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مفهوم السلوك االجتماعي:
يقصد بالسلوك تلك الحوادث الجارية في حياة الفرد اليومية،
واألنشطة التي يقوم بها الفرد ويتفاعل مع مجموعة من
اإلفراد ،ويتفاعلون معه والسلوك يتضمن:
السلوك الظاهري :ونستطيع مالحظته موضوعيا ً
أ-
ويظهر على شكل تعبيرات لفظية أو غير لفظية وهناك
اختالفات ببعض التعبيرات غير اللفظية وخاصة
اإلشارات حسب ما هو سائد في ثقافة الشعوب ،ومثال
على ذلك طريقة السالم والتحية التي تختلف من مجتمع
آلخر.
ب -السلوك الداخلي :هي أي عملية عقلية يتبعها الفرد
كالتفكير والتذكر واإلدراك والتخيل وغيرها وال
نستطيع ان نالحظها مباشرة و إنما نستدل على حدوثها
عن طريق مالحظة نتائجها.
ووفققق تصققرفات الفققرد إذا كققان سققلوكا ظاهري قا ً أو نتققائ
العمليققات العقليققة إذا كققان سققلوكا ً داخلي قا ً و الققذي يصققدر عققن
الفقققرد متقققى نققققول انقققه سقققلوك اجتمقققاعيي لإلجابقققة علقققى هقققذا
التساؤل ينبغي ان نتفق على ان لكل مجتمع له تقاليده واعرفه
بققل حتققى ديانتققه ويمكققن ان نقققول هققذا سققلوك اجتمققاعي وذاك
سلوك ال اجتماعي وفق ما هو سائد ومتعارف عليه ،فالسلوك

االجتماعي فقي مجتمعنقا يتطلقب احتقرام األنظمقة والققوانين و
االلتققق ام بالقققدين واألخقققالق والققققيم االجتماعيقققة المسقققتمدة مقققن
التققراث العربققي اإلسققالمي ويمكققن تحديققد مققن يسققلك سققلوك
اجتماعي إذا امتا بنظرة إيجابية متفائلة تتسم بالتفكير العلمي
ويتصققققف بشخصققققية اويققققة متعاونققققة مققققع تفضققققيل مصققققلحة
المجموع علقى مصقلحته الشخصقية يعمقل الخيقر يحقافظ علقى
الممتلكات العامة وممتلكات اآلخقرين وذا شقرف ونخقوة يق مر
بالمعروف وينهي عن المنكر وكل الصقفات التقي يتصقف بهقا
المؤمن.
عناصر السلوك االجتماعي:
يتضمن السلوك االجتماعي مجموعة مقن العناصقر يمكقن
تحديها بما ي تي:
أوالا :الشخصية:
ان اسققتجابات األفققراد للموااققف المختلفققة ليسققت مجققرد
أفعال انعكاسية شرطية منع لة كما هو متصقور مقن ابقل ،بقل
ان معرفققة خصققائف الفققرد الشخصققية وطبيعققة المواققف الققذي
يواجهه تؤدي إلى اختالف السلوك نتيجة لما يفرضقه المواقف
فققان أحققد األفققراد اققد يسققتجيب بطريقققة متسقققة مققن الققذكا أو
الخمول أو التوتر العصبي ولكن شخصقية الفقرد تتحقدد نتيجقة
للتفاعل االجتمقاعي مقع اآلخقرين والعالاقات اإلنسقانية القائمقة
تكققون بققنمط محققدد فققان تلققك العالاققات تلقققي بضققاللها علققى
الشخصية اإلنسانية.

