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  چکیده 
 ،ي پرداخته شده استریادگیدو نوع  تحلیلبه منظور راي این ب. شده است بررسیي ریادگیتوجه در طول دوره  راتییتغدر این مقاله 

از دست  يها یژگیبا استنباط کردن وی که استنتاج يریادگو ی بخشد   میرا ارتقاء  یصیاطالعات تشخکه  يبر طبقه بندیادگیري مبتنی 
دو  نیا سهیبمنظور مقا .دکن   می ستنباطا   ها یژگیو نیب یارتباط داخل لهیطبقه را بوس یساختار درونو  انجام می شود هر دسته يضارفته اع

از اطالعات بدست . شده است يریاندازه گ   ها رندهیادگیحرکات چشم  ش،یآزما نیا یداده شده و در ط بیترت یشیآزما ،يریادگینوع 
قرار گرفته شده  یمورد بررس ،يطبقه بند مبتنی بر يریادگیو  یاستنتاج يریادگی لهیبوس ،يریادگیجه در طول دوره تو راتییتغ ده،آم

شوند، محدود شده و به  ینیب شیپآزمون  اساس بود بر ازیکه ن ییها یژگیبه و عموما   ها ژهدهد که توجه سو   مینشان  حاصل جینتا. است
 ،يبند بر طبقهمبتنی  يریادگیدر . داشتند يبودند، توجه کمتر ياز دست رفته ضرور يها یژگیکردن واستنتاج  يکه برا ییها رساختا
  .بدست آمد در این زمینه يمطلوب تر جینتا یاستنتاج يریادگیدر  کهیعمل کردند در حال فیضع دیاشکال جد صیتشخ يبرا   ها سوژه
چشم حرکات ،يطبقه بند ،یاستنتاج يریادگی :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
را     میکنند، مفهو   می يرا طبقه بند یمردم موضوع یوقت

را  یاطالعات ایکنند    میرا حل  يدهند، مسئله ا   میشرح 
 یشان دسترس   میبه دانش مفهو دید، باکنن   میپردازش 

را کسب  میسوال که مردم چگونه مفاه نیا. داشته باشند
چگونه مردم جهان را  کهنیفهم ا يبرا   ی م، بخش مهکنند   می

درست تعامل  ةویبا آن به ش   هاچگونه آن وکنند    میتجربه 
  .اشدب   میکنند،    می

را ارائه داده اند که جوانب  يا دهیچیپ يها يتئور محققان
 ها يتئور نیا. دهد   می حیرا توض میاز کسب مفاه یخاص

 يریادگیبه عنوان  زیاست که چه چ نیا هیبطور اعظم بر پا  
 قیکه به تحق يشود، کار   میکننده شناخته  يطبقه بند

 يریادگیبا  تحقیقدر ] 1. [دارد ازیحوزه ن نیدر ا یتجرب
شوند که    می یمعرف یبه شکل   ها کیکننده، تحر يطبقه بند

هر بخش را    هاسوژه  .ستیشناخته شده ن   هاآن ۀطبق تیعضو
انتخاب، بازخورد کرده و آنگاه بالفاصله بعد از  يطبقه بند

نوظهور  وهیش کیوجود  نیبا ا] 2. [کنند   می افتیرا در   هاآن
را  يریادگی يکارها ۀدامن ،یاستنتاج يریادگیبا عنوان 
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کسب  يها توسعه مدل يتوانند برا   میدهد که    میبسط 
 یاستنتاج يریادگیدر . استفاده شود نهیزم نیمفهوم در ا

شود که    میسوژه خواسته مشخص است و از  شیاز پ جهینت
ناشناخته را استنتاج کند در واقع در  يها یژگیاز و یکی
 لهیبوسطبقه را  یساختار درون   ها سوژه ،یاستنتاج يریادگی

  ] 3. [رندیگ   می ها، فرا یژگیو نیب یاستنتاج ارتباط داخل

عنوان طبقه  کیها،  رندهیادگی نکهیا يروش، به جا نیا در
 یژگیو کیکنند،  ییگوشیپ   ها یژگیس ومفقود را بر اسا

