
اعس تم االجتملوي سعلدداته

عقدعة: )1)
واألحداث  املفاجئة  التحوالت  تفرسَّ  ما  كثريًا 
الكثرية التي تحصل يف فرتات الحروب واالنقالبات 
مخططة،  سياسات  نتيجة  أنها  عىل  والثورات 
وراء  أخرى  أسباب  عن  تكشف  الدراسات  لكن 
أفكار  تصيب  التي  التغريات  وهي  األحداث؛  هذه 
يف  الحالية  الفرتة  أن  وبما  واألفراد،  الجماعات 
قد  لذا  وفوضوية،  انتقالية  فرتة  تمثل  منطقتنا 
االجتماعي،  السلوك  دراسة  املناسب  من  يكون 
االنتقال  آليات  لفهم  تفسريية  تحليلية  دراسة 

واالستقرار. والتغري 

ويتساءل مراقب: عىل أي صيغة وشكل ستكون 
فدخول  الثورات؟  فيها  هبّت  التي  مجتمعاتنا 
من  وتحولها  السياسية،  األحداث  يف  الشعوب 
االنقياد إىل املشاركة أو التأثري يف القيادة يمثل تغريًا 

أستاذ علم االجتماع بجامعة ماردين آرتوكلو، مدرس سابق بجامعة حمص.  )*(

يف واحدة من الخصائص التي كانت تحكمها قواعد 
التحول صفة من  املحددة، وهذا  املكانة والوظيفة 
فيها  انخرط  التي  والتجمعات  عرصنا.  صفات 
األفراد -حتى وإن لم تكن مثالية- فإنها تجمعات 
واعية ملصلحتها العامة، ولها مطالب عامة تتمثل يف 
تغيري أنظمة الحكم العسكرية املستبدة إىل أنظمة 
واملطالبة  اإلداري،  الفساد  وإنهاء  رشيدة،  حكم 
بالعدالة والحرية. واألفراُد عموًما يف هذه التجمعات 
يميلون للعمل وال يميلون للتأمل والتفكري املجرد، 

تقاوم.  ال  قوة  يجعلهم  والتنظيم 

السلوك  فهم  يف  قليالً  التفصيل  أردنا  ولو 
ضمن  يولد  اإلنسان  إنَّ  نقول:  فإننا  اإلنساني 
جماعة عاجًزا عن تلبية حاجاته بمفرده، فوجوده 
اآلخرين  الحياة مرتبط بوجود  واستمراره يف هذه 
من حوله، فبحركته يف الحياة تُلبَّى حاجاته وتتوفر 

هل يختلف سلوك الفرد عن سلوكه عندما يكون يف جماعة؟ وكيف يحصل 
االختالف؟ وما هي مصادر السلوك الجمعي؟ وهل يمكن التأثري عليه إيجابًا 

أو سلبًا؟ وكيف نقرأ األحداث والتحركات الجماهريية الحاشدة؟ وما هو الدور 
امللقى عىل عاتق املربني واملصلحني؟ تحاول هذ املقالة اإلجابة عن هذه األسئلة 

من خالل علمي النفس واالجتماع.

السلوك االجتماعي ومحّدداتهالسلوك االجتماعي ومحّدداته
د.محمد بن سليمان الفارس)*(
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اعس تم االجتملوي سعلدداته

وسالمته،  أمنه  عىل  املحافظة  ق  وتحقَّ متطلباته، 
بينه  فتنشأ  به،  ويؤثِّرون  بهم  يتأثَّر  ذلك  يف  وهو 
وبينهم عالقات اجتماعية تفرضها طبيعة الحاجة 
ذات  تتأثر  وبذلك  بها،  يمر  التي  املرحلة  وظروف 
خالل  من  حوله،  من  االجتماعي  باملحيط  الفرد 

اآلخرين. مع  لها  يتعرض  التي  املواقف 

اعس تم االجتملوي في عقلبم اعس تم اعفردي:
تفاعل  نتيجة  ن  يتكوَّ االجتماعي  السلوك 
الحياة،  الفرد مع اآلخرين ضمن ظروف ومواقف 
الوظيفة  ويف  واملجتمع،  املدرسة  ويف  األرسة،  يف 

وغريها. واملهنة  والتسوق  والجندية 

تولد  أنها  بذاته رغم  اإلنسان وشعوره  »فحياة 
تتأثر بهم وال  أنها  إال  اآلخرين  منفصلة عن ذوات 
االجتماعية  البيئة  إال ضمن  إمكانياتها  تفصح عن 
أنا  الفردية  األنا  يجعل  ما  وهذا  تحدِّدها،  التي 

وجوهرها«))). صميمها  يف  اجتماعية 

يف  االجتماعي  اإلنسان  سلوك  نفهم  فكيف 
عالقته مع اآلخرين؟ هل هو نابع من ذاته )دوافعه، 
تفكريه، تاريخه النفس يف طفولته(، أم أنه نابع من 
الجماعة  التي تحيط به ومن تأثري سلطة  املواقف 

عليه؟

الفرد وحده  إنَّ سلوك  القول:  مبدئيًا ال بد من 
مع  عالقته  )أي  االجتماعي  سلوكه  عن  يختلف 
اآلخرين(، وهذا أيًضا يختلف عن سلوك الجماعة.