ولمققا كانققت شخصققية الفققرد توصققف إشققار ًة لطبيعققة الفققرد
الم اجية وسلوكه ونوع التنظيم االجتماعي الذي يعي فيه.
ومما تقدم يبدو ان التساؤل المتكرر والذي يقول إلقى أي
مدى تقؤثر العوامقل البيولوجيقة والثقافيقة فقي شخصقية الفقرد
فربمققا سققتكون اإلجابققة ان إدراكنققا ومشققاعرنا وسققلوكنا يت ق ثر
ت ثراً واضحا بقالتعليم والظقروف المعيشقية إلقى حقد ان بعقض
الكتاب تشككوا ان للوراثة ت ثيرا على نمو شخصية الفرد بقل
ذهب بعضهم إلى حقد نفقي وجقود هقذا التق ثير علقى اإلطقالق
بل هناك من اخذ األمر م خذ الجد ،واخذ يعد ان وجود فقروق
فققي الصققفات النفسققية يمكققن ان يققورث أمققر ال يتفققق مققع المثققل
الديمقراطية.
ان شخصية الفرد هي نتاج ثقافي تنجم عن تفاعل العوامل
البيولوجية له مع بيئته االجتماعيقة ومكوناتهقا ألثقافيقة فالثقافقة
المتكاملة تنت شخصية متكاملة ،وشخصية الفقرد السقوي هقي
الشخصية التقي تسقتطيع التكيقف مقع الثقافقة التقي تعقي فيهقا،
وعلققى هققذا فالشخصققية السققوية إذاً هققي درجققة مققن درجققات
االتساق مع أنماط الجماعة ومعاييرها.
ورغم اختالف وجهات النظر في كون الشخصية هي وليدة
البيئة أم الوراثة يبقى االحتمال األاوى ان لكل من البيئة
والوراثة إسهاماتهما واضحة في بنا الشخصية وعليه يمكن
ان نستدل على ان شخصية الفرد ما هي إال نتاج الوراثة
والبيئة معا ً.

فالشخصققية السققوية تختلققف مققن ثقافققة إلققى ثقافققة أخققرى
نظققراً الخققتالف األنمققاط السققلوكية والمراكقق واألدوار التققي
تقدمها كل ثقافة إلى األفراد القذين يعيشقون فيهقا وبقذلك يتحقدد
المسققتوى السققوي والمسققتوى المنحققرف للسققلوك مققا بققين ثقافققة
وأخرى أو حتقى داخقل الثقافقة الواحقدة فانقه يختلقف مقن واقت
آلخر والفرد االجتماعي هقو القذي يحقتفظ بعالاقة وثيققة دائمقة
مققع اآلخققرين مسققتخدما وسققائل االتصققال بققالتعبيرات اللفظيققة
وغيققر اللفظيققة وممققا يسققهل هققذا االتصققال ويعمقققه اسققتعمال
الرمو ذوات المعنى أي لغة الثقافة التي يعي فيها والتقي ال
يكون لها معنى أال بالنسبة للجماعة التي تستخدمها.
ثانيا ا :الدوافع والحاجات:
يعقققققد موضقققققوع القققققدوافع أو الققققققوى الدافعقققققة للسقققققلوك
االجتماعي من الموضوعات ألعامة الن وااع السقلوك بطبيعقة
الحال تحدده ومساراته فالسقلوك هقو نتقاج عمليقة تتفاعقل فيهقا
العوامققل الحيويققة والمققؤثرات االجتماعيققة فالعوامققل الحيويققة
تصدر من داخل الفرد في حين المؤثرات االجتماعيقة هقي مقا
تواجه الفرد من تصرفات يقوم بها األفراد الذين يتعامل معهقم
الفرد مما تنشط الدافعية لديه لكون ال سلوك بدون دافع حقيققة
ال يمكن تجاهلها.
فالدوافع تعبير عن حاجات الفرد وهذه القدوافع شخصقية
وداخلية بالنسبة للفرد فهو يقدركها فقي بيئتقه كعوامقل مسقاعدة
علققققى تحقيققققق أهققققداف معينققققه والسققققلوك االجتمققققاعي يتقققق ثر
بالحاجات اإلنسقانية اقد تجعقل الفقرد فقي حالقة تقوتر التقي عقن

