
 

 

 یادگیری اجتماعی 

Social Learning 

و   یکی از انواع تبیین یادگیری است که آگاهی از مفاهیم اینن نررینه  
توجه به ماهیت آنها برای کسی که با مقولة آموزش سروکار دارد، یک 

 امر ضروری است.

نظریة یادگیری اجتماعی یکی از انواع تبیین یاادگیری اتا    
امااا  کاناادایی د  زاوز     شاوا  ن  کا  لببارب دواا، او  ،ا    

 1965-69هاای   شواتی اجتماعی د  قر  دیستمو د  تال  ،ا 
 (. Nabavi, 2012مطرح کرد )

، توج  د  ماهی  لنها دارای    لگاهی از مفاهیم این نظری  
کسی ک  دا مقوبة لموزش تار،کا  دا دو یاا امار رار، ی     

کاا دردی  –های علمای  هاو لموزش ات . ازجملة این لموزش
ک  دا هاف انتقال ، ا تقاء دانشو فوا، ی کا  ، ایجااد  ات  

موظو  تصاای مااا و ،  فا      مها ب ، توانایی د  افرادو د 
 (. 1389نیاز دازا  کا  ات  )ایزدی ، همکا ا و 

یااادگیری اجتماااعی تگذیرگاانا ترین نظریااة یااادگیری ،  
توتع  ات  ،  یا  د  دسایا ی از مفااهیم اتاتای نظریاة     

عواوا  للای داین     دا د. ایان نظریا  ا لاه دا      یادگیری توتی
شاود   هاای یاادگیری  فتاا ی ، شاواختی خواناا  مای       نظری 

(Routledge, 2001 د  ،اقااا و د  ا،اتااا  دهاااة .)و 1980
هاای    تیا ، تحلیو نظر می تر د  تحقیقاب دوا، ا کامالً ،ارح
تار از شاواخ  انساا  د      جام  ا، تمایو د  ا ائ  یا مر، ی

ای کا  ،ی از نظریاة    ی اجتماعی داش . نظریا  زمیوة یادگیر
عواوا  نظریاة    یادگیری اجتماعی گسترش دادو خیلی ز،د دا  

(. Bandura, 1999یادگیری شواخ  اجتماعی شاواخت  شاا )  
-نظریا  اجتمااعی  »عواوا    د  ،اق و دوا، ا نظریة خود  ا دا  

کوا. این نظریا  ااا اودی دارای د  و     تاریح می« شواختی
 ,Green & Pielکوا ) ییر  فتا  انسا  فراهم میدیوی ، تغ لیش

2009 .) 
د  عبا تیو نظری  دوا، ا دا تگکیا در نقش فعال یادگیرناا    

د  داف  اجتماعی ، د  نظر گرفتن نقش ابگوهاا د  اجتمااع   
فراتر از  فتا گرایی تبیین شا و ، عال،  دار زاوز   فتاا یو    

، زداا ( ،   ظ های شواختی )انگیزشو خودتوظیمیو زاف زوز 

گیارد. از ایان  ،    در میاجتماعی ، تعامو لنها دا هم  ا نیز د 
ایاان نظریاا  د  مباااز ی اااو  فرزنااالر، ی ، ابگولاانیری  
نوجوانااا  ، زتاای دا، هااای خودکا لمااای ، خااودتوظیمی  
دز گسااا   کااا درد ماااذری دا د. هماوااین کااا درد ل  د    

ب اجتمااعی  د مانی ، اصالح  فتا و ا تباطا های  ،ا  فعابی 
ها ماهود ات  )جا،یاای کالتا  جعفاریو     ، تبلیغاب  تان 

1393 .) 
نظری  یادگیری اجتماعی مبتوی در این ایا  ات  ک  ما از  

لماوزیم.   تعامو خود دا دیگرا  د  یاا دساتر اجتمااعی مای    
طو  جااگان و داا ماااها   فتا هاای دیگارا و  فتا هاای       د 

مااها   فتا های دیگرا و شود. افراد لس از  مااد  ایجاد می
ای  ،یژ  اگار تجردیااب ماااها     کوواو د  ل   فتا   ا تقلیا می

های مردوط د   فتا  ماااها    لنها م ب  داشا یا شامو لاداش
 (. Bandura, 2001شا  داشا )

توانا دا،  تغییار  فتاا     دراتا  این نظری و یادگیری می 
گویواا کا     مای اتفاق دیفتا. دا  عباا ب دیگارو  فتا گرایاا      

 .یاادگیری دایاا داا تغییار دائمای د   فتاا  نااا  داد  شاود        
لااردازا  یااادگیری اجتماااعی  کاا  د  مقادااوو نظریاا  د زااابی

توانوا ازطریق مااها  توها یااد   گویوا از لنجا ک  مردم می می
هاا   دگیرناو ممکن ات  یادگیری لنها بز،ماً د  عملکرد لنهاا  

ات  موجر د  تغییار  فتاا     ناا  داد  ناود. یادگیری ممکن
 (.Rutledge, 2001 , Bandura, 2006, Nabavi, 2012ناود )
دوا د  نظری  یادگیری اجتمااعیو افاراد طای تا  مرزلا        

گیرنااا  از یکااایگر یاااد ماای ی، ابگااودردا ا تقلیاا مااااها و 
(Nabavi, 2012  د  مرزل  ا،لو افاراد مای .)    توانواا ازطریاق

ای(. د   )یااادگیری مااااها  مااااها  از یکااایگر دیاموزنااا 
مرزل  د،م زا ب ذهوی عامو مهمی دارای یاادگیری اتا     
)تقوی  ذاتی(. مرزل  تاومو دا  ایان نکتا  اشاا   دا د کا        

شاود ، داا فرایواا     یادگیری بز،ماً موجر د  تغییار  فتاا  نمای   
 ,Rutledge, 2001, Newmanشاود )  تاازی دنباال مای    مال

2007, Nabavi, 2012 .)  

