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 : آلبرت بندوراپروفسور

گیری در مورد اين که چه کاری انجام دهند  اگر مردم مجبور بودند برای تصمیم» 

ای  فقط بر روی تاثیرات اعمال گذشته خودشان تکیه کنند، يادگیری به طور فزاينده

 شد. فرسا می گیر و طاقت وقت

سازی  ای و از طريق مدل خوشبختانه اغلب رفتارهای انسانی به طور مشاهده

ند: فرد از طريق مشاهده ديگران، ايده چگونگی انجام رفتارهای تازه ا فراگرفته شده

های بعدی، اين اطالعات رمزی به عنوان راهنمايی برای  دهد. در موقعیت را شکل می

     «.عمل، در خدمت فرد خواهد بود

                 

 ندوراآلبرت بدکترمختصری از زندگینامه 

در شهر موندير ، شهر کوچکی از ايالت ، 5291بندورا به سال  آلبرتدکتر

آلبرتای کانادا متولد شد. او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه بريتیش کلمبیا و 

به بعد در دانشگاه  5211او از سال  دکترای خود را از دانشگاه آيووا در يافت کرد.

 به عنوان رئیس انجمن روانشناسی 5291استنفورد به تدريس اشتغال داشته و در 

بندورا بر اساس موضع رفتار گرايانه ، نظريه ای را ساخته  .آمريکا خدمت کرده است

وهش او پژ. دارداس فراگیری رفتار تاکید است که بر يادگیری اجتماعی به عنوان اس

 .، رابطه ی تنگاتنگی دارد، مخصوصا سرمشق گیریربا تغییر رفتا



5 
 

او با اين ادعا بر نقش تاثیرات محیطی در رشد روان شناختی تاکید می کند، اما در 

نیز عوامل ذهنی را وی عین حال معتقداست که محیط ما ساخته ی خودمان است، 

 که می توانند علت های رفتار ما باشند. در نظر می گیرد

دهد.  فراوانی مینظريه شناخت اجتماعی به نقش تقلید و مشاهده در يادگیری اهمیت 

 .پردازيم برای پی بردن به چگونگی اين دو پديده به اختصار به توضیح آنها می

سراسر . در استنکته: منظور از شناخت در اينجا به معنای فعالیت هوشیار ذهنی 

 ، ادراک، استداللتفکر است که فرآيند های مغزیشامل مطالب اين کتاب شناخت 

 .می گیرد در بر راو ياد آوری آگاهی ،

 

   اهمیت تقلید در يادگیری

ها آمده است  گزارشمتی طوالنی دارد و درتوان گفت تقلید قد به لحاظ تاريخی می

شود  اصطالح تقلید به عملی گفته می ترين موجود کره زمین است. که انسان مقلد

برداری شود. تقلید يا نسخه  که در غیاب الگو يا نمونه بررسی شده، به عینه تکرار می

های آموزشی است که از ديرباز در تعلیم و تربیت  از رفتار ديگران يکی از شیوه

کردن، تاريخی طوالنی  دهد که تقلید ها نشان می دارای کاربرد بوده است. بررسی

شناسی  شناسی اجتماعی، روان تقلید و الگوبرداری از منظرهای گوناگون روان .دارد

شناختی اجتماعی قابل مطالعه است.  تجربی و نظريهشناسی  شناسی، روان رشد، زيست

نام شناسی يادگیری از آن  ای بحثی است که در روان طور معمول، يادگیری مشاهده به
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ا الگوبرداری هم نامیده ای، تقلید ي که در واقع اين يادگیری مشاهدهمی بريم،

نوع  مشاهده و تکرار رفتار ديگران است. مردم ما به شدت به اينشود و می

ها بیش از آنکه نوشتاری و  توان گفت که ما ايرانی مندند و می ها عالقه يادگیری

 شنیداری باشیم، ديداری هستیم.

شناسان معاصر و صاحب نظريه معروف شناختی اجتماعی،  آلبرت بندورا، از روان

داند. وی معتقد  ترين يادگیری انسان می ای يا همان تقلید را مهم يادگیری مشاهده

فهمیم و آنها را  بینیم، می ای رفتار ديگران را می يادگیری مشاهده درست که ما ا

که جزوی از شخصیت  است دهیم. به عبارت ديگر، اقتباسی رفتار خودمان قرار می

ای درباره تقلید به عنوان يك  امروزه از آغاز قرن بیستم پژوهشهای فزاينده .شود  ما می

 .اند های مختلفی برای آن مشخص کرده هپديده علمی انجام گرفته و جنب

 

 تقلید از دو خصوصیت معین برخوردار است:

 سرمشق انجام داده است.الگو يا اول اينکه، بايد تکرار رفتاری باشد که  -5

دوم اينکه، بايد انتخابی باشد، يعنی پاسخی که ما به آن تقلید می گوئیم  -9

بايد در برابر صرفاً يکی از رفتار های سرمشق باشد نه در برابر تعداد زيادی از 

                 رفتار های مختلف.
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 نظريه يادگیری اجتماعی 

نظريه يادگیری اجتماعی با موضعی اصولی در اوايل نیمه دوم قرن بیستم به وسیله 

شش و فعالیتی گسترده مطرح لبرت بندورا با کوآشناسان، به ويژه  گروهی از روان

گويد که مردم  گیرد و می نظريه او، يك عنصر اجتماعی را نیز در نظر میگرديد.

ديگر يادبگیرند. اين  افراداز طريق مشاهده توانند اطالعات و رفتارهای جديد را  می

توان  می، ای معروف است مشاهدهرا که به يادگیری  سازی(  ا مدل)ي نوع يادگیری

بندورا اعتقاد دارد که آموزش  .ای از رفتارها به کار برد برای توضیح انواع گسترده

رداری، يادگیری از طريق الگوب ، بلکهمستقیم، تنها وسیله برای يادگیری نیست

تواند از  يا تنبیه است. مشاهده عواقب رفتار الگو، می پاداشمؤثرتر از يادگیری با 

دهد، جلوگیری کند. با مشاهده  گر انجام می انجام کورکورانه آن رفتار، که مشاهده

توانیم يك مهارت يا مجموعه رفتارهای جديد را ياد بگیريم.  ديگران بهتر می

 .کند ها کمك می ها و اضطراب مشاهده رفتار ديگران همچنین به رفع يا کاهش ترس
 

 توجیه بندورا از يادگیری مشاهده ای

در نظريه ی يادگیری اجتماعی بندورا گفته شده است که يادگیرنده از طريق 

مشاهده ی رفتار ديگران به يادگیری می پردازد.اين يادگیری به شرح زير صورت 

 :می پذيرد



8 
 

مشاهده می وقتی که يادگیرنده يعنی مشاهده کننده، رفتار شخص ديگری را 

کندکه آن شخص برای انجام آن رفتار پاداش يا تقويت دريافت می نمايد آن رفتار 

می  اين نوع پاداش يا تقويت جانشینی توسط فرد مشاهده کننده آموخته می شود به

گويند. وقتی که معلم يکی از دانش آموزان کالس را برای حل مساله ای از يك راه 

زان ديگر روش اين دانش آموز را سرمشق ود ، دانش آمتازه مورد تقويت قرار می ده

قرار می دهند و می کوشند تا همان راه حل را در مسائل خود به کار بندند.عالوه بر 

هم موثر است. برای مثال  تقويت جانشینی، در يادگیری از راه مشاهده تنبیه جانشینی

زياد در يك خیابان اگر مامور راهنمايی و رانندگی راننده ای را به سبب سرعت 

راندن  درون شهر جريمه کند، رانندگان ديگر که شاهد اين جريان هستند، هنگام

، آهسته تر خواهند راند. يا وقتی که معلم يکی از دانش اتومبیل خود در آن خیابان

زان وآموزان را به سبب رفتار نامطلوبی که انجام داده است سرزنش می کند، دانش آم

 .دارندآن رفتار ندادن انجام سعی درديگر نیز 

بنابراين، اگر رفتار الگو يا شخصی که سرمشق قرار می گیرد با تقويت يا تنبیه 

دنبال شود، اين تقويت و تنبیه بر رفتار شخصی که آن رفتار را مورد مشاهده قرار می 

 تقويت دنبال شود احتمال بروزپاداش ودهد نیز تاثیر می گذارد. اگر رفتار سرمشق با 

آن رفتار از سوی مشاهده کننده افزايش می يابد، اگر رفتار سرمشق با تنبیه مواجه 

 .شود احتمال انجام آن رفتار از سوی مشاهده کننده کاهش می يابد



9 
 

برای بندورا دو مفهوم تقلید و يادگیری مشاهده ای از هم متمايزند. طبق نظر 

د يا نباشد. برای مثال هنگام بندورا يادگیری مشاهده ای ممکن است شامل تقلید باش

رانندگی در خیابان ممکن است مشاهده کنید که اتومبیل مقابلتان به يك چاله می 

تان را تغییر می دهیدتا به داخل چاله  افتد. بر اساس اين مشاهده شما مسیر اتومبیل

نیفتد و خسارتی به اتومبیل شما وارد نیايد. در اين مثال شما از اين مشاهده ياد 

تقلید نکرديد. طبق نظر بندورا آنچه که شما  ،رفتید اما آنچه را مشاهده کرده بوديدگ

. بنابراين يادگیری مشاهده ای بسیار اين موقعیت آموختید اطالعات بوده استدر 

 .پیچیده تر از تقلید ساده است

 نه  هایرفتار  يادگیری ازيکديگر هم می تواند يادگیری رفتارهای خوب باشد هم

 خطرزای رفتارهای رسد می نظر به. کنید توجه ترافیکی رفتار به مثال. خوب نچندا

 از عبور رفتن، سريع .است ترافیکی سالم رفتارهای از تر شايع جامعه در ترافیکی

 نه ديگر رفتارهای از بسیاری و رفتن جهت خالف را طرفه يك خیابان قرمز، چراغ

بلکه خیلی هم مثبت است و نشانه ه مذموم نیست جامع از ای عمده دربخش تنها

مادام که رفتارهای خطرزا غالب هستند ن و به اصطالح تیز بودن فرد است.زرنگ بود

امکان آموختن اين رفتارها در جامعه بیشتراز يادگیری رفتارهای سالمت گرا است. 

تبلیغات  :دهدمی  توضیح اين گونه را  تبلیغات تلويزيونینظريه يادگیری اجتماعی 

ما را  ی،ن می دهد که نوشیدن يك نوشیدنی خاص يا استفاده از شامپو موی خاصنشا

. ما ممکن است برا ساس تبلیغات در ذهن مان مدل سالم تر و محبوب تر می کند
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 و زيبا و موفق فرد يك  سازی کنیم . خودمان را درقالب آن تبلیغ ببینم به صورت

 .کنیم محصول خريد به اقدام بنابراين و توجه مورد
 

 اصول نظريه يادگیری اجتماعی
 

 ای يادگیری مشاهده. 5

توانند از طريق مشاهده ياد بگیرند. بندورا در آزمايش معروف خود به نام  مردم می

کنند،  نشان داد که کودکان رفتارهايی را که در ديگران مشاهده می« عروسك بوبو»

 کنند.  ياد گرفته و تقلید می

بندورا شرکت کرده بودند، آدم بالغی را مشاهده کردند کودکانی که در آزمايش 

که رفتار خشنی با عروسك بوبو داشت. هنگامی که بعداً به کودکان اجازه داده شد 

تا در يك اتاق ديگر به بازی با عروسك بوبو بپردازند، آنها شروع به تقلید و تکرار 

 .رفتارهای خشنی که قبالً مشاهده کرده بودند نمودند

ادی دختر و پسر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. هر  ن آزمايش تعددر اي

سه گروه به تماشای فیلمی پرداختند که در آن سرمشق رفتار پرخاشگرانه انجام می 

داد، يعنی به يك عروسك بزرگ مشت و لگد می زد. در فیلمی که يکی از اين سه 

ری هايش به شدت تنبیه می گروه کودکان مشاهده کرد، سرمشق به خاطر پرخاشگ

شد، در فیلم ديگری که به گروه دوم نشان داده شد، بازيگر يا سرمشق به برای انجام 
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فت می کرد. در فیلمی تقويت درياو  پاداشاعمال پرخاشگرانه اش به مقدار زيادی 