) ها یژگیو ریسا دیو شا(مفقود را بر اساس عنوان طبقه 
 يها یژگیبر اساس استنتاج و يریادگیو . کنند   می ییگوشیپ

   هادسته  یساختار درون يریفراگ قیاز دست رفته، از طر
  .ردیگ   میصورت 

 يریادگیبه علت  یاستنتاج يریادگی گریعبارت د به
 یاطالعات داخل يریادگیکند،    می جادیکه ا يا نانهیشبیپ

کند که،    می انیب شاتیآزما جینتا. بخشد   میرا بهبود    ها دسته
به هم  اریبس یو استنتاج يطبقه بند يریادگیاگرچه 

 یدارند و وقت ازین یمتفاوت يها يبه استراتژ یوابسته اند ول
شوند،    میگرفته  ادیاستنتاج،  ایطبقه  لهیبوس   هادسته 

 لیرا تعد   ها ياستراتژ نیکه ا یرا به روش   ها دسته   ها سوژه
  ]4. [رندیگ   میکند، فرا 

با هم  یاستنتاج يریادگیو  يطبقه بند نکهیا لیاز دال یکی
 يها است که هر دو کار را به روش نیشده اند ا سهیمقا
و  يقه بنددر واقع طب .توان معادل هم قرار داد   می ياریبس

توان رسماً معادل هم    میرا  یکار استنتاج کیاشکال خاص 
 ایو  رندیگ   می ادیرا    ها مردم دسته ینشان داد و گفت که وقت

به دسته اش وابسته است  یژگیمسئله را که چطور هر و نیا
 نیب وندیکنند تا پ   میدر واقع تالش  رند،یگ   میرا فرا 

  ]6,5[ .کنند کدیرا د   ها یژگیو

 يریادگیکننده و  يطبقه بند يریادگیکه  یقاتیتحق
کند، آشکار کرده است که هر    می سهیرا مقا یژگیاستنتاج و

کار منجر به کسب اقسام مختلف اطالعات در مورد  دو
شده  يزیر هیپا نگونهیا کهیدر حال] 7. [گردند   می میمفاه

را    ها یژگیو نیتر یصیتشخ يریادگی ،ياست که طبقه بند
 يها رندهیادگی . بخشد   میطبقه، ارتقاء  تیعضو نییتع يبرا

حساس  یصیتشخ يها یژگینسبت به و فقط يطبقه بند
 يها یژگیبه و یاستنتاج يها رندهیادگی کهیبودند در حال

. حساس بودند زین یبلکه نسبت به نمونه اصل یصیتشخ ریغ
 يساختارها يریادگی زانیبر م نیکار همچن نیا] 8[
 يترکم يگذارد و دنباله ها   می ریتأث يوناگون طبقه بندگ

بطور  کیقابل تفک يطبقه بند يساختارها ادگرفتنی يبرا
مورد  يطبقه بند قیاستنتاج نسبت به طر قیاز طر یخط

است که استنتاج  نیا يریادگینوع  نیکاربرد ا کی. است ازین
ق تطاب يبرا يتعداد استراتژ کیشامل  categoryبر  یمبتن

سنجش توجه استفاده  يتشابه است که مردم از آن برا
  ]9[ .کنند   می

کسب اطالعات دسته در طبقه  یدر چگونگ   ها تفاوت تاکنون
 ينمونه و وابسته به الگو يو استنتاج در مورد واژ ها يبند
 نیبر ا )1998(و مارکمن  یاموچی. داده شدند انیب یاصل
نامنتناقض  یشاتینما یجاستنتا يها رندهیادگیاند که  دهیعق

چرا که  هندد   میرا شکل  یاصل يوابسته به الگو ییها با مدل
و  نینامتناقض با قوان یصیاطالعات تشخ   هارسد آن   میبه نظر 

وجود برداشت  نیبا ا. کند   می تیرا تقو يریادگیاستثنائات 
است  ریدرگ یاست با مباحث یاصل ياز آنچه وابسته به الگو