شودو ماال   رادی ک  مااها  مینوع یادگیری د  اف د  این 
ناموا. مرزل  د،م ، تاوم   تازی می یوا یادگیری  ا مال، فرا

یادگیری اجتماعیو تقلیاا ، ابگاودردا ی  فتاا و د  صاو تی     
افتا ک  فرد د  مرزل  ا،ل نتایج م ب  ، مطلاو   ا   اتفاق می

 (. Bandura, 1999مااها  کوا )
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، ا در اهمی  مااها  ، ابگودردا ی از دوادراین نظریة دوا 
های عاطفی دیگارا  تگکیاا دا د    ها ، ،اکوش  فتا هاو نگرش

گویوا. دواا، ا اههاا     ای می ک  د  ل  یادگیری مااها  طو ی 
کوا اگر افراد مجبو  داشوا درای اطالع از لنا  دایا انجاام   می

اگر  دهوا توها د  تگذیراب اعمال خودشا  تکی  کوواو یادگیری
ل،  خواهاا شاا    نهای  دشوا  ،  ناج  لمیز نباشاو دی مخاطر 

(Bandura, 2006 .) 
 

 ای یادگیری مشاهده

و دوا، ا لزمایش معر،ف خاود  ا داا ناام لزماایش     1961د  
انجام داد تا نظریة یادگیری اجتماعیو زااقو « عر،تا دادو»

تا زا،دیو ابگوهای  فتا ی  ا در تی کوا ، افراد د  زاال  
داد  د   فتا های شخصی خودو  فتا های ماااد  دعاا    شکو

ها  ا دیاموزنا. نتایج دوا، ا از این لزمایش تایر   از عمو مال
کماا تغییار تمرکاز د      شواتی ما    ا تغییر داد ، دا    ،ا 
شواتی داناگاهی از  فتا گرایی نا  د  شواختی اعتباا     ،ا 

 ,Newman & Newman 2007; Nabaviفرا،انای گرفا  )  

،شاتم   ای دارای رار    ها هیچ تاویق ، انگیاز   (. دا 2012
تادگی از  فتا هاایی تقلیاا    عر،تا د یاف  نکردنا. لنها د 

کردنا کا  ماااها  کارد  دودناا. دواا، ا ایان لایاا   ا         می
ای نامیاا ، عواصار مااذر د  ل   ا شاامو      یادگیری ماااها  

ا  داد یادتپا یو دازتوبیا ، انگیز  دانسا . ،ی ناا   توج و د 
کوواا کا  د     لموزنا ، تقلیا مای  ک  کودکا   فتا هایی  ا می
اناا. د  ایان فرایوااو ا، تا  ماال       افراد دیگر مااها  کارد  
 ای  ا ماخص کرد:   اتاتی یادگیری مااها 

  یا ابگوی زنا و ک  شامو یا فرد ،اقعی ات  ک   فتا ی
 کوا.   دها یا اقاام می  ا ناا  می

  هااا ،  و کاا  شااامو توصاای یااا مااال لموزشاای کالماای
 توریحاب مردوط د  یا  فتا  ات .

  های ،اقعی یا داتتانی  یا مال نمادینو ک  شامو شخصی
هاای   هااو درناما    هااو فایلم   ات  ک   فتا هایی  ا د  کتاا  

 ,Routledgeدهوا )  ین ناا  می های ل  تلویزیونی یا  تان 

2001; EDCI, 2001; Nabavi, 2012.) 

هاای اجتمااعی    وا د فاوق لماوزش مهاا ب   دا توج  د  م 

ای درای فهم اعمال  ای ،تیل  ازطریق ابگوی یادگیری مااها 
دیگرا  ، خوانا  ذهن لنها ات . د  ،اق و اوین تقلیاهایی 

هاا  ا   توانوا تعامالب اجتمااعی  ا تساهیو کارد و ا تبااط     می
تر تااخت  ، مراقبا     افزایش داد و افراد  ا د  یکایگر نزدیا

ج  متقادو  ا دین لنها افزایش دهوا ، اگار ایان د تا     ، تو
داشاو لس مقلاا  خو  دایا د  تاخیص هیجاناب دیگارا   

خودی عمو کووا ، این موجار دا  هماابی دیااتر داین       نیز د 
 (.  1391شود )ابسو  ، هرگوها و  ها می انسا 
کا دردی نیز دا توجا  دا  ماهیا     -های علمی د  لموزش 

توانا داعا  ،قاوع    ا ائ  یا مال نقش میلنهاو ابگوگیری ، 
دار شاغو داشاا ، فارد  ا د  ایان       یا  فتا  ، مها ب مبتوی
 (. 1395لو  ، همکا ا و  جه  تاویق کوا )قردا 

 

 تقویت درونی

م ادا    های یادگیری ات  کا  دا    تقوی  د ،نی از دیگر قابه
نوعی لاداش د ،نی مانوا  ر، و  رای  ، ازسا  موفقی  

کا  از  (و 2008شود. د  عقیاا  ماو ، ، جفاری )    توصی  می
کوواو ایان ناوع    مفاهیم یادگیری اجتماعی دوا، ا زمای  می

هاای داخلای تگکیاا دا د ،     یادگیری نیز در افکا  ، شاواخ  
هاای شاواختی  شاا     های یادگیری دا نظری  توانا د  نظری  می

کما کوا. د  همین  ادط و دوا، ا از این  ،نا انتقااد کارد ،   
عتقا دود ک  تقوی  دیر،نی توها عامو تگذیرگنا  د  یادگیری م

(. اوااین 1392؛ شااعیبیو  Nabavi, 2012،  فتااا  نیساا  )
تگکیای در افکا  ، شواخ  د ،نی د  ا تبااط دخاایا  داین    

کوا )امیوایو   شواختی کما می-های یادگیری ،  شای نظری 
1396 .) 

