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  : )ع(حضرت علي 

  

  :مان چهار پايه دارد اي
  

  توكل بر خدا
  واگذار كردن كار به خدا

   وتسليم به امر خدا
  رضا به قضاي الهي
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  :اهداف رفتاري

  :از خواننده انتظار مي رود پس از مطالعه بتواند

 تعريف نموده و ويژگيهاي مهم آنرا بيان       يز يادگيري را از ديدگاه هيلگارد و ماركو       -1
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  يادگيري
 بـه معنـي كـسب    American heritage dictionaryري در فرهنـگ لغـت   يادگي

  .دانش، فهميدن يا تسلط يابي از راه تجربه يا مطالعه آمده است
  :تعريف هيلگارد و ماركويز از يادگيري

يادگيري يعني ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده، مشروط به آنكه ايـن          
  .به رخ دهدتغيير بر اثر اخذ تجر

  ويژگيهاي مهم اين تعريف عبارتند از تغيير نسبتاً پايدار، رفتار بالقوه، تجربه
 كاربرد اصطالح نسبتاً پايدار يا ثابت به اين منظور است كه تغييرات موقتي رفتار را                -1

كه حاصل عوامل انگيزش، انطباق حسي، خستگي يا استعمال داروهاي مخدر هـستند             
از آنجا كه تغييرات ناشي از ايـن عوامـل مـوقتي و گـذرا               . كنار كند از حوزه يادگيري بر   

بـراي مثـال، ممكـن اسـت بـر اثـر            . هستند، آنها را نمي توان به يـادگيري نـسبت داد          
خستگي، در رفتار شخص تغييراتي ايجاد شود اما پـس از اسـتراحت و رفـع خـستگي                  

  .رفتار او به حالت اول باز خواهد گشت
نطباق حسي، وقتي شخص وارد اتاقي كم نور مي شـود، بـر اثـر بـاز       به عنوان مثالي از ا    

شدن مردمك چشم او و ساير تغييراتي كه در شبكيه چشمش اتفاق مي افتد ديد او به               
امـا از آنجـا كـه ايـن تغييـر يـك تغييـر               . تدريج نسبت به اشياء اتاق بهتـر مـي شـود          

ه نام يادگيري به آنها اطالق از جمله تغييراتي ك. فيزيولوژيكي است و جنبه موقتي دارد
  .مي شود به حساب نمي آيد
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 حـاكي از آن  behavior potentialيا توان رفتـاري   كاربرد اصطالح رفتار بالقوه -2
است كه يادگيري بر نوعي ايجاد توانايي در فرد داللت مي كند و ما با مراجعه به رفتار                  

وقتـي رفتـار جانـداران از       . ي كنـيم  بالفعل يا عمل آشكار او، اين توانايي را استنباط مـ          
  .جمله انسان تغيير مي كند، ما استنباط مي كنيم كه در آنها يادگيري ايجاد شده است

گيج و برالنير، تراوس اظهار مي دارد كه مكانيزم واقعي يـادگيري در درون يادگيرنـده                
را      يعني در دستگاه اعصاب مركـزي او قـرار دارد بـه همـين دليـل مكـانيزم يـادگيري                     

  .نمي توان به طور مستقيم مشاهده كرد
، شيمي و عـصب     گيري يك رويداد كامالً دروني است     ياد اظهار مي دارند كه      وبرافيگود

شناسي مغز هنوز به خوبي مسئله را روشن نكرده است اما بر ما معلوم شده اسـت كـه                   
هاي ويـژه   تمام آنچه را كه ما ياد مي گيريم به طـور انحـصاري و اختـصاصي در سـلول                  

      مغزي و احتماالً بـه صـورت الگوهـاي خاصـي از فعاليتهـاي سـلولهاي مغـزي ذخيـره                    
. اين بدان معني است كه يادگيري براي هميـشه در مغـز ذخيـره مـي شـود          . مي شوند 

وال اشـكال قبلـي يـادگيري در مغـز          منبه همين   . حتي اگر هرگز در رفتار ظاهر نگردد      
  .ها در رفتار با اشكال كامل تري جانشين شوندباقي خواهند ماند، حتي اگر آن

بنابراين آنچه گفته شد، موجودات زنده از راه يادگيري توانايي انجـام اعمـال را كـسب                 
مي كنند و بعضي اوقات اين توانايي به طور نهائي باقي مي ماند و نمود آن بـه صـورت                    

ي درس روانـشناسي    براي مثـال يـك دانـشجو      . تغيير رفتار، تا مدتي به تأخير مي افتد       
پرورشي ممكن است تمام مطالب آن درس را به خوبي آموختـه باشـد، امـا تـا فرصـت         
براي استفاده عملي از مطالب آموخته شده پيدا نكند مثالً تا از او خواسته نشود اصولي                
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را كه در آن درس يادگرفته در يك طرح آموزشي بـه كـار بنـدد، تغييـري در رفتـار او           
  .دمشاهده نخواهد ش

  .مطالب باال ما را به تمايز يادگيري در رفتار هدايت مي كند

  :تمايز يادگيري با رفتار
يادگيري نوعي توانايي است كه بر اثر تجربه در فرد ايجاد مي شـود و از آن بـه عنـوان                     
يك متغير فرضي ياد مي شود كه تنها از طريق مراجعه به رفتار آشكار فرد مي توان از                  

از سوي ديگر رفتار به اعمال مختلف دروني و بيرونـي فـرد       . صل كرد وقوع آن اطالع حا   
روانشناسان رفتارها را به دو دسته رفتارهاي آشـكار و رفتارهـاي نهـان              . گفته مي شود  

     رفتار آشكار به اعمـالي كـه مـستقيماً قابـل مـشاهده هـستند گفتـه                 . تقسيم مي كنند  
هاي نهان به اعمال دروني فرد كه بـه     صحبت كردن، نوشتن، راه رفتن و رفتار      . مي شود 

  يلخ، ت تفكر،مانند يادگيري .طور مستقيم قابل مشاهده نيستند گفته مي شود
بنابراين ما براي كسب اطالع از ميزان يـادگيري فـرد بـه رفتـار قابـل مـشاهده يـا بـه                       

عملكرد نيز مانند رفتار آشكار به جنبـه        . اصطالح دقيق تر عملكرد او مراجعه مي كنيم       
قابل مشاهده يادگيري اشاره مي كند اما تفاوت رفتار با عملكرد در آن است كـه رفتـار                
به هر گونه عمل شخص گفته مي شود در حاليكه عملكرد به نتيجه عمـل فـرد اشـاره                   

  .مي كند كه در ارزشيابي از ميزان يادگيري او مورد استفاده قرار مي گيرد
اوست بنابراين ما با مشاهده تغييـرات       در واقع عملكرد شخص همان محصول يادگيري        

  .حاصل در عملكرد شخص استنباط مي كنيم كه در او يادگيري اتفاق افتاده است
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عملكرد متأثر از عواملي چون انگيزش، شرايط محـيط و خـستگي اسـت و پـس بنـابر                   
اقتضاي اين عوامل عملكرد فرد ممكن است شاخص نسبتاً درستي از يادگيري او باشـد        

