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 گانه تقویت بر ابعاد تربیتی با الهام گرفتن از تیملی در نقش عوامل سه

 3های دینی نظریه یادگیری اجتماعی و آموزه

 1، ابوبکر ثالث2علی سعیدی
 

 
 چکیده 

این ابعاد . کند یمی از اهداف هستند که فرایند تربیت آنها را دنبال ا مجموعهابعاد تربیتی 

هرکدام از این ابعاد نقش  .دنباش یماخالقی و بعد اجتماعی  شامل بعد شناختی، بعد رفتاری و

. روندو شاخص مهمی در تربیت انسان به شمار می اصلی در تشکیل شخصیت انسان بازی کرده

اند اما نظریه شناختی اجتماعی  ی زیادی وجود دارند که به فرایند تربیتی کمک کردهها هینظر

های شناختی و  ی از روشحداکثری برای استفاده ا نهیمزبا ترکیب دو عامل شناختی و رفتاری، 

از طریق ارائه الگو اطالعات الزم را در  توان یمبر اساس این نظریه . محیطی فراهم کرده است

تبع آن رفتارهای ظاهری موردنظر نیز ایجاد یا حذف  ذهنی متربی ایجاد کرد و به واره طرح

گانه  به آن است، این است که نقش عوامل سه دادن پاسخسؤالی که این مقاله به دنبال . شوند

ی این ها افتهها وجود دارد؟ ی ای میان آنیادگیری اجتماعی در تربیت چیست و چه رابطه

که  دهد یمای گردآوری و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند نشان  پژوهش که به روش کتابخانه

تقویت یا اصالح رفتارهای موجود  تنها برای گرفته از این نظریه نه نشئتهای تربیتی  روش

توانند برای پیشگیری از وقوع رفتارهای نامطلوب نیز  گیرند بلکه می قرار می مورداستفاده

این نظریه، تربیت عالوه بر اینکه فرایندی اصالحی است  بر اساسپس . گیرند مورداستفاده قرار

 .باشد فرایندی پیشگیرانه نیز می

های  گری متقابل، آموزهماعی، ابعاد تربیتی، الگودهی، تعیینیادگیری اجت :لیدیکواژگان 

  . دینی

  

                                                      
 
 22/32/3155: تاریخ پذیرش مقاله – 13/6/3155: تاریخ دریافت مقاله 
2
 ی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان خراسان رضویشناس رواناستادیار گروه  
1
 ی تربیتی، جامعه المصطفی مشهدشناس روانکارشناسی ارشد  
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 مقدمه

و راهبردهای خود را  ها هینظرهر مکتبی بر اساس برداشت و نگاهی که نسبت به انسان دارد، 

ی استخراج اتیاز نظرهای تربیتی خود را  پیرو رویکرد رفتاری، روش شناسان روان. کند ایجاد می

بر اساس این  .نامند های یادگیری رفتاری می ی رفتاری یا نظریهها هینظررا  ها نآاند که  کرده

ی محیطی ها محرکی محیطی است و بر اساس ها محرکها، رفتارهای انسان تابع  نظریه

این . رفتارهای مطلوب را تقویت نمود و رفتارهای نامطلوب را کاهش داد و زدود توان یم

کند، بر اساس  یرانه است؛ یعنی اینکه هر رفتاری که انسان ابراز میفرایند، فرایندی کامالً یادگ

، شناسان روانالبته گروه دیگری از . افتد اتفاق می آگاهانه ریغهای آگاهانه یا  یادگیری

ی کار دستدهی و  ه تغییر رفتار همیشه از راه پاداشککرده و معتقدند  دییتأشناختی را  روش

توانند اثرگذار باشند  های مذکور نیز می ویتی غیر از روشهای تق محیط نیست، بلکه روش

شناسانی که نقش محیط و فرایندهای شناختی را باهم  یکی از روان(. 22، ص3560، 3والکر)

این نظریه بر اساس . گذار نظریه یادگیری اجتماعی است ترکیب کرده است، آلبرت بندورا پایه

گذاری این نظریه به نظریه شناختی  و علت نام نتایج تحقیقات آلبرت بندورا بنا شده است

اجتماعی یا نظریه یادگیری اجتماعی این است که در آن بر عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار 

 (.3150، سیف) تأکید شده است

بندورا بر یادگیری از طریق الگوبرداری تأکید دارد و معتقد است که مقدار زیادی از 

ای و  در این نظریه فرایند واسطه. شود ه رفتار دیگران آموخته میهای ما از راه مشاهد یادگیری

طور فرض  است و این قرار گرفتهتأثیرپذیری شدید انسان از محیط اجتماعی مورد تأکید 

آذربایجانی، ) کند شود که این فرایند نقشی عمده در ایجاد شناخت و تنظیم رفتار بازی می می

 (.138، ص 3166

دارد که داند و اظهار می یمناقص  را( وخطا شیآزمایادگیری از راه )ادگیری های ی بندورا نظریه

ی تربیتی آموزشی ها برنامههای کوشش و خطا برای  سازی رفتاری و روشهای زنجیره روش

سازی کالسیک  با شرطی مثال عنوان به(. 68، ص2399، 2کلب) باشند ینم استفاده قابلپیچیده 

