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هوالعليم
 ََْْسَََ ُُ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

َُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّ ُُ وَ َُولئِكَ هُمْ َُولُوا الْأَلْبابِ



نظریه های یادگیری

شناسیهای روانمکتب
بررسیوبحثمستقل،علمییرشتهیکعنوانبهشناسیروانتأسیسبا

یبارهدربحث.شدآغازانسانرفتاروذهنتوصیفوتشریحچگونگییدرباره
سبوفرایندهاآیندها،پیشنیزوآدمیرفتاروروانوذهنتعریفوتشریح

شناسیرواندررااولیهفکریهایمکتبیاالگوهاروانی،وذهنیآیندهای
.شودمییادشناسیروانهایمکتبعنوانبهآنازکهکردندگذاریپایه

نظرازکهشودمیاطالقشناسانروانازگروهیبه"فکریمکتب"اصطالح
معموالً،.شوندمیملحقنهضتیکرهبربهجغرافیاییلحاظازگاهوایدئولوژی

نظریگیریجهتوکنندمیکارمشترکمسائلیدربارهمکتبیکاعضای
.دارندمشترکی

،کارکردگرایی،گراییساختازعبارتندشناسیروانهایمکتبترینمهم
.گراییانسانوگراییزیست،گراییشناخت،کاویروان،گراییگشتالت،رفتارگرایی



گراییساخت
اعتقادبا.نهادبنیادراگراییارادهمکتب(1832-1920)وونتمکسیمیلیانویلهلم

حواسهبتوسلبدونواستداللوخردازدانشکهاینبرمبنیخردگراییدیدگاهبه
کهدریافتاو.بودعالقهانسانیارادهبهچیزهرازبیشوونتشود،میحاصل
آنهابهخواهند،میکهرافکریعناصرازدستهآنانتخابیطوربهتوانندمیهاانسان
وا.نامیداندریافتراانتخابیتوجهاینوونت.نمایندادراکروشنیبهوکنندتوجه

کهطریقیهربهارادیطوربهتوانمیرافکرعناصرکهداشتاعتقادهمچنین
کییوونتهدف.نهادنامخالقترکیبرافراینداینوکنیمترکیبهمبابخواهیم
هایفرآوردهدیگریوشود،میتجربهواسطهبیکهصورتیبههشیاریبررسی

.بودمختلفاجتماعیآوردهایدستمانندهشیاری
رسمیتوآمدوجودبهگراییساختمکتبوونت،گراییارادههایجنبهدرتغییربا
شناسی،روانتاریخدر.استآمریکاییشناسیروانمکتباولینگرایی،ساخت.یافت

-1927)تیچنربرادفودادواردشاگردشوگذارپایهوپیشگامآلمانیوونتویلهلم
حال،اینبا.شوندمیمحسوبگراییساختمکتبرسمیمؤسسانگلیسی(1867
.نبودندیکیدقیقاًوونتگراییارادهنظامباتیچنرگراییساختنظام



جربهترازیادیتحوالتوتغییر،شیمیوفیزیکچونعلومینوزدهم،قرندر
راتریچیدهپترکیباتتاکردندسعیشیمیدانانوفیزیکدانانمثال،برای.کردند

وفیزیکیعرصهدرتحوالتاین.کنندتجزیه(اتم)ترکوچکعناصرواجزابه
ازتقلیدوتأسیبهشناسانروان.گردیدشناسیرواندرتحولساززمینهشیمی،

قلمرووموضوعاتدرراگرایانهاتمنگاهتاکوشیدندشیمیدانان،وفیزیکدانان
ومتغیرهابررسیوبحثدرنگاهیونظرچنین.برندکاربهنیزشناسیروان

.بخشیدقواموقوتگراییساختفکریمکتبپیدایشبهشناسی،روانمفاهیم

.یذهنساختارهایتوصیفوتحلیلوتجزیهیعنیگراییساختتیچنر،نظراز
آنکردنتجزیهباراانسان(هشیاری)آگاهیوشعورتاداشتسعیمکتباین
مکتبپیروان.کندتعریفهیجانوادراکاحساس،مانندمتعددیعناصربه

روشباآنگاهکنند،تجزیهراآگاهیوادراکداشتندقصدگراییساخت
راآگاهیمکتباین.نمایندشناساییراآنیدهندهتشکیلعناصرنگریدرون
اندازهراآنداد،قراربررسیموردراآنمختلفعناصرکرد،آزمایشگاهوارد

.نهادبنیانراعلمیشناسیروانوسیلهاینبهوگرفت



برتاثیرگذاریوروان شناسی درعلمینظام مندموضعگیریاولیناتخاذ
گراییساختمکتبقوتنقاطازتجربیشناسیروانوگشتالتشناسیروان
.بودند

بررسیبرایاستفادهموردتجربیهایروشبودنذهنیوجود،اینبا
گیریاندازهغیرقابلدرونی،رفتارهایبهحدازبیشتوجهذهن،ساختارهای

روشازاستفادهبانتایجدرپذیریانعطافکاهشورفتارها،ایندقیق
.روندمیشماربهگراییساختمعایبازنگری،درون

علمیکعنوانبهروان شناسیدواموثباتبهوونتویلهمکارهایکهاینبا
کرد،ستأسیراروان شناسیآزمایشگاهنخستیننمود،شایانیکمکمستقل

گراییساختپدروگذاشتاختیاردرتجربیروان شناسیبرایراروش هایی
وونت،شاگردتیچنر،مرگازپسگرایی،ساختفکریمکتبولیگرفت،لقب
.نکردپیداچندانیدوام



کارکردگرایی
یاکارکردگرایی.آمدوجودبهگراییساختمقابلدراساساًکارکردگراییمکتب

نوزدهمقرنپایاندر(1842-1910)جیمزویلیامراذهنیعملیاتروان شناسی
.کردگذاریپایه

انجلرولندیمزجو،(1873-1954)کارهاروی(1859-1952)دیویی،جان
.هستندکارکرگرایییبرجستهمتفکرانونظرانصاحبدیگراز(1949-1869)

وسازندهعناصرتاکندبررسیراهشیاریعملکردهایداشتسعیمکتباین
محتوایوساختاربهتوجهجایبهدیگر،عبارتبه.راهشیارییدهندهتشکیل

.شودتأکیدفرایندهااینعملچگونگیبربایدهشیار،فرایندهای

بایدواستطبیعیعلمشناسیروانداشتاعتقادجیمزویلیامکارکردگرایی،پدر
هداشتکاربردیارزشبایدروان شناسی.بگیردقرارمطالعهموردعملیصورتبه

.کندعملفردمنفعتبهمی تواندچگونهذهنکهدریابدوباشد

هشیاریتواننمیولیشود،میمطالعهشناسیرواندرهشیاریجیمز،اعتقادبه
مسألههشیاری،عناصرتحلیلوتجزیهجایبهجیمز.کردتقسیممجزاعناصربهرا

.کردمطرحراهشیاریشخصیوسیالماهیت



:گفتمیوکردمطرحراهشیاریجویبارمفهومجیمز
این،بنابر.کندمیمنعکسرافردهایتجربهواستشخصیهشیاری،اوالً

احتیاطیبیباشند،مشترکهاذهنیههمدرکهعناصریکردنجستجو
.کردیمتقستحلیلبرایراآنتواننمیواستپیوستههشیاریثانیاً،.است

یاندیشهتواندنمیهرگزانسان.کندمیتغییرهموارههشیاری،ثالثاً
اینیبرارازمینهکههشیاریجویبارزیراباشد،داشتهباردودقیقاًراواحدی
.استتغییرحالدرهموارهکند،میتأمیناندیشه

.گذاشتپارودخانهیکدرباردوتواننمیهرگزهراکلیتوس،قولبه
اریهشیواردکهرویدادهاییازبرخییعنیاست؛انتخابیهشیاری،رابعاً

رویدادهایوشوندمیانتخاببیشتررسیدگیومالحظهبرایشوند،می
راامکههاییمحرکانبوهمیانازدیگر،عبارتبه.شوندمیممانعتدیگر
میابانتخبهدستفعاالنهببینیم،داریمدوستکهراآنچهاند،کردهاحاطه
.زنیم

بهکردنکمکهشیاریهدف.استمندهدفوکارکردیهشیاری،خامساً
.استمحیطباشدنسازگاردرفرد



ارگانیزمکهکندمیکارذهنچگونهکندتبیینتاکوشیدکارکردگرایی
.باشدداشتهکنشوکندایجادسازگاریمحیطباتواندمی

