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حل مسئله

نقش پذیری

برهم کنش غریزه و یادگیری



رفتارهای جانوران
 را مشاهده می رفتارهای جانوران هزاران سال است که انسان

.ستآنهابروز چگونگیرفتارها و این علتکند و در پی یافتن 
 ته دربارۀ رفتار جانوران وابسداشتن اطالعات انسان به زندگی

، میحشره آفتیک چگونگی زادآوری دانستن دربارۀ . است
.شودتواند به یافتن راه هایی براي مبارزه با آن منجر 

 یک جانور در معرض خطر تغذیۀیا مهاجرتدانستن دربارۀ
از و حفاظت انقراض، می تواند به راه هایی براي حفظ آن گونه 

.  تنوع زیستی بينجامد
 و انجام آنهاچگونگیاین فصل انواعی از رفتارهاي جانوران، در

.نيمبررسی می کانتخاب طبیعی رفتارها را از دیدگاه این علت
فرایندی که در آن افراد سازگارتر با حمیط انتخاب می شوند، یعنی آهنایی که : انتخاب طبیعی

کتاب درسی53صفحه –. شانس بیشرتی برای بقا و تولیدمثل دارند



 با جمع آوري شاخه هاي نازک درختان قمری های خانگی
.کنندو زادآوري می النه ساختهبراي خود 

 می گریزنداز شکارچی هاها گوزن .
 دارندخواب زمستانی های قطبی خرس  .
 ی ممهاجرتمناطق گرم تر گذرانی به براي زمستان ها سار

.  کنند
.استنمونه هایی از رفتارهاي جانوران اینها •



نور هایی است که جامجموعه واکنش یا واکنش، رفتار
.  انجام می دهدمحرک ها یا محرکبه پاسخدر 

 مانندهایی محرک:

، بو-1

، گنر-2

، صدا-3

در بدن جانور، گلوکزها یا میزان هورمون تغيير -4

و دمای محیط تغییر -5

گوناگون در بروز رفتارهاي موجب طول روز تغییر -6
.جانوران می شوند

.صفات ثانویه جنسی که در سال یازدهم تحت کنترل هورمون هاست
.دارد و به محرک ها پاسخ می دهندگياهان و تک سلولی ها نيز رفتارهاي ژنی وجود در 



و یا . یا مجموعه اي از اعمال که درپاسخ به محرک ها داده می شود( کنش)عمل :رفتار
.داردواکنش آن به تغيير محيط است که در بسياري مواقع براي جاندار اهميت سازشی

وند محرک هایی که سبب بروز رفتار می ش. پيامی که از محيط به جاندار می رسد:محرک
:  دو دسته هستند

از این محرک ها . محرک هایی هستند که از درون بدن جانور منشا می گيرند:محرک هاي درونی( الف
.می توان به گرسنگی و تشنگی اشاره کرد

غذا، شکار و . این محرک ها در محيط زندگی جانور قرار دارند:محرک هاي بيرونی( ب
.شکارچی مثال هایی از این محرک هاهستند



رفتار غریزی
(  نیا والدی)از پرندگان براي غذاي مورد نيازشان به والد برخیجوجه هاي •

.  خود متکی هستند
د و براي دریافت غذا به منقار پرنده والد نوک می زنکاکایی جوجه مثالً •

.  گرداند تا جوجه آن را بخوردرا برمی والد بخشی از غذاي خورده شده 
.  جوجه اهمّيت داردرشدو برای بقا غذاي کافی دریافت •

(1شکل).بزندآمدن از تخم، می تواند به منقار والد نوک از بيرون پس جوجه •

ه در مثال جوج. در بروز رفتار، دستگاه عصبی نقش دارد
.کوکو قی کردن یک عمل انعکاسی است



ن روي منقار مادرشان نوک می زنند تا انعکاس قی کرد
و والد از غذاي ذخيره شده در چينه کنندرا تحریک 

