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  چكيده

ديدگاه يا ديدگاه هاي مناسب برنامه درسيِ حاصل از مطالعه عميق روي جنبه هاي فلسفي و نظريِ برنامه درسي و هماهنگ با تعيين 

اهداف، مرحله اي اساسي در فرايند برنامه ريزي درسي است كه بر ساير مراحل فرايند طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه درسي تأثير مي 

ا بررسي رويكرد يك متخصص برنامه درسي و يا معلم مي توان موضع او را نسبت به يادگيرنده، موضوعات و گذارد؛ از طرفي ديگر،  ب

محتواي درسي، هدف هاي آموزشي، روش ها و جامعه در فرايند تعليم و تربيت، مورد مطالعه قرار داد. تمامي مراحل و عناصر برنامه 

زان است و شناخت مباني فلسفي اين ديدگاه ها مي تواند تا حد زيادي، رفتار و درسي، تحت تأثير جهت گيري هاي فلسفي برنامه ري

تصميمات آنان را پيش بيني نمايد. با اين تفاسير، شناخت مباني فلسفي ديدگاه رفتارگرايي به عنوان رايچ ترين رويكرد در حوزه برنامه 

به صورت كتابخانه اي گردآوري شده است، به بررسي مباني فلسفي و  در اين پژوهش كه درسي، تأثير بسزايي در فرايندهاي آموزشي دارد.

  ش و پرورش ايران پرداخته ايم. ه رفتارگرايي در برنامه درسي آموزجايگا

 : مباني فلسفي، رفتارگرايي، برنامه درسيكليد واژگان

  

  



  مقدمه - 1

 اعتقاد به. دارد رفتاري هر براي اي بالقوه استعداد كه گراست تجربه ارگانيزم يك انسان رفتارگرايان، ديدگاه در       

سلطان القرايي و همكاران (است نشده نوشته آن بر چيزي هيچ كه است سفيدي لوح مانند تولد بدو در انسان گروه، اين

 بوسيله كه ذهني محتويات ميان اتحاد و ارتباط ايجاد بوسيله ذهن تشكيل يعني تربيت، و تعليم در اين مكتب هدف ).1385،

 از عبارتند احساسات حتي و ادراك تفكر، و دقت حافظه، مثل ذهني قواي نظريه، بنابراين. است شده ذهن وارد خارجي امور

 الك جان. )1385شريعتمداري،(اند آمده بوجود جديد هاي موقعيت و عوامل با ذهن برخورد اثر در كه هايي تداعي و ترتيبات

 گسترش به)1813- 1806( ميل استوارت جان و )1776- 1711( هيوم ، ديويد)1873- 1806بركلي( ، جرج)1704- 1632(

 ارتباط وسيله تنها حسي تجربه ادراك و شود مي حاصل حواس راه از واقعي معرفت آنان اعتقاد به .رساندند ياري گرايي تجربه

 و فطري عقل جاي به پژوهندگان كه شد سبب برداشت اين است. گرفته بر در را او كه است جهاني و واقعيت ها تا انسان

  ). 48: 1374 پارسا،. (كنند توجه پاسخ و محرك هاي نظريه و همخواني نقش و حواس اهميت به ذاتي نيروهاي

 ذهن كه آني را، برايز .است تفكري براي ازين شيپ احساس .شود يم ظاهر احساس ، نخستيآدم رشد در است معتقد الك

ي حس راتيتأث تفكر هنگام در انسان .باشدي حس راتيتأث ازي ا اندوختهي دارا ديبا نخست دهد انجام را تفكر عمل بتواند

 را باالتر سطحي ها شهياند ريسا وي انتزاع امور تا، كنديم بيترك هم با مختلفي ها وهيش به را آنها و آوردي م ادي به را گذشته

 ،منبع نيا وجود رند، بايگي م سرچشمه منبع دو نيا آنها، از بودن دهيچيپ و بودني انتزاع از نظر صرف تصورها همه .بسازد

 ادراك از معرفت مصالح و مواد تمامي معتقد است، نيز باركلي .)1379،يوركي شعبان(است تجربه اي يحس راتيتاث همانيي نها

 بر نهايتاً بايد شود مي ناشي استدالل و تعقل از كه معرفتي. داند مي حسي ادراك بر مبتني را معرفت و شود مي ناشي حسي