یطمحباسازگاریبرایارگانیزمتوسطذهنکاربردیاکارکردبهمکتباین
یاعملکردهااند،مهمکارکردگراییدرآنچهدیگر،عبارتبه.داردتوجهخود
کارکردگرا،شناسروانیکیوظیفه.هستندآنهاهایهدفوذهنیهایکنش
.استذهنیکنش هایشناساییبلکهنیست،ذهنساختارهاییمطالعه

بهتأکید.دادنشانموفقگراییساختبامخالفتدرکارکردگراییمکتب
توانکمکودکانیمطالعهنهضتپرپاییحیوانات،رفتارمورددرپژوهش
فردیهایتفاوتبهتوجهوروانیهایآزموننابهنجاری،شناسیروانذهنی؛

سرانجاموروان شناسیکردنکاربردیبرایاقدامیادگیری،وآموزشدر
ردتوجهکانونتغییرموجباتتجربی،علمیکعنوانبهروان شناسیمعرفی

.آوردفراهمراکارکردگراییبهساخت گراییازروان شناسی



نگریدرونروشگرایان،ساختباکارکردگرایانمخالفترغمعلی
.کردنداضافهآنبهنیزرامشاهدهوپذیرفتندراگرایانساخت

الجرمماکهاستچیزینگرانهدرونیمشاهدهداشت،اعتقادجیمز
تردیدبیمان،ذهندرونکردنمشاهدهبا.هستیممتکیآنبههمواره
.کنیمکشفراهشیاریهایحالتتوانستخواهیم

فکریمکتببذرهایشدموجبنگریدرونروشبهاعتمادواتکااین
.گرفتنامرفتارگراییکهزندجوانهنوینشناسیرواندرجدیدی

فتارگرایان،رانتقادهایتندرگبارزیرنتوانستکارکردگراییترتیب،بدین
علمیرقابتیصحنهازتدریجبهوکندحفظمدتطوالنیراخویشهویت

فروغکموشدشناسیروانکلیجریانجذببلکهحذف،نهگرچهفکریو
.دادنشان



رفتارگرایی
اصالحاتطرفدارورادیکالجنبشیوفکریمکتبیکعنوانبهرفتار گرایی

وساخت گراییبابنیادیوجدیمخالفتدرها،ارگانیزمیمطالعهروشدراساسی
مکتب1913در(1878-1958)واتسونبرودوسجان.آمدوجودبهکارکرد گرایی
لیادوارد،(1849-1936)پاولفپترویچایوان.کردبنیان گذاریرارفتارگرایی
پیشگاماندیگراز(1904-1990)اسکینرفردریکبروسو(1874-1949)ثرندایک

بسزایینقشمکتباینیتوسعهوترویجدرکهبودندرفتارگراییشناسانروانو
.داشتند

روش شناسیدرراکارکرد گراییوساخت گراییمکتبدویعمدهاِشکالواتسون
ازبیشنگریدرونداشتاعتقادواتسون.می دانستنگریدرونروشیعنیآنها،
تاداشتبلیغسعیواتسون.بودروشتغییردنبالبهبایدواستذهنیاندازه
ازراهشیاریودرون نگریذهنی،تصویرمثلذهنیفرایندهایوذهنبررسی
قابلعینیروش هایبارویدادهااینزیراکند،خارجشناسیروانمطالعاتیحوزه

.نبودندپژوهش



کهبوداینهاپژوهشدرعینیهایروشبهآوردنرویوتوجهدلیلیک
یافته هایوبررسیروشتاثیرتحتشدتبهروان شناسی،1913یدههدر

عینییمشاهدهراهاززیست شناسانروزگار،آندر.بودزیست شناسیعلم
یمنتایجیبهومی پرداختندزندهموجوداتبررسیبهنگریبرونروشو

.بودتجربهقابلهمگانبرایکهرسیدند

روشازاتکردندسعیزیست شناسانازتبعیتوتأسیبهنیزروان شناسان
دارپرچموگذارپایهواتسون. کننداستفادهخودمطالعاتدربرون نگری

روشازخودپژوهش هایدرخواستروان شناسانازرفتار گراییمکتب
.کننداستفادهبرون نگری

وسانانیادگیریفرایندبرحاکمقوانینواصولتاکوشیدرفتارگرایی
دررااصولاینکاربردهایراهوکندکشفآزمایشگاهدرویژهبهراحیوان
.نمایدمعرفیجامعهوکارمحیطدرس،کالسآموزشی،محیط



.استاستوارمفروضهچندبررفتارگراییکلی،طوربه

.دهدمیشکلراهاانسانرفتارکهاستبیرونیمحیطاین،اوالً

کدامدریافتآنکمکبهتوانمیکهاستروشیبهترینآزمایشگری،انیاًث
محیطیعواملرفتار،تغییربرایتوانمیچگونهواسترفتارعلتمحیطازجنبه

.دادتغییررا

ومحیطیهایمؤلفهوهاجنبهشناختباواستمحیطمحصولفردرفتار،ثالثاً
الحاصوتغییربهبنابراین،.دادتغییرنیزرارفتارتوانمیآنتغییرودستکاری

.استبینخوشمحیطتغییرراهازهاانسان

تغییروشناختبرایذهنیفرایندهایورویدادهابررسیوگراییذهن،رابعاً
.استثمربیونامعتبررفتار

یاگراییعینیتوروندمیشماربهرفتارگراییبنیادیمفهومدوپاسخ،ومحرک
.دهندمیتشکیلرارفتارگراییمکتبهاینظریهزیربنایباوریعینیت



گراییگشتالت
وگرایانساختنگریدرونروشرفتارگرایانکهزمانهماندرتقریباً

شناسانروانازکوچکیگروهدادند،قرارانتقادموردآمریکادرراکارکردگرایان
روشازاستفادهبهنامیدند،میگشتالتشناسانروانراخودکهآلمانی
.کردنداعتراضآلماندرنگریدرون

روشوهشیارییمطالعهبررفتارگرایاناعتراضوانتقادکهدرحالی
برراخودانتقادگشتالتشناسانروانبود،متمرکزآنبامرتبطنگریدرون

.کردندمتمرکزعنصرنگری

لیامویواهرنفلس،فنکریستینماخ،ارنستکانت،امانوئلچوندانشمندانی
.روندمیشماربهگشتالتشناسیروانیاندیشهگذارانپایهوپیشینیانازجیمز

تحریکبینتعاملحاصلهشیار،یتجربهبودمعتقد(1724-1804)کانتامانوئل
اضافهماهشیاریتجربهبهچیزیذهنیعنی،.استذهنیقوایاعمالوحسی
.نداردبردرراآنحسیتحریککهکندمی



کافکاکورتهاینامبهخودهمکارانازتندوبا(1880-1943)ورتایمرمکس
رسماًراگشتالتشناسیروان،(1887-1967)کهلرولفگانگو(1941-1886)

واتسونبرودوسجانیوسیلهبهرفتارگراییمکتبکهدرحالی.کردندتأسیس
1912درورتایمرمکسیوسیلهبهنیزگشتالتمکتبشد،بنیان گذاری1913در

.یافترسمیتوشدایجاد

ازبلکهنبودند،مخالفنگریدرونروشباکلیطوربهگشتالتشناسانروان
نگریدرونروشازکهاینجایبهیعنی.داشتنداعتراضآننادرستیاستفاده

کلیهایتجربهدرکوکشفبرایشود،استفادههاتجربهیتجزیهبرای
.جستبهرهدارمعنی

کرد،تجزیهنبایدراانسانذهنیهایپدیدهوذهنها،گشتالتیدیدگاهاز
ازبیشچیزیهمیشهکلزیراگرفت،نظردریکپارچهکلیکصورتبهبلکه

اجزایدرکهشودمیادراکچیزیکلدروداردخودیدهندهتشکیلاجزای
.نداردوجودآن

شناسیرواندرپرنفوذوپویامکتبیکعنوانبهکماکانگشتالتیدیدگاه
.داردایویژهجایگاهوحضور



کاویروان
وهشیاریتجربهعلمبراساساًوآغازدرشناسیروانیاولیههایمکتب

راارناهشیفرایندهایبررسیوداشتندتأکیدهشیارشناختیساختارهای
.بودکاویرواناصلیموضوعناهشیارذهنکهدرحالی.گذاشتندکنار

ونگریتجربیازشناسی،روانازایعمدهبخشخالفبرکاویروان،بنابراین
.آمدوجودبهبالینیکاربستازبلکهنشد،پدیدارگریتداعی

