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  روانشناسی تربیتی چیست؟

به معناي مطالعه یک موضوع ساخته  Logosبه معناي روان و  Psycheواژه روانشناسی در قرن شانزدهم میالدي از دو اصطالح یونانی      
دیرین علماي الهیات به موضوعاتی بود که امروزه   يعالقه يشد. بنابراین معناي اولیه روانشناسی عبارت بود از مطالعه روان که نشان دهنده

تواند تنها شود. در آغاز دهه دوم قرن بیستم بسیاري از روانشناسان معتقد بودند که یک علم حقیقی میقلمرو روانشناسی محسوب می وجز
، تجارب ذهنی  يوي آوردند. یعنی به جاي مطالعهذیر قابل مشاهده مستقیم را مطالعه نماید. بنابراین به مطالعه رفتار آشکار روقایع اندازه پ

علمی رفتار تعریف  يي رفتار نوشیدن یا پرخاشگري پرداختند. در این زمان ، روانشناسی به عنوان مطالعهنظیر تشنگی و خشم ، به مطالعه
  شود.ذهن رونق یافت و اکنون روانشناسی به عنوان علم رفتار و فرآیندهاي روانی تعریف می يشد اما مجددن عالقه به مطالعه

اند , نه از شوند که داراي روش مشتركروانشناسی یک علم است زیرا متکی به روش علمی است. علوم از آن جهت علمی محسوب می     
دهند ، شیمی ، روانشناسی و ... از لحاظ آنچه مورد مطالعه قرار می آنها مشترك است. فیزیک ، يهت که موضوع مورد مطالعهـآن ج

  کنند.ش علمی استفاده میي آنها از رواما در این حال همهاند متفاوت

  تعریف روانشناسی تربیتی (پرورشی)

  کند:پردازد و دو هدف را دنبال میي مسائل یادگیري آموزشگاهی میهاي روانشناسی است که به مطالعهروانشناسی تربیتی یکی از رشته     

  ـ درك و فهم فرآیندهاي یادگیري و آموزش 1

  هاي بهبود بخشیدن به این فرآیندهاـ تهیه و گسترش راه 2

  هاي پژوهشی و مسائل و فنون مخصوص به خودش. ها ، روشروانشناسی تربیتی (پرورشی) یک نظام مستقل است با نظریه     

  دهند:را تشکیل میروانشناسی تربیتی (پرورشی)  سه عامل اساسی ،     

  شود.ـ فرآیندي که بین این دو واقع می 3ـ معلم           2ـ یادگیرنده           1

  و به طور خاص شامل مراحل زیر است:

  ـ شرایط ارتقاي یادگیري 3ها          ي یادگیري رفتارها و اندیشهـ نحوه 2ي تحولی یادگیرندگان          ها و مرحلهـ ویژگی 1

  ي ارزشیابی یادگیريـ نحوه 5هاي مختلف          ها و پیشینهآموزان با توانائیـ چگونگی پاسخ گوئی به نیازهاي دانش 4

ع مقتضی به کار هایی است که هر معلمی باید در اختیار داشته باشد و در موقها و شیوهها ، مهارتاي از نظریهروانشناسی تربیتی مجموعه     
پیچیده هاي مختلفی است و هر نظریه بخشی از فرآیندهاي ببرد. در روانشناسی مکاتب فکري مختلفی حاکم است و هر مکتب شامل نظریه

اند فرآیندهاي اساسی یادگیري را از زوایاي مختلفی مورد بررسی قرار هاي یادگیري هم کوشیدهمتخصصان نظریه کند.روانی را تبیین می
هاي یادگیري مانند مراجعه به تصاویر مختلفی است که از بناي عظیم هاي مختلف یادگیري آشنا سازند. مراجعه به نظریهدهند و ما را با جنبه

 تربیتیروانشناسی 
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ي اصول اولن معلم همهتوان مطمئن شد که اند. با توجه به پویائی تعلیم و تربیت و روانشناسی ، هرگز نمیذهن و روان آدمی گرفته شده
آموزان هیچ دومن هیچ معلمی نباید تصور کند که بعد از یادگیري اصول تربیتی ، دیگر در برخورد با دانشو  یتی را فرا گرفته باشدترب

کند که معلم را صد در صد و معلمان تعاملی است. روانشناسی تربیتی اذعان نمیشناسی تربیتی روان يبنابراین رابطه مشکلی نخواهد داشت.
آموزان متفاوت هاي مختلف و در برخورد با دانشفرستد بلکه معلم باید از آن اصول استفاده و در شرایط و موقعیتکالس درس میمجهز به 

  هاي مناسب اتخاذ کند.تصمیم

  یادگیري یعنی:

  شده باشد.ایجاد تغییر نسبتن پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده ، مشروط بر آن که این تغییر بر اثر تجربه اتخاذ 

مانند حفظ کردن یک شماره  تغییر سادهمانند کسب مهارت رانندگی ، دوچرخه سواري و ... ،  ـ تغییر بر دو نوع است: تغییر پیچیده 1
توانیم در اثر تلفن. تغییر به این معناست که موجود زنده از حالت قبل از کسب تجربه به حالت جدید تغییر کند. ما در طول زندگی می

هاي یادگیري و کسب تجربه دارند بیش از کسانی که در ب یادگیري در حال تغییر باشیم. بنابراین افرادي که در طول زندگی فرصتتجار
  کنند.گذرانند ، تغییر میهاي کمی دارند و زندگی یکنواختی را میزندگی فرصت

، انطباق حسی (مثل بسته شدن مردمک چشم در اثر رفتن گرد و تغییر در اثر عوامل انگیزشی ، هیجان ، خستگی  ـ تغییر نسبتن پایدار: 2
کند و بعد روند ، در ردیف یادگیري نیستند. کسی که در ابتداي روز با انرژي است و سریع کار میخاك در آن) که به سرعت از بین می

  شود ، یادگیري در او اتفاق نیفتاده است.خسته می

هاي فرد و نه تغییر در رفتار ظاهري اتفاق بیفتد. بنابراین یادگیري نوعی توانائی تغییر در توانائی القوه:ـ تغییر نسبتن پایدار در رفتار ب 3
  است (تمایز یادگیري و رفتار). 

فقط از ـ رفتار نهان که قابل مشاهده نیست اما  2ـ رفتار آشکار که قابل مشاهده است مانند: نوشتن ، راه رفتن و ...  1 رفتار بر دو نوع است:
  بریم. مانند تفکر ، یادآوري و ...طریق رفتار آشکار به آن پی می

ي یادگیري اشاره دارد اما رفتار به هرگونه عمل فرد گفته ي قابل مشاهدهعملکرد مانند رفتار آشکار به جنبه اوت رفتار و عملکرد:ـفـت
ي تغییرات حاصل در عملکرد گیرد. با مشاهدهمورد استفاده قرار میي رفتار فرد است که در ارزشیابی یادگیري شود و عملکرد نتیجهمی

شود رسیم که یادگیري اتفاق افتاده یا نه. مگر آنکه نتواند فرد آن را نشان دهد. مانند اضطراب که موجب میشخص به این نتیجه می
گیري و متنوع در شرایط مختلف و به دفعات مختلف اندازهها را بدهد. بنابراین عملکرد باید با وسایل دقیق یادگیرنده نتواند پاسخ سوال

  شود.

منظور از تجربه این است که محرکی (بیرونی یا درونی) در یادگیرنده اثر  بر اثر تجربه ایجاد شده باشد:که ـ تغییرات نسبتن پایدار  4
تاثیرگذاري محرك تغییر کند اما در اثر انگیزش و  بگذارد. به نحوي که رفتار آن در طی مدتی که محرك موثر است در مقایسه با قبل از

  شود.هیجان ، مصرف داروها ، خستگی ، رشد (نوجوانی ، میانسالی ، پیري و ...) یادگیري محسوب نمی
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ه برخورد یادگیرنده با هر گونه تجربه ممکن است به یادگیري بیانجامد و الزم نیست یادگیري همیش یادگیري عمدي / یادگیري اتفاقی:
هاي متفرقه در حین درس که یک نوع شوند. مثل صحبتهاي ما به طور اتفاقی انجام میي عمدي داشته باشد. بسیاري از یادگیريجنبه

  شوند اما عمر کوتاهی دارند:هائی از تغییر رفتار که از تجربه ناشی مییادگیري غیر رسمی است. مثال

  ساس است مانند توجه به سر و صدا و بعد از مدتی خوگیري به آن.ارگانیسم نسبت به محیطش کمتر ح ـ خوگیري: 1

شود. مانند حساسیت بیش از اندازه بعد از یک هاي معینی از محیط حساس میبه این معنا است که ارگانیسم به جنبه ـ حساس شدگی: 2
  عصبانیت شدید.

شود که با هائی گفته میرند. به عبارت دیگر آموزش به فعالیتآموزان یاد بگیهائی براي اینکه دانشفراهم آوردن فرصتتعریف آموزش:
شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان ریزي میتن یادگیري از سوي معلم طرحـاخـان سـدف آسـه

  یابد.می

گیري آن دخالت مستقیم دارد و رد و خود او در شکلگییادگیري فعالیتی است که از سوي یادگیرنده انجام میتفاوت آموزش و یادگیري:
سازد. یادگیري یک فرآیند درونی یادگیرنده است و سان میط و امکاناتی است که یادگیري را آنقش معلم صرفن فراهم آوردن شرای

ا یادگیرندگان خودشان باید از این دهد امي بیرونی دارد. معلم نردبان صعود به درك باال را در اختیار یادگیرندگان قرار میآموزش جنبه
ي آموزش رو در روي کالسی است زیرا در آن بر کنش متقابل یا تعامل بین معلم و نردبان باال بروند. تعریفی که از آموزش ارائه شد ، ویژه

ي رو در روي متقابل یا رابطه یادگیرندگان تاکید شده است. اگر بخواهیم آموزش از طریق رادیو ، تلویزیون ، اینترنت و ...که فاقد کنش
اي که هدف آن هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزي شده«توانیم به صورت زیر تعریف کنیم: معلم و شاگرد است را شامل شود می

  »آسان کردن یادگیري در یادگیرندگان است.

 هاي پیش از رفتن به کالسشود ، فعالیتشاگردان انجام میهاي کالسی معلم که در حضور آموزش عالوه بر فعالیت آموزش و تدریس:
هاي کالسی معلم که در حضور شود. در مقابل ، تدریس عمدتن به فعالیتیعنی طراحی آموزش و طراحی و اجراي امتحانات را نیز شامل می

بخشی از آموزش است اما تمامی آن نیست.  شود. تدریسگیرد ، گفته میآموزان و دانشجویان و غالبن به صورت کالمی انجام میدانش
  تواند بدون معلم هم صورت گیرد.تدریس وابسته به معلم است اما آموزش می

یابندگان در جهت شود که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی پرورشبه جریان یا فرآیندي منظم و مستمر گفته می تعریف پرورش:
  د پذیرش جامعه و کمک به شکوفا شدن استعدادهاي آنان است.کسب و درك معارف بشري ، هنجارهاي مور

نویسی . اي معین است. مانند ماشینهاي مورد نیاز به کارآموزان براي انجام شغل یا حرفهیـاد دادن فـنون و مهارت تعریف کارآموزي:
  هاي گوناگون است.هدف از کارآموزي تربیت افراد براي پذیرفتن مشاغل و تخصص

مدت با هاي کلی است. کارآموزي فعالیتی محدود و کوتاهمدت با هدفپرورش فرآیندي گسترده و درازرش و کارآموزي:رق پروـف
ي موسسات صنعتی ، خدماتی خصوصی و گاه دولتی ي نهادهاي رسمی و دولتی است. کارآموزي وظیفههاي دقیق است. پرورش وظیفههدف
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روند. در ي بدون توجه به عالقه و استعداد کارآموزان ، همگی به سمت هدف واحدي پیش میبراي تامین نیروي متخصص است. در کارآموز
  شود.هاي دلخواه توجه مینظام پرورشی به عالقه و استعدادهاي یادگیرندگان در جهت مسیرها و رشته

  اي معلمان:ي دانش حرفهمجموعه

دهد. اگر معلم موضوعی را به خوبی یاد نگرفته و نفهمیده ه درس میشناخت و تسلط معلم بر موضوعی است کـ دانش محتواي درس:  1
  تواند آن را به دیگران آموزش دهد.باشد نمی

هایی است که براي یادگیرندگان قابل درك باشد و دانستن اینکه چه چیزي چگونگی ارائه دادن مطالب به راه گري:ـ دانش آموزش 2
  شود.براي یادگیرندگان میموجب آسان و سخت شدن موضوعات مختلف 

آموزان خود را از هر لحاظ به ویژه از لحاظ رشد و توانائی شناختی معلمان موفق نیاز دارند دانشـ دانش مربوط به یادگیرندگان:  3
  هاي مختلف قابل استفاده باشد.اي طراحی کنند که براي دانش آموزان با توانائیبشناسند و آموزش خود را به گونه

  ها و فنون یادگیري که در بهتر یادگرفتن مطالب به یادگیرندگان خود کمک کند.آگاهی از شرایط ، روش انش مربوط به یادگیري:ـ د 4

  ):  vygotskyي ویگوتسکی ( نظریه

به همین سبب  پردازد ومی تحول شناختی در قالب مراحلي پیاژه به بررسی رشد یا ي رشد شناختی ویگوتسکی و برونر مانند نظریهنطریه
ي ویگوتسکی که یک دانشمند روسی هاي اساسی با هم دارند. نظریهها تفاوتهاي مراحل رشد شهرت دارند. با این حال این نظریهبه نظریه

ي اش تعیین کنندهي اجتماعی ـ فرهنگی رشد شهرت دارد. به نظر ویگوتسکی کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعیاست به نظریه
سازد فهمد یا میاصلی رشد شناختی اوست ، در حالیکه پیاژه کودك را به صورت یک دانشمند کوچک که معمولن جهان را به تنهائی می

  کنند وابسته است.کرد. ویگوتسکی بر این باور بود که رشد شناختی کودك عمومن به مردمی که در دنیاي او زندگی میتوصیف می

  ی ذهن:کارکردهاي نخستین و عال

  کند.ویگوتسکی با اصطالح کارکرد به فرآیندهاي عالی ذهنی مانند توجه ، ادراك ، حافظه و تفکر اشاره می

هاي آغاز زندگی به طور طبیعی در انسان وجود دارند و در انسان و حیوان مشترك این کارکردهاي ذهنی در سال کارکردهاي نخستین:
  باشند.ناآگاه میهستند. این کارکردها غیر ارادي و 

باشد. مثلن گربه صداي بازکردن در قوطی را افتند ، میاش یک تداعی خود به خودي بین دو رویداد که با هم اتفاق میحافظه در شکل اولیه
  کند.با غذا تداعی می

  کنند.به سوي آن توجه میاش یک امر خود به خودي است. مثلن هم انسان و هم حیوان با شنیدن یک صداي بلند توجه در شکل اولیه

  یابند. کارکردهاي عالی سه ویژگی دارند.ي انسان هستند و بر اساس کارکردهاي نخستین تحول میویژه کارکردهاي عالی:
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  سه ویژگی کارکردهاي عالی ذهن: 

  شوند.ي او انجام میـ تحت کنترل انسان هستند و با اراده 1

  اند.ـ داراي خاستگاه اجتماعی 2

هایی چون ربط دادن دو ي فعالیتدهند. مثلن حافظه به عنوان یک کارکرد عالی ذهنی دربرگیرندهکمک ابزارهاي شناختی روي می ـ به 3
ي کلمات زیر ساخته که از ابتدا» پس ختام«ي باشد. مانند سرواژه سازي. مانند: کلمهرویداد به یکدیگر با استفاده از ابزارهاي روانشناختی می

  ».مرور کردن«و » از حفظ کردن«، » تفکر«، » خواندن«، » سوال کردن«، » خوانیپیش«شده است: 

د. از دیگر کارکردهاي عالی ذهنی ، استدالل منطقی ، نیابي اجتماعی او تحول میکارکردهاي عالی ذهنی از طریق تعامل بین فرد و زمینه     
  باشند.توجه انتخابی و زبان می

  »درونی سازي«

نام دارد. به عبارت دیگر رشد تدریجی » درونی سازي«هاي اجتماعی بیرونی به فرآیندهاي عالی ذهنی ، دیل تدریجی تجارب یا فعالیتتب     
اند. مثلن توانائی تفکر انتقادي از تعامل اجتماعی ، مانند پرسش و نام نهاده» درونی سازي«کارکردهاي عالی ذهنی از طریق تعامل اجتماعی را 

  شود.یجاد میپاسخ ا

  »گفتار خودمحورانه«

دهد. پیاژه معتقد بود که گفتار خودمحورانه یکی از مواردي است که چگونگی تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهاي ذهنی را نشان می
رفتار غیر اجتماعی است  دارند که نوعیهاي خود را از طریق گفتار خودمحورانه ابراز میي پیش عملیاتی ، افکار و استداللکودکان در مرحله

  سازد:ویگوتسکی در رشد زبان سه مرحله را از هم متمایز میي عدم درك کودك از دیگران است. و نشان دهنده

  »بیا برو«گوید: شود. مثلن وقتی که کودك به مادر میپیش از سه سالگی با هدف کنترل رفتار دیگران ظاهر می ـ گفتار اجتماعی: 1