عن  تميّزه  التي  طبيعته  له  الجماعة  فسلوك 
وعن  اآلخرين،  األفراد  مع  عالقته  يف  الفرد  سلوك 
كتاب  نجد  الجانب  هذا  يف  الجماعة.  يف  سلوكه 
ل  يُفصِّ لوبون  لغوستاف  الجماهري(  )سيكولوجية 
وكيف  الجماعة؟  تتحرك  كيف  مسائل:  يف  كثريًا 

السلوك االجتماعي خصائصه ومظاهره، ليىل داود، وأحمد األصفر، ص )))(.  )((
السلوك االجتماعي قراءات في علم النفس االجتماعي وتطبيقاته، محمود عكاشة، محمد شفيق، ص )0)(.  )2(

العلوم السلوكية، حسن محمد خير الدين، ص )2)-0)(.  )3(

تكون  وكيف  تُقاد؟  وكيف  تثور؟  وكيف  تهدأ؟ 
... خرّية؟  تكون  وكيف  رشيرة؟ 

النشاط  أوجه  كلَّ  به:  نَقصد  عموًما  والسلوك 
الفرد والتي يمكن مالحظتها، مثل  التي يقوم بها 
وتخيالته  للغة  استخدامه  وطريقة  الفرد  حركات 

إلخ)2).  وايماءاته...  وقدراته 

فالسلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد لتلبية 
االجتماعية،  بالعوامل  حاجاته ودوافعه غري متأثر 
يف حني أن السلوك االجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع 
الشخص  كيان  عىل  للمحافظة  ويهدف  اجتماعية 
املدرسة  أو  كاألرسة  جماعة  يف  عضًوا  باعتباره 
السلوك  وهذا  وغريها،  املهنة  أو  اللعب  فريق  أو 
مع  تعامله  يف  الشخص  توافق  يشمل  االجتماعي 

غريه)3).

اعىم يل  اعنفسية اعمؤثرة في اعس تم 
االجتملوي:

أنماط  له  تحدث  بيئته  مع  الفرد  تفاعل  أثناء 
التأثري بعضها يرتبط بالبيئة  مختلفة من عمليات 
اجتماعية،  عمليات  عليها  ويُطلق  االجتماعية، 
عليها  يطلق  الذاتية  بأحواله  يرتبط  وبعضها 
والتذكر  والتعلم  العاطفة  )مثل:  نفسية  عمليات 
 ... بالنفس  والثقة  السيطرة  يف  والرغبة  والدافعية 

وغريها(.

عامالن  النفسية  العمليات  هذه  أهم  ومن 
السلوك  يفوق غريهما يف تشكيل  تأثري  لهما  اثنان 

والتذكر. العاطفة  وهما  للفرد،  االجتماعي 

تقود 	  انفعاالت  مجموعة  هي  العاطفة: 
الشخص لحب شخص آخر، واالقتداء به كاألب 
حول  أو  القائد.  أو  املعلم  أو  والصديق  واألم 
أو  واملدرسة،  والبيت  كالوطن  معني  موضوع 

حياة اإلنسان وشعوره بذاته رغم أنها 
تولد منفصلة عن ذوات اآلخرين إال أنها 
تتأثر بهم وال تفصح عن إمكانياتها إال 
ضمن البيئة االجتماعية التي تحدِّدها، 

وهذا ما يجعل )األنا( الفردية )أنا( 
اجتماعية يف صميمها وجوهرها

السلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد 
لتلبية حاجاته ودوافعه غري متأثر 

بالعوامل االجتماعية، يف حني أن السلوك 
االجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع وأهدف 
اجتماعية للمحافظة عىل كيان الشخص 

باعتباره عضًوا يف جماعة
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اعس تم االجتملوي سعلدداته

العمل  ومحاولة  معينة،  فكرة  العتناق  تقوده 
والتعاون  كالشورى  الفكرة  هذه  تقتضيه  بما 
والديمقراطية والحرية والكرامة والتضحية...، 
االنفعال  اتجاه  بحسب  العواطف  وتنقسم 
أو  والُكره،  كالحقد  سالبة  إما  فيها:  الغالب 

والفرح. كالُحبِّ  موجبة 

الفرد  اتصال  تكرار  من  العواطف  وتنشأ 
معينة  فكرة  أو  معني  شخص  أو  معني  بموضوع 
السائدة  العاطفة  وتختلف  مختلفة.  مناسبات  يف 
عند  دينية  العاطفة  تكون  فقد  آلخر  شخص  من 
وقد  آخر،  عند  وطنية  عاطفة  تكون  أو  شخص، 
إلخ.  ... الذات،  أو  العلم  حول  عاطفته  تتمحور 

فإذا كانت العاطفة الدينية هي السائدة عند أحد 
وتساعده  تفكريه  عىل  تستحوذ  فإنها  األشخاص 
الله وارتياد األماكن  يف توجيه سلوكه نحو إرضاء 
املقدسة وفعل الخري، وإذا كانت العاطفة السائدة 
هي حب الوطن فإنها توجه الفرد وسلوكه ليسّخر 
العاطفة،  هذه  يخدم  فيما  النشاط  أنماط  كل 
ويكون سلوكه سلوك امُلضحي يف سبيل إشباع هذه 

العاطفة))).

