
Θεωρ(εs MdΘηαηs

Md.oηoη ε(γαι ιjγα πoλrjπλοxo ιpυ1ολoγιx6

φαινdμενο το οπο(o 61ει απαα1oληοει ωg αντιxε(μενo μελ6τηg πoλ-
λorig xαι αξιιiλoγουg επιοτriμoνεg, πoυ πρodQχΟγται τ6οο απ6 το
1c6ρo τηg Παιδαγωγιxηζ xαι τηE Ψυ1ολογiαg, 6οο xαι απιj dλλουg
επισ[ημoγιχοdg 1ι6ρουg,6πω9 τη Φυoιoλογ(α, τη Bιολoγfα, τηv Ια-
τριxri x.λπ. (M. Kαοοωτdxη & Γ. Φλουρη, 1981).

Η μιiθηαη, παριi τιg μαxqo1ρ6νιεg μελfτεg, αποτελεΙ dνα d1ι πλη-

ρωg εξαxριβωμdνo ιpυ1ολογιπ6 φαινdμενο, με πολλdE πλευρdg τηζ γα
παραμ6voυν αδιευxρ(νιατεg (Aθ. Bερτo6τη, 1997). Oι περιοο6τερε9
απdψειg που διατυπιiγο\ται σχετιχd με τιg πλευρ6g αιπ69 αποτελοtlν
ειxααiεg xαι υποθ6oειζ πoυ πgroxdπτουv απd την παρατηρηη xαι
μελdτη τωγ αποτελεαμιiτων τηg μι1θηοηg. ΣυνεπιilE εiγαι διjοxολo γα
δοθε( 6να9 περιεxτιxι1g οριομιig, που γα προoδιορζει τη φriοη τηg

μι1θηαηs.Αναφdρουμε εγδειxτιxd, δrjo απd τoυg oριομοrig που d1ουν

διατυπωθεi a1ετιx6. Kατd τoγ Η. Rοth μd0ηση ε(ναι <.η βελτiωαη η
απ6xτηαη ν6ων μοqφιΔy συμπεQιφορdg xαι ιxανοτητων> (Η' Rοth,
1971). H μιiθηoη δηλαδ{ εfναι μ(α διαδιxαα[α διαμ6ρφωoηg xαι
μεταβολrig ιδιοπ1τωγ. Κατιi τoγ R. Gagn6, μd'θηoη εfuαιη διαδιxαolα
που υπoβoηθdει τουE' ορyανιαμo'ιiζ 1)α τQoπoποιηoουν τη συμπεQιφo-

ρd' τoυE αε 6ιlα oψετιxd' oιivτoμo yρoνιx6 διd'ατημα 2ζ,αι με θνα μ6νιμo
τρ6πο, ιΙloτε η |δια τρoποποiηαη i αλλαη yα μην επαιlq.λαμβdνεται
oε xd'θε ν6α περ[πτιυση (R. M. Gagn6, 1975). Tα αημεiα ατα οποfα oι
ερευνητdg αυμφωνoιiν περιοoιiτερo rj λιγιiτερo, ε(vαι 6τι η μιiθηοη
(M. Kαοαωτdxη & Γ. Φλουρri, 1981):

1. ε(γαι χαQαχτηQισEιx6 τωy ξωιxιδν oργανιoμι6ν
2. δεν μπορε( να παρατηρηΘε( ιiμεoα oτηv ολdτητα τηg αλλι1 μπoρε(

xανεt6 vα αντιληφθε( μιivο τα αποτελdοματιi τηg

3. διευxολrjγεται ιiταγ επιτεχεkαι xdτω απ6 oριομ6vεg ουvθηxεg,
dπωg 6ταν ενιο1ιiεται η επιθυμητη τρoποπο(ηαη τηζ συμπεQιφo-

ριig, 6ταν δημιουργεiται μ(α xαλιi oργαvωμdνη προβληματιxη xα-
τ6.oταoηx.}'α.



4. επηρειiξεται αrτ<i αυγπεxριμdνoυg παριiγoγtεE' oι oπο(οι μπορotiv
να αναφ6ρovται:
i' Στo υποxεiμενo πoυ μαθαiνει (ανιiγxεg, ενδιαφdρovτα, διαθd-

οειg x.λπ.).
ii. Σην xατιiαrαoη μdαα αrην οπo(α λαμβιiνει χ68α η μιiθηoη

(xατιiλληλη oργι1νωαη των αρ1ιπcirν ερεθιoμιiτωv, δη μιουργ6α
xατιiλληλων πρoβληματιxιilν xuπαατιioεωγ χ.λJ[.).

iii. Στo απoτdλεoμα πoυ επιφdρει μ(α oριoμdνη αvr(δρααη (αμoι-

βf, ευ1αq(ατηση χ.λπ.).

5. H διαδιxαo(α μdθηοηg επηρειiξεται αsτ6 τoυE γευροφυoιολoγι-
πorig μη1ανιαμot3g τoυ ατdμoυ.

H μιiθηoη μπoρε( γα πQαγματoπoιηθεi ανεξιiρητα απ6 η διδα-
οxαλ(α. o xαθdναg dg1εται xαθημερινιi oε επαφ{ με dνα αιjνoλo γε-

γoνdτων xαι αυμβιiντωγ, τα oπofα πλουτξoυν την εμπειρ(α τoυ, εφο-

διιiξovrαg τo tiτoμo με 6να orjγολo πληqοφoριι6ν. EπΦs απoπτ<iται

6γα α6γoλo δεξιoτriτων προxειμdνoυ γα αγτιμετωπιαroιiν πρoβλr{μα-

τα πoυ πρoxιlrιτουν ατι1ν xαθημεgιυ{ ξωr{.

