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. گرایی از دیدگاه شانک استگرایی، و برساختهای سه رویکرد رفتارگرایی، شناختها و تفاوتهدف این مقاله، شنناسنایی شهاهت  چکیده
 ت. درای برخوردار اسهای یادگیری همیشه از اهمیت ویژهو نظریهروش این پژوهش، توصنیفی، تللیلی و ییفی است. ارتها  بین طر  در  

 آموزش در هنظری هر یاربرد و است گرفته قرار بررسی مورد شانک دیدگاه از گراییبرساخت و گراییشناخت رفتارگرایی، نظریۀ سنه مقاله این

ر هایج این پژوهش نشانگر آن است یه نت بوده است. یاسناد تللیل ،اطلاعات ی. روش گردآوراسنتشنده  یانطر  در  ب ۀبا ذیر نمون علوم
و در توصیف و عوامل مؤثر بر یادگیری اشترایات زیادی دارند؛ ولی میزان پرداخته است  یادگیری یفو توص یینبه ته یخاصن یدگاهاز د یهنظر

ولی  ینند؛وان یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری تأیید میعنعنوان مثال هر سننه رویکرد به دانش پیشننین بهها متفاوت اسننت. بهتأیید و توجه آن
 استفاده هانظریه ینا از یندمی تدریس یه ملتوایی نوع به توجه با باید گرایی، توجه بیشتری نسهت به دانش پیشین دارد. معلمنظریۀ برسناخت

ایی قهلی از آن ندارد مناسب است و برای تدریس دروسی آموز هیچ آشنعنوان مثال تدریس رویکرد رفتارگرایی برای موضوعی یه دانشیند به

 .مانند ریاضیات و فیزیک دو رویکرد دیگر مناسب است
 

 فیزیک، رفتارگرایی، شناخت گرایی و برساخت گرایی. علوم، آموزش یادگیری، نظریۀ  کلیدی هایواژه

 

Similarities and Differences between Learning Theories: Behaviorism, Cognitivism and 

Constructivism, from the Perspective of Schunk 
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Abstract Understanding the similarities and differences between three approaches of learning theories 

including behaviorism, cognitivism and constructivism from the perspective of Schunk is the main aims of 

this article. The connection between the lesson plan and the learning theories has always been very 

important. In this paper, three theories of behaviorism, cognitivism and constructivism are examined from 

the perspective of Schunk, and the application of any theory in the teaching of the sciences is mentioned by 

the samples of the lesson plans. The data collection method was document analysis. This research showed 

that from the perspective of Schunk, each theory explains and describes learning from a particular point of 

view, though despite similarities, each one emphasizes and pays attention to different points. For example, 

the three theories point on the pre-knowledge as one of effective factors of learning, but the constructivism 

pays more attention on this factor.  The teachers should use these theories based on the content they are 

going to teach. For example, the behaviorism theory is more suitable for the contents which learners has 

no (or less) pre-knowledge and the cognitivism and constructivism are more suitable for teaching the 

abstract contents of mathematics or physics. 
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 مقدمه

ان، معلمپیش به ازهای یادگیری در دهۀ اخیر بیشنظریه

ریزان این حوزه یمک یرده و مدیران آموزشننی و برنامه

 یچیدهپ یدر عمل موضنننوع و مفهوم اسنننت. یادگیری

 هاینظریه. یمبنا آن سنننرویار دار هر روزاسنننت ینه 

 بیانالنامکان به یانند حتتلناش یرده ینادگیری مختلف

 ۀتجرب از زیادی بخش. بپردازند آنمختلف  یهاجنهنه

 اتفاق فرد یاجتماع ملیط و امعهج خانه، در یادگیری

. [1] شودیگفته م یرسنمیریه به آن آموزش غ افتد،می

 یرسم یسازویارها یقاز آموزش از طر یاما بخش مهم

و اجرا  یزیربرننامه یآموزش و پرورش و آموزش عنال

و  یدرسنن یهالفان یتابؤ، ممعلمان یید. آشنننانشننومی

 یو چگونگ یادگیری یهایهبا نظر یآموزشنن ریزانبرنامه

 ی،سننن یطیاربرد آنها در یلا  در  متناسننب با شننرا

اسننت.  یشنناگردان ضننرور یو فرد یفرهنگ ی،اجتماع

 یۀنظر یکعنوان به یادگیری یهایهاز نظر یکیچه الهته

 ۀهمنن أیینندغننالننب، مورد توافق و تنن یحت یننایننامننل 

 از یه. اما هر نظریسننتندن یادگیری ۀحوز نظرانصنناحب

 یادگیریاز آنچه در  یود توانسنننته بخشنننخ یدد یۀزاو

می دیگر طرف ازیند.  یانب یخوببهافتند را یاتفناق م

 حل در موفقیت میزان اسننا  بر را هانظریه این توان

 منظر از [9]یرد  بندیطهقه یادگیری حیطۀ در مسننا ل

 عمل رد یه است مفید اینظریه معلمان و مربیان تربیتی

 تجربه اما .یند عمل مؤثرتر شاگردان یادگیری در بتواند

 در یه ندارد وجود اینظریه هیچ اسننت یه داده نشننان

 این از هاموضوع و هامخاطب همۀ برای و شنرایط همۀ

 هاییهنظر با آشننایی با باید لذا. باشند برخوردار برتری

 شننرایط نظر گرفتندر با و مسننا ل شننناخت و مختلف

 با ،(یادگیریواحد  یا) موضنننوع هر برای شننناگردان،

 را انتخاب یرد.  مؤثر روشی ها،یهنظر یناستفاده از ا

هننای ینادگیری در واقه بننه معلمننان یمننک نظرینه 

یننند آموزش و یننادگیری بهتر اهننا در فرینننند تننا آنمی

پزشنننک  یک مانند معلمیلا  در   معلمی ینند. در

 یک یماریهر ب برایپزشنننک ماهر  یک. یندیعمل م

 ایهعلامتابتدا به  یشده ندارد. و یهته یشاز پ ۀنسنخ

 دهدیرا انجام م یشنننیآزما ، احتمالاًیندمیتوجه  یمارب

(، سنننپس بر یشنننگاهبا ارجاع به آزما یا)در زمان درمان 

را  یمارینوع ب آزمایش، نتایج و هاعلامت ایناسنننا  

و دانش  مهانیآخر با استفاده از  دردهد و یم یصتشنخ

یم یزتجو یماردرمان ب یلازم را برا یداروها یپزشنننک

 وضعیت ،موضوع در  یبا بررس یزن مجرب معلمیند. 

 ار آنها یادگیری توان و پیشننین دانش میزان شنناگردان،

 میزان مسننتمر هایآزمون از اسننتفاده با یند،می بررسننی

ه و با توجه ب یندمی گیریاندازه را شنناگردان پیشننرفت

 ادهاستف با ،شاگردان یو اجتماع یفرهنگ ی،ط سننیشنرا

 یادگیری، یهایهنظر حیطنۀو دانش خود در  تجربنهاز 

هر موضننوع  یو مؤثر را برا مناسننب یستدر یهاروش

معلم مؤثر، بنه بههود یادگیری ینند. یانتخناب و اجرا م

  اندیشد.مؤثر فراگیر می

پرسننش  یتعداد [3] (Dale H. Schunk) شننانک 

هننا و مطر  یرده و ادعنا دارد یننه تفنناوت یاسننناسننن

 ینمختلف در پاسننخ دادن به ا هاییهنظر یهاشننهاهت

یتابی با عنوان  )شانگ. [4]شود میها مشخص پرسنش

های یادگیری دارد یه متخصننصننین این یتاب را نظریه

ترین یتاب در حوزه تعلیم و تربیت درباره عنوان یاملهب

 ویرایش ششم این یتابشناسند های یادگیری مینظریه

چاپ شننند و ویرایش پنجم آن هم به  9419در سنننال 

فارسننی ترجمه شننده اسننت. او هم اینون در دانشننگاه 

مقاله  هدف این( یالورینای شننمالی گرینسننهرو اسننت.

