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هـا   اي... با تجربـه و لمـس واقعيـت    ها و مراكز غيرحوزه فرهنگ دانشگاه

سفي. بايد با تلفيـق ايـن   بيشتر عادت كرده است، تا فرهنگ نظري و فل

ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شـوند، تـا    كردن فاصله دو فرهنگ و كم

  تر گردد. ميدان براي گسترش و بسط معارف اسالمي وسيع

              99، ص20، جامام ۀصحیف



  
  
  
  
  
  

 پیام پژوهش
 

علـوم انسـانی،    هـای  ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در رشـته    نیاز گستردۀ دانشگاه
محدود بودن امكانات مراكز علمی و پژوهشی كه خود را موظف به پاسخگویی بـه ایـن نیازهـا     و

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   همشترك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی از دوبـار       

 جلوگیری به عمل آید.

به همین منظور، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی     
ـ    روانكار مشترك خود را با انتشار كتاب  دهمینسمت) ها ( دانشگاه  رششناسی اجتمـاعی بـا نگ

  كنند. به جامعۀ علمی كشور عرضه می به منابع اسالمی (ویراست دوم)
شناسی و علوم تربیتی در مقطـع   شناسی، جامعه های روان اضر برای دانشجویان رشتهكتاب ح

كارشناسی و كارشناسی ارشد به عنوان متن درسی تهیه و تدوین شده است. امید است عالوه بـر  
  مند گردند. مندان نیز از آن بهره جامعه دانشگاهی، سایر عالقه

 

  سازمان سمت                                                 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     
  

 چهار



  
  
  
  
  
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

افـزاری فرهنـگ و تمـدن     علوم انسانی در حكم مجموعه قواعد تنظیم حیات انسان در بخش نرم
هـا، احساسـات و    مند از رفتارها، باورها، نگرش بشری، علوم و معارفی است كه به صورت روش

شناسـی،   كنـد و از مصـادیق یقینـی آن فلسـفه، روان     ی انسانی معنـادار بحـث مـی   ها همه پدیده
  شناسی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، مدیریت و حقوق است. جامعه

ویژه در علوم انسـانی از فرازهـای مـورد تأكیـد حضـرت امـام        های علمی، به تحول در حوزه
های اخیر است. اهمیت  ویژه در سال ب(مدظله) بهخمینی(ره) و مطالبات جدی رهبر معظم انقال

ویژه رشد و توسعه شـتابان   این تحول، ریشه در مطالعات علوم انسانی و نیازهای مترتب بر آن، به
سو انسان، به عنوان اشرف مخلوقـات و   دانش و فرهنگ در عرصه جهانی دارد؛ زیرا در آن، از یك

شری مطرح است و از این جهت ایـن علـوم بـر علـوم     سو روابط او با دیگران در عرصه ب از دیگر
واقع، رسالت مهم و اساسی این علم، سـاختن انسـان، پـرورش شخصـیت و      دیگر تقدم دارد. به

توجه به شأن وجودی او و یك نگاه، رساندن او به سرمنزل مقصـود و هـدایت بـه سـوی مرتبـه      
  انسان كامل است.

هـای   های فراوانی در درون و بـرون محـیط   توانمندیهای تمدنی غنی و  ایران اسالمی از بنیان
های علمیه برخـوردار اسـت و از ایـن جهـت، بسـتری مهیـا بـرای ورود بـه          هی و حوزه دانشگا
های علوم انسانی فراهم است. بـه پشـتوانه چنـین     های علمی و تولید دانش بومی در حوزه عرصه

مطالعـه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی      قدری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان  میراث گران
ها (سمت) با حمایت مالی معاونـت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری كـه        دانشگاه

هـای انسـانی    رسالت و تكلیف اصلی آن تالش برای تعمیق و گسـترش علـوم، معـارف و ارزش   
كاربردی كـردن  های دانشگاهی با نیازهای جامعه و  ها و درس اسالمی و تطابق هرچه بیشتر رشته

 پنج



  

هـای چـاپ    آنها و تحول در ارتقای علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علم است، زمینه

  این اثر را فراهم آورده است.

هـای   خواهیم تا با همكـاری و راهنمـایی   نظران ارجمند می تگان و صاحباز استادان، فرهیخ

ارزشمند خود این معاونت را در جهت نقد كتاب حاضر و تدوین دیگر آثـار مـورد نیـاز جامعـه     

  علمی یاری فرمایند.

  معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  

  

  

  

 شش
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  ویراست جدید مقدمه

  
شناسی است كه با بسیاری از ابعاد زنـدگی   های قابل توجه روان هشناسی اجتماعی یكی از حوز روان

های گروهی پیوند خورده اسـت.   های اجتماعی، اسناد گرفته تا دوستی و فعالیت ها از شناخت انسان
شناسی، دین، تبلیغات و مانند اینها، رابطه نزدیكی دارد. به  شناسی، جامعه این حوزه با فرهنگ، مردم

سازی این حـوزه بینجامـد. محققـان گـروه      تواند به غنی ه از معارف اسالمی میهمین جهت استفاد
محمد كاویانی، دكتر فر،  محمدرضا ساالریدكتر مسعود آذربایجانی، دكتر شناسی، حجج اسالم  روان

شناسـی اجتمـاعی بـا     سیدمهدی موسوی و اكبر عباسی با یك پژوهش علمی دینی به تهیه متن روان
های علمی و دریافت جـوایز   المی پرداختند. این كتاب پس از موفقیت در عرصهنگرش به منابع اس

  شد. انتخابمتعدد، با استقبال در مجامع دانشگاهی و حوزوی به عنوان متن درسی 
مناسب بود كه این متن بازنگری شود و با استفاده از منابع علمی جدیـد، بـه صـورت     ،رو از این

هـا   د. در این كوشش سعی بر آن بود كه بحـث شوزشی تدوین های آمو یك متن درسی با چارچوب
بندی شود. به همین جهت برخی مباحث از كتاب قبلی حـذف و   با توجه به یك متن آموزشی دسته

كتاب حذف شد. بحث خویشتن از فصل سـوم مجـزا    11فصل مباحث با تفصیل بیشتر طرح شد. 
های نزدیـك در   . همچنین، بحث دوستیشد و در فصل چهارم به همراه مباحث جدیدی آورده شد

های جدید در مورد برخـی مباحـث مـورد توجـه قـرار گرفـت و        دیدگاهفصل مجزایی قرار گرفت. 
منـابع التـین كتـاب    از و  های اسالمی با نگاه یك متن آموزشی مورد تجدید نظر قـرار گرفـت   بحث

شناسـی   ه پس از تعریـف روان این كتاب دارای دوازده فصل است ك .شدقبلی در این كتاب استفاده 
های تحقیق در آن موضـوعات، اسـناد، شـناخت اجتمـاعی، خویشـتن،       اجتماعی و اشاره به روش

