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تعاریف یادگیری
تمام مهارت ها، گرایش ها، دانشها و معلوماتی است که انسان در طول زندگی

.خود کسب میکند
ی های یادگیری تغییری پایدار در انسان زنده است که فرد آن را از وراثت و ویژگ

(.بیگه)ی نیستیادگیری محصول یا نتیجه تغییرات ارث. ژنتیکی خود کسب نمیکند
ده رخ می دهد تغییری نسبتاً پایدار در توان رفتاری که در نتیجه تمرین تقویت ش

(.کیمبل)
یادگیری  .یادگیری تغییری است که با کسب عادت، دانش و نگرش مرتبط است

خوردار به فرد اجازه می دهد تا به لحاظ اجتماعی و فردی از سازگاری بیشتری بر
(.کرو و کرو)شود

 (ارد ومارکوییزهیلگ)پایداردر رفتاربالقوه فرد براثر تجربهنسبتا فرایند تغییرات



یادگیری

فرایند

رتغیی

نسبتاً 
پایدار

رفتار 
بالقوه

تجربه



مفهوم فرایندال تغییربیانگر وقایع و روابط پویا، جاری و مستمر و پیوسته در ح•

ل تغییرات ناشی از رشد و بلوغ، فیزیولوژیک، عوام•
.مکانیکی یا شیمیایی را شامل نمی شود

مفهوم تغییر

وردی، لحظه  دربردارنده تغییرات نسبتاً دائم است و رفتار میادگیری•
رمفهوم نسبتاً پایدا.ای و تصادفی به هیچ وجه یادگیری نیست

هور آثار یادگیری در ساخت ذهنی فرد است که ممکن است به ظ•
گیری  نرسد و قابل مشاهده نباشد و برعکس عملکرد قابل اندازه

.است

مفهوم رفتار بالقوه

ده و فرایند  یعنی یادگیرن. یادگیری حاصل تعامل فرد با محیط است•
یرمی یادگیری فعال است و در محیط تأثیر می گذارد و از آن تأث

پذیرد

مفهوم تجربه



.احساس نیاز و گرایش به یادگیری اولین و مهمترین شرط یادگیری است•

.اغلب بالفاصله در عملکرد بروز نمیکند,تغییرات حاصل از یادگیری•

.گرایش و موقعیتهای مختلف محیطی است,عملکرد متاثر از عواملی چون انگیزش•



تنها راه اندازه گیری میزان یادگیری توسل به مشاهده دقیق رفتار

.دیادگیرنده با وسایلی است که امکانات مشاهده دقیق را فراهم می آور

فتار او پس از اگر ر.رفتار یادگیرنده باید پیش از تجربه و پس از آن مقایسه شود

آن گویای در مقایسه با پیش از( تجربه)قرار گرفتن در یک موقعیت یادگیری

.تغییر باشد، یادگیری صورت گرفته است



لحاظازفردآمادگی
عقلیعاطفی،جسمی،

..و

برایشزمانییادگیری
رهازکهافتدمیاتفاق
راالزمامادگیلحاظ
باشدداشته

آمادگی

کهاستمحرکیرغبت
شافزایرافعالیتنیروی
بههدفودهدمی

وجهتانسانفعالیت
دهدهدفمینیرو

بهرافردارزشمند
کردنطلبوخواستن
.کندمیوادار

انگیزه و هدف

تواندمیزمانیفرد•
دجدیومسائلمفاهیم

مفهومکهکنددرکرا
باجدیدمسالهو

اوشناختیساخت
یعنیباشدمرتبط
ایندهوحال،گذشته

دارندارتباطهمباآن

تجارب گذشته موقعیت و محیط یادگیری

،آموزشیمحیطامکانات•
وانسانینیرویازاعم

وضعتجهیزات،
وفرهنگیاجتماعی،
خانواده،نگرشاقتصادی
تنسبمربیانووالدین

اهآموزشگوتحصیلبه
تکیفیدرتواندمی...و
یادگیریکمیتو

.باشدموثرشاگردان



کیفیتتتتتتت اجتتتتتترای  
تمرین،مقتتدار و زمتتان ان 
نقتتش بستتیار مهمتتی در   

رفتتار  ثبیت یا عدم تثبیت
اجتتترای تمتتترین در  .دارد

زمتتتان غیتتتر متمرکتتتز،  
اثریتتتادگیری  بیشتتتتری 
در نسبت به اجرای تمرین

.زمان متمرکز دارد

تمرین و تکرار

ابجزءبهکلازمطالعه
روابطکردنمشخص

قدرتکل،باجزء
انفراگیردرراتحلیل
ودردهدمیافزایش
نیمعیادگیرینتیجه
وحفظ.شودمیدار

بهراخودجایتکرار
.دهدمیاندیشهوفهم

رابطه کل و جزء

معلتتتم بتتتا شتتتناخت  
امکانتتتتات موجتتتتود،  
موقعیتتتتت آموزشتتتتی 
مناسب را به وجود متی 
آوردو بتتتتا شتتتتناخت  
استتتتعداد، عالیتتتق و  
ان توانایی شاگردان، آنت 

