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 ( Social Psychology)التربوي علم االجتماعً

المواقف تعرٌف علم االجتماعً: هو الدراسة العلمٌة للسلوك اإلنسانً فً 

االجتماعٌة التً تحٌط بالفرد وباآلخرٌن المحٌطٌن بِه كوظٌفة لدماغِه وكانعكاس 

حً لتفاعلِه مع الواقع الذي ٌعٌش فٌِه. وهو علم من العلوم البٌنٌة، ٌهدف الى وصف 

 السلوك االجتماعً وتفسٌره والتنبإ به، وهو فرع من فروع علم النفس النظرٌة.

 تفسٌر وتحلٌل التعرٌف:

الدراسة العلمٌة: هً الدراسة المنظمة التً تستند إلى المنهج العلمً الذي ٌتطلب  -

 المالحظة والفرضٌات والتجرٌب والقٌاس الدقٌق واالستنتاجات.

 السلوك: أي نشاط سواء كان)عقلً، حركً، انفعالً( ٌصدر عن الكائن الحً. -

ٌتفاعل معهم فٌتؤثر بهم كائن اجتماعً: أي كائن حً ٌعٌش فً مجتمع مع أقرانِه و -

 وٌُإثر فٌهم.

اجتماعً: وصف للعالقة التً تقوم بٌن الفرد واآلخرٌن من أفراد جنسِه وما ٌنتج  -

 عن تلك العالقة أو العالقات من سلوك.

المواقف االجتماعٌة: مجموعة الظروف أو المثٌرات االجتماعٌة التً تُحٌط بالفرد  -

 )ُمقابلة أشخاص، سماع أنباء، ...... الخ(.وتإثر فٌِه فً لحظٍة ما كــــــ 

المثٌرات االجتماعٌة: كل ما ٌحدث فً ُمحٌط الفرد أو داخلِه من تغٌٌرات وتإثر  -

 فٌِه كالدوافع. 

 

-  ًّ  أهّمٌة علم االجتماع

ٌهتم هذا العلم بدراسة التعامل بٌن األفراد وكٌف ٌتصّرف الشخص تجاه غٌره 

 العلم فً النقاط اآلتٌة: وٌمكن أن نُجمل أهّمٌّة هذا 

حّل المشكالت التً تواجه اإلنسان مثل المشكالت األسرٌّة، ومشكلة تعامل  -1

اآلباء مع األبناء وتؤثٌر تصرفات اآلخرٌن على الفرد من خالل تقلٌد 

الشخص للناس المحٌطٌن به، وتؤثّره بتصرفاتهم سواء كانت صحٌحة أو 

أسرٌّة سلٌمة ولكن تؤثّره  خاطئة فكثٌر من األشخاص ٌنشئون فً بٌئة

 بتصرفات أصدقائه تغٌّر من سلوكه إّما لألحسن أو لألسوأ. 

 

 



ًّ لكً ٌستطٌع  -2 مساعدة وإرشاد الشخص المصاب باالضطراب والتوتّر النفس

 االبتعاد عن بعض السلوكٌّات الخاطئة.

ًّ للفرد، وتوجٌه الشخص إلى كل ما هو  -3 المساهمة فً تحسٌن السلوك االجتماع

 أفضل من خالل اتّباع السلوكٌّات المرغوبة. 

البحث فً المشاكل االجتماعٌّة المنتشرة والبحث فً عالم الجرٌمة ومعرفة  -4

 األسباب التً أّدت إلٌها.

جمٌع تفاصٌل القوانٌن المساهمة فً تقدم المجتمع وذلك من خالل معرفة -5

؛ ألّن تقّدم المجتمع ال ٌكون بالمال. ًّ  االجتماعٌّة والواقع االجتماع

 معرفة تؤثٌر التكنولوجٌا على سلوك الفرد. -6

 االجتماعً نشؤة وتطور علم  -

إن نشؤة وتطور علم النفس االجتماعً تشبه نشؤة وتطور مختلف العلوم بصورة 

مٌدان دراسته لم ٌنشؤ دفعة واحدة وفً تارٌخ محدد، عامة، ذلك أن العلم مهما كان 

وإنما ٌكتسب نموِه ونضجِه تدرٌجٌاً من خالل نتائج األبحاث العلمٌة والدراسات التً 

 تضٌف شٌئاً فشٌئاً لرصٌد هذا العلم أو ذلك.