گفتار «ي پیاژه که دهد. این اصطالح مخصوص پیاژه است. ویگوتسکی با این اندیشهبین سه تا هفت سالگی رخ می رانه:ـ گفتار خودمحو 2
 ، شدیدن مخالف بود. او معتقد بود کودکان این نوع گفتار را براي کنترل»  کودکان در دوره پیش عملیاتی خودمحورانه و غیر اجتماعی است

اند. داري کردههاي ویگـوتسکی جانبهاي به دست آمده از اندیشهي یافتهقریبن همهند. تدهاستفاده قرار میهدایت رفتار خود مورد و 
اند وقتی هـا نشـان دادهدهند. پـژوهشمورد استفاده قرار می» گفتار خصوصی«بنابراین سخن گفتن کودکان با خودشان را با اصطالح 

شان دهند که برايکه کاري انجام میشوند و یا زمانیکه اشتباهات زیادي مرتکب میدارند یا زمانی کـودکـان بـا تکـالیف دشوار سر و کار
  کنند.گیج کننده است از این نوع گفتار بیشتر استفاده می

ي و در همه دهدصدا است. این نوع گفتار به اندیشه و رفتار انسان جهت میبه معناي با خود سخن گفتن به طور بی ـ گفتار درونی: 3
  اي در انجام تفکر ما دارد.کارکردهاي عالی ذهن وجود دارد. ویگوتسکی معتقد بود که گفتار درونی یعنی فکر کردن با کلمات ، سهم عمده
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  تفکر و زبان

پیش عقلی ي ویگوتسکی به صورت دو فعالیت مستقل و جدا از هم به شکل تفکر پیش زبانی و زبان تفکر و زبان در کودکان در نظریه
  شود.(گفتار بدون تفکر) شروع می

،  یابی به اشیاءهاي اول زندگی براي دستگیرد. کوشش کودکان در ماهدر کودکان خردسال مانند حیوانات تفکر بدون زبان انجام می     
کردن بزرگساالن موردي از زبان ي کودکان با هدف جلب توجه یا خوشحال موردي از تفکر بدون زبان است. همچنین قار و قور کردن اولیه

سالگی همچنان مستقل به کار خود ادامه  7شود. با این حال زبان و تفکر تا بدون تفکر است. در دو سالگی تفکر ، زبانی و زبان ، عقالنی می
ایج تفکر به دیگران را ایفا دهند. زبان در این دوران هم نقش درونی یعنی هدایت و جهت دهی به تفکر و هم نقش بیرونی یعنی انتقال نتمی
دهد را گفتار کند اما هنوز قادر به متمایز ساختن این گفتار در کارکردهاي مختلف نیست. در عین حال پیاژه آن چیزي که رخ میمی

ران تمایزي قائل زند و بین گفتار با خود و گفتار با دیگهاي خود بلند بلند حرف میي نقشهامیده است. کودك در بارهـه نـورانـحـودمـخ
خواهد با دیگران هایی محدود نماید که میي آشکار از زبان را به موقعیتآموزد که استفادهشود. از هفت سالگی به بعد کودك مینمی

  شود.کند به صورت گفتار درونی ، درونی میارتباط برقرار کند و در همین زمان نقشی که زبان در تفکر بازي می

  خود نظم دهی

توانائی « یعنی دهیخود نظمدهی است. ي تفکر و خود نظماي براي تعامل اجتماعی و هم وسیلهي ویگوتسکی ، زبان هم وسیلهظریهدر ن
هدف رشد یا تحول این است که فرد از کنترل بیرونی خارج شده و از دیگر د.» دن و حل کردن مسائل بدون کمک دیگرانـیـشـدیـان

  کند.دهی تغییر میدهی به خود سامان سامان

  ي تقریب رشدمنطقه

ي پیاژه رشد یا تحول مقدم بر یادگیري است اما دهد. به عقیدهاین مفهوم اهمیت تعامل اجتماعی را در رشد  و یادگیري نشان می
ي ر دارد تعیین کنندهاي که کودك در آن قرااي از رشد شناختیآید. پیاژه معتقد بود مرحلهگوید یادگیري پیش از رشد میویگوتسکی می

توان به کمک آموزش فراتر از رشد شناختی کودك در او یادگیري ایجاد کرد اما ویگوتسکی معتقد بود که ماهیت یادگیري است لذا نمی

ود که شاي از تکالیف گفته میبه دامنه دـي تـقریبی رشقهـطـنـم. دهندفرآیندهاي رشد یا تحول به دنبال فرآیندهاي یادگیري رخ می
به  ها را انجام دهد.آید اما به کمک بزرگساالن یا دوستان توانمندتر از خود قادر است آنها بر نمیي انجام آنکودك به تنهائی از عهده

که دهند و وقتیپردازند ، یک نوع توانائی از خود نشان میشوند یا مستقالنه به حل مسائل میسخن دیگر وقتی کودکان به حال خود رها می
دهد. توانائی کودك کنند ، توانائی بیشتري از خود نشان میتر از خود به حل مسائل اقدام میبا همکاري و هدایت بزرگترها یا کودکان آگاه

ي سطح رشد اش در حل مسائل به کمک دیگران دیگران نشان دهندهمعرف سطح کنونی رشد او و توانائی، در حل مسائل به طور مستقل 
  وست.بالقوه ا

مک ک« برونر ها را دارد.دهد که کودك هنوز آنها را یاد نگرفته است اما آمادگی یادگیري آنتکالیفی را نشان می ي رشد شناختیمنطقه
  »نامیده است. گاه سازيتکیه آیند رابر نمی اني آنبزرگترها به کودکان براي انجام تکالیفی که از عهده
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رود کند اما به تدریج که یادگیري پیش میاي را بازي میدر یادگیري کودك نقش عمده يمعلم یا شخص دیگرگاه سازي ابتدا در تکیه     
  شود.مسئولیت به یادگیرنده واگذار می

گیرند. یعنی د ، سطح رشد فعلی او را اندازه مینسنجي کودك را میهاي حل مسئله که عملکرد مستقالنههاي هوش یا آزمونآزمون     
آید. براي شناسائی رشد کودکان باید هم رشد فعلی و هم رشد بالقوه آنان را شناخت. ي آن بر میان کاري که کودك به تنهائی از عهدههم

  توان کودکان را به سطح بالقوه رساند.به کمک بازي ، آموزش رسمی و کار می

  ي ویگوتسکیکاربردهاي آموزشی نظریه

ي تقریبی رشد بیانگر این تصور است که ي منطقهاندیشه بینانه دارد.زش و رشد شناختی ، نظري خوشنسبت به تاثیر آموـ ویگوتسکی  1
ي کنونی رشد کودك تاکید کند موفق است. پس باید محیط ي فراتر از مرحلهاآموزش باید پیش از رشد بیاید و اگر آموزش بر مرحله

یابند ، بهبود یابد. پیشرفت هر نسلی از جامعه سبب رشد که در آن محیط پرورش می هائیاجتماعی را بهبود بخشید تا رشد شناختی انسان
هاي قبلی آنان باشد شود. معلمان باید یادگیرندگان را با مسائلی روبرو سازند که قدري فراتر از سطح توانائیشناختی بیشتر نسل بعدي می

  سازند.ي آنان نزدیک میح کنونی رشد شناختی کودکان را به سطح بالقوهانگیز جلوه کند. معلمان از این طریق سطشان چالشو براي

از آنجا که با خود سخن گفتن ، کودکان  شود که کودکان را به حرف زدن با خود تشویق کنند.به معلمان سفارش میـ در رابطه با آموزش  2
را در مدرسه تشویق کنند تا با خود نجوا کنند یا افکارشان را به دهد ، بهتر است معلمان کودکان را در هدایت و کنترل اندیشیدن یاري می

هاي تشویق سازد. یکی از راهطور آهسته بر زبان جاري سازند. تاکید بر سکوت کامل روي مسائل دشوار کار را براي کودکان دشوار می
  و سرعت یادگیري خود نظارت داشته باشند. کودکان به صحبت کردن با خود ، خودآموزي شناختی است. یعنی کودکان برکیفیت و دقت

  .ردسنجش کریق تکالیفی که داراي درجات دشواري مختلف هستند ، را از ط شدي تقریبی رمنطقهباید به جاي سنجش هوش ، ـ  3

هنگی ـ اجتماعی . بنابراین الزم است مطالب درسی در یک بافت فربر مسائل فرهنگی و اجتماعی تاکید زیادي شده استـ در این نظریه  4
  د.نآموزش داده شو

  معلمان در آموزش زبان جدیت بیشتري به خرج دهند.ـ  5

  ي برونر:نظریه

هدف داند و معتقد است ي اصلی رشد شناختی را تفکر میو بازده کندبر فرآیند تفکر تاکید میي دیگر بیش از هر نظریهي برونر نظریه
  درآورد. متفکري خود مختار و خودفرمانرا به صورت  یادگیرندهباید این باشد که  آموزش و پرورش

ي هائی که با کودکان انجام داده بدست آورد. دیدگاه برونر در میـانهبرونر مانند پیاژه و ویگوتسکی مفاهیم نظري خود را از پژوهش     
شوند که به آنان کمک شناختی متولد میهاي زیستبا نظام دیدگاه پیاژه و ویگوتسکی قرار دارد. برونر مانند پیاژه معتقد است که کودکان

شان را بفهمند. همچنین با پیاژه موافق است که افراد باید در جریان رشد و تحول خود ، فعال باشند تا درك خود را از جهان کند تا محیطمی
ورزد. به باور وي یک عامل ل شناختی کودکان تاکید میهستی بسازند. از سوي دیگر در موافقت با ویگوتسکی ، برونر بر نقش زبان در تحو
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گیرد یا نماد آن به مهم در رشد شناختی ، توانائی بازنمائی دانش است. منظور از بازنمائی اشاره به چیزي است که جاي چیز دیگر را می
  آید.حساب می

  مراحل رشد شناختی برونر:

  ي مراحل رشد است.ظریهي پیاژه و ویگوتسکی یک ناین نظریه مانند نظریه

هاي حرکتی یا اعمال ، کنند به صورت پاسخدر این مرحله کودکان رویدادهائی را که تجربه می ي حرکتی (بازنمائی حرکتی):ـ مرحله 1
مثال کودکان شود. براي هاي ما بازنمائی مینند. به عبارت دیگر بخشی از دانش یا درك ما از جهان هستی در ماهیچهـکیـی مـائـمـازنـب

اند به آنجا ببرند. بزرگساالن نیز داراي شان را بدهند. اما قادرند شما را از راهی که قبلن رفتهتوانند آدرس فروشگاهی در نزدیکی خانهنمی
اما هر ي ساختمان محل کارش را وصف کند یا توضیح دهد مقداري دانش عملی هستند. مثلن یک کارمند ممکن است نتواند براي شما نقشه

ها براي انجام رود. اعمال حرکتی همیشه به تالش فرد براي هدایت ماهیچهگذرد و به دفتر کارش میهاي پیچ در پیچ آن میروز از سالن
  ي عادتی دارند. مثلن نوشتن ، راه رفتن و ...دادن کارها نیاز ندارد. این اعمال عمومن جنبه

شوند. کودك با رسم یک نقاشی یا نقشه ، راه هاي زندگی به صورت تصاویر ذهنی ، حفظ میدر این مرحله رویداد ي تصویري:ـ مرحله 2
تواند آن را بیان کند. فرد بزرگسالی که یک آتش سوزي را در قالب دود غلیظ و دهد اما نمیخانه تا فروشگاه نزدیک خانه را نشان می

به صورت تصویر ذهنی بازنمائی کرده است. استفاده از شکل و نمودار به آورد ، تجربه آتش سوزي را اجسام سوخته و سیاه به یاد می
  هاي درسی خود را بهتر بفهمند.کند تا مطالب کتابدانشجویان کمک می

باشد. آدمیان به کمک زبان تجارب زندگی خود را به رمز استفاده از نمادهاي اختیاري مانند زبان یا عالئم ریاضی می ي نمادین:ـ مرحله 3
توانائی پرداختن  برونرگیري منطق بسیار ضروري است. کنند. توانائی استفاده از زبان براي بازنمائی دانش در شکلآورند و ذخیره میدر می

ي حاصل از چیزهاي ي نمادین توانائی انتقال تجربهداند. مرحلهبه امور در غیاب تجارب مستقیم و توانائی اندیشیدن را حاصل نماد زبان می
  واقعی یا خیالی در غیاب آنها است.

  توالی مراحل رشد:

ي ي حسی حرکتی پیاژه). پس از آن به مرحلهشود (مرحلهي حرکتی میدهند. ابتدا کودك وارد مرحلهاین مراحل به طور متوالی رخ می
ي عملیات انتزاعی پیاژه). البته نباید فکر شود (مرحلهي نمادین میي عملیات عینی پیاژه) و سرانجام وارد مرحلهرسد (مرحلهتصویري می

شود. شود. اما با افزایش سن و تجربه بر مقدار تفکر نمادین افزوده میي تفکر نمادین استفاده میکرد که در بزرگسالی تنها از شیوه
  برند.ئی سود میهاي مختلف بازنمانوازندگان آالت موسیقی ، بازیگران تئاتر و سینما ، جراحان و ورزشکاران از شیوه
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  یادگیري برونر:نظریه

  د:نشوي یادگیري دیده میهاي برونر در زمینهالف) دو مضمون عمده در نوشته

  ـ کسب دانش به هر شکلی که اتفاق بیفتد یک فرآیند فعال است. 1

شناختی براي داوري یا یک مبناي روانسازد و این کار را از طریق ربط دادن اطالعات دریافتی به ـ یادگیرنده دانشش را خودش می 2
سازد تا به این مبناي داوري که یک الگوي درونی است ، یادگیرنده را قادر می دهد.ارزیابی که از قبل در ذهن خود شکل داده است انجام می

  فراتر از اطالعات دریافتی دست یابد.

   :شودیک نیاز ذاتی فرض می ندههاي اکتسابی توسط یادگیرسازي و معنادار ساختن تجربهب) ساده

شود. نظام رمز یک ترتیب سلسله مراتب سازي از نظام رمز استفاده میپذیرد. در مفهومصورت می این کار از طریق تشکیل مفهوم یا طبقه
ي آن به تفکر بپردازند باید نظام رمز پیچیده از مفاهیم است.براي اینکه یادگیرندگان بتوانند موضوعی را به درستی بیاموزند و درباره

معتقد است او طرفدار یادگیري اکتشافی است. برونر خودشان را بسازند نه اینکه معلم به صورت آماده در اختیار آنها قرار دهد و از این رو 
را  هاي پژوهشی در آن دانشروش مفاهیم ، اصول وشامل ها باید به دانش آموزان ساختار بنیادي هر دانش اي از واقعیتبه عوض مجموعه

گري و آموزان از این طریق فرآیند پژوهشکند. دانش. او بر یادگرفتن یادگیري به جاي یادگرفتن اطالعات تاکید میبه او آمـوزش داد
  رفت.ئل را حل کنند ، یاد خواهند گاهاي تازه را بفهمند و مسکند تا اندیشههاي اندیشیدن را که به آنها کمک میراه

  ج) برنامه درسی مارپیچی:

ي اي تکرار شود و در هر مرحلههاي بنیادي یک موضوع درسی باید در سراسر دوره آموزشی به طور دورهمنظور برونر این است که اندیشه
ختی یادگیرنده شود ، باید در سطح باالتري از پیچیدگی و دقت و متناسب با سطح رشد شناتازه که موضوعی در برنامه درسی تکرار می

تر آموزش تر و مفصلآموزد و در مراحل بعد همان درس در سطحی پیشرفتهباشد. بنابراین یادگیرنده ابتدا مطالب را در سطح آسان می
  شود.داده می

  ي برونر:کاربردهاي آموزشی نظریه

برونر معتقد است با انطباق دادن کند اما طقی تعیین میـ پیاژه معتقد بود که آمادگی شناختی یادگیرنده را توانائی درك او از عملیات من 1
توان به آنان هر نوع موضوعی را که قابل آموزش به نوجوانان و بزرگساالن است ، هاي آموزشی در سطح کارکرد شناختی کودکان میروش

  آموزش داد.

آموزش هر موضوع خاصی به هر فرد معینی  ارائه کرد.» نمادي«یا » تصویري«، » حرکتی«ي: گانههاي سهتوان به یکی از نظامـ دانش را می 2
تر است ، الزم دارد. براي اینکه تعیین کنیم آموزش یک موضوع به فرد خاصی با کدام نظام مناسب گانههاي سهنظاماین نیز نیاز به یکی از 

دهد ، کسب اطالع کنیم. بهتر است معلم آموزش خود را ي دانش قبلی یادگیرنده و به ویژه نوع تفکري که او بیشتر ترجیح میاست درباره
  به صورت هر سه نظام فکري ، عملی و تصویري و نمادي ارائه دهد.
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کنند ، بهترین نوع دانش براي آنان است. برونر دانشی که یادگیرندگان براي خود کشف می ـ برونر بر یادگیري اکتشافی تاکید دارد. 3
ي دایت شده است تا روش اکتشافی کاملن مستقل. اکتشاف هدایت شده آن نوع اکتشافی است که به وسیلهبیشتر مدافع روش اکتشافی ه

  گاه سازي یا هدایت شده باشد.تر تکیهافراد آگاه

  ي برونر و ویگوتسکی:ي نظریهمقایسه

گاه سازي که در شباهت دارد. اصطالح تکیه ي ویگوتسکیي برونر به خاطر تاکید بر تاثیر فرهنگ و زبان در رشد شناختی به نظریهنظریه
ي هاي آموزشی وابسته به نظریهباشد در روشي برونر به معناي یاري رساندن بزرگساالن به کودکان در حل کردن مسائل مینظریه

  ویگوتسکی بسیار مهم است.

