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 نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة

  

  ةــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
"عّ  عل� نف� ال����ة (س���ل�ج�ة ال����ة)، م� أرقى م�ض�عات 

�ال&ف�، و,عّ  ال+&%$ون في عل� نف� ال����ة، م� أرقى م&%$# عل�  عل
  ال&ف�، ت5 أ دراسة م�ض�عات عل� ال&ف� 3عل� نف� ال����ة وت&1هي إل�ه. 

ازده$ت مع%� ن%$,ات ال����ة في أم$,�ا، و8ن أك6$ ال+&%$,� في 
ا ال����ة @ان�ا أورو?<<�، ب أ 3ع=ه� ن�ا>ه� العل+ي في بل انه�، في ال+ان�

وفي ال&+Fا وفي إنEل1$ا، ث� هاج$وا إلى أم$,�ا ألسBاب م�1لفة (مع%+ها 
 �كانJ5F3 K اضIهاد ال&از,<� لل<ه�د م&ه�)، وعاش�ا ه&اك، وأب ع�ا ن%$,اته
ف<ها، وم� ذو# األص�ل األورو?�ة، الOی� هاج$وا إلى أم$,�ا وه� صغار 

$ م��<ل، ج�ل�ان الF�، أو ول وا ه&اك، وتعل+�ا في أم$,�ا، اث&<� : وال1
 روت$. إضافة إلى ال+هاج$ م� @& ا : أل5$ت 3ان ورا.

 Kالء ال6الثة، ال+&%$,� في ال����ة، ت&اولW1اب هXا الOفي ه Kت&اول
  لXل واح  م&ه� س<$ته الOات�ة، م��1$ة، ث� ن%$,1ه في ال����ة. 

ال ش\ أن ال+ع$فة 3]�اة ال+&%$، تEعله ی1]�ل م� مE$د اس� أج&5ي 
ع$وف) وص�رة غ$,Bة إلى ص�رة ذه&�ة ل��^ ق$,J إل<&ا، وش�^ (غ<$ م

م هb. و?�ل ال+قای��، فإن ال+&%$,� ال6الثة الOی� ت&اول1ه� في هOا ال1Xاب، 
ه� أف$اد رائع�ن. اسI1اع�ا ال1غلJ على ال�ع�?ات ال=�+ة في ح�اته�، م� 

Fه� أجل ت]ق<e الف�ز وال�ه$ة، وتق "� اإلسهامات ال+1F+$ة. @ّ$س�ا أنف
وح�اته� لEعل ح�اة ال&اس أف=ل، ل�� فقg م� خالل ن%$,اته�، ولX� أ"=ا 

  ).BEM B. ALLN ،2013 ،41. (م� خالل جه�ده� ال����ة

   
  
  
  
يعّد علم نفس الشخصية  
(سيكولوجية  
الشخصية)، من أرقى  
موضوعات علم النفس، 
ويعّد المنظرون في  
علم نفس الشخصية، 
من أرقى منظري علم  

أ دراسة  النفس، تبد
موضوعات علم النفس  
بعلم نفس الشخصية  
 وتنتهي إليه
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 نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة

 

 ل+&%$,� في ال����ة ولX� ل+اذا هOا االه1+ام 3الF<$ الOات�ة وال]�ات�ة ل
  ؟ وهل تعّ  أ# ن%$,ة في ال����ة، 3+6ا3ة س<$ة ذات�ة ل�اح5ها؟

خل�wاته� االج1+ا�vة واه1+اماته� ال&ف�Fة على ت�Iر ن%$,اته� هل أث$ت 
في ال����ة ؟ إن ال+&%$,� ال6الثة الOی� ت&اولK س<$ ح�اته�، عان�ا @6<$ا 

ق=ا"اه� ال1ي اه1+�ا بها في  أث&اء س&�ات ح�اته� ال1أس��Fة ال1ي أث$ت في
  ).BEM B. ALLN ،2013 ،41(ال����ة. 

صّ�رْت 3عy ال1Xا3ات، أن ن%$,ات ال����ة في غال5<1ها ما هي إال 
انع�اس ل����ة واضع ال&%$,ة، وال%$وف ال&ف�Fة واالج1+ا�vة ال1ي عاش 

 & Corsini, 1977; Barry Smithف<ها، ق5ل وأث&اء وضع ال&%$,ة. (
Harold Vetter, 1982 ات�ةOوأك ت ج+�عها على أه+�ة وضع األ3عاد ال .(

ل�اضع ال&%$,ة 3ع<� االعB1ار ع&  دراسة ن%$,ة ما م� ن%$,ات ال����ة، 
ل<1� تفF<$ها وفe تع د ن%$,ات ال����ة م� جهة، وع م إم�ان ال�1صل إلى 

 ). 48، 1987ع�,�ة الF< ، اتFاق في تفF<$ ال����ة م� جهة أخ$�. (
 Silvan، س<لفان ت�م G. Atwoodمالح%ات @ل م� ج�رج ات�ود  وتع ّ 

Tomkins, 1976 �، تأك< ا ثان�ا ل+ � ارتBا� ن%$,ات ال����ة 3الف$د العاِل
واضع ال&%$,ة؛ دوافعه، وخ5$اته ال�اصة إلى جانJ ارتBا>ها 3]قائe واق �ة، 

E+�ن  وفي دراس1ه+ا على ح�اة أر?عة م� ال+&%$,� في ال����ة، وه� : س�
، فلهل� را"Carl G. Jung b، @ارل ی�نغ Sigmund Freudف$و,  

Wilhelm Reich \أوت� ران �، حاول س�1ل�رو وج�رج Auto Rank، ث
، ال�Xف ع� العالقة ب<� وقائع ح�اة هWالء العل+اء Stolorow, 1979ات�ود 

) .�  ). 48، 1987ع�,�ة الF< ، األر?عة ون%$,اته
دلـ<ــال آخــ$ على وج�د ذاتــ<ــة واضــع  Madi و,ق م سـلـفاتـ�ر مــاد#

