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م بقرية صغیرة تسمى موندرا بوالية 1925 ديسمبر 4  ولد في 

التحق بالمدرسة . من مزارعي القمح البرتا بكندا ألبوين بولنديین 

 طالبا وعدد مدرسیھا اثنین فقط من 20العلیا التي كان عدد طالبھا 

علم نفسه ) أشبه بالمدرسة ذات الفصل الواحد ( المدرسین 

ھذه الفترة من التعلم الذاتي أثرت . بنفسه ھو وغیره من زمالئه 

اقع ھامة على تكوينه العلمي ھو وزمالئه حیث تقلدوا جمیعا مو

التحق بجامعة كولومبیا . وتخرجوا والتحقوا بمھن رفیعة المستوى 

م ، ثم واصل دراسته العلیا 1949وحصل على البكالوريوس عام 

بقسم علم النفس بجامعة ايوا وحصل على درجة الماجستیر عام 

عمل بمركز ويشیتا كانساس . م 1952م ،ثم الدكتوراه عام 1951

عمل بقسم علم النفس بجامعة ستانفورد لإلرشاد ، ثم انتقل لل

  . حیث ظل يعمل به طوال حیاته العملیة 

 

         كان باندورا غزير اإلنتاج العلمي حیث نشر عددا ضخما من 

المقاالت والدراسات والبحوث في المجالت العلمیة المتخصصة ، 

إلى جانب أنه ظل مشغوال ومھتما بالتعلم االجتماعي كمدخل 

 م 1963خصیة ، كتب كتابًا عن عدوان المراھق عام لدراسة الش

 أول طالب Richard H. Waltersبالتعاون مع ريتشارد وولترز 



ثم نشر كتاب عن مبادئ تعديل السلوك . للدكتوراه أشرف علیه  

م 1971وكتاب عن نظرية التعلم االجتماعي عام . م 1969عام 

ق لنظرية م تناول فیه تصور نظري دقی1977وأعاد نشره عام 

  .التعلم االجتماعي المعرفي 

   

         حصل على الجائزة التقديرية كعالم متمیز من الجمعیة 

م ، وحصل على جائزة اإلنتاج 1972األمريكیة لعلم النفس عام 

. م 1973العلمي المتمیز من رابطة كالیفورنیا لعلم النفس عام 

وى مركز ورأس الجمعیة األمريكیة لعلم النفس وھي أرقى وأق

أدبي وأكاديمي في الواليات المتحدة األمريكیة ، حیث يقتصر تقلد 

ھذا المركز على علماء النفس الذين لھم إسھامات متمیزة في 

 عاما يقوم بتدريس 25مجتمع علم النفس ، ظل على مدى 

مقررين بجامعة ستانفورد ھما سیكولوجیة العدوان ، 

 وطالب الدراسات وسیكولوجیة الشخصیة لطالب البكالوريوس

  . العلیا 

         يعد باندورا أحد الرموز األساسیة لنظرية التعلم االجتماعي ، 

. ( ومن رواد تعديل السلوك وبصفة خاصة السلوك العدواني 

   )361الزيات ، 

  أساسیات النظرية

  

 يعتقد أن المثیرات الخارجیة تؤثر في السلوك مـن خـالل تـدخل             -1

ــة ،   ــات المعرفی ــبعض   العملی ــصرفون ويقومــون ب ــاس حــین يت فالن

السلوكیات يفكرون فیما ھم يعملون ، واعتقاداتھم تؤثر في كیفیة          

تأثر سلوكھم بالبیئة فالعملیات المعرفیة تحـدد أي المثیـرات نـدرك          

وتسمح العملیات  . وقیمتھا وكیف ننظر لھا وكیف نتصرف بناء علیھا         

وع من التفكیر يتیح    المعرفیة أيضا باستخدام الرموز والدخول في ن      

ألن تــصرفاتنا . التخمــین بمجموعــة التــصرفات المختلفــة ونتائجھــا 



تمثل انعكاسا لما في البیئة من مثیرات فنحن قـادرين علـى تغییـر         

البیئة الحاضرة وبذلك نـنظم ونرتـب التعزيـزات ألنفـسنا لتـؤثر فـي           

سلوكنا ، وخالل عملیة التفاعل المتبادل ، الحدث نفـسه يمكـن أن             

ون مثیرا أو استجابة أو معـززا بیئیـا ، ومـن غیـر المجـدي البحـث          يك

والمقابالت أو اللقاءات العرضیة    . في أسباب بیئیة مطلقة للسلوك      

سلسلة منفصلة من األحداث لھا محدداتھا السببیة لكـن ظھورھـا           

مع بعض يأتي مصادفة ، وعلم النفس ال يستطیع التنبؤ باحتمالیـة          

يـستطیع توضـیح العوامـل التـي تـؤثر فیمـا           اللقاءات العرضیة لكنه    

   )366انجلز ، .  ( تتركه من آثار 

  

 تؤكد نظرية التعلم االجتماعي على التفاعل الحتمي المتبادل -2

المستمر للسلوك ، والمعرفة ، والتأثیرات البیئیة ، وعلى أن 

السلوك اإلنساني ومحدداته الشخصیة والبیئیة تشكل نظاما 

رات المتبادلة والمتفاعلة فإنه ال يمكن إعطاء أي متشابكا من التأثی

 .منھا مكانة متمیزة 

  

السلوك ذو الداللة ، : (  تتضح ھذه التأثیرات المتبادلة من خالل -3

  والجوانب المعرفیة ، واألحداث الداخلیة األخرى التي يمكن أن تؤثر 

  .) على اإلدراكات واألفعال ، والمؤثرات البیئیة الخارجیة 

  

السلوك ال يتأثر بالمحددات البیئیة فحسب ولكن البیئة ھي _ 4

جزئیًا نتاج لمعالجة الفرد لھا ، ولذلك فالناس يمارسون بعض 

التأثیرات على أنماط سلوكھم من خالل أسلوب معالجتھم للبیئة 

ومن ثم فالناس لیسوا فقط مجرد ممارسین لردود الفعل إزاء 

قادرون على التفكیر واالبتكار المثیرات الخارجیة ولكنھم أي الناس 

  .وتوظیف عملیاتھم المعرفیة لمعالجة األحداث والوقائع البیئیة 

   



تلعب المعرفة دورا رئیسیا في التعلم االجتماعي القائم على _ 5

وتأخذ عملیات المعرفة شكل التمثیل الرمزي لألفكار . المالحظة 

مع البیئة والصور الذھنیة وھي تتحكم في سلوك الفرد وتفاعله 

  . كما تكون محكومة بھما 

  

تنطوي محددات السلوك على التأثیرات المعقدة التي تحدث _ 6

المتغیرات الفسیولوجیة ، والعاطفیة : ( قبل قیام السلوك وتشمل 

والتأثیرات التي تلي السلوك وتتمثل في ) ، واألحداث المعرفیة 

  .داخلیة أشكال التعزيز والتدعیم أو العقاب الخارجیة أو ال

   

أن معظم أنماط السلوك اإلنساني ال تكون محكومة بالتعزيزات _ 7

الفورية الخارجیة التي يؤكد علیھا السلوكیین أو أصحاب المدرسة 

حیث تتحدد توقعات الناس ) ثورنديك وسكنر وغیرھما ( السلوكیة 

في ضوء خبراتھم السابقة  ، وبأثار السلوك المتوقعة المبنیة على 

    )363 – 362الزيات ، ( لفرد الماضیة خبرات ا

  