..دان با قی کردن به آنها غذا می دهد
ر ، جوجه ها با نوک زدن به منقار مادکاکائی نقره ايدر 

منقار این پرنده زرد . از آن ماهی قی شده می خورند
رد، ززمینه آن روي نيمه پایينی یکدست است و در 

در این . وجود دارد( محرک نشانه)لکه قرمز یک 
 تر نازکنمونه واقعی وضعيت یک مداد که قرمز رنگ؛ از 

و در قسمت راس سه نوار سفيد داشته باشد براي 
.  جوجه هاي بی تجربه محرکی فوق طبيعی است

ژنی رفتارهایی هستند که برنامه ریزيغریزيو یا وراثتییا ژنی رفتارهاي
.  دارند و دستورالعمل و اطالعات الزم براي آن ها در ژنوم فرد وجود دارد

ي از ژن هاي مربوط به بروز این رفتارها مانند ژن هاي مربوط به هر صفت دیگر
.  والدین به فرزندان منتقل می شود

اگر از در انجام یک رفتار غریزي نيازي به مشاهده و کسب تجربه ندارد، به طوري کهجانور 
همان بدو تولد فرد را از افراد هم گونه ي خود جدا کنيم آن رفتار را بدون داشتن هيچ 

.  تجربه و مشاهده اي مانند سایر افراد هم گونه ي خود انجام می دهد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


منشأ رفتار جوجه کاکایی چيست؟ •
درخواستپرنده پس از بيرون آمدن از تخم، می تواند رفتار جوجه •

ویژگی هاي بدنی همانندرا انجام دهد، پس آیا این رفتار غذا 
است؟ژنیجانور، 

.پژوهش را بررسی می کنيمسؤال یک پاسخ به این براي •

یرفتار غریز





 ی بررسموش ماده مراقبت از زاده ها در رفتاررا با یک ژن پژوهشگران ارتباط
.  کرده اند

 ژنراژن اینBطبيعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از موش ماده . می ناميم
شوند، مادر آنها را می گيرد و به سمت خود او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور

(.2شکل )می کشد

رفتار غریزی



 مغزبه حواسموش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند و اطالعاتی از راه
فعالمادر یاخته هایی در مغز موش در Bآن ارسال می شود؛ درنتيجه ژن

ژن های و آنزیم ها را می دهد که ساخت پروتئینی می شود و دستور 
.را فعال می کنددیگری 

وش در مغز جانور فرایندهاي پيچيده اي به راه می افتد که در نتيجۀ آنها، م
.ماده رفتار مراقبت مادري را نشان می دهد

رفتار غریزی

.این ژن در سایر یاخته های موش نیز وجود دارد:  یادآوری



موش هاي ماده . آن را غير فعال کردندBژن در جهشپژوهشگران با ایجاد •
ا ، ابتدا بچه موش هاي تازه متولد شده ریافته داشتنداي که ژن هاي جهش 

.دادندنمراقبت نشان و رفتار نادیده گرفتند ولی بعد آنها را وارسی کردند 
.به این ترتيب، مشخص شد رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد

.  استرفتاری غریزی رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان •

Instictiveغریزیرفتار  behavior))



یک گونه رفتار غریزي در همۀ افراد اساس•
.  و ارثی استژنی است، زیرا یکسان 

،براي به دست آوردن غذاجوجه کاکایی رفتار •
و ها النه سازی پرنده •
ي نمونه هاي دیگرمکیدن در شیرخواران رفتار •

.  از رفتارهاي غریزي اند
به طور کامل رفتارهاي غریزي دید همۀ خواهيد •

.نشده اندهنگام توّلد در جانور ایجاد 

رفتار غریزی

الگوي عمل ثابتتحريك كنار لب نوزاد





مثال هایی از الگوي  عمل ثابت
 افتاد گاه اتفااق می. غاز النه ي خود را بر سطح زمين می سازد. رفتار برگرداندن تخم به النه در غاز ماده-1