 مشروط العمل عكس بصورت طبق رفتارگرايي، معرفت، مي تواند ).1374گردد(هاملين، استوار حسي ادراك بر مبتني معرفت

 مي معرفت تشكيل باعث فرد، بوسيله ارتباط درك و هم با امر دو مجاورت يا و تضاد مشابهت، جريان، اين در. شود تشكيل

 مي منتقل فرد ذهن به را امري خودبخود آن، تكرار و شعر يك خواندن يا معين شيئ با مجاورت در كلمه يك تكرار. شود

 معرفت كسب اساسي شرط تمرين، و تكرار گيرد، مي صورت خودبخود معرفت كسب و ندارد دخالت فهم جريان، اين در. سازد

  ).1385شريعتمداري،(است

يادگيري در جهت توجيه و تفسير نحوه انجام يادگيري به وجود آمده اند و سعي دارند تا مكانيزم نظريه هاي  واضح است كه 

نحوه يادگيري بيان كنند. آگاهي از اين نظريه ها به معلم كمك ر يادگيري و تأثير شرايط و محرك هاي دروني و بيروني را د

مي كند تا بينش فكري خود را در مورد آموزش و تدريس گسترش دهد و بداند كه هر انساني با توجه به فلسفه اي كه در 



شده باشد، بهتر مي ذهن دارد مي تواند آموزش را به طرق گوناگون ارائه دهد. وقتي معلم به نگرش هاي مختلف فلسفي مجهز 

  ). 1380تواند روش مناسبي را بكار گيرد(حسن بيگلو،

با تكيه بر اصول اثبات گرايي، مطالعه عيني و رابطه محيط با رفتار تحت كنترل بعنوان يك پارادايم غالب،  رفتارگرايي رويكرد

ي برا انياست. رفتارگراي روانشناسي اصل ت، هدفينيع به ). در اين رويكرد، توجه1387حقيقت، رود(به شمار مي   20در قرن 

چ يه دهند. آن ها، بدوني م قرار عمل و هينظري بنا سنگ را روش نيو ا داده قرار شيآزما مورد را واناتيفوق، ح هدف تحقق

. )1379ور،يكد(آورند حساب مي به اطالعاتي اصل منبع را رفتاري نيع مهار رفتار، مشاهده وي نيب شيپ دري ذهن ريتفس گونه

 تجربه اصطالحاً كه 17و18 قرن انگليسي فيلسوفان از دسته آن هاي انديشه در توان مي را رفتارگرايي شناسي معرفت بنياد

 كل كه اين اثبات براي بود تالشي شود مي ناميده تصورات به 1الك جديد نگرش معموالً شوند، يافت. مثالً آنچه مي خوانده گرا

 مبتني تجربه بر ما معرفت و اينكه تمام )1379،يوركي شعبان(شود مي اخذ حسي تجربه از معرفت براي الزم مواد

   ).1384دانشگاه، و حوزه پژوهشكده(است

هدف عمده رفتارگرايان، تعيين يا كشف قوانين حاكم بر يادگيري است، چرا كه يادگيري عامل واقعي و عيني رفتار است. 

تقريباً نخستين انديشمندي است كه  "تداعي معاني"ساختن و بكار بردن مفهوم ارسطو، فيلسوف بزرگ يوناني با مطرح 

از نظر رفتارگرايي، رفتار هر چيزي است كه ما انجام مي دهيم و  ).1380رفتارگرايي را بنيان گذاشته است(شعاري نژاد

ات مناسبي براي علم رفتار نيستند. مستقيماً قابل مشاهده است. از نظر رفتارگرايان، تفكرات، احساسات و انگيزه ها موضوع

چون مستقيماً قابل مشاهده نيست. در اين رويكرد، همچنين بر اهميت پيوند بين تجارب و رفتار كودك، تأكيد مي 

عادت ها محصول يادگيري محسوب مي شوند و به وسيله  رفتارگرايان بيان مي كند كه ،)1388). بيرامي(1385شود(سانتراك،

  شرطي شدن كنشگر. -3يادگيري مجاورتي- 2شرطي شدن پاسخ گر - 1شكل مي گيرند: سه قانون بنيادي

