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  مقدمه

نون عادت بر اکتا: ت نوشتیص شخیه فرهنگیاثر مشهور خود پان دریش ازایم قرن پیدر ن"نتونیرالف ل"

 ی بسپارند ولیشناس و فرهنگ را به قومیشناسبه جامعه،جامعه رایشناسن بوده است که فردرا به روانیا

گر یکدین سه بر ی که ایابلر متقیز تاثی ن وجامعه و فرهنگم که رابطه فرد،یاکم متوجه شدهگر کمیاکنون د

گر ی به آن دو دی توجهی، بیکی بخواهد در مورد ی محقق است که هرگاهیچنان آشکار و دائمدارند،

 یش دانشیدای شاهد پی آتیسالهادهد ما درید وسپس ادامه میبست خواهد رس زود به بنیلیکندخ

- ن دانش همان روانیا.ختی سه علم باال را به هم خواهد آمیهام بود که دادهیدرباره رفتار بشر خواه

ک یچ یافته که هی ی، چنان رشدن فرزند خلف علوم مادریا.آن است ی به صورت امروزی اجتماعیشناس

 ی اجتماعیشناسروان. دانندیاز نمینی ب آنی و محصوالت کاربردیر نظیآوردهاگر خود را از دستیدازآنها

ر راه علوم  بر سیمطرح شده، همانند چهارراه که درعصرمای به شکلی روانیشناسجامعه یریبه تعبای

 ین حالیدودرعی سود جویاهیوع نظرنرد وازهری را به کار گیست هرگونه روشقادر ا گرفته و قراریاجتماع

  .گر هموار کندی علوم دیراه را برا

گر یکدیکدام بر ر هری وتاثی اجتماعیهادهی، پدی فردیارهان و شناخت رفتیی علم تبی اجتماعیشناسروان

 فرد به عنوان جامعه ین رویاز ا.  دانستیشناسمعه و جایشناسوند دهنده روانیتوان آن را پیاست و م

 به  است گاهیعیکند، طبی مینکه فرد در جامعه زندگینظر به ا. گرددی میکوچک و جامعه، فرد بزرگ تلق

ومنفعل » یمن اجتماع«گاه به عنوان رگذار باشد وی تاثگرانی دیرفتارهابر» خالق«و » من فعال«عنوان 

توان از ین علم فرد و جامعه را نمین روست که در ایاز ا. ردیر بپذیگران تاثیاز د ی اجتماعیریادگیق یطراز

  .دیل گردین آنان قای بی مرزیز نمود و حتیگر متمایکدی
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  کلیات روان شناسی اجتماعی: فصل اول

   فصلیاهداف آموزش

ن هدف، باید برای نیل به ای. هدف آموزش کلی این فصل آشنایی با کلیات روان شناسی اجتماعی است

  :اهداف آموزشی ذیل محقق شوند یعنی دانشجو بتواند

   روان شناسی اجتماعی را به لحاظ نظری و عملیاتی تعریف کند-

 . ضرورت مطالعه روان شناسی اجتماعی را توضیح دهد-

  پیشینه تاریخی روان شناسی اجتماعی را شرح دهد-

  .اعی را بداند و خالصه برخی رویکردهای تاریخ روان شناسی اجتم-

  :ح خواهندشدیرتشرین فصل،مطالب زیدن به اهداف فوق،درایبه منظوررس

  )ی اجتماعیف روان شناسیانواع تعار( اجتماعی چیست روان شناسی - 1

  شناسی اجتماعی به عنوان یک علمروان - 2

  ی اجتماعی ضرورت مطالعه روان شناس- 3

  یماع اجتیسواالت وموضوعات موردمطالعه درروان شناس - 4

  پیشینه تاریخی روان شناسی اجتماعی - 5

   روان شناسی اجتماعیموثردررشد رویکرد  ی برخ- 6

  

   اجتماعی چیستروان شناسی -1

روان شناسی اجتماعی شاخه ای از علوم انسانی و علمی نسبتاً جوان است که بعد از پیدایی و رشد روان 

انشگاههای دنیا و از جمله شده و در دشناسی عمومی و جامعه شناسی به عنوان دانشی نو مطرح 

این دانش تازه از راه رسیده و نوپا دیوارهای سخت و ستبری که روان شناسی .  تدریس می شودرانیکشورا

 فرو می ریزد و تباین فرد و جامعه را که سالیان دراز موجب  جامعه شناسی را از هم جدا می کندراو
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میان بر می دارد و به عنوان نظمی واسطه ای میان جامعه استنتاجهای نادرست علمی و عملی بود از 

در محیط اجتماعی ...) رفتارها، نگرشها، باورها و(شناسی و روان شناسی قرار می گیرد و به مطالعه فرد 

از این رو روان شناسی اجتماعی می تواند در جنبه های گوناگون زندگی .  پردازدیروتاثرا آنهامیوتاث

ن رشته ی ا موجوددریهاف یتعر یبرخن حوزه ابتدابه ی اییبه منظورآشنا.اده گیرداجتماعی مورد استف

  . شودی پرداخته میعلم
. روان شناسی را به مطالعه ی علمی رفتارهای فردی و فرآیندهای روانی تعریف کرده اند

)lehay,1992:4 (ر افراد روان شناسی اجتماعی را می توان مطالعه ی علمی افرادی دانست که تحت تأثی

علمی فعالیتهای فردی که از افراد دیگر متأثر بیان دیگر می توان آن را مطالعه دیگر قرار می گیرند یا به 

بدین ترتیب، روان شناسی اجتماعی مطالعه روان شناختی انسان از این جهت است که .است، تعریف کرد

). اثرپذیر( خواه تحت تأثیر آنان قرار گیرد ؛)اثر گذار(در ارتباط با دیگران است؛ خواه بر آنان اثر بگذارد 

فرد چه به صورت .  ممکن است به صورت انفرادی و یا به صورت گروهی در فرد تأثیر کنند"دیگران"

گام برمی دارد؛ در هر دو حال رفتار او ) عدم قبول گروه(و چه به صورت منفی ) مورد قبول گروه(مثبت 

 رفتار و اعمال خود را نسبت به دیگران و در ارتباط و با توجه به شخص نه تنها. معلول علل اجتماعی است

ها و در اندیشه که قبالً اجتماع،یو تنهایی نیز در نتیجه تأثیرکند؛ بلکه در حالت انزوا آنان تنظیم می

 خود را با معیار قضاوت دیگران وبه اصطالح برحسب افکار باورهایش گذارده، شخصیت و رفتار و اعمال

 حتی موقعی که تنها باشد، باز نوعی "من" » بیلز«به گفته .کندارزیابی میدعمومی می سنجدوعقایو

از خالل نقشها و بازیگر اجتماعی است؛ زیرا به عنوان یک موجود اجتماعی درباره خود می اندیشد و 

ابل، پدیده ای خود را ظاهر می سازد؛ این تأثیر و تأثر و به عبارتی تعامل یا کنش متقارزشهای اجتماعی،

  .اجتماعی است –روانی 

کوشد تا دریابد و تبیین کند که تا چه حد حضور که میناسی اجتماعی را علمی می داند روان ش»آلپورت«

آلپورت، (.فتار فرد را تحت تأثیر قرار دهداحساس و رتوانداندیشه ،واقعی، تخیلی و یا ضمنی دیگران می

 اشاره به فعالیتهای بسیاری دارد که شخص به علت " ضمنیحضور"اصطالح ف ین تعریدرا) 1371:20
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هنگی خویش در یک ساختار اجتماعی پیچیده و یا به دلیل عضویتش در یک گروه فر) نقش(جایگاه 

  .درگیر آنها می شودبخصوص،

و رفتار یکدیگر دارند  نفوذی می داند که مردم بر عقاید روان شناسی اجتماعی را عبارت از»ارونسون«

 روان شناسی اجتماعی را مطالعه علمی نفوذ و »ناصرالدین صاحب الزمانی«و باالخره ) 8: 1369ونسون، ار(

صاحب (کنش متقابل فرد در برابر فرد، فرد در برابر جمع و جمع در برابر فرد و جمع تعریف می کند 

  )260: 1371الزمانی، 

در رابطه  الخصوص  یعل.  مطلبی دشوار استارایه تعریفی جامع و مانع برای هرادآورشدکه یدیهمچنان با

یکی تنوع موضوعها و دیگر تغییرات سریع : باشدبا روان شناسی اجتماعی، این کار به دو دلیل دشوارتر می

علی رغم وسعت دامنه موضوعهایی که روان شناسان اجتماعی برای مطالعه انتخاب می کنند؛ به نظر . آنها

، معطوف کرده تارهای هر فرد در محیط اجتماعی جه خود را بر درک رفمی رسد که اکثر آنها بیشتر تو

درموقعیتهای مختلف چگونه رفتار  این مسأله تاکید دارند که افراداند؛به طور خالصه آنها در درجه اول بر

می کنند و یا چه فکر و احساسی نسبت به دیگران دارند؟ با در نظر گرفتن این نکته مهم، تعریف جامع و 

  :لی از روان شناسی اجتماعی را می توان به صورت زیر ارائه دادکام

ای علمی است که در جستجوی درک و فهم ماهیت و علل رفتارهای فرد در روان شناسی اجتماعی رشته

منظور ما از واژه رفتار نه تنها رفتارهای آشکار ) Baron/Byrne, 1992:24(موقعیتهای اجتماعی است 

از آنجا که این تعریف نیز همانند دیگر تعریفها نامحسوس .  اندیشه های فرد نیز استبلکه کلیه احساسها و

  :لطفاً با ما همراه شوید تا تعدادی از موارد مهم آن برای شما روشن کنیم. است

  

  شناسی اجتماعی به عنوان یک علمروان -2

ا برای دانش از دو طریق  روسی بر این باور بود که انسان اشتیاق خود ر روان شناس»پاول سمونف«

  :برآورده می سازد
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 دار و قابلبه مشاهده محیط خود می پردازد و تالش به عمل می آورد تا شناخته ها را به صورتی معنی. 1

  ).این علم است(سازمان دهد فهم،

ارونسون می ). این هنر است(محیط شناخته شده را تجدید سازمان می دهد تا چیزی بدیع بیافریند . 2

اند؛ من بر مبنای تجزیه شخصی اضافه می کنم که در روان شناسی اجتماعی این دو اغلب آمیخته: ویدگ

 ).311 : 1369ارونسون، (ن شناس اجتماعی هنر را برای غنای علم خود به کار می برد زیرا روا

ی مثل های خاصبسیاری از مردم بر این باورند که علم به صورت کلی یا حتی جزیی فقط شامل رشته

گیری این مطلب ما را در تصمیم،البته این گونه علوم اختصاصی. شیمی، فیزیک و یا زیست شناسی است

ممکن . که روان شناسی اجتماعی را هم می توان علم به حساب آورد تا حدی دچار شک و شبهه می کند

یا خشونت درونی است از خود بپرسیم که چگونه می تواند رشته ای که به دنبال یافتن ماهیت عشق 

ه انتخاب  ب"علم"در حقیقت، اصطالح . مطمئناً پاسخ به این پرسش ساده است. است، علم باشد

سله اطالق نمی شود؛ بلکه به انتخاب روشهای معمولی برای مطالعه یک سلموضوعهای بسیار پیشرفته،

طریق روشهای ده از مجموعه ای از اطالعات بدست آم"از آنجا که به .وسیع از موضوعها داللت دارد

عی نیز برای فهم رفتار روان شناسان اجتما) 419 :1372رابرتسون، ("علم گویند منطقی و منظم تحقیق،

استفاده می کنند، از این رو، می توان روان  دیگر دانشمندان به کار می برند،کهراهمان روشهایی اجتماعی 

 گذراند ی خودرامیین علم دوره نوپایچه ااگر(.شناسی اجتماعی را به عنوان یک علم به حساب آورد

 ی برخورداراست که درفصل هایادی زی روشیازضعف ها...  ویمیک،شیزیقه همانندفیونسبت به علوم دق

  ) شودی به آن پرداخته می اجتماعیات روان شناسیق ونظریروش تحق

  

  ی اجتماعی ضرورت مطالعه روان شناس-3

سان مانند آموزش و پرورش، ه های مختلف زندگی اجتماعی انروان شناسان اجتماعی عالقه مندند جنب

پژوهشهای آنان در چند .لعه و بررسی کنندمطاادی و روابط میان اقوام و ملل رافعالیتهای اقتصسیاست،
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دهه گذشته اطالعات انبوهی به ارمغان آورده که از فایده های بسیاری برخوردار است؛ دانستن آنها برای 

این فایده ها را می توان به . مردم سرو کار دارند؛ نه تنها سودمند بلکه ضروری استهمه کسانی که با 

  :شرح زیر گروهبندی کرد

  

   سیر آفرینش تاریخی انساندرک - 3-1

است؛ اما هستند که در میان همه آنان یکسان ...وجنسی  نیازهایی مانند گرسنگی، تشنگی،انسانها دارای

نیز دارند که هر کس راازدیگران متمایز می ... س وآرزوی تسلیم، ترقدرت، سایقهایی چون عشق، شهوت،

  .همه این نیازها و سایقها محصور فرآیند اجتماع و فرهنگ جامعه اند.سازد

 کار اجتماع فقط سرکوبی سایقهای اصلی انسان نیست؛ بلکه اجتماع آفریده فرد معتقداست »اریک فروم«

ا زشت ترین تمایالت آدمی هیچ کدام جزیی از یک طبیعت زیباترین ی. و فرد آفریده اجتماع است

ت به عبار. نتیجه می شوده انسان است،فرآیند اجتماع که آفرینندناپذیر و بیولوژیک نیست؛ بلکه ازتغییر

ابهای او وظیفه آفرینندگی نیز دارد؛ طبیعت آدمی و انفعالها و اضطردیگر، اجتماع عالوه بر جلوگیری،

ان آن را مهمترین مخلوق کوشش مداوم بشر است که داستند وخود انسان،محصول فرهنگ اجتماع

 که سیر آفرینش انسان را در تاریخ وان شناسان اجتماعی درست همین استهدف ر. نام نهاده اند"تاریخ"

  ).33: 1366فروم، (د نبه فهم نزدیک کن

  

  پیوندهای زندگی گروهی شناخت روابط انسانی و -3-2

ا و دور از دیگران زندگی نکرده است؛ بلکه زندگی او حاصل روابط و پیوندهایش با انسان هیچ گاه تنه

یم؛ زیرا  وی را بشناس،اگر قرار باشد به شناختی از او دست یابیم؛ باید در این چارچوب. دیگران است

 خودکشی» امیل دورکیم«چنانکه از دیدگاه . دیگران مسأله ای اجتماعی استزیستن و چگونه زیستن با

دیگران باشد، از کاهش همبستگی بین فرد ویش از آنکه برآمده از تنگدستی، بیماری یا حتی نقص عضو پ
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شتر اجتماعی است و این مسائل بیبسیاری از مسائل انسان،).11: 1370ساروخانی، (ه می گیرد سرچشم

ننده و گذرا باشد، سست، شک،روابط انسانیپیامد کنش متقابل میان افرادوگروهها با دیگران است؛زیرااگر

به همین دلیل، .دموجب افزایش میزان طالق، خودکشی، روسپیگری و دیگر آسیبهای اجتماعی می گرد

 به مطالعه و بررسی می ،روان شناسان اجتماعی این مسائل را که در ارتباط با دیگران بوجود می آید

  .  می دهندکشند و شیوه های پیشگیری و درمان آنها را به سیاستگزاران انتقال

  

  وری قومی و تبعیض نژادی رهایی از پیشدا -3- 3

روان شناسی اجتماعی می کوشد تا با تخفیف تعصبها و پیشداوریهایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر 

انسانها در برخورد با موقعیتهای اجتماعی می شود راهنما و راهگشا باشد و همچنین انسانها را آماده می 

تازه ای را برای سیمای متغیر رفتارهای آدمی در وضعیتهای مختلف اجتماعی بیابند تا سازد تا شیوه های 

با فراگیری روان شناسی اجتماعی است که می توان به . واکنشهای مناسبی نسبت به آنها اتخاذ کنند

 پرداخت و چگونگی متأثر ،بررسی کیفیت حافظه، احساسات و کنشهای مردم در موقعیت های اجتماعی

با این حال روان شناسی اجتماعی در حوزه های نوینی نظیر .  آنها از عوامل اجتماعی را دریافتشدن

، ارتباط محیط فیزیکی باسلوک )ارتباط بین کارگر و کارفرما(، کار )رابطه میان بیمار و پزشک(پزشکی 

  .روزمره و تفاوتهای رفتاری مردان و زنان نیز کاربرد یافته است

 

  مسائل و مشکالت روانی و اجتماعیاه نو یافتن نسبت به  بینش و نگ - 4- 3

را به شکل خاصی از آگاهی مجهز می کند تا از تبیینهای شخصی درباره رفتار روان شناسی اجتماعی ما

دیگران برهیم و نیز چگونه نگریستن به عواملی را که رفتارهایمان را شکل می دهد، یاد می دهد و به ما 

که به ما فشار وارد می اجتماعی را که با آنها روبرویم به ویژه آنهایی  –ی روانی کمک می کند تا نیروها

برمی انگیزاند تا به یاری جامعه ای بیمناک و هراسناک از افزایش بزهکاری و کنند،بازشناسیم وما را 

جتماعی به به بیان دیگر روان شناسی ا. مصرف مواد مخدر برخیزیم و چگونگی رویارویی با آنها را دریابیم
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 و با بینشی نو به حل مشکالت "چشمهایمان را بشوریم و جور دیگر نگاه کنیم"ما یاد می دهد تا 

ا توجه روزافزون روحیه شهرنشینی و آلودگیها و پیامدهای محیطی و اجتماعی ناشی از آن بپردازیم و نیز ب

  .پرورش مدد رسانیمبه رشد جمعیت به پیشرفت وبهبود شیوه های آموزش و

ای مسائل و مشکالت پیچیدگی ها با آگاهی بیشتروگسترده ترازروان شناسان اجتماعی می کوشند ت

خارج از محیط علمی خود آشنا شوند و یافته های علمی خود را درباره چگونگی حل زندگی واقعی و

بزرگ معضالت اجتماعی به گوش مردم و سیاستگزاران برسانند؛ چه به هنگام تغییرات و دگرگونیهای 

. استشتری حل بحران و مسائل گیج کننده، باجتماعی است که نیاز به بینش نو و تعبیر و تحلیل تازه برای

اطالعات خود، پیشنهادها و چنین مواقعی با توجه به یافته هاومی توانند در  ی اجتماعیروان شناس

  .ی ارایه دهندانه ارهنمودهای روشنگر

  

  .علل و رفتارهای اجتماعی استل یتحلل روان شناسی اجتماعی به دنبا -5- 3

درباره رفتار . به محرکهای بیرونی و درونی) موجود زنده(رفتار عبارت است از هر نوع پاسخ ارگانیسم 

کسانی که با .  آغاز می کنیم"غیراجتماعی"اجتماعی می توان گفت که ما زندگی را به عنوان موجود 

اجتماعی در روزهای اول  یرفتارهاته اند، می دانند که چگونه کودک تازه تولدیافته ای، تماس نزدیک داش

در این دوره از زندگی کودک، نه می توان با او ارتباط برقرار کرد و نه می . زندگی بر کودک بی اثر است

. یک ماه یا بیشتر طول می کشد تا کودک به طریقی واقعاً اجتماعی پاسخ دهد. توان بر رفتار او اثر گذاشت

در واقع، رفتار اجتماعی کنش متقابل دو یا چند فرد است؛ .ی او رفتارهای اجتماعی او خواهند بودپاسخها

 تحریک می شود و گاه دوسویه است؛ یک ،گاه این کنش یک سویه است و در آن یک موجود زنده دیگر

 موجود زنده موجود زنده، موجود زنده دیگر را تحریک می کند و به نوبه ی خود به وسیله رفتاری که در

  .دیگر به وجود می آید، تحریک می شود

انسانها در جامعه، رفتارهای متفاوتی دارند، برخی به دیگران کمک می کنند؛ بعضی رفتارشان خشن است، 

ه می توان گفت که رفتار به طور خالص.رخی نسبت به دیگران عشق می ورزندویا ازآنان متنفرندب
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روان شناسان اجتماعی نیزبرهمین نکته تأکید .دیگران به وجود می آیداجتماعی،در نهایت دراثر تعامل با

مثل واکنش افراد، ه رفتارهای اجتماعی افراد راشکل می دهد،ابتدا سعی دارند شرایطی را کدارند،آنان در

آگاهی داشتن از علل رفتار به ما این امکان را می . درک کنندو تفکرات آنان در مورد دیگران را،احساسات 

از این رو، . هد تا هم رفتارهای اجتماعی را پیش بینی کنیم و هم آنها را به نحو مطلوب تغییر دهیمد

  .شرایطی که باعث به وجود آمدن رفتار می شوند، به اندازه خود رفتار مهم هستند

اگر چه تعداد عواملی که بر .ه متغیرهای بسیاری شکل می گیرندظاهر به وسیلرفتارهای اجتماعی در

، اما می توان آنها را در پنج دسته عمده گروهبندی کرد ندتارهای اجتماعی اثر می گذارند، بسیار زیادرف

  ).Baron/Byrne, 1992:12(تأثیر این عوامل و علل را می توان به شرح زیر مشخص کرد

ژادی و آنچه که دیگران می گویند و یا در ظاهر انجام می دهند و زمینه های ن:  رفتار و منش دیگران-

  قومی آنها؛

 اندیشه ها، باورها، خاطره ها و استداللهای فرد درباره ی دیگران؛همانند:  شناخت اجتماعی-

 گرما، سرما، سر و صدا، آلودگیها، ازدحام و نوع آب و هوا؛همانند:  متغیرهای محیطی-

ها و ارزشهای عضویت در گروههای مختلف اجتماعی؛ وجود هنجارهمانند:  عوامل فرهنگی و اجتماعی-

 فرهنگی

  .جنبه های ارثی و ظاهری فرد، احساس و تواناییهای شناختیهمانند: عوامل زیست شناختی و-

 

  ی اجتماعی موضوعات وسواالت موردمطالعه درروان شناس-4

 به یی پاسخگوی درپی اجتماعی توان گفت که روان شناسین براساس مجموعه مباحث فوق،میبنابرا

 : ازآن سواالت عبارتندازی است که برخی علمیقی انسان به طریدگسواالت مربوط به زن

 انسانها چگونه تحت تأثیر انگیزه ها و عوامل اجتماعی محیط خود قرار می گیرند و نگرشهای سیاسی و -

   سرچشمه می گیرد؟یاجتماعی آنان از چه منبع
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 آید، چه تغییرات و تحوالتی در  پس از آنکه فرد پا به عرصه وجود می گذارد و به عضویت گروه در می-

 روحیه او ایجاد می شود چه پیش می آید که او عضویت در گروه یا جمعیتی را پذیرا می گردد؟

 چه چیزی افراد و گروهها را به یکدیگر پیوند می دهد و آنها را وامی دارد تا به یکدیگر وابستگی متقابل -

، به شیوه ای رفتار کنند که به طرز قابل مالحظه ای قابل پیدا کنندوعلی رغم اختالفهای موجود میان آنها

 پیش بینی باشد؟

 چرا بعضی از ازدواجها به طالق منجر می شود و چرا در شرایط خاص اجتماعی، عده معتادان به مواد -

 مخدر افزایش می یابد؟

ش تأثیر نفوذ  چگونه شخص تحت تأثیر و نفوذ دیگری قرار می گیرد، چه عواملی در افزایش یا کاه-

 اجتماعی دخالت دارد؟

 چگونه شخص علیه گروههای نژادی و قومی و اقلیتهای اجتماعی پیشداوری می کند؟ و نسبت به آنها -

 تبعیض روا می دارد؟

 در چه شرایطی پیوند بین فرد با دیگران از هم گسیخته می گردد و انسان از چیزهایی که خود تولید -

 یدی خویش بیگانه می شود؟می کند و نیز از کار تول

در ) عزت نفس( چرا احساس تأیید و پذیرش از جانب افراد مهم زندگی،موجب ایجاد احساس ارزشمندی -

  انسان می شود؟
 که در روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار ن موضوعات یوسواالت فوق،مهمترطبق مباحث ن یهمچن

  : د، عبارت است ازنمی گیر

و پذیرش و جذب هنجارهای اجتماعی و ) جامعه پذیری(د از طریق اجتماعی شدن اثر جامعه بر فر -

  همنوایی با آنها؛

 مانند اقناع و الزام؛ه خاص آن یها اثر فرد بر جامعه از طریق پدیده  -

 کنش متقابل اجتماعی و روابط بین انسان ها در پدیده هایی چون همکاری، ستیزه، رقابت، تعصب،  -

  شیوه ها و فرایندها و وسایل آنها نظیر زبان و وسایل ارتباط جمعی؛پیشداوری و نیز
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  اثرات اجتماعی بر حافظه، ادراک و انگیزه ها؛-

افکار عمومی، تبلیغات، نگرشها، پرخاشگری، : تحقیق در مباحث روان شناختی پدیده های جمعی چون -

 ... وی اجتماعیرفتارها،ینفوذاجتماععقاید قالبی و خرافات،

سیب شناسی اجتماعی اعم از رفتارهای جنایی و کجرویهای اجتماعی و ریشه یابی و شیوه های  آ-

 پیشگیری و درمان و تداوم درمان آسیبهای اجتماعی؛

 .. سیاست داخلی و سیاست بین المللی و مطالعه رفتار سیاسی گروهها و حزبها و نیز-

 

  پیشینه تاریخی روان شناسی اجتماعی -5

؛ اما )1908(از عمر علمی و مستقل روان شناسی اجتماعی چند دهه بیشتر نمی گذرد با وجود آنکه 

اجتماعی سابقه ای دراز دارد؛ چنانکه اندیشمندان دنیای باستان و نیز  –اندیشه درباره پدیده های روانی 

 بیان دیگر به.  نیست"علمی"دوران معاصر در این باره به اظهارنظرهایی پرداخته اند که به تعبیر کنونی 

. 2 ونظریه فردگرایانه. 1 : دو نظر متضاد برمی خوریموالنی و غیرعلمی این دانش بشری بهدر تاریخ ط

  نظریه جمع گرایان

این نظر روی .  فردگرایان بر این باورند که آمادگیهای روانی فردی، نهادهای اجتماعی را به وجود  می آورد

 اجتماعی را بوسیله آمادگیهای فردی و در حقیقت از راه هم رفته، می کوشد سازمانها و فرایندهای

در این بینش فرد مسؤول اعمال خویش است و این اعمال را آزادنه و آگاهانه .  تبیین کند"طبیعت آدمی"

بر تاریخ، جبر جبر جامعه، جبر طبیعت، ج(و با تصمیم خود انجام می دهد و در مقابل تمام جبرها 

به نظر فردگرایان . ی آزاد و صاحب اختیار بوده و حاکم بر سرنوشت خویش استموجود،..)ماوراءالطیعه و

حقیقی دارد فرد است و بس صیل و عینی وآنچه وجود اجود اصیل و عینی و حقیقی ندارد وجامعه و

  ).67: 1369مطهری، (

 را تحت تأثیر رفتارهای افراد مؤثرند و آنهابرجمع گرایان بر این باورند که شرایط و مقتضیات اجتماعی 

آنان فرد انسانی را دارای هیچ نوع اختیار و اراده و قدرت فردی نمی شناسند و او را . قرار می دهند
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 می برد و سنگریزه را یارای با خود می دانند که جریان عظیم رودخانه،آن راهمچون سنگ ریزه ای

صالت دارد؛ نه فرد و آنچه در فرد  عبارت دیگر، جمع اهب. مقاومت و مخالفت نیستتوقف،اراده،استقالل ،

مطهری،  (طبق این نظریه هر چه هست روح جمعی و وجدان جمعی است و بس. وجود دارد از جمع است

پدیده های اجتماعی، ": همان نظریه جامعه گرایانی دورکیم است که می گویداین در واقع،). 21: 1369

ن تعبیر، جامعه حاصل جمع ساده ای از افراد نیست؛ به ای."محصول جامعه اند، نه محصول فکر و اراده فرد

درست است که جامعه . فاوت داردبلکه چیزی است که خواص آن با خواص اجزای تشکیل دهنده اش ت

ود نمی آید؛ ولی وجود هیچ چیز جمعی بوجازترکیب افراد پدید می آیدواگروجدانهای فردی نباشد

هم ترکیب شوند و به نحوی خاص با هم تلفیق گردد، افراد باباید وجدانهای . است نه کافیشرط الزمافراد

دورکیم همچنین این نکته را متذکر می .ترکیب و تلفیق نتیجه می شودزندگی اجتماعی انسانها از همین 

بزرگترین بخش حاالت روانی ما ناشی از طبیعت روانی آدمی به طور کلی نیست؛ بلکه نتیجه "شود که 

باستید،  (" زمانی که به هم می پیوندند، یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهندنحوه ای است که آدمیان

البته باید توجه داشت آنچه که در روان شناسی اجتماعی اهمیت دارد، تقدم و اولویت فرد بر ).12: 1369

 طبق .جمع یا جمع بر فرد نیست، بلکه ارتباطی است که بین انسانها در محیط اجتماعی پدید می آید

  :م کردی توان به چنددسته تقسی رامی اجتماعی روان شناسیخچه علمیاحث فوق تارمب

  

  پیش از مرحله علمی شدن ی اجتماعیروان شناس - 1- 5

دانش جدیدی به شمار می رود؛ شک نیست که مقدار زیادی از آنچه در  یاجتماعبا آن که روان شناسی 

 به خوبی می تواند جزء آثار روان شناسی گذشته راجع به پدیده های روانی واجتماعی نوشته شده

به این مفهوم بقراط، افالطون، ارسطو و ابن خلدون و از متقدمان توماس هابز، . اجتماعی به حساب آید

جان الک و ژان ژاک روسو را می توان از نخستین متفکرانی به شمار آورد که به طور تدوین شده درباره 

  . به اظهارنظرهایی پرداخته اندمسائل جامعه و فرد و رابطه این دو
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 بقراط بر این باور بود که اوضاع و شرایط اجتماعی در رفتارهای افراد مؤثر است و نهادهای :بقراط

  .اجتماعی در تثبیت خلقیات ملی هر قوم و ملتی سهم به سزایی دارد

ر اجتماعی و به طو افالطون نخستین اندیشمندی است که تألیفات بسیاری در مورد پدیده های :افالطون

متن نوعی هماهنگی یا توازن وجود داردومیان فرد و جامعه ": او می گوید.کلی زندگی اجتماعی انسان دارد

 نوشته می شود "جامعه" و گاه با حروف بزرگ "فرد"واحدی در کار است که گاه با حروف کوچک 

در ). 54: 1361فاستر، ( معلولی است ؛ این هماهنگی یا توازن ناشی از رابطه علت و)54: 1363استوتزل، (

نظام فکری افالطون همواره منافع و صالح اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و فرد چندان مورد توجه 

افالطون فکر می کرد که بشر حاصل نوعی از اجتماع است و در جمهوری خیالی خود معتقد بود . نیست

خصوص می توانیم طبیعت بشر را به هر صورت که که با به کارگرفتن نهادهای تربیتی و اجتماعی م

  .بخواهیم درآوریم

 و سعادت اوست و اجتماع سعادتمند را جمعیتی از "فرد" ارسطو برخالف افالطون بیشتر متوجه :ارسطو

توجه خاص ارسطو نسبت به روان شناسی، بویژه روان شناسی اجتماعی در . افراد سعادتمند می شمارد

می دانست و معتقد ) بیولوژیک(ارسطو بشر را اصوالً حیوانی زیستی .الً مشهود است او کام"سیاست"کتاب 

: 1343کالین برگ، (بود که برای تبیین طبیعت او باید قابلیتهای بدنی و ارثی او را اصل قرار داد 

مردمانی که ما پیش آنها احساس شرم می ": ارسطو در نظریه روان شناختی اجتماعی خود می گوید).28

این بیان او در مطالعات ما که با استفاده . نیم، آنهایی هستند که نظریه آنها در مورد ما برایمان مهم استک

روان ". از گروه راهنما یعنی گروهی که شکل یامعیاری از رفتار ما را به ما می نمایاند، دارای اهمیت است

تماعی می دانند که اصول اساسی  او را نخستین روان شناس اج"ارونسون"شناسان اجتماعی از جمله 

بحث مفصلی در روان شناسی اجتماعی دیگران ی را تنظیم کرده که خود نفوذ اجتماعی و متقاعدساز

  ).32: 1369ارونسون،  ("است
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روان " و "روان جمعی"، "روان اجتماعی"ابن خلدون به پدیده ای به نام ):  ه ق732-808 (ابن خلدون

تبیین علت وجود اختالفات و ویژگیهای روانی بین شهرنشینان و بادیه ر معتقد است و د"شناسی قومی

محیطهای طبیعی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر ساختار :او می گوید.بحث جالبی را مطرح می سازدان نشین

شرایط اقلیمی، بادیه نشینان را سرسخت و مبارز و به همین دلیل،محیط زندگی و.دنشخصیت انسان دار

ز  آرام و رفاه طلب می پرورد؛ زیرا شهرنشینان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده اند و غرق ناشهرنشینان را

رمانروا وحاکمی واگذار کرده اند امر دفاع از جان و مال خود را به فو نعمت و تجمل پرستی شده اند و

یی ازاجتماعات لی بادیه نشینان به سبب جدانهایت غرور و آسودگی، سالح را به دور افکنده اند؛ وودر

دوربودن از نیروهای محافظ و نگهبان، خود عهده دار دفاع از تنها به سر بردن درنواحی دورافتاده وبزرگ و

ابن خلدون نه تنها این نظر را در مورد تبیین علت وجود تفاوت بین ویژگیهای . جان و مال خویش اند

را در مورد تفاوتهای قومی و نژادی نیز تعمیم روانی شهرنشینان و بادیه نشینان به کار می برد؛ بلکه آن 

از دیگر ویژگیهای روان اجتماعی بادیه نشینان .می دهد و این تفاوتها را ناشی از علل سرشتی نمی داند

 می نامد، عصبیت نیروی کششی است که افراد یک واحد "عصبیت"چیزی است که ابن خلدون آن را 

 دیگر، عصبیت پیوند و همبستگی بین انسانها و عامل تحرک آنها، به بیان. اجتماعی را بهم پیوند می دهد

: 1366ابن خلدون، . (رشته پیونددهنده یک نظام اجتماعی استستوار و رفیع در برابر بیگانگان وحصاری ا

 در اصطالح جامعه شناسی انسجام یا همبستگی اجتماعی هدر حقیقت عصبیت همان است که امروز).232

رو عصبیت از نظر ابن خلدون فراتر از یک پدیده روان شناختی بوده، دارای کارکرد یا از این .می گویند

  .وظیفه اجتماعی است و از زندگی قبیله ای و همبستگی عشیره ای صیانت می کند

  

  ی اجتماعی روان شناسدوره رشد -2- 5

امل اجتماعی پی برده ویژگیهای روانی و عون یر نیز به وجود نوعی همبستگی ببرخی از اندیشمندان معاص

  .اند که از آن جمله می توان توماس هابز، جان الک و ژان ژاک روسو را نام برد
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ور بود که همه انسانها  توماس هابز که او را نخستین روان شناس اجتماعی می دانند بر این با:توماس هابز

 آنان جنگ و ستیز با بیعیدر واقع، حالت طهیچ عالقه ای به گرد هم آمدن وتجمع ندارند وبرابرند و

 طور غریزی سرکش و درنده طبع انسان بههر انسان برای انسان دیگردرحکم گرگ است و.یکدیگر است

 تأمین منافع خویش است و قصد ضربه زدن به دیگران را به فکردر شرایط ابتدایی هر کس فقط .خو است

یروز می شود که از نظر طبیعی امر درستی همه مردم پیوسته در جنگ خواهند بود و سرانجام قویتر پ.دارد

هر عمل و حرکتی را ،یترس و سود شخص از نظر هابر، انسان، حیوانی است که فقط به دو انگیزه.است

این حقیقت که ترس و سود شخصی تنها انگیزه هایی هستند که رفتار و کردار آدمی را . انجام می دهد

ه زندگی دشوار و ظالمانه است و طبیعت واقعی موجودات راهنمایی می کنند؛ آشکارا بدین معنی است ک

به نظر هابز، انگیزه مهم .آنها را وادار به پیکار و خشونت مداوم می کند– اعم از انسان و حیوان –زنده 

رغبت دارد؛ بلکه  در زمان حال به او نفع می رساند،انسان نه تنها به آنچه. رفتار آدمی رغبت و نفرت است

.  نیز درنظر می گیرد و می کوشد آنچه را در حال و آینده برای او دردناک است، دور نگهداردآینده خود را

در آدمی جز . هدف غایی آدمی کسب قدرت است چه به وسیله قدرت همه شهوتهای او ارضا می شود

  ).415 :1346صناعی، (خودخواهی و نفع پرستی غریزه ای نیست و انسان طبیعتاً از افراد دیگر نفرت دارد 

 در نقطه مقابل هابز، ژان ژاک روسو بود که در بیشتر آثارش، نظری درست متضاد با نظر :ژان ژاک روسو

او معتقد بود که انسان در حالت طبیعی ذاتاً و اساساً خوب و بی غرض و پاک نهاد است؛ . او ارایه کرده بود

از همین جاست که می . اثر می گذارداما معایب و نقایص او وقتی ظاهر می شود که تمدن بر وجود او 

  .توان روسو را نخستین کسی دانست که به مطالعه تغییراتی پرداخته که جامعه بر آدمی تحمیل می کند

  

  دوره معاصر دری اجتماعیروان شناس -3- 5

د از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نظریه ها و بحثهای جدیدی درباره رابطه بین فرد و جامعه پدی

  .برخی از آنها را به شرح زیر پی می گیریم. آمد که منجر به پیدایی روان شناسی اجتماعی علمی گردید
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به . روان شناسی اجتماعی را پایه گذاری کرد، لستروارد نخستین کسی بود که به معنی علمی:رواردتسل

ابتدا به صورت بشر در: داو می گوی. او آدمی در ارتباط با دیگران درجستجوی حداکثر امتیاز استعقیده

تکامل به صورت گروهی و جمعی درآمد و اجتماعی زوی و تنها زندگی می کرد؛ ولی درنتیجه تحول ومن

اما باید توجه داشت که این تحول و تکامل منحصراً زیستی نیست؛ بلکه معمول نیروهای اجتماعی نیز . شد

عی آگاهانه فردی به ظهور می رسد و او سعی  تغییر و تحول اجتماعی، بر اثر مسا»وارد«به نظر . هست

  .دارد جنبه روانی این تحول را آشکار سازد

به نظر او مسأله اساسی در روان .  مک دوگال یکی از پیشگامان روان شناسی اجتماعی است:مک دوگال

آن تمایالت خودخواهانه، قوی  اجتماعی صرفاً اخالقی نمودن فردتوسط جامعه ای است که درشناسی

 کتابی 1908این دانشمند انگلیسی در سال ). 721: 1370ساروخانی، (خواهانه است رازگرایشهای دیگرت

طبیعت "این اثر نظریه ای بیان داشت که او در. " اجتماعیدرآمدی بر روان شناسی"نوشت تحت عنوان 

یتهای او می آدمی از یک سلسله غرایز وتمایالت پدید آمده است که این غرایز نخستین محرکهای فعال

مقابل هر در).227: 1363نراقی، (از هر گونه فعالیتی باز می ماند باشند و هرگاه آنهارا از میان ببرند، بدن 

 به خویشاوندی که اساس خانواده ودر تمایل دارد، مثالً از غریزه تولید مثل،غریزه یک حالت انفعالی وجود

د در نتیجه ترقی و تمدن به وجوه رقابت و فعالیت وزه جویی میل بغریزه ستینتیجه جامعه است، ونیز از

آغاز مورد توجه بسیار واقع بود؛ پس از چندی مورد انتقاد رفتارگرایانی نظریه مک دوگال که در.آمده است

  .قرارگرفتواتسون . چون جان بی

لغ محصول هیچ نوع استعداد یا غریزه ارثی وجود ندارد، فرد با"بر این باور بود که  واتسون : واتسون

: 1371شولتز، (بنابراین، در رفتارگرایی، یادگیری نقشی اساسی دارد . شرطی شدن دوران کودکی است

وتقلید یا کشش نسبت به دیگران به هیچ وجه جنبه ی غریزی ندارد؛ بلکه تابع تعلیم و تربیت و ) 90

 معین می کند؛ هر چند آداب و رسوم، یعنی زندگی اجتماعی است که واکنشهای ما را در حاالت مختلف
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روان (کار واتسون منحصر به روان شناسی بود؛ ولی راه را برای تجدیدنظر دوباره رابطه فرد و جامعه 

  .باز کرد) شناسی اجتماعی

 روان شناسان تا این اواخر از اهمیت فرهنگ غافل بودند تا اینکه در اثر :پژوهشهای مردم شناسان

متوجه شدند که صرفاً شناخت طبیعت معه های ابتدایی انجام دادند،ر جاپژوهشهایی که مردم شناسان د

بشر نمی تواند موجب شناخت او گردد؛ بلکه گذشته فرهنگی و اجتماعی فرد، نقش مؤثری در رفتار فعلی 

که به بازتابهای فطری تعریف می شوند، مردود دانسته و آن را ار؛ حتی نظریه فروید درباره غرایز او دارد

پژوهشهایی که مردم شناسان در فرهنگها و شیوه های زندگی اقوام . شرایط فرهنگی می دانندمتأثر از

ر تحقیقات ژرفانگر آنان د. وان شناسی اجتماعی به وجود آوردمختلف انجام داده اند، تحول عمیقی در ر

 ناهمگونی تا الگوهای رفتاری، رشد شخصیت، روابط گروهی و همگونی ومیان اقوام ابتدایی موجب گردید

فرضیه های ای مختلف مورد بررسی قرار گیرد وبسیاری ازنظریه های جهان شمول وفرهنگی در جامعه ه

. قبلی روان شناسی اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی مجدد  قرار گیرد و حتی مورد سوال واقع گردد

  )30: 1355کالین برگ، (

ان فرانسوی در اواخر قرن نوزدهم، به پیشرفت  برخی از اندیشمندان و نویسندگ:اندیشمندان فرانسوی

چگونه گروه، رفتار اعضای خود را هدف آنان این بود که روشن کنند،.ان شناسی اجتماعی یاری رسانیدندرو

 "گابریل تارد" که توسط "قوانین تقلید". تأثیر متقابل می گذارندکندوچگونه افراددریکدیگرتعیین می

ون عنوان کرد، نمونه هایی از این  که گوستاولوب"ناختی روان توده هاشروان "مطرح شد و سپس تحلیل 

  .مددرسانی را به پیشرفت روان شناسی اجتماعی نشان می دهد

 تارد تقلید را اساس کار خویش قرار داد و کلیه اصول نظریه های خود را بر مبنای این پدیده :گابریل تارد

ردم تشکیل راد خالصه می شود؛ از این رو اجتماع از گروهی از ماز نظر او همه چیز به روابط بین اف. نهاد

که به  - عقیده تارد درست عکس نظریه دورکیم است .می شود که به تقلید ازیکدیگر مشغول هستند