مشاهده کرد، پیامد های پرخاشگری برای الگو خنثی بود، يعنی الگو  که گروه سوم

تقويت کسب می کرد نه تنبیه می و  پاداشبرای رفتار پرخاشگرانه اش نه يا سرمشق 

 .شد

در آزمون رفتار تقلیدی که از آزمودنی ها به عمل آمد: کودکانی که شاهد تقويت 

رفتار سرمشق بودند، نسبت به کودکانی که شاهد تنبیه رفتار سرمشق بودند، رفتار 

تر کودکانی که شاهد فیلمی  ه بیان دقیقپرخاشگرانه ی بیشتری از خود نشان دادند. ب

بودند که در آن الگو تقويت شده بود، حداکثر پرخاشگری را از خود نشان دادند، 

کودکانی که شاهد فیلمی بودند که در آن الگو تنبیه شده بود، کمترين مقدار 

پرخاشگری را از خود بروز دادند و کودکانی که شاهد فیلمی بودند که در آن پیامد 

ای رفتار الگو خنثی بود، از لحاظ میزان پرخاشگری در حد وسط بین دو گروه ه

 .ديگر قرار داشتند

آزمايش باال نشان داد که الگو برداری بر رفتار کسانی که شاهد رفتار الگو هستند 

تاثیر می گذارد. کودکان گروه اول تقويت جانشینی را دريافت کردند واين موجب 

ه ی آنان شد و کودکان گروه دوم تنبیه جانشینی را تجربه تسهیل رفتار پرخاشگران

 .کردند و آن باعث بازداری رفتار پرخاشگرانه ی شان شد
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 ، چیز می آموزند. پاداشبنابر اين کودکان بدون انجام رفتار آشکار و دريافت 

تقويت صرفا از راه مشاهده ی رفتار ديگران ، رفتار و پاداشيادگیرنده بدون نیاز به 

 .رد مشاهده را می آموزدمو

در قسمت بعدی آزمايش بالفاصله پس از آزمون مربوط به سنجش رفتار تقلیدی، 

کودکان هر سه گروه برای تکرار هر چه بیشتر رفتار بازيگر فیلم يا فرد سرمشق با 

 .شکالت تقويت شدند

به رغم تفاوتهای اولیه بین گروه های کودکان ، همه آنان تقريبا به يك اندازه 

رفتار بازيگر فیلم را تقلید کردند. اين يافته ی علمی نشان می دهد که همه ی 

آزمايش که نتايج مختلف رفتار سرمشق را در فیلم مشاهده کرده  ايندر کودکان 

ن بود اما اختالف آن ها در مرحله ی اول بودند میزان يادگیری شان از آن رفتار يکسا

آزمايش مربوط به اختالف در عملکردشان بود. يعنی نتايج مثبت و منفی رفتار 

سرمشق بر احتمال انجام رفتار از سوی کودکان تقلید کننده تاثیر داشت، اما اين 

 .نتايج بر يادگیری رفتار يا کسب رفتار از راه تقلید بی تاثیر بود

 

 :ای را تعريف کرده است مدل پايه از يادگیری مشاهدهبندورا سه 

مدل زنده، که مستلزم به نمايش گذاشتن يا انجام يك رفتار توسط فردی واقعی   -

 .است

 .مدل آموزشی کالمی، که مستلزم توصیف و توضیح يك رفتار است  -
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در  های واقعی يا ساختگی مدل نمادين، که مستلزم رفتار نشان داده شده شخصیت  -

 .های بر خط است های تلويزيونی يا رسانه ها، برنامه ها، فیلم کتاب
 

 تشويق درونی .9

وضعیت ذهنی برای يادگیری اهمیت دارد. بندورا خاطر نشان ساخت که عوامل 

امل درونی را وخارجی و محیطی، تنها عامل موثر بر يادگیری و رفتار نیست. او ع

چنین تاکیدی  دانست. موفقیت، موثر می صی يا حسنیز به شکل غرور، ارضاء شخ

 است.بر افکار و شناخت درونی 

 .کند تشريح می« شناختی-نظريه اجتماعی»خود را به عنوان تئوری بندورا  
 

 سازی فرايند مدل  1.

شود. با وجودی که رفتارگراها معتقدند که  يادگیری لزوماً به تغییر رفتار منجر نمی

دهد  ای نشان می انجامد اما يادگیری مشاهده در رفتار میيادگیری به تغییرات ثابتی 

توانند اطالعات جديدی را ياد بگیرند بدون آن که رفتار جديدی بروز  که مردم می

 .دهند

 الگوشوند. عواملی هم در  تمام رفتارهای مشاهده شده به طور موثری يادگرفته نمی

قیت يا عدم موفقیت يادگیری توانند در موف میوجود دارند که و هم در يادگیرنده 

 اجتماعی نقش داشته باشند.
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 جامعه پذيریرسانه و 

ی شهروندان، محدود به تقويت يا تغییر جمعی در زندگی روزانهتأثیر رسانه های 

نگرش ها و رفتارها نیست، بلکه می تواند منجر به کسب ارزش ها و نگرش ها و 

ی رسانه ها تعبیر می کنند. يکی از الگوهای رفتاری شود که از آن به آثار اجتماع

آلبرت  نظريه های مربوط به آثار اجتماعی رسانه ها، نظريه ی يادگیری اجتماعیِ

ست که به طور ويژه با ارتباط جمعی در ارتباط است. بر اساس اين نظريه، ا ابندور

از انسان ها بیشتر آن چه را که برای راهنمايی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً 

تجربه و مشاهده ی مستقیم ياد نمی گیرند، بلکه عمده ی آن ها به طور غیرمستقیم و 

ادعای اصلی بندورا اين است که  .به ويژه از طريق رسانه های جمعی آموخته می شود

بیشتر رفتارهای آدمی به صورت مشاهده ی رفتار ديگران و از طريق الگوبرداری ياد 

 .گرفته می شود

نظريه ی يادگیری اجتماعی به طور گسترده ای برای مطالعه ی تأثیر رسانه ها بر 

پرخاشگری را نتیجه ی تماشای برنامه های  و خشونت مورد استفاده قرار می گیرد

 .خشونت آمیز می داند که به عنوان يك رفتارآموخته و عمل می شود

العه و مشاهده ی نمونه نظريه ی يادگیری اجتماعی معتقد است که فرد از طريق مط

های رسانه ای، رفتارهای مناسب را فرا می گیرد، يعنی در واقع می فهمد کدام دسته 

از رفتارها پاداش می گیرند و کدام يك کیفر می بینند. از اين طريق، مخاطبان می 
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کوشند در زندگی واقعی پاداش بگیرند و بنابراين به تقلید و الگوبرداری از نمونه 

 .نه ای گرايش پیدا می کنندهای رسا

ادگیری اجتماعی رسانه های جمعی به خصوص رسانه های تصويری، منبع اصلی ي

رسانه ها اگر چه تنها منبع يادگیری اجتماعی نیستند و »ندورا می نويسد: بهستند. 

نفوذ و تأثیرشان به ديگر منابع يادگیری يعنی والدين، دوستان و معلمان وابسته است، 

مردم تأثیر مستقیم دارند و اين تأثیرگذاری به میانجیِ نفوذ شخصی يا ولی روی 

 «.شبکه های اجتماعی صورت نمی گیرد

نظريه ی يادگیری اجتماعی در مورد اثر جامعه پذيری رسانه ها و نیز اقتباس 

رسانه ها  توسط مخاطبان کاربرد دارد. نقش جامعه پذيری عملکردالگوهای متعدد 

رسانه ها ارزش ها و هنجارهای مقبول و جا افتاده ی اجتماعی را  به اين معناست که

از رهگذر پاداش و تنبیه نمادين برای انواع متفاوت رفتار به مردم ياد می دهند. 

جامعه پذيری فرايندی است که طی آن فرد می آموزد تا عضو يك جامعه و فرهنگ 

رهنگی بدل گردد. به خاص شود و به اين ترتیب به موجودی واقعاً اجتماعی و ف

عبارتی، جامعه پذيری فرايند توسعه ی احساس پیوستگی فرد با جهان بزرگ تر 

اجتماعی از طريق يادگیری و درونی سازیِ ارزش ها، باورها و هنجارهای فرهنگی و 

اجتماعی است. رسانه ها در کنار ديگر نهادهای جامعه پذيری مانند خانواده و 

 .معه پذيری در جهان رسانه ای شده ی امروز هستندمدرسه، مهم ترين نهاد جا
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از نظر جامعه شناسان، جامعه پذيری غالباً در دو مرحله ی کلی رخ می دهد که هر 

يك شامل عوامل و کارگزارانِ متفاوت جامعه پذيری است. کارگزاران جامعه 

جامعه پذيریِ اولیه عبارت اند از گروه يا زمینه های اجتماعی که فرايندهای مهم 

پذيری در آن ها به وقوع می پیوندد. جامعه پذيری اولیه در طفولیت و کودکی رخ 

می دهد و فشرده ترين دوره ی يادگیری فرهنگی است. در همین ايام است که 

کودکان، زبان و الگوهای اساسی رفتار را می آموزند که پايه و اساس آموزش های 

کارگزار جامعه پذيری در اين مرحله است. بعدی قرار می گیرد. خانواده اصلی ترين 

جامعه پذيری ثانويه در مراحل بعدی کودکی و تا بلوغ رخ می دهد. در اين مرحله، 

ساير کارگزاران جامعه پذيری بخشی از مسئولیت های خانواده را برعهده می 

گیرند. مدارس، گروه های همساالن، سازمان ها و رسانه ها از عواملِ جامعه پذيری 

فراد به شمار می آيند. کنش های متقابل اجتماعی در اين محیط ها به مردم کمك ا

می کند تا ارزش ها، هنجارها و عقايدی را بیاموزند که الگوهای فرهنگ آن ها را 

 .تشکیل می دهد

رسانه ها اغلب به عنوان پلی بین زندگی شخصی و جهان اجتماعی عمل می کنند و 

يری ما هستند. ما، خودمان و جايگاه مان در جامعه را از عاملی قدرتمند در جامعه پذ

طريق رسانه ها فهم می کنیم و به همین علت، برای ايفای وظايف و کارکردهای 

اجتماعی مان در جامعه، ناگزير از توجه به رسانه ها و درک محتوای آن ها هستیم. 

ظارات نقش ها يعنی همه ی ما نحوه ی رفتار در موقعیت های خاص اجتماعی و انت
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در جامعه را ياد می گیريم. بنابراين، رسانه ها به طور متناوب تصاوير و الگوهای 

 .رفتاری درباره ی زندگی را به مخاطبان عرضه می کنند

يری رسانه ها اشاره دو جنبه ی متفاوت جامعه پذبه ،  و اورت دنیس  ملوين دفلور

ن مخاطبان، الگوهای رفتاری به نظريه ی الگوبرداری است که طی آ می کنند: اول

  نمايش درآمده در رسانه ها را جالب و قابل تقلید تشخیص می دهند. دومین جنبه ی

جامعه پذيری وسیع تر است و برخالف الگوبرداری قبلی که متوجه رفتار فردی 

است، نوعی رفتار اجتماعی است و الگوهايی را برای رفتار فرد در يك گروه 

 .ی دهداجتماعی ارائه م

يکی از مباحث مربوط به آثار جامعه پذيری رسانه ها در مقايسه با ديگر نهادهای 

جامعه پذيری اين است که رسانه ها با انتقال و انتشار ارزش ها و هنجارهای جديد، 

ارزش های جاافتاده ی قديمی و مورد نظر والدين و معلمان را به چالش می کشند. 