بهآوردند،وجودبهراناهشیارشناسیروانیاکاویروانکهکسانیواقع،در
آگاهیوشناختاینازاستفادهوروانیهایبیماریعواملوعللشناختن

ب.بودندمندعالقهروانیبیمارانبهکمکبرای

ناهشیارفرایندهایاهمیتونقشبرتأکیدباکاوانرواندیگر،عبارته
راخودآدمی،رفتارهایاغلبعلتحتیوروانیهایبیماریمنشأعنوانبه
.ندکردجداپزشکییحرفهازبلکهخویش،عصرشناسانروانازتنهانه



نقشکاویروانمکتبیاولیهیاندیشهگیریشکلوپیدایشدرزیادیکسان
درکهداردوجودایآستانهداشت،اعتقاد(1776-1841)هربارتمثال،برای.اندداشته
بهاشارهبرایهربارت.استناهشیاریاندیشهآنپاییندروهشیاریاندیشهآنباالی
راسرکوبیاصطالحدارد،مینگهناهشیاردرراناسازگاریاندیشهکهایبازدارندهنیروی

.بردکاربهرا

کوچکترینهشیاریآندرکهکردمیتشبیهیخکوهبهراذهن(1801-1887)فخنر
.دادمیتشیلراآنباقیناهشیارذهنوآننوکیاقسمت

هاانانسکهبودمعتقدحیوان،وانسانبینپیوستگیفرضبا(1809-1882)داروین
.شوندمیبرانگیختهغرایزیوسیلهبهعقلجایبهحیواناتمانندنیز

میتاهبسیارفکرجریانتعییندرانگیزشیعواملکهگفتمی(1838-1917)برنتانو
.داردوجودزیادیهایتفاوتذهنیواقعیتوعینیواقعیتبینودارند

بخشیدنوکاویروانبامرتبطآغازینهایاندیشهوعقایدبهدادنانسجامواستفادهبا
روانی،بیمارانرویبالینیعمیقمطالعاتازپسهمچنینآنها،بهایتازهجانوشکل

.دنهابنیادراگریتحلیلروانیاکاویروانمکتب(1856-1939)فرویدزیگموند



کهداشتاعتقادولیبود،بدبینعمدتاًانسانماهیتبهنسبتفروید
.باشندداشتهتریمنطقیزندگیبایدوتوانندمیافراد

چیزهرازقبلباشد،داشتهمنطقیومعقولزندگیکهاینبرایانسان
.باشدآگاهخودذهنهایفعالیتازباید

آگاهیدهند،میانجامکهراچهآنیهمهبههاانسانداشتاعتقادفروید
دوراندرکهرویدادهاییبراساسراانسانرفتارتاکردسعیاو.ندارند
.کندتحلیلاست،افتادهاتفاقاوبرایکودکی

تداعیهیپنوتیزم،هایروشفرویدانسان،ناآگاهضمیربهدسترسیبرای
.کردابداعرارؤیاتحلیلوآزاد



گراییشناخت
یاندازهتاوآمدوجودبهرفتارگراییبامخالفتدرگراییشناختمکتب
.داردقراررفتارگراییمقابلینقطهزیادی

وتوجهشناختیفرایندهایبرپیداست،نامشازکهطورآنگراییشناخت
.داردتأکید

وکنترلتحتصرفاًکهنیستموجودیانسانگرایی،شناختدیدگاهطبق
محیطیهایمحرکورویدادهااو.باشدبیرونییادرونیرویدادهایاستیالی

اندیشد،میآنهایدربارهکند،میتحلیلوپردازشدریافت،فعالطوربهرا
.زندمیانتخاببهدستآزادانهوگیردمیتصمیمکند،میاستدالل

وشناختیوذهنیفرایندهایوهافعالیتمیزانبهفردیهررفتار،نابراین
محیطیهایمحرکمقهورومغلوبکهاینتااستوابستهاوباوروبرداشت

.باشد



یمطالعهوتوجهموردهموارهشناختیفرایندهایوشناختماهیتگرچه
دررسمیطوربهگراییشناختمکتبولیاست،بودهشناسانروان
.آمدوجودبه1970یدهه

آموزی،مفهومآموزی،زبانمانندشناختیفرایندهایومفاهیممکتباین
موردراپیچیدههایمهارتیادگیریومسألهحلاستدالل،تفکر،حافظه،
.دهدمیقرارمطالعه

بررسیازحاصلهاییافتهتاکوشدمیگراییشناختمکتب،امروزه
.ببنددکاربهنیزرایانهعلومدرراشناختیفرایندهای



گراییزیست
برراشناختیروانهایپدیدهتاکوشدمیشناختیزیستشناسیروان
.دهدتوضیحآنهازیستیمبنای

ها،اندامیمطالعهطریقازتوانمیرارفتارگرایی،زیستمکتبطبق
دیگر،عبارتبه.کردبینیپیشوتبیینتوارثوعصبی،هایسلول
وداردفیزیولوژیکوعضویاساسرفتارمعتقدندگرازیستشناسانروان
.آیدوجودبهمرکزیعصبیدستگاهدرتواندمی

ایتازهموضوعذهنی،وروانیهایپدیدهزیستیاساسیافتنبرایجستجو
وارسطووبقراطچوناندیشمندانیپیش،هاقرن.نیستشناسیرواندر

.اندپرداختهموضوعاینبهفرویدوپاولفهمچنین

هموارهرفتاریوذهنیفرایندهایبهگراییزیستدیدگاهحال،اینبا
.داردراخودخاصطرفدارانوتازگی



عاملوعلتهرگونهیافتنبرایجستجوکهرادیکالرفتارگراییوقتی
شد،کاستهاقتدارشواستیالءازتدریجبه،کردمیردرارفتاردرونی
شناسیروانیاشناختیزیستشناسیروانبهعالقهواقبال

.شدفزایندهوزندهفیزیولوژیک

ازفیزیولوژیکشناسانروانوپزشکانروانپزشکان،شناسان،زیست
.روندمیشماربهگراییزیستمکتبمروجانومؤسسان

-1904)هباولدینگدونالد،(1890-1958)لشلیاسپنسرکارل
درپژوهشپیشگاماناز(1913-1994)اسپریولکاتراجرو(1985
.هستندشناختیزیستشناسیروان



گراییانسان
وبشردوستانهشناسیروانیاگراانسانشناسیروانمکتبظهور
کاوی،روانورفتارگراییپرنفوذهایمکتبمقابلدرسومنیرویگیریشکل
.استبودهوجودییفالسفهوپدیدارگرایانشناختیروانمطالعاتحاصل

یگرایانسانشناسیروانیمجلهتأسیسبارسمیطوربهمکتباین
و،1962درآمریکاگراییانسانشناسیروانانجمنیوسیلهبهو،1961در

پایه1971درآمریکاشناسیروانانجمنگراییانسانروانشناسییشاخه
.شدریزی

هایفعالیتکهشودمیاطالقهاییگرایشیهمهبهسومنیرویاصطالح
.دانکردهتنظیمانسانبهتوجهمحوربرراخود



نیروهایطریقازوغیرارادیجبری،طوربهانسانرفتارگرایان،انساناعتقادبه
برتواندمیواستاختیاروارادهصاحبوآزادانسانبلکهشود،نمیهدایتناهشیار

.بگذارداثرخودسرنوشت
رانسانازندگیورفتاربراقتصادیواجتماعیزیستی،روانی،جبرحاکمیتآنان

.دانندمیاوانتخابوآگاهیینتیجهرابشربدبختیوخوشبختیوکنندمیرد
نیکچشمفلکازمدار-بدراخویشاخترکنیخودتوچونناصرخسرو،قولبه

.رااختری
جهانوخودبهفردنگرشوآگاهیاینگرا،انسانشناسیرواندیدگاهطبق
.بخشدمیانگیزهوانرژیاوبهکهاستخودپیرامون
هداشتکنترلونظارتخوداعمالوافکاربربشناسد،راخوداستقادرانسان

این.دبرسخودشکوفاییبهسرانجاموبگیرد،تصمیمکند،انتخابآزادانهباشد،
وارزشخودشکوفاییوگریخودتعیینخودآگاهی،درانسانتواناییبرایمکتب
.استقائلایویژهاحترام
هایچهرهازتندو(1908-1970)مزلوابراهامو(1987-1902)راجرزکارل
رواندواینهاینظرگاهوعقاید.هستندگراانسانشناسیروانمکتبیبرجسته
.شوندمیبیاناختصاربهشناس