در حالی که او همه چیز را در فرد خالصه  -اجتماع اهمیت می دهد و به فرد نقش ثانوی واگذار می کند
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تارد بر این باور بود که تمایل . دهدینسبت مه روابط روانی میان افراد مربوط می کند و همه چیز را ب

در .  است"تقلید کلید اسرار اجتماع"مردم به طرفداری از عقاید و رفتار دیگران ناشی از تقلید است؛ زیرا 

وعی فرو واقع برای او اشخاص در زندگی واقعی شبیه کسانی هستند که در خواب راه رفته یا به خواب مصن

  ).25: 1372برکوویتز، (رفته اند و به انجام مقلدانه الگوهای رفتاری در موقعیتهای خاص می پردازند 

 گوستاولوبون را می توان نخستین امری دانست که مشخصاً "روان شناسی توده ها" کتاب :گوستاولوبون

ده، جماعتی از انسانهاست که تو": او دراین اثر می نویسد. به حیطه روان شناسی اجتماعی گام می نهد

، ویژگی های خودآگاه فرد ناپدید می شود و احساسات و افکار افراد درگیر در  درآنتحت شرایط خاصی

در ایشان روح مشترک معینی ایجاد می شود که در عین حال متغیر نیز . توده به یک سو متوجه می گردد

 هر قدر هم که هوشمند، پرورش یافته باشد، در به باور لوبون، یک فرد). 45: 1371لوبون، (می گردد 

سلطه " و "فشار گروهی"میان انبوهی از مردمان، مقداری از استقالل خود را از دست می دهد و تابع 

درمیان جمع ضعیف تر می گردد "استقالل فکری فرد"به بیان دیگر مقداری از . می گردد"روحی اکثریت

  ).38: 1343احب الزمانی، ص(و تلقین پذیری او شدید تر می شود 

  

  ی اجتماعی موثردررشدروان شناسیکردهایرو یبرخ -6

که  در دهه های اخیر سه رویکرد عمده را در پیشرفت روان شناسی اجتماعی،عالوه برمباحث فوق 

  :می توان از هم تشخیص داد  موثربودند رای اجتماعیدررشدروان شناس

  

  رویکرد مقایسه ای -1- 6

فت و یر روان شناسی اجتماعی بیش از پیش جنبه ی مقایسه ای و تطبیقی به خود گردر چند دهه ی اخ

 تنها در یک تاروپود فرهنگی به مطالعه ی رفتار بپردازیم این رفتار چنانکه این باور رواج یافت که هر گاه

د از یافته باید و شاید مفهوم نمی شود بنابراین برای شناخت و فهم چگونگی رفتارهای فردی و گروهی بای
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مارگارت «.های مردم شناسی و جامعه شناسی در فرهنگهای جامعه های مختلف استفاده بیشتری کرد

او . "رسیدن به سن بلوغ درساموآ" کتابی نوشت تحت عنوان 1929 مردم شناس آمریکایی در سال »مید

ندگی جنسی با آنچه نظر مسائل مربوط به ز را از"ساموآ"ماعی مردمان قبیله در این اثر، وضعیت اجت

به ویژه (او در این اثر، حاالت مختلف رفتاری جوانان . مربوط به دوران بلوغ در آمریکاست، مقایسه کرد

ساموایی را با شرح ظرایف و دقایق عرضه کرد و ضمن مقایسه با حاالت رفتاری مرحله بلوغ در ) دختران

گیری از جرایم و کجرویهای جوانان آمریکایی آمریکا، به بررسی تفاوتهای دو جامعه پرداخت وبرای پیش

  .چاره اندیشهایی را ارایه داد

  

  رویکرد تجربی - 2- 6

یکی از دالیل رشد روان شناسی اجتماعی، تأکید بر تحقیقات تجربی بود؛ زیرا اندیشمندان با استفاده از 

فتار و گرایشهای افراد در فنون تحقیق و تکمیل ابزارها توانستند مطالعات تجربی بسیاری را درباره طرز ر

) 1898 (»نورمن تریپلت«نخستین مطالعه تجربی در روان شناسی اجتماعی توسط .جامعه انجام دهند

او در . درباره بررسی آزمایشگاهی کیفیت تأثیرپذیری اعمال معمولی افراد از شخصیت دیگران انجام گرفت

 آنها در مواقع رقابت با یکدیگر بیشتر جریان بررسی رکوردهای دوچرخه سواران متوجه شد که سرعت

به نظر او ). 373: 1370اتکینسون و همکاران، . (است تا هنگامی که به ساعت، سرعت گیری می کنند

  .رقابت عاملی است که رکورهای بهتری به دست می دهد

  

  رویکرد کاربردی - 3- 6

دارای مفهوم کاربردی شده و در روان شناسی اجتماعی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، به نحو بارزی 

مشکالتی که ن یشتریبامروزه ". زمینه مناسبات و روابط انسانها حایز فواید عملی بسیار گردیده است

علت این مشکالت نه طبیعت است نه نیرویی فراتر . فراروی بشر قرار گرفته است، مشکالت اجتماعی است
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رگرو شناخت علل زمینه ساز آن و نیز تغییر در رفتارها و از ما، آنها مشکالتی انسانی اند که راه حل آن د

تنها تالش برای هماهنگی بین کار علمی ،، و از همین رو)7: 1370از کمپ،  ("مؤسسه های اجتماعی است

و کار کاربردی است که می تواند روان شناسی اجتماعی را در راستای حل مسائل و مشکالت اجتماعی به 

از آنجا که این دانش بشری مسائل و آسیبهای اجتماعی را مطالعه کرده . دیل کندیک علم مفید و مؤثر تب

و برای آنها شیوه های پیشگیری و درمان ارایه می دهد و نیز در زمینه های سیاست، تبلیغات، تعلیم و 

بردی تربیت و به طور کلی شکل دهی رفتار و افکار مردم مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند جنبه کار

  .داشته و برای همگان سودمند باشد

  

  

  خودآزمایی فصل اول

   روان شناسی اجتماعی چیست؟ آیا می توان آن را به عنوان رشته ای علمی مورد مطالعه قرار داد؟- 1

  چرا مطالعه روان شناسی اجتماعی الزم و ضروری است؟- 2

هد آیا جامعه شناسی صرف یا روان  روان شناسی اجتماعی چه موضوعاتی را مورد مطالعه قرار می د- 3

 شناسی صرف نمی تواند آن موضوعات را مطالعه کند؟

 . روان شناسی اجتماعی به لحاظ تاریخی، چه دوره هایی را طی کرده؟ توضیح دهید- 4
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  روش تحقیق در دوران شناسی اجتماعی: فصل دوم

   فصلیاهداف آموزش

از . یژه روش تحقیق در روان شناسی اجتماعی استهدف کلی این فصل، شناسایی انواع روش تحقیق، بو

  .این روی ضروری است تا دانشجو بتواند به موارد ذیل وقوف کامل یابد

   تعریف روش تحقیق و تشریح مراحل روش علمی-

 و اصول اساسی آنها  ی اجتماعیدرروان شناس توضیح انواع روش های تحقیق -

 .... تعریف فرضیه، نظریه و-

 یرمجموعه های وزیفصل حاضربه هفت بخش کل اهداف فوق،مجموعه مباحث موجود دربه منظورتحقق

  : عبارت است ازیکه آن هفت بخش کلی،بطورم شدهی تقسخاص

  ستی چی روش شناس- 1

  ستی روش چ- 2

  ستیق چی تحق- 3

  ق ی مراحل تحق- 4

  ی اجتماعیق درروان شناسی  تحق- 5

  ی اجتماعیق درروان شناسی انواع تحق- 6

 ی اجتماعید کننده اعتبارپژوهش درروان شناسی تهد عوامل- 7

  . شودیک ازمواردفوق پرداخته میح هریکه به تشر

  

  ستی چ)methology(وش شناسی ر -1

ند شامل این مبحث می توا. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم می پردازد

ی آغاز شد که علوم مختلف تفکیک شدند و مباحث روش شناسی از هنگام.همه جوانب روش شناخت شود
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بی به شناخت علمی میسر ، دستیایکه درهرعلمیبطور.برای هر یک ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شد

  )1376عزتی،  (مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. نخواهدشد

ضه هایی است که بدان هم مفرو. آنچه روش علمی را از سایر روشهای بدست آوردن دانش جدا می سازد

نظامی است از قواعد و روشهای بارز که پژوهش بر آن بنا ،متدولوژی علمی. هم متدولوژی آنتکیه دارد و

. پذیرنااین نظام نه بسته است و نه خطا. نهاده می شود و ادعاهای علیه آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد

انشمندان برای مشاهده، استنباط، تعمیم د. د می یابدقواعد و روشها به گونه مستمر اصالح می شود و بهبو

وقتی این وسایل تهیه شود چنانچه با مفروضه های زیربنایی . همواره به دنبال وسایل جدیدی اندو تحلیل،

روش علمی هماهنگ باشد، درون نظام قواعدی که حاکم بر متدولوژی علمی است قرار می گیرد و در آن 

 است که ارتباط بین دانشمندان که تجربه مشترک  متدولوژی اینوظیفه عمده.ادغام می شود

همگانی ساختن و قابل  ،عالوه بر این از طریق بارز ساختن.تسهیل سازدرا ن سهیم باشند درآندمایلدارندویا

متدولوژی . قبول کردن قواعد متدولوژی، چارچوبی برای تجدید و تکرار و انتقاد سازنده بوجود می آید

همراه با مشاهده های واقعی، ابزار ضروری منطق،منطقی دانش مستدل را بیان میدارد،های علمی پایه 

  :روش شناسی را می توان از چند دیدگاه مدنظر قرار داد)1376هومن، (روش علمی بشمار می آید 

از . از دیدگاهی روش شناسی مطالعه منظم و منطقی اصولی است که تفحص علمی را راهبری می کنند

سی را دیدگاه دیگر روش شنا. یدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه استاین د

روش شناسی در  ": می نویسد"ساخت عمل اجتماعی"نز در اثرش وتالکوت پارس.شاخه ای از علم می داند

بلکه . دمصاحبه و غیره سرو کار ندار،اصل با روشهای پژوهش تجربی نظیر آمارشناسی، مطالعه موردی

پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی نه . مالحظه زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی است

  ".دقیقاً رشته ای علمی است

 در اثرشان )Rozenberg(و روزنبرگ ،)lazarsfeld(در مقابل این دیدگاههای بسیار فلسفی الزار سفلد 

روش شناسی را فارغ از ابعاد فلسفی به ،این دیدگاه در . دیدگاهی دیگر دارند) 1995(پژوهش اجتماعی 
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نظام یا مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطالق می 

  :پس میتوان بطور خالصه گفت.کنند

  . بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که با تعقل منطق و فلسفه پیوسته است-

 . روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته آن را یک رشته علمی می دانند بعضی دیگر-

 . بیشتر تأکید دارند، و برخی نیز در این راه بر علمی دانستن روش شناسی و جداسازی آن از فلسفه-

  و بطور کلی تعقل در کار روش و احراز شناخت، معتقدند باید با مباحثیآنان ضمن پذیرش منطق فلسف

پژوهش به عنوان ). 1373ساروخانی، (های حیات انسانی تماسی نزدیکتر برقرار سازیم ه ملموس و پدید

. علمی که در فرآیندی خاص دنبال شود بر سه عنصر اساسی نظریه، روش شناسی، و روش استوار است

یق تحقیق اگر بر اساس نظریه ای روشن به طرح الگوی مطالعاتی بپردازد و چگونگی ارزیابی الگو را از طر

روش شناسی متأثر از همان نظریه تعریف کند و در نهایت به وسیله روشهای سازگار با آن نظریه و روش 

باالیی ) structure validity(بی شک دارای روایی ساختی . الگو را مورد ارزیابی قرار دهد،شناسی

. دو عنصر دیگر استنقش روش شناسی بارزتر و مهم تر از ،در پژوهش از میان این سه عنصر.خواهد بود

ط نظام مندانه و هماهنگ چون روش شناسی به عنوان مجرای ارتباطی بین نظریه و روش در ایجاد ارتبا

در تحقیق ممکن است نبود روش شناسی .یفا می کندنقش مهمی ا) تجربی(وعلمی) تئوریک(سطح نظری

می توانند ن صورت، یافته ها نبه ضعف نظری و یا انتخاب روشی نامتناسب در نظریه منجر شود که در ای

 گفت بدین ترتیب باید) 1375ایمان، .(یا در برنامه ریزیها مورد استفاده قرار گیرندبیانگر واقعیت باشند و

شیوه های علمی مورد نظر ماست و چنین شیوه هایی جز با اتخاذ در بین دیدگاههای روش شناسی،

  .روشهای دقیق میسر نیست

  

   ش چیسترو -2
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در علوم باید  روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت "گفتار در روش" اثرش دکارت در

کناری روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت وبر در عرف دانش،. پیمود

  : بطور دقیقتر روش به سه چیز اطالق می شود.از لغزش به کاربرده می شود

  . که انسان را به کشف مجهوالت و حل مشکالت هدایت می کنند مجموعه طرقی- 1

  .روند یم مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار - 2

  . مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری می نمایند- 3

 .ی بدون روش قابل تصور نیستهیچ دانشاست ومالحظه می شود که روش الزمه دانش ب یبدین ترت

آن مورد استفاده قرار اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به ایقان روش یا روشهایی وابسته است که در 

بررسی علمی صحبت از روش تحقیق می شود ذهن محقق وقتی درهر) 1373ساروخانی، .(گرفته است

فی منظور از روش تمامی راهها و سریعاً متوجه اندیشمندان به طریق علمی می گردد به لحاظ فلس

اه رسیدن به حقیقت امر یاری در ربیشتر ما را از خطا مصون بدارد وروشهایی است که بتوانند هر چه 

به عبارتی روش مجموعه قوانین و مقررات علمی است که محقق برای رسیدن به حقیقت باید از آنها .دهد

  )1369طالب .(پیروی کند

  

  ستیتحقیق چ -3

ک مسأله یا پاسخگویی به یک ز نظر روش شناسی عبارتست از کاربرد روشهای علمی در حل یتحقیق ا

 معتقد است که بین اصطالح تحقیق و روشهای علمی تفاوت وجود دارد و اشاره دارد »جان بست« .سوال

می به عبارتی تحقیق را . عمیق تر در اجرای روش تحلیل علمی استه تحقیق دارای فرآیند رسمی تر، وک

توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن 

نترل نهایی رویدادها منتج می و به پیش بینی و یا احتماالً به ککلی اصول یا نظریه هایی بیانجامدقوانین 

سی و مطالعه ارت است از برر تحقیق عب»کرلینجر«و از دیدگاه ) 1983بست . (تعریف نمودشود،
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کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی با دیدی منظم،

  )1373کرلینجر، (انتقادی 

  

  مراحل تحقیق -4

نظرات مختلفی در مورد مراحل یک تحقیق . هر تحقیق باید مراحلی را پشت سر بگذارد تا به نتیجه برسد

مثالً دکتر هومن مراحل تحقیق . اشی از تفاوت در تقسیمات جزئی تحقیق استوجود دارد ولی اختالفات ن

،تجزیه و تحلیل آزمونین فرضیه، استدالل، قیاس، مشاهده،تنظیم پژوهش، تدو: را چنین میداند

  )1376هومن (.آماری،تفسیر نتایج و بیان قانون

ساختن و ،گسستن:  سه پرده دو محقق بلژیکی روش علمی را چونان فرآیندی در»کیوی و کامپنهود«

شرح داده و آن را سلسله مراتب پرده های که ترتیب آنها باید مراعات شود،) یا تجربه(مقایسه کردن 

معرفت شناختی نامیده اند و این اصول روش علمی را به صورت هفت مرحله ای که می باید پشت سرهم 

 داد تا به مرحله بعدی یاتی را باید انجامعملمراحل،در هریک ازکه یبطور. ندنمعرفی می که شود،پیمود

حقیقت به صورت یک نمایشنامه کالسیکی که در سه پرده و رد.رسید و ازپرده ای به پرده دیگر پیش رفت

 عبارت است ین ازنظرآنها مراحل روش علمیبنابرا).1988کیوی و کامپنهود، . (هفت صفحه اجرا می گردد

  :از

 پرده روش لذا.  ما، پر از پیشداوریها و تصورات قالبی است اندوخته شناخت نظری:گسستن) الف

  .ه بر پیشداوریها استعلمی،گستن از سوابق ذهنی و غلب

، گسستن عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پیش فرضهایی که به نظر محقق مرحله :ساختن) ب

 محقق می توان روش ری است کهدر پرتو این ساختمان نظ.ن شودییتبمل است پدیده ی موردنظر محت

بدون این ساختمان نظری هیچ تجربه . نتایج احتمالی تحقیق را پیش بینی کندکار،عملیات اجرایی و

  .معتبری امکانپذیر نخواهد شد
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جربه  یک قضیه را نمی توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آنرا به ت:مقایسه) ج

  .مقایسه یا تجربه گفته می شود و پرده سوم از فرآیند روش علمی است،وارسی وقایعمرحله این . نشان داد

 از یکدیگر جدا و مستقل نیستند بلکه برعکس با کمک متقابل  فوقسه پرده علمیح است که یالزم به توض

مثالً گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیشداوریها که در ابتدای تحقیق شروع . یکدیگر تکمیل می شوند

در عوض، ساختمان نظری بدون مراحل اولیه که به . در ساختمان نظری تحقیق به انجام می رسدمی شود 

به کیفیت قایسه داده های تحقیق با واقعیات،همینطور ارزش مامر گسستن اختصاص دارد ممکن نیست،

  .ساختمان نظری آن بستگی دارد

ه گانه روش علمی در توالی عملیاتی پرده های س وکامپنهود،در جریان یک تحقیق،یوی ازنظرکیطورکلبه 

 ارتباطی کنش پس این مراحل با داشتن حلقه های.  مرحله تقسیم شده است به اجرا در می آید7که به 

سش پر :آن مراحل عبارتنداز) 1988کامپنهود و کیوی . (م هستندهم کنش دایگستر با هم دربر

مشاهده، ) ساختن(مدل تحلیلی ،) تنگسس(طرح های نظری مسئله تحقیق آغازی،مطالعات اکتشافی،

مراحل هفت گانه ک ازیهر پژوهش و یمراحل علمح یکه به توض.)مقایسه(تحلیل اطالعات و نتیجه گیری 

  .  شودی پرداخته میدر درون مراحل علم

  

   هایشداوری ازپگسستنمرحله  -1- 4

  . شودیم می تقسییکه به چندمرحله جز

  نپرسش آغازی - 1- 4-1

از پژوهشگر، ذهن  در حقیقت است کهیرح یک سؤال آغاز می شود و این سؤالهر پژوهشی با ط

چگونگی طرح سؤال از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در واقع محور تحقیق .واقعیات،انتزاع نموده است

لذا باید دارای صفات زیر . پرسش آغازی وقتی مفید است که به درستی تدوین شده باشد.را تشکیل میدهد

  :باشد
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 پرسش آغازی یک طرح تحقیق باید کامالً روشن و دقیق طرح شده باشد به گونه ای که به :روشنی -

از آنجا که گزاره های تحلیلی و کوتاه با حداقل تعداد .راحتی درک شده وابهامی در ذهن باقی نگذارد

 یماژه های زیاد فهمیده تر از جمله پردازی های طوالنی و با کلیدو معموالً راحت) دو کلیدواژه(کلیدواژه 

در چند جمله قالببندی ) پرسش های آغازی( پرسش آغازی  آفرینند لذابهتراستیمکمتر ابهام شوندو

  . رامتبادرکندیکسانی ی همه افراد معنای وبرا و هر جمله شامل چند کلیدواژه باشد)تعداد جمله(شده 

ی که نه تنها از نظر صالحیت علمی  یک پرسش آغازی خوب باید عملی باشد بدین معن: عملی بودن-

لذا .امکانات لجستیکی که برای اجرای طرح بدان نیازمند است عملی باشدیزان وقت،پول وبلکه از حیث م

همچنین شناخت محقق از مسئله و محدود کردن مسئله،.  را محدود کندمحقق در این مرحله باید مسئله

 آنقدر محدود کردن نیست که سؤال تبدیل به هدف،که ولی باید توجه داشت .تجربه او را نشان می دهد

 تحدید نی بودن پرسش آغازی صفت عمل وجود یا عدمیمبنا.  معنا شودیک پرسش پیش پا افتاده و بی

  .زمانی، مکانی و موضوعی است

گویانه پرسش آغازی مربوط می  این صفت به کیفیت تبیینی، دستوری یا پیش:بودن) یا بجا( مناسب -

گزاره های اخالقی (این معنی که پرسش آغازی مبتنی برآنچه که هست باشدونه آنچه که باید باشدبه .شود

  . در آینده باشد،و یا آنچه که پیش بینی می شود) یا مبتنی بر داوری

  

  کتشافی مطالعات ا-4-1-2

نظری مسئله به تدوین ومطالعات اکتشافی جزء الینفک و تدارک مقدماتی تحقیق محسوب می شود

ق یدرمراحل مختلف تحقتحقیق نیز کمک می کندکه شامل خواندن منابع مرتبط وانجام انواع مصاحبه 

و منابع ) پیشینه خارجی(در دو قسمت منابع خارجی ،سنجش بخش مطالعات اکتشافی تحقیق. شودیم

  .ردی پذیصورت مد ازآنها ی ومفی منطقین جمع بندیوهمچن) پیشینه داخلی(داخلی 
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  ظری مسئله تحقیقطرح ن -4-1-3

ب چهارچوب در نهایت انتخا،نقادی آنها وبررسی نظریه های مربوطمنظورازطرح نظری مسئله تحقیق،

پس از تأمل ات مختلف که یمرورنظر -1. سه مرحله صورت می گیرداین کاردر.نظری مناسب تحقیق است

رح شده و نیز روابطی که  جنبه های گوناگون مسئله ای که در پرسش آغازی ط،در متون ونظریات مربوط

 برگزیدن یک طرح نظری که با -3تحلیل نظریات رقیب و نقدو- 2.،مشخص می گرددمیان آنها برقرار است

اختن مدل  سیعنیاین طرح نظری شالوده مرحله بعدی،. خصوصیات مسئله تحقیقش متناسب است

 »گسستن و ساختن« پرده پل ارتباطی دوواقع طرح نظری مسئله تحقیق،تحلیلی را تشکیل می دهدو در

،وجود بخش برای سنجش این مرحله تعداد نظریاتی که مورد بررسی قرار گرفته. روش علمی است

در نهایت وجود بخشی برای ای معرفی چهارچوب نظری انتخابی ووجود بخشی برنقدوبررسی نظریات،

  . شودیم در نظر گرفته یت چارچوب نظری مطلوبیبه عنوان شاخص هاتعریف مفاهیم نظری 

  

  یلی مدل تحلساختنمرحله  -4-2

نشانه ها و خط ارتباط  مسئله تحقیق است که بصورت عملی،مدل تحلیلی دنباله طبیعی طرح نظری

اما آنچه .  که نهایتاً برای اجرای کار مشاهده و تحلیل درنظر گرفته خواهند شد شودیشامل مسیرهایی را

عملی بودن یا عملیاتی بودن مدل تحلیلی ،جنبه می کند که چارچوب نظری را از مدل تحلیلی متمایز 

 وظیفه مدل تحلیلی، فراهم آوردن زمینه و تسهیل در. ردی قرارگاست که باید به عنوان راهنمای مشاهده

می توان گفت مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی تشکیل شده در نتیجه . قالب بندی فرضیات است

یک  .گی دارند و مجموعاً چارچوب تحلیلی منسجمی را تشکیل می دهنداست که با هم ارتباط تنگاتن

یک قضیه موقتی یا ،لذا فرضیه.م نظری برقرار می کندیها میان مففرضیه قضیه ای است که رابطه ای را

ه بعدی تحقیق با داده روی این اصل فرضیه در مرحل. که باید مورد رسیدگی قرار گیردیک گمانه است

مت مدل قسنگونه که مشهود است استخراج فرضیه ها مهمترین هما.مقابله می شوده،های مشاهده شده 
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 مستخرجتحلیلی است و بر این اساس معلوم می شود برای سنجش مدل تحلیلی باید به سراغ فرضیه های 

  .از مدل رفت

  

  تیسه مدل با واقعیمرحله مقا  -4-3

  . شودیم می تقسییکه به چندمرحله جز

    مشاهده- 1- 3- 4

مشاهده شامل مجموع عملیاتی است که طی آن در مواجهه . شودیده ها شروع مین مرحله با مشاهده پدیا

تحلیل  در مرحله بعدی به شیوه های منظم،این اطالعات. با واقعیتها اطالعات زیادی گردآوری می شود

مشاهده راکجا چه چیزی را مشاهده کنیم؟:محقق باید به سه پرسش پاسخ دهدن مرحله یدرا.خواهند شد

له قبل به آن مرحپرسش چه چیزی است که درچگونه مشاهده کنیم؟ فرضیات تحقیق پاسخ به کنیم؟و

 مدنظر است که بر حسب مورد ممکن است تمامی جمعیت موضوع ،اینجا پاسخ به پرسش کجادر.اشاره شد

از سوی .عه قرار گیردمورد مطال)حجم نمونه(و یا فقط نمونه ای از جمعیت مذکور) جامعه آماری(تحقیق 

  .مدنظر است) گردآوری داده ها یابزارها( ابزارهای مشاهده ،دیگر برای پاسخگویی به پرسش چگونه

  

  تحلیل اطالعات - 2- 3- 4

پرداخت سپس نند،تدوین کرد و به مشاهداتی که فرضیه ها ایجاب می کراپس از آنکه محقق فرضیه هایی 

تحلیل اطالعات شامل عملیات . دن داریه حد با فرضیه هاهمخوانده تا چباید ببینید اطالعات گردآوری ش

ارائه داده )1 :که عبارتنداز را تشکیل می دهندن بخشیددی است اما سه عمل از میان آنها،اساس امتع

برای (آزمون روابط میان متغیرها )3عملیات آمار توصیفی بر روی داده ها ) 2قالب جداول داده ها هادر

  .مقایسه نتایج مورد انتظار) 4) کارهای نمونه ای
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  بحث و نتیجه گیری -3- 3- 4

در این قسمت . آخرین قسمت گزارش تحقیقی نیز خواهد بودین فراز بخش مقایسه در کار تحقیق،آخر

محقق پیشنهادات و مالحظات انتقادی خود را برای تحقیقات بعدی و ،عالوه بر نتیجه گیری نهایی تحقیق

  .د داشتدیگر محققین ابراز خواه

  

  تحقیق در روان شناسی اجتماعی -5

،مستلزم گذراندن مراحل سه گانه یگرعلوم انسانیقات دیزهمانندتحقی نی اجتماعیقات روان شناسیتحق

ن،مطالعات ین مراحل هفت گانه پرسش آغازیت وهمچنیسه باواقعی گسستن،ساختن ومقایعلم

ل یکه به دل. استیریجه گیل اطالعات ونتیلت،تحی،مشاهده واقعیلیق،مدل تحلی تحقی،طرح نظریاکتشاف

 ی اجتماعیات درروان شناسی ونحوه استخراج فرضیح طرح مساله،مباحث نظریت موضوع به توضیاهم

  . شودیپرداخته م

هرکس که فیلم ویدئویی ایراد ضرب و حمله به یک سیاه پوست را توسط پلیس آمریکا دیده باشد صحنه 

 که یک آمریکایی افریقایی تبار است روی »رندی کینگ«. می کندن های دردناک آن را هرگز فراموش

 یکی از افراد پلیس مثل توپ .دافسران پلیس سفید پوست زجر می کشزمین افتاده و از ضربات وارده 

به  برای دستگیری وی شلیک شده بودسیم الکتریکی که قبالًل با باطوم به سروکمر او می کوبدوبیس با

و  ا از پشت می بندددست مصدوم رضرب و جرح به مدت دو دقیقه پلیس،بعد از. پیچیدیمدور کمرش 

ه خون از سر و رویش جاری بود بعدازپنج حالی کدر.می اندازدان او را بدون توجه به کنار جاده کشان کش

بیمارستان پزشکان متوجه می شوند که استخوان صورت و یک پای او در.دقیقه آمبوالنس ازراه می رسد

 هم در اثر ضربات شکسته شده  وارد شده و چند محل دیگری و به یکی از چشم ها ضربه شدیدشکسته

 شاهد عینی علی رغم وجود چند.،اتفاق افتادوحشتناکترین صحنه این بود که آنچه نباید اتفاق بیفتد.بود

ن است حال سؤال ای.یک نفر برای جلوگیری دخالت نکردحتی ،صحنه بودندکه ناظر برضربات کشنده در
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رای مشروعیت قانونی در  که دایشاید شاهدان عینی خود را درمقابل پلیسکه چرا هیچ کس دخالت نکرد،

ت ولی این ثابت نمی کند که چرا سایر افراد پلیس که شاهد موقعی.است گرفتار می دیدنداعمال زور

به دیگری می گفت اقدامی نکردند و حتی یکی از افسران پلیس که اسفناک سیاه پوست بیچاره بودند،

بعضی از افسران پلیس اقرار  بعداً. ت وی بدون توجه ضربه ها را محکم به کینگ وارد می کردسدیگر بس ا

احتمال عدم دخالت سایر افراد . خشونت پلیس بیش از حد بوده ولی کاری از دستشان برنمی آمدکردند،

 یوی مسئول بود نه دیگران. را می دادپلیس شاید وجود افسر ارشدی بود که وی می بایست دستور توقف 

 که باید به آن ،روان شناسی اجتماعیپلیس مسأله ای است از دیدگاه  عدم دخالت . ازاو پایین تر بودندکه

 شاید ؟بر اساس این ماجرا با وجود تعداد زیاد پلیس در صحنه چرا دخالتی صورت نگرفت. پرداخته شود

ن ی درایافته های پژوهشی.بله درست است.خالت صورت می گرفتاگر تعداد افراد پلیس کمتر می بود د

ن احتمال دخالت را حضور تعداد کمتر تماشاچیاصل است که در موقعیت های اضطراری، مؤید این اراستا،

این نتیجه جالب حاصل کاربرد روش هایی است که توسط روان شناسان اجتماعی به دست .بیشتر می کند

  .آمده است

پرسشی نهفته است که می ،ی اجتماعی روان شناسیاصوال در نهاد پژوهش هاشخص است،همانگونه که م

چرا با گروه فشار هم رنگی می کنیم؟ چگونه می توان مردم را در مثالً.توان آنرا به روش علمی بیان کرد

  .کمک به یکدیگر تشویق کرد؟ و چطور ظاهر متهم رای هیأت منصفه را تحت تأثیر قرار می دهد

نظریه هایی .  باشندیم یقبل موجودی تئوری هاات ویملهم ازواقع پرسش های روان شناسان اجتماعی نوعاً

به طور ) 1985استرن برگ (.یع از پدیده های مورد نظر باشندکه حاوی توصیف و پیش بینی های وس

 معینی ازسلیقه هایتار، در لباس پوشیدن و رفل خودنمایی و شهرت،یبه دلمردم نمونه فرض کنیم که 

ی های شخصمعموال نظر. استی نظر ها به مثابه طرح نظرشخصعمال این قبیل اظهار.پیروی می کنند

 های روان شناسان مقابل تئوریدر.نظام دقیق علمی برخوردار نیستنداز براساس مشاهدات عینی و واقعی و

این قبیل . برخورداراست، ازنظم وانسجام درونیپژوهشگران قبلیتنی بر نظریه پردازی مباجتماعی رسمی و

می که به روان شناسان اجتماعی اجازه و سازمان دهنده مشاهدات قبلی است نظریه ها خالصه کننده 
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دسترسی به آنها امکان پذیر دهد تا بتوانند فراسوی مشاهدات به قیاس هایی دست بزنند که به سادگی 

 رهگشای تحقیق و پژوهش های آینده راهنمای جمیع مشاهدات وتنها تئوری هایی از این دست،. نیست

  . قرار میگرند

های اضطراری میل به طور مثال فرض کنید که شما به روشن شدن این مسأله که چرا ناظران در موقعیت 

 عنوان شد و عامل آن »التانه و دارالی«موضوعی که چند دهه بیش توسط . عالقه مندیدبه دخالت ندارند،

ب با چاقو جنویس به مدت نیم ساعت توسط ضار.  بود1964رک در سال  در نیویو»کاترین جنویس«قتل 

دند  نفر ناظر صحنه بودند ولی هیچ دخالتی نکر40فریاد کمک می طلبید حدود مورد حمله قرار گرفت وبا

جاد التانه و دارالی به اینجات جنویس،در راستای عدم دخالت مردم برای !و کاترین جنویس به قتل رسید

  اجتماعی است که ینگر مسأله ااین نظریه بیا) 1970التانه و دارالی ( پرداختند،»مسئولیتپخش «نظریه 

! چرا دیگران نهن است از خود بپرسد که چرا من؟ و شخص ممکنهفته شده است ودرقالب آن،دیگران در

یه التانه علی رغم معنی دار بودن نظر.)1970 ،دارالی والتانه( که افراد دخالت نمی کنند  شودیوموجب م

فرضیه یا فرضیه  که همان ساختن ،ک پژوهشیو دارالی، این صرفا آغازی است برای مراحل بعدی 

بیان ه ،ی فرضیبه عبارت.ن استی آغازی به پرسش های،اما کارشناسانه واحتمالی موقتیه پاسخیفرض.هاست

نظریه ها  .می شودمشتق ها  از نظریه ومعموال.به نحوی که آزمون پذیر باشداست،پیش بینی  ینوع

یعنی نظام منطقی فرضیه ها را تشکیل می دهند که همگی متناسب با شناخت ،پشتوانه و اساس فرضیه

ناگفته نماند . بدین طریق مجموعه اطالعات معتبر و موثق حاصل می شود. پدیده های اجتماعی می باشند

. ات خود به دست می آوردندکه روان شناسان اجتماعی جدا از نظریه ها از منابع دیگر هم فرضی

بدون پشتیبانی نظریه اما .ات اندیم فرضی تنظ منابعگرید از...،مصاحبه ها ویقات قبلی،تحقشهود

فرضیه به مفهوم وسیع نمی تواند بیانگر دقیق رفتار اجتماعی باشد و لذا به پیشرفت و درک عمیق ،معتبر

  .از رفتار اجتماعی نمی انجامد
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 قدر  مستقیماً این فرضیه را مطرح کردند که هر»پخش مسئولیت«اس نظریه عمومی بر اس التانه و دارالی

تازه این یکی از ). 1986التانه و دارالی (احتمال مددرسانی کاهش می یابد تعداد تماشاچیان بیشتر باشد،

 به طور مثال، پژوهشگران ممکن است به این فرضیه دست یابند در.چند فرضیه برگرفته از نظریه است

که بعداً همان فرد بیشتر احتمال دارد ر قرار دهد،صورتی که وضعیت اضطراری قربانی، ناظری را تحت تأثی

  .صورت گرفت 1998 در سال »آرونسون« توسط هیاثبات این فرض.به دیگران کمک یا مدد برساند

  

  ی اجتماعیق درروان شناسیانواع تحق -6

  : شوندکه عبارتندازیم می چنددسته تقس بهی اجتماعی درروان شناسی کاربردیپژوهش ها

  تحقیق آزمایشگاهی -1- 6

در نظر می گیرد که در ظور آزمودن فرضیه خود،دو گروه راپژوهشگر در اجرای پژوهش آزمایشگاهی به من

یکی رتیب که دو دسته از شرکت کنندگان،بدین ت. واقع راهکار و شیوه کار محقق را مشخص می کنند

دو نقش متفاوتی که به دو گروه ارجاع می شود، .روه گواه را تشکیل می دهندیگر گگروه آزمایش و د

به . آزمایشی می خواهند تأثیر دارویی را به محک تجربه درآورنددرمثالً. شرایط آزمایشی خوانده می شوند

مقابل به گروه ن دسته را گروه آزمایش می خوانند،دریک گروه از شرکت کنندگان دارو می خورانند، ای

دیگر دارو تجویز نمی کنند، این دسته را گروه گواه می نامند همانطور که در مثال آورده شد، تحقیق 

محور عمده هر آزمایشی را مقایسه تأثیرات . آزمایشی شامل انتخاب دو گروه آزمایش و گروه گواه است

ممکن است روه، استفاده از هر دو گبدون . مختلف آزمایش ها بر افراد شرکت کننده تشکیل می دهد

به طور مثال در صورت عدم استفاده از گروه گواه، آزمایش کنندگان . نرسندیمطلوبپژوهشگران به نتایجی 

انتخاب شده برای اجرای ؛درجه حرارت اطاق،زمان را یقین حاصل نمی شود که متغیرهای دیگری از قبیل

آزماینده با استفاده از گروه ن،یبنابرا. د نداشته انینقش ج بدست آمده،ینتا ،آزمایش و حتی زمان صرف شده
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علول که به استنتاج منتهی می شود،نایل گواه به درک علت واقعی نتایج به دست آمده در رابطه علت و م

  .می گردد

محقق در انتخاب روش عملیاتی در هر آزمایشی بر اساس انتخاب دو عامل متغیر مستقل و متغیر وابسته 

ه مورد سنجش و اندازه گیری تغییرات حاصله بر اثر دستکاری در متغیر عمل می کند، متغیر وابست

مستقل در نظر گرفته می شود، به عبارت ساده تر، فرضیه پیش بینی می کند که چطور متغیر وابسته به 

به طور مثال با توجه به فرضیه التانه و دارالی که می . دستکاری در متغیر مستقل بستگی پیدا می کند

التانه و . کمک رسانی کمتر خواهد بوددر یک موقعیت اضطراری بیشتر باشد، مقدار تعداد افراد د هرنگوی

آنها می خواستند . دارالی در این فرض پژوهی به دستکاری تعداد افراد به منظور کشف نتیجه پرداختند

التانه و دارالی (بدانند که تعداد افراد در یک موقعیت اضطراری چه تأثیری در کمک رسانی خواهد داشت 

1976(  

 کنترل، حوادث را ثابت نگه تحقیق آزمایشگاهی به فضایی اطالق می شود که بتوان با اعمالن یبنابرا

فضای آزمایشگاه از یک اطاق دانشگاهی و یا ساختمانی که برای این منظور در نظر گرفته شده، .داشت

 . شودی پرداخته میدانیق میوت آن باتحق به تفایشگاهیق آزمایشترتحقیبه منظورفهم ب.تشکیل می شود

تحقیق میدانی . تحقیق میدانی به پژوهشی اطالق می شود که در یک فضا یا محیط طبیعی اجرا می شود

فوق هر یک از دو روش تحقیق،. درسی استاجرای پژوهش در خیابان یا داخل یک اتوبوس و یا کالس 

در تحقیق آزمایشگاهی محقق به دلیل . آنها می پردازیمالذکر دارای محاسن و معایبی است که در ذیل به 

به همین دلیل . کنترل بر محیط، فضایی را خلق می کند که تمامی افراد شرکت کننده را شامل می شود

ولی مهم ترین ایرادی که به . بسیار ناچیز استواسته برخالف روش میدانی،دخالت عوامل مزاحم ناخ

نوعی بودن محیط آزمایشگاه است و احتمال آگاهی شرکت کنندگان در تحقیق آزمایشگاهی می گیرند مص

آزمایش هم زیاد است، در نتیجه ممکن است شرکت کنندگان به رفتار مصنوعی دست بزنند که این گونه 

تحقیق را تحت تأثیر شناخت نادرست قرار خواهد داد و تعمیم نتایج آزمایش را به موقعیت های واقعی با 

  .اهد کردمشکل مواجه خو
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علی رغم وجود محدودیت های بالقوه در روش آزمایشگاهی که تعمیم را با مشکل مواجه می کند بابد 

اذعان کرد که تحقیق آزمایشگاهی به علت کنترل و دقت زیادی که در آن اعمال می شود از روش های 

استی ها و معایب آن با برگزیده روان شناسان اجتماعی است و به دلیل طراحی عالمانه آن می توان بر ک

ضمنا لزومی ندارد که وقایع درون آزمایشگاه کامال شبیه مصادیق بیرون از . بازنگری دقیق غلبه نمود

به طور مثال برای بازسازی یک موقعیت اضطراری در آزمایشگاه نیازی به خلق تمام . آزمایشگاه باشد

ا در طول مسیر، مادری که کالسکه کودک خود جزئیات عالم واقع از قبیل خیابان کثیف، پارک اتومبیل ه

  .را حمل می کند و غیره را ندارد

به . در عوض روش آزمایشگاهی با حذف تمام جزئیات توجه خود را به جوهره آزمایش معطوف می دارد

تحقیق میدانی بر آن باسه یمقاعالوه به علت دقت طرح تحقیقاتی در روش آزمایشگاهی و کنترلی که در 

و به همین دلیل .ی شود، دقت نتیجه گیری از رابطه علت و معلولی را بهتر امکان پذیر می سازداعمال م

آزمایشگاهی یا (البته ترجیح یکی بر دیگری . پژوهشگران، آن را بر روش های دیگر ترجیح می دهند

 زیرا هر دو .توسط محقق برگزیده شوند واهداف،بایستی بر اساس نوع مسأله و نوع عملیات) تحقیق میدانی

انتخاب تصادفی .  شوندیم روان شناسان اجتماعی مطرح توسطروش بستگی به نوع پرسش هایی دارند 

در روش . کلید نهایی طرح موفقیت آمیز تحقیق آزمایشگاهی استدر دو گروه آزمایش و گواه،زمودنی ها آ

طبق . دو گروه قرار می دهندانتخاب تصادفی، آزمودنی ها را صرفا بر اساس احتمال و اتفاق در یکی از

قانون احتماالت آماری ویژگی های هوشی سطوح انگیزشی، جنسیت و قد بایستی در هر دو گروه به طور 

یار ظریفی دارد که رعایت اصول انتخاب تصادفی در عین سادگی، ریزه کاری های بس. مساوی توزیع شوند

یت روش انتخاب تصادفی موقعی آشکار می شود مز. دقت نتیجه گیری را باال خواهد برددر صورت رعایت،

بیست نفر دواطلب اولیه ممکن است از لحاظ شخصیتی، هوشی و . که اصول انتخاب را در نظر بگیریم

در این وضع، نتایج حاصل از . انگیزشی و خطرپذیری در سطوح باالتری در مقایسه با بیست نفر دوم باشند

تفاوت را تنها  توان ین صورت نمیدر ا.  نشان می دهدروه گواه راآزمایش تفاوت بین دو گروه آزمایش و گ
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احتماال معلول ویژگی های متفاوت شرکت کنندگان  پژوهشگر دانست بلکه نتایج حاصله،معلول دستکاری

  .در آزمایش بوده است

اید به در نظر گرفته می شود ولی این اتفاق در هر گروه ب با این که در روش انتخاب تصادفی اصل اتفاق

در این صورت هر آزمودنی با ویژگی هوش باال و خطرپذیری و غیره بیشتر از .پنجاه باشد –نسبت پنجاه 

پیامد چنین گزینشی به خوبی توزیع افراد . درصد شانس انتخاب در هر یک از دو گروه را خواهد داشت50

نتایج با دخالت عوامل ناخواسته پژوهشگران را از آمیختگی ،انتخاب تصادفی .در دو گروه را نشان می دهد