  و فیزیولوژیکی» عاطفی«، » شناختی«هاي یادگیري و تفکر:سبک

انجـام و  عالقه و انگیزه نسبت به کسب دانش،  سبک و سرعت یادگیري،  هاي آموختنروش،  هاي ذهنیتوانائیلحاظ یادگیرندگان از      
هاي خاص آنان از وظایف هاي فردي در آموزش و برخورد با ویژگیبا یکدیگر تفاوت دارند. در نظر گرفتن تفاوت هاي تحصیلیفعـالـیت

  مهم معلمان است.

دهد. برخالف هوش و هاي دیگر ترجیح میسبک یادگیري روشی است که یادگیرنده در یادگیري خود آن را به روش هاي یادگیري:سبک
کند نه اینکه گیرد اشاره میاستعداد که توانائی هستند ، سبک یادگیري توانائی نیست. سبک یادگیري به اینکه یادگیرنده چگونه یاد می

کند ، ید. سبک شناختی به معناي روشی است که یادگیرنده به کمک آن اطالعات را پردازش میآي یادگیري بر میچقدر خوب از عهده
  است. سبک شناختی زیرساخت سبک یادگیريشود. گفته می

  هاي یادگیري:انواع سبک

اندیشد ي مطلب میر بارهسپارد ، دکند ، اطالعات را به خاطر میها را ادراك میهائی که شخص موضوعبه روش ـ سبک یادگیري شناختی: 1
  شود.کند ، گفته میو مسائل را حل می

هاي شخصیتی و هیجانی یادگیرنده مانند پشتکار ، تنها کارکردن یا با دیگران کار کردن و پذیرش شامل ویژگی ـ سبک یادگیري عاطفی: 2
  باشد.هاي بیرونی مییا رد تقویت کننده

ي واکنش فرد به محیط فیزیکی موثر بر یادگیري او هستند. مانند: ترجیح دادن مطالعه در ندهدربرگیر ـ سبک یادگیري فیزیولوژیکی: 3
هاي سرد یا گرم. ترجیح دادن گوش دادن به توضیحات شفاهی معلم به جاي خواندن متن. انجام شب یا روز. ترجیح دادن مطالعه در محیط
  د توجه و بررسی قرار گرفتند.هاي شناختی موردادن تکالیف از میان این سه سبک ، سبک

  هاي یادگیري شناختی:سبک

گیرد. یعنی به هاي شخصی بعضی یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه موضوع یادگیري قرار میقضاوت هاي شناختی وابسته به زمینه:ـ سبک 1
گیرد. به افراد داراي اي قرار میتاثیر تغییرات زمینههاي آنان به سادگی تحت ها جدا کند. لذا ادراكها را از زمینهتواند محركراحتی نمی
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بینند و جداسازي مشکل از زمینه براي آنان دشوار است. این گویند. زیرا زمینه و شکل را در یک ترکیب کلی میمی» کلی نگر«این سبک 
  جتماعی.اي مزاحم غلبه کنند. مانند شاغلین در علوم اتوانند بر عناصر زمینهگروه به راحتی نمی

هاي شخصی بعضی یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه بسیار اندك است یا اصلن وجود قضاوت هاي شناختی نابسته به زمینه:ـ سبک 2
گویند. افراد نابسته به نیز می» تحلیلی نگر«ها جدا کنند. به این افراد ها را از زمینهتوانند محركندارد.افراد نابسته به زمینه به سادگی می

اي نظیر ریاضیات دهند و موضوعات درسیزمینه مشاغلی که نیاز چندانی به تعامل اجتماعی ندارند مانند اخترشناسی و مهندسی را ترجیح می
 هاي خود را دردهند تنها کار کنند و قادرند کوششکنند. این افراد ترجیح میها ندارند انتخاب میو علوم را که تاکید چندانی بر امور انسان

  هایشان را خود تعیین کنند.ها و حل مسائل سازمان دهند و دوست دارند هدفرابطه با انجام پروژه

  فرق این دو گروه به لحاظ برخورد با محیط:

هاي گزینند. موضوعبر میاست ، را که مستلزم ایجاد رابطه با دیگران مانند معلمی هایی شوند. شغلوابسته به زمینه: جذب دیگران می
  کنند. مانند علوم اجتماعیاي که بیشتر با مردم سر و کار دارند را انتخاب میسیدر

شناسی. موضوعات درسی کنند که نیاز چندانی به تعامل اجتماعی ندارند مانند مهندسی و ستارهنابسته به زمینه: مشاغلی را انتخاب می
  ها ندارند.ور انسانانتخابی آنها ریاضیات و علوم طبیعی است که تاکید زیادي بر ام

  هاي تحصیلی:فرق این دو گروه به لحاظ فعالیت

دهند در گروه کار کنند. با معلم تعامل بیشتري داشته باشند. به تقویت بیرونی نیازمندند. داراي انگیزه بیرونی وابسته به زمینه: ترجیح می
  دهند.یافته به وسیله دیگران بهتر پاسخ میهستند. به هدایت و راهنمائی معلم نیاز دارند. به مطالب سازمان 

هایشان را خودشان ها و حل مسائل سازمان دهند. هدفهاي خود را در جهت انجام پروژهکنند. قادرند کوششنابسته به زمینه: تنها کار می
-شان را خودشان تعریف میمطالعهدهند. راهبردهاي شان را خودشان سازمان میکنند. داراي انگیزه درونی هستند. یادگیريانتخاب می

  کنند.

  فرق این دو گروه از لحاظ وابسته بودن یا مستقل بودن از دیگران:

  آمیزند. دیگران آنان را دوست دارند.وابسته به زمینه: از لحاظ ادراك و عقاید شدیدن تحت تاثیر دیگران قرار دارند. بیشتر با دیگران می

-دهند. بیشتر مستقل عمل میاساس عقاید خودشان شکل می کنند و عقایدشان را براومت میاي اجتماعی مقنابسته به زمینه: در برابر فشاره

  کنند.کنند. دیگران آنان را سرد و خوددار تصور می

  فرق این دو گروه از لحاظ روش آموزش معلمان:

ث کالسی عالقمندند. معلمان در این گروه سوال کردن را ها در این گروه به برقراري تعامل با یادگیرندگان و بحوابسته به زمینه: معلم
دهند. تمایلی به انتقاد کردن از یادگیرندگان اي براي وارسی یادگیري دانش آموزان پس از آموزش خود مورد استفاده قرار میبیشتر وسیله
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دوم  يهاي درسی براي آنها در درجهادگیري موضوعآموزان عالقمندند و یي اجتماعی مثبت با دانشندارند و بیشتر به ایجاد و حفظ رابطه
  است.

هاي نظري و دهند. بر جنبههاي آموزشی غیر شخصی یا باصطالح خشک را بیشتر ترجیح مینابسته به زمینه: معلمان این گروه موقعیت
آموزان را به پردازش و دانش دانندهاي درسی میي آموزش موضوعکنند. سوال کردن را مهمترین وسیلهشناختی آموزشی تاکید می

 کنند.و اشکاالت آنها را گوشزد می ندتر از توان خود کار کنند ، ناخرسندآموزان پائیندارند. این معلمان از اینکه دانشاطالعات وا می

به یکی از دو قطب وابسته به  ها متمایلگیرند و تنها در بعضی جنبهواقعیت این است که اکثریت افراد در حد وسط این دو قطب قرار می     
ه و نابسته به زمینه هستند. همچنین هیچ یک از این دو سبک بر دیگري برتري ندارند. به طور کلی افراد نابسته به زمینه در ـنـیـزم

هاي اجتماعی هاي بین شخصی و موقعیتهاي شخصی مفیدند ، توانا هستند اما افراد وابسته به زمینه در مهارتهائی که تحلیلموقعیت
  برتري دارند.

  هاي سرعت شناختیسبک

دهند. رسد ، پاسخ مید. به سواالت با اولین جوابی که به ذهنشان مینشود اما اشتباهات زیادي را مرتکب مینکنسریع کار می سبک تکانشی:
  تنها چیزي که برایشان مهم است ، سریع جواب دادن است.

کنند و بجاي شوند. این گروه پیش از حرف زدن یا جواب دادن ، فکر میشتباهات کمتري را مرتکب میکنند اما اکند کار می سبک تاملی:
  .دهند تا حد ممکن جواب درست بدهندسریع جواب دادن ، ترجیح می

تکانشی بودن. و  شان بر موضوع است نه به دلیلدهند که به دلیل تسلطهاي سریع و درست میاما به هر حال افرادي هستند که پاسخ     
ها عمدتن شان بر آن (موضوع) است. این سبکدهند که به دلیل تامل کردنشان در موضوع نیست و دلیل عدم تسلطبرخی نیز کند جواب می

اي که سال آموزان تکانشیاند ، دانشها نشان دادهگیري آن موثر است. پژوهشگیرند و مدرسه هم در شکلدر محیط خانه شکل می
یابند. هیچکدام از این دو سبک یادگیري بر گذرانند ، خودشان نیز به صورت تاملی تغییر میلی را در کالس یک معلم بسیار تاملی میتحصی

کند. در حل هاي تکلیف یادگیري تعیین میدیگري برتري ندارند. موفقیت در حل مسئله را منطبق بودن سبک مورد استفاده با ویژگی
یک جواب قابل قبول وجود دارد ، سبک تاملی عملکرد بهتري دارد اما در مسائل پیچیده که شامل ابعاد مختلف و  مسائل ساده که تنها

  دهند.ترین راه حل را مورد مالحظه قرار میچندین جواب محتمل است ، یادگیرندگان تکانشی به سرعت درست
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  ي یادگیري دیوید کُلب:چرخه

  

شود. کُلب چرخه را اینگونه تعریف ي آن ، دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد میفرآیندي است که به وسیلهظر کُلب ـري از نـیـادگـی
مفاهیم و «ي بعد این مشاهده و تامل به صورت سازد ، در مرحلهرا می» ) تامل«فوري ، اساس مشاهده و تفکر ( » تجربه عینی«کند: ابتدا می

هاي عینی تازه استخراج کرد و آنها را در موقعیت» عمل«توان رهنمودهایی براي ها میو در انتها از این نظریه آیددر می» هاي انتزاعینظریه

  ي یادگیري معرفی کرده است:کُلب بر این اساس چهار شیوههاي عینی جدیدي به دست آورد. آزمون کرد و در نتیجه تجربه

  آموزد ، با دیگران ارتباط دارد و نسبت به خود و دیگران حساس است.خاص میاز تجارب  »:ي عینیتجربه«ي یادگیري ـ شیوه 1

  ي دقیق پیش از داوري ، دیدن امور از زوایاي مختلف و جستجو براي کسب معانی امور.مشاهده »:ي تاملیمشاهده«ي یادگیري ـ شیوه 2

 داري دارند و بر اساس درك و فهم اندیشمندانهبرنامه ریزي نظامریزي و در کارهاي خود طرح»:مفهوم سازي انتزاعی«ي یادگیري ـ شیوه 3
  ورزند.ها تاکید میکنند و بر تحلیل منطقی اندیشهاز امور عمل می

  د.نباشداراي توانائی انجام دادن امور ، خطر کردن ، تاثیرگذاشتن بر دیگران از راه عمل کردن می»:آزمایشگري فعال«ي یادگیري ـ شیوه 4

  هاي یادگیري چهارگانه:سبک یادگیري بر اساس شیوهچهار 

گردد. افراد داراي این سبک یادگیري ي تاملی حاصل میاین سبک از ترکیب تجربه عینی و مشاهده »:واگرا«ادگیري ـک یـبــ س 1
زوایاي مختلف است تا تامل کردن. ها ، مشاهده کردن از ها نسبت به موقعیتبینند. رویکرد آنهاي عینی را از زوایاي مختلف میموقعیت

آوري اطالعات عالقه نشان هاي متنوع فرهنگی و جمعپسندند و به جاذبههاي متنوع دارند را میه نیاز به ابراز اندیشهـک هـایـییتـعـوقـم
مند. از قدرت تخیل و احساس قوي ناها را واگرا میهاي گوناگونی هستند ، سبک آندهند. از آنجا که این افراد قادر به تولید اندیشهمی

  هاي هنري و تفریحی مفیدند.ها براي فعالیتبرخوردارند. این ویژگی

تجربه عینی

مشاهده تاملی

مفهوم سازي انتزاعی

آزمایشگري فعال
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شود. افراد داراي این سبک یادگیري در ي تاملی تشکیل میاز ترکیب مفهوم سازي انتزاعی و مشاهده »:جذب کننده«ـ سبک یادگیري  2
ها و مفاهیم اندیشه بر خالصه ، دقیق و منطقی توانا هستند. این افراد بطور عمدهکسب و درك اطالعات گسترده و تبدیل آن به صورت 

هاي گوناگون و آن است که افراد داراي این سبک قادر به دریافت داده لت نامیدن این سبک به جذب کنندهکنند. عانتزاعی تاکید می
هاي شوند و اغلب در بخشاند. جذب علوم پایه و ریاضیات میفقسازمان دادن آنها هستند. افراد داراي این سبک در مشاغل علمی مو

  کنند.ریزي کار میپژوهشی و برنامه

شود. این سبک ي مفهوم سازي انتزاعی و آزمایشگري فعال تشکیل میتفکر همگرا از دو شیوه یا دو مرحله »:همگرا«ـ سبک یادگیري  3
مندند در حل مسائل ها کارآمد هستند. کسانی که از این سبک یادگیري بهرهها و نظریهشهیادگیري در یافتن موارد استفاده عملی براي اندی

دهند که با مسائل و تکالیف فنی سر و کار داشته باشند تا یابند توانا هستند. این افراد ترجیح میهایی که براي آنان میبر اساس راه حل
شوند به سرعت براي اي روبرو میگویند که وقتی با مسئلهافراد ، داراي سبک همگرا میموضوعات اجتماعی و بین فردي. از آنجا به این 

هاي محدودي دارند و کسب اند و عالقهکنند. غیر هیجانیکوشند. این افراد بیشتر از استدالل قیاسی استفاده مییافتن راه حل درست می
  دهند.تخصص در علوم فیزیکی را ترجیح می

ي همگرا شود. افراد داراي این سبک از تجارب دستهاز ترکیب تجربه عینی و آزمایشگر فعال تشکیل می »:ابندهـی«اق ـبـطـک انـبــ س 4
هاي منطقی بپردازند ، امور محسوس را برند. این افراد بیشتر از آن که به تحلیلآموزند و از اجراي نقشه و درگیر شدن با آن لذت میمی

اند. علت نامیدن این سبک به انطباق یابنده آن آورند وابستهراد در حل مسائل به اطالعاتی که از دیگران به دست میدهند. این افترجیح می
  اند.هاي جدید توانا هستند. افراد داراي این سبک در بازاریابی و فروشندگی موفقاست که افراد داراي این سبک در انطباق یافتن با موقعیت

ها استفاده هاي متناسب با آنهاي مختلف از سبکاي کامل تبدیل شود باید بتواند در موقعیتي اگر بخواهد به یادگیرندهاهر یادگیرنده     
پذیر است و به راحتی مسائل را از راه ادغام این چهار شیوه حل ادگیرنده کامل در برخورد با جهان و تجارب خود ، بسیار انعطافـد. یـکن

  قط از یک سبک خاص استفاده کند.کند ، نه اینکه فمی

  ي تجربی کُلب:هاي یادگیري بر اساس چرخهبندي دیگر از سبکطبقه

  کنند.اي استقبال میاندیشند. آنها از هر چیز تازهکنند و بعد به پیامدهاي عمل خود میابتدا عمل می ـ فعال: 1

  کنند.کنند و راه بردي فکر میهاي دیگران توجه مییشند. آنها به دیدگاهاندگیري و اقدام به عمل به دقت میپیش از تصمیم ـ متفکران: 2

هاي خود را با نظریات جدید تکمیل کنند. به آینده و آنچه رخ گرا هستند و مایلند دانستهبه منطق عالقمندند و کمال پردازان:ـ نظریه 3
  اندیشند.خواهد داد می

  آید یا نه.خواهند ببینند چیزي در عمل درست از آب درمیزمایش درآورند. میها را به آرفن دوست دارند اندیشهص گرایان:ـ عمل 4

کنند. اگر خواهند یاد بگیرند اشاره میي برخورد یادگیرندگان با مطالبی که میها به نحوهاین سبک هاي یادگیري عمقی و سطحی:سبک
بخواهد معناي مطلب را یاد بگیرد ، سبک یادگیري او عمقی است. در مقابل اگر  اي باشد کهبرخورد یادگیرنده با مطالب یادگیري به گونه