، مهم یۀمتعدد تنها سنننه نظر یادگیری یهایهنظر مطالعۀ

 شننناسننیروانیک مکتب ) (Behaviorism)یی رفتارگرا

 ۀوسننیله جان بی واتسننون تأسننیس شنند و مطالعهیه ب
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یند. طهق این نظریه، طور یامل رد میههوشنننیاری را ب

علمی باشد نیاز به یک موضوع  شناسیروانبرای اینکه 

 (،.[3] گیری دارد و آن موضننوع رفتار اسننتقابل اندازه

مکتهی یه یادگیری را ) (Cognitivism)یی گراشنننناخت

ختی ناشی از پردازش های شننایسنب دانش و سناخت

 (Constructivism)یی گراو برساخت (داند.اطلاعات می

دارد یادگیری در زمینه صنننورت مکتهی ینه اههنار می)

گیرند را یه یاد می نچهبیشننتر آ ،گیرد و یادگیرندگانمی

 هایسازند یه تابعی از تجربهفهمند، خودشنان میو می

صورت به ییگراسازنده (.[3] ها اسنتها در موقعیتآن

 و مطالعه موردشانک  یهاپرسنش یدگاهاز د و خلاصنه

سش از پر پنجمنظور  ینا ی. براگرفته است قرار مقایسه

مطر   یادگیری ۀیه شانک در حوز یاساس یهاپرسنش

قرار  یفوق مورد بررسنن یۀسننه نظر دیدگاهنموده را، از 

 یاربردی مورد چند ینیممی تلاش همچنینداد.  یمخواه

 . دهیم ارا ه نیز یزیکموزش فآ در

بی واتسنننون  جان رفتارگرایی مکتب گذاربنینان 

با انتشننار  1215در سننال  ویاسننت.  (123۱-1۱۸۱)

شنننناسنننی را در روان ییرفتارگرا مکتب [6]ی امقناله

شنننناسنننی یه روانآن ییرد. به اعتقاد او برا گذارییهپا

باثهات و قابل  یموضنننوع باید یدصنننورت علم درآبه

موضننوع قابل  این واتسننون نظر از. باشنند یریگاندازه

ه ب یدبا شننناسننانروان توجهاسننت.  «رفتار» یریگاندازه

 آن بر اثر تجربه باشنند و ییراتو تغ مشنناهدهقابل رفتار

 و واتسننون. شننود واگذار فلاسننفه به یاریهوشنن ۀمطالع

 یسننازشننرطی طریق از یادگیری به رفتارگرایان سننایر

 بعضننی ییرتغ یا تقویت با. [3،۸] داشننتند اعتقادرفتار 

 اسننت نظر مد یه یخاصنن رفتارفرد،  ملیط در شننرایط

ه ی یادر هر بار به بچه اگر مثال برای. افتندمی اتفناق

چه ب تا آرام شننود. عملاً بدهیم بیسننکویت یندیم یهگر

یند.  یهگر یدبا یسننکویتب یافتدر ییه برا گیردیم یاد

 احدو یوچکترین شرطی پاسخهر  ییفتارگرار یۀدر نظر

 یرفتارها هاآن از واحد چند  ترییب با و اسننت رفتار

 .شودمی ساخته تریچیدهپ

 (Burrhus Frederic Skinner)« اسکینر»های نظریه 

« پاولوف»، (Edward Lee Thorndike)« ینکثرنندا» ،

(Ivan Petrovich Pavlov) یگناتر»، و »(Edvin Ray 

Guthrie) نیا. هرچند [8] هستند یخیتار یتاهم دارای 

 را یریادگی هاآن ۀهم اما ،هسنننتند متفاوت هاهیننظر

 دننیبیم هاپاسننخ و هاملرک نیب یتداع جادیا ندیفرا

اسنننکینر ینک رفتنارگرای افراطی بود ینه تللیل  .[8]

ای هتجربی خود دربنارۀ رفتار را به بسنننیاری از پدیده

شنناختی مانند یادگیری زبان و حل مسنن له تسری روان

دلیل حضنور برجسنتۀ اسنکینر رفتارگرایی چند داد و به

 (.9۱31525شننناسننی حایم بود )اسننتنهر ،دهه بر روان

 اگر هاملرک هب هاپاسنننخ یه بود معتقند کینثرنندا

 .شننوندیم تیتقو باشننند داشننته ندیخوشننا یامدهایپ

 چگونه هاملرک یه داد نشان یشیآزما انجام با پاولوف

شننوند تا می یشننرط گرید یهاملرک شنندن همراه با

ها را فرا خوانند. واتسنننون فرر یرد یه همان پاسنننخ

 یهاتوسنننعه داد تا شنننکل توانیپناولوف را م یالگو

را پوشننش دهد.  تیو رشنند شننخصنن یریادگیمختلف 

و  ملرک نیب یمجاورت ۀرابط کیفرر یرد یه  یگاتر

 .  شودیم برقرارها شدن آن زوجپاسخ و 

ی شنناسدر روان یواقع رییتغ کی جیتدرآنچه یه به 

 یاست یه علم شناخت یزیبه وجود آورد، آغاز چ کایآمر

 نیاول یاندازراه با هیشننند. روسننن دهینام 1204در دهه 

یرد  کیرا به شدت تلر کایآمر 123۸در سنال  ماهواره

در زبان روسنننی به معنای  »1-ا -پی«)اسنننپونتینک 

فضایی جهان بود یه در ماهواره  نخستینهمسنفر است 

اتلاد  توسنننط( 123۸ ایتهر 0) 1550مهر  19تناریخ 

به مدار  پایگاه فضنننایی بایکونور از جماهیر شنننوروی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
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شنننوک در  ینوع جادیو موجب ا (زمین پرتاب شننند.

 جادیا یگروه یارشننننا  برا کیمتلده شننند.  الاتیا

جروم » یپرسننتبه سننر ،ی در آموزشاصننلاحات اسنناسنن

 ۀنامبر»ۀ دیگروه ا نیا یار ۀجیشنند. نت لیتشننک، «برونر

و  هیپا یفهم ساختارها تیبود یه بر اهم «یعلم یدرسن

 سیبرنامۀ درداشننت.  دیآموزان تأیدانش شنتریب تیفعال

فراتر  یاشننهیگام ر کی اًقطع مطر  شننده در آن دوران،

 فعالیتسنننرآغاز  و [9] بود ییرفتارگرا یهنااز آموزه

  اسننا  بر یهیطورهب ؛شنند یکادر آمر شننناختی علوم

 ،منتشنر شد 12۱4 لیاوا در یه یآمارنتایج مطالعات و 

 یهاشننناسان شاغل در دانشگاهچهارم رواناز سنه شیب

 شیگرا رییتغ الهته شدند یشناخت کردیرو یمدع کایآمر

 اتتلول در شنننتریب ییگراشنننناخت به ییرفتارگرا از

 مطالعات چون گرفت صننورت کایآمر شننناسننیروان

 گریدعهارتبه. [14] بود نشده متوقف اروپا در یشناخت

 ۀحوز شناسانروان دگاهید رییتغ سنتمیب قرن اواسنط در

 رییغت یعنی ییگراشنننناخت به ییرفتارگرا از یریادگی

 یونرییه نمود ب مشاهدهقابل رفتار از شناسانروان توجه

 انقلاب»یه  اسننت یو درون یذهن یندهایاداشننت به فر

  .[11] شودیم دهینام« یشناخت

 فکرت نلوۀ افراد، بینش و نگرش به شناختی نظریۀ 

 زبان، استدلال ایتساب اطلاعات پردازش و یادسپاری و

 شناختی یگیردیا یۀنظر[. 14دارد ] تکیه گیریتصمیم و

»گشتالت«  نظیر هشد شناخته رویننکننرد چندین شامل

(Gestalt)، شننناخت یا (یپردازش اطلاعات )خهرپرداز

 David) «آزوبل»معنادار  یادگیری یلناسنننیک، گرایی

Ausubel)  امید هر. ستا جتماعیا شناختی رویکردو 

از  خاصی خصوصیت بر( اندازها)چشمرویکردها  ینازا

درون  یه چهآن نشانگر یه ینندمی تأیید شناخت

 .[11] است دهدمیرخ  هگیرنددیا

با واتسنننون در  همزمان 1219 سنننال ازهمچنین  

خود را  یننهدر آلمننان  زین یگروه یوچک کننا،ینآمنر

 یهااز روش استفاده دندینامیم «گشتالت»روانشنناسان 

 . مکسگرفتند انتقاد باد بنه را آلمنان در ییرفتنارگرا

 نفر دو با (1205-1۱۱4)  (Max Wertheimer) مریورتا

 (Wolfgang Kohler) یهلر ولفگانگ یهانام به گرید

-1201) (Kurt Koffka) یورت یافکا و( 120۸-1۱۱۸)

مکتب گشننتالت بودند. گشننتالت  انگذارانیبن از( 1۱۱0

 هایگشتالت .است الگو ای انگاره یبه معنا یآلمان یاواژه

 مینییتجربه م یبا معن یهایل در را ایدن ما یه معتقدند

 قتیحق در. اسننت متفاوت آن یاجزا مجموع با یل و

 یلتصور یام زایمعروف مونال ریاز تصو دیتوانینم شنما

ه سنننپس ب ریتصنننو یبازو کیاگر ابتدا به  د،یدرک ین

 ریسنننپس بننه دهننان و سنننا ،ینیآنگناه ب گرید یبنازو

 دیو بکوش دیصورت مجزا نگاه ینبه ریتصنو یهابخش

از تابلو  یو تصنننور یامل دادهتنا آنهنا را یننار هم قرار 

 معتقدند، گشننتالت شننناسننانروان [.3] دیبسنناز زایمونال

اطراف او را  زیهمه چ افتدیم یاتفاق هر شننخص یبرا

ار دچ ینمونه اگر شننخص ی. برادهدیقرار م ریتلت تاث

او بننا آنچننه قهننل از  رامونیپ یاینندرد معننده شنننود دن

 در هایگشنننتالت .اش درک یرده متفاوت اسنننتیماریب

 انیاصول ب یتعدادحافظه و حل مس له  ،یریادگیمورد 

اسنی شننروان یینون قاتیتلق یرا برا نهییه زم ینندیم

از  گشتالت عهارتند نیقوانهموار ساخته است.  یشناخت

 ای( قانون اختتام 5( قانون مشابهت 9( قانون مجاورت 1

( قانون سرنوشت مشترک 3خوب  ۀ( قانون ادام0بستن 

 اطلاعات پردازش هینظر.  [3] نهیزم ( قانون شننکل و0

ی رمزگردان ادراک، ۀنلو تنوجننه، یرو یشنننننناخنتن

(Encoding)، [3] یندیم دیتای دانش یابیباز و رهیذخ 

 دارد توجهخصننوح حافظه هذهن ب یبر سننازویارها و

ها، نقش دهندهسازمانپیش آزوبل، معنادار یۀنظر در. [9]