هـای نزدیـك، پرخاشـگری، رفتـار حمـایتی و       فـردی، دوسـتی   نگرش، پیشـداوری، جاذبـه میـان   
  كند. هایی را بررسی می پویایی
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فـر و جنـاب آقـای محمـدتقی      االسالم دكتر محمدرضا سـاالری  ویراست جدید توسط حجت
شـده و   تبیك انجام شد. البته در هر فصـل از مؤلفـان كتـاب نظرخـواهی شـد تـا مباحـث حـذف        

  شده مورد تأیید ایشان قرار گیرد. اضافه
شناسی اجتماعی مقـاطع كارشناسـی و    این كتاب به عنوان یك متن آموزشی برای درس روان

. در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی آن فصـل و  شود واحد پیشنهاد می 3كارشناسی ارشد در حد 
هایی از محتوای آن فصـل، موضـوعاتی بـرای پـژوهش و      در انتهای هر فصل پس از طرح پرسش

  بررسی بیشتر پیشنهاد شد.
پژوهان و اساتید هستیم تا با مطالعه و تدریس كتـاب،   انتظار نقدها و پیشنهادهای دانش چشم

  دهند. های آن یاری ما را در رفع كاستی
های همه عزیزانی اسـت كـه بـدون     حسن ختام سخن، مراتب تشكر نویسندگان از همكاری

  آمد: آنان این متن به قلم تحریر درنمی
تنهـا در ایـن مـتن،     شناسی كه نـه  اهللا سیدمحمد غروی، مدیر محترم گروه روان استاد آیت  _ 

  ارزشمند ایشان هستیم.نظرات  ها و نقطه بلكه در همه آثار این گروه مدیون راهنمایی
ند ایشـان بـه عنـوان نـاظر طـرح      ارزشـم  هـای  دیـدگاه استاد سركار خانم دكتر باقریان، كه از   _  

  بردیم. بهره
مسئوالن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كه با حمایت و پیگیری، فرصت تـدوین ایـن مـتن      _ 

  آموزشی فراهم گردید.
سازی این  خانه، انتشارات كه مراحل آمادهرسانی، كتاب های اجرایی، ویرایش، اطالع بخش  _ 

  متن را برای چاپ به عهده داشتند.
  



  
  
  

  فصل اول

  
  ی در یك نگاهشناسی اجتماع روان

  
 شود: آشنا ریز امور با فصل ر اینرود كه د از دانشجو انتظار می اهداف آموزشی:

ــر. تع1 ــاهیجا و فی ــی شنا روان گ ــاعس ــاعی  ی اجتم ــوم اجتم ــان عل ــاط ودر می ــا آن ارتب  ب

 ؛كینزد های رشته

 ی؛اجتماعشناسی  روان خچهیتار .2

 ی؛اجتماعشناسی  روان در قیتحقهای  روش .3

 .دانشمندان مسلمان نظرات دری اجتماعشناسی  روان دانشهای  زمینه .4

  مقدمه

هـای   تقریباً همه ما در زندگی اجتماعی خود با چنین سؤاالتی مواجهیم: چرا افراد در موقعیـت 
دهنـد؟ چـرا رفتارهـای دیگـران را بـه       ی مختلف رفتارهای خاصی از خود نشـان مـی  اجتماع

گیرنـد و چگونـه بـر     ها و عقاید چگونه شكل مـی  كنیم؟ نگرش یر و تفسیر میخاصی تعب  شیوه
آید و چه چیزهـایی باعـث    چگونه به وجود می و دوستی گذارند؟ عشق اعمال و رفتار ما اثر می

كنـیم؟ چـه    ؟ در چه شرایطی بیشتر به یكدیگر كمـك مـی  ودش از بین رفتن یا تضعیف آنها می
رفتـار مـا در جمـع     دهند؟ هایی رفتار پرخاشگرانه را برانگیخته یا افزایش می امل و موقعیتعو

 چگونه است؟

شناسـی   روان .دهنـد  می لكش رای اجتماعشناسی  ی رواناصل هسته آنها رینظا و ها پرسش نیا
ـ تجز به هك استاسی شن روان ازای  شاخه ،یاجتماع ـ تحل و هی ـ ( انسـان  یاجتمـاع  رفتـار  لی وه نح

 و گـران ید هك دارد تیاهم جهت آن از علم نیا زد.پردا می )نانآ تعامل باو  گرانید ندیشه دربارها
 .دهد می لكیتش را مای زندگ مهم قسمت آنان، با ما ارتباطات
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 یاجتماعشناسی  روان گاهیجا و فیتعر .1

ـ دل بهی اجتماعشناسی  روان در امر نیا روست. روبهی دشوار با علم هر در مناسبی فیتعر ارائه  لی
ی بـرا  اسـت.  دشـوارتر  »یاجتمـاع های  پدیده راتییتغ سرعت« و »مطالعه موردهای  زمینه تنوع«

ـ چیپ بـه  توجه با دانش نیا از جامع یفیتعر ارائه ـ ی دگی ـ  از شیب ـ ( یاجتمـاع ی رفتارهـا  شیپ  هك
ـ تغ گسـتره  بـه  اسـت  الزم اسـت) ی امروزی اجتماعی زندگی دگیچیپ حاصل هـای   پدیـده  راتیی
 برخورداری مطلوبی پذیر انعطاف و انطباق تیقابل از هك میده ارائهی فیتعر و مینك توجهی اجتماع

ـ  بایی آشنای برا باشد. ـ ذ بـه  ،یاجتمـاع شناسـی   روان از هـا  برداشـت  تحـولِ  ریس  ازی فیتعـار  رك
 م.یزپردا می رشته نیاگیری  شكل آغاز ازی اجتماعی شناس روان
كنـد   ی اجتمـاعی تـأثیر متقابـل روانـی میـان انسـان و جامعـه را بررسـی مـی         شناس روان   _

 ).1908  1(راس،
ـ  حضـور  ریتـأث ی چگونگ حیتوض وك دری برا استی تالشی اجتماعی شناس روان   _  ،یواقع

 ).1924 2،(آلپورت افراد رفتار و احساسات ار،كاف بر گرانیدی ضمن ای یالیخ
  ).1954 3گ،بر نیالك( است یگروه تیموقع در افراد مطالعه علمی اجتماعی شناس روان   _
 بـر ی اجتمـاع  و یشـناخت ی هافراینـد  ریتأث دربارهی علمای  ی مطالعهاجتماعی شناس روان   _

 ).1995 5،كیم 4،تی(اسم است گرانید با افراد ارتباط وی رگذاریتأث افت،یدر وهیش
 افراد اركاف و رفتارها علل و تیماه افتنی درصدد هك استی ا رشتهی اجتماعی شناس روان   _

 ).1997 7،رنیبا 6،(بارون دیآ یبرمی اجتماعهای  موقعیت در
 وی اجتمـاع های  موقعیت افراد، ،احساسات و اركاف رفتار، چونی میمفاه بر دكیتأ به توجه با