روش انتخاب تصادفی آزمایشی موقعی کارآمد است که تمام عوامل .به غیر از متغیر مستقل مصون می دارد

در این صورت است که .ر یک موقعیت آزمایشی توزیع شوند د)confounding(به صورت آمیختگی

هر قدر اعمال .را تعبیر و تفسیر نمایندپژوهشگران می توانند با اطمینان بیشتری داده های پژوهشی 

 به دست آمدن نتایج تحقیق به همان اندازه اطمینان از. کنترل از مداخله عوامل خارجی بیشتر باشد

بعکس کنترل کمتر بر آزمایش، احتمال دخالت عوامل ناخواسته را افزایش می دهد و آن را از ومی رود باال

  .دقت می اندازد

  

   ستگیپژوهش های همب - 2- 6
ی تنش زای شرکت کنندگان اراهی برای دستکاری و کنترل واکنش ه،شیازات روش آزمایعلی رغم امت

به همین دلیل پژوهشگران نمی توانند به طور . در بالیای طبیعی مانند زمین لرزه و سیل وجود ندارد

را )  مونث بودن فردمذکر و(رفتار کارفرمایان . تجربی جنسیت شرکت کنندگان را کنترل و دستکاری کنند

تحقیق نمایند و نمی توان دست شرکت کنندگان را به منظور مشاهده واکنش های دیگران در یک 

در این طور موارد است که مالحظات علمی اخالقی و وجدانی . آزمایش نسبت به افراد معلول قطع نمود

با وجود این موانع تحقیق .ی کنندموانعی در ایجاد کنترل و دستکاری متغیرها در تحقیقات واقعی ایجاد م
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پژوهش همبستگی به بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر به منظور . همبستگی جانشینی مناسب است

  :تعیین رابطه با یک دیگر می پردازد و سه نتیجه اساسی زیر حاصل این نوع پژوهش است

تغیر اول و متغیر دوم رزش های م وقتی ارزش های متغیر اول و متغیر دوم باال باشد، و زمانی که ا- 1

به طور مثال فرض کنیم که وجود افراد بیشتر در یک . می خوانیمم یمستقهمبستگی را پایین باشد،

در این مورد ) بعکس آزمایش التانه و دارالی(موقعیت اضطراری موجب کمک رسانی بیشتر می شود 

  . می شودهمبستگی مثبتی بین تعداد افراد و مقدار کمک رسانی مشاهده

 ثانیاً زمانی که ارزش های متغیر اولی باالست ارزش های متغیر دومی کم می شود و بعکس زمانی که - 2

 را نشان می میرمستقیغهمبستگی نتیجه،. ی متغیر دومی زیاد می شودمتغیر اولی پایین است ارزش ها

زیادتر باشند کمک رسانی اد افراد به طور نمونه آزمایش التانه و دارالی نشان داد که هر اندازه تعد. دهد

 . می خوانیممعکوسدر این مورد همبستگی را .کمتر است

این حالت را عدم .  و باالخره ممکن است هیچ نوع همبستگی بین دو متغیر وجود نداشته باشد- 3

به صورت ) -1(تا +) 1(ضریب همبستگی را طبق فرمول ریاضی از . همبستگی میان دو متغیر می دانیم

مانند همبستگی میان . (بستگی مثبت و همبستگی منفی و صفر یعنی نبود همبستگی نشان می دهندهم

 ).هوش و وزن یا قد

 رابطه باالیی میان دو متغیر باشد ولی این ممکن است،از معایب عمده همبستگی ها این است که هر چند

ی تنها نشان دهنده رابطه متغیرها لذا همبستگ. عامل داللت نمی کند که یکی از متغیرها علت دیگر باشد

 موجب تغییر دیگری است ولی این احتمال هم هست که این طور ،با یکدیگرند هر چند که تغییر یکی

فرض کنیم شما به عنوان یک روان : در این زمینه ارایه یک مثال ملموس مطلب را روشن می کند.نباشد

ش دراز مدت خشونت در تلویزیون موجب پدید شناس اجتماعی فرضیه ای را مطرح می نمایید که نمای

از آن جا که کنترل تمام چیزهایی که کودکان در تمامی . آمدن رفتار خشونت آمیز در کودکان می شود

دوران کودکی در تلویزیون می بینند امکان پذیر نیست لذا پژوهش تجربی بلندمدت از تأثیرات تماشای 

. جه شما ناچارید تنها به پژوهش فرضیه محدود خود بسنده کنیددر نتی. تلویزیونی به سادگی عملی نیست
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در رابطه با مسأله همبستگی، فرضیه شما ممکن است رابطه مثبتی را بین نمایش فیلم های خشن و رفتار 

یعنی . حال فرض کنیم با اجرای یک آزمایش فرضیه شما تقویت شود.خشونت آمیز کودکان نشان دهد

رض نمایش  فیلم های خشن قرار می گیرند آمادگی زیادی برای ابراز خشونت کودکانی که بیشتر در مع

دارند و آنهایی که کمتر در معرض تماشای اینگونه فیلم ها قرار می گیرند کمتر خشونت از خود نشان می 

  آیا چنین نتیجه ای واقعا نشان دهنده علل پرخاشگری در کودکان است؟.دهند

به طور نمونه چند . پاسخ منفی و نامناسب خالی از دقت استیجه گیری،رغم وسوسه به این طور نتعلی 

فی المثل کودکانی که خشونت زیاد از خود نشان می دهند ممکن است . توضیح متفاوت را در نظر بگیرید

  .به دلیل تمایالت خشونت بار خود، گرایش زیاد به تماشای فیلم های خشن داشته باشند

 بین نمایش فیلم های خشن با رفتار پرخاشگری، حداقل به سه طریق زیر، وجود رابطهگر،یبه عبارت د

  :همبستگی مثبت بین خشونت و پرخاشگری را برقرار می کند

  .تماشای خشونت منجر به رفتار خشونت آمیز می شود) الف

  .مردمی که خشن رفتار می کنند گرایش به تماشای فیلم های خشن دارند) ب

رفتار خشن می شود به همین نحو ه منجر به تماشای فیلم های خشن وت کوجود والدین غافل اس) ج

احتمال دارد که عامل سوم موجب خشونت رفتار و گرایش زیاد به تماشای فیلم های خشن باشد، چرا که 

والدین غافل ممکن است توجه زیادی نسبت به کودکان خود در تماشای این قبیل فیلم ها و رفتار 

نبود انضباط در خانواده و پیامد عدم کنترل و نبود موانع باعث می شود . نشان ندهندپرخاشگرانه از خود

که این قبیل کودکان هر چه بخواهند بکنند و به دلخواه به تماشای فیلم های خشن بنشینند و 

در این مورد است که هیچ رابطه علّی یا سببی بین رفتار پرخاشگرانه و تماشای .پرخاشگرانه رفتار کنند

  .فیلم های خشن نمی تواند وجود داشته باشد

علی رغم نبود رابطه علّی در پژوهش های همبستگی روان شناسان اجتماعی به طور منظم این قبیل 

. زیرا نمی توان پژوهش ها را به صورت آزمایشی در آزمایشگاه انجام داد. پژوهش ها را به کار می گیرند

نون موضوعات مهمی را روشن نموده و موجب پیشرفت نتایج حاصل از پژوهش های همبستگی تاک
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در حقیقت روان شناسان اجتماعی توانسته اند به توسعه روند ایجاد .معناداری در این زمینه شده است

این توفیق تا کنون دامنه جمع آوری اطالعات دقیق را . پرسشنامه های متعدد همبستگی توفیق یابند

  .ممکن کرده است 

تحقیق زمینه ، تحقیق آرشیوی،اهده طبیعی شم:ده که به سایر روش ها تحقیق از قبیل حال موقع آن رسی

  .بپردازیم، پژوهش ارزشیابی ویابی 

  

  مشاهده طبیعی - 3- 6

در راهروهای دانشکده، در خیابان و تقاطع خیابان . در زندگی روزانه همگی درگیر مشاهده طبیعی هستیم

روان شناسان اجتماعی .  مشاهده عینی رفتار مردم می پردازیمها و صرف صبحانه در رستوران، همگی به

در مشاهده . کار می پردازندمنتهی با روش منظم تری به این . هم همین مشاهدات را انجام می دهند

بدون دخالت در تغییر موقعیت می مشاهده رخدادهای طبیعی رفتار،پژوهشگر به صورت ساده به طبیعی،

ان شناس اجتماعی که عالقه مند به اندازه گیری در یک رخداد طبیعی است، به طور نمونه رو. پردازد

ور تعیین تعداد افراد ممکن است به محلهای مختلفی از قبیل پارک ها، جاده ها و رستوران ها به منظ

نکته مهم در روش مشاهده طبیعی عدم مداخله پژوهشگر باید حتی المقدور . سرکشی کندگردهم آمده،

زیرا ماهیت مشاهده طبیعی اقتضا می کند که محقق .  و با دقت به ثبت مشاهدات بپردازدبدون سوگیری

مشاهده طبیعی به دو صورت انجام می . به ثبت مشاهده رفتار طبیعی بدون مداخله در رخدادها اقدام کند

 شرکت در فعالیت های مورد  -وب عدم شرکت در فعالیت های مورد مشاهده -الف:پذیرد

به .،بدون شرکت عملی در آن می پردازدر مورد اول پژوهشگر به ثبت رفتار در یک موقعیت د .مشاهده

مایی و رانندگی پیروی طور نمونه پژوهشگری که می خواهد دریابد که مردم اغلب چگونه از مقررات راهن

به .ایدتواند مخفیانه تعداد دفعات تخلف یا توقف در مقابل عالمت ایست کامل را ثبت نممی کنند می 

همین نحو در مشاهده عدم مشارکت می توان به صورت غیرمستقیم و مخفیانه رفتار را مورد سنجش قرار 
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مصرف کنندگان  را می توان در عادات خریدمشتریان وتازه ترین پژوهش های از این دستهیکی از . داد

  . مالحظه کرد

در .  مورد مشاهده مردم شرکت می کندفعالیت هایمشاهده گر عمال دردر روش مشاهده توام با مشارکت،

 میان همسایگان یک بررسی کالسیک در این زمینه پژوهشگر عالقه مند به یافتن الگوهای دوستی در

به آن محل نقل مکان می کند و در تمام فعالیتهای اوقات فراغت آنها شرکت می ساکن در یک منطقه،

 دست اول ارتباطات مردمی که در یک محل زندگی نماید، بدین ترتیب است که وی می تواند به مطالعات

هر دو روش مشارکت و عدم مشارکت در مشاهده طبیعی دارای ) 1981وایت (می کنند دست یابد 

  .محاسن و معایبی است

به علت نزدیکی با افراد مورد مطالعه و یافتن موقعیت مناسب به درک کاملتری از  مشارکت مشاهده گر

 یا به طور غیرعمد، فعالیت ها و ولی این احتمال هم هست که سهواً. شودصحنه رخدادها نایل می 

مسیر طبیعی منحرف کند و در صورت دخالت روی رفتار مورد  دیگران را تحت نفوذ قرار داده وازرفتارهای

که رفتار وقتی شرکت کنندگان در بررسی میدانی بفهمند . مشاهده منعکس کننده واقعیت نخواهد بود

 به رفتاری اطالق می شود که شرکت ،واکنش. دست به عکس العمل می زنندنظر قرار دارد،آنها زیر 

  . نظر قرار دارندکنندگان دریابند که رفتارشان تحت بررسی است و زیر

  

  )کتابخانه ای و بایگانی(تحقیق آرشیوی  -4- 6

ار مردم را تحت تأثیر بهنجه در طی مراحل حرکت انتقالی خود رفتار فرض کنید دوستی عنوان کند که ما

برای اثبات دقیق مدعای این دوست چه اقدامی می کنید؟یکی از رهیافت ها، استفاده از .قرارمی دهد

پژوهشگران در این راستا به تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مکتوب . است) کتابخانه ای(پژوهش آرشیوی 

نامه ر این مورد ممکن است بنگرید به سالبه طور مثال د. در جهت رد یا اثبات این فرضیه می پردازند

پنج سال گذشته و به مطالعه تغییرات مدار حرکتی ماه در طی این مدت بپردازید و یا مدارک کشاورزی در
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یکی از . پزشکی پذیرش بیمارستان ها را در طی ماه، جهت اثبات یا رد این فرضیه مورد بررسی قرار دهید

ی بودن کامل آن در مقابل مصاحبه پرسشنامه و مشاهده محاسن پژوهش آرشیوی غیرعکس العمل

حتی مهم تر این . پرسشنامه و مشاهده دیده می شودواکنش و مقاومت در مقابل مصاحبه،،زیرا اغلب.تاس

در نتیجه پژوهش آرشیوی . توان آزمودن فرضیه ها را در طی مدت زمان بلند خواهدداشتکه پژوهشگر

گذشته جمع آوری شده و در حال حاضر در اختیار ما قرار بی اصولی که دراده ها و اعتباریاقدرت تایید د

  .گرفته است را خواهد داشت

زیرا بعضی اوقات .هست زی نپژوهش آرشیوی دارای محدودیت ها و معایبین روش،یعالوه برمحاسن ا

 حتی در صورت .اطالعاتی که نیاز به تایید فرضیه ای دارد؛ یا وجود ندارند یا کامال در دسترس نیستند

ص یتشخاز ناسره راد که مشکل بتوان سره نجمع آوری مقدار آن ممکن است آنقدر زیاد و متناقض باش

، استوارت و 1985جونز . (نتایج پژوهش های آرشیوی را باید ناکافی و ناتمام تلقی کرد ینرویوازا .داد

  ) 1993کامینز 

  

  )یپرسشنامه ا( پژوهش زمینه یابی- 5- 6

 هستید؟ آیا حق سقط جنین دارید؟ آیا تخلف ...دار مردم ساالری، جمهوری، استقالل طلب و آیا شما طرف

 در تحقیق زمینه از دستورات و مقررات ارتش باید موجب اخراج از ارتش شود؟ این قبیل پرسش ها نوعاً

 به تیابی پرسیده می شوند و یکی از سر راست ترین تکنیک ها تبیین افکار و احساسات مردم نسب

در تحقیق زمینه یابی نمونه ای از افراد از میان جمعیت بزرگ تر انتخاب .موضوعات مهم اجتماعی هستند

در . ها و احساسات خود پاسخ می دهندمی شوند که به یک سری از پرسش ها بر اساس نگرش ها، اندیشه

. قادر می کند،میم صحیحصورتی که نمونه گیری با روش علمی انجام شود پژوهشگران را به استنتاج و تص

با این که ارزش پژوهش زمینه یابی برای درک نگرش ها و رفتار مردم امری ثابت شده است ولی داده ها 

پاسخ ست که مردم همیشه به پرسشنامه هادلیل آن این ا. یا اطالعات حاصله همیشه دقیق نیستند
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یا این که نمی خواهند به . یاد نیاوردزیرا ممکن است حافظه آنها دقیقا گذشته را به .نمی دهند،دقیق

افشای اطالعات درباره خود بپردازند و یا این دقت کافی در فهم سوال مورد نظر و در پاسخ دادن از خود 

پاسخ هایشان از روی .است بعکس چون می خواهند که خود را خوب نشان دهند ممکن. نشان نمی دهند

 ها و معایب روش زمینه یابی عدم توانایی کامل پژوهشگر کمال صداقت نباشد، در نتیجه یکی از کاستی

وایزبرگ، کروزنیک و (به دریافت صحت پاسخ های آزمودنی مورد تحقیق به پرسش های دقیق می باشد 

 یبعیب دیگر این روش نحوه تنظیم کلمات پرسشنامه است، تا زمانی که پرسشنامه به نحو ) 1996بوئن 

برای نمونه سوال  .تنظیم نشود پاسخ به آن جهت دار و سوگیرانه خواهد بودطرفانه و به شیوه بی غرضانه 

اگر دولت بخواهد که ! زیر را در نظر بگیرید تا مالحظه کنید که پاسخ اکثر مردم به آن چگونه خواهد بود

و مردم مالیات بیشتری بپردازند آیا رهبری فی المثل نباید فداکاری را از باال شروع کند؟ و از حقوق 

مزایای رئیس جمهور و کنگره دو درصد بکاهد و یا حقوق بازنشستگی آنها را به سطح مردم عادی کاهش 

یوه بی طرفانه رعایت نشده و دهد؟علی رغم احساس فردی افراد در مورد مسأله یادشده، در طرح سوال ش

  . انتظار داردعمداً طوری طراحی شده که پرسش کننده جواب مثبت از اکثر پاسخ دهندگان رامورد،

  

   پژوهش ارزشیابی -6- 6

در سال های اخیر دولت آمریکا میلیون ها دالر هزینه صرف جلوگیری از اشاعه بیماری ایدز در آمریکا 

حال باید دید اقدامات دولت آمریکا تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده است؟ روان شناسان . نموده است

پژوهش ارزشیابی به روشی اطالق می . هش ارزشیابی می دهنداجتماعی پاسخ این سوال را به وسیله پژو

و به اصالح و بهبود برنامه های آینده کمک می . شود که با اتخاذ آن معیار سنجش تعیین می گردد

آیا اجرای برنامه جدید نطقه کوچکی به اجرا درآید مانند برنامه می تواند به صورت محدود در م.شود

 و یا باید به مقیاس یلی دانشجویان جدید را کاهش دهد؟ موثر افت تحصدانشگاهی می تواند به طور
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وسیعی به ارزیابی تاثیر برنامه ملی مدرنیزه کردن پرداخت؟ و آیا اجرای برنامه جدید دانشگاهی موجب 

  پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود؟

ای مثال علی رغم این که بر. نتایج پژوهش ارزشیابی اغلب به مباحث سیاسی بحث انگیز مربوط می شود

 چند دهه است که در دانشگاه به اجرا درآمده ولی تا کنون شواهد حاکی از موفقیت "برنامه هداستارت"

زیرا بعضی از بررسی ها . در واقع شواهد با یکدیگر متناقض اند. دانشجویان به نتایج قطعی نرسیده است

در . فقیت و حتی شکست برنامه را نشان می دهندحاکی از عدم موفقیت برنامه و بقیه حاکی از عدم مو

لذا جای تعجب هم نخواهد . نتیجه حاصل اینگونه تحقیقات منجربه تعبیر و تفسیرهای مختلف می شود

به ویژه که نتایج منفی تحقیقات .  تحت فشار سیاسی قرار بگیرند،بود که نتایج تحت تاثیر مالحظات

ه فشارهای سیاسی پیوسته پژوهش های ارزیابی را با مشکل مواجه در نتیج. تهدیدی برای دولتمردان باشد

متاسفانه برنامه ارزشیابی همان فعالیتی است که به طور فزاینده روان شناسان اجتماعی پیوسته . می کند

  ).1992، مور 1993، آرونسون 1989کوشلر (درگیر آن می باشند 

  

  یاجتماع ید کننده اعتبارپژوهش درروان شناسیعوامل تهد -7

  : شوند،عبارتندازی اجتماعیقات روان شناسی عوامل که ممکن است موجب کاهش اعتبارتحقیبرخ

  ستویژگی های درخوا- 7-1

اگر در خیابان کسی از شما بخواهد که به بیست مسأله ریاضی پاسخ دهید احتماال این در خواست را 

دلیل چیست؟ احتماال . آن را می پذیریدجلسه آزمون باشد  درشرکتولی در صورتی که . اجابت نمی کنید

به ویژه که آزمایشگر فردی . فرض شما این است که در انجام یک عمل معنی دار شرکت کرده اید

فرض داوطلبان شرکت کننده در یک آزمایش، تفسیرهایی است که .متخصص و صاحب صالحیت است

سیرهای خود را که تاثیر سویی در  تف دارددرباره هدف آزمایشگر پیش خود فرض می کنند که احتمال

اعتبار نتایج می گذارد، در پاسخ ها اعمال کند و گاهی هم طبق حدس خود سعی دارند که با همنوایی به 
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ضمنا ممکن است به . اجرای فرضیات آزمایشگر کمک کنند و یا از خود در این مورد تمایل نشان می دهند

ز شرکت کنندگان در یک آزمایش نشان از ارایه اطالعات ویژگی های درخواست ا.رد فرضیه هم بپردازند

این نشانه ها بستگی به مکان آموزش طرز رفتار ) 1990آرونسون (مورد انتظار و رفتار مقتضی دارد 

آزمایشگر و باالخره ابزار و وسایل مورد استفاده در آزمایش دارد هر یک از سه عامل فوق کافی است که 

  . متقاعد کند که تنها به انتظارات آزمایشگر پاسخ دهندشرکت کنندگان را متوجه و

  

   رعایت اخالق در پژوهش -7-2
بهترین راه جلوگیری از این عامل که نتایج را به مخاطره می اندازد بهره گیری از گول زدن یا فریب           

نحرف کردن در کار تحقیق م» گول زدن«منظور روان شناسان اجتماعی از اصطالح . آزمودنی هاست

تنها در این صورت آزمودنی ها به تغییر رفتار در رد یا قبول . آزمودنی ها از نیت و هدف پژوهش است

روان . فرضیه ها به صورت پیشدواری نمی نگرند و به پاسخ های مورد عالقه واقعی خود اقدام می کنند

انه به قصد متقاعد کردن آزمودنی به شکل ماهر» فریب«شناسان اجتماعی در بسیاری از موارد از سناریوی 

آزمایش را مخفی می دارند بلکه » گمانه های«آنها نه تنها فرضیات یا . ها از مقاصد خود استفاده می کنند

از همدستان یعنی کارمندان و همکاران خود به عنوان شرکت کننده استفاده می کنند که در یک صحنه 

  ).1997، و کورون 1990 آرونسون و همکاران ،1998سولزوارس نو . (با آنها همکاری کنند

ماهیت اخالقی و  موجب توجه به آزمایش های روان شناختی اجتماعی،استفاده مکرر از وسیله فریب در

به طور مثال تعدادی از منتقدان استداللشان این است که استفاده از فریب . روش شناختی آن شده است

ده می شود، منتقدان می گویند در صورت تداوم این روش به نهایتا منجر به شرکت کنندگان فریب خور

. صورت عمومی به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه ها، نقض نظم و انضباط اخالقی تلقی خواهد شد

آنها .  منتقدان به مسأله اخالقیات اشاره می کنند،ینرویازا).1988، گرین برگ وفالگر 1967کلمن (
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مفهومی که می خواهد .  اخالق است چگونه می تواند نام خود را علم بگذاردمعتقدند عملی که ذاتا خالف

  !باب معرفت عمومی را با ابزار فریب بگشاید

مانند این که آیا مردم را بدون معرفت و . در پی خواهد داشتتفاده از فریب محظورات اخالقی را مضافا اس

 را به آزمودنی ها گفت؟ آیا با شیوه تحت فشار آگاهی خودشان باید آزمود؟ آیا نباید هدف واقعی آزمایش

باید آزمودنی ها را آزمود؟ و باالخره عمدا باید آزمودنی ها را فریب داد و آیا آنها را طوری مجبور کنیم که 

در مقابل این ) 1990، آرونسون 1988، گرین برگ و فلگر 1976کوک . (خالف میل خود عمل کنند

تماعی رهنمودهای اخالقی را در دستور کار خود قرار داده تا از حقوق مسائل اخالقی روان شناسان اج

اطر یکی از مقررات اخالقی لزوم توضیح کافی و وافی به منظور رضایت خ .آزمودنی ها حمایت کنند

 ممکن است توضیحات ،صورت عدم نیاز به حداقل رضایت خاطرتنهادر.آزمودنی ها را گوشزد می کند

روش مشاهده طبیعی در انظار یعنی مراکز خرید اماکن عمومی یاخیابان ها  که ازمانند زمانی.حذف شوند

 ید مین نکته تاکیبه عالوه اصول اخالقی برا). 1990، 1996انجمن روان شناسی امریکا . (استفاده می شود

 در ناراحتی وزیرا نباید آزمودنی ها.ت که تکنیک دیگری در دسترس نباشد فریب زمانی مجاز اسکندکه

در این راستا بالفاصله . خطرهای احتمالی برای آنها باشدفشار قرار گیرند و شرکت آزمودنی ها باید فارغ از

یعنی توضیح کامل و دقیقی از شیوه های . پس از انجام تحقیق شرکت کنندگان باید کامال توجیه شوند

 بوده و در صورت استفاده از فریب توضیح باید منطقی و کامال افشاگرانه.اربردی تحقیق به آنها ارایه شودک

موسساتی که پژوهش در آنها انجام می گیرد باید مجهز به هیاتهای . باید دلیل یا دالیل آن بیان شوند

  .حرفه ای جداگانه برای ارزیابی هر آزمایشی به منظور رعایت کامل رهنمودهای اخالقی باشند
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  :خودآزمایی فصل دوم

   دکارت و سایر اندیشمندان توضیح دهید؟روش تحقیق را از دیدگاه -
 را نام برده و هر یک را توضیح دهید؟ ی اجتماعیدرروان شناس انواع روش های تحقیق -

  فرضیه و نظریه را تعریف کنید؟-

  از نظر ریمون کیوی مراحل روش علمی را توضیح دهید؟-

  دهید؟ آیا موضوعات روان شناسی اجتماعی تحقیق پذیرند یا خیر؟ توضیح -
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  ی اجتماعی روان شناسیه هاینظر: فصل سوم

    فصلیهداف آموزشا
 گرفته شده است با گسترش یونانی یق آمده است که از تئوریدن و تحقیشی اندیدر لغت به معنا هینظر

چه اگر. اطالق شده استیمسئله اق درباره هریدن وتحقیشیافته و به اندیزتوسعه ین واژه نی،مفهوم اعلوم

 ی اجتماعیروان شناس  باشد،دراما هر چه.شده است ازمناظرگوناگون یف متعددیار آن مفهوم،تعی درباره

 ی برمیند حل مسائل نظررو را دریدی کند،افکار جدیزه میجاد انگیر رشته ها، ایهمچون سا

 که یهد به طور از موضوعات و مسائل مورد بحث را ارائه دیی کند تا الگوهایت میمحقق را هدازاند،یانگ

 ی تازه است و میات علمیالهام بخش فرض از مسائل عرضه کند،یمع ترل جایف و تحلیک توصیبتواند 

   با مطالعه فصل حاضر بتواند،  دانشجو رودینرو انتظار میاز ا. ات تازه تر منجر گرددیتواند به نظر
 . گوناگون پرداخته و کاربرد آن را بداندراظمنه از یف نظریبه تعر -

 .ریا خی را دارد ی پردازیت تئوری قابلی اجتماعیا روان شناسیح دهد که آیتوض -

حوزه روان چه در ویچه در حوزه جامعه شناس(ی اجتماعیات مرتبط با روان شناسی از نظریبه برخ -

ر یف و تفسی،وبردرخصوص تعریات اجتماعیم درخصوص واقعیورکات دیجمله نظراز)یشناس

، مرتن یه مبادله اجتماعینز و نظرمهو،ی اجتماعین و نقش هایابل نمادمتقه کنش ینظردوی،میاجتماع

حث ساخت و مباات روزمره،گشتالت ویشتن درحیش خویه نمای مرجع،گافمن ونظریه گروه هایونظر

ح یمسلط شده وآنهاراتشر...نگروی لئون فستیسه اجتماعیه مقاینظرن،ی لویدانی می،تئوریسازمان گروه

 دینما

 روان ی های ،تطابق تئوریه علمی نظریکل به اهداف فوق،فصل حاضربه سه قسمت دنیرس یدرراستا

 ی معاصر در دوبخش حوزه نظری اجتماعی درروان شناسی نظریدگاههای ودی علمی های باتئوریشناس

ک ازآنها یب به هریم شده است که به ترتی تقسی وجزئین قسمت فرعی وچندی وروان شناسیجامعه شناس

   .د شویپرداخته م



 57

  

  یعلمه ی نظر-1

در .دیآی بدست میم چند قانون علمیم است که از تعی ساخت و ارائه تئور،یق علمین مرحله تحقیآخر

-ین مییتب نمودهارایادی است که تعداد زیطافته مرتبیم ی متشکل ازچند قانون تعمیواقع هر تئور

 ی علّ یرهایم و متغیکب از مفاهمر است ویاوستهیه مرتبط و پی چند فرضی به عالوه حاویتئورهر.کند

 کند که ی جلوه میتی به صورت کلیعنی زهستین یاسیستم قیک سی ی از طرفیتئورهر. استیوارتباط

  .خته شده استات سیق آن کلیبراساس مصاد

 از سازه ی مجموعه ایتئور« گرددکه یمتذکر م دهد،ی ارائه میه از تئور کیفیدر تعر) 1973(نگر یکرل

 یده ها را نشان میک از پدیاتستمی سی است که نگرشی منسجممفروضاتو فیتبط وتعارمر میهاومفاه

  .دهد

ع و ی وقاینیش بین و پییح، تبیرها و با هدف تشرین متغیارتباطات موجود بد بری ها عموماً تأکیتئور

 ی تریج کلینتاوند داده و محقق را قادر به ابراز یگر پیکدیج مشاهدات را به ی نتارند وی گیشکل مده هایپد

 را در توسعه ی اهداف عمده ا، های تئوریدگاه علمیداز.کندیرها مین متغیارتباطات موجود برها ویاز متغ

 است ینی معیک حوزه ی موجود درم دانشیص و تنظیتلخ،ی هدف تئوریاز سوئ. کنندیعلم دنبال م

.  دهندییایگو ویخلوص، معنفرد،قات منی تحقی تجربیافته های  دارند که بهی ها سعیگر تئوری دیسوواز

ع مشاهده شده و ارتباطات موجود ی را در مورد رخداد ها و وقایحات بالنسبه موقتی ها توضیبه عالوه تئور

ن یاً ایمرتبط اندوثانگر یکدی با ییرهای دهد که اوالً چه متغی نشان می هر تئوریعنی. ندینمایارائه م

  . ارتباط اندگر دریکدیرها چگونه بایمتغ

 موجود یات و تئورین واقعیه  بیک ارتباط دو سویوت ها هستندین در ارتباط با واقعی ها همچنیتئور

ع مشاهده شده تست و یبراساس وقاهم  وشدهل یتشکع مشاهده شده،ی در واقع از وقایورک تئی. است

ق مشاهده یر شده از طی شواهد گردآوریلهی وسنجش به وسی قابل وارسیتئور هریعنی.شود یمده یسنج
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سنجش  وی وهم وارسیب تئوریهم به منظور ساختن وترکت ها رایاقعو علوم،ین اهالیبنابرا.و تجربه است

 توان متصور شد که نشانگر صحت و ی را میاتی خصوصی علمیک تئوری یبرا برندی به کار میتئور

  : استیدگاه علمی از دیخلوص آن تئور

با موضوع مورد ارتباط ات مشاهده شده را دری واقعن ییت تبت و قدرید قابلی بای می علمیک تئوری -

 ی مورد بررسیده ی مرتبط با پدیو چراها علل موجودیستی بایگرهر تئوریبه عبارت د. داشته باشدیبررس

ا و مدلل صورت ی روشن و گوی سهل و ساده و در چهارچوبیقی االمکان در طری حتین ابرازاتیچنراابراز و

 .ردی گیم

 از قبل ین علمیات مشاهده شده و منطبق با قوانید متناسب و منسجم با واقعیبای می علمیرک تئوی -

 .س شده باشدیتأس

به عبارت .  فراهم سازدیسنجش آن تئور وید ابزار،وسائل الزم را جهت وارسی بای می علمیک تئوری -

زمتعاقباً یات نیفرض. ت بدهدات قابل تسیرضاسات را در قالب فی ساخت قید اجازه ی بای میک تئوریگر ید

ات ین فرضی و تست ای داللت داشته باشد که محقق درصدد مشاهده آن هاست تا با وارسیعواقبدبری بایم

 . مربوطه حکم صادر کندیت اطالعات و داده ها از تئوری در مورد حمای تجربیبه گونه ا

نه را جهت پژوهش ها و ی زم بوده وید علمیات جدی جهت کشفید محرکی بای لزوماً میک تئوری -

 .دیه نمای باز و تهی آتیقات علمیتحق

  

  ی علمی با تئوری اجتماعی روان شناسی هایتطابق تئور - 2

د مشخص ی بایم، یا عالیآل ده ی ایارهای معی برخ، ی علمیت تئوریمباحث مربوط به ماه دریبه طور کل

 روشنفکرانه جهت ی  ابزاریتئور ، اخصیقیدر طر. گرددی تلقی علمی به نحو معقولیک تئوریشوند تا 

 یعمل انتقال منطقونموده مبادرت  استنتاجم وی است که محقق بتواند به تعمییو داده هام اطالعات یتنظ

م و یح، تنظی، توضیدر بررس ها،ی تئوریاز طرف.جام دهدگر انی دی از اطالعات را به مجموعه یمجموعه ااز
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ر علوم از یش از سای بیعیک و طبیزیعلوم فن راستا یدرا. روندیبه کارمات موجود ی از واقعیکشف موضوعات

 باالخص از یعلوم اجتماع.ئل آمده اند نای علمی هایل و ساخت تئوریب، تشکی به ترکیجمله علوم اجتماع

 تا مدت ها یعلوم اجتماع. ده استی خود لطمه دی نظریدگاه هایو متناسب با د  متقنیفقدان چهارچوب

افتن ی به ین توجهیچن. ده ها بودیل در پدی دخیت و چون و چرای عل بهات بدون توجهیفتن واقعایمتوجه 

ن مطالعات یتشکل ام ویمع الوصف تنظ. شدینفرد درعلوم اجتماع از مطالعات میسبب تراکم انبوه،اتیواقع

 ی علمافتی رغم کاربرد رهیعل. صورت گرفته استی به کندی به اسم تئوری تری کلیدر درون مجموعه 

گر شعب علوم یهمانند دن رشته ی،ای اجتماعی قابل استناد درروان شناسیافته های از یادیو تراکم حجم ز

 یروان شناس. افته استین دست یعی و طبیکیزی علوم فند همانی معتبریت علمی به موقعیاجتماع

 که در علوم یود به گونه ا موجیافته های از ی علمیمینه ها قادر به تعمی زمیاری هنوز در بسیاجتماع

 یاینیش بیت الزم جهت پین و ظرفیی فاقد قدرت تبی مرسوم است نبوده و به عبارتیعیک و طبیزیف

مورد رتوافق الزم د هنوز اجماع ویوان شناسان اجتماع از ریارین بسیدر بگری دیازسو. استیق علمیدق

-یف مین و تعریی معقول و مقبول تبیگونه ات ها به ین واقعیات مفروضه کدامند و چگونه اینکه واقعیا

 یقد بوده و برخقت را فاب مطای ضابطه ی اجتماعی روان شناسی هایباالخره غالب تئور وشوند وجود ندارد

  .ار ندارندی در اختیمتد الزم را جهت سنجش و تست تئورووسائل ها ابزار واز آن

  

   معاصری اجتماعی در روان شناسیظر نیهادگاهید -3

در ک ی تئوریازمند وقوف به حوزه هاین، معاصری اجتماعی در روان شناسی نظریافت هایناخت رهش

 علوم ی از دومنبع نظری اجتماعی روان شناسیه هاینظرچه غالب . استی و روان شناسیجامعه شناس

رو در قلم به عنوان مثال.افته استین حوزه وضع و بسط یه کرده و در ای تغذی روان شناس ویاجتماع

و ) reference group( مرجع ی، گروه ها)role theory( نقش ی هایتئور،ی جامعه شناسینظر

 action( عمل ی؛ تئور)R.merton(روبرت مرتون ) anomie and devianu( و انحراف ی آنومیتئور
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theory (نز ستالکوت پار)T.parsons(نقش یفای ای های؛ تئور )role preformanu (نگ گافمن یارو

)E.goffman (میدورک ی آنومیو تئور) durkheim( یت اجتماعی اصالت واقعثیحاز)social fact 

paradigm(،ی کنش سمبولیتئور) symbolic interactionism (د یجرج هربرت م)G.H.mead (

 روان یدر قلمرو نظرو  )  social definition paradigm (یم اجتماعیا تفهیف یاصالت تعرث یازح

 transformation of psycholoqiul (یط اجتماعی به محیانات روانی انتقال جریتئور،یشناس

precesses in society ( سولومن اش)S.asch(شناخت ناهم آوا ی، تئور )شناخت ناموفق (

cognitive dissonanuنگر ی لئون فست)C.festinger(ن ی لویدانی می، تئور )field theory ( کورت

 اعمال یو تئور) heider(در یها) cognitive bolunce (ی توازن شناختی، تئور)K.lewin(ن یلو

 freud'sد ی فروی روان کاوی گشتالت؛ تئوریمتفرع از حوزه  ) newcomb(و کامب ی نیارتباط

theory of psychoanalysis ,»کسون یار» تی شخصیتئور)Erickson ( ی روانکاویمتفرع از حوزه 

)psychoanalysis ( یریادگیت و ی تقویتئور«وباالخره «)reinforcement and leaning (لر و یم

 social exchaugo theory (جورج هومنز» ی اجتماعی مبادله یورتئ«و ) hiller dollard(داالرد 

of G.hmans ( اصالت رفتار یمتفرع از حوزه )behaviorism (ل الزم ین دلیبه هم. توان نام بردیرا م

 مرتبط وروان یات جامعه شناسیبه مجموعه نظر،ی اجتماعی روان شناسیره مباحث نظطیاست تادرح

 ی وسپس به حوزه روان شناسی ابتدابه حوزه جامعه شناسینرویازا.  افکنده شودی مرتبط نظریشناس

طه ها یک زحی درهری اجتماعیات مرتبط باروان شناسی شودنظری مین راه سعیودرا. شودیپرداخته م

  .آورده شوند

  

 یزه جامعه شناسحو -3-1

افته ین یکو وضع،بسط و تیاسشن در بستر جامعهی اجتماعیشناس روانیهایها و تئورهی از نظریبرخ

ک ی تئوریهاازمند وقوف به حوزهی معاصر نی اجتماعیشناس در روانی نظریهاافتین روشناخت رهیااز.اند
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ز داد ی توان تمیعمده م)paradigm(صر سه حوزه معایشناسجامعه دریبطورکل. استیشناسدر جامعه

  :ها عبارتند ازن حوزهیا. هستند) theory(یدگاه نظری چند دیها خود حاووزهن حیک ار ایکه هر

  social fact paradigm یت اجتماعیحوزه اصالت واقع -

 social definition paradigm یم اجتماعیا تفهیف ی اصالت تعریحوزه  -

 social behavior paradigm یاع اصالت رفتار اجتمیحوزه  -

 در ی نظریها از حوزهین طبقه بندی چنز،یتزر نیاست ور) G.ritzer(رز ی فوق از جورج رتیم بندیتقس

 structure of(» یساختار انقالبات علم«در باب ) T.kuhn( را با الهام از آراء توماس کن یجامعه شناس

scientific revolutions (انجام داده است.  

  

  )Social fact paradigm (یت اجتماعیاصالت واقع -1-1- 3

جامعه شناس ) E.durkheim(م یل دورکی توسط امن باری نخستیت اجتماعی اصالت واقعیه حوز

 خود را که همان ی جامعه شناسی اصول اصل،)suiecide (یکتاب خودکشدر ی و مطرح شدیفرانسو

 یله ی که به وسیم معتقد است که دانش اجتماعیدورک.بنا کرده است را  استیات اجتماعیمطالعات واقع

ر ی و غی فلسفیخصلت داشته باشد، ی و علمی عملیاش از آن که جنبهیب،د یکنت واسپنسر وضع گرد

 خارج و جامعه به ید از حالت تعقالت و تفحصات صرف فلسفی بای مین رو جامعه شناسیاز ا. داردیتجرب

 ین روش تجربیم، ایدگاه دورکیاز د. ردی قرار گیعلم و یب تجری مورد بررسینی عیعنوان موضوع

)empirical research (جهت خارج ساختن جامعه.سازدیز می را از فلسفه متمایشناساست که جامعه-

 یم به وضع و توسعهی، دورکی به مطالعات اجتماعی علمیدن خصلتی فلسفه و بخشی از حوزهیشناس

  .همت گماشت) social fact(» یت اجتماعیواقع« به نام یمفهوم

 ی و واقعینی عیادهیا پدی، امر یمیشموضوعات مرتبط بامشابه  را یت اجتماعی واقعدیبایم میبه نظر دورک

)real thing (ء یک شیم یبه گفته دورک. کردیتلق)thing (چون فکر ی ذهنیاز امر )idea (ز یمتما

 محض یت ذهنیق فعالی از طری گردند که به سادگیاء درواقع همه موضوعات معرفت را شامل میاش.است
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 یعنی) mind(ج مغز خار را ازید اطالعاتی بایآن ها مو جهت شناخت ن ریاز ا.ستندیقابل شناخت ن

-یروش تفهم با، یت اجتماعین است که واقعیم ای دوکی مهم گفتهینکته . رامون کسب کردیط پیمح

 و ی واقعد به مطالعهیبای م آنیکه جهت شناخت و بررسست، بلین یعلم و شناخت ی قابل بررسیفلسف

  : که عبارتندازدهدیز میتمازهم ت ها را ی دوطبقه از واقعیو. دست زدیتجرب

 )  social facts (ی اجتماعیهاتیواقع .الف

  )psychological facts (ی روانیهاتیواقع  . ب

  :اندییها قابل شناساتی دو دسته از واقعی اجتماعیهاتیدر گروه واقع

 ی مادی اجتماعیهاتیواقع - 1

 یرمادی غی اجتماعیهاتیواقع - 2

 قانون دارند؛همانند) real material entities (یواقع وی مادی،خصلتی مادی اجتماعیهاتیواقع

)law (یو معمار) architecture ( یرمادی غی اجتماعیهاتیواقعو) non-material facts(آن به 

 دارند؛ قرار و وجدان ی نداشته و اغلب در آگاهیت مادی شود که ماهیق م اطالیت اجتماعیدسته از واقع

ات ی واقعمیدورکبه نظر . و نظائر آنی، آنومیگانگی چون بیانات اجتماعیر طرز فکر، نگرش، جرینظ

-ی محسوب می خارجیط برفرد بوده و نسبت به او امری محیرمادی و غی در هر دوشکل مادیاجتماع

 هستند که ی وفطری موروثیهادهی پد)psychological facts(ی روانیهاتیعواقگری دیسواز.شوند

 یهاتیواقعسه بایها درمقاتین واقعی امیدورکظربه ن. قرار دارندیشناس مطالعات روانطهیحصرفاً در

 شوند، بلکه برعکس یمحسوب نم) External (ی خارجیامرط برفردنبوده ونسبت به اوی محیاجتماع

  .ها سلطه و احاطه دارندبر آن،افراد یتماع اجیهات یواقع

  :کندیم می به دونوع عمده تقسیرمادی و غیت مادی را در هردو وضعیات اجتماعیواقعن یم همچنیدورک

  ) social structures (ی اجتماعیساختارها.  الف

 )social institutions (ی اجتماعیهاا سازمانینهادها   . ب
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ک نهاد یا ی و یر گروه، بوروکراسینظ) real structure (یختار واقعک سایتواند ی میت اجتماعیواقع

  .ا دولت باشدیچون نهاد خانواده ) real institution (یواقع

 را یا نظام اجتماعیجامعه ،یت اجتماعی واقعی حوزهیهانیسیاز تئور) T.parsons(تالکوت پارستز 

ا ی یگر کنش متقابل داشته و به اعتبار انتظام ذاتیکدی اداند که بی مییهاا گروهیافراد  مرکب از یامجموعه

 ییهاست مرکب از جزءیسازمان مجموعه ا. شودیخوانده م» یسازمان اجتماع«، خودیروابط استوار درون

 ی دو وجه اصلی هر سازمان دارایاز طرف. ن استی معیردار کاعهده، اجزاء ی هیک به سود بقیکه هر

رد یگیان اجزاء سازمان صورت می که میداری از روابط نسبتاً پایع ناشوض .»ساخت و کارکرد«: است

 یتوان به معنای ساخت را مو . شودیآن سازمان گفته م) behavior(» رفتار«ا ی) function(» کارکرد«

 و ی و ذهنیها دانست که صورت انتزاع از روابط و نقشیان اعضا و شبکهیت شده بیروابط مستقر و تثب

ب اعضا و اجزاء مجموعه و با توجه به ی است که براساس ترکیبات و نظاماتید و سازمان آن ترتن داریاعتبار

  حوزهی اهالی عمدههدف. داردیترینی مشهود و عید و جنبهیآی آنان به وجود میهاتیها و فعالنقش

-ن آنی بیاطات درونارتبهاون ساختارهاو سازمانیا)nature(تی ماهی درواقع،مطالعهیعت اجتمایواقع

 یهامنحصراً توسط ساختارها و سازمانم،یو تفه) behavior(ن حوزه رفتار یبه نظر طرفداران ا.هاست

  .شوندین میید و تعی تولیاجتماع

از ،توانیها من آنیترک است که از مهمی چند مکتب و نظرگاه تئوری حاویت اجتماعی واقعی حوزه

) conflict theory(»  تضادیتئور«و ) structural-functionalism(»یعملکردـیساختار«یتئور

  . نام برد

اند، ت دادهیرا مرکز) social theory (یت اجتماعی واقعیتضاد مطالعه وی کارکرد-  یهردو مکتب ساخت

   :عبارتنداز  ازآن تفاوت هایبرخ.اند باهم متفاوتیات اجتماعیل واقعین و تحلییمعهذا در نحوه تب

 ی میک نظم و توازن و همکاریوسته و در ی مرتبط و پیا را به گونهیات اجتماعی واقعانیردگراکارک - 1

 هر یعنی. ده استیگردفرض ) social system (ی اجتماعیستمین مدل جامعه به عنوان سیدر ا.ندیب

 یهان با بخشینابیط ب که هر بخش در اتبایال شده به گونهی تشکیعناصر مرتبطها و ازبخشجامعه
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به سر ) Equilibrium( متوازن و متعادل یتیوضعهمواره در متشکل،ین مجموعهیچن. قرارداردیگرید

 . بردیم

 . گر کمک کندی دیها بخشیکند که به حفظ و بقای عمل میقیطر دریستم اجتماعیهربخش از س - 2

 آن بخش منتقل شده گر بهی دیهاک بخش به علت ارتباط آن بخش با بخشی در یریی هر تغیاز طرف - 3

) Function(گر عملکرد یبه عبارت د.دهدیت متعادل و متوازن قرار میک وضعیستم را دریو کل س

 آن منجر یجتاً عملکرد کلیستم و نتیست که به انسجام، ثبات و اعتدال کل سیاها بگونهبخشک ازیهر

ار دارد و رباالنس و توازن ق ازیتک حالی همواره دریتم اجتماعسیک سیرو جامعه به عنوان نیاز ا. شود

ر ییک بخش ضرورت تغیر درییگردد که تغیباعث م) Systemic linkage(ک یاتستمیوند سیپ

  .جاب کندیستم را ایگر سی دیهادربخش

  :معتقد است کهمکتب تضاد،گر ی دیاز سو

افکار مارکس ن مدل عمدتاًبرآراء ویا.، کشمکش و تضاد حاکم استینظمیب یات اجتماعین واقعیب- 1

)K.marx (استوار است. 

