
 

 دیدگاه رفتارگرایی 

90/2101/ 21تاریخ دریافت:  10/91/2101تاریخ پذیرش و انتشار:    

 رضا میرعرب رضی1

 مقدمه

دار و علمی به خود گرفت. شد جنبه نظامهای یادگیری و آموزش مربوط میآن بخش از روانشناسی که به حوزه 0291از دهه »

های دیگری نیز قبل از دیدگاه نبود که به حوزه یادگیری و آموزش نظر داشت. دیدگاه رفتارگرایی نخستین مکتب روانشناسی

)هرگنهان و السون؛ « چنان زیاد نبودویژه در آموزش و پرورش آنهای مختلف بهها در حوزهرفتارگرایی وجود داشتند اما تأثیرات آن

گیری در حیوانات شروع شد و لعه رفتار قابل مشاهده و قابل اندازههای مختلف این دیدگاه با مطا(. شاخه83، ص. 0831ترجمه سیف، 

 ها در آموزش و پرورش کاربست بسیار یافت.های آنیافته

ریزی درسی شان ( بسیاری از کشورها از شیوه رفتارگرایی در برنامه0292) 9میالدی پس از انتشار کتاب معروف تایلر 0291از دهه     

تایلر ارائه کرد عناصر اهداف آموزشی، انتخاب محتوای برنامه درسی، سازماندهی محتوا و ارزشیابی را به منطقی که استفاده نمودند. 

توانست به مرحله بعدی پیش برود و تجربیات یادگیری متناسب گرفت. طراح برنامه درسی با کمک اهداف، میشکل خطی در بر می

ها تایلر به منطق رفتارگرایی، این الگو استفاده از اهداف رفتاری یا بیان هدفبا این اهداف را انتخاب کند. عالوه بر شباهت منطق 

 (.0223، 8بارکسداد )برحسب رفتار آشکار دانش آموزان را مورد حمایت قرار می

ز بسیاری ا(. 0838این سرآغاز جنبش اهداف رفتاری و استفاده از رویکرد رفتارگرایی در حوزه برنامه درسی بود )مهرمحمدی،      

توان های رفتاری به سهولت میهای درسی و تهیه مواد آموزشی بر اساس هدفمتخصصان و کارشناسان معتقدند در امور تألیف کتاب

های مناسب تقویت های مناسب فراگیران را در موقعیتبیشترین محرکات را از محیط طلب کرد. در این دیدگاه، معلمان پاسخ

هایی که برای دانش آموزان جذاب و آموزان شوند و از فعالیت، بخشی از رفتار خودکار دانشکنند تا این رفتارهای مطلوبمی

شود. اصول این دیدگاه به دالیل مختلف از جمله هایی که کمتر مطلوب هستند استفاده میمنظور تقویت فعالیتبخش است بهلذت

 آسانی، دقت و بدیهی بودن مورد استقبال همگان قرار گرفت.

 مدافعان، ميراث تأثيرگذار ي دیدگاه و پيشينه آن،معرف

های دیدگاه رفتارگرایی در طول یک دوره نسبتاً طوالنی به شدت مورد استقبال دست اندرکاران آموزش قرار گرفت. در اصول و نظریه

توان تعیین های آن را میویژگیریزی بود که طی این دوران، میراث روانشناسی رفتارگرایی برای حوزه برنامه درسی، مدلی از برنامه

شده و توجه به محصول دانست )مهرمحمدی، اهداف دقیق قبل از شروع آموزش، طراحی محتوا بر اساس اهداف از قبل مشخص

 خوانده گراتجربه که اصطالحاً  03 و 01 انگلیسی قرن فیلسوفان هایدر اندیشه توانرا می رفتارگرایی شناسی معرفت (. بنیاد0838

مشاهده است گرایی را رد کرد و قوانین رفتار را بر پایه آنچه قابل(. روانشناسی رفتارگرایی هرگونه ذهن0812یافت )کدیور،  شوندمی

ترین تحولی مهم .دارد رفتاری هر ای برایبالقوه استعداد گرا است کهتجربه ارگانیزم انسان یک رفتارگرایان، دیدگاه گذاری کرد. درپایه
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2. Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction 

