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يادگيري در رويكرد شناختي

دكتر كمال خرازي

مهمقد

اي مركب از علم شناختي به عنوان دانشي چند رشتهعلوم

شناسي، هوش مصنوعي و فلسفه ذهن شناسي، زباناعصاب، روان

هاي نو است كه در چند دهه اخير توانسته است يكي از دانش

اين دانش . ن آدمي بگشايدرازهاي نهفته بيشتري را درباره مغز و ذه

نو بر همه ابعاد حيات انساني، هر آنچه با مغز و ذهن انسان سروكار 

هايي كه ترين زمينهدارد، تأثيرگذار است و طبعاً يكي از مهم

هاي آن خواهد پذيرفت آموزش و پرورش بيشترين تأثير را از يافته

. باشدمي

ي فرعي علومهاشناسي شناختي به عنوان يكي از شاخهروان

هاي علومشناختي تالش دارد كاركردهاي مغز را بر اساس يافته

شناختي تبيين كند و آموزش و پرورش شناختي بر آن است كه 

در . 1رويكرد شناختي را در صحنه آموزش و پرورش تجربه نمايد

شناسي يعني يادگيري بر اين مقاله يكي از موضوعات مهم روان

.گردديين مياساس رويكردشناختي تب

افتد؟ يادگيري چيست و چگونه اتفاق مي
توان با قاطعيت به اين سؤال پاسخ گفت و هرچند هنوز نمي

هاي جاري دانش بشر درباره آن ناكافي است، ولي بر اساس يافته

جديد يا 2هاي عصبيعلم اعصاب يادگيري در اثر تشكيل پيوندگاه

وجود در مغز اتفاق هاي عصبي متقويت و يا تضعيف پيوندگاه

كساني كه در زمينه خاصي كارآزموده و ماهر تلقي . افتدمي

تر در مقايسه با هاي عصبي پيچيدهاي از پيوندگاهشوند از شبكهمي

مطالعات نوروفيزيولوژيك وجود چنين . افراد نوآموز برخوردارند

مطالعات زيادي درباره . دهدتفاوتي را به خوبي نشان مي

غز انسان با استفاده از ابزارهاي تصويربرداري انجام كاركردهاي م

.   3گرفته است

100در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه مغز انسان حدود 

تواند هزاران بيليون سلول عصبي دارد و هر سلول عصبي مي

تعداد . هاي عصبي داشته باشدپيوندگاه عصبي با ساير سلول

بستگي به ميزان يادگيري فرد در ها هاي عصبي يا سيناپسپيوندگاه

هاي اي از پيوندگاهيك حوزه خاص دارد كه به صورت شبكه

1.گرددعصبي پيچيده در ناحيه تخصصي مغز او پديدار مي

هاي عصبي فراواني برخوردار در بدو تولد، نوزاد از پيوندگاه

 ماهگي شبكه عصبي 10 ماهگي تا دوطوري كه در فاصله است به

هاي ، ولي  اين شبكه4كندري از يك فرد بزرگسال پيدا ميتپيچيده

كار گرفته مانند، مگر آنكه بهعصبي اوليه به قوت خود باقي نمي

شوند و اغلب آنها از و تنظيم ميشوند؛ در غير اين صورت هرس

_____________________________________________
ن و كانوي اي بر آموزش و پرورش شناختي تأليف اشمبراي اطالعات بيشتر به كتاب مقدمه-1

.، مراجعه نماييد1384ترجمه سيد كمال خرازي از انتشارات پژوهشكده علوم شناختي، سال 

2- neural synapses
شود كه از ها و ابزارهاي مختلفي استفاده ميبراي تصوير برداري از كاركردهاي مغزي از فناوري-3