و استنتاج توجه  يطبقه بند يکارها انیمي ها وتکه به تفا
مارکمن و راس را بر آن داشت که اظهار  جینتا نیا. دارد

 ییها کنند جنبه   می یسع یاستنتاج يها رندهیادگیدارند که 
از دست  يها یژگیو ینیب شیکنند که پ دایرا پ  ها از طبقه

 یتوجه خاصدارد که    میرا بر آن    هاکنند و آن لیرفته را تسه
طبقه  ياعضااعضاء طبقه داشته و اغلب اوقات  انیبه روابط م
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 نکهیا لیکند به دل   میمطرح  نیچن   هاآن. کنند سهیرا مقا
کنند،    میتمرکز  به ساختار درونی یاستنتاج يها رندهیادگی
طبقه  يکه اعضا نیکار ممکن است به عنوان کشف ا نیا

 نیبنابرا. شود دهید) ها هرندیادگی دگاهیاز د( چگونه هستند
وجود  را به یهدف ،ها رندهیادگیدر  یاستنتاج يریادگی

 يریادگی یۀطبقه را به عنوان فرض یآورد تا ساختار درون   می
 ]10[ .طبقه کسب کنند تیبا مرکز

و اندازه  یابیکه رد دهیبه اثبات رس قاتیاز تحق ياریبس در
 یشناخت يها ندیمؤثر در فرا يابزار   میحرکات چش گیري

و پردازش  خیره شدن انیم یو رابطه تنگاتنگ باشد   می
 طیتواند تحت شرا   میتوجه  نکهیبا وجود ا. وجود دارد یادراک
ولی در اکثر  شدن چشم جدا گردد رهیاز خ یخاص

نتایج  یشناخت يهاندیفراتحقیقات، استفاده از آن در 
 راتیید تغاز موار ياریبس در ]11[ .مطلوبی ارائه کرده است

همراه خواهند  همربوط   میدر توجه بالفاصله با حرکات چش
که  ينشان دادند که با وجود) 1986( یشپرد و هوک. شد

 ریمربوطه امکان پذ   میتوجه کردن بدون انجام حرکات چش
بدون چرخش نگاه و    میحرکت چش کیباشد، انجام    می

بر  یارد مبند وجود يباشد، و شواهد   مین ریتوجه امکان پذ
 زین   ها محرك نیساده تر يتوجه و حرکات چشم برا نکهیا

حاضر  قیآنچه مخصوصاً به تحق. بهم متصل اند داًیشد
است که دنبال کردن چشم، بطور  نیباشد ا   میمربوط 

استفاده شده است که  يریادگیدر مطالعات  يزیآم تیموفق
 زینطبقه هستند  يریادگیکه مرتبط با  يشامل موارد

  ]13 ,12. [شود   می

 ها و داده روش کار -2

توجه در طول دوره  راتییمقاله بررسی تغ نیهدف ا
 یشده و در ط یطراح یآزمون نمنظوریا يبرا. است يریادگی
ي   ها داده .ه استشد يریحرکات چشم اندازه گ ،آزمون نیا

است  وركیویدانشگاه ن متعلق بهاستفاده شده در این مقاله 
در  .اند در ان شرکت کرده سانسیمقطع ل يشجوندا 44که 

  .ادامه فرایند طراحی و جمع آوري آن شرح داده شده است

  آزمون طراحی 2-1
ل وآزمون مطابق جد نیاستفاده شده در ا categoryساختار  

 Bو وابسته هاي الگوي اصلی  Aهاي طبقه  مثال .باشد   می 1
سهیل کردن براي ت   ها محرك. نشان داده شده اند 1در شکل 

عمل ثبت حرکات چشم در ابعاد تفکیک شده در فضا، 
و  )"B" یا "label category )"Aابعاد شامل . نداطراحی شده 

هاي تقریباً مساوي ارائه  که در زمان استبعد ویژگی  4
 شروع شده و به ،پنج خط از مرکز صفحه نمایش. شوند   می