)، بيان مي دارند نظريه رفتارگرايي، ضرورتاً به يادگيري بعنوان يك فرايند كسب شده از رفتارهاي 2007پاينو و همكاران(

در دانش آموزان اتفاق مي افتد، نشان  جديد نظر دارد كه خود را در چهارچوبي از پاسخ هاي خاص و مستقل از فرايندهايي كه

مي دهد؛ اين رويكرد در برنامه درسي، پاسخ هايي با روش هاي متفاوت ارائه كرده و انتظارات و تفاوت هاي فردي دانش 

  آموزان در فرايند تدوين برنامه درسي را مورد بررسي قرار نمي دهد.

ه دست دهيم، الزم است عقايد اسكينر را مالك عمل قرار دهيم وگرنه اگر بخواهيم تصوير روشني از مكتب رفتارگرايي معاصر ب

مراجعه به عقايد گذشتگان و نظريه پردازان پيشين اين مكتب كه اكنون بيشتر، اهميت تاريخي دارند مبناي قضاوت درستي 

  ).1379درباره وضع موجود رفتارگرايي براي ما فراهم نمي آورد(سيف، 
                                                            

1  . luk 



) پرچمدار مكتب رفتارگرايي امروزي و يكي از شخصيت هاي بحث انگيز 1990- 1904گاه هاروارد (اسكينر، استاد سابق دانش

شالوده آن را ريخته  ،)1953(علم و رفتار انسانروانشناسي معاصر است. او روانشناسي را علم رفتار مي داند كه در كتاب 

يه اسكينر در رفتارگرايي با نام شرطي عامل مي باشد. ). وي در واقع، عقايد ثرندايك را گسترش داد. نظر1379است(اسكينر، 

شرطي عمل كه براساس پيامد رفتار رخ مي دهد، منجر به تغيير در احتمال وقوع رفتار آينده خواهد شد. اين موضوع، قلب 

ه وي معتقد بود نظريه اسكينر بر دو فرض بنيادي قرار دارد. يكي اينك .)1385) است(سانتراك،1930نظريه رفتارگرايي اسكينر(

كه رفتار انسان از قوانين خاصي پيروي مي كند و ديگر اين كه علت هاي رفتار در بيرون شخص قرار دارند و مي توان آن ها را 

ي درست نييتب و درك تواني م كه است رفتاري شيآزما ليتحل با تنها بود معتقد وي ).1382مشاهده و بررسي كرد(لفرانسوا، 

 با تواندي مي روانشناس كند وي م كنترل را ، انسانيذهني ندهايفرا واسطه بدون و ماًيمستق طيمح آورد. دست بهي ريادگي از

 منظور به زنده موجود درون به توجه":ديگوي م او. كند حذفي علمي روانشناس مطالعات طهيح از را ندهايفرا نينان، اياطم

ي ايدن در زنده، موجود رونيب در عوامل نيا .رديگي م دهياند، نادي علمي بررس قابل سهولت به كه راي رفتار، عوامل فيتوص

 استوار "ر رفتا كردن مهار" اساس بر نرياسك هينظر است. كرده تجربه را آن قبالًي و كه دارند قراري طيمح در و او رامونيپ

. وي در نظريات خود اصولي مانند فراگيري، خاموش سازي، بهبود خود به خودي، تامين و تقويت شرطي )1379ور،يكد(است

  را بيان مي كند. 

بايد توجه داشت، عليرغم اينكه رويكرد رفتارگرايي به دليل توجه نداشتن به فرايندهاي دروني و ذهني، مورد انتقاد قرار مي   

يه، مانند: تقويت، تنبيه، خاموشي، شكل دهي رفتار، اصالح رفتار و... در تدريس و كالس گيرد، اما اصول برگرفته از اين نظر

  ).1388درس مي تواند كمك هاي قابل توجهي به معلمين مي كند(عارفي، فتحي واجارگاه و نادري، 

  يآموزش نظام دريي رفتارگرا كرديرو گاهيجا - 2

 توجه كانون در را آن ها تحقق كرد،يرو آن كه شودي م مربوطيي هدف ها بهي اديز حد تاي آموزش نظام در كرديرو هر گاهيجا

