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 چکيده
 ارتباط همچنین و ذهن عملکرد و ها ویژگی با رابطه در مطالعه و بررسی تحقیق این از هدف

 کاملی فتعری که است این بر سعی مطالعه این در ابتدا. باشد می زبانشناسی و یادگیری با آن

 ذهن خواص و ها ویژگی یبررس به نیز ادامه در و شود ارائه متفاوت محققان دیدگاه از ذهن از

 و رفتارگرایی شناختی، های نظریه مطالعه این در محقق که این بر عالوه. است شده پرداخته

 یزبانشناس حوزه در آن عملکرد و ذهن بین ارتباط به داده، قرار بررسی مورد را ساختارگرایی

 تحلیل ار ادگیریی حصول عدم یا حصول شرایط یادگیری، های نظریه. است داشته اشاراتی نیز

 :رفتاری های نظریه. شوند می بندی طبقه شناختی و رفتاری بزرگ مجموعه دو در و کرده

 های ریهنظ -. شود می تبیین مشاهده قابل تجارب ی وسیله به رفتار که معتقدند طرفدارانش

 ورتص به است ممکن که است درونی فرآیند یک یادگیری، که باورند این بر آنان:  شناختی

 حافظه در و ایجاد فرد در تواناییهایی صورت به بلکه نشود ظاهر آشکار، رفتار در فوری تغییر

. دهد قرار استفاده مورد را ها توانایی آن تواند می بخواهد، که وقت هر و میشود ذخیره او ی

 .باشد می پیشین شده انجام تحقیقات بر مروری تحقیق این که است ذکر به الزم

  .ذهن، عملکرد ذهن، ساختار ذهن، نظریه های شناختی و یادگیری :واژگان کليدي
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 .دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی

 

  نام نویسنده مسئول:

 اشرف وزیري

 خواص و عملکرد هاي شناختی ذهن

http://www.psyj.ir/


 85 -62، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
 ادراک، اندیشه، از دریافتی هایآگاهی و ذاتی هوش. شودمی نامیده مغز که واحد فرماندهی یک با است ای مجموعه ذهن، واژه ی

 توسط مغز از شده صادر هایفرمان. (3891وند )اتکینسون می ش مغز؛ فرماندهی اسم به تشکلی در مجموعاً تخیل؛ امیال، احساسات، حافظه،

. وندشمی عمل یک نشدن یا شدن انجام باعث و رسیده مختلف اندام های در سلول میلیاردها به است چاالک و زنده ایرساننده پیام که نخاع

 نآدمیا در نفس به اعتماد احساس و شادابی باعث روند این که گردانندمی بر مغز به را مربوطه بک فید محیطی هایسنج حس و هاپایانه

 .استنباط می شود عقلی و فکری محاسبات به منظور بیشتر مردم، عامه ی نزد در ذهن واژه عمدتاً البته. شودمی

 ون،افالط بودا، زرتشت، مانند افرادی توسط ذهن، ماهیت درباره ی تفکرات اولین. است شماربی آن کارکرد و ذهن به مربوط هاینظریه

 پایه رب گذشتگان، هایتئوری. گرفت صورت اسالمی فالسفه توسط هاآن از پس و هند و یونان باستانی متفکران و فالسفه دیگر و شانکرا

 هایپ بر که معاصر هایتئوری در. داندمی ذاتی جوهر و ماوراءالطبیعه روح، ذهن، میان پیوندی را ذهن فلسفه و شده بنا الهیات و خداگرایی

 جلوه دو دارای که داننددارد؛ می قرار آن در مغز که سر، کاسه درون هایاز فعالیت انعکاسی را ذهن است، مغز درباره ی علمی هایپژوهش

  .ارادی غیر چه و ارادی چه می کند حس و اندیشد می آن به انسان که چیزی ست آن تمامی ذهن جایگاه .است ناخودآگاه و خودآگاه

( نظریه ذهن را به عنوان قدرت ذهن انسان برای تصور کردن حالت های ذهنی خودش و دیگران تعریف می کند. شافر 3899لزلی )

( نیز نظریه ذهن را وجه تمایز خود عمومی و خود خصوصی می داند که داللت بر کسب نظریه ذهن دارد؛ درک اینکه مردم حالت های 0222)

( نیز نظریه ذهن 0220ی دارند که اغلب هدایت کننده رفتار آنها است. استینگتون ) به نقل از سنمان ذهنی از قبیل باورها، امیال، و مقاصد

را درک تعامل اجتماعی به وسیله باورها، امیال، قصدها و هیجان ها به خود و دیگران به منظور تبیین و پیش بینی رفتار تعریف می کند. 

ختلف ذهن، از جمله رویاها، تخیل و باورها و نیز داشتن یک چهارچوب علی ـ تبیینی برای به اکتساب نظریه ذهن بر بازشناسی مقوله های م

 (. 0222حساب آوردن اعمال افراد دیگر داللت دارد، یعنی، تبیین اینکه چرا شخصی رفتاری را انجام می دهد )بورکلند، 

استاد . است امرائی نظریه آنها مشهورترین که باشدمی متفاوت نظریات بقیه با کل طور به که گردیده ارائه هم نظریاتی وجود این با 

حسن امرائی عبدُوَلی پژوهشگر روانشناسی در طول مطالعات و پژوهش های بنیادی خود نظریه ای را ارائه نموده اند که ذهن را بعد مادی 

حافظه در تبادل هستی با عالم خود آگاهی و  . وی معتقد است که ذهن جنبه مادی دارد و در کنش و انسجام باوجود انسان می داند

این نظریه در حالی ارائه شده است که تمام اندیشه های علمی و باالخص دانشمندان  اخودآگاهی موجب تغییرات شگفت انگیزی می شود.ن

ن استفاده نموده که البته جزئیات فن، ذهن را مجرد دانسته و در آن شک ندارند. جالب اینجا است ایشان از همین نظریه برای رد نظریه داروی

نشده است. در هر صورت اینکه ذهن جنبه مادی داشته باشد و جسم انسان از ذهن باشد به نظر می رسد بسیار شگفت انگیز و  آن منتشر

  .باید صبر کرد و دید که نظر علما و دانشمندان روانشناسی در این مورد چیست حیرت آور باشد.