 1در شکل همانطور که . ندوش   مید ختم محل صفحه هر بع
از مرکز به    هاو ویژگی    ها  category labelشود   میمشاهده 

  .یک فاصله هستند

  categoryساختار : 1جدل 
Exemplar Category 

label 
D1 D2 D3 D4 

A1 A 0 0 0 1 
A2 A 0 0 1 0 
A3 A 0 1 0 0 
A4 A 1 0 0 0 
B1 B 1 1 1 0 
B2 B 1 1 0 1 
B3 B 1 0 1 1 
B4 B 0 1 1 1 

  

  
  )ب)                                         (الف(
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  تحریک براي آزمون: 1شکل 

بطور تصادفی و به تعداد مساوي براي  ها شرکت کننده
. نده ایادگیري استنتاجی و یادگیري طبقه بندي تعیین شد

همچنین بطور تصادفی براي یکی از پنج طرح محرك تا    هاآن
و    ها category labelند تا ه اهاي صفحه تعیین شد محل

به تعداد دفعات تقریباً مساوي در هر یک از پنج    ها ویژگی
همچنین در این آزمایش براي . موقعیت صفحه ظاهر گردند

 ها و ویژگی   ها category labelهر سوژه داده شده، موقعیت 
  .هستنددر سراسر آزمایش ثابت   

  فرایند عمل 2-2

به یک خواسته شد تا    ها کت کنندهشراز قبل از هر آزمون 
در یادگیري استنتاجی به  .ندونقطه در مرکز نمایش خیره ش

هاي محرك نشان داده شده و سپس  بخش ،شرکت کنندگان
یک مثال آزمون . ارائه شد) مورد سوال(یک ویژگی مفقود 
یک خط چین که . ارائه شده است الف-1استنتاج در شکل 

تا  رد سؤال کشیده شده بودتا محل مو از نقطه مرکزي
محل مورد سؤال . مشخص کند که کدام بعد مورد سؤال بود

همراه با داد که    میدو ارزش ممکن را براي آن نمایش 
راست شان که بطور تصادفی براي هر  -هاي چپ موقعیت

و . کنار هم نشان داده شده اندشد،    میآزمون نشان داده 
شد تا    مییان محرك ظاهر بالفاصله به دنبال آن تصحیح جر

و پس از چندین بار . یادگیرنده پاسخ صحیح را مشاهده کند
 هانآموزش، شکلی را که تاکنون مشاهده نکرده بودند را از آ

 یادگیري، این همانطور که مشخص است. کردند   میسوال   
  .نوعی یادگیري بدون ناظر است

ن کنار هم و براي یادگیرنده هاي آزمون طبقه بندي، دو عنوا
نشان ) ب- 1شکل (راست  –همچنین در یک وضعیت چپ 

یک خط فاصله خورده نیز محل عنوان طبقه . شدند   میداده 

کرد و آن محل در سرتاسر آزمایش براي هر    میرا معلوم 
  .ماند   میشرکت کنندة طبقه بندي ثابت باقی 

براي انتخاب موس شرکت کنندگان از کلید چپ و راست 
به دنبال پاسخ شخص، . کردند   میحیح استفاده پاسخ ص

پاسخ صحیح و عنوان طبقه در محل مورد سوال ظاهر 
نیز صحیح یا غیر صحیح بودن وتی صفیدبک یک . شد   می

ثانیه پس از  3بخش محرك به مدت . داد   می نشان پاسخ را
ثانیه فرصت  3و شخص . ماند   میبازخورد روي صفحه باقی 

در ضمن اگر یادگیرنده دیر  .به خاطر بسپاردداشت تا آن را 
شد که سریعتر پاسخ    میداد، اخطار داده    میبه سوال پاسخ 

را مشاهده    ها و پس از اینکه چندین بار این تحریک .دهد
هاي صحیح تري دست  کردند در انتهاي تست، به پاسخ