  ال&%$,ــة، 3+ا ال "+�� إنXاره أو ال1غاضي ع&ه، م� خالل ت]ل<له ل+$احل 

  
إن المنظرين الثالثة  
الذين تناولتهم في  
هذا الكتاب، هم  
أفراد رائعون.  
استطاعوا التغلب على  
الصعوبات الضخمة في  
حياتهم، من أجل  

رة، تحقيق الفوز والشه
وتقديم اإلسهامات  
المستمرة. كرّسوا  
أنفسهم وحياتهم لجعل  
حياة الناس أفضل، 
ليس فقط من خالل  
نظرياتهم، ولكن أيضا  
من خالل جهودهم  
 الشخصية

 
  Intuitionالحدس  

أساسا للمرحلة األولى  
في بناء النظرية، 
ويعرّفه بأنه شعور  
خاص بمعنى ما يحدث  
لصاحبه أي االنفعال  

ا المراحل  بالحدث، تليه
الخاصة بالحصول على  
المعرفة الواقعية  
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 نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة

 

ب&اء  أساسا لل+$حلة األولى في Intuitionت�X,� ال&%$,ة، ®�=ع ال] س 
ال&%$,ة، و,عّ$فه 3أنه شع�ر خاص 3+ع&ى ما "] ث ل�احBه أ# االنفعال 
3ال] ث، تل<ها ال+$احل ال�اصة 3ال]��ل على ال+ع$فة ال�اق �ة 

Emperical Knowledge  وال+ع$فة العقل�ةRational Knowledge ،
). Madi, 1976وت&´�ة األفXار ال1ي قامK على أساس ح سي (ل1ع یل 

)>F49، 1987 ، ع�,�ة ال .(  
أما دان<<ل ز,Eل$، والر# هE<ل، فق  ات�Oا م� م]��1 ال&%$,ة وم=+�نها 
نقIة انIالق ثال6ة لل1أك<  على وج�د األ3عاد الOات�ة في ص�اغة ال&%$,ة، 
و,��ان 3الO@$ رؤ,ة ال+&ّ%$ ل]1+�ة الFل�ك اإلنFاني أو ح$,1ه وم � تأث<$ 

رنة ب<� ن%$,ة ت$� سل�ك اإلنFان هOه ال$ؤ,ة على ص�اغة ال&%$,ة، 3ال+قا
ح1+�ا، م6ل ن%$,ة ف$و, ، وأخ$� تع1ق  في فعال�ة ح$,ة الFل�ك اإلنFاني 
و8رادته وق رته على ت]+ل ال+WFول�ة، ووج�د ال افع إلـى ت]ق<e ذاته، م6ل 

 & C. Rogers) .Zeigler، ون%$,ة روج$ز A. Maslowن%$,ة ماسل� 
Hjelle, 1976) .( ، >F49، 1987ع�,�ة ال .(  

و,ق�ل ش�ل�1، ح<&+ا ت�1ف$ الF<$ة الOات�ة للعاِل� واضع ال&%$,ة، غالBا ما 
  نل]¸ 

أن ن%$,1ه في ال����ة، ما هي إال س<$ة ذات�ة له، أو على أقل تق ی$، 
تع51$ ال&%$,ة وصفا لOاته، و?]6ا ع� ال�5انات ال+الئ+ة ل ع� ال1ع+�+ات م� 

  ). 49، 1987ع�,�ة الShultz, 1981() . ، >FالOات إلى اآلخ$,�. (
وه&اك دل<ل آخ$، وه� ما "الح¸ م� ت�5« م&ّ%$# ال����ة، 3+ا 
 تOهJ إل�ه ن%$,اته�، وال یBغ�ن ع&ها ب "ال، ح<� حّ�ل�ا األفXار وال��1رات
في ال&%$,ة م� مFألة م�ض��vة، إلى مFألة ش���ة ذات�ة، ذات عالقة 

 ح+�+ة.

 Emperical 
Knowledge 

لعقـلية  والمعرفة ا
Rational 
Knowledge ،

لتعديل وتنقية األفكار  
التي قـامت على أساس  
 حدسي  

 
دانييل زيجلر، والري  
هجيل، فقد اتخذا من  
محتوى النظرية  
ومضمونها نقطة انطالق  
ثالثة للتأكيد على  
وجود األبعاد الذاتية  
 في صياغة النظرية

 
إن دراسة تاريخ شخص،  
أو تاريخ موضوع من  

م، يعتبر  موضوعات العل
خير مدخل إليه، إذ ال  
يفهم كثير من أفكار  
الشخص ومذهبه، وال  
يفهم كذلك، كثير من  
قضايا العلم، إال إذا تم  
التعرف على النشأة، 
  وتم تتبع النمو والتطور
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 معرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــةنظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي ال

 

إن دراسة تار,خ ش�^، أو تار,خ م�ض�ع م� م�ض�عات العل�، "ع51$ خ<$ 
ــOلـــ\، @6<$  م خل إل�ه، إذ ال "فه� @ــ6<$ م� أفـــXار ال��^ ومOهـ5ـــه، وال "فه� @ـ

   � وال�I1ر.م� قـــ=ا"ا العل�، إال إذا ت� ال1ع$ف على ال&�أة، وت� تB1ع ال&+
¾ه$ت في ال&�ف األول م� الق$ن الع�$,� ن%$,ات في س���ل�ج�ة 
 �ال����ة، @+ا ه� ال]ال في ¾ه�ر ن%$,ات الO@اء ون%$,ات ال1عل
ون%$,ات ال اف �ة ون%$,ات ال&+� ال&فFي وغ<$ها، وتأث$ت ع+ل�ات ال1&%<$ 

ئ ة في ال���Fل�جي في ال����ة، خاصة، 3االتEاهات ال&%$,ة ال&ف�Fة الFا
ذل\ ال�قK؛ @ال1]ل<ل ال&فFي والFل�@�ة وال�¾��wة وال+ع$®�ة، و@ان ل&E�1ة 
ذل\ ال1أث<$ أن ت� ت�&�¿ ن%$,ات ال����ة وفe تل\ االتEاهات، ف%ه$ت 
ع ة ن%$,ات في ال����ة ت&1+ي إلى ال1]ل<ل ال&فFي (ف$و,  + ی�نغ + أدل$ 