 

  سازی فرایند مدل

توانواا   ای ماردم مای   ی ماااها  گویاا د  یاادگیر   دوا، ا مای 
اطالعاب جایای  ا یاد دگیرنا دا،  لنک   فتا  جایاای  ا  
داار،ز دهوااا. عااواملیو هاام د  مااال ، هاام د  یادگیرنااا و  

توانوا د  موفقی  یاا عاام موفقیا  یاادگیری اجتمااعی       می
نقش داشت  داشوا. هماوین دایا مرازاو ، نیازهاای خاصای    

 درل، د  شونا )هما (. 
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تاازی ذکار    ا اها  شارط  زم  ا د  فرایواا ماال   دوا،  
توانا دا موفقیا    کوا. دا د نظر گرفتن این مرازوو فرد می می

مال  فتا  شخص دیگری  ا انجام دها. قادو ذکر اتا  کا    
این اها  شرط د  دین افراد متفاا،ب اتا . افاراد مختلا      

 ;Routledge, 2001 فتاا  متفاا،تی  ا داا یکاایگر دا ناا )     

EDCI, 2001; Nabavi, 2012.) 

 داشوا:   این شرای  شامو موا د زیر می 
در  ،یااادهای ابگوشاا  )یعوای تماایز ماالو       ماتموتوجه: 

جاذدااة عاااطفیو لیایاااگیو  ،از ، ا زش کااا کردی ل ( ، 
هااای زساایو  کووااا  )یعواای هرفیاا   ماخصاااب مااااها 

 ,Banduraانگیختگیو لمای  اد اکیو ، تقوی  قبلای اتا  )  

کووا  مال دایا د  ماخصاب  عبا ب دیگرو مااها   (. د2001
 (. EDCI, 2001; Routledge, 2001مردوط د  ل  توج  کوا )

شااامو  مزگرداناای نمااادیو   یادسههرا و ی یههاد  و:   بههه
دهی شواختیو تمرین نماادیو تمارین زرکتای اتا       تازما 

(Bandura, 2001 د .)    کوواا  دایساتی    عبا ب دیگارو ماااها
شویاا ی یا دیاا ی ابگو  ا  مزگردانی کارد  ،  های  دازنمایی

یاد دساپا د.  ،ش تمارین ، تکارا   اهای دارای افازایش        د 
 (.Routledge, 2001;  EDCI, 2001خاطرتپا ی ات  ) د 

هاای   شامو قادلیا  فرایند تولید  فتا  یا بازسازو حرکت: 
گااری دازتااازیو صااح  دااازخو د   فیزیکاایو خودمااااها 

کووا  دایا قاد  داشاا  فتاا     یگرو مااها عبا ب د داشا. د  می
 (.EDCI, 2001ابگو  ا ازنظر فیزیکی توبیا کوا )

شامو تقوی  خا جیو تقویا  نیاادتی   فرایندهاو انگیزشی: 
(. Bandura, 2001ای( ، خودتقاااویتی اتااا  ) )ماااااها 

شاا    کووا  دایا دخواها  فتا  مااها  عبا ب دیگرو مااها  د 
 (. Routledge, 2001; EDCI, 2001 ا انجام دها )

کاادردی دارای ا تقااء یاادگیری     -های علمای  د  لموزش 
تاازی   ها دایا د  اها  ،رعی  رار، ی ماال   ازطریق مال

یعوی توج و نگهاا یو دازتازی زرکتی ، انگیز  توج  کارد  
هااای متواتااه  ا د  محاای   ، داارای هاار ،رااعی و فعابیاا 

 کا  درد.   کالتی د 
 
 

یری اجتماعی باا تکییاد بار    های یادگ اصول نظریه
 رویکرد شناختی

 گانه . اصل جبرگرایی متقابل یا تعامل سه1

-اصو جبرگرایی متقادو درلایة مبانی یادگیری نظریة شواختی
گونا  کا  د  شاکو     اجتماعی دوا، ا تعیین شا  ات . هماا  

( ناااا  داد  شااا  اتاا و طبااق ایاان اصااو: د  دیاااگا    1)
تیلة نیر،های د ،نی خود ، اجتماعی اشخاص ن  د -شواختی

هاای   طو  خودکاا  توتا  محار     شونا ن  د  توق داد  می
گان و لویا ، متقاداو   دیر،نی. دلک  یادگیری دراتا  تعامو ت 

دین ت  عوصر  فتا و شواخ  ، تایر عوامو شخصی ، ،قای  
 ,Betz, 2007; Green & Pielلانیرد )  محیطای صاو ب مای   

شخصاای شااامو  ( کاا  د  ایاان اااا او و عوامااو   2009
ها ،  اهبردهاو تفکراب هاوش ،   اعتقادابو انتظا ابو نگرش
گاراو   در، -گرا های فردی )د ،  هرفی  شواختی فرد )تفا،ب

داشااا؛ ،قااای   فعااال ،  یرفعااالو ل ام ، مبااطرا  ،...( ماای
محیطاای شااامو مواااد و ابگوهاااو ،رااعی  لموزشاایو نتااایج  