برد دهد (راهیک درس را به هم ربط میتنها به دنبال حفظ کردن مطالب باشد ، سبک او سطحی است. دانشجویی که اجزاي نظري و عملی 
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یکرد عمقی دارد. دانشجویی که اطالعات پراکنده را فهرست ی) و هدفش فهمیدن و معنادار کردن مطالب باشد. (انگیزه عمقی) روـقـمـع
برد سطحی) و هدفش این است که در امتحان آنها را بازنویسی کند و نمره قبولی بگیرد سپارد (راهکند و از راه تکرار به حافظه میمی

عمدتن به روش سنجش معلم (درك و فهم (انگیزه سطحی) ، رویکرد سطحی دارد. اینکه کدام رویکرد به موفقیت یادگیرنده بیانجامد 
  شود.داده شده) مربوط می وع درسی یا بازتولید مطالب آموزشموض

  هاي تفکر:سبک

هاي تفکر را ارائه داد. از نظر وي سبک تفکر یک هاي تفکر را بیان کرد و انواع سبکاولین کسی بود که مفهوم سبک رابرت استرنبرگ:
هاي تفکر هاي مشابه اما در سبککند. افراد ممکن است عملن در توانائیمان اشاره مییهااستفاده از توانائیتوانائی نیست بلکه به چگونگی 

  داري براي توضیح مفاهیم خود استفاده کرده است.متفاوت باشند. وي در این دسته بندي از اصطالحات حکومت

ارند کارها را به میل خود انجام دهند. قوانین را خودشان وضع کنند. از بک دوست دـن سـراد داراي ایـاف گذارانه:ـ سبک تفکر قانون 1
کنند که اغلب بجاست. عالقمند به خلق ، تدوین و طراحی امور هستند. مسائل سازمان نیافته را ترجیح هاي موجود در مدارس انتقاد میشیوه

هاي کوتاه ، توان به نوشتن مقاالت ابتکاري ، داستانن افراد میدهند زیرا دوست دارند خودشان آنان را سازمان دهند. از عالیق ایمی
  گیري در امور زندگی اشاره کرد.سرودن شعر ، طرح مسائل ریاضی و تصمیم

ي ها دارند. مراحل پیچیدهي دیگران هدایت شوند. عالقه به اجراي قوانین و دستورالعملدوست دارند به وسیله ـ سبک تفکر اجرائی: 2
ها ي دیگران دارند. حفظ کردن داستانپسندند. عالقه به حل مسائل طرح شده به وسیلهارهاي اداري و مقررات سفت و سخت را میانجام ک

  باشد.دهد از عالئق این گروه میو شعرهاي دیگران ، نوشتن مقاالتی که دیدگاه معلم را انعکاس می

ها و امور بپردازند. اگر در کار روزنامه ند از طریق آنها به تحلیل و ارزیابی اندیشهبه مسائلی عالقه دارند که بتوان ـ سبک تفکر قضائی: 3
ي امور ، داوري پسندند. عمومن به اظهار نظر در پارههاي خبري مینگاري باشند ، نوشتن مقاالت تفسیري و انتقادي را بیش از گزارش

  قمندند.ها عالها و پروژهي مردم و ارزشیابی برنامهکردن درباره

  هاي تغییر رفتارآموزش به کمک روش

شود که هدف آن اصالح رفتار از طریق ایجاد و افزایش رفتارهاي اي از اصول و فنون یادگیري گفته میتغییر رفتار به کاربرد مجموعه
اما رفتار درمانی در درمان شود. مطلوب و حذف و کاهش رفتارهاي نامطلوب است که معمولن با رفتار درمانی معادل در نظر گرفته می

مانده هاي تحصیلی و اجتماعی به کودکان عادي و عقبارتـهـوزش مـآم، دف ـدر تغییر رفتار ، هولی شود اختالالت روانی به کار برده می
 کار و ناسازگارهچنین اصالح مشکالت رفتارهاي تحصیلی و اجتماعی کودکان و کمک به رفع مشکالت رفتاري نوجوانان بزـمـد. هـاشـبیـم

هاي تغییر رفتار و رفتار درمانی این است که یادگیري رفتارهاي بهنجار و نابهنجار از اصول د. فرض بنیادي در روشـاشـبیـر مـظـنمـد
تن آنها با کنند. یعنی رفتار خوب و بد آموختنی است. بنابراین به تبلیغ رفتارهاي نابهنجار و جانشین ساخشناختی مشابهی پیروي میروان

  رفتارهاي بهنجار باید اقدام گردد.
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  ر رفتاربرنامه تغیی

گویند. نوع تعریف در ابتدا رفتاري را که قرار است در آن تغییر ایجاد شود ، باید مشخص کرد که به آن رفتار آماج می ـ تعیین هدف: 1
  یا غیر تحصیلی) مشخص شود.شود. پیش از اجراي برنامه باید رفتار نهائی (تحصیلی آماج مشخص می ****

و گیري خواهیم تغییر دهیم (رفتار آماج) به دقت اندازهفعلی رفتاري را که می ابتدا باید سطح ـ تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه: 2
  رد.آن را به صورت نمودار رسم ک

ي تغییر رفتار را از هاي برنامهتوانیم پیشرفتاست که میي تعیین خط پایه این سطح فعلی رفتار آماج را خط پایه گویند. فایده :خط پایه
ي وضعیت رفتار با خط پایه در مراحل مختلف برنامه مورد ارزیابی قرار دهیم و میزان پیشرفت حاصل را به طور مرتب طریق مقایسه

  با افراد دیگر. در ارتباط شوند و نهیابی میهاي اجراي تغییر رفتار در ارتباط با رفتار خود آزمودنی ارزبسنجیم. تغییرات حاصل از روش

هاي رفتاري مختلف باشد. گاه منظور ، افزایش دادن یا نیرومند ساختن رفتاري تواند در زمینهتغییر رفتار می ـ انتخاب روش تغییر رفتار: 3
رسد ضعیف شده و یا کاهش به نظر میهاي تازه یا نگهداري و ادامه رفتاري خاص که ضعیف است یا گسترش و تعمیم رفتار به موقعیت

  دادن رفتارهاي ناخواسته است.

توانند هم به طور کند. پیامدهاي رفتار میهاي محیطی آن اشاره میي بین رفتار و پیامدوابستگی به رابطه هاي رفتار:ـ انتخاب وابستگی 4
اران ، وابستگی طبیعی است. تشویق معلم وابستگی عمدي طبیعی اتفاق بیفتند و هم به طور عمد ترتیب داده شوند. (خیس شدن زیر ب

  آموز رساند.ها باید به دقت تنظیم شوند و آنها را به اطالع دانشترتیب داده شده است) پیامدهاي رفتار یا وابستگی

ید اما آن کار را به دفعات آرفتار یادگیرنده است. گاهی کودك از انجام کاري بر می يهدف آنها افزایش خزانه هاي افزایش رفتار:روش
  رود.کند و گاهی از این کار طفره میدهد. مثلن گاهی سالم میالزم انجام نمی

همان روش معمول پاداش است اما اندکی تفاوت بین پاداش و تقویت مثبت وجود دارد. در پاداش ، هدف ما قدردانی و  الف) تقویت مثبت:
از پاداش لزومن تکرار آن رفتار نیست اما در تقویت مثبت ، هدف ما تکرار رفتار است و اگر سپاسگزاري از اعمال گذشته است. هدف ما 

هاي مثبت مهمترین عامل افزایش و ادامه رفتار هستند. بسیاري از آنها به طور رفتار تکرار شود تقویت صورت نگرفته است. تقویت کننده
ها و دهد اما هدف از تغییر رفتار ترتیب دادن عمدي تقویت کنندهعمدن ترتیب نمیافتند و کسی آن را طبیعی بعد از رفتار ما اتفاق می

  برد.ها را باال میکننده وابسته کردن آنها به رفتار مورد نظر است. رعایت اصول زیر اثربخشی تقویت

  هاي مناسب: کنندهانتخاب تقویتاصل اول: 

ف متفاوت ـلـتـخـط مـرایـمتفاوت دارند. تاثیر یک تقویت کننده بر فرد معین ، در ش هاي مختلف براي افراد مختلف تاثیراتکنندهتقویت
  دهد.ها معلم را در استفاده درست و موثر از تقویت یاري میکنندهاست. شناسایی انواع تقویت
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  ها عبارتند از:کنندهانواع تقویت

هاي اصل ـ فعالیت 5هاي اجتماعی کنندهـ تقویت 4اي هاي پتهکنندهتقویتـ  3هاي شرطی کنندهـ تقویت 2هاي نخستین کنندهـ تقویت 1
  پریماك

د که در شرایط نکنها نیازهاي فیزیولوژیکی موجود زنده مانند آب و غذا را ارضاء میکنندهاین تقویت هاي نخستین:کنندهـ تقویت 1
  ه با خردساالن و عقب ماندگان ذهنی کارآیی دارند.شود و فقط در رابطآموزشگاهی به طور بسیار محدود استفاده می

اند و ذاتن خاصیت تقویت هاي نخستین خاصیت تقویت کنندگی پیدا کردهدر مجاورت با تقویت کننده هاي شرطی:ـ تقویت کننده 2
  ، نمره و ...گیرند. مانند مدرك ، مقام ، جایزه کنندگی ندارند و در شرایط آموزشگاهی بسیار مورد استفاده قرار می

اي که زیر تکلیف هاي شرطی هستند مانند یک عالمت ضربدر ، یا نمرهکنندهنوعی از تقویت اي / ژتونی):اي (ستارههاي پتهکنندهـ تقویت 3
بازي ، دیدن فیلم ،  تواند امتیازاتی مانند استفاده از زمینها ، میکنندهشود که پس از دریافت تعداد معینی از این تقویتآموز داده میدانش

کنند که آموزان توافق میشود. معلم و دانشاي نیز گفته میها را بدست بیاورد. به این روش اقتصاد پتهخوردن شیرینی و سایر تقویت کننده
همچنین در ازاي هر کنند. هد و در ازاي چند نمره پته دریافت میبددر ازاي هر رفتار مطلوب آموزشی یا اجتماعی معلم چند نمره به آنان 

  شود.اي دریافت نمیشود. در این شرایط پتهرفتار نامطلوب مقداري نمره کسر می

هاي قابل مانند لبخند زدن ، تعریف کردن ، نوازش کردن ، دادن کارت امتیاز و اعطاي مدال از روش هاي اجتماعی:ـ تقویت کننده 4
  تفاده شود.دسترس معلمان هستند و بهتر است از آنان زیاد اس

هایی که براي فعالیت توان به عنوان تقویت کنندههائی که کودکان دوست دارند انجام دهند ، میاز فعالیت هاي فعالیتی:کنندهـ تقویت 5
ی با ئفتارهاتوان به انجام ررا می پردازند ، استفاده کرد. دیوید پریماك نشان داد که انجام رفتارهاي داراي فراوانی زیادکمتر به آن می

نامند. مانند ي رفتاري را اصل پریماك میفراوانی کم یا ضعیف وابسته کرد و از این طریق رفتارهاي ضعیف را نیرومند ساخت. این رابطه
هرکس تکالیف ریاضی خود را حل کند ، اجازه خواهد داشت بازي دلخواهش را انجام دهد. طبق اصل پریماك «اینکه معلم سر کالس بگوید: 

  د داشت.نکنند خاصیت تقویت کنندگی بیشتري خواهآن نوع فعالیتی که همیشه افراد خودشان انتخاب می

  اصل دوم: فوریت تقویت

شود در ایجاد یادگیري افت میبراي افزایش اثربخشی تقویت ، اسکینر معتقد است که تقویت فوري از تقویتی که بعد از مدتی دری     
  تر است.موثر

شود. بنابراین نه تنها رفتار مورد نظر که رفتارهاي افتد در این بین کارهاي دیگري هم انجام مین بروز رفتار و تقویت فاصله میوقتی بی     
پذیر اغلب امکانپس از بروز رفتار بالفاصله ، تقویت از آنجا که یابد. شوند و تاثیر تقویت بر رفتار مورد نظر کاهش میبعدي هم تقویت می

  هاي تشویقی یا از پته استفاده شود.بهتر است از جملهنیست ، 
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  اصل سوم: مقدار تقویت

ي معلم و تجارب وي است اما آنچه که مسلم است اي براي تعیین مقدار تقویت در دست نیست و تصمیم بر عهدههیچ فرمول یا قاعده     
ي خواهد. همچنین اگر از تقویت کنندهسان تقویت بیشتري میاین است که در شرایط یکسان انجام کارهاي دشوار از انجام کارهاي آ

  ي تقویت است.میزان محرومیت از آن تقویت کننده ، عامل مهمی در میزان ادامه نخستین استفاده شود ،

ي مناسبی ت کنندهاگر آزمودنی گرسنه است مقدار کمی از غذا تقویت کننده است و دادن مقدار کمی غذا در دفعات متعدد براي او تقوی     
  دهد.شود و دیگر پاسخ نمیخواهد بود. اما اگر یک مرتبه مقدار زیادي غذا به او داده شود به سرعت سیر می

آموزان ببینند معلم براي هر کاري د به مدت طوالنی اثر تقویتی داشته باشد اما اگر دانشنتوانهاي شرطی و اجتماعی نیز میتقویت کننده     
  دهد.کند این تقویت کننده اثر خود را از دست مییا با دلیل افراد را تشویق می و بی دلیل

  اصل چهارم: تازگی تقویت کننده

آموزان با اشتیاق و عالقه بیشتري آموزشی استفاده کنند دانش جدید هايهاي تازه یادگیري و روشها و موقعیتهرچه معلمان از روش     
دهند. بنابراین باید معلم در هاي تکراري ترجیح میهاي تازه را به موقعیتهاي جدید یادگیري و انجام فعالیتموقعیتگیرند. افراد ، یاد می

شود تازه شود. همچنین از یک تقویت کننده براي هاي جدید استفاده کند تا شرایط تقویتی هم که ارائه میآموزش خود از فنون و روش
  نباید استفاده شود.مدت طوالنی و به طور تکراري 

  تقویت منفی یا محرك آزار دهنده:

شود. بنابراین اگر رفتار فرد موجب حذف یا کاهش آن محرك آزار دهنده یا تقویت منفی شود ، حضور این محرك موجب آزار فرد می     
احت شویم. والدین و معلمان اغلب با استفاده از آوریم تا ردهد و از پا در میاین رفتار تکرار خواهد شد. مانند کفش تنگی که ما را آزار می

دهند مانند تهدید به نمره کم براي افزایش درس خواندن. عیب این تقویت کننده هاي تقویت منفی ، رفتار دلخواهی را افزایش میوابستگی
هاي نامطلوب مره کم که یکی از شیوهاین است که ابتدا باید محرك آزار دهنده را بر روي آزمودنی اجرا کرد. مانند تهدید به دادن ن

  آموزشی است.

  هاي نگهداري رفتار:روش

ي یک رفتار تازه آموخته شده ضروري است که پس از یک دوره تقویت پیاپی که در آغاز یادگیري ضروري است براي نگهداري و ادامه     
شود تا بدین ترتیب تقویت ي تقویت ناپیاپی فتار وارد یک مرحلهشود ، رپاسخ بالفاصله داده می، و بنابراین بر اساس اصل فوریت تقویت 

ذاریم. تقویت پیاپی در مقابل خاموشی بسیار حساس است. یعنی بعد از قطع ناگهانی تقویت ، رفتار به سرعت خاموش ـار بگـنـردن را کـک
  شود.ن نوع تقویت منجر به خاموشی فوري آن نمیتر است. یعنی قطع ناگهانی ایشود اما تقویت ناپیاپی در مقابل خاموشی مقاوممی
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  شود:هاي تقویت گفته میتقویت ناپیاپی انواع مختلف دارد که به آنها برنامه

 70ي تعداد ثابتی از آن نوع پاسخ وابسته شود. مثلن در ازاي چسباندن تمبر به هر تقویت پاسخ ضعیفی که به ارائه ي نسبی ثابت:ـ برنامه 1
تر پاسخ دهد به دفعات ، دو هزار تومان دریافت کند. سرعت پاسخ آزمودنی در این شرایط بسیار باال است زیرا هرچه سریع پاکت نامه

دهـد و همزمان چند تمـرین نمـره مـی 5شود. مشکل اجراي این برنامه این است که اگر معلم بگوید بعد از هر ویت میـقـري تـبیشت
کنند. آموزان از انجام تکالیف بیشتر خودداري میدهند و معلم نتواند بالفاصله به همگی رسیدگی کند ، دانش آموز کار خود را انجامدانش

  تواند از برنامه نسبی متغیر استفاده کند.بنابراین معلم می

یا زود تقویت دریافت خواهد کرد.  داند دیرشود اما میداند بعد از دادن چند پاسخ تقویت میآموز از قبل نمیدانش ـ برنامه نسبی متغیر: 2
پاسخ  8باشد ، گاه پس از دو پاسخ و گاه بعد از  5ها باید حدود یک میانگین از پیش مشخص شده دور بزند. اگر این میانگین تعداد پاسخ

  شود.تقویت انجام می

شود. مانند اینکه اگر نفس خود را یک دقیقه زیر یدهی تقویت مآزمودنی بعد از گذشت مدت زمان ثابتی از پاسخ اي ثابت:ـ برنامه فاصله 3
کند و یا دیدن تکلیف در آخر هفته و دادن نمره. اشکال مهم این برنامه این است که چون فرد از قبل ویت دریافت میـه دارد تقـگـآب ن

دهد. مانند به تقویت بعدي پاسخ نمیه زمانی تقویت دریافت خواهد کرد ، بعد از هر بار تقویت شدن تا نزدیک شدن ـه چـد کـدانیـم
  اي متغیر استفاده شود.ي فاصلهخوانند. به همین منظور بهتر است از برنامهجویان که در طول ترم تا موقع امتحان درس نمیدانش

واهد شد اما مطمئن است داند که چه وقت تقویت خها متغیر است و شخص از قبل نمیفاصله زمانی بین تقویت اي متغیر:ي فاصلهـ برنامه 4
آموزان به طور غیر شود باید مشخص باشد. مانند امتحان گرفتن از دانششود. میانگین زمانی که تقویت دریافت میدیر یا زود تقویت می

  منتظره.