رانندگی رفتاری پیچیده است که   وجوان رانندگی آموخت، چونتوان به یک ن ینمیا فعال 

سازی فعال نیز قضیه به  در مورد شرطی. سازی کالسیک آن دشوار و خطرناک است شرطی

یکی دیگر از اظهارات بندورا این است که بسیاری از رفتارهای پیچیده . همین شکل است

                                                      
1  .Walker 
2
. Kolb 
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ها  ویژه انسان به ها سمیارگانس این دیدگاه، بر اسا. اند الگوهای قبلی مشاهدهحاصل  ها سمیارگان

آقا ) گیرند ها را فرامی ها، قوانین، راهبردها و عقاید و نگرش ها و مهارت با مشاهده دیگران دانش

 (.203، ص3168یوسفی و دیگران، 

داند، ولی او این  یمعنوان روشی برای تأثیر گذاشتن بر رفتار مهم  بندورا تقویت مستقیم را به

 کند تواند از طریق تقویت مستقیم آموخته شود یا تغییر یابد، رد می ه را که رفتار فقط میعقید

او معتقد است که انسان موجودی است با توانایی شناختی برای (. 51، ص 2332، 3مخرجی)

های محیطی و تعیین هدف و انگیزه برای خود و از طریق تجربه  یدهپدتحلیل  بررسی و

بندورا (. 2331، 2یو چن رسیپ) واند خود را در جهت مطلوب قرار دهدت یمغیرمستقیم نیز 

 -ک رغم پذیرفتن نقش شرطی شدن و تقویت در تبیین رفتار آدمی، با نقش سنتی محر به

ازنظر بندورا، بخش وسیعی از . کند عنوان تنها شیوه مطالعه رفتار، مخالفت می اسخ، بهپ

 در اولین تحقیق بندورا و والترز. گیرد ورت میهای انسان با مشاهده و تقلید ص یادگیری

در زمینه علل خانوادگی پرخاشگری، بر اهمیت یادگیری از طریق مشاهده رفتار ( 3592)

ترین عامل رشد افراد  ای را مهم بندورا یادگیری مشاهده، از آن به بعد. دیگران تأکید شده است

 (.325، ص3169کدیور، ) .حساب آورد و یادگیری آنها به

های دینی وجود دارند  ی تربیتی که در آموزهها دستورالعملنظریه یادگیری اجتماعی بندورا با 

دیدگاه اسالم در مورد رفتار انسان . های یادگیری دارد شباهت بیشتری نسبت به سایر نظریه

خداوند سبحان اساس و منشأ رفتار . و غیراکتسابی است( محیط)مبتنی بر مبانی اکتسابی 

خوی، طریق و هیأت روانی انسان یا وشاکله مجموع نیات، خلق. داندرا بر پایه شاکله می انسان

محیط فرد، چه محیط درونی و چه محیط بیرونی یعنی آنچه که به طرز . همان شخصیت است

گردد و چه آنچه فرد را احاطه کرده، بر روی نیت و تصمیم تلقی فرد از پیرامون خود مربوط می

فطرت . وخو و ساختار روحی و روانی او مؤثر استد و راه و روش و مذهب فرد و خلقآگاهانه فر

نیز که به مثابه خلقت اولیه هر موجود و طبیعت سالم و نیالوده وجود انسان، بر قصد و عزم او 

البته از دیدگاه اسالم تنها فطرت و محیط عامل تعیین کننده رفتار انسان . گذاردتأثیر می

جاسبی و )انسان در ارتباط با پیرامون خود و اعمال و رفتار خود دارای اختیار است نیست بلکه 

 (. 3138محمدنوربخش لنگرودی، 

                                                      
1
 . Mukherjee 

2
 . Pierce & Cheney 
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های دینی، تأکید بر یادگیری از طریق از دیگر شباهت ها بین نظریه یادگیری اجتماعی و آموزه

های حسنه تأکید اسوهگیری از الگو و پیروی از در منابع اسالمی، بر بهره. سرمشق و الگوست

لَقَد کانَ لَکُم »: ، اشاره دارد(ص)سوره احزاب به همین نقش الگویی پیامبر 23آیه . شده است

مسلّماً برای شما ؛ «فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَۀٌ حَسَنَۀٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللَّهَ وَالیَومَ اآلخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثیرًا

کویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز در زندگی رسول خدا سرمشق نی

امیرالمؤمنین علیه السالم مؤمنان را به همین گونه پیروی از  .کنند دارند و خدا را بسیار یاد می

اُنظروا اَهلَ بَیتِ نَبیِّکم فَاَلزَموا »: اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله سفارش می نمایند

عوا أثَرَهم، فلَن یُخرِجوکم من هُدیً ولن یُعیدوکم فی ردیً فَاِن لَبَدوا، فَالبِدوا، و اِن سَمتَهم، وَ اتَّبِ

به خاندان پیامبرتان بنگرید و  ؛«نَهَضوا، فَانهَضُوا و التَسبِقُوهم فَتَضِلّوا، و الَتَأخّروُا عَنهُم فَتُهلِکوا