تخام در این هنگام غاز ماده با دیدن تخم به سمت آن می رود و با جا دادن. که تخمی از النه به بيرون بغلتد
منقار حتی اگر در طول مسير تخم را از زیر. در زیر منقار خود با حرکت  زیگزاگی آن را به درون النه می برد

دانادن رفتاار بازگر. ادامه می دهاد( رفتار برگرداندن تخم به النه)او خارج کنند به حرکت هاي زیگزاگی خود 
تخم به النه

این . ده می شودبه یکسان مشاهآبچکيکو کاکائی، غاززمينی از قبيل -این رفتار در بسياري از پرندگان النه
ین را روي پرندگان براي بازگرداندن تخمی که از النه به بيرون خزیده، ابتدا گردن را می کشند و منقاار زیار

الناه تخم چنگ می کنند و سپس، از طریق به درون کشيدن سر، تخم را در یک مسير زیگزاگای باه طار 
.می غلتانند

. قورباغاااه باااا دیااادن حشاااره اي، زباااان دراز و چسااابنده ي خاااود را بيااارون مااای آورد و آن را شاااکار می کناااد-2
.براي حفظ قلمرو خود، به ماهی هاي نري که زیر شکم آن ها قرمز است حمله می کند( آبنوس)نوعی ماهی  -3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%DA%86%DA%A9%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان

النه سازی پرندگان

مکیدن انگشت در شرخواران

خواب خرس های قطبی

توسط قمری برای النهجمع آوری شاخه ها

رفتار غازها در برگرداندن تخم به النه

مهاجرت سارها  و پروانه های مونارک از مناطق سرد به گرم

رفتار جوجه کاکایی برای تغذیه

فرار گوزن از شکارچی

تنیدن تار در عنکبوت

رفتار جوجه کوکو و میزبان

حمله ماهی آبنوس نربه نرهای وارد شده به قلمرو

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_Dominicanus_with_young.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_Dominicanus_with_young.jpg?uselang=fa


ه یک کليه زنبورهاي عسل نگهبان به محض دیدن زنبورهاي غارتگر از روي رنگ و نحوه پرواز آن ها را شناخته و حتی ب
الگوي عمل ثابت. گلوله پشمی شبيه به آن نيز حمله می کنند



یادگیری و رفتار
ابتدادر رفتار درخواست غذا، نوک زدن هاي جوجه کاکایی به منقار والد در •

.  ود، این رفتار دقيق تر می شبا تمرینتدریج و ولی به دقیق نیست 
براي غذا به درخواست آن سریع تر جوجه دقيق تر نوک بزند، والد هرچه •

.  پاسخ می دهد
(.3شکل )بزند این ترتيب جوجه می آموزد تا دقيق تر نوک به •
غییر رفتارغریزی آن تدست می آورد و بهتجربه کاکایی ، جوجه بنابراین•

.و اصالح می شودمی کند 





اریادگیری و رفت
نها را جانوران در محيط تجربه هاي گوناگونی پيدا می کنند که رفتارهاي آ

.تغيير می دهد
 نام گیری یاددر رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید تغيير نسبتاً پایدار

.دارد
 می شویدآنها آشنا یادگيري انواع گوناگونی دارد که با.

اشدهر نوع تغيير نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد که حاصل تجربه ب: یادگيري.



(Habituation)(عادی شدن)خوگیری -1
 ي اجسام گوناگونی مانند برگ هاي در حال افتادن را در باالجوجه پرندگان

. سر خود می بينند
 جوجه ها با پایين آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک ها ابتدادر

می گيرند یاداجسام در حال حرکت، دیدن مکرر می دهند، امّا با پاسخ
.  اي ندارندفایدهیا خطرآنها برایشان 

 ري این یادگي. محرک ها پاسخ نمی دهندنتيجه، جوجه ها دیگر به این در
.نامندمی خوگیریرا 