ای دهنده، مجموعهسازماناصنلی را بر عهده دارند. پیش

مطلب یادگیری اسنننت و هدف آن  از مفاهیم مربو  به

مطلب مورد  ۀیادگیرنده به مفاهیم عمد ۀدر جلنب توج
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سازد یادگیری اسنت. روابط میان مطالب را برجسته می

و  ربط شننده یسننب قهل ازو مطالب جدید را به آنچه 

 .  [3] دهدبسط می

 در یادگیری اجتماعی، شننناخت یهنظر اسننا  بر 

 ادهاستف در افراد تفاوت و دهدمی رخ فرهنگی زمینه یک

 فرهنگی هایزمینه یه هاییفرصنننت بنه نیز ذهن از

 نظریه این در. دارد بسنننتگی ینندمی فراهم متفاوت

 افراد ذهنی یاریردهای تنوع برای مهمی منهه فرهنگ

 .[19شود ]می ملسوب

وجود  یریادگیخصوح  دریه  یگریمهم د یۀنظر 

اسننت  (Constructivism)یی گرابرسنناخت یۀنظر ،دارد

 اسننت یک پارادایم غالب تیترب و میتعل در امروزه یه

 یشنننناخت یۀنظر از یکردیرو را آن یاریبسننن [.14]

 گریدکی با یفلسنننف یمهان نظر از دو نیا اما دانندیم

 انیننگراشنننننناخننت. دارننند یاسننناسننن یهنناتفنناوت

(Cognitivism) گننراتینننننیننعنن (Objectivism) و 

. [4] هستند (Relativism) گراتینسنه انیگرابرسناخت

به عنوان  را آن یبرخ یه است یمفهوم ییگرابرسناخت

 شدان)برخلاف  اما ینند،یم مطر  یفلسننف مکتب کی

 و ییگراشناخت مانند شنناسی،روان دانش در( یریادگی

 یاصننل انیجر و جامه یۀنظر کیعنوان  به ،ییرفتارگرا

توار فرر اس نیا بر ییگرابرساخت. است نشده شناخته

 اتیتجرب قیطر از را خود دگاهیما د ۀاسنننت ینه هم

 میآوریدسنننت مبه (Schemas) هناوارهطر  و یفرد

 انرندگیادگی توسننط دانش سنناختن به ییگرابرسنناخت

 برخی از .دارد اشنناره یاجتماع ای یانفراد صننورتبه

 یمعتقدند یه دانش مسنننتقل از معنا انیگرابرسننناخت

 ای ریفراگیه توسنننط  یانسنننهت داده شنننده به تجربه

 برونر،. [14] ندارد وجود شننود،یم سنناخته رانیفراگ

از  یگوتسنننکیو و اژهیننپ گودمن، ،ینیویند یننانننت،

 کیا تنه ییگرابرساخت. هستند حوزه نیا پردازانهینظر

 یهاشیاز افراد با گرا یعیوس فیبلکه ط سنتین هینظر

 ۀهم ۀدییه وجه اشتراک ا هستند گرابرسناختمختلف 

 سنناخته بلکه شننودینم افتیدر دانش یهاسننتنیاها آن

 .[3] شودیم

 

 کشان هایپرسش به یادگیری نظریه سه پاسخ

را مطر  یرده است و ملاک  یاساس پنج پرسششنانک 

 این پاسنننخ چگونگی را یادگیری یهناینهنظر یزتمنا

 هاپرسننش ینا [4]داند می هاپرسننش این به هانظریه

 3از عهارتند

3 9پرسننش دهد؟یرخ م یادگیری چگونه3 1پرسنش 

3 نقش حافظه 5یدامند؟ پرسنش یادگیری برمؤثر  عوامل

یننادگیری  انتقننال3 0یسنننت؟ پرسنننشچ یننادگیریدر 

(Transfer) با نو، هاییوهبنه یناربرد مهنارت بنه شننن 

 هر از متفنناوت هننایییننتدر موقع ینناتننازه،  ملتوایی

چگونه رخ شننود.( می اطلاق شننده یسننب یه موقعیتی

ا هچه نوع یادگیری توسط این نظریه3 3پرسش دهد؟می

 بهتر توضیح داده شده است.

 یادگیری هاینظریه مقایسننۀ و بررسننی به اینون 

 به وجهت با گراییبرساخت و گراییشناخت رفتارگرایی،

 شنننانک هایپرسنننش ها بهنظریه این یه هاییپاسنننخ

 .پردازیممی دهند،می

 
   دهد؟می رخ یریادگی چگونه: 1 پرسش

از مفنناهیم بسنننیننار مهم در آموزش، علوم « یننادگیری»

3 ارگراییرفت شناسی یادگیری است. نظریۀتربیتی و روان

 و گیریاندازهرفتار قابل  ییررا تغ یادگیری رفتنارگرایان

ملرک مناسب  اِعمالبا  یهنظر ین. در ادانندمی مشاهده

 انی. رفتارگراشننودیظار مشنناهده مرفتار مورد انت ییرتغ

 ییه از ملتوا دانندیم یاهیمغز را مانند جعهه س یافراط

 اقاتف مغز در آنچه از تواننمی بنابراین خهریم،یآن ب



 شانک دگاهید از ییگرابرساخت و ییگراشناخت ،ییرفتارگرا یریادگی یهاهینظر یهاتفاوت و هاشهاهت 04
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 ررسننیب راه تنها پس .بردیپ یادگیری یوۀبه شنن افتد،می

 یوۀفرد و شنن رفتارهای گیریاندازه و مشنناهده یادگیری

و  یادگیری یبرا لذاها اسنننت. پناسنننخ فرد به ملرک

ملرک مناسنننب  یدبا انتظاربرآورده شننندن رفتار مورد 

. گردد یافتشننود تا پاسننخ مناسننب بلافاصننله در اِعمال

 یازین یرییادگ یینته ییه برا باورند بر این یانرفتارگرا

 و باور افکار،منانند3  یدرون یندادهنایتنا رو یسنننتن

 عدم دلیلبه امر این. یمآورحسنناب به را احسنناسننات

ه ی اسننت یلدل ینابه بلکه یسننت،ن یندهاافر این وجود

. [15اند ]مشنناهده قابل رویدادهایی یادگیری هایعلت

 یرییادگ و شودمی تلقی منفعل یادگیرنده نظریه این در

 ین. اگرچه در ااست شاگردان به معلم ذهن از نگاشنتی

 یریاسننت، اما در فراگ یسننطل یادگیری روش معمولاً

 است. یدمف یاربس یعادات رفتار

 بین رابطۀبر  یهنظر این3 گراییشننننناخت نظرینۀ 

دارد و از نظر  یدذهن تأی یداخل یو ساختارها یادگیری

یهنظر .[15]است  یکنزد یانگرابه عقل یشنناسمعرفت

برچسهی زده شده ) (Concept) بر مفهوم یشنناخت یها

روی اشنننیاا یا رویدادهایی یه دارای ویژگی مشنننترک 

یتوسط شاگردان تمریز م یممفاه درک و ([3]هسنتند 

اطلنناعننات،  یننافننتمربو  بننه در یننندهننایافرینننند و 

ذهن را مورد توجه قرار  یابیو باز یرهذخ ی،سنننازمانده

موزان انجام آشتنها به آنچه یه دان ینهنظر این. ددهنیم

یه  یفرایندو  یبلکه به چگونگ ،یندیتوجه نم دهندیم

 دمنعلاقه شننود،می خاح رفتار هربه  یابیموجب دسننت

شده  یفتوص یذهن یتفعال یکعنوان به یادگیری. است

 یادگیرندهتوسننط  یذهن یاسننت یه مسننتلزم یدگذار

شننریت یننده  یکعنوان به یادگیرنده همچنیناسننت. 

د شننویم گرفته نظر در یریادگی فرایندفعال در  یاربسنن

[3]. 