  نکته:

و حداقل سرعت با نرخ  ت پیوسته براي شروع یادگیري بهترین برنامه تقویتی است. کمترین میزان مقاومت در برابر خاموشیـویـقــ ت
  کند.دهی را در ضمن یادگیري ایجاد میپاسخ

اي متغیر ، هاي نسبی ثابت ، فاصلهکند و بعد از آن به ترتیب برنامهدهی را تولید میامه تقویتی نسبی متغیر بیشترین نرخ پاسخـرنــ ب
  نسبی متغیر براي تثبیت یک رفتار بیشترین اثر را دارد.ي ي تقویت پیوسته قرار دارد. برنامهاي ثابت و در آخر برنامهفاصله

  هاي کاهش رفتار نامطلوب:روش

  ها:جانشین ساختن رفتار مطلوب به جاي رفتار نامطلوب و کاهش غیر مستقیم آن روش مثبت کاهش رفتار:

اند و اگر به میزان زیاد انجام شوند نامطلوب لوببعضی رفتارها اگر با فراوانی کم انجام شوند ، مط الف) تقویت رفتارهاي داراي فراوانی کم:
  یا مضر هستند. مانند نوشتن تکالیف به سرعت و با بدخطی.
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ي زمانی معین تعداد شود. به همین منظور باید در یک فاصلههایی است که به تعداد کمتري داده میوابسته به پاسخ، ویت ـقـتایـن      
آموزي را در جریان بحث گروهی کاهش دهد و به او بگوید که خواهد پرحرفی دانشمعلمی که میهاي مطلوب مشخص شود. مانند پاسخ

دقیقه اجازه حرف زدن خواهد داشت. با استفاده از این روش براي کاهش رفتار نامطلوب نیاز به صبر و حوصله داریم و براي کاهش  5هر 
  هاي دیگر استفاده شود.سریع باید از روش

شوند. از در این روش هرگونه رفتار مطلوب فرد به جز رفتار نامطلوبی که قصد حذف آن را داریم تقویت می ارهاي دیگر:ب) تقویت رفت
آنجا که روش تقویت رفتارهاي دیگر به حذف رفتار نامطلوب یعنی انجام ندادن آن رفتار وابسته است و نه به انجام دادن آن به روش 

آموزي را که در اکثر اوقات در کالس خارج از صندلی خود و خواهیم رفتار نامطلوب دانشقتی میمشهور است. مثلن و »آمنديحذف«
ي رفتارهاي مطلوب او را به جز ترك کردن صندلی کردن با دیگران است با این روش اصالح کنیم باید همهگوشی و صحبتمشغول به بازي

  تقویت کنیم.

شد ، در این روش فقط رفتاري که با رفتار نامطلوب ناهمساز یا قبلی که هر رفتاري تقویت می يبرخالف شیوه ج) تقویت رفتار ناهمساز:
شود و رفتاري دیگر ي رفتاري حذف میاین است که  رفتار نامطلوب به سرعت از خزانه شیوهشود. امتیاز این مغایر است تقویت می

  شود.جانشین آن می

  منفی کاهش رفتار: هايروش

هاي شود. این روش در موقعیتي تقویت باعث از بین رفتن رفتار میترین روش منفی کاهش رفتار است. عدم ارائهمهم :ـ خاموشی 1
تواند به رفتاري پرخاشگرانه منجر شود. روش خاموشی رفتار نامطلوب زمانی بهترین تحصیلی کاربرد فراوان دارد. قطع تقویت مثبت می

شود توجه بیش از حد استفاده از روش تقویت ، رفتار مطلوبی به جاي آن قرار گیرد. مانند پدري که متوجه می آورد که بانتیجه را به بار می
کند اما در عوض گیرد و با این روش رفتار نامطلوب او را خاموش میشود ، توجه خود را از او میبه پسرش منجر به لوس شدن او می

  کند.رفتارهاي مستقالنه او را تقویت می

شود. پس اگر تقویت یک کند ، گفته میاي که آن رفتار را حفظ میکنندهبه کاهش رفتار حاصل از فقدان اثربخش تقویت ـ سیري (اشباع): 2
اش را از دست بدهد و منجر به کاهش رفتاري که براي کسب آن تقویت رفتار براي مدت طوالنی ادامه یابد سرانجام ممکن است اثر تقویتی

  شود.هاي بالینی و درمانی استفاده میشود و بیشتر در موقعیتهاي آموزشگاهی استفاده نمیگیرد ، بشود. این روش در محیطانجام می

بخاطر رفتار نامطلوب ، کودك براي مدتی از دریافت تقویت محروم یا براي مدتی از محیطی که در آن تقویت  ـ محروم کردن از تقویت: 3
برده شود یا منبع تقویت را از دسترسش دور سازند. مانند اخراج از کالس. باید دقت کرد کودك از محلی که  کند ، بیروندریافت می

کند ، فرستاده نشود. مثلن اگر از کالس اخراج شود و در حیاط بازي کند کند به محلی که تقویت بیشتري دریافت میتقویت دریافت می
  ز کالس اخراج نماید.ممکن است عمدن کاري کند که معلم او را ا

هایی که فرد قبلن بدست آورده به خاطر رفتار نامطلوبی که انجام داده است. مـانند کنندهکم کردن مقداري از تقویت ـ جریمه کردن: 4
آمـوزان بخاطر انجام جـریـمـه کردن رانندگان متخلف با وجه نقد. یا کم کردن حقوق کارمندان به علت غیبت و کم کردن نمرات دانش
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اش را اداره کند. روش جریمه کردن و ندادن تکالیف. جریمه نباید خیلی سنگین باشد. کسر حقوق نباید به حدي باشد که فرد نتواند زندگی
  باشند.محروم کردن بنظر خیلی شبیه به هم می

اهند براي جبران عمل خالف به اصالح آن بپردازد. مثلن خوشود از او میدر این روش وقتی فرد مرتکب عمل خالفی می ـ جبران کردن: 5
هاي ریخته شده را جمع کند و در دارد تا کاغذریزد وا میآموزي را که خرده کاغذ یا خرده تراش مداد خود را در کف اتاق میمعلم دانش

هایش معذرت ي همکالسیکند از همهوادار می هاي خود توهین کرده ،سطل زباله بریزد. یا معلمی که شاگردي را که به یکی از همکالسی
  گویند. »جبران اضافی«خواهی کند ، این روش را 

ي یک محرك آزاردهنده بعد از یک رفتار نامطلوب. منظور آن ترین روش تغییر رفتار است. به معناي ارائهترین و نامطلوبخشن :تنبیهـ  6
  باشد.کاهش دادن نیرومندي آن رفتار می

شود در تقـویـت منفی خالصی یافتن یا دوري از محرك آزارنده (تقویت منفی) باعث افزایش رفتار می ویـت منفـی و تنبیـه:فـرق تقـ
  .شودي پاسخ نامطلوب در شرایط آتی انجام میي محرك آزارنده به منظور جلوگیري از ارائهکه آن محرك را دور سازد. در تنبیه ارائه

  ي منفیتقویت کننده  ي مثبتتقویت کننده  

  تنبیه  تقویت مثبت  ي محرك بعد از رفتارارائه

  تقویت منفی  محروم کردن و جریمه کردن  حذف محرك بعد از رفتار

  مشکالت ناشی از تنبیه:

شده همچنان در رفتار تنبیه  کند):تنبیه در کاهش دادن رفتار نامطلوب به طور موقت موثر است (رفتار نامطلوب موقتن عقب نشینی میـ  1
  شود.ماند. یعنی به محض اینکه عامل تنبیه کننده شرط از میان رفت آن رفتار مجددن ظاهر میخزانه رفتاري فرد باقی می

در تنبیه میل به انجام رفتار تنبیه شده در فرد ظاهر  یابد:ویت ، میل به انجام رفتار تقویت شده در شخص ایجاد و افزایش میـقــ در ت 2
  د.کنجهت متفاوت عمل نمی 2صرفن در ،  کندمید در رفتار ایجاکه  يود. پاداش یا تقویت و تنبیه از لحاظ تغییرشنمی

گردد. حتا اگر تنبیه احساس ناخوشآیند حاصل از تنبیه موجب نفرت و انزجار تنبیه شونده از تنبیه کننده می ـ ایجاد احساس ناخوشآیند: 3
  شود.است بازهم احساس انزجار نسبت به تنبیه کننده در فرد ایجاد میشونده بداند تنبیه به صالحش 

  کنند.را تقلید می اند بعدها خود رفتار تنبیه شدهکسانی که شاهد تنبیه دیگران بوده :ـ تنبیه عملی مسري است 4
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ارد که نسبت به افرادي که با آنهـا رفتـار ها یک استعداد ارثی وجود داسکینر معتقد است که در انسان :ي تنبیه استـ پرخاشگري عارضه 5
کنند و این استعداد ها رفتار خصمانه دارند با پرخاشگري رفتار میکنند و نسبت به کسانی که با آنآمیز دارند با محبت رفتار میمحبـت

شود با رد و فردي که مرتب تنبیه میآمیز داکند با دیگران نیز رفتار محبتخاصیت تعمیم پذیري دارد. فردي که مرتب تقویت دریافت می
  دیگران رفتار پرخاشگرانه دارد.

فرد براي احتراز از تنبیه ممکن است به رفتاري که تنبیه به دنبال دارد نپردازد اما رفتار دیگري جانشین آن  تر:ـ جایگزینی رفتار مخرب 6
  باشد. تر و ناسازگارتر از رفتار اولیهکند که ممکن است مخرب

  آموز به تخریب مدرسه یا آزار معلم و یا مسئول بپردازد.شود دانشتنبیه زیاد از طرف معلم موجب می حمله به تنبیه کننده:ـ  7

  راهبردهاي یادگیري (شناخت) و مطالعه (فراشناخت)

براي رسیدن به یک هدف معین گردد و اي از عملیات تشکیل مییک برنامه و یا نقشه کلی است که از مجموعه تعریف راهبرد (استراتژي):
  شود.طراحی و اجرا می

  گیرد.شود که در خدمت راهبرد قرار میبه یک تدبیر یا فن ویژه گفته می تعریف تاکتیک:

اي براي رسیدن به یک هدف کوتاه مدت است. هـر راهبـرد فن ویژه تاکتیکیابی به یک هدف بلند مدت و یک نقشه براي دست راهبرد
و » راهبردهاي شناختی«اصطالح  2هـاي گـونـاگون باشد. عمومن راهبردهاي یادگیري و مطالعه را با ي تـاکـتـیـکدر بـر دارنـدهتـوانـد مـی

  کنیم.معرفی می» راهبردهاي فراشناختی«

ی دانستن فرآیندهاي پذیرد. شناخت یعنها یادگیري ، یادآوري و تفکر صورت میهایی که به کمک آنفرآیندها یا جریان تعریف شناخت:
آوریـم ، در حـافـظـه کنیم ، به رمز در مـیدهیم ، درك میها اطالعات را مورد توجه قرار میي آنهایی که به وسیلهدرونی ذهن و راه

  دهیم.خوانیم و مورد استفاده قرار میسازیم و هر وقت که نیاز داشتیم آنها را از حافظه فرا میذخـیره می

  نوع است: 3ي چگونگی یادگیري خودش. این دانش مشتمل بر عبارت است از دانش فرد در باره فراشناخت:تعریف 

  هاي مطالعه ، نقاط قوت و ضعف خود.عالیق ، عادت ها ،آگاهی از رجحان ـ دانش مربوط به خود یادگیرنده: 1

  یادگیري و مقدار کوشش مورد نیاز براي یادگیري آن.مانند سطح دشواري موضوع  ـ دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگیري: 2

گوید من درس را نفهمیدم آموز خوب کسی است که میدانش ها:ـ دانش مربوط به راهبردهاي یادگیري و چگونگی استفاده درست از آن 3
داند که نمید آگاه نیست و غالبن ي ضعیف کسی است که از میزان درك و فهم خوزیرا بر میزان درك و فهم خود نظارت دارد. یادگیرنده

  فهمد.فهمد یا نمیمی

  راهبردهاي شناختی: 

ها در توانیم اطالعات تازه را براي پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبلن آموخته شده و ذخیره سازي آنبه کمک این راهبردها می
  ي بلند مدت آماده کنیم.حافظه



٢٣ 
 

  دسته هستند: 3راهبردهاي شناختی 

  

گفتن یک مطلب براي خود با صداي آهسته یا بلند که به طور معمول براي نگهداري موضوع خاصی در  ـ مرور و تکرار (حفظ کردن): 1
  کند.ي بلند مدت نیز کمک میي کوتاه مدت تا زمان استفاده از آن به پایان برسد. این راهبرد براي انتقال به حافظهحافظه

  ي موضوع ساده و پایه (غیر معنادار):ژهالف) راهبرد تکرار ، وی

ها را به طور جداگانه کنیم و آن بخشزمانی که حجم اطالعات زیاد است آن را به چند بخش کوچک تقسیم می ـ تقطیع اطالعات طوالنی: 1
  تر است.ي بلند مدت آسانها به حافظهآموزیم. در نتیجه انتقال آنمی

باره و در یک نوبت مقدار زیادي اطالعات را حفظ کنیم در چنـد به جاي اینکه سعی کنیم تا یک فاصله: ـ تمرین پراکنده یا مطالعه با 2
هاي آموزیم. راهایم در نوبت بعد به سرعت میکنیم و در نتیجه آنچه را که در نوبت قبل فراموش کردهنـوبـت کـل اطـالعـات را مـرور مـی

ار وجود دارد. مانند چندبار از رو خواندن ، چندبار رونویسی کردن ، بازگویی مطالب براي چندین هاي غیر معنادزیادي براي حفظ موضوع
  بار ، پشت سر هم تکرار کردن اصطالحات کلیدي و مهم با صداي بلند و ...

  هاي پیچیده (معنادار):ي موضوعب) راهبرد تکرار ، ویژه

متمرکز کنیم و مطالب مهم را از غیر مهم تشخیص  هاي عمدهبر نکات مهم و قسمتکنند تا توجه خود را راهبردهایی که به ما کمک می
  هاي درسی ، رونویسی کردن مطالب و ... سازي قسمتدهیم ، عبارتند از: خط کشیدن زیر مطالب مهم ، برجسته

  

  

  

:راهبردهاي شناختی

مرور و تکرار مطالب

مطالب ساده

)غیر معنادار(

تقطیع اطالعات طوالنی

تمرین پراکنده

یا مطالعه با فاصله مطالب پیچیده

)معنادار(

سازمان دهی

بسط یا گسترش

مطالب ساده

)غیر معنادار(

مطالب پیچیده

)معنادار(

یادداشت برداري

خالصه کردن

عالمت گذاري 

و حاشیه نویسی
مکانها
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   دهی:ـ سازمان 2

ي کنیم از بار حافظه. وقتی مطالب متعدد یادگیري را دسته بندي میتر یاد بگیریمها را آسانهاي مشخص تا آنقرار دادن اطالعات در دسته
هاي اطالعاتی را کنیم بلکه از راه تقطیع ، تعداد دادهخواهیم یاد بگیریم کم نمیکاهیم. در این حال ما از تعداد اطالعاتی که میفعال خود می

  یب زمانی رویدادها و ... باشد.تواند بر اساس تلفظ کلمات ، ترتسازیم. دسته بندي میمحدود می

هاي هاي غیر معنادار و سـاده مفید است. براي موضوعها بیشتر براي یادگیري موضوعها یا طبقهندي محض مطالب به مقولهـدستـه ب
اطالعات جدید را معنادار کند تا ي فعال به یادگیرنده کمک میتر باید از راهبردهائی استفاده شود که عالوه بر گسترش دادن حافظهپیچیده

هاي یک کتاب و ي سرفصلهاي بعدي به راحتی قابل ردیابی باشد. تهیهي بلند مدت بسپارد و براي استفادهسازد و به طریقی به حافظه
یک راهبرد یادگیري است که در آن یادگیرنده روابط میان مفاهیم را به  »ي مفهومینقشه«دهی است. تبدیل متن به نقشه نوعی سازمان

توانند نـواقـص یـادگـیـري آنان را متوجه شده و در رفع ي مفهومی یادگیرندگان میدهد. معلمان با دیدن نقشهصورت دیداري نمایش می
ي ویژگی براي تهیه 6گیرد. موزان مورد استفاده قرار میآي معلمان براي سهولت یادگیري دانشآن بکوشند. الگوي مفهومی به وسیله

  الگوي مفهومی اثربخش:

ـ قابل فهم  3ـ خالصه بودن: جزئیات غیر مهم را در نظر نگیرد.  2هاي مهم یک موضوع باشد. ي تمام جنبهـ کـامـل بـودن: در بـر دارنـده 1
  ـ مناسب بودن با درك و فهم یادگیرنده. 6ـ معنادار بودن.  5دن. اي آشنا مطرح کرـ عینی بودن: مطالب را به گونه 4بودن. 