ا را از راه رستگاری بیرون نخواهند روند بروید و پی آنان را بگیرید که هرگز شمبدان سو که می

ها بر آن. اگر ایستادند بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. کرد و به هالکتتان باز نخواهند آورد

 .گردیدشوید و از آنان پس نمانید که تباه میپیشی مگیرید که گمراه می

و عوامل مؤثر بر تربیت به حال طبق این نظریه و آنچه از آموزه های دینی درباره تربیت و رفتار 

ای  ما رسیده است، این سؤال پیش می آید که آیا الگودهی و الگوپذیری یا یادگیری مشاهده

شود ویژه یادگیری رفتارهایی خاص است یا تمامی ابعاد تربیتی را  که در این نظریه بیان می

در این رابطه پرداخته دهی به این سؤال ابتدا به برخی مفاهیم نظری  برای پاسخ ؟گیرد دربرمی

 .گیرد ها با ابعاد تربیتی مورد بررسی قرار می و سپس ارتباط آن
 

 یشناس مفهوم

 تربیت .3

ص  9ج ابن منظور، )و به معنای زیاد کردن است « ربب»یا « ربو»تربیت از مشتقات ماده  

و رشد ازنظر اصطالحی، تربیت به معنای رسیدگی به موجود زنده برای دستیابی او به (. 326

یا فرایندی منظم و مستمری که هدف آن ( 28، ص 3153مصباح یزدی، )ظاهری و باطنی  نمو

مورد جانبه شخصیت پرورش یابنده در جهت کسب و درک معارف بشری، هنجارهای  رشد همه

واژه تربیت گاهی در (. 3163سیف، )جامعه و شکوفا شدن استعدادهای آنان است  رشیپذ

توان کار یک صنعتگر در شکل نو  ینمرود، اما درواقع  یموان نیز به کار مورد پرورش گیاه و حی

جان را تربیت نامید چون تربیت و پرورش مستلزم فعلیت بخشیدن به  بخشیدن به یک ماده بی

به ( جانبه رشد همه)تعبیر (. 3139مطهری، )است ها  استعدادهای نهفته و شکوفاسازی آن

ها  ین ابعادی که در فرایند تربیتی به آنتر مهم. یتی اشاره داردتمامی ابعاد ترب اهمیت توجه به
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اند از بعد شناختی، بعد اخالقی و رفتاری و بعد اجتماعی که در این مقاله  شود عبارت یمتوجه 

 . گیرند مورد بررسی قرار می

 یادگیری اجتماعی .0

پذیرد و متقابالً بر  انسان، او همیشه از محیط اجتماعی تأثیر می مقتضای اجتماعی بودن به 

، 3150، سیف)بخش مهم نظریه بندورا به همین مقوله مرتبط است . گذارد محیط نیز تأثیر می

یادگیری اجتماعی بر این امر تأکید دارد که انسان در ضمن تأثیرگذاری بر محیط (. 350ص 

واره  طرح تواند شناخت، انگیزه، افتند، می اجتماعی، از اتفاقاتی که در محیط اجتماعی می

اینکه این  به باتوجهپس (. 336ص ، 3538هال، )ها را کسب کند  ها و انگیزه رفتاری، بینش

باشند از این لحاظ است که  موارد سائق اصلی در فرایند تربیت و بروز رفتارهای آدمی می

ای در بعد  یادگیری مشاهده. توان گفت که یادگیری اجتماعی با ابعاد تربیتی ربط دارد می

تأثیر  تیوترب میتعلناختی، عاطفی، حرکتی جسمانی، اجتماعی، اخالقی و هنری و ابعاد دیگر ش

طور که انسان با  بر اساس نظریه شناختی اجتماعی همان(. 09م، ص  2332 مخرجیْ) دارد

تواند در بقیه ابعاد  سمانی را یاد بگیرد، میج - تواند رفتارهای حرکتی مشاهده دیگران می

برای اینکه یادگیری اجتماعی صورت بگیرد، بندورا به چهار مرحله؛ . تأثیر بپذیردتربیتی نیز 

اشاره کرده است که  مرحله توجه، مرحله یاد داری، مرحله بازآفرینی حرکتی و مرحله انگیزشی

طبق این . باشند به ترتیب به ابعاد حسی، ذهنی، جسمی حرکتی و گرایشی انسان مربوط می

علت است که متربی به الگوهای  این آمیز نبوده شاید به اجتماعی موفقیت نظریه، اگر یادگیری

واره ذهنی خود نسپرده است، یا ازلحاظ  ها را به طرح شده توجه نکرده است یا آن تربیتی تعریف

ها به دست نیاورده  های الزم برای انجام آن ها را بازتولید کند، یا مشوق جسمی نتوانسته آن

آمیز باشند،  های اجتماعی تربیت موفقیت پس برای اینکه روش(. 033ص ، 3158سیف . )است

 .این مراحل توجه شودباید به 

 گری متقابلتعیین .9

شناسی بر رفتار و فرایند ذهنی تأکید دارد، فرایند تربیتی نیز رفتار  طور که علم روان همان 