  .یافتند
، نوعی شود این نوع یادگیري   میهمانطور که مشاهده 

در شرایط طبقه بندي هر نمونه در  .با ناظر است ادگیريی
در مورد شرایط . شد   می، یک بار در هر بلوك ظاهر 1جدول 

آزمون مجزاي  32استنتاج، توجه داشته باشید که 
در هر دو . برگرفت   ها شد از آن نمونه   میاستنتاجی را 

ي درون هر بلوك هاي یادگیر شرایط، ترتیب ارائه آزمون
این انگیزه را دارند که تا    ها و البته سوژهبطور تصادفی بود 

به اطالعاتی   ا هجاي ممکن موثر عمل کنند و بنابراین تن
  . کنند که براي استنتاج نیاز است   میتوجه 

این آزمایش یک مرحله یادگیري و به دنبال آن یک مرحله 
تا    ها ت کنندهدر مرحله یادگیري تمام شرک. تست داشت
دادند که به یک مقیاس یادگیري با صحت    میزمانی پاسخ 

بلوك را  30  هابر سه بلوك متوالی برسند یا تا وقتی آن%  90
مرحله تست براي تمام شرکت کنندگان برابر و . کامل کنند

هاي استنتاج  هاي طبقه بندي بود که با آزمون شامل آزمون
مورد قضاوت  10ن در ابتدا شرکت کنندگا. شد   میدنبال 

نمونه از مرحله یادگیري و دو وابستۀ  8طبقه بندي در مورد 
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استنتاج  32   هاآن نهایتا و. دادند   میالگوي اصلی طبقه، انجام 
هر ویژگی از هر    هادادند که در آن آن   میویژگی را انجام 

هر درون    ها ترتیب ارائه آزمون. کردند   مینمونه را استنتاج 
  . مرحله تست تصادفی بود

طوري طراحی شده بودند تا این شانس را کاهش    ها محرك
دهند که اشخاص متوجه تغییر در نمایش دید محیطی 

گفته شده   ها توجه داشته باشید که به شرکت کننده. شوند
دید  بود که نمایش طوري عمل کند که از استفاده از

دستور داده شده بود    هابه آن  و محیطی شان جلوگیري کنند
هاي اشیاء مبهم  چنانچه ویژگی ،که برگزار کنندة آزمایش را

رد آزمون پس از سنجش در این موا. شدند، مطلع سازد   می
در ضمن براي جبران تغییر  .شد   می، از نو آغاز مجدد

یک تصحیح  نسبت به سر شرکت کننده نیز دوربین موقعیت
  .انجام شده است

 نتایج -3

) SE=o.92 ,M=7.9(دگان در آزمون استنتاج، شرکت کنن
یادگیري کمتري نسبت به شرکت کننده هاي طبقه بندي 

)SE=1.79 , M=13.2 (t(36)=-2.64, p<0.01  نیاز داشتند
سپس دقت . تا به میزان یادگیري که مد نظر ما بود برسند

. شرکت کنندگان را در طول مرحله تست آزمایش کردیم
رفت عملکرد در تست طبقه بندي    یمهمانطور که انتظار 

شرکت . شد، بهتر بود   میوقتی که بر عمل آموزش منطبق 
دقیق تر  )m=0.98(کنندگان طبقه بندي بطور قابل توجهی 

 8بودند وقتی که  )M=0.77(از شرکت کنندگان استنتاجی 
 , p<0.001کردیم    مینمونه از مرحله تعلیم را طبقه بندي 

t(36)=-6.55 بقه بندي بر رویداد وابسته الگوي اصلی دقت ط
و ) M=0.97(جدید ضرورتاً در هر دو موقعیت طبقه بندي 

  .بی نقص بود M=1.0 (t<1(استنتاج 

 انجام شد،هاي متعاقب بر روي این نتیجه گیري  تحقیق
ضمن اینکه مشخص کرد که عمل استنتاج ، کسب اطالعات 

اصلی تغذیه وابستۀ الگوي طبقه را به غیر از صرفاً یک 
هاي  نتایج تست استنتاج را براي موقعیت 3شکل . کند   می

