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  مقدمه ناشر

  دانند برابرند؟  (قرآن کریم) دانند با آنانکه نمی آیا آنانکه می
بشـریت کـه در تاریـک دور    پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتاي احدیت و درود بر محمد مصطفی، عالی نمونـه  

ترین حـد تـوحش و ضـالل و بربریـت و آنگـاه بـا        تاریخ، بنا به فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست که خود بودند در پست
قوانین شامل خویش هم ایشان را راهبري نمود و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از قـرآن کـریم، کتـابی کـه هسـت جاودانـه و       

  ابدیت.نقص تا  بی
کتابی که در دست دارید آخرین ویرایش از مجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان است که برمبنـاي خالصـه   

آوري شده است. در این ویرایش ضمن توجه کامـل بـه    اي جمع هاي چهار گزینه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدي و تنوع پرسش
هاي ارشد تالش گردیده است که مطالب از منابع مختلـف معتبـر و مـورد     ن شده جهت آزمو هاي تعیین آخرین تغییرات در سرفصل

اي با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل ارائه گردد تـا   هاي چهار گزینه هاي متعدد بصورت پرسش تأکید طراحان ارشد با ذکر مثال
    د.دانشجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نمای

توانـد   گردد می هاي آزمایشی ماهان که در جامعه آماري گسترده و در سطح کشور برگزار می الزم به ذکر است شرکت در آزمون
محک جدي براي عزیزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب، آنها را برطرف سازند 

  باشد. ترین راه براي موفقیت می موکد این مسیر به عنوان مطمئنهاي مختلف  که تجربه سال
  توانید خدمات پشتیبانی را دریافت دارید. می www.mahanportal.irالزم به ذکر است از پورتال ماهان به آدرس 

هاي مهم ارزیـابی   شاخصهکه از  -هاي ارشد بالیم که همه ساله میزان تطبیق مطالب این کتاب با سؤاالت آزمون و نیز بر خود می
  نماید. ما را در محضر شما سربلند می -باشد ها می کیفی این کتاب

دانیم که از همه اساتید بزرگوار و دانشجویان ارجمند از سراسر کشور و حتی خارج از کشـور و همـه    در خاتمه بر خود واجب می
ارتر کردن ویرایش جدید این کتاب یاري نمودند سپاسگزاري نموده همکاران گرامی که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پرب

  هاي بی چشمداشت، این کتاب را به محضرشان تقدیم نماییم. و به پاس تالش
  
  

  مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان
معاونت آموزش                                                                                                                                     
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  فصل اول

  مبانی یادگیري

شناس،  است. این دو روان» تعریف هیلگارد و مارکوئیز«ترین تعریف ارائه شده تا کنون  تعریف یادگیري و تحلیل مفاهیم آن: جامع
این » یادگیري عبارت است از فرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد، بر اثر تجربه.«اند:  گونه تعریف کرده یادگیري را این
هاي  رسد اما تعریفی است پیچیده که اجزاي آن نیاز به تحلیل دارد. محدود و جامع بودن از ویژگی ساده به نظر میتعریف اگرچه 

توان در  اند. محدودیت و جامعیت این تعریف آن را نسبت به سایر تعاریف برتري بخشیده است و برتري آن را می مهم یک تعریف
  ر، توان رفتاري و تجربه جستجو کرد. مفاهیمی چون فرآیند، تغییر، نسبتاً پایدا

شود. یکی از مشخصات بارز  الف) مفهوم فرآیند: فرآیند به وقایع و روابط پویا، جاري مستمر و پیوسته و در حال تغییر اطالق می
ان مشخصی گیرد و آغاز و پای فرآیند، حرکت و پویایی آن است که بر اثر تعامل دائم اجزاء و متغیرهاي موجود در آن صورت می

ندارد. یادگیري نیز یک فرآیند است، چون بر اثر تعامل دائم فرد با محیط، همیشه و در همه جا و به طور پیوسته و مستمر صورت 
  گیرد.  می

افتد، اما نه هر تغییري، تغییري که به تدریج حاصل شود  ب) مفهوم تغییر: یادگیري نوعی تغییر است که در فرآیند تجربه اتفاق می
توان یادگیري نامید. تغییراتی که معلول رشد و بلوغ طبیعی باشند، هرگز  نسبتاً ثابت و پایدار باشد. بنابراین هر تغییري را نمیو 

چنین تغییرات  نیاز یادگیري و به نوع تأثیرگذار بر آن است. هم شوند، هرچند رشد و بلوغ طبیعی پیش یادگیري محسوب نمی
  گیرند.  تگی، انطباق حسی، اثر داروها و نیروهاي مکانیکی هرگز در قلمرو یادگیري قرار نمیحاصل از رفتار انعکاسی و خس

  ترین و اولین نشانه یادگیري باشند.  ها، شاید مهم رفتارهاي شفاهی انساننکته: 
واملی چون انگیزشی، انطباق ج) مفهوم نسبتاً پایدار: کاربرد مفهوم نسبتاً پایدار به این دلیل است که تغییرات موقت رفتار که از ع

گیرند و از حیطه یادگیري برکنار هستند، زیرا تغییرات حاصل از  شوند، در ردیف یادگیري قرار نمی حسی یا خستگی ناشی می
وجه  اي و تصادفی به هیچ یادگیري، تغییرات نسبتاً پایداري هستند. یادگیري دربرگیرنده تغییرات نسبتاً دائمی است و رفتار لحظه

توان به طور دقیق  هاي موقت جسمانی را نمی شود. با این حال طول مدت تغییر حاصل از یادگیري یا حالت یادگیري نامیده نمی
  معین کرد.

