
 گیرد؟ گیرد ٍ یک ًفر یاد ًوی چرا یک ًفر یاد هی

؟ ٍالؼب چطا وسی ظثبى ٍ یب ّط چیع زیگطی ضا ضَز زازُ هی دتب حسّی ثِ ایي سَال پبس  input, outputزض ایي ًَضتِ ثب تَؾیح فطآیٌس 

گیطز  آیب تَاًبیی یبزگیطی ًساضز؟ زض غَضتی وِ ذیلی اهَض ضا ثِ ضاحتی فطا هی ؟گیطز گًَِ است وِ چیعی ضا یبز هیگیطز ٍ یب چ یبز ًوی

 ، چطا پس ظثبى ضا ًوی تَاًس فطاثگیطز؟

، ثِ ؾطح ٍ تَؾیح فطآیٌس ٍضٍز زازُ ّب ٍ اطالػبت ثِ شّي آزهی ٍ یبزگیطی اضبضُ زاضز. هطاحل ایي پطٍسِ     input, outputفطآیٌس 

ثِ غَضت ظیط است.

 

ضَز. زض طَل ایي فطآیٌس اتفبلبتی ضخ  ذتن هی Outputآغبظ ٍ ثِ  Inputزض هغع است وِ اظ  یزٌّسُ یه ضًٍس هٌطم فَق ًطبىپطٍسِ 

 ثبضس.  هی input-outputتجعیِ ٍ تحلیل زاضز. ایي ضًٍس هؼطٍف ثِ ًظطیِ ًیبظ ثِ زّس وِ  هی

1- Input: ّگبًِ  زًیب اظ ططیك حَاس پٌجاطّالػبت ّبی ثِ شّي ّستٌس. توبم  پیطاهَى هب جعئی اظ ٍضٍزیّبی  ٍ زازُالػبت توبم اط

 ضًَس.  ثِ تػَیط ظیط تَجِ وٌیس! ٍاضز حبظفِ اًسبى هی

 

ِ س  ضٌَایی ٍ ثیٌبیی ، ،الهسِ  حسّثیطگصاض ّستٌس ًطبى زازُ ضسُ است. أوِ زض فطآیٌس یبزگیطی ثسیبض ت،  زض تػَیط فَق سِ حس هْن

ثیطتط ثبضس، ضًٍس  inputثیطات ظیبزی زاضز. هسلّوبّ ّط چِ هیعاى  أزض فطآیٌس غحیح یبزگیطی ت  حسّ هْوّی ّستٌس وِ ثطٍظ ذلل زض آًْب ،

پطسن ایي  الی وِ ّوِ هب اظ ذَز هیؤوَزوبى ایي زِّ ثب زِّ لجل ضا همبیسِ وٌیس. س  ضَز. ثِ ػٌَاى هثبل ، یبزگیطی ٍ پَیبیی هغع ثیطتط هی

Input Perception Comprehension Intake Integration Recall Output 



زض آفطیٌص ثب ًسل لجلی آیب آًْب    ایي سَال چِ هؼٌبیی زاضز؟   "ثچِ ّبی اهطٍظی ذیلی اظ ظهبى وَزوی هب ثبَّش تطًس؟ "است وِ : 

 تط ضسُ است؟  ًسل ثِ ًسل لَی، ّب  تفبٍت زاضًس؟ یؼٌی شّي ٍ هغع اًسبى

زض هؼطؼ ثِ ضاحتی افطاز   وٌٌس ، ّب پیططفت هی تجبط جوؼی ٍ ضسبًٍِسبیل اض،  یبثس ًىتِ زض ّویي جبست . ّط چِ تىٌَلَغی گستطش هی

 تط شّي لَی  ضَز، ثیطتط هی inputزضیبفتی آًْب ثسیبض گستطش هی یبثس. ّط چمسض هیعاى ایي  inputٍ هیعاى  لطاض هی گیطًس ػلَم هرتلف

 پَیبتط ٍ ػولىطز ثْتطی ذَاّس زاضت.   تط، بقذلّ  ،

 

2- Perception :  زضیبفت حسّی ، هطحلِ زضیبفتinput ضَز ٍ آى ایي  اظ ططیك حَاس پٌجگبًِ است. زض ایٌجب سَالی هططح هی

ّب اظ ططیك یه حس ذبظ  است وِ وساهیه اظ حَاسّ ازضاوی ، زض اهط یبزگیطی ظثبى اّوّیّت ثیطتطی زاضز؟ آیب ّوِ اًسبى