گیرد  ی قرار میمورد بررسلم سؤالی که در این دو ع ترین بنیادی. داند انسان را موضوع اصلی می

توان  دهد، می بنا به جوابی که فرد به این سؤال می« علت رفتار آدمیان چیست؟»این است که 

مثل )گرایان  محیط. گرا، یا چیزی دیگر نامید گرا، هستی ، فطرت(گرا تجربه)گرا  را یک محیط او

قویتی محیط است، لذا اگر های ت دهند که رفتار تابعی از وابستگی چنین جواب می( پاولوف
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ها یا از پیش  گرایان بر سرشت فطرت. های محیط تغییر یابند، رفتار تغییر خواهد کرد وابستگی

گرایان بر  هستی(. 036پیشین ص ، سیف) کنند های فرد تأکید می ها، صفات و اندیشه آمادگی

ستگی نیست بلکه محور، ورزند و معتقدند که انسان اسیر هیچ واب انتخاب آزاد افراد اصرار می

پاسخ بندورا این است که شخص، محیط و (. 036، ص 3158سیف، ) انتخاب خود انسان است

یک  کنند تا رفتار بعدی شخص را تعیین نمایند و هیچ تعاملی عمل می به طوررفتار فرد باهم 

 حساب آورد ن بهکننده رفتار انسا عنوان تعیین توان جدا از اجزای دیگر به را نمی از این سه جزء

 (. 359، ص 3538 هال،)

عنوان عامل مهم در تربیت شناسایی شده  شده و هرکدام به موردتوجهدر تعالیم دینی به سه 

در منابع دینی هم، به این حقیقت عنایت شده است و در بعضی از موارد، بر محیط . است

ان لم تکن »: طور آمده که این( ع) نیرالمؤمنیامخیلی تأکید شده است؛ مثالً در روایتی از 

 (353نهج البالغه، حکمت )« حلیماً فتحلم فانه قل من تشبّه بقوم اال اوشک ان یکون منهم

شود کسی خود  اگر بردبار نیستی، خود را بردبار بنمای؛ زیرا کم می: السالم ز فرمود علی ز علیه

مطلب اشاره دارد که اتفاقات  این روایت به این. ها نشود از آن اندک اندکرا شبیه قومی سازد و 

طور که حلم  داشته باشند همان ریو تأث کننددر اتفاقات درونی انسان نفوذ  توانند یمبیرونی 

« قل»از تعابیری همانند . شود یمورزی ظاهری و نمادی تبدیل به حلم ورزی حقیقی و باطنی 

در اموری چون بردباری شود که روایت، ارشاد به این واقعیت است که  فهمیده می« اوشک»و 

ظاهر او در باطن  اندک اندکچنانچه کسی بردبار نباشد؛ لیکن خود را همانند بردباران سازد، 

، چون حلم یک شود یمها خواهد شد از اطالقی که در این روایت مشاهده  سرایت کرده و از آن

در  تواند یمن ، پس حلم ورزیدشود یمحالت نفسانی است که شامل بعد رفتاری و بعد عاطفی 

بر رفتار انسان اثرگذار  تواند یمهمچنین عوامل شخصی نیز  .مؤثر باشد ذکرشدههمه ابعاد 

« اذ جائهم بأسنا تضرّعو و لکن قست قلوبهم فلوال»: کند آیه زیر این مطلب را بیان می. باشند

 که یورتدرصها رسید، توبه و تضرع نکردند،  پس چرا وقتی بالی ما به آن...  (01انعام )

قساوت قلب که یکی از عوامل شخصی است، باعث تغییر در . بود فراگرفتهرا قساوت  شانیها دل

آن رفتار  برخالفها به شکل خاصی باشد اما  رفتار ظاهری شده که در جایی که باید رفتار آن

 .کردند

یگر تأثیرپذیر عالوه بر موارد ذکرشده، در منابع دینی ضمن تأکید بر اینکه انسان از موجودات د

گذرد، این رابطه دوسویه، میان انسان و موجودات  است و خود نیز بر همنوعان خود تأثیر می

افتد،  ها که توسط انسان اتفاق می برای مثال، تخریب جنگل. خورد عالم طبیعت نیز به چشم می

و آلودگی ی برای زندگی شخصی انسان از قبیل زلزله و گرمایش زمین بار انیزباعث پیامدهای 
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کم برخی از بالیای  آید که دست ای از آیات قرآن کریم به دست می از دسته. شود یمهوا 

ظهر الفساد فی البر »: آمده طور نیای ا هیآ، در مثال عنوان به. طبیعی ریشه در اعمال انسان دارند

یدار های مردمان پد ؛ تباهی در خشکی و دریا به سبب کرده«والبحر بما کسبت ایدی الناس

توانند باب رحمت و برکت را بر روی  طور ایمان و عمل صالح نیز می همین (03روم، ) .شد

اهل القری امنو واتقو لفتحنا علیهم برکات من  ولوان» .زندگی اجتماعی اهل زمین بگشایند

 ها برکتایمان آورده و پرهیزکاری کرده بودند، هر آینه  ها یآباد؛ و اگر مردم «السماء و االرض