يشیر التعلم من خالل المالحظة إلى أن معظم السلوك _ 8

اإلنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال حي وواقعي ولیس من 

فبمالحظة . خالل عملیات األشراط الكالسیكي أو اإلجرائي 

اآلخرين تتطور فكرة عن كیفیة تكون سلوك ما وتساعد المعلومات 

  .لیل أو موجه لتصرفاتنا الخاصة كد

   

يمكن بالتعلم عن طريق مالحظة اآلخرين تجنب عمل أخطاء _ 9

فادحة ، أما االعتماد على التعزيز المباشر يجعل اإلنسان يعیش 

  .في عالم خطیر 

  



معظم سلوك البشر متعلم من خالل المالحظة سواء _  10

ث باستماعه فالطفل الصغیر يتعلم الحدي. بالصدفة أو بالقصد 

لكالم اآلخرين وتقلیدھم فلو أن تعلم اللغة كان معتمدا بالكامل 

على التطويع أو األشراط الكالسیكي أو اإلجرائي فمعنى ذلك أننا 

  .لن نحقق ھذا التعلم 

  

المالحظون قادرون على حل المشاكل بالشكل الصحیح _ 11 

حتى بعد أن يكون النموذج أو القدوة فاشال في حل نفس 

مشاكل ، فالمالحظ يتعلم من أخطاء القدوة مثلما يتعلم من ال

والتعلم من خالل المالحظة يمكن أن يشتمل . نجاحاته وإيجابیاته 

والمالحظین يستنتجون سمات . على سلوكیات إبداعیة وتجديدية 

متشابھة من استجابات مختلفة ويصفون قوانین من السلوك 

 ، ومن خالل ھذا النوع من تسمح لھم بتجاوز ما قد رأوه أو سمعوه

التنظیم نجدھم قادرين على تطوير أنماط جديدة من التصرف 

انجلز ، . ( يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي الحظوھا بالفعل 

367(   

  

عندما يرتب اإلنسان المتغیرات البیئیة الموقفیة ويبتكر أسسا _ 12

ن المتغیرات معرفیة إلنتاج اآلثار المرغوبة التي يمكن اشتقاقھا م

وعلى ذلك فإن الطاقة أو . فإنه يمارس خاصیة تنظیم وضبط الذات 

القدرة العملیة تكون مشغولة بالتفكیر الرمزي الذي يمدنا بالطرق 

أو الوسائل أو األسالیب أو االستراتیجیات التي تمكننا من التفاعل 

  . المستمر والناجح مع البیئة 

  

تساب الفرد أو تعلمه اك: يقصد بالتعلم االجتماعي _ 13

الستجابات أو أنماط سلوكیة جديدة من خالل موقف أو إطار 

  .  اجتماعي 

   



تأخذ العملیات المعرفیة شكل التمثیل الرمزي لألفكار والصور _ 14

الذھنیة وعملیات االنتباه القصدي واالحتفاظ التي تتحكم في 

. أيضا سلوك الفرد في تفاعله مع البیئة كما تكون محكومة بھما 

ويشیر مفھوم المعرفة إلى النظم اللغوية والتمثیل الذھني 

الداخلي للمعلومات وترمیزھا وتخزينھا وتجھیزھا ومعالجتھا بحیث 

تشكل إطرا تفسیرية وإدراكیة تستقبل من خاللھا المعلومات 

وحیث إن التعلم االجتماعي القائم على المالحظة . وتستدخل 

عي فإن استیعاب وتفسیر يحدث في إطار أو سیاق اجتما

واستدخال ھذا السیاق االجتماعي يتأثر بما لدى الفرد من أطر 

معرفیة ، وبصورة أكثر دقة بالبناء المعرفي للفرد وما ينطوي علیه 

من محتوى معرفي وخبرات واستجابات وناتج ھذه االستجابات 

. ( ومن ثم يؤثر كل ھذا على عملیات االنتقاء الذاتي لالستجابات 

  )373 ، 364لزيات ، ا

  

  :توجد ثالثة عوامل تؤثر في عملیة االقتداء والمحاكاة وھي _ 15

كالخصائص المشابھة مثل تماثلھم في . خصائص القدوة )  أ 

. العمر والجنس المركز االجتماعي والوظیفة والكفاءة والسلطة 

وتوجد سلوكیات أكثر قابلیة للمحاكاة ، والسلوكیات العدوانیة 

سوخة وتحتذي بشكل دقیق خصوصا بواسطة األطفال تأتي من

  .الصغار 

  

الناس الذين ينقصھم االحترام الذاتي وغیر . صفات المالحظ )  ب 

المؤھلین يكونون على وجه الخصوص عرضه وأكثر قابلیة لتقلید 

القدوة أو النموذج كذلك أولئك االتكالیین أو من سبق لھم الحصول 

وكھم لسلوك آخر ، وما يتعلمه على مكافأة نتیجة مطابقة سل

  .الشخص ويؤديه بعد مالحظة القدوة يتغیر مع العمر 

  



آثار المكافآت المرتبطة بالسلوك أو نتائج المكافآت المرتبطة )  ج 

. بالسلوك ، فالنتائج المرتبطة بالسلوك تؤثر في فعالیة المحاكاة 

طويل فسلوك المحاكاة قد يكون متأثرا بنتائج الثواب أو العقاب 

فالفرد يمكن أن يتوقف عن محاكاة النموذج أو القدوة . المدى 

الذي يماثله في المستوى والخصائص فیما لو كانت آثار أو نتائج 

وحتى األفراد الواثقین من أنفسھم سیقومون . الثواب غیر كافیة 

. ( بمحاكاة سلوك اآلخرين عندما تكون قیمة الثواب واضحة وأكیدة 

   )372انجلز ، 

  

التعلم االجتماعي القائم على المالحظة يقوم على عملیات _ 16

من االنتباه القصدي بدقة تكفي الستدخال المعلومات والرموز 

واالستجابات المراد تعلمھا في المجال المعرفي اإلدراكي ، 

فالفرد يتعلم عن طريق المالحظة ويستقبل بدقة األنماط 

 ، بما فیھا إيماءاته أو السلوكیة التي تصدر عن النموذج المالحظ

تلمیحاته الصامتة وخصائصه الممیزة الستدخال المعلومات 

واالستجابات المراد تعلمھا داخل المجال االدراكي المعرفي للفرد 

وتؤثر عملیات االنتباه القصدي ھذه على انتقاء أو اختیار . المالحظ 

  ما ينبغي االنتباه له واستدخاله من أنماط سلوكیة تصدر عن 

  النموذج وما يجب اكتسابه وتعلمه وما يمكن إھماله أو تجاھله 

   

  :  ـ عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالفرد المالحظ ومنھا 17

  .  العمر الزمني واالستعداد العقلي العام واتجاھه نحو النموذج ٠

 إدراكه لمدى أھمیة ما يصدر عن النموذج وتقديره للقیمة ٠

  . الجتماعیة له كما يدركھا الفرد العلمیة والمكانة ا

 الجاذبیة الشخصیة أو االرتیاح النفسي القائم على التفاعل مع ٠

  . النموذج 

  



  : ـ عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالنموذج المالحظ ومنھا 18

 المكانة االجتماعیة للنموذج أو درجة نجومیته فیزداد الحرص ٠

االقتداء به كلما كان النموذج نجما على االنتباه للنموذج ومتابعته و

  . أو ذا شھرة 

 ما يصدر عن النموذج من أنماط استجابیة مصاحبة وتأثیره ٠

الشخصي على الفرد المالحظ ودرجة حیاده أو موضوعیته في 

  . العرض 

 جنس النموذج وقد تباينت نتائج الدراسات في ھذه النقطة ھذه ٠

فرد المالحظ لالقتداء الدراسات اتفقت في معظمھا حول میل ال

   بالنموذج المالحظ كلما ذادت مساحة الخصائص المشتركة بینھما 

  

