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  :Information processing پردازيخبرنظريه 

 ، ياد آوري    retentionاز محاسن اين نظريه اين است كه عالوه بر يادگيري، ياد داري             
، تعريـف  اقـع نظريـه بـر قـسمت نـسبتاً پايـدار      در و. و فراموش را نيز توضيح مي دهـد       

  .يادگيري تأكيد مي ورزد
دازي آن است كه فرآيندهاي مورد بحـث در         پرخبرعلت نامگذاري اين نظريه به نظريه       

. پردازي در كامپيوترهاي سريع مـدرن اسـت       خبراين نظريه بسيار شبيه به فرآيندهاي       
در واقع هدف از انواع كامپيوترها ساختن دستگاههايي بوده است كه كارشان در اساس              

  .به اعمال شناختي و يا رفتاري موجودات زنده شبيه باشد
هاي حسي محيط كه ما را از وقـوع         به درون داد  « ع در اين نظريه     اطالاصطالح خبر يا    

  .»رويدادها آگاه مي سازند اشاره مي كند
در نظريه خبرپردازي يـادگيري، تمـام فرآينـدها و مراحـل ذهنـي، از لحظـه دريافـت                   

  .تشريح شده اند) برون داد(تا لحظه دادن پاسخ ) درون داد(محركهاي محيطي 
   .مي شودبه حافظه حسي و حافظه كوتاه مدت و دراز مدت اشاره در اين نوع يادگيري 
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  )1984از مورگان و همكاران (ويژگيهاي مهم مراحل حافظه 
  

  حافظه دراز مدت  حافظه كوتاه مدت  حافظه حسي  
تا حـدود   : براي بينايي   طول مدت

  يك ثانيه
تا حدود  : براي شنوايي 

   ثانيه5

  روز، ماه، سال  ه ثاني30تا حدود 
  يا تمام عمر

  نامحدود   ماده يا قطعه7+2   ماده16حداقل   گنجايش
فرآيندهاي 

  انتقال
موادي كه مورد   : توجه

توجه واقع مـي شـوند      
به حافظه كوتاه مـدت     

  انتقال مي يابند

: تكـــرار و رمزگردانـــي
موادي كه مورد تكـرار     
و رمزگرداني واقع مـي     
شوند بـه حافظـه دراز      

  ي يابندمدت انتقال م

  

نوع اطالعات 
  ذخيره شده

صدا، تصويري بـصري،      نسخه اي از درون داد
  كلمات، جمالت

به طور عمده جمـالت     
معني دار، رويـدادهاي    
ــاهيم،   ــدگي و مفـ زنـ
بعضي تـصاوير ذهنـي،     

  مطالب سازمان يافته
دليل عمده 
فراموشي 
  مطالب

جانـــشيني مطالـــب    محو اثر
  جديد با مطالب قبلي

ب، سازمان ناقص مطال  
روشهاي غلط بازيـابي،    

  تداخل، سركوبي
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  :فراموشي
فراموشي به عدم توانايي ما در يادآوري اطالعات از حافظه دراز مدت اشـاره مـي كنـد                  
بسياري از اطالعاتي كه ما فكر مي كنيم فرامـوش كـرده ايـم هرگـز وارد حافظـه دراز                    

ت از حافظه كوتـاه مـدت       مدت نكرده ايم اين اطالعات پيش از ورود به حافظه دراز مد           
در پاسخ به اين پرسش كه چرا ما اطالعاتي را كه قبالً يـاد گرفتـه ايـم                  . خارج شده اند  

جديـدترين و معتبرتـرين ايـن       . فراموش مي كنيم چندين نظريه مختلـف وجـود دارد         
بـر طبـق ايـن نظريـه تمـام مطالـب       . نظريه ها، نظريه مربوط به مشكالت بازيابي است 

راي هميشه در حافظه دراز مدت باقي مي مانند و تنها علت فراموشـي              يادگرفته شده ب  
بـه يـاد    ابي بـراي    يـ عدم امكان دسترسي ما به اين اطالعات است يعني نشانه هـاي باز            

  .آوردن اطالعات مورد نظر يا موجود نيستند يا كافي نيستند
  نظريه هاي مربوط به فراموشي

كه در نظريه روانكاري شهرت يافتـه        يا سركوب خاطرات     repression واپس زدن ) 1
تواني انسان در يادآوري رويدادهاي ناخوشايند يا امور وابسته بـه آنهـا اشـاره               نااست به   

مي كند به اين نوع فراموشي، فراموشـي هيجـاني مـي گوينـد كـه آن را دليـل ديگـر                      
  .فراموشي اطالعات از حافظه دراز مدت مي دانند

ريه خاطرات بر اثر گذشت زمان محو مي گردند و در            بر طبق اين نظ    :ياددنظريه ر ) 2

نتيجه، بعد از مدتي كه از يادگيري يك مطلب سپري شد نخـواهيم توانـست آن را بـه                   
ياد آوريم، همچنين در اين نظريه گفته شده است كه خاطرات در طـول زمـان تغييـر                  
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يـر ممكـن    شكل مي دهند تا جايي كه ديگر شناسايي آنها را از ميان ساير خـاطرات غ               
 .مي گردد

       بـر طبـق ايـن نظريـه مطالـب مختلفـي كـه مـا         : interference نظريه تداخل) 3

مي آموزيم در يكديگر تداخل ايجاد مي كنند و همين امر سبب فراموشي مي شود يك 
 معرفي شـده  retroactive inhibitionنوع از تداخل با اصطالح بازداري پس گستر 

      هـاي بعـدي مـا بـا يادگيريهـاي قبلـي تـداخل             ، يادگيري   است در بازداري پس گستر    
مي كنند و سبب فراموشي مطالب قبالً آموخته شده مي شوند تداخل نوع دوم بازداري               

در اين نوع بازداري يادگيريهـاي قبلـي مـانع يـادآوري و مطالـب               . پيش گستر نام دارد   
  .جديداً يادگرفته شده مي شوند

 مـي شـوند يكـي رقابـت يادگيريهـاي           امل باعث فراموشي  بر طبق نظريه بازداري دو ع     
مختلف و در نتيجه مخلوط شدن مطالب يادگرفته شده با يكديگر ، ديگـري يـادگيري                