  ـ بسط یا گسترش دادن: 3

ها را به اطالعات قبلن آموخته شده ربط دهند. این کار از راه افزودن جزئیات یا یادگیرندگان نیاز دارند عالوه بر تکرار و مرور اطالعات ، آن
گردد. مثلن آن محقق می يهاي دیگر و استنباط درباره، ایجاد تداعی بین آن مفاهیم و اندیشهها کلمات بیشتر به مطلب تازه ، خلق مثال

را با خود   بطري حاوي رنگ موپیرمرد سفید مو «بگوئیم: » کردپیرمرد سفید مو یک بطري را با خود حمل می«ي براي یـاد داشتـن جمـله
  ».کردحمل می

  ساده ، پایه و غیر معنادار:هاي الف) راهبرد گسترش براي موضوع

ها استفاده کرد. مانند حفظ فهرستی ها یا میانجیتوان از واسطهبراي تبدیل مطالب غیر معنادار به مطالب معنادار می ها:ـ استفاده از واسطه 1
هاي ذهنی استفاده ها از واسطهآنتواند براي حفظ هاي متداعی مثل (شانه ، لیوان) ـ (پا ، صندلی) ـ (چکش ، ساعت) یادگیرنده میاز جفت

  ».او با چکش به ساعت کوبید«کند. مانند 

هاي آموزشگاهی ماهیت کالمی دارند. باید به یادگیرنده یاد داد تا تصاویر ذهنی را به مواد کالمی ربط اکثر یادگیري ـ تصویر سازي ذهنی: 2
که هم رمز تصویري و هم رمز » زرافه«ت عینی استفاده کنیم. کلماتی مانند دهد. در ایجاد تصویر ذهنی تا آنجا که ممکن است باید از کلما

  کالمی دارند.
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  ي مطالب معنادار:ب) راهبرد گسترش ، ویژه

-گویند چرا که در این روش باید نکات مهم و کلیدي به زبان خود فرد سازمانسازي هم میگروهی به آن یادداشت ت برداري:ـادداشــ ی 1

  معنا یابند و بین این مطالب و دانش موجود فرد پیوند برقرار شود.دهی شوند ، 

ایم یا نه. ایم ، فهمیدهآماده سازي یک توصیف مختصر از مطالب نوشتاري یا گفتاري براي اینکه بفهمیم آنچه را که خوانده ـ خالصه کردن: 2
اي از یک مطلب را به صه کنیم. راه دیگر آن است که خالصهیک راه آن است که پس از خواندن هر پاراگراف مطلب آن را در یک سطر خال

هاي مهم از غیر مهم جدا اي باشد تا موضوعاي تهیه کنیم که به دیگران در درك آن مطلب کمک کنیم. خالصه نویسی باید به گونهگونه
  شوند.

ي کتاب ، مطالب و نکات مهم و ت بر روي متن و حاشیهبا گذاشتن عالمت و نوشتن رمز ، کلمات و عبارا گذاري و حاشیه نویسی:ـ عالمت 3
ي کلی نویسنده). اگر تز اصلی از سوي نویسنده بیان شوند. مثلن خط کشیدن دور تز اصلی (اندیشهمعانی اصلی براي خواننده برجسته می

هائی که تایید دور اطالعات و مثال ر دهید.مت [ ] قرانشده است خودتان آن را استنتاج کنید و نکات اصلی مؤید تز اصلی را داخل این عال
  هاي خود را بر اساس مطالب و تجربیات قبلی بنویسید.ها ، انتقادها و سوالي متن ، تداعیاند خط بکشید. در حاشیهي نکات اصلیکننده

  ـ بازگو کردن مطالب شنیده شده به زبان خود. 4

  ـ آموزش دادن مطالب به دیگران. 5

  ها:ج) روش مکان

ها در ذهن خود ساختمانی را با تعدادي اتاق و وسایل درون آن«توان اینگونه عمل کرد: مثلن براي حفظ کردن مطالب یک سخنرانی می
ي مطالب مورد خواهیم در بارهکنیم. وقتی که میخواهیم به حافظه بسپاریم ، با این وسایل تداعی میکنیم. بعد مطالبی را که میمجسم می

ها تداعی رویم و وسایلی را که مطالب را با آنزنیم و از اتاقی به اتاق دیگر میبت کنیم به طور ذهنی در داخل این ساختمان قدم مینظر صح
  »گذرانیم.ایم پشت سر هم و به ترتیب از نظر میکرده

. ابتدا براي یادگیري یک سپاریممینادار به حافظه به هم ربط داده و به طور معرا  ي آشنا ، دو کلمهبا استفاده از یک کلمه ي کلیدي:کلمه
ي دوم با استفاده از یک تصویر ذهنی یا شوند. و در مرحلهي آشنا که ترجیحن عینی باشند و نه انتزاعی انتخاب میي بیگانه ، یک کلمهکلمه

توانید یک بیل کشاورزي به معناي قبض آب و برق که می Billي شود. مانند کلمهي آشنا تداعی میي بیگانه با کلمهیک جمله ، معناي کلمه
  را که قبض آب و برق در آن قرار دارد مجسم کنید.

  راهبردهاي فراشناختی:

کنند گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهاي فراشناختی استفاده مییادگیرندگان ماهر راهبردهاي شناختی را به خدمت می
فت نظارت داشته باشند. مثلن دانشجوئی پس از خواندن و یادداشت برداري از مطالب درسی روانشناسی و به خاطر سپردن تا بر آن پیشر
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ي ارزشیابی نشان دهد که هنوز کند به سواالت خاص هر فصل پاسخ دهد (راهبرد فراشناختی). اگر نتیجهآنها (راهبرد شناختی) سعی می
  برد تا باالخره اطالعات الزم را بدست آورد.بردهاي دیگر را بکار میآمادگی الزم را کسب نکرده ، راه

  ي عمده از راهبردهاي فراشناختی:سه دسته

  ـ برنامه ریزي: 1

الف) تعیین هدف مطالعه. ب) پیشبینی زمان الزم براي مطالعه. ج) تعیین سرعت مناسب براي مطالعه. د) انتخاب راهبردهاي یادگیري مفید. 
  برخورد با موضوع یادگیريهـ) چگونگی 

دانشجوي خوب فقط این نیست که سر کالس حاضر شود و یادداشت برداري کند و منتظر شود تا معلم ، تاریخ امتحان را تعیین کند بلکه 
است را دانشجو زمانی موفق است که زمان الزم را براي خواندن مطالب برآورد کند و اینکه چه راهبردي براي یادگیري آن مطالب مفید 

  انتخاب کند.

  ـ نظارت و ارزشیابی: 2

یادگیرنده براي آگاهی از چگونگی پیشرفت خود در کارش باید برآن نظارت آگاهانه داشته باشد. مثلن هنگام خواندن یک متن از خود 
است بیاید را پیشبینی کند و هائی که در امتحان یک درس ممکن ي سوالي خود را بررسی کند ، نمونهسوال بپرسد ، زمان و سرعت مطالعه

...  

  ـ نظم دهی:  3

آورد و این مشکل ناشی از برنامه شود که در یادگیري موفقیت الزم را بدست نمیوقتی که یادگیرنده از راه نظارت و ارزشیابی متوجه می
  یابد.کند یا راهبرد مؤثري را میتعدیل میریزي در سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیري است ، بالفاصله سرعت خود را 

 MURDERروش مردر:      

  ـ حال و هوا (مود): 1

ي یادگرفتن باشید و تا پایان مطالعه آن حالت را حفظ کنید. از یعنی سرحال و آمادهپیش از شروع به مطالعه ، حال و هواي آن را پیدا کنید. 
کنید. از تخیالت مثبت سود ببرید ، افکار مثبت را جانشین افکار بیهوده کنید. براي مطالعه ریلکسیشن براي غلبه بر اضطراب خود استفاده 

  بندي کنید.ریزي و زمانبرنامه

  ـ درك و فهم: 2

 فهمید ، عالمت بگذارید تا دوباره به آنهاخوانید به طور عمیق درك کنید و جاهائی را که خوب نمیتوانید مطلبی را که میتا جائی که می
  برگردید.
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  ـ یادآوري: 3

تفکر یا تحلیل مفاهیم کلیدي تغییر شکل دهید و به زبان خود آورید. بلکه آن را از طریق تفسیر ، اید بیاد مینه تنها مطلبی را که خوانده
  بازگو کنید.

  ـ کشف و هضم: 4

ز آنچه که بکار بستید استفاده کنید. مطالب پیچیده را به اید مراجعه کنید. از راهبردهائی به جاید و نفهمیدههائی که قبلن خواندهبه قسمت
  هاي دیگر و معلمان کمک بگیرید.تر تجزیه کنید و از منابع مختلف مانند کتاباجزاي ساده

  ـ بسط و گسترش: 5

ویسنده دسترسی داشتید چه اید ربط دهید. از خود بپرسید اگر به ناید شاخ و برگ دهید و به مطالبی که قبلن خواندهبه مطالبی که خوانده
- تر و قابل توجهتوانید این مطالب را براي دیگران قابل فهمآوردید؟ چگونه میپرسیدید؟ چه انتقادهائی از او به عمل میهائی از او میسوال

  تر کنید؟

  ـ مرور کردن و پاسخ: 6

به نکات مهم. هدف این بخش ، رفع نواقص راهبردهاي مطالعه هاي از قبل طرح شده و توجه ها ، پاسخ دادن به سوالبه یاد آوردن اندوخته
  باشد.براي کاربردهاي آتی می

  روش آموزشی همشاگردي:

تر یا ماهرتر است آموزي دیگر که از وي آگاهي دانشآموز به وسیلهشود. یک دانشروشی آموزشی است که به صورت دو نفره انجام می
-آموزي که آموزش میگیرد و دانشتر یاد میکند ، سریعبیند محتواي درس را بهتر درك میآموزش میآموزي که بیند. دانشآموزش می

  گیرد.ها بیشتر از او یاد میبرد بلکه بعضی وقتي آموزش گیرنده سود میدهد نه تنها به اندازه

  روش آموزش متقابل:

اندن و نوشتن داراي مشکل بودند تا بر مشکالت فائق آیند. در این آموزانی بود که در خوهدف پدیدآورندگان این روش کمک به دانش
  توان آموزش داد:روش چهار راهبرد را می

  بینی رویدادهاي آیندهـ پیش 4ـ توضیح دادن نکات پیچیده                        3ـ خالصه کردن                        2ـ سوال کردن                        1

آموزان یک کنند. ابتدا معلم و دانشآموز این روش را پیاده میگردد. یعنی معلم با دو تا چهار دانشش به صورت گروهی اجرا میاین رو
هاي ویگوتسکی مشتق شده این روش مستقیمن از اندیشه کند.خوانند و بعد معلم این راهبردها را پیاده میصدا براي خود میمتن را بی

  است.
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  : شاگردي با روش آموزش متقابلموزش همتفاوت روش آ

  کنند.شود اما در آموزش همشاگردي تنها دو نفر شرکت میآموزش متقابل به صورت گروهی اجرا می

گویند خوانند براي هم میي مطلبی را که میکنند و به نوبت خالصهي مشارکیت: یادگیرندگان به صورت دو نفري با هم کار میروش مطالعه
. همچنین با ربط دادن مطالب جدید به کندشنونده نکات مهمی را که در خالصه جا افتاده را بیان کرده و اشکاالت را برطرف میو سپس 

  کند.شود. فرد توضیح دهنده ، فرد شنونده را در این مرحله کمک میمطالبی که قبلن یاد گرفته است به یادآوري و درك مطلب کمک می

  روش پرسیدن دو جانبه:

هائی از کنند. ابتدا شاگردان و سپس معلم سوالخوانند و بعد به ترتیب از یکدیگر سوال میمعلم و شاگردان به نوبت یک جمله را می
  پردازند.هاي خود میپرسد. بعد از جواب دادن ، معلم و شاگردان با مراجعه به متن به وارسی جوابشاگردان در مورد همان جمله می

  م و اصول:روش آموزش مفاهی

  آموزي است.ي تفکر مفهوم سازي و قاعدهدو ویژگی مهم انسان هوش و تفکر است و دو فرایند عمده

  تعریف تفکر (اندیشیدن):

شوند. بنابراین تفکر ، دخل و تصرف دهی میاند دستکاري و سازمانهاي گذشته که در حافظه ذخیره شدهفرآیندي که توسط آن ، یادگیري
  تغییر در اطالعات ذخیره شده در حافظه است و بر دو نوع است:و ایجاد 

  ـ تفکر هدایت شده 2ـ تفکر خودگرا         1

  گیرند که داراي معانی کاملن مشخصی است مانند رویا.ي بسیار خصوصی دارد و نمادهائی را به کار میاین نوع تفکر جنبه تفکر خودگرا:ـ  1

  مانند حمل کردن مسائل و خلق چیزهاي تازه ـ تفکر هدایت شده (جهت دار): 2

  : ي مهم شناختشود. سه جنبهها و فرآیندهائی که موجب آگاهی فرد از جهان هستی میفعالیت تعریف شناخت:

  ها در زمان حال. ي آنی فرد با محیط است. به عبارت دیگر پاسخ دادن به محركرابطه ـ ادراك: 1

باشد امادر ها و اطالعات تازه به خزانه رفتاري و اطالعاتی نیز میشود و افزوده شدن پاسخبه تغییرات حاصل از تجربه گفته می ـ یادگیري: 2
هاي شود. تفکر و یادگیري دو فرآیند متفاوت اما مکمل هستند چون دستکاري و بازسازي یادگیريهاي گذشته استفاده میتفکر از یادگیري
، تحلیل و  گیري گرا مانند حل مسئله ، تصمیماند ، تفکر واقعانجامد. زمانی که نیروهاي بیرونی مسلطهاي تازه میه یادگیريگذشته (تفکر) ب

ترند تفکر خودگرا (تصویرسازي ، رویاپردازي ، تداعی) خواهیم داشت. به یاد مفهوم سازي خواهیم داشت و زمانی که نیروهاي درونی قوي
تفکر هرگز نه به طور کامل تحت تاثیر نیروهاي بیرونی و نه صد در صد زیر نفوذ نیروهاي درونی است. مثلن در زمان حل داشته باشیم که 

  انجامد.مسئله ممکن است به رویاپردازي مشغول شویم. وجود هر دو نیرو گاهی به تفکر خالق می
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. تجارب گذشته بر فرآیند ادراك تاثیر ادراك از هم جداشدنی نیستند شود. تفکر واده از تجارب گذشته گفته میـفـتـه اسـب :رـکـفــ ت 3
  دهد.گذارند و پاسخ به محیط نیز چگونگی تفکر را تحت تاثیر قرار میمی

  دومین طبقه بندي از تفکر (ویتاکه):

فعالیت منطقی و حل مسئله انجام شود براي حل آن یک رشته ی فرد با یک تکلیف یا مشکل در محیط خود روبرو میـتـوق دالل:ـتــ اس 1
هائی بر مبناي عادت. بنابراین استدالل کردن روي آنها است تا ارائه پاسخ دهد. در اینجا راه حل مستلزم بازسازي تجارب گذشته و عملمی

  نوعی تفکر هدایت شده است.

باشد. تخیل خود بیانگر هاي موقعیت محیطی میخواستهآمیزي تجارب گذشته است اما فارغ از تخیل نیز ناشی از تخریب و در هم ـ تخیل: 2
   است.

  

  

تفکر

استدالل جهت مند/ باهدف 
)حل مسئله(

غیرجبري
مسائلی که داراي راه حل (

)هاي مختلف هستند

بدون نقطه آغاز مشخص
)خالقیت(

داراي نقطه آغاز مشخص

ائی آیا این تفکر اطالعات معن
را افزایش می دهد؟

بله
)استقرا(

خیر
)قیاس(

جبري
)انجام محاسبات ریاضی(

بی هدف/ خودگرا 
)رویا(



٣٠ 
 

 سومین طبقه بندي از تفکر

  هدف (خودگرا):تفکر بیـ  1

اي را دنبال آنکه هدف شناخته شدهها بیدر این نوع تفکر جریان اندیشه خارج از کنترل انسان است. مانند رویا. در این نوع تفکر اندیشه
  دهند.حل براي مسئله خاصی باشند ، به دنبال هم رخ میکنند و یا در پی راه 

  :تفکر هدفمند (هدایت شده)ـ  2

  اي دست یابد و یا به هدفی برسد و بر دو نوع است:کوشد به نتیجهي حل مسئله است. ارادي و عمدي است. خود میاین نوع تفکر از خانواده

  الف) تفکر جبري: 

ي آغاز ). در این تفکر یک نقطه2×2تعیین شده وجود دارد. مانند حل مسائل محاسباتی. مثل: ( الزامن یک راه و روش مشخص و از پیش
  واحد و دقیق و یک هدف مشخص وجود دارد.