 رد:ك فیتعر نیچن نتوا می رای اجتماعی شناس روان ور،كمذ فیتعار در متقابل ریتأث

 زدپردا می گریدیك بر افراد متقابل ریتأثی علم مطالعه به هك استی دانشی اجتماعی شناس روان
ـ پدی چگونگ و علل افتنی درصدد و ـ اف و احساسـات  رفتـار، یی دای هـای   موقعیـت  در افـراد  ارك

ـ ن »یاجتمـاع  هـای  موقعیت« و »یعلم« مفهومِ دو فیتعر نیا در است.ی اجتماع ـ  بـه  ازی  حیتوض
 و متعـارف  فهـم  بهی بررس مختلف مراحل در دانش نیا هك معناست نیا به »یعلم« دارند. شتریب

                                                           

1. Ross, E. A.  2. Allport, F. H.  

3. Klineberg, O.  4. Smith, E. R.  

5. Macki, D. M.  6. Baron, R. A.   

7. Byrne, D. 
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 بـه  را ما بتواند هك دجوی می سودی تماداع قابل و معتبرهای  روش از هكبل ،كند مین تفاكا 1یعموم
  شود. رهنمون قتیحق

 2یضـمن  ای یالیخ ،یواقع حضور ریتأث تحت هك استهایی  موقعیت »یاجتماعهای  موقعیت«
ـ  داردیی رفتارهـا  به اشارهی ضمن حضورِ اصطالح باشد. گرانید  گـاه یجا علّـت  بـه  شـخص  هك

 آنها خاصی فرهنگ گروهیك  در تشیعضو لیدل به ای و دهیچیپی اعاجتم ساختیك  در شیخو
ـ  ،میهست تنها غذا صرف هنگامی گاه ،مثالً .دهد می انجام را ـ  دری ول ـ  آداب حـال  نیع  رای خاص

 .كنیم مین دراز سفره سر را مانیپا و میخور  آب وانیل با ،كنیم می استفاده قاشق ازكنیم؛  می تیرعا
 اجتمـاع  در گرفتـه  لكشی هنجارها اما ،ی حضور ندارندالیخ وی واقع صورت به گرانید نجایا در
 ست.ا ما نارك در آنان حضور ندهینما

 یكنزدی علمهای  رشته بای اجتماعی شناس روان ارتباط

 به مختلفی ایزوا از وهند د می قرار مطالعه مورد راكی مشتر مسائلی انسان علومهای  رشته اغلب
 زند.پردا می آن گوناگون ابعاد مطالعه

ـ  روان علـم  سهی انسان علوم در ـ شنا جامعـه  ،یشناس ـ شنا مـردم  و یس  و تنگاتنـگ  روابـط ی س
 دارند.ی اجتماعی شناس روان بای مستمر

ـ عق بـه  هك یحال در ی عمومی:شناس ی اجتماعی و روانشناس روان _ ـ  دهی  شناسـان  روان ازی برخ
ـ  ،ستین روشنی عمومی شناس روان وی اجتماعی شناس روان انیمی مرزهای اجتماع  گـر یدی برخ

 است. رسیمی آسان به علم دو نیاكیك تف هك معتقدند

ـ  روان ازای  شـاخه  را »یاجتمـاع ی شناس روان«ی برخ ،سو یك از  و ننـد دا ی مـی عمـوم ی شناس
ـ ا گرچه ست.ینی اجتماعی شناس روان جزی زیچی شناس روان هك برآنند گریدای  عده  هرشـت  دو نی

ـ م رایی زهایتما نتوا ی میول دارند،ی عیوسك مشتر قلمرو ـ  روان د.كـر  مشـخص  آنهـا  انی ی شناس
ـ م روابـط  وها  گروه در رفتار و تعامل مسائل بر و زدپردا ی میروانی هافرایند مطالعه بهی عموم  انی
 لكیتش رای اجتماعی شناس انی رواصلهای  دغدغه مسائل نیهم اتفاقاً ندارد. دكیتأ و زكتمر افراد

ـ اهمی شـگاه یآزما تجـارب  به شتریبی عمومی شناس روان مطالعه،های  روش نظر از .دهند می  تی
 از گـر، یدی سـو  زا دارد.ی شتریب تیاهم یدانیم قاتیتحقی اجتماعی شناس روان دری ول ،دهد می

                                                           

1. common sense 2. implied  
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ـ ا نیب نتوا می زین تیغا و هدف نظر ـ  مشـاهده  راهـایی   تفـاوت  رشـته،  دو نی ـ  روان رد.ك ی شناس
 قـرار  مطالعـه  مورد او تیفرد بر زكتمر و دكیتأ با شتریب رای آدم رفتار هك است آن درصددی عموم
 دهد. یم قرار مطالعه موردی اجتماعهای  موقعیت در رای آدم رفتاری اجتماعی شناس ی روانول دهد

ـ  احـوال  ،یفرهنگ اوضاع ،یآدم رفتار مطالعه دری اجتماعی شناس روان ،سخن گرید به  وی شخص
 بـه  رفتـار  ،یاجتماعی شناس روان رد بنابراین، د.گیر می نظر در را گروه در فرد تیموقع و یفرد نیب

 .شود می نییتب و دهیگرد لحاظی عمومی شناس روان ازتر  ی وسیعصورت
ـ شنا جامعه وی اجتماعی شناس روان :شناسی ی اجتماعی و جامعهشناس روان _ ـ نی س ی مرزهـا  زی
ـ م نتوا می زین راهایی  ی تفاوتول دارند هم بای اریبسك مشتر  دو هـر  در داد. صیتشـخ  آنهـا  انی

ـ  نظـر  آن از رفتار، بهی سشنا ی جامعهول د،گیر می قرار مطالعه مورد گروه در افراد رفتار رشته،  از هك
ـ ای  پدیـده  عنوان به را آن هكبل زد،پردا مین ،شود می صادر افراد  امـا  د،گیـر  مـی  نظـر  دری اعاجتم
 .شود می زكمتمر افراد بر رفتار، مطالعه دری اجتماعی شناس روان

 بـه  آنها نگاهی ولند كن می قرار مطالعهمورد  رای سانیك مسائل علم دو نیا موارد، ازی اریبس در
 ،یپرخاشـگر  رفتـار ی تماعاج علل افتنی مقام دری سشنا جامعه ،مثالً است. متفاوتكامالً  مسئله

 نیا شیدایپی روان علل بهی اجتماعی شناس ی روانول ،كند می دكیتأی اریكب و فقر چونی عوامل بر
ـ  را »یامكنا« مثلی عامل و زدپردا می رفتار  مطالعـه  در گفـت:  نتـوا  مـی  ،نیبنـابرا  .كشـد  مـی  شیپ

ی شـناخت  روان علل بهی اجتماع شناس روان وی اجتماع علل به سشنا جامعه ،یجتماعای رفتارها
 است.مند  عالقه آن