3. Burks 
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گیری همانند ز ظهور رفتارگرایی در روانشناسی رخ داد، تبدیل روانشناسی به علمی دقیق، عینی، قابل مشاهده و قابل اندازهکه پس ا

 (.93، ص 0819فیزیک و شیمی بود )پارسا، 

 غالب در ارادایمپ یک عنوانبه کنترل، تحت رفتار با محیط رابطه و عینی مطالعه گرایی،اثبات اصول بر تکیه با رفتارگرایی رویکرد    

 (.0813رود )حقیقت، می شمار بیستم به قرن

 ارسطو، .است رفتار عینی و عامل واقعی یادگیری که چرا بود، یادگیری بر حاکم قوانین کشف یا تعیین رفتارگرایان، عمده هدف    

 بنیان را که رفتارگرایی است ندیاندیشم نخستین تقریباً «معانی تداعی»مفهوم  بردن بکار و ساختن مطرح با یونانی بزرگ فیلسوف

 (.0831است )شعاری نژاد،  گذاشته

های اند. زیربنای نظریهمطالعات زیادی در این راه انجام داده 8و ادوارد ثرندایک 9، فردریک اسکینر0پردازانی چون ایوان پاولفنظریه    

 (.9101و تأکید بر کارایی بوده است )ارایمن،  گراییعینیتها آن

 به وگرنه مراجعه دهیم قرار عمل مالك را اسکینر عقاید است الزم دهیم، دست به رفتارگرایی مکتب از روشنی تصویر هیمبخوا اگر     

 موجود وضع درستی درباره قضاوت مبنای دارند تاریخی اهمیت بیشتر، اکنون که مکتب این پیشین پردازان نظریه و گذشتگان عقاید

 (.0831)سیف،  آوردنمی فراهم ما برای رفتارگرایی

و « 9اییادگیری برنامه» گردد، ابداع کنندهترین روانشناسان رفتارگرا محسوب می( که یکی از سرشناس0219 -0221اسکینر )    

دهی آشکار، بازخورد فوری و های کوچک، پاسخای اسکینر عبارت بودند از: گامهای یادگیری برنامهاست. ویژگی «9ماشین یاددهی»

(. این شیوه با نوع برنامه درسی موردنظر تایلر همخوانی پیدا کرد و 0811ده برای هر شخص )اسکینر؛ ترجمه سیف، شسرعت تعریف

ریزی درسی آمریکا قرار گرفت. بعد از رواج رفتارگرایی در آمریکا، به دو دلیل گسترش رفتارگرایی در کل در دستور کار نظام برنامه

شد و کشورهای دیگر از آن الگو عنوان یک سیستم پیشرفته تلقی میکه سیستم آموزشی آمریکا، بهکننده نبود. اول این جهان غافلگیر

المللی تحت عنوان مشاوره آموزشی در کشورهای در های بینهای کمکترین حامیان برنامهگرفتند. دوم اینکه این کشور یکی از مهم

( که خود یکی از مدافعان 0281) 1(. تایلر0838فراوانی داشت )مهرمحمدی، های آموزشی این کشورها نفوذ حال توسعه بود و در نظام

های آموزشی در کشورهای تایلند، چین، تانزانیا و اسرائیل بود شود، مشاور سیستمدیدگاه برنامه درسی رفتارگرایی محسوب می

اصول اساسی »ا ادامه داد. کتاب معروف او ای را در بسیاری از کشوره(. او حتی پس از بازنشستگی، خدمات مشاوره0211، 1)چان

برای طراحی برنامه درسی در هر حوزه  چهار سؤالزبان مختلف دنیا ترجمه شده حاوی  99که به بیش از « 3برنامه درسی و آموزش

ی درسی ریزهای آموزشی از آن برای برنامهسال نظام 11( و حدود 919، ص. 0838موضوعی یا هر سطح آموزشی است )مهرمحمدی، 