Στη αυν61εια δ[γεται dμφαη ση μdΘηση, η oπoiα πQαγματoπot-

εfuαι xατ6. τη διδαxτιxr{ διαδιxαα(α ωg απoτdλεoμα αυγπεπριμiνων
διδαxτιxc6γ πραπτιxc6ν, δηλαδι{ ωg ειδιxιi εxπαιδευτιxd Θdμα, τo

οπoio ε(ναι oυνιiρτηη ηζ διδαxτιm{g δραoτηρι6τηταζ χαι τωγ επι-
διι6ξεων τηg.

oι απ<iψειE πoυ επtχQατoιjγ oε ιιiΘε
επoyn qετιx6. με τη μιiΘηη επηρειiξoυν oημαvτιxιi τιg διδαxτιxdg

μεΘ6δουg πoυ χQησιμoπoιoιjγται αro α1ολε(ο, εkε α"ιπ€g υποστγ]-

ρζoνται απιi το αγαλυτιxd πρ6γqαμμα, ε(τε 1ρηoιμoπoιοιivται υπo-

αυνεiδητα { εναυνε(δητα απ6 τoυg εππαιδευτιxoιig. To αιjγoλo τωγ

ενεργειι6ν πoυ εxτελε( dναg δι1αxαλog μ6αα ατην τιiξη οηρζorπαι
αε xιiποια Θεωρiα rj μovιdλο μιiΘηαηg.

Mοντ€λο μι1Φoηs ε(ναι η περιγραφ{ τoυ τρ<iπου με τoγ oπofo

πQαγματoποιε(ται η μdΘηση, αrην οποfα oι ερευνητ€g ηg εxπα(δευ-

σηE πQoσπαθoιjγ γα oυμπεριλιiβoυν 6λου9 τουE παριiγovτεg εxεi-
νουE που υπειodρ1ovται ση διδαοxαλfα εν6E γνωοτιxoti αντιιειμ€-
γoυ χαι επηρειiξουν τη μι1Θηη τoυ εγ λ6γω αvτιxειμ6νoυ (Mπ. Toυ-

μιiη, 1994).



oι πιiριoι oxοπo( τoυg oπofουg εξυπηρετε( 6να μoιτdλο μι1,Θηοηg

αrην εππα(δευη εiναι:
i. Η πρdβλει|η xατααrdσεωγ πoυ αφoρoιiν τη μdθηoη χαι τη

διδααxαλiα.
ii. H δημιουργ(α εραπημιiτων ο1ετιxd με τη διαδιxααiα μιiθηoηE

xαι διδαoxαλfαg. Η απdvτηοη τωγ εQωτημdτωγ αυτιilγ xαθορ(-

ξει το βαθμ6 εγxυρ6τηταg xαι αξιοπιατ(αg του μovτιJλου xαι
αυμβdλλει στηγ αγαχαταοxευη του.

iii. Η βελτfωση τηζ επιxοιγωγ(αg μεταξ6 τωγ πειQαματιxι6γ α]τoτε-

λεoμdτων ?{αι τoυ ερευνητιxorj πλdγου ατο oπo(ο εγτdoαoνται.

Tο μοwdλο μιiθηoηg πρoοφdρει σ[ον εQευγητrj το x(νητρo xαι
τα μεΘοδολογιxd εργαλε(αγιατηγ εxτ6λεαη μιιig dρευναE.

M(α παιδαγωγιxη θεωρ(α ψoqε( γα αγαπτυχθε( μdoω δι1ο πρo-

οεγγiοεων οι οπο(εg δεγ ε(γαι εντελι6E δια1ωριαμ6vεg μεταξιi τουg.

Η πριδτη προo6γγιοη ε(ναι γα αυνιiγονται αημαvτιxd αυμπεqdoματα

για τη διδααιαλiα απ6 βαoιπ69 θεωρfεg, dπωg οι θεωq(εg μdθηοηg,

η xoινωvιxrj ι}υ1ολογ(α, η xoινωνιoλογ(α, η λoγιxri ri η θεωρiα επι-

πoινων(αg (Mπ. Tουμdoη, 1994)' Στην προοι{γγιαη αυπ{ υπιiρ1ουν

xιiπoιoι ενδoιαoμοf ωE πQoζ την εγxυρ6τητα χαι αξιοπιαr(α τωγ παι_

δαγωγιxι6ν αρ1c6ν παυ αυνιiγoνται απ6 αυτ69 τιg θεωρ(εg χαι ανα-

φdρoνται:
1. Στην ποι6τητα των ατoι1ε(ωγ χαι των αυνθηx6ν, με βιiοη τα oπofα

δ ιαμoρφιilνοvτα ι αυτd g ο ι παιδαγωγ ιxd g αρ1dg. E ιδιxdτερα:

i. oι θεωρ(εE μιiθηoηg χQησιμοπoιοιjγ xαθoλιxοtiE ποooδειτιτεg
(π.1. dλοι oι μαΘητdg, 6λα τα αιτιxε(μενα μιiθηηE, 6λε9 οι xα-

τααrιioειg).
ii. oι περιoο6τερεE θεωρiεg d1ουν αναπτυ1θε( με βιiοη πειριiμα-

τα πoυ d1oυv γ(νει οε ξι6α. Tα ξι6α 6μωg δεν επηρειiζοιται απι1

τη γλc6αoα που απoτελε( τo xιiριo εργαλε(ο διδαοxαλiαg για
τον ιiνθρωπο.

