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  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان              

                                                                                                         مدیریت آموزش
  

  
  

  روانشناسی تربیتی
  
  

  دکتر یوسف کریمی: نویسنده 
  
  
  
  1377 زمستان
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  ::گروه برنامه ریزی آموزشیگروه برنامه ریزی آموزشی
  تر داریوش نوروزیدک

  محمدحسن امیر تیموری
  فرشته مجیب

  معصومه انصاریان
  بهنوش سقایی

  
  
  
  
  
  
  

                        
  

  روان شناسی تربیتی                                  
  

  دکتر یوسف کریمی                                      :نویسنده
  دکتر داریوش نوروزی                          :طراح آموزشی
  معصومه انصاریان                           :ویراستار ادبی

  زیر نظر مدیریت آموزش
  الهه عظیمی                     :طراحی روی جلد

  فریبا کاظم خانلو                                   :حروفچین
  ظم بیاتاع                                :نمونه خوان
  1377 زمستان                               :تاریخ انتشار

  
  
  
  

  
  حقوق مادی این اثر متعلق به

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است
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  بخش اول 
 

  
  

 مقدمات و تعاریف  

 یادگیری  

 ضرورتهای یادگیری در آموزش  
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  مقدمات و تعاریف 
  

  فصل اول
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 هدفهای رفتاری فصل اول
  
  

 :بتواندرود  پس از مطاله این فصل از خواننده انتظار می
 .است ارایه کند شناسی مطابق با آنچه در این فصل آمده تعریفی از روان -1
 .یادگیری را تعریف کند -2
 .شناسی تربیتی را تعریف کند روان -3
 .کند شناسی تربیتی درباره چه موضوعهایی بحث می توضیح دهد روان -4
 .دشناسی تربیتی را حداقل در سه مورد توضیح ده کاربرد روان -5
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کـردن   فراهمرا  » تربیت«اند و    تعریف کرده » علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی     «را  » شناسی   روان«  

رو  شناسـی تربیتـی روبـه      در اینجا با روان   . اند امکانات برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان تعریف کرده       
 . حاصل شده است» تعلیم و تربیت«و » شناسی روان«دخانه ای که از پیوستن دور رو هستیم، یعنی دریاچه

شود، شامل یادگیری است، یعنی اینکه چگونه رفتار   شناسی مربوط می   بخشی از این دریاچه که به روان      
همه تالش نظام آموزشی، مدارس، و معلمـان ایـن اسـت کـه              . کند موجود زنده بر اثر تجربه تغییر پیدا می       

درسی را یاد بگیرند، اخالق اجتماعی را بیاموزند، مهارتهای الزم را به عنوان یـک         شاگردان مدرسه، مطالب    
  .شهروند مفید، کارآمد، و سعادتمند کسب کنند

بخش دیگر این دریاچه که به تعلیم و تربیت مربوط است، توجه خـود را بـر چگـونگی انتقـال مطالـب                       
هم کردن زمینه مناسب برای رشد و شـکوفایی         درسی، اخالق اجتماعی و مهارتهای الزم برای زندگی و فرا         

بنابر ایـن در    . روشهای آموزش است  : این بخش شامل  . است استعدادها و تواناییهای شاگردان متمرکز کرده     
 .پردازند شناسی تربیتی به مسائل یادگیری و آموزش یا چگونه یادگرفتن و چگونه یاددادن می حوزه روان
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  تعریف کامل مفاهیم اصلی 
  
  

 .عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی:  شناسی   روان ♦

 پایدار در رفتار بالقوه موجود زنـده کـه بـر اثـر              نسبتاًعبارت است از ایجاد تغییرات      :   یادگیری ♦
 .تجربه حاصل شده باشد

علمی اسـت کـه بـه ماهیـت و چگـونگی یـادگیری، روشـهای آمـوزش، و                  :   روان شناسی تربیتی   ♦
 .پردازد های یادگیرندگان می و ارزشیابی آموختهسنجش 

  
  

تواند به  هایی می شناسی تربیتی در چه زمینه با توجه به تعاریفی که در باال ذکر شد، اکنون ببینیم روان       
 .ما کمک کند

. ها به یـاری مـا بـشتابد        تواند در شناخت تفاوتهای موجود میان یادگیرنده       شناسی تربیتی می    روان :اوالً
سـاله و جوانـان      12ساله از لحاظ یادگیری بـا کودکـان           6کند بفهمیم کودکان       ور مثال به ما کمک می     بط
بطور مثال با همه . ساله چه تفاوتی دارند، همچنین دریابیم شاگردان یک کالس هم با یکدیگر متفاوتند   18

اند، چرا حسن یـا   یاد گرفتههای کالس مطالب ارائه شده را       ایم و بیشتر بچه    تالش و کوششی که انجام داده     
 اند آن مطالب را یاد بگیرند؟ پروانه نتوانسته

هر یادگیرنده، شخصی منحصر به فرد و یگانه است و هر فردی در طول زمان از جهات مختلـف تغییـر                     
کند، آگاهی داشتن از تفاوتهای فردی یادگیرندگان برای آموزش اثـربخش و کارآمـد ضـروری اسـت و                    می
 .ان یادگیری برای شاگردان مختلف را فراهم کندتواند امک می

شناسی تربیتی در شناخت و درک فرایندهای یادگیری و ماهیـت دانـشها و مهارتهـایی کـه                    روان :ثانیاً
شناسـی   ها و قوانین یادگیری که در روان       نظریه. کند انتظار داریم یادگیرندگان کسب کنند به ما کمک می        

همین طـور، بـا اسـتفاده از    . دهند د به ما بینش روشنی درباره یادگیری میگیرن تربیتی مورد بحث قرار می 
گیرد، بینش پیـدا     شناسی تربیتی ما نسبت به شرایطی که در آنها یادگیری به بهترین وجه صورت می               روان
ی بطور مثال اینکه یادگیرنده برای یادگیری باید انگیزه داشته باشد، یادگیری نیاز بـه تمرکـز رو                . کنیم می

مطالب دارد، یادگیری باید به نتایج خوشایندی برسد تا تالش برای آن تداوم پیدا کند، و یادگیری مستلزم        
 .کند شناسی تربیتی فراهم می همه بینشهایی هستند که روان. ریزی، و پیگیری است تالش، برنامه

بـا چنـین    . ا کمـک کنـد    های یادگیرندگان به م    تواند در سنجش آموخته    شناسی تربیتی می    روان :ثالثاً
توانیم میزان موفقیت خود را در آموزش بـه یادگیرنـدگان، و میـزان دسـتیابی بـه اهـداف                     سنجشی ما می  

تـوانیم روشـهای تهیـه ابزارهـای         شناسی تربیتـی مـی     همچنین با استفاده از روان    . آموزشی خود را بفهمیم   
 .سنجش کارآمد، مؤثر، و معتبر را بیاموزیم

شناسـی تربیتـی     تـوانیم از روان    های پرورشـی نیـز مـی       های آموزشی در زمینه    ا و جنبه  ه عالوه بر زمینه  
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شناسی تربیتی به معرفی و چگونگی استفاده روشـهایی          بخش مهمی از روان   . کمکهای زیادی دریافت کنیم   
 اغلب اینها روشهایی عینـی، سـاده، دقیـق، و کارآمـد           . اختصاص دارد که به روشهای تغییر رفتار موسومند       

هستند و در اصالح رفتارهای نامطلوب در افراد مختلف نقـش مهمـی بـازی کـرده و از پـشتوانه تجربـی و        
 .علمی بسیار خوبی برخوردارند
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 خالصه فصل اول 
ای از   شناسـی تربیتـی شـاخه      روان. اند شناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف کرده          روان

بنابر این حوزه مـورد توجـه       . پردازد چگونه یادگرفتن و چگونه یاددادن می     شناسی است که به بررسی       روان
 .شناسی تربیتی، چگونگی یادگیری و آموزش است روان

از جملـه شـناخت   . تواند در موارد متعددی به مـا کمـک کنـد        شناسی تربیتی می   دانش، در زمینه روان   
نایی با روشهای مختلف آموزش، و استفاده       تفاوتهای فردی یادگیرندگان، درک ماهیت فرایند یادگیری، آش       

 .از روشهای مختلف تغییر رفتار به منظور اصالح رفتارهای نامطلوب
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 خودآزمای فصل اول
 :مفاهیم زیر را تعریف کنید  -1

 شناسی تربیتی  شناسی، یادگیری، روان روان
 .کند ای بحث می توضیح دهید که روان شناسی تربیتی در چه زمینه  -2
 شناسی تربیتی چه فواید یا کاربردهایی دارد؟ رواندانش   -3
 شناسی تربیتی، برای شما بطور اخص، چه فوایدی دارد؟ مطالعه روان  -4
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  یادگیری و انواع آن  
 

 فصل دوم 
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 هدفهای رفتاری فصل دوم 
  
  

 :رود پس از مطالعه این فصل بتواند از خواننده انتظار می
 .ی اصلی آن را توضیح دهدیادگیری را تعریف کرده و اجزا - 1
 .اهمیت یادگیری را، به ویژه در زندگی انسان، توضیح دهد - 2
 .های شرطی کالسیک را به اختصار بیان کند اصول و مکانیسم - 3
 .حداقل یک نمونه از کاربردهای اصول شرطی کالسیک را در زندگی روزمره  توضیح دهد - 4
 .ی را بیان کندگانه شرطی ابزاری یا یادگیری کوشش و خطای قوانین سه - 5
 .با ذکر مثالی غیر از مثال کتابک، مکانیسم شرطی کنشگر را توضیح دهد -6
نظریه یادگیری گشتالت را با نظریه شرطی ابزاری مقایسه کرده وجـوه اخـتالف آنهـا را مـشخص                    - 7

 .کند
 .ای را در کودکان توضیح دهد با ذکر یک نمونه چگونگی یادگیری مشاهده - 8
 . را با شرطی کنشگر مقایسه کندقانون اثر در شرطی ابزاری - 9

شناسان گشتالت چگونه از این پدیده برای انتقاد  پدیده فای را توضیح داده و مشخص کند که روان -10
 .اند پردازان شرطی استفاده کرده از نظریه

 .قوانین سازمان در نظریه گشتالت را به اختصار توضیح دهد -11
 .را به اختصار توضیح دهد) ای مشاهده(فرایندهای اصلی در یادگیری اجتماعی  -12
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 :پیش از ورود به بحث تفصیلی یادگیری، بد نیست ابتدا به چند مثال در این مورد توجه کنیم

پیرمرد بز الغری را به . ای از مردم گِرد پیرمردی حلقه زده بودند ای از شهر بزرگ تهران، عده در گوشه 1   
پیرمرد بـرای جلـب     . کشیدند  و ناباوری به بز خیره شده و انتظار می         مردم با هیجان  . سنگی بسته بود  

بـاور نکردنـی    ! رقصیدن بز را تماشا کنید    ! عجله کنید ...! بیایید  ...! بیایید  : زد مشتری بیشتر فریاد می   
  .کنید است ولی وقتی ببینید باور می

. ست گرفت و شروع به نواختن کرد      ای به د   باالخره جمعیت زیاد شد و پیرمرد بند بز را باز کرد، دایره           
در میان حیرت و تعجب بسیار تماشاچیان، بز با آهنگ دایره شروع کرد به حرکت دادن دست و پـای   

آمیز تماشاچیان فضا را پر کرد و سیل پول خـرد و اسـکناس               خنده رضایت . خود و باال و پایین پریدن     
 .به وسط صحنه سرازیر شد

فرایند . گویند می» شرطی کالسیک «نوعی یادگیری است که به آن       کننده   داستان رقصیدن بز مشخص   
 :گیری از این قرار است آموختن رقص به بز در پشت صحنه معرکه

دهـد کـه     دهد و در زیر تشت یک دستگاه حرارتی قرار می          داری قرار می   پیرمرد بز را در تشت فلزی لبه      
ای در دسـت دارد      ایستند و در حالی کـه دایـره        یپیرمرد در کنار دستگاه م    . کند به تدریج تشت را گرم می     

فلـزی در   شنود، و از سوی دیگر، تشت         می کند از یک طرف بز صدای نواختن دایره را         شروع به نواختن می   
بز مجبور است برای جلوگیری از سوختن هر چنـد ثانیـه یـک بـار                . کند زیر پای او شروع به داغ شدن می       

 کند، بعد آن دست یا پای خود را پایین بیاورد و دست یا پای دیگـر                 دست و پای خود را از کف تشت بلند        
شـود، یعنـی بعـد از اینکـه تـشت و       پس از مدتی تمرین، بز به صدای دایره شـرطی مـی          . خود را بلند کند   

دهد حرکـات شـرطی      دستگاه حرارتی برداشته شد، با شنیدن صدای دایره دست و پای خود را حرکت می              
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بدین ترتیب صدای دایره کـه در آغـاز بایـد بـا     . کند ن به صورت رقص بز تجلی می  شده به چشم تماشاچیا   
شد تا بز دست و پای خود را حرکت دهد، اکنـون بـه تنهـایی و بـدون نیـاز بـه حـرارت                          حرارت همراه می  

 .تواند همان پاسخ سبب شود می

أله، در کـالس را قفـل       در یک کار تحقیقی، معلمی برای بررسی شیوه عمل شاگردان خود در حـل مـس                 2 
شـاگردان  . کرد و دسته کلیدی را به چند نفر از شاگردان کالس داد و از آنان خواسـت در را بـاز کننـد                      

شدند در کالس را  شد و موفق می کردند، تا سرانجام کلید درست پیدا می یکی امتحان می کلیدها را یکی
 .باز کنند

» شـرطی ابـزاری  «یـا  » کوشـش و خطـایی  «گیری مثال دوم نیز نوعی یادگیری اسـت کـه بـه آن یـاد     
یکی  ای را یکی حلهای مختلف و متفرقه در این نوع یادگیری، یادگیرنده در رویارویی با مسأله، راه      . گویند می