 در .نديآ يم ديپد رفتار در تجربه اثر در كه استي راتيي، تغيريادگي - ياددهي يكردهايرو همهي اصل هدف .دهدي م قرار خود

 عبارت زين تجربه و شودي م اطالق استي ريگ اندازه و مشاهده قابل و زندي م سر فرد از آنچه به رفتاريي رفتارگرا كرديرو

 نهيزم نيا در نرياسكي دگاه هايد ازي برخ .اند شده حاصل نرياسك دگاهيد از ها افتهي نيا. دهدي م ما به طيمح آنچه از است

ي الگوها جز ست؛يني زيچ مينام يم "تيشخص" ما را آنچه .ميشد تيتقو بودنشي برا كه ميهستي كس همان ما :عبارتند

  .دارند نام ما تيتقو خچهيتار خالصه كه ثابت،ي رفتار



در واقع مربيان از روش ها و مواد آموزشي مبتني بر مفروضات متافيزيكي اسكينر براي تحقق اهداف سنتي بهره مي 

تعليم  ) براي تفسير خود از شرطي سازي كنشگر، مسائل1968). برخالف بسياري از نظريه پردازان، اسكينر(1383گيرند(گريز، 

و تربيت كودكان را مورد توجه و بررسي قرار داد. او با تاكيد فراوان، معلمان را تشويق مي كرد تا از اصول شرطي سازي كنشكر 

عمل كنند، از  "2مهندسان رفتار"در كالس هاي درسي استفاده كنند. در واقع اسكينر اعتقاد داشت كه اگر معلمان همانند

خواهند شد. معلم به عنوان يك مهندس رفتار، رفتارهاي دانش آموزان، پي آمدها يا محركهاي پس كارآمدي باالتري برخوردار 

آيندي را مورد توجه و مشاهده قرار مي دهد. پس با استفاده از دانش و اطالعات خود، به افزايش يا كاهش نيرومندي رفتار 

بسط قانون اثر ثورانديك، به اين نتيجه رسيد، رفتاري كه در اسكينر با . يعني فراواني، طول مدت يا شدت رفتار اقدام مي كند

پي آن يك رويداد مطلوب ارائه شود، آن رفتار نيرومند يا تقويت خواهد شد و اگر فرد براي دريافت اين رويداد مطلوب به انجام 

   .)1385ن،رفتار مورد نظردست زند، پس اين رفتار، قابل دستكاري و كنترل خواهد بود.(پارسونز وهمكارا

اسكينر، بسيار عالقه مند بود كه نظريه يادگيري خود را در فرآيند آموزش و پرورش به كار بندد. به نظر اسكينر، يادگيري در 

صورتي به بهترين وجه انجام مي گيرد كه الف) اطالعاتي كه قرار است آموخته شوند در گام هاي كوچك ارائه گردند، ب) به 

دگيريشان بازخورد قوي داده شود و پ) يادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگيرند(هرگنهان يادگيرندگان درباره يا

ناميده شده و شامل ويژگي هاي زير است كه از  3). رويكرد وي به برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي خطي1377و السون، 

  نظريه يادگيري او استخراج شده اند: 

ندگان در هر مرحله با مقدار اندكي از اطالعات مواجه مي شوند و به طور مرتب از يك قاب گام هاي كوچك: يادگير .1

 يا يك ماده اطالعاتي به قاب ديگر پيش مي روند.

پاسخدهي آشكار: از آنجا پاسخدهي آشكار ضرورت داردكه بتوان پاسخ هاي درست يادگيرندگان را تقويت كرد و  .2

 .پاسخ هاي نادرستشان را اصالح نمود

بازخورد فوري: بالفاصه پس ازپاسخدهي به يادگيرندگان گفته مي شود كه پاسخشان درست بوده است يا نه. اين   .3

 بازخورد فوري براي پاسخ هاي درست، نقش تقويت و براي پاسخ هاي نا درست، نقش اصالحي را ايفا مي نمايد. 