 (.0239اند )آیزنر، استفاده کرده

انطباق رفتاری بین محرك و  ها است و درنتیجهها و پاسخای از محركریزی درسی متأثر از دیدگاه رفتارگرایی، مجموعهبرنامه    

های مناسب فراگیران افتد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که معلمان باید پاسخهای مناسب، یادگیری و ادراك اتفاق میتقویت کننده

                                                           
1. Ivan pavlov 
2. Skinner,B.F 
3. Edward lee Thorndike 
4. Programmed Learning 
5. Teaching Machine 
6. Tyler 
7. Chan 
8. Basic Principles of Curriculum and Instruction 
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، 0221؛ 9و الرتون 0آموزان باشد )کلمنتهای مناسب تقویت کنند تا این رفتارهای مطلوب، بخشی از رفتار خودکار دانشرا در موقعیت

توان گفت در حال حاضر تأثیرات اجتماعی و آموزشی این رویکرد بیش از هر رویکرد دیگری در تعلیم و تربیت می .(19و  19صص. 

 ویژه در ایران از دست نداده است.های آموزشی و بهریزی درسی رفتارگرایی کماکان نفوذ خود را در نظامامه دارد و برنامهاد

 مباني و مفروضات اساسي دیدگاه

و  علمی اصول بر که است درسی برنامه در رویکرد ترینقدیمی تجویزی، و منطقی هدف، -وسیله رویکرد یک عنوانرفتاری به رویکرد

 بر اساس نهایی اهداف رویکرد، این در است. درسی برنامه تنظیم در گام به گام راهکارهای و عملی مالحظات شامل و دارد اتکا فنی

 از اهداف با در ارتباط نتایج و یابندمی توالی اهداف، این با مطابق یادگیری، هایفعالیت و محتوا شود؛می تعیین مکتوب کلی طرح یک

 ،9هانکینز و 8تبدیل گردد )ارنشتاین کمی و دقیق رفتارهای به باید یادگیری- یاددهی اساس، این بر شوند.می ارزیابی دهشتعیین پیش

9112.) 

های ویژه توسط دانش آموزان متمرکز است، تکالیف یادگیری اغلب به ریزی درسی بر اکتساب قابلیتدر رویکرد رفتارگرایی، برنامه     

های گوناگون تسلط یابد. در تمام موارد رفتار آموز بتواند بر مهارتطوری که دانششود، بهیف شکسته میتعرواحدهای کوچک قابل

مشاهده است در آورد. رفتارگراها معتقدند که برنامه های خاصی که قابلصورت واژهتحت کنترل محیط است. معلم باید رفتار را به

 آمیز سازد.رب دانش آموزان را در تسلط بر موضوع مورد بحث موفقیتای سازماندهی شود که تجادرسی باید به گونه

(. 0812ورکی،  شود )شعبانیمی ارائه وی به مختلف هایصورت به که است دانش کنندهدریافت رفتارگرایی رویکرد در آموزدانش     

 و منتقل آموزان دانش به را او اطالعات دارد. کننده تعیین و کلیدی نقشی است. معلم آموزان دانش رفتار به دادن شکل معلم، کار

 و معلم ارتباط نماید.می تقویت را هاآن مطلوب هایفعالیت باالخره و کرده مختلف کنترل مراحل در را آموزان دانش یادگیری میزان

 سیستم است. بنابراین آن دهکنندریافت آموزدانش و دانش دهندهانتقال معلم آن، در که جانبه استیک ارتباطی رویکرد، این در شاگرد

دارد برمی گام اندکرده ترسیم او بیرونی برای مراجع که مسیری در آموزدانش و شودمی کنترل معلم وسیلهبه رویکرد این در آموزشی

 (.0812ورکی،  )شعبانی

 تحت رفتار ها،حالت کلیه در و دارد مهم دارد و نقشی بسیار شدهتعیین پیش از و بسته ساخت رفتارگرایی در یادگیری محیط     

با تأکید  ایپیمانه هایروش و معیار، کامپیوتر بر مبتنی هایپرورش از آزمون و آموزش رفتارگرایی در رویکرد آید.می در محیط کنترل

 شود کهمیمطالبه  همان چیزی دقیقاً آموزدانش از و بوده عینی شدتبه (. ارزشیابی0839 شود )سلسبیلی،استفاده می بر کارایی

 .است شده داده آموزش

 توان موارد زیر برشمرد:طور خالصه مفروضات برنامه درسی رفتارگرایی را میبه

 تر موردسنجش تر و راحتتوانند به گونه آمادهباید از مقاصد رفتاری در طرح برنامه درسی استفاده شود زیرا مقاصد رفتاری می

 قرار گیرند.