کرد جامعه پذيری رسانه ها را دارای دو جنبه می به همین خاطر، مك کوايل کار

داند: از يك طرف، رسانه ها ديگر عوامل جامعه پذيری را حفظ و تقويت می کنند و 

از سوی ديگر، تهديدی بالقوه برای مجموعه ی ارزش های مورد نظر والدين، مربیان 

 .و ديگر عوامل کنترل اجتماعی هستند

رسانه  م جامعه پذيری، بر نقش همرنگ گرايیمك کوايل تصريح می کند که مفهو

ها داللت دارد، به اين معنا که رسانه ها به حمايت از ارزش های مسلط و مستقر 

 .اجتماعی تمايل دارند
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 و تغییر الگوهای رفتاریرسانه ها   

مفهوم يادگیری نهفته ی نظريه ی تولمن توسط بندورا به مسائل اجتماعی زيادی  

تاثیر رسانه های خبری و سرگرم  است.از جمله ، او اين مفهوم را بهگسترش يافته 

معتقد است که روزنامه ، تلويزيون و  کننده بر رفتار افراد مربوط ساخته است. بندورا

ها اعم از  رسانهسینما بسیار آموزنده اند ، اما همچنین می توانند بسیار مخرب باشند. 

قش به سزايی در کاهش رواج تقلیدهای راديو، نشريات و به خصوص تلويزيون ن

ای است و  ه منفی دارند زيرا عمده يادگیری افراد از تلويزيون از نوع يادگیری مشاهد

توانند الگوهای مثبت و يا منفی را به جامعه معرفی  ها می تلويزيون و حتی ساير رسانه

ترين تاثیر گبزر .کنند و مسووالن در اين زمینه بايد بسیار هوشیارانه عمل کنند

ه سینما و تلويزيون ايجاد پرخاشگری است. در مجله ی ژمخرب رسانه ها به وي

-5291شواهد جمع آوری شده در سال های  »آمده است که:   تلويزيون و رفتار

نشان می دهند که خشونت تلويزيونی با پرخاشگری کودکان همبستگی  5291

یری از مطالعاتی که در اين باره در نتیجه گ پژوهشگران «مثبت بسیار بااليی دارد

انجام دادند گزارش کرده اند که مشاهده ی تلويزيون ممکن است حتی بعد از 

گذشت ده سال تاثیرش را بر رفتار پرخاشگرانه حفظ کند. در اين گزارش آمده است 

سالگی با روابط  9که تماشای زياد صحنه های خشونت آمیز تلويزيونی در 

سالگی رابطه ی مثبت دارد. بنابر اين می توان گفت  52در پرخاشگرانه ی پسران 

پرخاشگر در سنین کودکی می تواند   کامال آشکار است که تماشای سرمشق های»
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. بندورا در باره ی خشونت در «تاثیر دراز مدتی بر رفتار کودکان بر جای گذارد

نتیجه ی تحلیل  »برنامه های تلويزيونی به گونه ی زير نتیجه گیری کرده است: 

آمیز غالبا به صورت اعمالی  برنامه های تلويزيونی نشان می دهد که اعمال خشونت

، موفق و نسبتا مقبول جلوه داده می شوند. توجیه خشونت در برنامه های مجاز

د تا بر راه حل های نمايشی بیشتر بر راه حل های خشونت آمیز صحه می گذار

ده می شود که خشونت پاداش دريافت می کند . نه تنها نشان داجانشین خشونت

ها نسبت داده می شود که به سرعت و سهولت رقبای خود را از  بلکه به ابر قهرمان

 «میان بر می دارند، گويی کشتن بنی آدم هیچ اهمیتی ندارد.

پخش فیلم های خانوادگی از برخی شبکه های خاص که اساس  ،غیر از خشونت

، پنهان کاری، دروغگوئی و...می باشد، به صورت داستان فیلم سراسر خیانت

آموزش پنهانی وغیر محسوس تاثیر گذار خواهد بود. در اين شبکه ها بازيگران 

که ناشی از روشی با مشکالت برخورد می کنندسريال ها با رفتارهای بیمار گونه به 

 رشد اخالقی در سطح بسیار پائین است.

ود جذابیت زيادی برای مخاطب ايجاد می اين فیلم ها با زرق و برق ظاهری خ

کنند، وچون در ناخود آگاه جمعی افراد اين باور طی هزاران سال گنجانده شده است 

افراد ناخود  اف انجام می دهند صحیح ومجاز است،که اعمالی که ثروتمندان و اشر

ی را آگاه از آن ها الگو می گیرند و به راحتی منش بیمار گونه اين بازی های سريال

و از آن ها تقلید می کنند. در اين سريال ها برای بیننده يادگیری مشاهده  می پذيرند
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، هرگاه تکرار اين اعمال مبادرت می ورزد ای اتفاق می افتد، و عالوه براينکه به

مشکلی شبیه همین مشکالت طرح شده در فیلم ها اتفاق بیفتد، فرد هم به طور نا 

ی بیمار گونه استفاده می کند وشايد هرگز به ياد نیاورد خودآگاه از همین راه حل ها

 آن را از کجا وچه زمانی آموخته است.

، دست به تقلید ندهای خود داشته باش قويت توانايیبه جای اينکه سعی در تافراد 

هايی که از  انسان .ندده تگی و مصنوعی از خود نشان میو رفتارهای ساخ ندزن می

های خود( باالتری  عزت نفس، اعتماد به نفس، خودکارآمدی )اطمینان به توانايی

های کورکورانه  برداری روند و در دام کپی برخوردارند، کمتر به سراغ تقلید می

فرد هرچه با هوشتر باشد کمتر تقلید می کند وهرچه سطح آگاهی شوند.  گرفتار نمی

متاسفانه ديده شده  یر گذاری اين گونه فیلم ها کمتر خواهد بود.افراد باالتر رود تاث

 .شود بسیاری از تقلیدها موجب ايجاد اختالالت شخصیتی در افراد می

رفتارهای نوجوانان و جوانان بیشتر از بزرگساالن و میانساالن به الگوبرداری از 

محسوب می شود،  متاسفانه تمدن و امروزی بودن و پردازند همساالن خود میناسالم 

غیراخالقی بودن وتوجه افراطی به . به حساب می آيد زرنگی وزيرکیوگاهی اوقات 

نیاز های جسمانی فراتر ازحد تعادل تمدن نیست، بلکه پذيرفتن اين حقارت است که 

عد زندگی اين موضوع است که برای آنان فرد چیز ديگری برای عَرضه ندارد وتنها بُ

 ارد.در اولويت اول قرار د



21 
 

های اجتماعی مانند اعتیاد، رفتارهای مجرمانه و تخريبی و انحرافات  بحث آسیب

ها و تقلیدهای منفی باشد. در بزرگساالن  برداری ای از اين کپی تواند نمونه جنسی می

کند و متاسفانه بسیاری  ها بروز پیدا می چشمی و حسادت نیز اين تقلید با چشم و هم

  .گیرد ها از اين مساله نشات می ی طالقاز مشکالت خانوادگی و حت

بهترين راه حل اين معضل بزرگ پرورش افکارو باال بردن سطح آگاهی افراد 

است. الزم است رشد فکری و اخالقی افراد به حدی برسد که خودشان انتخاب 

ها را  ها بايد ياد بگیرند که رفتارها و گفته انسانکنند نه اينکه برايشان انتخاب شود. 

ببینند، بشنوند و متناسب با نیاز خودشان و با تدبر الگوبرداری کنند و بدانند اگر اين 

شدن به ديگران در   باشد. تغییردادن رفتار و گفتار برای شبیهنها منفی  الگوبرداری

عه ما در حال گسترش است. واقع نوعی تقلید و اقتباس است که متاسفانه در جام

ها در خانواده و مدرسه بايد آموزش ببینند که از چه چیزهايی الگوبرداری کنند و  بچه

دار را به  های معنی ها مناسب آنها نیست. ما بايد حل مساله و يادگیری کدام تقلید

 .های تقلیدی و فاقد معنا دچار نشوند مان آموزش دهیم تا فقط به يادگیری فرزندان

 

 بندوراتئوری  پیش فرض های کلیدی

د. نظام اجتماعی است که از گذار شك در رفتار تاثیر می محیط بی به عقیده بندورا

  .سازد راه تشويق و تنبیه افراد جامعه را به اجرای رفتارهای معینی وادار می
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 :بر اساس چندين پیش فرض کلیدی بنا شده است نظريه ی بندورا 

 بین افراد، عوامل محیطی و رفتارالف: تعامل متقابل 

 يادگیری فعال و يادگیری جانشینیب: 

  يادگیری و عملکردج: 
 
  

 (تعامل دوسويه) تعامل متقابل بین افراد، عوامل محیطی و رفتار
 

 
 

 

دو سويه يا متقابل میان  یبندورا رفتار آدمی را در درون يك چهارچوب مثلث

بندورا چارچوب تعامل  د. اد بررسی قرار  یطی و شخصی موردعوامل مح ومتغیرهای 

اجتماعی اشخاص نه به وسیله  -در ديدگاه شناختی»سه گانه خود را چنین بیان کرد: 

ی نیرو های درونی خود سوق داده می شوند نه به طور خودکار توسط محرک های 

. در مدل تعامل سه گانه رفتار، شناخت و ساير عوامل شخصی و وقايع « بیرونی

 فرددی مکار آ در اين مثلث ارتباطی خود طی بر يکديگر تاثیر می گذارند.محی
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( اعمال مورد نیاز برای فعالیتی خاصسازماندهیهايشان برایتوانائی برداشت افراد از)

نقش مهمی را به عهده دارد، زيرا انتخاب کار، کسب مهارت و صرف وقت و 

باشند. انتظار معلم از شاگردان  می آن موثرند و ضامن استمراريادگیری در کوشش 

توانید  دانم که شما می می»گويد  وقتی معلم به شاگرد می .ارتباط است نیز مويد اين

کند.  شاگرد به احتمال زياد به موفقیت خود اطمینان پیدا می« اين کار را انجام دهید

ر تاثیر های گوناگونی در يکديگ بنابراين، رفتار شاگردان و محیط درسی به شیوه

شاگردان به محتوا و اگر کند، رضه میدرسی را عَ چنانکه وقتی معلم .کنند می

های آموزشی و نحوه تدريس در رفتار  مضمون درس پی نبرند، در اينجا شیوه

شاگردان تاثیر کرده است و مساله عدم ادراک را به وجود آورده است که بايد تغییر 

اجرای اين منظور وظیفه دارد درس را با  کند و به ادراک تبديل شود. معلم برای

های بیشتری تجديد کند. همین مثال، نمونه بارزی از تعامل شخص  سازی زمینه

 .)شاگرد(، رفتار )يادگیری( و محیط )معلم و شرايط آموزشی( است

ارتباط رفتار، محیط می تواند در پیامد های آموزشی به اين ترتیب مثال زده شود: 

ارائه می کند و توجه دانش آموزان را به اهداف آموزشی جلب می  معلم اطالعات را

کند. تاثیر محیط روی رفتار وقتی اتفاق می افتد که معلم می گويد اينجا نگاه کنید 

و دانش آموزان به طور خودکار توجه شان جلب می شود ، رفتار دانش آموزان که 

يد که معلم سوال بپرسد و باعث تغییر محیط آموزشی می شود را هنگامی می توان د
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دانش آموزان پاسخ اشتباه دهند معلم به جای اينکه اطالعات جديدی را ارائه دهد 

 .مطالب قبل را دوباره بازگو کند

فردی می تواند با استفاده از خودکارآمدی توضیح داده -تعامل عوامل رفتاری

رهايی شود. تحقیقات نشان داده است که خودکارآمدی يك عامل شخصی رفتا

 .هستند که بر ما تاثیر می گذارند و تالش و پشتکار را زياد می کند

 .مدی را که خود دارند نشان می دهدرفتار دانش آموزان میزان احساس خودکارآ

نمونه ای از تعامل شخصی محیطی در دانش آموزانی که ناتوانی در يادگیری دارند نیز 

د که لیاقت و شايستگی انجام کارها مشاهده می شود که اکثر آن ها احساس می کنن

  را ندارند.