2'Στην ααυμφων(α που εμφανζεται μεριπ69 φoQ6ζ μεταξf τωγ πQo-

βλ6ψεων, αrιg oπofεg οδηγοιiν αυτdg οι παιδαγωγιx€g αg1dg, xαι
τηgπραxτικfig.
Η δεrπερη πρoα6γγιοη εζγαι γα μελετηθεi η διδαoxαλ(α ωg 6να

φαινιiμενο αυτιi xαθ' εαυτιi. Πιο αυγπεxριμdvα μπoρofν να γiνoυν
xdπoιεE παρατηφjαε ιζ χαι xαταγραφdg (μαγνητoφωνηοειg, βιvτεο-
αxoπι\oειq x.λπ.) τηg διδαoxαλ(αg μdoα ατην τιiξη χαι γα αγαλυθοrjγ



,i:., ._, . ']ll]χryiΙιl.Ι{}!tι!φN ΤΙχilQlοtιΩN ΣTttιγ 'εl{Ι]Α!AEnH,: Σγ'Ι!ιlγΠAP,Ξ'η ΑlΔA!αlχ}lΣΙPΑΞ}lΣ KAl ,IrxNQ.ΛοtlΑΣ -

oι χαταγQαφ6E αυτ69 (J. Sowder, 1989). M' αυτ6γ τoν τρdπο αγτλΟι'-

νται πληροφoρ[εE o1ετιxd με τιg αλληλεπιδριiοειg μαθητι6γ xαι δcι-

oxιiλωγ χαι με βιio'τ1 τιg πληροφορiεg αυτdg μποροr1ν γα αγαπτι-

1θοriν παιδαγωγιxιi μoντdλα, τα oπo(α να περιγρdφουν:
i. Πωg διδιlαxει o διiοxαλog xdτω απ6 διαφoρετιxdg αυνΘηxεg.

ii. Ποια ε[ναι η παιδαγωγιxrj οημαο(α των διαφdρων αλληλε.τ -

δριioεων που αυμβαiνουγ xατιi η διδαxτιxη διαδιxαο(α.

Στη ουν61εια ελdγ1ονται τα μοντdλα αυτιi πειραματιxιl xαι δι :-

πιατι6νογται οι δυγατ6τητεζ ποU πρoαφ6ρoυγ στηγ πριiβλεψη xcιτ-:-

αιcioεων.
Η δεriτερη πρoo6γγιοη δεν xαταElγε( την αξiα των θεωρητι^z.,_

μoντdλων μιiθηοηg. Tα Θεωρητιxd μoντdλα μιiθηoηg θα δι6οoυι' τ.:

βαοιxdg αQχdζ oι oπoiεg θα 1ρηoιμoπoιηθοriν αrην ανιiλυη xαι r-
ερμηνεfα τωγ παQατηρ{οεων τoυ φαινoμdνoυ τηζ διδαoxαλ[αg.

2.1. H συγδετι}tri Θεωqiα μιiΘηοηg τoυ Edward
Thorndike (Associatiοnism)

o Aμεριxιiγog ψυχoλdγοg Ed. Thοrndike (1874*t949) θεωρο. . '

τη σχdση μεταξι1 εξωτεριxori ερεθfοματog xαι αντ(δQασηζ (,); .

νευριxd δεομd' μ{α αιjνδεoη, γι' αυτ6 xαι η θεωρ[α του oνoμd.οτl'. ,

ουνδετιxη θεωρ(α μιiθηοηg (Ed. Thorndike, ].905, 1913,1921', L9: '
Η βααιxη μoaφi μιiθηοηg για τoγ Thorndike εfuαι η βd'θηo. ""

δoxιμη xαι πλdνη (learning by trial and errοr). Σιiμφωνα ιιε -
μoaφη αυτri υπ6 την π(εoη μιιig αvιiγxηg, τα ξc6α αλλ<i xαι ο dl't', ,

πog, oιlνδ6oυγ τoγ ερεθιoμι5 με τηγ επιτυ1rj αντ(δραoη. H επιθι',..-
γνι6oη εππυyγ6νεται με τηγ επανdληιpη τιt)\ : -
τυ1ημ€νων αιτιδρdoεων, μdαω τηg τυ1α(ιι: , -
τυ1(αg (adventicaΙ success) χαι με τηγ απclι '-
των λαθεμ6νων ενεQγειι6ν (Aθ. Bερτο6τη. 1'--

Σιiμφωνα με τoγ Τhοrndike, η μιiθηαι1 ι ll

οταδιαxrj χαι πQαγματοπoιεiται oιγιi-οι^1α ),l

λισtrα' 6αο αυξdνεται ο αριθμdg των δoxιιιι.'. _ 
"

αο ελαττc6γεται o 1ρ6νoE πoυ απαιτε[ται ''' ll

επιτευ1θεi η μιiΘηαη (Mπ. Tουμιiοη, 199: :