ـ  اسـت  آنی سشنا جامعه بهی اجتماعی شناس روان خدمت جنبه نینخست ـ شنا جامعـه  هك ی س
ـ شنا جامعـه  اسـت.  گرفتهی اجتماعی شناس روان از را خودهای  روش  نتوانسـت  دراز انیسـال ی س
 و خیتـار  حقـوق،  ماننـد ی انسان علومسایر  از خود،ی ها یبررس در و آورد دیپد خاصهای  روش
 راای  ی تازهها جنبهی اجتماعی شناس روان ن،یا بر افزون .كرد می استفاده آمار بعدها وی سشنا مردم

ـ شنا ی جامعهبرا _ نهادها مطالعه درها  نگرش به توجه مانند_  ـ  شـف ك یس  متقـابالً  اسـت.  ردهك
ـ  روان در اسـت، ی ختشـنا  ی جامعهمفهوم هك نهاد، مفهوم ـ  نفـوذ ی اجتمـاع ی شناس  و اسـت  ردهك

 رفتار بر مكحا طیشرا وها  محرك در آن نقش و فردی رفتارها در آن آثار بهی اجتماع شناسان روان
 ازمندینی ختشنا جامعه اطالعات به خود قاتیتحق دری اجتماعی شناس روان نیهمچن .اند ی بردهپ

ـ مطالعـات  اسـت.  تیاهم دارایی اجتماعی شناس روان در مسئله نیا و است ـ  روان در هی ك ی شناس
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ـ هـای كـامالً    قالـب  در غالبـاً  ،شود می انجام سالمت و ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس ،یصنعت  و نیمع
 ).1371 ،(استوتزل شود انجام میی سشنا جامعه مشخص
ـ شنا جامعـه  وی عمومی شناس روان از مستقل و ممتازی تیهو هكآن بای اجتماعی شناس روان ی س

 توجـه  دیبا البته است. گرفته دو نیا از را خود نام و است رشته دو نیا نیبی پل منزله بهی ول ،دارد
 بـدان  نیا و زندپردا ی میخاص موضوع به و دارندای  ویژه قلمروها  رشته نیا ازیك  هر هك داشت

ی هـا  جنبـه  شـناخت ی بـرا  وكند  مین ازین یبی گرید از را ماها  رشته نیا ازیك  چیه هك معناست
 .اند ضروری انسان و اجتماع تأثر و ریتأث وی انسان رفتار گوناگون

ـ  رسوم در فردی رفتارها استحاله به توجه با 1:یشناس ی اجتماعی و مردمشناس روان _  وی فرهنگ
ـ نیا به توجه با زین و گریدیك از آنها نبودن جدا  تجـارب  از اسـتفاده  بـا ی اجتمـاع  شـناس  روان هك
ی خـوب  به رشته دو نیایك نزد اریبس رابطه برد، یمی پی آدم رفتار ادیز اریبس تنوع به سان،شنا مردم

 .شود می اركآش
ایـن دو رشـته، نخسـت بـه صـورت نیـاز متقابـل ظـاهر شـد.           محسوس و عینـی روابط بسیار 

ـ  ی اجتماعی در مردمشناس روان كنـد.   ی بـیش از هـر چیـز اطالعـات مسـتند را جسـتجو مـی       شناس
كند. در اینجا موضوع  ی اجتماعی توجه میشناس به روان ،ی نیز به هنگام مواجهه با مسائلشناس مردم

ی شناس بلكه بیشتر نوعی همكاری آگاهانه در میان است. مردم ،اقتباس یكی از دیگری مطرح نیست
خود را بسـیار گسـترش    ی اجتماعی برای آن فراهم آورده، میدان عالیقشناس بر اثر امكاناتی كه روان

ی اجتمــاعی و شناســ كــه در قلمــرو مشــترك روان» خصیصــه ملــی«داده اســت. موضــوع مطالعــه 
ی توسعه یافته اسـت و اكنـون   شناس ی قرار دارد از موضوعاتی است كه در تحقیقات مردمشناس مردم

ـ  ی اجتماعی در مردمشناس گیرد. ورود روان ر هر دو رشته مورد توجه قرار مید ی بـه نحـو قابـل    شناس
های این علم را تعالی بخشیده؛ به نحوی كه این رشته مدعی اسـت كـه در زمینـه     ای هدف مالحظه

 ).1371، توتزلتواند به تبیین كامل دست یابد (اس شناخت انسان می

 یاجتماعی شناس روان خچهیتار .2

ـ زوا از موضـوع  بـه  نتوا می ،یاجتماعی شناس روان شیدایپ و تحول ریسی بررس در  مختلـف ی ای
 چه بار نینخست هك است نیا ظورمنی گاه ،»یاجتماعی شناس روان آغاز« مگویی ی میوقت ست.ینگر

                                                           

  ویژه جوامع ابتدایی. های جوامع گوناگون به ) یعنی مطالعه فرهنگethnologyشناسی =  ی (فرهنگشناس مردم. 1
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 انتشـار  نهیزم نیا در هك اثری نیاول ،میبدان میاهخو می گاه؛ است برده ارك به را اصطالح نیای سك
ـ ك چه بار اول هك است آن منظور همی گاه؛ است دامك افته،ی ـ ا قلمـرو  دری س  دربـاره  و رشـته  نی

ـ تعب دربـاره  اسـت.  پرداخته تجربه و ركتف به ،ندآی می شمار به رشته نیا جزء امروزه هی كمباحث  ری
ـ ك نینخسـت  را 1راتزنهـوفر  ،مؤلفـان ی برخ هك گفت دیبا دوم و اول ـ  ننـد دا ی مـی س  اصـطالح  هك

ـ _  را خـود  تـاب ك ازی بخش و برده ارك به رای اجتماعی شناس روان  آلمـان  در م1898 سـال  در هك
ـ  روان شـگامان یپ از ابتـدا  در اسـت  بهتـر  اسـت.  داده اختصاص علم نیا به _ ردك منتشر ی شناس

 م.ییبگو سخنی اجتماع

 مسلمان لسوفانیف آثار دری اجتماعی شناس روان .1_2

 بحـث  اجتمـاع  بـر  طیمح ریتأث از خودی ها پژوهش دری فاراب 2):ق339_259( ابونصر فارابی
 رفتـار  و اخـالق  در ،ییهـوا  و آب طیشـرا  ویی ایجغراف ،یكیزیف طیمحی و دهیعق به است. ردهك

 3.دهد می رییتغ را افراد رفتار و اردگذ می اثرها  انسان

ـ پ و رهبران متقابل روابط و رهبرهای  ویژگی دربارهی فاراب  بحـث  در و 4كنـد  مـی  بحـث  روانی
 سیرئ است معتقدی و 5زد.پردا ی میو فیوظا به سیرئ صفات ركذ از پس ضلهفا نهیمد استیر