ـ عوامل التعلم بالمالحظة المتعلقة بالظروف البیئیة أو 19

  : المحددات الموقفیة للتعلم بالنمذجة ومنھا 

 مدى التوافق بین القیم السائدة والمحددات الثقافیة ٠

القیة من ناحیة وبین ما يصدر عن واالجتماعیة والدينیة واألخ

النموذج فمثال تصعب الدعوة إلى األصالة واالعتماد الكلي على 

مآثر الماضي في ظل ظروف تفرض فیھا التكنولوجیا المعاصرة 

  . نفسھا على كافة مناشط المجتمع وحركته 

 مدى مالءمة الظروف الموقفیة التي يحدث فیھا التعلم ٠

 والمكان والوسیلة وحجم التفاعل بالمالحظة من حیث الزمان

  _367الزيات ، ( . القائم بین الفرد المالحظ والنموذج المالحظ 

368(   

  

  :التعلم بالمالحظة محكوم بأربع عملیات مترابطة ھي _ 20

عملیات االنتباه وھي القدرة على عمل تمییزات بین )  أ 

المالحظات وتحلیل المعلومات ، وھي مھارات يجب أن تكون 

والمثیرات معظمھا يمر . حاضرة قبل أن يظھر التعلم بالمالحظة 



عدد من المتغیرات يؤثر في عملیات . بدون مالحظة أو انتباه 

بعض من ھذه المتغیرات يتعلق بخصائص القدوة ، . االنتباه 

. وأخرى تتعلق بطبیعة النشاط وجزء آخر مرتبط بالشخص نفسه 

ون األنواع السلوكیة التي والناس الذين يرتبط بھم الفرد يحدد

يالحظھا الواحد ألن االرتباطات ، سواء باالختیار أو بالصدفة ، تحدد 

وطبیعة . أنواع األنشطة التي سوف تظھر مرات ومرات 

السلوكیات المقلدة تؤثر في حجم االھتمام أو االنتباه الموجه لھا 

فالتغییرات الحركیة والسريعة تفرض مثیرات تتحكم في مستوى 

من جانب آخر إذا كان النشاط معقدا جدا ، فمعنى . درجة االنتباه و

والتلفزيون قد . ذلك أنه قد يسبب االستغراب والدھشة لعقولنا 

  . وسع مجال النماذج المتاحة للناس ھذه األيام 

  

عملیات التذكر يتذكر الفرد أعمال وأقوال النموذج عندما يالحظ ) ب 

ة في نفس اللحظة ، فأنت قد سلوكیات شخص ما بدون االستجاب

تقوم بھا من أجل أن تستخدمھا كدلیل وموجه للتصرف والسلوك 

وھناك شكالن أساسیان من الرموز التي . في مناسبات قادمة 

، ) اللفظي ، التخیلي : ( تسھل عملیة التعلم بالمالحظة ھما 

ومعظم العملیات المعرفیة بالنسبة للراشدين التي تتحكم في 

والعالمات والتصورات الحیوية تساعد . ظیة ال بصرية السلوك لف

والبروفة تعتبر عامال . في عملیة التمسك بالسلوكیات مدة أطول 

مساعدا وھاما للتذكر حیث أنه في حالة عدم القدرة على أداء 

والمستوى األعلى . السلوك آنیا ، فمن الممكن القیام به ذھنیا 

السلوك المقلد رمزيا وبعد للتعلم بالمالحظة يظھر عندما يطبق 

  . ذلك يقوم بتطبیقه فعلیا 

  

عملیات تكاثر حركیة وھي المیكانیزم الثالث للتقلید يتضمن ) ج 

عملیات ، فمن أجل أن نحاكي نموذجا معینا يجب أن نحول التمثیل 



عملیات التكاثر الحركي . الرمزي للسلوك إلى تصرفات مناسبة 

التنظیم المعرفي لالستجابة  ، : ( تتضمن أربع مراحل فرعیة ھي 

) بداية االستجابة ، مراقبة االستجابة ، تصفیة وتقنیة االستجابة 

ومن أجل أداء نشاطا ما يكون ھناك اختیار وننظم لإلستجابة على 

المستوى المعرفي حیث يقرر ماھیة النشاط نقوم ثم تبدأ 

االستجابة بناء على فكرة كیف يمكن أن تنفذ ھذه األشیاء ، 

والقدرة على القیام بأداء ھذه االستجابة جیدا يعتمد على 

المھارات الضرورية لتنفیذ السلوكیات والعناصر التي تضمنھا 

إذا كانت متوفرة المھارات المطلوبة يكون من السھل . النشاط 

تعلم مھام جديدة وعندما تكون ھذه المھارات مفقودة فمعنى ذلك 

سیكون ناقصا لذا يجب تطوير  أن التكاثر المطلوب لھذا النشاط 

والمھام المعقدة مثل قیادة . المھارات الضرورية قبل أداء النشاط 

السیارة يتم تقسیمھا إلى أجزاء وعناصر عدة ، كل جزء مقلد 

ومطبق بصورة منفصلة وبعد ذلك يضافون ويجمعون على بعضھم 

 وعند البدأ في أداء بعض األنشطة ال نجیدھا في البداية. البعض 

حیث تكثر األخطاء مما يتطلب إعادة للسلوك وعمل التصحیحات 

وأحیانا من الممكن . حتى يمكن تكوين النموذج أو فكرة عنه 

التصرف كما لو كنا نقادا ألنفسنا ، نراقب سلوكیاتنا ونزودھا 

والمھارات التي نتعلمھا  من خالل التعلم . الخ .... بتغذية رجعیة 

التدريج من خالل عملیة المحاولة بالمالحظة تصبح متكاملة ب

والخطأ نحن نتبع سلوك القدوة وبعد ذلك نبحث عن تحسین 

  .تقديراتنا من خالل التغذية الرجعیة واالنسجام 

  

العملیات الدافعیة فنظرية التعلم االجتماعي تعمل تمییزا بین )  د 

واألداء وھو ما ) ما تعلمه الشخص ويستطیع القیام به ( االكتساب 

الناس ال يقومون بكل شيء . طیع الشخص بالفعل القیام به يست

يتعلمونه  ھناك احتمال كبیر أن ندخل في سلوك مقلد إذا كان 



ذلك السلوك يؤدي إلى نتائج قیمة واحتمال ضعیف بتقلید ذلك 

ويمكن أن ندخل في عملیة . السلوك إذا كانت النتائج عقابیة 

تجاه السلوك الخاص وھذا تعزيز ذاتي ، ونكون استجابات تقییمیة 

يقود إلى مواصلة الدخول في سلوكیات مرضیة ذاتیا حیث نرفض 

وال يظھر سلوك بدون . السلوكیات التي ال نحبھا وال نرتاح لھا 

باعث فالدافع الصحیح لیس فقط القیام باألداء الفعلي للسلوك 

لكن أيضا التأثیر في العملیات األخرى التي تدخل في التعلم 

عندما ال نحفز لتعلم شيء ما قد ال نعیره اھتماما ، . حظة بالمال

وعددا . حیث ال نرغب في ممارسة أنشطة تتطلب مجھودا كبیرا 

من السلوكیات المقلدة تظھر بسرعة تجعلھا سھلة في البحث 

فقدوة . عن العملیات التي تشكل أرضیة للتعلم بالمالحظة 

ن مع الكبر ، يطور األطفال تتكون في الغالب من تقلید فوري لك

األطفال مھارات رمزية وحركیة تساعدھم أو تتیح لھم متابعة 

والفشل في تكوين أو تكاثر سلوك مقلد . سلوكیات أكثر تعقیدا 

ينتج من انتباه غیر كاف ، أو رمزية واحتفاظ غیر مالئمین ، أو نقص 

في االستعدادات الجسمانیة أو المھارة أو التطبیق أو الحافز الغیر 

  .مناسب أو أي فرع من ھذه العملیات أو األشیاء جمیعا 

  