  . نتواند آن را به خوبي نشان دهديا اينكه
براي مثال ممكن است عملكرد شخص، تحت تاثير داروهاي مخدر يا خستگي كـاهش              
پيدا كند اين امر نبايد سبب شود كه ما فكر كنيم يادگيري اصالً صورت نگرفته يا آنچه  

  .كه عمالً از شخص سر مي زند به طور دقيق منعكس كننده يادگيري اوست
دانش آموز يا دانشجو در دادن جواب به سوالهاي يك آزمون ممكن اسـت              عدم توانايي   

به اين معنا نباشد كه او جواب سواالت را ياد نگرفته است بلكه عواملي چون خـستگي،                 
بي خوابي، اضطراب، بيماري و جز اينها ممكن است سبب شده باشـند كـه او بـه رغـم           

  .طور كامل نباشددانستن جواب سوالها قادر به جواب دادن آنها به 
    در تعريف يـادگيري بـر ايـن نكتـه تاكيـد         (experience)كاربرد اصطالح تجربه     -3

  .مي كند كه تغييراتي كه ناشي از تجربه نيستند يادگيري به حساب نمي آيند
عوامـل انگيزشـي، انطبـاق حـسي،        (عالوه بر يادگيري و عوامل ديگري كه اشـاره شـد            

دين عامل ديگر منجر به تغييـر رفتـار مـي شـوند كـه               چن) خستگي و استعمال داروها   
ماننـد رشـد و بلـوغ، پيرشـدن         . حاصل تجربه نيستند و يادگيري به حساب نمي آينـد         

، منظـور از    ورزيده شدن، نيرومند شدن عضالت در نتيجه ورزش و تمرين هـاي بـدني             
يـك كتـاب،   بنابراين، خواندن . تجربه تاثير محركات بيروني و دروني بر يادگيرنده است        

گوش دادن به يك سخنراني، زمين خوردن كودك، تفكر درباره يك مطلب همه نمونـه       
  .هايي از تجربه هستند كه ممكن است به يادگيري منجر شوند
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مثالي كه گانيه براي تجربه ذكر كـرده اسـت از ايـن قـرار اسـت كـه كـودك پـيش از                        
ت، يا شايد تنهـا بخـشي از     يادگيري بستن بند كفش هايش، قادر به انجام اين كار نيس          

براي اينكه به او ياد داده شود كه بند كفش هايش را درست ببندد      . اين كار را بلد است    
 يا آموزش پدر و مادر است يا تـصويري كـه در             اين محرك . به او محركي ارائه مي شود     

آن بستن بند كفش به نحو درست نشان داده شده يا محرك آموزش ديگر، كودك بعد                
 هـايش را    قادر مـي شـود بنـد كفـش        ) كسب تجربه (افت يكي از اين محرك ها       از دري 
پس وقتي محركي بر يادگيرنده اثر بگذارد به نحوي كه رفتار او در پايان مـدتي                . ببندد

تغييـر حاصـل    )  زمان تاثير گـذاري محـرك      ازدر مقايسه با قبل     (كه محرك موثر بوده     
  .تكند، گفته مي شود كه يادگيري صورت گرفته اس

 نيز  incidient+ با توجه به آنچه گفته شد موضوع يادگيري عمدي و يادگيري اتفاقي             
از آنجا كه برخورد يادگيرنده با هرگونه تجربه ممكن است به يادگيري            . روشن مي شود  

الزامي نيست كه يادگيري هميشه جنبه عمدي داشته باشد در واقع بـسياري             . بينجامد
يـادگيري  . فاقي و به اصطالح نا آگاهانه صورت مـي پذيرنـد          از يادگيريهاي ما به طور ات     

  .همه گونه يادگيري، چه عمدي و چه اتفاقي را شامل مي شود
نكته ديگري كه در رابطه با تعريف يادگيري بايد توضيح دهيم تفاوت بين يـادگيري و                

تفكر نوعي رفتار نهان است كه هم محصول يادگيري به حساب مي آيـد و               . تفكر است   
  .م جزو تجاربي محسوب مي شود كه به يادگيري مي انجامده
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  مقايسه آموزش با يادگيري
آموزش به فعاليت هاي هدفدار معلم كه براي ايجاد يادگيري در يادگيرنده بـه صـورت                

يادگيري هميـشه   .  معلم و يادگيرنده جريان مي يابد اطالق مي شود         بينكنش متقابل   
معلم (ش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر        معطوف به يادگيرنده است اما آموز     

  .است، يادگيري هدف است و آموزش وسيله رسيدن اين هدف مي باشد) و يادگيرنده
از آنجا كه يادگيري و آموزش دو فرآينـد مجـزا و مـستقل هـستند مـي تواننـد داراي                     

     يرينظريـه يـادگيري صـرفاً بـه پديـده يـادگ           . پژوهش ها و نظريه هاي مستقل باشند      
يعني تبيين كننده چگونگي يادگيري و توصيف كننده شرايطي اسـت كـه             . مي پردازد 

اما نظريه آموزشي پيش بيني كننده و كنترل كننده         . يادگيري در آن صورت مي گيرد     
  .اثر مي گذارد) دانش آموز(بر فرد ديگر ) معلم(راههايي است كه در آن رفتار يك فرد 

بـه  ) فراگير(گيري مربوطند به راههايي كه در آن ارگانيسم         در حالي كه نظريه هاي ياد     
نظريه هاي آموزشي راههايي را مورد بررسي قرار مي دهند كه در            . يادگيري مي پردازد  

 را تحت تاثير قرار مي دهد و سبب مـي شـود            )فراگير(آن شخص معلم شخص ديگري      
  .چيزي ياد بگيرداو كه 

    و  . توصـيفي و تجـويزي از يكـديگر مجـزا كـرده            اين دو نظريه را با عنوان نظريه هـاي        
. گفته اند كه نظريه هاي يادگيري توصيفي و نظريـه هـاي آموزشـي تجـويزي هـستند          

توصيفي به اين معني است كه نظريه هاي يادگيري مانند نظريـه هـاي علـوم طبيعـي                  
وانين وصف كننده روابط بين متغيرها هستند و تجويزي يعني اينكه معلم مي تواند از ق      

  .دستورالعمل بگيرد و به آموزش دادن دانش ها و مهارت ها بپردازدموجود در نظريه، 
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براي تشخيص تفاوت بين نظريه هاي توصيفي و تجويزي مي توان به قوانين توصيفي و 
قوانين توصيفي مانند قوانين علوم طبيعي، وصف كننده روابط بين          . تجويزي اشاره كرد  

. ضعي و قراردادي ندارند يعني كسي آنها را وضـع نمـي كنـد             متغيرها هستند و جنبه و    
امـا قـوانين     .بلكه آن ها نشان دهنده روابط ذاتي بـين پديـده هـا و متغيرهـا هـستند                 

 تجويزي، مانند قوانين اجتماعي جنبه وصفي و قـراردادي دارنـد و الزامـاً بيـان كننـده                 
ريه هاي يـادگيري در نتيجـه   روابط ذاتي ميان پديده ها و متغيرها نيستند قوانين و نظ  

در حاليكه قوانين و نظريه . پژوهش هاي تجربي كشف مي شوند و جنبه اكتشافي دارند
  .هاي آموزشي را غالباً وضع مي كنند و جنبه قراردادي دارند