طريق ثقافته وخبراته تتحول الحاجات إلى رغبقات فقي إطقار
المفاهيم الثقافية واالجتماعيقة وتفسقر هقذه الرغبقات مقن حيقث
كونها مثيرات تؤدي إلى أنواع معينة مقن االسقتجابة أو الفعقل
ان دور الحاجقققققات الفسقققققيولوجية أو األوليقققققة فقققققي السقققققلوك
االجتمقققاعي يكمقققن مقققن خقققالل تعويقققد الفقققرد علقققى العقققادات
المرغوبققة فققي المجتمققع أمققا الحاجققات الثانويققة فتتطققور وفققق
النض العقلي للفرد ومن أمثلة هذه الحاجات الثانوية المنافسة
وتحقيق الذات واالنتما والحب والتقدير.
أن الحاجات توجه سلوك الفرد إلشباعها وتتواف كثيرا
مقققن خصقققائف الشخصقققية عليهقققا وتنبقققع مقققن حاجقققات الفقققرد
وطرائق إشباعها يضيف ادرة الفرد علقى مسقاعدته للوصقول
إلى افضل مستوى يسلكه.
ويمكقققن إشقققباع الحاجقققات الثانويقققة فقققي االتجقققاه المطلقققوب
فالحاجة لالنتما مثالً يمكن ان تتحققق مقن خقالل التفاعقل فقي
جماعققة متماسققكة وهكققذا مققن ناحيققة أخققرى يسققود النققا لققدى
ميل إلى صياغة أهداف جديدة ال نفسهم حينمقا يمكقنهم تحقيقق
هدف معين.
فالفرد يعي فقي حالقة عقدم اتق ان بينقه وبقين بيئتقه وهقذا
يدفعققه إلققى محاولققة إعققادة االتق ان بكققل الوسققائل المتاحققة فق ذا
خلققت البيئققة مققن اإلمكانيققات والمقومققات التققي تسققاعده علققى
إعقققادة االتققق ان فانقققه يعقققاني مقققن اإلحبقققاط ويسقققمى بقققانحراف
السلوك و هذا ال يعني ان األفراد األسقويا يكقون بيقنهم وبقين
البيئة التي يتفقاعلون معهقا اتق ان دائقم هقذا الوجقود لقه و إنمقا

هي حاالت من االت ان وعدم االت ان ثم االتق ان ثانيقة وهكقذا
تستمر حياته.
ثالثا السلوك التفاعلي اإليجابي:
ان لكققل شققخف أسققلوب خققاف فققي ألتفاعققل ويطمققم مققن
ذلققك إلققى االسققتجابات المرغوبققة مققن األشققخاف ويققتم ذلققك
بطرائقه الخاصقة ومقن األمثلقة علقى السقلوك التفقاعلي سقرعة
اجرا الحوار مع أآلخرين وبهذا الحوار يقتعلم أنمقاط السقلوك
المتنوع وتتكون لديه االتجاهات ويمكن له تنظقيم عالااتقه مقع
من يتحاور معهم في إطار الققيم والثقافقة والتقاليقد االجتماعيقة
المتعارف عليها.
ان اإلنسققان فققي طبعققه يحتققاج إلققى ان يعققي فققي جماعققة
يتعقققاون معهقققا علقققى تهيئقققة وسقققائل العقققي و أسقققباب الحيقققاة
ويمكن ان يتعلم منها وفي ذات الوات يمكن ان تتعلم منه فهقو
محتاج إلقى المخالطقة والمعاشقرة والرفققة والجيقرة فمهمقا بلق
من مستوى علمي أو ذكا فانه يبقى بحاجة إلى اآلخرين.
ان إحدى مؤشرات راي األمم هو بمقدار ما تمتقا بقه مقن
سققلوك اجتمققاعي فبقققدر مققا يقققوم بققه أبنققا أمققة مققا مققن سققلوك
مرغوب يعطي صفة لتلك األمة فمقثالً األمقة اإلسقالمية تمتقا
بسققمات إيجابيققة ال يمكققن حصققرها بسققهولة ومنهققا علققى سققبيل
الذكر ال الحصقر ان مقن سقلوك المسقلم إغاثقة الملهقوف وهقذا
اثر من آثار الرحمة وغض البصر اثر من آثقار العفقة والبقذل
والعطققا اثققر مققن آثققار السققماحة والكققرم ...وهكققذا عققن بققااي
السققلوك االجتمققاعي الققذي يتصققف بققه المسققلم والققذي يتفققق مققع