ول برنامه با سرعت متناسب با توانايي خود سرعت شخصي: منظور از سرعت شخصي اين است كه يادگيرندگان در ط .4

 ). 1377جلو مي روند(هرگنهان،السون

در واقع، دراين نوع برنامه آموزشي، قاب ها در يك خط مستقيم و به دنبال هم قرار مي گيرند و همه يادگيرندگان 

دگيرندگان قوي و ضعيف در همه قاب ها را مطالعه مي كنند و به سؤال هاي آن پاسخ مي دهند. در اين روش، تفاوت يا
                                                            

2    . behavioral engineers 
3 . linear program 



سرعت مطالعه آنان منعكس مي شود؛ يعني يادگيرندگان قوي به سرعت، مطالب قاب ها را مي خوانند و پيش مي روند 

در حالي كه يادگيرندگان ضعيف به وقت بيشتري نياز دارند. عالوه بر برنامه آموزشي خطي، برنامه معروف ديگري وجود 

نام گرفته است. در اين برنامه نيز قاب هاي اصلي در يك خط مستقيم به دنبال هم  "ه ايبرنامه آموزشي شاخ"داردكه 

قرار مي گيرند، اما افزون بر آن از هريك از قاب هاي اصلي، يك يا چند قاب ترميمي يا اصالحي نيز انشعاب مي 

  ).1386يابد(سيف،

  رفتارگرايي و جهت گيري آن در برنامه درسي - 3

ديدگاه هاي مناسب برنامه درسي حاصل از مطالعه عميق روي جنبه هاي فلسفي و نظريِ برنامه درسي و تعيين ديدگاه يا 

هماهنگ با اهداف، مرحله اي اساسي در فرايند برنامه ريزي درسي است كه بر ساير مراحل فرايند طراحي، اجرا و ارزشيابي 

،  با بررسي رويكرد يك متخصص برنامه درسي مي توان موضع ). از طرفي ديگر1382برنامه درسي تأثير مي گذارد(سلسبيلي، 

او را نسبت به يادگيرنده، موضوعات و محتواي درسي، هدف هاي آموزشي، روش ها، نقش نظام آموزشي و جامعه در فرايند 

سي است. اين ). رويكرد رفتاري، از جمله رويكردهاي برنامه در1377تعليم و تربيت، مورد مطالعه قرار داد(يار محمديان،

هدف، منطقي و تجويزي، قديمي ترين رويكرد در برنامه درسي بوده كه بر اصول علمي و  - رويكرد، بعنوان يك رويكرد وسيله

فني اتكا دارد و شامل مالحظات عملي و راهكارهاي گام به گام در تنظيم برنامه درسي است. در اين رويكرد، اهداف نهايي بر 

تعيين مي شود؛ محتوا و فعاليت هاي يادگيري، مطابق با اين اهداف، توالي مي يابند و نتايج در  اساس يك طرح كلي مكتوب،

يادگيري بايد به رفتارهاي دقيق و كمي تبديل  - ارتباط با اهداف از پيش تعيين شده ارزيابي مي شوند. بر اين اساس، ياددهي

خاص يادگيري كه به رفتارهاي مشخصي منجر مي شود، سروكار اين ديدگاه با روش هاي  ).٢٠٠٩،گردد(ارنشتاين و همكاران

  ).1374دارد(ميلر، 

 مسئول واقع در و شودي م ارائهي و به مختلفي صورت ها به كه است دانش كننده افتيدريي رفتارگرا كرديرو در آموز دانش

 پاسخ ارائه با كه استي مثبتي ها كننده تيتقو به توجه و نوشتن اي پاسخ كي مقابله قيطر از كه محرك هر بهي ده پاسخ

). دانش آموز، همچنين از طريق يك تسلسل ساختاريافته به صالحيت ها و 1379، يوركي شعبان(نديآي م فراهم حيصح

 او .دارد كننده نييتع وي ديكل نقشييي رفتارگرا كرديرو در ).  معلم1382مهارت هاي ويژه اي دست مي يابد(سلسبيلي، 

 مختلف مراحل در را آموزان دانشي ريادگي زانيم و منتقل آموزان دانش به را كند، اطالعاتي م شخصم را آموزش موضوع

 جانبه كي ي، ارتباط كرديرو نيا در شاگرد معلم و د. ارتباطينماي م تيتقو را آنها مطلوبي ت هايفعال باالخره و كرده كنترل

 به كرديرو نيا دري اجتماع ستميس نيبنابرا و است آن كننده افتيدر آموز دانش و دانش دهنده انتقال معلم آن، در كه است