. زیگموند فروید، روانشناس مشهور اتریشی است گرفته قرار خودآگاه ضمیر آن باالی بخش در که مولی استذهن شبیه یک مثلث مع

 ضمیر) کوچکی بخش که( انسان ذهن) بزرگی یخ تکه مانند احتماالً اولین شخصی بوده که این مفهوم را در جامعه عمومیت داده است.

 ضمیر پایین بخش در .است کرده اشغال را شما ذهن حجم 32۱ حدود در چیزی فقط آگاهخود ضمیر. دارد قرار آب از خارج آن از( خودآگاه

 توانایی ۵۵۱ حدود در چیزی بیشتری، مساحت خودآگاه ضمیر نسبت به که است گرفته قرار آگاه نیمه ضمیر انسان، ذهن مثلث در خودآگاه

 که دارد وجود ناخودآگاه ضمیر انسان، ذهن مثلث انتهایی قسمت در آگاه نیمه ذهن از پس .گیرد می قدرت بخش این از انسان ذهن های

( آگاه نیمه ضمیر وجود به توجه با) وسیع و انسان، ذهن از بخش این. گیرد می نشأت بخش این از انسان تفکرات 1۵۱ حدود در چیزی

 تهناشناخ و دور بشر دسترس از هم هنوز که ااقیانوس ه عمیق و تاریک اعماق مانند. باشد می خوداگاه ضمیر افکار توسط دسترس غیرقابل

 هر شما خودآگاه ضمیر رفتارهای با مردم که جایی شناسند، می      آن با را شما دیگران که است بخشی همان شما خودآگاه ذهن .اند مانده

 (. 023۵شود )لودویک و بوشن،  می صادر آن از ها واکنش و کنش و رفتارها تمامی که نیست معنی بدان این اما. کنند می زندگی روز

 آن به مربوط اعمال به تدریج مهارت هر بر تسلط با اما است آگاهانه توجه و دقت نیازمند ابتدا در جدید فعالیت هر انجام و یادگیری

 به خودکار اختیشن فرآیندهای(. 0221)فداردی،  داد انجام زمان هم را کار دو توان می حتی که به نحوی آیند، در می خودکار به صورت

 طبق .شود می نیاز کمتر تامل، و هوشیار افکار به بنابراین کنند، می عمل رفتار یا گیری تصمیم و محیطی خصوصیات بین میانجی صورت

 دکارخو ارزیابی (رفتار؛ ب -ادراک پیوند مثال) خودکار ادراک (الف :از عبارتند که دارد وجود خودکار رفتار منبع سه ، (1997) بارگ نظر

 تعامل در اساسی خودکار(. بر طبق این نظر، اصل انگیزش مانند هدف به معطوف خودکار رفتار و انگیزش (دوری ؛ و ج -نزدیکی مانند)

مک کند ) غربالگری را محیط وقایع که دهد می اجازه فرد به توجه شود، می مربوط شناختی نظام به که آنجا تا .است محیط با آمیز موفقیت

 (. 0222ک دونالد، لئود و م
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 1. مربوط به نظر فروید در رابطه با ذهن سه گانه بشر1شکل 

 

 عملکرد هاي شناختی ذهن

 (.Cognitive functions) شناختی عملکردهای توصیف جهت است اصطالحی و دارد اشاره ذهن کارکردهای به ذهنی فرآیندهای

 و( Cognitive science) شناختی علوم ،(Neuroscience) اعصاب علوم خصوص به علوم از بسیاری در( ذهنی) شناختی عملکردهای

( علوم شناختی و رونشناسی 0221مارتا فره ) .گیرد قرار می بررسی و مطالعه مورد( Cognitive psychology) شناختی روانشناسی

 شناختی را این گونه توصیف می کند:

ای شود، شاخهتعریف می« مغزو  ذهنپژوهش علمی درباره »به صورت  که به طور ساده  (Cognitive science) علوم شناختی

هوش و  علوم رایانه، شناسیانسان، شناسیزبان، شناسیعصب، فلسفه ذهن، شناسیروانهای مختلفی مانند ای است که از رشتهرشتهمیان

ا ممکن که انجام این فعالیتها ر یبندی و فرایندهای، طبقهتفکرهای ذهنی مانند تشکیل شده است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت مصنوعی

، توجه، حافظه، تفکر و استدالل کردن، بیناییبه صورت مشخص تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه . پردازدمی ،کندمی

 . باشدمی زبان، و مباحثی مربوط به یادگیری

محققین این رشته در ابتدا سعی داشتند که تفکر انسان را به اجزاء کوچکتری تقسیم کرده، و قوانین و گرامر مشخصی برای کنار هم 

حوه این ن تر فکری بود. بعدهاهای مختلف این واحدهای کوچکقرار گرفتن این اجزاء بیابند. به عقیده آنها تفکرات مختلف ناشی از آرایش

 .بررسی زیر سؤال رفت و نظریاتی مطرح شد که در آنها ادراکات مختلف ناشی از کم شدن یا زیاد شدن شدت اتصاالت خاصی در مغز است

، شناخت، ادراک، حافظه، حل مسئلهبه بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل  (Cognitive psychology) شناسی شناختیروان 

پردازد و این که پردازد. موضوعاتی ازاین قبیل که انسان چگونه و با چه ساختاری به درک، تشخیص و حل مسئله میمی گیریتصمیمو  زبان

اری کند و چه ساختکند و یا اینکه حافظه انسان چگونه عمل میچگونه اطالعات دریافتی از حواس )مانند بینایی یا شنوایی( را درک می ذهن

شود و بررسی موارد قابل مشاهده دنبال می تحقیق علمی باشد که با استفاده از روشدارد؛ از عمده مسائل قابل توجه دانشمندان این رشته می

 .گیردذهنی مانند باور، خواست و انگیزش مورد مطالعه قرار می هایو از این طریق فرایندها و پدیده

 :است زیر موارد شامل( ذهنی) شناختی فرآیندهای مهم موارد از برخی

 (Perception) ادراک -3

 (Attention) توجه -0

 (Consciousness) هوشیاری -1

 (Memory) حافظه -4

 (Intelligence) هوش -۵

 (Language) زبان -6

 (Creativity) خالقیت -7

 (Problem solving) ئلهمس حل -9

                                                           
1 Based on article: “The Human Mind – How does it all work?”  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.successland.ir/wp-content/uploads/2013/12/Human-Mind.jpg
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 (Learning) یادگیری -8