سواء 	  السابقة  الخربات  استعادة  هو  التذكر: 
أو  كانت برصية أو سمعية أو ذوقية أو ملسية 
حركية، ومن أمثلته أن يمر شخص بجانب آخر 
فينفعل ويرصخ أو يغمى عليه، وقد يهجم عليه 
الشخص  هذا  أن  تذكر  ألنه  وغريه،  بالرضب 
انه الذي حقق معه يف  الذي مر بجواره كان سجَّ

معاملته. وأساء  السجن، وعذبه 

يف  قيلت  عابرة  كلمة  أحدهم  من  يسمع  أو 
الطريق فتنهمر دموعه لتذكره بهذه الكلمة شخًصا 
عزيًزا عليه، أو يتبسم ألن هذه الكلمة أحيت عنده 

وهكذا. سابق،  وقت  يف  يحبه  سعيًدا  شعوًرا 

ويترصف  ينفعل  جعله  الذي  هو  فالتذكر 
لآلخرين. مفهومة  غري  ترصفات 

أطتاَ اعس تم االجتملوي في ظم االوتلداد:
بالنظر يف األحداث الجماعية الكربى )كالثورات 
مثالً( يمكن التساؤل عن كيفية تكون األنا الجمعي 
وكيفية  وسلوكها،  الجماعة  مشاعر  د  يوحِّ الذي 

بالفردية. األفراد ويتصف سلوكها  افرتاق 

السلوك االجتماعي قراءات في علم النفس االجتماعي وتطبيقاته، مرجع سابق، ص )))(.  )((
التخلف االجتماعي، مصطفى حجازي، ص )0)( وما بعد.  )2(

تمرُّ الجماعة يف ظل االستبداد يف ثالثة أطوار من 
النمو النفس: مرحلة القهر، ثم مرحلة االضطهاد، 

وأخريًا التمرد.

1. عرح ة اعقهر: 
من  عالم  يف  اإلنسان  يعيش  األوىل  املرحلة  يف 
أعىل  قوة  من  الخارج  من  عليه  املفروض  العنف 
منه: )كالشطي واملدير والقايض والحاكم(، والذي 
هذا  وسالمته،  وأمنه  لقوته  فعليًا  تهديًدا  يشكل 
عىل  السيطرة  فقدان  حالة  يعيش  يجعله  العنف 
والتبعية،  الرضوخ  سوى  أمامه  يجد  فال  مصريه 
ويبالغ  نفسه  اإلنسان حق  يبخس  املرحلة  يف هذه 
يف تمجيد املتسلط وينهار اعتباره لذاته ويتضخم 
عىل  التمرد  محاوالت  وتدور  للمتسلط.  تقديره 
املتسلط عادًة حول التكاسل أو التخريب، أو اللجوء 

كالنكات)2).  رمزية  ألساليب 

وقد تطول هذه املرحلة لكنها ال تستمر دائًما؛ 
بالرغبة  ما  لحظة  يف  اإلنسان  يشعر  أن  بد  فال 
ليس  لكن  فينتفض،  لذاته،  تقديره  استعادة  يف 

التهيئة. من  قدر  بعد  بل  مبارشة، 

2. عرح ة االضطهلد:
داخيل  غليان  حالة  يف  الشخص  يدخل  حيث 
يماَرس  كان  الذي  والقمع  العدوانية  نتيجة  وتوتر 
عليه، فيبدأ بالتفلُّت من القمع وممارسة العدوانية 
بدالً  واملكانة  العمر  يف  يساوونه  الذين  أقرانه  عىل 
فاإلنسان  منه،  أضعف  هو  من  عىل  ممارسته  من 
ال يمكنه احتمال القهر بشكل دائم، وال بد له من 
إثارة الشعور الداخيل باألفكار والتخيالت بالكرامة 
ونظر  نفسه  بنظر  الذاتي  االعتبار  من  وبيشء 
مشاعر  له  يولد  ذاته  تحقيق  يف  ففشله  اآلخرين. 
أو  كبتها  يمكن  وال  للنفس،  اإليالم  شديدة  ذنب 
إنكارها، هذه املشاعر بدورها تولد عدوانية شديدة 
ال بد من ترصيفها خارج النفس. فيبدأ بإسقاط ما 
يف نفسه عىل اآلخرين؛ فإذا أساء الظن يسقطه عىل 
غريه، وإن تآمر عىل غريه يعترب اآلخرين متآمرين 
أخطاءه  َلُه  يُحمِّ حتى  مخطئ  عن  فيبحث  مثله، 
اإلنسان  بالعيب يجعل  اآلخرين  فاتهام  وتقصريه. 
االعتداء  فيجعل  الذاتي  عيبه  من  يتخلص  املقهور 

العيب. رمز  عىل  عدوان  ألنه  عليه مشوًعا 
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متلقٍّ  من  اإلنسان  يتحول  املرحلة  هذه  ويف 
للعنف إىل عداوة عىل أقرانه ونفسه ومن يساوونه 
يف املكانة، فيصب عنفه عىل الشبيه اآلخر املقهور، 
ويبدأ التشفي به)))، وهي مرحلة وسطى بني تلقي 

عليه. والتمرد  االضطهاد 

3. عرح ة اعتمرد:
فالشعب الذي يقال عنه إنه ال يمكن أن يفهم إال 
لغة القسوة، يحسم أمره اآلن، ليُعرب عن نفسه بلغة 

القسوة. فاملتسلط ال يفهم إال لغة الشدة)2). 

