
 درس اول : تعاریف یادگیری

 در پایان این درس از فراگیر انتظار می رود:

 با مفهوم و اهمیت یادگیری فردی آشنا شود. .1

 تعریف یادگیری را بداند. .2

 تعریف آموزش را بداند. .3

 بداند که کدامیک مهم تر است؟ آموزش یا یادگیری!  .4

یادگیری می باشد از آنجایی که در تمام مسیر طلبگی یکی از مهمترین موضوعاتی یک طلبه باید به آن بپردازد بحث 

طلبه به دنبال یادگیری مطالب و آموزه های جدید می باشد این امر واضح می شود که یکی از پر اهمیت ترین مهارت 

 هایی که هر طلبه باید بیاموزد مهارت یادگیری می باشد برای آغاز راه بهتر است که با مفهوم یادگیری آشنا شویم

 عریف یادگیری در روانشناسی و علوم مدیریتیت

اگر یادگیری به  کنند. بنابراینتغییر رفتار بر اثر تاثیرات محیطی تعریف می ، یادگیری را به عنوانروانشناسان رفتارگرا 

  .پذیرند که یادگیری اتفاق افتاده استتغییر رفتار منتهی نشود، نمی

دارد یکی از روش های مرسوم سیستم های آموزشی می باشد که در آن  جهت آموختن داده های جدید دو روش وجود

اساتید در تالشند تا مطالب جدید را به مخاطب خود منتقل کنند درحالی که در روش دوم یعنی در مبحث یادگیری این 

وشن رای رمخاطب است که به دنبال مطالب جدید می باشد و کامال واضح است که روش دوم بسیار مؤثرتر می باشد ب

 تر شدن مطلب اشاره ای مختصر به تعاریف آموزش و یادگیری خواهیم نمود 

 تعریف آموزش رسمی و اهمیت آن

، مانند مرکز مدیریت حوزه های علمیههایی بزرگ سازمان آموزش رسمی یا آموزش عمومی، این است که

موضوعات مناسب برای آموزش را تعیین کرده و محتوای درسی  افراد زیادی ،گیرند و آموزش را بر عهده می مسئولیت

 .کنندمناسب برای آن را تدوین می

 آموزش سنتی ، یادگیری مدرن

از آنجایی که در عرصه کنونی استفاده از ابزار های نوین بسیار مرسوم شده و غالب مردم به سمت استفاده از ابزار نوین 

فع نیاز های روزمره خود در حرکتند مسلما سیستم آموزشی با سبک سنتی برای ر و شبکه های اجتماعی مانند وب

کنونی قادر به پاسخگویی نیاز های دانش پژوه نخواهند بود به عنوان نمونه می توان چند مورد از تبعات رواج یافتن 

 ابزارهای دیجیتال اشاره کرد : 

 کاهش یافتن سهم اموزش متمرکز و رسمی .1

 فردیافزایش اهمیت یادگیری  .2



 واضح ترین تعریفی که میتوان برای آموزش و یادگیری بیان نمود این است : 

 و طلبه می باشد . آموزبه دانش استادبه معنای تزریق دانش و مهارت از سمت   :آموزش

 می باشد . برای جستجو و جذب دانش و بهبود مهارت طلبهآموز و به مفهوم تالش فعال و دائمی دانش  :یادگیری

 کی تأمل:اند

 آیا سیستم های آموزشی عمومی قادر به پاسخگویی نیاز های شما هست؟!

 

 

 

 

 