رسیم که  از این آیات به این نتیجه می (.58اعراف، ) میگشاد یم ها آناز آسمان و زمین بر 

گذارد لذا اگر رفتار انسان  تواند بر دیگران اثر بگذارد بلکه بر محیط نیز اثر می می نه فقطانسان 

به شکلی مطلوب درآمده، بر سالمت محیط اجتماعی او اثرگذار خواهد شد و محیط اجتماعی 

 .سالم خواهد شد و اگر محیط اجتماعی سالم شد، محیط فردی نیز سالم خواهد شد

 نقش یادگیری اجتماعی در فرایند تربیتی
اساس نظریه یادگیری اجتماعی مشاهده و الگوپذیری است و از طریق مشاهده عالوه بر اینکه 

توان بر مبنای  ز میهای هیجانی مانند ترس و شادی را نی ، واکنششوند یم گرفته رفتارها یاد

ترس و شادی از دو عامل مهم در فرایند تربیتی . روش جانشینی یاد گرفت و شرطی کرد

در قرآن و . هستند که در تعالیم و منابع اسالمی از آنها برای هدایت تربیتی استفاده شده است

یت رفتاری وجود دارند که از طریق برحذر کردن و ترساندن به تقو لیقب نیازااحادیث مواردی 

و حاالت جهنمیان را به تصویر  پردازد یم، مثل آیات و روایاتی که به توصیف جهنم پردازد یم

های  است که ایجاد واکنش دییتأطبق نظریه شناختی اجتماعی نیز این امر مورد . کشد یم

 ها، شدید هیجانی در انسان نسبت به مکان، افراد و اشیاء و بدون هرگونه تماس شخصی با آن

  (.336ص ، 3150، سیف. )طبق این نظریه امر عادی است و به رفتارهای بالقوه اثرگذار هست

طریق مشاهده دیگران را شرطی شدن  ازهای هیجانی،  بندورا فرایند یادگیری واکنش آلبرت

آقا یوسفی و )شود نامیده است و این شرطی شدن به تقلید یا الگوپذیری منجر می 3جانشینی

. اند متفاوتبا یکدیگر  2ای ید و یادگیری مشاهدهتقلطبق این نظریه (. 202ین، صدیگران، پیش

-سرمشقیرا از طریق ز ای متضمن تقلید باشد یا نباشد؛ ممکن است یادگیری مشاهده چرا که

هایی  با مشاهده کردن رفتار الگو و تکرار کردن آن رفتار، این امکان وجود دارد که پاسخ 1یریگ

                                                      
1
 . Vicarious Conditioning 

2
 . Observational Learning 

3
 . Modeling 
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 های موجود را نیرومند یا ضعیف کنیم ایم و پاسخ که قبالً هرگز انجام نداده را اکتساب کنیم

در فرایند تربیتی نیز ممکن است متربی یک پدیده را  نی؛ بنابرا(091، ص3165شولتز، )

. مشاهده کند ولی در مقام رفتاری از آن در موارد مختلفی استفاده کند و اجرا کند

زیرا،  شود یمی و الگوپذیری آشکار آموز عبرتلب تفاوت بین این مط به باتوجه گرید عبارت به

ی دریافت پیام و ابراز رفتار آموز عبرتالگوپذیری تکرار خود رفتار مشاهده شده است اما 

 . ی مختلف استها تیموقعمتناسب با آن در 

ی ا د شدهبامشاهده در ابداع رفتار جدید، آزمایش او درباره عروسک  ریتأث مسئلهدلیل بندورا بر 

ها در تحقیقات اولیه،  آزمودنی. متر است یسانت 323تا  53است که به طول  "بوبو"به نام 

ی را مشاهده کردند که به بوبو لگد و آن را کتک سال بزرگدبستانی بودند که  کودکان پیش

بزن تو »کشید  کرد، فریاد می که به عروسک حمله می یدرحالالگو  سال بزرگاین . زد می

که این کودکان با عروسک تنها گذاشته شدند، از  یوقت. «!پرتش کن تو هوا»و « !دماغش

ای از خشونت  بلکه رفتارهای بدیع و تازه ی مشاهده کرده بودند تقلید کردندتازگ بهالگویی که 

ها با رفتار کودکان گروه گواه که حمله الگو به عروسک را ندیده  ینارفتار . از خود ابتکار نمودند

افراد گروه گواه، پرخاشگری نشان  دوبرابرمعلوم شد که افراد گروه آزمایشی . د مقایسه شدبودن

پس یادگیری اجتماعی تنها مربوط به یادگیری رفتار (. 133، ص 3165ارنسون، ) دهند می

ی از رفتارهای زیادی باشد که با رفتار ا رشته، بلکه ممکن است باعث یادگیری شود ینمخاصی 

 .نزدیک هستندمشاهده شده 

باشد که مربوط به  یمکمک اصلی نظریه یادگیری اجتماعی به فرایند تربیتی در مواردی 

ی و آموز عبرتاسوه سازی، . باشد یمها و هیجانات  یشگرایجاد و االگودهی و سرمشق گیری 

های برگرفته از متون دینی هستند که با نظریه یادگیری اجتماعی ارتباط  محیط سازی از روش

