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 چکيده

بندورا، جولیان  پژوهش حاضر قصد دارد نظریه های یادگیری شناختی، اجتماعی و عاطفی از دیدگاه  

والتر میشل را مورد مقایسه قرار دهد. برای حصول نتیجه ا مقایسه، از روش تحلیلی  زراتر و  -این 
ی بین  و کیفی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تطابق چشمگیر   نظری استنتاجی از نوع  

این نظریات در زمینه های )درونی بودن یادگیری، تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی در شکل گیری  

( و تفاوت های  ده ای، سرمشق گیری و فعالهرفتار، مختار بودن انسان، وجود سه نوع یادگیری مشا
قانع  و    رلمکان کنت ،  حداقل سطح هدفو برخی مفاهیم همچون    ناچیزی در زمینه های پایداری رفتار 

   وجود دارد.سازی اجتماعی  

 .شناختی، اجتماعی، عاطفی یادگیری،  واژگان کليدی:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ان
ایر

ی 
ار

رفت
وم 

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ال 
)س

شم
ش

)
 

ره 
ما

ش
26  /

ان
ست

تاب
 

40
0

1 
ص

 /
 

85-
76

  

 3زینب موثقی،  2آزاده صميمی اصل،  1محمد بانان فردوسيان

 .(DBAدکتری حرفه ای مدیریت مراکز درمانی ) 1
 .کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی 2
 .کارشناس روانشناسی 3

 

   نام نویسنده مسئول:

 محمد بانان فردوسيان

 نظریه های یادگيری شناختی، اجتماعی  بررسی مقایسه ای 

 و عاطفی بندورا، راتر و ميشل

 22/12/1399  تاریخ دریافت:

 25/02/1400 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
. این نظریه ها از نظر های زیادی برای توضیح تغییرات رشد مردم در طول زندگی خود ارائه شده است در طول سالها تئوری

علل و سازوکارهای اصلی انگیزش و رفتار انسانی می  نظر آنچه آنها را  برداشت از طبیعت انسانی که از آن استفاده می کنند و از 

انسانی را از دیدگاه نظریه شناخت اجتماعی تحلیل می کند. از آنجا که رشد یک روند    رشد، حاضر پژوهشدانند ، متفاوت هستند.  

، تجزیه و تحلیل آن، به تغییر در عملکرد روانی اجتماعی بزرگساالن و همچنین مواردی که در دوران کودکی رخ  دام العمر استما
نیاز   داده است مربوط است. نظر ریشه روانشناختی و شرایط تجربی مورد  رشد یک روند یکپارچه نیست. توانایی های انسانی از 

تفاوت های فردی و اساسی قابل توجهی را در قابلیت های رشد یافته   ،اجتماعی رسومتنوع  ست.برای تقویت و حفظ آنها متفاوت ا

کند نیافته ایجاد می  موثرند. و رشد  یادگیری این قابلیت ها  بر  بسیاری  های  شناختی. عوامل و روش  نظریه ی  اجتماعی، -در 
یادگیری مشاهده ای است.   بهیادگیری از طریق اثرات عمل،  ، از مشاهده تأثیرات اعمال افراد در یادگیری با تجربه مستقیمویژه از 

برای ساختن . فهم رفتار پیچیده با مشاهده الگوهای رفتاری یکپارچه شده سریعتر از تالش ، برداشت هایی از رفتار را می سازندخود

 .گام به گام آن ها  با اقدامات مختلف و بررسی میزان کارایی آن ها صورت می گیرد

 تا به سواالت زیر پاسخ داده شود: در پژوهش حاضر سعی بر این است
 شناختی، اجتماعی و عاطفی بندورا، راتر و میشل تطابقی وجود دارد؟  یادگیری آیا بین نظریه های  -1

 شناختی، اجتماعی و عاطفی بندورا، راتر و میشل افتراقی وجود دارد؟ یادگیری آیا بین نظریه های   -2

 شناختی، اجتماعی و عاطفی بندورا، راتر و میشل اختالفی وجود دارد؟ یادگیری آیا بین نظریه های   -3
یادگیری شناختی، بر اساس م نظریه ی  که بین سه  بر این داشت  توان فرض را  نظریات موجود می  طالعات، پیشینه ها و 

اجتماعی و عاطفی تطابق چشمگیری وجود خواهد داشت؛ چرا که همه ی این سه نظریه بر این موضوع تأکید دارند که یادگیری 

پس در نتیجه هر کدام از    بعد یا ابعادی از این موضوع را مورد مطالعه قرار داده اند.  در شکل گیری شخصیت نقش موثری دارد؛ 

حاصل از کامل  مشاهده شود  و اگر افتراقی  نخواهد داشت  بین این سه نظریه وجود  نویسندگان، اختالف قابل مالحظه ای  نظر 
پژوهش تالش می کنیم نقاط تطبی بود. بر این اساس ما در این  نظریه های خواهد  این سه نظریه را جمع  نبودن هر یک از  قی 

 بندی نموده و به عنوان یک تئوری واحد ارائه نماییم.