ها عمري نسبتاً طوالنی دارند و  تغییرات مثل (خو گرفتن و حساس شدن) در پاره اي از موقعیت» شوارتز و بارکر«به اعتقاد نکته: 
کنند. معموالً به این نوع یادگیري، یادگیري غیرتداعی یا آثار محرك واحد گفته  شرط نسبتاً پایدار تعریف یادگیري را تأمین می

  شود.  می
  اند:  شناسان رفتارها را به دو دسته تقسیم کرده شود. روان ه مجموعه اعمال و حرکات فرد رفتار گفته مید) مفهوم رفتار: ب

) رفتارهاي درونی یا نهان 2اند، مانند: صحبت کردن، نوشتن و راه رفتن و  ) رفتارهاي بیرونی یا آشکار که مستقیماً قابل مشاهده1
  تفکر، تخیل و نظایر آن.که مستقیماً قابل مشاهده نیستند، مانند: 
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  مبانی یادگیري 

کند. یعنی تغییر حاصل از  هـ) مفهوم توان رفتاري: توان رفتاري حاکی از آن است که یادگیري در یادگیرنده نوعی توانایی ایجاد می
  یادگیري در یادگیرنده، تغییر در توانایی یا تغییر در رفتار بالقوه است نه تغییر در رفتار ظاهري و قابل مشاهده. 

دلیل بر تفاوت مفهوم یادگیري و عملکرد است. یادگیري تغییراتی است که در ساخت ذهنی فرد ایجاد » رفتار بالقوه«د کاربر
گیري نیست. مقداري از تغییرات حاصل از یادگیري، ممکن است به علت مساعد بودن شرایط  شود و در حال حاضر قابل اندازه می

گویند، ولی همیشه نباید انتظار داشت که آثار یادگیري بالفاصله در  به آن عملکرد می به رفتار بالفعل تبدیل شود که در اصطالح
  رفتار بالفعل یا عملکرد یادگیرنده پدیدار شود. 

توان یادگیري نامید که  و) مفهوم تجربه: کاربرد مفهوم تجربه در یادگیري بدین معنی است که تنها آن دسته از تغییرات را می
  ی تعامل فرد با محیط باشد.محصول تجربه یعن

  شوند.  شناسان رفتارگرا در تعریف یادگیري تنها روي رفتار آشکار متمرکز می رواننکته: 
  گیرند.  گذرد به کار می چه در ذهن می گرا رفتار آشکار را سرنخی براي استنتاج آن شناسان شناخت رواننکته: 
د یا غیرعمد بر اثر تجربه حاصل شده باشد. رفتارهاي شفاهی و نوشتاري یادگیري معطوف به اعمالی است که به صورت عمنکته: 

  اند.  هاي یادگیري نخستین نشانه
  »اند. گیري تعریف کرده تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه«رفتارگرایان: یادگیري را 

  دانند. می »هاي گذشته کسب بینش جدید یا تغییر در بینش«شناسان مکتب گشتالت: یادگیري را  روان
  تفاوت بین یادگیري و عملکرد:

با توجه به تعریفی که ارائه شد اگر عملکرد را تجلی تغییرات ناشی از یادگیري در قالب رفتارهاي آشکار و قابل مشاهده یا تبدیل 
لب موارد تغییرات حاصل از اند. در اغ رفتار بالقوه به رفتار بالفعل بدانیم، باید بپذیریم که یادگیري و عملکرد با یکدیگر متفاوت

کند. عملکرد متأثر از عوامل متعددي مانند انگیزش، گرایش،  گیري بروز نمی تجربه بالفاصله در عملکرد یا رفتار قابل اندازه
هاي مختلف است. به اقتضاي این عوامل عملکرد ممکن است براي یادگیري یک شاخص صحیح یا ناصحیح  مقتضیات و موقعیت

هایی  ها یا ارزشیابی توان به آزمایش ادگیري تغییري نامشهود است. لذا براي دریافت میزان یادگیري افراد همیشه نمیباشد، زیرا ی
  روند، اعتماد داشت. هاي یادگیري به کار می که به عنوان شاخص

دهد. در واقع امتحان و  ت میارزشیابی بسته به شرایط محیط، گاه تصویر نسبتاً واقعی و گاه تصویري غیرواقعی از یادگیري به دس
  کند.  ارزشیابی به ندرت یادگیري شاگردان را به تمامی منعکس می
گیرد، عملکرد دانشجو در جلسه ارزشیابی یا آزمایشگاه است نه تمامی  بدیهی است آن چه مورد مطالعه، قضاوت و ارزشیابی قرار می
گیرد و به راحتی قابل شناسایی  زنده یا در توان رفتاري او صورت می یادگیري او؛ زیرا یادگیري تغییري است که در درون موجود

  گیري کرد.  توان مستقیماً مشاهده و اندازه نخواهد بود. در حالی که عملکرد، یعنی نتیجه و حاصل یادگیري را می
هاي یادگیري  است. نظریه» شناختاي از  تعبیر و تفسیر حوزه یا جنبه«هاي یادگیري: نظریه، به معناي وسیع کلمه عبارت از  نظریه

  کنند.  شرایط حصول یا عدم حصول یادگیري را تحلیل می
هاي انتظام ذهنی، شکوفایی طبیعی و اندریافت وجود داشت که هنوز در  تا قبل از قرن هفدهم، سه نظریه عمده به نامنکته: 

  بسیاري از مدارس جهان مورد توجه است. 
  بندي کرد: نظریه شرطی (رفتارگرایی) و نظریه شناختی. توان به دو مجموعه بزرگ طبقه یهاي معاصر یادگیري را م نظریه