 .کند حل مسأله را پیدا می کند، و سرانجام پاسخ یا راه کند، خطاهای خود را به تدریج کم می امتحان می

یحی بزرگ در قسمتی که استخر بزرگی قرار داشت، مردی با بلنـدگوی دسـتی بـا                 در یک پارک تفر     3    
ببینید چگونه ... ! ببینید ... ! ببینید : زد وی فریاد می. کرد هیجان زیاد مشتریان را به تماشا دعوت می

بلیتها به سـرعت فـروش رفـت و      . بوسد پرد و دست مربی خود را می       این دلفین باهوش دومتر باال می     
آنگاه مربی از نردبانی در کنار استخر باال رفت، دست راست خود را به طور               . یگاه تماشاگران پر شد   جا

در میـان تعجـب و هیجـان      . افقی در باالی استخر نگهداشت و با دست چپ سوتی را به صدا در آورد              
متر از آب   تماشاچیان، دلفینی که در استخر بود به سرعت خود را نزدیک نردبان رساند، در حدود دو                 

تماشـاچیان هیجـان زده بـه       . باال پرید، و پوزه خود را کف دست مربی زد و دوباره داخل استخر افتاد              
دلفین پس از این عمل به کنار استخر آمد، سر خـود را از آب بیـرون                 . زدند شدت برای مربی کف می    

اهی کوچک بیرون آورد    آورد، دهان خود را باز کرد و مربی از سطلی که به کمر خود بسته بود چند م                 
 .حیوان پس از گرفتن ماهیها مجددا در آب غوطه خورد و دور شد. و در دهان دلفین انداخت

. شود گفته می» عامل«یا » کنشگر«دهد که به آن شرطی  این مثال نوع دیگری از یادگیری را نشان می    
که در بخشهای مربوط به تغییر   مثال ذکر شده یکی از فنون آموزش رفتارهای تازه است به نام شکل دادن               

 :جریان این یادگیری به قرار زیر است. رفتار آنها را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد
نـشیند   میبعد مربی کنار استخر     . دارند یساعت گرسنه نگاه م   48  مثالًابتدا دلفین مزبور را برای مدتی       

دلفـین گرسـنه بـا دیـدن مـاهی بـه       . دهد رار میآورد و ماهی کوچکی روی آب ق     و سوتی را به صدا در می      
در حالی که صدای سـوت      . زند رساند و ماهی را قاپ می      سرعت خود را به محلی که مربی نشسته است می         

شود تا دلفین به محض شنیدن صدای سوت مربی به           این کار آنقدر تکرار می    . رسد همچنان به گوشش می   
متر بـاالتر از سـطح آب        سانتی20  مثالًمربی این بار ماهی را      . شود بعد قدم دوم آغاز می    . کنار استخر بیاید  

دارد بطوریکه دلفین مجبور است پس از شنیدن صدای سوت و آمدن به کنـار مربـی سَـر خـود را                       نگه می 
دارد و دلفـین     در قدمهای بعدی مربی هر بار مـاهی را کمـی بـاالتر نگـه مـی                . مقداری از آب بیرون بیاورد    

در مرحله ما قبل آخر، مربی در حالی کـه روی یـک             . سر خود را بیشتر از آب بیرون بیاورد       شود   مجبور می 
بـا صـدای    . دارد نردبان دومتری ایستاده است ماهی را با دست راست خود بطور افقی باالی استخر نگه می               

دسـت مربـی    البتـه پـوزه او هـم بـه          . زند پرد و ماهی را از دست مربی قاپ می         متر باال می   سوت دلفین دو  
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بـا سـوت او     . دارد متـری نگـه مـی      خورد و در مرحله آخر، مربی دست خود را بدون ماهی در ارتفاع دو              می
نتیجه به داخـل اسـتخر    زند ولی بی پرد، پوزه خود را به هوای ماهی به دست مربی می         دلفین از آب باال می    

 که به کمـر دارد چنـد مـاهی کوچـک در             آید، از سطلی   آنوقت مربی بالفاصله از نردبان پایین می      . افتد می
 .دهد آورد و به دلفین که با شنیدن سوت مربی به کنار استخر آمده می می

قفل کردن در کالس از سوی معلم و دادن دسته کلید بـه شـاگردان بـرای بـازکردن در را بـه خـاطر                           4  
یکـی امتحـان     یـدها را یکـی    در آن مثال، معلم متوجه شد بعضی از شاگردان به جای اینکه کل            . بیاورید

شـدند و   ایـن شـاگردان ابتـدا خـم مـی     . برند کنند تا کلید درست پیدا شود، روش دیگری را به کار می         
هـا را    ها، و جهت دندانـه     کردند تا از روی آن شکل کلید، تعداد دندانه         سوراخ قفل در را با دقت نگاه می       

 کلیـد مـورد نظـر را بـا اولـین کوشـش پیـدا                کردنـد و   بشناسند، بعد به کلیدهای دسته کلید نگاه می       
 . شدند کردند و موفق به باز کردن در می می

، یـادگیری   »بینـشی «این مثال نیز نوع دیگری از یادگیری است که با اسامی مختلفی چون یـادگیری                
 یعنـی . یک گروه از متخصصان یادگیری پیرو این مکتبنـد        . است از آن یاد شده   » !تجربه آها «و  » گشتالتی«

مکتبی که بر طبق آن یادگیرنده در رویارویی با یک موقعیـت مـسأله، ابتـدا جوانـب مختلـف آن را مـورد                        
شـود   کند و با تجسم خردمندانـه موفـق مـی          دهد، بعد کل مسأله را در ذهن خود مرور می          بررسی قرار می  

 .کند حل یا پاسخ مسأله را با اولین کوشش و بدون خطا پیدا راه

. بـرد  ساله آنها در خانه گاه کلمات زشت و ناپسندی بـه کـار مـی        10شوند پسر      هرام متوجه می  خانواده ب   5   
کنند، اما بهـرام همچنـان گهگـاه کلمـات           دهند و چند بار هم به او پرخاش می         یکی دوبار به او تذکر می     

 .آیند علت را پیدا کنند بنابر این والدین او درصدد برمی. برد زشت را به کار می
شوند همبازی او سعید، اغلب در صـحبتهایش         دهند و خیلی زود متوجه می      بهرام را زیر نظر قرار می     آنها  

تر است بـا اسـتفاده از         قوی    ها کند و چون از نظر نیروی بدنی از سایر بچه          از کلمات زشت استفاده می    
بـه همـین جهـت      اسـت و     این نیرو و به کاربردن کلمات زشت، برای خود قدرت و موقعیتی بـه هـم زده                

 .ای کسب کنند بسیاری از همبازیهای وی دوست دارند رفتار او را تقلید کنند تا برای خودشان وجهه

، »ای یـادگیری مـشاهده   «،  »الگـوگیری «مثال باال نشان دهنده نوع دیگری از یـادگیری اسـت کـه بـه                
مـی از رفتارهـای هـر       باید توجه کنیم بخش مه    . معروف است » یادگیری تقلیدی «و  » یادگیری اجتماعی «

این آمـوختن بـویژه هنگـامی بیـشتر و          . شود انسانی با مشاهده رفتار دیگران و تقلید از دیگران آموخته می          
 .گیرد مورد تشویق، تحسین، یا پاداش قرار گیرد جدیتر است که رفتار فردی که سرمشق قرار می

دهـد موجـود زنـده، چـه      لها نشان مـی مثا. با ذکر این مقدمات و مثالها، اکنون ببینیم یادگیری چیست 
به عبارت .  قادر به انجام آن نبود، انجام دهدقبالًتواند رفتاری را که  انسان و چه حیوان پس از یادگیری می    

و تغییر ایجاد شده از ثبات و دوام قابل توجهی برخوردار است نـه              . است دیگر تغییری در رفتار او پیدا شده      
تواند آن رفتـار را      بلکه می . تواند رفتار مورد نظر را انجام دهد        فقط یک بار می    به این معنی که موجود زنده     

. اسـت  ریـزی شـده     برنامـه  غالبـاً های عمدی و     همچنین این تغییر مستلزم اعمال کوشش     . بارها تکرار کند  
ایـن  بـا   . اسـت  ها را پشت سر بگذارد تا بتوان گفت چیزی را یـاد گرفتـه              موجود زنده باید یک رشته تجربه     

توضیحات، اکنون تعریفی را که از سوی اکثریـت صـاحبنظران حـوزه یـادگیری مـورد قبـول اسـت ارائـه                       
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 . دهیم می
 پایداری که در رفتار بـالقوه موجـود زنـده، بـر اثـر تجربـه رخ          نسبتاًیادگیری عبارت است از تغییرات      «
توانیم بـه انـسان       ما نمی  مثالً. ی است در تعریف فوق، منظور از رفتار بالقوه، امکان انجام یادگیر         »  .دهد می

 .پرواز کردن را یاد بدهیم، چون بالقوه بال برای پرواز کردن الزم است و انسان بال ندارد
با تعریفی که در باال ذکر شد دیگر تغییراتی که در رفتار موجود زنده ایجاد شود نظیر رشد، بیماریها، و                    

ی نشده و تنها تغییراتی که حاصـل تجربـه باشـند یـادگیری              استفاده از مواد مخدر مشمول تعریف یادگیر      
 .شوند تلقی می

  
  

  اهمیت یادگیری
کودک . شاید بتوان گفت یکی از مهمترین عوامل پیشرفتهای اجتماعی در زندگی انسان یادگیری است             

 بجز ظرفیتهـای  از آن پس. گذارد در آغاز، با برخی ظرفیتها و قابلیتهای فیزیولوژیک و غریزی پا به دنیا می         
. سازند، حاصـل یـادگیری او اسـت        غریزی و طبیعی نظیر رشد و نمو و بازتابها، آنچه که شخصیت او را می              

ای، و آموزشهای اجتماعی همه قـسمتهایی از زنـدگی او را تـشکیل               آموزشهای خانواده، آموزشهای مدرسه   
هـای ثبـت     بر پایه یادگیریهای و تجربـه     عالوه بر این، فرهنگ هر جامعه       .  یادگیری است  دهند که تماماً   می

ای را مجسم کنید کـه در آن هـر           ای جامعه  برای درک بهتر موضوع، برای لحظه     . است شده دیگران بنا شده   
جا معـه چگونـه خواهـد        وضع افراد آن  در آن صورت    . ا از نو آغاز کند    کس مجبور باشد همه چیز زندگی ر      

پنـاهی   از ما بگیرند، خواهیم دید که به چه موجود نـاتوان و بـی             بود؟ اگر همه یادگیریهای ما را یک مرتبه         
مانده ذهنی را مثال زد که قادر به یـادگیری           توان کودکان و افراد عقب     در این مورد می   . تبدیل خواهیم شد  

توانند یاد بگیرند چگونه غـذا را در دهـان خـود بگذارنـد،               انگیز این افراد که گاهی نمی      وضع ترحم . نیستند
 .دهد ت یادگیری را به ما نشان میاهمی

شناسان بـه نـام    در مقام اهمیت و نقش یادگیری در زندگی فردی و اجتماعی به مطلبی از یکی از روان      
ای یا ریختن دارویـی شـیمیایی در         کند اگر بر اثر فاجعه     واالس فرض می  . کنیم اشاره می »  گراهام واالس «

 توکیو استعداد یادگیری در افراد این دو شهر از بـین بـرود              آب آشامیدنی دو شهر پر جمعیت مانند پکن و        

10
10های اولیه از بین خواهند رفت و در          ساکنان این دو شهر در ماه      9

افراد باقیمانـده نیـز کـه غرایـز و            1

غرایـز از آنهـا سـلب شـده،         سائقهای زندگی مثل میل به غذا و آب باقی اسـت، چـون نحـوه ارضـای ایـن                    
نتیجـه  . توانند نیازهای خود را برطرف کنند و در نتیجه آنها نیز پس از مـدتی از بـین خواهنـد رفـت                      نمی

ترین اساس زنـدگی موجـود       اینکه، انسان مخلوق عادت است، و عادت نتیجه یادگیری، و یادگیری ضروری           
  .نسان محصول یادگیریهای خود استتوان گفت ا به عبارت دیگر می. زنده، بویژه انسان، است

 
  
  

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 17 

 های یادگیری و کاربرد آنها  نظریه
هر یک از پنج مثالی که در آغاز این فصل مطرح کردیم، در چارچوب یک نظریه خاص یـادگیری قـرار                     

هـا چـارچوب     ایـن نظریـه   . کنند های یادگیری درباره ماهیت و چگونگی یادگیری بحث می         نظریه. گیرد می
 .توان در بستر و زمینه آنها توضیح داد و تبیین کرد ها را می د که روابط میان پدیدهمناسبی هستن

. شـود  مثال اول یعنی رقصاندن بز، مثالی بود که در چارچوب نظریه شرطی شدن کالسیک، مطرح مـی                
از توانست پاسخ مورد نظر را ایجاد کند، پـس           شود یک عامل خنثی که در آغاز نمی        در این نظریه گفته می    

کرد، خاصـیت عامـل غیرخنثـی را         چند بار همراهی با یک عامل غیرخنثی که پاسخ مورد نظر را ایجاد می             
 :توان به صورت زیر مجسم کرد این الگو را می. کند پیدا کرده و همان پاسخ را ایجاد می

 )صدای دایره(ی  عامل خنث→بدون پاسخ مورد نظر )  و پای بز حرکت دست مثالً(
 )حرارت زیر تشت( عامل غیرخنثی →پاسخ مورد نظر )   حرکت دست و پای بز(
 )حرارت+ صدای دایره ( عامل خنثی +  عامل غیرخنثی →پاسخ مورد نظر ) حرکت دست و پای بز(

 :ن وقتپس از آنکه این ترکیب چند بار تکرار شد آ
 )صدای دایره( عامل خنثی →پاسخ مورد نظر )  حرکت دست و پای بز(

در الگوی باال صدای دایره را محرک شرطی، حرارت را محرک غیرشرطی، پاسخ بز به حرارت را پاسـخ                   
 .گویند غیرشرطی و پاسخ آن را به صدای دایره پاسخ شرطی می