%$,ات أخ$� ت&1+ي + ه�رني + س�ل�فان + ف$وم + إر,��Fن + م�را#)، ون
إلى االتEاه ال+�اجي وم&]ى الF+ات (ال�5رت + ای�ن\ + @اتل + جلف�رد)، 
ون%$,ات أخ$� في ال+&]ى الFل�@ي (س�<&$)، ون%$,ات أخ$� ت&1+ي إلى 
م&]ى س���ل�ج�ة الOات (ماسل� + روج$ز)، ومE+�عة أخ$� م� ال&%$,ات 

م��<ل + روت$). و@+ا ه�  ت&1+ي إلى االتEاه االج1+اعي ال+ع$في (3ان ورا +
مع$وف، فإن ال&%$,ة ت�1لى تفF<$ الFل�ك والW5&1 3ه، و8ذا @انK ن%$,ات 
ال1]ل<ل ال&فFي، "�Fد في 3ع=ها (ف$و,  + ی�نغ) و@Oل\ ال&%$,ات ال+�اج�ة، 
 :�ال1فF<$ ال5<�ل�جي للFل�ك، فإن ال+]لل<� ال&فF<� الOی� "Iلe عل<ه

ك "JE أن "��ن اج1+ا�vا وثقا®�ا، أما ال+]َ ث<�، ی$ون أن تفF<$ الFل� 
ال&%$,ات ذات االتEاه االج1+اعي ال+ع$في، ف1أخO 3الع�امل االج1+ا�vة 
� ال´�+ة وال�1قع ون��vة ال+�قف. وت&اولK في هOا ال1Xاب �Âوال+ع$®�ة، ومفا
ال�غ<$ ثالث ن%$,ات في ال����ة ذات االتEاه ال+ع$في االج1+اعي، مع 

 الF<$ة الOات�ة لXل م&%$. ت&اول جانJ م��1$ م�

تناولت في هذا   
الكتاب الصغير ثالث  
نظريات في الشخصية  
ذات االتجاه المعرفي  
االجتماعي، مع تناول  
جانب مختصر من  
السيرة الذاتية لكل  
 منظر

 
تناولت في الفصل  
األول سيرة حياة  
األوروبي الكندي  
األمريكي صاحب  
المصادفـات، رافض  
التعزيز، مؤيد  

ة والتقـليد، المالحظ
صاحب الدمية بوبو  

bobo   البرت)
باندورا). 
 
تناولت في الفصل  
الثاني نظرية باندورا  
في التعلم االجتماعي  
المعرفي وفي  
الشخصية وفي العالج  
النفسي بالنمذجة  
والكفـاءة الذاتية  
  المدركة
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 لتعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــةنظريــــــات ا

 

 Jاألم$,�ي صاح # &Xفي الف�ل األول س<$ة ح�اة األورو?ي ال Kت&اول
ال+�ادفات، رافy ال1ع�,�، مW,  ال+الح%ة وال1قل< ، صاحJ ال م�ة ب�?� 

bobo   .(ال5$ت 3ان ورا)  
ة 3ان ورا في ال1عل� االج1+اعي ال+ع$في وت&اولK في الف�ل ال6اني ن%$,

  وفي ال����ة وفي العالج ال&فFي 3ال&+Oجة والXفاءة الOات�ة ال+ ر@ة
وت&اولK في الف�ل ال6ال« س<$ة ح�اة راعي ماش�ة، رافy الF+ات، م�ّزع 

  ال]ل�,ات (وال1$ م��<ل).
وت&اولK في الف�ل ال$ا3ع ن%$,ة م��<ل في ال����ة: ال$افy للF+ات 

  +W,  لل+�اقف.وال
  وت&اولK في الف�ل ال�ام� س<$ة ح�اة الفق<$ ال+5 ع (ج�ل�ان روت$). 

ن%$,ة ال1عل�  وت&اولK في الف�ل الFادس ن%$,ة روت$ في ال����ة.
  االج1+اعي 3ال�1قع و�Ä+ة ال1ع�,�.

  أرج� أني ق مK ع+ال مق�5ال، ومف< ا، وم�ّ�قا، خاصة.             
  وال+�فÆ.eهللا ه� ال+ع<�       

  .2022/ 3/ 320ات&ة في 
ال�B<$ مع+$,ة  

  م�اجع ال�ق�مة

1)  >Fات�ة في ن%$,ات ال����ة، دراسة 1987. ع�,�ة الOاأل3عاد ال .(
حالة ل&%$,ة @ارل روج$ز. عل� ال&ف�، الع د ال6اني. القاه$ة، اله<Èة ال+�$,ة 

  العامة لل1Xاب.
2 .BEM B. ALLN )2013رتقاء، ال&+�، ). ن%$,ات ال����ة ـ اال

 .�ال1&�ع. ت$ج+ة : عالء ال ی� @فافي، ما"Fة أح+  ال&�ال، سه<$ دمحم سال
  الBIعة ال6ان�ة. دار الفX$ ـ ناش$ون وم�زع�ن ـ األردن ـ عّ+ان.

  
تناولت في الفصل  
الثالث سيرة حياة  
راعي ماشية، رافض  
السمات، موزّع  
الحلويات (والتر  
 ميشيل).

  
 
تناولت في الفصل  

بع نظرية ميشيل  الرا
في الشخصية: الرافض  
للسمات والمؤيد  
 للمواقف

  
 
تناولت في الفصل  
الخامس سيرة حياة  
الفقير المبدع  
(جوليان روتر). 
  