ها عکس  آن کسانی که با اين دانش آموزان روبرو می شوند بیشتر بر مبنای خود

العمل نشان می دهند تا آنچه را که آن ها انجام می دهند . بعضی از معلمان ممکن 

یستند و خوردار نرب است چنین قضاوت کنند که اين دانش آموزان از هیچ استعدادی

از همین رو انتظارات کمی از آن ها داشته باشند ، حتی در جايی که اين دانش آموزان 

مثل بقیه عمل می کنند ، و به نوبه خود، بازخورد معلم )عامل محیطی( بر خود 

کارآمدی)عامل شخصی( اثر می گذارد اين بیان معلم که تو کار بزرگی کردی اثر 

ت تا اين جمله که من شك داشتم تو اين را ياد بهتری بر دانش آموز خواهد داش

 . بگیری
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جهت تاثیر بین اين سه عامل همیشه يکی نیست، غالبا يك يا دو عامل غالب می 

شوند. وقتی که زندگی کالسی به شدت دارای نظم و ترتیب می باشد و قوانین 

زيادی بر آن حاکم است عوامل محیطی غالبند وقتی تاثیرات محیطی ضعیف می 

شوند، عوامل شخصی غالب می شوند. دانش آموزانی که امتحان نگارش دارند و به 

آن ها چند موضوع ارائه شده موضوعی را انتخاب می کنند که عالقه بیشتری به آن 

دارند و از آن لذت می برند. اين سه عامل در کالس درس با هم در تعامل هستند. 

ش آموزان بر آنچه معلم می گويد متمرکز وقتی معلم مطلب درسی را ارائه می دهد دان

می شوند) عوامل محیطی بر شناخت تاثیر می گذارد( دانش آموزانی که مطلب را 

 نفهمیده اند برای سوال پرسیدن بايد دست بلند کنند.

شناخت بر رفتار اثر می گذارد، معلم نکات مشخصی را يادآوری می کند رفتار بر 

علم دانش آموزان را به مساله وادرا می کند محیط بر محیط اثر می گذارد، سرانجام م

شناخت اثر می گذارد و آن هم بر رفتار. وقتی دانش آموزان اين کار را انجام می 

رفتار بر شناخت اثر می . دهند، باور پیدا می کنند که توانايی انجام آن را دارند

بپرسند)شناخت بر رفتار تاثیر قدرت را پیدا می کنند که از معلم سوال  واين ،گذارد

 (.می گذارد

  

 يادگیری جانشینیيادگیری فعال و 
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پیامد  يادگیری فعال نوعی يادگیری است که از طريق انجام دادن و تجربه کردن

های عمل توسط شخص انجام می گیرد. اعمال موفق نگه داشته می شوند و آن هايی 

وند. يادگیری جانشینی در غیاب که منجر به شکست می گردند، کنار گذاشته می ش

عملکرد آشکار اتفاق می افتد و از مشاهده ی الگوی زنده، سمبولیك يا غیر 

انسانی)برای مثال صحبت کردن حیوانات يا شخصیت های کارتونی( يا منابع 

نوار ويدئويی،کامپیوتر( يا نشريات ناشی می شود. دانش  تلويزيون، ) الکترونیکی

مهارت هايی را که از خود نشان می دهد  و معلم ارائه می کند آموز توضیحاتی را که

از طريق مشاهده ممکن است برخی مولفه های دانش آموزان . را مشاهده می کند

د. تمرين به معلم اجازه می دهد تا بازخورد اصالحی نيك مهارت را نه همه را بیاموز

 .به بچه ها بدهد تا مهارت هايشان را تکمیل کنند

اطالعات مربوط به ساختار رفتار يا ، ريه شناخت اجتماعی يادگیری بیشتردر نظ

شوند. در  های نمادی در قالب جانشینی تبديل می رويدادهای محیطی به بازنمائی

شود. رفتارهايی که بر  حاصل می ديگری در نتیجه اعمال فردجانشینی واقع يادگیری 

شوند، اما آنهايی که به  خاطر سپرده میآيند به  آمیز به دست می اثر پیامدهای موفقیت

  .گردند انجامند فراموش می ناکامی و شکست می

های آدمی به طور جانشینی کسب  بندورا معتقد است که بسیاری از يادگیری

آنکه عمل آشکار و نمايانی را انجام دهد يادگیری خود  شوند، يعنی يادگیرنده، بی می

ونه فعالیت و خواندن هر کتاب و مجله تا گیرد. مشاهده هر گ به خود صورت می
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  جز آن مهمترين منابع تلويزيون و   گوش دادن به سخنان ديگران، از طريق راديو،

ها، نه تنها يادگیری عملی  دهند. اين گونه يادگیری شینی يادگیری را تشکیل میناج

  .کنند میبخشند، بلکه از پیامدهای منفی يادگیری نیز جلوگیری  را استحکام می

گیرد. وقتی معلم در مدرسه به  يادگیری جانشینی مهارتهای پیچیده را نیز در بر می

پردازد، شاگردان از راه مشاهده به ارتباط اجزاء تشکیل  توضیح و نمايش مهارتها می

، وقتی معلم شیوه تمرين شاگردان مثالآموزند.  برند و برنامه درسی را می دهنده پی می

يابد و به  کند و از درستی و نادرستی آموخته های آنان آگاهی میرا مشاهده می 

پردازد و وقتی هم که شاگردان سرمشقهای موثر و  اصالح و تصحیح رفتار می

 .يابد کنند شوق و عالقه آنان به يادگیری افزايش می آمیز را مشاهده می موفقیت

 

 يادگیری و عملکرد

بردن به تمايز میان يادگیری و  پیسومین فرضیه در نظريه شناخت اجتماعی 

شناسان  عملکرد رفتارهای گذشته است. به اعتقاد روزنتال و زيمرمن ، دو تن از روان

کنند که در  ها معلوماتی را کسب می شناخت اجتماعی، افراد از راه مشاهده نمونه

  .آورند همان زمان يادگیری به نمايش در نمی

ی را از عملکرد به اعمالی که قبال آموخته ايم اجتماعی يادگیر -نظريه ی شناختی 

متمايز می کند. افراد از طريق مشاهده ی الگو راحت تر ياد می گیرند اما مهارت و 

گونه کسب می کنند ممکن است در زمان يادگیری نشان  اطالعاتی را که اين
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اشخاص مهارت ها را تا زمانی که برای نشان دادن آن ها انگیزه ندارند نشان  .ندهند

نمی دهند اين انگیزه برای عملکرد مهارتهای ياد گرفته شده از اين عقیده سرچشمه 

می گیرد که مهارت های متناسب با موقعیت می تواند نتايج مثبت به همراه داشته 

 باشد.

 

 هده ایمتغیر های موثر بر يادگیری مشا 

تحت تاثیر چهار مکانیزم مرتبط قرار ورا ماهیت يادگیری مشاهده ای بندبه عقیده 

 :سازی دخالت دارند ای و فرايند مدل مراحل زير در يادگیری مشاهدهدارد. 
 

   توجه (5

 يا ياد داری  به ياد سپاری (9

   فرآيند های تولید رفتار( 1

  فرآيند های انگیزشی( 1

 

 توجهالف( 

يادگیری مشاهده ای يا سرمشق گیری الزمه يادگیری است. يك موضوع  بهتوجه 

تا زمانی که فرد به الگو توجه نکرده باشد روی نخواهد داد. صرفا روبرو شدن 

مشاهده گر با الگو تضمین نمی کند که او به نشانه ها و رويداد های مربوط توجه 
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شروع يادگیری يك رويداد، نقطه ی  کند يا حتی موقعیت را به دقت درک نمايد.

با درنظر گرفتن رويدادی که بتوان آن را »اهده ی مستقیم يا غیرمستقیم است.مش

، اولین قدم در يادگیری اجتماعی،  (و در نتیجه الگوبرداری کرد)مشاهده کرد 

توجه به آن رويداد است. بديهی است تا زمانی که ما به رويدادی توجه نداشته باشیم 

  .«کنیم، نمی توانیم از آن رويداد چیزی بیاموزيمش های مهم آن را درکو نتوانیم بخ

ما به متون رسانه ای که با زندگی، نیازها و منافع شخصی مان ارتباط دارد، توجه می 

پس آن چه را که آموختیم به خاطر می سپاريم و به ذخاير شناخت پیشین سکنیم. 

اد آوريم. اگر عمل مشاهده شده را به اضافه می کنیم تا در موقع لزوم آن را به ي

مشاهده گر بايد با دقت  خاطر نداشته باشیم، اجرای الگوبرداری امکان پذير نیست.

تمام به الگو توجه کند تا اطالعات الزم برای تقلید کردن از رفتار الگو را کسب 

بیت ، کند. چند متغیر بر فرايند های توجه تاثیر دارند که از آن جمله می توان جذا

شهرت، شايستگی، مورد احترام بودن و مورد تحسین واقع شدن فرد سرمشق يا الگو 

 .را نام برد. اين عوامل تعیین می کند که مشاهده گر با چه دقتی به الگو توجه کند

در رابطه با آموزش، عواملی چون متمايز و مشخص بودن مطالب درسی، قابلیت 

توجه دانش آموزان تاثیر می گذارد. معلم بايد کاربرد و جذابیت آن ها بر میزان 

بکوشد تا در آموزش مطالب مختلف توجه دانش آموزان را به جنبه های حساس و 

را بر هم زند، اثری منفی بر يادگیری  فردهر چیزی که توجه  .مهم درس جلب کند

 .ای خواهد داشت مشاهده
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 اریسپياد ب(  

نیز بخش مهمی در فرايند يادگیری  قابلیت ذخیره سازی و نگهداری اطالعات

 يادآوریتاثیر گذار باشند، امّا قابلیت  اریسپ توانند بر ياد است. عوامل متعددی می

ای ضرورت حیاتی  بعدی اطالعات و عمل کردن براساس آن در يادگیری مشاهده

ن برای اينکه مشاهده گران بعدا رفتار الگو را تکرار کنند بايد جنبه های مهم آ. دارد

 .را به ياد آورند

 ما اطالعات مربوط به رفتار الگو را به دو صورت نگه می داريم: 

تحريکات حسی حواس را فعال می سازند و : تجسمی) تصوير ذهنی پديده ها(  -

ی  در شخص ايجاد می کنند. در نتیجه ادراکات مربوط به رويدادهای بیرونی را

ابل بازيابی ق، محرکات سرمشق سرانجام تصوير های ذهنی پايدار و تکرار مشاهدات

از عملکردهای سرمشق را در مشاهده گر تولید می کنند. در موقعیت های بعدی، 

تصوير های ذهنی ) ادراکات تولید شده از درون( می توانند رويدادهايی را که از نظر 

مجاورت يکديگر قرار  را درکرممادی غايب هستند زنده کنند. وقتی که امور 

گیرند با هم تداعی می شوند مانند نام يك شخص که مرتبا همراه با خود او می آيد و 

عمال غیر ممکن است پس از شنیدن نام آن شخص يك تصوير ذهنی از او در ما ايجاد 

 .نشود
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دومین نظام بازنمايی که عامل اصلی يادگیری و ياد داری انسان : تجسم کالمی -

ه مشاهده به حساب می آيد، رمز کالمی رويداد های مورد مشاهده است. به ها از را

رفتار نظم می دهند عمدتا جنبه ی  هاکثر فرآيند های شناختی که ب »بندورا  گفته

. از آنجا که ما از طريق رمزهای کالمی می توانیم مقدار «کالمی دارند نه ديداری

باز نمايی کالمی در يادگیری و ، اطالعات را در حافظه ذخیره کنیم زيادی از

 .اری رويدادها نقش بسیار مهمی بازی می کندسپياد

شاگردان در مدرسه نخست معلوماتی توضیحی يا تبیینی را در قالب گفتار و 

کنند، سپس به آموختن آئین کار  نوشتار در يك رشته واقعیتها و رويدادها کسب می

های عددی، اطالعات مختلف  ، محاسبهپردازند که در آن مفاهیم، قواعد و اصول می

و مانند اينها از اهمیت بااليی برخوردارند. هر يك از اين صورتهای معلوماتی را 

  .آنکه هنگام آموختن آنها را به نمايش در آورند توان به دست آورد، بی می

نبايد انتظار داشت که عوامل سه گانه شخص، محیط و رفتار همواره به همان 

شود. در هر موقعیت و زمانی ممکن است  انجام شود که در تصوير ديده میصورتی 

يکی بر ديگری تقدم يابد؛ يعنی که رفتار بر اثر اولويت شخصی يا محیطی پديدار 

  .گردد

 

 فرايند های تولید رفتاری ج(
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به محض آن که به مدل توجه کرديد و اطالعات را به حافظه خود سپرديد، زمان 

رسد. تمرين بیشترِ رفتار ياد گرفته  ايد فرا می فتاری که مشاهده کردهانجام واقعی ر

  .شده به يافتن مهارت بیشتر منجر خواهد شد

در سومین فرآيند از يادگیری مشاهده ای ، رمز های کالمی يا تجسمی ذخیره شده  

در حافظه به صورت اعمال آشکار در می آيند. انجام اين مرحله از سوی دانش آموز 

معلم امکان می دهد تا نحوه عملکرد دانش آموز را در مقايسه با آنچه که قرار بود  به

بیاموزد ارزيابی کند. گاه مشاهده می شود که دانش آموز تنها مستقل از آنچه را که 

ديده رمز گردانی کرده و يادآوری نموده است. برای مثال دانش آموزان ممکن است 

ها مستقل از راه حلی که معلم برای حل معادالت در عملکرد خود نشان دهند که تن

دو مجهولی شرح داده است ياد گرفته اند. بنابر اين معلم بايد به آن ها کمك کند تا 

های يادگیری تنها در صورتی معلوم  بودکمم آنچه را که الزم است بیاموزند.تما

خواهد شد که معلم از يادگیرندگان بخواهد تا آنچه را که مشاهده کرده اند عمال 

نشان دهند. يکی از تدابیر موثر در شکل گیری رفتار آموخته شده از راه مشاهده 

 فرايند تولید، يعنی کاربرد عملیِ آموخته ها که به پاداش وبازخورد اصالحی  است. 

