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 رفتارهـای گونـاگون همنوعـان خـویش را          ،ود بداند شر از دیر باز بدون اینکه خ      ب
-با پیشرفت علـم بـه خصـوص علـم روان    . گرفته استکرده و آنها را فرا  می تقلید  

 رفتارهـای تقلیـدی     مسـأله  ،های گوناگون از دیدگاه این علم     شناسی و بررسی پدیده   
  .یدا کردای خارق العاده در دید دانشمندان نمود پانسان و حیوان به عنوان پدیده

تئوری شناخت اجتماعی که ریشـه آن مربـوط بـه تئـوری             ، تاریخچه    در حقیقت 
 .گردد میالدی بر می1800به اواخر  یادگیری اجتماعی است،

- اسـتاد روان   -آلبـرت بانـدورا     می توان   از بین دانشمندان و محققین این تئوری،        

 ایـن   در زمینه ،کار خود1960 که در اوایل سال را نام ببرد شناسی دانشگاه استانفورد    
اسـاس  «طور رسمی ایـن تئـوری را در کتـابش بـه نـام             ه   وی ب  . کرد  منتشر تئوری را 

و در    معرفـی نمـود    1986 در سـال     »تئوری شناخت اجتماعی  : اجتماعی فکر و عمل   
  . ثیرگذارترین نقش را در گسترش آن ایفا نمودأمهمترین و تواقع 

  
  دیدگاه کلی

مـا از مشـاهده جهـان اجتمـاعی، از طریـق            . عی هسـتند  ها موجوداتی اجتما  انسان
- اطالعات و مهارت   خود،های  تفسیر شناختی جهان و از طریق تقویت یا تنبیه پاسخ         

  .آموزیممی های پیچیده زیادی را
کننـد و    نه نیروهای درونی تحریک می      افراد را  ،بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی    

 با توجه   ، آنها  بلکه کارکرد روانی   دارندوا می های محیطی آنان را به تالش        نه محرک 
-به واکنش متقابل پیوسته میان عوامل تعیـین کننـده شخصـی و محیطـی تبیـین مـی                  

  ).1(شود
هـایی کـه مـا در    شود که محیط کید می أ بر این نکته ت    ،در نظریه یادگیری اجتماعی   

 بلکه اغلب این    اندگیریم، به طور تصادفی در برابر ما قرار نگرفته        معرض آنها قرار می   
دیـدگاه  . دهـیم کنـیم و تغییـر مـی      خود ما هستیم که با رفتارمان محیط را انتخاب می         
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 محیطیثیر متقابل و پیوسته میان متغیرهای       أکند تا ت  یادگیری اجتماعی به ما کمک می     
با این دیـدگاه    . های شخصی و رفتارهای ناآشکار و آشکارمان را تحلیل کنیم          ویژگی

و چگونـه  ؟پـذیرد  ای صـورت مـی  یر کرد که چگونه یـادگیری مشـاهده       توان تفس می
  . دو فرایندی که در بخش آموزش کاربرد فراوانی دارد؟دهیممی رفتارمان را نظم 

  :   اصول و قوانین کلی تئوری یادگیری اجتماعی
تارهـای دیگـران، آنهـا را     توانند از طریق مشاهده رفتارهـا و نتـایج رف         مردم می ) 1

   ؛)اییادگیری مشاهده( بیاموزند
تواند اتفاق بیفتد و ممکـن اسـت        یادگیری بدون هر گونه پاسخ آشکار هم می       ) 2

  ؛وز کند که محیط مناسب فراهم شودتنها زمانی بر
هـا  آگاهی و انتظار تشویق   . کنددانش و آگاهی نقش مهمی در یادگیری ایفا می        ) 3

  ؛ی مردم داشته باشداتواند نقش مهمی در نمایش رفتارهمی ،هاو تنبیه
هـای   پل یا راه انتقالی بین تئـوری        به عنوان  تواندتئوری یادگیری اجتماعی می   )  4

  .                                              های یادگیری شناختی در نظر گرفته شودیادگیری رفتار گرا و تئوری
  :  هدف تئوری

  ؛درک و پیش بینی رفتار فرد و گروه )1
  ؛د باعث تغییر یا تعدیل رفتار شودتوان هایی که می ایی روششناس )2
ی صیتی، آسیب شناسی رفتـار وارتقـا      انجام مداخالت الزم با هدف رشد شخ       )3