 گام است كرده ميترس اوي برا گريدي )رونيب مرجع هر هر ا(يو معلم كهي ريمس در آموز دانش و شودي م كنترل معلم لهيوس

  ).1374است(ميلر،). در واقع، كار معلم،  يه نوعي شكل دادن به رفتار دانش آموزان 1379،يوركي شعبان(داردي برم

ساخت بسته و از پيش تعيين شده اي دارد. در واقع، محيط يادگيري بسيار اهميت دارد و در  در رفتارگرايي محيط يادگيري،

كليه حالت ها، رفتار تحت كنترل محيط در مي آيد. طبق رويكرد رفتارگرايي از آزمون هاي مبتني بر معيار استفاده مي 

لوژي آموزشي و استفاده از كامپيوتر و روش هاي پيمانه اي با اين جهت گيري كامالً همخوان بوده و ) و تكنو1374گردد(ميلر،

ارزشيابي به شدت عيني بوده و از دانش آموز دقيقاٌ همان ). 1382عمدتاً بر كارايي در آموزش و پرورش تأكيد دارند(سلسبيلي، 

  .چيزي مورد آزمون قرار مي گيرد كه آموزش داده شده است

موزان را بعنوان مصرف كنندگان نظام آرويكرد رفتاري، مجموعه اي از ارزش هايي است كه دانش  ،)2007از نظر مك كرنن(

سرمايه داري و مشاركت كنندگان نظام اقتصادي مي پندارد. تأكيد بر برنامه درسي تخصصي، قابل اندازه گيري و كاربرد 

، به نقل از آيزنر و واالنس) 2001(4نشانه هاي اين رويكرد است. همچنين كالين تكنولوژي در تسلط بر برنامه درسي  از ديگر

بيان مي دارد، رويكرد رفتاري كه برنامه درسي ارزيابي شده نيز ناميده مي شود؛ اهداف رفتاري، آموزش مستقيم، تسلط بر 

قبل تعيين شده اند. در اين ديدگاه برنامه محتوا و ارزشيابي را در بر مي گيرد كه در آن، طرح هاي مختلف برنامه درسي از 

  ).1386درسي نوعي فعاليت فني است كه بايد در آن عناصر هدف، روش و ارزشيابي تعريف شوند(فتحي واجارگاه،

  ييرفتارگرا دگاهيد انتقادات وارده بهبررسي  -4

 نرياسك حد از شيبي فتگيشي ول شده،ي روانشناس دريي آ كار و تينيع بر ديتاك موجبيي رفتارگرا گسترش استي هيبد

). از سويي ديگر، 1379آورد(كديور، دري طيمحي محرك ها منفعلِ صورت به را ، انسانيروانشناس مطالعات به نسبت

 با بيان مي دارد كه اين ديدگاه از دو جهت قابل بررسي است، يكي )، به نقل از سلطان القرايي و همكاران1385استيونسن(

 توان مي علم تاريخ به رجوع با آنان عقيده به. دهند مي ارئه انسان از كه تصويري بررسي ديگري و آنان علمي نگرش با توجه

 شسته دست خود مطالعه مورد موضوعات به دادن شخصيت از علوم اين كه بوده آن گرو در طبيعت علوم پيشرفت كه دريافت

 معين، غايتي به توجه با را شئ يك تغييرات آنكه بجاي و شود گذاشته كنار شناسانه غايت نگرش كه است آن مقصود. اند

 طبيعي امور و اشيا دروني احساسات و ها انگيزه فرض متضمن آوريم كه در واقع، روي فاعلي هاي علت به بدانيم، پذير تبيين

 اينكه نخست. است ضروري نكته چند ذكر اند آورده فراهم انسان از طرفدارانش و اسكينر كه سيمايي ارزيابي در اما. نيست

 اساسي موجبيت اصل اساس بر ديگران و اسكينر. برداشت خيز فلسفي نتايج اظهار به انسان درباره علمي تحقيقات از توان نمي

                                                            
4 . Klein 



 مفاهيمي آن نظاير و اراده و اختيار آزادي، چون مفاهيمي كه گيرند مي نتيجه انسان، رفتارهاي در علّي رابطه جستجوي و