 تکامل ی ازپروسهیدهد که درآن نظامات اجتماعیه بدست م جامعیحرکت تکامل ازیمارکس مدل- 2

ن خود یشیستم پیحاصل تحول س ،یستم اقتصادیس هریعنیاند،گر شدهیکدین ید جانشیبط تولرواابزارو

 . است

د تصاحب و کنترل ی که در آن ابزار و وسائل تولیقی طریعنید ی تولیبه نظر مارکس روابط اجتماع- 3

 روابط ،ی جوامع صنعتیدارهیستم سرمایدر س.اندان نهادهی را بنیش طبقات اجتماعیدای پیهاهیاند، پاشده

د را در تصاحب یه و وسائل تولی که سرمایاطبقه:  شده استی اصلید موجد دوطبقهی تولیاجتماع

 یطبقه(د است یه و ابزار تولی که صاحب و کنترل کننده سرمایاو طبقه) ای پرولتاریطبقه(وکنترل ندارد 

ن ی در بیا طبقهیباعث رشد آگاه،ین روابط اجتماعی حاصل از چنیاهبه نظر مارکس تضاد طبق). بورژوا

از .دهدیدار قرار مهی سرمای بالقوه در مقابل طبقهیاعنوان طبقهن طبقه را بهیو اه است،ا شدیپرولتار

ن نظام یا.گرددی متولد میدید جدی تولیماعروابط اجتدویآی حاصل میدی نظام جدین برخوردمنافعیچن
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 وجود آن ، مشخص جامعهیخیندتاریک فراینوان عبهسم است که یالی مارکس سوسیهینظرددریجد

  .دا کرده استیضرورت پ

 یاتضاد طبقه مارکس،ی از اصول نظرتعانت مدل تضاد و با اسی عمدهیهانیسی از تئور»رالف دارندورف«

ت نظامات ین خصوصیتربه نظر دارندورف مهم.داندی می و تکامل اجتماعیخیتار ی محرکهیرویرا تنها ن

ده که در ی بنا گردیا، ساخت جامعه به گونهیدر هر نظام اجتماع.ر، تضاد، اجبارییتغ:  عبارتند ازیاجتماع

 یها داران گروهیک از ایهر. گر مشهود استیک گروه بر گروه دی ی سلطهیعنی از قدرت یآن سلسله مراتب

به نظر .دهدیگر قرار میکدی در تضاد با ها را آنین منافع مشترکی از منافع مشترک بوده و چنیامجموعه

 فاقد آن یتی واجد قدرت و اکثریتیتر است که اقلتر و ملموس محسوسی وقتیادارندورف، تضاد طبقه

هاو یریم گی در تصمی جهت نفوذگذاریاسیت در شرکت سی اکثریا شانس برایکه فرصت ی طورباشند، به

  .تصاحب قدرت موجود نباشد

  

 )Social Definition Paradigm (یاجتماعف یاصالت تعر -1-2- 3

 ی مبتنینماجامعه شناس آل ) Max weber(وبر  ماکسیف بر اصول نظری تعری حوزهیموضوع اصل

اکنش یف،عمل ین تعاری اامدیوپف کرده و اثریتعر خود را یت اجتماعیها موقعبر انسانبه نظر و. است

ن یاز ا. خود استیت اجتماعیف فرد ازموقعی،محصول تعری عمل اجتماعیعنی. به دنبال داردرا  یانسان

 نیبنابرا.ود خواهند بیواقعج،ینتاها درآن.ف کندی تعری واقعیات را به گونهها و موضوعادهیفرد پد اگریرو

ف افراد ی تعریات نبوده بلکه نحوهی واقعیشناس جامعهیموضوع مطالعه،یف اجتماعی تعریدگاه حوزهیاز د

  .ت استین واقعیاز ا

 را بر عهده دارد و از یا خود نقش فعاالنهیات اجتماعیف، انسان در ساختن واقعی تعریدگاه حوزهیبنا به د

 یه عنوان موجودن حوزه انسان بیدر ا.  برخوردار استیقیت حقی و هویت و استقالل فردیک خالقی

استقالل و زان یمبه را ... و  چون احساس، تفکریخصائلوجود ه شده و  در نظر گرفتمستقل و خودمختار
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 است که منبع و موجد ی درونیاهسته جوهرویانسان داران یبنابرا. دهدینسبت م انسان یخودمختار

  .اب باشدیسازد که فعال،خالق،سازنده و ارزیو او را قادر م است یت و عمل آدمیفعال

ن مکتب با یا.  است»یا نمادی یسمبول«مکتب ف،ی اصالت تعری متفرعه از حوزهی از مکاتب عمدهیکی

 در درون متن و یط معتقد است که رفتار آدمی در پروسه تعامل محیکیات ارگانیتوجه به فعال بودن ح

-self(شتن یشناخت خو وی اجتماعیشود و آگاهین میی تعی ذهنیاونهگ و بی اجتماعیانهیزم

conception (گران به وجود ی متقابل با دیهاق کنشی و از طری هم در اثر ارتباطات سمبولیپاز پابهین

 یلهیجتاً به وسی کند، نتی زندگیکیزیفزی و نیولط سمبیک محی، انسان درین تئوریطبق ا.ندیآیم

 یکیزی فیها انسان نه تنها به محرکیعنی. تواند، به کنش وادار شودی میکیزی و فیل سمبویهامحرک

 ی و ناشی اکتسابلب اغی سمبلیهامحرک.العمل داردز عکسی نی سمبلیهادهد بلکه به محرکیپاسخ م

 آموخته یط با معناتب، اردان بیرد و پاسخ ویگیک سمبل را فرا می و ارزش ی فرد معانیعنی.اندیریادگیاز 

  .آن سمبل داردشده از

 آگاه ی است که از تجربهیک ساختار اجتماعیاساساً ) self(ت ی شخصی مکتب کنش سمبولیاهالبه نظر

 دست یداخته و پر و ساختهیمحصول تجارب اجتماع،»ریضم«ا ی» خود«گر یبه عبارت د.تبرخاسته اس

ل ی رادرتشکیط نقش مهمین فردومحیها معتقدند که تعامل بیول کنش سمبیاز طرف.جامعه است

 »زبان«کند یل میط تسهیمحن فرد ویند تعامل را بی که فرایلعام. برعهده داردیت و شعوروآگاهیشخص

بخشد بلکه عامل ی میا تازه خود ابعادیکیولوژیت بیا داشتن قدرت تکلم نه تنها به قابلیانسان . است

م یمفاهها،دگاهیبا زبان انسان د. سازدیل و ممکن میتسهرا ) Socialization (یریان جامعه پذیجرزبان،

  .گرددیسر می می کرده و کنترل اجتماعیگران را درونیو نکته نظرات د

 شدن یان اجتماعین جرییل و تبیشناس همانا تحل جامعهیفهی وظنیترمهمن مکتب،یروان ایبه نظر پ

-ین میمع را مشخص ویابد،رفتاروییرد راه م جامعه به درون فن مسئله که چگونهی ای بررسیعنی. است

  .گرددیر فرد میا ضمی از خود یکند وجزو
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 )Social behavior paradigm (یاصالت رفتار اجتماع -1-3- 3

دگاه یاز د. استیاصالت رفتار اجتماع ی توجهات اهالی اصلیحوزهط محاط برفرد،ین فرد و محیرتباط با

ط اعمال ی که فرد در محیاراً رفتی از رفتار گذشته است و ثانی محصول فردیهی رفتار فعلاوالًن حوزه،یا

 یرورو، نیازا.سازدی را متأثر می آتی رفتارها دارد که خود متقابالًی را درپیجیهمواره عواقب و نتاکند،یم

ل رفتار عامط یرات در محییو تغن رفتاریب)Functional felation(یون به ارتباط عملکردیفتاررتوجه 

 ی تابعین رفتارفردیشود و بنابراین میی تعیخارج یهات محرک ی ماهیلهیپاسخ فرد همواره به وس. است

ج رفتار ینتا«ن یبون، ارتباط یبه نظر رفتارن یبنابرا.است)External stimuli(ی خارجیهاازمحرک

 اصالت رفتار ی وافر حوزهیسع. رفتار استی اجتماعیشناس روانیموضوع اصل»رفتارفرد«و» طیفرددرمح

عواقب که یاز آن جائ. باشدیه میت رفتار فعلی رفتار گذشته و ماهیطین عواقب محیمتوجه ارتباط ب

 سبب بروز ینکه چه عاملیردارد، شناخت ای تأثیفعل وحدوث وحالت رفتاری رفتار بر چگونگیگذشته

ه یوث همان رفتار در حالت فعل حدینیبشی جهت پیاهیتواند به عنوان پایده، می در گذشته گردیرفتار

  .کار رودبه

 یحوزهو تی اصالت واقعی حوزهیعنی یشناسجامعهگر دری دیاصالت رفتار با دوحوزه ی نظریحوزه

 فیتعرت وی واقعی،هردو حوزه»نریاسک«الخصوص یعلون،یدگاه رفتاریاز د. متفاوت است فیاصالت تعر

 ی و انتزاعی جوهریمیبداع مفاهجاد و ایبا ا بوده است و یرعملی و غی، تعقلیانتزاع ییهادگاهی دیاجتماع

ده ی پدی را ازتوجه به مطالعهیشناساند که جامعهنموده ین دو سعی ارتباط ایانسان و جامعه و نحوهاز

 یها محرکیعنی آن ین کنندهییو عوامل تع) Behavior( که همان رفتار یدی و کلیمفهوم اصلو

سم ین ارگانین تعامل بای مطالعه جری مدعی اصالت رفتار از طرفیحوزه.منفک سازند جدا و ، استیطیمح

دگاه یدون بامفهوم کنش متقابل ازیدگاه رفتارید کنش متقابل از ی مفهوم و چگونگیول.ط استیو مح

 فعال یعنصران تعامل،یجر،فرددریدگاه مکتب کنش سمبولیه از دچ.ها تفاوت داردیکنش سمبول

)Active (الق خو)Creative (ف و یبلکه به تعر.دهدیکه منحصراً به محرک پاسخ نممده به شمارآ

به ،ر رفتایحوزهدر مقابل . را بروز دهدید کنش مقتضورزد تا براساس آن بتوانیر محرک مبادرت میتفس
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ه نظر ب. ان تعامل قائل استی فرد در جری برای عمل کمتریخالق نگاه نکرده و آزادا وی پویرد با خصلتف

 انسان به شودوین مییتع) External stinuli (یت محرک خارجی ماهیلهیون پاسخ فرد به وسیرفتار

 است که یهیبد.  استی خارجیها از محرکی تابعیمدنظر است که رفتار و ینی ماشیصورت موجود

 را یتار آدمز رفیها ن آنز شده است، چهی نیروان مکتب اصالت اجتماعی از انسان توسط پین تصوریچن

 و تی واقعیروان حوزهین پیتنها اختالف ب. دانندی می اجتماعیها و ساختارها با ارزشی هارممعلول ن

 پنداشته و ی اجتماعیهازمان را ساختارها و سای کنترل آدم،منبعین است که اولی رفتار درایحوزه

  . فرض کرده استیط خارجیسم و محیانان ارتباط ارگیها در جرت کنندهیج حاصل از تقوی آن را نتا،یدوم

ا یاست که مترادف با مفهوم پاداش ) Reinforcement(ت یون تقوی رفتاری برایدی و کلیمفهوم اصل

-فرد عمل( که برعامل یریرابطه با تأثت کننده تنها در یتقو. استدهیاستعمال گرد) Reward(ق یتشو

) عمل کننده( بر فرد یریأث که تیاکنندهت ی تقوین رویااز.ف استیگذارد،قابل تعریم) کننده

ت یت مؤثر،سطح محرومی عمده تقویهان کنندهییتع ازیکی.شودی محسوب می آنی کنندهتیتقونگذارد،

 عمل ی مؤثریت کنندهیتواند به عنوان تقوی غذا م گرسنه باشد،یردبه عنوان مثال اگر ف. فرد عامل است

ت یگر تقویغذا د نداشته باشد، یرسنگ احساس گی چنانچه ویول.ل دهدیت او را تقلیه و سطح محرومکرد

ستند ی نیکیولوژیزیف یهات کنندهی تقویها از طرفت کنندهیتقو. نخواهد بودی وی برای مؤثریکننده

-ی مها را فرادهیپداء وی ازاشی برخاز بهیها ن انسانیعنی.اندمرتبط) Fearning (یریادگی با مسئله یبرخو

 عمل ی مؤثریهات کنندهیتوانند به صورت تقویها مها فراگرفته شد، آناز بدانی که نیانرند و زمیگ

اعمال ) negative(یومنف) Positive(توانند بدو صورت مثبت یم) Finforcers(ها ت کنندهیتقو.کنند

ن  جهت باال بردیدادی رویهاد محرکی است که نشانگر تشدیا بگونهیطیرات محیی تغیوقت .شوند

 یبه عنوان مثال وقت. مییگوی مثبت میت کنندهیآن را تقونده است،ی در آیحتمال حدوث رفتارا

) فروش(ن عمل یج حاصل از ایرساند نتای را به فروش میی را زده و کاالیا در خانهیگرد دورهیفروشنده

در ) فروش در درب منزل ( راین رفتاریدارد که چنی درآمده و او را وامی رفتاریت  کنندهیبه صورت تقو

. نده استی در آیز در جهت باال بردن احتمال حدوث رفتاری نی منفیت کنندهیتقو.ز تکرار کندینده نیآ
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به .دهدی می فرد معنیط خارجی از محیزیا کسر چیعمدتاً به مفهوم خارج ساختن  یمنف ت کنندهیتقو

 را که مشغول مطالعه است باال ی فردیاالً توانائاحتم بلند و پر سروصدا،یوئیش کردن رادعنوان مثال خامو

و خاموش ی رادینده، وقتی فرد جهت مطالعه در آیین توانایبنابرا. دهدیبرده و بدو امکان تمرکز حواس م

  .ابدیش یباشد ممکن است افزا

ه ز توجین) Punisher(ه کنندهیا تنبیامل مجازات کننده ها، به عوت کنندهیون در مقابل تقویرفتار

مثالً . »دهدیت پاسخ متعاقب را کاهش می که تداول و عمومیعواقب«ا مجازات عبارت است از یه یتنب.دارند

نوع .کندی میرین جلوگا از آیل داده و ی از طرف فرد تقل راید به شالق زدن امکان تکرار عملیا تهدیشالق 

 یعنی ) Masochist(ست یک مازوخیبه عنوان مثال . فاوت استهات نسبت به افراد متی تنبیرگذاریتأثو

برد، احتماالً از شالق خوردن لذت برده و آن یدن لذت میسم است و از درد کشی سادی که دچار نوعیکس

جهت درکنند که یه میون توصید رفتاریتواند به شمار آی نمیه کننده مؤثرین تنبیکند و بنابرایرا طلب م

 ی زندگیخچهیتار ویکیولوژیزی فییهایژگید به ویابیها منندهه کیتنبها وق کنندهیانتخاب واعمال تشو

 همواره یول. یها هم مثبت اند و هم منفق کنندهیز همانند تشویها نکننده ه یتنب. افراد واقف بودیشخص

شوند، یاعمال م) Response(پاسخ ) Frequency( و تداول یها با هدف کاهش فراوانه کنندهیتنب

 شکل ه دریتنب. ه استی از تنبینشانگر فرم مثبت، خالف از او سرزده ی که عملیاقعشالق زدن بچه مو

 ی عمل است که به عنوان عاملی از صحنهید به خارج کردن پاداشیا تهدی به مفهوم خارج کردن و یمنف

د به خاموش کردن یا تهدیبه عنوان مثال خاموش کردن و . رودی به کار میا اصالح رفتاریل یدر تقل

  .ن رفتار واداردر آیی شده ممکن است به اصالح و تغ از او صادریستی را که رفتار ناشای کودک،ونیزیتلو

همواره در  ط اویمحو)Actor(ن فردعمل کنندهیه بیق وتنبی برتشویارتباط مبتن رفتار،یدگاه حوزهیازد

گر توسط عوامل ی دی و برخیعیط طبی محیلهیها به وس از آنیان دارد که برخی جرییدرون الگوها

ق ی است که درآن تشوییالگوه،یق و تنبی بر تشوی مبتنی ارتباطین الگویترساده.شوندین میی تعیاجتماع

به .ت فرد مشهود استین الگو اغلب در زمان طفولیا. شودی ظاهر میا کنشی یت متعاقب هر عملیا تقوی

 بلوغ ی به هرحال در دورهیین الگویچن.استن همراه ی بالفاصله با توجه والد، بچهیهیعنوان مثال گر
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به عنوان مثال . گرددی حادث نمیق بالفاصله پس از هر عملیا تشویت یست و تقویچندان محسوس ن

 که یدربهر خود را در یانتظار فروش کاالشتغال دارد، ایی کاالی که به عرضهیگرد دورهیفروشنده

ن یکند و تنها ا خودمبادرت یدرمنازل به فروش کاال، تناوب بهانتظاردارد ین روی ندارد و از ا،دهیکوب

 یاگر چنانچه هرگز فروشنده. دوار ساخته استیگرد را به کار خود ام دورهیمسئله است که فروشنده

ن یبنابرا. ن  شغل را رها خواهد ساختین رفتار فروکش کرده و او ایا)  نکندیفروش(ند ی نبیمذکور پاداش

 یهاتیتقو. ت مداوم استی طفولی که در دورهی بلوغ متناوب بوده در صورتی در دورهتیا تقویق و یتشو

ت ی نسبت رفتار تقویترعی سریریت متوقف شدن و فروکش پذیقابل، مداومیت شدهیا رفتار تقویمداوم و 

ب عادت ت متناویق و تقویگرد، به تشوفروشنده دورهبه عنوان مثال، . دارند) Periodic( متناوب یشده

 نخواهد یگر فروشیت واقف شود که دین واقعی به ایکشد که وی طول میادی مدت زین رویکرده و از ا

ن فروشنده به طور مداوم ی اگر همی کار خود را رها سازد ولیستیو با)  نخواهد گرفتیپاداش(دشت 

متوقف گردد ) یفروش( یتین تقویو ناگهان چن) یدن در هر منزلیفروش بالفاصله پس از کوب(ت شود یتقو

  . شغل خود را رها خواهد کردی ویار کوتاهیدر مدت بس

 بالفاصله عکس یتوان گفت که انجام هر عملی دارد و به سهولت نمی خاصیدگیچیپ) قیتشو(ت یتقو

 است ی مختلفیهاتیط و موقعی شرایخود داراط،یمح.فق را به دنبال خواهد داشتا ناموایالعمل موافق 

گر آن ی دیط احتمال پاسخ را باال برده و برخین شرای از ایبرخ. ندکین مییت رفتار را تعیقوحتمال تکه ا

  .دهدیل میرا تقل

 جورج Exchange theory» ی اجتماعیمبادله «ی اصالت رفتار تئوری از مکاتب متفرعه از حوزهیکی

ئله است که چگونه ن مسیأثر از ان امر و متی فرد به ایهیرفتار فعل) Homans (به نظر هومنز. استهومنز

 را ی حاالت تظاهر رفتاریق کلی در چهار طرهومنز.ت شده استیق وتقویتشو، ازگذشته یچنان رفتار

  :سازندیز مشخص می او را نیه ی اصول نظر،ن حالینشان داده است که در ع

رد همان رفتار را تکرار نکه فیند احتمال ای ببیشتریت بیق و تقوی تشوینوعطبق اصل اول هرچه رفتار،- 1

 داشته باشد، ید خوبی رفته و صید ماهی به صیبه عنوان مثال اگر فرد. اد استیکند به همان نسبت ز
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 ی فرد با شکست و ناکامیسود ازیاد است اگر چنانچه هرکوشش درصیزد برود،ینکه دوباره به صیاحتمال ا

 .اد استیزدست بدهد، را از ید ماهیالقه به ص عینکه ویهمراه باشد احتمال ا

پاسخ داده شود و ، یق و پاداشی فرد با تشوی از سویا رفتاری و یطبق اصل دوم چنانچه هر کوشش- 2

ل به یاره تما، فرد هموباشد یطی محیهانهیزمبسترها وها و  از جنبهیت شده مرتبط با برخیرفتار تقو

 یا وارد رودخانهید ماهی که به قصد صیبه عنوان مثال اگر فرد. بستر خواهد داشتنه ویافتن همان زمی

 را نسبت به  رودخانهیهی مناطق ساد داشته،ی رودخانه در صیهیسا ی در منطقهیشتریشده و شانس ب

 .ر انتخاب خواهد کردیمناطق آفتاب گ

زان تالش و مجاهدت یدگاه فرد باال باشد، میت و ارزش پاداش از دیفیطبق اصل سوم، اگر چنانچه ک- 3

 از رودخانه را بشناسد که یا منطقهیریگیبه عنوان مثال اگر ماه. درکسب آن به همان نسبت باالستفرد 

دن به آن ی رسیها را براها و صخرهی تمام سختد خوب وجود دارد،ی صی برایادیدر آن منطقه شانس ز

 .دیمنطقه درخواهد نور

نکه فرد ی ارضا شوند، احتمال ایمانع فرد به سرعت و بدون یازهایطبق اصل چهارم، اگر چنانچه ن- 4

 در عرض سه روز به یادیبه عنوان مثال اگر ص. ن استییپاهاداشته باشد، مشتاقانه جهت ارضا آنیوششک

 خود در روز سوم به دی در مورد صیاق و التهاب وید بزرگ داشته باشد احتمال اشتی سه صیطور متوال

 .ن استییاول پامراتب به روز،

شمندان ی اندیات مطرح شده از سوی نظری مطرح شده، به برخید فوق که به صورت کلعالوه بر مور

ات ی آن نظراز جمله. میپردازی دارد، می اجتماعی با مبحث روان شناسیشتریشناس، که ارتباط بجامعه 

  .اشاره کرد... مرجع ویه گروههایه نقش،نظریتوان به نظریم

  

   ه نقشینظر -1-4- 3
). 1951مان و هوگ؛ ین (یگردد و هم به روان شناسی برمی هم به جامعه شناسه نقشینه نظریشیپ

 ی روان شناسنی بیوند نظرینقطه پ«را به عنوان مفهوم نقش  »تیو رومت«ست اگر یآور نن تعجبیرابناب
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 ممکن را یقین واحد تحقیترعیوس«ن مفهوم ید دانست که ای کرده باشد، البته بایتلق» یو جامعه شناس

ت، یورومت(» ل داده استی تشکی ممکن را در جامعه شناسیقین واحد تحقیتر و کوچکی روان شناسدر

 منابع مختلف بهره یوردهااز دستاه نقش،یل هم هست که نظرین دلیه همشک بیب). 31،ص 1955

ده یز گردیم نیم انسجام مفاهن تنوع منابع، اغلب موجب عدین حال ایدر عاما،.ت شده استیگرفته وتقو

م مربوطه ی از نقش و مفاهی خوبیمعر ف) 4تا1، فصل 1962 (»ر و استفنسنیبردم«اثر مشترک در.است

  .ارائه شده است

 را به یگاهیتوان نظام پایم. کندی را اشغال می مواضع»یگاهی پایهانظام «یر داخل تعدادهر شخص د

ن ییگر تعیکدی مختلف را نسبت به یهاگاهین بعد دارد و پای فرض کرد که چندیاییایمثابه نقشه جغراف

 او در یشخص را جاگاه یپاا ی  موضع.دینمایها را در درون نظام مشخص من آنیکند و ارتباط بیم

 ی شخص را با مجموعهیژگی است و وی ارتباطیگاه لزوماً مفهومیمفهوم پا.کندین میی تعیان نقشهیچن

 یبرخنسبت به فرزندان » پدر«گاه یپا،درجامعه مامثالً. دهدیگران نشان میرادرارتباط بادف اویحقوق و وظا

-ی حقوق را به او میو بعض) هامراقبت از آنها و آنین غذایخصوصاً تأم(د گذاریف را به دوش او میوظا

.  هستندیگاهی پایها نظامیاری تعداد بسیهمه جوامع دارا).مثالً مورد احترام و اطاعت قرار گرفتن(دهد

 یشاوندی خویوندهایسن او، جنس او، پ(،هستچه که شخص ساس آنها، مواضع بران نظامیز ا ایدر بعض

گرمواضع ی دیهادرنظام.اند نام نهاده»یساب انتیهاگاهیپا«ها را ن مشخصهیا. شودین مییتع) ن اویاو، د

. ندیگوی م»یاب اکتسیهاگاهیپا«ها را نیا.شودین مییانجام بدهد تعتواند،یچه که شخص محسب آنبر

توان مالحظه یممثالً.مینیبی می واقعیدر زندگرا ی اکتسابیهاگاهیپا وی انتسابیهاگاهیپا ازیزه ای آمیزمان

 یو شرط نژاد) مرد بودن(یعمل شرط جنس دری است ولیگاه اکتسابی شرکت بزرگ پاکیاست یکرد که ر

 ییهاگاهی پایهمه ازیصورتچنانچه ما.ست بوده ای ضرورین موضعیوردن چنآ به دستیبرا) د بودنیسف(

 که یا جامعهیاهگی پایهان شخص را در نظامی ایم جایتوانیم، میه نمائیکند، تهیکه شخص اشغال م

انسان ممکن است به طور همزمان مواضع پدر، پسر، فرد مؤمن، کارگر خانه، . مین کنیمعبدان تعلق دارد،
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 یمجموعه« همزمان را یهاگاهین پای ایتمام. را اشغال کندیرزشپ ویکا و عضو فالن اکیمسؤول سند

  .نامندین شخص میا» یگاهیپا

 یگاهیشه ما را به فکر موضع انسان در درون نظام پایباً همیتقر» گاهیپا«هرچند که کاربرد معمول واژه 

 است که یعدد متیها- از نظامیکین نظام یاندازد، ای باشد، میاسیسـ یژه که همان نظام اجتماعیو

گر، اشخاص ی دیها از نظامیاری، مانند بسی ـ اقتصادی اجتماعیگاهیدر نظام پا. دهدیل میجامعه را تشک

ا یو » تسلط«، »قدرت«ل بدهند وسپس ی را تشکی که سلسله مراتبکنندی را اشغال مییهاموضع

ها  آنی عمودا مراتبیبا سطح مواضع ن نوع،یاز ا،یگاهیک نظام پایدر .دندهبنشان هر موضع را » تیثیح«

مثالً .  ندارندیها باهم تفاوت، موضعیگاهی پایها نظامیدرون بعضک سطح واحد،دریدر .شوندیز داده میتم

 یاچ تفاوت رتبهیه که یدر حالردارند،مارستان، معموالً اطباء نسبت به پرستاران از موضع برتر برخویدر ب

مرتبه  ازین مواضع ناشیتفاوت ب. خوردی به چشم نمی و قلبیوی ریهایماریخصص بن متیمثالً ماب

ک مرتبه  قرار ی که درییهان موضعی که تفاوت بیدرحالند،یگو »یعمود یگاهیتفاوت پا«،اشخاص را

  .شودی خوانده م»یافق یگاهیتفاوت پا«داشته باشند به نام 

 یین انتظارات، رفتارهایا. شودیمربوط ما انتظارات ی از هنجارها یادر بستر فرهنگ، هر موضع به مجموعه

 دارد و یگری که موضع دیگری دارد در برابر فرد دی که موضعیتوان از فردیکنند که میرا مشخص م

 از نقش که معموالً یف واحدیتعر. شودین انتظارات مربوط میمفهوم نقش به ا. برعکس، انتظار داشت

 مختلف و یآورده، کاربردها) 1955(ت یومانگونه که رومتوجود ندارد، اما، همورد قبول همگان باشد،

 یبندم طبقهیدانیل ما ارجح مین دلیبه ا. دینمایار دشوار می رابسیفین تعریقبول چن،ن واژهیمتناقص ا

ن واژه، حداقل یرد روزمره اکارب. میه کار قرار دهیرا پا) 1959 (یبو و کلیو ت) 1955(ت یو رومتیشنهادیپ

  :دهدیمخالف را نشان مسه برداشت 
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ن انتظارات یا. ان داردیجر، صاحب نقشیط اجتماعی که در محینقش عبارت است از نظام انتظارات - 1

 است که یزین همان چیا.  قرار داشته باشندیگریشود که در موضع دی میشامل رفتار او نسبت به کسان

 .  نام نهاد»مقررنقش «توان آن را یم

گر مواضع رابطه برقرار ی که با صاحبان دی است که صاحب موضع ـ وقتیظارات خاصنقش عبارت از انت - 2

 .دی نام»ی ذهننقش«توان آن را ی است که میزین چیا. دهدیها پاسخ مکند ـ در رفتار خود به آنیم

رابطه درگر ی که با صاحبان مواضع دیکه صاحب موضع ـ هنگام خاص است،یینقش عبارت از رفتارها - 3

  .خوانندی م»اجرا شدهنقش «ن نقش را یا. دهدیرد ـ آشکارا از خود نشان میگیبل قرار ممتقا

-یبه آن م مختلف ی اندکیهاهی از زاویمنته. ارتباط دارندی واحددهیها با پدن برداشتیهرکدام از ا

 یوندهایانست پم تویم ـ خواهی کنیها را بررس آنی به طور تجربی که ـ وقتنان وجودداردین اطمینگرندوا

 یافتاده، اعضاامالً جا منسجم و کیک نظام اجتماعیدر یوقتمثالً .میابی بی نظرین هرسه بنای بیکیدنز

 ی نقش ذهن،دهندیص می تشخیخوببه رادهد یها فرمان مکه به رفتار آن ی اجتماعیمختلف آن،هنجارها

ها انتظار آنجامعه از « با آنچه که تصور  افرادیرفتار واقع یوقتنطور، یهم. ها مشابهندو نقش مقرر آن

ان یگر، اغلب می دیاز سوئ.  کندیرامطرح م ی ذهنیها به اجرا درآمده و نقشیهاش نقیی، همسو»دارد

باب مثال، کارمند ممکن است در مورد خورد، منی به چشم میعی وسیهای مختلف پراکندگیهان جنبهیا

- ین پراکندگیل همیبه دل.دچار اشتباه گرددسته است،یور که شاطس خود آنیا رئ شدن بیزان خودمانیم

ز یت وجوه تمای است که رعایها، در کنش و واکنش اجتماعین پراکندگی ایل معنایها و به دلدر نقش

  .کندیدا میت پیها اهمن نقشیب

گاه را یز پا ایبخش«شود که بخواهند یاستفاده م» نقش« از واژه یمعمول آن است که هنگام،یبه طورکل

 که حقوق ی از اشخاصیکینسبت به ( آن را ی که طرز رفتار دارندهیگاهیف کنند؛ پایبه صورت رفتار توص

ر و استفنسن، یمبرد( »کندیمعلوم م)  مشخص کردهیگریف او رابادی،تکلینیف معیو وظا

  .مودن ی تلقنقش مقرر به اجرا درآمدهرا به عنوان » نقش«کلمه  توان یمپس ).31،ص1962
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ک سرکارگر ی مثالً. داردیها درپ از انسانیادیگاه، کنش و واکنش متقابل را با تعداد زیمسلماً هر پا

ه وسرکارگران یندگان اتحادیبا نماردستان و باالدستان خود،یتواند با زیم که میریبگدرنظرکارخانه را

ک ی او باهریگاهیف پایوق ووظاحق که ممکن است یبه طور.ردیگر درارتباط متقابل قرارگی دیهاکارگاه

 یعبارت مجموعه نقش. کندیدامیمعناپ» یمجموعه نقش«نجاست که مفهوم یا.داشته باشدباال تفاوت ازافراد

کند، گفته یگران برقرار مید خاص خود بایگاه اجتماعیل پای دلک شخص که بهی یه روابط نقشیکل«به 

  ).369،ص1957مرتن،(» شودیم

 پاداش ،کنندیخوب اجرا م مقرر رایها که نقشیاست به کسانن ممکن ی معیعک نظام اجتمای یاعضا

ه کردن یقدرت پاداش دادن و تنب.ندیه نمایدهند، تنبی میاسخ منفن هنجارها پی را که به اییهاآن.بدهند

 خود یها نقشی خود را در اجرایاعضا با آن،یود که نظام اجتماعشی به کار گرفته میبه مثابه ابزار

نقش اجرا شده او با تقش (کند یرفتار م» نامادرانه« که نسبت به فرزند خود یمثالً مادر. دینمایب میترغ

. ردیار گرگان قیممکن است مورد نکوهش و مضحکه همسا) ردیگی فاصله میمقرر او به طور محسوس

 در موارد یدد و حتان مردم طرد گریرد، ممکن است از می فاصله بگیلین زن، از نقش مقرر خیچنانچه ا

  .ه همه مردم واقع شودیب و تنبی، مورد تعقی، با دخالت نظام قانونیافراط

د یآین امکان به وجود میشود، ای را شامل میاری فرد روابط و انتظارات بسیهاگاهیجا که مجموع پااز آن

 را تحت عنوان یتی وضعنیچن.  نداشته باشندیها با هم سازگاررد که در آن نقشی بگین فرد مواضعیکه ا

تضاد درنقش ،ممکن است شامل دو موضع فرد در مورد برداشت .اند کردهینامگذار» ها نقشیریدرگ«

 قهرمان ورزش ممکن است فکر کند که یدانشجو(رو اتخاذ شودیر، مانند وقت و نر گرانقدیذخاش از حد یب

ر شخص یگو وضع به طور متضاد دامنممکن است دا یو)  ورزش و مطالعه نداردی برایکافروزانه وقت 

دادن به  یراش است، به هنگام ی منافع خویدر جستجو که به عنوان کارگزار،ینده منتخبینما( بشود 

ممکن است دو ).کنندین نمیع قانونگذار را تأممنافشد که تنها،یندی بییهاند به ارزشتوایفالن قانون م

ر دو موضع ی درگتواندیپزشک م(ضاد احترام بگذارند متیاهموضع وجود داشته باشد که هر دو به ارزش

و )  استیمار ضروری بی شفای کاربرد فالن روش که برای خود و دومینیت اصول دی رعایکیبشود، 
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ن یها را چنرند چرا که فرهنگ آنیها با هم در تضاد قرار بگگاهی پاید گفت ممکن است بعضیباالخره با

اند، بعدها نخواهند  که در موضع خواهر و برادر متولد شدهیها،زن و مرددر اغلب فرهنگ. خواسته است

  . دا کنندی پیتوانست موضع زن و شوهر

فرد در  که یصااشخ. ها باشندها، ممکن است منبع تنشگاهی پایها، همانند مجموعهمجموعه نقش

ک ی.  از او داشته باشندیت ناهمسانتوانند انتظارایها سر و کار دارد، مبا آنها، از نقشینی معیمجموعه

کارگران باشتر یبردکه بااقتداری خود تحت فشار قرا گیهایدستجانب باالسرکارگرکارخانه ممکن است،از

  . کار آزادتر  باشدیتوقع دارند که فضا، که کارگران همکاراویدرحالکند،برخورد

ها به  از آنیبعض. اندیش جدی، کم و بها در نقشنشان دادند، تنش) 1954 (»ژتزل و گوبا«همانگونه که 

ا ی درکار باشد و یآنکه سانسوریها وجود داشته باشند بم هستند و ممکن است مدتیاصطالح خوش خ

ژتزل و گوبا . گردندی میقیترند و موجب اغتشاشات عمیگر جدی دیبعض.  فرد را مختل سازندیوضع روان

  .کنندین میی بودن تنش را تعین جدزایاند که م سخن گفتهیاز دو عامل ساختار

 یهاهر چه نقش. شوندیم می با مقررات به انواع مختلف تقسی نسبیها بر حسب عدم سازگارنقش- 1

 . در کار خواهد بودی کمتریها بشوند، تنشیباز،طبق مقررات مشترک ،یشتریب

 ،یمقررات بازازجاز زان انحراف می بامیریگن سختیا. ت مقررات متفاوت استیرعا دریریگسخت- 2

اه باشند، به همان تر مقررات همرت سختیبا رعاوتر بوده ها مشخصهرچه نقش. شودی میریگاندازه

 .تر خواهد بودمشکلز مقررات،حل تنش با فرار ا فرد،ینسبت برا

تواند آورند، بیها به افراد وارد م نقشی که چندگانگییست که فشارهاین معنا نیآنچه که گفته شد به ا

 ی را به خوبدم خویاغلب اشخاص گلرسد که برعکس،یبه نظر م. دن نگه بداری دائمیها را درحالت تنشآن

م ینیبی می تعجب است وقتیجا«): 449،ص1950(سد ینوی م»وکمبین«. دنکشیرون مین آب بیاز ا

ن تاحدود یا» .کنندی می را بازی متعدد گوناگونیهان بها و با حداقل تنش، نقشیاغلب اشخاص به کمتر

ط ی در لحظات و شرایعنی، »کنندیبا هم تداخل نم «،یتنش بالقوه یهال آن است که نقشی به دلیادیز

  .د گردندی بالقوه ممکن است تشدیاهن تنشی، اییط استثنایشراردن،یباوجودا.کنندیمختلف عمل م
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  ها نقشیت بازیشخص -1-4-1- 3

فرد م ویپرداختند،باشیگاه و نقش متمرکز میم پای که بر مفاهییهاز واژه ایح تعدادیجا به توضنیما تا ا

 به عهده یگاهیلف پا مختیهانظام او دری که مواضع اشغالییها نقش ازیا مجموعهیبه عنوان محل تالقرا

را شخص فقط ی، ز استید ناقصین دیم که ایدانی می به خوبیول.میمورد مطالعه قرار دادگذارند،یاو م

ک کل منسجم و جاافتاده یعکس  و برستیده شده،نی کنارهم چیهانقش ازیاهاصل جمع مجموعح

 عمل فرد را یهاطهیم که به ما امکان بدهد حیابی دست بیالزم خواهد بود به مفهوم ینرویازا.است

 یت برایمفهوم شخص.میل بکشی نقش به تحلیبازها را مستقل ازرفتاراودروآنم ییف نمایمشخص و تعر

 دارند یگاه واحدی که پایار افراد رفتینقاط اشتراک» نقش« که یدرحال.سازدینه را فراهم مین کار زمیا

-ین مییدار است تعی و پایم عام آن، آنچه را که در رفتار فرد دائیت به معنایکند، شخصیمشخص مرا،

 وجود یف واحدیرز تعیت نیصدر مورد شخم،یدر مورد مفهوم نقش مالحظه کردطور که همان.دینما

خ انتشار کتاب او یابد و از تاریت بیف مختلف از واژه شخصیتوانست پنجاه تعر) 1937 (»آلپورت«.ندارد

سازمان «ت را به عنوان یآلپورت شخصت یدرنها.اند به آن اضافه شدهیگریف دیتاکنون، بدون شک تعار

» کندی مشخص میست ویط زی مح در فرد که اعمال خاص او را دری ـ جسمانی روانیها نظامیایپو

جا نیم در ایتوانیت که ما می است از مفهوم شخصیفین تعری، ا)48، ص1937آلپورت، (ف کرده است یتعر

  .میریبه کار بگ

 اشغال ی که دارد، برایتی شخص ممکن است، با شخصیاز طرف.  متقابل است،تین نقش و شخصیرابطه ب

 مواضع ممکن است ی مربوط به بعضیهاگر نقشیا به عبارت دی داشته باشد، یها آمادگگاهی پایبعض

