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  روي يادگيري فرد كوشش و خطا بر تأثير

  

  :»ماز پيترسن«چكيده تحقيق 

آزمايش ماز ذهني پيترسن مي باشد كه در اين آزمايش مي خواهيم بدانيم كه كوشش و 

در اين آزمايش ما به يك ماز نيازمنديم كه ماز . خطا چه تأثيري روي يادگيري فرد دارد

شاخه تشكيل شده اسـت   12اين ماز كه از  .مي باشد» براي بزرگساالن« ذهني پيترسن 

شاخه ها در امتداد يكـديگر قـرار   . و يك شاخه نيز براي ورود به راه اصلي وجود دارد

خود را  قطع مي كند و باعث تشكيل يـك  » شاخه قبلي« دارند به طوري كه هر شاخه 

خـود  راه اصلي و يك راه فرعي مي شود كه هر كدام از راه هاي اصلي و فرعـي بـراي   

ابتـدا  . اعداد دارند به طوري كه آزمـودني در هـر شـاخه بـر سـر دو راهـي مـي رسـد        

را براي آزمودني مي خواند و او نيـز بايـد يكـي از آنهـا را      19و  14آزمايشگر دو عدد 

را بـراي او مـي    21و  19را انتخـاب كـرد آزمايشـگر اعـداد      14اگر عدد . انتخاب كند

اب كرد آزمايشـگر دو عـدد ديگـر را كـه بـر سـر راه       را انتخ 19خواند و اگر آزمودني 

و اين كار را تـا بـدانجا    17و  14آزمودني وجود دارد را براي او مي خواند يعني اعداد 

ادامه مي دهند تا آزمودني به مقصد رسد و بر اثر كوشش و خطا بتواند بدون غلط سـه  

بت و تعداد غلط هـاي او را  بار از ابتدا به مقصد برسد  آزماينده پاسخهاي آزمودني را ث

بـوده و آزمـودني    (Case study)اين آزمايش به صـورت مطالعـه مـوردي    . مي شمارد

  .ساله مي باشد 24مردي 
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پس از بررس نتايج بدست آمده اين نكته حاصل مي گـردد كـه آزمـودني هـر چـه بـه       

و  از تعداد خطاهـاي او كاسـته شـده   ) مرحله 13پس از (مراحل آخر نزديكتر مي شود 

  .اين فرضيه كه كوشش و خطا باعث يادگيري مي شود تأييد مي گردد

  : »شكل uماز «چكيده تحقيق 

سعي ما بر اين است كه نشان دهيم كوشش و خطـا چـه   ) شكل uماز (در اين آزمايش 

در اين آزمايش مـا بـه يـك    . تأثيري روي يادگيري دارد آيا يادگيري را افزايش مي دهد

آزمـايش بـا اعـالم آمـادگي     . شـكل نيازمنـديم   uان و يك مـاز  كرونومتر براي ثبت زم

مـاز  . آزمودني شروع مي شود و او بايد انگشت خود را روي مبداء شروع ماز قرار دهد

مـي باشـد كـه دو راه بـه      Uمرحله تشكيل شده و هر مرحله شامل يك شـكل   10از  

آنهـا بـه    سمت راست و چپ دارد كه يكي بن بست است و ديگري راه اصلي و همـه 

آزمايشگر بايد . هم مرتبط هستند كه آزمودني بايد آن ها را ارائه دهد تا به مقصد برسد

  . زمان و خطاهاي آزمودني را محاسبه كند

آزمودني بايد اين كار را آن قدر انجام دهد تا پس از سه بار متوالي و بدون خطا مسـير  

فـت يـادگيري صـورت گرفتـه     تنها در اين صورت است كه مي توان گ. ماز را طي كند

  . است

مــي باشــد كــه در آزمايشــگاه  (Case study)ايــن آزمــايش از نــوع مطالعــه مــوردي 