خوگیری برخالف انواع ديگر يادگیری ها با پاسخ جديد همراه نیست و-1: نکات
.موجب حذف پاسخ قبلی می شود

محرک زيرا واكنش در مقابل. خوگیری باعث انطباق رفتار جانور با محیط می شود-2
.هايی كه پیامدی نداشته باشند به سازش منجر می شود

و اگر سازش حسی معموالً پديده ای زودگذر است: تفاوت خوگیری با سازش حسی-3
.جانور تحريك نشود، واكنش برمی گردد

.تاستفاده از خوگیری در باره حس نکردن لباس يا عینك روی بدن درست نیس-4



(عادی شدن)خوگیری 
براي یزیانیا سودکه محرک تکراری ، پاسخ جانور به یک این یادگيريدر •

پاسخآموزد به برخی محرک ها جانور می پيدا می کند و کاهش آن ندارد،
. ندهد

آنها، به همۀ قرار دارند که پاسخ متعددي در معرض محرک هايجانوران •
.  استصرف انرژی زیادی نيازمند 

،اهمّیتهای بی محرک از چشم پوشی موجب می شود جانور با خوگيري •
.را براي انجام فعاليت هاي حياتی حفظ کندانرژی خود 

در واقع   خوگیری 
ت نوعی یادگیری اس
که به هر محرکی 
.پاسخ داده نشود



مترسک پرنده ها را می ترساند ولی پس، ابتدا 3تا 1در شکل هاي ( الف
.  رساندبه آن ها آسيبی نمی شوند، مترسک از مدتی آن ها متوجه می 

.نداردها به آن خو می گيرندودیگرمترسک کارایی پرنده 
د قوطی هاي فلزي با وزش باد تکان می خورند وصدا ایجاد می کنن( ب

نيست، آنجا که این محرک دائمی از . شوندوموجب ترس پرنده ها می 
.می کندموثرتر از مترسک را استفاده 



(  Classical conditioning)کالسیکشرطی شدن 

، آن را احساس می کندبویو یا می بیند غذاوقتی جانوري مانند سگ •
ک و یترشح بزاق، پاسخی غریزی و محرک غذا، . ترشح می شودبزاق او 

.بازتاب طبيعی است

رصه در این نوع یادگيري هرگاه یک محرک بی اثر به همراه یک محرک طبيعی به جانور ع
.شود پس از مدتی محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ در جانور می شود

اه نوعی از یادگیری که در آن یک محرک جدید و غیر اصلی را با محرک اصلی همر
دی ؛ که در نتیجۀ آن محرک جدید، جایگزین محرک اصلی می شود و موجومی کنند

، که تحت یادگیری قرار گرفته، به آن محرک جدید، شرطی  شده و به دنبال آن
.می شودپاسخ شرطی ظاهر 

شرطی شدن کالسیک در محیط 
.طبیعی به ندرت رخ می دهد



دانشمندي به نام پاولو  آزمایش هاي متعددي در این باره•
.  انجام داد

او متوجه شد بزاق سگ، با دیدن فرد غذا دهنده و قبل از •
.دریافت غذا نيز ترشح می شود

کالسیکشرطی شدن 





به پودر گوشت با دادن هم زمان پاولف آزمایشی طراحی کرد و در آن •
.  را به صدا درآوردزنگیسگ گرسنه، 

وري ارتباط برقرار کرد، طغذاو صداي زنگ این کار، سگ بين تکراربا •
ح می که بزاق آن با شنيدن صداي زنگ و حتی بدون دریافت غذا نيز ترش

.  شد

کالسیکشرطی شدن 

ان دادن در فیلم های سینمايی برگشت به عقب يا فالش بك و نش
كالسیكشرطیسازیصحنه گذشته به صورت سیاه و سفید 



ی یعنی بود ولی وقتی با محرک طبيعمحرک بی اثر صداي زنگ در ابتدا یک •
(.4شکل)شد، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شدهمراه غذا 