هاي پاولوف، واتسون، ثرندایک و اسکینر است. این عده یادگیري را عبارت از  نظریه شرطی (رفتارگرایی): این نظریه شامل نظریه  -1
دانند و بیشتر به شرطی شدن کالسیک، ابزاري،  می» بی انسانایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرك و پاسخ در سیستم عص«

  اندیشند. فعال و مواردي از این قبیل می
هاي گشتالت، پیاژه، برونر، آزوبل، بلوم و غیره است. صاحبان نظریه شناختی یادگیري را  نظریه شناختی: این نظریه شامل نظریه -2

هاي شناختی  هاي جدید فرد با ساختمان پردازان شناختی، یادگرفته دگاه نظریهدانند. از دی ناشی از ادراك، شناخت و بصیرت می
شود. این عده بر این باورند که یادگیري یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط  قبلی او تلفیق می

دهد. از نظر پیروان  ناختی خود را گسترش میکند و بر اساس این کشف، ساخت ش ها را کشف می را جستجو و روابط بین پدیده
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هاي آموزشی را به  شود که محیط نظریه شناختی، شاگردان موجوداتی فعال و کنجکاواند، به همین دلیل، به معلمان توصیه می
ري سه هاي یادگی گران نظریه اي سازماندهی کنند که شاگردان بتوانند به بصیرت و اکتشافات جدید دست یابند. تحلیل گونه

  اند:  هاي پیوندي (رفتارگرایی) و نظریات شناختی قرار داده مشخصه عمومی زیر را مبناي تمییز بین نظریه
  ».مرکزي«هاي  در برابر میانجی» پیرامونی«هاي  میانجی  -1
  کسب عادات در مقابل کسب ساختهاي شناختی. -2
  کوشش و خطا در مقابل بصیرت در حل مسأله. -3

نظریه شناختی معتقدند که فرد براي حل مسأله، نیازمند درك روابط اساسی نهفته میان اجزاء و کل است و  طرفداراننکته: 
  تواند ضامن موفقیت او در حل مسأله باشد.  هاي قبلی نمی تجربه

شناسی  روانپردازان نظریه شرطی ادوارد لی ثرندایک است. ثرندایک تحت تأثیر  نظریه ثرندایک (کوشش و خطا): یکی از نظریه
هاي دیگر، یادگیري از راه کوشش و خطا است  ها و حیوان ترین یادگیري در انسان فیزیولوژیک قرار داشت و معتقد بود که مشخص

العمل یا پاسخ موجود زنده (اعم از انسان یا  نامید؛ به بیان دیگر، عکس» یادگیري از طریق گزینش و پیوند«که وي بعدها آن را 
ها، ناشی از برقراري ارتباطات عصبی در درون سازواره یا (ارگانیسم) است، به طوري که در طول  ل محرك  یا محركحیوان) در مقاب

شود  رساند ـ ظاهر می هاي درست ـ که موجود را به هدف می شود و به جاي آن پاسخ هاي نادرست کم می یادگیري، به تدریج پاسخ
  د. گرد ي کار به یادگیري منجر می و در ادامه

ترین شباهتی به  اي عملی که کوچک هیچ نوع نشانه«هاي مختلف خود به این نتیجه رسید که او  ثرندایک در آزمایشنکته: 
  ».استدالل داشته باشد، نیافته است

هاي متعدد، موفق شد عوامل یادگیري انسان و شرایط مؤثر در یادگیري را به شکل سه  ثرندایک پس از کسب نتایج از آزمایش
  انون اصلی معرفی کند:ق
ي خوشایند و  ي این واقعیت است که در جریان آزمایش و خطا، هرگاه بین محرك و پاسخ رابطه دهنده قانون اثر: قانون اثر نشان  -1

اي به وجود آید،  ي ناخوشایند و آزاردهنده شود و برعکس، اگر بین محرك و پاسخ رابطه بخشی پدید آید، آن رابطه تقویت می لذت
  رود.  شود و از بین می آن پاسخ خاموش می

هاي درسی وقتی جالب توجه و باارزش خواهند بود که بر اساس احتیاجات فردي و اجتماعی شاگردان تهیه و تنظیم  برنامه نکته:
  شوند. 

قانون آمادگی: طبق قانون آمادگی، شاگرد باید از لحاظ رشد جسمی، عاطفی، ذهنی و غیره به اندازه کافی رشد کرده باشد تا   -2
  هاي مورد نظر را به خوبی یاد بگیرد.  بتواند مفهوم

  .به طور کلی آمادگی به دو امر بستگی دارد: الف) توانایی کار و فعالیت   ب) رغبت به کار و فعالیت
ي بین  بخش به دنبال دارد بیشتر تکرار کنیم، رابطه قانون تمرین: بر اساس قانون تمرین، هر قدر محرکی را که پاسخ رضایت -3

تر  تر و سست و پایدارتر خواهد بود و برعکس؛ یعنی بر اثر عدم تکرار، پیوند میان محرك و پاسخ ضعیف کمترمحرك و پاسخ مستح
  شود.  می

  و عامل قابل توجه است: در قانون تمرین د
  شود.  کننده موجب یادگیري می ي کسل ) عامل شدن: تمرین یک موضع یا واقعه مهیج و جذاب بیشتر از موضوع یا واقعه1
  شود.  تر و زودتر آموخته می تر باشد، آسان ) عامل تازگی: موضوع یادگیري هر قدر تازه2

  ي:کاربرد نظریه ثرندایک در فرآیند تدریس و یادگیر
  ي منطقی برقرار شود. در امر تدریس باید سعی شود میان موضوع تدریس و یادگیري قبلی شاگردان رابطه  -1
  هاي محسوس کمک گرفته شود.  هاي شناخته شده و واقعیت در امر تدیس باید سعی شود از واقعیت -2
  از اعمالش احساس رضایت کند. االمکان  اي تالش شود که شاگرد حتی براي  یادگیري بهتر، باید به گونه -3
هاي مختلف، رشد و آمادگی کافی داشته باشد و میل و نیاز به  یکی از شرایط واقعی یادگیري این است که شاگرد از جنبه -4