هـای   نقـش  زمـره  دری اجتمـاع هـای   بندی نقـش  طبقه در هك استی فیوظای دارا فاضله جامعه
  از: ندا عبارت فیوظا نیا .شود می محسوب جامعه »مهنه«ی خدمات
 جامعـه  سیرئ خدمات ازیكی  . حفظ تعادل بعد اخالقی اجتماع و جلوگیری از انحرافات آن:1

 ،شـوند  مـی  فاضـله ی خـو  و خلـق  بـه  منجرها  ملت و جوامع در هك رایی ارهاك تمام هك است آن
  6ند.كی ریجلوگ آنها دری جاهلی خو و خلق ورود از و حفظ را آنها و بشناسد

 جامعـه ی اجـزا  و افـراد  نیب یهمبستگ مورد در دیبا جامعه سیرئ ):تدبیر جوامع (سیاست. 2
 7رسانند. مدد گریهمد بهها  خوبی جادیا وها  بدی رفع در بتوانند افراد همه هك ندك اتخاذی بیترت

                                                           

1. Ratzenhofer, G. 

   .41، صهیاسة المدنیالسفارابی، . 3   .م950_870. 2
 .هالسیاسة المدنیو الملّة و نصوص اخریدر دو كتاب . 4
تحصـیل  همـو،  ؛ 66_60، صالملـة و نصـوص اخـری   همو، ؛ 126_122، صالفاضله ةآراء اهل المدین. فارابی، 5

  .56، صالملّة و نصوص اخریهمو، . 6   .89، صهالسعاد
 .84، صهالسیاسة المدنیهمو، . 7
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یی شناسـا  را جروهاك ،فاضله جامعه سیرئ است الزم ها:كجرو ا مجازاتی شناسایی، هدایت. 3
 1ند.ك اقدام مناسبی صورت به آنان از گروه هر اصالحی برا و

 وی انسـان  قاتیتحق و آثاری رونیب احمد بن محمد حانیابور 2):ق440_362( ابوریحان بیرونی
 بـه  و استی سشنا مردم ۀحوز در هك است ماللهند قیتحقی و آثار جمله از دارد.ی فراوانی اجتماع

ـ ا در .اختـه اسـت  پرد هند مردمی اجتماع وی فردی زندگی ایزوا در قیتحق ی شـواهد  تـاب ك نی
ـ د از مسـائل  نیا بهی رونیب هكآن ازكی حا دارد وجود ـ  وانر دگاهی ـ نی اجتمـاع ی شناس  سـته ینگر زی
ـ ح ازی حیصـح  ریتصو ارائه راه در وششك را فیتأل نیا هدفی و است. ـ  اتی ی معنـو  وی روح
ـ  آنـان  بـا  گرانید یاجتماع تعامل نهیزم آوردن فراهم و هند مردم ـ ذ بـه ی و دانـد.  یم  طبقـات  رك

 زد.پردا می آنان اتیخصوص وها  نقش و هند مردم یاجتماع

ـ  فرد هك زدپردا می مسئله نیای بررس به ماللهند قیتحق دری رونیب ـ مرتفراینـدی   چـه ی ط  بك
 زانیمی خاصهای  گروه نیب در ای و جامعهی نواح ازی برخ در لیدل چه به وشود  ی میانحراف رفتار
 است. شتریبی انحراف رفتار

 سد:نوی می تعصب دربارهی رونیب

 دارد یوامیی ارهاك به را شخص و زدسا می رك و ورك را شنوای ها گوش و نایبی ها چشم تعصب
 3است.ی نابخشودن ارهاك آن دادن انجام ،حیصح اصول به توجه با هك

ی برخــ زا نتــوا ی مــیاجتمــاع علــوم نــهیزم در :)ق672_597( خواجــه نصــیرالدین طوســی
ـ تجر و االشـارات  شـرح  ازهـایی   بخـش  و االشـراف  اوصاف رینظ خواجه آثار  سـود  االعتقـاد  دی

ـ ی اجتمـاع  مسـائل  در یناصر اخالق تابك ان،یم نیا در جست. ـ  همـه  از شیب  قابـل  توانـد  یم
 باشد.  استناد

 آن مراتـب  و انـواع  وی اجتمـاع ی زندگ در محبت نقش به را یناصر اخالق ازی بخش خواجه
 از 4معناسـت.  چـه  بـه  انسـان  »بودن بالطبعی مدن« هدهد ك می حیتوضی و است. داده اختصاص

ـ  ازهـا   انسـان  گـر یدی سـو  از و است شیخو همنوعان با ارتباط گرو در فرد مالك هك آنجا ی اری
 اجتمـاع  در بـدن یـك   یاعضا همانند آنان هك است الزم پس ستند،ین ازین یب گریهمد به رساندن
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ـ ن ستنیزی اجتماع به لیم هستند، مالك مشتاق طبعاًها  انسان هك آنجا از نیهمچن ند.یآ هم گرد  زی
 1ست.ها انسان انیم در محبت سرچشمه ل،یم نیهم و دارد وجود آنان در

، صـداقت (دوسـتی)،   ، نسبت مفاهیمی چون محبتو دوستی خواجه ضمن ارائه تعریفی از عشق
محبـت در بـین    زیراداند؛  را اعم از دوستی می . او محبتكند مشخص میرا با یكدیگر  و عشق مودت

ت و یابد، ولی دوستی دارای این مرتبه از شمول نیست. به عقیده خواجـه مـود   جماعت انبوه تحقق می
 تر اسـت؛ چـرا   ت خاصاز مود _ كه شدت محبت است_ تر و عشق  نظر رتبه به هم نزدیكدوستی، از 

ـ  شود. این در حالی اسـت كـه یكـی از نخسـتین تحقیقـات روان      كه فقط میان دو نفر ایجاد می ی شناس
شناسان اجتمـاعی   پردازد. روان ان عشق و دوستی میمی ) در این زمینه به تمایز1970 2،اجتماعی (رابین

) 1978 4و والسـتر،  3كنند. در یـك تحقیـق (والسـتر    تقسیم می» ناپایدار«و » پایدار«عشق را به دو نوع 
تمایز میان عشق پایدار و ناپایدار بررسی شد و این نتیجه به دست آمـد كـه عشـقِ ناپایـدار برحسـب      

نقـش مهمـی در عشـق دارد،     شود. هرچند تمایالت جنسی می كشش غریزی، از عشق پایدار تفكیك
و آرزوها نیز هست. برای غالب افراد عشـق   ها، احساسات اما عشق اعم از آن است و مركب از گرایش

) و نیازهـای عاشـقانه برحسـب طـول     1980 6و دوباز 5باشد (فرگاس متضمن تعهد به دیگری نیز می
 ).1982 ،و همكاران 7یابد (استك زمان ارتباط، گسترش می

یی جـو  لـذت  شدت ازی ناش هك »ناپسند عشق« :كند بندی می طبقه نوع دو به را عشق خواجه
 محبـت  آثـار  باب دری و د.گیر می سرچشمه ها یكین به دیشد لیم از هك »دهیپسند عشق« و است