فیزیکای   های اجتمااعی ،  عملکردهاو مردما  دیگرو موقعی 
دیااا  شااا  اتاا  ،  فتا هااای فاارد نیااز شااامو عملکردهاااو 

ها ، اهها اب کالمی ات  یاا کاوش ، ،اکاوش فارد      انتخا 
 ,Nabavi؛1390خواها یاد دگیرد )تای و   نسب  د  لنا  می

 (. د  این م ل  ا تباطی خودکا لماای فارد )درداشا    2012
 یااز مو دن دهای اعماال   دارای تاازما    هایاا  توانایی از افراد
عهاا  دا دو زیارا    خااص( نقاش مهمای  ا دا      فعاابیتی  درای

انتخا  کا و کساه مهاا ب ، صارف ،قا  ، کوشاش د       
داشوا. انتظا  اتاتاد از   یادگیری ماذرنا ، رامن اتقرا  ل  می

 (. 1392شاگردا  نیز مایا این ا تباط ات  )شعیبیو 

-شناختیگانه نظریة یادگیرو  . عناصر تعامل متقابل سه1شکل 
 (Nabavi, 2012اجتماعی )

 �    
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کاا دردی نیاز دایساتی دا  لویاایی ،      -های علمی د  لموزش
تعامو دین ت  عوصار دانااجویا و  فتا هاای دانااجویا  ،     
محی  ا، ک  شامو کال  یا فبای لموزشی ، اجرایی فرایوا 
یادگیری ات  توج  کرد. درای م الو دازخو د اتاتاد )عاماو   

گنا د. ایان   )عامو شخصی( اذر می محیطی( در خودکا لمای
دیا  اتتاد ک  تو کا  دز گی کردی اذر دهتری دار دانااجویا    
خواها داش  تا این جمل  ک  من شا داشتم تو این  ا یااد  

 دگیری.  
دراینو جه  تگذیر دین این ت  عامو همیاا  یکای    عال،  

شاونا. ،قتای زنااگی     نیس و  ابباً یا یا د، عامو  ابه می
داشا ، قوانین زیادی  شاب دا ای نظم ، ترتیه می کالتی د 

اناا. ،قتای تاگذیراب     در ل  زاکم ات و عوامو محیطی  ابه
شاونا   شوناو عوامو شخصای  اباه مای    محیطی رعی  می

 (.  1392)شعیبیو 
 
 . اصل خوداثربخشی یا خودیارآمدی2

شواتی دواا، ا تبیاین    خوداذردخای درلایة مفاهیم انسا  اصو
-موج  در این تبیینو تگکیا  ،یکرد شاواختی  شود ، عل  می

اجتماااعی داار کوتاارل ، تگذیرگاانا ی انسااا  داار فرایواااهای  
انگیزشاای ، اد ا  ، ازسااا  شااخص از شایسااتگی خااود 

(و ایان مفهاوم دا  دا، هاای     1385ات . د  عقیا  تانترا  )
توانا در موقعیتی مسل  شاود ، نتاایج    انسا  د دا   ایوک  می
شااود. خوداذردخااای اذااری  مردااوط ماایم بتاای توبیااا کواااو 

قا تموااا داار  فتااا  داشاات  ، داار انتخااا  تکااابی  توتاا   
هااو مقا،ما  ،    گانا د ، گساترش کوشاش    یادگیرنا  اذر می

نظار دواا، او    دهاا. دا    تاگذیر قارا  مای    لیارف   ا نیز تحا  
های خود د  انجام  های م ب  یادگیرناگا  از توانایی درداش 

رانگیختگی لنا  مااذر اتا . ایان    تکابی  د تی د  میزا  د
شود ک  لنها دا اشاتیاق   ازسا  کفای  ، شایستگی داع  می

دکوشوا ، ماب زما  دیاتری  ا صارف مطابعا  کوواا ، د     
کاا  گیرناا )کاایو و     زو مسئل و  اهبردهاای مواتابی  ا دا    

1389 .) 
موزباة یاا زابا  ذهوای      این مفهوم د  معوای کلای دا    

هاا ،   ة تصو  افراد د  ماو د مهاا ب  شود ک  درلای تعری  می

لای و خودکا لماای    یزی شا  ات . دراین هایاا  لی توانایی
د  دا، ها ، فکرهای د ،نی افاراد اشاا   دا د کا  لیاا خاود      

لمیاز  ا   توانایی  زم درای انجاام کاا ی نول، انا  ، مخااطر     
هاای خاود  ا    توانوا د  شاکو اذردخاای مهاا ب    دا نا یا می
کا گیرنااا یااا خیاار  ،کااا  داا  ناااازی یااا کسااها داارای  ا 

(Bandura, 1999  .) 
شااا   ا دراتااا  ادا   خااود از   افااراد مساایر شااغلی  

 ,.Naktiyok et alکوواا )  هایاا  تعیین ، انتخا  مای  توانایی

اگر دا، هاای خودکا لماای د  لناا  م با  داشاواو       .(2010
ق شاونا.  کووا ک  موف دهی می ای تازما  گون  اقااماتاا   ا د 

د  مقادوو ،قتی این دا، هاا موفای داشاواو زتای اگار دا ای      
هایااا    عل  ایوک  د دا   تواناایی  های  زم داشواو د  مها ب

تردیا دا نا داا  ارطرا  شکس  شاا  ،  فتاا   ا انجاام    
شاونا  فتاا   ا  هاا     دهوا یا ،قتی دا موانا  مواجا  مای    نمی
 (. Hartsfied, 2003کووا ) می
شرط اتاتی درای شکوفایی  خودکا لمای  ا لیشدوا، ا  

اتتعاادهای لوها  شاغلی افاراد د نظار گرفا  )محساوی ،      
های زیاد ناا  داد  ات  کا    (. نتایج در تی1392همکا ا و 

توانا د   اتتای انجام یا مهاا ب گاام    فرد توها هوگامی می
دردا د ، شغلی  ا ایجاد کوا کا  دا ای خودکا لماای داا  ،    

 Boyd & Vozikisهای خود داشاا )  مواتبی از تواناییتصو  

1994; Rauch & Frese, 2007; Fitzsimmons & Douglas, 

2011; Diaz-Garcia & Jimenez-Moreno, 2010.) 