 

 روش مطالعه
در این پژوهش، ابتدا هر یک از نظریه های فوق الذکر در منابع گوناگون مورد مطالعه قرار می گیرد، تجزیه تحلیل می شود 

یادگیری و شخصیت   به سه شکل و سپس همپوشانی این نظریه ها در موضوع رابطه ی  مورد کندوکاو قرار می گیرد. پس از آن، 

پژوهش حاضر، تحلیلی افتراقی و اختالفی مقایسه می شوند. بنابراین روش  نظری  -تطبیقی،  استنتاجی است که جزو مقاله های 

 می باشد؛ چرا که در آن تالش بر این است که با بررسی نظریه های قبلی به نظریه های تازه ای دست یافته شود.

 

 یادگيری در طول زمان
نظر گرفتن رویکرد تجربی ارائه داد  اسکینر،  1960در سال  با در  او کاربرد نظریه های   .مباحثی را در زمینه ی رفتار کالمی 

عاملی حمایت می شوند، پاسخ  -محرک برای توصیف کاربرد زبان و رشد و اینکه تمامی رفتارهای کالمی توسط شرطی سازی  را 

از کلمات و اصوات از قبل شنیده شده مشتق می شوند  ،او همچنین به این موضوع اشاره کرد که برخی از اشکال گفتار .ارائه کرد
به مکالمه ای قابل فهم تبدیل می کند. اگر چه  والدین، این پاسخ ها را  )پاسخ پژواکی( و همچنین تقویت این پاسخ ها توسط 

غریزه یا تقلید   نظریه ی رفتاری او یک پایه ی اساسی برای ظهور نظریه ی یادگیری اجتماعی گردید   را انکار کرد،اسکینر وجود 

 (.1957)اسکینر، 
و رئیس گروهی پاسخ رفتارگرایانه  -تقریبا در همان زمان، روانشناس آمریکایی، کالرک هال، طرفدار قوی نظریه های محرک

پاسخدر انستیتوی روابط انسانی دانشگاه ییل بود. نیل میلر و جان  نظر  مجدد نظریه روانکاوی از  به دنبال تفسیر  محرک  -دالرد 
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با نام »نظریه ی یادگیری اجتماعی« در سال  تصور   . آن ها همچنینشد  1941بودند. همین موضوع منجر به چاپ کتاب آن ها 

 (.1930)هال،   که شخصیت از عادات آموخته شده تشکیل شده است  ندمی کرد
به چاپ رساند 1954پروفسور دانشگاه اوهایو در سال جولیان راتر،   بالینی خود را  .  ، کتاب یادگیری اجتماعی و روانشناسی 

بین فرد و اجتماع را مورد تأکید  نظریه های رفتارگرایانه ی پیشین فاصله گرفت و در عوض تعامل جامع  یادگیری او از  نظریه ی 

شخصیت فردی، احتمال وقوع رفتار را ایجاد می کند و تقویت این رفتارها منجر قرار داد. بر اساس این نظریه، محیط اجتماعی و 

پاسخ ها و تأثیرات تقویت کننده های مختلف تأکید   (.1993)راتر،   داشتبه یادگیری می شود. وی بر ماهیت ذهنی 
بر کتاب رفتار کالمی اسکینر را چاپ کرد )اسکینر،  1959در سال  نقد خود را  . او عنوان کرد که  (1957، نوآم چامسکی، 

نمی توانند -نظریه های محرک به تحول به اکتساب زبان شوندمنجر  پاسخ به تنهایی  ، این استدالل به طور قابل توجهی منجر 

 (.1959گردید )چامسکی، شناختی روانشناسی 
بین فردی  در این زمینه، آلبرت بندورا، فرایندهای یادگیری  عملیاتی یا مدل  وسط تئوری های  که تدر روابط  شرطی سازی 

نشده است یادگیری اجتماعی به اندازه کافی توضیح داده  بررسی کرد های موجود  بندورا شروع به انجام مطالعاتی در زمینه ی  . را 

)تماشای عکس العمل دستیابی سریع به رفتارهای بدیع از طریق مشاهدات اجتماعی کرد که معروفترین آنها آزمایش عروسک بوبو  

 (.1963د )بندورا،  بویک بزرگسال با یک عروسک به نام بوبو(   ک بعد از تماشای رفتار پرخاشگرانه یکود
شناختی نظریه های  یادگیری اجتماعی،  ارائه ی طیف    -نظریه ی  برای  مدلی جامع  به منظور ارائه ی  یادگیری را  رفتاری 

یادگیری که در دنیای واقعی رخ می دهند، تلفیق ک بندورا و والترز   1963. این نظریه ابتدا در سال ردگسترده ی تجارب  توسط 