 سد:نوی ی میفرد نیب روابط در

ـ  نـه  هك است نیا گریدیك به انیكن محبتهای  ویژگی جمله از ی بـدخواه  نـه  وشـود   مـی  مك
 خـاطر  بـه  هی كمحبتی ول .شود می دایپ آن در خاطری آزردگ نه و اردگذ می ریتأث آن در گرانید

 8است. داریناپا است، لذت ای منفعت

ـ پ و رهبـر  معشـوق،  و عاشق شوهر، و زن انیم موجودی ها محبت انواع ركذ به سپسی و  و... روی
 مخلـوق  و خالق میان محبت از ادامه در و 9كند می انیب را آنها ازیك  هر آثار و اساس و زدپردا می

 زد.پردا می محبت انواعی بند درجه به و اندر می سخن
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 :است گرفته قرار توجه مورد یناصر اخالق تابك در ،روانیپ و رهبر متقابل روابط موضوع
 تـا  وشـند كب همـواره  و باشـند  رهبـران  خـواه یكن و ننـده ك حتینصـ  زبان و دل به دیبا روانیپ

ـ  را شانیای ها بیع و اركآش را رهبرانهای  خوبی ی مـال  حقـوق ی ادا در و دارنـد  نگـه ی مخف
ـ جـا  تا نند.ك عملی خوشدل و نظر وسعت با اتیمال همانندی اجتماع  و اوامـر  ننـد توا مـی  هیی ك

ـ د از محافظتی برا جان و مال بذل از التكمش بروز هنگام و نندك امتثال را آنهای نواه  و نی
 و باشند رهبران دسترس رد دائماً روانیپ است الزم نند.كن قهیمضا رهبران زعامت تحت ملت

 1ند.ینما احتراز آور مالل و مداوم حضور از حال نیع در

ـ  هـر  وشـوند   مـی  ریسراز وهك از هك هستندی لیس مانند رهبران هك است معتقدی و  بخواهـد  سك
ـ تغ جادیای برا بنابراین،شود؛  مین موفق ند،ك جادیا آنها دری ناگهان راتییتغ  اصـالح  و آنهـا  در ریی

ـ  و امـر  با دینبا روانیپ رد.ك عمل مالطفت و مدارا با وی جیتدر صورت به دیبا آنانی رفتارها ی نه
 خلـوت،  اوقـات  در جیتـدر  بـه  و ریتدب با دیبا آنها دارند. بازی ارك از ای وادارندی ارك به را رهبران
 رای اری كدگیوهكن ن،گذشتگا تیاكح و امثال ركذ با و نندك ارك آن بد سرانجام متوجه را رهبران

 2سازند. مبرهن و واضح ،است گرفته انجامش به میتصم او هك

بحـث كـرده اسـت. او ابتـدا      با دوسـتان  خواجه در كتابِ خود، درباره چگونگی معاشرت
همكاری و یا به دلیل نیاز  و ها در همه احوال یا به علت نیاز به تعاون دهد كه انسان توضیح می

به انس با دیگران، به دوست محتاجند. وی با برشـمردن اوصـاف و شـرایط دوسـت خـوب،      
؛ زیرا چنین كردمعتقد است كه در ارتباط با دوستان نباید درباره عیوب كوچك آنها كنجكاوی 

و از برقـراری   شود كه افراد، تنها بمانند كند و موجب می امری روابط سالم افراد را مخدوش می
سالم محروم شوند. افزون بر این، وی افراد را از دشمنی با كسی كه با او سـابقه   رابطه اجتماعی

 و دهد كه چـه رفتارهـایی باعـث جلـب توجـه      دارد و توضیح می برحذر می ،اند داشته دوستی
 سـازد و بـه آن آسـیب    ارهـایی ایـن رابطـه را مخـدوش مـی     شود و چه رفت دوستان می محبت

در كیفیـت معاشـرت بـا اصـناف     «تحت عنوان _ رساند. همچنین در فصل هفتم این كتاب  می
دهد. او در  یك از اصناف در پیش گیرد، توضیح می نوع رفتاری را كه هر فرد باید با هر _ »خلق

شرت با دشمنان و معاشرت با كسـانی كـه نـه دوسـت     این بخش، از معاشرت با دوستان، معا
 3هستند و نه دشمن، سخن گفته است.
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ی اجتماعی شناس روان ازیی ها رگه نتوا ن میخلدو ابن فاتیتأل در 1:)ق808_732ن (خلدو ابن
 سد:نوی می یشداوریپ مورد درن خلدو ابن رد.ی كابیرد را

ـ  مذاهب و آرا ازی رویپ جامعه، و خیتار در دروغ افتنی راه موجبات ازیكی  ـ ز؛ باشـد  یم  اگـر  رای
 بـه  نظـر  دقـت  آنی نادرست ای یدرست لحاظ از باشد داشته اعتدال حالت ،خبر رشیپذ دری آدم

 داشـته  خـاطر  قتعلّی مذهب ای دهیعق به اگری ول شود، اركآش آن ذبك و صدق تادهد  می خرج
ای  پرده منزله به ل،یتما نیا و ردیپذ یم ،ابدیب دهیعق آن موافق هك رای خبر هر درنگ یب باشد،
 و رددا میبـاز  آن سـقم  و صحتی بررس از را او وپوشاند  می رای و رتیبص دهیدی رو هك است
 2افتد. یفروم دروغ نقل و رشیپذ ورطه در فرد جهیدرنت

ـ  اسـت  معتقد و نددا ی میاجتماعی زندگ الزمه را تعاون رفتارن خلدو ابن ـ ا هیسـا  در افـراد  هك  نی
  3زند.سا می برآورده را دفاع و هیتغذ مثل شیخوی ضروری ازهاین رفتار،

هـای جسـمی و حـاالت     ها و آب و هواهای مختلـف بـر ویژگـی    تأثیر سرزمین ن دربارهخلدو ابن
كند. به عقیده وی، اوضاع جغرافیایی و كیفیت آب و هوا در خلـق و خـو و رفتـار     خُلقی فرد، بحث می

افراد مؤثر است. او معتقد است كه آب و هوای معتدل باعث پدید آمدن رنگ معتـدل، انـدام معتـدل و    
 نویسد: می» ترند نشینان به خیر و نیكی نزدیك بادیه«ود. وی در بابی تحت عنوان ش رفتار معتدل می

ورند  پرستی و ناز و نعمت غوطه ها و عادات تجمل رو كه پیوسته در انواع لذت و شهرنشینان از این
ها آلوده شده است و بـه همـان انـدازه كـه      های نكوهیده و بدی و... نهاد آنان به بسیاری از خوی

هـا و رفتارهـای نیـك و     های ناپسند و عادات زشت در نهاد آنان رسوخ یافته است، از شیوه خوی
 4اند به حدی كه در میان آنان شرم و متانت كمرنگ شده است. نیكویی دور شده