هایتواناییانسانبودمعتقدودانستمینیکرابشرطبیعتراجرز
،نشودمجبوراجتماعیزندگیازخاصینوعبهچنانچهوداردزیادییبالقوه
میلباشد،دیگرانشرطوقیدبیپذیرشموردهموارهوکندعملآزادانهبلکه
..بودخواهدمفیدعضویوخیرمنشأجامعهوخودبرایوکندمیخوبیبه

یجانبههمهومطلقپذیرشنهالبتهشرط،وقیدبیپذیرشاواساس،براین
.کردمطرحراانسان

نفسبهاعتمادواستقاللکهاستکسیخودشکوفایاکاملانسان،مزلونظراز
هست،کهطورآنراجهانودیگرانخود،دارد،توجههاواقعیتبهدارد،
یرابطهاش،عالقهموردافرادبادارد،معنویوروحانیهایتجربهپذیرد،می

رنوآووخالقاست،قائلاحترامدمکراسیوآزادیبرایدارد،عاطفیوعمیق
.داردعدالتوحقیقتهمچونفضایلکسبشوقواست،

نتبییراانسانانگیزشنیازها،مراتبسلسلهینظریهطرحباهمچنینمزلو
یازهاینازکهنیازهاستازمراتبیسلسلهتابعآدمیانگیزشگفت،میاو.کرد

.یابدمیادامهخودشکوفاییبهنیازتاوشودمیآغازفیزیولوژیک



های یک نظریهویژگی
برایکهاستبستههمبهومرتبطهمبهاصولازایمجموعهشاملنظریه،یک
.استشدهتدویننظرموردپدیدۀتبیین

ور،رفتاحافظه،برحاکماصولازتلفیقیانسانی،یادگیرینظریۀخاص،طوربه
.استانسانعملواندیشهبینیپیشوتبیینبرای،یادگیری

:دارداساسیمؤلفۀسهانسانیادگیریازاینظریهچنین
.عملیکارکرد.3و،نظریساخت/شکل/فرم.2،نظریاصول.1

راارندگذمیتأثیریادگیریبرتناقضبدونومتفقاًکهخاصیعواملنظری،اصول
وصیفتراگذارندمیرفتارواندیشهرویعواملاینکهایویژهاثراتوکنندمیتعیین

.کندمی

راظریهنیکتاشوندمیترکیبوتلفیقهمبامعناداریصورتبهاصولاین،سپس
.دهندشکل

داشتهیعملکاربردتواندمیکنترلوبینیپیشتبیین،طریقازنیزنظریهیک
.باشد



نظري ُ

آموزش

اصالح

درمان

اصول نظری ساخت نظری کارکرد عملی



استمرتبطهمبهگزاره هایوهاتعریف،(مفاهیم)سازه هاازمجموعه اینظریه
بینیپیشوتبیینهدفبامتغیرها،بینروابطساختنمشخصطریقازکه

.(1986کرلینجر،).دمی کنارائهپدیده هاازیافته اینظامنگاهپدیده ها،

نظریهیکارزیابیمعیارهای

دردبهبلکهباشد؛خاصموقعیتچندبهمحدودنبایدنظریه:اقتدارواهمیت-1
رفتارکهاینظریهمثال،برای.بخوردنظریهموضوعواقعیجهانهایموقعیتهمۀ
مکانوزمانبهمحصورومحدودنبایدکند،میبینیپیشوتبیینراشخصیک

.باشدمشخصی

وبیرونابسازگاردرون،باسازگارصریح،دقیق،بایدنظریه:شفافیتودرستی-2
.باشدابهاموایهامهرگونهازعاری

ویحواشازنوشتاروگفتارپیراستنوتلخیصیعنیایجاز:سادگیوایجاز-3
یجازا.شودمنتقلمعنابیشترینجمالت،وکلماتکمترینباکهطوریبهزوائد،
.بسیارمعنیبهواندکلفظبهیعنی



کههاییآزمایشیاتجربهجانبازبایدنظریه:پذیریاثباتیاتجربیاعتبار-6
.شودحمایتکند،میتصدیقوتأییدراآن

پیشایجادبراینظریهظرفیتبهثمربخشی:ثمربخشیوسودمندی-7
.دارداشارهبینجامد،جدیددانشتولیدبهکهآزمونقابلهایبینی

.باشداستفادهقابلوبرانگیزانندهرونده،پیشپویا،کارا،بایدخوبنظریۀ

سرانجامونوهاینظریهیاهاایدهبهاندیشیدنموجبومحرکبایدنظریهیک
.شودتازههاینظریهارائۀوایجاد

انسجامداشتنوهاسازهومفاهیمازمانعوجامعتعریفارائۀ:شمولوجامعیت-4
.استخوبنظریۀیکویژگیاز

خود،هایبینیپیشیاقضایاآزمونهایروشبهبایدنظریه:بودنعملیاتی-5
..باشدپذیرتقلیل



هالی یادگیری کاهش سائق نظریه

مقدمه
بعد،استعدادهاسنجشبهابتدا(1884-1952)هاللئوناردکالرک

یادگیریفرایندمطالعۀبهدواینازترمهموهیپنوتیسمبه
هجاودانوآوازهبلندشناسیرواندررااوسوم،عالقۀ.بودعالقمند
.ساخت

هایاندیشهوآثارتأثیرتحتزیادیمقداربهپردازینظریهدرهال
.بودداروین

راآنبرتأثیرگذارمتغیرهای،انطباقیرفتارتبیینباکردسعیاو
.کنددرک

ندکتبیینتادهدارائهاینظریهداشتقصدهالدیگر،عبارتبه
قایباحتمالافزایشبرایرفتارومحیطجسمی،نیازهایچگونهکه

.پردازندمیمتقابلکنشبههمباارگانیسمیازندهموجود



واتسونهال و رفتارگرایی 

ی را به شدت مورد انتقاد قرار م  ذهن و هشیاری رفتارگرایی واتسون اساساً 
. داد و در عوض بر رفتار آشکار قابل اندازه گیری تأکید می کرد

نظر واتس ون، موج ود زن ده ی ا ارگانیس م ته ی اس ت و مغ ز از نظ ر          از 
ود ک ل  واتسون معتقد ب. فیزیولوژیکی صرفاً محرک را با پاسخ ارتباط می دهد

رفتار را می توان بر حسب تداعی های بین محرک ه ا و پاس خ ه ا توجی ه و     
. تبیین کرد

ش ت  هال اعتقاد دا. هال با این دیدگاه رفتارگرایی واتسون کامالً مخالف بود
م انکار واتسون از رویدادها و متغیرهای غیرقابل مشاهدۀ درون ارگانیسو طرد 

. غیرعلمی است( بدن و مغز)

ن د  می گفت، فیزیکدانان و شیمیدانان دربارۀ پدیده ه ا و اش یایی مان  هال 
الی که که عمالً قابل دیدن یا مشاهده نیستند، در حجاذبه، نیرو، اتم و مولکول 

.   می کننداستنباط وجود دارند، 



ود درون ارگانیسم تأکید می ک رد و معتق د ب    متغیرهای میانجیهال به وجود 
ی ای ن  گرچه ما نمی توانیم متغیرهای میانجی درون ارگانیسم را مشاهده کنیم، ول

. بدین معنی نیست که آنها وجود ندارند

ب ه  . ممطالعۀ این متغیرها، ما باید آنها را به صورت عملی اتی تعری ف کن ی   برای 
رد و عبارت دیگر، با تعریف عملیاتی می توان این رویدادها یا متغیرها را کم ی ک   

. مورد سنجش قرار داد

کی رویدادهای میانجی در تجربۀ محیطی و رفتار عمدتاً فیزیول وژی از نظر هال، 
درد را می توان به عنوان حس خالی بودن یا احساسگرسنگیبرای مثال، . هستند

را به این تعریف ذهنی است و نمی توان آن. و سوزش ناگهانی در معده تعریف کرد
. آسانی اندازه گیری کرد

محرومی ت از  ( س اعت 8)تعریف عملیاتی از گرسنگی، تعداد ساعت های یک 
.این تعریف از گرسنگی قابل اندازه گیری و سنجش است. غذاست



،گرسنگیمثلمیانجی،متغیرهای/رویدادهابرایعملیاتیتعریفهمانند
مثلیعواملوسیلۀبهودارندقرارارگانیسمدروندرنیزمیانینیارابطمتغیرهای
.آیندمیوجودبهغذاازمحرومیت
تأثیریادگیریمثلرفتاریتغییراتبرتوانندمیرابطمتغیرهای،بنابراین
.بگذارند
معلولایوابستهمتغیررایادگیریوعلتیامستقلمتغیرراغذااگرمثال،برای
میکهبودخواهدگرمداخلهمتغیریکغذاازمحرومیتیاگرسنگیکنیم،فرض
.بگذارداثریادگیریبرتواند