)بندورا،    (:1977تکمیل گردید )بندورا،    1977( و اصول آن تا سال  1963مطرح 
یادگیری اجتماعی،  نظریه ی پردازش یادگیری و رفتار اجتماعی است که معتقد است مشاهده و تقلید دیگران می نظریه ی 

(. این نظریه تأکید می کند که یادگیری یک فرایند شناختی است که در یک  1971رفتارهای جدید شود )بندورا  تواند باعث ایجاد  

نبود تقویت مستقیم ایجاد شود )بندورا،  موقعیت اجتماعی رخ می دهد و می تواند از طریق مشاهده یا آموزش مستقیم حتی در 
مشاهده ی تشویق و تنبیه نیز صورت می گیرد، عملی که تقویت جانشینی عالوه بر مشاهده ی رفتار، یادگیری از طریق    (.1963

و اگر رفتار  بیشتری تکرار می شود  تقویت می شود، آن عمل با احتمال  به طور منظم  نامیده می شود. زمانی که رفتار خاصی 

با احتمال بیشتری از بین خواهد رفت )رنزتی، کارن و مایر  (.2012، خاصی به طور پیوسته تنبیه شود، 

 

 بندورااجتماعی  -نظریه شناختی
اجتماعی بر  -نظریه ی  بدین معنی که انسان ها قابلیت اعمال کنترل  شناختی، دیدگاهی عاملی درباره ی شخصیت دارد، 

عامل بودن  ماهیت انسان است.،  زندگی خود را دارند. در واقع 
 ویژگی است:  4(، عامل بودن انسان، شامل  2001از نظر بندورا ) 

 قصدمندی صرفا انتظار یا پیش بینی اعمال آینده نیست؛ بلکه تعهد پیشتازانه برای محقق کردن آن هاست. قصدمندی:  -1

پیامدهای احتمالی اعمالشان را پیش بینی می کنند و رفتارهایی را بر می گزینند که نتایج مطلوبی   :دور اندیشی -2 افراد 

. دور اندیش افراد را قادر می سازد که خود را از قید و بندهای محیطشان نامطلوب اجتناب می کنندبه بار می آورند و از رفتارهای 
 (.1986)بندورا،   آزاد کنند

انسان ها عالوه بر برنامه ریزی و اندیشیدن به رفتارهای آینده، در جریان با انگیزه کردن  واکنش پذیری نسبت به خود:  -3

نایی واکنش پذیری نسبت به خود نیز برخوردارند. افراد نه تنها انتخاب هایی می کنند، بلکه پیشرفت و تنظیم کردن اعمالشان از توا

زیر نظر می گیرند. بندورا ) به سمت تحقق بخشیدن این انتخاب ها،  برای  2001خود را  ( معتقد است که تعیین کردن اهداف 

باشن باید روشن  نیست. اهداف  پیامدهای مطلوب، کافی  به  باشند، و رسیدن  یافتن  دست  برای  د، در محدوده ی توانایی افراد 

بالقوه ای را منعکس کنند که خیلی دور دست نباشند.  دستاوردهای 

افراد، ژرف اندیش هستند؛ آن ها عملکرد خود را بررسی می کنند؛ می توانند انگیزه ها، ارزش ها و معنی    ژرف اندیشی: -4

ند و قادرند درباره ی کفایت تفکرشان بیاندیشند. آن ها همچنین می توانند تأثیر اعمال هدف های زندگی خودشان را ارزیابی کن
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دیگران را بر خود ارزیابی کنند. مهمترین مکانیزم ژرف اندیشی افراد، کارایی شخصی است؛ یعنی عقیده ی آن ها به اینکه تا اندازه 

 (.1392ود را دارند )فیست و فیست،  ای توانایی اعمال کنترل بر عملکرد خود و رویدادهای محیط خ
بندورا، تعامل متقابل بین سه متغیر محیط شخص، مسبب رفتار انسان است. در این طرح، رفتار تا اندازه -رفتار-در نظریه ی 

ای حاصل محیط و محیط تا اندازه ای حاصل رفتار است. در ضمن، بندورا عامل مهم سومی را اضافه می کند: شخص. منظور او از  

شخص، عوامل شناختی نظیر حافظه، پیش بینی، برنامه ریزی و قضاوت است. چون انسان ها از این توانایی های شناختی برخوردارند 

بگذارند )بندورا،    (.2001و    1999و آن ها را به کار می برند، می توانند بر محیط و رفتارشان اثر 

 

 سيستم خود
به رفتار افراد (، سیستم خود را به صورت مجمو1999بندورا ) عه ای از ساختارهای شناختی در نظر می گیرد که تا اندازه ای 

به افراد امکان می دهد که رفتار  ثبات می بخشند. سیستم خود که خودسنجی، خودگردانی و کارایی شخصی را شامل می شود، 
بر اساس پیامدهای پیش بینی ش به صورت نمادین نشان دهند و آن را  بعدا با خود را مشاهده و  ده ی آینده ارزیابی کنند. افراد 