    General teaching model مدل عمومي آموزش

  :اين مدل فعاليت هاي عمده معلم را در پنج مرحله نشان مي دهد
   فعاليت هاي پيش از آزمون:1رحله م

در اين مرحله معلم ابتدا به تعيين مقاصد درس خود، يعني هدف هاي آموزشـي اقـدام       
مي كند و بعد آنها را به طور صريح و روش يعني در قالب عباراتي كه گوياي رفتار قابل 

دف هـاي   مشاهده و اندازه گيري يا عملكرد يادگيرنده باشند مي ريزد به اين بيانات هـ              
  .آموزشي هدف هاي رفتاري مي گويند

بعد از تعيين هدف هاي آموزشي و تبديل آنها به هدف هاي رفتاري نوبت مي رسد بـه                  
تعيين آمادگي يا ويژگيهايي از يادگيرندگان كه براي يـادگيري هـدف هـاي آموزشـي                

ان پيش نياز به حساب مي آيند اين ويژگيها نيز بايـد در قالـب عبـارات و كلمـات نـش                    
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اري به اين بيانات رفت   .  يا رفتار قابل مشاهده و اندازه گيري نوشته شوند         دهنده عملكرد 
  .ويژگيهاي ورودي رفتارهاي ورودي مي گويند

پس از تعيين رفتارهاي ورودي پيش نياز براي يادگيري سنجش آغازين نـام دارد كـه                
كـه پـيش از آمـوزش       تعيين كند آيا فراگيران بر پيش نيازها تسلط كافي دارنـد يـا اين             

  .هدف هاي تازه، بايد آن ها را براي يادگيري مطالب جديد آماده كرد
  فعاليت هاي پيش از آموزش و در ضمن آموزش: 2مرحله 

 بنابراين .هر يك از هدف هاي آموزش معلم معرف نوع بخصوصي از انواع يادگيري است
 يافتـه هـاي روانـشناسي       معلمان بايد در تمام مراحل تهيه آموزش خود و اجراي آن به           

 حاصـل    اطالع ، مراجعه كنند تا از انواع، شرايط، قوانين و نظريه هاي يادگيري           ييادگير
  .نموده و آنها را در بهبود فعاليت هاي آموزشي خود مورد استفاده قرار دهند

  فعاليت هاي ضمن آموزش: 3مرحله 
ن، روشـهاي مناسـب     معلم بايد براي آموزش هدف هاي مختلف آموزشي به يادگيرندگا         

  .آنها را به كار گيرد
 هدف هـا و ويژگـي هـاي فراگيـران از فنـون و روشـهاي مختلـف                   ييعني بنا به اقتضا   

  .آموزشي استفاده نمايد
  فعاليت هاي ضمن آموزش و پس از آموزش: 4مرحله 

به كارگيري مدل آموزشي مورد بحث، استفاده از وسايل و روش هاي مختلف ارزشيابي              
  .ضمن آموزش و هم در پايان آموزش ايجاب مي كندرا هم در 
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فرادهنده بايد در پايان هر واحد آموزشي، يا در آخر هر فصل كتاب درسـي، بـا اجـراي            
         آزمونهاي مختـصر و دقيقـي كـه هـدف هـاي آن واحـد يـادگيري را بـه دقـت انـدازه                       

 نتايج حاصل به رفـع      مي گيرند، ميزان يادگيري فراگيران را تعيين كند و با استفاده از           
  .مشكالتي كه فراگيران در يادگيري آن هدف ها با آنها مواجه مي شوند بپردازد

  فعاليت هاي پس از آموزش: 5رحله م
پس از اجراي آزمون جامع و نهايي و سـنجش عملكـرد يادگيرنـدگان هـم در شـرايط                   

يجه حـاكي از    امتحاني و هم در شرايطي به غير از شرايط امتحاني و به دست آوردن نت              
  .ميزان پيشرفت يادگيرندگان، معلم بايد به قضاوت درباره طرح آموزشي خود بپردازد

 به اكثر هدفهاي آموزشي دست نيافته باشند، معلم در فعاليـت هـاي              اگر اكثر فراگيران  
مختلف موفقيت كامل به دست نياورده است و بايد در طرح آموزشي خود تجديد نظـر                

  .كند
روش غلط و بيان هدفهاي آموزشي است يا  انتخاب  ل معلم يا ناشي از      عدم موفقيت كام  

به علت وجود نقص در نحوه تعيين ويژگيهاي ورودي و سـنجش آغـازين اسـت يـا بـه                
سبب انتخاب اصول نامناسب يادگيري است يا در نتيجه انتخاب و اجراي غلط روشهاي      

  . استفراگيرانيادگيري آموزشي است و يا حتي به علت ارزشيابي نادرست از ميزان 

  طبقه بندي هدفهاي آموزشي بر اساس انواع يادگيري
رابرت گاينه انواع يادگيري را به صورت يك سلسله مراتب از سـاده بـه پيچيـده طبقـه         
بندي كرده به نحوي كه در اين طبقه بندي يادگيري هر رفتار براي يادگيري رفتارهاي 

  .سطح باالتر پيش نياز محسوب مي شود
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  Signal learning يادگيري عالمتي -1
يادگيري كه بيشتر با نام يادگيري رفتار بازتابي يا شرطي سـازي كالسـيك             در اين نوع    

  .پاولفي معروف است يادگيرنده پاسخي شرطي را به يك عالمت مي آموزد
. پاسخ ترشح بزاق سگ پاولف به صداي زنگ مورد مشخصي از يادگيري عالمتي اسـت              

 مي شود يا كودك با شنيدن صـداي          ديدن سواالت يك آزمون مضطرب     فراگير با وقتي  
  .مادر خوشحال مي شود، يادگيري آنها از نوع يادگيري عالمتي است

   Stimulus-response learning پاسخ – يادگيري محرك -2
        با دادن پاسـخ هـاي دقيـق عـضالني بـه محركـات معـين مـشخص                  اين نوع يادگيري  

ده اتومبيل با ديـدن چـراغ قرمـز اتـومبيلش را متوقـف مـي سـازد             وقتي رانن . مي شود 
  است زيرا او با ديدن يـك محـرك         (S-R) پاسخ   –يادگيري او از نوع يادگيري محرك       

پاسخ راننده به محـرك     . به آن يك پاسخ عضالني مشخص مي دهد       ) چراغ قرمز (معين  
  .چراغ قرمز مستلزم فشار دادن پا بر روي پدال ترمز است

   chainingگيري زنجيره اي  ياد-3
 پاسخ قبلـي    –يادگيرنده از طريق يادگيري زنجيره اي ، تعدادي از يادگيريهاي محرك            

براي . را به هم پيوند مي زند و زنجيره اي از رفتار پيچيده محرك پاسخي را مي آموزد                
. مثال يادگيري كودكان در مورد مسواك زدن دندان نوعي يادگيري زنجيـره اي اسـت              

رفتار نسبتاً پيچيده شامل اجزايي بدين شرح است كه همه آنها قبالً آموخته شـده               اين  
گرفتن مسواك، گذاشتن خميـر     . و از طريق يادگيري زنجيره اي به هم متصل شده اند          
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 حركت دادن آن بـر روي دنـدان هـا در       -دندان بر روي آن قرار دادن مسواك در دهان        
  .شتن مسواك در جاي مشخص آنجهات مختلف، شستن مسواك و باالخره گذا