ياد رفتن مطالب يادگرفته شده و در نتيجه تداخل آنها با يكـديگر اسـت از                 زدايي يا از  
  .يند فراموشي نيز مي گوtwo factor theoryاين رو به نظريه دو عاملي

   social learning theory نظريه يادگيري اجتماعي

  . بيش از ديگران در معرفي نظريه فوق سهم داشته استBanduraآلبرت بندورا 
 محيطـي در ايجـاد و       antecedentبر اساس نظريه فوق هم متغيرهاي پيش آينـدي          

ي يـا  متغيرهاي خـود تحميلـ   (نگهداري رفتار موثرند و هم متغيرهاي واسطه اي ذهني          
  . محيطيconsequentو هم متغيرهاي پيامدي ) selfimposedخود ساخته 
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لذا روانشناسان پيرو اين نظريه، در بررسي عوامل موثر بـر رفتـار، نـه تنهـا بـه تحليـل                     
و رويـدادهاي محيطـي     ) كه بر انگيزاننده رفتار هستند    (رويدادهاي محيطي پيشايندي    

پردازند، بلكه طبقه ديگري از عوامل تعيـين        مي  ) كه در كنترل رفتار دخيلند    (پيامدي  
 انديشه ها، برداشت ها، تـصورات ذهنـي فـرد را      ،كننده رفتار، يعني متغيرهاي شخصي    

عينـي محيطـي و هـم عوامـل         بنابراين هم عوامل  . نيز مورد توجه خاص قرار مي دهند      
بر عكس نظريات سنتي رفتـار گرايـي نقـش         . ذهني شخص در تعيين رفتار نقش دارند      

  .تعيين كننده رفتار عمدتاً به عوامل محيطي نسبت داده مي شود
  يادگيري مشاهده اي

يادگيري اجتماعي، مهمترين نوع يادگيري انسان، يادگيري مشاهده اي         ر واضعان   به نظ 
 اگر ما قادر نبوديم كه در محيط اجتماعيـان از طريـق             به اعتقاد اين روانشناسان   . است

در چنين . ن به يادگيري بپردازيم زندگي ما مختل مي شد   مشاهده رفتار و اعمال ديگرا    
حالتي، بايد وقت و نيروي زيادي را صرف كسب دانش و مهارتها و نگرش هاي مختلف                
مي كرديم ولي خوشبختانه ما مقدار زيادي از دانش ها، مهارتها و ساير يادگيريهايمـان               

ز طريق مشاهده پيامدهاي رفتار     را از راه مشاهده رفتار والدين، دوستان، معلمان و نيز ا          
  .آنان كسب مي كنيم

 است كـه در  modelingيادگيري مشاهده اي در واقع همان تقليد آموزي يا سرمشق    
  .آن فرد با انتخاب يك الگو يا سرمشق به تقليد از رفتار او مي پردازد

  : مرحله توضيح داده است4بندورا اين يادگيري را در 
  attention  مرحله توجهي-1
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  retention  مرحله يادسپاري يا يادداري-2

   reproduction  مرحله توليدي يا بازآفريني-3

   motivational  مرحله انگيزشي-4

  :مرحله توجهي -1
اولين مرحله در يادگيري مشاهده اي توجه به رفتار سرمشق است اگـر يادگيرنـده بـه                 

 كـه داراي     افـرادي  .وخـت ار سرمشق توجه نكنـد چيـزي از رفتـار او را نخواهـد آم              ترف
موفقيت مهم، موفقيت زياد و دانش و تخصص فراوان باشند غالباً توجـه ديگـران را بـه                  

  .خود جلب مي كنند و براي آنها سرمشق واقع مي شوند
برخي از ويژگيهاي سرمـشق گيرنـده       ) شخص مورد تقليد  (عالوه بر ويژگيهاي سرمشق     

نياز به وابستگي، اعتماد به     : ويژگيها عبارتند از  اين  . نيز در يادگيري از راه تقليد موثرند      
نفس، احساس شايستگي، يعني هر چه اين ويژگيها در شخص بيـشتر باشـند احتمـال                

  .افزايش مي يابدسرمشق توجه كردن او به رفتار 
مهمترين عاملي كـه در يـادگيري مـشاهده اي بـه ويژگيهـاي سرمـشق و ويژگيهـاي                   

 اسـت   (lincentives)مشوقهايي  . اثر مي گذارد  ) زمعلم و دانش آمو   (سرمشق گيرنده   
و همچنين عوامـل ديگـري چـون        . كه در ازاء توجه دانش آموزان به آنها داده مي شود          

متمايز و مشخص كردن مطالب درسي، سرعت يـادگيري فـرد، پيچيـدگي مطلـب بـر                 
  .ميزان توجه دانش آموزان به آنچه قرار است بياموزند تأثير مي گذراد
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  )ياد داري(ه به يادسپاري  مرحل-2
دو رويداد مورد نياز براي يادگيري از راه مشاهده عبارتند از توجه به عملكرد سرمـشق                

 آن عملكـرد در  Symbolic replesentationو باز نمـايي نمـادي   ) مرحله توجهي(
  )مرحله به ياد سپاري(حافظه درازمدت 

و ) وير پديـده هـا در ذهـن       تـص (باز نمايي اعمال مورد مشاهده به دو صورت تجـسمي           
 صورت مي پذيرد و اين باز نمايي هـا بـراي يـاد داري يـا نگهـداري مطالـب در                      كالمي

  .حافظه و استفاده بعدي از آنها ضروري است
 يـا   مشاهده گراني كه فعاليت هاي سرمشق را به صورت كلمات، نـشانه هـاي مختـصر               

صـرفاً بـه مـشاهده آن       تصويرهاي روشن ذهني رمز گرداني مـي كننـد از كـساني كـه               
فعاليتها مي پردازند يا هنگام مشاهده ذهنشان به مطالب ديگري مشغول است بهتر ياد      

  .مي گيرند و كمتر فراموش مي كنند
دومين نظام بازنمايي كه عامل اصلي يـادگيري و يـاد داري انـسانها از راه مـشاهده بـه       

دورا مـي گويـد اكثـر       بنـ . حساب مي آيد رمز كالمي رويدادهاي مـورد مـشاهده اسـت           
فرآيندهاي شناختي كه به رفتار نظم مي دهند عمدتاً جنبه كالمي دارند نه ديداري، از               