است زیرا درصورتی می تواند موجب بروزمحرک شرطی صداي زنگ یک •
طی شراین نوع یادگيري . همراه شودمحرک طبیعی پاسخ شود که با یک 

.نام داردشدن کالسیک 

کالسیکشرطی شدن 

 مه كه می فه)تکرار ارايه محرک شرطی بدون ارائه محرک غیرشرطی به جانور،  سبب خوگیری می شود يعنی عدم پاسخ
(سركاريه



؛كا را   شرطیساازی(یاادگیریراراساارشرطیشا  )دراینشكلازیادگیری
:كالسیكگفت ش هاست،راچهارمفهومرورروهستیم

؛؛محركیك رصورتخودكاررازتاریراروجاودمای ورد(UCS)محركغیرشرطی.1
شود؛مثلغذاك ر و نیازر تعلیمر سگ،خودر خودراعث،ترشحرزاقسگمی

حماثال ترشا.پاسخخودكارر محركغیرشرطیراگوین ؛(UCR)پاسخغیرشرطی.2
بیعایازرزاقسگرراثرغذاداد ر سگ،یكپاسخغیرشرطیاست؛چراك پاساییط

را نیاازی(ترشاحرازاق)طرفسگدرقبالارائۀغذار اوستوررایوقوعایانپاساخ
شرطیكرد سگر چیزخاصینیست؛

.محركیك رصورتخودكاررازتابموردنظررادرپینا ارد؛(CS)محركشرطی.3
رازاقمثال درتحقیقپاولف،زنگیكمحركشرطیاستك خودرا خودراعاثترشاح
هماراهسگنمیشود؛رلك الزماستاینمحرك،چن راررامحركغیرشرطییعنیغذا

.زاقشودش هوراهم یگرارائ شون ؛تار جائیررس ك ر تنهائی،موجبترشحر
؛پاسییك فقطراارائ محاركشارطیرویمیدها ورارای(CR)پاسخشرطی.4

ی،هماا مثال درتحقیقپاولف،پاساخشارط.وقوع  ر محركغیرشرطینیازینیست
.ترشحرزاقسگدررراررشنی  ص ایزنگ،ر و ارائ غذاست









طا آزمون و خیا یادگيري با شرطی شدن فعال نوعی دیگر از شرطی شدن، •
.نام دارد

در نخستين آزمایش هاي مربوط به این نوع یادگيري، دانشمندي به نام•
موش گرسنه اي را در جعبه اي قرار داد که درون آن اهرمی وجود اسکینر 

(.5شکل)داشت و موش می توانست آن را فشار دهد

Operant conditioningفعالشرطی شدن 



ر اهرم درون جعبه را فشاتصادفیموش درون جعبه حرکت می کرد و به طور •
دریافتغذادر نتيجه، تکه اي غذا به درون جعبه می افتاد و موش . می داد
.می کرد

وفشار دادن اهرم این رفتار، موش به ارتباط بين تکرارپس از چندبار •
.  یعنی به دست آوردن غذا پی بردپاداش

در . ، اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آوردعمدیموش پس از آن به طور •
که تنبیه ییا پاداششرطی شدن فعال، جانور می آموزد بين رفتار خود با 

جام آن یا از انتکراردریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را 
.می کندخودداری

فعالشرطی شدن 

.شرطی شدن فعال در طبیعت زیاد رخ می دهد، مثالً پروانه مونارک سمی و خورده شدن توسط پرنده



و ( کراراحتمال ت)پاداشدر این نوع یادگيري جانور یاد می گيرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص منجر به 
.خواهد شد( کاهش بروز رفتار)تنبیهیا 

بدهد یا به عبارت دیگردر این نوع یادگيري جانور یاد می گيرد در موقعيتی خاص رفتار مشخصی را انجام
کاري اما همه مسأله این نيست؛ یعنی نمی توان هيچ حيوانی را بيشتر از چند مرتبه وادار به انجام.ندهد