 جوانی به نـام حـسن بـرای گریـز از            مثالً. دهای زیادی در زندگی روزمره دارد     همین الگوی ساده کاربر   
بـرای تعیـین درسـتی یـا        . شـنود  کرد چیـزی نمـی     خدمت وظیفه خود را به ناشنوایی زده بود و تظاهر می          

وصـل   شناس دو رشته سیم به کف دست حسن        روان. شناس سپردند  نادرستی ادعای او، وی را به یک روان       
زد و بعد بالفاصله به  شناس ابتدا نام حسن را صدا می روان.  به یک مدار برق خفیف متصل کرد       کرد و آن را   

پس از اینکه این    . پاسخ جمع شدن انگشتان دست به داخل بر اثر برق بود          . کرد کف دست او برق وصل می     
بـه محـض اینکـه    . شناس جریان برق را قطع کرد و بعد نـام او را صـدا زد        عمل چندین بار تکرار شد، روان     

انگشتان دست حسن به داخل جمع شد و به این ترتیب معلـوم شـد کـه حـسن                   ! حسن: شناس گفت  روان
 .است ناشنوا نبوده

جریـان بـرق محـرک      . در این مثال، تلفظ کلمه حسن، محرک شرطی اسـت کـه در آغـاز خنثـی بـود                  
اه شـدن کلمـه حـسن بـا         همر. غیرخنثی یا غیرشرطی بود که انگشتان دست حسن را به داخل جمع کرد            

جریان برق باعث شد که انگشتان دست حسن به کلمه حسن نیز شرطی شـود و همـان واکـنش را نـشان               
امـا  . بایستی انگشتان او در مقابل کلمه حسن واکنـشی نـشان ندهنـد              ناشنوا بود، می   واقعاًاگر حسن   . دهد

 .رد که از اراده او خارج بودحسن ناشنوا نبود، و در نتیجه کلمه حسن، پاسخی را در او ایجاد ک
بـرای ایـن    . توان از شرطی کالسیک در درمان آن اسـتفاده کـرد           شب ادراری مورد دیگری است که می      

ای رطوبـت    است بطوری که تا قطره     کشی خاصی شده   است که داخل آن سیم     منظور تشکهایی ساخته شده   
بنابر این وقتی فرد    . آورد  صدا در می   روی تشک بچکد، مدار الکتریکی داخل تشک وصل شده و زنگی را به            

خوابد، تا اولین قطره ادرار با تشک تماس پیدا کند، مدار وصـل شـده،                مبتال به شب ادراری روی تشک می      
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پس از اینکه چندین بار این عمل اتفاق افتاد، شخص    . پراند آید و شخص را از خواب می       زنگ به صدا در می    
 .شود از اینکه ادرار روی تشک بچکد، او از خواب بیدار میشود و درست چند لحظه قبل  شرطی می

بنـابر  . در این مثال هدفِ درمان آن است که کاری کند تا فشار مثانه شخص را، قبل از ادرار بیدار کند                   
چند بار همراه شدن این دو محـرک        . این فشار مثانه محرک شرطی است و صدای زنگ محرک غیرشرطی          

تـرس  .  خاصیت زنگ را پیدا کرده و به جای زنگ فـرد خوابیـده را بیـدار کنـد    شود تا فشار مثانه   سبب می 
فرض کنیم کـودکی از     . توان از شرطی کالسیک در از بین بردن آن استفاده کرد           مورد دیگری است که می    

گربه ترسیده است، به این دلیل که روزی مادرش موقع بازی با گربه بر سرش فریاد کشیده است و او را از                      
فریاد مادر بـه عنـوان      . های خود او را زخمی کند       برحذر داشته است از ترس اینکه مبادا گربه با پنجه          گربه

 خنثی بـود و تـرس ایجـاد         قبالًکند باعث شده است که گربه هم که          محرک غیرشرطی که ترس ایجاد می     
 .کرد، باعث ترس کودک شود نمی

گیریم که دیدن آن حالت خوشـایندی        نظر می برای رفع این ترس، گربه را به عنوان محرک شرطی در            
کـودک حالـت   دن یک محـرک غیرشـرطی اسـت کـه در     از سوی دیگر غذا خور. کند در کودک ایجاد نمی   
ای دور بـه کـودک نـشان دهـیم و در      اگر موقع غـذا خـوردن گربـه را از فاصـله    . کند خوشایندی ایجاد می  

 خوشایند بودن تجربه غذا خـوردن بـه تماشـای گربـه             کم های بعدی غذا گربه را نزدیکتر بیاوریم، کم        وعده
 .منتقل شده و پس از چندین بار تکرار ترس کودک برطرف خواهد شد

  
  

 )ابزاری( کاربردهای یادگیری کوشش و خطایی 
 .مثال دوم آغاز فصل یعنی یادگیری کوشش و خطایی یا ابزاری نیز کاربردهای فراوانی دارد

در . ورزد ای در آموزش و مدارس دارد و بر پیامد رفتارها تأکیـد مـی               عمده این نوع یادگیری کاربردهای   
گانـه بـه     قوانین سه . آیند این چارچوب سه قانون وضع شده است که از قوانین مهم یادگیری به حساب می              

 :قرار زیراند
 

 قانون اثر -1
ل تکرار آن بیشتر خواهد حتماًطبق این قانون هر رفتار یا پاسخی که به نتیجه خوشایندی منجر شود، ا        

به . ل تکرار آن کاهش خواهد یافت     حتماًشد، و هر رفتار یا پاسخی که به نتیجه ناخوشایندی منجر گردد، ا            
ای بپراند و ایـن کـار او سـبب خنـده شـاگردان         عنوان مثال، اگر در یک کالس درس یکی از شاگردان مزه          

پراندن مـورد تنبیـه یـا تـوبیخ          اما اگر با هر مزه    . هد کرد  او این عمل را بیشتر تکرار خوا       الًحتماادیگر شود،   
بدون شک همه ما در     .  در آینده در کالس کمتر چنین رفتاری از او سر خواهد زد            الًحتماامعلم قرار گیرد،    
ایم که بعضی از رفتارهای ما مورد تشویق و برخی دیگر مورد توبیخ و سرزنش                هایی داشته  این زمینه تجربه  

ایم که رفتارهای تشویق شـده را تکـرار کنـیم و از تکـرار رفتارهـای                  مند شده  در نتیجه عالقه  . دان واقع شده 
آموزان و پیشرفت    توان به علت ترک تحصیل بعضی از دانش        از همین قانون می   . تنبیه شده خودداری کنیم   
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خورنـد و     مـی  آموزانی که در کار تحصیلی خود شکست       دانش. آموزان پی برد   تحصیلی برخی دیگر از دانش    
 بـه تحـصیل ادامـه       احتمـاالً گیرند،    مورد توبیخ و تنبیه و سرزنش والدین، معلمان، و دیگران قرار می            طبعاً
شـود،    سبب تـشویق و تحـسین از سـوی دیگـران مـی             طبعاًدهند، در حالی که موفقیت گروه دوم که          نمی

 .دران عاملی است که سبب ادامه تحصیل آنها شده و آنان را به پیش می
البته صاحبنظران یادگیری بعدها در تحقیقات خود متوجه شدند که اثـر عامـل خوشـایند در افـزایش                   

کنند کـه    بنابر این آنان به قانون اصالح شده اثر اشاره می         . رفتارها قویتر از اثر تنبیه در کاهش رفتارهاست       
تر تأکیـد شـده اسـت،       دهـی رفتارهـا بیـش      در آن بر نقش روشهای مثبت نظیر تشویق و تحسین در شکل           

 .ای که مورد تأیید و تأکید اغلب صاحبنظران و مربیان تعلیم و تربیت است نکته
  

 قانون تمرین -2
کند و سبب یادگیری بهتـر و        طبق این قانون، تمرین و تکرار، پیوند بین محرک و پاسخ را محکمتر می             

برای یادگیری  تمرینهای ریاضی، تمرین دایی،های دوره ابت همه ما مشق نوشتن. گردد دوام بیشتر پاسخ می
آوریـم کـه چگونـه تمـرین سـبب       مهارتهای ورزشی، رانندگی و نظایر آنها را به یاد داریم و بـه خـاطر مـی    

 .شده است پیشرفت ما و بهبود یادگیری ما می
 توجـه   تحقیقات نشان داد تمرین کورکورانه و بـدون       .  اصالح و تغییراتی پیدا کرد     بعداًقانون تمرین نیز    

کنـیم یعنـی     به عبارت دیگر، الزم است هنگـام تمـرین بـدانیم چـه مـی              . نقش چندانی در یادگیری ندارد    
 حوصلگی و گرنه تمرین بدون توجه چه بسا سبب خستگی و بی. حواسمان متوجه تمرین باشد

 . جریمه نوشتن در مدرسه اغلب نوعی تمرین بدون توجه استمثالً. شده و حتی مانع پیشرفت شود
گوید از صفحه فالن تا صفحه فالن را پنج بار بنویسد تا تنبیه شود، این  وقتی معلمی به شاگرد خود می  

تمرین او در این حالت رونویـسی بـدون   . کند  برای رفع تکلیف صفحات دفتر خود را پُر می        صرفاًآموز   دانش
او روی حـروف حرکـت      کنـد و فقـط چـشم         نویسی که متنی را تایـپ مـی        دقتی است شبیه به کار ماشین     

 .کند بدون آنکه بداند آن متن درباره چیست می

 قانون آمادگی -3
نخستین توضیحاتی که درباره قانون آمادگی داده شده این است که حالت خوشایند برای رفتـار وقتـی                  

یعنی موجود زنـده بـرای یـادگیری بایـد بطـور            . شود که واحد هدایتی برای عملکرد آماده باشد        حاصل می 
به عنوان مثال اگر قرار است به کسی نوشـتن یـاد            . لقوه آمادگی داشته باشد تا بتوان به او چیزی یاد داد          با

 در همـه  تقریبـاً اینکـه  . بدهیم، الزم است که چنین فردی دست داشته باشد تا بتواند قلم را بـا آن بگیـرد             
 کودکـان در ایـن      ظـاهراً که  فرستند، بدین معنی است      جای دنیا کودکان را در شش سالگی به مدرسه می         

توانند مطالب ارائه شده را بفهمند یعنی هم نیروی بدنی آنهـا             سن برای آموختن بالقوه آمادگی دارند و می       
توانند قلم را به خوبی در دست بگیرند و هم هماهنگی چشم و دست آنها بـه                  به حدی رسیده است که می     

ه کنند و با دست خود شـکل آنهـا را روی کاغـذ ترسـیم                توانند به اعداد نگا    میزانی رشد کرده است که می     
 .کنند
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اما بعدها قانون آمادگی ابعاد وسیعتری پیدا کرد و صاحبنظران به این نتیجـه رسـیدند کـه یادگیرنـده                    
 اگر مثالً. برای یادگیری عالوه بر آمادگی جسمی باید از نظر عقلی، عاطفی و روانی نیز آمادگی داشته باشد            

فرض کنیم پدر و مادر او بـا یکـدیگر اخـتالف            ( کالس نگران وضعیت خانوادگی خود باشد        آموزی در  دانش
ای داشته باشـد، یـا در کالسـی         العاده از معلم کالس ترس و وحشت فوق      ). دارند و او نگران جدایی آنهاست     

 الزم برای آموزی بطور طبیعی آمادگی آید، چنین دانش  قرار داده شده باشد که با سن عقلی او جور در نمی           
 .یادگیری نخواهد داشت

های زیر را بـه      توانیم توصیه  اگر بخواهیم کاربردهای سه قانون یادگیری مورد بحث را خالصه کنیم، می           
 :مربیان و معلمان عرضه کنیم

دهـد، بـرای     برای اینکه رفتاری بیشتر تکرار شود، ترتیبی بدهیـد کـه هـر بـار آن رفتـار رخ مـی                     - 1
یعنی رفتار مطلوب شخص را همیـشه مـورد تـشویق،           . وشایند داشته باشد  ای خ  رفتارکننده نتیجه 

 .تحسین، یا پاداش قرار دهید
بـه  دهـد،   ه هر بـار آن رفتـار رخ مـی       ل وقوع رفتاری بکاهید، ترتیبی بدهید ک      حتمابرای اینکه از ا    - 2

. دنباشـ ه خوشـایند    یعنی پیامد آن رفتار برای شخص رفتارکننـد       . ای ناخوشایند منجر شود    نتیجه
 ترتیبی بدهید که رفتار نامطلوب شخص هر بار پس از وقوع تنبیه، سرزنش یا توبیخی بـرای                  مثالً

 .او به دنبال داشته باشد
برای اینکه رفتاری مطلوب به خوبی آموخته شود و دوام پیدا کند، ترتیبی بدهید کـه شـخص آن             - 3

 .رفتار را با حضور ذهن و دقت و توجه کافی تمرین کند
 شخص مطلبی را یاد بگیرد، ترتیبی بدهید مطلب طوری تهیه شود که با رشد جسمی                برای اینکه  - 4

و عقلی وی متناسب بوده و شخص در هنگام یادگیری از نظـر روانـی و عـاطفی دچـار اضـطراب،                      
 .تنش، و ترس و نگرانی نباشد

که اشـاره   گونه   همان» بیرون پریدن دلفین از آب و بوسیدن دست مربی خود         «مثال سوم در این فصل      
اصـول  . های یادگیری در قرن بیستم است کردیم، مثالی است از شرطی کنشگر که یکی از مهمترین نظریه      

 یـک   مـثالً (ای   اگر حیـوان گرسـنه    . اصلی این نظریه بر پایه کنترل رفتار به وسیله پیامد آن بنا شده است             
ده باشـد و ایـن اهـرم بـه ظـرف            را در قفسی قرار دهیم که در آن اهرمی در دیواره قفس تعبیه شـ              ) موش