طريق رمزهاي كالمي مي توانيم مقدار زيـادي از اطالعـات را در حافظـه                كه ما از     آنجا
ذخيره كنيم، باز نمايي كالمي در يادگيري و ياد داري و رويدادها نقش بـسيار مهمـي                 

  .دارد
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تكرار و مـرور مطالـب آموختـه    ) تجسمي و كالمي(عالوه بر بازنمايي مطالب در حافظه   
تكـرار  . شده نيز در يادگيري موثر است اين تكرار لزوماً نبايستي هميـشه آشـكار باشـد         

  .ي يا ذهني مي تواند به اندازه تكرار آشكار ثمر بخش باشدننها
  : مرحله توليدي يا بازآفريني-3

زهاي كالمي يا تجسمي موجود در حافظه به صورت اعمال آشـكار در             در اين مرحله رم   
انجام اين مرحله به معلم امكان مي دهد تا نحوه عملكرد فراگير را در مقايسه               . مي آيند 

 كنـد كـم و كـسريهاي يـادگيري تنهـا در             با آنچه كه مي بايست آموخته باشد ارزيابي       
آنچـه را كـه مـشاهده          تـا   بخواهـد   صورتي معلوم خواهد شد كه معلم از يادگيرنـدگان          

يكي از تدابير اصالح عملكرد ناقص در فراگيران اسـتفاده از           . كرده اند عمالً نشان دهند    
  .بازخورد است

پژوهش هاي متعدد نشان داده اند كه كسب اطالع از نتايج كار، يعنـي بـازخورد سـاده         
  .ت مهمي دارندبدون همراهي با تأييد يا سرزنش، بر رفتار يادگيرنده تاثيرا

  :مرحله انگيزش -4
رفتار يادگرفته شده از راه مشاهده، در صورتي به عملكرد تبديل مي شوند كه با تقويت             

به سخن ديگر اگر يادگيرنده به خـاطر انجـام رفتـاري كـه از راه مـشاهده               . همراه باشد 
انجـام آن   اما اگر   . است تقويت دريافت نمايد به انجام آن رفتار خواهد پرداخت         آموخته  

رفتار تنبيه به دنبال داشته باشد يا تقويتي به دنبال نياورد آن رفتـار را انجـام نخواهـد                
  .داد
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بنابراين ، نظريه يادگيري اجتماعي و نظريه شرطي سازي رفتار كنـشگر در بـاره تـاثير          
اما اختالف عمده آنهـا در ايـن        . تقويت در شكل دادن و نگهداري رفتار اتفاق نظر دارند         

 كه در نظريه يادگيري اجتماعي تقويت و تنبيه بر انگيزش يادگيرنده براي انجـام               است
عملكرد موثر است و در يادگيري نقش زيادي ندارند در صورتي كه در نظريـه شـرطي                 

  .ن را واپس مي زندآسازي كنشگر تقويت موجب يادگيري رفتار مي شود و تنبيه 
رد تمايز قائل است زيرا افراد تمام آنچـه  نظريه يادگيري اجتماعي بين يادگيري و عملك   

  .ياد مي گيرند به عمل در نمي آورند
  .من به يك نوع يادگيري به نام يادگيري نهفته اشاره مي كندلتو

يادگيري نهفته به آن يادگيري اشاره مي كند كه در زمان يادگيري با عملكـرد آشـكار                 
اما بعد كه تقويت    . يا پاداش ندارد  اين يادگيري نيازي به تقويت و       . نشان داده نمي شود   

  .مناسب ظاهر مي شود، آنچه كه قبالً ياد گرفته شده است به عمل در مي آيد
در واقع اين همان نكته اي است كه در تعريف يادگيري آمده است كه يادگيري ايجـاد                 

ن تغيير در رفتار بالقوه يادگيرنده يا ايجاد نوعي توانايي در او است و عملكرد شـاخص آ           
امـا تبـديل    . بنابراين يادگيري ممكن است در غياب عوامل تقويتي صورت پذيرد         . است

  .آن به عملكرد قابل مشاهده نياز به عوامل انگيزشي، يعني تقويت و پاداش دارد
سه دسـته   ) توان و هونزيك  (در يكي از آزمايش هاي معروف مربوط به يادگيري نهفته           

روه از موش هـا بـراي گـذار از داالنهـاي مـاز و              يك گ . موش مورد آزمايش قرار گرفتند    
به گروه ديگر اجازه داده شد . با غذا تقويت شدند) gool box(رسيدن به جعبه هدف 

تا به اكتشاف در اطراف ماز بپردازد اما وقتي كه هر يك از مـوش هـاي ايـن گـروه بـه                       
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بـا  . اختجعبه هدف مي رسيد آزمايشگر بدون دادن تقويت آن را از ماز خارج مـي سـ                
يعني غذا به آنها ( روز اول آزمايش مانند گروه دوم رفتار شد 10موشهاي گروه سوم در 

يعنـي پـس از   ( روز با آنها با مانند گروه اول رفتار شـد       7اما بعداً براي مدت     ) داده نشد 
، در اين آزمايش هر سه گـروه آزمـودني در     )رسيدن به جعبه هدف با غذا تقويت شدند       

يزهايي ياد گرفتند زيرا هر روز از روز قبل در رسيدن به جعبه هـدف               جريان آموزش چ  
اما گروهي كه تقويـت دريافـت كـرد سـريع تـر از دو گـروه                 . خطاهاي كمتري داشتند  

با ايـن وصـف، وقتـي كـه در روز           . تقويت نشده راه رسيدن به جعبه هدف را ياد گرفت         
ملكرد آنها با سرعت زياد به      ع) غذا دريافت كردند  (هفتم اعضاء گروه سوم تقويت شدند       

با توجه به يافته هـاي ايـن آزمـايش مـي            . حد عملكرد گروه تقويت شده افزايش يافت      
تقويـت راه خـود را در درون مـاز يـاد            توان نتيجه گرفت كه موش ها، پيش از دريافت          

گرفته بودند، يعني نقشه ماز را آموخته بودند و غذا به عنوان يك عامل انگيزشي سبب                
  .كه آنها يادگيري خود را به عملكرد آشكار تبديل كنندشده 

تولمن در تدوين نظريه خود در اين باره كه پاداش و تنبيه چگونه رفتار را تحت تـاثير                   
در آزمايش مربوط به يـادگيري      . قرار مي دهند، بين يادگيري و عملكرد تمايز قائل شد         