باشند یا رهنمون، می توانند تا اندازه ای خودگردان  با اینکه بندورا این عقیده   .استفاده از این فرایندهای شناختی به عنوان مرجع 

عامل خودمختاری درون خودشان را دارند که رفتارشان را شکل می دهد و آن ها را از عمل کردن مانند    را رد می کند که افراد، 

اما معتقد است که به طور کلی رفتار متنوع تر از آن است که به نظر می رسد. او   عامل زیر را در   3یک بادنما بر حذر می دارد، 
 شکل گیری رفتار موثر می داند:

 کارایی شخصی -1

شرایط محیطی و شناختی بستگی دارد، مخصوصا  اینکه افراد در موقعیت های خاص چگونه عمل می کنند، به رابطه ی متقابل  

برای به بار آوردن نتایج مطلوب در  آن عوامل شناختی ای که به عقاید آن ها درباره ی اینکه می توانند یا نمی توانند رفتار الزم را 

ه ی او، »اعتقاد افراد به ( این انتظارات را کارایی شخصی می نامد. به عقید1994هر موقعیت انجام دهند مربوط می شود. بندورا )

کارایی شخصی شان بر جریان عملی که دنبال می کنند، مقدار تالشی که به خرج می دهند، مدت زمانی که در برابر موانع استقامت  
بدبیاری ها دارد«. کارایی شخصی از طریق  بعد از  پذیری آن ها  بهبود  یا ترکیب آن ها آموخته می شود و   4می کنند و  منبع 

 ش یا کاهش می یابد:افزای

 (.1997حاالت جسمانی و هیجانی )بندورا،   -4قانع سازی اجتماعی  -3سرمشق گیری اجتماعی   -2تجربیات مهارت   -1

 عامل جانشين -2

یکی از سه شکل عامل بودن انسان تشخیص داد.  2001و   2000بندورا ) به عنوان  جانشین را  جانشین  عامل (، اخیرا تأثیر 
بر آن دسته از شرایط اجتماعی که زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می دهند. او خاطر نشان عبارت است از کن ترل غیر مستقیم 

برای تسلط یافتن بر تمام زمینه های زندگی روزمره ندارد. عملکرد موفقیت   کرد که هیچ کس، هیچوقت، انرژی و امکانات کافی را 

عملکرد، ایجاب می کند.آمیز الزاما مخلوطی از اتکا به عامل جانشین   را در برخی زمینه های 

 کارایی جمعی -3

 بندورا کارایی جمعی را به این صورت تعریف کرد: »اعتقاد مشترک افراد به نیروی جمعی شان برای بار آوردن نتایج مطلوب«. 

 

 یادگيری 
کرد:   (1986بندورا ) یادگیری را مشخص  یاد   -2مشاهده ای   -1دو نوع  می توانند از تجربه ی مستقیم  فعال. گرچه افراد 

بیشتر چیزهایی که آن ها می آموزند از طریق مشاهده کرد بود دانش فقط از    نبگیرند، اما  دیگران اکتساب می شوند. اگر قرار 

 رشد شناختی و اجتماعی به مقدار زیاد عقب می افتاد.پاسخ( فراگیری شود، -طریق پیامدهای اعمال فرد )محرک

 یادگيری مشاهده ای -1

بندورا معتقد است مشاهده به افراد امکان می دهد بدون انجام هر گونه رفتاری یاد بگیرند. افراد، پدیده های طبیعی، گیاهان، 

شناختی اهمیت دارد این -ی اجتماعی ه برای نظریهبشارها، حرکت ماه و ستارگان و غیره را مشاهده می کنند؛ اما آنچآحیوانات، 
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فیست،   )فیست و  می آموزند  از طریق مشاهده کردن رفتار دیگران،  که افراد  )1392فرض است  ( معتقد است  1986(. بندورا 

با مشاهده ی دیگران از دادن   بسیار کارامدتر از یادگیری از طریق تجربه ی مستقیم است. افراد  پاسخ های  یادگیری مشاهده ای 
 بی شماری که ممکن است تنبیه به دنبال داشته یا تقویتی به دنبال نداشته باشد، منصرف می شوند.

 سرمشق گيری-1-1

به رفتار  از اضافه کردن  عبارت است  گیری  یادگیری از طریق سرمشق  است.  سرمشق گیری  یادگیری مشاهده ای  اساس 

مشاهده شده به موقعیت دیگر. به عبارت دیگر، سرمشق گیری، فرایندهای  مشاهده شده و کسر کردن از آن و تعمیم یک رفتار

شناختی را در بر دارد و صرفا تقلید یا کپی کردن نیست. سرمشق گیری از مطابقت دادن اعمال فرد با دیگران فراتر است و بازنمایی  

 (.1994و   1986ورا،  نمادین اطالعات و ذخیره کردن آن برای استفاده در آینده را شامل می شود )بند