 ضًٍس یبزگیطی ذبغّی است؟  وسی زض یبزگیطی زاضای گیطًس یب آًىِ ّط ظثبى ضا فطا هی

ایٌىِ ّط وسی هوىي اس اظ ططیك حسّی ثْتط هطبلت ضا زضیبفت وٌس ، اهّب ًتیجِ ٍ ًىتِ حبئع  زض ایي همَلِ ثحث ّبی ظیبزی ضسُ است ،

هثال زض ضٍش  پصیطز. هطوئٌّبً یبزگیطی ثْتطی غَضت هی اّوّیّت ایي است وِ ّطچِ زض فطآیٌس یبزگیطی حسّ ّبی هرتلفی زضگیط ثبضٌس ، 

Audio Method ثط اسبس گیطز. اهّب  ضَز، وتبة ضا ثجٌسیس ٍ فمط گَش وٌیس. یؼٌی فمط حس ضٌَایی هَضز استفبزُ لطاض هی گفتِ هی

 ایي هطلت ضا ثِ یبز زاضتِ ثبضین .  ،  ثْتط آى است ّن ثطٌَز ٍ ّن هتي ضا ثجیٌس . پس زض ضًٍس اضائِ هطلت ٍ آهَظش ،تحمیمبت 

 

3- Comprehension :  زضیبفت حسّی ، زضن ٍ فْن است. زض ضًٍس یبزگیطی ظثبى ،هطحلِ ثؼس اظ Comprehensionِث 

بى ثآهَظاى یه ظ ثبضس. ًىتِ لبثل تَجِّ زض ایي ثرص آى است وِ زاًص هیزضن ٍ فْن هطبلت اضائِ ضسُ   ٍتَاًبییلسضت  هؼٌبی

زاًٌس  هیوِ تط اظ آًچِ  ( هطىلbitوٌٌس اًسوی ) زضیبفت هی inputوِ آًچِ ضا ثِ ػٌَاى گیطًس  یبز هیثِ ذَثی   ٍلتیجسیس ضا 

 وٌٌس. هطبلت ظیبزی ضا ثفوٌْس ٍلی ّوِ آًچِ ضا هؼلّن استفبزُ وطزُ زضن ًویاست آهَظاى هوىي  زاًص  ثبضس. ثِ زیگط سري ،

یه اضتجبطی  ، Working Memoryثرص ی ازاضن ٍ فْن هطبلت اضائِ ضسُ ثِ فطاگیط است.  ایي هطحلِ زض ٍالغ اٍلیي هطحلِ

وٌس وِ ایي اهط ثبػث فْن ٍ زضن هطبلت  ایجبز هی Long-Term Memoryٍضٍزی ٍ اطالػبت هَجَز زض ػبت الاطهیبى 

ؾطٍضی است. ثِ ّویي  Long-Term Memoryالظم زض  ّبی ٌٍِجَز ظهی  ؾَع ،َضَز. پس ثطای ازضان ٍ فْن یه ه هی

ٍ هجٌبی ثط   ّبی لجلی ضا هَضز استفبزُ لطاض زاز ٍ آًْب ضا پبیِ ضَز اظ جبیی ضطٍع وٌیس ثتَاى زاًستِ گفتِ هیلحبظ زض آهَظش 

پس زض ًتیجِ زضن ٍ فْن افطاز زض ذػَظ هَؾَع ٍاحس ًوی تَاًس غس زض غس یىسبى ثبضس چطا هَؾَػبت جسیس لطاض زاز. 

 ّط وسام اطالػبت ذبغی ٍجَز زاضز.  Long-Term Memoryوِ هسلّوب زض 

ضَز وِ هطلت اضائِ  آهَظی یبفت هی ووتط زاًصوٌٌس.  آهَظاى هطلت ضا زضیبفت ٍ ازاضن هی زض ایي ثرص تمطیجب توبم زاًص

ایس وِ  ضَز. ثسیبض زیسُ . اهّب یبزگیطی ثِ ایٌجب ذتن ًویوِ ثبیس زض ذػَظ ایي افطاز ػلّت ثطضسی ضَز ضسُ ثِ اٍ ضا زضن ًىٌس،

ضًَس. هطىل اظ  زض جلسبت ثؼس ٍ یب سط اهتحبى ثب هطىل هَاجِ هیفْوٌس ٍلی  هیظاى هَآ زاًصضا هطبلت اضائِ ضسُ ، زض والس 