  سالمت 
  اییادگیری مشاهده

سف بر انگیز بود اگر قادر به یادگیری از مشاهده دیگـران در جهـان اجتمـاعی                 أت
هـا و نگـرش هـای         دانش، مهارت   در آن صورت می بایست برا ی فراگیری        .نبودیم

متداول در فرهنگ خود، وقت بیشتری صرف می کردیم و مرتکب خطاهای بسیاری             
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اما خوشبختانه بیشتر رفتارهای انسان از طریـق مشـاهده در فرآینـد مـدل               . می شدیم 
نخستین بار که به قصد تعلیم رانندگی در ماشین می          ).  3(سازی قابل یادگیری است     

 مـی دانسـتید کـه       ً و چگونه باید بنشینید و احتماال      می دانستید که کجا    ً حتما ،نشستید
 .                                    این صحنه را دیده بودیدًزیرا قبال.چگونه ماشین را روشن کنید

توانـد در رفتـار       به چند طریق می    ، قرار گرفتن  سرمشق یا الگو  در معرض یک       
  :ثیر داشته باشد أت

   ؛رفتار جدیدیادگیری  )1
   ؛تسهیل رفتار پیش آموخته )2
   ؛بازداری یا عدم بازداری از رفتار پیش آموخته )3
  ؛ منع شده ًتشویق به رفتاری که قبال )4
   .افزایش رفتارهای مشابه )5

گـر شـاهد     زمانی بسـیار محسوسـند کـه مشـاهده         ،اثرات بازداری و عدم بازداری    
 بـر   ً شـدیدا  ،و یا تقویـت رفتـار او      تنبیه الگ .باشد  سرمشق یا الگو    فرد پیامدهای اعمال 

  .ثیر داردأگر تهای مشاهدهفعالیت
 یـادگیری  این نوع از     این است که     ،ایهای جالب یادگیری مشاهده   یکی از جنبه    

 فراگیر مجبـور نیسـت پاسـخی        ،در این نوع یادگیری    .گیردبدون کوشش صورت می   
شـاهده رفتـاری را کسـب       مکانیسم عمده ای که به موجب آن افراد از طریق م           .بدهد
 بـا رویـدادی شـناختی مثـل         الگو یا سرمشـق     فرد زی فوری رفتار   مرتبط سا  ،کنندمی

  .رویدادی حسی یا مرتبط سازی آن با پاسخ نمادی است
 سرمشق یـا الگـو       فرد  رویداد حسی یا پاسخ نمادی را هنگام عملکرد        ،گرمشاهده

هنگامی که فراگیر برای دادن     های حسی   این رویدادها یا پاسخ   . ضبط و حفظ می کند    
-پاسخی آشکار فراخوانده می شود، به عنوان راهنمای عملکرد بعدی نقش ایفـا مـی              

 سرمشق یـا الگـو یـا         فرد تواند با مشاهده نتایج عملکرد    می پاداش یا تنبیه رفتار   . کند
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ه طور محسوس در هر حال پاداش و تنبیه ب. گر آشکار شودنتایج اعمال خود مشاهده   
ثیر أفتـار تـ    بـر فراگیـری ر      کـه  رسدگذارد اما به نظر نمی    ثیر می ألکرد و رفتار ت   بر عم 

. دن فرا گرفته شـو    ،ند تنها با مشاهده فردی دیگر     نتوا رفتارهای پیچیده می   .داشته باشد 
 باید   فرد الگو   توجه نشان بدهد و     فراگیر یا سرمشق   های تنها باید به فعالیت    د الگو فر

 هیچ متغیر دیگری بـرای یـادگیری        ،خصوصیتدواین   جزه  بو   شخصیتی معتبر باشد  
  .مشاهده ای الزم نیست

در واقع یادگیری مشاهده ای همان سرمشق گیری است که درآن فرد بـا انتخـاب                
 .  به تقلید ازرفتاراومی پردازد،یک الگویا سرمشق

  لفه های زیر بنایی فرآیند یادگیری مشاهده ایؤم
       توجه-1  

                  )د سپاریبه یا( حفظ -2  

   بازسازی  حرکتی -3  
   انگیزش                                   -4  

     توجه
 توجـه بنابراین آشکار است کـه       .تواند صورت بگیرد  ، یادگیری نمی  توجه  بدون  