 فرد معتقدند، گراهاشننناخت رفتارگرایان، خلاف بر 

 دراطلاعات(،  یافت)در گیردمی را اطلاعات ینادگیرنده

 با واطلاعات(  ی)سامانده دهدمی سنازمان خود حافظۀ

اطلاعات به  یوند)پ دهدمی پیوند خود اطلاعات پیشننین

 مثال برای. شننود معنادار برایش تا( یشننیناطلاعات پ

ی، فهمبنند) بنندمفهومش ینشنننناگردان بننه ا بنرخی

Misconceptionهوا تابسننتان در»یه3  اندیافته( دسننت 

 ترنزدیک زمین به خورشید زیرا است زمستان از ترگرم

ارد را د پیشینتجربه و دانش  ینا شاگردان. «است شده

 «شوممی ترگرم بخاری به شدن ترنزدیک هنگامبه »یه3 

مفهوم اشنننتهاه توسنننط شننناگرد  یکمثال  ینا در الهته)

 یه یافت توانمی یگرید یها. مثالاست شنده فراگرفته

 رفتهفراگ شاگرد توسط فرایند این طی درسنتی موضنوع

معطوف به  یشنننترما ب توجنهروش  این(. در شنننودمی

 انشناسروان دیدگاه اسنا  براسنت.  «یادگیری فرایند»

 از اطلاعات یه افتدمی اتفاق زمانی یادگیری شننناختی،

 رد شننود منتقل بلندمدت حافظۀ به مدت یوتاه حافظۀ

 اربسننی شننود،می نامیده بسننط یه سننازویاری انتقال این

 یوشش آن جریان در یه است فرایندی بسط. است مهم

 حافظۀ در موجود اطلاعاتبنا اسنننتفاده از  شنننودمی

 اتاطلاع به بیشتری تفصنیل و جدید آرایش درازمدت،

 یقهل اطلاعات با را جدید اطلاعات فرایند این. شود داده

 هددمی افزایش را مطالب یادآوری امکان ساخته، مرتهط

[3] . 

 ار یادگیری گراهابرساخت3 گراییبرسناخت نظریۀ 

 طریق از ذهن درمفهوم(  یا) معنی یک سنناخت معادل

 ادگیریی یوقت یانگرابرساخت عقیدۀ به. دانندمی تجربه

 خودو تجارب  یشنننهاز اند یادگیرندهینه  دهندیرخ م

 دیگر عهارتبه .[14]باشند  داشته شنخصی یرهایتفسن

 ذهن در بلکه شنننودنمی دریافت دانش یادگیری، در

 سنناخته مواقه از بسننیاری در و درک یشننف، یادگیرنده

 ردنی ثهت جایبه یادگیرنده یهنظر ینا در. [15] شودمی

 یا انفرادی صنننورت هب را آن یند،می مطنالعه آنچنه

 یه3 معتقدند گرایانبرساخت. [3] سازدیم اجتماعی
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نه و فعالا بلکه شود،نمی دریافت منفعلانهدانش  -1 

 .شودیساخته م یادگیرندهتفکر  یقاز طر

 گیردیم یاد آنچه انطهاقی )انطهاق فرایندی تفکر -9 

 تا دینمی یمک یادگیرنده به یه اسننت واقعی( دنیای با

 .دهد سامان را خود تجربی دنیای

 یدهشنننخص را سنننازمان هایهتجرب ادراک، -5 

ه ی یستن یندی. ادراک فرابخشدیو به آن معنا م یندیم

 یرونیب یتواقع یقدق (Represent)یی حاصننل آن بازنما

 [.14]باشد 

 

 چه) کدامند؟ یریادگی در مؤثر عوامل: 2پرسششش

 (؟دهندیم قرار ریثأت تحت را یریادگی ییندهایفرا

 هیشننه هرندیادگی ،یان3 از نظر رفتارگرارفتارگرایی نظریۀ

 ملرک مناسب پاسخ )رفتار( افتیاست یه با در ینیماش

 یریادگیدر  ینقش اصل نی. بنابرا[4] دهندیمناسب را م

 افیا شوندیم مناسنب پاسنخ به منجر یه ییهاملرک را

 و دارد نقش هنناملرک انتخنناب در معلم. ینننندیمن

 نیر اب انی. هر چند رفتارگرادارد منفعل ینقش رندهیادگی

با  نچو ،منفعل باشد دیعمل نها در رندهیادگییه  ندباور

 تیتقو امکاناسنننت یه  رندهیادگیینش  ایوجود رفتار 

 ت،یچون ملرک و تقو .[10] شننودیم فراهم یریادگی

 و عوامل از یکی قیتشواسنت،  یرونیب طیاز مل یناشن

 طیمل پس .اسننت یریادگی تیتقو موجب و مهم ابزار

به  هینظر نی. در ایندیم فایا یریادگی در یاساس ینقشن

شننده  دیتای وراثت نقش از شننتریب اریبسنن طیمل نقش

 دییأت «بلافاصله تیتقو» تیبر اهم نریاسنک. [1۸] اسنت

ها آزمون گرفت و آن شاگرداناز  توانینم نیدارد. بنابرا

. گذاشنننتآزمون چنند هفته منتظر  ۀجنیگرفتن نت یبرا

 با همشنناب دیبا یریادگی و آموزش نر،یاسننک هینظر مطابق

 از آموز،دسننت وانیح کی به رفتار دادنِ شننکل ۀویشنن

 ادامه بزر  اهداف یسننوبه و شننروع یوچک یهاگام

رفتار  تیندر گرو تقو وانناتیح یآموز. دسنننتابندین

 و داردنام  یاروش آموزش برنامه نیابلافاصننله اسننت. 

 .[14] است یانفراد یآموزش صرفاً

مانند  نیز ییگرا3 شنننناختییگراشنننناخت یۀنظر 

 یلدر تسنننه یطیمل یطشنننرا ینتبر اهم یی،رفتنارگرا

شانهن معلم، یآموزش یلاتیند. توضیم یدتای یادگیری

اطلاعات بکار  یادآوری یاست یه برا یینشانه یدها) ها

 یدارید یی)بازنما ذهنی ( تصننویرسننازی.شننودمی برده

نقش  شننناگردان یادگیریو  یتدر هدا یز( ناطلناعنات

 به ییگراشننناخت یهنظر براین، علاوه. [3]د دارن یمهم

 رندهیادگیبودن  «فعال»و  یننقش تمر به نیز یزانهمان م

 رندهیادگی یهنظر ینا در. دارد یدتای یادگیری فرایند در

. یندیم یافتدر یطاز مل را اطلاعات خود حوا  بنا

 بنابراین آیند،می ملیط از حسننی هایتجربه همۀچون 

 نظریه این در. [3] اسننت مؤثر یادگیری در یزن ملیط

یه منجر به  ،است یادگیرنده یذهن ایهیتتمریز بر فعال

 را یادگیرنده قهلی دانش. معلم [14]شنننود یپاسنننخ م

 را آن با متناسنننب یادگیری موقعیت داده، تشنننخیص

 ارتها  این درک برای را هاییفرصت و آوردمی وجودبه

 یزیربرنامه هایفرایندبنا  ینادگیرنندهو  ینندمی ایجناد

 یصمناسننب را تشننخ یو راههردها یریگهدف ی،ذهن

 ییادگیربر  مؤثر عوامل یشناخت یهنظر در [14]دهد می

 یابیو باز یرهذخ ین،تمر یل،تهد ی،3 یندگنذارشنننامنل

 ها و دانشها و ارزشاطلناعنات، افکار، باورها، نگرش

 و ثتورا نقش دیدگاه ایناست. در  یادگیرندگان یشینپ

 عمل و تکرار امکان ملیطو [ 1۸] اسننت برابر ملیط

 .[14] یندمی فراهم را تمرین یعنی

مانند  یز،ن نظریه این در3 ییگرابرسننناخت یۀنظر 

 فراینددو در  هر یادگیرندهو  یطمل گرایی،شننننناخنت

 ظریۀن درتفاوت یه  ینا بادارند.  اساسینقش  یادگیری

و  دینمی دریافت اطلاعات ملیط از یادگیرنده شننناختی
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 نقشو  دهدیپردازش را انجام م یاتدر ذهن خود عمل