 تنبیه منجر می شود. 

، يعنی باز ه اند که سبك اطالع از نتايج کارپژوهش های متعدد آموزشی نشان داد

، بر رفتار يادگیرنده تاثیرات سازنده ای ی بدون همراهی با تقويت يا تنبیهخورد ساده 

 .به جای می گذارد
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عملکردشان را به معلم در بازخورد دادن به دانش آموزان هم می تواند نکات مثبت 

آنان اطالع دهد و هم نکات منفی را گوشزد نمايد . بنابراين نخستین عملکرد های 

 .يادگیرنده در اين مرحله بیشترين کمك و نظارت را از سوی معلم طلب می کند

  

 انگیزهد( 

ای بايد انگیزه کافی برای تقلید از  سرانجام، برای موفقیت يادگیری مشاهده

صرف نظر از اينکه  فرآيند های انگیزشیسازی شده است داشت.  رفتاری که مدل

رفتارهايی را که مشاهده می کنیم چقدر خوب مورد توجه قرار داده و آن ها را به ياد 

سپرده باشیم يا چقدر توانايی انجام آن ها را داشته باشیم ، بدون فرآيند های تشويقی 

ورتی که مشوق ها وجود داشته باشند يا انگیزشی آن ها را انجام نخواهیم داد. در ص

مشاهده سريع تر به عمل در می آيد. به سخن ديگر اگر يادگیرنده به خاطر انجام 

به انجام آن رفتار خواهد پرداخت  تشويق شودرفتاری که از راه مشاهده آموخته است 

شد آن رفتار را اورد يا تنبیه به دنبال داشته بابه دنبال نی پاداشی، اما اگر انجام آن رفتار 

  انجام نخواهد داد. 

در نظريه ی بندورا تقويت دو نقش عمده ايفا می کند: يکی اينکه انتظاری در 

مشاهده کنندگان ايجاد می نمايد مبنی بر اينکه اگر مانند الگو عمل کنند تقويت 

خواهند شد. دوم اينکه ، نقش يك مشوق را برای تبديل يادگیری به عملکرد ايفا می 

د. هر دو نقش تقويت جنبه ی اطالعاتی دارند. يکی از اين دو نقش انتظاری در کن
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ت معینی یعاينکه اگر به طريق معینی در موق مشاهده کنندگان ايجاد می کند حاکی از

عمل کنند به احتمال زياد تقويت خواهند شد. نقش دوم يعنی فرآيندهای انگیزشی، 

 .آموخته شده است به وجود می آوردانگیزه ای برای استفاده کردن از آنچه 

در نهايت، انگیزه برای ادامه ی مسیر بیشتر يا کمتر می شود. انگیزه که برای انجام 

تشويق و تنبیه، نقش مهمی در انگیزش ايفاء .عمل مهم است، بستگی به تشويق دارد

 کنند.  می

آموز  که دانش مشاهده تشويق يا تنبیه ديگران نیز موثر است. مثالً اگر شما ببینید

وقت حاضرشدن در کالس نمره اضافی گرفته است، شما هم  ديگری به خاطر سر

 .ممکن است هر روز چند دقیقه زودتر از قبل در کالس حاضر شويد

نظريه ی يادگیری اجتماعی  :تمايز بین يادگیری و عملکرد در نظريه ی بندورا  

راد تمام آنچه را که ياد می گیرند بین يادگیری و عملکرد تمايز قائل می شود زيرا اف

پیامدهای مثبت و منفی رفتار عوامل برانگیزاننده ی عملکرد  .به عمل در نمی آورند

 .به حساب می آيند نه عوامل ايجاد کننده ی يادگیری

 

 تقويت در نظريه ی بندورا انواع 

طبق اين نظريه عمال در تمام فرآيند های يادگیری مشاهده ای رفتار يادگیرنده از 

تقويت های مختلف تاثیر می پذيرد. لفرانسوا منابع تقويتی را در يادگیری پاراش و

 :مشاهده ای در سه دسته خالصه کرده است
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 :انتقويت مستقیم رفتار ياد گیرنده برای تقلید يا الگو برداری از رفتار ديگر .5

اين نوع تقويت بیشتر در کودکان خردسال مشاهده می شود. برای مثال زمانی که 

پدر يا مادر ، کودک خود را برای تکرار درست کلمه ای که خود تلفظ کرده است 

 .تقويت می کند تقويت مستقیم را در الگو برداری مورد استفاده قرار می دهد

يکی ديگر از منابع مهم تقويتی رفتار  :تقويت از راه پیامد های رفتار. 9

يادگیرنده در روش يادگیری از راه الگو برداری پیامد های مثبتی است که در 

نتیجه رفتار آموخته شده ی او از راه الگو برداری يا سرمشق گیری نصیبش می 

شود. لفرانسوا می گويد هر چند که يك کودک ممکن است از راه تقلید رفتار 

اما چنانچه با گفتن شیر کسی به او شیر « شیر»فته باشد که بگويد ديگران ياد گر

ندهد ، به تکرار کلمه ی شیر ادامه نخواد داد. يعنی يادگیرنده ای که از راه الگو 

برداری يا سرمشق گیری انجام رفتار يا مهارتی را فرا گرفت ، در صورتی به انجام 

 .باشدب داشته وردازد که برايش پیامد مطلآن می پ

تقويت جانشینی يا تقويت غیر مستقیم به نوعی تقويت به : تقويت جانشینی. 1

اصطالح دست دوم گفته می شود که يادگیرنده از آن نصیب می برد. وقتی 

يادگیرنده فرد ديگری مثال يك الگو را می بیند که برای انجام رفتاری تقويت می 

يادگیرنده نیز تاثیر مثبت دارد. شود خاصیت اين تقويت رفتار الگو يا سرمشق بر 

لفرانسوا در توضیح علت اثر بخشی تقويت جانشینی می گويد يادگیرنده با 
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خودش اينگونه استدالل می کند که هر کس ديگری هم که همان رفتار الگو را 

 .انجام دهد همان تقويت را دريافت خواهد کرد

  

 خود نظم دهی رفتار 

ها بوسیله ی پاداش ها و تنبیه های بیرونی تعیین می طبق نظر بندورا اگر اعمال تن 

شدند مردم شبیه به بادبادک عمل می کردند و هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود 

 .را با عواملی که بر آن ها تاثیر می گذارند وفق دهند

است.  بندورا اين است که رفتار آدمی عمدتا يك رفتار خود نظم داده شده عقیده  

چیز هايی که انسان از تجربه ی مستقیم يا تجربه ی غیر مستقیم می آموزد  از جمله

است و پس از آنکه اين معیار ها آموخته شدند، پايه ای می شوند   معیار های عملکرد

برای ارزشیابی شخصی فرد. اگر عملکرد شخص در يك موقعیت معین با معیار های 

ت ارزيابی می کند، اگر پائین تر از معیار ها او هماهنگ يا از آن باالتر باشد، آن را مثب

 .باشد آن را ارزشیابی می کند

حاصل از ارزشیابی شخصی يا خود ارزشیابی  بندورا معتقد است که تقويت درونی

 .از تقويت بیرونی فراهم آمده به توسط ديگران نیرومند تر است

صورت منبعی از متاسفانه اگر معیارهای شخص بسیار باال باشند می توانند به 

بندورا در اين باره می گويد: معیار های سخت برای  ناراحتی برای او در آيند.

ارزشیابی از خود در شکل های افراطی به واکنش های افسردگی ، دلسردی مزمن ، 
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احساس بی ارزشی و بی هدفی می انجامند. کار کردن بر روی هدف هايی که بسیار 

بنابراين هدف های دارای »تواند مايوس کننده باشد . دور يا بسیار دشوار هستند می 

 .«درجه ی دشواری متوسط بر انگیزاننده تر و ارضا کننده تر است
 

 خود کارآمدی شخصی

مانند معیار های عملکرد درونی شده ، کارآمدی شخصی تصوری يا خود 

کارآمدی تصوری نیز نقش مهمی در رفتار خود نظم دهی ايفا می کند.کارآمدی 

برداشت افراد از توانائیهايشان برای : »خصی تصوری چنین تعريف شده استش

 .«م سطوح اعمال مورد نیاز برای فعالیتی خاصاجسسازماندهی و ان

، تالش و کوشش فرد تاثیر می گذارد. افرادی خود کارآمدی بر انتخاب فعالیت ها

آن خودداری  ، ممکن است ازی کمی درانجام تکلیف برخوردارندکه از خود کارآمد

دانش  .د تمايل دارند دست به عمل بزنندکنند و آن هايی که معتقدند مستعد هستن

 .دهندر کار می کنند و مدت زمان بیشتری پافشاری نشان میآموزان کارآمد سخت ت

تصوری سطح باال  با چون افراد دارای کارآمدی شخصی:»بندورا نظر می دهد که 

 «دارند، عدم اطمینان کمتری را تجربه می کنند.بر روی امور کنترل بیشتری ، 

از آنجا که افراد از رويدادهايی که بر آن ها کنترل ندارند می ترسند و در نتیجه از  

آن ها نا مطمئن هستند، افرادی که دارای کارآمدی شخصی سطح بااليی هستند 

 .کمتر می ترسند
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او   ی واقعیممکن است که کارآمدی شخصی تصوری فرد با کارآمدی شخص

مطابقت نداشته باشد شخص ممکن است فکر کند که سطح کارآمدی او پائین است 

در حالی که واقعا سطح آن باالست و برعکس. بهترين موقعیت آن است که آرزو 

های فرد با توانائیهای او همساز باشند. از يك سو، افراد پیوسته می کوشند تا 

ام دهند و در نتیجه ناکام و مايوس شوند و احتماال کارهايی فراتر از توانائیهايشان انج

، اگر افراد دارای کارآمدی مه چیز دست می کشند. از سوی ديگرسر انجام از ه

سطح باال با جديت کوشش نکنند رشد شخصی شان ممکن است متوقف بشود. 

