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مقدمه
از زمان آغاز روانشناسی به عنوان یک علم مستقل ،یادگيري یک موضوع اصلی در پژوهشهاي روانشناختی بوده است (دي
هاور ،بارنز -هولمز و مورس .(3102 ،روانشناسان در سالهاي اخير به تعریفهایی از یادگيري تمایل نشان دادهاند كه به تغيير
در رفتار مشاهده پذیر اشاره میكند .معروف ترین این تعریف ها ،تعریفی است كه به وسيله كيمبل پيشنهاد شده است؛ به زعم
كيمبل یادگيري تغيير نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه (توان رفتاري) است كه در نتيجه تمرین تقویت شده رخ میدهد .اگر چه
این تعریف بسيار معروف است ولی به هيچ وجه مورد پذیرش همه روانشناسان نيست .در این تعریف چند نكته قابل بحث
است ،نخست اینكه ،یادگيري تغيير در رفتار است .به عبارتی نتایج یادگيري همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده پذیر
باشند .پس از یادگيري یادگيرنده قادر به انجام كاري خواهد بود كه پيش از یادگيري نمیتوانست آن را انجام دهد .دوم اینكه،
این تغيير رفتاري نسبتاً پایدار است؛ یعنی نه موقتی است نه ثابت .سوم اینكه ،تغيير در رفتار الزاماً نباید بالفاصله پس از تجربه
یادگيري رخ دهد .اگر چه در نتيجه یادگيري در یادگيرنده توانایی بالقوه متفاوت عمل كردن ایجاد میشود ،این توانایی ممكن
است بالفاصله در رفتار او ظاهر نگردد .چهارم اینكه ،تغيير در رفتار (یا رفتار بالقوه) از تجربه یا تمرین ناشی میشود .پنجم
اینكه ،تجربه یا تمرین باید تقویت شود (هرگنهان و اولسون .)0211 ،امروزه ،سؤال در مورد ماهيت و چيستی یادگيري تقریباً
در تمام زمينههاي روانشناسی مطرح است .اما تعجبآور است كه محققان به ندرت در مورد معنی صریح و روشن اصطالح
یادگيري صحبت كردهاند .حتی كتابهاي درسی مهم در مورد یادگيري معموالً تعریف موضوع یادگيري را به خوبی پوشش
نمیدهد شاید نتيجه این واقعيت است كه هيچ توافق عمومی در مورد تعریف یادگيري وجود ندارد .تعریف مفاهيم به شيوهاي
رضایت بخش ،به ویژه مفاهيم گسترده و انتزاعی مثل مفهوم یادگيري دشوار است ( بووتون3112 ،؛ شوارتز ،واسرمن ،و رابينز،
.)3113
مطالعه تاریخی – فلسفی مفهوم یادگيري نشان می دهد كه مفهوم و نظریه یادگيري از یک ميراث غنی و متنوع برخوردار
است .در نتيجه امروزه دیدگاه هاي فراوانی درباره فرایند یادگيري وجود دارند .شماري از دانشمندان از این ميراث غنی و
دیدگاههاي فراوانی كه درباره فرایند یادگيري وجود دارد ،به عنوان یک پارادایم حمایت میكنند .كه دست كم چهار پارادایم را
میتوان در ميان نظریههاي نوین یادگيري شناسایی كرد .یكی از این پارادایمها داروینيسم را منعكس میكند ،زیرا بر رابطه
بين یادگيري و سازگاري با محيط تأكيد میورزد .دوم ين پارادایم تداعی گرایی است ،زیرا فرایند یادگيري را بر حسب قوانين
تداعی مطالعه می كند .این پارادایم را ابتدا ارسطو ابداع كرد و بعدها به وسيله الك ،بركلی ،و هيوم ابقا گردید و به آن بسط
داده شد .سومين پارادایم ،پارادایم شناختی است؛ زیرا ماهيت شناختی یادگيري را مورد تأكيد قرار میدهد .این پارادایم را
افالطون ابداع كرد و از طریق دكارت ،كانت ،و روانشناسان قواي ذهنی به ما رسيده است .چهارمين پارادایم عصبی-
فيزیولوژیكی است ،زیرا در آن كوشش میشود تا وابستههاي عصبی – فيزیولوژیكی پدیدههایی چون یادگيري ،ادراك ،تفكر ،و
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هوش مشخص گردند .یافتن یک نظریه یادگيري كه به طور آشكار در یک پارادایم قرار بگيرد دشوار است .اما میتوان بر اساس
تأكيد عمده هر نظریه آنرا در پارادایم معينی قرار داد (هرگنهان و اولسون.)0211 ،
رویکرد رفتاری
ثرندایک معتقد بود كه مشخصترین یادگيرى در انسانه ا و حيوان ،یادگيرى از راه كوشش و خطاست كه وى بعدها آن را