 
تناولت في الفصل  
السادس نظرية روتر  
في الشخصية. نظرية  
التعلم االجتماعي  
 بالتوقع وقيمة التعزيز.
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 نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة

 

  دوراــــــــــــــرت بانــــــــــــل األول: ألبـــــــــــــــالفص
 

  س<$ته الOات�ة. -
  م�ل ه ون�أته. -
  3ان ورا و>ف�ل1ه. -
  ل+ي وال+ه&ي.3ان ورا ومFاره ال1عل�+ي والع -
- .Jم�اغ O>+3ان ورا تل  
  3ان ورا في األشغال الع+�م�ة. -
  3ان ورا وال+�ادفة. -
  3ان ورا ی1]�ل على ال�Bال�ر,�س. -
- .�  3ان ورا في جامعة ِئَ�ا و,11ل+O على ی  س5<&� في مEال ال1عل
  3ان ورا ی1]ّ�ل على درجة ال @�1راه. -
  3ان ورا وال+�ادفة في ال]J وال�واج. -
  ا في جامعة س1انف�رد.3ان ورا م]اض$  -
  3ان ورا و?�وغ ن%$,ة ال1عل� االج1+اعي. -
  3ان ورا ی1$قى إلى رتBة أس1اذ ث� إلى رتBة أس1اذ @$سي. -
  3ان ورا و8نEازه العل+ي. -
  3ان ورا رئ�Fا للE+ �ة األم$,��ة لعل� ال&ف�. -
 3ان ورا وال�Eائ�. -

   
  
  
  
ولد ألبرت باندورا  

) 2021ـ  1925(
A. Bandura  في ،

04 /12 /1925 ،
ألب بولندي وأم  
أوكرانية، في قرية  

، Mundareموندار  
بمدينة ألبرتا  

Alberta   بكندا
Canada  وكان ،

 والده مزارعا
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 ــةنظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــ

 

  3ان زرا ی1لقى تX$,+ا م� زمالئه و>ال3ه في ع<  م�الده الBFع<�. -
  3ان ورا "ق م خ ماته العل+�ة لل ولة األم$,��ة. -
  3ان ورا "�1ار >$,قة اس1+1اعه ب�ق1ه في آخ$ أ"ام ع+$ه. -
  3ان ورا یWلف. -
  

  سيرته الذاتية.

  مولده ونشأته.
 .A) 2021ـ  1925ول  أل5$ت 3ان ورا (

Bandura ، ألب ب�ل& # وأم 1925/ 12/ 04في ،
، 3+ ی&ة أل5$تا Mundareأو@$ان�ة، في ق$,ة م�ن ار 

Alberta  �3& اCanada �، و@ان وال ه م�ارعا، ورغ
أن وال "ه ل� "]�ال على أ# تعل�� ن%امي، إال أنه+ا 

كانا "ق ران العل� تق ی$ا عال�ا، فقام وال ه ب1عل�� نفFه الق$اءة 3اللغات ال�5ل& "ة 
وردا على الWFال ال�ائع، "م� أی� تهJ ال+�جات الBاردة  وال$وس�ة واألل+ان�ة،

  ). BEM B. ALLN ،2013 ،520". (؟". "J>E 3ان ورا "م� بل تي
  

  باندورا وطفولته.
  ل� ی1] ث 3ان ورا ع� >ف�ل1ه وع� عالق1ه ب�ال "ه.

  
  باندورا ومساره التعليمي والعلمي والمهني.

ن+�Iة 3ال5ل ة حJF ما ه� سائ  في تل\ األ"ام،  الe[1 3ان ورا 3+ رسة
 �و@انK س&�ات ال1عل�� األساس�ة، وح1ى ال6ان�,ة، @لها في م5&ى واح ، لX&ها ل
 ت�ل م� ال++<�ات، ف&%$ا ل&ق^ ال+ رس<� وال+�ارد، @ان ال1الم<I=" O$ون 

   
  
  
  
  
 
التحق باندورا بمدرسة  
نمطية بالبلدة حسب ما  
هو سائد في تلك  

، وكانت سنوات  األيام
التعليم األساسية، 
وحتى الثانوية، كلها  
في مبنى واحد، لكنها  
لم تخل من المميزات، 
فنظرا لنقص  
المدرسين والموارد، 
كان التالميذ يضطرون  
إلى المبادرة الشخصية  
 للتعلم
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 ـم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــةنظريــــــات التعلـــــ

 

إلى ال+Bادرة ال����ة لل1عل�، و@ان هOا أح�انا "�+ل ال+Bادرة الE+ا�vة، 
وح<« أن ع د ال+ رس<� ال+WFول<� على ال+&هج 3أك+له، ل� ی�د ع� اث&<� 

سان @فأی� في م� م رسي ال+$حلة ال6ان�,ة، وع�$,� >الBا، ول� "�� ال+ رّ 
 �م�1لف ال+Eاالت، لOا قام 3ان ورا ورفاقه ب��1<ل مE+�عة دراس�ة ل1عل�

،�، ولعّل أ"ام ال+ رسة @انK ج�ئ�ا م� را إل"+ان ال راسةف�اصل�ا  أنفFه
  ).521ـ  3BEM B. ALLN ،2013 ،520ان ورا F3لIان ال�1ج�ه الOاتي. (

  
  باندورا تلميذ مشاغب.

�<&$، "]J ال+�اBÎة، فق  قام ذات م$ة مع مE+�عة كان 3ان ورا م6له م6ل س
م� زمالئه F3$قة @1اب عل� ال+6ل6ات ال�ح<  م� م رسه�، و®�+ا 3ع  في ال+ رسة 

 K>الب اآلخ$,�، 3إل�اق ج$ذ مIال yالعل�ا، قام 3ان ورا و?عDead Rat  إلى
� عل� ال&ف�، إضافة إلى مل]�¾ة مفادها أن م رسه� األس1اFذ/ ل�حة إعالنات ق

، قام 3ق1ل الE$ذ، ألن الE$ذ Professor Kenneth Spenceك<&<« س5&� 
 .Eكان "E$# في ال+1اهة >Bقا لل&%$,ة ال+&افFة لل+&ّ%$ إدوارد. تb. ت�ل+ان 