 در اما دارد، عهده به حافظه را یادگیری در اصنننلی

 آید،یم یانصلهت به م یطاز مل وقتی گراییبرسناخت

 این. اسننت یزن با آنان تعامل وه همسننالان گرومنظور 

یه یاگونهبه دارد فرد یادگیری در مهمی نقشتعنامل 

 ویگوتسکی مانند گرابرساخت پردازاننظریه برخی حتی

. است یرده معرفی همسالان را یادگیری در اصلی نقش

 .[1۸داند ]یاز وراثت م یشتررا ب یطنقش مل نظریه این

 توسنننطدانش  یهنظر ینیه گفته شننند در اگونههمنان

 .شننودمی سنناخته بلکه شننود،نمی دریافت یادگیرنده

 هی اقداماتیو  ایتشنناف جسننتجو، طریق از یادگیرنده

در  نظریه ین. ایندیفهم خود را خلق م دهد،می انجنام

 رایب متفاوتی یاملاً هایروش ها،نظریه سایربا  یسنهمقا

 ارا ه آموزشی هایفناوری و یادگیری شنرایط یادگیری،

 یادگیرنده نظریه، این اسنننا  بر آموزش در. دهدمی

ه . هرگایندیم تقسیم متعدد هایبخش به را خود دانش

 نیشیدانش پ یاها بخش سایر با اودانش  از قسنمت هر

 تهگذاش ینار را ناسازگار هایبخش ند،سازگار نهاش یو

 را خود مفهومی درک و یندمی بنا نو از را خود دانش و

 هددمی گسترش خلاقانه هایفعالیت و هابلث طریق از

 بخشنند؛می اعتهار مسنن له حل طریق از خود فهم به و

 ایطشننربا  یادگیرندهمواجه شنندن  یهنظر ینا در ینبنابرا

است.  یضرور یبا مسن له امر او شندن درگیر و واقعی

 دهیادگیرنرا فراهم یند تا  یواقع یطشننرا ینا یدمعلم با

 ند،ی برقرار ارتها  خود اینون و گذشننته تجارب بین

 با سننپس ،(Engageیردن  یر)درگ شننودآن تمریز  یرو

 بررسی هب مستقیما شودمی داده یادگیرنده به یه فرصتی

 گام در. دهد توسننعه را خود تجارب و پرداخته پدیده

ا مشننترک ب ۀبه تجرب ی،یار یهابا حضننور در گروه بعد

 نقش یادگیرنده یی. معلم با راهنمایابدگروه خود دست 

 طریق از را آموزش و یندیم یفاا را یننندهینلتسنننه

 انجامتوسننط شنناگردان  پژوهش تمرین و یاوشننگری

 اهاستدلال با یادگیرندهروش امکان دارد  یندر ا دهد.می

 رنظ مد آنچه از بیشتر اهدافی به موضنوع دادن بسنط و

 [.19] برسد نیز است معلم

 هر یادگیری ی،زبان خارج یادگیریدر  مثال برای 

 یادگیریتر از اثربخش یاربس ۀجمل یک ساختاردر  یلمه

 رازینگ لغت( است. ه)مانند فر منفردصورت هیلمات ب

 مفاهیم و هادانسته با ارتها  در جدید یلمۀ هر ذهن در

 همچنین. اسننت همراه یادگیرنده، قهلی شننده شننناخته

مجدد در سنناختار  ۀهر یلمه همواره با اسننتفاد یادگیری

مهم  یلدل ین. به همیافتتکامل خواهد  ید،جد یاجمله

 با ارتها  در و یواقع یطدر شنننرا یادگیریاسنننت یه 

 .[11] یفتداتفاق ب یادگیرنده زندگی و قهلی تجارب

 

 چیست؟ یادگیری در حافظه نقش: 3پرسش

 زاحافظه  رفتارگرایان دیندگاه از3 رفتنارگرایی نظرینۀ

 .[14]شننود یم تقویت هابه ملرک پاسننخ تکرار یقطر

 طول در پاسننخ تکرارعدم » به «فراموشننی» ینهمچن

ار تکر یشترب هاملرک. هر چه شودمی داده نسهت «زمان

 یتو حافظه تقو یابدیم یشافزاها پاسننخ نرخ ،شننوند

 ینیبازب یا یادوره هایهاز تجرب اسننتفاده [3شننود ]یم

 رد یادگیرنده یحفظ آمادگ برای یادگیری،مطالب مورد 

 . است مناسبپاسخ  ارا ۀ

حافظه نقش  یهنظر ین3 در اگراییشنننناخت نظریۀ 

 رییادگی یجۀیند. نتیم یفاا ینادگیری فرایننددر  یمهم

 همان ینا مغز نورونی الگوهنایاطلناعنات در  یرۀذخ

به  معلماندار اسنننت. یو معن یافتهسنننازمنان حنافظنه

 ییریارگهاطلاعات و ب ینا یدر سننازمانده یادگیرندگان

 به. [9]ینند ییمک م یادسپاریبه یبرا ینهبه یهاروش

ی یار ۀحافظ نوع دو شننناختی شننناسننانروان اعتقاد

(Working memory, WM) بلننندمنندت ۀو حننافظنن 

(Ling-term memory, LTM) اطلنناعننات .وجود دارد 

 یاری حافظۀ وارد گانهپنج حوا  راه از خارج دنیای
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 رد قهلی،با اطلاعات  یقدازش و تلفرو پس از پ شنننده

 اقاتف زمانی یادگیری. شننودمی ذخیرهبلند مدت  حافظۀ

 حافظۀ وارد یاری حافظۀ از اطلناعنات ینه افتندمی

 .شود بلندمدت

 بر این یانگرا3 برسننناختگراییبرسننناخت نظریۀ 

 و الگوها ،اطلناعات ینادگیری، زمنانینه در  بناورنند

 یبر تجارب قهل یهحافظه( با تک یادر مغز ) هناوارهطر 

نقش حافظه در  یندر حال سنناخته شنندن اسننت. بنابرا

 بلکه یسنننت،ن خاحدانش  یک یادآوری تنها یادگیری

 به هی باشدمی ی نیزقهل یهایتو موقع یطشنرا یادآوری

 ظریۀن باشد. داشنته ربط شنده دریافت تازه یه اطلاعاتی

 حافظه موضننوع به آشننکارصننورت به گراییبرسنناخت

 از حایی گراییبرساخت اساسی اصول. اسنت نپرداخته

 سنننپردن خاطربه مسنننتعد یادگیرندگان یه اسنننت آن

 سنناخته یهاوارهو طر  الگوها اگر هسننتند، اطلاعات

 .[4] باشد دارمعنی هاآن برایشده 

 

 دهد؟می رخ چگونه یریادگی انتقال: 4 پرسش

 دانش زا اسننتفاده به یریادگی انتقال3 ییرفتارگرا یۀنظر

 در. دارد اشاره دیجد طیشرا ای هاروش در شده آموخته

است.  «میتعم» ۀجینت «یریادگی انتقال» ییرفتارگرا یۀنظر

مشننابه، منجر به  ای کسننانی یهایژگیو با ییهاتیموقع

 هی یآموزدانش3 مثال یبرا. دشننونیمشننابه م ییرفتارها

قهطه و ییشننناسنا را نارون درختان یه اسنت گرفته ادی

 ای) زا اسننتفاده با زین را افرا درختان تواندیم یند، یبند

 نیب شننهاهت. یند یبندطهقه ،یقهل ندایفر همان( میتعم

 دهدیم اجازه رندهیادگی به افرا درخت و نارون درخت

 به را نارون درخت یبندطهقننه یریادگین ۀتجربن تنا

 . [4] دهد میتعم افرا درخت یبندطهقه

 یهنظر ین3 انتقال اطلاعات در اگراییشناخت نظریۀ 

را  یلهامط ینادگیرنندهینه  یتنابه حنافظنه اسنننت وقت

بداند یه در چه  ،درک یند یمن و مفاهیانوصنننورت قهب

استفاده یند و با ارتها  دادن آن با دانش  هااز آن یتیموقع

را داشته  هاتفاوتها و شهاهت یصتشخ ییتوانا یشنینپ

به  یرندهدگای یدانتقال صورت گرفته است. الهته با ،باشد

 ظریۀنیه فراگرفته باور داشنته باشد.  یبودن دانشن یدمف

 یادگیرندهدار یردن دانش و یمک به یبر معن یشنننناخت

و ارتها  دادن آن به دانش موجود  یسنننازمنانده یبرا

 .[3]دارد  یدتای

 معتقدند گراهابرسنناخت3 ییگرابرسنناخت یۀنظر 

 در رندهیادگی بلکنه ردیگینم صنننورت دانش الانتقن

 اسنننتفاده خود یقهل تجارب از مختلف یهاتیموقع

 و سننازدیم را دانش خود یقهل دانش هیپا بر و یندمی

 .ردیگینم صورت انتقال

 

 ربهت هاهینظر نیا توسط یریادگی نوع چه :5پرسشش 

  است؟ شده داده حیتوض

 یبرا را هاروش نیدتریمف تا ینندیم تلاش انیرفتارگرا

 یننده،یتداع یهاپاسنننخو  ملرک تیتقو و سننناخت

 از اسنننتفاده با ییرفتارگرا ینۀ. نظر[14] یننند زیتجو

 ترادهس یهاشکل نییته و حیتوضن یبرا ها،ینندهیتداع

در زبان  هاواژه یمناننند3 عمل ضنننرب، معن یریادگین

 اسننتفادهمختلف  ییشننورها تختیپا یو اسننام یخارج

 بر گراییشننناخت نظریۀ دیگر طرف از. [4] شننودیم

 تریپیچیده انواع برای و دارد توجه ذهنی سنناختارهای

 اطلاعات پردازش و مسننن له حل3 مانند ینادگیری از

ر بهت یرفتارگراها به دنهال طراح عمل در. است مناسنب

 تشناخ ولی هسنتند مفاهیم مناسنبانتقال  یبرا یطمل

 تایید ذهنی زشپردا مناسنننب راههردهای بر گراینان

 نقش بر علاوه گرایانبرسننناخت یگرطرف د از. دارند

 گرایانبرسننناخت. دارند تایید تجربه انجام به ملیط

 و بافتار (Content) مسنننتقل از ملتوا یادگیریمعتقدند 
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(Context) در  یشنننترب یننهنظر ینا ینناربرد. یسننننتن

 هایمهارت یسننبمانند3  تریچیدهپ یاربسنن هاییادگیری

 بنابرایناسننت.  یو حریت یارتهاط یهامهارت یا پیچیده

و  مفنناهیم یننادگیری یبرا گراییبرسنننناخننت نظریننه

 یارآمداز دانش  ایحوزه هر در تریچیدهپ یهامهنارت

 یو مهارت ها یممفاه یادگیرییمتر مناسننب  اما اسننت

 یبرا ییرفتارگرا یهنظر[ 1۸] اسنننت ینهو پنا ییابتندا

 هنیذ ینۀزم یشپ یادگیرندهیه  ینهپنا یممفناه ینادگیری

  .[4] دارد مناسب است ییمتر
 

 ،ییرفتارگرا یهاهینظرکاربرد  یبرا ییهامثال

 آموزش در ییگرابرساخت و ییگراشناخت

 علوم

 یتداع یریادگی ییرفتارگرا یۀنظر در3 ییرفتارگرا یۀنظر

 اهدهمشننبر رفتار قابل و سننتا هاپاسننخ و هاملرک نیب

  وضنننو به یاهداف آموزشننن دیبا نیدارد. بنابرا دیتای

شروع و  تریوچک یهاگام با یریادگیمشنخص شنود. 