Σμμα 1.1).Σγfμα l.Ι: H xαμπiλη μciθηoηg του
Thomdik
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o Thοrndike διατιiπωoε τQειζ βααιxofg νdμουg για τη μdθηoη:
t.To ν6μο τηg doxηoηg (i xρiαηg xαι α1qηo[α6), α6μφωνα με τΟγ

οπο(o o δεoμdg μεταξf ερεΘfαματοg-αιπ(δραoηE ιο1υροπoιεiται

με τη αυνε1r] dοxηαη.
2' Tο ν6μο τoυ απoτελ6oματοg, clisψφωνα με τΟγ οπο(o η α6νδεoη με-

ταξιi μιαg αr,τ(δραoηg χαι τoυ ερεΘioματοζ πoυ τηγ προxαλεf γ(vε_

ται πιo ιο1υgf 6ταν η αντiδgαοη oυγοδειjεται απd ι1γα ευ1dριαrο

απoτdλεαμα. Η τιμωρ(α r{ ιiλλη δυοιiρεοτη xατιioταοη, δεν εξα-

αθεγοιjγ πι1'ττα τιg oυνδdαειg μεταξιi ερεθiαματoE_αντ(δραoηg, γι'
αυτ6 τo λ6γo η τιμωρ(α δεγ αποτελε( για τoν Thorndike αποτελε-

oματιx6 μ6oo για την επ(τευξη μdθησηζ.
3.To ν6μo τηg ετoιμ6τηταE, o$ψφωvα με τογ oπo(ο 6ταν μiα <<μονd-

δα αγωγιμ6τηταζ)> ε(ναι dτοιμη να μεταβιβιiσει τιdτι, η πQαγματo-

πo(ηoη τηg μεταβ(βασηζ πQoχαλεi ευ1ιiριατη xατd,αταοη. o 6ροg

"μονιiδα αγωγιμ6τηταζ,>, χQησιμοπoιεiται απd τογ Thοrndike για
να δηλcδαει τουg επιμdρouζ γεUQoφυoιολογιxοιiE μη1ανιoμοrig των

ατdμων, μι1αω των oπο[ωγ γ(νoνται αvτιληπτd τα διdφορα ερεθ(-

σματα xαι η ατπ(δραση σ'αυτd. Αγτfθετα, 6ταν δεν υπd,ρ1ει ετοι-

μ6τητα r{ ιiταν υπιiρ1ει ετoιμ6τητα αλλιi δεγ γ6νεται μεταβ(βααη,
61ουμε δυoιiρεατη πατ<iαrαοη.

o Thorndike σ[ο βιβλ(o του ..Η ι|.lυ1oλoγ(α τηg αριθμητιxηg>,

(1922)' Θdληαε να εφαρμιioει τιg αρ1dg τηg αυνδετιπr(E θεωρiαE μιi-
θηoηζ, ατη μdθηαη τωv μαθηματιxι6γ. Π(ατευε dτι oι διioπαλοι τωγ

μαθηματιxιiν θα 6πρεπε να βρουν χαι γα xαθορ(ooυν με αxρfβεια
το ειδιxιi αιjγολο των δεoμι6ν που απαρτξουγ τηγ αριθμητιxri. Στη

αυνd1εια θα dπqεπε γα χQησιμοποιηθoriν xατdλληλα οι αvταμοιβdg

προxειμdνoυ γα εγεQγοπoιηθε( ο νdμοg του απατελιioματoE. Η πα_

ραπιiνω διαδιxαο(α μπορεi γα πεQιγQαφε( ωg εξιjg:

i.Σyηματιαμ6g τωv δεoμcΙlν: Η xιiθε ιxαvιiητα r'j διαδιπαo(α πoυ

πρdπει να μdθει ο μαθηπig, διαιρεiται αε ιjγα α6γολο απd απλdg

ιxανdτητεg ri λειτουgγ(εg.

ii' Διιiταξη των δεoμι6v απ6 τoυg ευπολdτερουζ αοUζ δυοxoλ6τε-

ρουg, ι6αrε η μdθηοη τωγ ευxoλιjτεQωγ γα χQησιμοπoιεiται αrη

μdθηση τωγ δυαπολ6τερωv.
iii. Ενia1υη τιυv δεoμcΔν με τηγ xατιiλληλη πραxτιxη xαι εξιioxηη.

Η αιlvδετιxli θεωρiα μιiΘηαηE θεωρεf την πραxτιτιη xαι εξιiαxηoη

ωζ τιζ μεΘdδουg πoU μπoQoιiγ να πρoοφ6ρουν τα βdλτιαrα σrηγ



εxπα(δευαη τωγ Θετιxc6ν Eπιαrημc6γ. Σε παλαι6τερε9 επo1€g η πQα-

xτιτιη xαι η εξιiαxηoη απoτελοιioαγ τιg βααιx€g αQχds ηg διδαoxα-
λfαg xαι ηζ μdΘησηζ.