مراحل  يف  العنف  إىل  املقهور  املجتمع  يصل 
التي  العالقات  فرتة  فبعد  االجتماعي،  سلوكه  نمو 
يضطهد فيها الناس بعضهم للتخلص من القهر، 
ينتقل املجتمع إىل العنف املسلح، وهذه املرة ليس 
القهر. عن  املسؤول  املتسلط  ضد  بل  األقران  ضد 

الجمعي  الشعور  يتوحد  االستبداد  ظل  ففي 
الخطر  ضد  لشعورها  وفًقا  فتتحرك  للجماهري 
الثورية  الحركة  توقف  وبمجرد  يهددها،  الذي 
الجماهريية، يعود األفراد إىل السلوك الفردي، فنجد 
االختالف يف الرأي واملوقف واملشاعر، وهذا طبيعي، 
الكل  شعور  نتيجة  كانت  )األنا(  توحد  فرتة  ألن 
بالخطر، وبعد ذلك ال بد من بناء فكري يتناسب مع 
وتريدها،  الجماعة  تنتظرها  التي  الجديدة  املرحلة 
فيبدأ كل فرد يف التعبري عن وجهة نظره التي يقتنع 

االختالفات. لذا تظهر  بها،  بها ويؤمن 

الخطر  ة  حدَّ خفوت  بعد  أنه  الناظر  ويلحظ 
الخارجي، وبدِء رسيان شء من الحرية، يتسلل إىل 
بالناس  يجنح  شعوٌر  وهواجسهم  الناس  عواطف 
ولذلك  قيود.  دون  بحرية  آرائهم  عن  التعبري  إىل 
كما نالحظ يف املجتمعات التي قامت بالثورة، فإن 
من  بيشٍء  يتميَّز  اآلن  بعضهم  تجاه  الناس  سلوك 
املراقبون، وهذا ليس  األنانية والفردية كما يصفه 
ينتفض عىل  الذي  اإلنسان  أن  وإنما تفسريه  خطأ 
اآلن  فإنه  والعدالة واملساواة  الحرية  القهر وينشد 
يبدو  لذا  بها ويريد تطبيقها دون مداهنة،  مقتنع 
سلبية،  صفة  هذه  وأن  تغري  السلوك  أن  لآلخرين 
وهي يف الحقيقة مرحلة من مراحل النمو النفس، 

ينظر: المرجع السابق، ص )))( وما بعد.  )((
مجلة: دراسات عربية، عباس محمد علي، السنة السابعة، العدد 2، بيروت، )970)(.  )2(

علم النفس السياسي، دايفد باتريك هوتون، ترجمة ياسمين حداد، ص )9)(.  )3(
المرجع السابق.  )((

بالحسنى  بالتعامل  والنزاع  األنانية  تجنب  ويمكن 
باملثل.  لإلجابة  سيؤدي  ألنه 

علددا  اعس تم االجتملوي:
ملحاولة فهم السلوك، وفهم العوامل التي تؤثر 
السلوك  هل  التايل:  السؤال  يُطرح  تشكيله،  يف 
االجتماعي للفرد نابع من خصائص الفرد النفسيّة 
-أي مدفوع بأسباب داخلية- أم ناتج عن أسباب 
واملواقف  بالشخص،  املحيطة  كالظروف  خارجية 

فيها؟. ُوجد  التي 

ثمة اتجاهان يف رشح وتفسري السلوك اإلنساني: 
األول نزوعي )dispositionism))3) أي إن األفكار 
ومعتقداتهم،  أذهانهم،  يف  األفراد  يحملها  التي 
تقف  التي  هي  الداخلية«  »العوامل  وشخصياتهم 
عن  ومسؤولون  أحرار  بذلك  وهم  سلوكهم،  وراء 

ترصفاتهم.