 بـه صـورت     معمـوالً (غذایی در بیرون جعبه وصل باشد بطوری که اگر اهرم فشار داده شود یک تکـه غـذا                   
در ظرف زیر اهرم بیفتد، چنانچه حیوان اهرم را تصادفا فشار بدهد و غذا دریافت کنـد،                 ) های کوچک  گلوله

این یادگیری که وابسته بـه پیامـد آن         . م را فشار دهد   خیلی زود یاد خواهد گرفت که برای دریافت غذا اهر         
یعنی دریافت غذا است، از این جهت شرطی کنشگر خوانده شده است که خود حیوان بـا عمـل یـا کـنش                       

شود، سبب تکرار رفتار     در اینجا غذا، که تقویت کننده نامیده می       . شود خود، باعث شرطی شدن خودش می     
م را فشار دهد و غذا دریافت نکند، در آن صورت رفتـار تکـرار نخواهـد                 چنانچه حیوان اهر  . شود حیوان می 

 .شود بدین ترتیب رفتار وابسته به تقویت است و به وسیله وابستگیهای تقویت کنترل می. شد
العـاده بـه حیوانـات در        های تفریحـی مثـل آمـوزش رفتارهـای خـارق           از شرطی کنشگر عالوه بر جنبه     

کنند، که ما در فصلهای مربـوط بـه تغییـر رفتـار بـه                 زندگی نیز استفاده می    های جدیتر  سیرکها، در زمینه  
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در اینجا به عنـوان نمونـه یـک مـورد از کاربردهـای  شـرطی                 . تفصیل این کاربردها را مطرح خواهیم کرد      
کنشگر را که در پیدا کردن افراد گمشده در جنگل یا کوه به وسیله گروههای نجـات مـورد اسـتفاده قـرار                       

 :کنیم د، ذکر میگیر می
ای که در جلـوی او قـرار داده شـده            بیند، به دکمه   اند که هر وقت انسانی را می       کبوتری را شرطی کرده   

تواند  ریزد و کبوتر می    با این نوک زدن، مقداری گندم در ظرفی که زیر دکمه قرار دارد می             . است نوک بزند  
ه که وقتی کبوتر به آن نـوک زد، دکمـه عقـب              مزبور طوری ساخته شد    ۀاز سوی دیگر دکم   . آنها را بخورد  

وصـل شـدن     بـا    .شود رود و سبب برقرار شدن جریان برق در مداری که در پشت دکمه قرار گرفته، می                می
دارنـد و کبـوتر و       گروه نجات برای استفاده کبوتر را گرسنه نگـاه مـی          . آید جریان برق، زنگی به صدا در می      

گیرد و هلیکـوپتر     زنگ در کابین خلبان قرار می     . کنند  نجات وصل می   دستگاه را به جلوی دماغه هلیکوپتر     
باال انسانی را در جنگل ببیند،      به محض اینکه کبوتر از      . آید یها در جنگل به پرواز در م       برای یافتن گمشده  

شود زنگ در کابین خلبان به صدا در آید و او را             این نوک زدن باعث می    . زند به دکمه جلوی خود نوک می     
تواند به جستجوی    کردن ارتفاع می   خلبان با کم  . متوجه کند که در زیر پای او در جنگل انسانی وجود دارد           

شـود، و هـم گـروه        به این ترتیب هم کبوتر با نوک زدن به دکمه موفق به دریافت غـذا مـی                . آن فرد برآید  
 . کنند نجات گمشده یا گمشدگان را پیدا می

بود که از آن با نام  یادگیری بینشی         » بازکردن در کالس با یک حرکت     «مثال چهارم در آغاز این فصل       
هـای مهـم    این نظریـه، یکـی از نظریـه     . گیرد این یادگیری در چارچوب نظریه گشتالت قرار می       . یاد کردیم 

اساس این نظریه بر آزمایشی در فیزیک بنا شـده اسـت کـه بـه پدیـده فـای                    . یادگیری و حل مسأله است    
 در اتاقی تاریک ابتدا یک خط عمود نورانی و زمانی بعد یـک خـط مایـل نـورانی را روی                      اگر. معروف است 

 ای بتابانیم، نحوه درک ما از این صحنه، بستگی به زمانی دارد که بین پرده
افتد بـدین معنـی کـه اگـر ایـن فاصـله زمـانی                  تاباندن خط عمود نورانی و خط مایل نورانی فاصله می         

30
 خط نورانی مایل را نخواهیم دیـد و تنهـا یـک خـط عمـود نـورانی                   اصوالًثانیه یا کمتر از آن باشد، ما        1
به عبارت دیگر به علت کوتاه بودن زمان چشم ما قـادر بـه تفکیـک ایـن دو رویـداد از یکـدیگر                        . بینیم می

بـار  50در واقـع در هـر ثانیـه           کنند،   ها که از برق متناوب استفاده می        المپهای روشن در خانه    مثالً. نیست
شوند، ولی چون فاصله بین یک روشن شدن و یک خاموش شدن            خاموش و روشن می   

50
 ثانیه اسـت، مـا      1

اکنون اگر فاصله بـین تابانـدن       . بینیم توانیم خاموشی را ببینیم و در نتیجه المپ را همیشه روشن می            نمی
دو خط نورانی عمود و مایل       

10
 ثانیه یا بیشتر باشد، ما ابتدا خط عمود نورانی و بعد خط مایـل نـورانی را                  1

حال اگر این فاصله زمانی بین       . جداگانه خواهیم دید  
30
  و   1

10
  مثالً( ثانیه باشد    1

18
 یا 1

24
اتفاق ) ثانیه 1

بینیم که این خط     بینیم و بعد می    بدین معنی که ما ابتدا یک خط عمود نورانی می         . جالبی روی خواهد داد   
بینیم در حالی که در واقـع حرکتـی در کـار             یعنی در اینجا ما حرکت می     . شود چرخد و مایل می    عمود می 

 .نیست
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 ارتفاع

 ارتفاع

  حرکت
  

                 خط عمودخط مایل
 

   اگر زمان بین تاباندن دو خط عمود :پدیده فای

و مایل نورانی بین 
30
10 تا  1

  بینیم ثانیه باشد، می1

 .شود چرخد و مایل می که خط عمود می
 

. هـا کلـی اسـت      اند که ادراک انسان از پدیـده       شناسان گشتالت پدیده فای را مبنا قرار داده و گفته          روان
رو شدن بـا یـک شـخص، ابتـدا کـل              در روبه  مثالً. کنیم نی ما پدیده فای را به صورت یک کل درک می          یع

در . ای از اجزاء مثل بینی، چشم، ابرو، دهان، و غیره را به صورت جداجـدا       بینیم نه مجموعه   صورت او را می   
ایـن  عـالوه بـر   . کنـیم  ی آنهـا توجـه مـ    به رنگ چشم یا شکل ابروها و نظایرمثالًمراحل بعدی است که ما   

به عبـارت دیگـر اگـر       . شناسان گشتالت اعالم کردند که کل، خواصی بیش از مجموع اجزاء خود دارد             روان
پدیده فای را به اجزاء خود تجزیه کنیم، یک خط عمود نورانی و یک خط مایل نورانی وجود خواهد داشت                    

رکت وابسته به این است که پدیـده فـای بـه            بنابر این وجود ح   . و پدیده حرکت دیگر وجود نخواهد داشت      
 .صورت یک کل وجود داشته باشد

همین پدیده ساده که به نام پدیده فای شهرت دارد، در زندگی امروزین بشر کاربردهای عجیبی داشته                 
ای دنبال هم از تصاویر جداگانه       یک فیلم سینمایی مجموعه   . یکی از این کاربردها پدیده سینما است      . است

24که وقتی با سرعتاست، 
شوند، ما  از مقابل عدسی پروژکتورِ نمایش فیلم رد می) طبق پدیده فای( ثانیه 1

یکی از جلوی عدسـی      بینیم، در حالی که در حقیقت حرکتی وجود ندارد و عکسها یکی            آنها را متحرک می   
 .شوند رد می

. ری طبق نظریـه گـشتالت اهمیـت دارد، مـسأله بیـنش یـا بـصیرت اسـت                  ای که در زمینه یادگی     نکته
اند که آنچه    کنند و مدعی   وار مطرح می   شناسان گشتالت یادگیری بینشی را در مقابل یادگیری طوطی         روان

گونـه و    وار، عـادت   دانند، چیزی نیست جـز از بَرکـردن طـوطی          های شرطی شدن آن را یادگیری می       نظریه
در حالی که یادگیری بینشی شامل دخالـت دادن تفکـر،           . کند شعور در آن دخالتی نمی    ماشینی که فهم و     

بـه اعتقـاد ایـن    . شناخت، و فهم و شعور است، چنانچه در مثال بـازکردن قفـل درِ کـالس توضـیح دادیـم      
ارتفاع مثلث خطی است کـه از رأس مثلـث           «مثالًوار یاد بگیرد که      شناسان، اگر شاگردی بطور طوطی     روان

یـاد                 و این تعریف را همیشه از روی شکل مثلثی نظیر شـکل مقابـل             » شود ر پایه آن عمود می    ب
به او بدهند و از او بخواهند که ارتفاع آن را                                چنانچه مثلثی شبیه به این شکل     . گرفته باشد 

کند کـه خـط عمـود         او تصور می   اوالً. استرسم کند، قادر به این کار نخواهد بود، چون بینش پیدا نکرده             
               توانـد از پـایین بـه بـاال مثـل            توانـد تـصور کنـد کـه ارتفـاع مـی            همیشه از بـاال بـه پـایین اسـت و نمـی            

تواند تصور کند که عمود ممکن اسـت از رأس بـر     نمیثانیاًنیز رسم شود؛              شکل مقابل  
 .  نیز فرود بیاید و هنوز هم ارتفاع باشد                امتداد ضلع مقابل مطابق این شکل
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اند که نقش زمینه و مـتن در ادراک محـرک بـسیار حـائز                شناسان مکتب گشتالت همچنین گفته     روان
اند که اگر یک مقوای مستطیل شکل خاکستری رنگ را در یک زمینـه سـیاه                 آنها نشان داده  . اهمیت است 

از .  تر دیده خواهد شد ر آن را در یک زمینه سفید قرار دهیم، رنگ آن تیرهقرار دهیم، رنگ آن روشنتر و اگ
اگر در کالسی مرکب    15آموزی با معدل        دانش مثالً. لحاظ اجتماعی نیز نقش زمینه در ادراک جالب است        

ای بـه    شـاگرد زرنـگ و برجـسته      . اسـت 13تا    10از شاگردان ضعیف قرار بگیرد که معدل بیشتر آنها بین             
ولی اگر همین شاگرد در کالسی قرار داده شود که معدل بیـشتر آن شـاگردان بـاالی                   . خواهد آمد حساب  

 .باشد، در زمینه فعلی شاگرد تنبلی محسوب خواهد شد19
دار اسـت و     شناسان گشتالت این است که ذهـن مـا سـازمان یافتـه و نظـام                یکی دیگر از باورهای روان    

بنـابر ایـن وقتـی      . ه تعبیر خود آنهـا بـه گـشتالت خـوب تمایـل دارد             همواره به نظم و سازمان یافتگی یا ب       
دهـد و آنهـا را بـه صـورت      مان مـی ای به ذهن سپرده شود، ذهن خود به آنها نظم و سـاز     اطالعات پراکنده 

 فرض کنیم که ما در طول سالها نام شـهرهای مراکـز اسـتان               مثالً. آورد گشتالت خوب و قابل درک در می      
حتی اگر در به خاطر سپردن آنها هیچ نظمـی رعایـت نـشده باشـد،                . اطر سپرده باشیم  کشور خود را به خ    

 آنهـا را بـه ترتیـب حـروف         مـثالً . کنیم هنگام یادآوری و ذکر نام مراکز استان از قاعده یا نظمی پیروی می            
 ریم، بعد بهب را نام می... یا ابتدا مراکز استان بزرگ مثل تهران، تبریز، اصفهان و . بریم الفبا نام می

آیـیم   کنیم و به سوی جنوب می  یا از مراکز استان شمال کشور شروع می       . پردازیم شهرهای کوچکتر می  
 . کنیم و خالصه در این بیان نظم و ترتیب یا حساب و کتابی را رعایت می

بـه  انـد کـه      شناسان گشتالت قوانینی وضع کـرده      به پیروی از اعتقاد به وجود نظم در ذهن انسان، روان          
 :این قوانین عبارتند از. قوانین سازمان در نظریه گشتالت شهرت دارند

 
 قانون مجاورت -1

ای است که محرکها یا اشیایی را کـه در مجـاورت هـم قـرار                 طبق این قانون، سازمان ذهنی ما به گونه       
نکـه نُـه نقطـه جداگانـه         در شکل مقابل به جای ایمثالً. کنیم بندی کرده و درک می گیرند، با هم دسته   می

 بـه جـای                            یا در ایـن شـکل       . کنیم تایی نقطه درک می    ببینیم، سه دسته سه   ...  ...  ...   
 .بینیم هشت خط منفرد، چهار دسته دوتایی خط می

 
 قانون مشابهت -2

بنـدی و درک      هـم دسـته    طبق این قانون در یک مجموعه از محرکها، آنهایی که شبیه به هم باشند، با              
   را به ما نشان دهند، ما در آن شکل بالفاصله دو     اگر شکلی مطابق شکل مقابل           مثالً. شوند می

 .کنیم یعنی شکلهای مشابه را با هم درک می. دهیم می      ستاره، دو دایره، و دو مربع تشخیص
  

 :قانون ترمیم -3
ای است که شکلهای ناقص یا ناتمام را به شکلی قابل قبول و              ونهطبق این قانون، سازمان ذهنی ما به گ       

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 24 

.  .  .     سه نقطه را در شـکل مقابـل                مثالً. کنیم آوریم، یعنی کمبودهای آن را ترمیم می       قابل درک در می   
به عبارت دیگر آن را به صورت یک کل قابل قبول یـا گـشتالت خـوب در                  . کنیم به صورت مثلث درک می    