طرفدارانش  و اسكينر نگرش اينكه ديگر. دارد فلسفي جنبه اثباتاً و نفياً اين ها، درباره بحث كه درحالي. اند غيرعلمي و منسوخ

 انساني توان نمي طرح اين در. كند مي تداعي را انسان از محدودي تصوير گرايي، لذت اين است. گرايي لذت پايه بر انسان به

 ولي گرفته، قرار تهديد مورد اش ثانويه و اوليه هاي تقويت دلبستگي، اين سبب به و بسته واال هدفي به دل كه داد جاي را

) انتقاداتي كه بر اين ديدگاه وارد شده را در موارد زير خالصه كرده 1379ماند. كديور( مي پايبند خود دلبستگي به همچنان

 به شده انجام بودنِ مطالعات ي. سطح2 عامل شدني شرط و پاسخ – محرك روابط . بررسي انواع رفتارها در قالب1است: 

نظر،  موردي ها ريمتغ كردن مهار و شيآزما در قيدق تيرعا منظور به دگاهيد نيا در ؛ محققيريادگي پردازان هينظر لهيوس

 منتقدان ازي بعض .كند يم اجتناب دهيچيپي رفتارها مطالعه از و در نتيجه كرده محدود مشخص و سادهي پاسخ ها به را خود

  ندارد. وجودي پاسخ نيز توافق-محرك پردازان هينظر نيب ، حتييريادگي هينظر مورد در كه باورند نيا بر زين

  گيريبحث و نتيجه - 5

با توجه به آنچه در مورد رفتارگرايي و مباني فلسفي آن گفته شد، از ميان مكاتب فلسفي، واقع گرايان طبيعي بيشترين 

روانشناسي رفتارگرايي دارد. در رويكرد رفتارگرايي مانند مكتب واقع گرايي هرگونه تفكر متافيزيكي رد مي سنخيت را با مكتب 

شود. در زمينه معرفت شناسي واقع گرايان طبيعي معتقدند كه مشاهدات و محسوسات پايه معرفت و علم قرار دارند و از طريق 

جنبه هاي مختلف مطالعه نمود. اكثر واقع گرايان طبيعي با بيان اينكه  مشاهده و تجربه جزئيات مختلف، مي توان جهان را از

ما مستقيماً خود اشيا و امور پديده ها را درك مي كنيم و وجود برون ذهني حقيقي است و ذهن ما خالق يا مفسر آن نيست، 

دقيقاً مطابق آن است و صرفاً نيز  سعي دارند تا خاطرنشان سازند كه معرفت و شناخت ما از جهاني كه در آن زندگي مي كنيم،

 ادراك از معرفت مصالح و مواد )، همانگونه كه رفتارگرايان معتقدند تمامي1384محصول حواس است(فرمهيني فراهاني، 

  ).1374است(هاملين، حسي ادراك بر مبتني معرفت و شود مي ناشي حسي

موقعيت مختلف، ارزش ها تغيير خواهند كرد. . واقع گرايان در زمينه ارزش شناسي واقع گرايان طبيعي اعتقاد دارند كه در 

طبيعي يا علمي به منظور تربيت انسان، توصيه مي كنند كه هر چيز سازگار با طبيعت باشد داراي ارزش است(فرمهيني 

 مي اخالقي عملي يا است ارزش با چيزي شود مي گفته ). در رويكرد رفتاري، نيز ارزش ها عيني است و وقتي1384فراهاني، 

 ارزش با سبب آن با برخورد طرز اينكه يا سازند مي ارزش با را آن كه دارد خصوصياتي خود در عمل آن آيا ديد بايد باشد،

در واقع، ديدگاه رفتاري معتقد است كه منبع ارزش  ).1384دانشگاه،  و حوزه پژوهشكده(شود مي عمل يا چيز آن كردن تلقي

ش ها به جاي اينكه وجودي تغيرناپذيري داشته باشند، ه منبع ارزش ها فرهنگ بوده و ارزها خارج از فرد است. در اين ديدگا



رهنگ ها بر اثر اموري انگاشته مي شوند كه از زندگي مردم سر برمي آورند. ارزش ها براي هر فرهنگي متفاوتند و در درون ف

  ).1383يدگاه به كار مي رود(گريز، گذشت زمان، تغيير مي كنند. واژه نسبيت گرايي براي توصيف اين د
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