أن أي سلوك يقوم به الفرد يمكن تعلمه بدون تجربة مباشرة _  21

للتعزيز ، فنحن مثال ال نحتاج إلى تعزيز لكي نعیر اھتماما لألصوات 

. المزعجة ألن تأثیر المثیر نفسه يتحكم في اھتمامنا وانتباھنا 

ر من خالل عملیات رمزية عندما يكون والتعلم بالمالحظة يظھ

الواحد منا عرضة لألنشطة المقلدة وقبل صدور أي استجابة ، لذا 

في حین أن مثل ھذا التعزيز . فھو ال يعتمد على تعزيز خارجي 

يلعب دورا في التعلم بالمالحظة إال أنه لیس شرطا بل مساعدا 

فرد توقعات ال. فقط ، فدوره يسبق االستجابة وال يتلوھا 

   )373انجلز ، ( وتخمیناته للعقاب أو الثواب تؤثر في كیفیة سلوكه 



  

عملیات االحتفاظ بسلوكیات النموذج أو تخزينھا في الذاكرة _ 22

بعیدة المدى واستیعابھا وتمثلھا وترمیزھا وتحويلھا إلى صیغ 

حیث ال . رمزية تشكل إحدى األسس الھامة للتعلم بالمالحظة 

ثر بمالحظة النموذج ما لم يقم باستدخال يمكن للفرد أن يتأ

لسلوكیات النموذج واالحتفاظ بھا في الذاكرة بعیدة المدى 

واستیعابھا وتمثلھا بحیث تحدث تغییرا في بنائه المعرفي يؤدي 

ونظرا ألن فترات مالحظة النموذج . إلى تغییر في سلوكه 

لوكیة األنماط السوتكرارھا يكون محدودا فإن الفرد يقوم بترمیز 

كلمات أو ( التي تصدر عن النموذج ويتم تحويلھا إلى صیغ رمزية 

  . يمكن استرجاعھا في وقت الحق مصحوبة بأداء الفرد لھا ) صور 

  

  :   ھناك أسلوبین أو نظامین رئیسیین للتمثیل الداخلي -23

التخیل أو التصور الذھني ، فعند مالحظة الشخص يحدث نوع )  أ 

،بین ما تجري مالحظته من أنماط سلوكیة من األشراط الحاسي 

تصدر عن النموذج ، وبین الرموز التي يقوم علیھا التخیل أو التصور 

ھذه التصورات أو . الذھني يمكن معه استرجاعھا عند الحاجة 

الصور البصرية تلعب دورا أساسیا أو مركزيا في التعلم بالمالحظة 

ن المھارات اللغوية أو وخاصة خالل مراحل النمو المبكرة عندما تكو

مھارات استخدام اللغة محدودة وبصفة عامة خالل مراحل نمو 

  .قابلیات اكتساب مختلف المھارات واألنشطة 

   

فعند . الترمیز اللفظي لألحداث أو الوقائع التي لوحظت ) ب

مالحظة النموذج يقوم الفرد بعملیة الترمیز اللفظي لما يالحظه أو 

مالحظ ، وھذه األنماط أو الصیغ الترمیزية لما بفعله النموذج ال

يمكن تسمیعھا أو ترديدھا داخلیا في وقت الحق عندما يحاول 

الفرد اجترارھا أو تذكرھا ، وعملیات الترمیز اللفظي تیسر الكثیر 



من أنماط التعلم بالمالحظة ألنھا تمكن الفرد من استیعاب وتمثل 

قابلة للتخزين وتخزين الكثیر من المعلومات في صیغ سھلة 

  . واالحتفاظ 

  

تؤثر عملیات الدافعیة أو التعزيز على التعلم بالمالحظة من ) ج

خالل االنتقاء الذاتي لألنماط السلوكیة المعززة أو المشبعة التي 

  . تصدر عن النموذج 

  

االقتداء بالنموذج أو محاكاة األنماط السلوكیة التي تصدر عنه _ 24

د المالحظ والتعزيزات التي يتلقاھا أو انتقائي تحكمه دوافع الفر

  . يتوقع الحصول علیھا نتیجة االقتداء بالنموذج أو محاكاته 

  

يؤكد على أھمیة التفسیر السببي ألثر نواتج التعزيز أو _ 25

مترتباته على السلوك ، فالتعزيز يلعب دورا ھاما في التعلم 

اعتباره بالمالحظة لیس في تقوية أو تدعیم االستجابات ولكن ب

ولیس من الضروري أن يحدث . مصدرا للمعلومات المتعلقة بآثاره 

التعزيز بصورة مباشرة أو فورية كي يكون تأثیره على التعلم 

  بالمالحظة إيجابیا حیث تتوقف فاعلیة التعزيز على أھمیته 

  . النسبیة للمتعلم 

  

 التعزيز میسر لعملیة التعلم لكنه لیس ضروري إلتمامھا أو _26

  . كتساب التعلم ال

  

أن ھناك العديد من العوامل األخرى غیر التعزيز ومترتباته _  27

تقف خلف ما يعمله الناس أو يسلكونه وما ال يعملونه أو يسلكونه 

فكثیر من األنماط السلوكیة التي تصدر عن الفرد يجد نفسه . 



( . مدفوعا ألدائھا دون سبب أوتفسیر يكون واضحا له على األقل 

   )375 ـ 369يات ، الز

  

  : يوجد عددا من التعزيزات مثل _ 28

تعزيز خارجي وعالقته بالسلوك اعتباطیة : التعزيز العرضي ) أ 

ولیس نتیجة طبیعیة للسلوك ، فعدد من األنشطة التي نحتاج 

لتعلمھا من الصعب القیام بھا في بداية األمر وال تصبح ھذه 

بح بارعین ونجیدھا األنشطة ذات قیمة ومعنى إال عندما نص

الطفل يتعثر مرات عند محاولته قراءة . بطريقة فیھا مھارة ومقدرة 

بعض الكلمات أو الحروف وفي حالة عدم حصوله على تشجیع 

إيجابي في المراحل المبكرة لھذا التعلم فإنه سیصبح مثبطا 

والبواعث العرضیة ترفع من مستوى المیول . ويتوقف عن التعلم 

مارسة األنشطة أو تخفیضھا ، وينصح باستخدام والرغبات في م

البواعث لتعزيز الكفاءة واالھتمامات ، لكن في حالة األنشطة 

التي قد ال تكون مالئمة أو مھمة للشخص ولكنھا ضرورية من 

  الناحیة االجتماعیة فال بد من عمل المكافآت وزيادة الثواب والدعم  

  

 الجوھرية تظھر طبیعیة فبعض التعزيزات: التعزيز الجوھري )  ب 

في عالقتھا بالسلوك عن التأثیر الحسي ، سلوكیات أخرى تولد 

تأثیر فسیولوجیا فمثال تمارين االسترخاء تخفف من التعب واإلنھاك 

في مواقف وأمثلة أخرى لیس السلوك نفسه أو . العضلي 

التغذية الرجعیة ھي المكافأة ولكنه إحساسنا وشعورنا نحو 

  . ضا الذاتي يعزز من تطبیق أو ممارسة ھذا السلوك فالر. الموقف 

  