 (Judgment) قضاوت -32

 (Imagination) تصور -33

 ( Decision making) گیری تصمیم -30

 (Reasoning) استدالل -31

 

 شناختی کارکردهای یا ذهنی فرآیندهای با ارتباط در نیز( Emotion) هیجان و( Motivation) انگیزش چون موضوعاتی از برخی

( Motivational) انگیزشی عوامل تاثیر تحت معموال افراد خالقیت مثال که است این کرد ذکر توان می ارتباط این رد که موردی. هستند

 .است

. شود می فرد زندگی لحظات تمام شامل فعالیت این. کند می آغاز را خود فعالیت تولد از قبل انسان ( معتقد است، مغز3882کیم )

 انجام خود مغز وسیله به انسان که هایی کار از یکی. دارد عهده بر را مختلف امور کنترل و کند می کار اریبید و خواب در وقفه بی انسان مغز

 کاری هر. شود می انجام ارادی غیر شکل به مواقع سایر در و آگاه خود صورت به گاهی که است عملی کردن فکر. است کردن فکر دهد، می

 ما خود که این بدون زیادی، های زمان در و شود می انجام ما خود اراده با گاهی کردن فکر این. ددار فکر به نیاز دهد می انجام انسان که

 .شود می عمل آن به کردن فکر مشغول مغز از بزرگی قسمتی شویم، متوجه

. دبنویسی انیداست خواهید می شما که کنید فکر مثال برای. است کردن فکر مشغول عملی هر در انسان (، ذهن3173طبق نظر نجفی )

 در. یدنویس می و کنید می انتخاب لحظه در را مختلف کلمات کنید، می نوشتن به شروع که زمانی و دانید می را داستان جزئیات تمام شما

 ابخانت مشغول نوشتن، پروسه طول تمام در مغز ناخودآگاه بخش واقع، در اما اید نکرده فکری هیچ شما کاغذ، روی کلمات بیشتر با رابطه

 .افتد می اتفاق نیز روزانه مکالمات و کردن صحبت در عمل این. است بعدی کلمات

 می     دریافت احساسی قوه ۵ از را که اطالعاتی مغز تولد، زمان همان از. دارد زیادی بسیار عالقه مختلف های الگو یافتن به انسان مغز

  .کند می استفاده الگو عنوان به ها را آن و بندی دسته کند،

 عیس کند پیدا الگویی آن در نتواند اگر. کند پیدا آن در الگویی کند می سعی جدیدی شکل و عمل هر با مواجه در انسان مغز عموما

 طبیقت الگویی با نتواند مغز هم باز اگر آخر، و سوم مرحله در. دهد تطبیق شده ذخیره که هایی الگوی از یکی با نحوی به را آن تا کند می

 .شناسد می نویز عنوان به را آن دهد،

 زهانگی شما به حافظه کارکرد چگونگی درک و فهمیدن. است شده نهفته و مرموز پوششی در که است انسان ذهنی توانایی حافظه،

 .کنید استفاده درست آن از که این برای دهدمی
 

 خواص و ساختار ذهن 

 ردک که عادت کاری هر به دارد، خوب خاصیت یک انسان قدند که ذهندانشمندان و نویسندگان بسیاری از جمله برایان تریسی معت

 دوباره و کنند فرمت را انسان ذهن در موجود اطالعات کنند می تالش خیلی ها که است همین برای. دهد می انجام اتوماتیک صورت به را آن

 می امانج مداوم طور به را کار یک ماه شش یا یک مثال مدت به برسد وقتی خودش زندگی اوج های نقطه به انسان تا کنند ریزی برنامه را آن

 کردن اررفت یا اندیشیدن جدید گونه به که بینیم می مدتی از بعد شود، عوض افکارمان یا رفتار فالن که( دل ته از) خواهیم می واقعا و دهیم

 .ایم کرده عادت

 ذهن است یعنی : بودن اییکی از ویژگی های مهم ذهن پیمانه 

 است ایهمجموع بلکه نیست، یکپارچه سیستمِ کامالً یک رایج، تصور برخالف انسان ذهن گوید،می که است ایایده ذهن بودن ایمانهپی

 است، مواجه هاییمحدودیت با یکدیگر، با هاپیمانه بین این ارتباط و شوندمی شناخته پیمانه نام با که هم از جدا و مجزا هاییبخش از

 فودور جری توسط 3891 سال در بار نخستین ایپیمانه ذهن ایدۀ. آید نظر به است ممکن اول نگاه در که چیزی آن از بیشتر یهایمحدودیت

 .است داشته معاصر دوران شناختی علوم در ژرفی بسیار تاثیر و شد مطرح چامسکی نوآم هایایده تحت تاثیر و

 عهدهبر را بیرونی اطالعات پردازش وظیفۀ ها،دستگاه این از بعضی. است هشد تشکیل مختلفی شناختی هایدستگاه از انسان ذهن

 را یوارد روی نقاشی رسیده، آن به اطراف محیط از که هاییموج طول به توجه با که است هادستگاه این از یکی بینایی دستگاه مثالً. دارند

. دهدیم تشخیص را صداها گوش، به رسیده هوای هاینوسان نوع به توجه با که است دیگر دستگاهی شنوایی، دستگاه یا و دهدمی تشخیص

 تگاهدس که را صداهایی که دارد برعهده را این وظیفۀ زبان، دستگاه مثالً. کنندمی عمل ترانتزاعی سطحی در ها،دستگاه این از دیگر برخی
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. ندک استخراج آن دل از شده، گفته فرد به که را ایجمله یمعنا نهایت در و کند بررسی معنایی و گرامری لحاظ از داده، تشخیص شنوایی

 .دهندنمی فودوری پیمانۀ تشکیل هاآن از برخی و دهندمی را فودوری پیمانۀ یک تشکیلِ شناختی هایدستگاه این از برخی

  ها در ساختار ذهن :پيمانه هايویژگی 

 داریعایق .3

 ناپذیریدسترسی .0

 بودن اجباری .1

 سرعت .4

 عمقیکم .۵

 واجوییانز .6

 بودن موضعی .7

 دامنه محدودیتِ .9

 بودن درونی .8

 تمامی این مسایلی که در باال مطرح شد مربوط به روانشناسی زبان می باشد که تعریف روان شناسی زبان در زیر آمده است :