مثالً اغلب نشان داده شده که .ه باشندی مهم و اولیازهایخ به ن در پاسیت شخصی کسب رضای برایالهیوس

ت ی عضواز بهی و نیگر پرخاشی برایحلرا در ارتش راهیز. شدندی نظامیمجذوب حرفهص، اشخایبرخ

ساختار درتواندیها مگاهی پای به بعض مربوطیهاشیها و گراارزشگریاز طرف د.انددهیدی خود میسازمان

مرتن . او بگذارندی اجتماعیهاو واکنشها  کنشی بر مجموعهیقیر عمیرند و تأثیرا بگقت فرد یشخص
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 یساختار اجتماع«: سدینوین میچن) 198، ص1957 (ی بوروکراسیل خود از ساختار اجتماعیتحلدر

ن ی ایجهینت».آورد تا او با روش کار کند، محتاط و با انضباط باشدی دائماً بر فرد فشار وارد میبوروکراس

 آدم یسازمان زندگشود،درین درک میواعد و قوانبه عنوان متابعت از قکه انضباط «فشارها آن است 

وردونرمش آیبه وجود م راییهاید وخشک رفتاریآی درمیخودک ارزش خودبهیت به صورت بوروکرا

ان ص مکتسبه به عنویب، خصاین ترتیبه ا). 199ص(» کندی مسلب یموارد مختلف را از ووقدرت تطابق با

  .ت بدل گردندیدار شخصی و پای از وجوه دائمیکیممکن است به  خاص،یها نقشی از مجموعهییجز

کند، نه ی میاز که بییهال نقشی خود به دلیط اجتماعیند کنش و واکنش با محیشخص در طول فرا

کم او کم. دهدیشتن به او دست می از خویابد، بلکه رفته رفته احساسیی دست میاتیفقط به خصوص

 یصفات شخصخود او به اعمال ودهند و ی واکنش نشان م،گران نسبت به حضور اویشود که دیمتوجه م

 تازه در یآمادگ. دهدین مگران واکنش نشان بدهند، واکنش نشایش ـ همانگونه که انتظار دارد دیخو

 را نسبت به ییهاشیء، باورها و گراییرفتن خود به عنوان شی نسبت به خود و پذیگرینظر دقبول نقطه

 یلیخ،ه پردازان نقش ینظر. ابدییدست م» شتنی از خوینشیب«آورد و خالصه به یخود در او به وجود م

 که از رابطه یداخته و آن را به عنوان ساختار شناختشتن پریگر به  مفهوم خویپردازان دهیشتر از نظریب

د داشت که ین نکته تأکی بر ادیبا.برندیشود، به کار میده می او زائیط اجتماعی و محیسم انسانین ارگانیب

ک ی که دریعه عناصرعبارت است از مجمون عنوان،ی است و به ایاختار شناختک سیشتن ی از خونشیب

شتن یژه به عنوان ثبات و استحکام خویتوان به ویمن سازمان رایا.رفته باشندی پذرابطه منظم باهم سازمان

 ی انسجام درونیابند که دارایی سازمان می که فرد از خود دارد در ساختارینشیمشخص کرد، عناصر ب

 یک ساختار منسجم دارایمعموالً . ستیشه آسان نیدهد همیل میف آنچه که انسجام را تشکیتعر. است

با «ل شده که ی تشکین ساختار از عناصریا.  داشتیگشتالت» شکل خوب«ک ی است که ییهاطهیان حهم

  . شودیطه پرداخته مین حیشمندان درایاند ازیه برخیربه ابرازنظریدرز. » دارندیگر هماهنگیکدی

ک مفهوم ی را به عنوان» شتنیخو« بود که یپردازانهین نظری از نخستیکی »زیام جمیلیو«:  مزیام جیلیو

صحبت » من «از) 1892 (یشناساو در کتاب خود تحت عنوان خالصه روان.  کردی تلقی اصلیشناختروان
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ن یا. » باشد که شعور عامه بدان اعتقاد راسخ داردیزین چیترد محکمیشا» من«را یز. آوردیان میبه م

» من« و یمعنو» من«، یماد» من« درنظر گرفته است یشتن تجربی خویدانشمند سه مؤلفه برا

 ما و یک ما،خانهیپوشانند، خانواده نزدی است که آن را مییها، جسم ماست؛ لباسیماد»من «.یجتماعا

مز از ی، جیمعنو» من«در مورد . میاآورده است که ما به دستیاء و اموالیت، اشیبه درجات مختلف اهم

» من«و دیگویسخن م»  قابل لمس منین روایهای من، استعداد من و آمادگیهمه انواع حاالت وجدان«

-یاو م. کندیافت می دریگری از دی است که موجود انسانیایمز، حاصل قدرشناسیده جی، به عقیاجتماع

ش ی بیستیقاعدتاً باند،یگویاسخ م پی به شخص واحدیجا که اشخاص مختلف به صور مختلفگفت از آن

 به ی که ازاوقدرشناسیانسان به تعداد افراد«: دسینویاو م. وجود داشته باشدیشتن اجتماعیخوک یاز 

م یتوانیشوند، ما عمالً میم می تقسیعتاً به طبقاتیپرورانند، طبی از او در ذهن میریتصوآورندویعمل م

 ییهاالبته گروهز وجوددارد،ی متمایها که گروه استیشتن اجتماعی همان تعداد خویم که فرد داراییبگو

 و یشتن اجتماعین خویمز بیب جین ترتیبه ا).179ص(»ت داشته باشدی فرد اهمیدشان برایکه عقا

 که در باال از او یتوان در مطالبین میهمچن(ند یبی میوندی به وضوح پیجتماعساختار کنش و واکنش ا

 نی از مفهوم گروه مرجع، که ما در ایاد به طور ضمنین دانشمند با مهارت زیآورده شد، مالحظه کرد که ا

  ). خواهد گرفتیاریم کرد، ی خواهیفصل بررس

شتن پرداخته است و او همانا یق در مفهوم خوی به تدقی، به طور بارزیگریمتفکر د :یچارلزهورتن کول

مز بوده ی جیهار نوشتهی که تحت تأثیکول. گان استیشی از دانشگاه م»یچارلز هورتن کول«شناس جامعه

به «: افته استیخود شهرت » یانهیشتن آیخو«ا ی» یتن بازتابشیخو«است، به خصوص به خاطر مفهوم 

د و از م و چون متعلق به ما هستنینیبینه میهمان نحو که ما چهره خود، وقار خود و پوشاک خود را درآ

 از یری تصویگریل و در ذهن دی، به همان نحو ما در تخ...میکنیها توجه م، به آندیآیها خوشمان مآن

م، و از یابییره خود را می و غی منشیهایژگیها، اعمال، و، هدفیق زندگیم و طریکنیدا می پظاهر خود را

مز منبع ی به کمک جیب کولین ترتیبه ا). 184،ص1902، یکول(» میریپذیر میآن به طرق مختلف تأث

چه را که اما آن .کنندی می فرض کرده است که در حول و حوش فرد زندگیشتن را کسانین جنبه از خویا
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» شتنیخو« است که به واسطه آن یندی و منظم فرایآموزند، شرح جزئیمز به ما نمی و جی کولیهاهینظر

. شودی از آن محسوب میسم شرکت دارد و جزئی ارگانیجی که در تکامل تدریندیابد، فراییرشد م

ه او در مورد رشد یرد و نظیقات جرج هربرت میجه تحقینه حاصل شده نتین زمی که در اییهاشرفتیپ

  .شتن استیخو

 ی از رشد روانشناسی مهمیان دورهی، به طرق مختلف، پا»دیجرج هربرت م« :دیجرج هربرت م

 ی محققانهری زنجیهان حلقهی، همکار و دوستش آخریوئین دانشمند با جان دیا. دهدید می را نوییکایامر

 به عمل یانی شایها کمک،نهی و در هر دو زمیشناسبودند که هم در فلسفه دست داشتند و هم در روان

 یشناسپرداز روانهید به عنوان نظری می که به شهرت فعلیقاتیم که تحقییآور است اگر بگوتعجب. آوردند

 ین حد برجسته ـ در طول زندگید ـ محقق تا ایدرست است که م. افتید به دست خود او انتشار نیانجام

 در سه مقاله تحت ی نظریشناس او، از نظر روانیماحصل کارها.  نکرد منتشریادیز زی خود چیاحرفه

:  هم از او منتشر شد تحت عنوانیمقاله چهارم. آمده است» جامعه«و » شتنیخو«، »ذهن«: عنوان

شتن و یدند که ذهن، خوی به چاپ رسین چهار مقاله در اثر واحدیا. »ی اجتماعیینظر رفتارگرانقطه«

داده بود و ارائه کاگو ی بودند که در دانشگاه شی دروسین مقاالت محتوایا). 1934د، یم(جامعه نام گرفت 

ل شده ی تکم،افته خودی انتشار نیهاها و دست نوشتهادداشتی و سپس با یسییتندنوان،یتوسط دانشجو

  . بود

 ی نوزدهمسم همان فلسفه قرنیشد و پراگماتیست محسوب میک پراگماتیمز، یجو یوئید، مانند دی   م  

 که ی ایج عملید در نتایبا) قت جمله رایم حقییو بهتر بگو(  جمله را یکا بود که اعتقاد داشت معنایامر

 است که یتیافت، اهمین سخن درید از ایآن چه را که با. آورد جستجو کردین جمله به بار میا

 فاصله »مک دوگال« از ین نظر به طور محسوسید، از ایم. دهدیسم به نقش عقل و تعقل میپراگمات

 و خود به یکی ژنتیهان کنندهییشتر بر تعی که از تکامل به دست داد، بیریگرفت، مک دوگال در تفس

ر یی خاص انسان، قدرت او در تغیهایژگی از ویکید، ی میبرا.  کردیه می رفتار تکییرعقالی و غیخود

  .ان استین جریت ای خود و هدای فکریهاییان تکامل به کمک توانمندیجر
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 «       ییبه رفتارگرا آنچه که اورابه کار برده اند تارا»یاع اجتمییرفتارگرا«داغلب واژهیه میدرموردنظر 

ست را به ین جهان زوکرد که واتسید فکر میم. نشان بدهندسازد،یا از آن دور می کندیک می نزد»نوواتس

-یگران را به اشتباه مین کار او دیرد و همکیزها را بشدت ساده میطرز کار اعصاب و عضالت محدود و چ

 یدر روانشناس«: کرد و نوشتن و واتسی اجتماعیژه در مورد رفتارهاین سرزنش را بویاو ا. انداخت

توان یدهند، نمیل می که جدا جدا گروه را تشکی را با رفتار افرادیک گروه اجتماعی، رفتار یاجتماع

گر، یبه عبارت د. اد کردین ی معیت اجتماعیده گروه به عنوان کلّیچیت پید از فعالیبرعکس با.ه کردیتوج

عمل . به حساب آورده شودیگروه اجتماعافته ی فرد به منزله رفتار سازمان یشود رفتارهای میسع

ک کل، مثل ید آن را همانند یه کرد، بلکه بایتوان توجیک محرک به اضافۀ پاسخ آن نمی را با یاجتماع

،ص 1934د،یم(»د، فرض نمودی از مجموعه فهمیاتوان جدیرد و عناصر آن را نمیپذی که تکامل میزیچ

 ید تجربه درونین علم باین معنا نبود که ای رفتارگراست به ای اجتماعینکه روانشناسیگفتن اد،ی میبرا)7

ست ی نیکش. ت قابل مشاهده شروع کندید از فعالین معنا را دربرداشت که بایرد، بلکه ایده بگیفرد را ند

ت قابل مشاهده ید به کمک واقعیشه باین کار همیه بشود اما اید توجیبا،یسم بشری ارگانیات درونیکه ح

افت کننده منفعل یدرد تا ی دی فعّال میشتر به عنوان عاملی را بیسم انسانید ارگانیم.ردیانجام پذ

در انجام داردویمست او را مشخص یط زی و محن شخصیسم رابطه بیعمل ارگان. طی محیمحرکها

 کند و یر مین را تفس شود،انتخاب شده است بعالوه شخص محرک آیم  که به محرک دادهیپاسخعمل،

ابد ی گسترش یادیک عمل که بتواند در زمان نسبتا زیدر رشد .دیگوین به آن پاسخ میه صورت نمادب

 ی در ذهن او معنایمیقد یهدفها وشودیدا می پیدی جدیهدفهاکند،یر میید فرد تغیست از دی زیضاف

 که شخص به آنها تعلق ییروهاد به گی جدین معناهاید و ای جدین هدفهایا« کند یدا می پیگرید

 1956.استراوس(»تر استعی از عمل مشترک وسیرا عمل فرد و ادراک او خود جزئیز. شودیدارد،ارجاع م

 .(  

ند ید ضرورت داشت که نشان بدهد فرای میبرا) ژستها (مکالمه به کمک حرکاتل افکار،ی تحلیدرراستا

 را »زبان« تر ی تر و بدویمیقد ین کار صورتهای ایبرا.  گرددی به استعداد تکلم در انسان منجر میتکامل
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باالخره  شوند وی می منتهی متحول تر وکامل ترین صورتها به صورتهای کرد و نشان داد چگونه اییشناسا

ن یدارو. دا کردیپ  )1872(وانیحدرانسان وجانات یان هیبحت عنوان ن تیداروند رادر اثر ین فراید ایکل

 یجانی حاالت هی به برخیژه چهره ایو و بی حرکت جسمانین کتاب نوشته بود که مجموعه هایدر ا

ن رفتار یکاربرد ا. اندی نمای خشم را میوان،نشان دادن دندانها حالت درونیدر ح. شوندیخاص مربوط م

هنوز هم در فتار را،ن ری گفت که این میاما دارو. کنندی است که با دندان حمله میناتوایآشکارا از طرف ح

جه ین موضوع نتیااواز. باشد،از دست داده استیفظ بقا مه خود را که حی ارزش اولی ول.دید  شودیانسان م

ه را ین فرضیه اآنگا. داکرده باشدی تازه تر پیازهای مطابق با نیگری دید معناین رفتار بای گرفت که ایم

شود، ی میاشسم نی ارگانیدرون که از حالت یزید در چی را بایا حرکات چهرهیعنوان نمود که معنا

 که ی عملیعنی .خواندیم» هاژست«ا ی» هاشیگرا« را به نام ین حاالت حرکتید، ایم. جستجو کرد

 ارتباط در یکه استعداد برقرارودد معتقد بیم. کردی تلقید آن را رفتار بدویکندومیشامد را اعالم میپ

فکر نشده  ویبرد،خودبه خودیوان آن را به کار میه که حژست، آنگون.گرددی مین رفتار ناشیانسان از هم

ک عمل ی از یست جز عنصری نیزیچو). بپنداردیگرید که آن طور دیدی نمیلید دلیحداقل م(است 

خشم خود را ها قصد ندارد،،با نشان دادن دندانانویح.فتدیخواهد اتفاق بی آنچه که میهشدار دهنده

 تا استعداد یین صورت ابتدایاز ا. ز، داردیآم را بر رفتار حملهیانجا فقط حکم مقدمهیادر.نشان بدهد

 ید نقش ارتباطیم. ار استیدهد فاصله بسی در تکلم نشان می که انسان به طور آگاهانه و عمدیادهیچیپ

 ی براینزاع سگها مثال خوب.  استم کردهیترس یبه روشن» کالمه به کمک ژستم« ژست را در یانیا بی

ک نقطه ضعف در ی یدن دور هم، با جستجویکنند، با چرخیز میدو سگ که با هم ست. ن مدعاستیا

 از خود نشان ین حرکتی از آن دو کوچکتریکی است که یکاف. دهدی پاسخ میگری به دیکیطرف مقابل، 

 یپس، هر حرکت پاسخ.  بپردازدی کردن عمل اولی العمل و خنث به نشان دادن عکسیومبدهد تا فوراً د

توان، تا یم. ی است به مطلب قبلیک مکالمه، هر مطلب پاسخیف، درست مانند ی حریاست به حرکت قبل

به کار گرفته عمل،» یبه جا«چرا که .آورندین حرکتها، نمادها را به وجود می مالحظه کرد که ایحدود

درآمد شیپ «یعنی هستند، ی معنی داراییهان ژستیتوان گفت که چنین نقطه نظر، میاز هم. شوندیم
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عالمت گرفتن  گره خورده عالمت ضربه، دست دراز،مشت... فتدیخواهد اتفاق بیستند که م هیعمل

ا ی د استعمال ژستهای میارتباط برا). 20، صفحه 1934س، یمور(» شودی می تلقیزیابرداشتن چی

به ). »ک عالمت استیات ی خصوصیحاو«نجا یصفت با معنا در ا (معنا داشته باشند است که یینمادها

: سدینوید میطور که مهمان.  خودش را بفهمدی ژستهاید قادر باشد معنایطور خالصه، فرد با

دهد، به طور ی که آنها را انجام میذهن فردند که دریآیم معنادار دری به صورت نمادهایوقت،ژستها«

د، یم(» .د بدهندیا قاعدتاً بایدهند یگر افراد هم به وضوح می را داشته باشند که دییها، همان پاسخیضمن

 . خود را حدس بزندیهاگران به ژستیتواند پاسخ دیژه انسان است که مین استعداد ویا). 47، ص1934

دهد، ین ژست می به ایگری است که دی پاسخکند، منظور اوی ژست اشاره مید به معنای میوقتن یبنابرا

 یپس برا. افت کردهی نهفته است که آن را دری حرکت معنادار در پاسخ شخصیگر، معنایبه عبارت د

-یک می تحریگری را که عمل در دید بتوان پاسخین، بایا زبان نمادی ارتباط، به کمک حرکات یبرقرار

د یا با ادراک شخص خود از دی و یگری نقش دیاجراد، شخص با یده میبه عق.  کردینیبشیکند، پ

  .ن کار فائق خواهد آمدی، به ایگرید

د در رشد یم. سازدیسر می میز در ویشتن را نیرشد خو،استعداد زبان در نزد انسان د،یده میبه عق

-ک به نقش آزاد، کودیدر باز. دار قاعدهیهای آزاد و بازیباز: دادیز میتمازهم دو مرحله را » شتنیخو«

 یت براین فعالیا.. .. وگر مانند معلم، مادر، فروشندهی نقش خود و نقش شخص د.ابدیی دوگانه دست میها

با انجام نقش .را نسبت به خودش بسنجدگری دیاهشیآورد که گرایت را فراهم مین  موقعیکودک ا

» شتنیخو«رشد شخص،  ازییان مرحله ابتدیدر ا.رون تماشا کندیرد که خود را ازبیگیاد می،او یگرید

 ی به آنها پی که کودک در بازیا ی که ـ در چارچوب اعمال اجتماعی خاصیهاشیافتن گرایسازمان با

  .ابدییگران نشان داده است، سازمان میا او به دیاند و گران نسبت به او نشان دادهیبرد ـ دیم

 یر بازی درگیها طرفیهاشیگرادیکودک با. ست اافتهی سازمان یت اجتماعی از فعالی با قاعده مثالیباز

-ک مجموعهیرد در یگی به کار مکنندهی که بازیر بازی درگیها طرفیهاشیگرا«. ردیرا به کارگ

هر ... دهدیراند و به آن شکل مین سازمان است که به پاسخ کودک فرمان میرند و ایپذیسازمان م،یا
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). 155، ص 1934دیم(» ردیگیکند، شکل می مینیبشیگران راپید که اعمال یطورکدام از اعمال او، آن

 که در همان ی افرادیهاشیافته گرایشود از مجموعه سازمان یعبارت م» یگرید«، ین،در بازیبنابرا

منحصراً در ن مرحله دوم رشد،یست که ایندهرگزمعتقدیشک،میب.ت شرکت دارندیاهمان فعالیند یفرا

افته در نظر ی سازمان ی اجتماعیهاتی از فعالیی را به مثابه الگویدر واقع، او باز. ظاهر گرددیند بازیراف

 ی مختلف در باز روابطیدگیچی از پی است که ویاختها بسته به شنتین فعالیاستعداد فرد در ا. ردیگیم

-ی میت آن را دارد، پیکه عضو یافته گروهیت ی عمومیهاشیند به گراین فرایاز خالل اکودک،.،دارد

 خود را یشتن اعضای که وحدت خو،افتهین گروه سازمان یبه ا» افتهیم ی تعمیگرید«د تحت عنوان یم.برد

  .کند، اشاره داردین میتأم

ت یگران را نسبت به فعالی دیهاشی کامل کلمه، مستلزم آن است که فرد گرایشتن، به معنایرشد خو

 یافتهیان یرشد پا«د یچه را که مآن(ن مرحله رشدیدومدرواقع،در. افته خودش بفهمدی  سازمانیاجتماع

ها، شیافته گرایک مجموعه سازمان یه عنوان ب خودش رایفرد گروه اجتماع،)دهدینام م» شتنیخو

زء  جی گروهیهاشیگرا. کندیفرض مدهد،ی شکل میگرید که به رفتار او وییهاهاوهدفهنجارها،ارزش

بر رفتار » افتهیم یم تعیگرید« از راه یند اجتماعیفرا«: بین ترتیبه اشود،یشتن مینفک ساختار خویال

کننده، نیین عامل تعاوعنا گروه، به ی یند اجتماعین راه است که فرایرا از ایز... گذاردیر میافراد گروه تأث

  ).155، ص1934د، یم(» کندیدر ذهن فرد نفوذ م

شتن همه افراد یست که خویرد، بدان معنا نیگ شکل بیند اجتماعیار باشرکت در فیشتنیچنانچه هر خو

د، یم(»  واحد خود را داردیبندت خاص خود و شکلیفرد«شتن هر کس ید که خویگوید میم. مشابه باشد

ند که ی ببیاهی را از زاویند اجتماعیجا درست است که هرکس فران مطلب تا آنیالبته ا). 202،ص1934

« کند و ی را منعکس میژگین وی ایشتنین، هر خویبنابرا. شته باشد تفاوت محسوس دایگرید دیه دیبا زاو

ن یرد، مانع از ایگیشه می ریک منبع اجتماعی، از ی، از نظر ساختی فردیهاشتنین موضوع که خویا

  ).202، ص1934(»  وجود داشته باشدیقی بزرگ و عمیهان افراد تفاوتیشود که بینم
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دهد، نحوه روشن ساختن یل می او را تشکی کارهایه نظریاقع پا که در ویزید، چی میدستاورد اساس

واسطه  ارتباط به یژه استعداد برقراری فرد، به وی فکریشتن و استعدادهایان رشد خوی است که میارابطه

 یاکنندهد به طرز قانعی میهانوشته«:  آورده است»استراوس«همانگونه که . معنادار وجود دادینمادها

ن موضوع را به وضوح یا. سازدیانه را باطل میش ساخته فردگرای بر افکار پی مبتنیروانشناخت یهاهینظر

» تند هسیترعی وسی جزء اعمال جمعید اعمال فردیگویاو م. دیدریدات او بر موضوع زین در تأکتوایم

ن یا. د داردی کودک تأکید شناختبر رشه رشد،ید، به عنوان نظریه مینظر. )15، صفحه 1956استراوس، (

 از بلوغ است و همزمان مورد توجه روانشناس ی که ناشیراتیی و تغیجانی به رشد هیه عمالً کاریرنظ

  . قرار داشت، ندارد»اژهیژان پ« ،یسیسوئ

گردد که به دور از ی مینجا ناشید از ایه می نظری از نقاط ضعف اساسیکید،یات میاد نظریت زیباوجود اهم

ن ی بودند و ای تجربیژگی او فاقد وی نظریهان شد که ساختهیجه اینت. کل گرفت منظم شیمطالعات تجرب

اش هین نبود که نظرید در بند ایاز آنجا که م. نمودیها را با عبارات معنادار قابل لمس دشوار مان آنیامر ب

 مجدداً دیات جدی خودش را با کشفیدا نکرد که طرح نظرین امکان را پیبا نظام منظم کنترل شود، ا

ن موضوع ید بر ایم)  به بعد56، ص1950ت، یمرتن و ک(مثالً، همانطور که مرتن نوشت .  کندیسازمانده

ر یل تصوی تشکی مرجع برایهاها تعلق دارند به عنوان چارچوبن که فرد به آییهاد دارد که گروهیتأک

 تعلق داشته باشند ی مختلفیهاگروهد که افراد به یآیش مین، اغلب پیبا وجود ا. ندیآیشتن به کار میخو

ن یعالئق اکند چگونه منافع و ی ما اصالً روشن نمید برایم.  متناقض باشندی هنجارهای داراهان گروهیو ا

بعالوه، مسلم است که فرد لزوماً . ندیآیها جمع من گروهیدر وجود فرد متعلق به ارندویپذیها آشتگروه

مثالً، . ن گروه را به عنوان چارچوب مرجع مورد استفاده قرار دهدی تا ا باشدیاز ندارد که عضو گروهین

ا رد تین گروه قرار گی ایر هنجارهایشتر تحت تأثیتواند بیدا کند، می تعلق پی که آرزو دارد به گروهیفرد

ه ی، آنگاه که ما از نظری در پاراگراف بعدیترقین مسائل به نحو دقیا.ن گروه هستندی که عضو ایافراد

  .م کرد، مورد بحث خواهند گرفتیگروه مرجع صحبت خواه
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.  نشان ندادیکند توجهیدا می توسط سازمان جامعه ساختار پی فردینکه چگونه تجربه اجتماعید به ایم

ند ین فرایرد که ایپذیکه میاو در حال. شودی میا تلقیستا و نه پوی ایامر» یند اجتماعیفرا« او مفهوم یبرا

ت آنها را یدهد و اهمیر منظم به دست نمها به طو از تفاوتیفی تعریکند ولی عمل میوتبه صور متفا

 یهاتی و با فعالیگری نقش از طرف دیطه با اجرای که به مفهوم نقش در راییمعنا. کندیگوشزد نم

از » شتنیخو«م نقش و ید با جدا کردن مفاهیم. ردیگی مورد بحث او قرار نمیافته نظام اجتماعیسازمان 

 را که یای او و نظام اجتماعیگاهیشتن فرد، نظام پاین خوی مهم بتوازن،یافته روابط اجتماعیسازمان نظام 

  .سپاردی میبه دست فراموشرااو بدان تعلق دارد 

-ین جمله استراوس به نحو احسن خالصه میکند در ای اشغال می اجتماعید در روانشناسی که مییجا

ست، بلکه چارچوب یه او نی نظریا حتی خاص او یهاهیمجموعه فرض،آوردی ما میبراد یچه که مآن«: شود

ش از هر چارچوب یم، خواهد توانست بی به آن بنگری است که چنانچه با دقت کافیایمرجع نسبتاً انتزاع

  ).16، صفحه 1956استراوس، (» دهد را به دست یقی را مطرح سازد و خطوط تحقییهاگر پرسشید

 به حال خود رها شده بود، مدت ی متمادیها که سالاوافکار د،یات میدانتقادات وارده بر نظربا وجو

شتر ی که بیقات روانشناسان اجتماعی بر تحقیر بزرگی را اشغال کرده و تأثی است که صحنه علمیکوتاه

) 1961 (»یبوتانیش«و ) 1956 (»ت و استراوسینداسمیل«. گذارده است دارند،یشناختمعهالت جایتما

در ) 1962 (»رُز«. رندیگی به کار می اجتماعی از روانشناسی متعددیهانهید را در زمی میها گفته

ن دارد که نشان دهد که نظر کنش و ی بر ای که انتشار داده است سعیای و نظریمجموعه متون تجرب

کشاند که اثبات ی مییهاهیان شده، ما را به طرف فرضین صورت در آثار او بیترد که به کاملی میواکنش

  .آنها بر ما واجب  است

     مرجعیگروههاه ینظر -1-5- 3

 یهانوشته. شودی محسوب مییکایشناسان امرن جامعهین و پرکارتریتردرخشان ازیکی  مرتن. رابرت ک

ان  توی مشود که از آن جملهی را شامل میار مختلفی بسیهانهین دانشمند زمی ایقات تجربی و تحقینظر
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 از ین موضوعاتیغات و همچنی، تبلیهنجاری علوم، بیخ و جامعه شناسی، تاری، ارتباط جمعیبوروکراسبه 

 ی اجتماعی روانشناسی او براین دستاوردهایان گرانبهاتریمدر. اشاره کردی نظریو کارهاهال روشیقب

داقه قرار گرفت که کر مورد من فینجا ایتا ا . مرجع نام بردیها در مورد گروهی ویهاتوان از نوشتهیم

.  دارندیی معنای وی است که در اطراف او برای اشخاصیهاشی فرد محصول گرایاجتماع» شتنیخو«

ر یم از نقطه نظرات خاص سایرمستقیرا به طور غ» شتنیخو«فرد تجربه «ان داشته ید بیهمانگونه که م

د، یم(» کندی که به آن تعلق دارد، کسب میایافته گروه اجتماعیم ینظر تعما از نقطهی همان گروه یاعضا

در مورد طفل .  هستندیچه کسان» گرانید«ن ید هرگز به وضوح نگفت این، میبا وجود ا). 138، ص1934

-یک او می خانواده نزدی معنا هستند، اعضای دارای وی که برایگرانیار کوچک، روشن است که دیبس

در جامعه معاصر، هر . » است که بدان تعلق داردیای گروه اجتماع»همان«افته یم یگر تعمید«و اما . باشند

تواند تعلق داشته ی می گروه است و هر شخص به همه نوع گروهیادی مرکب از تعداد زیمجتمع انسان

 سازمان یا طبقه اقتصادی و یق فرهنگی، عالینی، تعلقات دی که بر حسب اصالت قومییهاگروه. باشد

  . اندافتهی

 ابداع ی اقتصادیگاه اجتماعیقات خود در مورد پایدر طول تحق) 1942 (»منیه«را » گروه مرجع«عبارت 

تواند ینم) کند به آن تعلق داردی که شخص تصور میگاهیپا (یگاه ذهنیاو متوجه شد که پا. نمود

 عنوان  که بهییها به انتخاب گروهیو تا حدود شودیت ناشیا تربی مانند درآمد یماً از عواملیمستق

-  که به عنوان چارچوبییهاافراد در انتخاب گروه.  است بوده اند،وابسته مرجع انتخاب شدهیهاچارچوب

دند یگزی را برمییها گروهیساختند و به راحتیکردند، خود را محدود نمیار می خود اختی مرجع برایها

 که شخص یگروه(»  تعلقگروه«ان ید میص داد که بای تشخ»نمیه«ب ین ترتیبه ا. ضو آنها نبودندکه ع

 خود یابی ارزیسه برای جهت مقایی که فرد به عنوان مبنایگروه(» گروه مرجع«و ) ن تعلق داردواقعاً به آ

ن یگر ای موارد، گروه مرجع همان گروه تعلق است و در موارد دیدر بعض. تفاوت قائل شد) کندیانتخاب م

ک کالج یان دختر یها نزد دانشجوشیها و گرار ارزشییبا مطالعه تغ) 1934 (»وکمبین«.ستیطور ن

 ییهان دختران، که اغلب از خانوادهی از ایادیتعداد ز. افتی دست یب مفهومین ترکی، به همیخصوص
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شدند، در تمام طول اقامت خود در کالج به طور یکار محسوب م محافظهیاسیبودند که از نظر س

ان با شبکه ین دانشجویبه عالوه، تحول ا. خواهانه بودندی آزادیهاشیها و گرا به دنبال ارزشیروزافزون

جه دست ین نتیوکمب به ایدر عمل، ن.  داشتی که آنان در داخل کالج داشتند، بستگیارتباطات اجتماع

 را یلیا مجمع فامی یینکه او مجمع دانشجوی دختر، برحسب ایک دانشجوی یهاشیافت که ساختار گرای

 را به ین بررسیج اینتا) 1948(وکمب ین.افتییر مییکرد، تغیوب مرجع غالب انتخاب مبه عنوان چارچ

 افراد به گروه یگر، همهی، احتماالً مانند مجتمعات دین مجتمع آموزشیدر ا«: کندیر خالصه میشرح ز

. دیآینمنقطه مرجع به حساب ،ی همه نوع مطابقت اجتماعیاً برا لزومین تعلقی چنی، ولتعلق دارند ،یکل

، چه یاها به رابطهشین گرایکسب ا.شوندی کسب نمی در خأل اجتماعییهاشین گراین، چنیبا وجود ا

ج ینتا)... 154ص( دارد یکند، بستگیا چند گروه برقرار میک ی، که هرکس با یمثبت و چه منف

 آن وجود دارند، رشد ها درشی گرای که بعضیکند که در مجتمعید میین نظر را ظاهراً تأی ا»نگتنیبن«

 مرجع برقرار کرده یها و هم با گروهی دارد که فرد هم با گروه تعلق کلیوندی به نوع پیش فرد بستگیگرا

  ).155ص(» است

 ی و روانشناسیشناس رو به رشد جامعهیکر نظری که بتواند نسبت به پیتاکنون مفهوم گروه مرجع، آنطور

 یها کاربرد آن، برداشتها از گروهیبرا. ان نشده استیور منظم، بدا کند، به طی خود را پی، جایاجتماع

: ده مانندیچیار پی ظاهراً بسییهاگر، آن هم پرسشیز دیکرد تا چی را مطرح مییهاشتر پرسشیمرجع ب

  .»ف کرد؟ی را تعریتوان تعلق گروهیچگونه م«، »ست؟ی گروه چیا به درستیآ«

 از گروه دست یف کاملید، ضرورت دارد که به تعری به عمل آیت درسیابی آنکه از گروه مرجع ارزیبرا

  :کندیف میمرتن گروه را با سه مالک تعر. میابیب

 . باشندی مقررباهم درحال کنش و واکنش می ساختارهایهی ازافراد است که برپایگروه شامل تعداد- 1

  .آورندی گروه به حساب میاعضابرند خودرا به عنوان یگر به سرمیکدی که درکنش وواکنش با یاشخاص- 2
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به عنوان عضو گروه ) ن گروه باشند و چه نباشندیچه عضو ا(گر ی افراد دین اشخاص به واسطهیهم- 3

 .شوندیشناخته م

 است که یگروه مرجع مثبت همان.  باشدیا گروه مرجع منفیتواند گروه مرجع مثبت یک گروه می

 ی همان است که هنجارهایگروه مرجع منف.دیآیع به کارمهنجارها و ضوابط آن به منزله چارچوب مرج

   . آن را پرکرده اندیآن مطرودند و ضد هنجارها جا

 مرجع یهاه گروهی نظری مفهومیهاهیدن به پاینه روشن ساختن و نظم بخشین زمیدستاورد مرتن در ا

 به نام 1957در سال  یو دوم) تیک آلسیبا همکار (1950 در سال یکیاست؛ او دو کتاب منتشر کرد، 

 یس پژوهشی بود که سرویقاتیتحق گزارش یوافت و حایدر دو جلد انتشار کتاب ن یا .ییکایسرباز امر

قات که در ین تحقیا. انجام داده بودیشعبه اطالعات و آموزش دپارتمان جنگ به هنگام جنگ دوم جهان

ن ی بود که در این کاریه بود، بزرگتر انجام گرفتیشماری بی نظامیاحساسات و رفتارهاها،شیمورد گرا

- تعجب. ر نداردیت انجام گرفته بود وتاکنون نظی، با موفقیل منظم در علوم اجتماعیعصر، در خصوص تحل

نشسته  به باری روشینهی و چه در زمی نظرینهین حد چه در زمی تا ایمین تالش عظیست که چنیآور ن

  . باشد

 یهاشیشد شامل گرای می ناشییکایق در کتاب سرباز آمرین تحقیدن که از چی مهمیج عمومی از نتایکی

ا شامل یبانشان را گرفته بود و یگرفه،یوظ که به خاطر خدمتیتیت بود، محرومیسربازان در برابر محروم

ش فرد ی گراکهن شدیجه ایبه طور مختصر نت.ت داشتندین محرومیزان در مورد اشد که سربای میقضاوت

 یابی که در ارزییها داشت تا به مالکیت او بستگی محرومیزان واقعیبه مت کمتر،ینسبت به محروم

 خود از ارتش یاهان اهل جنوب در مورد تجربهیمثالً معلوم شد که س. بردی خود به کار میط شخصیشرا

 ی واقعیشرفت و ارتقایب هر چه شانس پین ترتیبه ا.  داشتندیترمیاهان شمال قضاوت مالینسبت به س

ج ین نتایا.شرفت و ارتقا بهتر بودیه شانس پها نسبت بشتر بود، به همان نسبت قضاوتیک واحد بیدر 

اه، یمثالً سرباز س.دیگرد هیوجت» یت نسبیمحروم«ن دست با مفهوم یج از همی نتایگریمتناقض و تعداد د

 یط زندگی به شرا خود را نسبتیط زندگیرا شرایکرد زیت میاهل جنوب، کمتر در ارتش احساس محروم
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 که اهل شمال بود به عنوان مرجع، شهروند یاهی که سرباز سید، درحالیسنجیاه در جنوب میشهروند س

د ین شانس ارتقا و عقای بی منفین نحو همبستگیداد به همیتر بود، مالک قرار ماه شمال را که مرفهیس

 که در همان وضع ی ارتقا باالست، شخص نرخیشد که وقتیه میب توجین ترتیمساعد نسبت به ارتقا به ا

 ی و سرخوردگین دچار ناکامیبنابراو اندافتهیکند که ارتقا یسه می مقایزند ، خود را با کسانیخود درجا م

 یمورد خاص) که مهم باشدهرچه  (یت نسبید دارند که محرومین موضوع تأکی بر ا تیمرتن و ک. شودیم

 است که رفتار شخص را نسبت به یندیجا آنچه که مطرح است فران یدر ا. از رفتار گروه مرجع است

-شی رفتار خود، گرای مرجع برایها از آنها چارچوبیدهد و شخصی افراد جهت میها و بعض گروهیبعض

  . سازدی خود میا احساسات شخصی خود و یها

 .یقی تطبیگری و دینجار هیکیدارد، یز می مرجع را از هم تمیها گروهیدو نوع کارکرد) 1952 (»یکل«

 یهامنبع ارزشن نوع گروه یا(کند یل می تحمین و آنها را به وی فرد معی را برایی، هنجارهاینوع هنجار

آورد تا ی فرد فراهم میها را براسهی مقای گروه مبنایقی، نوع تطب)دهدیل می فرد را تشکیقابل قبول برا

دهد موضع خود را نسبت به موضع ین گروه به او امکان میا(. کندیابیگران ارزیدبافرد بتواند خودش را 

ن ی توانداینه مین زمین سواالت درای ازمهمتریکیاما ).284، ص1957مرتن، ).(دی نمایابی ارزیگرید

 تعلق خود انتخاب یوههاان گریم گروه مرجع خود رااز،ینیکه فردمع شودیسبب م یزیچه چ: باشدکه

 و نظام ی ،فردی گروهل چهار عامل در سطحیمرتن با تحل ق ندارد؟ن تعل که بداییاز گروههاایکند یم

  . دهدیپرسش پاسخ من یا به یاجتماع

سه با یدر مقا( فرد قائل شوندی برایشتریت بیثیحد،قادر باشند که فرد به آن تعلق ندارییوههاهرچه گر .1

ها را به ممکن است که او آن گروهشتر یب) دهندی قرار میار وی تعلق خود او در اختیها که گروهیامکانات

 .دیعنوان گروه مرجع انتخاب نما
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-یل نشان میبودن تما» تنها«شتر به یب(اشد علق داشته ب تیها در گروهیهرچه فرد کمتر موضع جمع .2

 . را انتخاب کند که به آن تعلق نداردیشتر احتمال دارد که به عنوان گروه مرجع، گروهی، ب)دهد

 ی که نرخ تحرک اجتماعی اجتماعیهاگذارند که نظامیه صحه مین فرضی بر اج مشاهداتی نتایبعض .3

ها تعلق  بدان کهی فردبه عنوان گروه مرجع توسطآنها نسبتاً باالست، انتخاب ) یگاه اجتماعیر پاییتغ(

ها نرخ تحرک  که در آنیرا در جوامعی، درست است زین موضوع، حداقل تا حدودیا. تر استآسان،ندارد، 

گاه فرد انجام ی در پایراتیید، در غالب موارد، قبل از آنکه تغی گروه جدیهاها و ارزششیباالست، قبول گرا

ر ییه تغی و اولیشرط قبل» یریپذ جامعهی برایآمادگ«ن یدر عمل، اغلب چن. افتدیگرفته باشد، اتفاق م

 .گاه استیپا

-ی میباز راینقش مهمنجا یز در ای ن فردیتیات شخصیم خصوصین است که فرض کنیباالخره، حق ا .4

زان یم .دندهی به ما نم جز اطالعات مبهمیزینه چین زمی اافته دری انجام یبقات تجریکنند؛ متأسفانه تحق

 ی مرجع همچون الگویهاگروه. ر استی متغی دارد که به طور محسوسیها درجات مختلفت گروهیمرجع

ممکن است به ) ردیگی انجام مییجوتیش هویها از نقشیکی آنکه با فرد مرجع در یمورد افراط(نقش 

 مرجع جز در یها گروهیبرخ. ندیها و رفتارها دخالت نمایابی ارزشی برخی در برقراریطور کامالً خاص

ر ی هستند که تأثیگری دیهاکه گروهیدهند، در حالیر قرار نمی فرد را تحت تأثیار محدودیط بسیشرا

ن ییت گروه را تعیزان مرجعی میزینکه چه چیاطالعات ما در مورد ا. گذارندیرد م بر فیترعیار وسیبس

 انتخاب یگریگروه دشود وی به عنوان مرجع انتخاب مینکه چرا گروهیل ایکند، کم است و در مورد دلیم

 که یوهد گریگویکه م» شعور عامه«ن است که فکر یم، ایدانیچه که منآ. میدانی نمیادیززیچشوند،ینم

 یستشود، فکر دری به عنوان گروه مرجع اتخاب میریتغیبه طور التر است ا کارش از همه مناسبیخود 

کا را به عنوان چارچوب مرجع انتخاب یکا لزوماً سندیک عضو سندیست که یباب مثال، معلوم نمن. ستین

 شده و معموالً از یآور جمعهین زمنی که در ایاطالعات. ردی قرار بگیان مسائل اقتصادیکند تا در جر

ر، طبق یدارند که تأثین فکر وامیبه دست آمده ما را به ا)  مرجعیهاشتر از گروهیب(مطالعه افراد مرجع 
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، یب، احتمال دارد که شخص در مواقع مختلف زندگین ترتیبه ا .شتر خاص است تا عامی، بیقاعده کل

ن به عوامل ین در لحظه معیک فرد معیک گروه با یتخاب  داشته باشد و انیاریا افراد مرجع بسیها گروه

  . نام بردت رای از شخصیتوان عنصریها مان آنی دارد که از می بستگیادهیچیپ

  

  ات روزمرهیشتن در حیش خوینماه ینظر - 1-6- 3

د یش داشت؛ او با دی گرایشناس انسانی بود که به سویشناستخصص گافمن جامعه: نگ گافمنیارو

 به دست داد که یل کنش و واکنش اجتماعی تحلی برای داشت چارچوبی که در مورد مسائل انسانینافذ

 )1959گافمن،(است ات روزمره یشتن در حیش خوی او، نمایاثر اصل.  در تئاتر بودیشی نمایه به کارهایشب