رشد کارآمدی شخصی تصوری و تاثیر آن بر رفتار خود نظم دهی موضوع هايی 

 .ندورا در باره ی آن ها مطلب بسیار نوشته استهستند که ب

  

 يك رفتار معینبرتاثیر پاداش يا تقويت 

يادگیری براساس ارتباط فرد با  به زمینه و پیشینه ساخت اجتماعی،با توجه 

در محیط  پذيرد. با مشاهده افراد صورت می ها و آداب و رسوم اجتماعی ضابطه

کنند و کارها  آموزد مردم چگونه رفتار می می اجتماعی و تقلید از آنهاست که انسان

  .شوند و مهارتها و به طور کلی بیشتر امور زندگی چگونه انجام می

بايد توجه داشت که نظريه يادگیری اجتماعی عوامل تقويتی را در تثبیت يادگیری 

شناسد. چنانکه کودکان از  اما آنها را شرط الزم برای يادگیری نمی  شمارد، مهم می

تمرين يا دريافت پاداش توانند رفتارهای پرخاشگرانه را بدون  اه مشاهده میر
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در يك سطح برای افراد نظريه يادگیری اجتماعی مدعی است که يادگیری  بیاموزند.

 .شود فکری انجام می

آورند( بر فرد دارند نقش  ها و تنبیهاتی که فراهم می تأثیری که ديگران )با پاداش  

 های تفاوت اعظم بخش اجتماعی يادگیریار او دارد. طبق نظريه پراهمیتی در رفت

 با خود رشد دوران تجارب لحاظ از آنان که است های تفاوت نتیجه افراد رفتاری

 فرد. شود می گرفته ياد مستقیمضی از الگوهای رفتار از راه تجربه بع. دارند همديگر

 بدون ها پاسخ از بسیاری لیکن. شود می تنبیه و تشويق خود خاص رفتارهای خاطر به

. شوند می کسب مشاهده راه از يادگیری يا و مشاهده راه از يعنی مستقیم، تفويت

حاصل از آن چیزهائی بیاموزد. در  نتايج و ديگران اعمال مشاهده با تواند می آدمی

های  های ما از راه تقويت مستقیم آموخته شود يادگیری اگر قرار بود تمام پاسخ  واقع

 يادگیری پردازان نظريه داشت. به عقیده آدمی روندی بسیار کند و ناکارآمد می

د فر توجه کردن متمرکز با تواند می اگرچه نیست يادگیری الزمه تقويت اجتماعی،

   .در جهت مناسب، يادگیری را تسهیل کند

 شده آموخته آنچه درآمدن عمل به برای لیکن نیست، يادگیریگرچه تقويت الزمه 

 اين اجتماعی يادگیری نظريه اساسی های فرضیه از يکی. است حائزاهمیت بسیار

ند. بیفزاي پاداش به خود دستیابی احتمال بر که کنند می رفتار طوری مردم که است

 شرايط يك در که رفتاری ،دارد ای گسترده دامنه فرد شده آموخته رفتارهایخزانه 

 اغلب اگر. رود می انتظار آن از که دارد ای نتیجه به بستگی شود می انتخاب معین
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 پسرهای اند ديده که است جهت اين به بجنگند چگونه هستند بلد جوان دختران

چگونه پرخاشگری خود را با مشت و لگد  ونیتلويزي هنرپیشگان يا و درسشان هم

گردد لذا  ندرت در دختران تقويت می دهند. لیکن چون اين نوع رفتار به نشان می

   .احتمال بروز آن مگر در شرايط غیرمعمول وجود ندارد
 

   :کند تقويت به سه صورت رفتار آموخته شده را کنترل می

تأيید اجتماعی، و يا تخفیف يافتن های ملموس، تأيید يا عدم  مستقیم )پاداش 5. 

 .شرايط آزاردهند

 رفتاری خاطر به ديگر شخص يك تنبه يا پاداش دريافتای )مشاهده  مشاهده 9. 

  خود. رفتار شبیه

ارزيابی عملکرد خود از راه  (Self - administered) خود ـ تدبیری  1.

   .تحسین يا سرزنش خويش

 

   تعامل فرد با محیط  

 معین موقعیت يك در فرد يك اعمال اجتماعی يادگیری پردازان نظريهبه عقیده 

 تقويتی و موقعیت، آن از فرد ارزيابی موقعیت، آن ويژه خصوصیات به دارد بستگی

 مشاهده با و) موقعیت آن مشابه شرايط در معینی رفتار خاطر به گذشته در شخص که

ديگران در شرايط مشابه آن موقعیت( دريافت کرده است. مردم در صورتی رفتار 
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هائی که از  کنند و نقش هائی که با آن برخورد می همسانی خواهند داشت که موقعیت

  .رود نسبتاً استوار بماند آنان انتظار می

 با اين همه، اکثر رفتارهای اجتماعی در شرايط متفاوت به طرز يکسانی پاداش

دهد که رفتار معینی در چه  از راه يادگیری است که آدمی تشخیص می .گیرند نمی

شرايطی مناسب و در چه شرايطی نامناسب است. به همان اندازه که فرد به خاطر 

گیرد  کند تعمیم صورت می های مشابه در شرايط متفاوت، پاداش دريافت می پاسخ

شرايط مختلف. از اين روی پسری که که خود تضمینی است برای ابراز آن رفتار در 

خاطر پرخاشگری جسمانی در منزل و مدرسه و میدان بازی تشويق  پدرش او را به

کند. لیکن در اغلب موارد  طور کلی شخصیت پرخاشگری پیدا می  کند احتماالً به می

کننده  های آموخته شده تعیین بینند و افتراق افراد پرخاشگر يکسان پاداش نمی

برای مثال، پرخاشگری . دهد  هائی است که فرد در آن پرخاشگری نشان می تموقعی

 .در زمین فوتبال جايز است، اما در کالس درس جايز نیست

 

 متغیرهای مربوط به شخص -

پردازان يادگیری  بینی رفتار فرد در يك موقعیت معین، نظريه در مورد پیش 

 شده  رشد شناختی و تجارب آموختههای  های فردی در زمینه اجتماعی بیشتر بر تفاوت

 بعضی(. وابستگی يا پرخاشگری مانند) انگیزشی صفات بر تا دارند تأکید اجتماعی
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 موقعیتی شرايط با که شخصی متغیرهای يا فردی ی متغیرها با فردی های تفاوت از

   :از عبارتند گذارند می تأثیر رفتار بر و داشته تعامل

های  ها شامل توانائی آيد؟ توانش میبرها: چه کارهائی از دست شما  توانش  5.

   .های اختصاصی است های اجتماعی و جسمانی و ساير توانائی هوشی، مهارت

  

بینید؟ مردم از لحاظ توجه انتخابی به  راهبردهای شناختی: مسئله را چگونه می . 9

هائی  های معنادار، تفاوت مقوله بندی آنها به اطالعات، رمزگردانی رويدادها، و گروه

نظر يکی خطرناک و برای ديگری چالش  با يکديگر دارند. يك واقعه ممکن است به

   .انگیز باشد

ای خواهد داشت؟ انتظاراتی که شخص در مورد  انتظارات: اين کار چه نتیجه1. 

اگر  کنند. آمدهای رفتارهای مختلف دارد وی را در انتخاب رفتارش راهنمائی می پی

در امتحانی تقلب کنید و گرفتار شويد انتظار داريد عواقب آن چه باشد؟ اگر به 

کنید، اين عمل چه تأثیری بر روابط شما  دوستتان بگويید که نسبت به او چه فکر می

های خود داريم بر رفتار ما تأثیر  با او خواهد داشت؟ حتی انتظاراتی هم که از توانائی

علت ترديد  بینی کنیم، لیکن به تايج رفتار معینی را پیشگذارد. ممکن است، ن می

   .نکنیم اقدامی کار، آن انجام برای خود توانائی درباره

دانید؟ افرادی هم  ارزش کار از نظر شخص: اين کار را تا چه اندازه ارزشمند می 1. 

خاطر اينکه برای نتايج مختلف ارزش  که انتظارات همانندی دارند ممکن است به
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تفاوتی قائل هستند رفتارهای متفاوتی نشان دهند. ممکن است دو دانشجو هر دو م

انتظار داشته باشند که رفتارهای معینی مقبول نظر استاد باشد. لیکن ممکن است اين 

   .اهمیت و در نظر ديگری بااهمیت جلوه کند امر در نظر يکی بی

ف مورد نظر دست يافت؟ های خودگرانی: چگونه بايد به هد های و نقشه نظام 1.

کار  مردم از لحاظ معیارهای و قواعدی که برای نظام دادن به رفتار خود به

خاطر شکست  هائی که به خاطر موفقیت و تبنیه هائی که به گیرند، )از جمله، پاداش می

منظور رسیدن به  بینانه به ريزی واقع گیرند( و نیز توانائی طرح برای خود در نظر می

  ت است.هدف متفاو

 از و گیرند می قرار تعامل در معین موقعیت يك شرايط با شخصی متغیرهای اينهمه 

   .کرد خواهد چه موقعیت آن در شخص که کنند می تعیین راه اين

 

    های فرد ـ آفريده محیط

کنیم. ارتباط رفتار ما با  صورتی منفعل در برابر شرايط محیط واکنش نمی ما صرفاً به

های زندگی ارتباطی دوسويه است. مردم با اعمالشان شرايطی در محیط  موقعیت

 گذارد.  آورند که بر رفتارشان تأثیر می وجود می خود به

، شخصی که رفتار ناخوشايندی دارد ممکن است اغلب با محیط دلیلبه همین 

انگیزد. اما  ای برخورد کند زيرا رفتارش در ديگران خصومت برمی اجتماعی خصمانه

برخوردی که در ايجاد جو راحت برای ديگران مهارت کافی دارد با  فرد خوش



44 
 

   .سازيم ما میها را تا حدودی خود  کند. موقعیت محیط کامالً متفاوتی برخورد می

  
 پیشینه ی يادگیری مشاهده ای

ی انسان های ديگر می آموزند، دست کم به باور که انسان ها از راه مشاهده اين 

يونانیان باستان چون افالطون و ارسطو باز می گردد. برای آنان آموزش و پرورش تا 

رائه به دانش حد زيادی عبارت بوده از انتخاب بهترين سرمشق ها يا الگوها برای ا

آموزان به اين منظور که ويژگی های اين سرمشق ها مورد مشاهده و تقلید قرار 

 .گیرند

، مك 5921،مورگان  5211مثل بالدوين) از نخستین روان شناسان چند تن

( اعالم داشتند که انسان و حیوانات، گرايش فطری به رفتارهايی دارند 5219دوگال

 .انجام می دهندکه می بینند ديگران آن ها را 

در طول قرن های متوالی يادگیری مشاهده ای بديهی انگاشته می شد و معموال با 

اين فرض که يك تعامل طبیعی در انسان ها برای تقلید آنچه در ديگران مشاهده می 

 .کنند وجود دارد تبیین می شد

 

 در کودکان توجیه تقلید
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تکنولوژيکی انسان توانايی او در تقلید از يکی از عوامل عمده موثر در رشد ذهنی و  

ديگران است. زيرا تقلید راه موثری است برای يادگیری اعمال جديد. در مورد تقلید 

 کودکان دو سوال در زمینه توجیه آن مطرح می گردد:

نظريه پردازان معاصر می گويند  را اصوالً کودکان تقلید می کنند ؟اول اينکه ، چ -

، توانايی است در ذات نوع بشر ،  دکه تقلید پديده ای است همگانی و مربوط به رش

در حقیقت تقلید کودک ، مثل شنا کردن ماهی و پرواز کردن پرندگان است که هر 

 دو نمايانگر توانايی های اولیه ای است که در مراحل اولیه رشد ظاهر می شود.

نکه ، چرا کودکان از بعضی سرمشق ها يا رفتارها بیش از سرمشق ها يا دوم اي -

زيادی از رفتار افراد دارند ، حتی بیش از  تصاويرکودکان  ؟رفتار ها تقلید می کنند 

رفتار هايی که از آن تقلید می کنند . فرضیه های بسیاری درباره ی عوامل تعیین 

ر اين زمینه توجیهات زير بیشتر مورد توجه کننده تقلید وجود دارد . ولی به هر حال د

 اند:

 های متقابل اجتماعی تقلید به منظور پیش برگشت    -5

 تقلید به منظور شبیه شدن به ديگری    -9

 تقلید برای دستیابی به اهداف    -1

 تقلید برای برانگیختگی عاطفی و بعنوان يکی از عوامل موثر در آن    -1

 

 متقابل اجتماعی : اعمالبرد شتقلید به منظور پی -5
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واکنش نشان دادن پدر يا مادر احتماالً رفتار تقلیدی کودک را افزايش می دهد. 