ذهنبهوابستهرویدادهاییاذهنیگر،مداخلهمتغیرهایکهاینمورددرهال
هالبرایگرسنگیازذهنیاحساسبنابراین،.بودموافقواتسونباکامالًنیستند،

چنینزیرابود،مهمغذاازمحرومیتمدتعنوانبهگرسنگیبلکهنبود،مهم
.استریگیاندازهوآزمونقابلرفتار،تبیینوتوضیحبرایگرسنگیازتعریفی

مطرحارنورفتارگرایییعنیرفتارگرایی،ازایتازهنشانونسخهیکهالرو،ایناز
فرایندهایعنوانبهگرمداخلهومیانجیمتغیرهایازکهکردمعرفیو

.کندمیاستفادهرفتارتبیینبرایشدهفرضفیزیولوژیکی



سازینظریهدرقیاسی-فرضینظام

علومدانشمندکهمعنیبدین.بودقیاسی-فرضیسازی،نظریهبههالرویکرد
راموضوعاصولازایمجموعهطبیعی،علومالگویازپیرویبهنیزرفتاری
.کندمیتدوین

ا،قضاییاهااستنباطدقیق،منطقازاستفادهباراموضوعاصولاین،سپس
.بنددمیکاربهقیاسدرهاییگزارهعنوانبهرفتاریهایپدیدهیدرباره

رهایمتغیدربرگیرندۀغالباًورفتاریدربارهکلیبیاناتشاملموضوعاصول
.شوندمیابداعپردازنظریهوسیلۀبهکههستندرابط

یانمرابطۀدربارۀراخودتفکرتاکنندمیکمکپردازنظریهبهمتغیرهااین
.دهدسازماننظرموردرفتاریهایپدیدهبهمربوطوابستۀومستقلمتغیرهای



اوکهمعنیبدین.آوردوجودبهسازینظریهدرپویانظامیک(1943)هال
:یادگیریدربارۀخودنظریۀتدوینبرای

.کردمیمروررایادگیریدربارۀشدهانجامهایپژوهش،اوالً

.کردمیخالصهراهاپژوهشاینهاییافتهتمام،ثانیاً

رتصوبهوساختمیهاییفرضیهپژوهشی،هاییافتهخالصهایناز،ثالثاً
.دادمیارائهموضوعاصولعنوانتحتکلیهایبیانیه

هاییهقضیاهاگزارهکهکردمیاستنتاجقضایاییموضوع،اصولایناز،رابعاً
.داشتندهمراهبهراپذیریآزمون

درراموضوعاصل16ابتداخود،پیچیدۀوجامعنظریۀدر(1943)هال
داد،انجاماشنظریهدرکهتغییراتیبا1952درسپس،.کردمطرحیادگیری

.کردفهرستراقضیه133وموضوعاصل17



سائقنظریۀ کاهش 

ام ماند، در تبیین رفتارها شکست خورد و ناکنظریۀ غریزۀ انگیزشوقتی که 
. نظریۀ کاهش سائق جای آن نشست

، که به ع دم  نیاز. 1. نظریۀ کاهش سائق هال، چند مفهوم پایه وجود دارنددر 
، اع م  تقویت. 3. ، یعنی حالتی از تنشسائق. 2. تعادل فیزیولوژیکی اشاره دارد

. ، که سائق را کاهش می دهندوسیله-هدف. 4. از تقویت اولیه و ثانویه

ا به وجود می ر( سائق)، نیاز فیزیولوژیکی یک حالت انگیختگی تنش بنابراین
.آورد  که ارگانیسم را برمی انگیزد تا آن نیاز را برآورده سازد

تش نگی  عبارت دیگر، نیاز فیزیولوژیکی مثل غذا و آب، سائق گرسنگی وبه 
را به وجود می آورد، که رفتارهای کاهش دهندۀ سائق یعنی خوردن و نوشیدن

. را به همراه دارد
درونی یعنی حفظ حالت. فیزیولوژیکی کاهش سائق، تعادل حیاتی استهدف 

.بدنبا ثبات، مثل ثبات دمای 





ب ه  فرض کرد که سائق های اولیه مثل گرسنگی و تشنگی( 1943-1952)هال 
وسیلۀ حالت هایی از محرومیت ایجاد می شوند و هنگامی ک ه تحری ک ش وند،    

. خوانندفرامیانگیختگی درونی را 

ه آن می نامید، رفتاری را برمی انگیزد ک  سائقدرونی که هال آن را انگیختگی
ول رفتار حالت سائق را کاهش می دهد و بدین وسیله تعادل بدنی را ب ه حال ت ا  

. برمی گرداند

ه م ی  نامی د تعادل حیاتیمیل به حفظ و نگهداری یک حالت ثابت درونی، این 
. شود

همچنین معتقد بود که رویدادهای مهم و شدید محیطی می توانند حال ت هال 
ن ی را  ت ا ت نش درو  حیوانات قادرند رفتارهایی را یاد بگیرند سائق ایجاد کنند و 

کاهش دهند و این سائق ها که سائق های اکتسابی نامیده م ی ش وند، از طری ق   
.هستندتجربه قابل یادگیری 



سائقغیرشرطیمنابع

برایکنند،میتهدیدراحیاتوبقاکهرویدادهاییکرد،فرض(1943)هال
.کنندمیفعالراسائقدرونیحالت،غذاآوردندستبهدرشکست،مثال

هر.داردازنیدرونیبیولوژیکیهایسیستممؤثرکارکردوکنشبهبقاونجات
یکذالوکندمیتهدیدرابقادرونی،هایسیستمایندرنارساییونقصگونه

یستمسبازگرداندنبرایرارفتارکهکندمیبازنماییراآیندیپیشوضعیت
.دهدمیانگیزهطبیعی،حالتبهبیولوژیکیهای

ااحیواعادهراطبیعیکارکردتواندمیدرونیسازگارییکموارد،برخیدر
ظحفبرایخودشدۀذخیرهانرژیازحیوانغذا،نبودصورتدرمثال،برای.کند

.کندمیاستفادهطبیعیکارکرد

ومبودکفصلوحلبهشروعرفتارباشد،داشتهادامهنارساییونقصاگر،ولی
بهرایبراحیوانشده،ذخیرهانرژیاززیاداستفادۀبنابراین،.خواهدکردکاستی
.کندمیتحریکغذاآوردندست



نمییدتهدرابقاکهرویدادهاییبود،پذیرفتهنیزرامطلباینهالالبته،
.برانگیزندوکنندتحریکرارفتارتوانندمیهمچنینکنند

واندتمیمحرومیتنبوددرحتیدرونیسائقحالتیکدیگر،بیانبه
اننشساخارینبهزیادیرغبتومیلحیواناتابتدا،.سازدنمایانراخود
.دهندمی

میمصرفساخارینزیادیمقدارنیستند،همگرسنهکهوقتیحتیآنها
حیواناتندارد،(کالریک)زاییانرژیارزشهیچساخارینگرچه.کنند

مصرفغذاییارزشعنوانبهتغذیه،نظرازراآنغذا،ازشدهمحروم
.کردخواهند

آوردندستبهرفتاروراهتوانندمینیزگرسنههایموشعالوه،به
دردتوانمیرفتارکهآنندازحاکیهامشاهدهاین.بگیرندیادراساخارین

.بیفتداتفاقنیزبیولوژیکینارساییونقصیکنبود



توانندمیکنندهغیرمحرومرویدادهایاززیادیهایمقولهوموارد
.برانگیزندرارفتاروشوندسائقسبب

اررفتدرونی،سائقحالتسازیفعالراهازدرونیشدیدرویدادهای
واندتمیکهاستبیرونیمحرکیکبرقیشوک.کنندمیتحریکرا

قیبرشوک.کندتحریکرارفتاروشودموجبرادرونیانگیختگی
.کندنمیتهدیدرابقالزوماًامااست،آزارنده

رویدادهایومحرومیتحالتجملهازبسیاری،موارددربنابراین،
رااررفتوشوندسببراسائقدرونیحالتتوانندمیمحیطیشدید

.برانگیزند

محرکولی،.کنندمیسائقتولیدغریزیصورتبهرویدادهااین
سائقحالتکهدارندراظرفیتاینماپیرامونمحیطدرزیادیهای