دهـد کـه مـا بـه        هـا نشـان مـی     پـژوهش . شرط الزم برای یادگیری مشاهده ای است      
افـرادی کـه   .دهیم که بلند پایه، با کفایت و متخصص هستند      ن می الگوهایی توجه نشا  

 توجـه   ًغالبـا  دانـش و تخصـص فـراوان باشـند،         و دارای موقعیت مهم،موفقیت زیاد   
 و تقلیـد رفتـار    .شـوند یا سرمشق می   برای آنها الگو   دیگران را به خود جلب کرده و      

- طریق قابل توجیه مـی     نقش بازیگران سینما و تلویزیون از سوی نوجوانان نیزاز این         

  . باشد
  :عوامل دخیل در توجه شامل دو قسمت است 

 :                                                        یا سرمشق شده نظیر الگوی که داد یا موردشرایط روی) 1
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                                                                                               تمایز                   -

  ظرفیت عاطفی      -
                                                                          پیچیدگی                 -
                         شیوع                                                                                                         -
   ارزش عملکرد -
  :گر مانندهای مشاهدهویژگی )2
                                ظرفیت حسی    -
  برانگیختگی  سطح   -    

  سیستم ادراکی    -
                    .تگذار استأثیرفرد نیز در میزان توجه   های گذشتهتقویت   -

  : )به یاد سپاری(  حفظ
 تمجـاور  دو رویـداد  .گیـرد ای از طریق مجاورت صورت مییادگیری مشاهده

که برای این نـوع یـادگیری الزم هسـتند، عبارتنـد از توجـه بـه عملکـرد الگـو و                      
گرهـایی کـه فعالیـت هـای الگـو          مشـاهده . بازنمایی آن عملکرد در حافظه فراگیر     

 به رمـز    ماندگاربرداری شده را به صورت کلمه عنوان اختصاری، یا تصویر ذهنی              
کننـد یـا ضـمن مشـاهده        اکتفا می کسانی که تنها به مشاهده       از در می آورند، بهتر   

.  دارنـد رفتار را در ذهن خود نگه مـی        ذهنشان به موضوعات دیگری مشغول است     
ر حقیقت حفظ یعنی اینکه مشاهده گر توانایی به خـاطر سـپردن رفتـاری را کـه                  د

 .بیند، داشته باشدمی

  :در این مرحله عوامل زیر دخیل هستند 
            رمزگذاری سمبولیک   -
  ان شناختی سازم -
  تمرین سمبولیک  -
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   تمرین آشکار -
  بازسازی حرکتی

 رمزهای  ،در این مرحله   :های خویش آموختهی  یعنی توانایی یادگیرنده برای اجرا      
وامل زیـر   ع .آیندکالمی یا تجسمی موجود در حافظه به صورت اعمال آشکار در می           

 :ثر است ؤدر ایجاد این توانایی م

                                                  استعداد فیزیکی -
          خود مشاهده ای در بازسازی -
  صحت و دقت باز خورد  -

  انگیزش
اینکه فرد تمایل داشته باشد رفتاری که آموختـه اسـت را بـه عمـل     انگیزش یعنی   

شود کـه    در صورتی به عملکرد تبدیل می      ،رفتار آموخته شده از راه مشاهده     . درآورد
 . باشدبا تقویت همراه

  :باشد  زیرتتواند به صوراین مرحله می
   1تقویت خارجی  -
   2تقویت نیابتی -
   3خود تقویتی  -
  

  ای انواع تقویت در یادگیری مشاهده
 از بین رفتارهای گوناگونی که از راه مشـاهده یـاد گرفتـه              :خارجیتقویت  )   )1
ارهـا یـی را کـه       اند رفتارهایی که پیامدهای مثبت برای فراگیـران دارنـد، بـر رفت            شده

                                                 
١ - External  Reinforcement           
٢ - Vicarious  Reinforcement 
٣ - Self  Reinforcement 
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 خانمی که تنظیم خانواده را      ًمثال .شوندترجیح داده می   پیامدهای منفی به دنبال دارند،    
یید اطرافیان  أمورد ت  رعایت کرده، چنانچه احساس نماید نتایج مثبتی برای او داشته و          