 یادگيری فعال  -2

هر پاسخی که فرد می دهد، پیامدهایی را به دنبال دارد. برخی از این پیامدها خشنود کننده هستند، برخی ناخشنود کننده  
نمی گیرند و از این رو تأثیر کمی دارند. بندورا معتقد است رفتار  پیچیده ی انسان، و برخی دیگر اصال مورد توجه شناختی قرار 

به پیامدهای رفتارشان فکر کنند و آن ها را ارزیابی نمایند.  زمانی می تواند آموخته شود که افراد 
 

 ميشل والتر  عاطفی-سيستم شناختی

به بهترین وجه از طریق درک جامع از فرد، موقعیت و تعامل بین شخص و موقعیت قابل پیش   بر اساس این نظریه، رفتار 
ن دیدگاه معتقد است که رفتار، حاصل برخی ویژگی های شخصیت نیست بلکه ناشی از برداشت افراد از خود در یک  بینی است. ای

موقعیت خاص است. شخصیت با گذشت زمان و در شرایط مختلف اجتماعی، نسبتا پایدار است در حالی که رفتارهای اجتماعی به 

 (.2008ر و باربارا، طور قابل توجهی در شرایط مختلف متفاوت هستند )انگل

 تناقض ثبات

میشل باور دارد که برخی از صفات بنیادی در طول زمان ادامه می یابند اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد آن ها از 

 یک موقعیت به موقعیت دیگر تعمیم می یابند.

 موقعيت-تعامل شخص

توخالی  به این نتیجه رسید که انسان ها موجودات  به  میشل  رفتار از موقعیتی  نیستند. او معتقد است  بادوام  بدون صفات 
به صفات یا آمادگی های شخصی برای پیش بینی  نظر میشل، در حالی که دیدگاه های مربوط  موقعیت دیگر بی ثبات است. از 

نادیده می گیرد. آمادگی های  رفتار انسان اهمیت دارند، اما این دیدگاه ها اهمیت موقعیت خاصی را که افراد در آن عمل می کنند  

 (.1392شخصی فقط در شرایط خاص و در برخی موقعیت ها بر رفتار تأثیر می گذارند )فیست و فیست،  

 عاطفی-سيستم شخصيت شناختی

)میشل،   شودا  و شودا،  1999میشل و  کالسیک، سیستم 1999و    1998، 1995؛ میشل  تناقض ثبات  ( برای حل کردن 

ارائه دادند که بی ثباتی در موقعیت ها و ثبات رفتار درون فرد را توجیه می کند. بی ثباتی های    عاطفی را-شخصیت شناختی
بالقوه پیش بینی  نه به علت خطای تصادفی و نه صرفا ناشی از موقعیت هستند. در عوض آن ها رفتارهای  ظاهری در رفتار فرد، 

عاطفی پیش بینی می کند که -می کنند. سیستم شخصیت شناختیپذیری هستند که الگوهای تغییر پایدار درون فرد را منعکس 

 رفتار فرد از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر می کند اما به صورت معنی دار.

 پيش بينی رفتار

در این صورت ... بیان می کند. موضع   -میشل یکی از معدود نظریه پردازان شخصیت است که نظریه ها را به صورت اگر ...
پایداری است که اطالعات نظری اساس بیان شده است: »اگر شخصیت سیستم  بینی و توجیه به این صورت  ی او در مورد پیش 

مربوط به موقعیت های درونی یا بیرونی را پردازش می کند، در این صورت چنین برمی آید که وقتی افراد با موقعیت های مختلف  

 (.1392تغییر کند« )فیست و فیست، مواجه می شوند، باید رفتارشان در این موقعیت ها 
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 متغيرهای موقعيت

نسبی  تأثیر  توان  می  مشخص  در موقعیتی  افراد  پاسخ های  یا تنوع  یکنواختی  کردن  با مشاهده  که  معتقذ است  میشل 

که نشان دادند تعامل موقعیت با ویژگ را انجام داد  ی متغیرهای موقعیت و ویژگی های شخصی را تعیین کرد. میشل تحقیقاتی 

های شخصی مختلف، عامل تعیین کننده ی مهم رفتار است. میشل و همکارانش همچنین نشان داده اند که کودکان می توانند از  
 (.1970میشل و اب بی ابسن، فرایندهای شناختی شان برای تغییر موقعیتی دشوار به موقعیتی آسان استفاده کنند )

 عاطفی-واحد شناختی

پنج متغیر شخصی نسبتا پایدار و همپوش را معرفی کرد که برای تعیین رفتار با موقعیت تعامل می   1973میشل در سال 
برداشت خود را از این متغیرها که آن ها را واحدهای شناختی 30کند. تقریبا  - سال پژوهش باعث شد که میشل و همکارانش 

. این متغیرهای شخص به جای تأکید (1999و    1998،  1995شل و شودا، ؛ می1999)میشل، اطفی می خوانند، گسترش دهند  ع

بر آنچه شخص دارد )یعنی صفات کلی( بر آنچه شخص در موقعیت خاصی انجام می دهد تأکید دارند. آنچه شخص انجام می دهد 
عاطفی مانند تفکر،   یعنی ویژگی های شناختی و  برنامه ریزی، احساس و ارزیابی را در بر چیزی بیش از اعمال را شامل می شود؛ 

عاطفی تمام جنبه های روان شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی افراد را که باعث می شوند به صورت -می گیرد. واحدهای شناختی

توانمندی ها و (  2( راهبردهای رمزگردانی افراد  1نسبتا متغیر با محیطشان تعامل کنند، دربر می گیرند. این واحد ها عبارتند از: 

عاطفی آن ها )فیست و فیست،  5( اهداف و ارزش هایشان  4( انتظارات و عقایدشان  3راهبردهای خودگردانی آن ها  ( پاسخ های 
1392.) 