کاا دردی نیاز ایان اصاو دارای      -های علمای  د  لموزش 
هااا ،  ا زیااادی داناااجویا  از دا، هااای م باا و شایسااتگی  

دا د. تحقیقاب زیاادی نیاز دا  اذار     های لنا  کادرد  توانموای
م ب  خودکا لمای داناجویا  ، قصا لنا  درای انجام یاا  

-Diaz؛ 1390مها ب اشا   کردناا )ز افااانی ، تالیمانیو    

Garcia & Jimenez-Moreno, 2010 ،داراینو اتااتیا    (. عال
هاای تاازنا     ،تیلة  تانا  لیام توانوا خوداذردخای  ا د  می

دانااجویا و ماااها  موفقیا  دیگارا  ،     نفس دا    اعتمادد 
 تجردة موفقی  د  خود ا تقاء دخاوا.

 
  . اصل یادگیری خودتنظیمی و خودگردانی3

شواتای نظریاة    اصو یادگیری خود توظیمی در مفاهیم انساا  
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شود ، عل  این تبیین تگکیا زیاد ایان اصاو    دوا، ا تبیین می
توظایم ،  در فعال داود  انساا  ، نقاش مااذر ا، د  کوتارلو      

داشاا ، تواناایی فارد     مایری  خود ، محای  یاادگیری مای   
؛ تاانترا و  1384لداادیو   کواا )بطا    یادگیرنا   ا دیاتر مای 

1385 .) 

: خودلموزی. 1انا از:  عبا ب عوامو ماذر د  خودتوظیمی 
،گو دا خود درای هاای  ، تمرکز دار  فتاا ؛    اتتفاد  از گف 

. خودتاویقی 3ود؛ . خودتوجی مااها  ، توجش  فتا  خ2
، خودتوبیهی: ،قتی فارد خاودش خاود  ا تااویق یاا توبیا        

. خااودکوتربی محاار : لفریااا  یااا انتخااا    4کوااا؛ ،  ماای
هایی ک   فتا  مطلو   ا تقوی  یا  فتاا  ناامطلو   ا    محی 

 (.EDCI, 2001دها ) کاهش می
 
 های فردی . اصل تفاوت4

یوااهای  هاای شخصای ، فرا   های فردی د  جوب  اصو تفا،ب
شواختی ، انگیزشی مطارح د  یاادگیری شاواختی اجتمااعی     

شواتی نظریة  طو  ماخص از مفاهیم انسا  ماهود ات  ، د 
های فردی د  اها  فرایوا  دوا، ا درداش  شا  ات . تفا،ب

ای نقش دسازایی دا د. دارای م االو     ماذر در یادگیری مااها 
هاای   هاای زسای ، توانمواای دازنماایی     تفا،ب د  هرفیا  

تصویری موجر د  در،ز اشکال متووعی از فرایوااهای توجا و   
شود. دا توجا  دا     یادتپا ی ، دازتوبیا د  یادگیرناگا  می د 

هااای زیسااتی افاارادو   شااا تااوی هماارا  دااا تغییاار هرفیاا  
کواا   های شواختی ، انگیزشای لنهاا نیاز تغییار مای      توانموای
 (.1384لدادیو  )بط 

 
  . اصل عملکرد5

دوا، ا درخالف  فتا گرایا و معتقا ات  ک  یاادگیری بز،مااً   
توانواا اطالعااب    شاود. ماردم مای    موجر د  تغییر  فتا  نمای 

جایای  ا فارا دگیرناا داا،  لنکا  تغییاری د   فتا هاای       
لشکا شا   خ دومایا. این مفهوم دا  تماایز داین عملکارد ،     

هاوم ،  یادگیری اشا   دا د. دیا  تمایز دین یاادگیری یاا مف  
کوواا   فتاا     صو ب ات  ک  ،قتی مااها  عملکرد ل  داین

دهاو د  معواای عاام یاادگیری ل      شا   ا انجام نمی مااها 

هاا از  ا  ماااها     (. د  ،اق و انسا Bandura, 2006نیس  )
کوواا کا  د  هماا  زماا       ها معلومااتی  ا کساه مای    نمون 

دارای م االو    (.1396ل، نا )امیویو  یادگیری د  نمایش د نمی
کادردیو داناجویا  لاس از ماااها    -های علمی د  لموزش

لموزنا کا  شاایا     فتا  مال )زنا  یا نمادین( مفاهیمی  ا می
 د  هما  شرای  زمانی دا ای کا درد یا عملکرد نباشا. 