از (ولی اگـر احسـاس نمایـد نتـایج منفـی           قرار گرفته، آن رفتارها را ادامه خواهد داد       
 .زنداز ادامه آن سرباز می برای او داشته است،) اجتماعی انی،جسمی،نظررو

 فرد الگو یا سـر مشـق       از طریق مشاهده نتایج عمل     ایجاد رفتار : تقویت نیابتی ) 2
جانشینی، پیامدهایی هستند که تقویت و تنبیه . را تقویت نیابتی یا جانشینی می گویند      

 امـا    به دنبال رفتار فرد تقلید کننـده       یند، نه آسرمشق مورد تقلید می   فرد  به دنبال رفتار    
 ، تقویـت و تنبیـه      از  به این دلیل بـه ایـن نـوع         .تار تقلید کننده هم اثر می گذارد      بر رف 

  بـه   سرمشـق، خـود را     فرد چون شخص هنگام تقلید رفتار     گویندمی جانشینیتقویت  
 سـر    فـرد  همی گذارد و تقویت و تنبیه دریافت شده به وسیل           طور خیالی به جای او      

 .دهد مشق، رفتار سرمشق گیرنده را نیز تحت تأثیر قرار می

توانند با تشـویق و تقویـت صـحیح رفتارهـای           ت می سالملذا آموزش دهندگان     
یـا حتـی بـه      و مثبت آن دسته از افراد که به عنوان الگو در بین دیگران مطرح هستند             

ثیر أد، در سایرین نیز تـ      به عهده دارن   نحوی نقش رهبری را در بین آن اجتماع خاص        
به عنوان مثال چنانچه خانمی که از نظر اجتماعی و فرهنگی      .مطلوب به جای گذارند   

کنـد، بـا مـورد تشـویق        باشد، تنظیم خانواده را رعایت می     مورد قبول جامعه خود می    
 وسایل تنظیم خانواده را در بین       از توان زمینه اجرای صحیح استفاده    قراردادن وی می  

  . نیز فراهم نمودسایرین
-که افراد نسبت به رفتارهای خود نشـان مـی         است  هایی   واکنش :یتقویتخود   )3

 انجام مـی    کندبه عبارتی افراد رفتارهایی را که رضایت خاطر آنها را فراهم می            .دهند
  .دهنددهند و رفتارهایی را که فاقد این خاصیت هستند، انجام نمی
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  :ایاصول یادگیری مشاهده
ای با سازماندهی اولیه و تمرین رفتارهـای الگـو         ترین سطح یادگیری مشاهده   بزرگ

  .آیددست میه شده به شکل سمبولیک و در نهایت عمل کردن علنی به آن ب
کد گذاری رفتارهای الگو شـده در کلمـات، سـطوح یـا تصـاویر باعـث راحتـی                   

 . می شودآن مشاهده 

اننـد رفتارهـای الگـو شـده را اتخـاذ         تو احتمال بیشتری می   بادر حاالت زیر افراد     
  :کنند
  گر  مشابه بودن مدل به مشاهده-      ارزشمند بودن نتایج رفتار                  -
  دبودن ارزش کارکر   دارا-     در پی داشتن موقعیت های تشویقی      -

 : کاربرد تئوری یادگیری اجتماعی 
از  : الت بهداشـتی کـاربرد دارد  عی درمشـک تئوری یادگیری اجتماعی به طور وسی     

 های پزشکی گرفته تا آگاهی از پرخاشگری و اختالالت روانـی      قبول و رعایت درمان   
: ت ازجمله سالمهای آموزش   این تئوری در بسیاری از برنامه      . اصالح رفتار  خصوصاً

جلــوگیری از مصــرف دخانیــات، جلــوگیری از ســوء مصــرف مــواد، جلــوگیری از 
ل یسـازی، مطالعـه مسـا     درمانی، سـوء مصـرف الکـل، ایمـن        خشونت، پذیرش دارو    

ـ              سـازی اخالقـی و      یاخالقی در کودکان، کمک به درک بهتر جامعه پـذیری و درون
 بـرای جلـوگیری از      ارزشی در کودکان و همچنین آموزش هـای جنسـی مخصوصـاً           