می زنند ه کودکی از والدينش تقلید می کند، والدين اغلب به او لبخند ک هنگامی

چنین تقويت کننده های اجتماعی . اين يك تائید برای کودک محسوب می شودو

گرايش عمومی کودک را به تقلید افزايش می دهد و ضمناً در انتخاب کودک نیز 

تاثیر می گذارد. کودکان بیشتر تمايل دارند از اعمالی تقلید کنند که مورد تأيید همه 

 .است ، مانند غذا خوردن با قاشق 

 

 تقلید به منظور شبیه شدن به ديگری : -9

ه کودک وارد سومین سال زندگی می شود ، بجای تقلید از اعمال خاص از همین ک

اشخاص خاصی تقلید می کند ، در سال دوم تولد غالب کودکان می دانند که 

خصوصیاتی دارند که با خصوصیات بعضی از افراد شبیه است )مثالً پسرها تشخیص 

موهايشان کوتاه  می دهند که با پدرشان خصوصیات مشترکی دارند ، مثالً هر دو

هت به پدر و ساير مردها باعث است ، هر دو شلوار می پوشند و ...(. تشخیص شبا

د که کودک احساس کند که به رده مردها تعلق دارد. به همین نحو دخترها وشمی 

احساس می کنند به رده ی زنان تعلق دارند. اين بینش هر کودکی را تشويق می کند 

تا بیشتر   جستجوی شباهت های ديگری با ساير افراد کند تا تالش فعاالنه ای برای

. او اين کار را با تقلید از اعمال اين افراد ای که به آن تعلق دارد جا بیفتد در رده

 انجام می دهد.
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 تقلید برای دستیابی به اهداف : -1

تقلید ممکن است کوشش خودآگاهی )هشیاری( برای سبك لذت ، قدرت، اشیاء و 

ديگر )مثالً کودکی ممکن است از رفتار آزار دهنده ی کودک ديگر تقلید يا هدفی 

کند ، زيرا ديده است که چگونه اين کودک با پرخاشگری توانسته اسباب بازی خود 

را از دست کودکان ديگر بگیرد( باشد. اين گونه تقلید ها معموالً بعد از سال دوم 

که کودکان به تقلید از رفتار  زندگی ديده می شود ، بدين ترتیب می توان گفت

ديگری ترغیب می شوند، زيرا در فکر هدف يا اهدافی هستندکه می خواهند با تقلید 

 به آن دست يابند.

 

 تقلید برای برانگیختگی عاطفی و بعنوان يکی از عوامل موثر در آن: -1

لدين  وازيرا ينشان بیشتر تقلید می کنند تا از ساير بزرگساالن ،  لد کودکان از وا

مرجع ثابت تری برای برانگیختن عواطف خوشايند و ناخوشايند در کودکان هستند. 

اشخاصی که توانايی برانگیختن عواطف کودک را دارند ، خواه در او ايجاد شادی 

کنند )احساس خوشايند( و يا در او احساس عدم اطمینان ايجاد کنند )احساس نا 

یزند ، در هر صورت توجه کودک را به خود خوشايند( يا خشم و ترس او را برانگ

رآيند مشابهی ديده کنند نیز ف جلب می کنند. در میان کودکانی که با هم بازی می
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دو کودک دو ساله با هم بازی می کنند معموالً کودک منفعل و می شود ، وقتی 

 ساکت از کودک فعال و پر حرف و جنب و جوش تقلید می کند.

 

 کند : توجه به دو عامل تقلید میکودک از ديگری با 

 يکی اينکه کودک برای شبیه بودن به آن فرد انگیزه داشته باشد.  -الف 

دوم اينکه آن فرد تا چه حد عواطف )خوشايند و نا خوشايند( او را برانگیزد.   -ب   

ه انگیزه ی او معطوف چه ز چه چیزی تقلید کند بستگی دارد کاينکه کودک ا

 .ی باشدافهدا

 

 کودکاننقش جنسیتی تقلید 

هائی که کودکان برای رفتار مناسب يا  زاتمجا و ها پاداش بر هم نظريه اين

های يادگیری  کنند تأکید دارد، و هم بر شیوه غیرمناسب جنسیتی دريافت می

برای مثال، کودکان  . بزرگساالن رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی از راه مشاهده

برای  هائی در مورد آنچه بینند و به فرض زن و مرد می هائی را در رفتار تفاوت

ای در عین حال به کودکان  يادگیری مشاهده .رسند خودشان مناسب است، می

 خود، دهد از راه الگوبرداری از بزرگساالن همجنس و مهم و مورد عالقه امکان می

 .فرا گیرند را خود جنسیت ويژه رفتارهای
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 حوزه در اجتماعی يادگیریشواهد گوناگون مؤيد چارچوب عمومی نظريه 

است. والدين، رفتارهای جنسیتی مناسب و غیرمناسب را  جنسیتی آموزی نقش

 رفتار های سرمشق نخستین حال عین در و کنند می تنبیه يا داده پاداش متفاوت شیوه به

 والدين اکثر بعد، به نوپائی دوره از. شوند می محسوب کودکان برای مردانه و زنانه

 مشاهده.کنند ی تهیه میمتفاوت های بازی اسباب و لباس پسرها يا دخترها برای

 پوشیدن لباس خاطر به دختران که داده نشان هايشان خانه در دبستانی پیش کودکان

 در بینند، می پاداش بودن بزرگساالن بر و دور و عروسك با بازی رقصیدن، مستقل،

وخیز و باال رفتن از درخت و   ستج دويدن، اشیاء، کاری دست خاطر به که حالی

های  خاطر بازی با مهره شوند. در مقابل، والدين پسران خود را به ديوار سرزنش می

بازی، درخواست کمك از ديگران، و حتی   خاطر عروسك کنند و به چوبی تشويق می

والدين انتظار دارند پسرها استقالل  .دکنن کمك داوطلبانه به ديگران، از آنها انتقاد می

عمل بیشتری نشان دهند، و در عین حال، انتظارات آنها از پسرها بیش از دختران 

های روابط  درخواست کمك از سوی پسرها و بر جنبه  است. والدين همچنین به

 هر به را خود پسران والدين اينکه آخرهای آنان کمتر توجه دارند. نکته  فردی فعالیت

 کنند المی و بدنی بیش از دختران تنبیه میک صورت دو

 :است تأکید خور در اجتماعی يادگیری نظريه مورد در تر کلی دو نکته
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 آموزی نقش که است اين بر عقیده اجتماعی يادگیری نظريه در اينکه اولنکته  -

 به نیازی آن تبیین برای و است، شده آموخته رفتارهای از ديگر يکی نیز جنسیتی

 .نشناختی خاصی نیستروا فرآيندهای و اصول

 رفتارها ساير از جدا و خاص چیزی را جنسیتی آموزی نقش اگر اينکه دوم نکته - 

 غیرقابل نه است رفتاری جنسیتی، آموزی نقش که بپذيريم بايد صورت اين در ندانیم،

 در که آموزند می دلیل اين به را جنسیتی رفتارهای کودکان. تغییرناپذير نه و اجتناب

ها پیوند يافته است. چنانچه فرهنگ معینی در  ها و تنبیه جنسیت با پاداش فرهنگ، هر

های جنسیتی کمتر تأکید ورزد، رفتار کودکان نیز کمتر متأثر  بینی خود بر نقش جهان

 .های جنسیتی خواهد بود از نقش

در برابر دختران و های متفاوت والدين  معتقد هستند که واکنشروانشناسان برخی 

های خود را بر کودکان تحمیل کنند،  پسران، به اين علت نیست که بخواهند نگرش

برای  .دهند شان میهای فطری واقعی بین دو جنس واکنش ن بلکه آنان صرفاً به تفاوت

 ديگران توجه جلب پی در دخترها از بیش پسرها نوپائی،  مثال، حتی در مرحله

 ماده جنس از بیش آدمی نر جنس که است آن از حاکی ها پژوهش عالوه، به. آيند برمی

همین علت نیز والدين پسرها را بیش  شايد به. شود می متوسل جسمانی پرخاشگری به

 .کنند از دخترها تنبیه می

پايه هم نباشد، اما در اين هم شکی نیست که بزرگساالن،  شايد نظر فوق چندان بی

شود که آنان رفتار  نگرند و اين خود سبب می با انتظارات قالبی به کودکان می



51 
 

متفاوتی با دختر و پسر داشته باشند. برای مثال، بزرگساالنی که نوزادان را در 

 توانند می که داشتند ادعا کردند می ماشات نوزادان اتاقبیمارستان از پشت شیشه 

 او است پسر نوزاد کردند می فکر آنها که وقت هر. دهند تشخیص را نوزادان جنسیت

 را نوزادانی اما کردند، می توصیف ام اند  درشت و قوی ،عضالنی نظیر هائی واژه با را

توصیف هائی چون ظريف، ريزنقش و لطیف  ا واژهدختر بودند ب تصورشان به که

)نام  )نام پسر( يا نام الیزا ديويد نام کودک به وقتی ديگریدر مطالعه  .کردند می

تری  رانه داشت برخورد خشنها با کودکی که نام پس شد، آزمودنی دختر( داده می

 .داشتند

ويژه  آموزی جنسیتی فرزندان خود، به رسد پدرها بیشتر از مادرها به نقش نظر می به

بازی کند، پدرها  های دخترانه بازی  هرگاه پسر با اسبابدارند. مثالًپسرها، توجه 

دهند، اما  واکنش منفی )مثالً، ابراز مخالفت يا جلوگیری از ادامه بازی( نشان می

ران شرکت دخترانشان در کار کودک ندارند. پدرها کمتر نگ مادرها کاری به

ادرها واکنش منفی نشان ر از مشوند، اما در اين مورد هم بیشت می های پسرانه بازی

  .دهند می

 از الگوگیری طريق از کودک که است اين بر عقیده اجتماعی، يادگیری نظريه در

 را خود جنسیتی نقش است، او همجنس که ديگری بزرگسال يا خود همجنس والد

 .گیرد می فرا
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خود های قالبی جنسیتی با فرزندان  هرچند والدين ممکن است با توجه به نقش

رفتار کنند، ولی خود کودکان بیشتر سوگیری جنسیتی دارند. همساالن کودکان، 

های قالبی جنسیتی از والدين سختگیرتر هستند. در واقع، والدينی  در رعايت نقش

های قالبی جنسیتی تربیت  کوشند فرزندانشان را بدون توجه به نقش که آگاهانه می

ی جنسیتی در خانه، يا با ترغیب کودکان های غیرسنت کنند )مثالً با ايفاء نقش

آنکه برچسب زنانه يا مردانه به آنها زده باشند(،   های متنوع بی  شرکت در فعالیت به

های آنان را نقش برآب  يابند که نفوذ و فشار همساالن، تالش با خاطری آزرده درمی

مورد انتقاد کنند  رو می های دخترانه ويژه، پسرهائی که به فعالیت  سازد. به می

کند، يا در موقع ناراحتی  بازی می گیرند. وقتی پسری عروسك پسرهای ديگر قرار می

کند، پسران ديگر فوراً او را  ای دلجوئی می زند، و يا از کودک درمانده زير گريه می

بینند که دختری به  رسد دخترها ايرادی نمی نظر می خوانند. اما به نارنجی می نازک

 .های پسرانه بازی کند  بازی رانه بپردازد و يا با اسبابهای پس فعالیت

رفتار زنانه برای  آمريکا، فرهنگ در: دارد اشاره عمومی پديده يك به فوقنکته 

برای  ننه  مردانه برای دخترها است. برچسب بچه تر از رفتار مراتب ناپسنديده پسرها به

برای دخترها. پسرهای چهار و  تر است تا برچسب خانم سبیلو کننده ا ناراحتپسره

های دخترانه )مانند عروسك،  ها و فعالیت بازی پنج ساله، در تنهائی بیشتر با اسباب

ور بزرگسال يا پسری ضکنند تا در ح ر( خود را مشغول میروژلب و آئینه، يا روبان س
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ديگر. اما در مورد دخترها بود و نبود تماشاگر تأثیری در انتخاب نوع سرگرمی 

