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أستاذ في علم النفس االجتماعي 



التوجهات البحثيّة في مجال علم النفس
االجتماعي، في الوقت الراهن

إعداد 

ماكي المعلوف. د



اجتماعية، راهنًا، تبدال في -تشهد األبحاث النفس
اإلهتمامات وال سيما  في اختيار المواضيع البحثية، 

. وذلك على الصعيد العالمي، عموًما

ة  نذكر ترتبط  ألتغيّراٍت في اإلهتمام البحثي بأسباب جم  
:منها للمثال ال الحصر  



لألخطارألتصّدي

والسلوكيات الجديدة

بيئيةمخاطر 

إرهاب
هروب من

األنظمة الديكتاتورية

حركات الهجرة

تطورات مجتمعية

أسباب التبدالت

البحثيّة 

الهجرة الالشرعية



تصنيف المواضيع البحثيّة



1
الصور النمطية واإلنتماءات الجماعية

...أثر التوقعات المنّمطة المرتبطة باإلنتماء النوعي على التعّرف إلى الوجوه-

...تهديد الصور النمطية عبر النجاح في مواد الرياضيات-

...هوية النوع والصور النمطيّة-

...أشكال التمييز  والمظهر الجانبي-

...األقليات المهاجرة-



2
التمثالت اإلجتماعية واألحكام

(خيانة أم سرقة؟)التمثالت اإلجتماعية للفساد 

ألتمثالت اإلجتماعية نحو الظلم

التنبؤ بإتجاه الفرد سياسيا من خالل مالمح الوجه 

أثر الروائح على آداء األفراد في خالل : ألتمثالت االجتماعية لألشياء
...إنجاز المهام، أو أثرها على سلوك محدد مثال الشراء

السلوكيات اإلجتماعية الغيريّة



3
ألتنافر المعرفي

. ألمشاعر، والتعبير عن المشاعر: ألتنافر المعرفي في مجال المشاعر  

احتمال ظهور التنافر من خالل نعبير الفرد عن مشاعر معاكسة تماما لما في داخله



4
المخاطرة

:هل تكون المخاطرة شكال من أشكال التميّز؟  ألمخاطرة والتميّز 

لفرادة فتهديد الشعور با. إستناًدا إلى نظرية الفرادة، لدى األفراد حاجة إلى الشعور باإلختالف وبالفرادة
....يؤدي إلى انخفاض السلوك اإلمتثالي، ويدفع، بالتالي، اإلفراد نحو إنجاز األفعال المتميّزة



5
الضغط، القلق، المعتقدات

- الضغط في مجال العمل-

هل يمكن للمعتقدات الخرافية أن تشّكل استراتيجية -

للتعامل مع األزمات؟ وبالتالي التوصل إلى تخطيها ؟



6
اإلتجاهات

اإلتجاهات نحو المثلية الجنسيّة-

اإلتجاهات تجاه  النانو تكنولوجيات وذلك من منطلق أن اإلتجاه -
(...  إمكان قبوله)نحو منتج ما يؤثر على مقبوليته 

ألجهات الراعية لأللعاب الرياضية أو : تأثير التعرض لدعاية -
...الفنيّة أو الثقافية، وأثرها على استهالك منتج الدعاية



7
األخطار البيئية، اإليكولوجيا والنقل

إن ردات الفعل تجاه الظروف . إعادة التفكير بمجتمع المخاطر-
عف التي تشكل تهديدا لألفراد تتميز بانعكاساتها السلبية وبض

(...فرديا، جماعيا)إمكانية مواجهتها 

- أئر الدعم االجتماعي لإليكولوجيا على اإللتزام في السلوك 
اإليكولوجي

مقاومة التغيير في إطار التغيّر المناخي-



8
ألهّوية االجتماعيّة 

الرابط بين الهوية االجتماعية والصحة-

) الحاليين والمستقبليين، مقارنة مع هوية العاملين “ طالبي العمل”هوية  -
(...الحائزين على فرص عمل



9
ألمقارنة االجتماعيّة

...”صراع المهارات"ألمقارنة بين زمالء متكافئين في مجال العمل، أو ما يسمى  ب -

المقارنة من خالل دراسات طولية الكشف عن تركيبة هوية طالبي العمل، في الوقت -
... الراهن، وبعد سنة، ثم بعد خمس سنوات



10
التأثير االجتماعي 

التأثير والسلوك: للتأثير( المخفيّة)اآلئار المخبأة -

الميكانيزمات النفسية لإلقناع:  تعديل آراء اآلخرين -

التالعب بأراء اآلخرين  وال سيما المستهلكين  -

اإلقناع والسلطة-



REVUES SPECIALISEES

• Revue de psychologie sociale

• Revue internationale des sciences humaines 

• Revue électronique de psychologie sociale [Reps]

• Revue internationale de psychologie sociale [Rips] 
ou International review of social psychology

• Les cahiers internationaux de psychologie sociale



OUVRAGES RECENTS

• Milgram, Stanley. & Richard, Claire (2014).  Expériences sur l’obéissance 
et la désobéissance a l’autorité

• Cialdini, Robert & Guyon, Marie Christine (2014). Influence et 
manipulation

• Girandola, Fabien. & Fointiat, Valerie. (2016). Attitudes et 
comportements : comprendre et changer

• Marwan, Mary. & Combalbert, Laurent (2017). Dans la peau de deux 
négociateurs d’élite. 

• Leyens, Jacques Philippe. (2012). Sommes-nous tous racistes ?

• Rimé, Bernard & Moscovici, Serge. (2015). Le partage social des 
émotions



Good Luck