  .تواند مورد استفاده قرار گیردحاملگی، ایدز و عفونت های تناسلی می
های تئوری شناخت اجتماعی کـه اخیـراً در مـداخالت بهداشـتی             برخی از روش  

  :گیرد، شامل موارد ذیل استمورد استفاده قرار می
  ؛سازی یا الگو سازیمدل •
 اجتماعی و  هایمهارت، شامل   ها به صورت منطقی و مستدل     آموزش مهارت  •
   ؛تی روانیحرک
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   ؛ود کنترلی به صورت عقد قرارداد با خودخ •
 دیگران  که ممکن اسـت بـه شـکل دریافـت یـک پـاداش،                 بستن قرار داد با    •

  .رفتارهای خاص، اهداف و تعهدات باشد
کید بر این دارد که چطور افراد به وسیله شناختی کـه     أطور کلی این تئوری ت    ه  ب* 

ها بر روی رفتار کنند، عمل کرده و چگونه این شناخت از تجارب اجتماعی کسب می    
  .گذارد و رشد آنها تأثیر می

  اریف و کاربرد مفاهیم اصلی تئوری شناخت اجتماعی یا یادگیری اجتماعیتع
  1 تأثیر متقابل و دو جانبه:مفهوم  -1 

  .ست ا و محیط او، اطرافیانتغییرات رفتاری نتیجه تعامل بین شخص: تعریف
   تغییر محیط برای در صورت نیاز اقدام  ودرگیرکردن فرد و اطرافیان او: کاربرد

  2ت رفتاریفیظر:مفهوم  -2 
  شناخت ظرفیت رفتار: تعریف
  فراهم آوردن اطالعات و آموزش الزم در باره عمل مورد نظر :کاربرد

  3انتظارات:مفهوم  -3 
  عقاید و باورها در باره نتایج احتمالی عمل:تعریف
   نتایج احتمالی عمل در مشاوره توسعه شناخت :کاربرد

  4خود کارآمدی:مفهوم  -4 
  در مورد توانایی انجام عمل وتداوم آنردی فاطمینان  :تعریف

                                                 
١ - Reciprocal Determinism 
٢ - Behavioral Capacity 
٣ - Expectations 
٤ - Self –Efficacy 
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، استفاده از تشویق و ترغیب، فراهم کردن امکـان          ی فردی هاکید بر توانایی  أ ت :کاربرد
  .ها و مراحل کوچک که امکان موفقیت در آنها بیشتر استتغییر رفتار در گام

  1 یادگیری مشاهده ای:مفهوم  -5 
س مشاهده افراد دیگر کـه شـرایط مشـابه          گیری باورها و عقاید بر اسا     شکل: تعریف

  خود فرد دارند و یا قابل مشاهده بودن نتایج فیزیکی عمل 
بـه  ) الگوهـا (هـا  ، شناسایی نقش مدل  نتایج حاصله توجه به تجربه دیگران و       :کاربرد

  منظور تقلید و برابری کردن با آنها
  2تقویت : مفهوم  -6 

زایش یـا کـاهش تغییـرات رفتـاری در          هایی که باعـث افـ     ها و واکنش   پاسخ :تعریف
  .دنشومی  شخص 
    فراهم کردن انگیزه، پاداش، تحسین و خود پاداشـی و کـاهش امکـان بـروز                 :کاربرد
                                                                   .های منفی که بازدارنده تغییرات مثبت هستندواکنش

 :تواند به طرق زیر فراهم آیدت میسالمدر آموزش کاربرد عملی این تئوری 
   ؛ بر بروز رفتارمؤثرتوجه به عوامل شخصی و محیطی   .1
  ؛فراهم آوردن الگوهای مثبت رفتاری  .2
  ؛ایجاد شرایط الزم برای تقویت خود کارآمدی افراد در انجام امور  .3
  ؛طور صحیحه فراهم آوردن تقویت و پاداش مناسب در برابر انجام عمل ب  .4
ه یـ  در انجـام اعمـال مـورد نظـر بـا ارا        توجه به رشد فرایندهای خود تنظیمـی        .5

  ؛های الزم در این موردآموزش
  .فراهم کردن و افزایش امکان بروز موفقیت در انجام امور مورد نظر  .6

                                                 
١ - observational Learning 
٢ - Reinforcement 