کنیم در حـالی     همین طور شکل مقابل را   به صورت خرگوش درک می           . تا بهتر قابل درک باشد    آوریم   می
 .های مجزا بیشتر نیست ای از یک رشته نقطه که مجموعه

  
 :قانون ادامه خوب -4

طبق این قانون، از آنجا که سازمان ذهنی ما منطقی و منظم است، در ادراک ما، ادامه یک خط راسـت                     
  اگر بنا باشد روی خط منحنی                                           در شکل مقابل   مثالًیا  . باز هم خط راست است    

دهـیم    صورت منحنی ادامه مـی     رسیم، آن را باز هم به      حرکت کنیم، وقتی به تقاطع آن با خط شکسته می         
 .نه اینکه از تقاطع روی خط شکسته و به طرف باال حرکت کنیم

در ای   رویهم رفته، نظریه گشتالت، با تأکید بـر ادراک کـل، و یـادگیری بینـشی، کاربردهـای گـسترده                   
. انـد  پذیرفتـه آموزش و پرورش پیدا کرده است و روشهای آموزشی فهمیـدنی و فعـال از آن تـأثیر زیـادی                     

های شناختی که در پایان قرن بیـستم و آغـاز            شناسی گشتالت در ایجاد و گسترش نظریه       همین طور روان  
شـود، نقـش     شناسی است و از آن با تعبیر انقالب شناختی یاد مـی            قرن بیست و یکم نهضت غالب در روان       

 .بسزایی داشته است
 زشت به وسیله بهـرام از دوسـتانش، چنـان کـه             مثال پنجم آغاز فصل حاضر در مورد یادگیری کلمات        

تحقیقات انجام شده در زمینه این      . ای یا یادگیری اجتماعی معروف است      اشاره کردیم به یادگیری مشاهده    
گیـریم، بلکـه بـا       اند که ما رفتارهای زیادی را از طریق مشاهده و تقلید یـاد مـی               نظریه، نه تنها تأیید کرده    
 .توانیم بعضی رفتارهای آموخته خود یا دیگران را که نامطلوب است، تغییر دهیم استفاده از این نظریه می

انـد از ایـن قـرار اسـت کـه       یکی از تحقیقات معروفی که طرفداران نظریه یادگیری اجتماعی انجام داده  
ای دعوت کردند که در آن فردی بزرگسال عروسکی را مورد ضـرب              گروهی از کودکان را به تماشای صحنه      

گذاشتند، نتیجه نشان    بعد این کودکان را با همان عروسک تنها می        . داد تم و خشونت و توهین قرار می      و ش 
در . کننـد  داد که غالب کودکان از رفتارهای شخص الگو تقلید کرده و با عروسـک بـه خـشونت رفتـار مـی           

معلـوم  . ه قـرار گیـرد   مرحله بعد ترتیبی داده شد که فرد الگو برای خشونت خود مورد تشویق یا مورد تنبی               
شـود، و بـر عکـس وقتـی الگـوی            شد که تشویق فرد پرخاشگر سبب افزایش پرخاشگری در کودکـان مـی            

پرخاشگر به خاطر پرخاشگری مورد تنبیه قرار گیرد، میزان پرخاشگری در کودکان تماشاچی کاهش پیـدا                
ی یـا تنبیـه جانـشینی قـرار         شود که کودکان در معرض تقویت جانـشین        در این موقعیتهاگفته می   . کند می

 معلـم کـالس شـاگردان برجـسته را تـشویق            مـثالً دهد که    تقویت جانشینی در موردی روی می     . اند گرفته
آید  تنبیه جانشینی نیز در موردی پیش می    . کند تا شاگردان دیگر نیز به کار و تالش بیشتر راغب شوند            می
 .کند سبهای دیگر به تحمل شالق محکوم می دادگاه یک کاسب گرانفروش را برای عبرت کامثالًکه 

مورد درمانی جالبی که در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی انجام گرفته است، درمان ترس شـدید از         
کرد کـه    شد و از آن شخص دعوت می       در جریان این درمان، فرد الگو ابتدا به مار نزدیک می          . مار بوده است  
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کرد تا او نیز مار را       کرد و بیمار را ترغیب می      ا دستکش مار را لمس می     بعد ب . او نیز همان کار را انجام دهد      
شد تا بیمار بتواند بدون تـرس و نـاراحتی مـار را بـا                این مرحله نیز آنقدر تکرار می     . با دستکش لمس کند   

کـرد و بـاز هـم بیمـار از او            در مرحله بعدی فرد الگو مار را بدون دستکش لمس مـی           . دستکش لمس کند  
گرفت، آن را دور گردن خـود   الگو مار را در دست می. این مراحل به همین شکل ادامه یافت    . کرد میتقلید  

شد تا همـه ایـن اعمـال را بعـد از             بیمار تشویق می  . داد مار روی بدن او حرکت کند       پیچید و اجازه می    می
داد، مـار    که بیمار نیز اجـازه مـی      رسید   سرانجام کار به آنجا می    . اینکه فرد الگو آنها را انجام داد، تقلید کند        

برای مدت یکی دو دقیقه روی بدن او حرکت کند، و بدین ترتیب بر ترس خود از مـار بطـور کامـل غلبـه                         
 .کرد

حـاکم   گذاران نظریه یادگیری اجتماعی، اصولی که بر یادگیری از طریق مشاهده یا تقلید             به اعتقاد پایه  
 :است از این قرارند

  
 یفرایندهای توجه -1

 مثالً. شود کننده به نحوی به رفتار شخص الگو جلب می         ای، ابتدا توجه مشاهده    در هر یادگیری مشاهده   
دهنـده   ممکن است آن شخص صفت برجسته یا خصوصیتی خاص داشته باشد، یا توجه کردن به او پاداش                

 در امتحان مـوفقتر     کند، های معلم به دقت توجه می       شاگردی که در کالس به گفته      مثالً. و خوشایند باشد  
کننده به رفتار فرد الگـو   در هر حال اگر مشاهده. توجه بوده است های معلم بی از شاگردی باشد که به گفته  

 . چیزی از رفتار او نخواهد آموختطبعاًتوجه نکند، 

  
 فرایندهای بازنمایی -2

و را در ذهن خود نگه دارد، تا        کننده به رفتار فرد الگو توجه کرد، الزم است رفتار ا           پس از اینکه مشاهده   
به خاطر سپردن از راه بازنمایی رفتارها به صـورت نمـادین            . بتواند برای تقلید کردن، آن را به خاطر بیاورد        

این کار را کُدگـذاری     . آورند که قابل ضبط در حافظه باشد       یعنی رفتار را به صورتی در می      . گیرد صورت می 
هـا، یـا بـه صـورت تـداعی بـا             ها و نشانه    ممکن است یا به صورت کلمه      رمزگردانی. گویند یا رمزگردانی می  

 مطلـب بـه صـورتی در        اوالًعمل رمزگردانی به خاطر این است که        . رفتارها یا محرکهای دیگر صورت گیرد     
 هر وقت به آن مطلب نیازی بـود، شـخص بتوانـد فـوری آن را از                  ثانیاًآید که قابل سپردن به ذهن باشد و         

 .ن فرا بخواند و از آن استفاده کندحافظه به ذه
  

 فرایندهای بازتولیدی -3
یعنی وقتی رمزهای ضبط شـده در حافظـه بـه           . گیرد ای است که پس از مرحله قبلی صورت می         مرحله

کننده رفتار شخص الگو را در غیـاب او          ای که شخص مشاهده    یعنی مرحله . آیند صورت اعمال واقعی در می    
در مثال یادگیری پرخاشگری به وسیله کودکان، وقتی . آورد ن را به عمل در می   کند و آ   در ذهن مجسم می   
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دادند کـه فـرد الگـو انجـام          شدند و با آن همان رفتارهایی را انجام می         کودکان با عروسک تنها گذاشته می     
 .گذاشتند داد، این مرحله را به نمایش می می

  
 فرایندهای انگیزشی -4

انگیزش یا به خـاطر پـاداش و        . اند انگیزش در یادگیری تأکید ورزیده     نقشهای یادگیری بر     غالب نظریه 
شود، یا به دلیل رفع مشکلی از زندگی شخص          تقویتی است که بر اثر انجام آن رفتار نصیب رفتارکننده می          

در نظریـه یـادگیری اجتمـاعی نیـز انگیـزش نقـش             . یا ارتباطی است که آن رفتار با زنـدگی شـخص دارد           
آورد  کننده آنچه را که آموخته است، وقتی به عمل در مـی            یعنی مشاهده .  عملکرد شخص دارد   ای در  عمده

در . رساند که رفتار شخص الگو مورد تشویق یا پاداش قرار گرفته باشد    و وقتی رفتار تقلیدی را به ظهور می       
ی را آموخته بودند، امـا      مثال مربوط به پرخاشگری کودکان، آنها با مشاهده رفتار پرخاشگرانه الگو، رفتار و            

نشان دادن رفتار پرخاشگرانه بستگی به این دارد که فرد الگو به خاطر پرخاشـگری تنبیـه شـده باشـد یـا                       
کننده نیز همـان     اگر رفتار الگو مورد تقویت قرار گرفته باشد، طبق اصل تقویت جانشینی، مشاهده            . تشویق

اگر رفتار الگو مورد تنبیه واقع شود، طبق اصل تنبیه          بر عکس،   . رفتار تقلیدی را به نمایش خواهد گذاشت      
صـاحبنظران نظریـه یـادگیری    . کننده از نشان دادن آن رفتار خودداری خواهد کرد جانشینی، فرد مشاهده 

کننده است که تحت تأثیر تشویق یا تنبیه قـرار   دارند که در این نظریه عملکرد مشاهده      اجتماعی اظهار می  
 .اوگیرد نه یادگیری  می
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 خالصه فصل دوم
زنده که بر اثر تجربه ایجـاد شـده          موجود    بالقوه     پایدار در رفتار   نسبتاًتغییرات  : یادگیری عبارتست از  

اهمیت یادگیری در زندگی انسان به حدی است که اگر یادگیریهای ما را از ما بگیرند بـه موجـودی                    . باشد
 .پناه و ناتوان تبدیل خواهیم شد بی

های گوناگونی از سوی صاحبنظران وضع شـده          تبیین ماهیت و چگونگی یادگیری نظریه      برای توجیه و  
نظریه شرطی شدن کالسیک، نظریه شـرطی شـدن ابـزاری،           : است که بعضی از معروفترین آنها عبارتند از       

ها در تبیـین     هر یک از این نظریه    . نظریه شرطی شدن کنشگر، نظریه گشتالت، و نظریه یادگیری اجتماعی         
 است و هر یک تالش کـرده اسـت تـا اصـول              های خاص به بحث پرداخت     هیت و فرایند یادگیری به شیوه     ما

 نظریه شرطی کالسیک بطور عمده تمرکز خود را بر افزایش محرکهـایی             مثالً. ای را ارائه کند    کاربردی ویژه 
امـدهای خوشـایند و     شرطی ابزاری بـه نقـش پی      . توانند یک پاسخ بازتابی را برانگیزند گذاشته است        که می 

ناخوشایند در ادامه یا عدم تکرار یک پاسخ تأکید ورزیده است، شرطی کنشگر بـه نقـش موجـود زنـده در                
شرطی کردن فعاالنه خود و تأثیر تقویت و تنبیه در ثبات یـا عـدم ثبـات پاسـخها متمرکـز شـده، نظریـه                         

ای قائـل     اصلی ادراک ارزش ویـژه     گشتالت برای بینش و بصیرت در یادگیری و اهمیت کل به عنوان عامل            
 .شده، و نظریه یادگیری اجتماعی بر تأثیر تقویت و تنبیه جانشینی در یادگیری تأکید خاصی کرده است
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   فصل دومیخودآزمای
 
با استفاده از نظریه شرطی کالسیک توضیح دهید که چگونه ترس مادر از سوسـک بـه    فرزنـدش         -1

 .کند سرایت می
شرطی کالسیک با کدام جنبه از نظریه » ترسد ار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میم«ضرب المثل     -2

 کند؟ تطبیق می
 .گیری شرطی کنشگر را توضیح دهید با ذکر یک مثال چگونگی شکل  -3
 .های شرطی شدن مقایسه کنید و وجوه تفاوت آنها را توضیح دهید نظریه گشتالت را با نظریه  -4
 ر مثالی، کاربرد قانون اثر را نشان دهید؟توانید با ذک آیا می  -5
وی دهنـد، بـرخالف قـانون اثـر،          ر مـی  چرا گاهی با اینکه رفتار نامطلوب کسی را مـورد تنبیـه قـرا               -6

 کند؟ همچنان آن رفتار را تکرار می
آیا هدف از شالق زدن یک کاسب گرانفروش تنها تنبیه خود اوست یا هـدف دیگـری نیـز در ایـن                        -7

 . است؟ با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی این تنبیه را توجیه کنیدتنبیه نهفته
توان گفت کسی که فرمولی را از بَرکرده و با گذاشـتن عـدد در آن فرمـول مـسائلی را حـل                        آیا می   -8

 .ها را در این زمینه مورد بحث قرار دهید  آن فرمول را فهمیده است؟ نظر گشتالتیواقعاًکند،  می
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  آموزش تهای یادگیری درضرور
 فصل سوم 
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 هدفهای رفتاری فصل سوم 
  
  

 :رود پس از مطالعه این فصل بتواند از خواننده انتظار می
انـد، در واقعیـت صـدق        دلیل اینکه چرا بعضی قـوانین یـادگیری کـه در آزمایـشگاه پیـدا شـده                 - 1

 .کنند، را بیان کند نمی
 . ترتیب نام ببردهشت نوع یادگیری سلسله مراتب یادگیری را به - 2
 .هر یک از یادگیریهای سلسله مراتب یادگیری را به اختصار توضیح دهد - 3
های یادگیری اسـت   بازده کند هر فعالیتی جزء کدام یک از     با دادن فهرستی از فعالیتها مشخص      - 4