 (.336، ص 3156ثالث، )ارند د

 گری متقابل بر سه بعد تربیتینقش تقویتی مفهوم تعیین

اما طبق نظریه شناختی . انجامد یمسازی، تقویت به یادگیری  یشرطهای  یهنظربر اساس 

بر اساس این . گذارد یمیر تقویت بر شناخت انسان، بر انگیزه نیز اثر تأثاجتماعی عالوه بر 

یادگیری به معنای کسب توان رفتاری است و  .ی و عملکرد تفاوت وجود داردنظریه بین یادگیر

است و برای تبدیل یادگیری به عملکرد  شده کسبهای  عملکرد به معنای عملی کردن یادگیری

، رفتارها و عوامل ها شناخت)گانه  بندورا عوامل سه. کننده و انگیزاننده نیاز هست یتتقوبه 

عنوان عوامل انگیزشی نیز  ها را به داند بلکه آن ینمعوامل یادگیری  عنوان فقط به را( محیطی
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توان به نتیجه  یمدر صورت استفاده مناسب از این عوامل، (. 335، ص 3150سیف ) داند یم

بعد شناختی، بعد رفتاری و اخالقی و بعد )خوبی در تربیت انسان از لحاظ سه بعد مهم تربیتی 

 :گانه تربیتی به شرح ذیل است گانه بر ابعاد سه یر عوامل سهثتأکارکرد و . رسید( اجتماعی

 بعد شناختی( الف

انسان از طریق . باشد یمطبق نظریه شناختی اجتماعی، تجربه یکی از منابع مهم شناخت 

از رویدادهای محیطی،  جا بهبا استفاده  ؛ لذاکند یماتفاقات و رویدادهای محیطی تجربه کسب 

ها،  یدهعق، ها نگرشیت نها درکرد و  مند بهرهتجارب مهم و ارزشمند  توان انسان را از یم

یید تأاز نظر دینی این مطلب مورد . و راهبردهای او را به مسیر مناسب هدایت کرد ها دانش

امام علی . شود یمشناخت معرفی  دهنده پرورشعنوان منبع مهم دانش و  است و تجربه به

؛ از تجربه دانش تازه به «و فی التجارب علم مستألف»: مایدفر یم باره نیدر ا( السالم یهعل)

 (.269، ص 33مجلسی، ج )آید  یمدست 

ی شناختی ها واره طرح دهنده نظمبر عاملیت انسان و پذیرش اینکه انسان  تأکیدبندورا ضمن 

به انسان کمک  ها شناختخود است، این مطلب را نیز قبول دارد که عوامل بیرونی در هدایت 

ی ده نظمهمین است که تعیین هدف، نظارت و تقویت را برای آموزش خود  خاطر به. کند یم

 (.363، ص 3150سیف، )پیشنهاد کرد 

بعد شناختی انسان  کننده تیتقو عنوان بهی و اعطای بینش آموز عبرتدر تعالیم اسالمی، 

؛ استمرار در «اردوام االعتبار یؤدی الی االستبص»: دیفرما یمامام علی . پیشنهاد شده است

از (. 50، ص 3135ی، شهر یرمحمدی . )دهد یمی بصیرت سوق سو بهعبرت گرفتن، آدمی را 

 نیهم استی ذهنی و روانی انسان که در واقع امتیاز او نسبت به حیوانات ها یژگیو

از  گرفته تأنشآموزی ناشی از تعقل است که اگر در حیوانات باشد اوالً محدود و ثانیاً  عبرت

  .یزه دفاع استغر

 و فهم، تهیه صغری و کبری و نتیجه، لیوتحل هیتجزدر برابر حوادث و جریانات، قادر به  انسان

ها قادر به  یمتعمها و  یاسقاو با استفاده از درک تشابهات، . درک و تشکیل مفاهیم است

نی یری عظیم از علم و فکر و تجربه است و اصوالً شأن انسانی او چنین جریاذخا یهته

به طور  ها وقتی مستقیم نیاز ندارد بلکه گاهی ها روشکند لذا او همیشه به  یم یجابا

تواند  یمآموزی  انسان از طریق عبرت. ی اصالحی را دریافت کندها امیپ تواند یم میرمستقیغ

غیرمستقیم تجربه  به طوراند را خود را جای دیگران قرار بدهد و چیزی که آنان تجربه کرده
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عنوان ابزار مهم تربیتی  آموزی به شود که عبرت یماین اثرگذاری باعث . بر او اثر بگذاردکند و 

 (. 3130قائمی امیری، )شناخته شود 

. پیشنهاد شده، مشورت با خردمندان است روش دیگری که برای استفاده از تجارب دیگران

؛ در کارها با «ی االمرو شاورهم ف»: کند یمخداوند متعال به تداوم در مشورت گرفتن توصیه 

توان به از طریق انتقال افکار و تجارب سازنده می ؛ لذا(395آل عمران، )ها مشورت کن  آن

ی نیز الگودهی و آموز عبرتتقویت متربی از لحاظ بعد شناختی پرداخت، همچنین از طریق 

 .امکان پرداختن به این مهم وجود دارد

 بعد رفتاری و اخالقی( ب

توان به الگودهی و انواع تشویق و تنبیه  یم ذکرشدهد رفتاری، عالوه بر موارد برای تقویت بع