 
 . اصل یادگیری فعال و جانشینی6

یادگیری فعال ، جانایوی نوعی یادگیری ات  کا  ازطریاق   
اد  ، تجرد  کرد  لیامااهای عماو توتا  شاخص     انجام د

شونا ، لنهایی کا    گیرد. اعمال موفق نگ  داشت  می انجام می
شاونا. یاادگیری    گردناو کوا  گناشت  می موجر د  شکس  می

افتا ، از مااها   جانایوی د   یا  عملکرد لشکا  اتفاق می
ابگوی زنا و تمبوبیا یا  یر انسانی )دارای م االو صاحب     

هااای کااا تونی( یااا مواااد      زیواناااب یااا شخصاای  کاارد
ابکتر،نیکی )تلویزیو و نوا  ،یائوییو کامپیوتر( یاا نااریاب   

ها ن  توها یادگیری عملای  ا   گون  یادگیری شود. این ناشی می
دخااوا کا  از لیامااهای موفای یاادگیری نیاز        اتتحکام مای 
(. یادگیری جانایوی دیااتر  1392کووا )شعیبیو  جلوگیری می

یادی ات و یعوای لگااهی د داا   تااختا       یا فعابی  لگاهی
های نمادی از  ا  عماو    فتا  یا  ،یاادهای محیطی دازنمایی

دهواو  جانایویو ازطریق مااها  افرادی ک  کا ی  ا انجام می
 (. 1396شود )امیویو  زاصو می

توانا این اصاو   کادردیو اتتاد می-های علمی د  لموزش 
ها یا ایفای نقش لیااد  تاازد ،    نام  نمایش ا ازطریق اجرای 

تا یج در لگاهی دانااجویا  افاز،د  گاردد ، داا ماااها        د 
هااا مفاااهیم جایااا  ا جاناااین کووااا. داناااجویا      نقااش

هاایی  ا کا  از    کوا ، مها ب توریحاتی  ا ک  اتتاد ا ائ  می
کوواا. د  نتیجا و ازطریاق     دهاا ماااها  مای    خود ناا  مای 

های یا مها ب  ا ن  هما      درخی مابف مااها  ممکن ات
دهاا تاا دزخاو د      ا دیاموزنا. تمارین دا  اتاتاد اجااز  مای     
هایااا   ا تکمیاو    اصالزی د  داناجویا  داها تاا مهاا ب  

 کووا.
 



 یاجتماع یادگیری

 6 

 . اصل الگوبرداری و مشاهده7

هاای   دگرگاونی  ای از  شات  دوا، ا اصاطالح ابگاودردا ی  ا   
 ا  مااها  یاا یاا   دانا ک  از   فتا یو شواختی ، عاطفی می

(. این اصو د  فرایواا  1396)امیویو  یال دت  می  داوا ابگو 
ای ، هماوااین یااادگیری خااودتوظیمی    یااادگیری مااااها  

شواتای   . هماوین دا توج  د  مفاهیم اخاالق ت امو دتوج  
ههو  ، نقش لر نگ این اصاو  ا د  مباانی    وتوا  دوا، ا می

کا    (. هوگاامی 1383اخالقی ، تردیتی مااها  کرد )صمایو 
گیرناااو  کووااا  ، ابگااو د  کوااا  هاام قاارا  ماای     مااااها 
کوواا    شود. ماااها   طو  خودکا  انجام نمی گیری د  ترماق

درای یادگیری از لنهاا درانگیختا    ابگوها  د من توج  ر ایاد
 انواا م مهمای  ایها هاای ابگوهاا اذر   و ،یژگای ماواین هشود. 

دااار شاااا و اعتباااا  ، اشاااتیاق  شایساااتگیو تاااااد  ادا  
 (.1389)کایو و  گیری دا نا ترماق

 وکووا  از شخصای کا  موقعیا  داا تر دا د     فرد مااها  
انتقاال   بهتا کواا. نتاایج  فتاا  ابگاو      دیاتر ابگودردا ی می

کووا  اعماابی  ا   شود. مااها  های عملکردی ا، نیز می ا زش
. نتیجااة گیاارد کاا  معتقااا اتاا  داا  لنهااا نیاااز دا د یاااد ماای

ابگودردا یو انتقال اطالعاب د داا   مواتاه داود   فتاا  ،     
 بهتا نتایج ، عمو د  لنها ات .  فتا های ذمردخش دیگرا  

کوواگا  ازتماا ً   شود. مااها  کوواگا  می درانگیختن مااها 
  کوواا مواتاه   کووا کا  فکار مای    دیاتر از ابگوهایی تقلیا می

شات  داشاوا. هماواین لنهاا     ای دا دهوا  هستوا ، نتایج لاداش
کووااا کاا   فتا هایاااا و فاارد  ا د   ابگوهااایی  ا دنبااال ماای

کوا. لیار،ی از ابگاو ،قتای     هایش کما می دتتیادی د  هاف
شود ک  داانوا قاد  دا  یاادگیری    کوواگا  دیا  می د  مااها 

، اجرای ل  ابگوی  فتا ی هستوا. مااها  اوین ابگوهاایی  
 (. 1384لدادیو  )بط  شود خودکا لمای می بهت

تواناا   کادردی نیز ابگودردا ی مای -های علمی د  لموزش 
تاری  ا دارای لماوزش  فتاا  جایاا       تر ، اذردخش  ا  تری 

 اتاتاو اتااتیا دایساتی دانااجویا   ا د       فراهم تازد. د این
معرض ابگوهای متووع قرا  دهوا. درای م االو دارای دخاش    

ابتحصایال  ،   یاو فاا   عملی هر د   از کا شواتاا و اتاات  
کا لفریوا  موفق دعوب کووا یا فیلم لموزشی مارتب  لخاش   

 عمو لیا.  نمایوا یا از ابگوهای موفق دازدیا د 
 پذیری  . اصل رسانه و جامعه8

نظریة یادگیری اجتماعی معتقا ات  ک  فرد ازطریق مطابعا   
ایو  فتا هاای مواتاه  ا فارا     هاای  تاان    ، مااها  نمونا  