گرفت اما تا زماني كه پـاداش       نهفته، موش درباره وضعيت ساختماني ماز چيزهايي ياد         
  . يادگيري در عملكردش ظاهر نشدنينگيخت به انجام آنچه كه آموخته بود برحيوان را
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  )1930تولمن و هونزيك (يافته هاي مربوط به آزمايش يادگيري نهفته در موشها 
  

  
  

ار در يادگيري اجتماعي بندورا نيز همين تمايز بين يادگيري و عملكرد مورد تاكيد قـر              
به آزمايش زير از بندورا كه در آن تفاوت بين يـادگيري و عملكـرد نـشان                 . گرفته است 

  .داده شده است اشاره مي شود
هر دو  . به دو گروه تصادفي تقسيم شدند     ) تعدادي پسر و دختر   (كودكان مورد آزمايش    

بـازيگر فـيلم كـه يـك        (گروه آزمودني به تماشاي فيلمي پرداختند كه در آن سرمشق           
در فيلمـي كـه   . رفتار پرخاشگرانه جسماني و كالمي انجام مي داد       ) ان بزرگسال بود  انس

يكي از اين دو گروه مشاهده كرد، سرمشق به خاطر پرخاشگريهايش بـه شـدت تنبيـه                 
مي شد و در فيلم ديگر كه به گـروه دوم نـشان داده شـد بـازيگر بـراي انجـام اعمـال                        
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يافته هاي ايـن پـژوهش نـشان        . فت مي كرد  پرخاشگرانه اش به مقدار زياد تقويت دريا      
داد كه در آزمون سنجش رفتار تقليدي كه از آزمودنيهـا بـه عمـل آمـد كودكـاني كـه        
شاهد تقويت رفتار سرمشق بودند نسبت به كودكاني كه شـاهد تنبيـه رفتـار سرمـشق        

  .بودند رفتار پرخاشگرانه بيشتري از خود بروز دادند
صله پس از آزمون مربوط به سنجش رفتـار تقليـدي           در قسمت بعدي آزمايش كه بالفا     

 هر چه بيشتر اعمال بازيگر فيلم، با شـكالت           تكرار اجرا شد، كودكان هر دو گروه، براي      
تقويت شدند به رغم تفاوتهاي اوليه بين دو گروه همه كودكان مورد آزمايش تقريباً بـه                

اي نشان مي دهند كه كودكان      اين يافته ه  . يك اندازه رفتار بازيگر فيلم را تقليد كردند       
هر دو گروه پيامدهاي مختلف رفتار سرمشق را مشاهده كرده بودند در ميزان يادگيري              

اما اختالف آنهـا در مرحلـه اول آزمـايش مربـوط بـه اخـتالف در                 . با هم يكسان بودند   
از ) عملكـرد (عملكرد آنها بود يعني پيامدهاي رفتار سرمشق بـر احتمـال انجـام رفتـار            

تقليد كننده ها تاثير داشت، اما اين پيامدها بر يادگيري رفتار يا كـسب رفتـار از                 سوي  
راه تقليد بي تاثير بود، به سخن ديگر، هر دو گروه آزمودني در همان ابتداي آزمايش بر  
اثر مشاهده رفتار سرمشق ، آن رفتار را ياد گرفتند و لذا تقويت و تنبيه بر عملكرد آنها                  

  .ه بر يادگيري آنهاموثر بوده است، ن
نتايج آزمايش باال مطلب ديگري را هم روشن مي سازند و آن اين است كه يادگيري از                 
راه مشاهده مي تواند بدون نياز به انجام رفتار آشكار از سوي مـشاهده كننـده صـورت                  

اگر رفتار مورد نظر مـورد مـشاهده قـرار گيـرد و در حافظـه رمزگردانـي شـود                    . پذيرد
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ن مي گردد و انجام عملكرد آشكار براي نشان دادن آنچه ياد گرفته شده              يادگيري تأمي 
  .تنها زماني ميسر است كه يادگيرنده با موقعيت مناسبي روبه رو شود

  انگيزش و يادگيري
هدايت رفتار او به سوي نـوعي هـدف         انگيزش به حالت هاي دروني ارگاسم كه موجب         

ا مـي تـوان بـه عنـوان نيـروي محـرك             مي شود اشاره مي كند به طور كلي، انگيزش ر         
  .فعاليت هاي انسان و عامل جهت دهنده آن تعريف كرد

با اين حال مي توان     . انگيزه اصطالحي است كه غالباً با انگيزش مترادف به كار مي رود           
انگيزه را دقيق تر از انگيزش به عنوان حالت مشخصي كه سبب ايجاد رفتـاري، معـين                 

ن ديگر، انگيزش عامل كلي مولد رفتار به حساب مي آيـد      به سخ . مي شود، تعريف كرد   
در حاليكه انگيزه را علت اختصاصي يك رفتار مشخص مي دانند مثالً وقتي مي پرسيم               

  .كه چرا فالن شخص رفتار خاصي را انجام مي دهد به دنبال انگيزه او هستيم
  :راسل در كتاب انگيزش خود در اين باره مي گويد

     ر براي مشخص كردن قصد يـا بـازده دلخـواه يـك رفتـار بـه كـار                   انگيزه در بحث حاض   
  .پس كاربرد اصطالح انگيزه در مورد حيوانات جايز نيست......... مي رود 

از لحاظ پرورشي، انگيزش هم هدف است و هم وسيله، بـه عنـوان هـدف مـا از دانـش                     
اجتمـاعي  آموزان و دانشجويان مي خواهيم نسبت به موضـوع هـاي مختلـف علمـي و                 

عالقه كسب كنند، از اين رو تمام برنامه هاي درسي كه در آنهـا فعاليـت هـاي حيطـه                    
بـه عنـوان وسـيله، انگيـزش        .  ملحوظ شده است داراي هدف انگيزشي هـستند        عاطفي
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مانند آمادگي ذهني يا رفتارهاي ورودي يك پيش نياز يادگيري به حساب مـي آيـد و                 
اگر دانش آموزان و دانشجويان نسبت به       . تاثير آن بر يادگيري يكي از امور بديهي است        

به توضيحات معلـم توجـه      ) يني باشند داراي انگيزش سطح پاي   (درسي بي عالقه باشند     
 نخواهند داد و باالخره پيـشرفت چنـداني         متكاليف خود را با جديت انجا     . نخواهند كرد 