یادگيرى از طریق گزینش و پيوند ناميد؛ به بيان دیگر ،عكس العمل یا پاسخ موجود زنده (اعم از انسان یا حيوان) در مقابل
محرك یا محرك ها ،ناشى از برقرارى ارتباطات عصبى در درون سازواره است ،به طورى كه در طول یادگيري ،بتدریج پاسخ-
هاى نادرست كم مى شود و به جاى آن پاسخهاى درست ـ كه موجود را به هدف میرساند ـ ظاهر میشود و در ادامه كار به
یادگيرى منجر می گردد .اسكينر ،معتقد بود رفتارها و شخصيت انسان عمدتاً بر اساس یادگيري به وجود میآیند و تغيير
میكنند .از نظر و ي بيشتر رفتارهاي اجتماعی انسان صرفاً در اثر تحریک محيط به وجود نمیآید و همه رفتارها را میتوان به
وسيله پيامدهاي آنها (تقویتی كه به دنبال رفتار میآید) كنترل و پيشبينی كرد .هال یادگيري را فرآیندي میداند كه بر اثر
كاهش سایق صورت میگيرد .وي با این فرض شروع می كند كه موجود زنده در محيط زندگی به عدم تعادل دچار میشود و
این نيز احتياجاتی را در او برمی انگيزد مانند احتياج فيزیولوژیكی به غذا .سپس سایق به صورت "حالت تنش" همواره به
احتياج در میآید و موجود زنده را به فعاليت وادار میكند و همين كه موجود زنده نياز خود را ارضا كرد سایق مربوطه كاهش
پيدا می كند .از نظر پاولف یادگيري عبارت است از ایجاد ارتباط بين محرك و پاسخ ) (S→Rكه بر اثر اصل مجاورت بوجود
میآید .به شرطی سازي كالسيک پاولف ،یادگيري از طریق جانشينی محرك و شرطی سازي عالمت آموزي هم گفته میشود
(هرگنهان و اولسون .) 0211 ،گاتري تنها یک قانون یادگيري ،یعنی قانون مجاورت را پيشنهاد كرد .یعنی تركيبی از محركها
كه با حركتی همراه شده است ،وقتی كه دوباره ظاهر شود ،همان حركت را به دنبال خواهد داشت .به عبارتی اگر در یک
موقعيت معين عمل خاصی را انجام دهيد ،بار دیگر كه در آن موقعيت قرار میگيرید همان عمل را انجام خواهيد داد .از نظر
گاتري یادگيري ،یک كوششی است و هيچ نيازي به قانون بسامد نيست.
هدف رویكرد مكانيكی در روانشناسی ،كشف مكانيسمهایی است كه در رفتار به عنوان سائق عمل میكند (بچل.)3111 ،
تعریف ساده عملكر دي از یادگيري مشكالتی را در پرداختن به این واقعيت كه تغييرات در رفتار براي اتفاق افتادن یادگيري نه
الزم هستند و نه كافی ،به وجود میآورد .نخست اینكه اثرات یادگيري نهفته نشان میدهد كه تغييرات در رفتار براي یادگيري
ضروري نيستند .دوماً ،استدالل شده كه مشاهده یک تغيير در رفتار براي پی بردن به وقوع یادگيري كافی نيست .چون اوالً
همه اثرات تجربه بر رفتار نمیتواند یادگيري در نظر گرفته شود و دوماً همه تغييرات در رفتار بر مبناي تجربه نيستند (دي
هاور ،بارنز-هولمز و مورس .) 3102 ،عالوه بر این ،رفتار می تواند به عنوان نتيجه عوامل ژنتيكی تغيير كند .تغيير در ارگانيسم
كه بطور كاذب فرض شده است در هسته آموزش قرار دارد گاهی اوقات در سطحی بسيار انتزاعی توصيف شده (هال)3112 ،
اما گاهی اوقات نيز به عنوان یک فرایند ذهنی خاص توصيف شده است (به عنوان مثال تشكيل انجمنها ،اورمرود.)3111 ،
زیرا یادگيري تنها به عنوان یكی از مكانيسمهایی كه رفتار را تعيين میكند ،دیده شده است .در نتيجه براي پی بردن به وجود
یادگيري ،تغيير در رفتار نه الزم است (زیرا سایر تعيين كنندههاي رفتار میتوانند تأثير یادگيري بر رفتار را مسدود بكنند،
مثل :فقدان انگيزه) و نه كافی (چون سایر تعيين كنندههاي رفتار ممكن است براي تغيير در رفتار پاسخگو باشند ،مثل :آرایش
ژنتيكی ارگانيسم) .زیرمجموعههاي مختلف یادگيري انواع مختلفی از تغييرات در ارگانيسم را شامل میشود (دي هاور،
.)3100
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بيشتر تعاریف یادگيري در كتابهاي درسی اشاره دارد به یادگيري به مثابه یک تغيير در رفتار كه بر اساس تجربه باشد.