  یادگیري در او به وجود آمده باشد تا بتواند فعاالنه در امر یادگیري شرکت کند. 
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  هاي گوناگون و متفاوت استفاده کنند.  شود در امر تدریس، از مثال ه میبا توجه به قانون تمرین، به معلمان توصی -5
قانون اثر سبب شده است که در جریان آموزش به تشویق و تنبیه و امتیازهاي تحصیلی و مانند آن براي پیشرفت تحصیلی و  - 6

  یادگیري شاگردان توجه خاصی مبذول شود. 
ي فعالیت آموزشی و  ي یادگیري شناختی، به ویژه درباره ان آمریکاست که در زمینهشناس نظریه برونر: جروم برونر یکی از روان

ي فرآیند یادگیري در  است. برونر بیشتر به مطالعه» یادگیري اکتشافی«کالس، به مطالعه و تحقیق پرداخته است. او صاحب نظریه 
  پردازد.  کالس درس می

که این نظریه  توان بهتر و بیشتر آموخت نه آن گوي این سؤال باشد که چگونه میبرونر معتقد بود که یک نظریه آموزشی باید جواب
رو  ها قرار داد، بلکه باید آنان را با مسأله روبه تنها به توصیف و تشریح یادگیري بپردازد. به اعتقاد او، شاگردان را نباید در برابر دانسته

  اقدام کنند. ها  حل آن کرد تا خود به کشف روابط میان امور و راه
  برونر براي تبیین بحث خود بر چهار عامل بسیار تأکید دارد:

تأکید بر فرآیند یادگیري: از نظر برونر، فرآیند کسب معرفت مهم است، نه حفظ کردن حقایق. به نظر او، کسب معرفت یک   -1
  گیر یک جریان استقرایی کند. آموزان را براي کشف اصول و قواعد، در فرآیند است نه یک محصول و معلم باید دانش

  تأکید بر روي ساخت یادگیري:  -2
الف) داشتن ساخت اساسی موضوع مورد مطالعه، فهم را آسان می سازد؛ به بیان دیگر اگر مطالب یا محتواي آموزشی به شکل 

  گیرند.  منطقی سازماندهی شود، شاگردان آن را بهتر یاد می
  کند تا میان دانش مقدماتی و عالی رابطه برقرار کند و خألهاي ممکن را پر سازد.  میب) وجود ساخت یادگیري به معلم کمک 

اي منطقی سازمان داده شوند، بهتر و  شوند، اما زمانی که مطالب به گونه ج) در هر حال، جزئیات ساخت یادگیري فراموش می
  شوند.  تر در حافظه نگهداري می بیشتر و آسان

شود و از پیچیدگی  ي اجزاء با کل، موجب سهولت انتقال می یک ساخت یادگیري و دریافت رابطه هاي اساسی د) فهم اندیشه
  کاهد.  مفاهیم  آموزشی می

اي براي آموزش و پرورش نیست.  تأکید بر اهمیت شهود: او بر این باور است که حفظ کردن علوم ریاضی و کالمی هدف شایسته -3
  ي سطح بینش و فهم شهودي باشد. بلکه هدف آموزش و پرورش باید ارتقا

آمیز موجب رضایت خاطر و تقویت رفتار  تأکید بر اهمیت انگیزش درونی: انگیزه درونی آن است که فعالیت صحیح و موفقیت -4
  کند:  ي درونی عمده به شرح زیر اشاره می هاي بیرونی. در این زمینه او بر چهار نوع انگیزه گردد، نه پاداش
  دگیري الف) میل به یا

  ب) سائق ذاتی همکاري با دیگران 
  ج) کنجکاوي و میل به تحقیق براي رفع ابهام 

  د) انگیزه قابلیت یافتن و توانمند شدن.
کاربرد نظریه برونر در فرآیند تدریس و یادگیري: در نظریه برونر، نگرش و بینش شاگرد بسیار مهم است. طبق نظر برونر، محیط 

اي تنظیم شود که شاگردان بتوانند عقاید خود  آموزشی باید کامالً آرام و دور از اضطراب و تنش باشد. شرایط آموزشی باید به گونه
، با عالقه به گفتار دیگران گوش دهند، در مورد مسائل مختلف بیندیشند و به سازماندهی مفاهیم ذهنی خود را با آزادي بیان کنند

  بپردازند تا بدین وسیله نیروي تفکر در آنان تقویت شود. 
حاصل شناسان تربیتی از اصطالح یادگیري برداشت یکسانی ندارند. یادگیري بر اساس الگوهاي مختلفی  انواع یادگیري: روان

  کند.  هاي تدریس یاري می هاي آموزشی و انتخاب روش شود. شناخت الگوهاي یادگیري، معلم را در تدوین هدف می
ترین انواع یادگیري است که در  یادگیري از طریق شرطی شدن کالسیک: یادگیري از طریق شرطی شدن کالسیک از بنیادي -1

  حاصل یک محرك شناخته شده است.» پاسخ«آن 
خواهد  هاي صریح و مشهور، یادگیري از طریق شرطی شدن کالسیک، آزمایش معروف ایوان پاولوف است. پاولوف می ز نمونهیکی ا

تواند به سگ یاد دهد که بین غذا و چیزهاي دیگر مانند نور یا صوت نیز تداعی برقرار کند و بزاق دهان او  معلوم کند که آیا می
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لعات در زمینه گوارش متوجه شده بود که بزاق سگ نه تنها با ریختن غذا (پودر گوشت) بر شروع به ترشح کند. چون او ضمن مطا
و  (US)کند. پاولف غذا را محرك غیرشرطی  کننده، ظروف غذا و غذا نیز شروع به ترشح می روي زبانش، بلکه با دیدن آزمایش