فهماا کاااام دتات  از  فتا هاا لاااداش     ردو یعواای مای گیا  مای 
طریاقو مخاطباا     دیواا. از ایان   یا کیفر مای  گیرنا ، کاام می
کوشوا د  زناگی ،اقعی لاداش دگیرنا ، دوادراین د  تقلیا  می

کوواا   ای گارایش لیااا مای    های  تان  ، ابگودردا ی از نمون 
 (.  1392)شعیبیو 

ای تصویریو موبا   ه خصوص  تان  های جمعی د   تان  
هاا    تان »نویسا:  اصلی یادگیری اجتماعی هستوا. دوا، ا می

اگرا  توها موب  یادگیری اجتماعی نیستوا ، نفوذ ، تگذیرشا  
د  دیگر موااد  یاادگیری یعوای ،ابااینو د،تاتا  ، معلماا        
،ادست  ات و ،بای  ،ی ماردم تاگذیر مساتقیم دا ناا ، ایان       

هاای اجتمااعی    خصی یا شبک تگذیرگنا ی د  میانجی نفوذ ش
 (.Bandura, 2004« )گیرد صو ب نمی

لانیری   نظریة یاادگیری اجتمااعی د  ماو د اذار جامعا       
هااا ، نیااز اقتبااا  ابگوهااای متعاااد عملکاارد توتاا    تاان  

ها د  این معوا  لنیری  تان  مخاطبا  کا درد دا د. نقش جامع 
ی  فتااد  ها ، هوجا های مقبول ، جاا هاو ا زش ات  ک   تان 

اجتماعی  ا از  هگن  لااداش ، توبیا  نماادین دارای اناواع      
لانیری فرایواای    دهوا. جامعا   متفا،ب  فتا  د  مردم یاد می

لموزد تا عبو یا جامع  ، فرهواگ   ات  ک  طی ل  فرد می
ترتیاه دا  موجاودی ،اقعااً اجتمااعی ،       ایان  خاص شود. د 

 (. 1392فرهوگی دال شود )شعیبیو 
کاادردی ازطریاق   -هاای علمای   د  لماوزش  این اصو نیز 

هاای مجاازی ازقبیاو     هاا ،  تاان    ها د  شابک   تاکیو گر، 
هاااو لساا  ابکتر،نیااا ، ...  ،اتسااا و تلگاارامو ،یااائوا 

گنا ی فایلمو عکاسو گازا شو     لنیر ات  ، دا اشترا  امکا 
های گر،هی د  ا تقاء دانشو نگرش ، مها ب  مقاب  ، مباز  

 داناجویا  ماذر ات .  
-هاای علمای   نظریة یادگیری اجتماعی د  ا تباط دا لماوزش 

داشاواو دا  ماوا دی     کا دردیو ک  عماتاً مبتوی در شاغو مای  
های خاصو  ،یاادهای  ازقبیو اتتعاادهای ژنتیکی ، توانایی



 یاجتماع یادگیری

 7 

کوترل )عوامو اجتماعیو شارای  شاغلی ،    محیطی ،  یرقادو
گیری های انجام ،هیف ؛ تجا   یاد شرای  لموزشی(؛ مها ب

هااو   گیری این تجاا  ؛   با    ، انواع ل  ، اگونگی شکو
نگارو نقاش    نگار ، جهاا    ا زش ماا وو دا، های خویااتن 

عواوا    های شغلی ، ابگوهاای موفاق شاغلی دا      کووا  تقوی 
گیری  نتایج یادگیری ، عوامو ماذر در انتخا  شغو ، تصمیم

، داراینو دا  نقاش عقایاا ، دا، هاا       لردازد. عال،  شغلی می
های شغلی افاراد نیاز    گیری ها د  انتخا  ، تصمیم خودگویی

توج  کرد  ات . تگکیا این نظری  در مها ب ات  ، د  نقش 
؛ 1390)بیپتااو   یادگیری د  انتخا  شغو توج  کرد  اتا  

 (.  1390تمیعی ، همکا ا و  ؛1388ز،نکرو 
دوادراین درای طرازی محتوای لموزشی د  جها  ،قاوع    

کاا دردیو  -هاای علمای   در شغو د  لماوزش  ییا  فتا  مبتو
عوامااو اجتماااعی د درگرفتاا  از نظریاا  یااادگیری اجتماااعی 

هاااو اهااااف درنامااة د تاایو  دایسااتی د  محتااوا ، ترفصااو
( 1395لو و  های تا یس ، یادگیری تلفیق شونا )قردا   ،ش

 د   اتاااتای خودکا لماااای ، یاااادگیری   ، دانااااجویا 
 خودتوظیمی هاای  شونا.

هااا ،  ایاانو محققااا  معتقانااا کاا  د  زمیوااة  ،ش داار  عااال،
تاوا  ابگاو ،    در نظریاة دواا، او مای     اهکا های عملی مبتوی

اا اودی ماخص د  زوز  لموزشی طرازی ، ا ائ  کرد ک  
د  تاا  زااوز  شااواختیو  فتااا ی ، اجتماااعی لاتااخگوی  

ها ،  اهکا های عملی  تاا ب اتاتیا ، مردیا  دود  ،  ،ش
 ها ،  فتا های نامطلو  ، افزایش کاهش رع  ا د  جه  

 شااا ، لیااارف   فتا هااای مطلااو  ، هماوااین دهبااود    
دهای ، انگیزشاای داا  لنهاا ا ائاا  دهااا    فرایوااهای خااودنظم 

  (.1394طلهو  )قوبری

 اتتاو دراتا  نتایج این مقاب  ابگویی درای تلفیاق   د این 
 کاادردی د  -های علمای  نظریة یادگیری اجتماعی د  لموزش

کاا گیری   هاای دا    ا ائ  شا ک  مطادق ل  ادتاا گام (2)شکو 
این نظری  ، تپس لیاماها ، داازخو د ل، د  شاا ، د  هار    

 مرزل   ،ش ، فرایوا مرتب  تاریح شا. 