 ذهنی هایجنبه لعهمطا علم این موضوع. است زده جوانه روانشناسی و زبانشناسی تالقی محل از که است جدیدی نسبتاًعلمی شاخه نام

 کاربرد از ار ما که است نرسیده آنجا هنوز به( نوروپسیوکولوژی) روانشناسی -عصب پیشرفت. است زبان و ذهن رابطه دیگر، بیان به یا زبان،

 جای هب آزادانه انیمبتو و ببریم پی است نهفته سرمان کاسه در که اسراری همه به ما تا است پیش در درازی راه هنوز. نیاز کندبی «ذهن» واژه

 که اشدب داشته وجود تردیدی سروکار دارند مسائل گونهاین با که کسانی بین در کنمنمی تصور همه،این با. ببریم کار به را مغز کلمه ذهن،

 .ندارد وجود ذهن نام به چیزی مغز بدون

آن  دیگر برخی و بیرونی محرکات حاصل آن را برخی اند. یافته توسعه زمان طول در آدمی یادگیری نحوه درباره متعددی نظریه های

 نویسنده در ادامه به بحث در رابطه با مهم ترین این نظریه ها پرداخته است.   .می دانند درونی فرایند را

 

 2 هاي شناختینظریه
ات پردازش و در حافظه پردازان شناختی، یادگیری، کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن، اطالعبرای نظریه

شوند. آنان بر این باورند که یادگیری، یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار، ظاهر نشود ذخیره می

ا مورد استفاده قرار ها رتواند آن تواناییشود و هر وقت که بخواهد، میی او ذخیره میهایی در فرد ایجاد و در حافظهصورت تواناییبلکه به

 (. 3197دهد. )علی اکبر سیف، 

های شناختی شامل نظریه گشتالت، آزوبل و بندورا است. صاحب نظران این رویکرد، یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت نظریه

یادگیری، یک جریان درونی و دائمی گردد. چون های شناختی قبلی او تلفیق میهای جدید فرد با ساختصورت که آموختهدانند. بدینمی

دهد ساخت شناختی خود را گسترش می پردازد، پسها میاست و انسان همواره به جستجوی محیط زندگی خویش و کشف روابط بین پدیده

  (. 3191)حسن شعبانی، 

 یادگیری در تأمل و انگیزش، تفکر ،حافظه نقش بر و می دانند ذهنی و درونی فرایندهای در تغییر را یادگیری شناختی، روانشناسان

 روانشناسان .دارد بستگی وی قبلی دانش و انگیزش میزان تالش، پردازش، عمق و ظرفیت به فرد هر یادگیری دسته، این اعتقاد به .دارند تاکید

 دیدگاه جمله روانشناسان از آزوبل دیوید و ویگوتسکی برونر، جروم پیاژه، ژان پردازش اطالعات، رویکرد پردازان نظریه گشتالت، مکتب

 (.  022۵)سیراگیوسا،  می شود گرفته کار به درسی برنامه های تدوین و طراحی در آنها ایده های و که نظرات هستند شناختی

 

  الف. نظریه یادگيري گشتالت
الت نگاره یا طرح است. معنی گشتشناسی گشتالت، دانشمند آلمانی ماکس ورتایمر است و منظور از گشتالت، شکل، اگذار روانبنیان  

هایی است که در اجزای ی آن بیشتر است. یعنی کل، دارای خواص یا ویژگیدهندهدر این نظریه آن است که، کل از اجزای تشکیل

  ی خصوصیات اجزاء است.کنندهشود و از خیلی جهات، تعیینی آن یافت نمیدهندهتشکیل

                                                           
2 Cognitive Theories  

http://www.psyj.ir/


 85 -62، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
ست از بینش حاصل از درک موقعیت یادگیری به عنوان یک کل یکپارچه و آن هم از طریق کشف یادگیری در این رویکرد، عبارت ا  

  شود.ی موقعیت یادگیری حاصل میدهندهروابط میان اجزای تشکیل

وابط میان رسد که بتواند از راه درک رپردازان گشتالتی، یادگیری زمانی به بینش میبراساس نظریه ولفگانگ کهلر، یکی دیگر از نظریه  

  ببرد.یافته، به تمامیت آن موقعیت پیاجزای موقعیت یادگیری به صورت یک کل سازمان

ها مبتنی بر چندین قانون یا اصل، به نام قوانین سازمان ادراکی است. این قوانین، طبق این نظریه، چگونگی ادراک ما از پدیده  

  ترین قوانین سازمان ادراکی عبارتند از:دهد. مهمهای ادراکی را سازمان میفرد، پدیده هایی ذاتی در انسان هستند که از طریق آنهاتوانایی

شوند. تا زمانی که فرد های غیرکامل به صورت واحدهای کامل، درک میقانون بستن یا تکمیل: با قانون تکمیل، واحدها و شکل 

ی که مساله حل شد، قسمت ناقص به صورت کامل درآمده و فرد به هدف ای درگیر است، درک او از موقعیت کامل نیست اما هنگامبا مساله

  رسد.خود می

قانون شباهت: بنا به قانون شباهت، مطالب مشابه یا همگون از مطالب نامشابه بهتر ادراک شده و با هم به صورت اجزاء مرتبط و  

  آیند.یکپارچه درمی

  شوند.تر آموخته میکه نزدیک به هم قرار دارند، بهتر درک و آسانها و اموری قانون مجاورت: طبق این قانون، پدیده 

خط مستقیم شود که یک پارهی خوب یا جهت مشترک، سازمان ادراکی به نحوی تشکیل میی خوب: با قانون ادامهقانون ادامه  

  یابد.دایره به صورت دایره ادامه میبه صورت خط مستقیم و یک پاره

  کنیم.درک میشده، ها را به صورت سادهما پدیدهانون سادگی یا سهولت، قانون سادگی: طبق ق 

و  طور مشخصشوند، بهای که یافت میهای گشتالتی این است که در زمینهقانون شکل و زمینه: طبق این قانون، خواص پدیده  

ل ای که شکشود و زمینه عبارت است از صحنهمی ای، همان گشتالت است، یعنی چیزی که درککنند. شکل در هر زمینهبرجسته جلوه می

