چکيده پژوهشهاي روانشناختي

يادگيري در کودکان
Children’s Learning

يادگيري يکي از مباحث عمده و مورد عالقه روانشناسان است که از ديرباز مورد توجه بوده است .در اين بخش به يادگيري
اجتماعي انتخابي به عنوان محور اصلي بحث پرداخته شده است ،با اين هدف که پژوهشها ،به وسعت ديد در بررسيهاي روانشناختي
از اين دست بيفزايند.
Koenig, M. A., & Sabbagh, M. A. (2013). Selective social learning: New perspectives on learning from others.
Developmental Psychology, 49 (3), 399-403.

يادگيري اجتماعي انتخابي :ديدگاههاي نو در باب يادگيري از ديگران
به دليل توجه گسترده به شکلگيري يادگيري اجتماعي انتخابي ،موضوع يادگيري از ديگران نيز پژوهشهاي بسياري را به خود
اختصاص داده است .انسان براي کسب اطالعات به شدت به ديگران وابسته است ،لذا تمرکز اين مقاله بر بررسي فرايندهايي است که
کودکان به صورت انتخابي و هوشمندانه از ديگران ياد ميگيرند .در اين مقاله پارهاي از آخرين و دقيقترين بررسيهاي انجام شده در
اين زمينه و مسيرهاي جديد تحقيق و شيوههاي جديد نگرش در باب چگونگي يادگيري کودکان از ديگران ،معرفي شدهاند .همچنين ،با
هدف پايهگذاري پژوهش هاي بنيادي ،اين نگرش جديد براي گروه زيادي از پژوهشگران ،مربيان و متخصصان باليني برجسته شده
است .پژوهش در مورد مسائل مرتبط با تسهيل يادگيري اجتماعي ،به وضوح با اولين زمينههاي آموزشي ارتباط مييابد .افزون بر اين با
کنار هم گذاردن طيف وسيع پژوهشهاي انجامشده در باب اين موضوع ،دانشمندان تحولينگر ميتوانند به ثبات مضاميني که ماحصل
تالش جمعي آنهاست ،پي برند .پژوهش حاضر ،طيف انتخاب کودکان را در گستره سن و حوزههاي تحول مشخص ميسازد و
روشهاي رو به افزايش تحقيق در باب انتخابي بودن يادگيري را برجسته ميسازد .اين پژوهش جديد افزون بر بازنگري شيوههاي متنوع
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به هنگام بودن زمان ترديد :تحول موضعگيري انتقادي هنگام يادگيري از ديگران
کودکان ممکن است نسبت به صحّت اطالعات دريافتشده ،سوگيري داشته باشند ،امّا اين واقعيت که کودکان در معرض دريافت
اطالعات غلط از منابع مختلف هستند ،تشخيص زمان ترديد را از سوي آنها ،امري ضروري ميسازد .اين مقاله ضمن تمرکز بر تغييرات
تحولي و ثبات آنها در کودکان به بررسي موضعگيري انتقادي آنها در قبال اطالعات دريافتشده اختصاص يافته است .پژوهشهاي
پيشين شامل بررسي توانايي کودکان در تشخيص بياطالعي ،بيدقتي ،عدم صالحيت ،گمراهسازي و تحريف ميشود .ا ّما تأکيد خاص
در اين پژوهش بر چگونگي استدالل کودکان در باب زمان يقين و ترديد است .در ادامه نيز مقاله چهارچوبي براي ارزيابي تحقيقات قبلي
و پيشبرد پژوهشهاي بعدي ارائه داده است .در بحث پاياني ،پرسشهاي فراگيري که براي ارائه الگوي تبييني و مبتني بر تفاوتهاي
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و هدايتگر يادگيري از سوي يادگيري اجتماعي ،بر استلزام ارائه نظريههاي تبييني جديد تحولي نيز تأکيد دارد .

تحولي ،فردي و موقعيتي کودکان ميبايست مدنظر قرار گيرند ،ارائه شدهاند .
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درک يادگيري اجتماعي نوزادان و کودکان درباره غذا :پژوهشهاي پيشين و ديدگاههاي جديد
روانشناسان تحولي ،توجه خاصي به اثربخشي اعمال ،هيجانها و بيانات ديگران در يادگيري کودکان ،مبذول داشتهاند .امّا
پژوهشها عمدتاً يادگيري اجتماعي مصنوعات را بررسي ميکنند .مقاله حاضر در مقوله غذا انجام شده است که توجه کمتري در قلمرو
پژوهشهاي مرتبط با شناخت اجتماعي به آن شده است .در ابتدا ،به مرور پيشينه پژوهشي تحول شناخت نوزادان و کودکان از مقوله
غذا پرداخته شده است و موقعيتهاي شکست و موفقيت تعامل کودکان با غذا مشخص شدهاند و ضمن تأکيد خاص بر نقشي که
ديگران در هدايت آنچه کودکان ميخورند ،ايفا ميکنند ،ضرورت شناسايي غذا خوردن به عنوان پديدهاي اجتماعي براي درک الگوهاي
شکست و موفقيت تعامل با غذا ،مورد بحث قرار گرفته است .سپس پرسشهايي براي پژوهشهاي بعدي مطرح شده است .همچنين
پيشنهاد شده است که بررسي «انتخاب غذا» به منزله يک پديده اجتماعي ميتواند روشنگر مکانيزمهايي باشد که متضمن يادگيري
کودکان از ديگراناند و رهنمودهايي براي پيشبرد روابط اجتماعي و رفتارهاي تغذيهاي سالم اوليه بنياد نهند.
Doebel, S., & Koenig, M. A. (2013). Children's use of moral behavior in selective trust: Discrimination versus
learning. Developmental Psychology, 49 (3), 462-469.

کاربرد رفتار اخالقي در اعتماد انتخابي کودکان :تشخيص افتراقي در مقابل يادگيري
آيا بار اخالقي ،در ميزان حساسيت کودکان نسبت به انتخاب اطالعات اخالقي مؤثر در يادگيري انتخابي ،نقش دارد؟ براي يافتن
پاسخ اين سؤال ،در آزمايش حاضر ،کودکان سه تا پنج ساله را با افرادي که رفتاري موافق و ناموافق با هنجارهاي اخالقي-اجتماعي
مانند کمک به يک همسال براي پيدا کردن اسباببازي گمشدهاش يا پاره کردن عمدي نقاشي يک همسال نشان ميدادند ،مواجه
ساختيم .افراد «خوب» در مقابل افراد «بد» را در شرايط مقايسهاي با افرادي قرار داديم که رفتارشان خنثي قلمداد ميشد .با هدف
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مشخص ساختن نقش اطالعات اخالقي در هدايت اعتماد انتخابي کودکان ،به اندازهگيري توانايي کودکان در شناسايي افراد با رفتار

513

خوب و بد و ميزان تمايل آنها به يادگيري از اين افراد پرداخته شد .يافتهها نشان دادند که تمايل کودکان به تمايز رفتار منفي از خنثي
معنادارتر از تمايز رفتار مثبت از خنثي است .در مقابل ،کودکان در ميزان استفاده از اطالعات خوب و بد در يادگيري انتخابي تفاوتي
نشان ندادند و هر دو نوع اطالعات در هدايت اعتماد کودکان در قلمرو شناخت مورد استفاده قرار ميگيرد .همچنين يافتهها در
چهارچوب نامتقارني مثبتـمنفي و اشکال گوناگون سوگيري منفي ،مورد بحث قرار گرفتند.
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