 
 

                                           گا  اول: 

            (                                        

)             

                                             گا  دو : 

                                                     

                             

                                         گا  سو : 

                 

1    - 2        -

       

3       -

            

4           -

        
                                پیامدها: 
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  شناسی یتاب

 یاادگیری  های نظری  در ای مقام (. 1391ابسو و م. اچ. ، هرگوها و دی. ل . )
 دهم. تهرا : انتاا اب د، ا .  اکبر تی (. اا  شانز )ترجمة علی

(. لشوایی کودکا  دا متو  کهن فا تی دا  ،شی خالقان  1396امیویو  . )
فصالوام  نقاا   ، لویا دا  ،یکرد د  نظری  یاادگیری اجتمااعی دواا، ا.    

 . 163–189(و 14)4و کتا  کود  ، نوجوا 
(. ا زیاادی ،راعی    1389ایزدیو ص.و صابحی عمرا و ا. ، قرداانیو ع. ) 

فصالوام   لموختگاا  دانااگا  جاام  علمای کاا دردی.       اشتغال دانش

 . 24-1(و 2)3و انجمن لموزش عابی ایرا 
(. نظریا   1390جا،یای کالت  جعفریو ط.و معانیو ص.و ،  راویو ز. ) 

های تردیتای ل . ا،باین    اجتماعی دوا، ا ، د ب  –یادگیری شواختی 
تردی و د،م ، تاوم   های علوم شواختی د  تعلیم ، همایش ملی یافت 

 . 1390لذ ما  
 هااای نیاا  لیاااگوکووا  تبیااین. (1390) .ع تاالیمانیو ،.   ز افاااانیو

فصلوام   هیافتی ناو  کاا، زی.  هورتتا  هورجویا  دین د  کا لفریوان 

 . 107-124(و 3)2و د  مایری  لموزشی
)ترجماة زهارا    ماا،   مسیر شغلی دا  ،یکرد کاو نگار  (. 1388ز،نکرو ،. )

 تفی ، محما را عادای(. اصفها : انتاا اب جهاد داناگاهی.یو
 زساین  تاعیایو  )ترجمة شاها   ،اناواتی تردیتی(. 1385تانترا و ز. )
عراقای(. تهرا : انتاا اب ماتس  خاماب فرهوگای   مهایا دانافرو
  تا. 

هاای   نظریا  (. 1390تمیعیو ف.و دا با و ا.و عادایو م. ، زسایویا و  . ) 
)مسیر تکامو انتخا  شغو(. اصافها : انتااا اب    شغلی ماا،   مسیر

 جهاد داناگاهی. 
(. تقلیااا ، یااادگیری اجتماااعی. قادااو دتااتر  د :  1392شااعیبیو ف. )

http:// www. 2noor. com/ wp- content/ books/ 82/ 2104.pdf. 
لموزا  ، ،اباین.  (. در تی خودتوظیمی یادگیری دانش1383صمایو م. )

 . 157-175(: 1)34و اواتی ، علوم تردیتیفصلوام   ،ان
(. تاا،ین  1395لدادیو ع.و فرزبخشو  . ، د ، و ع. ) لو و ا.و شفی  قردا 

در تلفیق نظری  یادگیری اجتماعی داا   گیری شغلی مبتوی درنام  تصمیم
نظری  لردازش اطالعاب شواختی ، مقایس  اذردخاای ل  داا ابگاوی    

ا لفریوانا  دانااجویا  علمای    اوامحو ی. مطابع  ماو دی  فتاا  ک  
 . 51-64و 192و ناری  کا  ، جامع کادردی. 

تردیا .    ، تعلایم  د  دواا، ا  نظریا   (. کا دسا  1394قوباری طلاهو م. )  
 و ماتس تالم  ا تقای ، توادلموزی ملی مجموع  مقا ب ا،بین همایش

 تاازما   تگییایا   داا  کاشامر  عاابی  لموزش ماتس  ، جوا  گلبانگ
  .264-260و1زی. توادلمو نهب 

 . اا  نهم. تهرا : انتاا اب تم . ،اناواتی تردیتی(. 1385کایو و  . )
 . تهرا : انتاا اب تم .  ،اناواتی تردیتی(. 1384لدادیو ح. ) بط 

)ترجماة مهاای    ای  یزی د ما  د  مااا،   زرفا    طرح(. 1390بیپتاو ز. )
 تاا اب تم . لدادی(. تهرا : ان لدادی ، عبااهلل شفی  زا ع دهرام

(. نقش لموزش کاا لفریوی  1392محسویو ع.و موتویو ح. ، جمابیو م. )
د  نگرش کا لفریوانا  ، داا،  خودکا لماای عماومی دانااجویا .      
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 ()عبو هیئ  علمی داناگا  تهرا   رائی امیر را

 )داناگا  تهرا ( فاطم  کاهمی
 

 ها معادل

 Albert Bandura لببرب دوا، ا

 Socialization لنیری جامع 

 Reciprocal determinism جبرگرایی متقادو

 Self-instruction خود لموزی

  Self imposed Stimulus خودکوتربی محر 

 Verbal instructional model مال لموزش کالمی

 Symbolic model ینمال نماد

 Social Cognitive Learning نظریة یادگیری شواخ  اجتماعی

Theory (SCLT( 

 Active & Succession learning یادگیری فعال ، جانایوی

 Observational Learning ای یادگیری مااها 

 