داراي (اما اگر عالقه آنها نسبت بـه مطالـب درسـي بـاال باشـد                . نصيب آنها نخواهد شد   
 هم به توضيحات معلم با دقت گوش خواهنـد داد هـم بـه       ) انگيزش سطح بااليي باشند   

دنبال كسب اطالعات بيشتري در زمينه مطلب درسي خواهنـد رفـت و هـم پيـشرفت                 
  .زيادي نصيب آنها خواهد شد

آن يك متغير فرضي است و . نگيزش نيز مستقيماً قابل مشاهده نيست     ، ا مانند يادگيري 
از . روانشناسان بود و نبود آنرا در جانداران از راه مشاهده رفتار آنها استنباط مي كننـد               

جا كه انگيزش جنبه فرضي و استنباطي دارد تعابير مختلفي از آن به دست آمده و به آن
گونه هاي مختلف تفسير شده است نظريه هاي گوناگون براي توصيف و تبيين انگيزش 

كه در زير مختصراً بـه معرفـي پـاره اي از            . مفاهيم مختلفي را مورد بحث قرار داده اند       
  .آنها مي پردازيم

  زه و رفتار نقش پذيريبازتاب، غري
 به عنوان رابطه ساده بين يك محرك و يك پاسخ تعريف مي شـود از                Reflexبازتاب  

جمله تنگ شدن مردمك چشم در برابر نور و ترشح بزاق دهان بر اثر قرار گـرفتن غـذا      
رفتارهـاي  در دهان را به عنوان نمونه هايي از بازتاب متذكر مي شويم ويژگيهاي مهـم                

يكـي از   . ه بودن، غير ارادي بودن، نا آگاهانه بـودن و ارثـي بـودن آنهاسـت               بازتابي ساد 
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مفاهيم ديگر روانشناسي كه با مفهوم بازتاب ارتباط نزديك دارد اما با آن متفاوت است               
  . نام داردinstinctغريزه 

غريزه بنا به تعريف رفتاري است پيچيده، ارثي، ناآموختني كه در همه اعضاء يك نـوع                
به طور يكسان ديده مي شود، نمونه هايي از غريزه جانوران عبارتند از مهاجرت              جاندار  

  . پستاندارانبورهاي عسل، زمستان خوابي بعضي ازپرندگان، گردآوري عسل در زن
بازتـاب  . با توجه به توضيحات باال، بين غرائز و بازتاب ها تفاوت هاي عمده وجـود دارد               

كه غريزه يك رفتار پيچيده است بازتاب اگر چه         يك واكنش ساده جاندار است، در حالي      
در اصل ارثي است اما يادگيري و تجارب زندگي بر آن تـاثير فـراوان دارد، در حاليكـه                   
غريزه ارثي است و از يادگيري و تجربه تاثير زيادي نمي پـذيرد و بازتابهـا در انـسان و                    

و ...  ديـده نمـي شـوند        حيوان مشتركند اما غرائز به شكل روشن و آشكار در افراد بشر           
اصـطالح  . آنها را بيشتردر جانوران پست، به ويژه حـشرات بـه وضـوح مـي تـوان ديـد                  

روانشناختي ديگري كه به مفهوم غريزه شباهت زياد دارد و آن هم عمدتاً در مطالعـات                
نقـش پـذيري را بـه       .  اسـت  imprintingجانوري كشف و بررسي شده نقش پـذيري         

 او در اثـر برخـورد بـا        ردر جاندار كه در مرحله حساسي از عمـ        عنوان رفتار پيچيده اي     
محرك معيني از او سر مي زنـد تعريـف كـرده انـد رفتـار نقـش پـذيري در بعـضي از                        

اين رفتار جفت گزيني و رفتار جنسي جـانوران را          . پرندگان و ماهي ها ديده شده است      
متحركـي را كـه در      براي مثال ادراك هاي تازه از تخم درآمـده هـوش            . ياري مي دهد  

تحـرك در   شـي م ابسته مي شوند ايـن ومعرض آن قرار گيرند دنبال مي كنند و به آن          
 دانـشمندي كـه     Lorenzلـورنز   . محيط طبيعي جوجه ادراك ها معموالً مادر آنهاست       
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سلسله مطالعات مهمي درباره رفتار نقش پذيري جانوران انجام داده گزارش كرده است         
، بعد از تولد، خود او را به جاي مادر برگزيد و براي مـدت هـا                 كه يكي از بچه اردك ها     

مانند يك سگ وفادار همه جا به دنبال لورنز مي رفت، جالب اينجاست كه وقتـي ايـن                  
بچه اردك به سن بلوغ رسيد به جاي جفت گيري با همنوعـان خـود مـي خواسـت بـا                     

  .لورنز رابطه جنسي برقرار كند
  . هستندdrive و سائق needياز مفاهيم ديگري جانشين غريزه ن

  نياز و سائق
بنا به تعريف، نياز به يك حالت كمبود يا نقصان در موجود زنده اشاره مي كند و سائق                  

براي مثال ما نياز به غـذا داريـم و ايـن          . به انرژي يا تمايل حاصل از نياز گفته مي شود         
 نيـاز و سـائق وقتـي        نياز سائق گرسنگي را در ما ايجاد مي كند بر طبـق نظريـه هـاي               

موجود زنده احساس نياز مي كند اين احساس يك احساس ناخوشايند اسـت و وقتـي                
  .نياز او ارضاء مي شود اين حالت براي او يك حالت خوشايند است

  تگينظريه برانگيخ
اشاره مي  برانگيختگي اصطالحي است كه به حالت تهييج، توجه يا گوش به زنگ بودن              

مورد متغيرهاي انگيزشي است كـه بـراي آن شـاخص هـاي قابـل               برانگيختگي از   . كند
اين شاخص هاي فيزيولـوژيكي از      . مشاهده و قابل اندازه گيري فيزيولوژيكي وجود دارد       

 برقي دستگاه عصبي به دست مي آينـد كـه           –جنبه هاي شيميايي    تغييرات حاصل در    
داده  نـشان  electro encephalographمستقيماً به وسيله دستگاه برق نگـار مغـز   
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اين دستگاه سطوح مختلف برانگيختگي را به صورت الگوهاي مختلـف امـواج             . ودمي ش 
        نــام دارد نــشان electroen phalogram (EEG)مغــزي كــه نگــاره برقــي مغــز 