ويظھر عندما  ) Vicarious Reinforcement: ( التعزيز البديل )  ج 

نتعلم سلوكا مناسبا من نجاحات وأخطاء اآلخرين في الحیاة 

الیومیة ، التعزيز البديل يمكن أن يأخذ شكال عقابیا أو ثوابا ، 



 ومشاعرنا وتصرفاتنا في خمس التعزيزات البديلة تعدل أفكارنا

  : طرق ھي 

 التعزيزات لھا وظیفة إعالمیة تقول لنا ماذا سیحدث لآلخرين ●

  . عندما يتصرفون بطريقة معینة 

  

 التعزيزات لھا وظیفة دافعیة أو حافزية وذلك بإثارة التوقعات فینا ●

  .والتي تجعلنا نتلقى عقوبات أو جزاءات بسبب تصرفات مماثلة 

    

عزيزات لھا وظیفة تعلیمیة انفعالیة فالنماذج في العدة تعبر الت● 

عن رد فعل انفعالي في حین يتلقى ھؤالء عقابا أو مكافأة وھذه 

  .االستجابات بالتالي تثیر االنفعاالت فینا 

   

التعزيزات البديلة لھا وظیفة تقییمیة تؤثر في كیفیة تقییمنا ● 

 تساعدنا في تحديد ما إذا التعزيزات. لألنشطة المختلفة ونتائجھا 

  .كنا نحب أو نكره سلوكیات متعددة 

   

التعزيزات البديلة لھا وظیفة تأثیرية فنحن نتأثر بالطريقة التي ● 

  . يستجیب فیھا النموذج للمعاملة التي يتلقاھا 

  

  الناس لديھم استعدادات لردود فعل ذاتیة تتیح : التعزيز الذاتي ) د 

والتعزيز . اتھم ومشاعرھم وتصرفاتھم لھم السیطرة على اعتقاد

الذاتي يزيد من األداء من خالل وظیفته الدافعیة فاألفراد يحفزون 

ويدفعون أنفسھم لكي يعیشوا على مستوى معین من األھداف 

والمعايیر ، يختلف حجم الحافز أو الدافع الذي نضعه بناء على 

ن أھدافا واألفراد يضعو. طبیعة الباعث ومعیار األداء الفردي 

. مختلفة ألنفسھم ويستجیبون لسلوكیاتھم بطرق مختلفة 

والمعايیر التي تحكم االستجابات التعزيزية الذاتیة كونت بواسطة 



و المعايیر العالیة دائما تحاكي ألنھا تھذب من .التدريس أو النموذج 

بعد . خالل المكافأة االجتماعیة حیث أن الجمیع يباركھا ويكبرھا 

اد وضع أو تحديد معايیر ألنفسھم نجدھم يستطیعون تعلم األفر

التأثیر على سلوكیاتھم من خالل نتائج تفرز ذاتیا فنجدھم يبدأون 

أخیرا باندورا يعتقد . في مكافأة أو معاقبة أنفسھم بطرق متعددة 

أن معظم سلوكنا كراشدين منظم بالعملیة المستمرة للتعزيز 

   )378انجلز ، . ( الذاتي 

  

 عملیات االستخراج الحركي للسلوك المتعلم أو ترجمة تقوم_ 29

  : االحتفاظ إلى سلوك أو أداء تتحسن من خالل 

 التسمیع أو ترديد أو تصور أو تخیل السلوك موضوع التعلم ٠

  . بالمالحظة 

  

  .  التقريب المتتابع القائم على الممارسة في اتجاه األداء األمثل ٠

يكون ) المالحظ ( ن أن المتعلم وخالل ھذه العملیة وعلى الرغم م

قد قام بتسمیع أو ترديد وتصور أو تخیل ما تمت مالحظته عدة 

مرات إال أنه قد يعجز عند استخراجه أو إنتاجه للصیغ الرمزية التي 

وقد يلجأ . تم االحتفاظ بھا على النحو الذي صدر عن النموذج 

لنموذج البعض لتأكید تعلم مثل ھذه المھارات إلى تسجیل عرض ا

ألي من ھذه المھارات باستخدام شرائط الفیديو ثم إعادة عرضھا 

عرضا بطیئا وربما يمكن ھذا المتعلم من تكرار العرض عدة مرات 

ومع . حتى يتأكد لديه التواصل في عملیة التمثیل واالستیعاب 

ذلك عند اإلنتاج أو االستخراج الحركي للمھارة موضوع التعلم ال 

إال أنه مع التسمیع الصامت .  من أول مرة تكون صحیحة تماما

  . والممارسة بتكامل األداء الصحیح للمھارة 

  



تتمايز اآلثار التي ينتجھا التعلم بالمالحظة باختالف األھداف _ 30

التي يسعى المعلم إلى نمذجتھا لمالحظتھا واالقتداء بھا في 

  : ثالثة آثار ھي 

ويقصد به  . obsevational learning effect أثر التعلم بالمالحظة ٠

اكتساب الفرد المالحظ لبعض أو كل األنماط السلوكیة التي تصدر 

عن النموذج المالحظ بمعنى تكوين استجابات جديدة لم تكن ضمن 

الرصید السلوكي لذلك الفرد ومن ثم تضاف ھذه االستجابات 

  .الجديدة إلى رصیده السلوكي 

  

 Inhibitory-Disinhibitoryللكف  اآلثار الكفیة واآلثار المانعة ٠

Effects .  ويقصد باآلثار الكفیة أن ينتج عن التعلم كف استجابي

لبعض األنماط السلوكیة غیر المرغوبة كبعض أنماط سلوك الخوف 

أو العدوان أو قضم األظافر وغیرھا من أنماط السلوك التي يسعى 

. رد المربون إلى إضعافھا أو محوھا من الرصید السلوكي للف

ويقصد باآلثار المانعة للكف منع األسباب التي تؤدي إلى الكف 

االستجابي لبعض األنماط السلوكیة من أن تؤثر على محاكاة أو 

تقلید النموذج لھذه االستجابات كمنع استجابة الخوف لدى الطفل 

من النوم بمفرده أو في غرفة مظلمة أو التعامل مع بعض 

  .ة األلیفة أو االقتراب من الغرباء الحیوانات أو الكائنات الحی

  

 ويقصد به Social Facilitation Effect أثر التیسیر االجتماعي ٠

مساعدة الفرد المالحظ على إظھار أو إبراز بعض االستجابات 

القائمة لديه والموجودة في رصیده السلوكي لكنھا تحتاج إلى 

بعض الدعم والممارسة كي تظھر مثل الترحیب بالضیوف 

  . لمناقشة والحوار ا

  



ترى نظرية التعلم االجتماعي أن ھناك ثالث مكونات تمثل _ 31

عملیات تستخدم في التنظیم الذاتي للسلوك على ضوء عالقة 

  : السلوك بنتائجه وھذه العملیات ھي 

  ، فمن خالل مكون أو self-observation المالحظة الذاتیة ٠

 اإلنساني من حیث نمطه عملیة المالحظة الذاتیة يتباين السلوك

 وتعتمد الداللة rate ومعدل االستجابات أو تواترھا qualityأو نوعه 

الوظیفیة لھذه العملیة على نوع النشاط الذي يحظى باالھتمام 

والمالحظة ، حیث تختلف األحكام التي تصدر عن األفراد باختالف 

لقة انساقھم القیمیة وبنیتھم المعرفیة ، فالقضاة أحكامھم متع

بمدى قرب أو بعد سلوكیات األفراد عن الحدود القانونیة أحكام 

الرسامین على ضوء العمل وأصالته وبعده عن المألوف القیمة 

  .الجمالیة 

  