الگودهی برای یادگیری اجتماعی بسیار . عنوان ابزار تربیت بعد اخالقی و رفتاری اشاره کرد به

شوند و  یم گرفته که بر اساس این نظریه، اکثر رفتارها از راه مشاهده دیگران یاد مهم بوده چون

ایفا  خود راانگیزشی  آیند و نقش تقویتی و یمیادگیری، پاداش و تنبیه به میان بعد از 

تقویت و تنبیه جانشین  .طبق این نظریه، الگودهی نصف کار است و به متمم نیاز دارد. کنند یم

برای تثبیت رفتاری در  ؛ لذاکنند یمرا به عملکرد تبدیل  ها شده گرفته ادعواملی هستند که ی

به او بازخورد داده شود تا رفتار  ودهی مهم است و اگر متربی از الگو تقلید کرده، بایدمتربی، الگ

های دیگر  توان از روش یمدر کنار الگودهی، (. 335، ص 3150سیف، ) .موردنظر تقویت شود

 رنگ کمرا  ها روشگری متقابل، الگودهی، نقش بقیه استفاده کرد و بر اساس مفهوم تعیین

 .کند ینم

تربیتی مربوط به بعد رفتاری و اخالقی از قبیل روش مواجه کردن  های روشنابع اسالمی، در م

های  یآراستگو استفاده از  ازمنکر ینهو  معروف امربهیرکالمی، غبا نتایج اعمال به کالمی یا 

این است که در منابع  توجه قابلنقطه  (.52ص ، 3166باقری، )اند  شدهگفتاری پیشنهاد 

روی  تأکیدینکه به عوامل دیگر تقویت و اصالح رفتاری توجه شده ولی بیشترین باااسالمی 

 .عنوان پاداش و مجازات معرفی شده است خود رفتار است و در جاهای مختلف خود رفتار به

یازی نیست ن، برای هر رفتار خوب یا بد پاداش یا مجازاتی خارج از خود لزوماً گرید عبارت به

در این مورد  .شود یمور و اشکال مختلف تبدیل به پاداش یا مجازات بلکه خود رفتار به ص

؛ «انّ اللذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً انّما یأکلون فی بطونهم ناراً»: فرماید یمخداوند متعال 

ها در شکم خود آتش جهنم فرو  خورند در حقیقت آن یمآنان که اموال یتیمان را به ستمگری 

 (.33 نساء، آیه) برند یم
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بر اساس این آیه، نار جهنم مجازاتی جدا از مصرف ناحق مال یتیمان نیست بلکه خود این 

عنوان دلیل تجسم  عالمه طباطبائی این آیه را به. آتش جهنم درآمده صورت بهرفتار است که 

در  (.231ص  1ی، ج هجر 3033طباطبائی، ) دانستعنوان پاداش یا مجازات می اعمال به

یی تشبیه شدند که در آینده نزدیک یا ها کشتهها به  اعمال انسان( ع)ر از امام علی روایتی دیگ

 :فرماید یمدر این باره حضرت . شوند یمدور تبدیل به حاصل و عاقبت 

، البالغه نهج)؛ «کما تزرع تحصد و ما قدّمت الیوم تقدم علیه غداً، فامهد لقدمک و اقدم لیومک»

بر آن وارد  فردافرستید،  یمکنید، آنچه امروز پیش  یمدرو  که کاشتی گونه آن( 391خطبه 

پس طبق این مطالب، عالوه بر اینکه دو . شوید، پس برای خود در آخرت جایی آماده کن یم

تواند مؤثر و  یمگذارند، خود رفتار نیز  یمبر رفتار اثر ( محیط و عوامل شخصی)عامل دیگر 

های مواجهه با نتیجه اعمال  به توجیه شناختی و روش البته رسیدن به این عاملیت. عامل باشد

نیاز دارد و مربی باید رابطه میان رفتار و مجازات یا پاداش آن را به طور آشکار برای متربی 

 .بیان کند

 بعد اجتماعی( ج

ی است که در متون علوم تربیتی شناخت انساناجتماعی بودن انسان یکی از مبانی تربیتی و 

مقتضای این مبنا، انسان  به( 361، ص 3153مصباح یزدی، . )یادی شده استز تأکیدروی آن 

نظریه شناختی  .گذارد یم اثرمتقابل بر محیط  به طورپذیرد و  یمیر تأثاز محیط اجتماعی 

عنوان  گیرد به یماجتماعی پذیرای این مبنا است و کنش متقابلی که بین افراد جامعه صورت 

مقوله  نی؛ بنابرا(2335، 3اسالوین) قابل یادگیری و تقلید استشناسد که  یمرویداد محیطی 

انسان  چرا کهیت پرداخت تربتوان از طریق تنظیم محیط اجتماعی به تقویت بعد اجتماعی  یم

ی پاک ها آدمهای پاک،  یطمح غالباًزائیده رویدادهای محیطی است و بر اساس تعالیم اسالمی 