(Functional Magnetic Resonance Imaging)هجمل fMRI،

(Positron Emission Tomography) PET ،MEG

(Magnetoencephalography) ،(Electroencephalogram) EEG ،ERP

(event-related potentials) ،(Optic Topography) OTو NIRS (Near 

Infrared Spectroscopy)هاي خاص خود براي هركدام از اين ابزارها داراي مزيت. باشدمي

از دو ابزار اول و دوم براي جايابي كاركردهاي مغزي . كاركردهاي مغزي هستندتصويربرداري از 

هاياز ابزار. هاي مختلف مغز را ندارندشود، ولي توانايي رديابي تعامل موجود بين بخشاستفاده مي

 پنجم و هاياز ابزار. شودهاي مغزي استفاده ميهاي ناشي از فعاليتسوم و چهارم براي ثبت فركانس

م براي كسب اطالعات درباره معماري سيستم پردازش عصبي مغز از طريق ثبت عملكرد ماهانه شش

.شودآن بهره گرفته مي

4- Understanding the Brain: Toward a New Learning Science, OECD, 
2000 (p. 73).

ده
زي
گ



يادگيري در رويكرد شناختي

����� ��	


����  ��� ������ ���� ���� ���	� � ���� ��� ���
��

توانايي كودكان در يادگيري هر نوع زبان و صداهاي . روندبين مي

هاي اي از پيوندگاهنين شبكهمختص آن، برخاسته از وجود چ

البته در سنين باالتر نيز . عصبي پيچيده در مغز كودك است

شود، ولي به تالش هاي عصبي مييادگيري باعث پيدايش پيوندگاه

. بيشتري نياز دارد

به اين ترتيب، بايد بين دانشي كه در اثر رشد و دانشي كه در 

موقعي اكتساب دانش . يز قائل شداشود، تماثر يادگيري حاصل مي

ها و در ميان شود كه در ميان همه فرهنگ شناخته مي"رشد"جديد 

اكتساب . اعضاي هر فرهنگ همواره در سن خاصي اتفاق افتد

شود كه در سنين مختلف، نه در  ناميده مي"يادگيري"دانش موقعي 

. ها و نه در ميان همه اعضاي يك فرهنگ رخ دهدهمه فرهنگ

گذارد شناختي جاي اين سؤال اساسي را باقي مياين تمايز زبان

شود محصول  خوانده مي"يادگيري" يا "رشد"كه آنچه 

فرآيندهاي مشابه يا متفاوت، كداميك است؟ دانشمندان علم 

بين دو نوع فرآيند كه ) 2001، 2 و گريناف1بروئر(اعصاب رشد 

ر انتظار ديادگيري : اندشوند تميز دادهمنجر به تغييراتي در مغز مي

اين تفكيك براي آشنايي با .4 و يادگيري وابسته به تجربه3تجربه

هاي آنها مفيد به نظر زيربناي عصبي رشد و يادگيري و تفاوت

. رسدمي

مربوط در انتظار تجربه  يادگيري، فرآيندهاي -در پيوستار رشد

اين فرآيندها متكي بر توليد .  است"رشد"به انتهاي پيوستار يعني 

هاي عصبي در آغاز حيات در مغز و سپس هرس ه پيوندگاهانبو

هاي انبوه نيز تنظيم اين پيوندگاه. هاي وسيعي از آن استبخش

تجربه هنجار در زمان هنجار منجر به . بستگي به تجربه دارد

هاي عادي را حفظ شود كه پيوندگاههاي عصبي ميفعاليت

هاي منجر به پيوندگاهاي در زمان عادي فقدان چنين تجربه. كنندمي

بنابراين دوره حساسي وجود دارد كه  در آن . گرددغير عادي مي