CH. Tolman) .BEM B. ALLN ،2013 ،521.(  
  

  باندورا في األشغال العمومية.
جام �ة، "+$  و@ان ال5F<ل إلى ب<Èة أك6$ ت$ح<Bا، وال]��ل على درجة

، الe[1 3ان ورا ب�¾�فة إلصالح >$,Yukon River eع5$ نه$ ی�@�ن 
، الO# @ان "غ$ق رو, ا J5F3 أساساته Alaska Highwayأالس�ا الF$,ع 

ال$خ�ة، وه&اك ال1قى 3الع ی  م� األف$اد ال+1&�ع<�، الOی� "قع�ن ب<� م&1ه�ي 
ول�ن تJ&E دفع ال&فقة ش$و� إ>الق س$اح ال+ ی�ن<�، إلى رجال مIلق<�، "]ا

  ل+Iلقاته�، وعلى ال$غ� م� أن زمالء الع+ل، ل� ی$تق�ا إلى @�نه� م�ا>&<� 

   
  
تحّصل باندورا على  

 BSCالبكالوريوس  
في األدب، من جامعة  
كولومبيا البريطانية  
في فـانكوفر  

Vancouver  عام ،
، ثم التحق  1949

بجامعة ِئوَا، أين كان  
كينيث سبينس، 

 النفس  يسيطر على علم
  
  
 
تأثر مباشرة بكتاب  
دوالرد وميلر في  
"التعلم االجتماعي  
والتقـليد "، الذي نشر  

، الذي  1941عام  
كان حافزا له على  
عمله المبكر، وبعد  
حصوله على  
 الدكتوراه
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 المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة  نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي

 

ن+�ذج<<�، إال أنه� @ان�ا م� ال+غام$,�، فXان ت+$,$ خل�g م� الIBا>�، 
وال�F$، في آلة تقI<$ ذات�ة ال�&ع، ی&1ج وف$ة م� م�$وب الف�د@ا ال�ام، 
 �3+ا "�في ل�ه$ @امل، إال أنه ل�Fء ال]¸، فإن هOا ال+� ر م� ال& �

نقIع في شه$ م� ال�ه�ر، ع& ما وصلK ال بBة ال1ي ت�F� ال ور# ا
ال+&Iقة، إلى آلة ال1قI<$ ق5ل ال$جال، و?ع  ذل\ شه  3ان ورا لف1$ة ق را @5<$ا 

ولعل هOه ال+الح%ات ساه+K في اه1+امه 3اإلب اع، م� ال1عاسة ال�B$,ة، 
، BEM B. ALLNوال+��الت ال&ف�Fة ال&اج+ة ع� ال]�اة ال<�م�ة. (

2013، 521.(  
  

  باندورا والمصادفة.
ولIال+ا أثارت ال� ف 3ان ورا، ف5<&+ا @ان >الBا في جامعة @�ل�م�5ا 

، تع$ض ألول أث$ عUniversity of British Columbia J>EالI,$5ان�ة 
لل+�ادفة، فق  @ان م=I$ا إلى ال�ص�ل م�B$ا إلى ال+ رسة، ألنه @ان "�ارك 

>J وس<لة ان1قال، وح�+K ال+�ادفة مE+�عة م� ال+ه& س<�، و>الب إع اد# 
أن ال+ق$ر ال�ح<  ال+1اح، في ذل\ ال�قK ال+�B$ م� ال�Bاح، @ان في م خل 

، فEFل في هOا ال+ق$ر، وأحBه Introduction to Psychologyعل� ال&ف� 
  ).BEM B. ALLN ،2013 ،521حBا ش ی ا، وصار ت���ه األساسي. (

ة : "ال تأتي ال+�ادفة إال للعقل وقال 3ان ورا ق�ال مأث�را ع� ال+�ادف
 Coincidence comes only to the Mind that isال+1Fع  لها 

Prepared for it) ."BEM B. ALLN ،2013 ،521.(  
  

  باندورا يتحصل على البكالوريوس.
في األدب، م� جامعة @�ل�م�5ا  BSCت]ّ�ل 3ان ورا على ال�Bال�ر,�س 

 ، ث� الE3 e[1امعة ِئَ�ا، 1949، عام VancouverالI,$5ان�ة في فان�Xف$ 

   
 
حصوله على درجة  
الدكتوراه، عام  

، وإتمامه لسنة  1952
االمتياز في علم النفس  
العيادي بمركز  
ويكيتا للتوجيه  
Wichita 
Guidance 

Center  تم تعيين ،
باندورا محاضرا في  
 جامعة ستانفور

  
  
  
 
في جامعة ستانفورد  
انغمس في تطوير  

علم  مدخل نظرية الت
االجتماعي، كفهم  
علمي للسلوك  
 اإلنساني.

 

 

 

 2022 - 71العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 12



 نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة

 

أی� @ان @<&<« سI�F" ،�&>5$ على عل� ال&ف�، ون%$ا أله+�ة س5<&�، 
 Yale and Neil Millerوال$واg3 ب<� جامعة ِئَ�ا وجامع1ي ی<ل ون<ل م<ل$ 

Universities ،Kان سائ ا في ذل\ ال�ق@ #Oال&%$,ات ال �، فإن ح+اس تعل
   ). 364، 31991ار?$ا إنEل$، (اس1$عى انB1اه 3ان ورا وزمالئه. 