 (. 3199گردد. )اولسون و هرنگهان، ترجمه علی اکبر سیف، در آن، ظاهر می

   
  دار کالمیب. نظریه یادگيري معنی

، از اطالعات ایشناس آمریکایی این نظریه را مطرح کرده است. در این نظریه، ساخت شناختی عبارت است از مجموعهدیوید آزوبل روان 

های دانش، آموخته است. معنی نیز در اینجا، نقش مهمی دارد که ای که فرد قبال در یکی از رشتهیافتههای سازمان  مفاهیم، اصول و تعمیم

  وابسته است.ها در ساخت شناختی یادگیرنده، به وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی برای یادگیری

که قابل ارتباط دادن با مطالبی باشد که از پیش در ساخت شناختی یادگیرنده وجود دارد. به همین  یک مطلب هنگامی معنادار است

آید. هنگام یادگیری مطلب تازه به صورت شده، به وجود میدار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبال آموختهقیاس، یادگیری معنی

  شود، این جذب شدن مطالب در ساخت شناختی شمول نام دارد.ادگیرنده میدار، آن مطلب جذب ساخت شناختی یمعنی

ای از مفاهیم مربوط به مطلب مجموعهدهنده، سازمانها، نقش اصلی را بر عهده دارند. پیشدهندهسازماندر روش آموزشی آزوبل، پیش

سازد و د یادگیری است. روابط میان مطالب را برجسته میی مطلب موریادگیری است و هدف آن در جلب توجه یادگیرنده به مفاهیم عمده

 (. 3197دهد )علی اکبر سیف، شده، ربط میمطالب جدید را به آنچه قبال کسب

 یادگیرنده به پیش سازمان دهنده عنوان به کلی ایده یا یک مفهوم ارائه با می توان بود، معتقد پیش سازمان دهنده ایده طرح با آزوبل

 پیش سازمان دهنده و شناختی ساخت آزوبل، دیدگاه در اساس این بر .کند برقرار جدید ارتباط اطالعات و قبلی دانش بین تا کرد کمک

 :کرد زیر خالصه صورت به می توان را درسی برنامه های طراحی برای شناختی نظریه داللتهای کلی طور به .است تاکید مورد

 نحوی به یادگیری فعالیتهای و باید محتوا مطالب طوطی وار و سطحی حفظ از وگیریجل یادگیرنده. برای شناختی ساخت به توجه .3

 .داشته باشد تناسب یادگیرنده شناختی ساخت با که شود تدوین

 است.  ضروری پردازش آغاز برای مطالب مهم به یادگیرنده توجه یادگیرنده. جلب توجه جلب برای مناسب راهبردهای از استفاده .0

 حافظه در موجود اطالعات بازیابی کمک به مدت. برای بلند حافظه در موجود دانش بازیابی برای مناسب اهبردهایر از استفاده  .1

 (. 0224الومی و آندرسون( کرد  استفاده درس از قبل سواالت و مفهومی پیش سازمان دهنده ها، طرحهای از می توان یادگیرندگان مدت بلند

 ساخت فعالسازی ضمن از پیش سازمان دهنده پیش سازمان دهنده. استفاده نمودارهای و پویانمایی صدا، تصاویر، از استفاده .4

 (.  0222 بِوِرلی ( کند تعیین هدف به رسیدن برای را خود منابع مطالعه بتواند تا میکند کمک یادگیرنده به شناختی

 از جلوگیری منظور به و مدت کوتاه ظرفیت حافظه یتمحدود به توجه کوچکتر. با واحدهای به بزرگ اطالعات کردن قطعه قطعه .۵

 (. 0224 مایر، و کالرک(شود  تقسیم کوچکتر واحدها باید به اطالعات یادگیرنده به اضافی شناختی بار تحمیل
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 تهایموقعی بر مبتنی یادگیری از فعالیتهای موثر اطالعات. استفاده انتقال و عمیق پردازش برای مناسب راهبردهای از استفاده .6

 (. 0224 مایر، و کالرک( می دهد را افزایش یادگیرنده تعمیم و ترکیب تحلیل، قدرت واقعی

 را خاصی محتوای قابلیتهای چندرسانه ای می توان از استفاده با فردی. تفاوتهای به توجه برای متنوع یادگیری فعالیتهای طراحی .7

 (. 0224 مایر، و کالرک( دید تدارک را متنوعی یادگیری فعالیتهای یا و داد ارائه گوناگون شیوههای به

 تدابیری باید می شوند. بنابراین بیرونی برانگیخته و درونی متفاوت شیوه های به مختلف یادگیرنده. یادگیرندگان انگیزش به توجه .9

 (.  0224الومی، و آندرسون( هدایت شود  درون به بیرون از یادگیرندگان انگیزش تا اندیشید

 

  شناختی –ه اجتماعی ج. نظری

ویدادهای ها(، رگوید عوامل شخصی )نظیر باورها، انتظارات و نگرششناس کانادایی است. او میبنیانگذار این نظریه، آلبرت بندورا، روان  

دا از توان جنمی محیطی)فیزیکی و اجتماعی( و رفتارهای )عملی و کالمی( فرد با یکدیگر تاثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه جزء را

طی گری متقابل نامیده است. یعنی رویدادهای محیجانبه را تعیینکننده رفتار انسان به حساب آورد. وی این تعامل سهیکدیگر به عنوان تعیین

ن راتر بر بندورا، جولیا عالوه گذارد و برعکس.دهد و عوامل شخصی بر رفتار اثر میگذارد، رفتار محیط را تحت تاثیر قرار میبر رفتار تاثیر می

(Julien Rotter نیز در این زمینه اظهار نظر کرده است، وی هم در این نظریه بر رابطه )«تاکید دارد ولی در کنار آن به « محرک ـ پاسخ

یکردهای شناختی اعتقاد دارد. این کار آنها بازتاب و تقویت کننده رو« محرک ـ پاسخ»واسطه بین « متغیرها و عوامل شناخت دورنی»وجود 

 در روانشناسی است. 