الظم زض ایٌجب . گیطز ل ثؼس اظ ایي ثرص است وِ هَضز غفلت لطاض هیهْن است ، هطاحثطای یبزگیطی هبًسگبض آًچِ وِ  چیست؟

هرتلف هغع اًسبى ٍ ًحَُ ػولىطز آى ضا ثطضسی لسوت ّبی   ثطای آًىِ هطبلت ثْتط هطرع ٍ تَؾیح زازُ ضًَس ،است 

 زّین.  ّبی آى ضا ضطح هی زض ایي تػَیط هطرع ضسُ وِ ثرص ثِ تػَیط فَق تَجِ وٌیس. ػلوىطز هغع آزهی  وٌین. هی

 Short-Term Memory  ِیب ّوبى حبفظِ وَتبُ هست و :input  ًِضًَس.  ثِ ایي ثرص ٍاضز هی اظ ططیك حَاسّ پٌجگب

اطالػبت هَجَز زض ایي حبظفِ ثیي  وٌین زض ایي ثرص لطاض زاضز. ین ٍ زض حبل حبؾط ضٍی آى فىط هیآًچِ وِ هب زض شّي زاض

اگط ضًَس ٍ  فطاهَش هیچٌس ثبًیِ  ٍلی اوثط اطالػبت ٍاضز ضسُ ثِ ایي ثرص زض ووتط اظثبًیِ لبثلیت هبًسگبضی زاضًس.  32تب  22

 ضَز.  ( هٌتمل هیLong-Term Memoryثِ حبفظِ ثلٌس هست)  ثوبًس ،توبم زض شّي  یِ یثبً 32 یاطالػبت

 Working Memory ایي ثرص  ی ت ثِ ػْسُثطای استفبزُ زض حبفظِ وَتبُ هسّ، اطالػبت ی  ، هسیطیت ٍ ازاضُ: پطزاظش

گیطز.  اض هیحبفظِ وَتبُ هست لط ثِ ٍسلیِ ایي ثرص فطاذَاًی ٍ پطزاظش ضسُ ٍ زض اذتیبض، اظ حبفظِ ثلٌس هست الػبت است. اطّ

 ثِ زیگط سري یه ًَع حبفظِ هَلت ٍ ضاثط است. 

 Long-Term Memory تب ظهبًی ًبذَزآگبُ ثَزُ ثِ غَضت تب حسّ ظیبزی  است. ایي اطالػبتت ب: هٌجغ شذیطُ زائن اطالػ ٍ

 هست ثلٌس حبفظِ وِ حبلی زض. یطًسگ لطاض ًویهَضز استفبزُ  ،فطاذَاًی ًطسُ ثبضٌس  Working Memoryوِ ثطای استفبزُ ثِ 

 زض ذَز ًگْساضی وٌس.  تَاًس اظ یه تب چٌس غسُ هی ضااطالػبت است ٍلی  وطزى فطاهَش یٌسآفط ثِ اثتال هستؼسّ ًیع

ِ پس هؼلَم ضس وِ ٌَّظ ضًٍس یبزگیطی ًبلؽ است ٍ هطبلت ٍ زضٍس اضائ .ضًٍس وبض هغع اًسبى ضا تَؾیح زازین  ، ثب ایي تَؾیح هرتػط

 ضسُ ثِ غَضت هبًسگبض زض شّي فطاگیط لطاض ًگطفتِ است. ذَة چِ ثبیس وطز؟

4- Intake :ٍاضز حبفظِ ثلٌس هست   ضَز ، ّط آًچِ وِ زضن ٍ فْویسُ هی هبًاضَز. الع وبض اغلی هؼلّن تبظُ اظ ایٌجب آغبظ هی

 ثطای ایي وِ هطبلت ٍ زضٍس اضائِ ضسُ ٍاضز حبفظِ ثلٌس هست ضَز وبضّبیی ثبیس غَضت گیطز .ضَز.  ًوی

 Repetition  :ثبیس ثلىِ   ،هؼٌب یىی اظ اهَض الظم زض ایي ثرص تىطاض است. الجتِ ًِ تىطاض طَطی ٍاض ٍ ثی

meaningful  اظ هطبلت اضائِ ضسُ زض آى هؼٌی است وِ  ثِزض آهَظش ظثبى ثبضس. تىطاض هؼٌی زاضnatural 

situation تىطاضی اگط زض یه هَلؼیت ٍالؼی تىطاض غَضت پصیطیس ،بزُ ضَز. استف meaningful ثبضس. هی 