  . مي نامندSkill learningاين گونه يادگيري را مهارت آموزي 
  Verbal association  يادگيري كالمي يا تداعي كالمي-4

يادگيري كه زبان آموزي نيـز ناميـده مـي شـود و بنـا بـه عقيـده گانيـه نـوع                       اين نوع   
 هـا   S-R يـادگيري    بخصوصي از يـادگيري زنجيـره اي اسـت كـه در آن حلقـه هـاي                

اشـياء  مورد ساده يادگيري كالمي فعاليت كودكـان در ناميـدن           . واحدهاي زبان هستند  
است كه از دو مرحله تشكيل مي يابد نخست پاسخ مشاهده ثبتي كه كودك را قادر به                 
تشخيص مي كند دوم محرك دروني كه كودك را وادار بـه ناميـدن شـيئي مـي كنـد                    

عالوه بر ناميدن تـوپ قـادر بـه ناميـدن           وپ وقتي كودك    مانند گفتن نام شيئي مثل ت     
 از سه حلقه تشكيل شده اسـت، در يـادگيري كالمـي              او توپ قرمز نيز هست يادگيري    

  .بردمي يادگيرنده از واسطه كالمي استفاده زيادي 
   discriminations يادگيري تميز دادن محركات -5

. بـه محركهـاي مختلـف اسـت       يادگيري تميز دادن محركات شامل دادن پاسخ درست         
ميـان محركـات    . امـد بن آنهـا    توقتي كودك مي آموزد حيوانات مختلف را با نام درسـ          

  معلمان وقتي فراگيران خود را با نـام درسـت آنهـا صـدا              . مختلف تميز قائل شده است    
  .مي زنند به تميز دادن محركات مي پردازند
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  Concept learning يادگيري مفهوم -6
مفهوم يا مفهوم آموزي يادگيرنده بر حسب ويژگيهـاي انتزاعـي محركـات             در يادگيري   

به سـخن ديگـر در مفهـوم آمـوزي          . چون رنگ، شكل و تعداد به آن ها پاسخ مي دهد          
رفتار يادگيري تحت كنتـرل و ويژگيهـاي انتزاعـي محركـات اسـت نـه تحـت كنتـرل            

  .محركات فيزيكي
زيـرا در   . م آموزي محسوب مي شـود     يادگيري تميز دادن بين محركات پيش نياز مفهو       

يادگيري مفهوم يادگيرنده بايد بتواند وجوه اشتراك و افتراق محرك ها را از هم تميـز                
  .دهد

يكي از راههايي كه يادگيرنده مي آموزد تا به مجموعه اي از امور پاسخ دهد تميز دادن     
نايي اول مهم تر است     يك توانايي ويژه انسان از توا     راه ديگر كه به عنوان      . ميان آنهاست 

اعضاء آن طبقـه    قرار دادن امور در يك طبقه و پاسخ دادن به موارد بخصوص به عنوان               
به يك معني، يادگيري نوع دوم درست عكس يادگيري نوع اول به نظر مي رسـد   . است

يادگيري نوع اول يعني تميز دادن ميان محرك ها بـراي           . اما مطلب مهم تر از آن است      
  .دوم پيش نياز به حساب مي آيديادگيري نوع 

نوع دوم كه فرد را قادر مي سازد تا به امور يا رويدادها به صورت يـك طبقـه                   يادگيري  
  .پاسخ دهد منجر به آن نوع يادگيري مي شود كه مفهوم آموزي نام دارد

  Rule learning  يادگيري قاعده يا قانون-7

يادگيرنـده دو يـا چنـد       . ه مي شـود   در يادگيري قاعده يا قانون كه به آن اصل هم گفت          
  .مفهوم را به هم ربط مي دهد و از آن يك معني تازه به دست مي آورد
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  problem solving  حل مسئله-8

در يادگيري حل مسئله يا مشكل گشايي، يادگيرنده با استفاده از قواعـد يـا اصـول بـه                   
تـازه اي كـسب     وقتي مسئله حل مي شود يادگيرنده اطالعـات         . حل مسائل مي پردازد   

  .مي كند كه براي حل كردن مسائل آتي مي توانند مورد استفاده او قرار گيرند

  ويژگيهاي ورودي يادگيرندگان
نجامين بلوم در كتاب ويژگيهـاي آدمـي و يـادگيري آموزشـگاهي ويژگيهـاي ورودي                ب

يادگيرندگان را بـه دو بخـش رفتارهـاي ورودي شـناختي و ويژگهـاي ورودي عـاطفي             
  . رده استتقسيم ك

منظور از رفتارهاي ورودي شناختي يادگيريهاي قبلي فراگير است كه بـراي يـادگيري              
  .تازه ضرورت دارد و به مثابه پيش نياز آن يادگيري به حساب مي آيند

ويژگيهاي ورودي عاطفي به عالقه و انگيزش يادگيرنده نسبت به يادگيري جديد اشاره             
  .مي كنند

 حركتي را نيز براي    – ورودي شناختي، رفتارهاي ورودي رواني       بلوم، عالوه بر رفتارهاي   
  .  حركتي ضروري مي داند–يادگيري هدف هاي رواني 

. بلوم ويژگيهاي ورودي شناختي را به دو دسته اختصاصي و كلي تقـسيم كـرده اسـت                
ــراي        منظــور او از ويژگيهــاي ورودي اختــصاصي همــان رفتارهــاي ورودي پيــشنياز ب

ويژگيهاي ورودي كلي، توانائيهاي هـستند كـه بـراي اكثـر            .  است صوصدرس هاي بخ  
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  استعداد تحـصيلي -دروس آموزشگاهي پيش نياز به حساب مي آيند مانند هوش كلي        
  ... توانايي خواندن و فهميدن و - توانايي كالمي -كلي 

ويژگيهاي ورودي كلي باال، بيش از رفتارهاي ورودي اختصاصي حاصل تجارب قبـل از              
به اعتقاد بلـوم، كمـك بـه فراگيـران بـراي كـسب              . رود فراگير به مركز آموزشي است     و

رفتارهاي ورودي اختصاصي دقيق تر و مشخص تـر هـستند و آسـان تـر از رفتارهـاي                   
ورودي كلي كسب مي شوند و لذا مشخص كردن آنها ساده تر و ارتباط آنها با تكـاليف                  

  .ورودي آموزشگاهي روشن تر است
يهاي ورودي كلي فراگيران كه براي همه دروس آموزشـگاهي پـيش نيـاز              يكي از ويژگ  

اندازه هاي هوش كلي يا اسـتعداد تحـصيلي كلـي از      . فرض شده است هوش كلي است     
  .به كار گرفته شده اندديرباز به عنوان مالك هاي انتخاب دانش آموزان و دانشجويان 

  ويژگيهاي ورودي عاطفي و انگيزش يادگيري
ودي عاطفي را بلوم معادل با انگيزش يادگيري به كار مي برد اما به نظر او    ويژگيهاي ور 

  .اصطالح ويژگيهاي ورودي عاطفي دقيق تر از اصطالح انگيزش است
به اعتقاد بلوم آنچه كه تعيين كننده ويژگيهاي ورودي عاطفي يا انگيزش فراگير بـراي               