ري به به همين دليل محقق دیگ. کرد، در واقع شرطی شدن بيشتر از چند مرتبه روي حيوان تأثير ندارد
بت و اسم اسکينر با تحقيق روي موش ها توانست نظریه اي به اسم تقویت کننده ها یا همان پاداش مث

حی کرد مطابق تحقيق اسکينر او یک موش را در قفسی گذاشت و در آن را طوري طرا. منفی را تدوین کند
ر از قفس هر بار که موش توانست با باز کردن د. که موش با فشار دادن یک دکمه بتواند در قفس را باز کند

.بيرون برود پاداشی مثل غذا در انتظار او بود

در سيرک ها از همين مکانيزم براي تربيت 
ن یاد حيوانات استفاده می شود؛ مثالً شير در تمری
ت می گيرد که با رفتن روي چهار پایه غذا دریاف
. می کند اما با نرفتن باید درد شالق را بچشد

اص این ترتيب او که در تمرین به یک فرمان خبه 
مربی شرطی شده روي چهارپایه می رود تا غذایی

.دریافت کند









لوب بر اساس یادگيري شرطی شدن فعال ،احساس مزه نامط
ي است که با تکرار که به تهوع پرنده منجر می شود ،تنبيه

.آن، پرنده می آموزد از خوردن این پروانه ها اجتناب کند





ي که خود براي حل مسئله اتجربه های قبلی برخی از جانوران می توانند از •
.با آن روبه رو شده اند، استفاده کنند

اشتند در یکی از آزمایش هاي مربوط به این رفتار، شامپانزه اي را در اتاقی گذ•
که تعدادي موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبۀ چوبی هم در اتاق وجود 

.  داشت
ه موزها، براي رسيدن بتالش ناموفق و باال پریدن شامپانزه پس از چند بار •

(.6شکل)یافت جعبه ها را روي هم قرار داد، از آنها باال رفت و به موزها دست 

Problem solvingحل مسئله



وگذشتهجانور بين تجربه هاي ، حل مسئلهدر رفتار •
ز آنها ارتباط برقرار می کند و با استفاده اموقعیت جدید 
.می کندبرنامه ریزی ، آگاهانه جدیدبراي حل مسئلۀ 

حل مسئله

نار هم کبا در این نوع یادگيري جانور در موقعيتی جدید که قبالً با آن روبرو نشده است، 
روز می قرار دادن تجربيات گذشته اش رفتار مناسبی را متناسب با موقعيت خاصی از خود ب

.دهد



رفتارشناسان حل مسئله جانوران را در محيط •
.  طبيعی نيز بررسی کرده اند

o شامپانزه ها برگ هاي شاخۀ نازک درختان را جدا
می کنند و آن را درون النۀ موریانه ها فرو می 
.برند تا موریانه ها را بيرون بياورند و بخورند

oل این جانوران از تکه هاي چوپ یا سنگ به شک
سخت سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ

.ميوه ها را بشکنند

حل مسئله

الً با آن قرارگیری در موقعیتی كه قب-بر استدالل كردن: در حل مسئله
.عدم استفاده از آزمون و خطا تاكید می شود–روبه رو نشده 

ت ولی در گذشته تصور می شد رفتار حل مسئله فقط در پريمات هاس
.اين رفتار در حشرات نیز وجود دارد



می بينيد، کشف 7کالغ سياهی که در شکل •
کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به

. انتهاي نخ را به دست آورد
می جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود باال•

کشد و پنجۀ پاي خود را روي آن قرار داده و 
.سرانجام به گوشت دست پيدا می کند

حل مسئله







جوجه غازها پس از بيرون آمدن از تخم، نخستين جسم متحرکی را که می •
.  بينند، دنبال می کنند

(.8شکل)جسم متحرک معموالً مادر آنهاست•
.این دنبال کردن موجب پيوند جوجه ها با مادر می شود•
ری نقش پذیپيوند جوجه غازها و مادرشان در نتيجۀ نوعی یادگيري به نام •