 کند.ها آن را کسب میآموز در برخورد با محركآموز تعیین شده است و دانشیادگیری آن چیزی است که از قبل برای دانش 

 شود.گیرد و بالفاصله رفتار مطلوب تقویت مییادگیری از طریق تقلید و سرمشق صورت می 

                                                           
1. Clements 

2. Ellerton 

3. Ornstein 

4. Hunkins 
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 .یادگیری شکل دادن رفتارهای ساده به رفتارهای تازه و پیچیده است 

 زند.یرنده برای رسیدن به هدف مورد نظر دست به تمرین مییادگ 

 شود را بیابد.هایی را که منجر به دریافت تقویت میآموز متناسب با خود، محركها باشد تا دانشمحیط باید بالقوه غنی از محرك 

 شود.یکلی سازماندهی مصورت گام به گام و از ساده به دشوار و از جزئی بهدهی محتوا بهسازمان 

 .ارزشیابی: مبتنی بر نمره و مرحله به مرحله 

 هاها و مثالبرنامه درسي مبتني بر دیدگاه، نمونه

 یک نمونه برنامه درسی درس ادبیات با استفاده از رویکرد رفتارگرایی:

 : آشنایی با نثر معاصر و فرهنگ و هنر در ایرانایهدف از آموزش مدرسه

رود با توجه به محتوای درس و مطالب مطرح شده از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می پس اهداف رفتاری برنامه درسي:

 بتوانند:

 درس را روان بخواند. -0

 لغات و اصطالحات جدید درس را بیان کند. -9

 های دشوار درس را معنی کند.جمله -8

 ر معاصر در سه دهه گذشته در ایران: استفاده از تاریخ هنر، زیباشناسی، ادبیات و نثمحتوای برنامه درسي

 های رشدی و از پیش تعیین شده.های فردی جایی ندارد، ویژگی: تناسب با گروه سنی ولی تفاوتساختار برنامه درسي

 های بیرونی توسط معلم.: عدم دخالت دانش آموزان در روند انتخاب محتوای آموزشی درس ادبیات و استفاده از تقویت کنندهانگيزش

آموز حین و پس از آموزش مشخص است. معلم نقش اصلی را بر عهده دارد و قوانین کالس : تکلیف دانشاه معلم به دانش آموزاننگ

 کند.را تعیین می

 : هدایت و سازماندهی محیط آموزشی.نقش معلم

 : آموزش علمی و مدون.دانش

 : چند وجهی و مبتنی بر فرایندهای شناختی.یادگيری

 شدن خالقیت بر اثر فهم آثار بزرگان.ایجاد  خالقيت:

 : مبتنی بر طرح درس )مشخص ساختن زمان، تکالیف(.اجرای برنامه

افرادی که نتوانند نمره مطلوبی در امتحان بگیرند باید آن  صورت مرحله به مرحله.: نمره دهی بهارزیابي یادگيری دانش آموزان

 وند.درس یا آن سطح را تکرار کنند تا وارد سطح بعدی ش

 نقد دیدگاه رفتارگرایي

رفتارگرایی تقریباً بالفاصله پس از ظهورش در اروپا دشمنان سرسختی پیدا کرد. یکی از دالیل عمده انتقادها به رفتارگرایی احتماالً 

 موجب رگراییرفتا گرایی بود. برخی معتقدند گسترشآن و مخالفت شدید آن با تمامی اشکال ذهن گرایانهجانبداری مکانیکی و مادی

 محرك منفعل صورت به را انسان عینیت و کارایی، به نسبت حد از بیش شد و شیفتگی تعلیم و تربیت در و کارآیی عینیت بر تأکید