. 
 .شرایط درونی و بیرونی یادگیری را توضیح دهد - 5
گیری را مـشخص کنـد و آنهـا را بـا هـم              شرایط بیرونی مربوط به هر یک از شرایط درونی یـاد           -6

 .تطبیق دهد
 .راهبرد آموزشی را توضیح داده و تفاوت معلمان موفق و ناموفق را در چارچوب آن توجیه کند - 7
 .مراحل قدم به قدم یک آموزش موفق را توضیح دهد - 8
 .بندی مفاهیم ملموس و مفاهیم تعریفی جای دهد با دادن تعدادی مفاهیم آنها را در طبقه - 9

 . دادن چند نوع یادگیری جای آنها را در سلسله مراتب یادگیری مشخص سازدبا -10
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در فصل دوم گفتیم هر نظریه یادگیری درباره ماهیت و چگونگی یادگیری بـه سـبک و شـیوه خاصـی                     
همـین تفـاوت در     . گیـرد  کوشد توضیح دهد یـادگیری چیـست و چگونـه صـورت مـی              کند و می   بحث می 

ها سبب شده انواع مختلفی از یادگیری معرفی شود و چنین به نظر برسـد کـه یادگیریهـا از لحـاظ       اهدیدگ
 .ماهیت با هم تفاوت دارند

شناسـی   هـای روان  شناسی که در زمان جنـگ جهـانی دوم در آزمایـشگاه    گروهی دیگر از محققان روان  
 سـعی  مـثالً . جنـگ را کـشف کننـد   کردند، تالش کردند برخـی اصـول یـادگیری در           ارتش آمریکا کار می   

کردند اصول یادگیری تیراندازی به سوی هدف متحرک را که در جنگ کاربرد زیادی داشت پیدا کنند                  می
 .و آن را به سربازان بیاموزند
کننـد و بـه      شناسان متوجه شدند بعضی از اصولی که آنها در آزمایشگاه پیدا می            در جریان تالشها روان   

شناسان را به خود   این مسأله ذهن روان   . آید ، در عمل و در دنیای واقعی درست در نمی         کنند ارتش ارائه می  
مشغول کرد و باعث شد آنها پس از جنگ نیز از مطالعات خود برای کشف علت عدم تطبیق اصول کـشف                     

 یادگیری  آنها دریافتند . شده در آزمایشگاه با واقعیت، دست برندارند و باالخره مطالعات آنها به نتیجه رسد             
عالوه بر این، یادگیریهای مختلف سلـسله       . انواع مختلفی دارد و اصول حاکم بر آنها نیز با هم متفاوت است            
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ایـن  . نیاز یادگیریهای مراتب بـاالتر از خـود اسـت          دهند که در آن هر یادگیری پیش       مراتبی را تشکیل می   
 : زیر تنظیم شدبه صورت. سلسله مراتب که مرکب از هشت نوع یادگیری مختلف است

  
 
  

     
  

     
  

     
  

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
 

     
  

     
  

     
  

      
  
  
  
  
 
  
  

                  
 1974نمونه پیشنهادی گانیه، (سلسله مراتب انواع مختلف یادگیریها   

  )نوع هشتم(يادگيري حل مسأله 
  

  پيش نيازي است براي
  

  )نوع هفتم(يادگيري قواعد و اصول 
  

  پيش نيازي است براي
  
  )نوع ششم(يادگيري مفاهيم 
  

  پيش نيازي است براي
  

  )نوع پنجم(يادگيري تميز دادن 
  

  پيش نيازي است براي
  

  )نوع چهارم(يادگيري تداعيهاي كالمي 
  

  پيش نيازي است براي
  

  يا)           نوع سوم(                يادگيري زنجيره اي 
  

  پيش نيازي است براي
  

  )نوع دوم( پاسخ –يادگيري محرك 
  

  پيش نيازي است براي
  

  )نوع اول(يادگيري عالمتي 
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. نیازی است برای یادگیریهای مراتـب بـاالتر        تر پیش   هر یادگیری مرتبه پایین    اوالًدر سلسله مراتب باال،     

همین طـور  . تواند قواعد و اصول را یاد بگیرد  یاد نگرفته باشد، نمیقبالًیعنی اگر کسی یادگیری مفاهیم را    
نیـاز آن آشـنا شـده         پاسخ، الزم است که یادگیرنده ابتدا با یادگیری عالمتی پیش          -برای یادگیری محرک    

ای، یادگیری یک مرحله را یاد گرفته باشد، معنی آن این است کـه یادگیریهـای                 رنده، اگر یادگی  ثانیاً. باشد
، یادگیریهای این سلسله مراتـب تـا مرحلـه تمیـز     ثالثاً. نیاز را نیز دارد نیاز را نیز بلد است، یعنی پیش      پیش

بـا ایـن   . دادن بین حیوانات و انسان مشترک است، اما از یادگیری مفهـوم بـه بـاال، مخـتص انـسان اسـت                   
 :پردازیم مقدمات، اکنون به توضیح مختصری درباره هر یک از این یادگیریهای هشتگانه می

 یادگیری عالمتی -1
نمونه این یادگیری شرطی شدن از نوع کالسیک است که در فصل اول با رقصاندن بُز به وسیله پیرمرد                   

 . بحث کردیمگیر مجسم شد و درباره ویژگیها و کاربردهای آن به تفصیل معرکه

  پاسخ-یادگیری محرک  -2
های این نوع یادگیری، یادگیری کوشش و خطایی و یادگیری از نوع شرطی کنشگر است کـه در                   نمونه

فصل اول با بازکردن در کالس که به وسیله معلم قفل شده بود، و یـادگیری دلفـین بـرای بـاال پریـدن از                         
 .دنداستخر آب و بوسه زدن به دست مربی خود معرفی ش

 ای یادگیری زنجیره -3
 پاسخ است که بـا تـوالی مشخـصی بـه دنبـال هـم              -این نوع یادگیری شامل چندین یادگیری محرک        

ای از این نوع یادگیری شوت زدن در فوتبال است، که رفتارهای دویدن، به توپ نگاه کردن،                  نمونه. آیند می
بـرای زدن یـک شـوت خـوب ایـن           . شود مل می با پا به توپ زدن، و توپ را در جهت یعنی فرستادن را شا             

 .زنجیره باید با توالی خاصی انجام شود

 یادگیری تداعیهای کالمی  -4
ای است، با ایـن تفـاوت کـه هـم             پاسخ زنجیره  -این نوع یادگیری در حقیقت همان پیوندهای محرک         

 .اند محرکها و هم پاسخها لفظی و کالمی

 یادگیری تمیز دادن -5
. گیرد که شخص بتواند در برابر دو محرک متفاوت، پاسخ متفاوتی بدهـد             تی صورت می  این یادگیری وق  

ها به سمت راسـت و در دومـی بـه            بگویید که در اولی شاخه     Ǝو   E اگر شخص به عنوان تمیز بین            مثالً
 .سوی چپ هستند بین این دو محرک تمیز قایل شده است

  یادگیری مفهوم -6
گیرد که شخص بتواند اشیاء را بر حـسب ویژگیهـای مـشترک آنهـا                میاین نوع یادگیری وقتی صورت      

به عبارت دیگر قادر باشد یک دسته از اشیاء را که مشخـصات هماننـدی دارنـد، در یـک                    . بندی کند  طبقه
 .گروه قرار دهد
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ء  بنــدی، بــه شــی اول مفهــوم واقعــی یــا ملمــوس و آن وقتــی اســت کــه طبقــه. انــد مفــاهیم دو نــوع
دوم مفهوم تعریفی و آن وقتی اسـت کـه مفـاهیم            .  مفهوم درخت مفهوم واقعی است     مثالً. ددگر برمی واقعی

همچنـین  .  عدالت مفهوم تعریفـی اسـت      مثالً. بندی شده باشند   براساس تعریفی معین و بطور ذهنی طبقه      
 .شود مفهوم تعریفی است تعریف می» برادر پدر«که به عنوان » عمو«مفهوم 

 یادگیری قواعد -7
 وقتی گفته   مثالً. نوع یادگیری شامل چند مفهوم است که در رابطه خاصی با هم قرار گرفته باشند              این  

یک قاعده است که    » مساحت مستطیل برابر است با اندازه طول آن ضرب در اندازه عرض آن            «شود که    می
 .دان در رابطه خاصی با هم قرار گرفته» عرض«و » طول«، »مستطیل«، »مساحت«در آن مفاهیم 

 یادگیری حل مسأله -8
ای بین مفـاهیم پیـدا یـا         تواند رابطه تازه   در این نوع یادگیری، یادگیرنده با استفاده از برخی قواعد، می          

 اگر در مورد پیشین، از یادگیرنده بخواهیم با استفاده از مساحت مستطیل و انـدازه طـول                  مثالً. برقرار کند 
عرض مستطیل برابر است با مـساحت       «ین قاعده را ارائه دهد که       آن، عرض مستطیل را پیدا کند و بتواند ا        

 .ای را حل کرده است با قاعده جدیدی که پیدا کرده مسأله» تقسیم بر اندازه طول آن
در صفحه بعد یک نمونه عملی از سلسله مراتب یادگیری را که برای آموزش خواندن طرح شده است و                   

 :کنیم اند، ارائه می مراتبی قرار گرفتهبرخی یادگیریها در آن به ترتیب سلسله 
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 .یک نمونه از سلسله مراتب یادگیری که برای آموزش خواندن پیشنهاد شده است
 )1970اقتباس از گانیه،  (

   

 جمله ازيك بيش وواحدهاي پاراگراف سازمان:قواعد

 سازي   عناصردرجمله قرارگرفتن ترتيب:قواعد

 ربط   اضافه،حروف  اسامي،افعال،حروف:مفاهيم

 مشابه كلمات  تميزدادن:نتميزداد

 زبانشفاهي  محركهاي:هيممفا شده نوشته كلمات وتأخرلفظي،تشخيص تقدم:تميزدادن

توليد شفاهي كلمات :يادگيري زنجيره اي آنها صداي ازروي شدهنوشته حروف تشخيص :يادگيري زنجيره اي

سادهكلمات آموختن :پاسخ-يادگيري محرك  صداهاي زبان:پاسخ-يادگيري محرك
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ورد فوق، سلسله مراتب یادگیری را در آموزش مواد مختلف درسی نظیـر             اند عالوه بر م    محققان توانسته 
 .ریاضیات، علوم، زبانهای خارجی و نظایر آنها تهیه کنند

اند، همچنـین معتقدنـد کـه آنچـه مـا یـاد              محققانی که موضوع سلسله مراتب یادگیری را مطرح کرده        
هـا   ایـن بـازده   . نامند، بیرون نیست   ی یادگیری می  ها دهیم از پنج مقوله که آنها را بازده        گیریم یا یاد می    می

 :شناسان تربیتی به نام هدفهای رفتاری معروفند عبارتند از که در بین روان
 

 مهارتهای فکری -1
یعنـی  . های یادگیری شامل چهار نوع یادگیری باالی سلسله مراتب یادگیری هستند           این دسته از بازده   

آنچه در مهارتهـای فکـری حـائز اهمیـت اسـت، ایـن اسـت کـه                  . ادنحل مسأله، قواعد، مفاهیم، و تمیز د      
کسب چنین  . تواند به حل یک مسأله بپردازد یا قواعد یا مفاهیم را به کار ببرد              یادگیرنده نشان دهد که می    

شود که یادگیرنده بتواند به سادگی قواعدی را که آموخته است در موقعیتهـای تـازه و              مهارتهایی باعث می  
 . سائلی تازه به کار ببردبرای حل م

 راهبردهای شناختی -2
رو شـدن بـا    های یادگیری شامل سبک و روش خاصی است که هر کـس بـرای روبـه         این دسته از بازده   

.  شیوه هر کسی برای از برکردن یک غزل مخصوص بـه خـود اوسـت               مثالً. برد مسائل و حل آنها به کار می      
کوشد تا آن را یکجا از بَرکند،        خواند و می    دیگری کل شعر را می     کند، یکی شعر را مصرع به مصرع از بَر می        

یک نمونـه اسـتفاده از ایـن راهبـرد در           . و دیگری ممکن است ابیات غزل را بنویسد تا بهتر به یادش بماند            
از ) مس،جیوه،نقره،سـرب (درس شیمی بدین قرار است که شخص برای از بَرکردن نام کلرورهای نامحلول              

تواند همیـشه    که آسانتر است، می   » مجنّس«سازد و با از بَرکردن کلمه        ا کلمه مجنّس را می    حروف اول آنه  
 . به خاطر بیاوردفوراًنام کلرورهای نامحلول را 

 اطالعات کالمی -3
  داشـته  آنهـا شوند بدون اینکه نیازی به تجزیه و تحلیـل   شامل تمام اطالعاتی است که به ما عرضه می    

آید، و اینکه    درجه سانتیگراد به جوش می    100ها، دانستن اینکه آب در دمای          و روزنامه اخبار رادیو   . باشیم
ناصرالدین شاه از پادشاهان سلسله قاجاریه بوده است، مثالهایی از اطالعات کالمی هـستند کـه در کـالس               

 . شود درس و یا خارج از آن به ما آموخته می

 مهارتهای حرکتی -4
. شـوند  مل اعمالی هستند که با به کارگیری اندامهای مختلف بدن آموخته مـی            این دسته از مهارتها، شا    

مهارتهای ورزشی، و مهارتهای ظریفتری مانند نوشتن، یا نواختن آالت موسیقی جـزء مهارتهـای حرکتـی                  
 .شوند محسوب می

 نگرشها -5
 مـثالً . فراد سروکار دارنـد   ای و ذوقی هستند و با نوع انتخابهای ا         ها شامل موارد سلیقه    این گروه از بازده   

برای اوقات  رد عالقه، نوع موسیقی انتخابی      سلیقه در لباس پوشیدن، انتخاب رنگ خاصی به عنوان رنگ مو          
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 .فراغت، عضویت در انجمن یا حزب خاص جزء نگرشهای ما هستند
. رود کار مـی  ها به    ها فعلی است که برای نشان دادن عمل هر یک از بازده            یکی از وجوه تمایز بین بازده     