  .مي دهد
با امواج منظم، عميق و كند كه مـوج آلفـا نـام دارد              ) حالت استراحت (برانگيختگي كم   

 كم عمق، تند كه موج بتـا نـام          ،و برانگيختگي زياد با امواج نامنظم     نشان داده مي شود     
ايجاد تغيير در سطح برانگيختگي همچنين با ايجاد تغييـر در           . دارد مشخص مي گردد   

ويژگيهاي برقي پوست همراه است يعني وقتي سـطح برانگيختگـي افـزايش مـي يابـد                 
يش در قابليـت هـدايت برقـي        اين افزا . قابليت هدايت برقي پوست نيز افزايش مي يابد       

پوست از طريق تعريق حاصل در پوست صورت مي گيرد كه در كف دسـت هـا انـدازه                   
همچنـين وقتـي سـطح     . گيري مي شود و به آن پاسخ گـالوانيكي پوسـت مـي گوينـد              

برانگيختگي افزايش مي يابد در ميزان تنفس، ضربان قلب، فشار خون يا قطـر شـريان                
كمتـرين  . ه همه به طور دقيق قابل اندازه گيري هـستند         خون افزايش ديده مي شود ك     

ميزان برانگيختگي در حالت خواب و اسـتراحت وجـود دارد و بيـشترين آن در حالـت                  
  . زياد، يعني حالت اضطراب و وحشت ديده مي شودتهييج

بر طبق نظريه برانگيختگي، منابع اوليه برانگيختگي گيرنـده هـاي دور هـستند چـون                
يي و بينايي، اما منابع ديگر تحريك از جمله فعاليت مغز نيز منجـر بـه                اندام هاي شنوا  

  .برانگيختگي مي شوند
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  برانگيختگي و يادگيري
اين مطلب درباره يادگيري نيـز      . رفتار موثر در سطح بهينه برانگيختگي انجام مي گيرد        

در يادگيري ميزان برانگيختگي كم با توجه كم مشخص مـي شـود و ايـن                . صادق است 
بنابراين معلم بايد بـراي     . التي است كه در يادگيرندگان به يادگيري زياد نمي انجامد         ح

افزايش سطح برانگيختگي دانش آموزان و دانشجويان با توسل به تدابير مختلف، توجه             
  .آنها را به درس جلب نمايد

معلم در كالس درس نقش يك محرك را بـازي مـي كنـد و ميـزان تحريكـاتي را كـه                      
معنـي دار بـودن     . گان دريافت مي كنند تـا حـدود زيـادي در اختيـار دارد             يادگيرند

مطالب، پيچيدگي و سهولت گفته ها و رفتارهاي معلم، طرز نگـاه كـردن او و                
) برانگيختگـي ( همـه بـه طـور مـستقيم توجـه            كيفيت نوشته هاي او بر روي تابلو      

ده از تـدابير آموزشـي      دانشجويان و دانش آموزان را تحت تاثير قرار مي دهند با اسـتفا            
ناظر بر اين ويژگيها معلم مي تواند برانگيختگي دانش آموزان و دانشجويان را در سطح               

اگر معلم ميزان برانگيختگي دانش آموزان را تا سطح ناراحت كننده           . بهينه حفظ نمايد  
مثالً از طريق بحث پيرامون مطالب وسائل خيلي پيچيده در ايـن صـورت              . اي باال ببرد  

گيرندگان ممكن است براي كاهش سطح برانگيختگي توجه خود را از او باز بگيرنـد               ياد
و همچنين معلم ممكن است از طريق ارائـه مطالـب كـسل كننـده و روش يكنواخـت                   
آموزشي سطح برانگيختگي دانش آموزان را پايين آورد، باز هم آنها بي تـوجهي نـشان                

نـي داري، تـازگي، پيچيـدگي حركـات         خواهند داد از آنجا كه سطح برانگيختگي با مع        
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نسبت مستقيم دارد، هر نوع تغييري در رفتار معلم كه منجر بـه افـزايش ايـن عوامـل                   
  . را باال خواهد بردفراگيرانشود توجه 

  فنون ايجاد انگيزش در يادگيرندگان
آنچه را كه از يادگيرندگان به عنوان هدف آموزشي انتظار داريد در آغاز درس دقيقاً   -1

  . ه آنها بگوييدب
ترغيب و هدايت يادگيري دانش آموزان و دانشجويان مستلزم بيان صريح هـدف هـاي               

  .آموزشي و نوع رفتار يا مهارتهايي است كه آنها مي خواهند بياموزند
  .  در شرايط مقتضي از تشويق هاي كالسي استفاده كنيد-2

 مرحبـا پـس از عملكـرد        در بسياري از مواقع استفاده از اظهاراتي چـون خـوب، عـالي،            
  .فراگير از تدابير مؤثر انگيزشي است

از آزمونها و نمـرات بـه عنـوان وسـيله اي بـراي ايجـاد انگيـزش در يادگيرنـدگان            -3

  . استفاده كنيد
بنابراين معلم مي تواند با اجـراي       . نمره هاي معلمان داراي ارزش انگيزشي زياد هستند       

ان را باال ببرد، با اين حال، نكته اي را كـه بايـد   مكرر آزمونها سطح انگيزشي يادگيرندگ  
 اين است كـه از آنهـا بـه عنـوان            در رابطه با آزمونها و امتحانات مختلف در نظر بگيريد         

وسيله اي براي دادن بازخورد به دانـش آمـوزان در رابطـه بـا نحـوه عملكـرد و ميـزان                   
  .ب و تنبيه آنانيادگيري شان استفاده كنيد، نه به عنوان وسيله اي جهت ارعا

  .از خاصيت برانگيختگي مطالب مختلف استفاده كنيد -4
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محركهاي تازه، تعجب برانگيز، پر معني سطح برانگيختگي را افزايش مي دهند و سبب              
تحريك حس كنجكاوي يادگيرنده مي شوند معلم مي تواند با ارائـه مـسائل و مطـالبي                 

  .يجاد انگيزش نمايندكه از اين ويژگيها برخوردارند در يادگيرنده ا
  .مطالب آموزشي را از ساده به دشوار ارائه دهيد -5

ارائه مطالـب درسـي بـه صـورت متـوالي، از سـاده بـه دشـوار موجـب مـي شـود كـه                          
يادگيرندگان ابتدا در يادگيري مطالب ساده به اندازه كافي موفقيت به دست آورند اين              