 (.0812آورده است )کدیور،  در محیطی های
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تاری در برنامه درسی و ( از جمله پیشگامانی هستند که به کتاب تایلر و تعیین اهداف رف0219) 9(، استن هوس0213) 0کلیبارد    

اند. انتقادگری به این دیدگاه هنوز هم به دلیل حضور آن در گرایی در تعلیم تربیت انتقاد کردهدر واقع به استفاده از رویکرد رفتار

 کسب فرایند یک نعنوابه یادگیری به ضرورتاً رفتارگرایی، نظریه دارندمی (، بیان9111همکاران ) و 8های آموزشی رواج دارد. پاینونظام

 اتفاق آموزان دانش در که فرایندهایی از مستقل و خاص هایپاسخ از چهارچوبی در را خود که دارد نظر رفتارهای جدید از شده

دانش  فردی هایتفاوت و انتظارات و کرده ارائه متفاوت هایروش با هاییپاسخ درسی، برنامه در رویکرد این دهد؛نشان می افتد،می

 .دهدنمی قرار بررسی مورد را درسی برنامه تدوین فرایند در نآموزا

( سعی کرده به انتقادهای وارده بر اهداف رفتاری در برنامه درسی پاسخ دهد. او معتقد است 0219) 9پردازان، پاپهمدر میان نظریه    

ها همیشه با جزئیات زیرا بدین ترتیب آنتر هستند مقاصد صریح برای آموزگاران جهت دستیابی به اهداف و پیامدهای آموزشی آسان

 آموزش خود آشنا هستند.

بین است. برای مثال او در مقابل کنند خیلی خوشتایلر نیز به ایرادهایی که منتقدین به نظریه رفتارگرایی برنامه درسی وارد می     

گوید؛ اکنون بسیاری از کند میانسانی میصورت عینی و مکانیکی، رویکرد آموزش را غیر این انتقاد که سنجش پذیری رفتارها به

گیرد و ما ها انجام میشوند و کار توسعه آنشوند، ارزیابی میوسیله این روش پاالیش میرفتارهای پیچیده انسانی وجود دارد که به

 (.0223)بارکس،  ها اعتماد کنیمباید به آن

یافته مرحله های سازمانکنند و بر روشر تجویزی و تشخیصی عمل میها و دیدگاه خود بسیاآیزنر معتقد است رفتارگراها در روش    

 (.0239به مرحله )قدم به قدم( یادگیری تأکید دارند )آیزنر، 

 ( شروع شد. خالصه این انتقادها عبارتند از:0211) در مجموع بیشترین انتقادها به رفتارگرایی از دهه

یادگیرنده باید بعد از آموزش چگونه رفتار کند، گرفتن حق انتخاب و آزادی از دقت مشخص کنیم که هم بهکه از قبل و آناین -

 (.0239ترین نقص برنامه درسی مبتنی بر اهداف رفتاری است )آیزنر، یادگیرنده است. این ایراد مهم

 های اساسی انسانی منجر شود.های رفتاری ممکن است به غفلت از هدفاستفاده از هدف -

 اندازند.انعطاف پذیری و خالقیت را به خطر میهای رفتاری هدف  -

های شود، او آزاد نیست تا انتخابعنوان یک موجود مختار نگریسته نمیبرخی معتقدند از دیدگاه آموزشی رفتارگرایی، انسان به     

، ص 0221ن؛ شخصی داشته باشد و خودش مسئول زندگی خودش باشد، در حقیقت او معمار زندگی خویشتن نیست )کلمنت و الرتو

13.) 

گونه از تفکر را مورد نقد جدی قرار داده و استفاده از آن را این به برنامه ریزان درسی نسبت حد از بیش برخی از منتقدان شیفتگی     

ت ای نیز به حق معتقدند کاربردهای آموزشی این دیدگاه در برخی از موارد مانند مهاربرند. در مقابل عدهطور کامل زیر سؤال میبه

 تواند بسیار اثر گذار و مفید باشد.آموزی می
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