 یابر. ابدییمادامه  تربزر  یهاگام یسنننوبه جیتدرهب

گام  ،مراحل آموزش یریادگی ندایفر تیو هدا تیریمد

 مورد یهاپاسنننخو  انجام اتیجز  ۀهم ۀارا به گام با 

 .شننودیم فیتوصنن رندهیادگی یبرا مرحله، هر در انتظار

 نیترهمم یرفتار اهداف و فیتکال لیتلل ب،یترتنیابه

 دیمعلم با. [3] اسننت انهیرفتارگرا یآموزشنن طر بعد 

 یرا به اهداف رفتاررا نوشنننته و آن  یاهداف آموزشننن

 چه در یه یند مشننخصشنناگردان  یبرا ویند  لیتهد

 انجام دیبا را ییارچه  یطیچه شننرا تلت و یسننطل

 یریادگی یهاروش .(آموزشنننی اهداف یینتع) دهند

 )آموزش انهیرا از استفاده بر یمهتن یهاروش ای یانفراد

 به توجه. [17] اسننت نوع نیا از( E-Learningی، مجاز

 ودنب فعال به زین انیرفتارگرا یه اسننت مهم نکته نیا

بننا وجود رفتننار فعننال  رایز دارننند اعتقنناد رننندهیادگینن

 تیتقو زینپاسنننخ  -ملرک راه از یریادگی رندهیادگی

 .  شودیم

ش پرداز دیدگاهبر اسننا   گانیه3 گرایینظریۀ شننناخت 

 سنننازویارهای با منطهق را آموزشنننی گام 2اطلاعات 

را  ییا. الهته استثناهیرد تعریف یادگیری یبرا شنناختی

 ای هایسننخنران یاریاما معتقد بود یه بسنن ؛باور داشننت

 تهعیت چارچوب این از باید آموزشنننی هایموقعیت

از  آموزاندانش سنناختن آگاه -9 توجه جلب -31 ینند

پرسننش از  -5انتظار مناسننب  یجادا یاهداف در  برا

 یفعننال سنننناختن الگو یبرا آموزاندانش یدانش قهل

مشخص  هاییبا رمزگردان هملتوا همرا ۀار  -0مناسب 

فراهم سنناختن  -0مطالب یابیباز یبرا هنشننان ۀارا  -3

منظور به یمواد آموزش یسنازمان معنادار و منسنجم برا

 یننبترغ و ییجته -۸ ییمعنننا یرمنزگردان یننتتنقنو

واینش نسهت به مطالب ار ه شده  یجادبه ا آموزاندانش

 -2 آموزدانش یادگیری ینتبنازخورد و تقو ۀارا ن -۱

 مطالب تکرار و تمرین جهت آموزدانشفرصت دادن به 

 ا استنهو  استدلالحل مسنا ل،  برای یهنظر این. دجدی

 [.14] است مناسب متن روی از

 یادگیری اهداف ترینمهم3 گرایینظریۀ برسنناخت 

 مهارت مسنن له، حل هایمهارت توسننعه نظریه این در

 معنای هب خودتنظیمی یادگیری و انتقادی تفکر استدلال،

 شرایط دریسکول. [4] است مسنتقل تفکر انجام توانایی

 فوق یادگیری اهداف اسننا  بر یادگیری برای را زیر

 هایملیط در را یادگیری -1. اسننت سنناخته مطر 

 با را آموزدانشو  ینید دنهال مرتهط و واقعی پیچیده،

استفاده  .سازید درگیر یواقع و پیچیده یادگیری تکالیف

 توصننیه (Non-structured)سنناختارنیافته  هایملیط از

 یک دارایمطر  شننده  مسنن له یه ایگونهبه شننودمی

 -9. نهاشنندسننرراسننت  حلیراه با مشننخصپاسننخ 

 بخش عنوانبه جمعی، گفتگوی برای را هاییفرصننت

 رویکردهای از -5.آورید فراهم یادگیری ناپذیرجدایی
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ا ر ییبازنما مختلف هایشننیوه و ینید حمایت چندگانه

تنا هنگام  یندین ییراهنمنا راآموز . دانشبهریندینار هبن

 منظرهای از گاهی و متفاوت ابعاد ازمواجهه با مسنن له، 

 رهایتفسننی بررسننیآن بپردازد. با  یبه بررسنن ناسنازگار

 خواهند مسنن له از ترییامل درک شنناگردان مختلف

 -0 .یند پیدا را تریمناسنننب هایحل راه و داشنننت

 یهاین. ینید ترغیب را یادگیری منالکینت احسنننا 

 تمشاری یادگیری تکالیف ساخت در فعالانه آموزدانش

 فراگیران از یک هر. اسننت اهمیت دارای باشنند، داشننته

 اهداف تعیین مسننن ولیتاز  یبخشننن پذیرش با بناید

 این هب بخشننیدن تلقق مسنن ولیت نیز و خود یادگیری

 ساخت به -3شنوند.  درگیر هافعالیت در یاملا اهداف،

  .[3] ینید یمک یادگیرنده دانش

مراحننل مختلف تنندریس  (1) جنندول درنمونننه  برای

 هسنن یه هاییروش از اسننتفاده با مختصننات مهدأ مفهوم

 .است شده آورده دهندمی ارا ه یادگیری مشنهور نظریۀ

ترتیننب، مراحننل مختلف نیز، بنه (5)و  (9)در جننداول 

تدریس مفهوم چگالی و قانون سنوم نیوتن با سه نظریۀ 

 لجداو این از استفاده مورد نظر پیشننهاد شنده است. با

سه نظریه در تدریس  هایها و تفاوتشهاهت توانیممی

شویم یه وضنو  مشاهده ینیم. همچنین متوجه میرا به

توانیم از هریدام از سنننه چگونه در صنننورت لزوم می

 .نظریۀ فوق برای تهیه طر  در  فیزیک اسننتفاده ینیم

های موجود بین سننه نیز برخی شننهاهت (0)در جدول 

 ظریۀ مورد نظر نشان داده شده استن

 گیرینتیجه

های سه نظریه از دیدگاه ها و شهاهتدر بررسی تفاوت

شویم یه مرز واضلی بین هریدام از شنانک متوجه می

ها نقا  مشترک زیادی ها وجود ندارد و این نظریهنظریه

دارنند. الهتنه مقندار تنأییند و توجه هر نظریه به موارد 

های سننان نیسننت. همچنین روشمشننابه و مشننترک یک

یادگیری و ارزشنیابی ذیل نظریۀ رفتارگرایی بیشتر برای 

های حسی یا حریتی، یا در ها و فعالیتیادگیری مهارت

های سنطلی و غیرانتزاعی مفید است. اما برای یادگیری

های های ذیل نظریهتر، روشینادگیری مفناهیم انتزاعی

ریه نظدر هر سهشنناختی و برسناخت گرایی مفیدترند. 