  ، ھل ھو مرض بحیث يستحق Judgmental التقدير الحكمي ٠

التقدير أو المكافأة أو مثیر لسخط اآلخرين ويستحق العقاب حیث 

 على ضوء المعايیر أو المستويات التي يتشربھا يصدر ھذه األحكام

الفرد في ظل اإلطار الثقافي الحاضن له وعوامل التنشئة 

األسرية وأنماطھا ، وھذه المعايیر أو المستويات ربما تكون داخلیة 

ومن ثم تظل ھذه األحكام نسبیة حیث يصعب إصدار أية أحكام 

ا النفسي أو على سلوكیات الفرد أو أفعاله مستقلة عن سیاقھ

  .االجتماعي أو اإلدراكي 

  ، والتقويم الذاتي لردود self-response االستجابة الذاتیة ٠

األفعال بصفة خاصة ، حیث تنطوي ھذه العملیة على إثارة العديد 

من التساؤالت المستمرة حول ما ھي ردود األفعال التي تستثیر 

ب ومن ثم يمكن اإلثابة وما ھي ردود األفعال التي تستثیر العقا

اختیار أنماط استجابات اإلثابة وتجنب أنماط االستجابات التي 

    )381 ـ  371الزيات ، ( .يترتب علیھا العقاب 



  

التعرض المتكرر لمشاھدة العدوان والعنف على التلفزيون _  32

والنماذج . يشجع األطفال على التصرف بعنف وعدوانیة ملحوظة 

وقد . تطوير السلوكیات العدوانیة الحیة العدوانیة تؤدي إلى 

استنتجت مراجعات الدراسات التجريبیة أن مشاھدة العنف تجعل 

المشاھد أكثر میال للعنف ، كما أن دراسات أخرى أظھرت أن من 

يشاھدون أفالما أكثر عنفا تتكون لديھم میوال عدوانیة أكثر من 

 جانب من. أولئك الذين يشاھدون عنفا أقل حد ة على التلفزيون 

آخر ، دراسات أخرى ترى أن مشاھدة السلوك والعدوان على 

التلفزيون يمكن في الواقع أن تخفیض السلوك العدائي وتساعد 

في السیطرة علیه ، فالطفل الذي يثار لیدخل في خیاالت عدوانیة 

وفي عام . يمكن أن يظھر انخفاضا ملحوظا في السلوك العدواني 

ي للصحة النفسیة األمريكي بحث  م صدر عن المعھد القوم1982

أن اإلجماع بین غالبیة الباحثین يؤكد ( كان أكثر تحديدا جاء فیه 

على أن العنف على التلفزيون بالفعل يؤدي إلى سلوك عنیف أو 

عدواني بواسطة األطفال والمراھقین الذين يشاھدون تلك 

 التقرير يصف ثالث نظريات أخرى لھا عالقة بالتعلم) . البرامج 

  .  بالمالحظة والعنف 

  

توجد عوامل أخرى تلعب دورا ملموسا في ظھور العنف _ 33

  والعدوانیة مثل مثیرات أو مؤثرات البیت والمجتمع واالستعدادات 

  .الخ ... الفردية والعوامل الموقفیة أو الموضعیة 

    

أسلوب القدوة استخدم مع األطفال والكبار من مختلف  _ 34

معة والنزالء المنومین في مستشفیات الصحة الفئات كطالب الجا

وذلك . الخ . النفسیة واألطفال الذين ال يستطیعون النطق 

بتعلیمھم بعض المھارات التي تساعدھم في التخاطب والتعاون 



في كل حالة ، القدوة . وتخفض القلق وتحسن من مستوى األداء 

 الموقف أو النماذج تصور أو تشرح الطريقة المناسبة للتعامل مع

  . والمريض يشجع على تقلید النموذج 

  

يرى يندورا أن الناس الذين يتصرفون بطرق شاذة ھم في _ 35

الغالب يملكون حسا ضعیفا من الفاعلیة الذاتیة ، فھم ال يؤمنون 

بأنھم يستطیعون بنجاح أداء السلوكیات التي تتیح لھم التكیف مع 

ھم إلى تجنب تلك توقعاتھم المتدينة تقود. الحیاة الیومیة 

المواقف التي تسبب تھديدا لھم وتشعرھم بعدم قدرتھم على 

القیام بأداء أدوار جیدة ، لذلك نراھم ونتیجة لما سبق ال ينخرطون 

في نشاطات يمكن أن تظھر قدراتھم وتعمل على تغییر حسھم أو 

ولتعرض لھذه المواقف يتم بصورة . شعورھم بالفاعلیة الذاتیة 

يستطیع ھؤالء تحسین فاعلیتھم الذاتیة وبالتالي تدريجیة حتى 

  .زيادة المدة أو الوقت الذي يقضونه في تلك المواقف المخیفة  

  

  اھتم باندورا بفاعلیة العالج النفسي وإجراءاته ، فھو يؤمن _ 36

بأنه البد وأن تبني اإلجراءات العالجیة على فھم جید للمیكانیزمات 

ر التغییر المطلوب كما أنه ال يجب األساسیة والتي بواسطتھا يظھ

أن نطبق ھذه اإلجراءات على مستوى عیادي حتى يكون لدينا 

في تلك الحاالت التي . شاھد واضح على قوة تأثیرھا وفاعلیتھا 

  .يتم التأكید فیھا على إحداث تغییرات في البیئة  

يؤكد باندورا أن تأثیرھا قصیر المدى ألنـه طالمـا أن الـشخص             _ 37

لمراقبة المعالج أو في بیئة محكمة فمعنى ذلك التحكم في    تحت ا 

السلوك ولكن ماذا بعد ذھاب تلك المراقبة والضبط الخارجي إن ما   

   )384 ـ 366انجلز ،  ( يحدث ھو انتكاس ذلك السلوك 

  
يصبح التعلم اإلنساني بطیئـا وغیـر عملـي وخطـرا إذا اعتمـد              _ 38

ج سـلوكنا الخـاص فمـن    كلیة على الخبرات المباشـرة أو علـى نـات         



غیــر المنطقــي أن يمــارس الفــرد تجــاوز إشــارات المــرور الحمــراء   

ويصطدم بسیارة أخرى أو أحد المـارة كـي يـتعلم مـدلول إشـارات               

   )364الزيات ، .  ( المرور 

  

  
 

  التطبیقات التربوية
 
 

للتعلم بالمحاكاة على غیره من أشكال التعلم          المیزة الكبرى 

ھي أنه يقدم للمتعلم سیناريو تتالى فیه أنواع السلوك المطلوبة 

، حیث لن يوضع شخص أمام عجلة القیادة في سیارة ويطلب منه 

أن يتعلم القیادة بالمحاولة والخطأ فقط ، وإنما يتعلم عن طريق 

جتماعي على أھمیة مالحظته للنموذج ، وتلح نظرية التعلم اال

التعزيز في اتباع سلوك القدوة كما أنھا تقدم أسلوبا لكیفیة إدارة 

الصف ، وتتضح أھمیة أسلوب المحاكاة في الصف المدرسي في 

  :التالي 

  

يمكن تسھیل التعلیم في الصف بدرجة كبیرة بأن نقدم النماذج = 

ث المالئمة حیث يستطیع المدرس استخدام العديد من النماذج لح

  . التالمیذ على اتباعھا 

  