پردازد. وقتی یادگیرنده، رفتار شخص در این نظریه، گفته شده است که یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیری می  

ه کننده، آموختمشاهدهنماید؛ آن رفتار توسط فرد کند که آن شخص برای انجام آن رفتار، پاداش یا تقویت دریافت میدیگری را مشاهده می

گونه (. بندورا، یادگیری از راه مشاهده را در چهار فرآیند زیر، این3197گویند )علی اکبر سیف، شود. به این نوع تقویت، تقویت جانشینی میمی

  آورده است:

 رار گیرد و صرفا چیزی کهفرآیندهای توجه: پیش از اینکه چیزی از یک الگو یا سرمشق آموخته شود، آن الگو باید مورد توجه ق 

  شود.گیرد، آموخته میمورد مشاهده و توجه قرار می

یادسپاری: برای اینکه اطالعات به دست آمده از راه مشاهده، مفید واقع شود، باید حفظ گردند. به اعتقاد بندورا در فرآیند به 

شوند. نمادهایی که به صورت تجسمی یا تصوری ی ذخیره میطور نمادی و به دو صورت تجسمی و کالمیادسپاری، اطالعات بهفرایند به

توان می اند وای قابل بازیابیها پس از یادگیری مشاهدهشده هستند که مدتی واقعی از تجارب الگوبرداریشدهشوند، تصاویر ذخیرهذخیره می

  مطابق آن عمل کرد.

کند که آنچه یاد گرفته شده است، تا چه میزان به عملکرد عیین میفرآیند بازآفرینی)تولید رفتاری(: فرایند تولید رفتاری، ت 

  شوند.تبدیل می

کند کنندگان ایجاد میکند. یکی اینکه، انتظاری در مشاهدهفرآیند انگیزشی: در نظریه بندورا، تقویت دو نقش عمده ایفا می 

است، عمل نمایند، تقویت خواهند شد. دوم اینکه، نقش یک مشوق  های معینی تقویت شدهمبنی بر اینکه اگر مانند الگویی که برای فعالیت

  (. 3199کند )اولسون و هرنگهان، ترجمه علی اکبر سیف، را برای تبدیل یادگیری به عملکرد ایفا می

 

 برونر اکتشافی یادگيري

 به مانند پیاژه او دهد. ربط آموزشی فعالیتهای به مستقیم طور به را شناختی یادگیری زمینه های تا است کرده تالش برونر جروم

 به داد، آموزش سنی هر در فردی هر به می توان را اطالعی یا دانش هر است معتقد پیاژه، خالف بر ولی دارد اعتقاد شناختی رشد مراحل

 انگیزش و شهود بینش، کسب درسی، موضوع سازمان یادگیری، فرایند او نظر از باشد. داشته هدفمندی و منظم سازمان برنامه آن که گونه ای

 (.   3191دارند )شعبانی،  در یادگیری مهمی نقش درونی

 

  پياژه شناختی رشد دیدگاه
 خود اولیه مطالعات او .است یادگیری و آموزش عرصه شناختی روانشناسان شناخته شده ترین از یکی سوئیسی روانشناس پیاژه ژان

 درسی برنامه های بعد به 3862 دهه کرد. از ارائه شناختی را رشد نظریه بعدها و داد انجام خود فرزند سه روی بر موردی مطالعه شیوه به را

 تا تولد( حرکتی حسی مرحله؛ چهار به را افراد شناختی رشد است. او شده و اجرا طراحی وی مطالعات اساس بر مختلف سطوح در متعددی
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تقسیم می  )باال به سالگی دوازده( انتزاعی عملیات و )سالگی دوازده تا عینی )هفت عملیات ،)سالگی هفت دو تا( پیش عملیاتی ،)سالگی دو

 که داده اند نشان پژوهشی در (3888راگان ) و (. اسمیت3182نمی کنند )سیف،     طی را روند این الزاماً افراد همه داشت، تاکید وی .کند

 فراگیران شناختی رشد ویژگی های باید درسی برنامه برای طراحی اساس این بر نمی رسند. انتزاعی تفکر مرحله به دانشگاه دانشجویان اغلب

 (. 022۵سیراگیوسا، ( گیرد قرار بررسی مورد
 

  3هاي رفتارگرایی نظریه 
، رفتارگرایی .می آمد شمار به آموزشی فعالیت های بر حاکم یادگیری نظریه نافذترین عنوان به رفتارگرایی بیستم قرن اول نیمه در 

فتار ی فرآیندهای ذهنی. از نظر رفتارگرایان، رمشاهده، تبیین شود نه به وسیلهی تجارب قابلگوید رفتار، باید به وسیلهدیدگاهی است که می

 های مناسبی برای علم مطالعه رفتارها، موضوعمشاهده است و افکار، احساسات و انگیزهدهیم و مستقیما قابلآن چیزی است که انجام می

های گر، از دیدگاهسازی کنشسازی کالسیک، کوشش و خطا و شرطیهای شرطیتوان مستقیما مشاهده کرد. نظریهنیستند، زیرا آنها را نمی

  (. 3194اند )اسماعیل بیابانگرد، رفتاری هستند که این موضع را انتخاب کرده

این  دانند. از نظر صاحب نظرانمحرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان میها، یادگیری را ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین این نظریه  

ت و نماید و بین آن وضع یا حالکند، سپس او را وادار به فعالیت میدر یادگیرنده اثر می« وضع یا حالتی»رویکرد، در فرآیند یادگیری، ابتدا 

  (. 3191ذیرد )حسن شعبانی، پشود و عمل یادگیری انجام میشده، ارتباط برقرار میپاسخ ارائه
   

  سازي کالسيکالف. نظریه شرطی
اولف های دانشمند روسی ایوان پترویچ پگر، پاولفی یا بازتابی شهرت یافته، حاصل پژوهشسازی کالسیک، پاسخآنچه به نظریه شرطی  

وان به کمک تهای طبیعی یا نخستین جاندار را میازتاباست که در آغاز قرن بیستم میالدی انجام گرفته است. کشف مهم پاولف، این بود که ب

ی بین یک پاسخ و محرکی که از طریق تاثیرگذاری بر یکی از اعضای حسی آن، پاسخ را ی سادهسازی، گسترش داد. بازتاب، به رابطهشرطی

  گیرد:مراحل زیر انجام میکردن حیوان آزمایشی)سگ(، های پاولف، برای شرطیشود. طبق آزمایشکند، گفته میتولید می

 ه کند. بشود. این محرک، یک واکنش طبیعی و خودکار)ترشح بزاق( در ارگانیسم، ایجاد میمحرکی مانند غذا، به حیوان ارائه می

شود. واکنش طبیعی و خودکار ارگانیسم به محرک غیرشرطی، کند، محرک غیرشرطی گفته میمحرکی که این واکنش طبیعی را ایجاد می

  پاسخ غیرشرطی نام دارد.