والثاني موقفي )situationism( أي إنَّ طبيعة 
املوقف املحيط بالفرد - وهي »العوامل الخارجية« 
وما  واالجتماعي  واالقتصادي  السيايس  كالوضع 
السلوك،  تفسري  من  تُمّكن  التي  هي  ذلك -  إىل 
عىل  االجتماعية  الظواهر  من  كثري  تفرسَّ  ثَم  ومن 
أساس املوقف. و»كانت فكرة التمييز بني العوامل 
فاعلة  قوى  بوصفها  املوقفية  والعوامل  النزوعية 
النفس  اإلنساني فكرة محورية يف علم  السلوك  يف 
االجتماعي، وما تزال، ويأخذ بها كبار الباحثني يف 

الحارض«))). الوقت  يف  املجال  هذا 

وأتباعه  فرويد  سيغموند  أعمال  تركت  فقد 
ولعل  السيايس،  النفس  علم  يف  قويّة  بصمة 
التاريخ  أو  النفسيّة  بالسرية  يعرف  ما  أبرزها 
دايفد  تناوله  الذي   )psychostory( النفس 

يف ظل االستبداد يتوحد الشعور الجمعي 
للجماهري فتتحرك ضد الخطر الذي 

يهددها، وبمجرد توقف الحركة الثورية 
الجماهريية، يعود األفراد إىل السلوك 

الفردي، فتختلف اآلراء واملواقف واملشاعر، 
ألّن فتة توّحد )األنا( كانت نتيجة شعور 

الكل بالخطر
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النفس  علم  كتابه  من  السابع  الفصل  يف  هوتون 
النفسية  السرية  نموذج  ويؤكد  السيايس. 
الطفولة  خربات  أنَّ  وهي   ،)psychobiography(
الشخصية مستقبالً،  تؤدي دوًرا حاسًما يف تطور 
ومن ثم يف أدائها السيايس. وعىل هذا النحو، درس 
بعض علماء النفس السيايس شخصيات مشهورة 
ويشحوها،  ترصفاتها  ليفهموا  السياسة  عالم  يف 
وقد ذهب العاملان ألكسندر جورج وجولييت جورج 
يف كتابهما )وودرو ولسون والكولونيل هاوس( إىل 
الرئيس األمريكي ولسون  القول: إن عناد وتصّلب 
إقرار معاهدة عصبة  يف قضايا مهمة كموقفه من 
األمم، إنما يمثل تعويًضا للميل املفرتض لدى والده 
للرصامة يف الرتبية، وإىل حرمانه الدفء واملكافآت 

العاطفية.

 Justin( فرانك  جستن  يزعم  جهته،  ومن 
Frank( يف كتابه املعنون »بوش عىل األريكة: سرب 
شخصية  أن   200( عام  الصادر  الرئيس«  عقل 
جورج بوش السياسية تأثرت كثريًا باملعاملة التي 
نالها من والديه، إذ كان بوش األب غائبًا دائًما عن 
كانت  أمه  بينما  السياسية،  مشاغله  بسبب  األرسة 
فكان  العاطفي،  الدفء  إىل  تفتقر  متسّلطة  امرأة 

مانوي: يعني اتجاهين مختلفين في آن واحد عند الشخص.  )((
المرجع السابق، ص )37)( وما بعد.  )2(

رّد الفعل عىل هذه التنشئة القاسيّة، تطور منظور 
عىل  قائم  بوش  لدى   ((((Manichaean( مانوي 
ثنائية الخري والّش، وتنامي أوهام العظمة والقّوة 
بوش  سلوك  أن  هذا  كتابه  يف  فرانك  ويؤّكد  لديه، 
لم  انفعاليًا،  معوق  طفل  »دافع  يعكس  السيايس 

الكافية«. الرعاية  يلق 

اعشرسط اعمتكفية بتصفهل علدًدا ع س تم 
اإلنسلني:

عىل  يترصفون  األفراد  إن  تقول  فكرة  هناك 
ُمعنّي)2).  موقف  يف  يوضعون  حني  متشابه  نحو 
املدرسة  أبحاث  منها  ذلك،  علمية عىل  أدلة  وهناك 
أعمال  وبخاصة   )behaviourism( السلوكية 

ملخص الفرق بين اتجاهي تفسير السلوك االجتماعي

االتجاه النزوعي في تفسير 
السلوك االجتماعي

ر  » يعتمد عىل طبيعة األفكا
والمعتقدات التي يحملها األفراد 

في أذهانهم

ر والمعتقدات مؤثرة  » تبقى األفكا
في جميع الظروف

» تظهر بشكل رفض للتصرفات 
الخاطئة وإن كان الجميع بفعلها

» يتبناها المتأثرون بعلم النفس 
المعرفي وعلماء النفس 

السياسي

االتجاه الموقفي في تفسير 
السلوك االجتماعي

» يعتمد عىل طبيعة الموقف 
المحيط بالفرد سواء كان سياسياً 

أو اقتصاديا أو غيره

» المؤثر هو ما تطلبه السلطة أو 
اإلشراط الذي تفرضه أو االندفاع 

الجماعي المحيط

» تفترض عدم وجود شخص طيب 
وآخر سيء

» يتبناها المتأثرون بعلم النفس 
االجتماعي وعلماء السياسة

 يرى علماء النفس أن اتخاذ القرارات 
ومنها السياسية والسلوكية ليس نتاج 
عمليات معرفية خالصة، ومعالجات 