آموزان در فرایننند مورد بررسنننی بر فعننال بودن دانش

ینادگیری تنأیید دارند، اما معمولاً در نظریۀ رفتارگرایی 

آموزان یمتر فعنال هسنننتند و نقش بیشنننتری به دانش

آموزگار داده شننده اسننت. همچنین در هر سننه نظریه 

شنننود. تمرین و تکرار موجننب تقویننت یننادگیری می

ظریۀ رفتارگرایی معمولا بلافاصننله بعد از ارزشننیابی در ن

شننود، اما یادگیری )یا ارا ۀ ملتوای آموزشننی( انجام می

گرایان معتقدند یه پس از گرایان و برسنناختشننناخت

فرایند یادگیری لازم اسنننت فرصنننتی به یادگیرنده داده 

شنود تا مطالب فراگرفته شده را مورد پردازش و تجزیه 

ارزشنننیابی انجام شنننود. و تللیل قرار دهد و سنننپس 

گرایان و رفتارگرایان اهداف در  را در ابتدا شنننناخت

گرایی به این یننند؛ امنا در نظرینۀ برسننناختتهیین می

آموز در فرایند شود و دانشوضو  اشاره نمیموضوع به

 دهد، اهداف ویادگیری با تجریه و تللیلی یه انجام می

ودش به یند و خمفاهیم علمی مورد نظر را یشنننف می

رسننند. در آخر رفتارگرایان یادگیری را هدف در  می

دانند و در آموز با آموزگار میملصنننول تعنامنل دانش

ینند تا آموزگار مفاهیم علمی را به عمنل نیز تلناش می

گراینان بنه تعنامل آموز منتقنل ینند. برسننناخنتدانش

آموزان با یکدیگر و ملیط اجتماعی بیشننتر توجه دانش

یری را حناصنننل این تعنامل اجتماعی یننند و ینادگمی

ینند یه شاگردان دانند. لذا در حین تدریس تلاش میمی

در فرایند یادگیری مشنناریت داشننته باشننند و با ایجاد 

 ها ومهناحثنه بین شننناگردان بنه افزایش تعنامل بین آن

 ینند. توقیت یادگیری از این طریق یمک می



 شانک دگاهید از ییگرابرساخت و ییگراشناخت ،ییرفتارگرا یریادگی یهاهینظر یهاتفاوت و هاشهاهت 00
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 .است دیدگاه سه از استفاده با فیزیک در مختصات مهدأ تدریس از نمونه زیر جدول در. 1 جدول

 گراییبرساخت ییگراشناخت رفتارگرایی

را  در  موضوع( یاهداف آموزش یین)تع

 از را خود رفتاری انتظاراتمطر  و 

 .یندمی بیان شاگردان یادگیری نتیجه

 ارزشیابی( معلم پیشین دانش)شناخت 

. دهدمی انجام سوال چند با را تشخیصی

یبردارها م یقاز جمه و تفر مثال برای

 .پرسد

 یزهانگ یجادا برای ایجاد انگیزه( )

یه علاقه و  شودیمطر  م هاییپرسش

 3مانند یند یکشاگردان را تلر یینجکاو

 یکنزد یاشما از مدرسه )دور  منزل

  .است.( و منزل شما دور است

 به مرحله سپس (گام به گام)آموزش 

 یرده معرفی را مختصات دستگاه مرحله

 .یندمی بیان را مختصات مهدأ اهمیت و

 نمونه چند( یچیده)حریت از ساده به پ

 .یندمی حلرا  پیچیده به ساده از مس له

 ایبر( مناسب رفتاری هایپاسخ یف)تعر

نمونه سوال حل  یکممکن  حالت هر

 یند. 

 سسپسنجش رفتار(  یانیپا یابی)ارزش

 از. دهدمی انجام را پایانی ارزشیانی

 دستگاه یک خواهدمی شاگردان

 ار نقطه دو فاصله و ینند رسم مختصات

 ینند. گیریاندازه مختصات دستگاه در

ز ا یکیمهدا مختصات و  تعریف همچنین

د. سپس نآن را نام بهر ییاربردها

 .دهدمی ارا ه شاگردان به آن را بازخورد

 

( موضوع در  را مطر  یاهداف آموزش یین)تع

 یادگیری نتیجه از را خود رفتاری انتظاراتو 

 .یندمی بیان شاگردان

معلم سوالاتی از  پیشین( دانششناخت ) 

مختصات نقطه در صفله برای فعال ساختن 

 پرسد.آموزان میالکوی مناسب از دانش

یه   شودیم مطر  هاییپرسش( ایجاد انگیزه)

 یند.  یکشاگردان را تلر یو ینجکاو علاقه

یم شاگردان از معلم( یتتعامل و فعال یجاد)ا

 اینقطه ییاغذ ورق یک ییه بر رو خواهد

 موقعیت یه خواهدیم آنان از بعد. ینند رسم

 معلم برای را شده رسم یاغذ روی یه اینقطه

 تهتخ روی را بتواند آن یه یند بیان ایگونهبه

 هستند ناچار یار این برای شاگردان. یند رسم

 اب و ینند تعیین را مختصات مهدا مکان ابتدا

 و افقی فاصله میزان سازندمی یه واحدهایی

 را مختصات مهدأ از نظر مورد نقطه عمودی

 .ینندمی مشخص

معلم  )ارا ه ملتوا همراه با رمزگردانی( سپس 

 بیان و داده توضیح را مختصات مهدأ اهمیت

 یداابتدا ب مسا لاز  یاریحل بس یه برای یندمی

 و یردهمختصات را مشخص  أدستگاه و مهد

  .بپردازیم مس له حل به سپس

آموزان( معلم با توضیح )ترغیب و تهییج دانش

خط استوا به عنوان مهدا طول و عرر 

 ردازد.پجغرافیایی به بیان مختصات چند شهر می

خواهد آموزان می)ثهت بازخورد( معلم از دانش

مختصات شهر ملل سکونت و چند شهر 

 دست آورند. دلخواه خود را به

آموز جهت تمرین و تکرار( ) فرصت به دانش 

 یند.معلم تکالیفی را برای جلسه بعد تعیین می

 گفتگوی برای هاییفرصت ایجاد)

 ناپذیرجدایی بخش عنوان به جمعی،

 گروه را آموزاندانش معلم (یادگیری

 .یندمی بندی

)یادگیری در ملیط پیچیده و واقعی( 

 یندمی شروع را یلا  سوال این با معلم

 رد یک هر دوستتان و شما ینید فرر یه

 با چگونه. دارید قرار جداگانه یلاسی

 یبرا را خودتانمکان(  یا) موقعیتتلفن 

  دهید؟می شر  دوستتان

آموزان و ساخت )فعال بودن دانش 

آموزان با دانش دانش( با تعاملاتی یه

 یکدیگر دارند و راهنمایی غیر مستقیم

 جهتی تنها یه ینندمی یشفمعلم دارند 

 باشند داشته توافق توانندمی هر دو یه

 یه ایپنجره و است جاذبه شدت جهت

 خودشان تابدمی خورشید نور آن از

 رد را مختصات مهدا و مختصات دستگاه

 سازند.می خود ذهن

ها )احسا  مالکیت( معلم از آن 

خواهد یه ادعای خود را اثهات ینند می

هایی دیگری ارا ه آموزان ارا ه مثالدانش

دهند یه برای حل آن مسا ل باید می

دستگاه و مهدأ مختصات وجود داشته 

 باشد.

)راهنمایی معلم برای بررسی ابعاد 

مورد بلث( اگر  مختلف موضوع

آموزان نتوانستند مهدأ مختصات را دانش

ها را راهنمایی یشف ینند معلم آن

طور مستقیم به آن اشاره یند ولی بهمی

 یند.نمی
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 .است دیدگاه سه از استفاده چگالی با مفهوم تدریس از نمونه زیر جدول در.  9 جدول

 گراییبرساخت ییگراشناخت رفتارگرایی

 در  موضوع( یاهداف آموزش یین)تع

 از را خود رفتاری انتظاراترا مطر  و 

 .دینمی بیان شاگردان یادگیری نتیجه

 ارزشیابی( معلم پیشین دانش)شناخت 

. دهدمی انجام سوال چند با را تشخیصی

حجم  وجرم  مفهوماز  مثال برای

 . پرسدمیرا  سؤالاتی

یتاب  99صفله  آزمایش ایجاد انگیزه()

دو پرتقال هم  یا یعنی یندیرا مرور م

اندازه را انتخاب یرده و هر دو را در 

دانش توجه و دهدیهرف آب قرار م

ه ی یعدم فرو رفتن پرتقال بهرا  آموزان

  یند.یپوست دارد جلب م

 یمفهوم چگال )آموزش گام به گام( معلم

ا ب یندیم یو سپس سع یندیم یانرا ب

دهد یه چرا  یحتوض شترییب یجانه

ور از اجسام در آب غوطه یبعض

 رودیدر آب فرو م یو بعض شوندیم

 آوردندست هسپس با نوشتن فرمول ب

 تعریف آن را واحد جسم یک چگالی

 یند.می

 چند معلم )حریت از ساده به پیچیده(

 درو  یندیحل م مشکل به ساده از مثال

 تلاش آزمایش به ارجاع با هامس له حل

 پاسخ تداعی با آموزدانش تا یندمی

)مثلا اگر ورق  .آورد دسترابه درست

مچاله شده و مچاله نشده را در  ینیومآلوم

 شی. آزماافتدیم یچه اتفاق یندازیمآب ب

 ..(شودیم یبا پرتقال تداع

برای هر حالت یک نمونه سوال حل 

 یند.