دوره بايد تجربه مناسب اتفاق افتد تا تأثير عادي خود را بر رشد مغز 

.  برجاي بگذارد

معتقدند كه مزيت ) 1987 (6 و واالس5، بلكگريناف

س فرآيندهاي در انتظار تجربه اين است كه بر اساس آن شان

اكتساب كارآمد در محيط عادي و تطبيق با محيط غيرعادي هر دو 

در واقع ژنها مسيري ابتدايي و خام را براي شكل نهايي . وجود دارد

سازند و بدين ترتيب، اكتساب در محيط عادي را فرآيند فراهم مي

هاي فيزيكي نيز اما محيط غيرعادي يا كاستي. نمايندتسهيل مي

شود و سازمان جايگزيني را  عصبي متفاوتي ميهايمنجر به فعاليت

.آوردمتناسب با شرايط غيرعادي براي فعاليت مغزي پديد مي

هاي مغزي در كودكان ناشنوا و نابينا اين نظريه مشاهده فعاليت

). 8،2002؛ نويل و باوليه1995، 7نويل(را تأييد كرده است 

 ابتداي تولد همانند كودكاني كه كامالً ناشنوا و يا نابينا هستند در

هاي هاي عصبي انبوه براي رشد فعاليتساير نوزادان از پيوندگاه

هاي حساس مختلف مغزي خود برخوردارند، ولي در همان ماه

گيرند تبديل به بخشي هايي كه مورد استفاده قرار نمياوليه بخش

در . شوند كه نوزاد از ابزار الزم براي تغذيه آن برخوردار استمي

 بخش شنوايي نيز در اختيار بينايي قرار ،زادان ناشنوا ولي بينانو

گيرد و بالعكس، در نوزادان نابينا ولي شنوا بخش بينايي در مي

1.گيرداختيار شنوايي و حواس ديگر آنها قرار مي

وابسته به  يادگيري فرآيندهاي -در انتهاي ديگر پيوستار رشد

مباني عصبي چيزي است كه ما اين فرآيندها . اند قرار گرفتهتجربه

گيري در فرآيندهاي وابسته به تجربه، شكل. ناميمرا يادگيري ميآن

هاي عصبي در ميان افراد مختلف متفاوت است و بستگي پيوندگاه

اي براي آنها پيش آيد يا نيايد و اينكه به اين دارد كه چنين تجربه

ات در پاسخ به بنابراين، با پردازش اطالع. چه زماني اتفاق افتد

. گيرندهاي عصبي خاصي  شكل ميفعاليت عصبي خاص، پيوندگاه

 دقيقه پس از هر 15 تا 10تواند با سرعتي برابر با ها مياين پيوندگاه

اگر تجربه ). 1984 و گريناف، 9جچن(تجربه جديد شكل بگيرند 

.مانندهاي مزبور تقويت شده، باقي ميمزبور تكرار گردد پيوندگاه

 تحليل وجوه تشابه و تفارق بين فرآيندهاي در انتظار تجربه اين

هر دو سازوكار تغيير، شامل . دهدو وابسته به تجربه را نشان مي

. هاي عصبي و هرس آنهاستاي از توليد انبوه پيوندگاهچرخه

كند كه كداميك از همچنين در هر دو، فعاليت عصبي تعيين مي

نوع رويدادي كه . يك از بين بروندها باقي بمانند و كدامپيوندگاه

كند اين هاي عصبي و جايابي آنها را در مغز آغاز ميتوليد پيوندگاه

_____________________________________________
1- Black 2- Wallace
3- experience-expectant 4- experience-dependent
5- Bruer 6- Greenough
7- Neville 8 - Bavellier
9- Change
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چالش موجود . نمايددو نوع فرآيند را از يكديگر تفكيك مي