دگيري هاي بيشتر افزايش مي دهد و    كسب موفقيت اوليه انگيزش يادگيرنده را براي يا       
  .بر آمادگي او مي افزايد

  .از ايجاد رقابت و هم چشمي در ميان دانش آموزان جلوگيري كنيد -6
از ايجاد رقابت بين دانش آموزان كه به كسب موفقيت در معدودي از آنهـا و                معلم بايد   

منظور مـي توانـد   معلم به اين  . شكست اكثريت آنها مي انجامد جلوگيري به عمل آورد        
 مثال، بـراي جلـوگيري از ايجـاد رقابـت ميـان             مختلف استفاده كند به عنوان    از تدابير   
 در بحث هاي كالسي، معلم بايد در جريان بحث، پس از گفتن نـام فراگيـري                 فراگيران

بپردازد نه اينكه ابتدا سوال را طرح كند و بعد از كالس بخواهد تا               معين به طرح سوال   
اين روش موجب خواهد شـد      . اند به طور داوطلبانه به سوال او جواب دهد        هر كه مي تو   

و همه افراد   نمايد  كه معلم مشاركت همه افراد كالس را در فعاليت هاي آموزشي جلب             
كالس تقويت دريافت كنند اما اگر معلم ابتدا سوالي را طرح كند و بعد از دانش آموزان            

دهد، تعداد كمـي از دانـش آمـوزان مـستعد و            بخواهد تا هر كه مي تواند به آن جواب          
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و تقويـت واقـع خواهنـد       قوي كالس به سوال پاسخ خواهند داد و تنها آنها مورد تاييد             
  .شد
هنگام آموزش مطالب تازه از مثالهاي آشنا استفاده كنيد و هنگام كـاربرد مطالـب                -7

  .آموخته شده از موقعيت هاي تازه استفاده نماييد
ح و تشريح مطالب به طور كالمي، تا آنجا كـه ممكـن اسـت از روش           عالوه بر توضي   -8

  .هاي ديگر آموزشي نيز استفاده كنيد
  .پيامدهاي منفي مشاركت يادگيرندگان در فعاليت يادگيري را كاهش دهيد -9

 در امر يادگيري بايـد بـه تقويـت مثبـت مواجـه گـردد تـا موجـب                    فراگيرانمشاركت  
 ايـن   درين منظور بايد سعي كند از پيامـدهاي آزارنـده      دلسردي آنها نشود معلم براي ا     

  :امر جلوگيري به عمل آورد اين عوامل شامل 
از دست دادن حس اعتماد به نفس در نتيجه شكست در حل كردن مسائل و يـا                  )الف

  .انجام فعاليت هاي يادگيري
  .گرفتن نمره كم در امتحاني كه معلم محتوي آن را قبالً آموزش نداده است )ب

  . اجبار در انجام تكاليفي كه سطح دشواري آنها خارج از توانايي يادگيرنده است)ج

  . بي توجهي معلم بر كوشش هاي يادگيرندگان)د

  .يادگيرنده به رقابت با كساني كه از او توانايي بيشتري دارند مجبور ساختن )ه

ادن بـه   مجبور ساختن يادگيرندگان به ساكت و آرام نشـستن در كـالس و گـوش د             )و

  .سخنرانيهاي خسته كننده معلم
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  .ان به انجام كارهاي تحقير آميز و دور از حيثيت آنانمجبور ساختن يادگيرندگ )ز

 به دانش آموزان مسائل و تكاليفي بدهيد كه نه خيلـي سـاده و نـه خيلـي دشـوار                    -10

  .باشد
بـا   تا آنجا كه ممكن اسـت مطالـب درسـي را بـه صـورت معنـي دار و در ارتبـاط                 -11

موقعيت هاي واقعي زندگي ارائه دهيد و در حد امكان در انجام فعاليت هـاي آموزشـي                 
  .به يادگيرندگان آزادي عمل بدهيد

روانشناسان انسان گرا معتقدند كه انگيزه واقعي انسانها در يـادگيري، انگيـزه درونـي و                
اني بر طبق اين نظر افراد بشر درصدد كشف اطالعـات و درك معـ             . خودجوش آنهاست 

لذا هر چه قدر مطالب معني دارتر . امور هستند و اين امر موجب يادگيري آنها مي شود
بـراي ايـن منظـور    . و منطقي تر جلوه كنند كنجكاوي فرد را بيشتر تحريك مي نمايند          

فضاي آموزشي بايد باز و آزاد و انساني باشد به گونه اي كه افـراد آزادي عمـل داشـته                    
  .ري را مايلند خود انتخاب نمايندباشند تا هر شيوه يادگي

  نظريه انگيزشي نسبت دادن
يكي از نظريه هاي جديد انگيزشي كه از نظريه هاي شناختي روانشناسي انگيزش است 

كـسان زيـادي در تـدوين ايـن         .  نـام دارد   (attribution)نظريه اسناد يا نسبت دادن      
مـي تـوان بنيـان گـذار آن      را Fritz Heiderنظريه سهم داشته اند، اما فرتيز هايـدر  

يكي از فرض هاي عمده نظريه اسناد اين است كـه جـستجو بـراي درك فهـم           . دانست
بنابراين هدف اين نظريه پيدا     . امور و علل رويدادها مهمترين منبع انگيزش انسان است        
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كردن راههايي است كه در آن افراد به توضيح و تبيين رويدادها و روابط علت و معلولي 
اصطالح نسبت دادن يا اسناد به علت هايي كه فرد براي رويدادها            . ا مي پردازند  بين آنه 

  .يا نتايج اعمالش بر مي گزيند و جنبه استنباطي شخصي دارند اشاره مي كند
  : اجزاء مهم نظريه نسبت دادن عبارتند از

   تبيين هاي فرد براي علل موفقيت ها و شكست هاي خود)1

   يا استنباط هاي عليويژگيهاي اين تبيين ها )2

   نقش واكنش هاي عاطفي حاصل از اين استنباط ها در تعيين رفتارهاي بعدي)3

     تبيين هايي كه افراد به طور معمول براي موفقيت هـا و شكـست هـاي خـود انتخـاب                   
مي كنند به توانايي شخص، سعي و كوشش، سـطح دشـواري تكليـف، بخـت و اقبـال،                   