تصورات او از موفقيت هـا يـا        . يادگيري يك مطلب آموزشي يا واحد يادگيري تازه است        
تصور . شكست هايي است كه در گذشته از دروس مشابه با درس تازه كسب كرده است           

 در يك تكليف يادگيري مبتني بر تجـاربي اسـت           ياد گيرنده درباره موفقيت يا شكست     
  .كه وي از آن تكليف يا تكاليف مشابه با آن به دست آورده است
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اگر يادگيرنده معتقد باشد كه در گذشته تكاليف مشابهي را با موفقيت انجام داده است               
اگـر اعتقـاد    . احتماالً با تكليف بعدي نيز با نوعي عاطفه مثبت برخـوردار خواهـد كـرد              

اشته باشد كه در تكاليف مشابه گذشته با شكست مواجه شده است احتماالً با تكليف               د
اين عواطف مثبت يا منفي ابتدا مـشخص      . بعدي با نوعي عاطفه منفي روبرو خواهد شد       

به دروس خاص آموزشگاه است اما با افـزايش تجـارب مثبـت بـا منفـي ايـن       و محدود  
يابد كه تمام دروس آموزشگاهي را شـامل        عاطفه گسترش يافته و تا آن جا وسعت مي          

  .مي شود

  راههاي مقابله با مشكل كمبود انگيزش براي يادگيري
ي گذشـته در    پياپبراي مقابله با مشكل مربوط به دانش آموزاني كه بر اثر شكست هاي              

 بهتـرين راه    .دروس مشابه با درس تازه نسبت به آن درس نگرش منفي پيدا كرده انـد              
شش در جهت باال بردن سطح رفتارهاي ورودي شـناختي مربـوط بـه       پيشنهاد شده كو  

از ايــن طريــق مــي تــوان بــه . درس تــازه و بهبــود كيفيــت آموزشــي آن درس اســت
 درس تازه موفقيت كسب كنند و در نتيجـه بـه تـصوري               در يادگيرندگان كمك كرد تا   

  .ندمثبت تر نسبت به توانايي خود و رابطه با يادگيري مطالب درسي دست ياب

   مهم روانشناسي يادگيريباتمك
 و (behaviorism)مهمترين مكاتب روانشناسي يـادگيري يكـي مكتـب رفتـارگرايي       

  .است (cognitive)ديگري مكتب شناختي يا شناخت گرايي 
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      هيلگــارد و بــاور در كتــاب معــروف نظريــه هــاي يــادگيري خــود ايــن دو مكتــب را از 
ي را به جهان بيني تجربه گرايي       ئ مكتب رفتار گرا   جنبه هاي فلسفي ريشه يابي كرده و      

(empiricism)         و مكتب شناختي را به جهـان بينـي خـرد گرايـي (rationalism) 
  .نسبت داده اند

در مكتب تجربه گرايي، اعتقاد بر اين است كه تجربه تنها منبع اصـلي دانـش انـدوزي                  
 اين رو گفته مي شود است و يادگيري از راه كسب تجارب حسي صورت مي پذيرد و از          
  .كه انديشه هاي انسان مستقيماً از تجارب حسي مايه مي گيرند

      بر خالف مكتب تجربه گرايي كـه تجربـه حـسي را پايـه و مايـه انديـشه هـاي انـسان                       
مي داند در مكتب خرد گرايي عقل يا خرد منبع اصلي دانش است و يادگيري انديـشه                 

مي گيرد، براي خردگرايان تجـارب حـسي داده هـاي    و استدالل صورت ها از راه تعقل  
  .نامنظم و درهم و برهم هستند كه مواد خام استدالل و عقل به حساب مي آيند

در سالهاي اخير گروهي از روانشناسان در فرضهاي بنيادي فوق تغييراتي ايجاد كرده و              
ــناختي         ــي ش ــار گراي ــاي رفت ــام ه ــا ن ــه ب ــد ك ــرده ان ــذاري ك ــه گ ــضتي را پاي             نه

cognitive behaviorism و نظريه هاي يادگيري اجتمـاعي social theory learning 
  .شهرت يافته است

وجود گرايش ها و مكاتب مختلف ويژگي مهم تاريخ روانشناسي يادگيري اسـت و ايـن                
بدان سبب است كه يادگيري جنبه ها و انواع گوناگون دارد و بـا فـرض هـاي بنيـادي                    

تاريخ روانشناسي يادگيري نشان مي دهد كه هر . سي قرار گرفته استمتفاوت مورد برر
يك از مكاتب يادگيري بر جنبه بخصوصي از يادگيري تاكيد كرده و جنبه هـاي ديگـر                 
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از ايـن رو هـيچ مكتـب يـا نظريـه واحـدي              . آن را چندان مورد توجه قرار نداده اسـت        
بيين كنـد و تـصوير جـامع و         نتوانسته است همه پديده هاي روانشناختي را توجيه و ت         

  .كاملي از تماميت يادگيري انسان به دست دهد

   Classical conditioning نظريه شرطي سازي كالسيك

بازتاب به رابطه بين يك پاسخ ماهيچه اي يـا غـده اي و محركـي كـه از طريـق تـأثير           
ح در اصـطال  . گذاري بر يكي از اعضاء حسي آن پاسخ را توليد مي كند گفته مـي شـود                

ــوان     ــرك فراخـ ــخ را محـ ــوع پاسـ ــن نـ ــده ايـ ــد كننـ ــرك توليـ ــشناسي، محـ            روانـ
(eliciting stimulates) توليد مي كند پاسخ فراخوانـده   و پاسخي را كه آن محرك

  . ناميدelicited responseشده 
نمونه هايي از بازتاب عبارتند از تنگ شدن مردمك چـشم در برابـر نـور، ترشـح بـزاق                    

 وارد شـدن ذرات گـرد و   تيجه گرفتن غذا در دهان و عطسه كردن در نتيجه       دهان در ن  
محـرك نـام دارنـد و تنـگ         در اين مثال ها نور، غذا، گرد و خاك          . خاك به داخل بيني   

شدن مردمك چشم ، ترشح بزاق دهان و عطسه كردن پاسخ به اين محرك ها هـستند   
لت نامگذاري رفتـار بازتـابي بـه        ع. رفتارهاي بازتابي را رفتار پاسخگر معروف شده است       

   پاسخگر اين است كه جاندار از طريق اين نوع رفتار بـه محـرك هـاي مـشخص پاسـخ                 
  .محرك هاي مشخص رفتار پاسخگر ظاهر نمي گرددمي دهد و بدون وجود اين 

يكي از ويژگي هاي مهم بازتاب ها اين است كه همه اعضاء يك نـوع جانـدار در موقـع                    
   ا را به طور يكسان به ارث مي برند، امـا تجـارب يـادگيري بـر آنهـا اثـر       تولد، آن بازتابه  
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از ويژگيهاي ديگر اين رفتارها آن است كه معموالً به طور غير ارادي از فـرد        . مي گذارد 
  .سر مي زنند و با عواطف مختلف ترس و خشم و لذت و درد و جز اينها همراهند

 دارنـد و ايـن ارزش حيـاتي بازتـاب هـا از              ارزش حياتي بازتاب ها براي موجودات زنده      
روزگاران قديم شناخته شده بود و بسياري از دانشمندان مي دانستند كه بازتاب ها بـا                