، 28، ش 3152، امیری) دهد یمی آلوده را پرورش ها آدمهای آلوده،  یطمحرا پرورش داده و 

در مورد تأثیر محیط خانواده بر انسان از پیامبر اسالم روایتی نقل شده که (. 315ص 

هر نوزادی بر »؛ «یهودانه و ینصرانه و یمجسانه فأبواه کل مولود یولد علی الفطرۀ،»: اند فرموده

ر او را به دین یهود و نصرانی و زرتشتی گرایش آید، پس پدر و ماد فطرت الهی به دنیا می

 (.263، ص 1مجلسی، ج )« دهند می

                                                      
1
 . Slavin 
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در قران کریم نیز شاهد دیگری وجود دارد که بر تأثیر محیط بر رفتار انسان خصوصاً رفتار 

ان الذین توفاهم المالئکۀ ظالمی انفسهم قالو فیم کنتم قالو کنا »: اجتماعی تأکید شده است

کسانی هستند که وقتی « ... ها رض قالو الم تکن ارض اهلل واسعۀ فتهاجرو فیمستضعفین فی األ

در : پرسند ها می از آن. که بر خویشتن ستم کرده بودند ستانند درحالی فرشتگان جانشان را می

آیا زمین : فرشتگان گویند. ما در روی زمین مردمی بودیم زبون گشته: گویند چه کاری بودید؟

 (.53سوره نساء، آیه ) ؟که در آن مهاجرت کنید خدا پهناور نبود

این آیه بر این امر اشاره دارد که اگر در سرزمین خاصی مردمی مستضعف بودند و قصد اصالح 

خود داشتند، چرا محیط خود را عوض نکردند و به سرزمین دیگری مهاجرت نکردند که در آن 

 . حل است بر وضوح و اثرگذاری این راهاستفاده از روش سؤالی دلیل . بتوانند خود را بسازند

در ابعاد قبلی در این بعد نیز مؤثر  ذکرشدههای  کند که تمام روش یمگری متقابل اقتضا تعیین

. هایی اشاره کرد که در تربیت اجتماعی کارساز باشنددیشنهاپتوان به  یم برآن عالوه. باشند

یی است که در بعد اجتماعی ها روش های جمعی از یتفعالسازی و تأکید بر ی، اسوهالگوده

 .ی داردتوجه قابلیر تأثتربیت 

 

 گیری یجهنتی و بند جمع

رابطه یادگیری اجتماعی با ابعاد تربیتی در این است که یادگیری اجتماعی فرایندی است که 

فرایند . توان سه بعد مهم تربیتی را مدیریت کرد کند و براثر آن می را آبیاری می ابعاد تربیتی

اند از بعد شناختی، بعد  دهد و این ابعاد عبارت را هدف قرار می تربیتی دینی سه بعد مهم

های تربیتی به او  برای پرورش و تربیت انسان و انتقال ارزش. رفتاری و اخالقی و بعد اجتماعی

که  ی اجتماعیشناخت  روشِ. قرار بگیرند موردتوجهو رساندن او به اهداف تربیتی، باید این ابعاد 

تواند طوری  ها بر رفتار انسان تأکید دارد، می بر اهمیت فرایندهای محیطی و تأثیر آن

که ( ع) تعبیر امام صادق. زمان مدیریت کند ریزی شود که این سه بعد مهم را هم برنامه

، از طریق رفتار و به این نکات اشاره دارد که اوالً« بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ  کُونُوا دُعَاۀَ النَّاسِ »فرمودند 

توان تغییر اساسی در افراد دیگر ایجاد  اخالق نیک که یکی از رویدادهای محیطی است می

ها است که والیت خود  بیت به معنای گرایش دادن به والیت آن دوم اینکه دعوت به اهل. کرد

و والئی به  ها و توجه عاطفی ها، تأسی و الگوگیری از آن ی تربیتی آنها سفارشناظر به پذیرش 

 . باشد ها می آن

بررسی ابعاد سه گانه تربیت، این مهم را آشکار می سازد که از طریق انتقال افکار و تجارب 

ی و آموز عبرتتوان به تقویت متربی از لحاظ بعد شناختی پرداخت؛ از طریق سازنده می
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سازی و ی، اسوههالگودی نیز امکان پرداختن به بعد رفتاری و اخالقی وجود دارد و الگوده

ی توجه قابلیر تأثیی است که در بعد اجتماعی تربیت ها روشهای جمعی از  یتفعالتأکید بر 

استفاده از این مطلب این است با مدیریت رخدادهای محیطی  ترین نقطه قابل پس مهم. دارد

  .ترین اهداف تربیتی دسترسی پیدا کرد توان به مهم می( ها است که رفتار یکی از آن)

ریزان تربیتی با تأمل شود که معلمان و مربیان و برنامهبا توجه به بحث انجام شده توصیه می

های یادگیری نوین از جمله نظریه شناختی، رفتاری و اخالقی و اجتماعیگانه در ابعاد سه

های دینی دارند، راهبردهای نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، که نزدیکی بیشتری با آموزه

 . یتی خود را غنا بخشیده و زمینه کشف راهکارها و نکات تربیتی بیشتر را فراهم سازندترب
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