 گردانی ( راهبردهای رمز1

افراد   عاطفی مهم که در نهایت بر رفتار اثر می گذارد، سازه های شخصی  راهبردهای رمزگردانی-یکی از واحدهای شناختی

است؛ یعنی نحوه ای که آن ها اطالعات دریافتی از محرک های بیرونی را طبقه بندی می کنند. افراد برای تبدیل این محرک های  

دنیا می نگرند، از فرایندهای شناختی   هبه سازه های شخصی، از جمله خود پنداره شان، نظرشان درباره ی دیگران و نحوه ای که ب
 (.1973شل و مور،  استفاده می کنند )می

 ( توانمندی ها و راهبردهای خودگردانی2

بالقوه ای که در اختیار آن هاست بستگی دارد. عقایدشان درباره ی اینکه   به رفتارهای  پاسخگویی افراد تا اندازه ای  نحوه ی 

)میشل، کانتور و ، برنامه ها و راهبردهایشان برای اجرای رفتارها و انتظارات آن چه کاری می توانند انجام دهند ها برای موفقیت 

میشل )1996فلدمن،   با توانمندی های آن ها ارتباط دارد.  به آنچه می توانند انجام دهند  به 1990(. اعتقاد افراد  ( برای اشاره 

 مجموعه اطالعاتی که افراد درباره ی دنیا و رابطه ی خود با آن کسب می کنند، از اصطالح توانمندی ها استفاده کرد.
فهوم خودگردانی در نظریه ی بندورا بدین معناست که افراد به وسیله ی آن رفتارشان را از طریق خودنگری، قضاوت شخصی  م

و واکنش هایی مانند تقویت و تنبیه خود، کنترل می کنند. میشل نیز معتقد است که افراد برای کنترل رفتارشان از طریق اهداف  

وسط خودشان از راهبردهای خودگردانی استفاده می کنند. افراد برای شکل دادن به رفتارشان خود خواسته و پیامدهای تولید شده ت
بسته به اینکه رفتارشان آن ها را به سمت آن هدف ها پیش می  بیرونی نیاز ندارند، آن ها می توانند  به پاداش ها و تنبیه های 

 (.1392رانند یا نه، خودشان را تقویت یا سرزنش کنند )فیست و فیست، 

 ( انتظارات و عقاید3

عقاید آن ها درباره ی  چگونه رفتار کنندبه انتظارات و  اینکه افراد  بر دارد اما  پتانسیل رفتار در  زیادی  هرموقعیتی تعداد 

پیامد هر موقعیت، بهتر از   آگاهی پیامدهای هر یک از امکانات رفتاری مختلف بستگی دارد. فرضیه ها یا عقاید هر فرد درباره ی 

از تجارب قبلی بینی می کند. افراد  توانایی عمل کردن، رفتار را پیش  با مشاهده کردن دیگران یاد می گرند   آن ها در مورد  و 
نمی دانند چه انتظاری باید از یک رفتا ر رفتارهایی را انجام دهند که انتظار دارند پیامد باارزشی به بار خواهند آورد. زمانی که افراد 

به بار آورده اند. میشل )داشته باش (  1990ند، رفتارهایی را انجام می دهند که در یک موقعیت مشابه گذشته بیشترین تقویت را 

 پیامد نامید.-این نوع انتظار را انتظار رفتار
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 ( اهداف و ارزش ها4

را تدوین می کنند، برنامه  افراد به صورت منفعل به موقعیت ها واکنش نشان نمی دهند، بلکه فعال و هدف گرا هستند. آن ها  

به وجود می آورند. اهداف، ارزش   هایی را برای رسیدن به هدف های خود ابداع می کنند و تا اندازه ای موقعیت های خودشان را 

با توانمندی ها از جمله ها و ترجیحات  تمایالت همراه  افراد، چهارمین واحد شناختی=عاطفی را نشان می دهند. ارزش ها، افراد، 
شناختیپ )فیست و -ایدارترین واحدهای  هیجان برانگیز این واحدهاست  ویژگی های  دالیل این ثبات،  یکی از  عاطفی هستند. 