اساساً این تعریف یک تعریف عملكردي بسيار بنيادي و پایه اي است از یادگيري ،كه در آن یادگيري عملكردي تلقی میشود
كه تجربه را بر رفتار منطبق میسازد .بسياري از محققان ادعا كرده اند كه چنين تعریف عملكردي ساده از یادگيري رضایت
بخش نيست (دامجن 3101 ،و اورمرود.)3111 ،
رویکرد شناختی
پيروان گشتالت معتقدند دنيا را در كلهاي معنی دار یا گشتالتها تجربه میكنيم نه محركهاي جداگانه ،و تجزیه كردن
پدیدهها به معناي تحریف آن میباشد .یادگيري در روانشناسی گشتالت عبارت است از بينش حاصل از درك موقعيت یادگيري
به عنوان یک كل یكپارچه و آن هم از طریق كشف روابط ميان اجزاي تشكيل دهنده موقعيت یادگيري حاصل میشود.
نظریه پياژه ،مانند تولمن ،بندورا و نورمن ،متعلق به پارادایم شناختی است .این پارادایم ،ماهيت شناختی یادگيري را مورد
تأكيد قرار میدهد .شناخت گرایان به طور كلی بيشتر به اطالعاتی كه از ادراك ،بينش و شناخت یادگيرنده حاصل میشوند
تكيه می كنند .اما با این وجود ،برخی معتقدند نظریه پياژه ،وجوه مشترك فراوانی با نظریات عملكردگرایانی چون ثرندایک،
اسكينر و هال دارد ؛ زیرا بيش از هر نظریه دیگري بر مبانی نظري داروینيسم متكی است و كاركردگرایان نيز به سبب تأكيد بر
رابطه بين یادگيري و سازگاري با محيط ،منعكس كننده تأثير داروینيسم هستند .پياژه ،یادگيري را بر اثر رشد و تكامل ذهنی
و داد و ستد با محيط اجتماعی و مادي امكانپذیر میداند.
از نظر تولمن آنچه جانداران یاد میگيرند رابطههایی هستند بين محركها؛ نه رابطههاي بين محركها و پاسخها .رفتار
آموخته شده همواره متوجه و معطوف نوعی هدف است .هدفمندي رفتار از كليدواژههاي فرضيه تولمن است .تولمن معتقد بود
كه الگوهاي كلی رفتا ر ،اگر از دیدگاه عنصرگرایانه مورد مطالعه قرار گيرند ،معنی خود را از دست میدهند .نظریه بندورا،
یادگيري اجتماعی-شناختی است كه یادگيري مشاهدهاي و نظریه سرمشقگيري هم ناميده شده است ،بنا به این نظریه،
یادگيري از راه مشاهده ،تقليد و الگوبرداري انجام میشود و به عامل تقویتی نيازي ندارد .یادگيري اجتماعی ،بنا بر مشاهده و
تقليد ،به طور ناخودآگاه در بسياري از افراد به صورت مثبت و منفی انجام میگيرد و پيامدهاي ثمربخش ،یا زیانبار خود را به
دنبال خواهد داشت .بندورا اهميت تقویت مستقيم را بهعنوان روشی براي تأثير گذاشتن بر رفتار انكار نمیكند ،ولی او این
عقيده را كه رفتار فقط می تواند از طریق تقویت مستقيم آموخته شود یا تغيير یابد ،به چالش میطلبد .نورمن را نماینده
روانشناسی خبرپردازي می نامند .از نظر نورمن ،یادگيري و یادآوري بسيار به هم نزدیكند ،اما یادگيري چيزي بيشتر از یادآوري
محض است :یادگيري شامل توانایی انجام ماهرانه یک تكليف است (هرگنهان و اولسون.)0211 ،
یكی از نظریههاي اخير یادگيري ،نظریه سازنده گرایی  -برخاسته از فلسفه نسبت گرایی -است .اعتقاد پيروان این نظریه بر آن