توصيف دقيق سازوكارهاي تغيير در سطح شناختي است كه بتوان 

تر درك تشابه و تفارق بين يادگيري و رشد را از نظر شناختي به

. كرد

؟ست اثر كدامؤشرايط يادگيري كيفي و م

براساس رويكرد شناختي كيفيت يادگيري زماني باالست كه 

:سه شرط زير وجود داشته باشد

آموز از اعتماد به نفس و عزت نفس بااليي برخوردار دانش-1

.باشد

.براي يادگيري انگيزه كافي داشته باشد-2

.لي كمتر تهديد كننده باشدمحيط براي او پرچالش، و-3

به بيان ديگر در آموزش و پرورش شناختي ما به جاي تربيت 

يادگيرندگان از طريق اتكاي  بر ديگران در صدد تربيت 

 ياد و1يادگيرندگاني هستيم كه مهارت در يادگيري را كسب كنند

آموز از طريق اين ترتيب دانشبه. بگيرند كه چگونه بايد ياد بگيرند

كند به جاي آنكه در رشد خود متكي  شخصي خود رشد ميتجربه

كردن شرايط و وظيفه مدرسه نيز صرفاً فراهم. 2بر ديگران باشد

.آموز استتسهيل يادگيري دانش

بهترين زمان يادگيري چيست؟
شناختي براي هر يادگيري دوره هاي علومبر اساس يافته

بايد از آنها هاي فرصت وجود دارد كه حساسي همچون پنجره

مثالً زبان . حداكثر استفاده را براي آموزش كودكان انجام داد

هاي اي بايد به كودك آموزش داد كه شبكهخارجي را در دوره

. هاي عصبي مغز او آماده دريافت هر نوع زباني استپيوندگاه

كودكان در اين سنين ساختار و صداهاي خاص هر نوع زباني را به 

در اين دوره يادگيري كودك از نوع در انتظار . دگيرنآساني فرامي

.  تجربه است

هاي اگر كودك در اين دوره يادگيري را تجربه نكند شبكه

البته يادگيري زبان پس از آن دوره نيز . روندمزبور از بين مي

هاي عصبي الزم پذير است و مجدداً منجر به تشكيل پيوندگاهامكان

گير است و همانند شود، ولي به تالش بيشتري نياز دارد و وقتمي

يادگيري كودك پس از . اس نيستيادگيري طبيعي در دوره حس

اي كه بايد توجه  نكته.دوره حساس از نوع وابسته به تجربه است

هاي كه عرضه محركات آموزشي به كودكان در دورهداشت آن

مختلف بايد متوازن و متناسب باشد و اين يكي از ابعاد هنر با فن 

. آموزش است

 ضعيف هاي حساس يادگيري هنوزاطالعات ما درباره دوره

هاي اوليه توان در سالاست، ولي قطعاً زبان خارجي را بهتر مي

دبستاني را هاي پيشبدين ترتيب سال. كودكي به او آموخت

اين، عالوه بر. توان دوره حساس يادگيري زبان خارجي دانستمي

آموزش كار گروهي و مهارت در يادگيري را نيز در اين سنين بهتر 

.  ختتوان به كودكان آمومي

هاي خود كودكان از نظريه برخوردارند و دنيا را بر اساس نظريه

شناسي، آنها روزانه فيزيك، زيست. كنندتحليل و توجيه مي

هاي ذهني خود را آموزند و نظريهشناسي و علوم ديگر را ميروان

). 5،1999 و كان4 ملتزولف،3گوپنيك(گذارند به آزمايش مي

بايد همچون يك دانشمند برخورد كرد و آموز بنابراين، با دانش

نقش . امكانات الزم را در اختيار او قرار داد تا خود تجربه كند

مدرسه و معلم تسهيل تجربه كودك و راهنمايي اوست تا به 

1.هاي درستي دست يابدنظريه

لوازم يادگيري چيست؟
شناسي ويژه روانشناختي، بههاي علوماين ترتيب يافتهبه

كند تا سازوكار يادگيري توسط مغز و  به ما كمك ميشناختي

ريزي براي آموزش برنامه. بهترين زمان انجام آنرا بهتر درك كنيم

هاي حساس يادگيري انجام دهيم و كودكان را بر اساس دوره

وسايل تجربه و يادگيري كودكان را متناسب با آن دوره سني ايشان 

طالعات و ارتباطات قادر است در اين راستا فناوري ا. فراهم سازيم

ايجاد محيط  . نمايدهاي چشمگيري به يادگيري كودك كمك

تواند دنيايي از تجربه و مجازي يادگيري عالوه بر محيط واقعي مي

البته الزمه يادگيري كيفي، . يادگيري را براي كودكان فراهم سازد

آموز به جاي گذاري بيشتر بر روي خود دانشسرمايه

_____________________________________________
1- Mastery learners vs. dependency learners
2- experience vs. dependent development
3- Gupnik 4 - Meltzolf
5- Kuhn
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آموز بايد در دانش. اري بر روي تدريس به اوستگذسرمايه