پس از اتمام  اجـراي آزمـايش و ثبـت نمـرات،     . روانشناسي دانشكده انجام شده است

مراحل آزمايش تجزيه و تحليل شدند  و با هم مقايسه گرديدند كـه پـس از ايـن كـار     

نزديكتـر مـي   ) 15مرحلـه  (شود كه آزمودني هر چه به مرحلـه پايـاني   نتيجه گرفته مي 
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ثانيـه كـاهش يافتـه     15ثانيه بـه   45شود از تعداد خطاهاي او كاسته شده و زمان نيز از 

پس اين فرضيه كه تكرار و تمرين موجب كاهش زمان و افزايش يـادگيري مـي   . است

  .شود تأييد مي گردد

  :مقدمه

بدون حافظه شناخت چندان معنايي ندارد، . ز شناخت استحافظه از بعضي جهات مرك

روان شناسان بين سـه نـوع حافظـه    . زيرا هيچ كدام از محصوالت آن باقي نخواهد ماند

  . و بلندمدت) فعال(حسي كوتاه مدت : تمايز قائل اند

داشتن اطالعات در حافظه براي قابل كاربرد كردن آن كافي نيست؛ اطالعـات بـراي در   

شايد به همين دليل اكثـر افـراد چيزهـاي كمـي از     . ودن بايد سازماندهي شوددسترس ب

سازمان دهي زماني واقـع مـي شـود كـه اطالعـات از      . دوران كودكي خود به ياد دارند

به حافظه طوالني مدت از طريق فرآينـد رمزگـذاري منتقـل    ) كوتاه مدت(حافظه فعال 

ره و مفـاهيم قابـل دسـترس تعبيـر و     شود؛ فرآيندي كه اطالعات از طريق آن با طرحوا

شود براي مثال فرض كنيد از كودكي خواسته مي شود نام تك تك پادشـاهان   تفسير مي

او بحاي اينكه همه را جداگانـه از بـر كنـد آنهـا را بـه      ). از حفظ كند(ايراني را بگويد 

از  سلسله هاي مختلف تقسيم مي نمايد، چون مي داند كه بدين وسيله بهتر مـي توانـد  

  .عهده حفظ كردن آنها برآيد

و يـا يـافتن اطالعـات بـه كمـك       (retrieval)سازماندهي در ضمن در فرآيند بازيـابي  

هر بار كه اطالعات را از حافظه طوالني مدت بـه حافظـه فعـال    . حافظه نيز مؤثر است

منتقل مي كنيم، مرور ذهني مي كنيم، گسترش مي دهيم و آن را رمزگـذاري مـي كنـيم    
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يكي از علت هاي اين امر است كه ما اطالعاتي را كه بارها مرر كرده ايم بهتر  به همين 

ما آن را در دستگاه طرحواره ها و مفاهيم به طرق بيشتري ادغام مـي   -سپاريم خاطر مي

  .كنيم، بدين ترتيب راه هاي بسياري براي بازيابي آن وجود دارد

  

  :ادبيات تحقيق

كـه بـدانيم آيـا قـادريم از طريـق كوشـش و خطـا         در اين آزمايش سعي بر اين اسـت 

اطالعاتي را به حافظه دراز مدت انتقال دهيم؟ با توجه بـه اينكـه آزمـايش مربـوط بـه      

كوشش و خطا است و ارتباط مستقيمي با حافظه دارد، پس ما به بررسي اين دو مطلب 

  .مي پردازيم) كوشش و خطا، حافظه(

حافظه : متمايز در حافظه را شناسايي كرده اندپژوهشگران دست كم سه مرحله  :حافظه

، حافظه حسي عبارت است از اندوزش اوليه اطالعات در (Sensory memory)حسي 

 (STM)حافظه كوتاه مدت . حواس، مانند يك تصوير ديداري  يا يك الگوي شنيداري

يك حافظه كار است و در آن اطالعاتي براي مدت كوتاه اندوزش و پردازش مي شـود  

اطالعـات و تجربـه هـايي اسـت  كـه بـراي       : در برگيرنـده  (LTM)حافظه دراز مدت 