 (.1392فیست، 

  ( پاسخ های عاطفی5

بود که افکار و سایر فرایندهای 1970در اوایل دهه ی  ، نظریه ی میشل عمدتا شناختی بود. نظریه ی او بر این فرض استوار 

)شناختی  ( پاسخ های عاطفی را  1998و    1995افراد برای تعیین رفتار با موقعیتی خاص تعامل می کنند. اما اخیرا میشل و شودا 

شناختی لیست واحدهای  های  -به  احساسات و واکنش  عبارتند از: هیجان ها،  عاطفی  اضافه کرده اند. پاسخ های  عاطفی مهم 
عاطفی متصل  -جدا ناشدنی می دانند و معتقدند واحدهای شناختیاز شناخت ها  فیزیولوژیکی. میشل و شودا پاسخ های عاطفی را 

به هم از سایرین اساسی ترند. بنابراین پاسخ های عاطفی به تنهایی وجود ندارند. نه تنها آن ها از فرایندهای شناختی جداناشدنی  

شناختی بلکه بر سایر واحدهای  توانم-اند،  می گذارند. همینطور  عقاید و عاطفی تأثیر  مقابله کردن افراد،  راهبردهای  ها و  دی 

پاسخ های عاطفی شان قرار دارند  .انتظاراتشان و اهداف و ارزش های آن ها تحت تأثیر 
 

 اجتماعی جوليان راتر-نظریه شناختی
عبارتند از:   چهار مفهوم اصلی نظریه ی یادگیری اجتماعی جولیان راتر 

توان رفتاری به احتمال رخ دادن یک رفتار در یک موقعیت معین اطالق می شود. این احتمال باید با توجه    ( توان رفتاری:1

 به تقویت یا مجموعه تقویت هایی که ممکن است به دنبال یک رفتار بیایند تعیین شود.

به باور فرد در این مورد اطالق می شود که اگر او در یک موقعیت معین به شیوه ی معینی رفتار کند،   انتظار: (2 این مفهوم 

 یک تقویت قابل پیش بینی به دنبال آن خواهد آمد. این باور بر مبنای این احتمال که تقویت روی خواهد داد بنا می شود.

به میزان ترجیح یک تقویت بر تقویت دیگر اطالق می شود؛ چرا که  مفهوم ارزش تقویت در  ( ارزش تقویت:3 نظریه ی راتر 

 مردم از نظر آنچه برای آن ها تقویت کننده است با هم تفاوت دارند.

یکی از تعیین کننده های مهم رفتار است. راتر معتقد است که ما به طور مداوم هم  ( موقعيت روانشناختی:4 این مفهوم 

قرار می به محیط درونی  نشان می دهیم. همچنین هر یک از محیط ها یکدیگر را تحت تأثیر  و هم محیط بیرونی خود واکنش 
دهند. ما نه تنها به محرک های بیرونه، که به محرک های درونی نیز پاسخ می دهیم. این پیوستگی از نظر راتر موقعیت روانشناختی 

بر حسب ادراک های خود  به عقیده ی راتر، رفتار تنها  نامیده می شود چرا که ما  نشان می دهیم.  از محرک های بیرونی واکنش 

از طریق دانش ما از موقعیت روانشناختی می تواند پیش بینی شود، نه از طریق آنچه برخی از نظریه پردازان شخصیت آن را هسته 

 ی شخصیت می نامند.
 دو مفهوم وسیعتر دیگر شامل موارد زیر می باشند.

به میزان انتظاری که شخص برای رسیدن به یک تقویت در نتیجه ی رفتاری معین دارد، اطالق  :آزادی حرکت این مفهوم 

با آزادی   باال منجر به آزادی حرکت باال می شود و یک انتظار پایین، آزادی حرکت کمی را به همراه دارد. فردی  می شود. انتظار 

با آزادی حرکت پایین، در خصوص رسیدن به نیازها یا هدف های  حرکت باال، انتظار موفقیت در رسیدن به هدف ها د ارد اما فردی 

 مهم، انتظار شکست یا تنبیه را دارد.

به پایین ترین سطح تقویت بالقوه در یک موقعیت معین که رضایت بخش تلقی می شود،  حداقل سطح هدف: این مفهوم 

وی یک پیوستار قرار می گیرد که از قویا رضایت بخش و مطلوب تا اطالق شده است. تصور راتر از تقویت این است که تقویت ر

نامطلوب تبدیل   نامطلوب متغیر است. نقطه ای در روی این پیوستار که در آن، تقویت مطلوب به تقویت  قویا نا رضایت بخش و 
 (.1391)شولتز،  می شود، حداقل سطح هدف فرد است
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 انگيزش رفتار

رفتارها وجه هدایتی دارند؛ یعنی به سوی هدفی هدایت می شوند. وجه هدایتی رفتار از اثر تقویت  راتر معتقد است که همه ی

به نمایش می  های استنباط می شود و توانایی ما را به پاسخدهی انتخابی به نشانه های معین تبیین می کند و رفتار انتخابی را 