صیاغة نتائج السلوك سواء كانت ثوابا أو عقابا في ضوء تأثیرھا = 

على المتعلم ،فال يمكن للمعلم أن يفترض أن المنبه الذي يعتبره 

فمثًال الشخص . ھو سارا سیؤدي إلى تقوية السلوك أو تدعیمه 

س شديد الخجل سیكون التفات أقرانه له نوعا من العقاب ولی

كما أن المعلم ال يستطیع أن يسأل تالمیذه عما . تشجیعًا له 

يعتبرونه معززا لسلوكھم إذ أن ذلك سیفقد المعزز أثره كما ھو 

  .األمر في حالة المدح والتعزيز 



  

آثار التعزيز عادة ما تكون أوتوماتیكیة بمعنى أن المعلم ال يحتاج  = 

  . ن درجات أعلى ألن يشرح لتالمیذه أنھم إذا اجتھدوا سینالو

  

  يجب أن يرتبط التعزيز أو العقاب ارتباطا دقیقا بالسلوك النھائي = 

المطلوب وبعبارة أخرى يجب على المعلم أن يضع أھدافا قصیرة 

المدى للتحصیل في الدرس بحیث يستطیع تعزيز السلوك الذي 

  . يحقق تلك األھداف 

  

 مرة ويعاقب االتساق في التعزيز ويعنى أن ال يثاب سلوك في= 

في مرة أخرى كما أنه ال يعنى ضرورة التعزيز في كل مرة يأتي 

  . فیھا التلمیذ سلوكا سلیما 

  

يجب أن تتلو النتائج السلوك مباشرة فالتأخر في الثواب أو = 

أقل تأثیرا من النتائج ) وكذلك للحیوانات ( العقاب بالنسبة لألطفال 

حد نواحي قوة التعلیم وھذه القاعدة ھي أ. المباشرة السريعة 

  . المبرمج حیث يتلقى المتعلم نتائج تعلمه في الحال 

  

يجب أن يكون الوقت الذي يمضي بین إعطاء األسئلة وإعطاء = 

  . اإلجابة الصحیحة قصیرا قدر اإلمكان 

  

يجب أن يكون التعزيز ذو قدر مناسب فإذا كان مدح المدرس = 

لمدرس إلى قدر قلیل من للتلمیذ له قیمة عظیمة عنده فسیحتاج ا

  . المدح على عكس تلمیذ آخر ال يعتبر ھذا المدح ذو قیمة لديه 

  

عمله في ) في تكوين موقف التعلم ( يجب أن يرتب المعلم = 

خطوات أو مستويات واضحة بحیث يستطیع أن يعزز كل منھا على 



حدة ومن الواضح أن التعلیم المبرمج ينسجم مع ھذه القاعدة أكثر 

   ) 162 ، 160فطیم وآخرون ،. (طريقة التقلیدية في التدريس من ال

  

  يمكن للمعلم استخدام صیغا مختلفة للتعلم بالمالحظة بانتظام = 

  

يمكن للمعلم اسـتخدام نمـاذج وتطبیقـات وخاصـة عنـدما تكـون              = 

ــة     ــشطة المعرفی ــى عناصــر مــشتركة مــن األن األھــداف تقــوم عل

وعنـدما  . طق الكلمات األجنبیـة     مثل تعلیم ن  . والحركیة أو المھارية    

تقوم على اسـتخدام التـآزر الحركـي أو العـضلي أو العـصبي مثـل        

استخدام األدوات في الرسم الھندسي ـ التشريح ـ أنـشطة الفـك     

  . والتركیب 

  

استخدام نماذج لألداء الخاطئ إلى جانب نماذج لـألداء الـصحیح           = 

 مرض يـستفید  معا في نفس الوقت فالطالب الذي يكون أداءه غیر      

من مقارنة نماذج األداء الخاطئ بنمـاذج األداء الـصحیح ممـا يـؤدي              

  . إلى تعديل سلوك األداء الخاطئ إلى األداء الصحیح 

  

عمل تطبیقات في البداية على بعض الطالب عندما يكون = 

الھدف ھو إكساب الطالب بعض أنماط السلوك التفاعلي القائم 

ات التاريخیة أو الروائیة ، على الحوار كتقمص بعض الشخصی

وتشكیل الشخصیات المراد نمذجة سلوكھا على بعض الطالب مع 

   .تقديم النموذج الصحیح لكل نمط سلوكي من خاللك 

  

تطبیق أو نمذجة األنشطة المھارية وتقديمھا دون التحدث عنھـا          = 

أي بدون قالب لفظي وعرض النشاط الـذي يـراد إكـسابه للطـالب              

 تعبیـرات لفظیـة ، ثـم اعـادة النـشاط مجـزءا مـع        غیر مصحوب بأيـة  



الحديث عن كـل جـزء منـه مـع إعطـاء تغذيـة مرتـدة السـتجابات أو                 

  . تعلیقات الطالب وتصحیح الخطأ منھا فورا 

  

توضیح كافة إجراءات وخطوات النمذجة مع توفیر المواد المتاحة         = 

  . لكي يتم اكتساب السلوك المراد تعلمه على النحو الذي تتوقعه 

  

  التحدث دائما عن المعلومات المطلوب استرجاعھا أو استدعائھا = 

ــة      ــي يمكــن فــي ضــوئھا ومــن خاللھــا حــل المــشكالت العلمی الت

المطروحـة مـع إعطـاء التعزيـز المالئــم علـى كـل تقلیـد أو محاكــاة        

للنماذج باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للمارسة القائمة على التعزيـز      

  . الذاتي 

  

وك المــراد إكــسابه للطــالب فــي ظــروف مماثلــة  نمذجــة الــسل= 

  . للظروف التي سیؤدي فیھا الطالب المھارة المطلوبة 

  

توضیح نمـاذج مـن األنمـاط الـسلوكیة التـي تـصدر عـن الطـالب                 = 

  . والتوقعات المرتبطة بھا واآلثار المترتبة علیھا 

  

استثارة انتباه الطالب من حیث السعة واألمـد مـن خـالل عـرض          = 

أدائیة صامتة للمھارات المراد اكسابھا للطالب مع اسـتخدام      نماذج  

  . األفالم والشرائح والنماذج والشفافیات المالئمة 

  

استثارة دافعیـة الطـالب مـن خـالل إيـضاح المبـررات واألھـداف               = 

التي بني علیھا انتقاء أو اختیار النماذج الـسلوكیة المـراد اكـسابھا      

ء بھا ومحاكاتھا ، مع إثارة االھتمام       لھم والنماذج التي يتعین االقتدا    

  . للبواعث التي تقف خلف ھذه الدوافع 

  



تعزيز عملیات االستخراج الحركي واألنماط السلوكیة الكامنة = 

في الرصید السلوكي للفرد مع إعطاء كل طالب الفرصة كي 

يحول االحتفاظ إلى أداء سلوكي أو مھاري وفق معدله الخاص مع 

بأداء زمالئه ولكن يمكن أن تكون المقارنة في عدم مقارنة أدائه 

ضوء االقتراب التتابعي مما ينبغي أن يكون علیه األداء أو السلوك 

  )383 _ 382الزيات ، . ( النموذج 

 

  االنتقادات

  

انتقد باندورا لتركیزه على السلوكیات الظاھرة ، على الرغم من = 

امل الخفیة ، ولتشدده ضد التحلیل إشادته وإيمانه بأھمیة العو

النفسي ، مما جعل باندورا يتجاھل مشاكل إنسانیة واضحة مثل 

   )384 ـ 365انجلز ، . ( الصراع والدوافع الالشعورية 

  