   دن، ششود. این محرک خنثی، پیش از شرطییک محرک خنثی مانند صدای زنگ قبل از محرک غیرشرطی، به ارگانیسم ارائه می

  کند.گونه پاسخی در ارگانیسم، ایجاد نمیهیچ

 حرک خنثی پیش از محرک پس از چند بار همراه شدن محرک غیرشرطی)محرک طبیعی( با محرک خنثی که در آن همواره م

شود که ارگانیسم، شرطی شده است. یعنی در حضور شود. حال گفته میآید، محرک خنثی به تنهایی موجب ترشح بزاق میطبیعی می

دهد. پاسخ ترشح بزاق حیوان به محرک محرک خنثی)صدای زنگ(، که اکنون دیگر نیست و محرک شرطی نام دارد، با ترشح بزاق پاسخ می

 (. 3197علی اکبر سیف،  نامند )را پاسخ شرطی میشرطی 

  

  ب. نظریه کوشش و خطا
ترین شناسی فیزیولوژیک قرار داشت و معتقد بود که مشخصپردازان رفتاری، ادوارد.لی ثرندایک است. او تحت تاثیر روانیکی از نظریه  

د. به نامی« گزینش و پیوند»که وی بعدها آن را یادگیری از طریق  های دیگر، یادگیری از راه کوشش و خطاستها و حیوانیادگیری در انسان

، طوری که در طول یادگیریالعمل یا پاسخ موجود زنده در مقابل محرک، ناشی از برقراری ارتباطات عصبی در درون اوست، بهبیان دیگر، عکس

ی کار به شود و در ادامهرساند، ظاهر میرا به هدف می های درست که موجودشود و به جای آن پاسخهای نادرست کم میتدریج پاسخبه

 (. 3191گردد )حسن شعبانی، یادگیری منجر می

های موجود ارگانیسم و پیوند دادن آن ی پاسخی ثرندایک به صورت گزینش یا انتخاب یک پاسخ، از میان مجموعهیادگیری در نظریه  

اند )حسن سبب، به روش یادگیری ثرندایک، یادگیری از راه کوشش و خطا نام داده شود. به همینپاسخ به موقعیت محرک، توصیف می

 (. 3191شعبانی، 

ت. او از پاولف فراتر رفگذارند، شوند، بر رفتارهای آینده تاثیر میهایی که بعد از رفتار واقع میثرندایک، با نشان دادن این که محرک  

هایی قرار داد که مجبور بودند برای به دست آوردن غذا فرار کنند. او مشاهده کرد که به مرور در جعبه ها راهایش، گربهدر تعدادی از آزمایش
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ا سرعت تاثیر هستند، بشود و نه تکرار کردن رفتارهایی که بیها یاد گرفتند با تکرار کردن رفتارهایی که به گریختن منجر میزمان، گربه

  د. او از این آزمایش و خطا سه قانون زیر را به دست آورد:شونها خارج میبیشتری از این جعبه

ای را در محیط به دنبال داشته باشد، احتمال اینکه آن عمل در دارد اگر عملی تغییر خشنودکنندهقانون اثر: این قانون، اعالم می .3

ا در محیط به دنبال داشته باشد، احتمال تکرار آن های مشابه تکرار شود، افزایش خواهد یافت. اما اگر رفتاری تغییر ناخوشایندی رموقعیت

  (. 319۵یابد )رابرت.ایی، اسالوین، کاهش می

قانون آمادگی: طبق این قانون، یادگیرنده باید از لحاظ رشد جسمی، عاطفی و ذهنی به اندازه کافی رشد کرده باشد تا بتواند   .0

  های مورد نظر را فرا بگیرد.مفهوم

بین محرک  یبیشتر تکرار کنیم، رابطهبخش به دنبال دارد، اساس قانون تمرین، هر قدر محرکی را که پاسخ رضایت قانون تمرین: بر   .1

 (. 3191پاسخ، پایدارتر خواهد بود ) حسن شعبانی،  –

   
  گرسازي کنشج. نظریه شرطی

طی و بازتابی، فقط بخش کوچکی از رفتارهای آدمی است. یکی دیگر از رفتارگرایان به نام بی.اف اسکینر بود که نشان داد رفتارهای شر

رفتار بیاید، آن  بخشی به دنبال یکگوید اگر نتایج رضایت ی بین رفتار و نتایج آن مبتنی است. او میکار اسکینر نیز همانند ثرندایک بر رابطه

بخش و غیر  کند. همین نتایج رضایتربوط به آن بروز پیدا نمیبخش نباشد، رفتار م یابد و اگر آن نتایج رضایترفتار امکان بروز بیشتری می

های معروف ها و کبوترها در درون محفظه های اسکینر، موش شود. در آزمایشگر، نامیده میشدن عامل یا کنشبخش است که شرطی رضایت

ری آنان که ناشی از تغییرات منظم در نتایج آن رفتارها های رفتاشدند و دگرگونیای قرار داده میشدهی اسکینر در وضعیت کنترلبه جعبه

  (. 3194گرفت )حسین لطف آبادی، بود، مورد مشاهده قرار می

، گونه رفتار، فعال است و بر روی محیطگر، ارگانیسم در انجام اینگر، رفتار فعال است؛ زیرا برخالف رفتار پاسخنام دیگر رفتار کنش  

سازی عامل، (. برخی از قوانین مهم نظریه شرطی3197گر نهاده است )علی اکبر سیف، رو، اسکینر به آن نام کنشاینکند. از عمل یا کنش می

  باشد:به شرح زیر می

  تقویت مثبت: هرگاه بعد از پاسخی، محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرک، احتمال بروز پاسخ را افزایش دهد یا سبب بقای آن

  گویند.کننده مثبت میکی تقویتگردد، به چنین محر

  های مشابه و فرایندی است که طی آن، پاسخ های اولیه به محرکتعمیم و تمییز: تعمیم، عبارت است از گسترش پاسخ از محرک

اسب عمیم نامنکند. اما تمییز از تهای دیگر نیز از ارگانیسم بروز میشده در حضور محرکی خاص، در شرایط دیگر و در حضور محرکیادگرفته

های دیگر تمییز قایل شود و بداند که در مقابل چه محرکی کند تا بین یک محرک و محرککند، یعنی به یادگیرنده کمک میجلوگیری می

  باید پاسخی مقتضی ارائه دهد و در مقابل چه محرکی پاسخ ندهد.