 همه ی موقعیت ها به حداکثر برسانیم.گذارد. ما برانگیخته می شویم که تقویت مثبت خود را در  

 مکان کنترل درونی در برابر بيرونی

باور ما درباره ی منبع کنترل تقویت های ماست. برخی مردم معتقدند که تقویت ها وابسته  یک جنبه ی مهم نظریه ی راتر، 

بیرونی ک نیروهای  نترل می شوند. افرادی که معتقد که به رفتار خود آن ها هستند، دیگران تصور می کنند که تقویت ها توسط 
با  یا ویژگی های خود آن هاست. افراد  مکان کنترل درونی هستند، معتقدند تقویت هایی که دریافت می کنند تابعی از ذفتارها 

فکر می کنند که دریافت تقویت آن ها در دست مردم دیگر، تقدیر یا شانس است. صرف نظر از  جهت گیری مکان کنترل بیرونی،  

بیرونی ناتوان هستند. مکان  برابر این نیروهای  بیرونی معتقدن که آنان در  جهت گیری  دارای  ماهیت مکان کنترل بیرونی، افراد 
نمی  برای بهبود موقعیت خود فایده ای  با مکان کنترل بیرونی، در کوشش  کنترزل ما تأثیر زیادی بر رفتار ما خواهد داشت. افراد 

 (.1391؛ به نقل از شولتز، 1976ندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند )فیرز،  بینند و به امکان کنترل ز

 اعتماد بين فردی

نسبتا   مکان کنترل بخشی  بدین ترتیب،  یافته است.  نوعی انتظار تعمیم  برابر مکان کنترل بیرونی،  مکان کنترل درونی در 

اتر نوع دیگری از انتظار تعمیم یافته را مشخص می کند که اعتماد بین فردی  پایدار از شخصیت ما و دیدگاه ما از زندگی است. ر

یا کتبی فرد یا گروهی دیگر قابل اتکا  نامیده می شود؛ یعنی انتظاری که هر شخص معتقد است کلمات، وعده ها، اظهارات شفاهی 
 (.1980و اعتماد است )راتر، 

 

و نتيجه گيری   بحث 
 یادگیری، شناختی و عاطفی بندورا، میشل و راتر می توان چنین شکلی را ترسیم کرد:از مقایسه ی سه نظریه ی 
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 مقایسه تطبيقی

یادگیری، ضمن اینکه امری شخصی و درونی  نظریه های فوق چنین استنباط می شود که هر سه نظریه ی  از مقایسه ی 

به طور عمده از محیط اجتماعی تأثیر می پذیرد. هر سه نظریه  عوامل شناختی در شکل گیری رفتار با هم اتفاق  است،  در تأثیر 

 نظر دارند. همچنین این نظریات، انسان را موجودی مختار و عامل در سرنوشت خود می دانند.  
بندورا و میشل، فرایندهای هیجانی و جسمانی را با عناوینی همچون منبع کارایی شخصی یا پاسخ عاطفی مطرح می کنند.  

نسبی دارند. مانند قصدمندی با   ویژگی 4همچنین   تطابق  با نظریات میشل و ذراتر،  بندورا، به ترتیب  نظریه ی  عامل بودن در 

توانمندی در نظریه ی میشل و توان رفتاری در نظریه ی راتر، دوراندیشی با انتظارات و عقاید در نظریه ی میشل و انتظار در نظریه 

ژرف اندیشی با اهداف ارزش های میشل و ارزش تقویت ، و موقعیت روان شناختی راترواکنش پذیری با خودگردانی میشل ،  ی راتر
همچنین هر سه نظریه، عناوین گوناگون یادگیری اعم از مشاهده ای، سرمشق گیری و فعال را تأیید می کنند. کارایی شخصی  راتر.

 ند.در هر سه نظریه و کارایی جمعی با اعتماد بین فردی راتر تطابق نسبی دار

 مقایسه افتراقی

بر اساس  با موقعیت می داند که  پایدار است؛ در حالی که میشل رفتار را متناسب  بندورا معتقد است رفتار تا حد زیادی 

هستند؛ در  بیرونی مفاهیم مورد توجه ویژه ی راتر  باشد. حداقل سطح هدف و مکان کنترل درونی و  ناپایدار می  تناقض ثبات، 

بندورا و میشل توجهی به آن ها نکرده اند. عامل جانشین اشاره به این موضوع دارد که انسان موجودی منعطف است که با حالیکه  
منعطف و متناسب با موقعیت می داند،  به موقعیت رفتار خود را تغییر می دهد. در حالی که میشل ضمن اینکه رفتار را  توجه 

بندورا دیده معتقد است عوامل شناختی نیز در رفتار د خیل هستند. قانع سازی اجتماعی نیز مفهومی است که تنها در نظریه ی 

 می شود.

 مقایسه اختالفی

بین نظریات یادگیری، شناختی و عاطفی بندورا، میشل و راتر مشاهده نشده است.  بر اساس مقدمه ی این پژوهش، اختالفی 
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