  ن کتاب هستند ی، اساساً مربوط به ا شودیآورده م که از گافمن یمطالبو
 ید برا آنکه بتوانی برایدهد که کنش و واکنش اجتماعین امر قرار میوع کار خود را بر اگافمن نقطه شر

- ی بیهااطالع ممکن است از کانال.رد که از وضع طرف خود مطلع باشداز دایفرد قابل تحمل باشد، او ن

فرد در آن  که یای با افراد مشابه و چارچوب اجتماعی قبلیتحربها یظاهر طرف و:  به او برسدیشمار

ش در مورد یها است که طرف، با اعمال و حرفین اطالع، همانیترن مهمیبا وجود ا. کندی میزندگ

دو ن کار خود،ی ایدهد و برای نشان م عالقهین منبع اطالعاتیژه به ایگافمن به و. هدیخودش به دست م

 تحت کنترل یادی تا حدود زین اطالعیننکه چی ایاً برای آن و ثانیدی کلیل معنایآورد؛ اوالً به دلیل میدل

 در یکشد و سعی به پرده میگری دیرا که فرد برا» یریتصو«، یتوان، تا حدودی میعنی.  قرار داردفرد

  .کنترل کردراقبوالندن آن دارد، 

  کنندیجادمین امکان راایا«ند چراکه  ا مهمیمنابع اطالعات) 1، ص1959(سد ینویهمانگونه که گافمن م

 ینیبشیدهد که آنچه که فرد از آنها انتظار دارد، پیگران اجازه میگردد، به دتر مشخص  موجودضعکه و

 ییهاکیفمن توجه خود را به تکناگ» .توانند از او انتظار داشته باشندی میزید و بدانند متقابالً چه چنکن
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ها به کار کیدر آن تکن که یطیگران و به شرایدارد که اشخاص به کمک آنها خودشان را به دیمعطوف م

: از  است که عبارت»یتوانمند«  گافمن،ی برایدیم کلی ازمفاهیکین راستایدرا.کنندی میبرند، معرفیم

 یخواهد به نحویدهد و می از خود نشان مینی معیکنندهشرکت،ینیت عی، که در موقع یتیهر فعال«

 که ما در حال مطالعه رفتار او یکس(» دتوانمن«شخص ).15ص(»ر قرار دهدیگر را تحت تأثیطرف د

ن یا.خود را انجام دهد» کار«ا ی کند فایخود را ا» نقش«تواند ی خود میش توانمندیبه هنگام نما) میهست

. دیآیبه اجرا درم،  شخصیش توانمندی شده و در طول نمایزیر برنامهینقشه قبل«طبق بر ،ا کارینقش 

  ).16ص(»

 و به طور ثابت به اجرا داند که منظماًی میآن بخش از توان فرد توانمند«را » یش ظاهرینما«گافمن 

 ،یش ظاهرین نمایبنابرا. مشخص کند، او هستندی که شاهد توانمندی کسانیت را برایوضعگذاردتایم

-ی خود، عمداً به کار میش توانمندی است که فرد در طول نمایا استاندارد شدهیایزات گویتجه

» چارچوب«ن عناصر یا ازیکی. باشدی عناصر متعددیمکن است حاو میش ظاهرینما).22ص(»ردیگ

ن فضا شامل یا. شودیش گذاشته می در آن به نمای است که توانمندیکیزی فیفضاوآن صحنه است، 

 است که یزی همان چیش ظاهریگر نمایعنصر مهم د.  مختلف صحنه استیهاهیه، دکور و زاویاثاث

ا ی مربوط به نقش یها نهد و عبارت است از عالمتیام من» ی شخصیهرش ظاینما«گافمن آن را 

و » آشکار« را که به صورت یتوان محرکاتیمن یهمچن.رهیکار،لباس، سن، وقار، نوع تکلم، حاالت چهره و غ

محرکات آشکار . ن عناصر به حساب آوردیاز جمله ارا وجود دارد یش ظاهریدر نما» یاطوار«ا ی

 شخص توانمند را به رخ ما یگاه اجتماعیکنند تا پایمدا یپ که در موقع الزم بروز  هستندیمحرکات«

را شوند تا مای نشان داده میع ضرورموقند که دری گویمحرکات« به ی اطوارمحرکات).24ص(»بکشند

» آگاه سازد کند،ینده بازیت آیرود تا در وضعی که شخص توانمند میای واکنشینسبت به نقش کنش

تواند نشان بدهد که قصد دارد یرانه میگب شخص توانمند با اطوار محجوبانه و گوشهین ترتی به ا).24ص(

-یخواهانه و پرخاشگرانه بر عکس آن را مادهیا با حرکات زی کند؛ ینده بازیت آینقش تابع را در وضع
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چوب و محرکات ان چاری می هماهنگیل ما بر آن است که به نوعیدهد که تمایگافمن نشان م. فهماند

  .مید داشته باشی امیو اطوارآشکار 

نه یاز شخص توانمند نهادتظارات مردم  از انیا، به صورت مجموعهی حدود، تای اجتماعیشات ظاهرینما

-یبدل م» ی جمعیر ذهنیصوت«رد و به یپذیکند و ثبات میدا میمعنا پ «یش ظاهریپس نما.شوندیم

 ی را بازیانقش شناخته شده که فرد،یمثالً هنگام). 27ص(» کندیدا میت پی خود واقعی خودگردد و به

 ی از مسائل مهمیکی.طلبدی را می مشخص و خاصیش ظاهرین نقش نمایابد که اییکند احتماالً درمیم

کند که مردم نسبت ی رفتار میش خود طوریشود آن است که در نمایر میکه شخص توانمند با آن درگ

 کند ی بازید مرتباً به نحوین مقصود بای به ایابی دستیبرا. ابندیدهد وقوف کامل بیبه آنچه که انجام م

گافمن مثال . کند تناسب کامل داردیب می که تعقی هدفنکه بای او آسان است و نه ای براکه نه شخصاً

نند که او از تا فکر نک(رد یم بگید تصمین تردید بدون نشان دادن کوچکتریزند که بای را میاداور مسابقه

نان خاطر او را در قضاوت فراهم ین کار، از چند لحظه کوتاه تفکر که اطمیو با ا) ستیکار خودش مطئن ن

  .کندینظر مآورد، صرفیم

 آنکه ی داد برا انجامینی معیهاگاهید در پای که بایکار«:سدینویگذاردومی انگشت میگافمن بر تضاد

گاه اگر بخواهد نقش ین پای ایکه دارندهردیگیانجام م دیا ب خاص خودش راداشته باشد،چنانیمعن

 که به یامثالً خطابه). 32ص(» دیرو مصرف نمای نیمقدار متناه یستیبا کند، ی را بازرن کای ایکننده

ن ساعت کار یت چندممکن اسر بگذارد،ی تا بر مردم تأثشودیراد می ای و خود به خودیررسمیصورت غ

 یهم خود به خودرد تا توین خطابه انجام پذید دور از نظر شنوندگان ایباشد که تازه بامداوم الزم داشته 

  .بودن آن حفظ گردد

 ،ی شدن توانمندیاز آرمانمنظور.ندیآی درمیها مبالغه وجوددارد،به صورت آرمانیاز آنجاکه درتوانمند

 که فرد یمثالً هنگام«. اهد بودنقش مورد نظر خو» یشکل آرمان «ی توان از رویل به الگوسازیهمانا تما

  راییها خود، ارزشیش توانمندینمال برآن خواهد داشت که دریابد،تماییور م حضیگریخود در برابر د

ها اعتبار قائل است به رخ طرف  آنیواقع براش ازآنچه که خود دری دارند،بیکه رسماً اعتبار اجتماع
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کند واقعاً باشد، یتر از آنچه هست و فکر مود را مقدس ممکن است خیمثالً، عالم روحان). 35ص(» بکشد

فرد را مجبور کند که خود را به عنوان  شده،ی آرمانیکه توانمندممکن است ، رگی دیاز سو. نشان دهد

 است که اغلب یمثال دختر جوانبه طور.دی نمای توان کار را دارد، معرف،انتظار که کمتر از حد مورد یکس

 است یزی کوچکتر از آن چی خود برخوردار است و از نظر جسمیش کمتر از هوش واقعادعا دارد که از هو

 قرار ندهد که از یکند در وضعی را که مالقات میدهد که مردانی آن انجام مین کار را برایو اد باشدیباکه 

  .زندیاو بگر

 هم ها همه بایتوانمندن یگر تقاطع دارد و این فرد دیا چندیک ی یمندنبا توان،ی در فرد معیتوانمند

ا ی» یپ توانمندیاک« گافمن عبارت .  کندیممشخص  دارندرای را که باهم همکاریت مشترک افرادیوضع

 دارند به کار ی مشترک با هم همکاریک بازی که در یمجموعه افراد «یرا برا» پیاک«تر به طور ساده

  . خوردیوند میپکنند به هم ی میپ بازیک اکی که در یاشخاصو)79ص(» بردیم

 گافمن به طور یه برایعبارت ناح.کندینجا وارد میز در ایه رفتار را نیه و ناحین مفهوم ناحیگافمن همچن

ه یناح «،نی معی به توانمندیابی دستیبرا. اشاره دارد) یا مفهومی یو نه روان (یکیزیه فی به ناحیکل

ند که یگوی میک رستوران به همان محلی در مثالً. ردیگی در آن انجام می است که بازییجا» یظاهر

رند  یگی صورت میات الزمه بازی است که درآن عملیامنطقه» پشت صحنه«. ابندییان بدان راه میمشتر

ش ینماست،یمجبور ن) شخص توانمند(شه ینرپه پشت صحنه، هیمثالً در ناح. نندید ببیان نبای مشتریول

 است که ییر جاهایه پشت صحنه همان مطبخ و سایران، ناحدر رستو. ش را داشته باشدی خویظاهر

تا ) دهدی را تشکل م که پرسنل رستورانیپیعضو اک(شخدمت یپ.ن قدم بگذارد اجازه ندارد به آیمشتر

 یوقت. ار باشدیبرد مجبور است حفظ ظاهر را بکند و آماده و هوشی به سر میه ظاهریناح که دریزمان

 از خود یاانگارانه کند و رفتار سهلیرود، مجاز است که اظهار خستگی مشخدمت به پشت صحنهین پیهم

  .نشان بدهد

 دارد که گافمن ی به دو نوع ضابطه بستگیه ظاهریتوان مالحظه کرد که رفتار شخص توانمند در ناحیم

برد و به یشه در برابر مردم به کار میکه هنرپ یادب اطوار. گذاردیم»  ظاهرحفظ«و » ادب«نام آنها را 
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لکه بان ی با تماشاچ صرفاًاش نهگر در رابطهیحفظ ظاهر رفتار بازکند،یگران ارتباط برقرار میبا دکمک آنها 

  .ست استیط زیبا مح

ل ی را تشکیات اجتماعی حینهی را که به هم در ارتباط هستند و زمی نظری از بناهایانجا مجموعهیتا ا

-یگران میگافمن خود قبل از د.  از افکار گافمن بودیلفقط طرح مجم ،ن همهیاما ا. میدهند نشان دادیم

ژه ی و به ویات اجتماعی حیتوان بر اساس آن به مشاهدهی است که مییهانهی از زمیکین تنها ید که ایگو

  :رندیکند که برقرار زی اشاره می اصلیلینه تحلی به چهار زمیو. پرداختنامد،ی میآنچه را که نهاد اجتماع

 از یها به هدفیابی دستی برای اجتماعیا نبودن نهادهاینه به کارا بودن ین زمیا. یکینه تکنیزم .1

 .ن شده اشاره داردییش تعیپ

گر اشخاص یتوانند بر دی از افراد میا طبقات خاصی که افراد خاص ینه به قدرتین زمیا. یاسینه سیزم .2

 به ما یماع اجتیها قدرت هستند و نظارتی حاوهیانواع مختلف پاداش و تنب. اعمال کنند، اشاره دارد

 .شودین قدرت به کار گرفته میچگونه اند،یگویم

 یها و روابط گروهیگاه را در نهاد اجتماعی اشاره دارد که پایماتینه به تقسین زمی ا.یارنه ساختیزم .3

 .کندین مییمختلف تع

شود که به عنوان مالک رفتار در درون ی مربوط میها و هنجارهانه به ارزشین زمیا. ینه فرهنگیزم .4

 .شوندینهاد به کار گرفته م

- یهم ما فری اجتماعی را از طرز کار نهادهاینش جالبیها امکان بنهین زمیک از اید که هریگویگافمن م

تواند یدهد که آن هم می به دست مینه پنجمی او با مسأله، زمیکند که برخورد شخصیآورد و اضافه م

-کیتکن«د یب باین ترتیبه ا. ردی مورد توجه قرار گ،یر ذهنیل تصاوی از نظر تشکیعه نهاد اجتماعدر مطال

 را که در ی مختلف بازیهاپی اکوروند ی به کار مینیکه در نهاد مع) استنباطات (ید تأثرات ذهنی تولیها

ن یعالوه بر ا). 240ص(» میی نماییان اعضا شناساین مینابیکنند، همراه با روابط بین نهاد عمل میا

ن او یباشند؛ بنابرایز کارا می چهارگانه باال نیهانهی در زمید تأثرات ذهنی تولیهادهید که پدیگویگافمن م
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-نهیزم«مثالً . ردیز مورد توجه قرار گیگر نی دیهانهیبا زم» یشی نمانهیزم«سه یکند که مقایشنهاد میپ

 یهاارزش. اندکی آشکارا با هم نزدی اخالقیرد حفظ هنجارها در موی فرهنگیهانهی و زمیشی نمایها

کنند و در همان حال یت مید در موارد مختلف حس کنند، تثبیقاً آنچه را که اشخاص بای نهاد دقیفرهنگ

 یقین ظواهر باور حقیند، خواه پشت اینماید حفظ گردند، مشخص می که بای ظواهری را برایچارچوب

  ). و بعد241ص(» ریخا یوجود داشته باشد 

 به درک بهتر اماه نقش استفاده نکرده است، ی مخصوص نظریهاهر چند که در مجموع، گافمن از واژه

توان مالحظه ی میادید دارد که تا حدود زین موضوع تأکیکند چرا که او بر ایها به ما کمک مروابط نقش

د که او ظواهر مربوط به نقش را یآی کار درماز» درست «یگر هنگامیک نقش، رفتار بازی یکرد که در باز

ت یمانه آن اهمی صمی بازین نقش و حتین صورت کارکرد ایار داشته باشد، در ای آن در اختی اجرایبرا

  . داردیکمتر

  

 یشناس روانی حوزه-3-2

-امعه جی معاصر عالوه بر حوزهی اجتماعیشناس و روانی نظریهادگاهیهمانطور که قبالً اشاره شده د

 یشناس روانی عمدهیحوزهچندن مبحث به یدر ا. ه کرده استیز تغذی نیشناس روانی از حوزهیشناس

 ی وعدم توازن شناختیسه اجتماعیه مقای ،نظریدانیو م ه حوزهینظر گشتالت، یشناس روانی حوزهیعنی

  .رودی میااشاره ...و

 

   گشتالتیشناسمکتب روان -2-1- 3

م یر ن خصوصاً د، ی اجتماعیشناس روانی نظریهادگاهیرات بر دین تأثین و نافذتریتر از مؤثریکید یشا

 یشناسا مکتب روانیشناسان گشتالت  است که امروز به اسم روانیشناسان روانقاتیر تحقیقرن اخ

بر گشتالت  یشناسشک نفوذ مکتب روانیب.ن نفوذ تا به امروز ادامه داردیشوند و ایده میگشتالت نام

 یقاتی تحقیوهیشناسان به علت شن گروه از روانیت ایت و مقبولیز محبوبی و نی اجتماعیسشناروان
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شناسان روان. دارد) Experimental (یشی ـ آزمایقات تجربیشه در تحقیخاص آنان بوده که عمدتاً ر

 را یقینون تحقها و فکی از تکنی مختلفیها مجموعه،یشی و آزمایقات تجربیان تحقیر جرگشتالت د

 نائل ی ـ اجتماعیده روانیچی در مورد وسائل پیقات البراتوریق توانستند به تحقین طریتوسعه داده و از ا

ک ی ازنوع دموکراتی گروهیرهبر،)Group leadership( گروهیرهبر :لی از قبیقاتیتحق.ندیآ

ن یارتباط ب،رشر نگیی و تغی، نگرش و نگرش سنج)Group structure(یوخودکامه،ساخت گروه

 Souial(یتطابق اجتماع،ین فردیظن بسوء،اعتمادو)Entra-group communication (یگروه

conformity(،ی گروهیائیپو) Groupdynamic(ی گروهی، وابستگ) Group affiliation (از ...و

ده ید گشتالت انجام گریشناسات روانیها و تجربکی است که با استفاده از تکنییپژوهش هاجمله 

در، ین، هایلو چون کورتیامده عیشناسان اجتماع مکتب گشتالت بر روانیدگاه نظریدکه یبه طور.است

  . داشته استیاندهی نفوذ فزا...و یک گروهینامیقات دیشناسان مرکز تحقوکامب و روانینگر، نی، فستاش

ده ین ایا یده حاویرائه گرد ا»لر و کافکاهکو« یلهیک مکتب گشتالت که به وسیها و آراء کالسیتئور

-گر همیکدی که با یستمی از سیبه صورت بخش) Pschological events (ی روانیهادهی پداست که

ها واجد ن بخشی اک ازیاند و هر تیقابل رؤن دارند،یمابی فیحال استقالل داخلن ی و در عیستیز

 اجزاء و عناصر منفک و ه صورت تامه و نه بیتیکه تنها به صورت کل هستندیشخصمژه ویات ویخصوص

 عمل ی همواره در جهتیانات روانیاصل ، جرن یاطبق .باشندیقابل درک و فهم م،یستم کلیسزوله ازیا

ده یدهند مطلوب و پسندی مط حاکم اجازهیکه شرای را تا آنجائ حوزهی کلیکنند که حالت و مرحلهیم

ط ی مطلوب با توجه به شرایی نهایئل حصول به مرحله گشتالت اسباب و وسایهانیسیبه نظر تئور. .سازند

 ی نهائیل به مرحلهی نیعنی یر کلیر و سی در مسیض شود ولیا تعویابد و یر ییحاکم ممکن است تغ

 گشتالت یاهنیسیتوان گفت که به نظر تئوری مین اصل کلیبا توجه به ا.ستی نیرییانحراف و تغمطلوب،

 یهاکه محرکی تا آنجائین نظمیاً چنیافته است و ثانین منظم و سازمان ایک جری،هادهیاوالً ادراک پد

-ن اصل روانیح و شرح ایتوض. در بهتر جلوه دادن و مطلوب کردن خود استیدهند سعی اجازه میشرط

  :ن کردیر خالصه و تدویتوان به صورت زیافته هستند می گشتالت را که ادراکات منظم و سامان یشناس
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 یکه ارتباطات درونیتا زمان :ن نظر داد کهیتوان چنیافته باشند میمنظم و سازمان دراکات،اگر چنانچه ا .1

ض یروتعوییرغم تغی بمانند،علیکسان باقی مورد درک،ثابت و یدهی پدیعناصر متشکلهن یب

ن یچرغم نقطهیعلره،یک دایبه عنوان مثال . مانندیم ی ادراک ثابت باقیهاجنبه ازیبرخعناصرمتشکله،

 فوتبال یبقهک مسایا یره خواهد بود و یداا رنگ کردن آن خطوط،ین و  آیل دهندهیکردن خطوط تشک

مان  همان سازیک سازمان اداریا ی فوتبال خواهد بود و یمسابقهکنان آن،یض بازیاتعویر و ییرغم تغیعل

  .ض شوندی اگر تمام پرسنل و کارکنان آن تعویحتم خواهد شد،ی درک و تفهیادار

ر یأث تحت تیاگر هر عنصر:داد کهن نظریتوان چنیافته باشند،میسازمان  منظم واگر چنانچه ادراکات .2

 از آن ی که خود بخشیاحوزهایدان یر کل میزتحت تأثیا حوزه واقع شود،درک آن عنصر نیدان یکل م

 و ی اجتماعیهنیتوجه به زمهابادهی پدی وخردین ادراک شدت وضعف وبزرگیبنابرا.ردی گیماست قرار 

 ییکایک آمری و یک هندیبه عنوان مثال . گرددیشوند حاصل میها در آن حادث مدهین پدی که ایطیمح

 در ی فقر مادین روی خواهند داشت و از ای مختلفیاظهارنظرهاکنگ، در هنگی فقر مادیاز مشاهده

  .هد کرد تجربه خوایگر هنددتر و بزرگتر از مشاهدهی شدییکایکنگ را امرهنگ

- ات سازمانیخصوص ازیبرخ:ن نظر داد کهیتوان چنیافته باشند،میسازمان اگر چنانچه ادارکات منظم و .3

ش ازخود ی ب،ء مورد ادراکیا شیده ی پدین راستا عمدتاً ارتباطات درونیتظاهر خواهد شد و در ام آن افتهی

-ن نتی درک شده بی درونارتباطات،یک ملودیبه عنوان مثال .مطرح استء مورددرک،یاشیده یپد

نکه در ارتباط با یا نخواهد داشت،مگرینقش شوهر وجود خارج یارتباطات اجتماعهمچنان که در.هاست

 یا گشتالت به گونهیهانیسیدگاه تئوری از دیشناخت روانیهادهین پدیبنابرا. دا کندیت پینقش زن موجد

 .ستندم هیف و تفهیزوله قابل تعریا و یانفراد  و نهیارتباط

  :راستی شودبه شرح زیده ها میشترپدیادراک ب ن مکتب که منجربهی اصول موجوددراین برخیهمچن

ن حالت سازمان ادراک در جهت کاهش و یادر):Assimilation(اتشابهی یسازهی شبیلهیدرک به وس .1

ه باشد یباً شبیتقر ادراک همگون ویحوزهله،ی وسهاست تا بدانل اختالفات محرکیتقل

)Homogeeous (ده به ی وجود دارد که درک پدیادی موارد زی اجتماعیشناسبه عنوان مثال در روان
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- خود متعلق به آن طبقه کهیده به گروهی پدیسازهی با شبیعنی.دیآی حاصل میسازهی عمل شبیلهیوس

ه ی شبیکائیمرک رستوران آی در ینیک گارسون چیل به عنوان مثا. ردیگیدرک صورت م است،ی کلی

 یدپوست به منزلهیک کالس سفیپوست در اهیک شاگرد سیا یکند و یجلوه مگر،ی دینی چیهاگارسون

  .شودی و ادراک می تداع کلیپوست از سواهیهمه شاگردان س

ش اختالفات ین حالت سازمان ادراک در جهت افزای در ا):Contrast(اس یاقی تقابل یلهیدرک به وس .2

ک ی با ینی گارسون چیقابلهبه عنوان مثال با م. ق درک مطلوب حاصل شودین طریهاست تا از امحرک

  .میبری می گارسون پیت گروهیبه ماه ،یکائیپوست در رستوران آمراهیگارسون س

) wertheimer(مریماکس ورتا):Pereceftion by Grouping (یبند گروهیلهیادراکات به وس .3

شکل و متحد  و همیبند مورد مشاهده گروهیک حوزهیها در دهینکه چگونه پدی را با توجه به ایاصول

  : ابراز داشته است که عبارتند از،شوندیت واحد متظاهر میک کلیشده و به صورت 

 ).گریکدیهم و با ن عناصربایبه عنوان مثال حرکت ا(سرنوشت و سرانجام مشترک عناصرمورددرک- 1

 ).یی و ورشنامثالً شباهت در رنگ(گر یکدیها با شباهت آن- 2

ا ی و یی و فضای زمانیکیک نزدیها در مثالً آن(عناصر مورد درک ) Proximity (یکیقرابت و نزد- 3

 ).دهندی رخ میمکان

ک و ی مشخص جدا شده و نزدیها با فصول و مرزی اصلیمثالً عناصر مورد درک از حوزه(مرز مشترک - 4

 ).شوندیدور م

 به اشکال مختلف متوازن، منظم، باز، بسته، مداوم، هموار، قابل مثالً(ل به تشکل و حفظ ظاهر یتما- 5

  ...). وینیبشیپ

 )lercettion (  Social ی درک اجتماعینهیزمن منجربه مطالعات دری گشتالت همچنیبندوهاصول گر

عث  عمل و عامل بایابینشان داده که تشابه در ارز)  Zillig (»گیلیز«قات یبه عنوان مثال تحق.شودیم

ن مسئله است که فرد یگر ا نشان،ک جرمیشربه عنوان مثال مفهوم . دو شده استن ی ایوند و هم گروهیپ

 یا عضوین گروه ی ایلهی به وسیهر عملن یبنابرا از آن است،دارد، ی که خود جزئیشباهت وقرابت با گروه
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- نشانا مصالح مشترک،یرنوشت ا توجه به س بیبندن گروهیهمچن.گر استیم به اعضاء دیقابل تعماز اعضاء،

 یل گروه اجتماعیبه عنوان مثال تشک. منسجم استیک گروه اجتماعیل یشکمختلف ت صوریدهنده

  .باشندی را دارا میح مشترکلکه همه سرنوشت و مصاک جامعه،ی محرومان یلهیسجم به وسمن

 یشناسات مهم در روانیظرها و نی از تئورین و ابراز تعدادی گشتالت در تکویشناس روانیاصول نظر

» شناخت متوازن «ی تئور:راشاره کردیات زی توان به نظری مؤثر بوده که ازآن جمله میتماعاج

)Cognitive belance (یاعمال ارتباط «یدر، تئوریها «)Communictive Acts (یوکامب، تئورین 

کورت ) field theory(» یدانی میتئور«نگر و یفست) Cognitive dissonance(» شناخت ناموافق«

-دگاهیا دید یب عقایساخت و ترکا ی گشتالت استوارند که نظم ین اصل کلیها بر این تئوریتمام ا.نیلو

در ، باشد داشتهیاهنگم، عدم توافق و ناهیل به عدم توازن، ناموزونیت تمای قابلین فردی روابط بیوقتها،

ر داده و آنها یی راتغین فردیها و روابط بدگاهی دود ی که عقا شودیجادمیا ییهاتیسازمان ادراک قابل

ت با یض واقعی تعویلهیا به وسی ممکن است یریی تغینیچن. ند گردایمتعادل برگرباربه حالت توازن ویراد

دگاه صورت یا دیده یر عقییماً توسط تغیا مستقیحاصل شود و ها داللت دارند،دگاهید ودی که عقایموضوع

  . ردیپذ

 یم از اصول نظرهلگران متأثر و میش از دین بیت لوشک کوریب،یشناس متعدد روانیهانیسین تئوریدر ب

م ی او را شرح خواهیدانی میات و خصوصاً تئوری اصول نظری گشتالت است که در بخش آتیشناسروان

  .داد

  

  ی اجتماعی درروان شناسه حوزهی نظر-2-2- 3

. ن شده استی و شاگردان او عج»نیکورت لو« با نام »ی اجتماعیسا حوزه در روان شنیهینظر«عبارت 

ک گشتالت را در مورد ادراک ی مسائل کالسی برلن بود، ولین دانشمند، هرچند که عضو گروه گشتالتیا

 یانهی زمی زود به بررسیلیب خین ترتیمعطوف داشت و به ازه،یرد و توجه خود را به مبحث انگرها ک



 102

قلم خورده جزء واژگان ن،ی که به نام لوی از عباراتیادیتعداد ز. داشتیتازگد که بکر بود ویمشغول گرد

، »یوضع تداخل«،»ییجاجابه«،»واالن«،»ستی زیفضا«. شده استی اجتماعیشناسروان معمول در

 مختصر آن دسته از یادآورینجا به یما در ا.انداز آن جمله» کنش جستجوگرانه«و»یساختار شناخت«

  .میکنی ارتباط دارند، بسنده می اجتماعیشناس که با رواننی لوی اصلیم نظریمفاه

 یندهای داشته فراین سعیست که لوین معنا نی دارند به ایکیزی علوم فین عبارات که رنگ و بویانتخاب ا

 که در  رایمیمفاه.  استیشناختد او کامالً روانی دیهیزاو.  فرض کندیکیزی فیندهای را همانند فرایروان

 ییهابه هدفاند و نهفتهی انسانی پس رفتارهاداند که دری مربوط میاتیبه نزه به کار گرفته،یمورد انگ

-ین به کار می که  لویاتکلم. هاست از آنیا برعکس دوری آنها یبه سو شوند که جهت رفتارهایمربوط م

 یواند در همهتیمن منطق ی است که اید و مدعیگویم» ایمنطق پو«او از .کندینظراو را منعکس م، برد

، علوم یکسانی یپروراند که خواهد توانست با برخورد منطقین فکر را در سر میاو ا. علوم مشترک باشد

 آلمان ین فکرن در محافل روشیت انشتیه نسبیش نظریدای بود که بعد از پیزین چیابد و ایمختلف را در

  .ج شده بودی رایلیخ

 ینقش اصلزه،ین در باب انگیو لیقات نظریدر تحق» ییجاجابه«و » روین«، »واالنس«، »تنش«م یمفاه

)  نامدیاز میشبه ن آن را یکه و (یا قصدی یاز روانیک نید که در وجود شخص ، هر بار که یگویاو م.دارند

ل یا مقصود حاصل شد، تنش زاید یاز ارضاء گردی نیوقت. افتدی به کارمید ،نظام درحال تنشیآید میپد

 دارد بر اثر ی از ذهن سعیاهی در ناحیحالت تنش:  استی مفهومیهاطهی حی برخی حاوتنش. گرددیم

 یۀ تنشی که در مرز ناح_ ییروهاین کار به کمک نیا.ردی اطراف را به خود بگیام نواحر، حالت آرییتغ

زه ن حوی از اینیۀ معی طرف ناحروها همه بهینرد که درآن،ی گی انجام میاهحوز و در -حضور دارند

ن یهم). روهاستین مرکز حوزۀ نیۀ معین ناحیا( دهند یل میشوند وواالنس مثبت را تشکیت میهداها

ر را ییل به تغیجهت و قدرت تما» روین«واژۀ . رندی گیفاصله م» یواالنس منف«ن کار از حوزۀ یروها با این

) ر در وضعیی تغیعنی ( »ییجابجا«لۀ یا به وسیر ییتغ. داردیست مشخص می زی از فضاینیدر نقطۀ مع

ان یم.شودیدار می او پدیط ذهنیمح در یرییا به صورت تغیرد، یگی او انجام میط روانیشخص در مح
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به طور .  وجود داردیکی نزدی او رابطهیست روانیط زی محیهاطهی حی شخص و برخی تنشیهانظام

  :تواندیاخص تنش م

 به ین نواحین صورت ایدر ا.  مربوط باشدیست روانی زطیت محی فعالی نواحیبه واالنس مثبت براای -

 .شوندی تنش ادراک میعنوان محدودکننده

 . کندیدا میربط پبرد،ی در حال حاضر در آن به سر م که شخصیاهی ناحی برایا به واالنس منفیو -

ن یی به امکان پا ندارد، بلکهیبستگمنحصراً به وجود تنش،) ه ـ هدفیاحن(ه  با واالنس مثبت یوجود ناح

زان تنش ین آوردن مییپا که به امکان خود دریشخص.کندیدا میز ارتباط پیآمدن تنش درنظر شخص ن

- هیل او به ترک ناحیر میرفتار او تحت تأثرد،یگی در ذهن او شکل نمی ـ هدفهین ناحیبنابرا ندارد ویآگاه

در ... گر، و ی دیاهی ورود به ناحیگر برای دیگر، قرار دارد، سپس رفتاری دیهی حاضر و ورود به ناحی منفی

ن یی تعیک حرکت دائمیتر ا به صورت ملموسی ی فعلیهی در جهت مخالف ناحییجاواقع رفتار او را جابه

 نداند در ی وجود دارد ولیه ـ هدفیشود که فرد بداند که ناحی ظاهر میرفتار جستجوگرانه هنگام. کندیم

 وجود دارد که با نظام یه ـ هدفی ناحیست روانیط زی که در محیهنگام). بعد و62، ص1938ن، یلو. (کجا

-یر می به سمت هدف وجود دارد که بر شخص تأثی حرکتییرویتوان گفت که نی مطابقت دارد، میتنش

ه ـ ی به طرف ناحییاج جابهی برایلیشود که تمای که هدف آن معلوم است نه فقط موجب میتنش. گذارد

 که بر ییروین.مییوتر بگروشن.ز باشدیت نین نوع فعالیادرفکر گردد که فردیبلکه سبب مند،هدف بروز ک

ر یغ(بلکه در سطح تفکر ) تیواقع( هدف رانده شود نه فقط در سطح عمل یشود تا به سویشخص وارد م

  .گرددیز تظاهر مین) تیواقع

ل ید، مثالً گفت که تما دست زییهایریگجهیتوان به نتی می تنشیهادر مورد نظاممواردطرح شده فوق،با 

افته ی انجام یهاتی فعالیادآوریل به یتر از تمایقوکاره رها شده،همی که نییهاتی فعالیادآوریبه 

 ؛ن شرح کهیاند به ا دست زدهیاتین مورد به تجربیگر در این محقق دیو چند) 1927 (»کیگارنیز«.است

 از یمیسپس از آنان خواستند ندادند وارائه ش شونده ی آزمای تعدادبه انجام،ی را برایی کارهایک سری

داخته  را که بدان پرییبعداٌ از آنان خواسته شد کارها. ناتمام بگذارنده رایده،بقیان بخشیپا خود را یکارها



 104

-ک نامیگارنیز،ن محقق یاد ای درآمد که به یش به صورت کسری آزمایجهینت.اورندیاند به خاطر ببوده

  ):ZQ(د ی گردیذارگ

  

  

جه به ی نتیوقت. ک باالتر خواهد بودین خارج قسمت از ی کرده بود که اینیبشیش پیک قبل از آزمایگارنیز

  . کردید میین را تأیجه آشکارا نظرات لوین نتیا.  بود9/1باً معادل ی حاصله تقرددست آمد، عد

ل ید که تمایآید می در او پدییروید، نیآی م در شخص به وجودی هدفی ارضای به سویازی نیوقتن یبنابرا

شخص کوشش   گردند،ی ناتمام تلقینظر روان که کارهاازیتا زمانکند،یک مین هدف تحری ای را به سویو

 از اتمام کار وجود یری جلوگی برای کافیروی که نیبه شرط(ها ادامه خواهد داد  اتمام آنیخود را برا

 ناتمام یجاد کرد تا شخص تصور کند کار او به طور اتفاقی ایطیشرا) 1928( »نایان کیاُوز«) نداشته باشد

 یدر تمام موارد،اشخاص برا.خواهد،عمل کندیه در اطاق تجربه هر طور مگاه او را آزاد گذاشت کمانده، آن

 82 هم  بود، بازیباً عمدی که قطع کار تقریموقعن یهمچن.گشتندیتمام خود باز ممهیکار نبه سر اتمام کار

  .شدندی اتمام کار خود حاضر میها برادرصد آن

 ین حال هم به فاصلهین دو نظام در عی بیتفاوت تنش) اد شدنیکم و ز(رییپنداشت که تغین مین چنیلو

اد ین دو نظام زی بی زمانیهاگر فاصل. گریکدیها به  آنیزان وابستگی دارد و هم به میها بستگ نظامیزمان

ک در یگارنیز. ابندییکاهش م، به هم وابستهیهان نظامی بی تنشیهاور کرد که تفاوتتوان تصیمشود،

 در مورد از یگریق دینا در تحقیان کی ناتمام مانده و اوزیهاتی فعالید خاطرهیق خود در مورد تجدیتحق

دن کار ناتمام با ان رسانیل به پایا تماید خاطره یل به تجدی کار ناتمام مانده، متوجه شدند که تمایریسرگ

  .شودیگذشت زمان کم م

ن بود یگذاشت و منظور او ا» کی هودولوژیفضا«اورد که نام آن را ی به وجود بیا کرد هندسهین سعیلو

چه « : اندی بنمال به آن،یل نیدگاه هدف و وسایاز د خود،یطی محیکه برداشت شخص را ازساختار فضا

ز ک او لزوم در نظر گرفتن برداشت شخص ای هودولوژی فضا» دهد؟ یز سوق می چه چیز ما را به سویچ

یاد مانده کارهای ناتمام به
اد ماندهی به ی تمام شدهیکارها  
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شخص را ،ی کند با امکانات رفتارین ضرورت به محقق کمک میچه امسلم ساخت ، خود را،یطی محیفضا

-ی را دور می به توپ خود نرده ایابی دستی که برایکس. را مشخص کندیت رفتار وتحلبل کرده وجه

  . از آن دور شودیکیزی اگر از نظر فید، حت روی به سمت توپ میاز نظر روان.زند

 یطه های حی برخیدر بررس دارد ،ی شخص بستگی ساختار شناخت بهی زندگیفضان فکر که جهت،دریا

ت یاغلب وضع. ستند به کارگرفته شده استی ساختار نی دارای که از نظر شناختییت های دروضعیروان

 یزی چه چی اورا به سویزیچه چ«  فرد مشکل است یرا برایز. فاقد ساختارندینظر شناختد،ازید جیها

د انتخاب و دنبال کند تا به ی را بای تواند بداند چه جهتی نمییت هاین وضعین فرد در چنیبنابرا. » بردیم

ا از آن ی کند یک مین جهت اورا به هدف نزدیا ای داند آی گذارد ،نمی قدم می در جهتیوقت. سدهدفش بر

-ی مصممانه قدم برمریرود، غی است ، کورمال کورمال میص از نوع تجسمرفتار شخ. سازدیدورم

 یرادن به هدف بیچنانچه رس. ستیرفتار او موثر ومقرون به صرفه ن.شودیده میدارد،تناقض دررفتارش د

 یاهی ذهن در ناحین صورت وقتی داشته باشد، در ای منفین ،معنادن به آی مثبت و نرسیشخص معنا

 شخص با خود ی روانیرین وضع به منبع درگیست، ای نی روشنی ساختار شناختیکه دارارد یگیقرار م

ن ی معیاهیبه ناحتواند او راین حال هم میگذارند در عیر می که بر او تاثییروهایرا جهت نیزانجامد،یم

  . د شویاط ظاهر می و حزم واحتینجای عالئم هییت هاین وضعیدر چن.ک کندوهم ازآن دور سازدینزد

 از ی اجتماعیآورند ، در روانشناسی ساختار به بار می بی شناختیت هاین وضعی که ا یج روانین نتاییتع

 یم ساختاری کرد، از مفاهیا کار میم پوی که با مفاهین حالین در عیلو. برخوردار استییار باالیت بسیهما

ن یلو. را روشن ساخت» یری درگیتهایوضع«ت یم، ماهیاو به کمک هر دو دسته از مفاه. ز غافل نماندین

  :ز دادی تمازهم رایری درگیسه نوع اساس

مثال شناخته شدۀ آن . ردیگیکسان قرار میباً ی تقریروین دو واالنس مثبت، با دو نیمۀ راه، بیفرد در ن. 1

. دار استی ناپایریگن نوع دریا. جان سپردی گرسنگان دو دسته علف ازی است که در م»دانیخر بور«

 ی حرکت م،ه ـ هدفهای از ناحیکیبه طرف ،نقطه تعادل را ترک گفته،یل عوامل اتفاقی که فرد،به دلیوقت

ر شدن از نقطۀ تعادل به جه او با دویابد؛ در نتییش میافزا شود،یه مین ناحی که متوجه اییرویکند، ن
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 کشش یروید نیگوی که م گرفته شدهیاهین موضوع از فرضیا.دهدیهدف ادامه م - هی به ناحک شدنینزد

  .ابدییش میشود، افزایج که فاصله شخص با هدف کم میه ـ هدف بتدری ناحیبه سو

باً ی تقریروی با دو نین دو واالنس منفیدهد که فرد بی رخ می هنگامیریت درگی وضعینوع دوم و اصل. 2

  :دا کندیبه چندشکل نمودپکه ممکن است ردیگیکسان قرار می

 یتین وضعیست در چنی مجبور نی قرار گرفته ولی منفین واالنسهایه در آن شخص در ب کیتیوضع) الف

ر بشود، یا آنقدر بماند که پژمرده و پیک خواستگار ناباب شوهر کند و ید به ی که بایمثالً دختر.  بماندیباق

  . گردد در کار نباشد اواز زادگاهش که مانع از ترکیزی چیول

. ستیش ممکن نی از آن برایی قرار گرفته و رهایان دو واالنس منفیر م که در آن شخص دیتیوضع) ب

 او یر ترک گروه براا اگیند را انجام بدهد یف شده فالن کار ناخوشای که به او تکلیمثالً عضو گروه

  .ش را از دست بدهدی خویگاه اجتماعیپارممکن باشد،یغ

نکه از یفته باشد و نتواند آن را ترک کند جز ا قرار گریه واالنس منفی که در آن شخص در ناحیتیوضع) ج

 ،رایزاست ] کایامر[ که متهم به اهانت به کنگره یمرد مثال،یبرا.گر عبور کندی دیه با واالنس منفیناح

و ست شهادت بدهدی خود در حزب کمونانی از آشنایت بعضیا عدم عضویت یدر مورد عضواست نخواسته 

  . باشدینیچن خبری رفع اهانت ناچار به ایبرا

دا یل پین دلیبه ا] دختر[رفتار فرار . منجر خواهد شد» خروج از حوزه«ت نخست به ی است که وضعیهیبد

-ی میشخص را به طرف جهتشوند،ی دور می واالنس منفیز نواح که اییروهایند نیخواهد شد که برآ

 ی موقتیتین وضعی از چنی ناشیریدرگ.  عمود باشدی منفیهین دو ناحیکشاند که نسبت به خط فاصل ب

 که در ییهاآن     از نوع ییهایناراحت.  برخورد کندیاست، مگر آنکه فرد در موقع خروج از حوزه به موانع

 یروهای و نی مربوط به واالنس منفی حرکتیروهاین نی بیریجاد درگیبه اقراردارند » ب«ت یوضع

 است که با تعداد ی واالنس منفیسد ظاهراً حاو. زندیجاد شده، دامن می که ای مربوط به سدیبازدارنده

 ی باالخره به اندازهین واالنس منفیا.ابدییش میشود، افزایارد عمل م عبور از آن وی که شخص برایدفعات

 یریدرگ).  ب1933 الف؛ فاجانس، 1933فاجانس، ( توان آن را دارد تا باالخره فرد را منصرف کند یکاف
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از نوع  ، حرکتیروهاین نی بیرید را به درگ خوی باز دارنده جایروهای و نی حرکتیروهاین نی بیاصل

ار مهم در ی بسی از رخدادهایکینجا با یما در ا. سپاردیشد، میده مید» ج«ت ی که در وضعییروهاین

 ک نفری یوقت. اندی، اجتماعی واقعیهاتی از وضعیاریرا موانع در بسیم، زی روبرو هستی اجتماعیروانشناس

 که آن مانع را یا گروهیا اشخاص یشود، در واقع او در برابر اراده و توان شخص ی وارد عمل میه مانعیعل

 یها راهی منفیهان واالنسی بیری اجتناب از درگی برایب وقتین ترتیبه ا. کندیاند، قد علم مجاد کردهیا