 مطلوب که در این حالت، یک محرک آزاردهنده، از  تقویت منفی: یعنی خارج کردن محرک از موقعیت، به منظور افزایش رفتار

  (. 3191شود )حسن شعبانی، گردد یا تقلیل داده میموقعیت خارج می

 عرصه های در را خود حاکمیت تدریج به رفتارگرایی نظریه علمی، تفسیرگرایانه دیگاه های رشد و گرایی اثبات علمی رویکرد افول با

 ا:  عبارتند درسی برنامه طراحی برای آن داللت های از برخی ،حال این با .داد دست از آموزشی

 را خود دستاودهای بتوانند تا برسند باید بازده هایی یا نتایج چه به بدانند، باید فراگیران. انتظار مورد یادگیری نتایج واضح بیان  .3

 .کنند مقایسه انتظار مورد نتایج با

 نیز بازخوردها لزوم صورت در گیرد و صورت انتظار مورد نتایج اساس بر باید گیرانفرا آموخته های .آموخته ها سنجش بر تاکید .0

 .شود ارائه آنها با متناسب

 مراحل به تدریج به یادگیری ساده و کوچک گامهای طی با یادگیرنده رفتارگرایی نظریه اساس بر . مطالب سازماندهی و توالی .1

 .می رسد پیچیده تر

 (. 0224الومی،  و آندرسون (است  رفتارگرایی مکتب در یادگیری اصول ترین مهم از یکی تقویت. زخوردبا طریق از یادگیری تقویت .4
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 4ساختارگرایی  نظریه

 اساس کرد. بر باز ریاضی آموزش در را خود راه میالدی 71 دهه اواخر در نظریه این دارد. شناختی روانشناسی در ساختارگرایی ریشه

 .است وابسته فرد به بیرون انجه عینی واقعیت نظریه این

 است ساله 0۵22 قریب به طوالنی تاریخ دارای یادگیری نظریه این می سازد. را خود دانش خود، شخصی تجارب اساس بر فردی هر

 (. 3190است )مهرمحمدی، یافته تکامل و تحول دامنه دار زمانی بستر یک در و

ساختارگرایی  و 6 ساختارگرایی اجتماعی ،۵عقالنی ساختارگرایی دسته؛ سه به را هاآن می توان که دارد متعددی ساختارگرایی گونه های

 (. 3196همکاران،  و کرد )حیدرزادگان تقسیم 7رادیکال

 طرح اساس بر فرد هر و است دریافتی اطالعات مجدد سازماندهی و شکل تغییر محصول فرد هر دانش ساختارگرایان عقالنی، اعتقاد به

 ذهنی کنشهای و تعامل محصول را دانش سازگرایی رادیکال و ساخت می کند. پیروان تفسیر و بررسی را واقعیت ها خود ذهنی واره های

 .می دانند جامعه ارزشی و فرهنگی مرزهای با افراد

 .دارند تاکید یادگیری در زبان ویژه به و فرهنگی نمادهای تعامل، نقش بر نیز ساختارگرایان اجتماعی

 است.  زیاد نیز آنها بین ولی شباهتهای دارند یادگیری و دانش ساخت از متفاوتی ساختارگرایی تلقی های مختلف ایگونه ه هرچند

 به فرد هر دانش می شود. ساخت ساخته فعال یادگیرنده با مشارکت و است بنا شدنی ساختارگرایان معتقدند: دانش همه اینکه جمله از

 دیگران با تعامل و ناهمگون و مبهم موقعیتهای گوناگون، سواالت و مسائل با رویارویی در فرد و هر تاس وابسته یادگیری موقعیت یا زمینه

 (. 0226هارپنویک، ( می دهد شکل خود را دانش
 

 نتيجه گيري 
انسان همان گونه که از بخش های پیشین در رابطه با ذهن و ساختار و خواص آن توضیحاتی ذکر شد، رفتارها و کارهایی که توسط 

انجام می شود نتیجه فرمان دهی مغز است و به عنوان عملکردهای شناختی انسان از آن ها یاد می شود. ذهن انسان از بخش های متفاوتی 

تشکیل شده است که هر بخش مختص انجام وظایف خاصی است. با توجه به نظریاتی که پیرامون ذهن بشر و نظریه های شناختی در این 

شناسان شناختی معتقدند زبان و اندیشه، هر دو دارای نظام و ساختار هستند. نتیجه مطالعات نشان می دهد، موقعیت ، زبانمطالعه مطرح شد

ز غها و مشاهدات انسان ها به یادگیری آنها چه در زمینه استفاده از زبان و چه در زمینه های متفاوت دیگر کمک می کند. به این ترتیب که م

متفاوت یاد می گیرد که از این الگوها در موقعیت های مشابه استفاده نمایند. ذهن بشر همچنین قادر است خالقانه به ساخت با یافتن الگوهای 

 (. 3198عبارات و جمالت جدیدی که هرگز نشنیده است، بپردازد و این تفاوت آشکار بشر با سایر موجودات است )راسخ 

 ساخته پیش از و یکپارچه پدیده های زبان و مغز که هستند باور این بر نوروساینس قانمحق ( نیز3190بنا بر عقیده آقا گل زاده )

می شود.  پردازش و اطالعاتی بازنمایی متفاوت شکلی به پیچیده، شناختی نظام یک عنوان به مغز در زبان تکوین، جریان در و نیستند شده

شبکه  سایر از مستقل حال عین در و متنوع کارکردهای با عصبی شبکه گونههر فاقد مغز نوروساینس، مطالعات اساس بر که معتقدند آنها

می  متزلزل زبان بازنمایی در را نوین و سنتی از اعم زبانشناسی نظریه های که اشکالی محققان، از دسته این نظر به می باشد. عصبی های

    .است نشده توجه زبان اختیشن کارکردهای و محیطی عوامل تعامل به نظریه ها این در که است این کند
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