طبقه بندي و استنتاج به عنوان عملکردي از این امر ترسیم 
  . کند   می

  
  نتیجه آزمون استنتاج:  3شکل 

) M=0.93(دقیقتر     میک   ها هاي استنتاج، یادگیرنده در آزمون
  .ودندب) M=0.90(از یادگیرنده هاي طبقه بندي 

در مرحله بعد حرکات چشم را آزمایش کردیم تا بیشتر در 
  .مورد فرآیند یادگیري استنتاجی بفهمیم

را آزمایش  fixationحرکتاولین تجزیه و تحلیل ما احتمال  
حتمال ا .میانگین گرفته شد   ها کننده کرد که در کل شرکت

اینکه یک یادگیرنده استنتاجی یک ویژگی پرسش نشده را 
 هایا بطور مساوي، آن. در اولین بلوك بود 84/0ت کند تثبی

از سه بعد پرسش نشده را بطور میانگین تثبیت  5/2%حدود   
اگر چه یک کاهش در احتمال تثبیت ابعاد . کردند   می

 48/0تاحدود (پرسش نشده در طول یادگیري وجود داشت 
که آن هرگز حتی در پایان یادگیري به صفر ) بلوك  6بر 

که احتمال مشاهدة عنوان طبقه از  الزم به ذکر است. دنرسی
و در سراسر ) در بلوك اول  83/0( بوده ابتداي شروع، باال
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، نتیجه )در پایان یادگیري  90/0 >(باال باقی ماند آزمون 
است که  کند که عنوان طبقه، معیاري   میاي که تصدیق 

از هاي  براي پیش بینی ویژگیهاي استنتاجی  یادگیرنده
  . کنند   میدست رفته، پیش بینی 

درصد از زمان  78هاي استنتاجی  روي بلوك اول، یادگیرنده
درصد  22خود را به تثبیت سه بعد ویژگی پرسش نشده و 

واقع  بنابراین ، در. ندردکبه تثبیت عنوان طبقه سپري را 
نسبت بزرگتري از زمان را به تثبیت بعد پرسش نشدة    هاآن

نسبت به خود عنوان طبقه سپري )  3/78% =  26(میانگین 
اگر چه زمان تثبیت هم به ابعاد ویژگی پرسش نشده . ندردک

 آن حتی در پایان که در طول دوره یادگیري کاهش یافت
 يها رندهیادگیبر خالف  یادگیري هم قابل توجه باقی ماند و

کامل  ییگو شیپ کیاز  يطبقه بند تیموقع یاستنتاج
در عوض، اطالعات  .ستیبرخوردار ن )قه عنوان طب یعنی(

عنوان  ییگو شیپ يبرا ویژگیسه  حداقل کیاز  یصیتشخ
  .برخوردار بودطبقه  حیصح

حرکات چشم به دو دلیل اهمیت دارد،  اندازه گیرينتایج 
الگویی از تخصیص توجه را متفاوت با آن    هااول اینکه آن

نظارت  کنند که در یک کار طبقه بندي   میچیزي منعکس 
تواند با یک قانون تک    میشده، مشاهده گردیده است که 

در چنین کارهایی ، توجه سرانجام بطور . بعدي حل شود
در البته  ]14[.گردد   میانحصاري تا بعد کامالً تشخیص بهینه 

، شرکت کنندگان به نگاه کردن به ابعاد غیرالزم این آزمون
دوم اینکه، الگوي  .دهند   میدر سراسر طول یادگیري ادامه 

مشاهده شدة تخصیص توجه متفاوت با آن چیزي است که 
در حقیقت، . از گزارش قانون ساده پیش گویی شد

به شیوه اي نامتناقص با این اندیشه توجه    ها هیادگیرند
درحال یادگیري ساختار درونی طبقه و نه    هاکردند که آن   می

 یک تجزیه و .یادگیري قوانین طبقه ویژگی بوده اند صرفاً
کات چشم در آغاز و پایان تحلیل نزدیکتر در مورد حر