  نامید. می (UR)ترشح بزاق سگ را پاسخ غیرشرطی 
به جاي دادن غذا (پودر گوشت) المپی روشن کرد؛ سگ ممکن بود تکانی به خود بدهد، اما روشنایی المپ  پاولوف در مرحله دوم،

  شد.  گونه واکنش یا پاسخ (ترشح بزاق) نمی باعث هیچ
که این  المپی روشن کرد. بعد از آن (US)او در مرحله سوم، در حالی که سگ گرسنه بود، همزمان یا چند لحظه قبل از دادن غذا 

شود؛ یعنی  عمل چندین بار تکرار شد، در یک آزمایش ویژه، غذا به سگ داده نشد. این بار نیز مشاهده شد که بزاق سگ ترشح می
ار کند. روشنی المپ به تنهایی موجب ترشح بزاق سگ شده بود و به عبارت دیگر، سگ یاد گرفته بود که بین نور و غذا تداعی برقر

در واقع، روشنایی المپ به علت همراهی و مجاورت با محرك غیرشرطی (غذا) موجب بروز پاسخی شبیه به پاسخ غیرشرطی (ترشح 
  نامید.  (CR)و پاسخ حاصل از آن را پاسخ شرطی  (CS)بزاق) شده بود. پاولوف چنین محرکی را محرك شرطی 

 (US)اندکی قبل از محرك غیرشرطی  (CS)ن در وضعیتی که محرك شرطی دهند که شرطی شد ها نشان می اکثر بررسینکته: 
  ارائه شوند، موثرتر از مواردي است که هر دو محرك همزمان ارائه شوند.

نام دارد. » خاموشی«تکرار محرك شرطی بدون تقویت کردن (روشن کردن چراغ بدون دادن غذا) در نتیجه زوال پاسخ شرطی، 
که  فاق افتاد و موجود زنده از دادن پاسخ شرطی سر باز زد، مشاهده شده است که گاه موجود بدون اینکه خاموشی ات پس از این

  نام دارد. » بازگشت خود به خودي«دهد. این پدیده  تقویت شده باشد براي مدتی کوتاه به محرك شرطی پاسخ می
  اند.  دو پدیده خاموشی و بازگشت در فرآیند آموزش و پرورش بسیار مهم نکته:

  هاي عاطفی در افراد استفاده کرد.  توان براي کمک به رشد و گسترش واکنش هاي شرطی شدن کالسیک می از روش
تواند  یادگیري از طریق مجاورت: طبق این نظریه فقط مجاورت ساده و همایندي و جفت شدن یک حادثه با حادثه دیگر می -2

دارد که بین محرك غیرشرطی و محرك شرطی پیوند وجود داشته باشد بلکه تنها منجر به یادگیري شود. در این فرآیند، لزومی ن
  تواند موجب تغییر رفتار شود.  همایندي دو رویداد با ایجاد تداعی می

زمانی و با هم اتفاق افتادن حوادث  در فرآیند این یادگیري به ارتباط محرك ـ پاسخ نیازي نیست. بلکه تنها شرط آن همنکته: 
  است. 

  توان گاتوي را نام برد.  نظران اصلی این نظریه می از صاحبکته: ن
  هاست. ها و حرکت محور اصلی این نوع یادگیري تنها ترکیبی از محركنکته: 
باشد در حالی که در نظام یادگیري از طریق  پاداش در نظام ثرندایک (شرطی شدن کالسیک) اصل نخستین یا اولیه مینکته: 

  ست. مجاورت اصل ثانوي ا
  توان از طریق مجاورت و تداعی به شاگردان آموخت. بسیاري از مفاهیم زبان، تاریخ و رفتارهاي مطلوب اجتماعی را مینکته: 

هاي بنیادي و اساسی  یادگیري از طریق شرطی شدن فعال: یادگیري حاصل از شرطی شدن فعال یکی دیگر از انواع یادگیري -3
اربرد وسیعی دارد. در این نوع یادگیري، برخالف شرطی شدن کالسیک، رفتارهاي فعال محصول است که در تغییر فناوري رفتار ک

کننده خاصی قوت  وسیله تقویت اند که به هاي فیزیولوژیک نیستند بلکه نتیجه متغیرهاي قطعی در رفتارهاي موجود زنده محرك
کند. فعالیت مورد نظر  ي تحریک شود، در محیط فعالیت میا که به وسیله محرك شناخته شده گیرند؛ یعنی ارگانیسم بدون این می

ها  کننده یابد. در واقع، این تقویت شود و بر اثر تقویت، وسعت و احتمال وقوع آن افزایش می اي تقویت می کننده توسط تقویت
  شوند.  هستند که موجب تأثیر، تغییر و تثبیت رفتار می

دهد، در حالی که  اسخی است که موجود زنده در برابر یک محرك از خود بروز میبه نظر اسکینر، شرطی شدن کالسیک پنکته: 
  شود.  رفتار حاصل از شرطی شدن فعال به وسیله پیامدهایش کنترل می

گردد.  دهد و موجب تثبیت آن می شود که تکرار و شدت رفتار را افزایش می کننده: معموالً به حادثه یا محرکی گفته می تقویت
  یافته. هاي تعمیم کننده هاي شرطی و تقویت کننده هاي نخستین، تقویت کننده ها انواع مختلفی دارند، مانند: تقویت دهکنن تقویت
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هاي نظري، مشتمل بر اصول و فنونی است که در مجموع فناوري  نظریه شرطی شدن فعال به جاي تکیه بر تصورات و تبییننکته: 
  آورند. رفتار را به وجود می