ٌرى بعض المفكرٌن أن البداٌات الحقٌقٌة لظهور علم النفس االجتماعً ترتبط بفترة 

من القرن الماضً، تبعا للدراسات الغزٌرة التً برزت نتائجها وزاد  الثالثٌنٌات

عددها واالهتمام بمجالها وموضوعاتها فً تلك الفترة ، لكن البد أن نشٌر إلى أن 

ٌكون  La Psychologie Socialeأول كتاب ظهر بعنوان "علم النفس االجتماعً" 

اسات النظرٌة والكتب سنة، ومن أهم الدر22قد ظهر قبل تلك الفترة بحوالً 

 والمإلفات حول علم النفس االجتماعً فً تلك الفترة ما ٌؤتً :

 (( أول كتاب بعنوان "علم االجتماعً" Ross,1908نشر روس -

 االجتماعً((عدة مواضٌع فً علم Sprowls,1927عالج سبرولز  -

 (( كتاب " علم االجتماعً األمرٌكً"Kareph,1932نشرت كارٌف -

بعمل مسحً فً مٌدان  Coterll( قام كوترل1342 – 1332فً الفترة ما بٌن) -

 علم االجتماعً.

( ظهرت فً ألمانٌا مجموعة من األبحاث 1352 -1312وفً الفترة ما بٌن) -

تتعلق بموضوعات علم النفس االجتماعً منها أعمال هادون وكروبر وكلهون 

 وغٌرهم.

 



 

االجتماعً بهذا التحدٌد ال ٌعنً أنه لم تكن فٌه  غٌر أن الحدٌث عن نشؤة علم النفس

إسهامات قبل تلك الفترة التارٌخٌة، بل بالعكس فالعلوم االجتماعٌة بصورة عامة 

كانت مترابطة ومتداخلة بحٌث ٌعتبر أغلب الفالسفة والمفكرٌن والقدامى والمحدثٌن 

م من العلوم مساهمٌن بشكٍل أو بآخر فً وضع األفكار واللبنات األولى ألي عل

 االجتماعٌة المتخصصة الٌوم.

ومن هذا المنطلق ٌكون لعلم النفس االجتماعً مساهمون كثٌرون سبقوا تحدٌد نشؤته 

وتطوره ٌمكن حصر هذه اإلسهامات باإلشارة إلى الموضوعات التً عالجها 

المفكرون والفالسفة وتدخل الٌوم ضمن أهم موضوعات علم النفس االجتماعً 

جتماع اإلنسانً، التنشئة االجتماعٌة، القٌادة، الفرو  بٌن شعوب األرض ومنها: "اال

 الخ…فً الطابع القومً

 وٌمكن تقسٌم هذه اإلسهامات إلى مجموعتٌن من الناحٌة التارٌخٌة:

علم النفس االجتماعً قبل وخالل حٌاة أوجست كونت، من بٌن  -المجموعة األولى

 م إسهامات فً مجال علم النفس االجتماعً هم:أهم العلماء والمفكرٌن الذٌن كانت له

 .م(: الذي ساهم فً وضع أسس علم النفس االجتماعً 334-424* أفالطون ) 

من خالل أفكاره حول القٌادة )الحكم( التً ٌرى أنها تنشؤ نتٌجة تغلب مشاعر 

 اجتماعٌة معٌنة لدى أفراد الدولة ، وفً مجموعة معٌنة من الظروف.

 .م(: من جهته ساهم أرسطو بموضوع دوافع التجمع، حٌث 322-384* أرسطو )

ٌعتبر الدافع مسؤلة غرٌزٌة فً اإلنسان وهً طبٌعة موروثة وهً التً تقوده إلى 

االندماج الحقٌقً مع اآلخرٌن وإلى التجمع بطرٌقة معٌنة فً الحٌاة، ومن أمثلة هذه 

 التجمعات حسب أرسطو األسرة ثم القرٌة، ثم المدٌنة.