  ).1968 –اتكينسون و شيفرين (استفاده در آينده اندوزش شده اند 

دوام اطالعات در حافظه حسي حالت گذرا دارد تصوير هاي ذهني ديـداري بـه مـدت    

اگـر چـه ايـن    . ار مـي ماننـد  ثانيه پايد» 4«ثانيه و صداها اندكي بيشتر تا » 2/1«تا » 4/1«

ثانيه اي به اطالعـات شـنيداري   » 4«ولي دسترسي   زمانها خيلي كوتاه به نظر مي رسند،
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ايم به طور كلي كافي است و گفتـه هـاي مشـخص     براي تحليل مجدد چيزي كه شنيده

  . پيش از آنكه صداها كامالً محو شوند تحليل مي گردند

ثانيه در حافظه كوتاه مـدت پايـدار مـي     30ثر يك  صدا يا تصوير ذهني ديداري حداك

  ). 1995 -ماند پترس و پترسن

مـاده  » 7«گنجايش ما براي نگهداري اطالعات در حافظه كوتاه مدت تقريبـاً محدودبـه   

اطالعاتي است اين گنجايش محدود را مي توان يك نقص جدي دانسـت مگـر اينكـه    

ستفاده مي كنيم روان شناسي بـه نـام   بدانيم چگونه از حافظه كوتاه مدت به نحو موثر ا

با عنـوان  ) 1956(جورج ميلر مشكل گنجايش حافظه كوتاه مدت را در مقاله مشهوري 

  .تشريح كرد» 2«به اضافه منهاي » 7«عدد سحرآميز

برخالف مراحل حافظه حسـي و حافظـه كوتـاه مـدت، گنجـايش حافظـه دراز مـدت        

واند تا زمـاني كـه مـا زنـده هسـتيم      اطالعات در حافظه درازمدت مي ت. محدود نيست

). 1984كالتزكـي ،  ( پايدار بماند، و هرگز براي اندوزش اطالعات تازه جا كم نمي آيد

با وجود اين براي سـودمند بـودن اطالعـات انـدوزش شـده آنهـا را بايـد بـه نحـوي          

سازماندهي كرد كه هنگام مراجعه در دسترس باشند و با ورود اطالعـات تـازه اصـالح    

  . شوند

  :يادگيري از راه كوشش و خطا

اكثر روان شناسان و پرورشكاران معتقدند كه ما رفتارهاي گوناگون خود را از راه هـاي  

اغلب رفتارهاي پيچيدة انسان صرفاً با استفاده از يك روش ياد . گيريم گوناگوني ياد مي

  . گرفته نمي شود
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ه است تداعي بـين چنـدين   در يكي از نظريه هاي يادگيري، يادگيري چنين تعريف شد

ترشح بزاق، پلـك زدن، تغييـر در فشـار    (و يك پاسخ ) غذا، رنگ، مار( محرك بيروني 

ناميـده   (Couditioning)يادگيري تداعي بين درك و يك پاسـخ شـرطي شـدن     )خون

نوعي از اين يادگيري كه شرطي شدن كالسيك نام دارد، شامل يادگيري پاسخ . شود مي

ارادي به محرك هايي است كه به طور طبيعـي چنـين پاسـخهايي را    هاي بازتابي و غير

ايجاد نمي كنند نوع ديگر از شرطي سازي موسوم به شرطي سازي كنشگر يعني همـان  

دربردارنده يادگيري پاسخ هاي ارادي به محرك ها از طريق پيامدهاي پاسخهاي پيشين 

بـا فراينـدهاي تفكـر دارد    يكي ديگر از نظريه هاي يادگيري كه ارتباط بيشـتري  . است

در اين نظريه فرض بر آن است كه  شامل چيـزي اسـت   . نظرية يادگيري شناختي است

طرفداران اين نظريه معتقدنـد كـه   . بيشتر از افراد پاسخ هاي قابل مشاهده به محرك ها

يك عنصر دروني و ذهني در يادگيري وجود دارد كه نمي توان همـواره آن را مسـتقيماً   

گيري قرار داد،  در نتيجه آنها فرآينـدهاي تفكـر را كـه زيربنـاي      هده يا اندازهمورد مشا