است كه یادگيرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را میسازند ،این كار را به طور فعال انجام میدهند و یادگيري
معنی دار زمانی رخ میدهد كه یادگيرندگان از اندیشهها و تجارب خود تفسيرهاي شخصی به عمل آورند (سيف.)0211 ،
نظریه اجتماعی -فرهنگی ویگوتسكی بر محيط اجتماعی به عنوان تسهيل كننده رشد و یادگيري تأكيد میكند كه بر شناخت
از طریق ابزارهاي فرهنگی ،زبان ،نمادها و مؤسسات اجتماعی استوار است .در نظریه آزوبل بر برقراري ارتباط ميان مطالب
آموزشی و پيش سازمان دهندههاي مربوطه ،طبقه بندي و سازماندهی ارائه مطلب و بيان كليات در ابتدا و جزیيات در ادامه،
به منزله اصول ارائه محتواي آموزشی تأكيد میشود .وقتی مفهومی قابل ارتباط با مفاهيمی باشد كه از پيش در ساخت
شناختی فرد موجود است آن مفهوم معنادار است یعنی مطالب معنادار به مطالب یاد گرفته شده قبلی مربوط میشود در
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حالی كه مطالب غيرمعنادار یا مطالبی كه به صورت طوطی وار آموخته میشوند ،به طور پراكنده و بدون ارتباط با یكدیگر در
ذهن انباشته میگردند.
یادگيري از منظر ارتباط گرایی به عنوان یک نظریه جدید عبارت از فرایند خلق گرهها و ارتباطهاي جدید ،فرایند شكل
دهی و شكل گيري شبكههاست در ارتباط گرایی دانش و شناخت توزیع شده در سطح شبكهاي از افراد و فناوري تلقی می-
شود و یادگيري فرایند ارتباط ،رشد و رهيابی این شبكههاست .این تعریف یادگيري را حاصل ارتباطها نمیداند ،بلكه خود
ارتباطها یادگيرياند .گره میتو اند شامل كوچكترین واحد اطالعاتی درون مغز ،یک مفهوم ،یک انسان و یک رایانه باشد
(زیمنس .)3116 ،ماسين ( )3112معتقد است كه نفوذ ارتباط گرایی در محيطهاي یادگيري جدیدتر به واسطه استفاده از
اكولوژي هاي یادگيري و تحليل متناسب بودن محيط براي دست یابی به یادگيري مورد انتظار آشكار شده است .پژوهشهاي
متعددي داللتهاي این نظریه را براي موضوعات تعليم و تربيت نشان دادهاند (وب 3112؛ ميلر 3112 ،و استاركی .)3101
ایده ذخيره اطالعات یا دانش به شكل شبكهاي پيش از این در پيوندگرایی و بحثهاي مربوط به هوش مصنوعی نيز مطرح
بوده است.
روملهارت و مک كللند بر خالف الگوي اتكينسون و شيفرین ،كه پردازش اطالعات را به صورت خطی و در سه حافظه
حسی ،كوتاه مدت و درازمدت تبيين میكردند پردازش توزیع موازي ( ) PDP1را ارائه كردند .در این فرایند فرض بر این است
كه مغز فرایندهاي پردازش اطالعات مختلف را همزمان یا موازي انجام میدهد .عصب شناسی یادگيري به رابطه بين سيستم
اعصاب و یادگيري و رفتار می پردازد .از این منظر یادگيري فرایند ساختن و تغيير پيوندها و شبكههاي عصبی است .در نظریه-
هاي پردازش اطالعات بر توجه ،ادراك ،رمزگردانی ،ذخيره سازي و بازنمایی دانش تأكيد میشود ،این نظریه تحت تأثير
پيشرفتهاي حوزه ارتباطات ،تكنولوژي كامپيوتر و نوروساینس هستند.