  

  باندورا في جامعة ِئوَا ويتتلمذ على يد سبينس في مجال التعلم.
انK جامعة ِئَ�ا ته1� ب&%$,ة ال1عل�، وت1ل+O ف<ها 3ان ورا على ی  س5<&�، ك

الO# زامل @الرك ه�ل في جامعة ی<ل، ومع&ى ذل\، أن تفX<$ 3ان ورا ق  
ت��ل في ال+$حلة األولى، وتأث$ ب1قال<  ن%$,ة ال1عل�، شأنه في ذل\ شأن 

X&ه تأث$ ، ولJohn Dollard and Neil Millerج�ن دوالرد ون<ل م<ل$ 
 SocialمBاش$ة 1�3اب دوالرد وم<ل$ في "ال1عل� االج1+اعي وال1قل<  

Learning and Imitation ن�$ عام #Oان حاف�ا له 1941"، ال@ #Oال ،
جاب$ ع5  ال]+<  جاب$، على ع+له ال+�B$، و?ع  ح��له على ال @�1راه. (

1990 ،429.(  
  

  باندورا يتحّصل على درجة الدكتوراه.
على ال+اج1F<$ ود@�1راه  University of Iowa� جامعة ِئَ�ا وت]ّ�ل م

3ار?$ا إنEل$، (على ال�1الي.  1952، 1951، في عامي PHDالفلFفة 
1991 ،364.(  

  

  .باندورا والمصادفة في الحب والزواج
و?<&+ا @ان في جامعة ِئَ�ا، لعK5 ال+�ادفة دورها، مع 3ان ورا، مF دة 

قلBه، فأث&اء ن�هة للعJ ال�Eلف مع ص یe له،  ض$?ة خ�wفة، هOه ال+$ة، إلى
 وقعK ع<&اه على ام$أت<� تل Bان ال�Eلف أمامه+ا، وصار ال6&ائي ف$,قا 

   
  
  
  
  
  
 
كما اشترك مع رتشارد  
والترز ، (وهو أول  
طالب يشرف عليه  
باندورا في دراسة  
الدكتوراه)، في نشر  
كتاب يحمل عنوان: 
"التعلم االجتماعي  

، عام  وتطور الشخصية "
، وصار هذان  1963

العمالن، بعد ذلك، 
قوة دافعة إلعداد  
الكثير من المقـاالت  
النظرية، القـائمة على  
البحث في موضوع  
 المحاكاة
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 الشخصيــــــةنظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة  

 

 Virginiaر?ا�vا، وم$ت أشه$ قل<لة، وت�وج 3ان ورا م� ف$ج<&�ا فارن� 
Farnes 1952، عام y,$+1وهي معل+ة ال ،Nursing Teacher اBEوأن ،
  ).BEM B. ALLN ،2013 ،522>فل1<�. (

  

  باندورا محاضر في جامعة ستانفورد.
ه لF&ة االم�1از في ، و8ت+ام31952ع  ح��له على درجة ال @�1راه، عام 
، Wichita Guidance Centerعل� ال&ف� ال �اد# 3+$@� و,�<1ا لل�1ج�ه 

، وفي Stanford University ت� تع<<� 3ان ورا م]اض$ا في جامعة س1انف�رد
 �جامعة س1انف�رد انغ+� في ت�I,$ م خل ن%$,ة ال1عل� االج1+اعي، @فه

  ).429، 1990$، جاب$ ع5  ال]+<  جاب(عل+ي للFل�ك اإلنFاني. 
   

  باندورا وبزوغ نظرية التعلم االجتماعي.
وح ث ذل\ ع& ما ق م 3ان ورا مل��ا لE1ار?ه األول�ة، في 3]« ق مه إلى 

 Socialن وة ن5$اس�ا، "]+ل ع&�ان : ال1عل� االج1+اعي م� خالل ال+]اكاة 
Learning through Imitation ا اش1$ك مع رت�ارد 1962، عام+@ ،

، (وه� أول >الJ "�$ف عل�ه 3ان ورا في دراسة Richard Waltersوال1$ز 
ال @�1راه)، في ن�$ @1اب "]+ل ع&�ان: "ال1عل� االج1+اعي وت�Iر ال����ة 

Social learning and personality development 1963"، عام ،
وصار هOان الع+الن، 3ع  ذل\، ق�ة دافعة إلع اد ال6X<$ م� ال+قاالت 

ك�رن<ل<�س جي. ه�الن ، ائ+ة على الB]« في م�ض�ع ال+]اكاة. (ال&%$,ة، الق
   ).153ـ  152، 1986اك5$ا @�?ا س�Eاوا، 

  

  باندورا يترقى إلى رتبة أستاذ ثم إلى رتبة أستاذ كرسي.
 ، وأس1اذ @$سي عام 1964وت$قى الFل� ال�¾�في، وصار أس1اذا عام 

   
  
  
  
  
 
يعتبر كتابه "مبادئ  
تعديل السلوك الذي  

، 1969عام    نشر
تلخيصا وتقويما  
للمبادئ النفسية التي  
 تحكم السلوك

  
  
  
  
  
 

 1971نشر عام  
وحدة تعليمية، بعنوان  
: "التعلم االجتماعي"، 
وهو معالجة مختصرة  
 لهذه المبادئ
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 المعرفــــــي وسيكولوجيــــــة الشخصيــــــة  نظريــــــات التعلــــــم االجتماعــــــي

 

 

، وح<« أنه "ع�e ال+&Iقة، وخاصة مIاع� سان ف$ان��F�F وم�انع 1974
، ف+� ال+$جح أنه ل� ی1$@ها أب ا. Napa Valleyواد# نا3ا فالي ال&O>5 في 

)BEM B. ALLN ،2013 ،522.( 
  باندورا وإنجازه العلمي.

1Xالت ن�$ 3ان ورا ع دا م� الE+ث$ة، وأوراقا عل+�ة @6<$ة في الW+ال J
  العل+�ة؛

، وه+ا : "ع وان R. H. Waltersألف أول @1اب<� 3اإلش1$اك مع وال1$ز 
 eال+$اهAdolescent Aggression 1959"، عام ،  

 Social Learning andو "ال1عل� االج1+اعي ون+� ال����ة 
Personal Growth 1963". عام ،  
Bل�ك و,ع51$ @1ا3ه "مFاد× تع یل الPrinciples of Behavior 

Modification ن�$ عام #Oة 1969"، ال�Fاد× ال&فB+تل���ا وتق�,+ا لل ،
  ال1ي ت]�� الFل�ك. 