  فنون ارائه شده بر اساس نظریه شرطی شدن فعال عبارتند از:ترین  مهم
  هاي افزایش رفتارهاي موجود: الف) روش

مثبت: هرگاه بعد از پاسخی، محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرك احتمال بروز پاسخ را افزایش دهد یا سبب ابقاي   . تقویت1
  گویند. کننده مثبت می آن شود به چنین محرکی تقویت

  کننده باشد.  تواند تقویت تواند پاداش باشد، اما هر پاداشی نمی اي می کننده هر تقویته: نکت
  تعمیم و تمییز:  -2

  هاي مشابه. هاي اولیه به محرك تعمیم: عبارت است از گسترش پاسخ از محرك
  هاي غیرمربوط. تمییز: عبارت است از توانایی ارائه پاسخ به محرك مربوط و اجتناب از پاسخ

منفی: تقویت منفی یعنی خارج کردن محرك از موقعیت به منظور افزایش رفتار مطلوب. مثالً اگر پنجره کالس باز باشد   تقویت -3
توان با بستن پنجره احتمال بروز پاسخ مطلوب یعنی  و سروصداي خیابان موجب عدم توجه به درس یادگیري شاگردان شود، می

  را افزایش داد. توجه به معلم و یادگیري شاگردان 
دهد. تنها تفاوت این دو در آن است که در تقویت  چون تقویت مثبت، احتمال بروز رفتار را افزایش می تقویت منفی، همنکته: 

شود، در حالی که در تقویت منفی یک محرك بیزارکننده از موقعیت  مثبت، یک محرك مطلوب به ارگانیسم معرفی یا اضافه می
  شود.  لیل داده میگردد یا تق خارج می
  هاي ایجاد رفتارهاي تازه: ب) روش

  هاي مهم یادگیري، به ویژه در کودکان، یادگیري از طریق تقلید است.  یادگیري از طریق تقلید و سرمشق گرفتن: یکی از روش  -1
توان از روش تفکیک  ه موجود باشد، میتفکیک پاسخ: هنگام تدریس رفتاري تازه، اگر اجزاي آن رفتار در خزانه رفتار یادگیرند -2

  پاسخ استفاده کرد. 
چه  شود. آن شکل دادن: وقتی اجزاي رفتار مورد نظر را نتوان در رفتار یادگیرنده مشاهده کرد از روش شکل دادن استفاده می -3

دارد،  ري که کلیدي را برمیدهی رفتار از طریق شرطی شدن فعال است مانند کبوت شود همه بیانگر شکل ها مشاهده می در سیرك
  کند و ... اش را بلند می سگی که پنجه

ها با یکدیگر و  اند و ترکیب آن زنجیره کردن: زنجیره کردن یعنی انتخاب رفتارهایی که قبالً در خزانه رفتار فرد وجود داشته -4
  تر، مانند بازي کردن با قطعات بریده تصاویر. ایجاد یک رفتار پیچیده

برند تقویت  هاي نگهداري رفتارهاي مطلوب: روشی را که براي جلوگیري از خاموشی یا نگهداري رفتار مطلوب به کار می ج) روش
  توان به کار برد.  اي می گویند. تقویت متناوب را به دو صورت تقویت نسبی و تقویت فاصله متناوب می

  :هاي تقلیل دادن یا محو کردن رفتارهاي نامطلوب د) روش
  خاموشی -1
  تقویت رفتار مغایر: رفتار مطلوب مغایر با رفتار نامطلوب است تقویت شود: دروغگو راست گفت تقویت شود.  -2
  کنند تا اشباع شود.  سیري یا اشباع: رفتار نامطلوب شاگرد براي مدتی طوالنی تقویت می -3

لوب این است که این روش برخالف تنبیه داراي عوارض بزرگترین حسن استفاده از روش سیري براي تقلیل رفتار نامطنکته: 
  جنبی نامطلوبی نیست.

  محروم کردن: جلوگیري از دریافت تقویت است. -4
  انضباطی جریمه کردن: کسر مقداري از تقویت است. مثالً کسر مقداري از نمره به خاطر بی -5
  دهند.  ه پس از یک پاسخ نامطلوب ارائه میتنبیه: در روش تنبیه معموالً یک محرك بیزارکننده را بالفاصل - 6

  تنبیه: بدترین راهکار براي کاهش رفتار نامطلوب است. 
  شود تقویت شود. که همراه با آن، پاسخ مطلوبی که ظاهر می اي نامطلوب را از میان بردارد، به شرط آن تواند پاسخ تنبیه مینکته: 
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توان بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی بررسی کرد؛ زیرا بر اساس  اهده را مییادگیري از طریق مشاهده: یادگیري از طریق مش -4
راند، بلکه کارکردهاي  ها را به سوي عمل می هاي محیطی آن شوند و نه محرك این نظریه، مردم نه در اثر نیروهاي درونی رانده می

نظران معروف این  شوند. از صاحب طی تبیین میکننده محی تعیین  شناختی بر حسب یک تعادل دوجانبه بین شخص و عوامل روان
مرحله به یادسپاري  - 2) مرحله توجه به رفتار الگو 1نظریه باندورا است که به نظر او یادگیري از طریق مشاهده چهار مرحله دارد: 

چه آموخته شده  بدیل آنمرحله انگیزشی، تونایی ت -4مرحله بازآفرینی، یعنی انجام رفتار آموخته شده  - 3رفتارهاي مشاهده شده 
  به رفتار.