.شوندموجبرادرونی



اکتسابیهایسائق

میمحیطیهایمحرک،کالسیکسازیشرطیطریقازکرد،بیان(1943)هال
تداعیر،دیگعبارتبه.کنندکسبرادرونیسائقحالتیکتولیدتواناییتوانند
جبموراغیرشرطیسائقحالتیککهآیندیپیششرایطبامحیطیهاینشانه
.آوردمیوجودبهراشدهشرطیسائقحالتیکشوند،می

بهرادرونیانگیختگیهانشانهاینشد،ایجادشدهشرطیسائقحالتکههمین
سائقحالتموجدهایمحرکنبودباحتیبعدی،هایموقعیتدروداردهمراه

.کندمیتحریکرارفتارغیرشرطی،

.ردازدپمیفوتبالبازیبهآفتابیداغروزیکدرشخصیکنیدتصورمثال،برای
چندوبرودمغازهسمتبهکهداردوامیراشخصاینهواگرمیازناشیتشنگی
اینرخاطبهودهندمیکاهشراتشنگیهانوشیدنی.کندمصرفنوشیدنیلیوان
یممغازهآنکنارازوقتینیزخنکوسردروزهایدرحتیشخصخوشایند،تجربه
ائقسیکشخصاینواقع،در.خردمینوشیدنیوکندمیتشنگیاحساسگذرد،
.استکردهکسبمغازهمحرکباهمراهومتداعیشدۀشرطی



سائقکاهشتقویتیکارکرد

بههوابستخاصیرفتارهرولیانگیزد،برمیرارفتارسائقهال،دیدگاهاز
.دهندمیجهترارفتارمحیطیرویدادهاییعنی.استمحیط

یوقتداشتاعتقادهالخواند،فرامیراخاصمحرکیکرفتارکدامکهاین
نشانۀوعالمت،(داردوجودسائقی)شودمیتحریکوبرانگیختهحیوان
باپاسخییعنیخواند،فرامیرامشخصپاسخیکخودکارصورتبهمحیطی

.عادتنیرومندیترینقوی

بهتجربهراهازتواندمییا(SUR)باشدفطریتواندمیعادتنیرومندی
.(SHR)باشداکتسابیوآیددست



وتثبیتوآیدمیوجودبهچگونهعادتنیرومندیکهاین
شکاهراسائقحالتپاسخیکاگرهال،باوربهشود،میتقویت
،ابراینبن.شودمینیرومندپاسخومحرکبینارتباطوپیوند،دهد
.دیابافزایشتواندمیعادتنیرومندیسائق،کاهشنتیجۀدر

شود،سببراسائقکاهشرفتارکهبارهرعادتنیرومندی
.یابدمیافزایش

هبتوانمی،داردهمراهبهراسائقکاهشتقویت،چگونهکهاین
میداگهاتگرسنهشخصیکنید،فرض.کرداشارهزیرمثال
اواررفتگرسنگی،کاهشبرایاساساًشخصایناولیۀسائق.خورد

داگیهاتورودمیفروشیاغذیهسمتبهاو.کندمیتحریکرا
.ندکنمیگرسنگیاحساساوبنابراین،.کندمیمصرفوخردمی
ارداگهاتوفروشیاغذیهبینپیوندسائقکاهشهال،اظهاربه

مییقورادواینبینپیوندنیزبعدیتجربۀهر.کندمیترقوی
.آیددرمیعادتیصورتبهرفتارکهجاییتاکند



ناموفقرفتارحذف
دامهاسائقاگر.شودمیسائقادامۀوابقاموجبناموفقرفتارهال،نظرطبق

رارفتاربازداریموقتیفراینداین.شودمیبازداریموقتاًرفتارتمامکند،پیدا
.نامندمیواکنشیبازداری
.تدافمیاتفاقدوبارهعادتیرفتاریابد،میکاهشواکنشیبازداریوقتی
ۀشدشرطیبازداریبهمنجرسائقکاهشبرایپاسخمداومومکررشکست

.شودمیهمیشگی
دادنکاهشدروداردمشخصپاسخیکبهاختصاصشدهشرطیبازداری
.استمؤثرعادتتحریکینیرومندی
اتشودسائقحالتبهمنجراستممکنپاسخیکمداومومکررشکست

.فرابخواندعادتمراتبیسلسلهدرراپاسخنیرومندتریندومین
مندینیرودهد،کاهشراسائقآمیزیموفقیتطوربهپاسخیارفتارایناگر
دخواهغالبعادتمؤثر،وکارآمدعادتاین.یابدمیافزایشپاسخاینعادت
.شودمیفراخواندهشود،تحریکارگانیسمکهوقتهردوبارهوشد

راهاتعادمراتبیسلسلهارگانیسمبود،اثربیوناموفقنیزدومعادتاگر
.آیدوجودبهموفقپاسخیککهاینتادهدمیادامه



مشوقانگیزش
وداندمییادگیریمتغیریکراتقویتمقدار(1943)هالسائقکاهشنظریۀ

پاسخ-محرکپیوندنیرومندیبرفقطتقویتیاسائقکاهشکهکندمیفرض
.گذاردمیتأثیر

ارد؛دهمراهبهرابیشتریسائقکاهشترارزشباکنندۀتقویتیک،یعنی
بهیزشانگشد،ایجادعادتکههمین.کندمیایجادنیرمندترعادتیکبنابراین،

.کنندهتقویتارزشبهنهبودخواهدوابستهسائقسطح

شخصییمبگویکهاین.کنندنمیتأئیدرافرضاینپژوهشینتایجکهحالیدر
،فروشیساندویچآنکهحالیدردهد،میادامهفروشیساندویچبهرفتنبه

.استباطلونادرستسخنیتقریباًدهد،نمیارائهکیفیتباغذای

ردشدهسروغذایکیفیتبهایاندازهتارفتاریوعملچنینانجاماحتمال
.داردبستگیفروشیساندیچ



کند،میتغییریادگیریشدنکاملازپستقویتمقداروقتی
.کردخواهدتغییرگیریچشمطوربهسرعتبهنیزعملکرد

رتأثیکنندهتقویتارزشکهانددادهنشانزیادیمطالعات
(1942)کرسپیمثال،برای.داردانگیزشیسطحرویمهمی

دریسریعتغییرپاداش،یاتقویتمقداردرتغییرکهدریافت
.کردایجادغذادریافتبرایهاموشتوسطمازازعبورعملکرد

امین20درغذاچشتۀ16تا1ازراتقویتمقداراوکهوقتی
یادوتنهاازبعدهاموشعملکردداد،افزایشهاموشکوشش

ویشتربتقویتهمیشهکهحیواناتیبابودبرابرکوششبارسه
.کردندمیدریافتباالتری



یشنهادپهالکهآنطورگذارد،میتأثیریادگیریسطحبرفقطتقویتمقداراگر
یرتغیکهحالیدر.باشدتدریجیبایدمازدرحرکتسرعتدرتغییرکرد،می

أثیرتآنهاانگیزشبرتقویتمقدارکهاستآنازحاکیهاموشرفتاردرسریع
میایشافزراهاموشانگیزشیسطحبیشترتقویتازاستفادهیعنی،.گذاردمی
.دهد

ازاداشپکهوقتیافتاد،اتفاقهاموشرفتاردرنیزمشابهیسریعتغییریک
شتابسرعت،بههاموشازدستهاین.یافتکاهشچشته16بهغذاچشتۀ256

رهدرراپاداشکمترینکههاییموشبابرابرسطحتاراشاندویدنسرعتو
.دادندکاهشکردند،میدریافتکوشش

تقویتمقدارکهاست(1952)هالنظراینمؤید(1942)کرسپیمطالعاتنتایج
.گذاردمیتأثیررفتارموجدانگیزششدتومیزانبر

موجبارباالتریوبیشترانگیختگیسطحتقویت،زیادمقدارهال،نظرطبق
مکمقداربامقایسهدرباشد،زیادتقویتمقدارکهوقتیبنابراین،.شودمی

.شودمیعملواردوایجادبیشتریانگیزشتقویت،



همراهومتداعیمحیطیهایمحرککهکردفرضهالبراین،افزون
.کندمیکسبرامشوقانگیزشخاصیتتقویت،با

باهمقایسدرزیاد،تقویتباهمراهوشدهارائههاینشانه،بنابراین
مشوقانگیزشکم،تقویتیکباشدههمراهومتداعیهایمحرک
.کندمیایجادرابیشتریشدۀشرطی

کاردرتقویتیکهوقتیشده،کسبتشویقیهاینشانهایناهمیت
.بودخواهدآشکاربسیارنباشد،رؤیتقابلیا

نشانهبامقایسهدرزیاد،تقویتباشدهتداعیهایسرنخیاهانشانه
خیزورغبتومیلاندک،تقویتباشدههمایندومتداعیهای

.خواندفرامیواقعیتقویتسویبهرابیشتری



شانزده اصل موضوع در نظریۀ یادگیری هال

اندازیراهراحسیتکانۀیک(S)بیرونیتحریک:محرکردّ.1موضوعاصل
ی،محیطکنندۀتحریکرویدادیافتنخاتمهوشدنقطعازپسکهکندمی
(s)محرکردّهمانتکانهاین.یابدمیادامهثانیهچندبرایحسیتکانۀاین

اسخپردّیاحرکتیعصبیواکنشیکبهمنجرمحرکردّیاحسیتکانۀ.است
(r)آشکارپاسخبهسرانجامکهشودمی(R)انجامدمی.