الققققيم الفاضقققلة والتقاليقققد الجيقققدة ويبقققدو واضقققحا ً فقققي حقققديث
الرسول األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم إذ اال(بعثت ال تمقم
مكارم األخالق).
ان سلوك الفقرد التفقاعلي ال يقتصقر علقى مكقان محقدد
فالفرد يتفاعل مع أفراد أسرته ومجتمعقه يشقاركهم أفقراحهم و
وأح انهم وكذلك يجري هقذا القنمط مقن التفاعقل فقي المدرسقة
مع الطلبة ومع من يقومون بتعليمه و يمكن ان يحدث السقلوك
التفققاعلي فققي موااققع متعققددة مثققل دور العبققادة اذ يققؤثر الققدين
ت ثيرا كبيراً في نفو األفراد ودور العبادات مقن المؤسسقات
المهمققة التققي تسققهم فققي تربيققة الفققرد وتفاعلققه وتشققكيل سققلوكه
سيما خطبة الجمعة إذا ابتعدت عقن وعقظ السقالطين واتخقذت
منهجا رسا ليقا تكقون ت ثيراتهقا اويقة فقي إضقفا روة االخقوة
اإلسالمية وتع ي ها وتغقر فقي نفسقه حقب الخيقر واالبتعقاد
عققن الشققر وتنمققي اتجاهققات وعققادات ديمقراطيققة واجتماعيققة
وخلقية وتعاونية سليمة.
وكمققا تققؤدي دور العبققادة أيض قا ً دوراً ال يقققل فققي أهميتققه
عققن دور المدرسققة واألصققداا اذ تمققد الفققرد ب طققار سققلوكي
معيققاري أخالاققي وتنمققي لديققه الضققمير الحققي وروة الجماعققة
تنطلق من ان للمسجد رسالة تربوية ينبغقي ان تسقتمر وتوجقه
إلى اإلنسقانية جمعقا وال تقتصقر لفئقة محقددة ضقيقة وتغقر
القققيم الدينيقققة الفاضقققلة ألفقققراد المجتمققع ومقققن خقققالل السقققلوك
التفاعلي الذي يحققه المسجد يمكقن للتعقاليم السقامية ان تتقرجم
إلققى سققلوك عملققي وتكققون روة االخققوة هققي السققائدة ويتضققم

ذلك حين يتغيب أحد المؤمنين عن صقالة الجمعقة أو الجماعقة
لمدة طويلة سوف يفتققده مقن معقه ،ويبقد التسقاؤل عقن سقبب
ذلك الغياب وهذا التساؤل يحقق التراحم الذي يعد سمة بقار ة
في سلوك المسلم
أما في الوات الحاضر نتيجة للتطورات العلمية من
أجه ة االتصال يمكن تحقيق التواصل عن بعد ولكن يبقى
التواصل مع اآلخرين عن طريق اللقا المباشر اكثر ت ثيراً
في تحقيق السلوك التفاعلي اإليجابي رغم سهولة وسائل
االتصال والة كلفتها في الوات الحاضر تبقى وسيلة في
التفاعل االجتماعي عن طريق االتصاالت المتطورة
أالنترنيت الهاتف النقال)إذا استخدمت بالشكل الصحيم ال
يمكن االستهانة بها كوسيلة لتحقيق السلوك التفاعل اإليجابي.