وح ة تعل�+�ة، 3ع&�ان : "ال1عل� االج1+اعي"، وه�  1971ون�$ عام 
  معالEة م��1$ة لهOه ال+Bاد×، 

^ وناقb ال&%$,ة ، ل�1973وفي @1ا3ه "الع وان"، الO# ن�$ عام 
والB]�ث ال1ي أج$,K على م] دات الFل�ك الع واني، و?<� @�¿ أن الB]�ث 
في هOا ال+�ض�ع العام، "+�� أن تFاع نا على فه� أص�ل هOا الFل�ك، وه� 
سل�ك مWذ وضار ل&ا ولآلخ$,�، دائ+ا، تق$,Bا، و,ع$ض ألن�اع ال+1غ<$ات 

   ال+WFولة ع� إنقاص هOا الFل�ك وال�1ل^ م&ه.
 Socialوع$ض 3ان ورا في أح ث @B1ه "ن%$,ة ال1عل� االج1+اعي 

Learning Theory ن�$ه عام #Oرات ال&%$,ة 1977"، ال�I1تل���ا لل ،
  ).430، 1990جاب$ ع5  ال]+<  جاب$، (والB]�6ة ال] ی6ة في ن%$,1ه. 

   
  
  
  
  
  
  
  
 
عرض باندورا في  
أحدث كتبه "نظرية  
التعلم االجتماعي  
Social Learning 

Theory  الذي ،"
، 1977نشره عام  

تلخيصا للتطورات  
النظرية والبحثية  
 الحديثة في نظريته
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  األمركية لعلم النفس.  باندورا رئيسا للجمعية
جاب$ . (1974، عام APAانJ�1 رئ�Fا ل$اI3ة عل� ال&ف� األم$,��ة 

  ).430، 1990ع5  ال]+<  جاب$، 
  

  باندورا والجوائز.
ح�ل 3ان ورا على ع ة ج�ائ�، اع1$افا 3إسهاماته في عل� ال&ف�، فُ+ِ&ح 

 ، وت+&ح عادة1972، عام APAجائ�ة م� راI3ة عل� ال&ف� األم$,��ة 
  لل+5$ز,� في مEاالته� العل+�ة. 

  . 1973وح�ل على جائ�ة أخ$� م� راI3ة @ال�ف�رن�ا ال&ف�Fة، عام 
على جائ�ة اإلسهامات العل+�ة ال+1+<�ة م� الE+ �ة  1980وح�ل عام 

، ح<« أش<  3ه ب�صفه ن+�ذجا رائعا للBاح« APAاألم$,��ة لعل� ال&ف� 
 A Great Example of a Researcher, Teacherوال+ ّرس وال+&%$ 
and Theorist عة م� ال+�ض�عات�+Eة في م$X15+ار?ه الE1وأش<  ب ،

ال+1&�عة ال1ي ت�+ل االرتقاء األخالقي، وال1عل� ال+1علe 3ال+�اه ة، واكF1اب 
ال��ف، و8س1$ات��Eات العالج، والI�F$ة الOات�ة. وال1&%�� اإلدراكي للFل�ك. 

 $>6Xان<1ه الFه و8نWدف �  م� >ال3ه. فق  أله
، فإن ج�ائ�ه و8سهاماته ت�+ل ع=�,1ه في 1980وم&O جائ�ة عام 

، وهي National Academy of Sciencesاألكاد"+�ة الق�م�ة للعل�م 
  ال+WسFة العل+�ة األساس�ة. 

  إضافة إلى أر?ع ع�$ة درجة ف�$,ة. 
، ت]�ل على واح ة م� أرفع ج�ائ� الE+ �ة األم$,��ة 2003وفي عام 

 James McKeenمقاما، وهي جائ�ة ج�+� ماك<� @اتل  APA&ف� لعل� ال
Cattell . 

   
  
  
  
  
  
  
  
 
حصل باندورا على  
عدة جوائز، اعترافـا  
بإسهاماته في علم  
النفس، فُمِنح جائزة من  
رابطة علم النفس  

، عام  APAاألمريكية  
، وتمنح عادة  1972

للمبرزين في مجاالتهم  
 العلمية
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وق5ل أن ی&هي ح�اته العل+�ة، فإنه س�ف "�<$ عال� ال&ف� األك$6 
 BEM( ح��ال على ال�Eائ� على اإل>الق، هOا إن ل� "�� @Oل\ 3الفعل.

B. ALLN ،2013 ،522  523ـ .(  
  

  باندزرا يتلقى تكريما من زمالئه وطالبه في عيد ميالده السبعين.
وت1=ح ال��ائ^ اإل"Eاب�ة لBانــ ورا، ال1ـي ت&افــ� خ�ائـــ^ روج$ز، 
جــلــ�ا فـي ردود أفعال الIالب له، ف<�م ع<  م�الده ال�ام� وال1F<�، فاجأه 

، وفي ع<  G. Kellyج�رج @<لي  ج+ع م� أص قائه و>ال3ه، @+ا ح ث مع
 St. Edwardsم�الده الBFع<�، أرسل إل�ه >ال3ه E3امعة سانK إدواردز 

University $اقة معای ة ام1ألت 3ال+�اعIBی� @ان�ا ی رس�ن ن%$,1ه، بOال ،
�، وألف >الب في @ل�ة أخ$� أغ&�ة Fعات @ل ف$د م� أف$اد الق�Äقة، وت��Ä$ال

ه ول&%$,1ه، و,1لقى 3ان ورا ال6X<$ م� ال�Iا3ات م� أغاني ال$اب، تX$,+ا ل
ال1ي ی$سلها إل�ه >ال3ه، وذل\ على األرجح ألنه� "�1Fع$ون اه1+امه 
ال�ادق به�، و@Oل\ الس1ع اده لإلجا3ة ع� أسÈل1ه�، وت�ف<$ ال+عل�مات ال1ي 
"]1اج�ن إل<ها، و,�$س 3ان ورا ال6X<$ م� ال�قK ل�J>E ع� هOه ال$سائل، 

  ]Fاس�ة تEاه ت ا�vات ن%$,1ه وأث$ها في ح�اة ال&اس في ال�اقع، و,+1از 3ال
  

  باندورا يقدم خدماته العلمية للدولة األمريكية.
واس1+$ 3ان ورا في ع+له، "ق م خ5$اته ل�@االت ال]��مة األم$,��ة 

  ).BEM B. ALLN ،2013 ،523(وال�Xنغ$س. 
  