عقلية متوية أو متجرِّدة فحسب، فنحن 
برش ونادًرا ما ننظر إىل األشياء والحوادث 
بحيادية، وسلوكنا معظمه يكتنفه االنفعال
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يف  كبرية  بصورة  أثّرت  التي   )Skinner( سكنر 
علم النفس عموًما، وعلم النفس السيايس خصوًصا 
املايض.  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  يف 
وتعد السلوكية من أهم التيارات املوقفية، بل تمثّل 
نموذًجا راديكاليًا لوجهة النظر املوقفية، إذ اعتربت 
للسلوك. الرئيس  السبب  والتعزيز«  »اإلرشاط  آلية 

يَُدّربوا  أن  يمكن  البش  أن  سكنر  ويزعم 
املقبول  بالسلوك  القيام  عىل  اإلرشاط  خالل  من 
املقبول،  غري  السلوك  عن  واإلحجام  اجتماعيًا، 
أنه  فيفرتض  هذه  نظره  وجهة  يف  بعيًدا  ويذهب 
مواطنيها  إرشاط  عىل  تعمل  أن  الدولة  عىل  يجب 
)أّي تعلمهم بالثواب والعقاب( عىل األخذ بالسلوك 
املرغوب فيه وتجعلهم أفضل )فالسلوك االجتماعي 
السري  وقواعد  البيئة  بنظافة  امللتزمني  لألوروبيني 
املخالفة،  عند  الباهظ  املادي  الجزاء  نتيجة  هي 
فإرشاط الدولة بالجزاء عند املخالفة يجعل الناس 
املرهقة(. املالية  النتائج  من  خوًفا  بالقاعدة  تلتزم 

تدعم  قويّة  ُحجًجا  هناك  أن  من  الرغم  وعىل 
تعارضها،  قويّة  حجج  أيًضا  فهناك  السلوكية، 
فاإلرشاط محدود التأثري، وليس فّعاالً دائًما. ثم إنَّ 
وجهة النظر هذه قد تقود إىل الفاشية والشمولية، 
أو  عليه  نُشط  أن  يجب  ما  بشأن  امُلخّول  فَمْن 
االختيار،  عىل  قدرتنا  إن  وأخريًا،  عليه؟  نكون  أال 
إنسانيتنا. من  جزءان  هما  الشأن  بهذا  وحريّتنا 

يعرض  الذي  الثاني  املوقفي  املنحى  أما 
الخضوع  يف  وأثرها  الظروف  عىل  لالستدالل 
للظروف، فهو موضوع الطاعة وتجربة الصدمات 
النفس  عالم  بها  قام  التي  الشهرية  الكهربائية 
 )Stanley Milgram( االجتماعي ستانيل ملغرام
ألن  التجربة،  هذه  صيت  ذاع  وقد  الصدد.  هذا  يف 
بأن معظم  القلق، فهي توحي  نتائجها بعثت عىل 
أفعال تخالف  ارتكاب  قادرون عىل  البش )%65( 
من  هذا  منهم  يُطلب  حني  األخالقية،  معتقداتهم 

رشعية))). يرونها  سلطة 

 ويخلُص ملغرام إىل أننا جميًعا قد نخالف أعّز 
اإلنسانية حني نواجه موقًفا تحثنا  مبادئنا وقيمنا 
أنها رشعيّة، ونقع يف  الطاعة ُسلطة نرى  فيه عىل 
ال  الشيرة(  )األفعال  أن  نفرتض  حني  كبري  خطأ 

أرشار(. )أناس  إال  يرتكبها 

ينظر: المرجع السابق، ص ))8( ومابعدها.  )((

جرى  الطاعة  عن  ملغرام  تجارب  ضوء  ويف 
بها  قام  التي  واملذابح  املجازر  من  كثري  تفسري 
أشخاص عاديون يف ظروف معيّنة، ولكن االتجاه 
القتل  ظاهرة  وتفسري  الطاعة،  تفسري  يف  املوقفي 
الجماعي، واجه كثريًا من النقد، فإضافة إىل الفروق 
الثقافيّة يف االستعداد للطاعة، هناك صعوبة كبرية 
ملغرام  مبحوثي  من  قسم  رفض  سبب  تفسري  يف 
)35%( طاعة السلطة عندما جاءت األوامر مخالفة 
قيم  أليست  قيمهم؟  أو  عليهم ضمائرهم  تمليه  ملا 
ونزعات هؤالء األشخاص هي من دفعتهم لرفض 

الطاعة؟ 

ويف كتاب بعنوان »صناعة صندوق فاسد« لعالم 
النفس األمريكي فيليب يقول: »ضع شبابًا أصحاء 
أن  ستجد  سيئ،  مكان  يف  أي  بغيض،  موقف  يف 
املوقف يهيمن عليهم«. وبرأي زمباردو، نحن لسنا 
نترصف  أن  يمكن  ولكننا  )أرشاًرا(،  أو  )سيئني( 
الظروف عىل  أرغمتنا  ما  إذا  أخالقية  غري  بطرائق 

ذلك«.