  .كنند رفتارهاي قابل مشاهده هستند، بررسي مي

اي، عناصر شرطي سازي و نظريه هاي يادگيري شـناختي را بـا    نظريه يادگيري مشاهده

عينـي را از  يكديگر مي آميزد اين نظريه تبيين مي كند كه چگونه مي تـوان رفتارهـاي م  

طريق تماشاي الگوهايي كه آنها را انجام مي دهند آموخت، بسته به ارزشـي كـه بـراي    

الگو يا پيامدهاي رفتاري كه نظاره مي كنيم قايل هستيم مي آموزيم كـه رفتـار الگـو را    

  .تقليد كنيم يا نه
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  :»ماز پيترسن«طرح تحقيق 

در اين آزمايش مي خواهيم اثر تكرار و تمرين را روي يادگيرنده بسنجيم سـواالتي كـه   

  :در اين آزمايش مطرح مي شوند به شرح زير است

  آيا تكرار و تمرين باعث كاهش زمان مي شود؟ -1

  آيا تكرار و تمرين در يادگيري موثر است؟ -2

  :فرضيه تحقيق

  . ري مي گرددتكرار و تمرين باعث كاهش زمان و افزايش يادگي

  .وسايل آزمايش يك نمونه از ماز پيترسن يك عدد مداد و كاغذ براي ثبت نمرات

  :نمونه

ما يك آزمودني دانشجوي روانشناسي بوده و آزمايش در آزمايشگاه روان شناسـي   نمونة

  .دانشگاه عالمه طباطبائي انجام شده است

   :اجراي آزمايش

خود ياد بگيرد يادگيري از راه كوشش و خطـا   آزمودني بايد اين ماز را به كمك حافظه

  .حركتي نيست بلكه ذهني هستند-انجام گيرد اما اين كوشش و خطا از راه حسي

شاخه تشكيل شده است و يك شاخه در ابتـدا   12ماز ذهني پيرسن براي بزرگساالن از 

ي دارد كه از آنجا وارد راه اصلي مي شـويم هـر كـدام از ايـن شـاخه هـا داراي اعـداد       

هستند كه راه اصلي و فرعي را از هم متمايز مي كنند و خط اصلي نيـز كـه از آن وارد   

در دو سر آن داراي دو عدد است مي توان گفت كـه هـر كـدام از    . راه اصلي مي شويم

شاخه ها داراي دو عدد هستند كه هر كدام از شاخه ها نيز در امتداد يكديگر قـرار مـي   
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قطع مي كند كه در هر شاخه شاهد يك دو راهي هسـتيم  گيرند  و هر شاخه ديگري را 

آزمايشگر ابتدا دو عددي را كـه  . كه يكي از آنها راه اصلي و ديگري بن بست مي باشد

به دو راهي اول ختم مي شوند به آزمودني مي گويد و او بايد يكي از آنهـا را انتخـاب   

دني قـرار دارنـد مـي خوانـد     نمايد بعد دو عدد ديگر را كه در انتهاي راه انتخابي آزمـو 

آزمودني دوباره يكي از دو مورد پيشنهادي را انتخاب مي نمايد اين كـار آن قـدر ادامـه    

. پيدا مي كند تا آزمودني شاخة دوازدهم را نيز پشت سـر بگـذارد و بـه مقصـد برسـد     

شخص آزمايشگر هميشه دو عدد مربوط به دو راهي را كه آزمودني در آنجا قـرار دارد  

تيار او مي گذارد اين دو عدد بايد به طور تصادفي ارائه گردنـد و عـددي كـه راه    در اخ

بـه عنـوان   . اصلي را نشان مي دهد گاهي اول و گاهي دوم به آزمودني گفته مي شـوند 

مثال در اين فاز كه ما اين آزمايش را انجام داديم دو عددي كه بايد در ابتدا به آزمودني 

را بـراي آزمـودني    19و  14مـثالً اگـر   . مي باشد 21عدد  و 19و  14گفته شوند اعداد 