 Awareness  :یىی  اهَظ فطاثگیطز ٍ اّساف هَضز ًظط اظ آهَظش چیست ، آگبّی زازى اظ آًچِ وِ لطاض است زاًص

ثِ چِ ّسفی ثبیس یبز ثگیطز ، زض فطآیٌس  اهَظ ًساًس وِ چِ چیعی ضا ٍ اظ ؾطٍضیبت زض ایي ثرص است. اگط زاًص

 ضَز.  هیایجبز ذلل  یبزگیطی اٍ

 Personalization ، ذبًَازگی ، زٍستبى ٍ   : ضرػی سبظی ٍ تطجیك اهَض آهَظش زازُ ضسُ ثب ظًسگی ضرػی

ئِ ضسُ ثب زض ضًٍس یبزگیطی ٍ هبًسگبضی اطالػبت زض حبفظِ ثلٌس هست ثسیبض هْن است. اگط زضٍس اضا  ّوىالسیْب ،

 ضَز.  ًپصیطفتِ ٍ سطیؼب فطاهَش هیثِ سبزگی آى ضا  شّي  ظًسگی فطاگیط تطبثك ٍ ّوبٌّگی ًساضتِ ثبضس ،

5- Integration  برای یادگیری عی داشتِ باشٌذ. اعالعات از ّن گسیختِ ٍ ًاهرتبظ جام ٍ ارتبایک اًسبایذ با ّن : اعالعات

دّذ ،  شًَذ. یکی از کارّایی کِ در فرآًیذ یادگیری رّي اًجام هی کوی هشکل بَدُ ٍ بِ سختی ٍارد حافظِ بلٌذ هذت هی



اط ارتب ایجاد ارتباط هٌغقی ٍ هعٌایی بیي اعالعات ٍرٍدی بِ حافظِ است. در ایي راستا بْتر است در ارائِ هغالب ٍ درٍس ،

 شَد.  بیي آًْا رعایت

6- Recall  فطاذَاًی اطالػبت هَجَز زض حبفظِ ثلٌس هست ثطای آًىِ ثِ ػٌَاى :output  اضائِ ضَز ثبیس اظ یه ططیمی اًجبم

ِ ضسُ زض لبلت ایي ضَز. ثبظیْبی آهَظضی ٍ فؼبلیتْبی گطٍّی ٍ زٍ ًفطُ یىی اظ ثْتطیي هَاضز است. ثىبضگیطی هطبلت فطاگطفت

  .وٌس ثِ ضًٍس یبزگیطی ووه ضبیبًی هیّب  فؼبلیت

 

گیطز. ایي هطىل زض  پس ثب تَؾیحبت اضائِ ضسُ تب حسٍزی هطرع ضس چطا یه ًفط زضس اضائِ ضسُ ضا فطاگطفتِ ٍ یه ًفط آى ضا فطا ًوی

وِ ثبیس  intakeت. ّن زض هطحلِ است. ّط زٍی ایي هَاضز زض ططاحی وتبة جسیس لحبظ ضسُ اس intake   ٍIntegrationزٍ ثرص 

ذبظ ثَزُ  themeوِ ّط زضسی زاضای یه  Integrationزاض ، ضرػی سبظی ٍ آگبّی ثرطی ضػبیت ضَز ٍ ّن زض ثرص  تىطاض هؼٌی

زض حبلی وِ زض وتبثْبی سبثك ایي زٍ اهط اغال ّیچگًَِ  هی چطذٌس تب ایي هطىل ًیع حل ضَز، themeى آى زضس حَل آى ٍ ٍاغگب

 تَجْی ثِ آًْب ًطسُ ثَز. 

ّوّیّت فؼبلیتْبی اضائِ ضسُ زض وتبة زض  Prospect  زض ایي هرتػط ثیطتط ثط آى ثَزم تب تَؾیح هرتػطی زض ذػَظ ضًٍس یبزگیطی ٍ ا

 بة وطزُ ام. ٌتضس اج الحبت ٍ تؼبضیف ػلوی ٍ ضٍاًطٌبسی تب آًجب وِ هیطن ٍ اظ اضبضُ ثِ اغاضبضُ وٌ گبضجْت ثبزگیطی هبًس

 