چند مس له را به  )ارزشیابی پایانی( 

خواهد یه ها میآموزان داده و از آندانش

 ها را حل ینند.آن

ا پرتقال و ب یشانجام آزما با معلم( ایجاد انگیزه)

 نتیجهعلت  ۀآموزان دربارپرسش از دانش

 . پرسدیم یشآزما

 دهدمی توضیح سپس( تعیین اهداف آموزشی)

 اجسام هایچگالی تفاوت موضوع این علت یه

 یاد را چگالی فهومم جلسه این در و است

 .گرفت خواهید

 و جرم از سوال چند( شناخت دانش پیشین)

 . پرسدمی آموزاندانش از حجم

 یچگال ) ارا ه ملتوا همراه با رمزگردانی( مفهوم

 یعنی یندیم یانبه عنوان جرم واحد حجم را ب

است پس  یلوهر متر مکعب از جسم چند ی

 یندیم یدتای یبخاطر سپردن فرمول چگال یبرا

 بر تقسیم جرم یعنی حجمیه جرم واحد 

𝜌حجم = 𝑚 𝑣⁄  یدر ادامه پس واحد چگال و 

kg/m3 یا g/cm3 فراموش یهاین است، برای 

 واحد جرم ینید دقت چگالی مفهوم به نکنید

 نیاول ینیم تقسیم حجم بر را جرم یعنی حجم

حرف یلمه  ینیاف و اول یلوگرمحرف یلمه ی

است پس به اختصار واحد  یممترمکعب م

 رب گرم ترتیب همین بهو  «یم» شودمی یچگال

  «گس» شودمی مکعب مترسانتی

 هایسؤال سپس( آموزاندانش ترغیب و تهییج)

چوب در آب  چرامانند  یندیرا مطر  م یگرید

 رود؟نمیفرو 

 مطر  دیگر سوالچند  سپس( بازخورد)ثهت 

. دهند پاسخ یه خواهدمی آموزاندانش از و یرده

شده و مچاله  مچاله آلومینیوم ورق اگر مثلا)

 در .(افتدیم یچه اتفاق یندازیمنشده را در آب ب

 و شده در  بر مروری سؤالات این حل

 .شودمی بهتر آموزاندانش یادگیری

 آموز جهت تکرار و تمرین( در)فرصت به دانش

 آموزاندانش تکالیف بندیجمه و مرور با آخر

 .دهدمی ارا ه را

 گفتگوی برای هاییفرصت ایجاد) 

 ناپذیرجدایی بخش عنوانبه جمعی،

 بندیگروه را آموزاندانش معلم (یادگیری

 یندمی

)یادگیری در ملیط پیچیده و واقعی( 

 پادشاهییه  داستانیگفتن  با معلم

از خالص  یسفارش تاج طلا داده بود ول

ن نهود لذا از دانشمندا مطم نبودن آن 

 یبیمک خواست یه بدون آس یزیکف

د ینن أییدرا ت تاج خالص بودن آن یدند

 آزمایشی ید بنام ارشم ییه دانشمند

 أییدرا ت یرد و ناخالص بودن آن یطراح

 یشیچه آزما ید یرد بنظر شما ارشم

 انجام داد؟ 

آموزان و ساخت )فعال بودن دانش

یه  خواهدیهر گروه م دانش( از

خلوح  یصتشخ روش یبرا ایفرضیه

 یند  بیانماده را 

آموزان )احسا  مالکیت( معلم از دانش

خود  فرضیهاثهات  یبرا خواهدمی

 .یند یطراح یشیآزما

)راهنمایی معلم برای بررسی ابعاد 

 حین یار مختلف موضوع مورد بلث( در

 را هاآن و یرده راهنمایی را آموزاندانش

 با .دهدمی ارجاع یتاب 99 صفله به

ا ت یندیتلاش م پرسدمی یه سؤالاتی

ساخت مفهوم  یآموزان را برادانش

 ینب یچه تفاوت مثلایند  ییراهنما یچگال

 ایو با پوست است؟  پوست بدونپرتقال 

تاج خالص و ناخالص  ینب یچه فرق مثلاً

 دارند؟ مشتریی یژگیوجود دارد چه و

 چگالی مفهوم ساخت یا یشف از بعد

 خواهدمی هاآن از آموزاندانش توسط

 .ینند بیان هم را چگالی واحد
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 .است دیدگاه سه از استفاده با نیوتن سوم قانون در  طر  از نمونه زیر جدول در. 5 جدول

 گراییبرساخت ییگراشناخت رفتارگرایی

را  در  )تعیین اهداف آموزشی( موضوع

 از را خود رفتاری انتظاراتمطر  و 

 .یندمی بیان شاگردان یادگیری نتیجه

 ارزشیابی( معلم پیشین دانش)شناخت 

. دهدمی انجام سوال چند با را تشخیصی

 یوتناول و دوم ن ینقوان مثال از برای

 پرسد.سول می

آموزان ایجاد انگیزه( معلم از دانش)

د ایحال به آجر لگد زدهپرسد آیا تابهمی

  اید؟یا به دیوار مشت زده

ادامه علت درد )آموزش گام به گام( در 

گرفتن پا یا دست را وجود قانون سوم 

 یند.نیوتن بیان می

 چند معلم )حریت از ساده به پیچیده(

و چند  یندیحل م مشکل به ساده از مثال

 ینقوانمتفاوت از مسا ل مربو  به  ۀنمون

 یند.یرا حل م نیوتن

)تعریف پاسخ رفتاری مناسب( معلم 

 برای هر حالت یک نمونه سؤال حل

 یند.می

)ارزشیابی پایانی( معلم با استفاده از 

افزار تعاملی ارزشیابی پایانی را انجام نرم

خواهد به آموزان میدهد و از دانشمی

 سؤالات جواب دهند.

هایی علاقه و )ایجاد انگیزه( معلم با پرسش

یند، وی آموزان تلریک میینجکاوی دانش

 فاقیپرسد اگر به دیوار مشت بزنید چه اتمی

 افتد؟برای شما می

 ینقوان یانبا ب )تعیین اهداف آموزشی ( معلم

 .دازدپرمی ینروشن ساختن مفهوم قوان به یوتنن

پیشین( سؤالاتی از قوانین نیوتن  دانششناخت )

 پرسد.می

)ارا ه ملتوا با رمزگردانی مشخص( معلم  

ند و یها را بیان میقوانین نیوتن و استفاده از آن

یند یه برای حل مس له باید نمودار میتأیید 

آزاد جسم را رسم ینید و با یادآوری 

با هر دست بدی با همان دست »المثل ضرب

 «گیریپس می

 آموزان( معلم از شاگردان)ترغیب و تهییج دانش

را رسم  یوتونن ینقوان یخواهد نقشه مفهوممی

 ینند.

آموزان( چند )ارا ه بازخورد و فرصت به دانش

له متفاوت را حل و راههردهای حل مس له مس 

 یند.را بیان می

آموز جهت تکرار و تمرین( در )فرصت به دانش

آموزان بندی تکالیف دانشآخر با مرور و جمه

 دهد.را ارا ه می

جمعی  گفتگوی برای فرصت ایجاد)

 (ناپذیر یادگیریعنوان بخش جداییبه

 یند.می بندیگروه راشاگردان  معلم

گیری در ملیط پیچیده و واقعی( )یاد 

 دستیه با  خواهدیم شاگرداناز  معلم

 ضربه بزنند.  یزم یرو بهخود 

آموزان و ساخت )فعال بودن دانش

 دست گرفتن درد دانش( علت

 خواهدمی آنها از پرسدمی را آموزاندانش

 بسازند. ایفرضیه پدیده این برای یه

آموزان )احسا  مالکیت( معلم از دانش

خود  یۀفرض یشآزما یبا طراح خواهدمی

 را آزمایش ینند.

)راهنمایی معلم برای بررسی ابعاد 

با  معلم مختلف موضوع مورد بلث(

صورت بهها آن پرسدییه م یالاتؤس

 ومس قانون ساختن سمت به یممستقیرغ

 یند.می هدایت نیوتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 منصور وصالی -سیامک خادمی -فاطمه اصغری

 

0441، یکشمارۀ ، نخستسال       پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ   

 

 گراییبرساخت و گراییشناخت رفتارگرایی، نظریه سه تفاوت و اشتراک نقا  .0 جدول

 گراییبرساخت گراییشناخت رفتارگرایی 

 دارد دارد دارد تشخیصی ارزشیابی

 دارد دارد دارد انگیزه ایجاد

 - دارد دارد مفهوم یممستق ارا ه

 - - دارد تدریس حین در ارزشیابی

 9شود.در جلسات بعدی انجام می 1شود.انجام میدر جلسات بعدی  تدریس از پس بلافاصله پایانی ارزشیابی

 جمعی گفتگوی - - همسالان گروه و همکلاسی نقش

 5دارد دارد دارد آموزش گام به گام

 - - دارد آموزش از ساده به مشکل

 دارد دارد 0دارد فعال بودن یادگیرنده

 دارد دارد دارد ایجاد انگیزه

 دارد - - یادگیری در ملیط پیچیده و واقعی

 دارد - - آموزاحسا  مالکیت دانش
 .شودیانجام م یو تکرار در جلسات بعد ینپردازش و تمر یفرصت دادن به مغز برا یبرا 1
 شود.برای فرصت دادن به مغز برای پردازش و تمرین و تکرار در جلسات بعدی انجام می 9
 گیرد.یادگیری در ملیطی ساختارنیافته صورت می 5
 پیشگامان این نظریه تأیید بر فعال بودن یادگیرنده داشتند. 0
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