را براي  او  21و  19را انتخاب كرد ما بايد بار دوم اعداد  14بخوانيم اگر آزمودني عدد 

راه اصـلي اسـت و    19بايد بفهمد كه عدد  19بخوانيم كه آزمودني از طريق تكرار عدد 

را بـراي او   71و  41ر دوم بايد اعداد را انتخاب كرد ما با 19اگر بار اول آزمودني عدد 

بخوانيم و همين طور ادامه مي يابد تا آزمودني به مقصد برسد آزماينده همه پاسخ هاي 

آزمودني را يادداشت مي كند در مورد هر تمرين تعـداد خطاهـا را مـي شـمارد ناگفتـه      

بار پشت سـر  نماند كه آزمودني بايد آن قدر اين آزمايش را انجام دهد تا جايي كه سه 

هم و بدون غلط به مقصد رسد در اين صورت است كه مي توانيم بگوييم كه يادگيري 

  . حاصل شده است



  ٩

آزمودني نبايد قبل از اجراي آزمـايش مـاز را ببينـد در غيـر ايـن صـورت الزم        :توجه

  .خواهد شد كه آزماينده ماز ديگري را با شماره هاي ديگر براي آزمودني بخواند

  

  »شكل uماز « طرح تحقيق

در اين آزمايش سعي بر آن است كه اثـر تكـرار و تمـرين را روي يـادگيري و كـاهش      

زمان بسنجيم كه آيا تكرار وتمرين زمان را كاهش مي دهد؟ سواالتي در ايـن آزمـايش   

  : ممكن است كه به ذهن خطور كنند كه

  آيا تكرار و تمرين موجب كاهش زمان مي شود؟ -1

  يادگيري مي شود؟ آيا تكرار و تمرين باعث -2

   :فرضيه تحقيق

  . تكرار وتمرين باعث كاهش زمان و افزايش يادگيري مي شود

  : وسايل آزمايش

  .شكل  يك كاغذ و مداد براي ثبت نتايج Uيك عدد كرونومتر، يك ماز 

دراين آزمون آزمودني بايد بتواند مراحل ماز را بـه كمـك حافظـه يـاد     : اجراي آزمايش

  .ش و خطا كه ذهني مي باشد مراحل را ياد بگيردبگيرد و از راه كوش

 10شـكل شـامل    Uآزمـون  . آزمودني نبايد ماز را ببيند چون مسير را شناسايي مي كند

مسير است كه يكي به طـرف   2داراي  U، كه هر كدام از اشكال Uتا شكل  10مرحله، 

ت كـه  راست و ديگري به طرف چپ كه يكي از آنها راه اصلي و ديگري بن بست اسـ 
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آزمودني انگشت خود را در ابتداي ماز قـرار مـي دهـد و هـر وقـت كـه شـروع كـرد         

كرونومتر زده مي شود و در حين اينكـه آزمـودني مسـير را طـي مـي كنـد آزمايشـگر        

خطاهاي او را محاسبه مي كند آزمودني بايد انگشت خود را در داخل ماز حركت دهد 

بتواند مسير اصلي را پيـدا كنـد و آنقـدر    و مسير را طي كند تا از طريق كوشش و خطا 

اين كار را انجام دهد كه بتواند سه بار متوالي و بدون خطا از ابتدا تا آخر مسير را طـي  

آزمايشگر در هر مرحله زمان را محاسبه مي كند و خطاهاي آزمـودني شـمارش و   . كند

ي صـورت  تنها در صورتي مي تـوان گفـت كـه يـادگير    . آنها را در جدول ثبت مي كند

  .گرفته كه آزمودني بتواند سه بار متوالي و بدون اشتباه مسير را طي كند

در هنگام اجراي اين آزمايش چشم آزمودني با يك چشم بند بسته مـي شـود و نحـوه    

محاسبه خطاها بدين صورت است كه اگر آزمودني حتي يك ذره تضاد فكري پيدا كند 

  .خطا محسوب مي شود. رددو به داخل مسير بن بست برود مجدداً بر گ
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  »ماز پيترسن«نتايج آزمايش 