ها را به  که فرد آنی و آن موانعیع وجود ندارد، موانع اجتمای آمدن به موانع اجتماعق جز فائیگرید

 یماند ـ دارایج که فرد در فرار از صحنه ناموفق میشمارد ـ به تدرین موانع می ایهی و پاشهیعنوان ر

آورد ی را به وجود مید وضعین تهدید به مجازات آن است که ای از آثار تهدیکی. گردندی میواالنس منف

  .رندیگی مانند دو دشمن در برابر هم قرار م،انع هر دو در آن میکه خود فرد و به وجود آورنده

رد که از یگی قرار م مخالفیروهایت نی که فرد تحت تبعدهدی رخ می هنگامیری درگن نوع یسوم .3

 یرین نوع درگیما دست کم به سه شکل مختلف ا. شوندی میک واالنس مثبت ناشی و یک واالنس منفی

 :میخوریبرم

 یفرد. ( استیک واالنس منفیک واالنس مثبت و ی یه در آنِ واحد حاوی در آن، ناح کهیتیوضع. الف

 او گران تمام ین گروه برایم دارد که شرکت در این ب از آی وارد شود ولیک گروه اجتماعیخواهد در یم

 ).شود

 یزندگه ین ناحیاو در ا(ه ـ مانع محبوس شده است یا ناحی یه منفی که در آن، فرد در ناحیتیوضع  . ب

ا ی یه منفیکشد که در آن طرف ناحی خود می او را به سویو هدف) ه او را احاطه کردهی ناحیکند ولینم

ه اطراف ی که ناحی فرد، تا زمانیت کنونیه فعالین وضع چنان است که ناحیت ایماه.ه ـ مانع قرار داردیناح

واالنس ) هه قرار گرفتین ناحیف اکه در آن طر(شود ی هدف مورد توجهش می او به سوییجامانع جابه

 یهایژگی وی، سوایا اردوگاه اجباریت، بودن در زندان یب، تعلق به گروه اقلین ترتیبه ا.دا کندی پیمنف

د ی خود بای مورد عالقهیهادن به هدفی رسیکند، چرا که فرد برایدا می پیمخصوص آن، ارزش منف

 . استی منف ارزشیطه کرده و دارا عبور کند که او را احایاهی ناحضرورتاً از
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 با واالنس یاهی واالنس مثبت را ناحیهی است که در آن ناحیتیوضع،یرین نوع درگین مثال از ایسوم.ج

. ی واالنس منفیهیناحمگر باعبور از.افتی واالنس مثبت دست یهیبه ناحتوان یا نمی احاطه کرده یمنف

 ی واالنس مثبت در احاطهیهیجا ناحنین است که در این در ایشیت پیوضعت و ین وضعین ایتفاوت ب

ت، آن ین وضعیکاربرد پاداش در ا.  که خود شخص در آن قرار داردیاهی است و نه ناحیه واالنس منفیناح

حال .  را انجام بدهدیندیآنکه کار ناخوشیرد مگر ایگی نمیشت فرد پاداین وضعیدر ا. کندین مرا روش

 وارد  تازهی را که در مورد اعضای اجتماعیها از گروهیاریشات دردآور بسی و آزمایذائیتوان رسوم ایم

 . کردیبندها دستهیرین نوع درگیشود در ایاعمال م

 مربوط به یروهایاند که ندهید ورزین نکته تأکیهر دو بر ا) 1944(لر یو م) 259، ص1951، 1946(ن یلو

 مربوط به واالنس یروهایتر از نعین واالنس دارند، سریکه با ا یای روانی، بر حسب فاصلهیواالنس منف

 یا واالنس منفی  واالنس مثبتی که دارایاهیت ناحین با ماهینرخ کاهش همچن. ابدییمثبت کاهش م

 یندیز ناخوشایکند و چی که آزادانه حرکت میا در مورد جانور خطرناکیمثالً آ. کندیدا می پیاست، بستگ

 که از واالنس مثبت و واالنس ییروهاین آهنگ کاهش نی وجود دارد؟ تفاوت بیست تفاوتحرکت ایکه ب

ل یا تمایم یاش گرفتهی را که پیشود که ما ترس از مخاطرات راهید موجب مرنیگی سرچشمه میمنف

 لی بر میلی که وجود دارد دلیرغم تناقض آشکاری عل،میروی که می از راهینینشد خود را به عقبیشد

 ما ی هدف برایست مگر آنکه از طرفین در واقع ممکن نیم و ای به هدفمان بپنداریابید خود به دستیشد

ا دور شدن یک شدن به هدف یا به نزدیل ین تمایگر نقطه تعادل بی داشته باشد و از طرف دیادیکشش ز

. جاد کندی برابر هدف ما ا دریای قوی منتجهیرویکتر باشد تا بتواند نیبتاًنزدس نیاز آن به واالنس منف

- را نقطهیر منجر شود؛ زی درگیروهای به کاهش نیتواند به راحتیه می در ناحیت واالنس منفی، تقویوانگه

 یک اندازهیل به واالن مثبت به ی متمایروی و نی دورکننده از واالنس منفیروی که درآن نییجا( تعادل ی

 واالن منتقل یهاهی از ناحیادی زیتواند به فاصلهیم) کنندی در دو جهت مخالف عمل میبزرگند ول

  .بشود
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ک یولوژیزی فیمبودهازه اساساً از کیند که انگیگوین به ما نمیم لویمفاهد توجه داشتت که یهمواره با

 ی اجتماعیزندگ ازیها را ناش و واالنسیشار عصبدهد که فین دانشمند به ما امکان میا.شودی میناش

ن نشان یاو همچن). شونده دهدشی انجام کار به آزمایکننده براشی که آزمای از دستوری ناشمثالً(م یبدان

ژه ی ویازهایل شده باشند و هم نیتوانند به او تحمیگذارند هم می که بر شخص اثر مییروهایدهد که نیم

  .ماً منعکس کنندیاو را مستق

هر .مییسخن بگوزین» روهای نیحوزه«مفهوم نجا ازی طرز فکر، به جا خواهد بود که مادر انیه بر ایبا تک

قات مربوط به ی از تحقیادی در تعداد زیامده ولین مفهوم به دست نیا ازیقیف دقی تاکنون تعرهچند ک

ت، یپی؛ ل1950ت، یرا؛کارت1943ان، یناز آن جمله آرسه( به کار گرفته شده است ی اجتماعیروانشاس

جاد یست ای زی را در فضایراتییتغ خود،یکه قادر است در سطح نفوذ ینایر،جروهای نیحوزه )؛ 1940

 است که او یسطح شخص،ییروی نیحوزه.شخص است) ماًو نه لزو( معموالً ییروی نیمنشأ حوزه.کند

 ییروی نی حوزهیگفت که به واسطه   سخنیراتییتوان از تغیگذارد و می میر اجتماعیماً بر آن تأثیمستق

ب ین ترتیبه ا.اندافتهیان یا جریابند یان یجرگر ی اشخاص دیاتی حیر فضاهاشخص ممکن است د

ل به ی نی برایله مناسبین کار را وسیکنند، چون ای که نسبت به کار خود احساس عالقه نمیکارگران

 را در جهت ییروهایتواند نیتنها حضور سرکارگر م. ندیگرای میکاردانند، به  کمیهدف مهم خود نم

ن ی ندارد و بنابرایها حضور روان که سرکارگر در ذهن آنیهنگام. ندازدیان بیها به جرآندر، م کارانجا

و » ی درونیروهاین«ن یز بیتم. افتندی میکارست، کارگران دوبار به کمی در کار نیرونی بیانی جریحوزه

نظام خودکامه و نظام ر دها  تفاوت رفتار انسانیامکان داده است که تا حدود» یرونی بیروهاین«

 ین به مطالعهی لویه علممرکز ثقل توجن تفاوت رفتار،یا). 1943ت، یات و ویپیل(ه شود یک توجیدموکرات

 یمطالعات علمکه داد یل می را تشکیرات حکومت استبدادی و تأثی گروهیندهایت وفرایریمد ویرهبر

ن، یلو. دیوجب گردم را ی گروهییای، رشد پویر علم ببار آورد و  از نظیاالعاده ثمرات خارقن حوزه ها،یدرا

 به یدبخشی تازه و نویهاچهین کار درینشان دادند و با ارا  ی وجوه مختلف رهبریت با مطالعهیت و وایپیل

 یهان به سبکی که لویا، عالقهینظر اجتماعاز.دند باز کری در روانشناسیشگاهی آزمایها تجربهیرو
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 یهاجاد گروهی ایک برایت دموکراتیری توانست ثابت کند که مدینکه ویاد و ا نشان دیمختلف فرمانده

قات موجب شدند که در سبک ین تحقیبه عالوه، ا. ار جالب بودی است، بسیتر مناسبینهیمنسجم زم

شبرد روابط ی پی براییهاد و برنامهیاید بی پدیراتیی تغی و نظامیتی، تربی صنعتیهات در گروهیریمد

  .خته شودی را به کار ببندند ـ ری رفتار گروهیهاکیدهد تا تکنی اشخاص امکان می ـ که به بعضیانسان

ر است یگر آن سختی که مدیدهد که کودکان عضو باشگاهی نشان می انواع مختلف فرماندهیج بررسینتا

جه کار آنها را یکنند، نتیل میها را به اعضا تحمتیرند، فعالیگیار باشگاه را دست می که عنان اختیرانیمد(

 نشان ی کمتریعالقه باشگاه،یهاتیدارند نسبت به فعالل یتما) کنندی میابی ارزیقه شخصیخود به سل

 یر از نظر روانی مدییروی نی حوزهیوقت(ر ثمربخش باشد یت کودکان در حضور مدیهرچند که فعال. بدهند

  :شودیآشکارا به طرق مختلف ظاهر م ،ی نسبت به هدف جمعیکمبود عالقه شخص) کندیعمل م

 .شودیر رفتار در کودکان حاصل مییگذارد، تغیرون میر پا را از باشگاه بی مدیوقت .1

 .شودینمده ید، عالقه به کار در کودکان دیآیر به باشگاه میر با تأخی مدیوقت .2

 .دهندی خود نشان نمیهاتیکودکان دقت الزم را در فعال .3

- یت باشگاه ارائه نمیری به مدیخود در مورد اهداف باشگاه به طور خودبهیازندهشنهاد سایگونه پچیه .4

 .شود

 .شودی ابراز نمی باشگاه، احساس غروریدر برابر محصول کار گروه .5

ها قرار دارند، نسبت به اهداف گروه عالقه ران دموکرات در رأس آنی که مدییبرعکس، کودکان باشگاهها

 در یگریاز دیامت» ی برونیروهای و نی درونیروهاین«ن یک بیتفک.دهندی از خود نشان میادی زیشخص

عموماً شوند،یبوط به کارشان شرکت داده ممات مری که در تصمی داشت و نشان داد چرا کارگران، وقتیپ

شتر به یبن هدف،ییم بودن در تعید گفت سهیبار مالحظات، یصرفنظر از سا.تر و پرکارترندخوشحال

 در ی مداومیکه الزم نخواهند بود فشار اجتماعیزند، به طوری در جهت انجام هدف دامن می درونیروهاین

ه کار ی مخالفت از ترک ناحی را برای مخالفیروهایا نیرون یت انجام هدف از ب در جهییروهایکار باشد تا ن

  ).1944گرگور، ، مک1948کک و فرنچ،(ندازد یان بیبه جر
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، ی، ارزشی، گروهینیشخص مع(م یکنین حوزه ادراک می ای که ما برای منبعقیز طراروها تنها ی نیحوزه

ژه یتوان به ویها منن آیاز ب. ن دخالت دارندز در آی نیگریده دی بلکه عوامل عدشودیمشخص نم....) یقانون

  :ر اشاره کردیبه عوامل ز

ک یاند در مورد صحت تویدان میاضیر(رد یگیر قرار می فرد تحت تأثیستی زی که در فضایمناطق •

 شما را تحت ی خاصیاسینظر س نخواهد توانست در مورد نقطهیر بگذارد، ولی بر فکر شما تأثیاضیمعادله ر

 ).ر قرار بدهدیتأث

 مادرش او را به ی وقتیکم احتمال دارد کودک(کند یش عمل میا بی که حوزه در آن کم یطیشرا •

 ). کندخواند، از پدرش اطاعت ی از پدر مینافرمان

دهد یر قرار می تحت تأثراهارات موانع و واالنسیین تغیا ایآ(کند یجاد می که حوزه ایراتییت تغیماه •

 ).گذارندی اثر می روانیا بر مناطق فضای» من« بر یرونی بیروهایا نیا نه، آی

ر او  دیگری شخص د،ییرویا نگرفتن شخص در حوزه نی که با قرار گرفتن یایا منفیواالنس مثبت  •

 خود یدهد خودش برایح میا ترجیرند یم بگی او تصمیدارد که برایا فرد دوست میآ(گردد یجاد میا

 )دریم بگیتصم

 »  خود فردی و درونیرونیب «یروهاین نی بییا ناهمسوی یی همسویدرجه •

، یع،نقش اجتمای بدنیروین( شود یروها که موجب توان آن می نی منبع حوزهیهاو باالخره مشخصه •

 )ی شخصیجذبه

 داشته ی اجتماعین برد را در روانشناسیشتریقاتش بی است که تحقیکسنگر یفستن، ین شاگردان لویدر ب

-هی و نظری اجتماعیسهی مقایندهای فرایهیژه به نظری او، بویقات نظرین تحقیتر از تازهیما به بعض. است

  . میکنی بسنده می وی عدم توازن شناختی

  

   یسه اجتماعیه مقای نظر-2-3- 3
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رون آمد و موجب ینگر بی فستیه ارتباط اجتماعی نظردلاز ) 1954نگر،یفست (ی اجتماعیسهیمقاه ینظر

 آنند تا ی در پیموجودات انسان: ن است که یا ه قرار داردین نظری که در پشت ایه ایفرض. رشد آن شد

ن ید که همیگوی به ما می اجتماعیهسی مقایهینظر. ا نهیح است ید وافکارشان صحیا عقایبدانند آ

 یق استعدادهای دقیابین وارزیآورد که در جهت تخمیدر آنها به وجود م رای در افراد رفتاریکنجکاو

د یدا نکنند، عقایدست پ» یر اجتماعی، غینیع «یهایریخودشان است و هرگاه افراد به اندازه گ

 یهایریگرد که اندازهیپذینگر میفست(کنند یسه مین مقایری ساید واستعدادهای خود را با عقایواستعدادها

ر یقترند و کمتر در معرض تاثیشک دقی دارند، چرا که بی برتریسه اجتماعی، بر مقایر اجتماعی، غینیع

د ی عقای شخصیابی ارزیانچه در پدهد که اشخاص چنی او نشان میهینظر). رندیگی قرار میاجتماع

شان با آنها ید و استعدادهای که عقایل خواهند داشت که خود را با اشخاصی تما خود باشند،یاستعدادهاو

، ردیگیقتر انجام می دقیابیه که هر چه تفاوتها کمتر باشد، ارزین فرضیدارد؛ البته با انتفاوت فاحش 

سه یاگر مقیان دیشتر با مبتدی شطرنج آشنا شده، خود را بی با بازی که به تازگیمثال کس. دنسه کنیمقا

  .یبازکند تا با استادان فن شطرنجیم

 خود ید و استعداد هایق عقای دقیابیاز شخص به ارزیابد که نییجه جالب دست مین نتینگر به ایفست

ک یسه نزدی اشخاص مورد مقایاد و استعدادهی که به عقاییر آنها وادارد، تا جاییممکن است او را به تغ

د ی تحدی از راههایکیکند یتصور مان دارد،ی وضوح ب خود را بهیهیضآنکه فرینگر بینجا فستیدر ا.شود

راه سوم آن . گران استیر در دییجاد تغیگر آن ایراه د. ه شدن استیگران شبیر کردن وبه دیی تغ،تفاوتها

 یدر مورد. ستندیتها مانند او نیگران در آن وضعیرد که دی قرار گییهاتین است که فرد کمتر در وضعیا

 که با او ی را با کسانیاسهیو هر گونه مقاشود ی م،خارجیت جاریفاوتها فاحش باشد، فرد از آن وضعکه ت

ا راه دوم را یر خود بکوشد، یی در تغیعنینکه فرد  راه اول را برود یا. کندی تفاوت دارند از سر به در میلیخ

ج در گروه ی فاصله خود او با وضع را بهیادی زیر کنند، بستگییگران تغی کند که دی کاریعنیانتخاب کند 

ادتر خواهد یر بدهد زیینکه در وضع خود تغیشتر باشد، امکان ایج گروه بیدارد، هر چه فاصله او با وضع را

ن ینگر، ایده فستیبه عق. آوردیاز میامت80با ی سوراخه تقر18 گلف یم که در بازی رابزنیمثال جوان. بود
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 ییمسابقه بدهد تا با آنها» آورندیم«از ی امت80 که در حدود یگرینان دکیح خواهد داد با بازیجوان ترج

ن خواهد بود که در حاصل یل جوان بر ایتماآورند،ی می کمتر از ویلیا خیتر شی بیلیازات خیکه امت

 ممکن یب حتین ترتیبه ا.ک سازدیا که آن دو را به هم نزدجاد کند تا آنجیر اییا کار گروه تغیکارخود 

د نظر ی خودش تجدی بازیابیارزا آنکه در ی. گران کاهش دهدی خود را با دی فاصلهیا اهمال در بازاست ب

د به طور یر در عقایینگر قبول دارد که تغیعتاً فستیطب.(گران قرار دهدی دیجه بازیف نتیآن را در ردتا.کند

با . ود استعدادها آسانتر استا خیج یر در نتایی، از تغی شخصید در مورد استعدادهای و از جمله عقایکل

آورد که شخص ممکن است کمتر از آنچه که در توان یش مین فکر نامأنوس را پی او ایهین، نظریوجود ا

 بماند، بلکه یباق»  از گروهیفرد«خواهدیرد که نه تنها میگین بدان منظور انجام میاورد و ایدارد، به بار ب

  .) سه کندیل دارد خود را با افراد گروه مقایشتر تمایب

ار ی بسیامدهایل گروه و ساختار گروه پی در سطح تشکیسه اجتماعیه مقایدهد که نظرینگر نشان میفست

گر وادارد و به جا یکدی با ید را به همدردرا خود ممکن است افیابیاز به ارزیدر واقع، ن.  داردیآشکار

  .کندیم» یجمع«م که افراد را ی هستی از عواملیکینجا ما شاهد ی در اافتادن آنها در گروه کمک کند،

ز مانند یجانات نی هیابی را بسط داد تا بتواند آن را در مورد ارزیسه اجتماعیه مقاینظر) 1959(»شاختر«

وند با ی پیل افراد به برقراری  تجربه نشان داد که تمایسرکیاو با . د و استعدادها به کار ببردی عقایابیارز

ن مورد یاو در ا. ردیگی می در افراد فزونیجاد نگرانیکنند، با ای می که مانند خود آنان زندگیگرانید

 آنها به هم شده یکی آنها موجب نزدیاند که نگرانشوندگان مطمئن نبودهشیدهد که خود آزمایح میتوض

 یبرا.  واکنش آنها بوده استیسهی مقایابراند،فراد مشابه برآمدهوند با ای پی برقراریباشد و اگر در پ

د ی با دیو. شودی ظاهر میسه اجتماعیند مقاید فرایر شدی فرد اغلب تحت تاثیجانات درونیشاختر، ه

جاد ین در انسان ای که آمپول آدرنالیکیمانند تحر(ک یولوژیزیک فیجاد حالت تحری ادعا کرد که اینظر

 ین امر به نحوهیشود وایا به خشم او منجر میشود و یاس مر احسیا به صورت دلپذیدر فرد ) کندیم

گردد که رفتار ی برمیای اجتماعیها خود به شاخصین برداشت به نوبهی دارد و ایبرداشت فرد بستگ

 یجهینت. آزمودیشگاهیات آزمای تجربیسرکیه را به کمک ین فرضیشاختر ا. کندیکته میگران آنها را دید
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 واکنش نشان بدهند ی طورینیک معیولوژیزیک فی که در واقع افراد ممکن است به تحرن شدیات ایتجرب

  ).1962نگر، یشاختر و س(گر در همان وضع مطابقت داشته باشد  یجانات افراد دیکه با ه

  

  ی عدم توازن شناختهینظر - 2-4- 3

 اشاره یه به رفتاریظرن نیا.  مطرح شدنگریفستن بار توسط لئون ی اولی برای شناختیه ناهماهنگینظر

 نگریفستخود به نظر و .وموجب اختالل در رفتار فرد شود  فرد همانند نباشدیهاکند که با نگرشیم

ست ی فردنی شناخت که مطابق با رفتارهایوجود عناصر خودبخود«: ه عبارتند ازین نظری ایاساسمفهوم 

   .(Festinger, 1980:254)»ن آنهاداردی بی درکاهش ناهماهنگین حال سعیودر ع

 ین ناهماهنگیبنابرا.دهندیش خود را کاهش میدهد که چگونه افراد حالت تشوی نشان میه ناهماهنگینظر

پندارها، ( از تنش است که از داشتن دو شناخت ی اساساً حالتی شناختیناهماهنگ. در انطباق داردیسع

به عبارت . شودی حاصل م،تجانس هستند نامیهمزمان که از نظر روان شناخت) دیها، باورها و عقانگرش

  . باشدیگریض دی نقیکیکه یبطور دو شناخت ناهماهنگند یگر، هنگامید

م که یبه خاطر دار. استیسه اجتماعیه مقایسترده نظر جهات صورت گی از بعضیه عدم توازن شناختینظر

ه ی؛ عدم توازن در نظرفتگریسرچشمه م» از به دانستنین«از  یسه اجتماعی مقایندهایفراه،ین نظریدرا

داند، به یاز به شناخت همخوان و منسجم میاز حس شده را همان نینگذارد وین فراتر مید پا رااز ایجد

د بر ینگر با تأکیه عدم توازن فستینظر. رندیبا هم در عدم توازن قرار بگدین معناکه عناصر شناخت نبایا

ات یه عملی، نظر)1985؛ 1964(در یه تعادل هاینند نظرگر مایه دین نظری، به چندیه شناختیلزوم دستما

ه ی؛ نظر)1945 (ی لکیه خودانسجامی، نظر)1955 (ی کلی شخصیه بناهای، نظر)1953(وکمب ی نیارتباط

 مانند کرچ و یپردازانهی نظریتالت گشیریگوباالخره جهت) 1955 (بوم ازگود، تاننیشهای گرایهمخوان

 دارد یکنند که فرد سعیها ادعا مهین نظریتمام ا. شودیک مینزد) 1952(و اَش ) 1948(لد یکرچف

 کند که یابید، بشناسد، ارز ادراک کنیش را طوریز شخص خویست خود و نیط زی مختلف محیههاجنبه

ها تفاوت هین نظری اینگر در دو مورد با همهیه فستینظر.  در خود نداشته باشدی تناقضاتیرفتارندیدرفرا
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 دامن زده یعیقات و سیاً به تحقیه دارد و ثانیمات تکی تصمیامدهای بر پی به طور منحصر به فرداوالً: دارد

  :داردیان مین بیاش را چنهی نظریموضوع اصل) 31، ص1957(نگر یفست.است

وجود داشته »  ندارندیبا هم سازگار« که یا روابطین عناصر شناخت ممکن است روابط نامتوازن یب- 1

 باشد؛ 

 کند؛یش آن عمل می از افزایریا جلوگیآورد که در جهت کاهش ی را به وجود میی فشارها،م توازنعد- 2

کند و در برابر یرات در شناخت بروز مییتغرات دررفتار وییژه به صورت تغیارها به ون فشیاعمال ا- 3

 .آوردید می را پدیاش مالحظه کارانهیگراد تازهیاطالعات و عقا

 وجود Xر از ی غیزی چY عدم توازن وجود دارد که در Y و Xن دو عنصر شناخت ی بندیگوی میهنگام

 را به هم Y و X یاچ رابطهیاگر ه. ندید رابطه را متوازن گویایرون بی بY از Xچنانچه . داشته باشد

ا یشدت عدم توازن با باال رفتن ارزش .  با هم نخواهند داشتیچ مناسبتین عناصر هیازد، اسمربوط ن

 به تناسب معقول ،ین دو دسته عناصر شناختی عدم توازن بیشدت کل. شودیشتر میت عناصر مزبور بیهما

  . داردیتگ بس،ن دو دسته عامل نامتوازنیو متعادل روابط ب

 قبل و یندهاین فرای است که بیزیسازد وجه تمایز میها متماهیر نظریه عدم توازن را از سایآنچه که نظر

-ل خود از رفتار زن خانهیدر تحل) 176، ص1951(ن یلو. ر آن ملحوظ شده است دیریگمیبعد از تصم

 با حالت بعد از یریگمی که حالت قبل از تصممعتقداست بوده است، یید مواد غذای که در حال خریدار

-ی مدار فشارنهخازن دار مخالف بر  جهتییروی گران است، دو نییمثالً چنانچه ماده غذا«. آن تفاوت دارد

شود که ماده یمانع از آن مرد،یگیاد را مینه زی هزی که جلوییروین. کندیدا می پیریدرگاو با خود،. آورند

 ورود آن ی وجود دارد و برایی ماده غذای است که برای دوم کششیروین. ردید قرار بگی در کانال خرییغذا

مت یگران ق از گوشتید قطعه کوچکیرم به خیدار تصمخانهزن م که یفرض کن. آوردیبه کانال فشار م

 نگران آن است که قطعه گوشت را حرام یواکنون . ابدیی به کانال راه میین صورت ماده غذایدر ا: ردیبگ

. کنندیک جهت عمل می هم قرار داشتند، اکنون هر دو در ین لحظه رو در روی که تا اییروهاین. نکند

که او با قرارگرفته دار خانهزن  در دست یلیکرد، اکنون به دلیمت را دور میق گرانی گزاف که غذایبها
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د، گوشت را جهت مصرف حتماً سر سفره قرار یایش بی که ممکن است پیرغم مشکالتینان و علیاطم

او . م با وضع قبل از آن تفاوت داردی تصمزادهد که وضع بعدیم می فکر را تعمنینگر ایه فستینظر. »بدهد

آورد و هم یهم عدم توازن به وجود م خود،یم گرفتن به خودیکند که تصمیا عنوان مع ریه بدین فرضیا

  . کاهش آنیفشار برا

 که یم در جهت راهیتصمگردد که ی مینگر، از آنجا ناشیم، به نظر فستیفتن تصمعدم توازن بعد از گر

م گرفته ی آنکه تصمیبراشخص .کردیم میرسگر را تی دیراههاای ست که راه یانتخاب شده،خالف اعتقادات

ن یا. گر به آن فکر نکند، کوشش خواهد کرد تا عدم توازن را کاهش بدهدیت شود و دی او تثبیشده

شده را نسبت  راه انتخاب تیاهمدهد که ی انجام می خود طوری در نظام شناختیا با دستکاریکاهش را 

 مختلف همه یت کند که راههای تقویرا طور خود یا آنکه نظام شناختیباال ببرد و به راه انتخاب نشده 

ده یبه عق. م خود چشم بپوشدی از تصمیا باالخره آنکه از نظر روانیرند و یگر را بگیکدی یبتوانند جا

 قبل یرین است که درگی در ایریگمی تصمی و بعدی قبلیهان حالتی بیتفاوت اساس) 1964(نگر یفست

 که ی راهیبه سوگر را ی دی راههای چراکه کشش به سوتر است»ینیع«تر و »غرضانهیب«م یاز تصم

م گرفته شد و ی تصمیوقت«): 9 و8، ص1964(سد ینوینگر میفست. کندیمنتقل نمانتخاب خواهد کرد،

 مختلف ی راههای کشش به سویهاتوان مالحظه کرد که تفاوتیند کاهش عدم توازن شروع شد، میفرا

 یینش، بعد از آنکه دانشجوین بیبا ا» .گرددیاب شده افزون م راهِ انتخیکنند و کشش برایر مییتغ

تر از گر نرود، دانشگاه منتخب به نظر او پرکششیم گرفت به فالن دانشگاه برود و به فالن دانشگاه دیتصم

  .دیآیکرد، میگر فکر می دیآنچه که نسبت به دانشگاهها

ن یا. دیش جالب و هوشمندانه منجر گردی آزمای به تعدادمیند بعد از تصمینگر در مورد فراینظر فست

-ی در جهت خالف شعور عامه عنوان میبودند که حت» یهیربدیغ «ییهاییشگوی پیشات اغلب حاویآزما

 به ی ناکافیهااداش پیمی تصمیشوند که وقتین فکر شروع میشات با این آزماین فقره از ایچند. شدند

نگر یفست. تر جلوه کندم او قابل استفادهیدهد که تصمیر میی تغیشخص اعتقاد خود را طوردنبال دارد،
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اند دهی را که در راه به دست آوردنشان زحمت کشییزهایها باالخره چها و آدمموش«): 1961(سد ینویم

خواهند عدم توازن حاصله از زحمت خود ین خاطر است که آنها میشک به این امر بیا» .دارندیدوست م

ش کشش نسبت به یرند همانا افزایگین کاهش به کار می ای که برایالهیسورسانند و را به حداقل ب

  .آور بوده است آنان رنجی است که براییهاانتخاب

-شیود که هر چه پاداش به فرد آزمان بیفرض اشی پ)1959(ت یاسمنگر و کارلیات فستی از تجربیکیدر 

شتر یاش نسبت به آن کار بدهیر در عقیی کمتر باشد، تغدهدیل خود انجام می به خالف میشونده که کار

 محوّل کردند، آنگاه از یبار کسالتالعادهش حاضر شده بودند، کار فوقی آزمای که برایبه افراد. خواهد بود

ار یش بسیند که آزمایبگوبه دروغ شوندگان که پشت در منتظر بودند شیگر آزمایآنها خواسته شد به د

ست دالر گرفتند یگر بیک دالر و گروه دیز یآمن کار دروغی ای برایگروه.  توجه بوده استر و جالبیدلپذ

ش افراد نسبت به یش، گرایبعد از آزما. ندین دروغ را بگویخواسته نشد که ا) گروه کنترل(و از گروه سوم 

افت داشته بودند یک دالر دری دروغ گفتن ی که براییآنها. کننده اندازه گرفته شدکنواخت و کسلیانجام 

 ییز گروه کنترل، رفتار خنثایست دالر گرفته بودند و نیر قلمداد کردند، آنها که بیکار خود را نسبتاً دلپذ

ج ید که نتایرسین به نظر میگر چنی کردند؛ به عبارت دیبار تلق کار را کسالتیعنیش گرفتند، یدر پ

ش افراد پاداش کم ممکن است یر در گراییجاد تغی ایبرا: کنندید مییر را تأیب زی عجییشگویتجربه پ

ش باال، یج حاصله در آزماید که نتاسازیخاطرنشان م) 1964 (»سیچاپان«. اد باشدیداش زمؤثرتر از پا

 دالر در برابر چند 20افت ی، در) دانشگاهیدانشجوها(کنندگان  اغلب شرکتیچنانچه فرض شود که برا

ن دو محقق ی انتقاد ایول. گذاشتی آنها اثر میابیجه، بر ارزی در نتکرد ویجاد میه کار در آنها شک اقیدق

ج به طور یشد و نتای دالر داده م5م تا ی از نی کمتریها که در آنها پاداشیشاتیر آزمایدر مورد سا

  .دیآیآورده بودند، درست درنمت  به دستیاسمنگر و کارلی که فستیجیهمان نتابا  یمحسوس

- جهینتن یچون و چرا،چنیر بین تفسیبا ا) 158ص، 1964(ن اثرش در مورد عدم توازن یآخرنگر در یفست

ابنده ینده نه تنها یرد که جویگیجه میست نتیند نی هم خوشایلی که خیمیک مزاح قدی«: کندی میریگ

 را در یار جالب توجهی بسیهازن، پرسسشه عدم تواینظر» .آوردیش می هم پ رایاست بلکه مسائل تازهین
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رفتار فرد در داد ی دامن زد که نشان میقاتیه به تحقین نظریا. م طرح نمودی بعد از تصمیندهایمورد فرا

 که یشتر از انتخابیب یت کمتر و جانبدارینی، عیریگمی قبل از تصمی، نسبت به دورهیریگمیبعد از تصم

م در یتصما معلوم شود، نداشته تیشرفتی پچنانه آنین تاکنون نظریبا وجود ا. شودیده میدانجام گرفته،

-ین کار دخالت می در ایندیشود و چه نوع فرای مین و برآورد عقالنی سبک و سنگیطیچه شرا

  ) شوندیح میشترتشرینگر بیات فستیق نظری مصادی برخیدرفصول بعد(.کند

  

  

   فصل سومییخود آزما

 .دیح دهیر؟ توضیا خی کند یپردازه ی تواند نظری می اجتماعیا روان شناسیست و آیه چینظر .1

ح آن ها ی کند و چگونه به تشریم می، آن ها را به چند دسته تقسیات اجتماعیل واقعیم در تحلیدورک .2

  پردازد؟یم

 .دیح دهی دارد؟ توضی با رفتار اجتماعی چه تفاوتیف اجتماعیاصالت تعر .3

 .دیح دهیات روزمره گافمن را توضیشتن در حیش خویه نماینظر .4

 .دین راگفته ونقدکنیه لوی نظراصول .5

 دیح ونقد کنینگرراتشری وعدم توازن فستیسه اجتماعیه مقاینظر .6

  

  

  

  

  یرابطه اجتماع: فصل چهارم
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  یاهداف آموزش

 ی اجتماعی اساسیها از جنبهیکی به عنوان یمباحث موجود در فصل چهارم، به مفهوم رابطه اجتماع

. شودین راستا محسوب می در ایدیم کلی از مفاهیکیرسد ی به نظر مینرویاز ا. پردازدیبودن انسان م

  .دا کندی کامل پییل آشناین فصل با موارد ذیرود تا دانشجو در این انتظار میبنابرا

 مسلط ...وش، ، جاذبه و کشیوند اجتماعیانند پم مرتبط با آن همی و مفاهیف رابطه اجتماعی به تعر-

  .شود

   رابطه رابداندیماع اجت– ی جنبه ها وعوامل روان-

  ح دهدی توضی رابطه رابه خوبین الگوههای بتواندسطوح رابطه وهمچن-

  : پردازدیرمی زیدن به اهداف فوق،فصل حاضربه مجموعه بحث هایبه منظوررس

   ی اجتماع– ی روانی جنبه ها- 1

   رابطهی اجتماع– ی عوامل روان- 2

   سطوح رابطه- 3

   رابطهینیی تبی الگوهها- 4

 قدمهم

 بودن انسان یآن معرف جنبه اجتماعرایز. استی، رابطه اجتماعی اجتماعیاسشن از موضوعات روانیکی

  .رودی بشمار می اجتماعیشناس در روانیدین روست که مفهوم رابطه، مفهوم کلیاز ا. است

 یدهاونی پیبرقرار جاذب دریا دهیبه عنوان پدوآن راهم  انجام شده یامطالعات گسترده، رابطهنهیزمدر

 است، یت اخالق انسانیاساس رابطه رعااسالم،مکتب در. کرده اندیتلقانگر روابط دوستانه یبوهم  یاجتماع

ان یپس م. مومنان با هم برادر هستند: دی فرمایم سوره حجرات 10ه یآدرخداوندمتعال  که یبطور

 ظن و گمان بد و تجسس شود که ازی سوره حجرات اشاره م12ه یآدرا ی. دیبرادران خود صلح برقرار کن

در سوره ن یهمچن. شودیان میبح و متقابل سالم،یه رابطه صحین آیدر ا. دیگران اجتناب کنیدر کار د
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ه و مگردان ب«: دی فرمایومشودی در روابط انسانها اشاره میگر رفتار انسانی دیهایژگی به و18ه یلقمان آ

ن بحث درروان یت ایل اهمیبه دل» ن راه مرویزمفخر در تکبر و ناز وتی مردمان و ازرویت را برایتکبر رو

  . دهدی مورد بحث قرارمی متعددعلمیدگاههاید، رابطه را از  حاضرفصل،ی اجتماعیشناس

  

   رابطهی اجتماع-ی روانیها جنبه-1

دردوران .ابدیی گسترش میان تجربه انسانی و در جر شودی آغاز میز دوره کودک رابطه ایبه طور کل

آنچه که به .ابدیی تحقق مش مادرکودک با روابطن یتریمی صمدی وشاین رابطه اجتماعیول،ایکودک

 ی می عاطفیرا مولفه ا یدلبستگ. دوطرفه مادر وکودک استی کند،دلبستگین رابطه کمک میاستحکام ا

 کودک به ی دلبستگیهایژگیان ویبا ب»  و مسترزیمکوبا«.سازد،یمند مگر عالقهیکدی که افراد را به دانند

-یه او معرف احساسات و دلبستگی است و خنده و گریکیزیکودک به دنبال تماس ف.دارندیمادر اظهار م

 Maccoby(شود ی کودک مربوط مین احساسات به بستر اجتماعی ایابی و ارزشینحوه داور.  اوستیها

& Masters,1970:201.(آورندیان میبه مش صحبت ین راستا ازدو نوع گرایدرا ی دلبستگیهاهینظر  :

 در حفظ خود یکودک سع است که یاش دوم رابطهیو گرااست  ی فطریرابطه اجتماع ینوعش اول یگرا

 است ی فطری،رابطه اجتماعیدگاه است؛ به نظر او، دلبستگین دو دی از ایبیترکمعتقد به » یبالب«. دارد

 ین دلبستگیدهد، بنابرایمادر نشان م یها از دوری داشته ودرهنگام نگرانیکه کودک به صورت مادرزاد

ها ها و توجه از حفاظتیک سری است که کودک بایان اجتماعیت شده در رابطه با جریک تعامل هدای

 مناسب یهاه پاسخی در ارایکنند سعی می که او را سرپرستینیکودک در پاسخ به والد. دینمایعمل م

 یازهای نی فقط با ارضایرو،دلبستگنیاز ا.گرددیز می متماجین به تدریدارد و با رشد او روابطش با والد

در مطالعات ).Harlow,1972:102(.دارتر استشهی آن ریامده بلکه جنبه عاطفید نی پدیستیز

-ی به شمار آمده که هسته روابط را شکل میق اجتماعی عمیوندهای از پیکی بعنوان ی، دلبستگ»تزیاشپ«
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 خود ی دارد که کودک در طول زندگییهایت و دلبستگیفی به کی بستگت روابط فردیجه ظرفیدر نت. دهد

  .داشته است

 ی اجتماعیچگونگ موثراست،کودک ی روابط اجتماعیریگشکل که در یگری،عنصردیعالوه بر دلبستگ

ک گروه ی متعلق به یها،هنجارهاوارزشها نگرشیریادگیند ی شدن، بعنوان فرآیاجتماع.شدن کودک است

ورود در روابط « شدن را بعنوان یاجتماع» ملیز«.کندی عمل می انسجام اجتماعیدرراستاکه  باشدیم

 انواع متفاوت یعنیرد، یگی را دربر میت اجتماعی شدن رشد قابلیمفهوم اجتماع. داندیم» یاجتماع

 قات شوتزین رابطه، تحقیدر ا).Simmel,1917,215. (دهدیر قرار می که افراد را تحت تأثیریادگی

-ی را نشان میاز اساسیت انسان وابسته است که سه نی شدن به قابلیدهند که اجتماعینشان م) 1960(

  .دهد

  گران یبه منظور وجود رابطه وجلب توجه داز به ارتباط ی ن- 1

 یان زندگیازها در جرین نیکه ای بطوریگریت و نظارت بر دیاز به امنین نیجادتعامل بیاز به کنترل وای ن- 2

  . کندیع درونید هنجارها را در سطح وسیباین خصوص فرد میشوند و در ایاهر مکودک ظ

  .  استیگری به دیجاد دلبستگی که دستاورد آن ایاز عاطفی ن- 3

 یکند واجتماعین میی فرد تبی اجتماعیازهای نییایق پوی شدن را از طریند اجتماعیکرد فرآین رویا

 شدن کودک، در یاجتماع).Fischer,1996:307.(کنند یف می تعامل تعریندهایشدن را بعنوان فرآ

د و ینمایگران مرتبط است و همزمان، بطور گسترده خود را کشف میرد که با دیگی قرار می روابطیورا

ز یگران متماید ابراز وجود، کودک از دی جدیهاش سن و فرصتیبا افزا. کندیت میژه خود را  تثبی و»من«

که به » ینیان بیخود م«ن رو، کودک براساس ید، از اینمایگران اصالح میدبا را و روابطش  شودیم

 یاری هشیازده ماهگین هشت تا یدر ب.پردازدیها مدهیر پدیر و تفسیگردد به تعبین او محدود میوالد

 که کنترل ییجا. دهدی قرار میی دوتایهاشود وکودک خود را در گروهی او ظاهر میدوجانبه وقرارداد

  به طور متضاد دریوند اجتماعیپ).Stern,1977:105.(شودی اعمال نمیوه انحصارین هرگز به شیلدوا

ن آغاز یق تعامل با والدی را از طری که کودک رابطه اجتماعیبطور.شودیده می شدن دیند اجتماعیفرآ
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 ی اجتماعیاند رابطهیفرآرو، نیپردازد و از ایات خود مکند و به اثبید را تجربه می جدیهاکرده، تعامل

  .شودین مییشدن کودک تب

 است که ی رابطه،ادراکیعوامل شناخت.  استیجانی و هی شناختیهایژگی وی، دارایروابط اجتماع

 از رابطه ی خاصی مختلف،معانیهاتین روست که در موقعیدارند، و از ا» یگرید«ت ین از موقعیمخاطب

ن ییشوند،تبیجاد میت ایک موقعی که در ی عاطفی واکنشها با احساسات ویجانیعوامل ه. شودیمطرح م

هنجارها، روابط . کندین مییدنوع رابطه را تعیل توجه،ترس وتردی ازقبیگردد،احساسات وادراکیم

 را ییها، افراد نقشیدر روابط اجتماع.ابندیی تحقق می مختلفیکنند وبه روشهای را نظارت میاجتماع

- ی شکل میت اجتماعیرو، رابطه براساس موقعنی آنان است؛ از ایرفتار اجتماعرند که متناسب با یپذیم

 Hendrick & Hendrick(سازدیاپسرفت افرادرافراهم میشرفت ی پیهانهیرد وزمیگ

، ی، روانی نمادیهاکه آن شامل نظام.شودیده مید» یمتن اجتماع«ن رابطه در یبنابرا).2004:495,

-ی میدهن را سازمانی مخاطبی اجتماع-یگر،رابطه اغلب کارکرد روانی دیازسو. است ی و ذهنیاجتماع

-یپس م. شودی را به عهده دارد، مشخص مینیی تبی الگوهای که جنبه ذهنی اجتماعیتهایکند وبا موقع

  :ن نمودییتوان دو نوع رابطه را تب

  . برابر قرار دارندیگاه اجتماعیک پاین در یمخاطب: »یاموازنه«رابطه 

.  فرزند-کنند مثل رابطه مادریگر را کامل میکدیز ی متمایگاه اجتماعین در دو پایمخاطب: یلیطه تکمراب