  ب) تفکر غیر جبري:

مختلفی  هايتوانند مسیرهاي فکري متفاوتی را پیش بگیرند و راه حلاي وجود ندارد. افراد مختلف میخط سیر معین و از پیش تعیین شده
  را برگزینند. این نوع تفکر بر دو نوع است:

  ي آغاز مشخص (استدالل)ـ تفکر داراي نقطه 2ي آغاز مشخص                       ري فاقد نقطهتفکر غیر جبـ  1

  به این نوع تفکر تفکر خالق نیز گویند. ي آغاز مشخص:ري فاقد نقطهـ تفکر غیر جب 1

  بر دو نوع است: آغاز مشخص (استدالل):ي ـ تفکر داراي نقطه 2 

شود که جزئی اي استنباط میاي از قضایا نتیجهشود. در این تفکر از مجموعهدر این نوع تفکر به اطالعات معنائی افزوده نمی الف) قیاس:
  د)(پس هوا وزن دار       ←(هر جسمی وزن دارد)               +وا جسم است)     است. مانند:       (ه

  

  

هوا جسم 
است

هر جسمی 
وزن دارد

پس هوا  
وزن دارد
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شود. این شیوه همان رسد. در این فرآیند بر اطالعات معنائی افزوده میذهن با گردآوري امور جزئی به یک نتیجه کلی می ب) استقرا:
  رسد.ها و تحقیقات معمولی در علوم است که اطالعات پراکنده را منسجم کرده و به قوانین و نظریه میروش پژوهش

  مفهوم سازي:

دهد. مفهوم سازي نوعی ي اصلی تفکر آدمی را شکل میهاي انسان یادگیري مفهوم است. مفهوم هستهانواع یادگیري یکی از مهمترین
کاهیم. تشکیل مفهوم هاي محیط میکنیم و از پیچیدگیتوانائی طبق بندي کردن است. از راه طبق بندي اشیاء و امور مختلف را شناسائی می

توانیم از ماهیت آنها آگاه باشیم دهد. وقتی اشیاء و امور مختلف در طبق بندي خاصی قرار گرفتند ، میش مینیاز به یادگیري مداوم را کاه
  کند:ها و رویدادهاي مختلف دو نوع برخورد میبدوم اینکه نیاز باشد تک تک آنها را بیاموزیم. انسان با پدیده

  هاي میان آنها.وم: طبقه بندي و یافتن شباهتتشخیص تفاوت و تمیز دادن میان آنها.     و      د اول:

شود. بنابراین مفهوم عبارتست از مفهوم گفته می» یادگیري«یا » مفهوم سازي«هاي میان اطالعات مختلف ه طبقه بندي و یافتن شباهتـب
یا  اي خاص که دستهر محرك یا پدیدهاند. هها ، مردم و ... که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشتركها اشیاء ، اندیشهاي از محركطبقه

شود. مفهوم یک انتزاع است آید. مانند کتاب گلستان سعدي که به آن مصداق گفته میشود ، مفهوم به حساب نمیطبقه خاصی را شامل نمی
  توان موارد خاص آن را مشخص کرد.و در دنیاي واقعی وجود ندارد ، فقط می

براي » توپ فوتبال علی«شود. مثلن: هاي مثبت آن مفهوم گفته میهاي مناسب یا درست یک مفهوم مثالبه هر یک از مصداق مثال مثبت:
  مفهوم توپ

  براي مفهوم توپ» هندوانه براي«شود. مانند هاي نامربوط به یک مفهوم گفته میبه هر یک از مصداق مثال منفی:

  ت و منفی آن را تشخیص دهد.هاي مثبدرك یک مفهوم مستلزم آن است که شخص بتواند مثال

   مفهوم مفرد:

توان از مفهوم سخن به میان آورد. بنابراین نباید از اسامی خاص براي نشان شود ، نمیوقتی از اسامی خاص مانند ماه و خورشید صحبت می
  شید.شود. مانند مفهوم ماه و خورگفته می» مفهوم مفرد«دادن مفاهیم استفاده شود که به این اسامی گاهی 

دهند ، هایی که مفاهیم گوناگون را تشکیل میها از مفاهیم مختلف تصور یکسانی ندارند. چون تجربه افراد در رابطه با محركي انسانهمه
هاي مفاهیم ، از حداقل وجوه غیر مشترك برخوردار است و همین امر موجب ي ما از ویژگیالبته تجربه» ي خوببچه«مختلف است. مثل 

  تا در ایجاد ارتباط با یکدیگر مفاهیم را به درستی استفاده کنیم. شودمی

  هاي مفهوم:ویژگی

نامند. در مفهوم دریاچه ، صفتی که موجب هاي آن مفهوم میهاي مشترك را صفتها با ویژگیاي از محركگروه با طبقه ـ صفت مفهوم: 1
  آن است. يشود که از مفهوم اقیانوس و استخر مجزا شود ، اندازهمی
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کنیم. شوند. بنابراین در آموزش مفاهیم ، ابتدا از مفاهیم داراي صفات کمتر آغاز میتر آموخته میمفاهیمی که صفات کمتري دارند راحت 
  ـ جاي تکیه دادن 3ـ جاي نشستن    2ـ پایه    1مثلن: مفهوم صندلی داراي سه صفت است: 

عبارتست از تعداد ارزش یک صفت. هرچه ارزش صفت یک مفهوم بیشتر باشد ، یادگیري آن دشوارتر است.  ـ ارزش صفت مفهوم: 2
هاي مختلفی داشته باشد. مثلن: تخته پاك کن آبی ، زرد ، قرمز و ... یا تخته پاك کن مستطیلی ، تواند ارزشبنابراین هر صفت در مفاهیم می

هاي مختلف مانند سبز ، قرمز و ... داشته باشد. صفت بعضی تواند ارزشآبی یک صفت داریم که می رهمربعی ، گرد و ... به طور مثال در دای
هاي بیشتري دارند. در آموزش مفاهیم باید ابتدا از مفاهیمی استفاده شود که از مفاهیم یکی ، دو ارزش بیشتر ندارد اما بعضی صفات ، ارزش

  »مرد قد بلند« صفات آن ارزش کمتري داشته باشد. مانند

مانند عروسک بزرگ با لباس آبی که داراي سه صفت است. و یا عدالت و درستکاري که داراي صفات  هاي یک مفهوم:ـ تعداد صفت 3
متعددي هستند. برونر معتقد است که وقتی مفهومی صفات زیادي دارد ، فرد آن صفات را از طریق نادیده گرفتن صفات دیگر یا ادغام 

  دهد.کدیگر کاهش میصفات با ی

-هاي آنها ضروريیک مفهوم ممکن است داراي صفات زیادي باشد اما در شناسایی غالب مفاهیم تنها برخی از صفت هاي شاخص:ـ صفت 4

هاي شاخص گویند. این صفات در تمامی موارد یک مفهوم یا اند صفتهاي یک مفهوم ضروريهائی که براي شناسائی مصداقاند. به صفت
  شوند.ها دیده میشود. مانند سه ضلع که در تمامی مثلثداق آن یافت میمص

شوند. مثل در مفهوم مثلث و یا اندازه در مفهوم حیوان. (به این ي مصادیق یک مفهوم دیده نمیصفاتی که در همه هاي غیر شاخص:ـ صفت 5
اراي این دو صفت هستند اما تشخیص آن گاهی سخت است. مانند ي مفاهیم دي واحد نیستند) همهي حیوانات داراي اندازهمعنا که همه

کنند اما بعضی مانند شترمرغ و مفهوم پرنده که براي بسیاري از افراد با صفت پرواز کردن شناخته شده است. البته بیشتر پرندگان پرواز می
  ي پرندگان نیست.کنند. پس صفت همهپنگوئن نیز پرواز نمی

گیرند. به عبارتی که همان شود که در تعریف آن ، مورد تاکید قرار میبه ویژگی یا صفتی از مفهوم گفته می ننده:هاي تعریف کـ صفت 6
-هاي غیر شاخص در تعریف مفهوم دخالت ندارند. مثلن در تعریف مثلث سه ضلع و سه زاویه به کار میهاي شاخص هستند اما صفتصفت

  ندارد.رود ، اما رنگ در تعریف آن نقشی 

  تعریف:

هاي هیچ مفهوم دیگري را هاي آن مفهوم باشد) ، مانع (موارد یا مصداقي مصداقي همهتعریف باید جامع (دربر دارنده هاي تعریف:ویژگی
  صفت است: 2دربر نگیرد) و تحلیل گر (ذات آن مفهوم را به ما بشناساند) ، باشد. تعریف خوب داراي 

  هاي تعریف کننده. ـ بیان صفت 2.     ي کلیـ اشاره به یک طبقه 1

  (صفت تعریف کننده)» اش قرار داردي آن در قسمت خوراکیهسته«(صفت کلی) که » میوه نوعی غذا است«مانند: 

  



٣٣ 
 

  هاي مربوط به مفهوم سازي:نظریه

  ي کالسیک مفهوم سازي:ـ نظریه 1

شود. اش مشخص میهاي اصلی، تعریف و طبق آن قاعده ویژگی این نظریه بر این فرض استوار است که یک مفهوم بنابر یک قاعده
هاي یک مفهوم را با ها یا صفات تعریف کننده را یاد بگیرند تا مفهوم را یاد بگیرند. موارد خاص یا مصداقیادگیرندگان باید آن ویژگی
  زاویه است. 4ضلع و  4و داراي کنند. مثلن مربع یک شکل مسطح ، بسته ي آن شناسائی میتوجه به صفات تعریف کننده

  ي الگوي اصلی مفهوم سازي:ـ نظریه 2

ترین عضو آن الگوي اصلی یک مفهوم شیء یا مصداقی است که بیشترین صفات مشترکرا با سایر اعضاي آن مفهوم دارد و لذا معروف
توانند به کبوتر است. سایر اعضاي طبقه یا مفهوم می مفهوم یا طبقه است. به طور مثال بهترین مصداق براي مفهوم پرنده در نزد ایرانیان ،

الگوي اصلی نزدیک باشند. الگوي اصلی یک تصویر ذهنی است که فرد از یک مفهوم براي خود ساخته است. این ذهنیت براساس تجاربی 
ی خود از میان پرندگان غالبن که فرد در طول زندگی در رابطه با آن مفهوم کسب کرده تشکیل شده است. بنابراین اگر شخصی در زندگ

کبوتر را دیده باشد الگوي اصلی او از مفهوم پرنده کبوتر است. پس از آنکه یادگیرندگان براي یک مفهوم خاص یک الگوي اصلی تشکیل 
  کنند.کنند و عضو بودن یا نبودن آنها را با مفهوم مورد نظر تعیین میدادند ، موارد تازه را با آن مقایسه می

  :هاي واقعی)(نمونه مفهوم سازي ي الگوي نمونهظریهـ ن3

ي اند که به وسیلههاي واقعیها مثالشوند. نمونهاند ، بازنمائی میهاي معرف آن که قبلن تجربه شدهدر این نظریه یک مفهوم برحسب نمونه
خواهد بفهمد که یک حیوان گربه است به که فردي می شوند. بر خالف الگوي اصلی که بازنمائی ذهنی و انتزاعی است. زمانیافراد تجربه می

کند و هائی از آن حیوان که در حافظه ذخیره کرده است ، مقایسه میعوض اینکه آن را با یک الگوي اصلی انتزاعی مقایسه کند با نمونه
  گیرد که شبیه به یکی از آنهاست یا نه.آنگاه تصمیم می

ي آنها دهند. در آموزش مفاهیم به کودکان باید از همهجنبه از یادگیري مفهوم را توضیح می هاي مفهوم آموزي یکهر یک از نظریه
هاي تعریف کننده را سازند و سرانجام صفتکنند ، بعد یک الگوي اصلی براي آن میهاي یک مفهوم تکیه میاستفاده کرد. ابتدا بر نمونه

  شناسانند.می

واره روند. طرحباشند که در تعامل بین انسان و محیط به کار میي اندیشه و عمل میالگوهاي سازمان یافتهها ، وارهواره: طرحمفهوم یا طرح
  از مفاهیم مختلف تشکیل شده است.
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  ها):وارهطبقه بندي مفاهیم (طرح

  ـ مفهوم غیر ترکیبی 2ـ مفهوم ترکیبی           1

ي صفات فات الزامی است تا تعریف مفهوم کامل شود. به عبارت دیگر مفهومی که همهي صمفهومی است که حضور همه ـ مفهوم ترکیبی: 1
آموز براي یادگیري مفهوم ترکیبی باید به یادگیري فهرست آن باید در یک مورد خاص باشد تا مصداقی از آن مفهوم به حساب آید. دانش

رف با اب احاطه شده است. یا مثلث که شکلی مسطح با سه ضلع و سه صفات آنها بپردازد. مانند جزیره که قطعه زمینی است که از همه ط
  زاویه است.

کند. به عبارت دیگر حضور وجود هر یک از صفات به تنهائی یا ترکیبی از چند صفت که تعریف مفهوم را کامل می ـ مفهوم غیر ترکیبی: 2
مثال مثبتی از آن مفهوم به حساب آید. مثلن براي اینکه  یک یا چند صفت آن مفهوم در یک مورد خاص کافی است تا مصداق درست یا

ي هاي زیر براي این منظور کافی است: چراغ قرمز ، تابلو ایست ، اشارهاي اتومبیلش را متوقف کند (مفهوم ایست) هر یک از نشانهراننده
  پلیس راهنمائی

  اي:مفهوم رابطه

شود. مانند مفهوم تقویت کننده که رویدادي است که اگر پس از فات مفهوم تعریف میي بین مفاهیم مختلف یا روابط بین صبا روابط ویژه
  ي بین مفاهیم رفتار و تکرار رفتار است.شود. تقویت کننده رابطهرفتاري ارائه شود ، سبب تکرار رفتار می

  تقسیم بندي رابرت گانیه از مفاهیم:

  ـ مفاهیم انتزاعی 2ـ مفاهیم عینی           1

تواند آن مفهوم را این مفاهیم مستقیمن قابل مشاهده هستند. یعنی داراي مصادیق عینی هستند. فرد می اي:مفاهیم عینی یا مشاهده ـ 1
  مشاهده کند. مانند: کتاب ، صندلی و ...

توان آنها را آموخت نه با استفاده این مفاهیم داراي مصادیق عینی نیستند و تنها از طریق توصیفات کالمی می ـ مفاهیم انتزاعی یا تعریفی: 2
  هاي عینی مانند مفاهیم زبانی (فاعل ، مفعول) ، مفاهیم فیزیکی (جرم ، دما) ، مفاهیم ریاضی (جبر) که مفاهیم انتزاعی هستند.از مصداق

د. مثلن کودکی که بعضی از مفاهیم انتزاعی ممکن است قبلن به صورت مفاهیم عینی یا محسوس آموخته یا محسوس آموخته شده باشن
داند که خط مسدودي است که تمام فواصل آن از یک نقطه واقع در مفهوم دایره را قبلن روي اشیاء مختلف تجربه کرده است اما حاال می

  داخلش به یک اندازه است.

انند خود این مفاهیم آشکار و قابل نکته: مفاهیم انتزاعی مانند مفاهیم عینی داراي صفات متمایز کننده هستند اما صفات مفاهیم انتزاعی م
توان مانند صفات مفاهیم عینی آنان را توصیف کرد. معمولن افراد مختلف بر روي صفات مفاهیم انتزاعی توافق مشاهده نیستند و نمی

  ندارند. مانند اخالق
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دسته اول با اشیاء آغاز کنیم و آموزش  بر طبق نظر پیاژه در آموزش مفاهیم و اصول به کودکان کمتر از یازده سال از تجارب محسوس و
  مفاهیم و اصول انتزاعی را به مرحله آخر رشد ذهنی اختصاص دهیم.