نظریه  ACT-Rاندرسون ،یک معماري شناختی است ،نظریهاي براي شبيه سازي و فهم شناخت انسان است .بر اساس این
نظریه ،سه نوع حافظه و سه نوع یادگيري وجود دارد :حافظه اظهاري ،حافظه رویهاي و حافظه كاري .سه نوع از یادگيري
عبارتند از :تعمیم؛ كه در آن روشها یا توليدات ،بيشتر به طور زمينهاي و گسترده مورد استفاده قرار میگيرند .تمییز؛ كه در
آن روشها و توليدات تخصصیتر میشوند .نيرومندي و استحكام؛ كه در آن روشها و توليدات بيشتري بكار میرود .كار
محققان بر روي  ACT-Rتالش براي درك چگونگی سازماندهی دانش انسان و توليد رفتار هوشمند است (بورست ،نيجبور،
تاتجن و اندرسون .)3102 ،پژوهشهاي مداومی روي  ACT-Rبا هدف تبيين طيف گستردهاي از عملكرد شناختی انسان از
قبيل تسلط بر جزئيات شيوه ادراك ما ،فكر كردن و عمل كردن در مورد جهان صورت میگيرد (اشنایدر و اندرسون.)3103 ،
نتیجه گیری
تئوريهاي رفتاري تبيينهاي خوبی را براي انواع خاصی از یادگيري فراهم میكنند ،اما تبيينهاي ضعيفی براي انواع دیگر
یادگيري دارند (شانک .)3103 ،اگر چه بسياري از تعاریف جایگزین یادگيري هنوز هم به تأثير تجربه بر رفتار اشاره دارد ،اما
آنها كاربرد زیادي در معناي دقيق این واژه ندارند ،چرا كه به مكانيزمی اشاره دارند كه نقش واسطه و تعدیل گر را در تأثير
تجربه بر رفتار ایفا میكند .این فرض كه تغيير در رفتار براي استنباط وجود یادگيري نه الزم است و نه كافی ،داللت بر این
دارد كه تغييرات در رفتار نمیتواند شاخص خوبی براي استنتاج رخ دادن یادگيري باشد .تعریف مكانيكی یادگيري نه تنها
تشخيص موارد یادگيري را پيچيده میكند بلكه ارائه راه ساده براي تعریف یادگيري و زیر مجموعه هاي افتراقی آنرا نيز با

1 . Parallel distributed processing
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، انتقال، محققان یادگيري شناختی معتقدند نظم در محيط میتواند رفتار را تنها از طریق شكل دهی.شكست مواجه میسازد
 فرایندهاي ذهنی مفروض بر این هستند، به این ترتيب.و فعال سازي بازنماییهاي ذهنی درون ارگانيسم تحت تأثير قرار دهد
 تفاوت نظریههاي. عمل میكند،كه به عنوان عوامل علی مداخله ضروري كه علل به هم پيوسته رفتار را فراهم مینماید
 ماهيت دقيق دخالت بازنماییهاي ذهنی-0 :مختلف شناختی در مورد یادگيري با توجه به این مفروضات مشخص میشوند
 نظریههاي یادگيري تالش. شرایطی كه تحت آن رفتار تحت تأثير قرار میگيرد-2  شرایطی كه تحت آن شكل گرفتهاند-3
- نظریه. همه محققان یادگيري هر كدام ایدهاي از یادگيري را با خود حمل میكنند.میكنند به تبيين یادگيري افراد بپردازند
هاي مختلف بر مبناي مفروضات مختلف شكل گرفته اند كه براي توضيح برخی شرایط یادگيري مناسب هستند و براي برخی
 رشد توانایی دانش، اكثر نظریههاي فعلی یادگيري بر این فرض استوارند كه هدف از آموزش و پرورش.شرایط دیگر نامناسبند
 بدون داشتن.آموزان براي درك محتوا و تفكر كردن است؛ پيش فرضی كه اكثر مدارس مدرن امروزه مبتنی بر آن هستند
 لذا، هيچ دليلی عقالیی براي اختصاص دادن زمان و انرژي جهت مطالعه آن وجود ندارد،حداقل یک درك ضمنی از یادگيري
پرداختن به مسائل تعریفی به شيوهاي صریح و روشن میتواند به جلوگيري از سوء تفاهم و تسهيل ارتباط ميان محققان
.یادگيري كمک كند
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