و س ادۀ  فرم ول س نتی   هال با پیشنهاد اصل موضوع ردّ محرک، 
ب دیل  تپیشرفته و پیچی ده  شرطی سازی رفتارگرایی را به فرمول 

. کرد

الگوی سنتی شرطی س ازی، ی ادگیری ش امل پیون د و    براساس 
. تداعی یک محرک بیرونی و یک پاسخ آشکار است

نی و نقش فرایندهای دروضمن قبول الگوی سنتی، سعی کرد هال 
. مؤثر بر یادگیری را بارز و برجسته سازدناآشکار 

اظهار هال، رویدادهایی مانند ردّ محرک و ردّ پاس خ گرچ ه در   به 
.             فرایند یادگیری ظهور و نمود ندارند ولی وجود و حضور دارند



یازندهموجودهر:حسیهایتکانهمتقابلکنش:2موضوعاصل
وداردقرارهامحرکاززیادیتعدادبمبارانزیرهموارهارگانیسمی

باحسیردّهایاین.آیندمیوجودبهزیادیحسیردّهایبنابراین
.کنندمیبازنماییراتحریکپیچیدگیوکنندمیمتقابلکنشیکدیگر



هایتحریکحسی،هایتکانهمتقابلکنشموضوعاصل
یاخپاسبینیپیشدشواریآنتبعبهوهمزمانمختلف
.دهدمینشانراآشکاررفتار

وپیداهایمحرکتابعرفتارموضوع،اصلاینطبق
میرتأثیارگانیسمبرلحظههردرکهاستزیادیپنهان
.گذارند

وترکمشتأثیروترکیبمحصولرفتاردیگر،عبارتبه
اسباراآنهالکهآنهاستردّهایوهامحرکهمزمان

.دادنشان(s)بار



ارگانیسم ها با سلسله مراتب ی از پاس خ ه ای   : رفتار ناآموخته. 3اصل موضوع 
گر این رفتارهای ناآموخته فعال و راه اندازی نمی شوند، م. ناآموخته زاده می شوند

، در ای ن  اگر این رفتارها نتوانند نیازی را برآورده کنند. این که نیازی به وجود آید
ارض ای  صورت ارگانیسم مجبور می شود رفتار تازه ای را یاد بگیرد و بدین وسیله

. نیاز کند

ب رای  . ما نیاز داریم تا خود را از معرض سرما در ام ان نگ ه داری م   برای مثال، 
، ندوال ش د ، رزی دن برآورده کردن این نیاز، ما سلسله مراتبی از رفتارها مانن د ل 

، و اجابت مزاج را انجام می ده یم ک ه هم ۀ ای ن     نوشیدن، خوردنحرکت کردن،
. رفتارها ناآموخته اند

ن از ، چنانچه نتوانیم با انجام این رفتارها، نیاز خود را که همانا در امان ماندحال
اد سوز و سرماست، برآورده کنیم، آن وقت مجبور می شویم رفتارهای تازه ای را ی

.مکنییاد می گیریم که لباس بپوشیم، یا بخاری را روشن مثالً، . بگیریم



و ارگانیسم ها اعم از حیوان و انسان به طور ذاتیطبق این اصل موضوع، 
. خودجوش موجود فعالی برای یادگیری نیستند

نیازی زمانی به دنبال یادگیری رفتار تازه ای می روند که برای ارضاءآنها 
. به آن محتاج باشند

نچ ه  آ"شاید مصداق این بیت شعر است که موضوع رفتار ناآموخته اصل 
.  "شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج



طبق ق انون اث ر ثرن دایک    : کاهش سائق. 4اصل موضوع 
خ ، اگر محرکی، پاسخی را راه اندازی کند که این پاس(1925)

ب ین  به برآوردن یک نیاز زیست شناختی بیانجامد، ت داعی 
. این محرک و پاسخ نیرومند خواهد شد

ک ه  با قانون اثر تجدید نظر شدۀ ثرندایک موافق بودهال 
. پاسخ را نیرومند می کند-تقویت، پیوند بین محرک

د ، هال خالف نظر ثرندایک که تقویت را وضع خش نو ولی
ی تقویت را کاهش س ائق م   کننده از کارها تعریف می کرد، 

.  دانست



عادتِشود،مینیرومندپاسخومحرکبینتداعیکهوقتیبودمعتقدهال
.یابدمیافزایشنیزمحرکآنبهپاسخآندادن

تقویتهایهمایندیتعدادو(SHR)عادتنیرومندیبینرابطۀریاضیفرمول
:شودمیدادهنشانزیرشکلبهپاسخومحرکبینشدۀ

SHR= 1-10-0.0305N (or SHR= 1-1/100.0305N)

Nارپاسخومحرکبینپیوندکهاستپیاپیومتوالیهایتقویتتعداد
درافزایشبهمنجرمتوالیهایتقویتتعداددرافزایش.سازدمینیرومند

.شودمیعادتنیرومندی

میادایجمنفیشتابداراییادگیریمنحنییکباال،ریاضیفرمولوجود،اینبا
گیرییادبربعدیهمایندهایازبیشتراولیهشدۀتقویتهمایندهاییعنی،.کند
تقویتهمایندهایکهرسدفرامیایلحظهیادگیری،پیشرفتبا.گذارندمیتأثیر
.ندارندیادگیریبرتأثیریهیچاضافیشدۀ



محرک های مشابه، پاسخ یا عادت یکسان:تعمیم محرک. 5اصل موضوع 
دگیری به سخن دیگر، تجربه های قبلی بر ی ا . و یکنواختی را فرامی خوانند

. جاری اثر می گذارند

یم یافت ه  نیرومندی عادت تعمتأثیر تجربۀ قبلی بر یادگیری بعدی را هال 
. نامید

ولف اصل موضوع در نظریۀ هال، مشابۀ اصل تعمیم محرک در نظریۀ پااین 
. و نظریۀ عناصر همانند ثرندایک است

، در موقعیت های مختلف، عناص ر همانن د در مح رک ه ا، پاس خ      یعنی
. یکسان یا مشابهی را فرامی خوانند



(D)سائقیکشناختی،زیستکمبود:سائقهایمحرک.6موضوعاصل
.شودمیتداعیسائقهایمحرکباکهآوردمیوجودبهرا

نگیگرسسائقکند،میاحساسراآبیاغذاکمبودبدنوقتیمثال،برای
رونیدهایمحرکنیزتشنگیوگرسنگیسائق.آوردمیوجودبهتشنگیو

ذاغبویمثلبیرونیهایمحرکوخشکیدهگلویومعدهسوزشودردمثل
.کندمیتداعیراآبمنظرۀو

نیسمارگابهتوانمیسائق،بهوابستههایمحرکموضوعاصلازاستفادهبا
بهردیگسائقتحتوکندرفتارایگونهبهسائقیکتحتتادادآموزش

.دیگرایگونه

کههنگامیشکل،Tمازیکدرتادادآموزشحیوانبهتوانمیمثال،برای
.بچرخدچپبهاستتشنهکهزمانیوبچرخدراستبهاستگرسنه



یکدرشدهآموختهپاسخیککهایناحتمال:واکنشتوان:7موضوعاصل
.شودمینامیده(SER)واکنشتوانکند،پیدابروزوبیفتداتفاقخاصلحظۀ

ادتعنیرومندیاگر.استسائقوعادتنیرومندیمحصولوتابعواکنشتوان
:عنیی.بودخواهدصفربامساوینیزواکنشتوانباشد،صفربامساویسائقیا