م(: الذي عالج موضوع االجتماع لدى اإلنسان 1643-1588اس هوبز)* توم

 والتعاون بٌن الناس ، كما عالج موضوع القٌادة وتمتع القائد بالسلطة المطلقة.

م( وهو الذي اهتم بموضوع التعاطف مع الغٌر 1432-1423* آدم سمٌث )

 والتفاعل االجتماعً.

قانون الحاالت الثالث بٌن م(: وهو الذي مٌز فً 1854-1438*أوجست كونت )

مستوٌات التفكٌر لدى اإلنسان عامة، كذلك وضع تصنٌفا للعلوم التً ٌتربع على 

قمتها علم االجتماع، ولم ٌتوقف حدٌث أوجست كونت عند هذا الحد، وإنما تطر  

(( وٌقصد كونت من ذلك Le morale Positiveلما ٌسمٌه باألخال  الوضعٌة

"علم  -حسب تؤوٌالت العلماء-والذي كان ٌقصد به  الوضع "علم نهائً حقٌقً"



النفس" ، ومن هنا ٌفضل بعض العلماء أن ٌنسبوا نشؤة علم النفس االجتماعً 

 ألوجست كونت.

 

علم النفس االجتماعً بعد أوجست كونت، من بٌن المساهمٌن فً  -المجموعة الثانٌة

 نشؤة وتطور علم النفس االجتماعً بعد أوجست كونت:

(( تمكن هذا العالم اإلنجلٌزي من H.Spencer,1820-1903ت سبنسر* هربر

استخدام البحوث الموضوعٌة أكثر من ذي قبل وأكد على أن ٌكون علم النفس 

وضعٌا، ما جعله ٌعد من رواد علم النفس االجتماعً، حٌث أصدر مجموعة من 

الثالث: الكتب ٌجمع فً مغزاها العام على دراسة سلوك اإلنسان بمختلف مظاهره 

البٌولوجً، النفسً واالجتماعً، وقد دون أفكاره فً كتب ثالث هً: مبادئ علم 

 األحٌاء، مبادئ علم النفس، ومبادئ علم األخال .

(: وهما عالمان اكتشفا ما ٌسمى Lazarus & Steinhall* الزارٌوس وشتاٌنهال)

 الٌوم بعملٌات االتصال فً علم النفس االجتماعً.

: وكان اهتمامه مركزاً حول علم النفس THeodor Waitz)* تٌودور واٌتز)

الجماهٌري، وٌذهب إلى حد اعتبار التعلٌم هو وسٌلة التحضر وصقل السلوك 

اإلنسانً وسبٌل اإلنسان إلى ظروف اجتماعٌة أفضل ومن ثم تكون له المواصفات 

 السٌكولوجٌة المهٌئة لإلبداع .

النفس التجرٌبً حٌث ألف كتاب علم النفس  * فونت: العالم األلمانً الذي اهتم بعلم

الفٌزٌولوجً، وعلم النفس الجماهٌري الذي ٌناقش فٌه مسائل من الثقافة العامة 

 والتارٌخ ونشؤة اللغة وتطورها ودالالت األسطورة والدٌن والمجتمع والقانون.

ت : الذي ٌعد من العلماء البارزٌن فً وضع اللبناG.Tarde* كابرٌــــــال تارد 

األولى لعلم النفس االجتماعً، حٌث دعا إلى إنشاء علم جدٌد ٌهتم بـــــــ:"تفسٌر 

المسالك االجتماعٌة بٌن األفراد " وقد ألف كتابا حول "التقلٌد" وكتاب "دراسات فً 

علم النفس االجتماعً". وبعد كابرٌـــــال تارد اتسع حقل علم النفس االجتماعً 

 لتً تقوم بٌن األفراد فً تفاعالتهم الٌومٌة والعملٌة.لٌشمل كل أنواع العالقات ا

*جوستاف لوبون: وهو طبٌب وعالم اجتماع قدم دراسة نظرٌة فً علم النفس 

 االجتماعً الوصفً تتعلق بسٌكولوجٌا الحشد الجماهٌري.

 


