســتمر در همــه جــا ماننــد: منــزل، کارخانــه، مزرعــه، خیابــان، بیمارســتان، آزمایشــگاه، مقابــل صفحــه تلویزیــون و ... اتفــاق مي افتــد. 
امــا بایــد توجــه داشــت کــه همــۀ تغییــرات حاصــل شــده در زندگــي ناشــي از تجربــه و تعامــل نیســت و بســیاري از آنهــا را نمي تــوان جــزء مقولــه 
یادگیــري بــه حســاب آورد. تغییراتــي ماننــد قــد، وزن، انــدازه، گــردش خــون و تنفــس یــا مــواردی ماننــد خســتگی یــا تغییــرات تحــت تأثیــر دارو 
هیــچ کــدام یادگیــري محســوب نمي شــوند. »یادگیــري معطــوف بــه اعمالــي اســت کــه بــه صــورت عمــد و غیــر عمــد بــر اثــر تجربــه حاصــل 

شــوند و رفتارهــاي شــفاهي و نوشــتاري نخســتین نشــانه هاي یادگیــري هســتند. «

تفاوت یادگیري و عملکرد
ــا توجــه بــه تعریــف یادگیــري، اگــر عملکــرد را تجلــي تغییــرات ناشــي از یادگیــري در قالــب رفتارهــاي آشــکار و قابــل مشــاهده یــا تبدیــل  ب
رفتــار بالقــوه بــه رفتــار بالفعــل بدانیــم، بایــد بپذیریــم کــه عملکــرد، شــاخصی اســت کــه گاه یادگیــری را بــه درســتی و نســبتَا واقعــی و گاه بــه 
طریــق نادرســت نشــان می دهــد. عملکــرد متأثــر از عوامــل قــراردادي مثــل انگیــزش، گرایشــات و موقعیت هــاي مختلــف اســت. بــه اقتضــاي 
ایــن عوامــل، عملکــرد ممکــن اســت بــراي یادگیــري یــک شــاخص صحیــح یــا ناصحیــح باشــد، زیــرا یادگیــري تغییــري نامشــهود اســت. لــذا 
ــه  ــد، ب ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــرد را م ــه عملک ــیابي ها ک ــا و ارزش ــر آزمایش ه ــوان ب ــراد همیشــه نمي ت ــري اف ــزان یادگی ــت می ــراي دریاف ب

عنــوان شــاخص یادگیــري اعتمــاد کــرد.
بــا چنیــن محدودیتــي تنهــا راه اندازه گیــري و ســنجش میــزان یادگیــري، توســل بــه مشــاهدۀ دقیــق رفتــار یادگیرنــده بــا وســایلي اســت کــه 
امــکان اندازه گیــري و ســنجش را فراهــم مي ســازند. بــراي اینکــه بــه حــدوث یادگیــری پــی ببریــم، بایــد رفتــار یادگیرنــده پیــش از آن و پــس 
از آن مقایســه شــود. اگــر رفتــار فــرد پــس از قــرار گرفتــن در یــک موقعیــت یادگیــري در مقایســه بــا پیــش از آن گویــاي تغییــر باشــد، یادگیــري 

صــورت گرفتــه اســت.