Στην ημερινι] εxπαιδευτιxη πραγμυπιx6τητα, η πραxτιxη xαι η
εξιioxηη θεωροιivται αvαγxα(εg τεμιx6'g για ηγ ανιi:rτυξη τωl'

υπoλoγιoτιxι6ν δεξιοτι,iτων χαι ην xαλλι€ρ,γεια ηg ταμiτηταζ χαι ηΞ
αxρ(βειαg αroυg υπoλογιoμoιig, αρxε[ να μην οδηγοrjγ τσυE μαΘητ6g
στγ] μηχανιχri εργαoiα. Oι νιiεg τε1νολη(εg xαι ειδιxιjτερα oι υπoλo-

γtoτ6g μπoρoιiν να πρooφdρoιrv ημαrπιxr{ βο{Θεια αn1ν πατειiΘυνοT1

αυπ{, με τα εxπαιδειπιxιi πgoγρdμματα CΑΙ (Cοmputer Αssisted
Ιnstruction) (Aθ. Κυριαζ1i & Σ. Mπαxογιιivη, 1995). Eιδιx<5τερα τα

αoxηοιαxιi χαι πQαχτιχιi πρoγριiμματα (DriΙl and Ρractice programs)

μπoρoιiν να πρoαφ6ρουγ σ[o μαθηfl1 τιE xατιiλληλεg αoxr{oειg (ε[δog

παι πoo<5ητα) πoυ απαιτοιjrrrαι για ην αφoμο(ωoη τωγ εwοιc6ν πoυ

d1ει διδα1θε( (εξατoμιxευμdνη διδααιαλfα) (βλ. Kεφι1λαιo 3).

H μiΘηαη τωγ Θετιxι6γ Eπιαημcδν δεν εξαvrλεiται oτι'lγ αvιilτrυQ1

τοw υπoλoγιαrιxι6ν δεξιαπ{των. Η μαθηματιxli ειπα[δευoη d1ει επ(η;
ωg αrd1o ην xαταν6ηη απ6 τoυg μαθητdE εν6g γενιxdτερoυ αυγ6λου

αq1c6ν, πραα3πων xαι δομι6ν, πdνω ατιg oπo(εg βααζοτται oι υπo-

λογιαrιxof xανΦεg. FΙ πραπτιxr{ xαι η εξιiοrιηη ε(vαι <<αναγxα6εc,

αλλi 61ι <.ιxανdg>, μ6θoδoι γιαη μιiΘηαη τωγ Θετιxι6γ Eπιαιτ1μriν.

2.2. Η x}ναουι'nη εξαqτημdvη μιiΘηαη τωγ Ιvan
PavΙογ χαι, J. Watson (Classical Cοnditioning
Theory)

o Pι6oοg φυοιoλdγog παι ψ1oλιiγog Ι. PavΙοv (1849 - 1936) μπo-

ρε( να θεωρηθε( ωE πQωτεQγιiτηg τηg qoλ{g τoυ Συμπεριφoqιoμου
(Behaviorism). Oι θεωqiεg μιiθηηs τoυ Συμπεριφοριαμoιi, οι
οπο(εg πυρκiρ1ηoαν απ6 τιg αQχ6ζ τoυ 20oυ αιc6γα '('ωgτιg αρ1dg τι;
δεxαετ(αg του 1960, 61oυν ωg xoιν6 1αραπτηριατιx6 την dvτονη επ(-

δραη ηE Eμπειριxι{g Φιλooοφ(αg τoυ 17ου παι 18oυ αιι6γα. H βα-
oιxti ιiπoψη τωγ συμπεQιφοριατc6ν ε[γαι ιiτι η μdθηση xαι η απd-
2(τηση τηg ψ6αηg ε[ναι απoτ6λεoμα oυνεξαρτηαεων αvd.μεαα mcι

εqεθfαματα (S : Stimul|) πoυ δ61εται τo dτομo απ6 τo περιβd'λλοl

τoυ 2{αι αιg αvτιδρd.σειζ τoυ (R = Respοnses) oτα ερεθloματα αυτc:

(Eμ. Κολλιdδη, 1989, 1990).



To ερευνητιxd ενδιαφdQoγ τοU Pavlοv εi1ε επιπεντρωθε( στη με-
λιΞτη των αγταγαxλαατιxιilν (reflexes), τα oπo(α παρατηρor3ιπαι

σ[oυζ οQγανιoμοrig που €1oυν νευριx6 αιjαrημα xαι ε(γαι ι{μφυτα,

δεγ αποτελοr1ν δηλαδri απoτι1λεομα μdΘηοηg (Ι' Pavlοv, 1927 xαιΒ.
B. 'Wolman, 

1965). O Pavlοv μελdτηoε απ6 η οπoπιιi τηE Φυοιολo-

γ(αg για αρxετd,1ρ6νια τα αγταγαχλαοτιxιi τηg €xxριαηg αιdλου ατα

ξ<6α xαι τη ο"1dαη του με τη λεπουEγ[α τηg π6ψηE. Απdδειξε πειQα-

ματιxιi τη δημιουργ(α μιιig νdαg μορφηζ συμπεQιφoριig ωg αποτdλε-

σμα τηζ α6νδεοη9 ενdg υπoxατd,ατατου ερεθioματοg (cοnditiοned

stimulus) με τo Ψυσιχ6 ερdθιoμα, η οπο(α πρoπαλε( την (δια αιτ(-
δQαη σro υπoχατd,αrατο ερdθιoμα με αυτην πoυ παQατηρεiται οτo

φυοιx6 ερdθιoμα. To ε(δοg αυτ6 τηg μιiθηoηg ε(ναι γνωα16 ωg εξαρ-
τημ{νη αwαιlαxλαoτιxη μd'θηoη i μdΦoη με xλααoιuη εξdqτηoη

(classical conditiοning).
Προtlπoθdαειζ για να επιτευ1θε( η μιiΘηη με κλααoιx{ εξdρτη-

η ε(ναι:
i. Nα υπιiρ1ει xατιiλληλη εαωτεριxη διd,θεοη η οπο(α πρoxαλε(-

ται απtj μfα ανιiγπη.
ii. To υπoxατιiαrατo ερ6θιoμα να εμφανζεται σε οριαμ6νo 1ρ6νο

ψετ6 την παqoυoiαοη του φυoιxori ερεθ(oματοg, προxειμfνου
να γ(νεται η αυνδεοη τωγ διjo ερεΘιομιiτων.