ـ ا »تواناترنـد  تسـلط  و غلبـه  ارك دری وحش اقوام« عنوان تحت 5شانزدهم فصل درن خلدو ابن  نی
 بـر  سـخت ی زنـدگ  وی نینش هیباد عادات وی زندگ نوع ریتأث را امر نیا لیدل و دگیر ی میپ را بحث
ـ قبا تیوضـع  سهیمقا به ش،یخوی ادعا اثباتی برا او ند.دا می نانینش هیباد رفتار و خو و خلق  لی

 زد.پردا می نینش هیباد ریغ و نینش هیباد

شناسـان   روزه هم مـورد توجـه و عالقـه روان   بحث تأثیر متغیرهای محیطی بر رفتارهای افراد، ام
پـرداختن بـه پیامـدهای     م1970هـای دهـه    و سـال  م1960های آخر دهه  اجتماعی است. در سال

هایی درباره تأثیر عوامل محیطی مثل ازدحـام بـر رفتـار افـراد      زندگی در شهر موجب شد تا پژوهش
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 1شـد. فریـدمن   تماعی هدایت مـی شناسان اج ها به دست روان انجام شود. بخش اعظم این پژوهش
انجـام   _ كه عاملی محیطـی اسـت  _ ها را در برخورد با مسئله ازدحام  ) مشهورترین پژوهش1975(

) نیز مطالعات مشابهی را درباره آثار سروصدای شهرها بر رفتـار افـراد   1972( 3و زینگر 2داد. گالس
 ولی به گفته آلپـورت  ،اند شناسان محیط زیست نیز بررسی كرده ادند. البته این موضوع را روانانجام د
 4آیند. می شمار شناس اجتماعی نیز به شناسان محیط زیست، روان ، بسیاری بلكه بیشتر روانو جونز

ای) مـورد سـتم و خـواری     روهی (قبیلـه كند كه اگر گ درباره این امر بحث می 5در فصل نوزدهم
شـكند و قـدرت    هم می واقع شوند و مطیع اراده دیگران گردند، جوش و خروش و عصبیت آنها در

از  44زند (اشـاره بـه آیـه     مثال میرا اسرائیل  دهند. او قوم بنی دفاع و درنتیجه سروری را از دست می
ا به كشور شام فراخواند و به آنـان خبـر داد كـه    ایشان ر _ السالم علیه_ سوره مائده) كه چون موسی 

در آن كشـور گروهـی سـتمكار    «خدا فرمانروایی آن كشور را برای ایشان مقرر داشته اسـت، گفتنـد:   
از  6».شویم مگر آنكه خدا آن قوم را از آن كشور به نوعی بیـرون كنـد   هستند و ما هرگز داخل آن نمی

طوری كه در آن مـدت بـه    ا كیفر داد و به مدت چهل سال آواره بیابان كرد. بهایشان ر رو خداوند این
آبادی پناه نبردند و به هیچ شهری فرود نیامدند تا نسل دیگری پرورش یافت كه روحیه زبـونی   هیچ

 از آنها زایل شده و روح سلحشوری و دلیری در آنان قوت یافته بود.

 زمامـداران  و اسـت یس مردانِ طیشرا و صفات 7،مقدمه تابك ازی گرید بخش درن خلدو ابن
 و آداب ر،ئشـعا  از مغلـوب  قوم دیتقل علل نییتب به 8سوم و ستیب فصل در و ردهك انیب را جامعه

  است. پرداخته غالب ملت رسوم و عادات گرید و مذهب و لباس طرز

 غرب دری اجتماعی سشنا روان .2_2

ـ  اسـت. ی فرانسـو  شناسـان  جرم و شناسان جامعه از 9م):1904_1834( گابریل تارد  و اوی اریبس
ـ ی اجتمـاع ی شناس روان شگامانیپ از را لوبون ـ ا .انـد  ی كـرده معرف  را یاجتمـاع ی رفتارهـا  دو، نی
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ـ  را فـرد  بـر  یاجتماع نفوذ تیفكی عامل، دو نیاك مك به و دانسته نیتلق و دیتقل حاصل  حیتوض
ی و اسـت.  »اجتماع رمز دیلك« دیتقل او، دهیعق به نگرد. یم دیتقل بهتری  وسیع دید با تارد اند. داده

 هیتشـب  )سـم یپنوتی(هی مصنوع خواب به را نیتلق و دیتقل او د.یتقلی عنی اجتماع هك رددا می اظهار
 خـود  ریمس ،است بسته نقش ذهنش در الگو توسط هی كریتصاو فراوان نفوذ اثر بر فرد هكند ك می
 و جـدل  ،رقابت است. رضمتعای دهایتقل حاصل ابداع، وی نوآور هك دارد دهیعق تارد ابد.ی یم را

 طـور  به جامعه افراد هشوند ك ی میناشآنجا  از و هستندی اجتماعی تضادها عمده لكش سه جنگ
 1.كنند می دیتقلی متفاوتی الگوها از همزمان

 بـا  رای اجتمـاع ی شناس روان در موجود مسائل 2وكشار ریتأث تحت زین م)1931_1841( لوبون
ـ تـاب ك نیپرنفـوذتر  دیشـا  .كـرد  می ارائه و میتنظ نیتلق مفهوم ـ  روان دربـاره  نونكتـا  هی ك ی شناس

 سـال  كه است وكشار میتعال حاصل هك باشد 3تیجمع نام به لوبون تابك شده، نوشتهی اجتماع
ـ  ریتـأث  تحتبیشتر  نژادهای برخ و زنان است معتقد لوبون است. شده منتشر م1896  قـرار  نیتلق

ـ یتم اش زنانههای  ویژگی بای جماعت هر« :دگوی ی میو ند.گیر می  جماعـات  امـا  ،شـود  مـی  داده زی
ـ  بـه  اب لوبون ».برخوردارندی زنانگی ژگیو از نژادها ریسا از شیب نیالت ـ نظری ریارگك ی گسسـتگ  هی

ـ  رهبـر  او، بـاور  به .كند ی میبررس را جماعت رهبرهای  ویژگی جماعت،ی اعضا درباره ی شخص
ـ آن بـدون  ،ردیبگك مك روشن و دار هیناك ریتعاب از چگونه نددا می هك است ـ ن هك ـ  بـه ی ازی  حیتوض

ـ ا بـود.  4»خلـق  انبـوه «ی شناس روان مفهوم غمبلّ و دهنده الهام لوبون باشد. داشته اضافه  تـاب ك نی
ـ  شـد یی گـو تو گروه را تغییر داد و مقدمه گف فرد انیم رابطه در بحث ریمس  خیتـار  سراسـر  در هك

 5افت.ی ادامهی اجتماعی شناس روان

 شدنی علم از بعدی اجتماعی شناس روان

ـ  روان مسـائل  مطالعـه  روش و غالبآورد  روی شیپ سال 120 حدود تا ی بیشـتر  اجتمـاع ی شناس
ی عیسر و گسترده تحوالت ،یتجرب روشی ریارگك به با نوزدهم قرن اواخر از داشت.ی فلسف جنبه

