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 گفتارپیش

تالش برای فهم و توضیی   : »تعریف کرده استگونه  این رااجتماعی شناسی  روان (1968) 1لپورتآگوردن 

تعاریف  در برابر. «رفتار افرادو  احساسات، افکار بر دیگرانیا تلویحی  و خیالی ،حضور واقعی تأثیر گونگیچ

حرکت این رشته را در  جهتو  ،تمرکز ،پویاییاجتماعی شده است این تعریف شناسی  روان محدودی که از

است کیه بیه    اتفاقاتیشناسانۀ اجتماعی نه تنها مورد توجه قرار دادن رفتار رواننکتۀ مهم فهم . گیرد می بر

 درونیی و شیناختی   از لحیا   است کیه  مسائلیوقوع توجه به بلکه  ،دهد می صورت اجتماعی برای فرد رخ

کیه   ،از ابتدای پیدایش این مبحث. گذارد می رفتار اجتماعی تأثیر بر ،به نوبۀ خودو  افتد می برای فرد اتفاق

که تا به امروز در این رشیته بیه   یی ها پیشرفت تا ،گرفته است نشأت 2ویلیام جیمز «شناسی روان اصول»از 

این های  پردازی نظریه ،بنابراین. تأکید شده است اجتماعی ملاتع الگویفرد در  نقشهمیشه بر ،وجود آمده

 در متن رد عصبی انسانعملک تا حد دربرگرفتن الگویی که اکنون. گیرد می در قالب این الگو صورت رشته

 . وسعت یافته استاجتماعی شناسی  روان

و  (1908) ،شیناس روان ،3که توسط ویلیام میک دوگیال   اجتماعیشناسی  روان تحقیقات اولیه در زمینۀ

عوامیل   اسیاس رراییز و   رفتار اجتماعی را بیه ترتییب بیر   انجام گرفت  ،(1908)شناس  جامعه ،4ادوارد راس

شناسانۀ اجتمیاعی بیر الگیوی    برای فهم رفتار روان (1924) 5لپورتفلوید ا ،هابعد. دکر می ارزیابیاجتماعی 

 وشناسی  روان های اولیه تئوری این دورۀ در طولرسد  می به نظر. گرایانۀ محرک ی پاسخ تأکید ورزید  رفتار

ی پژوهشی  ازبیوده و نیه   پیرداز   نظرییه  که نیه دارای اند  ودهبرای شناخت قلمرویی در رقابت بشناسی  جامعه

شناسیی   روان اکثیر کارهیای انجیام شیده در زمینیۀ     . ه اسیت برخوردار بودبرای کشف وضعیت آن  پیچیده

کی را انید                 سیهم نسیبتا   شناسانه  جامعه اجتماعیشناسی  روان بوده وشناسی  روان اجتماعی در محدودۀ رشتۀ

 سهم بسیزایی در پیشیبرد اولییۀ مفهیوم و تئیوری      به شکلی قابل توجهشناسی  جامعه رشتۀ. دارا بوده است

از  امیا . داشته اسیت شناسی  قوم ،و بعدها ،پدیدارشناسی ،تعامل نمادینهای  تئوری               خصوصا  از طریق ،خود

                                                           
1 . Gordon Allport 
2 . William James 
3 . William MacDogall 
4 . Edward Ross 
5 . Floyd Allport 



و  محیض هیای   شیاخه ه در تکیوین و پیشیبرد   اجتمیاعی روان شناسیان  شناسیی   روان تمشارک ،طرف دیگر

 . این رشته نقشی حیاتی داشته است کاربردی

کلیی ییا    مفیاهیم رفتیه از  برگهیای   فرضییه  آزمیون در زمینۀ مطالعات پرشماری اجتماعی شناسی  روان

 خورد ی  می کمتر به چشم اجتماعیشناسی  روان در متون جدیدهای  نظریه با این حال. داشته استها  نظریه

بسییاری از   به هر شکل. بسیار ضروری است محرکه برای پیشبرد این رشتهنیروی به عنوان رنسانسی که 

چهیل   همان قدر اهمیت دارند که در طولاجتماعی وجود دارند شناسی  روان که در حال حاضر درها  نظریه

 .  فعلی شروع خواهد شدهای  این رنسانس با ارزیابی مجدد اثربخشی نظریه. اند داشتهاهمیت سال گذشته 

یی را ببینید کیه   ها دهند پدیده می به دانشمندان اجازه و دارند می ارزانیقدرت بینش و فهم را ها  نظریه

 بیه کیار  کیه  ای  براسیاس نظرییه  : »نبه قول آلبرت اینشت. اند نبوده از آنسازی  مفهوم پیش از این قادر به

 ۀتأییید شید   «حقیایق »و  ها پنداره ،ها قضیه ،ها فرضیه. «نکنیدرا مشاهده بکنید یا توانید چیزی  می برید می

در پیرداز   نظریه مسلماتی هستند کهها  فرضیه. ندآور می فراهمبا قدرت بینش ای  همگی نظریه ،دار پشتوانه

این فرضییات  . به سان ابزار اولیۀ یک نجار هستندها  آن. آن است ساخت نظریۀ خویش مجاز به استفاده از

 ،با این حیال . آن نقد شودبر اساس  و البته ارلب نه آن اصولی که نظریه اند مبتنی فلسفه یا اصلبر نوعی 

با همان ابیزاری   نظریه ،محدود استقدرت بینش نظریه  ،از طرف دیگر. دهند می فرضیات به نظریه جهت

به . رویندهآن روب باای  دانشمندان در هر رشته این معضلی است که. شود می مقیددهد  می ه به آن قدرتک

 بیه عنیوان   نظرییه است که  به همین دلیل. اند را پذیرفتهها  اجتماعی این محدودیتشناسان  روان هر روی

از تیری   فهم جامع چندگانه پذیرش مواضع نظری. یی داردها محدودیت کهشود  می آفرینشی علمی شناخته

 . آورد می ذات چند بعدی یک پدیده فراهم

 : شاملها  این زمینه. تواند در چند زمینه مورد نقد قرار گیرد می یک نظریه

 . تواند قضایا و فرضیاتش را منسجم کند می ازهاند یک نظریه تا چه: انسجام ی1

 . (Bبرابر نظریۀ  Aنظریۀ ) دیگر بایستدهای  در برابر نقد نظریه: بیرونیی مقاومت 2

مثال آیا امروزه هنیوز نظرییۀ تحلییل روانیی فرویید ییا       برای ) ثبات زمانی داشته باشد: تاریخیبعد  ی3

 ( ؟ گیرد می یدر مورد استفاده قرارها نظریۀ اسنادی

ی قیوت  شناختی   روش اجتماعی وهای  تحقیقی به موقعیتهای  عمومیت دادن یافته: بودن کاربردی ی4

 . باشدنگر  تجربی                     خصوصا  وقتی یک نظریه ،مورد استفاده در ساخت نظریهشناختی  روش و ضعف

بنابراین . این رشته بوده استهای  مختص تئوریمند  نظام فاقد یک کتاباخیر  اجتماعیشناسی  روان متون

 اصیلی اسیت کیه   هیای   اجتماعی همراه با ارزیابی برخی نظریهشناسی  روان های تأکید این کتاب بر نظریه

  . مورد بحث هستند و با فهم رفتار مرتبطندهمچنان 



 