Πρoxειμdνου να διατηρηθε( η xλαooιπli εξαρτημ6νη μdθηoη
απαπεiται η xατ6. διααrηματα ενiο1υη του υπoχατd,οτατου ερεθ(-

σματoζ με τηγ παρoυofααη τoυ ψυoιποti, οιiτωg ι6αrε γα μην επ6λθει

απιiοβεαη. Στηv περ(πτωση που 6γα υποxατιiατατο ερ6Θιομα αυγδε-

θεi με μ(α αιπ(δρααη, παq6μοια ερεθ(οματα εiγαι δυγατ6 vα πQoχα-

λιjοουγ την iδια αvτfδραη (γεν(xευοη του ερεθfoματoζ _ stimulus
generalisation). Σιiμφωνα με τη Θεωρ(α τoυ Pavlοv η γεν(xευαη xαι η
διιixριοη των ερεθιoμιiτων αποτελοιiν τoυg βααιxοriE π6λουg τηE μd-
θηοηg.

o Pavlov αποxdλεαε το υποxατdσrαro ερ6θιομα αrjμα, yιυιi οη'

μα(νει πλdογ lηdτι τo αυγxεxριμdγο σroγ οργανιαμd. Στoν dνθρωπο

λειτουργοtiν διiο αυαrr{ματα οημαvαηg αr'ποιi του ε(δουg: Tο dνα δη-

μιoυργε(ται απ6 τιg φruoιx€g αγταγαxλααrιx6E αντιδριioειg xαι ε(ναι

τo (διο για τoυζ ανθρrι6πουg γ'αLτα ξι6α. Tο δειiτεqo ε(ναι η γλc6οοα,

η oπο(α αποτελεiται απ6 λdξειg οι oπoiεg δημιoυργοri\παι ωζ υπo-

^ιατ6ctατα ερεθioματα με το <lυνε1η αυαxετιαμd τΟυζ με τα (δια τα



πQ{iγματα. o oριαμ69 xαι η 1qr{οη τωv μαθηματιx6ν αυμβ6λωγ ιiλ-
λωστε, αν(xει αεo δειiτερo αιiαεημα ημαναηg τoυ οργανιομori.

Ο J. Watson (1B7B _ 1958), Καθηγητrjg τωγ Παγεπιαrημiων J. Ηοp-
kins xαι Ndαg Y6ρxηE, θεωρε(ται ωζ o θεμελιαrπiE ηg Ψυ1ολoγ(αg
τηE ΣυμπεριφoQds (Behaviorism). O Watson επ€xτεwε η θεωρiα ηE
xλαooιxliE εξαφημdvηζ μdΘηηζ αroυg ανθρι6πoυg' Χρηoιμοπoiηοε
τα αποτελιiαματα τωγ ερευνιiν του ΡavΙov ωE βdη ηg θεωρ(αg του,
υπoαrηρrζoνταg ιiτι η μdθησ'η εfναι μ(α διαδιxαoiα εξαρημ6vων
αιηαγαπλααrιxι6ν (cοnditioning refl exes) (J. Watsοn, 1924).

ΣιJμφωvα με τoγ Watson, oι ιiνθρωποι γεwιorivrαι με oριoμdνα
αγταγαxλααrιxd xαι με τιζ σUγχιγησιαχ6g αντιδριiοειE τoυ φ6βου,
τηg αγιiπηg 1.iαι τoυ θυμoι1. Η υπdλοιπη συμπεQιφoQιi τουg διαμoρ-
φc6νεται ανιiλογα με τιg αιτιδρdαειg τιg oποiεg αυγδdoυγ με τα εQε-
θ(oματα πoυ δd1οrπαι απ6 το περιβιiλλov ri με τα αvτ(αroι1α υποχα-
τ6"oτατ6τoυg.

O Watsοn πdoτευε 6τι πρoπαλε(ται μιiθηoη εφdοoν oι (διεg αντι-
δριiαειE επαναληφθοrjγ οτο fδιo ερdθιαμα, ανεξιiρητα ωτ6 το απo-
τιfλεoμα τηζ ιχαγoπo(ηηE. 'Oοο πιo πρ6oφατo ε(γαι το αποτdλεομα
xαι dαο πιo πολλdE φoQdE επαvαληφθε( με την πρdxληoη τηg ανιiλo-

γηg αvτ(δραοηg, τdοο xαλιiτεqεE ε(ναι οι προtiποθdoειζ για μιiΘηη.
o Watson xατι1xρινε xαι απdρρψε τo νdμο του αποτελ€σματoζ τoυ
Thorndike, ενι6 παραδdNτη'Lε τo νdμο τηg ιioxηαηE.