  ره.باندورا يختار طريقة استمتاعه بوقته في آخر أيام عم
إال أن أسع  ل]%ات ح�اته، تل\ ال1ي "ق=<ها الBvا مع ت�+ي وأن # 

Timmy and Andy .وه+ا حف< "ه ال�1أم م� إح � ب&اته ،)BEM B. 
ALLN ،2013 ،523.( 

   
  

على   1980حصل عام  
جائزة اإلسهامات  
العلمية المتميزة من  
الجمعية األمريكية لعلم  

، حيث  APAالنفس  
أشيد به بوصفه  

رائعا للباحث  نموذجا  
 والمدرّس والمنظر  

  
  
  
  
 

، 2003في عام  
تحصل على واحدة من  
أرفع جوائز الجمعية  
األمريكية لعلم النفس  

APA   مقـاما، وهي
جائزة جيمس ماكين  

 Jamesكاتل  
McKeen Cattell 
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  .باندورا يؤلف
 Social. 3]« 3ع&�ان : ال1عل� االج1+اعي م� خالل ال+]اكاة 1

Learning Through Imitation, 1962  
. ال1عل� االج1+اعي وت�Iر ال����ة (3االش1$اك مع رت�ارد وال1$ز) 2

Social Learning & Personality Development, 1963 
 Pranciples of Behavior. مBاد× تع یل الFل�ك. 3

Modification, 1969   
 Psychological. ن+اذج سل�@�ة : ن%$,ات م�1ارعة. 4

Modeling : ConflictingTheories, 1971  
 Aggression : A Social. الع وان�ة : ت]ل<ل لل1عل� االج1+اعي 5

Learning Analysis, 1973  
  لمراجعا

). م خل إلى ن%$,ات ال����ة. ت$ج+ة : فه  1991. 3ار?$ا إنEل$ (1
  ب� ع5  هللا ب� دل��. الIائف، دار ال]ارثي للBIاعة وال&�$.

). ن%$,ات ال����ة، ال5&اء، 1990. جاب$ ع5  ال]+<  جاب$ (2
  ال ی&ام�ات، ال&+�، >$ق الB]«، ال1ق�,�. القاه$ة، دار ال&ه=ة الع$?�ة.

). الـــــــ1عل� 1986<ل<ـــــــ�س جـــــــي. ه�النـــــــ ، اك5ـــــــ$ا @�?ـــــــا ســـــــ�Eاوا (. @�رن3
  3ال+الح%ة : 3ان ورا. 

في : ن%$,ات ال1عل�، دراسـة مقارنـة. ت]$,ـ$ : جـ�رج. م. غـازدا. ت$ج+ـة : 
علي حF<� حEاج. م$اجعة : ع�Iة م]+�د ه&ـا. الEـ�ء األول. عـال� ال+ع$فـة 

 اب. . الK,�X، ال+Eل� ال�>&ي لل6قافة والف&�ن واآلد70ع د 
4 .BEM B. ALLN )2013 ،�+&ن%$,ات ال����ة ـ االرتقاء، ال .(

 .�ال1&�ع. ت$ج+ة : عالء ال ی� @فافي، ما"Fة أح+  ال&�ال، سه<$ دمحم سال
  الBIعة ال6ان�ة. دار الفX$ـ ناش$ون وم�زع�ن ـ األردن ـ عّ+ان.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
باندورا يختار طريقة  
استمتاعه بوقته في  
 آخر أيام عمره.

ال أن أسعد لحظات  إ
حياته، تلك التي  
يقضيها العبا مع تيمي  

 Timmyوأندي
and Andy  وهما ،

حفيديه التوأم من  
 إحدى بناته
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 2022جميـع الحقـوق محفوظـة  للمؤلــــف  

 

 

 



 

 

ـة  ـــر معمريــأ.د. بشيـ
  النفــــس علـــم اص:ــــــاالختص

 دكتوراه الدولة في علم النفس  : ادةـــــــالشه

>العاليأستاذ التعليم  ة:ـة العلميــالمرتب  <
 

  من مواليد بلدية شلية والية خنشلة، تلقى تعليمه قبل الجامعي في التعليم األصلي بمدينة باتنة. 

ومن نفس الجامعة تحصل على الماجستير   1977تحصل على الليسانس في علم النفس من جامعة وهران عام  

  . ترقى في نفس السنة إلى أستاذ محاضر. 2001وعلى دكتوراه الدولة عام   1995عام  

  ترقى إلى أستاذ التعليم العالي.  2006وفي جويلية  

وعلم    في علم النفس والقياس النفسي  وكتاب  بحث 100أكثر مننشر الباحث   ،إضافة إلى هذا الكتاب

  . النفس اإليجابي

على الرتبة األولى مع أساتذة عرب بارزين في علم النفس في   2015ـ تحصل في شهر جوان        

  إطار جائزة "الراسخون في علوم النفس" التي تمنحها كل سنتين شبكة علوم النفس العربية.

رية لمؤسسة علوم النفس العربية بإطالق اسمه على جائزة مؤسسة علوم  ـ كرمته الهيئة االستشا      

. وفـازت بها الدكتورة/ سامية بكري عبد  2016النفس العربية ألحسن بحث في علوم النفس لعام  

العاطي، مصر/ السعودية. بترجمتها لكتاب : ما تفتقده اختبارات الذكاء : علم نفس التفكير  

  العقـالني.  

الهيئة االستشارية لمؤسسة علوم النفس العربية، بلقب : "المفـلحون في علوم النفس" في    ـ كرمته      

  .2016عام  

" عام  سـ كرّمته الهيئة االستشارية لمؤسسة علوم النفس العربية، بلقب : "الراسخون في علوم النف      

2017. 

� العلــوم النفسيـة العربيــة  مؤسسـةإصــدارات   �
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