دادن،   با فعل ایجادکردن، کـاربرد قواعـد بـا فعـل نـشان             معموالً در گروه مهارتهای فکری، حل مسأله        مثالً
بندی کردن، و تمیزدادن با فعل تمیـزدادن   کردن، مفهوم تعریفی با فعل طبقه مفهوم واقعی با فعل مشخص   

های یادگیری و فعل مشخص کننده       دهبرای روشنتر شدن موضوع در جدول زیر انواع باز        . شود مشخص می 
 :آوریم آنها و مثالی ساده از هر کدام را می

 
 

  کننده مشخص فعل   نوع بازده
کاری که در پایان آموزش یادگیرنده قادر (مثال 

 )است انجام دهد

      مهارتهای فکری - 1
ای برای  تر، قاعده با استفاده از قواعد ساده  کند ایجاد می  حل مسأله

  .کند ح جانبی مکعب ایجاد میمحاسبه سط

کاربرد قواعد جمع را برای به دست آوردن   دهد نشان می  قواعد
  .دهد نشان می4 + 3 حاصل جمع

با دادن مشخصات ریشه، ساقه، و برگ، گیاه   کند مشخص می  مفهوم واقعی
  .کند مورد نظر را مشخص می

آن را تحت » ستبرادر پدر ا«با دادن جمله  کند بندی می طبقه  مفهوم تعریفی
  .دهد قرار می» عمود« بندی طبقه

  دهد تمیز می  تمیزدادن
گوید که در اولی  میWو  Mبا نشان دادن  

سمت پایین و در دومی به سمت  ها به شاخه
  .باال است

شیوه خاصی برای از بَرکردن شعر برای خود   کند ابداع می  راهبردهای شناختی -2
  .کند ابداع می

نکات مهم عهدنامه ترکمانچای را به صورت   کند بیان می  اطالعات کالمی -3
  .کند شفاهی بیان می کتبی یا

  .دهد پارک کردن صحیح اتومبیل را انجام می  دهد انجام می  مهارتهای حرکتی -4

بازی شطرنج را به عنوان سرگرمی اوقات   کند انتخاب می  نگرشها -5
  .کند انتخاب می فراغت خود

  
 .های یادگیری، فعل مشخص کننده آنها و مثالی از هر کدام اع بازدهانو3-1:جدول شماره 

  )1974اقتباس از گانیه و بریگز،(                                                                
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هـا ممکـن اسـت       های یادگیری باید ذکر کنیم این است که هر یـک از بـازده              ای که در مورد بازده     نکته
بنـدی ارائـه شـده جـزء      ، اگرچه آموختن راننـدگی از نظـر طبقـه    مثالً.  چند نوع یادگیری باشند    ترکیبی از 

مهارتهای حرکتی است، ولی در آموزش رانندگی مقدار زیادی اطالعات کالمی، مفاهیم، قواعد، و حتی حل          
 .دهد مسأله دخالت دارند و مهارت بدنی تنها یکی از اجزاء این مجموعه را تشکیل می

: ان طرفدار سلسله مراتب یادگیری، همچنین معتقدند برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد             محقق
شرایط درونی یادگیری که به آن مراحل یـادگیری نیـز           . شرایط درونی یادگیری و شرایط بیرونی یادگیری      

) تگاه عصبی اویعنی در دس (گذرند   گویند، جریاناتی است که در هنگام یادگیری در درون یادگیرنده می           می
ایـن جریانـات در حقیقـت مراحلـی هـستند کـه             . پذیرد و در طی آن، یادگیری به صورت درونی انجام می         

گیرد و اطالعـات در   ای که یادگیری صورت می کنند تا مرحله اطالعات وارد شده به دستگاه عصبی طی می  
 :این مراحل عبارتند از. شود حافظه دراز مدت ذخیره می

 
 گیزشیمرحله ان -1

 همه صاحبنظران حوزه یادگیری اتفاق نظر دارند که یادگیرنده برای یادگیری باید انگیزش کافی               تقریباً
این انگیزش یا به سبب تأثیری است که یادگیری در سرنوشت فرد دارد و یا به سـبب نتیجـه                    . داشته باشد 

ست برای توجه به مطلـب مـورد        ای ا  به هر صورت وجود انگیزش مقدمه     . آن است ) یا ناخوشایند (خوشایند  
 .نظر که خود مرحله بعدی یادگیری است

 مرحله دریافتن -2
یابد موضوع از چه قرار است، به عبارت دیگر در این مرحله یادگیرنده به  در این مرحله، یادگیرنده درمی

ه ایـن   البتـه روشـن اسـت کـ       . کند شوند، توجه می   آن بخش از محرکها که به هدف یادگیری او مربوط می          
های مربـوط بـه هـدف خـود          توجه نوعی توجه انتخابی خواهد بود، بدین معنی که یادگیرنده تنها به جنبه            

گویـد    معطوف به مطالبی است که معلم مـی        قاعدتاً در کالس درس، توجه شاگرد       مثالً. توجه بیشتری دارد  
ب مربوط به هـدف یادگیرنـده در        شود که تنها مطال    این توجه انتخابی باعث می    . تا به سر و وضع و ظاهر او       

 .حافظه دراز مدت او ذخیره شوند و سایر محرکها بیهوده در آن انباشته نگردند

 مرحله اکتساب -3
انـد بـه صـورت نمادهـای گونـاگون تغییـر شـکل               در این مرحله محرکهایی که مورد توجه قرار گرفتـه         

. گوینـد  دیل، رمزگردانـی یـا کُدگـذاری مـی        به این تغییر و تب    . شوند یابند و سپس در حافظه ذخیره می       می
آورد و برای ذخیـره کـردن       رمزگردانی، اطالعات وارد شده به دستگاه عصبی را به شکل قابل ذخیره در می             

این عمل شبیه به کار دستگاه ضبط صـوت اسـت، کـه امـواج صـوتی را بـه صـورت امـواج                        . کند آماده می 
 .ی نوار باشدآورد تا قابل ضبط شدن بر رو مغناطیسی در می

 مرحله نگهداری -4
در این مرحله، اطالعات ذخیره شده، بسته به اینکه تـا چـه حـد در زنـدگی یادگیرنـده دارای اهمیـت                   

دائمـی  وند و یا برای همیشه در حافظه        ش باشند، یا مدتی کوتاه در حافظه کوتاه مدت شخص نگهداری می          

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 39 

آنچـه دربـاره    . ی و دقیـق نگهـداری بـسیار نـاچیز اسـت           اطالعات ما درباره مکانیسم واقع    . مانند او باقی می  
دانیم، بیشتر مبتنی بر فرضیاتی است که از سوی صاحبنظران           مکانیسم نگهداری اطالعات ذخیره شده می     

 .حوزه یادگیری مطرح شده است
 
 مرحله یادآوری -5

ای  وقعیـت تـازه   شـود، یـا در م      رو می  در این مرحله، وقتی که شخص با محرکی شبیه محرک اولیه روبه           
کند، با بازیابی اطالعات در حافظه، آنها را بـه سـطح آگـاه ذهـن بـاز                   احتیاج به پاسخ ذخیره شده پیدا می      

 .آورد گرداند و آنها را به یاد می می

 مرحله تعمیم -6
 یکسان با شرایط اولیه بـه یـاد         کامالًطبیعی است که اطالعات ذخیره شده در حافظه تنها در شرایطی            

یعنـی در  . شـوند  ند، بلکه موقعیتهایی شبیه به موقعیت اولیه باعث بـه یـاد آمـدن آن اطالعـات مـی        آی نمی
حقیقت آنچه در یک موقعیت در حافظه ذخیره شده، به موقعیتی تازه که تا حـدی شـبیه موقعیـت اولیـه                      

خـش  این مرحله یکی از مهمترین مراحل یادگیری و آمـوزش اسـت و هـدف ب               . شود است، تعمیم داده می   
 .ای پرورش قدرت تعمیم یا انتقال یادگیری در دانش آموزان است مهمی از آموزشهای مدرسه

 مرحله عملکرد -7
در این مرحله، وقتی پاسخ ذخیره شده به یاد آورده شد، به مقتضای آن واکنش یا رفتاری از فـرد سـر                      

 موارد، به علت نـشان دادن       در بسیاری . این رفتار در حقیقت صورت عملی پاسخ ذخیره شده است         . زند می
بـه  . کننـد  همین رفتار است که صاحبنظران وجود آن پاسخ ذخیره شده را در حافظـه فـرد اسـتنباط مـی                   

تنها . ای ذهنی است   چون یادگیری مسأله  . کنیم عبارت دیگر، اغلب ما از روی عملکرد یادگیری قضاوت می         
در انـواع   . سـت یـا نـه، عملکـرد یـا رفتـار اوسـت             توانیم بگوییم کسی چیزی را یاد گرفته ا        راهی که ما می   

 هدف ما سنجش عملکرد یادگیرنده است تا  صرفاًدهیم،   روشهای سنجش و امتحانات مختلفی که انجام می       
 .بتوانیم براساس آن عملکرد قضاوت کنیم که فرد مطلبی را یاد گرفته است یا نه

 مرحله بازخورد -8
. ای برای فـرد بـه دنبـال خواهـد داشـت        این رفتار نتیجه   طبعاً،  پس از اینکه رفتار خاصی از فرد سر زد        

ای که فرد از انجام آن رفتار خـاص بـه            بسته به نوع نتیجه   . نتیجه ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد      
به هر صورت بازخورد تعیـین کننـده        . کند پردازد، یا اینکه آن را قطع می       آورد، یا به تکرار آن می      دست می 

 .ا عدم تکرار رفتار آموخته شده استتکرار ی
شود، موقعیتهایی هـستند کـه بـه         شرایط بیرونی یادگیری که به آنها رویدادهای آموزشی نیز گفته می          

شوند تـا یادگیرنـده بتوانـد تحـت آن شـرایط مراحـل درونـی یـادگیری را          وسیله معلم، یا مربی فراهم می  
ری اسـت بـرای تحقـق مراحـل درونـی           ط بیرونـی یـادگی    در حقیقت کار معلم، فراهم کردن شرای      . بگذراند

هایی است که هر معلمی در طرح درس خود بـرای            بینی به عبارت بهتر رویدادهای آموزشی پیش     . یادگیری
 :این رویدادهای آموزشی به قرار زیرند. انجام کارهای کالسی صورت داده است
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 جلب توجه یادگیرنده -1

 .کند  نحوی توجه یادگیرندگان را به موضوع مورد نظر جلب می آموزش دهنده در آغاز بهمعموالً

 کردن یادگیرنده از هدفهای آموزش آگاه -2
شود، یـا   منظور از این رویداد این است که یادگیرنده بداند در پایان آموزش از او چه چیزی خواسته می          

 .انجام چه کارهایی را از او انتظار دارند
 فراهم کردن شرایط بیرونی برای تحقق مراحل انگیزشی و دریـافتن در             هدف از دو رویداد آموزشی باال     

 .شرایط درونی یادگیری است

 :نیاز یادآوری مطالب پیش -3
زیـرا اگـر یادگیرنـده      . هدف از انجام این رویداد، فراهم کردن زمینه قبلی برای مرحلـه اکتـساب اسـت               

نیازهـا را    ایـن پـیش   .  مطالب مـورد نظـر را بیـاموزد        تواند نیازهای الزم برای مطالب تازه را نداند، نمی        پیش
دادن ایـن رویـداد در       روش مرسـوم بـرای انجـام      . اند شناسان تربیتی رفتارهای ورودی شناختی نامیده      روان

 .ای از درس جلسه قبل پیش از شروع درس تازه است کالس، مرورکردن خالصه

 کردن محرک اصلی عرضه -4
 فصل مشخصی از کتاب تـدریس       مثالً. صلی مورد نظر به یادگیرنده است     این رویداد شامل ارائه مطلب ا     

 ...شود، و  شود، یا کار گروهی به یادگیرندگان داده می شود یا فیلمی نمایش داده می می

 کردن مطالب راهنما برای یادگیری فراهم -5
ین، بـسته بـه نـوع       بنابر ا . هدف از این رویداد کمک به مرحله اکتساب در شرایط درونی یادگیری است            

 اگـر هـدف آمـوختن       مـثالً . کنـد  بازده یادگیری که باید آموزش داده شود، نوع مطالب راهنما تفـاوت مـی             
اگر هدف آموزش یک قاعده باشد، راهنمایی به . دار الزم است اطالعات کالمی باشد، وجود یک زمینه معنی

 .اعده مفید خواهد بودصورت عبارتهای شفاهی در مورد ترکیب مفاهیم برای ساختن آن ق

 کمک برای بهتر به خاطرسپردن -6
در عمـل، ایـن     . گیـرد  سازی و نگهداری اطالعات در حافظه صورت می        این رویداد برای کمک به ذخیره     

 .پذیرد کار از طریق آوردن مثالهای اضافی و متعدد برای یادگیرنده، صورت می

 وادارکردن یادگیرنده به عمل -7
پس از اینکه یادگیرنده اعـالم      . کند له عملکرد یادگیرنده در شرایط درونی تطبیق می       این رویداد با مرح   

 عمـالً شـود    شود و از او خواسته مـی       کرد مطلب مورد نظر را یاد گرفته است، مسائل مشابهی به او داده می             
ادگیرنده آنچـه   تواند مطمئن شود ی    با این کار، معلم یا مربی می      . نشان دهد آیا مطلب را آموخته است یا نه        

 . آموخته است یا نهواقعاًرا که مدعی آموختن آن است 

 کردن یادگیرنده از نحوه عملکرد وی  آگاه-8
اطالع . هدف از این رویداد آموزشی، تحقق بخشیدن به مرحله بازخورد در شرایط درونی یادگیری است              
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مطلـوب و درسـت او را دارد و هـم        یافتن یادگیرنده از چگونگی عملکرد خود هم نقش تقویت کننده رفتار            
 اگر عملکرد یادگیرنده درست معموالً. کنندگی را در صورتی که عملکرد یادگیرنده اشتباه باشد        نقش اصالح 