  ترین مراحل یادگیري از طریق مشاهده است.  مرحله بازآفرینی یکی از مهمنکته: 
  یادگیري از طریق مشاهده نیازي به تقویت ندارد. نکته: 

  ود. ش نکته جالب توجه در بررسی یادگیري از طریق مشاهده این است که یادگیري از طریق آزمایش و تکرار حاصل نمی
شناسی شناختی است که  ها، همان فرآیند فکري در نظریه روان یادگیري از طریق شناخت: کشف روابط موجود بین پدیده -5

توسط رفتارگراها نادیده گرفته شده است. نکته مهم این است که شاگردان بتوانند ادراك و شناخت پسندیده و مطلوبی به دست 
تجدید بناي شناخت، مخصوصاً هنگامی مهم است که روابط از طریق عادات کسب نشده باشد و در را دوباره بسازند.  آورند و یا آن

  ساخت فکري فرد به صورت اصول و روابط به هم وابسته آموخته شود. 
و در فرآیند یادگیري انسان، یادگیري از طریق شناخت و بینش از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انسان بر اساس بینش نکته: 

  کند.  ها را کشف می تفکر روابط علمی اشیاء و پدیده
تعریف و تحلیل تفکر: اصطالح تفکر از جمله اصطالحاتی است که در میان همه مردم، کم و بیش رواج دارد و همه آن را به نوعی  

یاد فرد آمده باشد یا خیالی که از شود که امري به  برند، اگرچه برداشت درستی از آن ندارند. اصوالً تفکر زمانی حاصل می کار می به
که فرد با مسأله و مشکل جدیدي مواجه شود و درصدد حل آن برآید؛ به عبارت  پیش معلوم نبوده در ذهن او خطور کند و یا این

ل انجام که مسأله یا مشکل خاصی مطرح شود و آنان را به تفکر برانگیزد. تفکر همیشه به یک شک اندیشند مگر این دیگر، افراد نمی
  بافی، تفکر عملی یا تفکر خالق به وقوع بپیوندد. گیرد و ممکن است به صورت تداعی آزاد، خیال نمی

شود  گونه کنترلی از طرف فرد به آن اعمال نمی تداعی آزاد: تداعی آزاد تفکري است که از هرگونه قید خارجی آزاد است و هیچ -1
   و تقریباً تحت تأثیر حاالت درونی فرد است.

  بافی تفکري است که با عالم خارج ارتباطی ندراد، اما موضوع معینی دارد.  بافی: خیال خیال -2
  پیوندد. تفکر عملی: این نوع تفکر، تفکري است که در مسائل تازه روزانه به وقوع می -3
پردازد یا  شود که به حل مشکالت و مسایل سخت و حل نشده می تفکر خالق: تفکر خالق به آن نوع فعالیت فکري گفته می -4

  کند.  هاي جدیدي کشف می حل ي گذشته راه براي مسایل حل نشده
در » و فیلیپ ژ. اسمیت گردون هولفیش«هاي ذهنی،  ي ساخت تفکر و فعالیت هاي مختلف تفکر منطقی: در بررسی و مطالعه جنبه

  پردازند . این سه جنبه عبارتند از: احساس، حافظه و تخیل  کتاب تفکر منطقی به تحلیل سه جنبه می
  
  
  

تواند ما را در فهم بیشتر این فعالیت  ها کمال اهمیت را دارد و می هاي مختلف تفکر و روابط متقابل آن مطالعه و شناخت جنبه
  شود که حداقل یکی از سه جنبه را براي توصیف آن به کار ببریم. ص فکر کردن، وقتی مشخص میکمک کند. در واقع، عمل خا

  تفکر منطقی تفکري است که در آن تعادلی میان احساس، حافظه و تخیل با توجه به مسأله مورد بحث وجود داشته باشد.  نکته:
به عبارت دیگر تا حالت طلب و کشش و نیاز به یادگیري در  گیرد. تا انسان بالغ نخواهد یاد بگیرد، یادگیري صورت نمی نکته:

ترین شرط یادگیري در  پیوندد. شاید احساس نیاز وگرایش به یادگیري، اولین و مهم یادگیرنده به وجود نیاید، یادگیري به وقوع نمی
  نامند.  را نظام طلبگی می  هاي علمیه جریان آموزش و پرورش باشد و از این رو است که نظام حوزه
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  عوامل مؤثر بر یادگیري:
آمادگی: یادگیرنده از لحاظ جسمی، عاطفی، ذهنی و علمی و ... رشد کافی کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد و یادگیري  -1

   هاي مختلف متفاوت است. زمانی برایش مفید خواهد بود که از هر نظر آمادگی الزم را داشته باشد. آمادگی فرد در زمینه
دهد.  اند. هدف به فعالیت یادگیرنده جهت و نیرو می ها از عوامل بسیار مؤثر در فرآیند یادگیري و هدف: اهداف و انگیزه  انگیزه -2

ها تقویت کننده انگیزه بوده، محیط یادگیري را  آل و غیرقابل وصول باشد. صراحت اهداف و امکان تحقق آن ه هدف نباید مبهم، اید
  سازد.  تر و مؤثرتر می یادگیري را عمیق آور و سطح نشاط

ها که نقش مهمی در جریان یادگیري دارد، میل و رغبت شاگرد به  هاي متفاوت است. یکی از این انگیزه یادگیري معلول انگیزه
ند، باید که شاگردان در ضمن یادگیري فعال باش دهد. براي این آموختن است. رغبت محرکی است که نیروي فعالیت را افزایش می

  خواهند فرا گیرند عالقمند باشند. به موضوعی که می
ها یا اسنادهاي علّی توضیحات و دالیلی هستند که افراد در خصوص چگونگی  اسنادهاي علّی و انتظار موفقیت: نسبت دادن -3