  .سالمت و بقاء موجودات زنده رابطه نزديك دارند
اسكينر مي گويد كه استفاده از فرآيند شرطي كـردن بازتـاب هـا در اداره امـور رفتـار                    

براي ايجاد پاسخهاي هيجاني مانند خنده و گريه ادبيـات          .  دارد انسان، تاريخي طوالني  
شيوه هاي گوناگوني را در اختيار دارد و كاربرد محركهاي شرطي مانند كلمـات مـرگ،         

غالباً با فرآيند شرطي    ... عشق و غم و جز اينها و نيز اثرات هيجاني موسيقي و نقاشي و             
  .شدن در رابطه هستند

   operant conditioning نظريه شرطي سازي كنشگر

 رفتاري است كه از جاندار سر مي زند و جانـدار از طريـق ايـن                 ،كنشگررفتار  منظور از   
بـا رفتـار كنـشگر در ايـن         ) بازتـابي (رفتار بر محيط عمل مي كند تفاوت رفتار پاسخگر        

پاسخگر به وسيله محرك فراخوان كه معموالً يك محرك فيزيولـوژيكي           است كه رفتار    
 مي شود مانند ترشح بزاق بر اثر قرار گرفتن غذا در دهان اما رفتار كنـشگر                 است ايجاد 

 antecedent است كه هيچ محـرك پيـشايند         spontaneousرفتاري خود انگيخته    
معيني را به عنوان محرك مولد آن نمي توان مـشخص كـرد ماننـد سـخن گفـتن، راه                    

پاسخگر به وسيله محـرك هـا       رفتن و نوشتن به بيان ديگررفتار كنشگر بر خالف رفتار           
  . مي شود(emit)فراخوانده نمي شوند بلكه رفتار از جاندار صادر 
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در شرطي كردن رفتار كنشگر، بعد از رفتار اگر محرك يا رويـدادي ارائـه شـود كـه در           
 اسـتفاده  reinforcementنتيجه آن افزايش احتمال رفتار مورد نظر باشد از تقويـت            

عد از رفتار مي آيد و سبب افزايش احتمال رفتار مي شـود        شده است و به محركي كه ب      
  .محرك تقويت كننده يا تقويت كننده گفته مي شود

  :انواع تقويت
 از انجام رفتار، به رفتار كننده محركي ارائه شود كه منجـر بـه                اگر پس  :تقويت مثبت 

 (positive reinforcement)افزايش احتمال رفتار او گردد به اين فرآيند تقويت مثبـت  
و به محركي كه ارائه آن بعد از رفتار سبب باال رفتن احتمال رفتـار مـي شـود تقويـت                     

شاگرد كالس در مورد   »توجه معلم« به .  گويندpositive reinforceكننده مثبت 
اولي كه بعد از دو هفته اي كه به مدرسه آمـده اسـت سـاكت و آرام در صـندلي خـود                    

اي پرسيدن سوال باال مي برد تقويت كننده مثبت و به           نشسته و به ندرت دستش را بر      
در كالس بعد از ارائه ايـن تقويـت كننـده، تقويـت     » فعال شدن دانش آموز خاموش    « 

  .مثبت مي گويند
 فـرد  محركي اسـت كـه   negative reinforcer تقويت كننده منفي :تقويت منفي

 يا تماس خود را با آن قطـع     در از آن احتراز كن    مي كوشد تا از طريق انجام رفتار كنشگ       
 از اين نوع محرك شود يا تماس او را          بنابراين، اگر رفتار كنشگر فرد باعث احتراز      . نمايد

با انواع محرك قطع كند اين امر نيز منجر به افزايش احتمال رفتار او خواهـد شـد بـه                    
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 نيز مـي گوينـد زيـرا ايـن نـوع          aversiveمحرك تقويت كننده منفي محرك آزارنده       
  .محرك براي فرد آزاردهنده است

  :تنبيه
تقويـت  (بنا به تعريف تنبيه عبارت است از ارائه يك محرك آزارنـده يـا تنبيـه كننـده                   

  .  براي كاهش دادن احتمال آن رفتار ) نامطلوب(به دنبال يك رفتار ) كننده منفي
 منفـي   با تقويـت كننـده    ) رفتار نامطلوب (تنبيه فرآيندي است كه در آن رفتار كنشگر         

هـم در تنبيـه و هـم در         . دنبال مي شود و هدف آن كاهش احتمال آن رفتار فرد است           
امـا در تنبيـه     (استفاده مي شـود     ) محرك آزارنده (تقويت منفي از تقويت كننده منفي       

پس از انجام رفتار از سوي فرد تقويت كننده منفي ارائه مي شـود و هـدف آن كـاهش                  
 تقويت منفـي پـس از انجـام رفتـار از سـوي فـرد،                احتمال رفتار است در حالي كه در      

  .تقويت كننده منفي حذف مي شود و هدف آن افزايش احتمال رفتار است
  نظريه يادگيري گشتالت

گشتالت اصطالحي آلماني و به معني شكل، انگاره يا طرح است اما اين اصـطالح بـراي               
روانـشناسي گـشتالتي    منظور از گـشتالت در      . گشتالتي ها بيش از اينها معني مي دهد       

آن است كه كل بيش از اجزاء تشكيل دهنـده آن اسـت يعنـي كـل داراي خـواص يـا                      
 جهـات كـل   يويژگيهايي است كه در اجزاء تشكيل دهنده آن يافت نمي شود و از خيل     

  .تعيين كننده خصوصيات اجزاء است نه برعكس
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ي زيـر مـي تـوان       نمونه پديده هاي گشتالتي را در فيزيك و روانشناسي، در مثـال هـا             
قطره هاي آبي كه گـرداب از آن هـا تـشكيل            . يافت، گرداب نمونه اي از گشتالت است      

مي شود به تنهايي معرف گرداب نيستند بلكه نوع حركت آب در گرداب معرف گرداب               
است وقتي ما به سه نقطه قسمت الف شكل زير نگاه مي كنيم آنها را بـه صـورت يـك                     

 سه نقطه قسمت ب اين شـكل چنـين تـصوري را در مـا          مثلث مي بينيم، در حالي كه     
  .ايجاد نمي كند

  
آنچه سبب مي شود ما سه نقطه شكل الف را يك مثلث تصور كنيم و اين تـصور را در                    
باره سه نقطه شكل ب نداشته باشيم وضعيت يا طرحي است كه آن سـه نقطـه ايجـاد                   

طه مجزا از يكـديگر بـه اضـافه         بنابراين بايد گفت مثلث عبارت است از سه نق        . كرده اند 
اين رابطه نـشان دهنـده اصـل مهـم          . طرحي كه از وجود آن سه نقطه حاصل مي شود         

  .يعني كل بيش از اجزاء تشكيل دهنده آن است. روانشناسي گشتالت است

  تعريف يادگيري در نظريه گشتالت
 ادراك  يادگيري براي روانشناسان پيرو نظريه گشتالت به صورت مـسئله اي در زمينـه             

Perception   گـشتالت عبـارت اسـت از بيـنش         يادگيري در روانـشناسي     .  در مي آيد
Insight                    حاصل از درك موقعيت يادگيري به عنوان يـك كـل يكپارچـه و آن هـم از 

