


  عامه نظره 



 التعلم نظرٌات احدى هً بالمالحظه التعلم نظرٌة +

 والمعاٌر االجتماعً تفاعل على تركز التً االجتماعً

  التعلم عملٌة حدوث فً االجتماعٌه والظروف االجتماعٌه

 ( الطفوله منذ االنسان فً ٌزرع التقلٌد) ارسطو قال +

 .محاكاه الحٌه الكائنات اكثر االنسان +

 بموضوع االهتمام فً االهتمام فً االكبر الفضل ٌعود +
 Bandora باندورا الى المحاكاه طرٌق عن التعلم

 ٌشرف طالب اول وهو ولترز رٌتشارد مع باندورا اشترك +

 اسم ٌحمل كتاب نشر فً الدكتوراه دراسة فً باندورا علٌه

 (الشخصٌه وتطور االجتماعً التعلم)

  المحاكاه استجابات اكتساب بٌن لترز و باندورا مٌز +
(Acquisition) وادائها (performance) 



 االستجابات االف الى اجتماعً موقف كل ٌؤدي ان ٌمكن_

  اجتماعً سلوك نسمٌها التً المختلفه
 اكثر او اثنٌن بٌن  "تفاعال دائما االجتماعً السلوك ٌتضمن_

 (المشترك التحدٌد) االفراد من
 بالقوه باندورا ٌرى كما للسلوك المشترك التحدٌد ٌحدث_

  التفاعلً للسلوك النسبٌه
 .البٌئٌه العوامل لتغٌر "تبعا تتغٌر النسبٌه القوه_
 طوٌله لفترات "ثابتا ٌكون ان الى االجتماعً السلوك ٌمٌل_

 الزمن من



التعلم 
 بالمالحظه 



 مفاده افتراض على بالمالحظه التعلم نموذج  مفهوم ٌقوم_

 االخرٌن بأتجاهات ٌتأثر اجتماعً كائن االنسان ان

  على التعلم هذا وٌنطوي وسلوكهم وتصرفاتهم ومشاعرهم

   بالغه تربوٌه أهمٌة
 

 والعقاب بالثواب المتعلم او المالحظ سلوك تأثر امكانٌة_

 . مباشر غٌر نحو على
 

  لٌس مباشرٌن غٌر او مباشرٌن كانا سواء والعقاب الثواب_

 ان  بل مباشره مسؤولٌة السلوك تعلم عن مسؤولٌن

 عنه الصادره االستجابات ومحاكاه النموذج سلوك مالحظه

 التعلم عن المسؤوالن هما



  Learning new behaviors   جدٌده سلوكٌات تعلم_1
 
 
 

 Inhibiting and disinhibiting  والتمرٌر الكف_2
behavior  

 

 
 

  Facilitating behavior  التسهٌل_3

 :هً , بالمالحظه للتعلم االقل على أثار ثالثه باندورا ٌقترح



تحلٌل التعلٌم 

التعلٌم _االجتماعً 
 بالمالحظه 



 Attentional phase  االنتباه مرحلة_1

 وٌرى , التعلم عملٌة لحدوث اساسً شرط االنتباه تعتبر

 فً تحصل التً الحوادث لكل الٌنتبه االنسان ان باندورا

 عن فضال رئٌسٌن متغٌرٌن االقل على هناك وان الحٌاة

 , النموذج وخصائص المالحظ خصائص وهً الدافعٌه

 ٌقومون الذٌن االشخاص بحاجات تهتم التً والنماذج

 االنتباه على تؤثر التً االخرى الخصائص ومن, بالمالحظه

 اطول انتباه مدى لدٌهم "سنا االكبر فاالطفال النمو مستوى

 ."سنا االصغر من
 

 : وهً النموذج خالل من للتعلم مراحل اربع هناك



  Retention phase  االحتفاظ مرحلة_2
 (التحاور) االتصال خالل من بالمالحظه التعلم ٌحدث