  موزش مفاهیم:روش آ

هائی که به مفاهیم اختصاص دارند باید در سطح فهمیدن تبیین شوند. براي هاي آموزشی درسهدف هاي دقیق آموزشی:ـ بیان هدف 1
هاي نادرست اال عالوه بر حفظ کردن تعریف مفهوم که هدفی در سطح پائین است یادگیرنده باید بتواند مثالرسیدن به این هدف آموزشی ب

آموز باید بتواند مفهوم دایره را تعریف کند و تمام اشکالی را که نشان دهنده دایره این مفهوم را تشخیص دهد. در مفهوم دایره دانش
  ور درست تمیز دهند.هستند از اشکالی که دایره نیستند به ط

هاست. بنابراین معلم پیش از نیاز در یادگیري مفاهیم ، تمیز دادن محركمهمترین پیش ـ تعیین پیش نیازها یا آمادگی یادگیرنده: 2
اید آموز بآموزش مفهوم باید در دانش آموزان خود توانائی تمیز دادن را ایجاد کرده باشد. مثلن در آموزش مساحت مثلث ابتدا دانش

 بتواند اشکال هندسی را به درستی نام ببرد و بین آنها تمیز قائل شود. یادگیري برخی مفاهیم به یادگیري مفاهیم دیگر وابسته است. مثلن
در آموزش مساحت مثلث ، آن را به عنوان یک شکل سه ضلعی و تفاوت آن را با شکل چهار ضلعی بداند و سپس فرق مساحت و محیط را 

تر اموزش داده ه باشد. در نتیجه توالی سلسله مراتبی مفاهیم رعایت شود. یعنی ابتدا مفاهیم ساده و به دنبال آن مفاهیم پیچیدهنیز یادگرفت
شوند. در آموزش مفاهیم ضروري است که رشد کودکان در سنین مختلف در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم عدالت یا انصاف را به کودکی 

اد دهیم ، او قادر به درك این مفهوم انتزاعی نخواهد بود. چون از لحاظ فکري خود مدار است و عدالت براي او به سالگی ی 6تا  3در سن 
هاي ملموس انجام شود. در معناي انجام کاري است که براي خود او مفید باشد. در سنین پائین ، آموزش باید از طریق مفاهیم یا مصداق

پذیر است. یادگیري مفاهیم انتزاعی باید از طریق مطالب شفاهی و کتبی به کودکان از ها امکاناویر و فیلمسنین باالتر یادگیري از طریق تص
  سالگی به بعد انجام شود. 11سنین 

 توان به صورتي صفات مهم مفهوم ارائه شود. تعریف مفهوم را میابتدا باید تعریف مفهوم ، شامل همه هاي مفهوم:ـ دادن تعریف و مثال 3
هاي مثبت ضلع مساوي است و بعد از تعریف این مفهوم ابتدا مثال 4شفاهی و کتبی در اختیار یادگیرندگان قرار داد. مثلن مربع داراي 

کند تا االضالع) ارائه شود. تعمیم کمک میهاي منفی (مستطیل  ـ لوزي ـ متوازيهاي مختلف و بعد مثالهاي واقعی) با اندازهمفهوم (مربع
هاي منفی) کنار گذاشته شوند. بهتر است ها (مثالکند تا غیر مصداقهاي مثبت (تمیز) کمک میهاي تازه مفهوم آموخته شوند. مثالمصداق

  هاي مثبت و منفی را بطور متوالی استفاده کرد.مثال

آموز را دف آموزشی ، میزان یادگیري دانشدر این مرحله معلم باید باتوجه به ه ـ ارزشیابی از یادگیري و دادن بازخورد به یادگیرنده: 4
آموزان بدهد و از آنها بخواهد آنها را از یکدیگر تمیز دهند. معلم هاي مثبت و منفی گوناگونی از مفهوم به دانشبسنجد به این منظور مثال

مفهوم را بیان کند. معلم بهتر است بعد از  اي از مفهوم را ذکر کند یا موارد استفاده ازهاي تازهآموزان بخواهد مصداقتواند از دانشمی
آموزان بازخورد بدهد. پس از پاسخ درست او را تقویت کند و در صورت پاسخ غلط او را تشویق کند تا پاسخ سنجش یادگیري به دانش

  درست را پیدا کند.
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تواند درست یا شود که میان رابطه بین متغیرها گفته میآموزي: قاعده ، اصل و قانون ، بیان رابطه بین چند مفهوم است. البته اصل به بیقاعده
غلط باشد اما قانون اصلی است که به لحاظ تجربی به اثبات رسیده است. منظور از اصول علمی همان قانون است که قاعده و تعمیم نیز گفته 

ایند و نه است. اصول از اجتماع مفاهیم به وجود میي بین دو یا چند مفهوم را بیان کند یک قاعده یا اصل اي که رابطهشود. هر جملهمی
کند. اصول ، ما را در اي را بیان نمیباشد اما رابطهاي از مفاهیم می، مجموعه» مریم در کالس حاضر است«اسامی و موارد خاص. مثلن: 

  »غلطنداشیاء گرد می«کند. مثال: کارهاي زیر کمک می

  غلطد.دار رها کنیم ، میدي را روي سطحی شیباگر شیء گر بینی رویدادها:ـ پیش 1

  غلطد به علت گرد بودن آن است.اگر توپ می ـ توضیح رویدادها: 2

-ها گرد است ، اگر ماشین را در سرازیري به حالت خالص رها کنیم ، خود به خود راه میاز آنجا که چرخ ماشین ـ استنباط علل رویدادها: 3

  افتد.

دهیم یا بایست ترمز دستی را کشیده یا آن را در دنده قرار میخواهیم ماشین در سرازیري حرکت نکند ، میاگر می ها:ـ کنترل موقعیت 4
  دهیم و ...ها قرار میمانعی جلوي چرخ

  توان آن را بر روي شیء غلطانی قرار داد و آن را حرکت داد.براي حمل یک شیء سنگین می ـ حل مسائل: 5

  :اهمیت مفاهیم و اصول

  دهند. ـ مفاهیم ، پیچیدگی محیط را کاهش می 1

بندي اشیاء و شود. توانائی انسان در طبقهها صندلی را شامل میهاست. مثلن مفهوم صندلی ، میلیوناي از محركي طبقهمفهوم دربرگیرنده
لت دارد. به عبارتی دیگر انسان با پیدا کردن هاي هستی است. مفهوم رنگ بر بیش از هفت میلیون رنگ دالامور ، عامل پیروزي او بر پدیده

  دهد.هاي گروهی پاسخ میبین اشیاء و امور به آنها فقط بر اساس همین شباهت شباهت

  دهند.مان یاري میـ مفاهیم ما را در شناسائی اشیاء محیط پیرامونی 2

هاي یادگیري آنها براي یادگیري بسیاري از فرآیندها و فعالیتباشند و هاي ذهنی ما میمفاهیم و اصول ، عناصر مهم بسیاري از فعالیت
  آید.نیاز به حساب میدیگر ذهنی ضروري است و پیش

  دهند.ـ مفاهیم و اصول نیاز به یادگیري مکرر را کاهش می 3

آورند و به که بچه به دنیا میشویم. مثلن ویژگی مهم پستانداران این است نیاز میبه عبارت دیگر از یادگیري موارد خاص آن مفهوم بی
-ي پستانداران قرار میدهیم و نیازي به یادگیري مجدد ویژگیدهند. هنگام برخورد با هر پستاندار تازه ما آن را در طبقهي خود شیر میبچه

  هاي آن نداریم.
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اهداف آموزشی

ـ حوزه شناختی 1

دانش) الف

ـ دانش امور جزئی 1

ـ دانش راه ها و وسایل  2
برخورد با امور جزئی

 ـ دانش امور کلی و مسائل 3
انتزاعی

توانائی ها و مهارتهاي ) ب
ذهنی

ـ فهمیدن 1

ـ ترجمه 1

ـ تفسیر 2

ـ پیشبین 3 یـ برون یابی  ـ بکار بستن 2

ـ تحلیل 3

ـ ترکیب 4

ـ ارزشیابی 5
ـ حوزه عاطفی 2
)انگیزه ها و عالئق(

ـ توجه کردن 1

ـ پاسخ دادن 2

ـ ارزش گذاري 3

ـ سازمان دادن به ارزش ها 4

ـ حوزه روانی ـ حرکتی 3

ـ حرکات بازتابی 1

ـ حرکات اساسی 2

ـ توانائیهاي ادراکی 3

ـ توانائیهاي فیزیکی 4

ـ حرکات ماهرانه و ظریف 5

  کنند.ـ مفاهیم و اصول امکان آموزش را فراهم می 4

گیرند. اگر یادگیرندگان از پیش بر مفاهیم و اصول تسلط نداشته باشند ، صورت کالمی انجام می هاي آموزشی بهمقدار زیادي از فعالیت
کند و به آنها درك توضیحات معلم براي آنان ناممکن خواهد بود. کلمات و عبارات معلم ، مفاهیم و اصول را در ذهن یادگیرنده زنده می

  د.گوید درك کننکند تا آنچه را که معلم میکمک می

 Bloom= طبقه بندي بلوم     هاي آموزشی طبقه بندي هدف
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ي گروهی از متخصصان آموزش و اندازه گیري و ارزشیابی تهیه شده است و به نام دکتر بنجامین بلوم که طبقه بندي به وسیله این
هاي: آموزشی ابتدا به سه حوزه یا حیطه با نامهاي سـرپـرسـتـی گـروه را بـر عـهـده داشـت شـهـرت یـافته است. در این طبقه بندي هدف

  اند و هر حوزه هم شامل تعدادي طبقه است.تقسیم شده، ي روانی ـ حرکتی ـ حوزه 3ي عاطفی ـ حوزه 2ي شناختی ـ حوزه 1

و شامل حفظ و  گیرندي شناختی جاي میغالب آنچه که معلمان از آموزش دروس مختلف در نظر دارند در حوزه ي شناختی:ـ حوزه 1
  باشد. این حوزه به دو بخش تقسیم شده است:نگهداري ذهنی مطالب می

  هاي ذهنیها و مهارتب) توانائی        الف) دانش  

ي مهم در یک موقعیت امتحانی سنجش دانش ، عبارت باشد. مسئلهدانش یادآوري و بازشناسی مطالب قبلن آموخته شده می الف) دانش:
هاي این بخش بنديخوانند. خرده طبقههائی که به بهترین وجهی دانش و اطالعات قبلی را فرا میها و نشانهردن سرنخاست از پیدا ک

  عبارتند از:

  ـ دانش امور کلی و مسائل انتزاعی 3ها و مسائل برخورد با امور جزئی     ـ دانش راه 2ـ دانش امور جزئی      1

هاي مشخص ، وقایع مهم تاریخی ، خواص مانند تعریف اصطالحات (تعریف منطقه تقریبی رشد) ، دانش واقعیت ـ دانش امور جزئی: 1
  فیزیکی عناصر مختلف و ...

ها و هاي مختلف) ، دانش روالگذاري در نوشتهمانند دانش امور قراردادي (قواعد نقطه ها و مسائل برخورد با امور جزئی:ـ دانش راه 2
ها (مالك طبقه بندي علوم) ، دانش ها) ، دانش مالكها (بیان انواع جرمبنديتاثیر وراثت و محیط در پرورش فرد) ، دانش طبقهها (توالی
  هاي مختلف طبقه بندي علوم)ها (بیان روشروش

  ي یادگیري کالسیک)ها (بیان اصول و نظریهها و قوانین و دانش نظریهمانند دانش اصل ـ دانش امور کلی و مسائل انتزاعی: 3

دهی و تحلیل سازمان مطالب هاي ذهنی یادگیرنده در جهت سازمانها و معارتها به توانائیاین هدف هاي ذهنی:ها و مهارتب) توانائی
  باشد:طبقه به شرح ذیل می 5ي شناختی شامل کند. این بخش از حوزهیابی به هدفی معین تاکید میآموخته شده به منظور دست

یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست. در واقع فهمیدن یک مرحله باالتر از یعنی درك مطالبی که فرد از آن طریق در می ـ فهمیدن: 1
  زیر طبقه به شرح ذیل تشکیل شده است: 3دانش است و از 

  یابیـ برون 3ـ تفسیر      2ـ ترجمه      1

ز شکلی از گفتار به شکلی دیگر مانند توانائی بیان مطالب انتزاعی مانند یک قانون یا اصل با مثال عبارت است از انتقال معنا ا ـ ترجمه: 1ـ  1
-عینی و ملموس بنابراین منظور از ترجمه تنها معناي متداول آن یعنی برگرداندن مطلبی از یک زبان به زبان دیگر نیست. وقتی از دانش

  خود تعریف کند با ترجمه سر و کار داریم. خواهیم شعري را که حفظ کرده به زبانآموز می

  اي از آن.به معناي توضیح یا بیان مطلب از طریق معنا کردن یا دادن مثال یا خالصه ـ تفسیر: 2ـ  1
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به یابی عبارت است از بسط دادن اطالعات فراتر از معلومات موجود در واقع شخص در برون بینی یا استخراج:ـ بـرون یـابـی ، پـیش 3ـ  1
  بینی یا برآورد نتایج اقدامات مختلف. پردازد. مانند توانائی پیشبینی امور میپیش

  هاي عینی و عملیهاي کلی در قواعد اجرائی) در موقعیتاستفاده از مفاهیم انتزاعی (اندیشه ـ به کار بستن: 2

اي که سلسه مراتب عناصر تشکیل دهنده آن به گونه که عبارت است از شکستن یک مطلب یا یک موضوع به اجزا یا ـ تجزیه و تحلیل: 3
ها یا تعصبات هاي بیان نشده مشخص شود. مانند توانائی تشخیص دیدگاهها به صورتی روشن نشان داده شود و روابط میان اندیشهاندیشه

  اي تاریخی.نویسنده در بیان واقعه

زا براي تولید طرح یا ساختی که قبلن بدین شکل وجود نداشته است. ترکیب به معناي کنار هم گذاشتن عناصر و اج ـ ترکیب (خالقیت): 4
ي مقاله نویسی یا همتا یا منحصر به فرد در زمینههمان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خالقیت معروف است. مانند تولید یک اثر بی

  شعر.

  اي مقاصد معین مانند توانائی نشان دادن اشتباهات یک مبحث.ي ارزش مطالب و موضوعات بریعنی داوري درباره ـ ارزشیابی: 5

گذاري سر و کار دارد. مثلن وقتی معلم از این بابت نگران است که یکی از با عالقه ، انگیزش ، نگرش یا قدردانی و ارزش ي عاطفی:ـ حوزه 2
طبقه تشکیل شده  5شود. این حوزه از ي عاطفی مربوط میحوزهدهد ، این نگرانی او به اي به زبان خارجی نشان نمیآموزان او عالقهدانش
  است:

عبارت است از آگاه شدن از چیزي در محیط و توجه کردن به آن. یادگیرنده باید ابتدا به آنچه آموزش داده  ـ توجه کردن (دریافتن): 1
  شود ، توجه کند.می

دهد. مثلن بعد از دیدن یک نمایش براي بازیگران دست امور به آنها پاسخ می در این مرحله یادگیرنده عالوه بر توجه به ـ پاسخ دادن: 2
  زند.می

دهد. مثلن به جاي رفتن به یک کنسرت به دیدن یک فیلم در این مرحله یادگیرنده چیزي را بر چیز دیگر ترجیح می ـ ارزش گذاري: 3
  رود.می

آورد و هر ارزش جدید را ها را به صورتی سازمان یافته در میدهیم و یادگیرنده ارزشها سازمان میبه ارزش ها:ـ سازمان دادن به ارزش 4
  دهد.در نظام ارزشی خود در یک ترتیب ارجحیت قرار می

کند که رفتار هاي خود به نحوي رفتار میدر این مرحله یادگیرنده طبق ارزش ها:اي از ارزشي یک ارزش یا مجموعهـ تشخص به وسیله 5
  ي مختص به او است.بینی و فلسفهي شخصیت ، جهانشان دهندهاو ن

هاي شود. هدفي جسمانی دارند ، مانند تایپ کردن و ورزش کردن مربوط میهائی که بیشتر جنبهبه فعالیت :ي روانی ـ حرکتیـ حوزه 3
 5آموز باید بتواند در هر نیاز دارد. مانند اینکه دانشهاي جسمی هاي ذهنی ـ روانی و هم به فعالیتي روانی ـ حرکتی هم به فعالیتحوزه
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ي بدنی مانند نوشتن ، نواختن آالت اشتباه تایپ کند. به عبارت دیگر این حوزه به حرکات و اعمال ماهرانه 4کلمه را با کمتر از  60دقیقه 
- کار دارند. این حوزه با توجه به مراحل رشد کودك طبقهشود و با فعالیت بدنی و روانی ، هردو سر و موسیقی ، ورزش کردن و ... مربوط می

  بندي شده است:

  دهند ، مانند پلک زدن.هاي خاص رخ میاعمالی که به طور غیر ارادي در پاسخ به محرك ـ حرکات بازتابی: 1

  دویدن و ... شوند. مانند راه رفتن ،الگوهاي حرکتی ذاتی که از ترکیب حرکات بازتابی تشکیل می ـ حرکات اساسی: 2

شوند. به حرکات مناسب مانند پیروي از دستورات شفاهی ، حفظ هائی که از راه حواس دریافت میبرگردان محرك هاي ادراکی:ـ توانائی 3
  تعادل و پرش از روي طناب.

  کشتی. حرکات اساسی مورد نیاز براي انجام دادن حرکات ماهرانه مانند وزنه برداري و هاي فیزیکی:ـ توانائی 4

  تر که نیازمند به میزان معینی از کارآمدي است. مانند هنرهاي ظریف.حرکات ماهرانه ـ حرکات ماهرانه و ظریف: 5

  توانائی ایجاد ارتباط از طریق حرکات بدنی مانند حرکات سر و دست و حرکات چهره. ـ ارتباط غیر کالمی: 6

  بندي بلوم:هاي طبقهویژگی

  ي قبلی استوار است.ها بر طبقهاي که هر یک از طبقهطور سلسله مراتبی است به گونهـ این طبقه بندي به  1

  هاي قبلی رسیده باشد.ـ براي رسیدن به هر هدف بر اساس این طبقه بندي ضروري است آزمودنی به هدف 2

  نده در نظر گرفته شود.هاي پیشین یادگیرها و سواالت ، ضروري است تجارب قبلی و آموختهـ هنگام تعیین سطح هدف 3

  

  

  

  

  

  

  