 هاي اساسی میان شرکت کنندگان را آشکار ، تفاوتیادگیري

کند    میکرد چون حرکات چشم معیار موثقی است که بیان 
  .کنند   میاستخراج  آزموناز    هاچه اطالعاتی را یادگیرنده 

  
در یادگیري استنتاجی  fixationهیستوگرام حرکات :  4شکل 

  در اولین بالك

  
در یادگیري استنتاجی در  fixationهیستوگرام حرکات :  5شکل 

  آخرین بالك

ان دهندة احتمال میانگین تثبیت یک بعد نش 4شکل 
ویژگی پرسش نشده براي هر فرد شرکت کننده در آغاز و 

دهد که روي    مینشان  این شکل. باشد   میپایان یادگیري 
بلوك اول اکثریت شرکت کنندگان اغلب درحال تثبیت 

تا  2حداقل    هااین سوژه . هاي پرسش نشده هستند ویژگی
، و هیچ یک کمتر از یک تثبیت ندتثبیت کردتحریک را 

  . نکردند

 یاستنتاج يریادگیدر  fixationحرکات  ستوگرامیه 5شکل 
کند    میمشخص  این شکل. دهد   مینشان را  بالك نیدر آخر

، را داشته باشند عد پرسش نشدهسه بکه یک فرد اگر 
براي بعد  0هاي معتبر با پیشگویی ارزش  توانند بر آزمون   می

عد دیگر را داشته اگر که سه بو  ال، موفق گردند مورد سؤ
  . موفق شوند 1توانند با پیشگویی یک ارزش    می، باشند
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 جمع بندي -4

این بود که تمایز میان فرضیه یادگیري  آزمونهدف کلی 
category تعیین  طبقه مبتنی بر محور و فرضیه یادگیري

 . ي بررسی شودریادگیتوجه در طول دوره  راتییتغو  گردد

 در این مقاله الگوهاي مختلف رفتاري در دو مد یادگیري
، با توجه به مبتنی بر طبقه بندي و یادگیري استنتاجی

حرکات چشم، بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد که 
یادگیري استنتاجی براي جمع آوري ساختار داخلی 

category شود   میهمواره به نتایج مطلوبی منتهی ن.  

در دو  categoryت در چگونگی کسب اطالعات تفاو در ادامه
 شرح داده شد و نشان داده شد که در هر دویادگیري مد 

توجه    ها نوع آزمون، این امکان وجود دارد که یادگیرنده
 .بیشتر یا کمتري به ویژگی هاي استثناء ، معطوف دارند

هیچکدام از مجموعه قوانین  ،حرکات چشم گیري اندازهنتایج 
کند در عوض، ما یک گزارش جدید از عمل    مین را تأیید

استنتاج ویژگی در یادگیري پیش بینی کننده را ارائه 
کنند را بررسی    میمنطقی که استنتاج  و  ها کردیم، قیاس

عموماً براي یادگرفتن اینکه    ها کردیم و دیدیم یادگیرنده
 کنند بلکه   میبه چه شکلی هستند انگیزه پیدا ن   ها طبقه

کنند در    میکنند که فکر    میدرعوض به آن اطالعاتی توجه 
آینده نیاز خواهد بود و با چنین کاري بطور ضمنی بسیاري 

همچنین  .گیرند   میاز جوانب دیگر یک ساختار طبقه را یاد 
که حرکات چشم به سرعت به گونه اي انحصاري  یمدریافت

توانند    میشود و اشخاص    میبه بعد تشخیصی تخصیص داده 
یک مسئله و به اطالعاتی توجه کنند که نیاز است    هاتن

یادگیري را از طریق یک قانون حل کنند و یادگیرنده هاي 
به    هاتوانند حرکات چشم خود را تن   میقانون مدار در واقع 

  .اطالعات مربوط به قانون محدود کنند

یادگیري در تواند براي مدلسازي فرایند    مینتایج این آزمون 
  .انسان، براي ایجاد الگویی در این زمینه مفید باشد
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