 الداء االنتباه هما الضررٌان المتجاوران فالحدثان

 والمالحظون المعلم ذاكرة فً االداء وتمثل النموذج

 ٌتعلمون النموذجٌه االنشطه بترمٌز  ٌقومون الذٌن

 التدرٌب وكذلك افضل بطرٌقه بالسلوك وٌحتفظون

 ٌساعدان تعلمها المراد للماده العلنً غٌر والتكرار

 بٌت ومماثله مطابقه واجراء االحتفاظ على المتعلم
   النموذج وسلوك المعلم سلوك



  Reproduction phase االنتاج اعادة مرحلة_3
 والبصري اللفظً الترمٌز ٌوجه المرحله هذه فً

 المكتسبه للسلوكٌات الحقٌقً االداء الذاكره فً

 ."حدٌثا
 تشكٌل فً التصحٌحٌه الراجعه التغذٌه اهمٌة

 على المعلمٌن بتعرف وذلك فٌه المرغوب السلوك

 تطوٌر ٌتم ان قبل الصحٌحه غٌر استجاباتهم
 . سٌئه عادات



  Motivational phase الدافعٌه مرحلة_4
 خالل من وتقلٌده المكتسب السلوك تمثٌل ٌتم

 تتم عندما اما تعزٌزه ماتم اذا االخرٌن مالحظه
   به القٌام عملٌة تتم فلن معاقبته

 والعقاب التعزٌز الى ٌنظر بلمالحظه التعلم فً

 الداء المعلم دافعٌة على ٌؤثران عامالن انهما على
  نفسه التعلم على ولٌس السلوك



 ذو او العالٌه االجتماعٌه المكانه ذو االشخاص_1

 الجاذبٌه
 

   الملحوظ واالداء العالٌه القدرات ذو االشخاص_2
 

 كانوا اذا اكبر بشكل بعضهم ٌقلدون االفراد_3
 مثال نفسه الجنس من ٌتشابهون

 بالنموذجٌه التعلم على تؤثر التً العوامل



فرضٌات نظرٌة 
 التعلم بالمالحظه 



   المعرفً االنسانً التعلم من الكثٌر_1

 االنسانً للتعلم رئٌس مصدر االستجابات نتاج_2

  للتعلم رئٌس ثان المصدر المالحظة طرٌق عن التعلم_3

  الباحث وظروف والمالحظ بالنموذج االنتباه عملٌة تتأثر_4

   االحتفاظ عملٌة ٌساعدان واالعاده الترمٌز_5

 وافكار عقلٌه "صورا تتضمن الحركً االستخراج عملٌة_6

   الظاهر االداء لتوجٌه



 . الذاتً و والبدٌل الخارجً بالتعزٌز الدافعٌه تتأثر_7

 خالل من بالمالحظه التعلم فً االستجابه معلومات تنتقل_8

 . الصور او الكلمات او المادي التوضٌح

 .مختلفه اثار الى ٌؤدي قد ما لنموذج التعرض_9

 والمبادئ للقواعد رئٌس مصدر بالمالحظه التعلم_10

 الخالق للسلوك رئٌس مصدر بلمالحظه التعلم_11



 التطبٌقات التربوٌه



 االسس من االجتماعً التعلم اتجاه ٌعتبر

 وٌتم التدرسٌه للنماذج السائده النفسٌه

 ٌتصف نموذج طرٌق عن التعلم

 سلوك نماذج ٌعرض ممٌزه بخصائص

 تأدٌتها وٌستطٌع المالحظ الٌها ٌحتاج

 هذا وٌوخر مكافأه أو ثواب على وٌحصل

 النوع بهذا اال تتأتً ال قد خبرات التعلم
   التعلم من

 



مكانة النظرٌه 

فً الوقت 
 الحاضر



 ٌقوم بالمالحظه للتعلم باندورا تصور ان_
   االنسانً للسلوك موحده شامله نظرٌة بتوضٌح

 مثل نظرٌة طبٌعة ذات رئٌسٌه مقوالت اخذت_

 خطوات تأخذ المتبادله والحتمٌه الذاتٌه الفعالٌه

 نموذج قدره على دلٌل تمثل منها وكل متساوٌه
 . به والتنبؤ السلوك تركٌب على بالمالحظه التعلم

 نظرٌته تطبٌق اجل من كبٌر  جهد باندورا بذل_

 والتطوري  االكلٌنٌكً  النفس علم مجال فً
 . واالجتماعً

 النفس وعلم االنتروبولوجٌا علم فً تطبٌقاتها_
 . االولٌه مراحلها فً زالت فما االجتماعً