. وظيفه ما آموختن نحوه يادگيري به اوست. يادگيري خودكار باشد

ها در يادگيري كدامند؟اولويت
ترتيب عبارت از شد اولويت يادگيري بهدر گذشته تصور مي

امروزه بر اساس رويكرد . است) KSA(1دانش، مهارت و نگرش

ترتيب  اين است كه اولويت يادگيري بايد بهشناختي اعتقاد بر

نگرش و بينش انسان در . باشد) ASK (2نگرش، مهارت و دانش

داند در پي چه اگر نگرش نباشد انسان نمي. اولويت اول است

ها و دانش خود به نحو تواند از مهارتدانشي بايد باشد و نمي

. صحيح استفاده نمايد

. يت بااليي برخوردار استتربيت هيجاني كودك نيز از اهم

يكي از . نقش بسيار مهمي در شناخت كودك دارندهيجانات 

آموز  دانش3اهداف مهم آموزش و پرورش بايد كفايت هيجاني

كفايت هيجاني كودك بر نگرش او نسبت به ديگران و نيز . باشد

ارزش اطالعات . هاي او تأثير خواهد گذاشتدانش و مهارت

 نمود و زيبايي دانش و مهارت را حس دريافتي را درك خواهد

.گويند مي4 به اين توانايي ظرفيت هيجاني.دكرخواهد 

نتيجه
ترديد آينده متفاوتي را در شناختي بيآوردهاي علومدست

عالوه بر علم اعصاب، . دهدحوزه يادگيري انسان نويد مي

شناسي شناختي، هوش مصنوعي نيز در رفع شناسي و زبانروان

هاي مغزي او نقش شايان هاي ذهن انسان و جبران آسيبيكاست

البته، تذكر اين نكته ضروري است . توجهي را بازي خواهد كرد

آميز درباره آنچه تا كه بايد از تفسير و تعبيرهاي غير علمي و اغراق

دانيم شديداً احتراز و در به حال از مغز  و كاركردهاي آن مي

. تي احتياط كامل را  رعايت كنيمهاي علوم شناخكاربرد يافته

هاي اين دانش نو و رازهايي كه در عين حال بايد بر اساس يافته

تا به حال از مغز  و ذهن انسان گشوده است در صدد توسعه و 

هاي جاري آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان و اصالح روش

نحوي كه بتوان با صرف حداقل انرژي نيز بزرگساالن باشيم، به

برداري را از اين ارزاني خداوند بكنيم و توليدات حداكثر بهره

. تري را از مغز خود انتظار داشته باشيمارزشمندتر و مهم

حجم مغز انسان ناچيز است، ولي دنياي بزرگي در آن نهفته 

. دنيايي از امكانات، خالقيت، نوآوري، فكر، ايمان و اراده. 5است

ن خود را بياموزيم و به استفاده ساده بايد راه استفاده مناسب از ذه

.از آن و يا سوء استفاده ديگران از آن رضايت ندهيم

1- knowledge, skills, attitudes 2- attitudes, skills, knowledge
3- emotional competency 4- emotional valence

آيا .   انطوي العالم االكبراتزعم انك جرم صغير و فيك: فرمايدحضرت علي عليه السالم مي-5

.كني جرمي كوچك هستي؟ در حالي كه دنياي بزرگي در تو نهفته استتصور مي
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