  

  خطا  اعدد انتخابي  مراحل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

19-71-32-17-56-33-84-39-17-11-40-81-53-80  

19-41-71-13-56-33-84-19-39-73-11-40-74-81-53-62-80  

19-71-17-13-56-48-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-41-71-32-17-56-48-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-13-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-60-73-40-81-53-80  

19-71-17-13-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-13-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

19-71-17-56-33-84-39-73-40-81-53-80  

2  

6  

2  

3  

0  

2  

1  

1  

1  

1  

0  

0  

0  

مرحلـه توانسـته اسـت كـه     » 13«در اين جدول مشاهده مي گردد كه آزمـودني بعـد از   

تـوالي انجـام دهـد و بعـد از     يادگيري صورت بگيرد و سه مرحله را بـدون اشـتباه و م  

بررسي مراحل آزمايش نتيجه مي شود كه آزمودني هر چه به مراحل پاياني نزديك مـي  

، و در آخر 1، 2خطا، سپس  3خطا به  6شود از اشتباهات او كاسته شده تا جايي كه از 

بنابراين مي توان گفـت كـه بـا توجـه بـه      . هر سه مرحله را بدون خطا انجام داده است
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پس كوشش و خطا در يـادگيري مـوثر بـوده و ايـن     . ه از تعداد  خطاها كاسته شداينك

  .فرضيه كه كوشش و خطا باعث افزايش يادگيري مي شود تأييد مي گردد

  

  : »شكل uماز «نتايج آزمايش 

  خطا  زمان  مراحل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

“45  

45  

49  

34  

36  

29  

37  

25  

26  

22  

18  

21  

16  

16  

15  

6  

7  

5  

5  

6  

4  

3  

3  

3  

1  

0  

1  

0  

0  

0  

  .زمان به ثانيه محاسبه گرديده است •
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  :بحث و تعبير و تفسير

در اين آزمايش سعي ما بر اين بود كه نشان دهيم آيا تمرين و تكرار زمـان عملكـرد را   

  كاهش مي دهد و باعث افزايش يادگيري مي شود يا نه؟

زمان و تعداد خطا بـه ايـن نتيجـه مـي     بعد از ثبت نتايج مقايسه مراحل آزمايش از نظر 

ثانيه شروع و در مراحل  45رسيم كه در هر مرحله از تعداد خطاها كاسته و زمان نيز از 

ثانيه رسيده است كه نشان مي دهد با كوشـش و خطـاي فـراوان از     16و  15پاياني به 

آخـر   تعداد خطاها و زمان كاسته شده و آزمودني نيز توانسته است كـه در سـه مرحلـة   

بدون هيچ گونه اشتباهي مسير را طي كند و ايـن فرضـيه كـه تكـرار و تمـرين باعـث       

  .كاهش زمان و افزايش يادگيري مي شود تأييد مي گردد

  

  :گزارش باليني

وي هـر بـار كـه    . آزمودني اشتياق فراواني براي اجراي آزمايش با سرعتي بـاال داشـت  

طبق گفته (ري سريع بر نقشة ذهني كرد در ذهن خود مرو مسيري را درست انتخاب مي

عـواملي ماننـد خسـتگي ناشـي از     . داشت و آن را گسترش و بسـط مـي داد  ) آزمودني

، هـم  »بعدازظهر و پس از صرف ناهـار  3: 15ساعت «ساعت نامناسب اجراي آزمايش 

چنين هواي مطبوع بهاري و شلوغي آزمايشگاه موجبات حواسپرتي آزمودني را فـراهم  

در ضمن كمبود وسايل آزمايشگاهي . ملكرد وي را تضعيف مي نمودندمي آوردند و ع



  ١٤

از . نيز تا اندازه اي باعث پريشاني خاطر آزمودني و هم چنين آزماينـده را فـراهم آورد  

  .اين رو كه هر دو نگران تأخير در اجراي آزمايش و نرسيدن به سرويس خوابگاه بودند
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