ولكن حتى يف تجربة زمباردو كان ثمة ُحّراس 
بالطريقة  يترصف  ولم  سيئون،  وحراس  طيبون 
ثلث  إال  التجربة  إليها  أشارت  التي  الساديّة 
بالطريقة  نتساءل  أن  يمكننا  ثَم  من  املبحوثني، 
تجربة  يخص  فيما  بها  تساءلنا  التي  نفسها 
ملغرام: أليست قيم بعض املبحوثني ونزعاتهم هي 

طيبني؟ حراًسا  ليكونوا  بهم  دفعت  من 

اكتشف علماء النفس أن اتخاذ القرارات ومنها 
معرفية  عمليات  نتاج  ليس  والسلوك  السياسية 
متجرِّدة  أو  مرتوية  عقلية  ومعالجات  خالصة، 
باملعلومات  الكمبيوتر  جهاز  يفعله  ما  غرار  عىل 
ننظر  ما  ونادًرا  بش  فنحن  فحسب،  إليه  الواردة 
إىل األشياء والحوادث بحيادية، وقراراتنا وسلوكنا 
االنفعال  يكتنفه  جميعه-  يكن  لم  -إن  معظمه 
واإلعجاب  والكره  والحب  الغضب  بمثل  واملشاعر 

التفكري الجمعي له مخاطر عدة، فاألفراد 
حينما يكونوا متجمهرين فإنَّ من 

خصائصهم القابلية لالستهواء، فتذوب 
شخصية الفرد بشخصية الجماعة 
املتجمهرة، ويصبح سلوكه مشابًها 

لسلوكها
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والحزن والخوف، وما إىل ذلك. وموضوع االنفعال 
معلوم  أمر  السياسة  عالم  يف  وتأثريهما  والعاطفة 

مشهود.

كانت  كما  أنه  القارئ  سيكتشف  النهاية  ويف 
وضعف،  قّوة  نقاط  املوقفية  النظر  لوجهة 
وسيجد  وسلبياتها،  إيجابياتها  أيًضا  فللنزوعيّة 
كانت  إذا  عما  السؤال  أمام  عالًقا  من جديد  نفسه 
يحدد  من  هي  الشخصيّة  ونزعاته  الفرد  سمات 

وخصائصها. وطبيعتها  املواقف  أم  سلوكه 

ستأثيرهل في و تم اعفرد: اعجملوة 
يف أبحاث إيرفنغ جانيس )Irving Janis( عن 
يتساءل  الجماعة،  ضمن  الفرد  سلوك  تغرّي  كيفية 
إىل  أذكياء  بأناس  يدفع  الذي  السبب  عن  جانيس 
عندما  األحيان  من  كثري  يف  قرارات ضعيفة  اتخاذ 
الناس  يمنع  الذي  وما  جماعات؟  ضمن  يوجدون 
ويف  جماعة؟  داخل  وهم  به  يفكرون  ما  قول  من 
 )groupthink( الجمعي  التفكري  الشهري  كتابه 
يقول جانيس إن التفكري الجمعي له مخاطر عدة، 
الفرد  لها  يتعرض  التي  االجتماعية  فالضغوط 
ضمن الجماعة، وبخاصة إذا كان من املفرتض أن 
تتخذ هذه الجماعة قراًرا معينًا بخصوص موضوٍع 
ما، قد تكبّل أذكى األذكياء. بطريقة أخرى يخلص 
ذكاًء  أكثر  يكون  أن  ممكن  الفرد  أن  إىل  جانيس 
وفاعلية حني يعمل وحده بدالً من أن يعمل ضمن 
مجموعة، ومقولته الشهرية »هناك أذكياء يصنعون 
تلخص  بعض«  مع  يتخذونها  حني  غبية  قرارات 

ذلك.

من  فإنَّ  متجمهرين  يكونوا  حينما  فاألفراد 
خصائصهم القابلية لالستهواء)))، فتذوب شخصية 
ويصبح  املتجمهرة،  الجماعة  بشخصية  الفرد 
سلوكه مشابًها لسلوكها، من خالل عملية االمتثال 
هو  إن  نبذه  من  خوًفا  الجماعة  ومعايري  لسلوك 
ومن  والتقدير،  االحرتام  نيل  يف  ورغبته  خالفها، 
العوامل التي تشكل أفكار الجماعة وتحرك سلوكها 
)القادة، والكلمات التي يستخدمونها )الشعارات( 
التي  هي  القادة  يستخدمها  التي  الكلمات  فقوة 
ال  فالعقل  والفعل،  التأثري  عىل  قدرة  أكرب  تمتلك 
يقاوم الحركات التعبريية والكلمات()2) وباإلضافة 
للشعارات فإن األوهام التي يختزنها األفراد تحرك 

ر. ر من دون مناقشتها مناقشة عقلية خاصة إن صدرت من شخص له اعتبا قبول االيحاءات واألفكا  )((
سيكولوجية الجماهير، غوستاف لوبون، ترجمة هاشم صالح، ص )6))(.  )2(

سلوكهم، وتأتي التجربة التي تبني أفكاًرا جديدة 
يعيشونه. الذي  الواقع  وحي  من 

ساعنزسوية: بين اعمتكفية 
موقفية  مقاربات  ذكرنا  السابق  الكالم  يف 
ستانيل  ونموذج  السلوكية،  سكنر  بنظرية  متمثلة 
الرديء  الصندوق  ونظرية  الطاعة،  يف  ملغرام 
الجمعي،  التفكري  يف  جانيس  ومقاربة  لزمباردو، 
وتتفق جميًعا عىل أن نزعات الفرد ال تحدد سلوكه 
بقدر ما يحدده املوقف الذي يجد نفسه فيه. وهذه 
املقاربات تعرضت كثريًا للنقد وبقوة، خصوًصا من 
علماء نفس تبنّوا وجهة النظر النزوعية يف تفسري 

السلوك.