Η αυμπεριφοριαrιxrj θεωρ(α του J. Watson πρoc6θηοε μ[α αxρα(α
εμπειQιol{'Qατιxti ιiποιpη lιατ6" την oποiα οι ανθρι6πινεg ιxανdτητε;
ε(ναι αποτ6λεαμα μιiθηαηg. Tον xriριo ρ6λo ατη διαμdρφωαη τη:
πρoαωπιπιiτηταζ τoυ αvΘqιfπου διαδραματζει τo περιβιiλλογ xαι o
πλοιποg τωγ εμπειQιι6γ τoυ. H αυμβoλri των dμφυτων παραγι5ιπο;r,
ατην ανιiπτυξη των ιxανoπ]των τoυ ανθριiπου εiγαι ελιi1ιατη αν 6yι

μηδαμινr{ (B. B. Wolman, 1965).

Η θεωρ[α ηE xλααoιxlig εξαρημdνηg μι1θηο'ηg μπoρεf γα εQμη-
γεtjoει πολλdE απ6 τιg αρνητιx6g αrιiοειg των μαθητcδγ απιjγαιrrι οε
xιiπoιο μιiθημα ιi αro α1oλεfo γενιxdτερα, οι οπo(εg μποροιiν γα θει:_

ρηθoιiv ωg τo απoτιiλεαμα α6νδεαη9 με xιiποια δυαιiρεoτη εμπειρ(α τ1

γεν(xευη τηg αιiνδεηζ αυτιiζ.Η ατμι1οφαιQα σηγ τιiξη ενδεiπνυται
γα ε(γαι ευ1ιiριαη χαι γα αποφειiγoιπαι αυταQχιχdg πgαxτιπdg oι
οπofug δημιoυργoriν τo αfαθηματηg επιxε(μεηζ τιμωQ(αg, προxειμd-
γoυ γα μη δημιουργotjγται αρνητιx6g αrιiαειg των μαΘητιiγ απdγαrτι
αrα α1ολιxιi μαθr{ματα χ,αι γα μη μει16νεται τo ενδιαφdρoγ τoυζ.



2.3.ιΙ' μιiθηαη με (Γυγτε\εoτιxη εξdqτηαη τoυ
B. F. Skinner (operant Cοnditiοning Theοry)

o Aμεριxdνοg ιpυxoλ6γοg B' F. Skinner, ΚαθηγητηE Ψυ1oλογ(αg

τoυ Παγεπιατημ(ου Ηarvard, θεωρε[ται ο xoρυφαiοg απ6 τοUE τε-

λευταiουg εxπρoαι6πουζ τηζ Ψυ1ολoγ(αg τηg Συμπεριφοριig. Eιοη-

γ{θηxε ατo τ€λog τηE δεxαετfαg τoυ 1960 τη θεωρfα τηg ουvτελεoτι_

xrjE μιiθηηg (operant cοnditiοning η instrumental conditiοning) (B.

F. Skinner, 1953, t957, 1962).

To yαραxτηριoτιx6 τηg oυ'ιlτελεoτιxηg μdΦoηs ε[ναι η 6μφαoη

που δ[νει ατο ρ6λo τη6 εviatrυoηE (reinforcement) (B. F. Skimer,
1968). Η αυμπεριφoρd πoυ αxολoυΘε(ται απ6 μια θετιxη εν(o1υαη

(ενθιiρqυνοη) d1ει μεγαλιiτερεg πιθαν6τητεg να επαναληφθε( xαι να

γ(νει προi6ν μdθηηg, ενι6 η συμJ[εQιφoQιi πoυ απoλουθε(ται απιi
αρνητιxr{ εν[α;υοη (απoΘdρρυνoη) d1ει μεγαλr1τερεg πιθαν6τητε9

vα εxλε(ψει. Η ενiα1υοη η αποθιiρρυιlαη πρ6πει γα αxoλουΘει, αψ6.-

αωg μετιi την πριiξη, πφroxειμdvου γα ε(γαι αποτελεoματιxri. Η μιi'
θηαη μdαω ενdg ο1εδioυ διαxorπdμενηg ενiο1υoηg απαπε( περιοα6-
τερo 1ρdνο απ6 τη μιiθηoη μdoω ενdg α1εδ(ου αυνε1orig εν(o1υοηg,

θεωρε(ται 6μω9 πρoτιμ6τερη, εφ6οoν ε(γαι δυοxολ<iτερo γα επ6λθει
απdαβεοη τηg επιΘυμητη g αυμπεριφOQdζ.

Η αυγτελεατιπη μιiθηοη του Skinner οε αυγδυαoμ6 με τη μιiθηoη

με δοxιμr{ xαι πλdνη τoυ Thοrndike, oδηγηοαγ αη δημιoυργ(α τηg

πQηQαμματ ιoμ6ιlη9 δ ιδαoxαλiα6. FΙ πρoγραμματιoμdνη διδαoιαλir :

ε(ναι μiα μοaφi αυτoδιδααxαλ(αE, η oπo(α πQαγματoποιε[ται μι1αω

διδαxτιπιδγ προγραμμιiτωγ τα oπo(α oτιg μdρεg μαg βαoζoνται
ατουg ηλεπτρονιxοrig υπολoγιαrdg, 61ουν ιiμωg τιg βιiοειE τOυE σrα
πQoγQαμματιαμ6να βιβλiα χαι σ[ιE διδαxτιxdg μη1ανdg του Skinner
(B. F. Skinner, 1958) (βλ' Kεφιiλαιo 3)' oι βαoιx6g αQχdζ τηζ πQο-

