آیا ٌمً مثل ٌم یاد می گیرود؟
آشىایی با سبک یادگیری دیداری
حتوًا تا تَ حال تْجَ کزدٍ ایذ کَ دّطتاى ،اعزافیاى ّ ُوکالطی ُای ػوا در عالقَ ُا ،تْاًایی ُا ّ تیاى هغالة ،هثل ُن ًیظتٌذ.
تعضی ُا خیلی خْب صحثت هی کٌٌذ .تعضی ُا اطتعذاد فْق العادٍ ای در کارُای فٌی دارًذ یا یک ّرسع را خیلی طزیع یاد هی
گیزًذ.
تعضی در ًْػتي قْی ُظتٌذ ،خْدػاى ػعز هی گْیٌذ یا تذّى سحوت ُز ػعزی را حفظ هی کٌٌذ ّ اطتعذاد ُای هختلف دیگز .خْد
ػوا ُن حتواً در سهیٌَ ای تِتز اس دیگزاى ُظتیذُ .واى عْر کَ ُوَ ی افزاد در صفات هختلف تا ُن تفاّت دارًذ ،در یادگیزی ُن هثل
ُن ًیظتٌذُ .ز کض تا تْجَ تَ ّیژگی ُای ػخصیتی اع ،در یادگیزی یک جْر عول هی کٌذ ،یعٌی ُز کض طثکی دارد.
آػٌایی تا طثک ُای هختلف یادگیزی تَ ػوا کوک هی کٌذ کَ خْدتاى را تِتز تؼٌاطیذ ،در یادگیزی پیؼزفت کٌیذ ّ در اهتحاى ُا تَ
ًتیجَ ُای تِتزی تزطیذ.

اگر سبک یادگیری شما دیداری باشد
ػوا تزای هزتة کزدى اعالعات ّ ارتثاط تا دیگزاى تیغ اس ُز چیش تصاّیز ،عکض ُا ،رًگ ُا ّ ًقؼَ ُا را تزجیح هی دُیذُ .ز
اتفاق ،جزیاى یا ُز چیشی را راحت در فکزتاى تصْر هی کٌیذ .حضّ فضایی خْتی داریذ کَ تَ ػوا در جِت یاتی کوک هی کٌذ .
عالقَ ی سیادی تَ کؼیذى تصاّیز ،یادداػت تزداری طزیع ّ خظ کؼیذى ( حتی تی ُذف ) رّی کاغذ ّ تا رًگ داریذ .در هْارد
هختلف هثل لثاص پْػیذى ،هعوْالً درک خْتی اس ُواٌُگی رًگ ُا داریذ ،یعٌی رًگ ُایی اطتفادٍ هی کٌیذ کَ تا ُن جْر در هی آیٌذ .

کارٌای مُرد عالقً
افزادی کَ طثک یادگیزی دیذاری دارًذ ،تَ کارُایی در ارتثاط تا تجظن ّ دیذى توایل دارًذ .
ٌُزُای تجظوی هثل ًقاػی ،گزافیک ،هعواری ،عکاطی ،فیلن ّ ّیذئُْ ّ ،ن چٌیي کارُایی در سهیٌَ ی عزاحیً ،قؼَ کؼی ّ هظیز
یاتی (جِت یاتی) در هْارد هختلف ،اس ًوًَْ کارُایی اطت کَ ایي افزاد عالقَ دارًذ .
الثتَ ایي ُا تَ عٌْاى ًوًَْ تْد .کارُای فزاّاى دیگزی ّجْد دارد ّ عالٍّ تز ایي ،صذُا سهیٌَ ی کاری ّ حزفَ ای دیگز کَ افزادی
تا ایي ًْع تْاًایی هی تْاًٌذ تَ ّجْد تیاّرًذ .

در صحبت کردن
افزادی تا طثک دیذاری هعوْالً در صحثت کزدى ،جولَ ُایی ػثَ تَ ایي جولَ ُا را تیغ تز تَ کار هی تزًذ :


تیا تا ًقؼَ ای را تکؼین .



هي ُیچ ّقت چِزٍ ُا یادم ًوی رّد .



تصْر کاهلی اس ایي هغالة ًذارم .



تثیٌیذ چَ عْر کار هی کٌٌذ .



دّطت دارم جْر دیگزی تثیٌن.



یا حزف ُایی ػثیَ تَ ایي ُا.

برای یادگیری بٍتر
اگر سبک یادگیری شما بیش تر دیداری باشد ،استفادي از ایه رَش ٌا در یادگیری بً شما کمک می
کىد:


اس تصاّیز ،عکض ُا ،رًگ ُا ّ ُز چیشی کَ هغالة را دیذًی تز هی کٌذ تیغ تز اطتفادٍ کٌیذ .



تا هی تْاًیذ هفاُین ّ هعاًی درص ُا را تَ صْرت تصْیز ًؼاى دُیذ ّ تَ جای کلوَ ُا اس تصْیز اطتفادٍ کٌیذ .



در ًْػتي ّ خْاًذى اس هذاد ّ خْدکار رًگی اطتفادٍ کٌیذً .کتَ ُای هِن را تا عالهت ُای رًگی هؼخص کٌیذ .



ارتثاط تیي هفاُین اصلی ّ فزعی درص ّ پیًْذ تیي تخغ ُای هختلف درص را تَ صْرت ًوْدار ًؼاى دُیذ .



داطتاى ُای تصْیزی رّع خْتی تزای حفظ کزدى هغالة اطت .

ػوا چَ رّع ُای دیگزی تزای یادگیزی تَ طثک دیذاری پیؼٌِاد هی کٌیذ؟
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