.ایجاد می شود

Imprintingنقش پذیری



ر از زندگی جانودورۀ مشخصی است که در یادگیرینقش پذیري نوعی •
.انجام می شود

:پذیرینقش 

.نقش پذیري جوجه غازها طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ می دهد•
قيت است که در آن نقش پذیري با بيشترین موفدورۀ حساسی این زمان، •

.  انجام می شود
.جوجه غازها با نقش پذیري مادر خود را می شناسند•
، بدون آن جوجه ها تحتبقای جوجه ها حیاتی استاین شناسایی براي •

.مراقبت مادر قرار نمی گيرند و ممکن است بميرند
جست مانند رفتار های اساسی افزون بر آن، جوجه ها با نقش پذیري، •

.غذا را نيز از مادر یاد می گيرندوجوي

و اردداین رفتار تا چند روز اول عمر این پرندگان ادامه می یابد و این چند روز اصطالحا دوره حساس نقش پذیري نام 
.درتمام عمر این رفتار را بروز نمی دهند

ا ماهی مثالً غاز ماده فقط در دوره اي که روي تخم ها خوابيده حرکات زیگزاگی برگشت تخم به النه را انجام می دهد ی
.آبنوس در فصل توليدمثل فقط به ماهی هاي که سطح شکمی قرمز دارند حمله می کند



 ،نقش پذیري در پستانداران نيز دیده می شود
 ًکه مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده است، بره هایی مثال

.می دهنددنبال او راه می افتند و تمایلی براي ارتباط با گوسفند هاي دیگر نشان ن
 ر در حفظ گونه هاي جانوران در خطنقش پذیری امروزه پژوهشگران می کوشند از

.استفاده کنندانقراض
 مثالً آنها براي پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت

.دمراقبت انسان به دنيا آمده اند، صداي پرندگان گونه دیگر را پخش می کنن
افرادي که از این جوجه ها نگهداري می کنند، ظاهر خود را شبيه آن پرنده کرده و

.مانند آنها رفتار می کنند

نقش پذیری

-کاکایی:  انقراض ایرانهاي جانوران در خطر مثال هاي از گونه 
...الک پشت منقار عقابی و-قوی فریادکش-خرس قهوه ای





ریبرهم کنش غریزه و یادگی
ه ي است کمحیطو اثرهاي ژن ها برهم کنش بيشتر رفتارهاي جانوران محصول •

. جانور در آن زندگی می کند

به همان طور که در رفتار درخواست غذاي جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزي•
.نمی کنددر جوجه اي که از تخم بيرون می آید، بروز پيدا طور کامل 

.  استبراي شکل گيري کامل آن، برهم کنش جوجه و والدین و کسب تجربه الزم•
ز جانور اساس ژنی الزم براي انجام این رفتار را دارد و همچنان که رشد می کند ا
ح آموخته هاي خود از محيط تجربه به دست می آورد و آنها را براي تغيير و اصال

.رفتار قبلی به کار می برد



یادگيري براي بقاي جانوران الزم است، زیرا محيط جانوران همواره در حال
.  استتغییر

ند، باید براي آنکه جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغيير زندگی کن
.  بتوانند به تغييرات پاسخ هاي مناسبی بدهند

 ور با امکان سازگار شدن جانیادگیریو کنش ژن ها به این ترتيب، برهم
.این تغييرات را فراهم می آورد

ریبرهم کنش غریزه و یادگی

ا از در فرانسه و بسیاری از كشوره
كالغ ها برای جمع آوری ته 

سیگارهای رها شده در خیابان و 
آشغال ها آموزش داده و دستگاهی 

را قرار داده كه در صورت 
الغ انداختن آشغال در دستگاه به ك

.پادش داده می شود



.شودحرکت مداوم آب موجب خوگيري جانور ولی تماس موجب پاسخ می ( الف
ه منجر رام کنندگان به جانوران می آموزند رفتار ویژه اي به دریافت پاداش یا تنبي( ب