ـ     ده مي شوند اين تبيين    ي نسبت دا  رحالت روحي و بيما    ي در ها يـا اسـتنباط هـاي علّ
ابعاد يا ويژگيهاي منبع عليت، ثبات و كنترل  پذيري متفاوتند ايـن ابعـاد يـا ويژگيهـا                   
انتظارات متفاوتي براي آينده در فرد ايجاد مي كنند، منجر بـه واكـنش هـاي عـاطفي                  

  . دستخوش تغيير مي سازند مي شوند كه اينها به نوبه خود رفتار آتي فرد را   متفاوتي
.  ريـشه دارد achievement motivationنظريه واينر در نظريه انگيـزش پيـشرفت   

انگيزش تابعي است از متغيرهاي مربوط به تكليف مورد نظر و ويژگيهاي فرد از لحـاظ                
ر اضـافه مـي كنـد كـه     واينـ . ب موفقيـت بـا احتـراز از شكـست     كوشش در جهت كـس    

 متغيرهاي مربوط به تكليف و رفتار بعدي نقش واسطه          ن بي رويدادهاي دروني يا ذهني   
براي مثال، افراد داراي انگيـزش پيـشرفت سـطح بـاال از كـساني كـه                 . را ايفا مي كنند   
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لـذا در انجـام     . انگيزش پيشرفت سطح بااليي ندارند خـود را توانـاتر تـصور مـي كننـد               
 كنـد كـه تـاثير       تكاليف كوشش بيشتري به كار مي بنـدد، واينـر همچنـين ادعـا مـي               

متغيرهاي مربوط به تكليف يكسان نيـست يعنـي موفقيـت در يـك تكليـف دشـوار از                   
  .موفقيت در يك تكليف ساده غرور بيشتري مي آفريند

  منابع كنترل
در نظريه واينر چندين علت عمده وجود دارند كـه افـراد معمـوالً آنهـا را بـراي نتـايج                     

ها اين علت . ورد استناد قرار مي دهند     خود م  موفقيت آميز يا شكست آميز اعمال و رفتار       
عبارتند از توانايي شخصي، سعي و كوشش، سطح دشواري تكليف مورد نظـر، بخـت و                

اين علت ها بـه وسـيله فـرد در رابطـه بـا ابعـاد                . اقبال، حالت روحي و بيماري ديگران     
نـد  مختلف تعبير و تفسير مي شوند گروهي از صاحب نظران نظريه نسبت دادن معتقد             

كه افراد موفقيت ها و شكست هاي خود را به عوامل مشخصي نسبت مي دهند يـا بـه                   
و از اين رو دو منبـع مهـم كنتـرل يكـي درونـي و ديگـري بيرونـي را                     عوامل محيطي   

 locus of controlشناسايي كرده اند اين نظريه به نظريـه منبـع يـا مكـان كنتـرل      
  .شهرت دارد

 دادنهاي علّي در رابطه بـا منـابع درونـي و بيرونـي              يكي از پيامدهاي مهم ديگر نسبت     
پيامدهاي .  استself-estemكنترل رابطه آن با احساس احترام به خود يا عزت نفس 

مثبت رفتار كه به علت هاي دروني چون توانايي و سعي و كوشش نسبت داده مي شود 
  .در شخص احساس غرور و عزت نفس يا اعتماد به خود ايجاد مي كند
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  :ر به گفته واينبنا
نسبت دادنهاي علّي تا حدودي تعيين كننـده پيامـدهاي عـاطفي موفقيـت و شكـست                 

وقتي كه موفقيت و شكست به عوامل درونـي نـسبت داده مـي شـوند غـرور و           . هستند
 افزايش مي يابند و وقتي كه موفقيت و شكست به عوامل بيروني نسبت داده  شرمساري

بنـابراين مـوفقيتي كـه فـرد آن را بـه            . ي يابنـد  مي شوند غرور و شرمساري كاهش مـ       
سادگي تكليف يا خوش اقبالي خود نسبت مي دهد احساس غرور بيشتري ايجـاد مـي                

به همين منوال، شكـستگي كـه بـه توانـايي كـم يـا       . كند و جنبه تقويت زيادتري دارد    
كوشش كم نسبت داده مي شود و بـه شرمـساري بيـشتر مـي انجامـد و اثـر تنبيهـي                      

به طور خالصه منبع كنترل بر پيامدهاي عـاطفي يـا هيجـاني ناشـي از                . ري دارد زيادت
  .بازده هاي پيشرفت تاثير دارد

  جريان نسبت دادن
 نتايج نسبت دادن ها يا شناخت هاي        feelingبر طبق نظريه نسبت دادن احساس ها        

 همچنـين احـساس هـا از راه       . فرد هستند اما احساس ها شناخت را تعيين نمي كننـد          
مثالً اگر شخصي كه نسبت به شخص ديگـري         . كسب اطالعات تازه مي توان تغيير داد      

خشمگين است مطلع شود كه مشكل او از كس ديگري ناشي مي شود خشم او نـسبت   
  .به كسي كه او را منبع ناراحتي خود مي داشته است فروكش مي كند
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  :پيشامدهاي استباط هاي علّي
بت دادن در دسـترس فـرد قـرار دارنـد پيـشايندهاي             منابع اطالعاتي كه بـيش از نـس       

براي اينگونه استنباط ها سه نوع پيشايند به شرح زيـر           . استنباط علّي ناميده مي شوند    
  :وجود دارند

  اشاره اي اطالعاتي خاص) 1

   ساخت شناختي دروني فرد كه به آن طرحواره هاي علّي مي گويند)2

   ويژگيهاي فردي)3

اين منبع اطالعاتي مواردي چون تاريخچه موفقيت و     : ي خاص  اشاره هاي اطالعات   -1
شكست قبلي، هنجارهاي اجتماعي، عملكـرد ديگـران و زمـان مـصرف شـده بـر روي                   

اين اشاره ها به استنباط علّـي مختلـف دربـاره موفقيـت يـا               . تكليف را شامل مي شوند    
عامل تعيـين   تاريخچه گذشته فرد از موفقيت هاي او عمده ترين          . شكست مي انجامند  

  كننده براي فرد در انتخاب توانايي
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  ):ع(حضرت علي 
  

  دو چيز مردم را هالك كرده
  ترس از نداري، فخر طلبي