را از طریتتتق صتتتحی  
یتتادگیری هتتدایت متتی 

.کند

روش تدریس معلم



اندریافت

شکوفایی 

طبیعی
انتظام 

ذهنی

17قبل از قرن 



نظریه شرطی

نظریه های معاصر

نظریه شناختی



نظریه شرطی
رفتار گرایی

پیوندی

ثرندایک

راسکین

پاولف

واتسون
(  S)اط بین محرک ارتب/ ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان: یادگیری
(R) و پاسخ 



ینظریه شناخت

بلومبرونر

پیاژه

آزوبل

، ناشی از شناخت: یادگیری
ادراک و بصیرت

دید  تلفیق یادگرفته های ج
فرد با ساخت های شناختی

قبلی او
خصی تأکید بر اکتشافات ش

فراگیر



.پاسخ ها یا جنبش های عضالنی مایه اصلی رفتارند:شرطی•

.فتارندبرخی فرایندهای مغزی مثل خاطره ها، یگانه ساز ر:شناختی•
میانجی های پیرامونی در برابر 

میانجی های مرکزی

یادگیری نتیجه عادت است:شرطی•

.ل می شودیادگیری در نتیجه کسب ساخت های شناختی حاص: شناختی•
کسب عادت در مقابل کسب ساخت 

های شناختی

. ی کندیادگیرنده برای حل مسأله عادت های مناسب قبلی خودرا انتخاب م:شرطی•
و استفاده از کوشش و خطا

زاء و کل فرد برای حل مسأله نیازمند درک روابط اساسی نهفته میان اج:شناختی•
.است

کوشش و خطا در مقابل 

بصیرت در حل مسأله

تمایز بین دو نظریه شرطی و شناختی



(کوشش و خطا ) نظریه ثرندایک

.خطاستوکوششراهازیادگیری،دیگرحیوانهایوانساندریادگیریترینمشخص
دربیعصارتباطاتبرقراریازناشیمحرکها،یامحرکمقابلدرزندهموجودپاسخیاالعملعکس
بهومیشودکمنادرستهایپاسختدریجبهیادگیریطولدرکهطوریبهاست؛سازوارهدرون
.شودمیمنجریادگیریبهادامهدروشودمیظاهردرستهایپاسخانجای

ثرندایکمعروفآزمایش
قفسدرگرسنهگربهدادنقرار

اثرقانون←یادگیریدرمؤثرشرایط
آمادگیقانون
تمرینقانون



پاسخکهرامحرکیقدرهر
دارددنبالبهرضایتبخش

ینبرابطهشود،تکراربیشتر
ومستحکمترپاسخومحرک
شدخواهدپایدارتر

شتتاگرد بایتتد از لحتتاظ رشتتد    
بته ... جسمی، عاطفی و ذهنی و

ا اندازه کافی رشد کرده اشتد تت  
ا بتواند مفهوم های مورد نظتر ر 

.به خوبی یاد بگیرد

در جریتتان آزمتتایش و خطتتا،  
هرگاه بتین محترک و پاستخ    

شتی  رابطه خوشایندی و لذتبخ
می پدید آید، آن رابطه تقویت

.شود و از بین می رود

قانون تمرینقانون آمادگیقانون اثر



کاربرد نظریه ثرندایک در فرایند تدریس

رابطه منطقی میان موضوع تدریس و یادگیری های قبلی شاگردان؛•
از واقعیت های شناخته شده و واقعیت های محسوس کمک گرفته شود؛•
ی شاگرد از فعالیت های خود احساس رضایت، ارزشمندی و لذت کند و احساس کند یادگیر•

موضوع مورد نظر نیازهایش را برآورده می سازد؛

آمادگی شاگرد از هر لحاظ و میل و نیاز به یادگیری در او؛•
استفاده از مثالهای گوناگون در امر تدریس؛•
.توجه به تنبیه و تشویق در امر آموزش•



نظریه یادگیری اکتشافی برونر

ود به کشف شاگردان را نباید در برابر دانسته ها قرار داد، بلکه باید آنان را بامسأله رو به رو کرد تا خ•
.روابط میان امور و راه حل انها اقدام کنند

:عامل مهم در فعالیت های آموزشی4تأکید برونر بر 

فرایند کسب معرفت مهم است نه حفظ کردن←تأکید بر فرایند یادگیری-1
ت انتقالآسان سازی،پرکردن خألهای ممکن،سازماندهی منطقی،سهول←تأکید بر ساخت یادگیری-2
ارتقای سط  بینش و فهم شهودی←تأکید بر اهمیت شهود-3
نجکاوی برای میل به یادگیری، سائق ذاتی همکاری با دیگران، ک←تأکید بر اهمیت انگیزش درونی-4

رفع ابهام، انگیزه توانمند شدن



گاه گرمتان با تشکر از ن

1395آبانماه