.می شود

رون هاست شقايق دريايی از كیسه تنان و دستگاه عصبی آن شبکه گسترده ی از ن
دن پیام عصبی به ياخته های ماهیجه ای در ب. فاقد مغز و نخاع و گردش خون است

ردش آن ها را تحريك و وائار به انقباض می كند بنابراين جانورانی فاقد مغز و گ
غییر ايجاد بوده و می توانند در رفتار خود ت( خوگیری)نیز قادر به يادگیری ... خون و

.كنند



98سئوال کنکور 
ه در امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی ک

است؟کدام عبارت، در باره این رفتار صحیح. معرض انقراض قرار دارند، استفاده کنند
.همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تاثير پاداش آموخته می شود( 1
.حل مسئله، حاصل بر هم کنش ژن ها و اثرهاي محيطی استهمانند رفتار ( 2
.بر خال  رفتار نقش پذیري، بر اساس تجارب گذشته  و موقعيت جدید برنامه ریزي می گردد( 3
.کالسيک، انجام آن نيازمند یک محرک شرطی یا محرک طبيعی استرفتار شرطی شدن بر خال ( 4

اي در حفظ گونه هنقش پذیری امروزه پژوهشگران می کوشند از "کتاب درسی اشاره شده که 113در صفحه 
عریف نقش بنابراین منظور سئوال رفتار نقش پذیري است و بر اساس ت".استفاده کنندانقراضجانوران در خطر 
ي ها شود و همانند سایر یادگيراز زندگی جانور انجام می دورۀ مشخصی است که در یادگیریپذیري نوعی 

.محصول برهم کنش ژن ها و اثرهاي محيطی است
.است(خودداري از عمل)تاثیر تنبیه و هم تحت ( تکرار عمل)فعال هم تحت تاثير پاداش شرطی شدن -1گزینه
.تعریف ارایه شده مربوط به حل مسئله است-3گزینه
نقش است و هم چنين رفتارغیرطبیعییک محرک شرطی یا محرک نيازمند شرطی شدن کالسيک، -4گزینه
.نيست( محرک غيرطبيعی)شرطی نيازمند یک محرک پذیري 



خارج-98سئوال کنکور 
امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در

ند؟کدام عبارت، در باره این رفتار صدق می ک. معرض انقراض قرار دارند، استفاده کنند
.بر خال  رفتار نقش پذیري، حاصل بر هم کنش ژن ها و اثرهاي محيطی است( 1
.بر خال  رفتار شرطی شدن فعال، در دوره حساسی از زندگی جانور رخ می دهد( 2
.حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته  و موقعيت جدید برنامه ریزي می گرددهمانند رفتار ( 3
.کالسيک، فقط در پاسخ به محرک هاي طبيعی بروز می نمایدشرطی شدن همانندرفتار ( 4

اي در حفظ گونه هنقش پذیری امروزه پژوهشگران می کوشند از "کتاب درسی اشاره شده که 113در صفحه 
عریف نقش بنابراین منظور سئوال رفتار نقش پذیري است و بر اساس ت".استفاده کنندانقراضجانوران در خطر 
ي ها شود و همانند سایر یادگيراز زندگی جانور انجام می دورۀ مشخصی است که در یادگیریپذیري نوعی 

.محصول برهم کنش ژن ها و اثرهاي محيطی است
.ها محصول برهم کنش ژن ها و اثرهاي محيطی استانواع یادگيري سایر نقش پذیري همانند -1گزینه
فاده می تعریف مربوط به حل مسئله است، در حالی که براي حفظ گونه هاي جانوري از نقش پذیري است-3گزینه
.شود
است و هم به محرک هاي غيرشرطی(غیرطبیعی)شرطی هم به محرک هاي شرطی شدن کالسيک، -4گزینه

.پاسخ می دهد( محرک طبيعی)
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