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یادگیری مفهوم تفاوت در بزهای کوچک افریقایی 
 
 
 
  

به منظور اجرای آزمون شرطی شدن 
ـــاصی از  مفهومســازی در گونــههای خ
حیوانات که به نظر میرسد مناســب کـار 
آزمایشگاهی باشند (موشها، کبوترها) و 
یا از نظر تکامل ذهــن و هـوش بـه انسـان 
شبیه باشند (گوریلها، میمونها) تــاکنون 
مطالعات محدودی انجام شده است. البته 
ـــا،  مطالعـاتی نـیز روی گربـهها، راکونه
ـــای عســل  طوطیهـا، ماهیهـا و زنبوره
ــه اسـت، ولـی در ایـن بیـن  صورت گرفت
بسیاری از گونهها (مثل حیوانــات مزرعـه 
و پســتانداران نشــخوار کننــده) مـــورد 
ــش تعـداد  بیتوجهی قرار گرفتهاند. افزای
مطالعاتی که امور پایهای مثــل یـادگیـری 
ــــــات را  مفـــــهوم تفـــــاوت در حیوان
ــاعث غنـای دانـش بشـر در  میآزمایند، ب
زمینــه تواناییهــای شــــناختی در بعـــد 
ــه  مقایسـهای گردیـده اسـت. ضمـن اینک
ـــش در مــورد تواناییهــای  افزایـش دان
ــیز  شناختی حیوانات مزرعه فواید عملی ن
دربـردارد. مثـالً از ایـن طریـــق میتــوان 

ــه  دسـتگاههای خودکـاری تولیـد کـرد ک
بدون نیاز به انسان از حیوانــات نگهـداری 

کنند. 
مطالعـه اخـیر، دربـاره نتـایج اجـــرای 
آزمونهــای یــادگیــری و تواناییهــــای 
شناختی بزهای کوچک آفریقــایی بحـث 
میکنـد. در ایـن آزمونهـا کـه بهوســـیله 
ـــه طریقــۀ آزمــون  دسـتگاه خودکـار و ب
شرطیشدن انجام شــد، بـه بزهـا آمـوزش 
ــای بصـری را از هـم  داده شد تا محرکه
تمیز دهند. بعد از این مرحله مهم آن بــود 
کـه توانـایی مفهومسـازی انـتزاعی آنــها و 
ــی مـدت از آزمـون مفـهوم  استفاده طوالن

تفاوت، سنجیده شود. 
آزمون مفــهوم تفـاوت بـرای سـنجش 
تواناییهای حیوانات مختلــف تطبیـق داده 
شده بود و میبایست برای بزها نیز تعدیــل 
شـود. در ایـن آزمـون بـه طـــور همزمــان 
محرکهــای متفــاوت و دو یــــا بیشـــتر 
محرکهای مشابه به حیوان ارایه میشود. 
از ایـن آزمـون بـرای مطالعـۀ تواناییهــای 

ـــری مقایســهای حیوانــات اســتفاده  یـادگی
ــت. روتینـبرگ و فرانـتز بـا  گسترده شده اس
طراحی این مطالعه میخواستند به این مسأله 
برسند که آیا بزها استفاده از مفــهوم تفـاوت 
را نشان میدهند یا نه. آنها برای پیشگیری از 
بعضـی مداخـالت یــادگیــری محرکهــا، 
ـــتفادۀ ذهنــی از  اسـاس کـار خـود را بـر اس
محرکهــای متفــاوت قــرار دادنــد و بـــا 
بهکارگیــری دسـتگاه آزمـون شـرطی شـدن 
توانستند همزمان 10 تا 20 حیوان را آموزش 
ــف مـوارد اسـتثنایی  دهند که این مسأله کش

در مفهوم تفاوت را امکانپذیر میسازد. 
ــایی  در آزمونی به 17 بز کوچک آفریق
ــهار  (مادههـای مسـن) روی یـک صفحـه چ
ــرک  قسمتی یک محرک متفاوت و سه مح
مشابه، ارایه شد. قسمت مربــوط بـه محـرک 
ـــه صــورت  متفـاوت در تصـاویر مختلـف ب
اتفـاقی انتخـاب میشـد. پاسـخ بـه محــرک 
ــت  متفاوت پاسخ صحیح تلقی و با غذا تقوی

میشد. 
ــــت  در فــاز اول، بــه آزمودنیهــا هش
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عالمت متفاوت آمــوزش داده شـد. ایـن 
ــا حـرف «S» متغـیر بـود و  عالیم از «+» ت
عالیم مشــابه هـرگز بـا عالیـم متفـاوت، 
همگن نبودند. در فاز دوم، به همه بزها به 
ــالی و یـک  طور یکسان یک مثلث تو خ
ــوپـر آمـوزش داده شـد و در فـاز  دایره ت
سوم سه عالمت جدید شامل یــک دایـرۀ 
ــک قلـب توخـالی و  توخالی کوچک، ی
ــالی مـورد اسـتفاده قـرار  یک بیضی توخ
ــاوت یـا مشـابه در هـر  گرفت. عالیم متف

ــان ایـن سـه  آزمون متفاوت بود. بعد از پای
فاز آموزشی، آزمون انتقالی انجام شد کـه 

شامل 24 گروه از عالیم جدید بودند. 
در آزمون انتقالی، ایــن عالیـم دو بـار 
(از مجمـوع  48 بـار) ارایـه شـدند. نتــایج 
آموزشهای اولیه تقریباً 25 درصــد پاسـخ 
صحیح را نشان دادند، که میتوانــد بنـا بـه 
قانون احتماالت قابل انتظار باشد، ولی بعد 
از 500 تا 2000 بار آزمون، نتایج به 40 تــا 
44 درصد افزایش یافت و تا آخــر مطالعـه 

ــالی  به 60 تا 80 درصد رسید. در آزمون انتق
ــح نشـان داده شـده  47/9 درصد پاسخ صحی
که به طور قابل مالحظهای از پاســخ شانسـی 
(25 درصد) سبقت گرفتـه اسـت. ایـن یافتـه 
ــد کـه بعضـی از بزهـا قـادر بـه  مطرح میکن
یادگیری مفهوم تفاوت هستند. روشن اســت 
کـه بـرای رســـیدن بــه نتــایج مشــخصتر، 

مطالعات بیشتری الزم است.  
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