سلوكية  كظاهرة  مثالً  العنرصي  فالتعّصب 
تظهر يف مجتمع ما يف ظروف معينة مثل الثورات 
والرصاعات كغريه من الظواهر السلوكية، قد يَنتج 
عن اعتقادات يحملها الفرد أو عن طباع شخصية 
ونفسية معينة، أو قد يكون نتاًجا لعوامل موقفية 

عدة تشّجع عىل ممارسته، وتسمح به. 

مثالً   )Kristen Monroe( مونرو  فكريستي 
بأنه  الجماعية  اإلبادة  مفهوم  تفرس  أن  حاولت 
ليس  للبش،  واملمنهج  املقصود  التدمري  إىل  »يُشري 
بسبب أفعال فردية أو ذنوب ارتكبوها، وإنما بسبب 
انتمائهم إىل جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو 
اإلبادة  لظاهرة  جًدا  مهًما  تفسريًا  دينية«. وتقرتح 
عدة،  عوامل  توافر  رضورة  فيه  تؤكد  الجماعية، 
منها ما هو موقفي، ومنها ما هو نزوعي، ويمكن 

مستويات: ثالثة  يف  تصنيفها 

ينبغي عىل املربني والعاملني يف مجاالت 
التبية والتعليم العناية بالتبية الفردية 

وتعزيزها بالقيم اإلسالمية األصيلة، وعىل 
كاهل املسؤولني يف القطاعات التعليمية 
واإلعالمية، ويف التجمعات الجماهريية 

واجٌب أكرب يف العناية باملمارسات 
والنظريات التي تشكل العقل الجمعي 

وتقود حركة الجماهري لخطورتها وقوة 
تأثريها
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اعس تم االجتملوي سعلدداته

أن يكون  	 الديمغرايف، فال بد من  املستوى  أوالً: 
واضحة. إثنية  تقسيمات  هناك 

ثانيًا: املستوى السيايس، فمن الرضوري توافر  	
أو  االقتصادية  الضائقة  بمثل  الشوط  بعض 
والثورات. الحروب  أو  السيايس  االستقرار  غياب 

بمثل  	 االجتماعي  النفس  املستوى  ثالثًا: 
من  )شخص  والتنميط  الذهنية  التصورات 
كل  عىل  فيُحكم  إجراميًا  سلوًكا  ارتكب  طائفة 
ذلك. إىل  وما  والخوف،  وهكذا(  باإلجرام  الطائفة 

والسلوك اإلرهابي أيًضا مثال عىل محاولة فهم 
ما الذي يحدده هل هو املقاربة املوقفية أو النزوعية.

والجدل قائم منذ زمن بعيد بني أصحاب النظرة 
املوقفيّة.  النظرة  وأصحاب  جهة  من  النزوعيّة 
النفس  بعلم  املتأثرين  أن  القارئ  وسيستنتج 
االجتماعي يرون أن العوامل الفردية أقل أهميّة من 
الضغط االجتماعي والشوط املوقفية، بينما يتبنى 
لعلم  القديم  واإلرث  املعريف  النفس  بعلم  املتأثرون 
النفس العيادي الُحّجة املضادة. وبوجه عام، فإن 
األوىل،  املقاربة  إىل  يميلون  السيايس  النفس  علماء 

الثاني. املنحى  فيتبنون  السياسة  علماء  أما 

سفي اعختلل:
لكال  املتعمق  التناول  هذا  بعد  هنا  يهمنا  ما 
وتأثري كل  منهما،  املوقفني وحجج ومنطلقات كل 
التي  والعوامل  االجتماعي  السلوك  فهم  يف  منهما 
كانت  سواء  العوامل  هذه  خطورة  هو  تشكله، 
اآلباء  عىل  ينبغي  كما  وبأنه  موقفية،  أو  نزوعية 
والتعليم  الرتبية  مجاالت  يف  والعاملني  واملربني 
والتثقيف العناية بصقل الرتبية الفردية وتعزيزها 
باملثل والقيم اإلسالمية األصيلة، فاملسؤولون ومن 
التعليمية واإلعالمية،  القطاعات  القرار يف  يملكون 
عىل   .. الجماهريية  والقطاعات  التجمعات  ويف 
كاهلهم واجب أكرب يف العناية بالرسائل واملمارسات 
واملحاكمات والنظريات التي تشكل العقل الجمعي 
األمة؛  حركة  وتشكل  الجماهري  حركة  وتقود 
من  تأثريه  ولقوة  جهة،  من  الجانب  هذا  لخطورة 

أخرى. جهة 
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