 داد. رخی اجتماعی شناس روان در
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4. La Foule (Crowd) 
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 حاصـل  آن،ی اساسی هاآورد روی زین و امروزی اجتماعی شناس ی روانمحتوا ازی عیوس بخش
 بـه ی فلسـف  نگاه دوره نیا در است. انجام شده ریاخ دهه چندی ط هك استی قاتیتحق و مطالعات

ـ  دری اجتماعی شناس روان وشود  می گذاشته ناری كاجتماعی شناس روان موضوعات و مسائل  ریمس
 د.گیر می قرارها  رشته ریسا از مستقلی تیهو افتنی

 در رانیگیمـاه  و سـواران  دوچرخـه  تالش شیافزا دربارهای  مطالعه 1پلتیتر م1898 سال در
ـ  روان دری تجرب شیآزما نینخست هك ردك اجرا شیآزما روش با را جمع حضور ی اجتمـاع ی شناس

 ی به مفهوم علم آزمایشی است.شناس و آغاز روان دآی می شمار به

 تـالش بیشـتر   جمـع  در افـراد  هك بود دهیرس جهینت نیا به م1880 دهه در 2نگلمنیر اگرچه
 بتـا ك ازی بخش م1898 سال در راتزنهوفر رد.كن منتشر م1913 سال تا را جهینت نیای ول ،كنند می

 و راس قلـم  بـه  م1908 سـال  در عنـوان  نیهم با تابك دو و دینامی اجتماعی شناس روان را خود
ـ ا وجـود  با منتشر شد. لدوگا كم ـ هـای   روش و محتـوا  م1935 سـال  تـا  ن،ی ـ  ی روانفعل ی شناس

 نداشت. وجودی اجتماع

ـ  تـدریج در حـوزه روان   ها بـه  ها و آمادگی زمینه م1935تا  1880های  اصله بین سالدر ف ی شناس
شناسان آلمانی بـه   به شیوه روان ) بر مبنای تحقیقات تریپلت1924( اجتماعی شكل گرفتند. آلپورت

هـای   دی و جمعی مبادرت ورزیـد. او دریافـت كـه فعالیـت    های افراد در حاالت فر مقایسه فعالیت
در بحـث پویـایی   » آثار تسهیل اجتماعی«عنوان  با شود. وی این مفهوم را جمعی باعث بهبود كار می

ای  كه كاربرد گسـترده _ ماعی را ی اجتشناس وی نخستین آزمون روان م1924د. در سال كرارائه  گروه
ل متفـاوت بـود.   دوگـا  ارائه كرد. این پـژوهش از تجـارب راس و مـك    _ در تحقیقات تجربی یافت

ی اجتماعی هرچند همواره بر تجربیات آزمایشـگاهی اسـتوار نبـود، لـیكن     شناس دیدگاه تجربی روان
در  6).1937 5،و نیوكـام  4مـورفی _ 3سالیان متوالی گسترش یافت (مـورفی طور مستمر و در طول  به

 م1922منتشـر كردنـد. در سـال     گیـری نگـرش   انـدازه كتابی با نـام   8و چیو 7ترستون م1929سال 
آوردی كامالً متفاوت استفاده كرده بود كه جنبـه تجربـی    ها از روی گیری نگرش برای اندازه 9لیكرت
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هـا و   مندی به ساخت و عملكرد نگرش گسترش توجه و عالقه م1930بیشتری داشت. ویژگی دهه 
 1مورنـو  .جـی. ال  م1934هـای مختلـف بـود. در سـال      نیز كیفیت پراكندگی آنها در طبقات یا گروه

بیشتری داشـت. امـا    ی مناسبتشناس سنجی ابداع كرد كه با روان گیری به نام گروه روشی برای اندازه
طور وسیعی استفاده شده است.  و... به های كاربردی درباره روحیه، رهبری ها در پژوهش این مقیاس

آورد دیگری پدیـدار شـد كـه بـر درك فزاینـده تـأثیر شـرایط         روی م1930های دهه  در خالل سال
شناسـان اجتمـاعی بـه     آورد اخیر هنگامی فزونی یافت كه روان موقعیتی تأكید داشت. مقبولیت روی

آوردهای تجربی پی بردند. با گسترش سلطه حزب نازی بـر اروپـا در    احتمال و روی ارتباط میان آمار
به آمریكا مهاجرت كردند و با پیدایش نازیسم و جنـگ  اروپایی شناسان  سیاری از روانب م1930دهه 

وجود آمد كه به تحقیقات در طی جنگ و پس از آن، جهت داد. بـه   دوم جهانی سؤاالت بسیاری به
ـ  ) كسی كه بیشترین تأثیر را بر تحول و توسعه روان1989( 2گفته كارت رایت ی اجتمـاعی در  شناس

شـده جنـگ دوم و هـم     بینی بوده است. هم رویدادهای پیش مریكای شمالی گذاشته، آدولف هیتلرآ
كـایی در قـرن بیسـتم    ی آمریشناس ی اجتماعی گذاشت. روانشناس بر روان خود جنگ، تأثیرِ پایداری

های مـرتبط بـا رویـدادهای ذهنـی مثـل       تحت تسلط رفتارگرایی بود. این دیدگاه اعتبار علمی تبیین
شناسان اجتماعی در برابـر ایـن دیـدگاه     اما بیشتر روان ،كرد و عواطف را انكار می افكار، احساسات

جنگ به آمریكا مهاجرت كردنـد، تحـت تـأثیر    كردند. بسیاری از محققانی كه در خالل  مقاومت می
، در تفسـیر افـراد از دنیـای    قرار داشتند. در این نظریه به نقش فراینـدهای شـناختی   نظریه گشتالت

اه های اجتماعی فقـط از ر  كم برخی پدیده دست :گوید ) می1924( شود. آلپورت اجتماعی تأكید می
هـای مثبـت بـه دیگـران و هویـت       و برداشـت  های شخصـیتی  های افراد یا خصلت تفاوت نگرش

هـای بیرونـی    گروهی و... قابل تبیین هستند. رفتارگرایان در این گفته كه رفتار تحـت تـأثیر محـرك   
ـ     شناسان اجتماعی توضیح دادند است، برحق بودند، اما روان ه نحـوه  كه چگـونگی تـأثیر محـرك ب

گزارش  4شریف ،م1936). در سال 1995 3،ها بستگی دارد (اسمیت برداشت و نگرش افراد و گروه
 منتشر ساخت. پژوهشی خود را درباره نفوذ اجتماعی

 7و وایـت  6یپیتهای ل ) و دو تن از دانشجویانش به نام1939( 5لوین ،پس از جنگ جهانی دوم
بنـدوبار)   و بـی  (دموكراتیـك، اسـتبدادی   یهای رهبـر  درباره مقایسه تجربی و كالسیك انواع شیوه
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