 .ارد ند

های تلويزيونی نیز  های کودکان و برنامه عالوه بر تأثیر والدين و همساالن، کتاب

های قالبی جنسیتی دارند. تاچندی پیش در اغلب  گیری نقش ای در شکل سهم عمده

های فعال و در حال حل مسئله به تصوير کشیده  های کودکان، پسرها در نقش کتاب

ی حاکی از شجاعت و قهرمانی، پايداری در برابر ها ها، نقش شدند. در اين کتاب می

مشکالت، سازندگی و دستیابی به هدف از آن پسرها بود و دخترها بیشتر نقشی پذيرا 

شد حاکی از  های داستانی ارائه می و نافعال داشتند. تصويری که از دخترها در کتاب

انی دست از تالش ورزند، به آس های خطربار اجتناب می آن بود که دخترها از موقعیت

طلبند و تماشاگر تالش ديگران برای دستیابی به  دارند، از ديگران ياری می برمی

های تلويزيونی  های جنسیتی در برنامه های مشابهی نیز در نقش شوند. تفاوت هدف می

 . يافت توان می کودکانويژه 

های قالبی جنسیتی، برای کودکان برخی  منظور تغییر نقش هائی به در کوشش

صورت  های قالبی جنسیتی به های تلويزيونی پخش کردند که در آنها نقش برنامه

ها دخترها در مسابقات ورزشی برنده  وارونه ارائه شده بود )برای مثال، در اين برنامه

ها تا حدودی  کوششنشان داد که اين رسیدند(. نتايج  شدند يا به رياست می می

 د.آمیز بو موفقیت
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های زندگی را  توانند اثر واقعیت های تلويزيونی نمی اما واضح است که برنامه  

هائی را ديدند  ها، وقتی کودکان پنج يا شش ساله فیلم در يکی از بررسی. خنثی سازند

ها در نقش پزشك  )زنهای رايج جنسیتی مشاغل وارونه شده بود  که در آنها برچسب

 ضمن که هنگامی بعد مدتی. شد تأيید فوقو مردها در نقش پرستار(، نکته 

 شد، داده نشان آنان به نیز ها هنرپیشه عکس ها فیلم درباره کودکان اين از هائی سؤال

ی مرد را پزشك دانستند. داشتن ها هنرپیشه و پرستار را زن های هنرپیشه آنها اغلب

مادر شاغل و تماس شخصی با زنان پزشك و مردان پرستار احتماالً به کودک کمك 

 .هائی را که کمتر سنتی هستند بپذيرد  کند نقش می

خوبی تبیین  جنسیتی را به آموزی نقش های پديده اين اجتماعی، يادگیری نظريه

موجودی پذيرای نیروهای محیط معرفی کند. نخست اينکه در اين نظريه، کودک  می

 نکته. است ها رسانه و همساالن والدين، جامعه، شود: کودک ساخته و پرداخته می

 ديده جالبی رشدی الگوی جنسیتی، مقررات از کودک تصوير در اينکه، دوم

ها بر اين باور هستند که نبايد در  ها و نه ساله چهارساله اکثر مثال، برای. شود می

لحاظ جنسیت وجود داشته باشد: در صورت تمايل، زنان  انتخاب شغل محدوديتی به

عنوان شغل خود انتخاب کنند. اما در  توانند پزشکی را، و مردان پرستاری را به می

ناپذير  فاانعط شغل انتخاب مورد در کودکان سالگی، نه و چهارسالگی بینفاصله 

لحاظ  ساله معتقد هستند به ساله و هفت درصد کودکان شش 21شوند. حدود  می

 .هائی در انتخاب شغل داشته باشد تجنسیت بايد محدودي
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 تايید جامعهويادگیری اجتماعی 

شود که در میان افراد جامعه و  يادگیری اجتماعی به آن گونه رفتارهايی گفته می

باشد. بعضی از اين رفتارها ممکن است خوشايند و بعضی محیط دارای جنبه تعاملی 

کوشند به فرزندانشان رفتارهايی را بیاموزند که  ديگر ناخوشايند جلوه کنند. مردم می

  .مورد تايید اکثر افراد جامعه باشند

گیرند، نه تنها در هر  البته، رفتارهايی که از لحاظ اجتماعی مورد پذيرش قرار می

بلکه در هر گروهی در يك فرهنگ معین نیز با هم فرق   اوت دارند،فرهنگی با هم تف

ای با شهرها و  کنند. چنانکه رفتارهای مرسوم و مورد تايید در هر شهر و منطقه می

های ديگر يکسان نیستند. افزون بر اينها رفتارهای قابل قبول اجتماعی با سن و  منطقه

با کودکان و جنس مخالف و نیز کودکان  اند. رفتار بزرگساالن جنس افراد نیز وابسته

ای چشمگیر با هم اختالف دارد. به طور کلی بايد  با بزرگساالن و همتايان به گونه

های سنی چه رفتاری شايسته و مورد پسند جامعه  آموخت که با هر جنس و دوره

  .است

را پسند  نکته اصلی اين است که يادگیری اجتماعی فقط يك رشته رفتارهای جامعه

آموزد که چه رفتارهايی در چه شرايطی قابل قبول  شود، بلکه به ما می شامل نمی

نیستند. به سخن ديگر، يادگیری اجتماعی موثر با شمار بسیاری از تعمیمی و 

  .کند تخصیص سر و کار پیدا می
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شايد يکی از مهمترين کارهای خانه و مدرسه در آغاز سن تحصیلی کودکان و 

ن توجه به رشد و پرورش کودکان برای همنوايی و سازگاری با سالهای بعد از آ

های فرهنگ يك  داشتهای اجتماعی باشد. اين فرايندها خواستها و ضابطه چشم

هايشان به آنان منتقل  جامعه را متناسب با جنس و سن کودکان همراه با مسئولیت

  .سازند می

دک چگونه رفتارهای قابل اساس کار در انتقال آموزشهای اجتماعی اين است که کو

دهند  شناسان يادگیری اجتماعی اغلب پاسخ می تواند بیاموزد؟ روان قبول جامعه را می

توان به چنین مهمی توفیق  برداری از رفتار ديگران می که به وسیله تقلید يا نسخه

 يافت. 
 

 کودکانرشد تقلید 

انتخابی کند و در طی بدون شك کودک در هفت يا هشت ماهگی می تواند تقلید 

سال های بعد تعداد آن بیشتر و پیچیده ترمی شود. کودکان يك ساله از حرکات و 

صداهای جديد و نیز رفتار هايی که می بینند و می شنوند تقلید می کنند، هر چند به 

احتمال زياد ، بیشتر از رفتارهايی تقلید می کنند که موقع انجام دادن آن قادر به ديدن 

سالی  . قبل از يكا ببینند، تا حرکاتی که نتوانند آن ر)مثل حرکات دست( شندآن با

. در اين زمان است که تقلید بخصوص از رفتار پذير می شود تقلید با تاخیر امکان

سالگی( بیشتر می شود. ولی اينکه کودک از چه رفتاری تقلید  1تا  5والدين )بین 
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ال از رفتار والدينشان وقتی که خانه را کند بستگی به نوع آن دارد. کودکان معمو

تمیز می کنند يا به بچه های ديگر می رسند تقلید می کنند. ولی کمتر از حاالت 

. حتی در وضعیت می کنندعاطفی يا رفتارهايی که مستلزم انجام عملی نیست تقلید 

 های آزمايشگاهی کودکان انتخاب می کنند که از چه اعمالی تقلید کنند. در واقع

کودکان بیشتر از والدينشان تقلید می کنند تا از برادران ، خواهران و يا حتی 

درصد کارهای 95شخصیت هايی که مرتباً در تلويزيون می بینند. در مطالعه ای 

تقلیدی کودکان دوساله که توسط مادرانشان ثبت شده بود تقلید از مادر بود. غالب 

ه ها بعد از اينکه کودک کارهای مادر را اين تقلید ها ساعت ها ، روزها ، يا هفت

 ديده بود انجام می گرفت به خصوص اگر اين عمل تنبیه بود. 

تقلید و سرمشق  ،يکی از نمونه های بارز يادگیری اجتماعی از طريق مشاهده

قومی و فرهنگی است. کودکان با تعصب بر  ،به وجود آمدن تعصب نژادی ،گیری

های ديگر زاده نمی شوند. اما در همان سنین بسیار  قوم و ديگر فرهنگ ،علیه نژاد

قومی و فرهنگی آشنا می شوند. برخی از  ،رفته رفته با تفاوت های نژادی ،کم

قومی و  ،کودکان سه ساله و اغلب کودکان پنج ساله می توانند تفاوت های نژادی

کی از سالگی می توانند خود را به منزله عضو ي9فرهنگی را تشخیص دهند. در سن 

قومی و فرهنگی خاص شناسايی کنند. ولی آگاهی از هويت قومی و  ،گروه های

مگر آنکه کودک  ،فرهنگی خود و ديگران به تعصب و تبعیض نژادی منجر نمی شود

از طريق الگو های رفتاری ديگران با اين تعصبات آشنا شود. اگر کودک خردسالی 
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آشنايی او با  ،مسخره می کندبشنود که پدرش گروه قومی و فرهنگی خاصی را 

قوم و فرهنگ تاثیر می گذارد. اگر اين  ،نگرش پدرش احتماالً بر نگرش او به آن نژاد

قوم و  ،کودک بعداً به مدرسه برود و در آنجا نیز بشنود که همکالسی هايش از نژاد

اين نگرش های متعصبانه در او تقويت می گردد. اين  ،فرهنگی بدگويی می کنند

مشکالتی خَلق می کند. آنها ياد می گیرند که  ،نگرش ها برای کودکان اقلیتگونه 

تفاوتهايشان آنها را برای ديگران ناخوشايند می کند و بر علیه خودشان به کار می 

 .رود

 ،قومی و فرهنگی در تمام جامعه ما رسوخ کرده است ،چون تعصبات نژادی

 جذب زمان گذشت با را خود رامونپی افراد فرهنگی های نگرش  کودکان رفته رفته

ی دوستان باالتر های کالس شاگردان آنکه احتمال که داد نشان مطالعه يك. کنند می

قوم و فرهنگی ديگر داشته باشند کمتر از شاگردان کالسهای پايین تر است.  ،از نژاد

 ،علت آن است که کودکان برای پرهیز از دوستی با ديگر افراد گروه های نژادی

قومی و فرهنگی بر يکديگر اعمال فشار می کنند. تعصبات را می توان تا حدودی از 

 مدارس در سازی بومی لغو و  قومی و فرهنگی ،طريق افزايش تماس های بین نژادی

 .رساند حداقل به همجوار محالت و

عالوه بر عواملی از سرمشق يا الگو که بر جلب توجه يادگیرنده موثرند، ويژگی 

هايی از خود يادگیرنده نیز موجب توجه کردن او به سرمشق و ياد گیری از راه 

مشاهده می شود. از جمله ی اين عوامل می توان استعداد و آمادگی ادراکی و 



59 
 

ا نام برد. منظور از استعداد شناختی ، سطح برانگیختگی و رجحانهای اکتسابی ر

ادراکی به طور عمده ظرفیت حسی يادگیرنده است. مثال يك شخص نابینا به اندازه 

ی يك شخص سالم از استعداد يادگیری از راه مشاهده برخوردار نیست. همچنین 

رجحان های اکتسابی از تجارب گذشته ی فرد با تقويت های مختلف سرچشمه می 

نه : اگر فعالیت های قبلی فرد که از راه مشاهده آموخته شده اند گیرد. به عنوان نمو

در کسب تقويت برای او موثر بوده باشند ، در موقعیت های سرمشق گیری يا الگو 

برداری بعدی رفتار مشابه آن رفتارها بیشتر مورد استفاده او قرار خواهند گرفت. 

 .به يادگیری است منظور از سطح برانگیختگی عالقه و اشتیاق يادگیرنده
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