بنـابراين  . طريق كشف روابط اجزاء تشكيل دهنده موقعيت يادگيري حاصل مـي شـود            
  .بينش استگشتالت كسب عنصر اصلي يادگيري در روانشناسي 

٠  
٠      ٠ 

٠  
  ٠    

٠
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   Insight تعريف بينش

گفته شد كه در روانشناسي گشتالت يادگيري يعني كسب بينش، يادگيرنده وقتـي بـه               
بينش دست مي يابد كه بتواند از طريق درك روابط موقعيت يادگيري به صـورت يـك                 
كل سازمان يافته، به تماميت آن موقعيت پي ببرد به عبارت ساده تر يادگيرنـده وقتـي    

  .ء موقعيت يادگيري را درك كندگيري موفق مي شود كه روابط بين اجزادر ياد
از نظر كهلر بينش عبارت است از كشف روابط بين اجزاء مسئله مـورد نظـر و بـه نظـر              

  .روانشناسان گشتالت آگاهي از روابط است كه حل مسئله را امكان پذير مي سازد

  ژگيهاي يادگيري از راه بينشوي
 ساير انواع يادگيري ارگانيزم هاي باهوش تـر موفـق           اه بينش مانند   در يادگيري از ر    -1

  .تر از ديگران هستند
 ارگانيزم هاي با تجربه بيش از ارگانيزم هـاي تـازه كـار در يـادگيري از راه بيـنش                     -2

موفق مي شوند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بينش نيز مانند ساير انواع يادگيري               
  .به تجربه وابسته است

 براي ايجاد بينش، برخي از شرايط يادگيري بهتر از شرايط ديگر اسـت بـه منظـور             -3
افزايش احتمال ايجاد بينش در يادگيرنده بايد موقعيت يادگيري را طوري تنظيم كـرد              

ابط ميان اجزاء آن براي يادگيرنده قابـل مـشاهده          ورو  كه كليه جنبه هاي الزم مسئله       
  .بهم آن از نظر دور نگه داشته شوندباشند و جنبه هاي انحرافي و م
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قبـل از  .  هنگام حل مسئله از راه بينش ، رفتار كوشش و خطا نيز انجام مـي گيـرد    -4
آنكه يادگيرنده به بينش دست يابد ممكن است به فعاليت هاي ناموفقي دست بزند كه               

ينـي  جنبه كوشش و خطار دارند و اينكه چه وقت او به بينش مي رسـد قابـل پـيش ب                   
ي اوليه و عدم قابليـت پـيش بينـي بيـنش سـبب         همين مسئله كوشش و خطا    . ستني

  .اعتراض برخي از صاحب نظران نسبت به نظريه گشتالت بوده است

  مالك هاي بينش
   بررسي، بازرسي يا معاينه مصرانه موقعيت تشكيل دهنده مسأله-1
   شك، مكث و دقت و تمركز حواس درباره مسأله-2
  ي پاسخ نسبتاً مناسب كوشش در دادن نوع-3
   در صورت شكست پاسخ نخستين، كوشش هاي بعد، دادن پاسخ متفاوت-4
  پافشاري و توجه پيگير نسبت به هدف و افزايش انگيزش در نتيجه آن -5
 ظهور لحظه حساس كه در آن ارگانيزم به طور ناگهـاني، مـستقيم و مـصمم عمـل                   -6

  انطباقي ضروري را انجام مي دهد
  اي تكرار عمل انطباقي بعد از انجام آن آمادگي بر-7
 توانايي كشف و توجه به جنبه ها يا روابط ضروري مسئله و چـشم پوشـي از جنبـه      -8

  هاي نامربوط آن
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  قوانين سازمان در نظريه گشتالت
نظريه گشتالت بيش از آنكه يك نظريه يادگيري باشـد بـه عنـوان يـك نظريـه ادراك                   

بر طبـق  . هاي علمي اين نظريه در زمينه ادراك استشناخته شده و بيشترين دستاورد  
تني بر چندين قـانون يـا اصـل بـه نـام             باين نظريه چگونگي ادراك ما از پديده هاي م        

  .قوانين سازمان است

  Similarity قانون شباهت

لب مشابه و همگون بهتر از مطالب نامـشابه و يـا نـاهمگون              ا، مط بر طبق قانون شباهت   
  .آموخته مي شوند

  Proximityون مجاورت قان

بـه  . ل تر آموخته مي شوندسهپديده ها و اموري كه نزديك هم قرار دارند بهتر درك و  
عبارت ديگر عناصري كه در مجاورت يكديگر قرار داشته باشد و بـه صـورت يـك كـل                   

  .يكپارچه درك مي شوند

  Closure قانون ترميم يا تكميل

 كامل به صـورت واحـدهاي كامـل درك       بر طبق قانون ترميم يا تكميل شكل هاي غير        
  .مي شوند

  Good continuation قانون ادامه خوب

بر طبق قانون ادامه خوب، سازمان ادراكي به نحوي تـشكيل مـي يابـد كـه يـك خـط                     
  .مستقيم به صورت مستقيم و يك پاره دايره به صورت دايره ادامه مي يابد
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  اصل شكل و زمينه
وانشناسان گـشتالت اصـل شـكل و زمينـه اسـت از             يكي از موضوع هاي مورد مطالعه ر      

خواص پديده هاي گشتالتي اين است كه آنها در زمينه اي كه يافت مي شوند به طـور                  
  .مشخص جلوه مي كنند

  . ي كه ادراك مي شودچيزشكل در هر زمينه اي همان گشتالت است يعني 
ديگر بخـشي   به سخن   . زمينه عبارت است از صفحه اي كه در آن شكل ظاهر مي شود            

       از حوزه ادراكي كه به خوبي سـازمان يافتـه اسـت و توجـه شـخص را بـه خـود جلـب              
 و بخش مبهم و نامتمايز حوزه ادراكي كه شكل در آن بارز جلوه مي كند شكل نام دارد

  .مي نمايد زمينه نام دارد
 كه ارزش آموزش اصل شكل و زمينه در آن است كه موضوع يادگيري بايد از زمينه اي               

اگـر موضـوع   . در آن قرار دارد و برجسته و بارزتر جلوه كند تا به خـوبي آموختـه شـود      
ظاهر مي شود برجسته نمايد به خوبي قابل يـادگيري          يادگيري در زمينه اي كه در آن        

به سخن ديگر انسان از طريق تمـايز كـه بـين شـكل و زمينـه وجـود دارد بـه                      . نيست
  .يادگيري مي پردازد

از ناسان گشتالت هدف اصلي آمـوزش بايـد ايجـاد توانـايي درك مطلـب                به نظر روانش  
  .يادگيرندگان باشد نه فشار وارد ساختن بر آنها براي حفظ كردن طوطي وار مطلب
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است ايـن   ارتباط اين نظريه با يادگيري آموزشگاهي بيش از ساير نظريه هاي يادگيري             
نظريه در اصل براي توجيه و تبيين مسائل يادگيري كالمي مربوط بـه مطالـب درسـي                 

  .تدوين شده است
 را بررسي فرآيند يادگيري كالس درس مي داند       يآزوبل هدف عمده روانشناسي پرورش    

روانشناسي پرورشي پرداختن به ماهيـت، شـرايط، بـازده و           خود او هدف اصلي     به تعبير 
به اعتقاد او يافتـه هـاي روانـشناسي پرورشـي بايـد از       . ري كالمي است  ارزشيابي يادگي 