نباشد، دادن بازخورد به همراه معرفی منابعی که یادگیرنده بتواند با مراجعه به آن منابع اشتباهات خود را                  
 .گیرد بر طرف کند، صورت می

 ک به انتقال یادگیریکم -9
 بـه   معمـوالً بینـی شـده اسـت،        این رویداد آموزشی که با هدف تحقق بخشیدن به مرحله تعمیم پـیش            

. شـود  صورت دادن تمرینهایی به یادگیرنده که با مطالب آموخته شده تفاوتهای مختصری دارند، انجام مـی            
 و بتوانـد اطالعـات آموختـه شـده در یـک      شوند که یادگیرنده نیاز به تفکر پیدا کرده        این تفاوتها سبب می   

شرایط درونـی و بیرونـی بـه صـورتی           3 – 2در جدول     . موقعیت را به موقعیتهای مشابه دیگر انتقال دهد       
 .اند که رویدادهای آموزشی مربوط به هر مرحله درونی یادگیری در مقابل آن آمده باشد خالصه شده
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 )شرایط بیرونی یادگیری(رویدادهای آموزشی مربوط           زمان           )شرایط درونی(مراحل یادگیری 

  
 تحریک انگیزش یادگیرنده  . 1                                           انگیزشیۀمرحل    

  زشآگاه کردن یادگیرنده از هدفهای آمو . 2                            انتظارات                           
 یادگیرنده  و هدایت توجه                                                                        

  دریافتنۀمرحل    

 توجه        
   توجه انتخابی     

 دریافتن         
 نیاز یادآوری مطالب پیش . 3                                            اکتسابۀمرحل    

 عرضه کردن محرک اصلی  . 4                                رمزگردانی                     
 فراهم کردن مطالب راهنما برای یادگیری  . 5                           آماده شدن برای ذخیره         

  نگهداریۀمرحل    

 کمک برای بهتر به خاطر سپردن  . 6                             ذخیره شدن در حافظه       
  یادآوریۀمرحل    

  بازیابی اطالعات ذخیره شده  
 درحافظه                            

  تعمیمۀمرحل    

 کمک به انتقال یادگیری  . 7                            انتقال مطالب آموخته شده    
 موقعیتهای مشابه           به 

  عملکردۀمرحل    

  وادار کردن یادگیرنده به عمل  . 8                               پاسخ دادن به محرک        
                       ارایه شده

  بازخوردۀمرحل    

  آگاه کردن یادگیرنده از نحوه عملکرد وی. 9                            تقویت پاسخ داده شده          
  
  
  

  
از شروع تأثیر یک محرک تا مرحله کاربرد (شرایط بیرونی و درونی یادگیری به صورت مرتبط به هم 2 - 3:جدول  

 .یادگیری در یک موقعیت تازه
  )1974اقتباس از گانیه،     (
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الزم به ذکر است که محققان سلسله مراتب یادگیری، برای تحقق هر یک از انواع یادگیری وجود همـه           
دانند، بلکه معتقدند برای هر یک از انواع یادگیری تنها چند رویداد             گانه را الزم نمی    ویدادهای آموزشی نُه  ر

انـد کـه     بنـدی کـرده    آنها برای سهولت کار، رویدادهای الزامی را جـدول        . آموزشی خاص مهم و کافی است     
 یادگیری را به راحتی پیدا کـرده و         معلمان و مربیان با مراجعه به این جدول، رویدادهای الزم برای هر نوع            

که در زیر آمده است جدولی است که به وسیله این محققـان تهیـه   3 - 3جدول    . مورد استفاده قرار دهند   
 :شده است

 رویدادهای آموزشی الزامی برای تحقق یافتن بازده یادگیری  بازده یادگیری

    مهارتهای فکری -1

  حل مسأله
 )پیش نیازها(ده پایین یادآوری قواعد مربوطه ر -1
 ارائه یک مسأله تازه -2
  نشان دادن قاعده جدید در رسیدن به حل مسأله -3

  قواعد
 )نیازها پیش(یادآوری مفاهیم تشکیل دهنده یا قواعد رده پایین  -1
 .)دهد نشان می4 + 3( نشان دادن یا بیان کالمی قاعده  -2
  ه نشان دادن کاربرد قاعده به وسیله یادگیرند -3

  مفاهیم واقعی

 یادآوری تمیز کیفیتهای مربوط اشیاء -1
 عرضه چند شاهد مثال مفهومی که از نظر کیفیتهای نامربوط اشیاء با هـم             -2

 متفاوتند 
  مشخص کردن موارد مفهومی به وسیله یادگیرنده  -3

  مفاهیم تعریفی
 )اجزاء مفهوم(یادآوری مفاهیم تشکیل دهنده  -1
 تشکیل دهنده مفهوم یا بیان کالمی تعریف مفهوم نشان دادن اجزاء  -2
  نشان دادن مفهوم به وسیله یادگیرنده  -3

  تمیزدادن

 )S – Rپاسخهای (ها  یادآوری پیونده -1
بـه همـراه    » متفاوت«و  » یکسان«تکرار موقعیتهایی که در آنها محرکهای        -2

 شود بازخورد عرضه می
  تأکید بر ویژگیهای متمایزکننده -3

  اهبردهای شناختیر -2

 یادآوری قواعد و مفاهیم مربوطه  -1
ای تازه بدون اینکه راه حل آن    مسأله)  در طول زمان   معموالً(عرضه متوالی    -2

 .مشخص باشد
  نشان دادن راه حل به وسیله یادگیرنده  -3

  مهارتهای حرکتی -3
 های حرکتی تشکیل دهنده آن مهارت  یادآوری زنجیره -1
 یا یادآوری قواعد اجرایی آن مهارت ارائه دادن  -2
  تمرین کل مهارت  -3
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  بازده یادگیری
  

  رویدادهای آموزشی الزامی برای تحقق یافتن بازده یادگیری 

    اطالعات کالمی -4

 های کالمی  یادآوری زنجیره -1  نامها و برچسبها
  رمزگردانی از طریق ربط دادن اسامی با تصاویر یا جمالت معنی دار -2

 دار یادآوری زمینه اطالعاتی معنی -1  ایق یا واقعیتهاحق
  بازگویی دانش تازه در زمینه اطالعات مربوط -2

  نگرشها -5

 یادآوری اطالعات و مهارتهای فکری مربوط به اعمال شخصی مورد نظر -1
 ) یک شخصمعموالً(» منبع«برقراری یا یادآوری احترام برای  -2
 وسـیله تجربـه مـستقیم یـا بـا پـاداش             پاداش دادن به عمل شخـصی بـه        -3

  از طریق مشاهده شخص مورد احترام  جانشینی
 های یادگیری مختلف و رویدادهای آموزشی الزامی برای آموختن هر یک از آنها بازده: 3 – 3جدول  

     )1974اقتباس از گانیه و بریگز،   (       
 

منظور . بل ذکر است، راهبردهای آموزشی است     اصطالح دیگری که در ارتباط با نظریه سلسله مراتب قا         
 در  مـثالً . از اصطالح ذکر شده، نحوه انجام عملی رویدادهای آموزشی یـا شـرایط بیرونـی یـادگیری اسـت                  

اکنـون ایـن پرسـش      . اسـت » جلب توجه یادگیرنـده   «رویدادهای آموزشی دیدیم که یکی از این رویدادها         
کند؟ پاسخ این اسـت کـه         را چگونه به مطلب خود جلب می       مطرح است که معلم یا مربی توجه یادگیرنده       

این در واقع همان هنر معلمی است که        . این امری است تا حدودی شخصی و برای هر معلم منحصر به فرد            
دو معلم با یک سطح معلومات و در دو کالس مشابه ممکن            . شود در تعلیم و تربیت از آن به فراوانی یاد می         

یکی برای جلب توجه شاگردان بـه درس،        . دادهای آموزشی با هم فرق داشته باشند      است از نظر اجرای روی    
 بـه مـن توجـه       لطفاً«سؤالی را مطرح کند، آن دیگری دستهای خود را به هم بکوبد و با صدای بلند بگوید                  

. ای تعیـین کننـده درجـه موقعیـت اوسـت           توان گفت که راهبرد آموزشی هر آمـوزش دهنـده          می. »!کنید
 .کند شود و موفقیت یا شکست او را تعیین می  که ابتکار و خالقیت معلم آشکار میاینجاست

آمیـز   صاحبنظران طرفدار سلسله مراتب یادگیری، معتقدند برای انجام یـک برنامـه آموزشـی موفقیـت               
 :تواند کارساز باشد گامهای زیر می

 .های یادگیری که برای آموختن مورد نظرند مشخص کردن بازده یا بازده - 1
 3 - 3جـدول     به صورتی کـه در      (های مشخص شده     تعیین رویدادهای آموزشی الزامی برای بازده      - 2

 ).آمده است
 اینکـه   مـثالً (مشخص کردن راهبرد آموزشی مناسب برای اجرای رویدادهای آموزشی تعیین شده             - 3

 )چگونه توجه یادگیرنده را جلب کنیم
 3و2و  1اجرای آموزش طبق شیوه تعیین شده در مراحل   - 4
 .های یادگیرندگان ارزشیابی از آموخته - 5
تواند کمبود دانـش     دادن بازخورد به آنها، و در صورت ضعف عملکرد، ارجاع آنان به منابعی که می               -6

 .آنها را جبران کند
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 خالصه فصل سوم 
بعضی از محققان یادگیری متوجه شدند که برخی از اصول و قوانین یادگیری کـه در آزمایـشگاه پیـدا                    

. تحقیقات نشان داد که علت آن وجود انواع مختلف یادگیری است          . آید د، در واقعیت درست در نمی     شو می
ایـن  . شود دهند که از ساده به پیچیده مرتب می        ای هستند که تشکیل سلسله مراتبی می       این انواع به گونه   

ای،  گیری زنجیـره   پاسـخ، یـاد    -سلسله مراتب از پایین به باال شامل یادگیری عالمتـی، یـادگیری محـرک               
یادگیری تداعیهای کالمی، یادگیری تمیز دادن، یادگیری مفاهیم، یادگیری قواعد، و یادگیری حل مـسأله               

 .است
شود، خـارج از   مجموعه آنچه که  در یک نظام آموزشی یا یک کالس یا حتی در یک جلسه آموخته می          

مهارتهـای فکـری،    : هـا عبارتنـد از     بـازده ایـن   . گوینـد  هـای یـادگیری مـی      پنج نوع نیست که به آنها بازده      
مهارتهای فکری چهـار نـوع یـادگیری        . راهبردهای شناختی، اطالعات کالمی، مهارتهای حرکتی، و نگرشها       

 .شوند را شامل می) حل مسأله، قواعد، مفاهیم، و تمیز دادن(باالی سلسله مراتب یادگیری 
مراحلی کـه در درون     : ایط درونی که عبارتند از    شر. عالوه بر این، یادگیری شامل دو دسته شرایط است        

مرحله انگیزشی، مرحله دریافتن، مرحله : این مراحل عبارتند از. شود یادگیرنده در جریان یادگیری طی می
 .اکتساب، مرحله نگهداری، مرحله یادآوری، مرحله تعمیم، مرحله عملکرد، و مرحله بازخورد

ونی یا رویدادهای آموزشی قرار دارند که عبارتند از موقعیتهایی          در مقابل این مراحل درونی، شرایط بیر      
جلب توجه یادگیرنـده،    : این رویدادها شامل  . که معلم یا مربی باید فراهم کند تا مراحل درونی تحقق یابند           

کردن  کردن محرک اصلی، فراهم    نیاز، عرضه  آگاه کردن یادگیرنده از هدفهای آموزش، یادآوری مطالب پیش        
کـردن   راهنما برای یادگیری، کمک برای بهبود به خاطرسپردن، وادارکردن یادگیرنده به عمل، آگاه            مطالب  

 .یادگیرنده از نحوه عملکرد وی، و کمک به انتقال بهتر یادگیری
 معلم برای جلـب     مثالًیعنی  . راهبرد آموزشی، چگونگی به عمل درآوردن شرایط بیرونی یادگیری است         

 .دهد چه کاری انجام می عمالًتوجه یادگیرنده 
 :برای آموزش موفق مراحل زیر ضروری است 

 مشخص کردن بازده یادگیری مورد نظر، •
 تعیین رویدادهای آموزشی و الزامی برای آن بازده، •
 مشخص کردن راهبرد آموزشی مناسب برای اجرای آن   رویدادها، •
 اجرای آموزش، •
 های یادگیرنده، ارزشیابی از آموخته •
 .رد مناسب به اوو دادن بازخو •
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 خودآزمای فصل سوم 
ایـن فعالیـت جـزء      . آموزان ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی را بیـاموزد           خواهد به دانش   معلمی می   -1

 های یادگیری پنجگانه است؟ کدام یک از بازده
در سلـسله مراتـب     ) مـساحت مـستطیل   = طـول   × عـرض   (فرمول پیدا کردن مـساحت مـستطیل          -2

 گیرد؟ رار مییادگیری در کجا ق
اجزای فرمول فوق یعنی مساحت مستطیل، طول، و عرض در کجای سلسله مراتب یـادگیری قـرار                   -3

 گیرند؟ می
 شود؟ در یک کالس، ارائه مطالب راهنما برای بهتر به خاطرسپردن به چه شکلی عملی می  -4
یح مختصر یـا مثـالی      سعی کنید شرایط درونی یادگیری را به ترتیب بنویسید و برای هر کدام توض               -5

 .ارائه کنید
سعی کنید شرایط بیرونی یادگیری را به ترتیب بنویسید و برای هر کدام توضیح مختصر یـا مثـالی                     -6

 .بیاورید
 .سازیدیری، شرایط بیرونی آن را مشخص سعی کنید برای تحقق هر یک از شرایط درونی یادگ  -7
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