يرى الكثیرين من علماء علم النفس أن نظرية باندورا للتعلم = 

 االجتماعي القائم على المالحظة قد قدمت إطار تفسیريا ذا قیمة

نظرية وتطبیقیة للسلوك اإلنساني في سیاقه االجتماعي 

والبیئي الذي يحدث فیه وھو ما أغفلته غیرھا من النظريات ، ومع 

ھذا فإن ھناك تساؤالت ما زالت تحتاج إلى إجابات علمیة مقنعة 
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  تعلیق
 

  

حديث باندورا عن المتغیرات الداخلیة ، وتركیزه على الحتمیة = 

لنظريتة التبادلیة وبحوثه في الجوانب اإلنسانیة لألفراد أتاح 

التعامل بدقة مع تلك االستجابات االجتماعیة المعقدة خالفا لتلك 



النظريات السلوكیة الراديكالیة فنظرية سكینر مثال يمكن أن يعتمد 

علیھا لفھم السلوك المتعلم من الحیوانات كما أنھا ال تھتم إال 

بعادات وسلوكیات بسیطة متعلمة للكائنات البشرية بعیدا عن 

 تلك السلوكیات اإلنسانیة المعقدة مثل عملیة شرح وتفسیر

اإلبداع واتخاذ القرارات ، في حین أن نظرية باندورا تحسب حساب 

تلك األنواع المعقدة من األنشطة متیحة المجال لمزيد من 

عمل . السلوكیات اإلنسانیة لتصبح أكثر قابلیة للتحلیل العلمي 

ة المبكرة للطبیعة باندورا ساعد في التغلب على النظرة السلوكی

اإلنسانیة كمكینة إنتاجھا أو إخراجھا يعتمد على المواد أو 

ھذه النظرية تعتبر . المدخالت التي نقوم بتغذيتھا وبتزويدھا بھا 

مثاال ممتازا لألسلوب العلمي في دراسة الشخصیة ، فھي تعتمد 

على أرضیة علمیة بحثیة أمبیريقیة قابلة للمزيد من البحوث 

 المعملیة ، حیث أثارت عديدا من البحوث والدراسات في والتجارب

مجاالت أخرى متعددة ، كما أن مصطلحاتھا وأفكارھا الرئیسیة 

كما أنھا ) خیر الكالم ما قل ودل ( كتبت بأسلوب واضح وبطريقة 

  . منسجمة ومتناسبة مع المفھوم الحاضر للعالم 

  

اضــاته علــى الــرغم مــن أن بانــدورا لــم ينــاقش بوضــوح افتر      = 

الفلسفیة باستثناء الحتمیة التبادلیة ـ فھو أكثر تطـورا مـن سـكینر     

ــى االفتراضــات      ــة تعتمــد عل ــأن المحــاوالت العلمی فــي اعترافــه ب

على الرغم من حرص أصحاب نظريات التعلم والسلوك   . الفلسفیة  

على تحديـد أنـشطتھم بـالعلوم األمبیريقیـة ومناھجھـا العلمیـة إال            

لسفیة وتساؤالت أخالقیة ، وقد كان ذلك واضحا أنھم أثاروا قضايا ف

ــشمل     ــي ت ــب الت ــى الجوان ــاتھم عل ــق نظري فــي محــاوالتھم تطبی

وقد استخدم أسلوبا علمیـا     . تحسي المجتمع والسلوك اإلنساني     

فقــد ســاعد . وعملیــا تــشكل الفلــسفة أحــد مــضامینه األساســیة 

بانــدورا فــي تجديــد أســلوب الــتعلم والــسلوك بغرســه فــي البعــد 



إن التركیـز العلمـي   . معرفي واالعتراف ببعض أسسه الفلسفیة   ال

الذي أواله باندورا لمفاھیمه وبحوثه جعل أسلوبه شعبیا مما يؤكـد   

  .ذلك استمرارية ھذا األسلوب وتأثیره القوي 

   

نشأت نظرية بندورا داخل اإلطار الـسلوكي والتعلیمـي وتعكـس         = 

لقـصور فـي المـذھب    تركیزا على التأمل الخارجي وإدراك جوانب ا      

السلوكي الراديكالي مما جعل بندورا يؤمن بأنه من المرغوب فیـه      

إعادة تقديم المتغیرات الداخلیة مثل الفاعلیة الذاتیـة ولـم يـضحي          

بااللتزام السلوكي للبحث التجريبـي والطـرق العلمیـة المتـشددة            

فالنتیجة التي توصل لھا تتمثل في تـصحیح بعـض مـن الـصراعات              

في نظريات التعلم والسلوك ودمج مفاھیمھـا مـع نتـائج        الموجودة  

ــنفس االجتمــاعي    ــم ال ــة فــي مجــال المعرفــة وعل بعكــس . حديث

ــي       ــنظم ف ــساني ي ــسلوك اإلن ــأن ال ــؤمن ب ــدورا ال ي ســكینر ،فبان

األساس من خالل عناصر موجودة فـي البیئـة وفـي نفـس الوقـت         

لـى  فھو ال يتفق مع المحللین النفسیین الذين ينظـرون للـسلوك ع           

أنه محدد إلى حـد كبیـر بواسـطة قـوى داخلیـة ال نـدركھا أو نعیھـا              

وبناء على مرئیات بندورا فإن السلوك اإلنساني يعود إلى الحتمیـة   

المتبادلة التـي تتـضمن عوامـل بیئیـة وسـلوكیة ومعرفیـة كمـا أن                

العملیات ذات العالقة بالذات تلعب دورا رئیسیا في نظرية بنـدورا ،       

وھــو . ذات كعامــل نفــسي يــتحكم فــي الــسلوك لكنــه ال ينظــر للــ

ــصطلح  ــستخدم مـ ــذاتي ( يـ ــام الـ ــاھیم  ) النظـ ــه المفـ ــي بـ ويعنـ

والتركیبات المعرفیة التي تشكل أرضیة لـإلدراك والتقیـیم وتنظـیم           

الــسلوك ، فالــذات فــي نظريــة الــتعلم االجتمــاعي مجموعــة مــن  

ــاس     ــرتبط الن ــي بواســطتھا ي ــة والت ــات المعرفی ــات والتركیب العملی

  . یئتھم مما يساعد في عملیة تشكیل سلوكھم بب

  



ينتقد بندورا سكینر لكونه متطرفا جدا في تركیزه الرئیسي = 

على العوامل الخارجیة ، فالتفسیر الذي يطرحه سكینر غیر كامل 

ويقدم وجھة نظر مبتورة عن الطبیعة اإلنسانیة ألنه ال يأخذ في 

  . وك أيضا االعتبار العملیات الداخلیة التي توجه السل

  

وينتقد نظريات التحلیل النفسي الستخدامھا تعلیال مكررا وممال = 

التي تعطینا وصفا ال . في نسبة السلوك للقوى الالشعورية 

  . تفسیرًا للسلوك ال يضیف جديدا لحقیقة أن السلوك موجود 

  

ال يختبر بندورا وجود السلوك المحفز ، فھو ببساطة يشعر بأنه = 

 من األمور غیر المفیدة ، ال يسمح بالتنبؤ بكیفیة في علم السلوك

سلوك الشخص في وضع معین ، وال يأخذ في الحسبان التباين 

  .الكبیر للسلوك في ظروف مختلفة 

  

في مفھوم بندورا للحتمیة المتبادلة ، على الرغم من أن = 

المثیرات تؤثر في سلوكنا ، إال أن العوامل الشخصیة الفردية مثال 

فالعوامل . دات والتوقعات أيضا تؤثر على كیفیة تصرفنا االعتقا

السلوكیة والمعرفیة والبیئیة تؤثر في كل واحد وكل ھذه العوامل 
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