  دهند.  موفقیت و شکست خود آنها را ارائه می
  دهد.  وي را تشکیل می» ساخت شناختی«اگرد هاي گذشته ش ها و تجربه تجارب گذشته: آموخته -4

  هاي گذشته فرد، شرط اساسی موفقیت در کارهاي تربیتی است.  ها و تجربه توجه به آموختهنکته: 
شود.  دار تشکیل می شناسان مکتب گشتالت بر این باورند که اندیشه انسان از ادراکات کلی معنی ي کل و جزء: روان رابطه -5

  سازد.  تر می دهد که حرکت از کل به جزء، روند یادگیري را بهتر و فهم مطالب را آسان مطالعه فرآیند یادگیري نشان می
دهد، در نتیجه  آموزان افزایش می یا مشخص کردن روابط جزء با کل، قدرت تحلیل را در دانشمطالعه مسایل از کل به جزء :  نکته

  دهد.  شود. به عبارت دیگر حفظ و تکرار جاي خود را به فهم، اندیشه و بینش می دار می موجب یادگیري معنی
آن و به ویژه در حیطه روانی ـ حرکتی،  هاي مختلف تمرین و تکرار: تأثیر تمرین و تکرار در کل فرآیند یادگیري و حیطه - 6

اند و واقفند که بازي روي یخ و یا  را شنیده» کار نیکو کردن از پر کردن است«المثل قدیمی  انکارناپذیر است. همه افراد ضرب
  شوند.  رانندگی فقط در نتیجه تمرین و تکرار یاد گرفته می

آن از عوامل بسیار مؤثر یادگیري است. یادگیري شاگردان در مقایسه با موقیعت و محیط یادگیري: موقعیت یادگیري و محیط  -7
اي که داراي فضاي مناسبی نیست و جز کتاب درسی منابع دیگر در اختیار ندارند بسیار متفاوت خواهد  یادگیري شاگردان مدرسه

معلم و عوامل اجرایی مدارس در این  بود. محیط آموزشی خوب، منحصر به فضا و تجهیزات آموزشی نیست. نیروي انسانی به ویژه
  محیط نقشی اساسی دارند. 

هاي آموزشی است. اگر معلم با  دهنده محیط ترین عوامل تشکیل روش تدیس معلم: نیروي انسانی و به ویژه معلم، از مهم -8
ادگیري را منحصر به نشستن در هاي علمی بداند و تجارب ی ها و اصول یادگیري آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت نظریه

کالس، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوي و 
مند به فکر کردن است  پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان، چندان موفقیتی به دست نخواهد آورد؛ زیرا شاگرد که همواره عالقه

  هاي آموزشی برسد.  امور مختلف، باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به هدف در بررسی

  قوانین یادگیري:
ي کافی رشد کرده باشد تا  قانون آمادگی: به موجب این قانون، یادگیرنده باید از حیث جسمی، عاطفی، ذهنی و عقلی به اندازه -1

  هاي معینی را فرا گیرد. بتواند آموخته
هایی که اثر ناخوشایند  بخش هستند، بپذیرند و تکرار کنند، ولی از آن ها میل دارند تجاربی که مطلوب و رضایت نون اثر: انسانقا -2

شود، فهمیدن و یاد گرفتن درس است؛  آموز می ترین عاملی که موجب رضایت خاطر دانش دارند، اجتناب ورزند. در امر آموزش، مهم
دلیل موفقیت او در درس یاد گرفته شده، تحسین  سازد، به عالوه اینکه به مستقیم وي را خشنود میزیرا یادگیري درس به طور 

ها به  ها و موفقیت انگیزد؛ به عبارت دیگر قانون اثر بیانگر این واقعیت است که پاداش معلم و همکالسان و افراد خانواده را بر می
  شود.  و ناکامی سبب کاهش رفتار میبخشند. در حالی که تنبیه  یادگیري رفتار قوت می
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قانون تمرین: به موجب این قانون، تکرار و تمرین در یادگیري و دوام آن تأثیر فراوان دارد؛ زیرا هر قدر انجام عملی بیشتر تکرار  -3
  شود.  آید، و در اثر تکرار درست، تبحر ایجاد می شود، آن عمل زودتر به صورت مهارت و عادت درمی

  نکات: 
  تفکر منطقی، تفکري است که در آن تعادلی میان احساس، حافظه و تخیل با توجه به مسأله مورد بحث وجود داشته باشد.  -
  باشد.  هدف از پروش تفکر منطقی، شناخت علمی، ایجاد باور و گرایش به سوي عمل می -
  آید.  تفکر خالق در اثر تفکر منطقی به وجود می -
گیري و تقلید است. بسیاري از  ها که نیاز به شناخت و تجزیه و تحلیل دارد، یادگیري از طریق مشاهده، سرمشق نوعی از یادگیري -

  شوند.  ها از طریق مشاهده و تقلید آموخته می ها و گرایش ها، مهارت دانش
ها) حاصل  ها (پدیده ناخت روابط میان محركیادگیري از طریق شناخت داللت بر این دارد که یادگیري انسان در نتیجه ش -

  شود.  چه که به اصطالح محرك و پاسخ نامیده می هایی بین آن شود، نه رابطه می
  تجربه یعنی تأثیر متقابل فرد و محیط. -
هاي قبلی  اي هستند که جانشین پاسخ هاي تازه ها ناشی از یادگیري پاسخ در نظریه یادگیري از طریق مجاورت، تمام فراموشی -

  شوند.  می
  هاي رفتاري در فرآیند آموزش بسیار توجه شود.  طبق نظریه یادگیري از راه مشاهده به مدل -
  دهد.  یادگیري اساس رفتار انسان را تشکیل می -
  است. » تغییر«نخستین صفت مشخص یادگیري  -