پژوهش هاي انجام شده در آموزشـگاه و كـالس درس بـه دسـت آينـد و روانـشناسي                    
پرورشي تا آنجا بايد به ساير مسائل روانشناسي بپردازد كه در ارتباط عمل مستقيم بـا                

  .يادگيري كالس درس باشند

  هرم ساخت شناختي
 آزوبل، همانند ساير نظريه هاي شناختي، ساخت شناختي و تغييراتي كه بـر              در نظريه 

  .اثر يادگيري درآن صورت مي گيرد اساس يادگيري را تشكيل مي دهند
در اين نظريه ساخت شناختي عبارت است از مجموعه اي از اطالعات، مفاهيم، اصول و          

به .  هاي دانش آموخته است    تعميم هاي سازمان يافته اي كه فرد قبالً در يكي از رشته           
طور كلي ساخت شناختي داللت مي كند بر دانش هاي كلي و عمده فرد در يك زمينه 

بر طبق اين نظريه كلـي تـرين مـسائل و مفـاهيم در رأس               . بخصوص علمي و تحصيلي   
هرم قرار دارند و مفاهيم و مطالبي كه از كليت و جامعيت كمتري برخوردار هستند در                

يشترين مقدار اطالعات جزئي و دانش واقعيت هـا و امـور در قاعـده ايـن                 ميانه هرم و ب   
هرم قرار دارند، در اين هرم يا سلسله مراتب ساخت شناختي هر مطلب از مطلبـي كـه                
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پايين تر از آن قرار دارد كلي تري، انتزاعـي تـر، خالصـه تـر اسـت، وقتـي اطالعـات و                   
ابل مالحظه اي گسترش يابد منجـر  يادگيريهاي فرد در يك زمينه تحصيلي به ميزان ق        
  .به ايجاد يك چنين هرم ساخت شناختي مي شود

  معني دار بودن يادگيري
معني در نظريه آزوبل جاي مهمي دارد، معني وابسته است به وجـود نـوعي قرينـه يـا                   

 يعني وقتي مفهومي معادل با مفاهيمي باشـد كـه از            ،معادل ذهني در ساخت شناختي    
آن مفهوم معني دار اسـت بـه سـخن ديگـر،            .  فرد وجود دارد   پيش در ساخت شناختي   

در حالي كه مطالبي    . مطالب معني دار به مطالب يادگرفته شده قبلي مربوط مي شوند          
كه به صورت طوطي وار آموخته مي شوند و به طور پراكنده و بدون ارتباط با يكـديگر                  

 مطالب جديـد را بـه مطـالبي         بنابراين اگر يادگيرنده بتواند   . در ذهن انباشته مي گردند    
اما . يادگيري او به نحو معني دار انجام مي گيرد. كه قبالً آموخته است مربوط مي سازد

اگر اطالعات را بر اثر تكرار و تمرين حفظ كند بدون اينكه ارتباط آن را با مطالبي كـه                   
  . يادگيري او جنبه طوطي وار دارديابدقبالً آموخته است ب

  عني داريادگيري مطالب م
منظور از ايجاد ارتباط بين مطلب تازه و مطالب قبلي اين است كه بين مطلـب جديـد                  

وقتي مطالب تازه وارد سـاخت  . يادگيري و ساخت شناختي فرد ارتباط برقرار مي گردد 
 در زير مطالب جامع و كلـي        وهر يك از آنها در جاي مناسب خود         . شناختي مي شوند  

  . ميسر باشد يادگيري معني دار صورت مي گيرداگر اين امر. قرار مي گيرند
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  اري مطالب معني دار دكنترل عوامل مؤثر در يادگيري و ياد
بـين  گفته شد كه در نظريه يادگيري معني دار ، يادگيري عبارت است از ايجاد ارتباط                

  .مطالب جديد و ساخت شناختي يادگيرنده
 مهمترين عامل تأثير گذارنده بر      بنابراين، ساخت شناختي يادگيرنده در زمان يادگيري      

عواملي كه سبب بهبود ساخت شـناختي و در         . اري مطالب جديد است    د يادگيري و ياد  
 روشـني دانـش     ، ثبات ،اري مي شوند عبارتند از سازمان      د نتيجه كيفيت يادگيري و ياد    

  .يادگيرنده در يك زمينه معين در لحظه يادگيري
پرورشي را تنها در يـك اصـل خالصـه كنـيم آن             اگر قرار بود تمام مطالب روانشناسي       

اصل اين بود، تنها عامل مهمي كه بر يادگيري بيـشترين تـأثير را دارد آموختـه هـاي                   
  .قبلي يادگيرنده است

  انگيزش و يادگيري معني دار
مهمترين عامل انگيزشي موثر بر يادگيري معنـي دار سـائق شـناختي          آزوبل،  در نظريه   

ائق شناختي يك انگيزه دروني است كه از كنجكاويها و عالقـه            عتقاد آزوبل س  به ا . است
اري، درك و فهم برخوردار با محـيط سرچـشمه          كهاي يادگيرنده نسبت به كشف، دست     

سائق ها يا عالئق شناختي به طور عمده جنبه اكتسابي دارنـد و بـر تجـارب                 . مي گيرد 
  .يادگيرنده مبتني هستند

انند رابطه كلي بين انگيزش و يـادگيري از نظـر           رابطه بين سائق شناختي و يادگيري م      
علت و معلولي رابطه دو جانبه است يعني يادگيري همراه با موفقيت بـه ايجـاد سـائق                  
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سپس سائق  . شناختي منجر مي شود و سائق شناختي نيز يادگيري را افزايش مي دهد            
  .شناختي هم مي تواند علت يادگيري به حساب آيد و هم معلول آن

 در يادگيرندگان، برخالف اعتقاد مرسوم كه بر طبق آن           مبحث ايجاد انگيزش   درآزوبل  
معلم بايد ابتدا سعي كند تا در يادگيرندگان ايجاد انگيزش نمايد تا بعد بتواند بـه آنهـا                  
آموزش دهد به فرادهندگان توصيه مي كند الزم نيست يادگيري را به تعويق اندازيد و               

ان نسبت به يادگيري عالقه ايجاد شود و آنگاه به آموزش           منتظر بمانيد تا در يادگيرندگ    
بهترين راه ايجاد عالقه و انگيزه در يادگيرندگان اين است كه مسئله نبودن    . اقدام كنيد 

عالقه را موقتاً ناديده بگيريد و سعي كنيد تا به نحو هر چـه مـوثرتر در آنهـا يـادگيري                   
آنها نـسبت بـه مطلـب يـادگيري، يـاد      ايجاد كنيد خواهيد ديد كه عليرغم بي عالقگي         

  .خواهند گرفت و اين يادگيري به ايجاد عالقه در آنها منجر خواهد شد
وقتي يادگيرنده در يادگيري مطالب كسب توفيق كرد و از اين راه رضايت خاطر نصيب               

  .در او نسبت به يادگيري بيشتر ايجاد انگيزه خواهد شد. او شد
انگيزش براي يادگيري اين است كه بر جنبه هاي شناختي          بنابراين موثرترين راه ايجاد     

  .يادگيري تاكيد شود نه بر جنبه هاي عاطفي آن
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