γQαμματισμdνη g διδαoxαλ(αg ε (ναι:

α) Η πρooφoριi τηg ι1ληg oε μιxgd βηματα, χαι

β) Η εν(qυση τηζ επιθυμηττ]g συμπεQιφoQιig των μαθητι6ν με
τηv ιiμεoη γνωοτοπo(ηση του oωατoti { λιiθουg των απαvτη-

οειδν τoυg'

oι διαπιατα1σειζ του Skinner ενiα1υoαν επfuηg τιg προαπιiθειε5

για ααφli χαι αγτιχειμενιx6 xαθoριιrμ6 των α161ων τηg διδαoπαλ(αE,

ι6αrε xιiθε εxπαιδευτιxι1g να προοδιoρζει τι εiδoυg αυμπεριφoριi
επιδι6πει να πετι]γει απ6 τουζ uαθητdq τoυ χαι γα αξιoλογεt xατ6'



π6σo τα εQεθrσματα χαι oι εγισμ]σειζ πoυ δiγει αoυζ μαθητdg τoυ

επιτυγ1ιiνoυν τα πρoαδoxιiμεvα απoτελiαματα.
oι ενιηrjoειζ (πηγ εππαiδευη αvαφdρovεαι ωg δευτερoγενε(:

ενιo1ιioειg εφdooν δεγ ιxαγοπoιoιiν ιiμεαεg ψυoιx6,g αvιiγxεg τoυ
oργανιαμοt1 (πε(να, δ(ψα x.λπ.). Oι Θετιπo( ενιcr1υτdg απ1ν εxπαiδευ-
αη, α6μφωνα με τoυE Gentile, Frazier rιαι Moris, μπoροriν γα ε[γαι
xoιγωγιxο( ενιoxιπdE (φριioειg επιδοxιμαoiαg, τo 1αμιiγελo, η απo_
δo1ιi απd τoυg ιiλλoυs, η αγαγνι6Qιαη χ.λJt.), τεxμι{ρια (tokens r

(dπαινoι, βαΘμo6 
'L.Ι'Tτ.), 

δραατηριι1τητεg (παι'yνtδια, ταξ(δια x.λπ. r

(J. R. Gentile, T. W. Frazier & M. C. Moris, 1973)' Σιiμφωνα με τo\.

Ηavighurst o xιiθε ιiνθρωπog αvτιδριi διαφoρετιxιi αrα διιiφορα
ε6δη ενιo1υτc6ν, επομdνωg η εν(α1υαη ενδεflινυται γα ε(ναι εξατoμι_
xευμdνη για τoγ xιiΘε μαθητη (R. J. Havighurst, 1970). FΙ εν(α1υon

μ€αω 1qημιiτων, δι6ρων x.}α., 6γει επιxριΘεi xαι γενιxιi εγxαταλει_

φΘε(, ιδiωg oην περiτπωη τωγ μαθητιδv μιχQfE η}',ιιι(αg, εφιiooν θε_

ωρεiται ιiτι παλλιεργεf η 1qηoιμoθηρ(α χαι ηγ τιiαη για πρooωπιz.ci
ωφελιμιoμιi' oι αqητιxoi ενια1ιrτdg δεν ταυτζoγται με τιg πoινd:.

για τιE oπo(εg o Skinneτ πιαrειjει ιiτι γενιπιi μειι6νoυν ην απoδοτι_

xυτητα τoυ oQγαγισμoιi. Στουg αρητιιoι1g ενιαxυτ6g περιλαμβιiνε_
ται επfuηg η αγνdηη μιιig αwiδραηg.

Στιg α6γ1ρoνεg μελdτεg για τη μιiΘηαη }iαt τηγ απ6xτηoη τηg γνοi
oηg δεν γ6vεται μνεiα για ενfo1υαη (reinforcement), αλλιi για επα_

νανατρoφοδιiτηoη (feedback).

2.4. ll Θεωqiα επεξεQγα aiα6 πληqοφοQι6γ
(Ιnformation Processing Αpproach)

Σriμφωνα με τo μοvτdλo επεξεργαοiαg πληρoφoρι6ν, η ανΘρι6πι_

νη συμJτεQιφoριi Θεωρε(ται τo αποτ6λεoμα ηg επεξεργαο(αE ατι
τoν εγxdφαλo δεδoμdνων, τα οπo(α πρodρ1oνται ε(τε απ6 τo εσωτε_

ριxιi ιi απd τo εξωτεριxd περιβιiλλoν. o ιiνθρωποg xαθημεριγιi zα_

ταγριiφει δεδoμdνα (πληροφoρ(εg), τα oπo(α αυνε1c6g επαυξιiνει
αυγθdτοιπαg xdΘε αιγμli dναν oριoμdγo γγωστιχ6 πλoιjτo. Tαυτιr
χQoνα λειτουργε( η διαδιxαo(α τηg λfθηE, η oπo(α δημιoυργεf νdε:
δυνατ<iτητεζ χαταγQαφι6γ. Mε την επεξεργαo(α τωγ πρooλαμβαi,c-

μ6νων πληρoφoριc6ν o ιiνΘρωπog δημιουqγεi ν6εg γνι6oειg (Νfτ
Toυμιiη, \994).
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