SER = SHR X D

بهایدبعادتنیرومندیشود،انجامشدهآموختهپاسخیککهاینبرایبنابراین،
.گرددفعالسائقوسیلۀ

بدون.بخشدمیشدتوانگیزاندبرمیراآنبلکهدهد،نمیجهترفتاربهسائق
تقویتهمایندهایاگرحتیدهد،نمیبروزراشدهآموختهپاسخحیوانسائق،
.باشنددادهرخپاسخومحرکبینزیادیشدۀ

غذاتادهدفشاراسکینرجعبۀدروندررااهرماستگرفتهیادکهحیوانی
.باشدگرسنهکهدادخواهدفشارراآنزمانیتنهاکند،دریافت



و خستگیپاسخ دادن، خستگی می آورد :بازداری واکنشی. 8اصل موضوع 
( IR)بازداری واکنش ی این روند . نیز سرانجام پاسخ دادن را بازداری می کند

. نام دارد

ود است و موجب می شود تا ارگانیسم از خ  سائق منفی یک حالت خستگی
. واکنشی نشان ندهد و در واقع پاسخ آموخته شده خاموش گردد

ستگی خاموشی یک پاسخ نه تنها از نبود تقویت، بلکه از خعبارت دیگر، به 
. نیز ناشی می شود

اموش کردن خستگی را التیام و بهبود می بخشد، پاسخ خ  استراحتوقتی 
. شده به طور خود به خودی دوباره باز می گردد



ک اربرد  نی ز ب ه  یادگیری افزایی/ اثر یاد افزاییبازداری واکنشی در تبیین 
. دارد

ال به آزمودنی آموزش داده شود که یک دایرۀ چرخان را با یک میله دنباگر 
ی ب ه ی ک س طح ح داکثر    یافت تا کند، عملکرد او به تدریج افزایش خواهد 

. برسد

پس از رسیدن به ای ن س طح ح داکثری، ب ه آزم ودنی چن د دقیق ه        اگر 
. استراحت داده شود، عملکرد او از این سطح هم باالتر خواهد رفت

می شود براین اساس است که گفته. گویندمی اثر یاد افزاییاین پدیده به 
تم رین ه ای  در مقایسه ب ا  تمرین های  توزیع شده و فاصله دارآزمودنی در 

.داردعملکرد بهتری متراکم و بی وقفه



خستگی، یادگیرنده را  شرطی:بازداری شرطی. 9اصل موضوع 
. می سازد تا پاسخ ندهد

ن روند ای. گرفتنِ پاسخ ندادن از خستگی جلوگیری می کندیاد 
. نام دارد( SIR)بازداری شرطی

ن را خستگی به عنوان یک حالت سائق منفی، پاس خ داد وقتی 
. بازداری می کند، بازداری پاسخ تقویت کننده است

را از ( IR)پاسخ یا پاسخ ندادن نیز ب ازداری واکنش ی   بازداری 
.دیابدر نتیجه، سائق منفی خستگی کاهش می . بین می برد



،(D)سائق،(SHR)،عادتنیرومندیعاملچهاربنابراین،
مؤثرواکنشتوان،(SIR)شرطیبازداریو(IR)واکنشیبازداری

.آورندمیوجودبهرا

(D)سائقبا(SHR)عادت،نیرومندیضربحاصلاینجا،در
بازداریجمعحاصلو(SER)مؤثرواکنشتوانافزایشیعنی

واکنشتوانکاهشیعنی(SIR)شرطیبازداریو(IR)واکنشی
بهبهارمؤثرواکنشتوانتاشوندکسریکدیگرازباید(SER)مؤثر
.آیددست

:استزیرشکلبهمؤثرواکنشتوانریاضیفرمول

SER

SER = SHR X D – (IR + SIR)

SER



د،کننمیبازداریراشدهآموختههایپاسخکهعواملی:نوساناثر.10موضوعاصل
اینوساناثربازدارنده،تواناین.کنندمیتغییردیگرلحظۀبهایلحظهاز

.داردنام(SOR)اوسیالسیون

.رودمیارشمبههالیادگیرینظریۀدربینیپیشغیرقابلموقعیتیکنوساناثر
ازمتأثرهمیشه(SER)مؤثرواکنشتوانبراساسرفتاربینیپیشدیگر،عبارتبه

الیاحتمهمیشهرفتارهابینیپیشبنابراینواست(SOR)نوساناثرمتغیرمقادیر
.قطعیتااست

توانبتوانیمتاکردکسر(SER)مؤثرواکنشتوانازبایدرا(SOR)نوساناثر
.کنیمبرآوردراایلحظهمؤثرواکنش

:استزیرصورتبهایلحظهمؤثرواکنشتوانریاضیفرمول

SER = [SHR X D – (IR + SIR)] – SOR



مق داری ک ه ت وان    :آستانۀ واکنش. 11اصل موضوع 
باید از آن فراتر رود ت ا  ( SER)واکنش مؤثر لحظه ای 

شآس تانۀ واک ن  یک پاسخ شرطی بتواند ظاهر گردد، 
(SLR ) داردنام  .

ی عبارت دیگر، پاسخ آموخته شده فقط در ص ورت به 
ظه از ارگانیسم صادر می شود که توان واکنش مؤثر لح

.  باشد( SLR)آستانۀ واکنشبزرگتر از (  SER)ای 



این که بروز و بی ان ی ک پاس خ    : حدوث پاسخ. 12اصل موضوع 
، (SER)آموخته شده تابع ترکیبی از توان واکنش مؤثر لحظ ه ای  

.بودخواهد ( SLR)آستانۀ واکنشو ( SOR)اثر نوسان 

یت کوشش تقوتعداد کمی مراحل اولیۀ آموزش، یعنی پس از در "
ب ه آس تانۀ واک نش    ( SER)شده، توان واکنش م ؤثر لحظ ه ای   

(SLR ) استنزدیک بسیار  .

، پاس خ ش رطی در   (SOR)، در نتیجۀ تأثیر اثر نوس ان  بنابراین
.بعضی کوشش ها داده می شود و در یعضی دیگر داده نمی شود



ردکهاستآن،گهگاهیندادنپاسخیعنیامر،اینعلت
رمؤثواکنشتوانازکهنوساناثرمقدارهاکوششبعضی
توانمقدارکهاستبزرگقدرآنشودمیکسرایلحظه

واکنشآستانۀمقدارازکمتربهراایلحظهمؤثرواکنش
.دهدمیکاهش

شواکنتوانازنوساناثرکردنکسرآموزش،پیشرفتبا
ازیرداشت،خواهدکمتریتأثیرتدریجبهایلحظهمؤثر
واکنشآستانۀمقدارازایلحظهمؤثرواکنشتوانمقدار
.شودمیبزرگتربسیار

کهداردامکانهنوززیاد،آموزشازپسحتیوجود،اینبا
اسخپوقوعازنتیجهدروباشدزیادبسیارنوساناثرمقدار
".کندجلوگیریشرطی



رمؤثواکنشتوانمقدارهراندازه:پاسخنهفتگی.13موضوعاصل
حرکمبیننهفتگیدورۀباشد،بزرگتروبیشتر(SER)ایلحظه

(S)پاسخو(R)بودخواهدترکوتاهوکمتر.

بهمحرکارائۀلحظۀبینزمانیفاصلۀبه(STR)پاسخنهفتگی
یمگفتهارگانیسمسویازشرطیپاسخدادنزمانوارگانیسم

.شود

یکآغازبینواکنشزمانکهاستآنمؤیدموضوعاصلاین
وانتمقداریافتنافزایشباشدهآموختهپاسخیکظهورومحرک
.یابدمیکاهش(SER)ایلحظهمؤثرواکنش



یعنی،:خاموشیبهمقاومت.14موضوعاصل
(SER)ایلحظهمؤثرواکنشتوانکهمقداری
.کندمیتعیینراخاموشیبهمقاومت

بهمقاومتباشد،بیشترSERمقداراندازههر
.بودخواهدبیشترنیزخاموشی



برخی پاسخ های : دامنۀ پاسخ. 15اصل موضوع 
مح رک  در براب ر  ترشح ب زاق  مثل شرطی شده

. به درجاتی روی می دهند( صدای زنگ)شرطی 

پاسخ شرطی به طور مس تقیم ب ا ت وان   دامنۀ 
. متغیر خواهد بود( SER)واکنش مؤثر لحظه ای 



: پاسخ های ناهمساز. 16اصل موضوع 
دو ی ا بیش تر از دو پاس خ    وقتی ک ه  
در یک شرایط فراخوانده م ی  ناهمساز 
ک  ه ، پاس  خی روی خواه  د داد ش  وند

دارای بیش  ترین ت  وان واک  نش م  ؤثر 
.  باشد( SER)لحظه ای 