  ).Fischer,1996:404(شود ین نوع رابطه اطاعت از دستور مافوق مطرح میدر ا

در موجود  یروابط اجتماع  توان یشمندان ،می اندی متعدد ازسوی هایم بندین براساس تقسیهمچن

  :م کردی تقسیکلبه دو نوع انسان ها را  یدگان زنیجر

 از روابط ین نوعیا. ابندییحقق م تیق هنجارها و سلسله مراتب اجتماعی که از طری روابط قرارداد- 1

  .شوندیگر کامالً آزاد انتخاب نمیکدی است که افراد در رابطه با یاحرفه

رد و یگین نوع رابطه با انتخاب آزاد شکل میا.  استی و شخصی بعد فردی که دارایرقراردادی روابط غ- 2

ز رابطه و تعامل را از هم یتوان تماین میبنابرا. شودی با تکامل و کنش متقابل ظاهر میروابط اجتماع
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د، در یآید می پدی است که در بافت اجتماعی اجتماع-ی بعد انسانی که رابطه، دارایمشخص نمود؛ بطور

 اشاره یمفهوم تعامل به حضور افراد.کندی می طراحیا در روابط انسان رییندهای که تعامل، فرآیصورت

 انسان یت اجتماعی که مفهوم رابطه به قابلی وجود دارد؛ در حالیا مبادلهتین آنها موقعیکند که بیم

  .پردازدیم

  : آن قلمداد کردیررابرای توان ابعادزیبامشخص شدن مفهوم رابطه،م

- یدگیچیرسد اما با پی که ساده به نظر مین حالیمفهوم رابطه در ع: یعوند اجتمایبعنوان پ» رابطه«

 است ی از روابط انسانیا جنبهیوند اجتماعیپ.  استیوند اجتماعیانگر پی همراه است و در واقع بییها

 به فرد دست ی، احساسیوند اجتماعی پی رابطه به معنیدر الگو. برخوردار استی خاصینیی تبیالگوهاواز

 از یات شبکهیرد و در نهایگی شکل میافته و در بستر اجتماعی تداوم ی که در متن اجتماعدهدیم

دهد ی را نشان می خاص نفوذ اجتماعیهاوهی شیوند اجتماعیگر، پیبه عبارت د.آوردیها را بوجود ممبادله

 از یکی» ارتباط«ستا، ن رایدر ا. دهدیط نشان میگران و محی ارتباط با دی را در برقراریتی حمایو کنشها

- گروه،ن، برادران و خواهران، نهادهایوالد(» یگرید« با یقیرا هر فرد به طریز.  رابطه استیل برقراریوسا

نش خود را افته، کیده وارد شده، انسجام یچی پین او در بافت  اجتماعیبنابرا. کندیدا میتعلق پ) رهیها و غ

ان تحول خود با جامعه ی مختلف در جریهاوهیکند و با شین میی خود را تعیاعت اجتمیجهت داده و قابل

  ).Cole:2001:18:2014(سازد یک برقرار می روابط رمانتیو حت. ابدییوند میپ

گر یکدینسبت به ذبه و کشش در رابطه انسانها، عواطف آنهارا جا: جاذبه و کششبه عنوان » رابطه«

گران یتواند به دین راستا فرد میمثبت بوجود آمده و در ا یق ابراز نگرشهایدهد که خود از طرینشان م

ن مفهوم بر یا.  کندیق جاذبه و کشش اثبات می را از طریم مسأله انسجام اجتماعیدورک. ک شودینزد

 پردازد، بری می، به عوامل عاطف)1974(» هومنز«ه ینظر.د داردی تأکی در روابط اجتماعیت بعد عاطفیاهم

. شودی خود تالش میاسب برادر کسب سود و منافع منشود،یابراز م که ی احساساتیمبنا

ن افراد ی از کشش و جاذبه بیادیتواند بخش زینه می هز- پاداشیه کلیک نظری: داردیاظهار م»ارونسون«
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ه انسانها ین نظریبطور مثال، بر اساس ا. ن کندییست همه عوامل جاذبه را تبیح دهد، اما قادر نیرا توض

را با یعالقمند شوند زکنند،ی میکه در مجاورت آنان زندگ یکسان به کسانیط یدارند که در شراانتظار 

ست که ین ی معنن به آنیاگر چه ا. کسب کنندینه کمتری با هزی پاداشتوانندیمودن مسافت کوتاه میپ

 یالتیآنها تسه یی در آشناید قرابت مکانین آنان شود بلکه شای باعث کشش و جاذبه بیلزوماً قرابت مکان

د یآید می پد،زی نیل به دوستیسر شود تمای میین آشنای که ایهنگامفراهم آورده است و

)AronsonT1999:207.(شان رنج ی که برایا کسانیزها یه، مردم به چین نظریگر، براساس ای دیاز سو

  .شوندیمند ماند عالقهدهیو زحمت کش

 ییکه جاذبه به ارزشهادهد ینشان مدارد ود یتأک» رابطه« احساسات در یرکرد کایژگیوبرکردین رویا

، یبه طور کل.کندیر میی مختلف تغیهاتی موقعدرگر مطابقت دارد وی داردکه بارفتار شخص دیبستگ

شتر از افراد یبا بیکند که افراد زیه را فراهم مین توجیاه پاداش درمورد کشش و جاذبه کاربرددارد وینظر

توان ی پاداش است و عالوه بر آن میچهره بودن خود نوع و خوشییبایرا زیند، ز دوست داشته شویعاد

. ن آنان وجود داردی بیمندشتر عالقهیده مشابه دارند بی که عقی کرد کسانینیبشیه پین نظریبراساس ا

 یر با هم همکایاگر افراد مدت. ن افراد به عالقه منجر خواهد شدی بی و همکاریک مساعیطور تشرنیهم

، پاداش ی بر مشارکت اجتماعیف، رفتار مبتنیبنا به تعر. ابدییش مین آنها افزایکنند، عالقه متقابل ب

گر یکدیسازد و رابطه آنها را با یک میگر آنها را به هم نزدیکدی و معاونت افراد با یرا همکاریدهنده است، ز

 را دوست داشته باشند ی دارند کسانلیگر، مردم تمای دیاز سو). Aronson,1999:383(کند یت میتقو

، یستگیاقت و شای، لیات شخصیخصوص. نها باشندی و مانند ایت، باهوش، پرانرژی، باکفایمیکه صم

 یکی). Ibid:390(د یآیگر جاذبه افراد نسبت به هم به شمار می از عوامل دی و اخالقیتی شخصیهایژگیو

رگذار است عزت نفس و تواضع افراد بوده و یانه تأثجاد رابطه دوستیشتر در ای که بیات شخصیاز خصوص

 آنها ین فردیزان تعامالت بیشتر باشد میاند که هر چه عزت نفس اشخاص بپژوهشگران نشان داده

  .ابدییش میافزا
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   رابطهی اجتماع-یعوامل روان -2

گران یابط افراد با د و روی اجتماعیم که در زندگیپردازی میف عواملی رابطه، به تعریان مبانیپس از ب

  .یل و جاذبه بدنی تکم- ، تشابهیکیقرابت و نزد:  مورد مطالعه عبارتند ازیسه عامل اصل. موثر هستند

  

  یکیقرابت و نزد - 1- 2

 ... وی،فرهنگی،اجتماعییایفاصله جغرافاری که براساس معیش روابطیزاش به افین گراییمفهوم قرابت به تب

 ،هادهد که ازدواجینشان م» راریژ«،رامون انتخاب همسر ی پیقیقدر تح.پردازدیم،شودین مییتع

ا ی ی، فرهنگی فاصله اجتماعی هایژگیهرچندازو است یا و منطقهییای جغرافیهایژگی ویداراشتریب

 یت و همشأنیکفو«مفهوم ن راستا ازیدرااو که یبطور.  توان صرف نظرکردینمدر انتخاب همسر زین یمذهب

صحبت  ی و مذهبی، فرهنگی اجتماعیهان با توجه به اصالتین زوجیت بیبه و سنخ تشایعنی» یاجتماع

  ).Ibid:16 ( آوردیان میبه م

توسط هل ان متأی دانشجویدر محل مسکون بر روابط،یکیزیخصوص نفوذ قرابت فدر که  یامطالعهدر

 یریگ در شکلی مهم نقشی اگر قرابت مکانجه گرفتندیآنها نت. انجام شده است»نگر، شاکتر و بکیفست«

ت ین موقعیم بی مستقی از همبستگی داشته، ناشین منطقه مسکونیان افراد ای در میوند اجتماعیپ

ن ین در ایجه زوجینتک بوده و دریپارتمانها به هم نزدفاصله آ. ها بوده استش تماسیآپارتمانها و افزا

ک ی نزدینها که در آپارتماییرو، آنهانیاز اد؛نینماین خود می رابطه بیرقرار به بیشتریل بیآپارتمانها تما

ن در یافته است و همچنیش یباً دو برابر افزایگر تقریکدی دوستانه آنها با یوندهای پکنند،ی میبه هم زندگ

عالوه بر . گر ارتباط داشته باشند در روابط آنها اثرگذار استیکدی به ی و خروجی ورودی که درهایصورت

ن روابط را یرشتیکنند بی میها زندگ پلهیکی واقع در نزدی که در آپارتمانهایی آنهامیکنین، مشاهده میا

ش ین آپارتمانها افزایصله بابد که فایی کاهش میروابط دوستانه موقع،گری دیازسو.گان دارندیبا همسا
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بط را گسترش ن روای درصد ا5فقط .  شتر شده استی آپارتمانها سه برابر بیکه فاصله مکانیرا زمانیز.ابدی

  ).Festinger,Schachter & Back,1950:45(اند، داده

ن یبه ا.  پرداختندیک پارک عمومیش در یک آزمای فاصله به انجام یگر،محققان در بررسی دیدرپژوهش

 آن نشسته بود ی رویی که، به تنهای از فردیمتری سانت15 به فاصله ی صندلیمنظور در آن پارک رو

مشخص شد .  کردندیری را ترک کرد رااندازه گی شد تا آن فرد صندلی که سپریاننشستند، آنها مدت زم

 با یچ ارتباطیکردند، افراد هی، آنجا را ترک میگریدن دیقه پس از رسی دق15 ین افرادی درصد چن60که 

ز  آنها مورد تجاوی روانیکردند که فضای داشتند و تصور مییرا احساس جدایکردند زی برقرار نمیگرید

  .قرار گرفته است

 یها روز در گروه10ک گروه داوطلب که دو به دو از هم جدا شده و به مدت ی در مورد یگریش دیآزما

وروابط .  استی ضرورین دوره امری در ای ادامه زندگیبردند نشان داد که رابطه برایکوچک به سر م

ت یگر را با احترام متقابل رعایکدی یرزش ایافتد که قلمروهای اتفاق مین کسانیمانه و دوستانه در بیصم

 از عوامل یکی بعنوان یکیزیجه گرفتند که قرابت فی آنها نتیبطور کل).Fischer,1996:187(کنند یم

گر یکدیدهد به تعامل با ی به افراد اجازه مین قرابتیرا چنیکند زیفا میمهم در توسعه روابط،نقش ا

  .بپردازند

  

  لی تکم- شباهت-2- 2

توان شباهت را بعنوان یل است که میگر شباهت و تکمیکدی گسترش رابطه افراد با یبراگریدهم مل معا

ل دارند درباره یافراد تما.ف نمودی تعرید ارتباطی مفیهاوهید مشابه و شیک به هم، عقای نزدیهایژگیو

 رشد و توسعه روابط رات شباهت دریبر تأث از مطالعات،یق کنند، بعضیرند تحقگران که با آنها تشابه داید

 که ییای و جغرافیشناختقات جستجو کرد شباهت جامعهیتوان در تحقیانواع شباهت را م.د دارندیتأک
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ها افراد را شباهت نگرش. سازدیگر را فراهم میکدیط مرتبط ساخته و امکان برخورد با یک محیافراد را در 

  .اندکشیگر میکدی مشابه به ارتباط با ی شناختیبا باورها

اند جه گرفتهینه انجام شده و نتین زمیکه در ااست  یقاتیاز جمله تحق» میبا«و » کلور«پژوهش 

ده با یاز لحاظ عقدارند وگران ی نسبت به د افراد است کهین تشابه و رابطه مربوط به انتظاراتی بیهمبستگ

ده مشابه باشند ی عقیه داراکنند کی تماس برقرار میبا کسانافرادق،ین تحقیدر ا. هستنده یگر شبیکدی

)Clor,1947:105.(قرار یرا مورد بررس نفره روابط،13ک گروه یدر » چیو«و » تیفیگر«ن یهمچن 

از آنها . روز با هم ارتباط داشتند10ش فقط ین آزمایدر ا. ده بودندیگر را ندین گروه قبالً همدیافراد ا. دادند

 یگری کنند و دو نفر دییکردند شناسایفه می انجام وظیخوبن خود که به یخواسته شده بود دو نفر را از ب

افراد که یبطور).Grifitt & Veitch,1974,37:98(ند ی نمایز معرفیرا که مورد عالقه گروه بودند ن

  . را داشتند رابطه برقرار کنندیدتین شباهت عقیشتری که بیح دادند با کسانیترج

به اثرات شباهت در ) یگاه اجتماعی، پایجانیحالت ه (نه عوامل مختلف شباهتیگر در زمیقات دیتحق

ن افراد را مورد توجه ید بیش دهد و عقایتواند عزت نفس را افزای شباهت م.دن اشاره داریگریمواجه با د

د دارد که ی تأکیگریح دیده صریت، شباهت بر ایدر نهادوینماجاد ی را ایندی سپس رابطه خوشاقرار داده و

  . منش دوستانه استیو دارابوده ه ی شبده فردیبه ا

-یگر میکدی افراد با یتی شخصیهایژگیل ویدارد که به تکمزین یگری محققان رابطه جنبه دیبه نظر برخ

 اشاره دارد که یل بر عملیتکم).Ibid:36(شود ی دو رابطه شناخته میلیپردازد و به عنوان عامل تکم

. رودی فرد به شمار میتی شخصیل کردن رفتارهاق کامی از طریگریک فرد به دین جذب و کشش یمب

رابطه .  از لحاظ منابع به صورت بالقوه دارندی مختلفیها هر شخص تفاوتی رفتاریهان منشیبنابرا

شتر مورد ی که بیلی تکمیها از جنبهیکی. اشاره داردا یپو وه رابطهیسم جبران به شی بعنوان مکانیلیتکم

ن حالت، ازدواج یدر ا. ن استیروابط زوج دریگذاراحترام وی ارزشیازهایل نیر گرفته، تکممطالعه قرا

 -ریپذتیم و رابطه حمای تسل- رابطه تحکم:  استیلی رابطه تکمیژگیازها با دو وی به نیبعنوان پاسخ
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 یط تشابه و تفاوتیکنند و به مجموع شرای مداخله میگریک در دیل هر یشباهت و تکم. ت کنندهیحما

  . داردیکنند، بستگیبال مکه افراد دن

 نظام خانواده و به خصوص انتخاب همسر عامل تشابه و یریگاند که درشکلافتهی پژوهشگران دریبرخ

، یلیط خاص مثل عوامل تحصیات و درشرای ازخصوصیتشابه در رابطه بابرخ.تواند موثر باشدیتضاد م

 ی و روانیتی شخصیهایژگی از وی در برخکند و عامل تضادیدا میت پی اهمیت ظاهری، جذابی، مذهبیسن

ع و فرمانبر است عالقه ی که مطی کردن دارد، به زنیل به سرپرستی که میبه طور مثال، مرد. ابدیینمود م

-، سلطهیریپذ فعل-، ابراز وجودی و زنانگیات مردانگین نکته در مورد خصوصی، ایبطور کل. دهدینشان م

 ی در مواردیعنی (یلی تکمیهادهد که درمشارکتیگر نشان میج دینتا. ز درست استیم نی تسل-ییجو

ر جفت شده یپذجو با افراد سلطهجو هماهنگ شده بودند و افراد سلطهر با افراد سلطهیپذکه افراد سلطه

 که با افراد مشابه جفت شده بودند ییگر نشان دادند تا آنهایکدی در تعامل با یشتریت بی، افراد رضا)بودند

)Arsonson,1999:413.(  

  

  ی و بدنیت ظاهری جذاب -3- 2

ر ی و تأثیکیزی تظاهر فیقات چگونگی تحقیبرخ.  رابطه استی در برقراری عامل مهمیجاذبه ظاهر

- بهرهیابیارز،ینه آموزشیقات مهم در زمی از تحقیکی.دندهیگر را نشان میکدی و ادراک افراد از یابیارزش

 یکیزی است که از لحاظ فی کودکانیالت به سوی از تمایاریدهد بسی نشان م را از کودکانی گروهیور

، یی دانشجویهاتی فعالیابی در مورد ارز»گالی و سیالند«).Dion,1972:81(اند ند بودهیبا و خوشایز

 یان مشغول انجام کارینشجو که دایحالدر: ن صورت بودیوه کارآنها به ایش.اندانجام داده رایپژوهش

-یفه می که جذاب بوده به انجام وظیریان با تصاوی از دانشجویگروه.شدیه می ارایرین تصوبه آنابودند،

-یج نشان مینتا. دادندی داشت کار خود را انجام میت کمتری که جذابیریگر با تصاویپرداختند و گروه د
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کردند، یکار مر کمتر جذاب ی که با تصاویکردند بهتر از کسانیر جذاب کار می که با تصاوییدهد آنها

  ).Ibid:258(دادند یفه خود را انجام میوظ

 به دو صورت یگری دیابی در ارزشی و بدنیکیزی فییبایدهند که نقش زیها نشان مداده ین برخیهمچن

گر، معموالً اشخاص با ی دی اثر دارد، از سوی بر قضاوت و داوری و بدنیکیزیک سو جذبه فیاز : ر داردیتأث

توان به یم،ی جسمانییبای زریها، عالوه بر تأثبا درنظر گرفتن پژوهش.  هستندی اجتماعشتریبا بیظاهر ز

تواند تحت ی مییبایز. ز اشاره کردیگران نیان نسبت به دیبارویل احترام کردن زی از قبیات روانیخصوص

در روابط که دارد وجود ز ی نییبایگر زی مربوط باشد، اما انواع دی بصرییبای به زیریر نگاه و به تعبیتأث

تواند در روابط ی است میمیار مهربان و صمی که بسیبطور مثال، شخص. رگذار استیگر تأثیکدیها با انسان

  ).Aronson,1999:401(رگذار باشد یگران تأثیخود با د

  

  سطوح رابطه -3

- یابط بوجود م از رویشوند و سطوحی متفاوت ظاهر می اجتماعیها رابطه اصوالً جنبهیهادر کنار شکل

کنند که ی را ارائه میی الگو»نجر و اسنوکیلو«. دارندیق رابطه بستگیا تعمیند که به حالت توسعه یآ

 و رابطه ی، رابطه سطحییتماس ابتدا:  سه سطح رابطه استیدارات ،یمیمطابق با درجات مختلف صم

  .قیعم

-یگر را میکدی دو فرد ، که در آنشودی گفته م»هیتماس پا«رابطه ن سطح یاول :ییتماس ابتدا) الف

  . استیگرین مرحله توجه نسبت به حضور دین سطح اولیا. گر ندارندیکدی از ینند اما شناختیب

ن دو فرد است که براساس وجوه منافع مشترک ی بیروابط جارن سطح رابطه، ی دوم :ی رابطه سطح)ب

-فا شدهی که توسط هر فرد اییاهتا نقشن راسیدر ا. ردیگیشکل م... نما رفتن، پارک رفتن و یمثل س

  .ن نوع سطح قرار داردیشتر روابط روزانه ما عمدتاً در ایب. سازدی را فراهم میگری مبادله با دیهانهیزماند،
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 دو جنبه ین سطح دارایا. استین فردی متقابل بکنش وین سطح، رابطه تعاملیسوم :قی رابطه عم)ج

وجود .  داشته باشدی مختلفیرهایتواند متغین سطح می؛ اگریکدیت از یشناخت مکمل و رضا: است

شود یجاد میت ایمی از صمین سطح اتمسفریدر ا.گرددیمنافع مشترک موجب روابط دلبسته و عاشقانه م

ن سه سطح رابطه، طرح یا).Levinger & Snoek,1972:50(دهد یوند می پیگری را به دیکه هر کس

 یمیا صمیتحول رابطه عمدتاً در خصوص روابط عاشقانه  وکندین مییتبن افراد را ی بی تحول روانیکل

د که ندهی و نشان مکرده ین روابط را بررسیو توسعه ان مرحله از رشد یچند پژوهش ها،یبرخ .است

  : عبارتند از ازآن عوامل یبرخمتاثرازچندعامل است که ک رابطه یعمق 
وجود  یهمبستگر نگرش یین عمق رابطه و تغیکه بدهند ی نشان میمطالعات مختلف : رشد روابط-

 است ی از چهل زوجیا نمونهیمطالعه آنها بر رو«.ن دست اندی ازایقی تحق»نجریداندز و لو«ش یآزما.دارد

:  عبارتند ازن روابطیا.گران بپردازندیود در روابط با د خی رفتارهایابیگردد به ارزشیآنها درخواست مکه از

ج آنها یدر ابتدا نتا. در ازدواجیمیرابطه صممانه،روابط دوستانه وی صمیهای،دوستیتی موقعیبرخوردها

 رابطه  آن موجبابند کهیی رشد میج و به نسبتی بتدری و اجتماعیکیزی فیدهد که برخوردهاینشان م

  شودیشتربه کاربسته میعناصرآن ب ، شودیق ترمیعممانه،یرابطه صم ی فراوانوهرچه .شودیتر مقیعم

   کنندیگر رادرک میشتر همدیوافراد ب

توانند از ینمباشند،یک میا رمانتی ی، احساسینرعقالیغ اغلب، کهیمیروابط صم :تیمی صمیهنجارها -

دهند که متناسب با ی را شکل میافراد عموماً قواعد،ن روابط یدر ا.  جامعه به دور باشندیهنجارها

ح یش صری کم و بیاوهی است و به شیتابع انتظارات اجتماع یمیروابط صم. رفته شده باشدی پذیهانگرش

 هستند یاژهی وی فرهنگیگر روابط، اشخاص تابع هنجارهایاشکال ددر.پردازدیاعشق میه ن عاطفییبه تب

  .کنندی اقدام می و جنسینه روابط عشقی در زمیابی به ارزی ارزشیهاستمیق سیکه از طر

ن یا. کنندین میی را تعیمیروابط صمدهد که چگونه هنجارها،ی منشان» نیبر«مطالعات ن راستا،یدرا

آنها با زمان متحول .  هستندیا و دورهی فرهنگی کارکردهایدارادهند که هنجارها،یالعات نشان ممط
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.  استی از روابط جنسیاافتهی شکل هنجار یها، چندهمسر از فرهنگیاری که در بسیشوند بطوریم

-ین میی را تعیها، روابط جنسنیی آی، آزادیدهند که بطور مثال در جوامع غربیگر نشان میمطالعات د

ت یمیت و صمی مربوط به جنسی عشق و عاطفه هستند و هنجارهایارهایکند و کمتر مربوط به مع

-یشان را با آنها هماهنگ میازهایافراد نابندوییر مییتغن هنجارها متناسب با فرهنگ،یا. ندت نداریعموم

 و یدهد که افراد از احساسات عاطفیگر نشان میقات دیج تحقینتان یهمچن).Brain,1976:25 (سازند

 ی خاصیهاجانات خود از واژهین هیی تبیمانه برخوردارند و برایعاشقانه، متأثر از هنجارها در روابط صم

 یده سازمانیک زبان خاصیجانات در یه).Berschided & Walster,1969:51(کنند یاستفاده م

 خاص خود را دارد ی لغات عاشقانه معانیری بکارگیدر هر فرهنگ.ابندیی از روابط نمود میدر سطحشده و 

 بکار گرفته ی کلمات با روش خاصیهاگر، فرهنگی دیاز سو.سازدیت را آشکار میمی از صمیاو درجه

نه دستور زبان یطف در زم روابط و عوایبررس. انجامدیگر میرش دیک رابطه و پذیت یشود و به تثبیم

  . استی فرهنگیر هنجارهایتحت تأث

ن یین کننده تبیی از عوامل مهم رابطه، ارتباط است که محققان بعنوان نقش تعیکی :نقش ارتباط -

 جوان که با یهاان زوجیژه ارتباط در می ویها شکلیبه بررس» گاتمن «یک مطالعه تجربیدر . اندکرده

ها ن زوجیدهد که در دو مورد از ایه می از ارتباط اراییاو ابتدا الگو. پرداخته است،دانگر ازدواج کردهیکدی

زوج ها نسبت به ه اول مورد گرودر. خوشبخت و ناخرسند بودندیهازوجن دو مورد،یا. شودیمشاهده نم

 امکان شی، کم و ب بودندان شدهیدر روابط خود دچار ضرر و زکه اما گروه دوم .نگرش مثبت داشتندهم 

 مناسب با یهاامی پیدهجه قادر به سازمانی همسر خود را نداشتند؛ در نتیهاامیافت و شناخت پیدر

کردند یدا نمی پیگرفتند و امکان سازگاری محدود قرار میتهاین جهت، آنها در موقعیاز ا. گر نبودندیکدی

نمودند که یافت می را ارسال و درییهاامی خوشبخت پیهادر مقابل، زوج. شدندی میو دچار افت ارتباط

 یمندتیش سطح رضای افزا که موجبیاریبعنوان معح یصحشد و ارتباط یشان منجر مبه حفظ رابطه

  . شدیم درنظر گرفته آنها شود
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   رابطهینیی تبیالگوها -4

-یدله و تعادل م مبایهاهی نظریان آنها به بررسی وجود دارد که از مییهاهین کارکرد رابطه، نظریی تبیبرا

 ین فصل مبنای شده اما آنچه درایه مبادله ،درفصل دوم اشارتیاگرچه درخصوص مفهوم ونظر.میپرداز

 یمفهوم مبادله مبتن. استی اجتماعی درروان شناسیه مبادله درارتباط وبه نوعیق نظریمصادد است،یتاک

ها را در  ارزش خود را دارد و مبادلهین منظر هر تعامل اجتماعیدر ا. باشدیم»  ستاده-داده«سم یبر مکان

ابتدا عناصر . رسدی به نظر می اقتصادیهاه کارکرد مبادلهیدهد و شبید و فروش قرار می خرییایک پوی

  .میکنیرا طرح موسپس تعادل ه مبادله یمربوط به نظر

  

  ه مبادلهی نظر -1- 4

-یک ممکن میت استراتژیک موقعیعنوان ن رابطه را بی به بهتریابی است که دستیند تعاملیمبادله فرآ

اداش را با ت و پیکنند حداکثر رضای میل به مبادله دارند و سعی، افراد تما»گرگن و گرگن«به نظر . سازد

اد به یت زینه کردن کم و به دست آوردن رضایکنند با هزی آنها تالش میعنی.نه کسب کنندیحداقل هز

د و یرمفی غیها در اجتناب از تنشی سعی اصالحیهاستمیه سیا با اراهدر واقع تمام تعامل.تبادل بپردازند

  ).Gergen & Gergen,1981:45( مکمل قابل قبول دارند یهاتیجاد رضایا

افتن یآنها به دنبال .باشندیم» یکف و تابوری، ویدوسکیس«قات ینه تحقین زمیه در ایاز جمله تجارب اول

ند چگونه رابطه یت بالقوه ناخوشایک موقعیبخش ودر تیله رضاک مبادی هستند که دو فرد در یالگوها

ک مکان قرار گرفته یقه در یست و پنج دقیک در حد بیها بطور مجزا بوده و هر یآزمودن«:کنندیبرقرار م

 به انگشتان دست آنها بسته شده یکیک دستگاه الکترونی که دو دکمه و ییز نشسته، جایک می یو جلو

.  به دست چپ آنها بسته شده بودیگریک دکمه به دست راست و دی بود که یانهت به گویوضع. بود

فه او، بدست آوردن حداکثر یوظ. ها فشار دهدک از دکمهی هر یتوانست هر گاه بخواهد روی میآزمودن

در .ازات وجود داردیها و امتافت شوکی دکمه و درین فشاردادن روی بیوندیدانست که پیاز بود و نمیامت
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از را نسبت به ین امتی قرار داده بود که مثالً دکمه راست، اولیاها را به گونهش کننده، دکمهیواقع، آزما

داده ،نداشته بلکه از کنش ی به آنچه که انجام میج حاصله توسط هر کس بستگینتا.  داشته استیگرید

  .شده استی حاصل میگرید

 ی آزمودنیوقت. شدی اول داده میاز به آزمودنیک امتیآورد ی دکمه چپ فشار می دوم روی آزمودنیوقت

 دوم اگر یکرد و آزمودنی دوم ارسال می به آزمودنیکیک شوک الکتریداد او یاول دکمه چپ را فشار م

-یت می کسب سطح رضایبرا.کردی اول وارد میک شوک به آزمودنی. دادی دکمه راست فشار میرو

گر باعث ی دکمه چپ فشار دهد، هر حالت دی دوم رویت و آزمودن دکمه راسی اول روی آزمودنیستیبا

را یشد،زیبخش حاصل نمتیک مبادله رضایط به سهولت ین شرایدر ا. شدیاز میه و از دست دادن امتیتنب

 15دهد که در طول یج نشان مینتا». داردیگری به کنش دیتش بستگیدانست که موقعیک نمیهر 

ت یدهند و سپس تثبیش میازات را افزایش تعداد امتی آزمایون اطالع از چگونگها بدیقه اول، آزمودنیدق

ن رو، نگرش یاز ا. ابندییش و بعد کاهش می افزای کمیکی الکتریهاگر، تعداد شوکی دیاز سو. کنندیم

اب از  در اجتنیکنند که سعی را دنبال می تعاملیشود و الگوهایخته میان مبادله برانگیها در جریآزمودن

 است که یند اصالحیم که مبادله فرآیکنین تجربه مالحظه میبراساس ا.ت دارندی و کسب رضایتینارضا

 & Sidowski,Wychoff( رابطه قابل قبول دارند یها و برقراریتی در کاهش نارضایافراد سع

Tabory,1956:209.(  

دگاه ی و د»لر، دوالرد و تولمنیم« یماع اجتیریادگی، »نریاسک« ییدگاه رفتارگرایه برگرفته از دین نظریا

ن حال مبادله به محور دانش و یدر ع. باشدی م» و اشتراوسینوفسکیموس، مال«ل یشناسان از قبمردم

. شودیه ذکر مین نظریخ اینه تاریشی به عنوان پی روابط اجتماعیان نوعین بی و همچنیاقتصاد و سوداگر

 است که در ی رفتاریشناس بر روانیانه متکین نظرات فردگرایتردی از جدیکیه مبادله یب نظرین ترتیبد

). 382: 1369، یتوسل(شه دارد یستم ریل قرن بی قرن نوزده و اوایشناسن حال در مباحث مردمیع

پردازد که ی عام مبادله میای قضای به معرفیو. ه مبادله استیپردازان نظرهین نظری از مهمتر»هومنز«
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 و ینه و سود، پرخاشگریت و اشباع، هزی، محروم)هیق و تنبیتشو(زه، ارزش ی، انگتیموفق: عبارتند از

  . شودیک ازآنهاپرداخته میح هریکه به توض.دییتأ

 را که به یشتر اوقات ممکن است آن عملیدهد بی که شخص انجام میان اعمالیاز م: تیه موفقی قض- 1

  .شود تکرار کندی میپاداش منته

. دهدیها رخ متی است که در آن موقعیها بر اعمالتیر موفقیه مربوط به تأثی قضنیا: زهیه انگی قض- 2

زش یا انگینه محرک و یزم،هاتین موقعی باشند و در هر حال، ایرارادیا غی ین اعمال ممکن است ارادیا

  .گردندیختن عمل در انسان میشوند و باعث برانگیده مینام

 یتر باشد به همان اندازه عالقه و او با ارزشیک شخص برای جه عملیهر اندازه نت: ه ارزشی قض-3

ج اعمال ی باشد نتایا منفیر ارزش ممکن است مثبت ییتغ. شودیشتر مینسبت به تدارک انجام آن ب

  .نامندیه می هستند، تنبی را که منفیج اعمالیپاداش، و نتاجه مثبت دارند،ی او نتیشخص که برا

افت کرده ی از پاداش را دریک، نوع خاصیهر اندازه فرد در گذشته نزد: ت و اشباعیه محرومی قض- 4

  . دربر خواهد داشتی ارزش کمتری وی پاداش برای بعدیباشد، به همان اندازه واحدها

شتر باشد، یبآوردیجه عمل خودبه دست می که فردبه عنوان نتیهر قدر سود: نه و سودیه هزی قض- 5

ک ی را که فرد از یالزم به ذکر است که اضافه پاداش.  خواهد داشتیشتریل بیاو به انجام آن عمل تما

  .نامندیسود آن عمل منه آن عمل،یآورد نسبت به هزیست معمل بد

ک بخش در رابطه با ی: شودیم میه به دو بخش تقسین قضیا: دیی تأ- یه پرخاشگری قض- 6

 فرد  کهین شکل، هنگامیبد. شودین میی تبی پرخاشگر-یه ناکامی است که براساس فرضیپرخاشگر

 ی عصبان؛شودیروبرو م که انتظارش را نداشته،یریی با تغایکند و یافت نمیپاداش مورد انتظارش را در

ش ارزشمندتر ی برایج چنان رفتاریشود و نتایل میشتر به انجام دادن رفتار پرخاشگرانه متمایشده و ب

ژه ی عمل فرد پاداش مورد انتظار، به ویت که وقتن اسید ایی تأ-یبخش دوم اصل پرخاشگر. گرددیم

» لذت«ن حالت فرد یدر اکند یافت نمیدره مورد انتظار رایا تنبیکندویافت میشتر از آن را دری بیشپادا
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ش ارزشمندتر ی برایج چنان عملید و نتایل خواهد گردیده متمایشتر به انجام عمل پسندیبخواهد بردو

  ).387-405: 1396، یتوسل. ک.ر(خواهد بود 

  

  »تعادل«ه ینظر - 2- 4

 در تعامل به شمار ی از عوامل اساسیکیوجود دارد که بعنوان  زینه تعادل یه مبادله، نظری نظریدر راستا

 از روابط متقابل یتوان آن را هنجاریهاست و من گروهیجاد توازن در مبادله بی ایتعادل به معن. رودیم

 ی بستگمیت مستقیه احساس رضاتعادل به ارائ. رودیله به شمار ممباد ید که عامل اساسی نامین فردیب

 است که ی احساسیرا هر فرد دارای تعادل وجود دارد زیمیروابط صمدر.باشدیداشته ووابسته به تعامل م

ه تعادل به ی نظر»کنت«به نظر .  و شناخت افراد اقدام ورزدیتواند به بررسیموه شده ی ارایم عاطفیبا عال

 را یازهیگران است و انگی با دیش روابط اجتماعی، افزا درآنیپردازد و هدف اساسی مین شخصیوابط بر

 & Comte( رابطه منجرشود یفی وکیش کمیبهبود وافزاآورد که به یبه وجود م

Horowitz,2003:347.(  

ازمند ی نیاور بود هر انسانن بیاو بر ا.د آمدیه اسناد پدی پدر نظر»دریها«بار توسط نی نخستیه براین نظریا

 در حال تعادل گرانی خود را با دیهاها و ارزشل دارند که باورها، ادراکیها تماانسان.  استیتعادل روان

و موضوع ) O (یگری، د)P(شخص : شود که عبارتند ازین میی تبیه، سه مؤلفه اساسین نظریدر ا.نگهدارند

ت یمیانسجام،صم به ، و موضوعیگری شخص با دمتعادل روابط). 135: 1378ستوده ) (X(ا واقعه ی

  )ح خواهدشدیشترتشریه تعادل بی نظری بعدیدرفصل ها().Heider,1958:36(انجامد ی مومبادله برابر
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  یوذ اجتماعنف: فصل پنجم

  یاهداف آموزش

ن یا.  استیم قرار دارد، نفوذ اجتماعی در ارتباط مستقی که با مفهوم رابطه اجتماعییندهای از فرایکی

 ی دارد و مباحث علمیعی کاربرد وسی اجتماعیشناس است که در روانیم مهمیمفهوم از جمله مفاه

ر اشراف یرود خواننده به موارد زیصل انتظار من فیبا مطالعه ا.  را به خود اختصاص داده استیاگسترده

  .ابدیکامل 

  .ف کندی را از مناظر متعدد تعرینفوذ اجتماع -

 .دیح نمایرا تشر...  و یسه اجتماعید، مقای از جمله تقلی نفوذ اجتماعیندهایفرا -

  .ح کندیک را تشری هریاند و به خوب را بدیانواع نفوذ اجتماع -

  :ح داده شده اندیح وتوضیتشرردرفصل حاضرین زیعناوق،به منظورتحقق اهداف فو

 یت اجتماعید،سرای درخصوص تقلیی که شامل مجموعه بحث های نفوذاجتماعیندهای اساس وفرا- 1

  . شودی هنجارها می وبرقراریسه اجتماعی،مقا

  . خاص خود استیرمجموعه های ومتابعت وزی که شامل همرنگی انواع نفوذاجتماع- 2و

  

  ینفوذ اجتماع یندهایراوفاساس  -1

 آن ین مفهوم آنقدرمهم است که برخیا. استی نفوذ اجتماعی اجتماعینشناسن موضوع روای از مهمتریکی

کنند نشان یب میند را تعقین فرآی که ایتمام مطالعات. اندبه کار بردهزین ی اجتماعیف روانشناسیرا در تعر

ن فرد یه برابطن راستایدرا که یگران است، بطوری رابطه با دی بعد اساسیدهند که نفوذ اجتماعیم

 یراتییو تغگذاردی فرد اثر می اجتماع بر رودهد کهی نشان میده نفوذ اجتماعیپد.شودی میجامعه بررسو

 یرامون نفوذ اجتماعی پق و پژوهشی به تحقیروانشناسان اجتماع ینرویازا.کندیجاد میدر سطح رفتار ارا 

در رد ویگیگر قرار میکدیر یتحت تأثچگونه رفتار انسانها اندکه مشخص کننده آن بودیپرداخته ودر پ
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-یذ خود در مگران را به نفویا دیرند و یگیگران قرار میر نفوذ دی چگونه افراد زیروابط انسان

-یف مین تعریچن نموده وی معرفی را نفوذ اجتماعی اجتماعی اساس موضوع روانشناس»ارونسون«.آورند

 ینفوذ اجتماعگریبه عبارت د»دنگران داریارفتار دید ی است که مردم برعقای نفوذیذ اجتماعونف«: کند

-ی فردراجهت می رفتارهای اجتماعیثر فشارها است که بر ایری متغیهادهی از پدیاشامل مجموعه

ن یا بیپو یا رابطهیدهد که دارای را پوشش میریی هرنوع تغیتوان گفت که نفوذ اجتماعین میبنابرا.دهد

را به منظور  است که فرد رفتار خودی زمانو افراد است یریپذ مسلط در متن جامعه و انطباقیفشارها

  .دهدیر مییک رفتار تغی با یاهنگهم

-ی قرار می مورد بررسیتماعاجنفوذ  ندیاطاعت در فرآ قدرت و اقتدار، جاذبه، متابعت و مانندییهادهیپد

 را ی اجتماعیاساس روانشناسنشان داده و رای خاص ازنفوذ اجتماعیاجنبهها دهین پدی از اکیهر.رندیگ

-یها نشان متیا نفوذ بر اقلی و یط وفاق گروهی عمدتاً خود را در شراییهادهین پدیچن.ندنکین مییتب

ر ید که بر رفتار مردم تأثپردازی مییتهای به مطالعه موقعی اجتماعیگر روانشناسیبه عبارت د.دنده

 یدهند که به انجام اعمالی چنان مردم را تحت فشار قرار میعی طبیتهاین موقعی ایگاه.دارند

نظر خود را  ی اجتماعینه روان شناسی ازمتفکران درزمیکی» ارونسون «.زنندی دست مدراجتماعنابهنجار

مردم  ازیاری فراهم سازند که بسیتیموقعتوانندی عوامل میم کرده که برخن باره با صراحت اعالیدر ا

م تا عوامل، یت دارد که بکوشیار اهمین بسیبنابرا. دینمای نامناسب مجبور میبهنجار را به انجام اعمال

 یندها که نفوذ اجتماعی ازفرایبرخ.میبشناسپسند هستند، را که باعث رفتار ناییندهایرها و فرایمتغ

  :رد،عبارتندازی گیق آنها شکل میازطر

  

  دیتقل -1- 1

د از یتقلبا  ارتباطدررا ینفوذ اجتماع، ی اجتماعیشتر مطالعات روان شناسیبستم یدر آغاز قرن ب

به  .رودیگران بکار مید که به منظور شباهت با  استیجاذبه پنهان ازید نوعیتقل.. کردندیل میتحل،گرانید
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  شودیاطالق م،انگری از رفتار فرد دیریگسرمشق ویری حاصل ازالگوگیهابه رفتاردیتقل، گریعبارت د

 یبط اجتماع در روایعامل مهمد رایپاسخ تقله محرک ویطرفداران نظر) 116:1365منصور و همکاران (

اد ی الزم را یرفتارها از یادیگران مقدار زی خود با دیروابط اجتماعورند که انسانها درن بایبر ادانند ویم

دهند یل م انتقای مشابه اولیهاتیاند به موقعت آموختهیک موقعی از آنها را که در یاریبسرند ویگیم

 یات ادراک شده رفتار موجودیخصوصات ویفی فعال کیدبازسازیگر،تقلیبه عبارت د)125:1378ستوده، (

 یسازد برونی تقل»اژهیپ«ه یدر نظروسته و کنش رفتار است ویک جنبه پید یگر است، تقلید

شخص و.کندیر مییمرجع تغ واسطه رفتارده رفتارشخص بهین پدیدر ا) 117:1365: نهمکارامنصورو(.است

) 1903(» تارد« به نظر )12:1986مورگان، (جاد کندیاتواندرفتارمشابه آن رادرخودیک مدل میبامشاهده 

ت و یجه هدایتوان آن را صرفاً نتی دارد و نمینشیا و گزی پویژگید ویتقل. استیند اساساً اجتماعید فرآیتقل

 به ید بلکه از رفتار فردیآی ساده بشمار نمیربرداریک تصوین رو، ی ااز. دانستیگری توسط دییراهنما

ک ی یاند که در همانندساز گفتهی با همانندسازیرین نوع از نفوذپذیازیدرتما.ابدیی انتقال میاجتماع

گران ی مشخص و قابل مشاهده دیهاد فقط تکرار واکنشی که تقلید وجود دارد، در حالی شدیوند عاطفیپ

  )91:1368اسن و همکاران، م(است 

  

  یت اجتماعیسرا - 2- 1

ت گردند؛ به عباریت می است که به صورت متقابل تقویدیجانات و عقای شامل هیت اجتماعیمفهوم سرا

-ین موضوع نشان می است اجامعهن افرادیت گردش احساسات بیسرا،ی اجتماعیهاگر در داخل نظامید

 یاعمال م یق قدرتیگردند بلکه از طرین نمییها تبتیمحدودق ی فقط از طری اجتماعیهادهیدهد که پد

ل به یتوان تمای را میت اجتماعین رو سرایاز ا.دهدیوند مید پیا عقای ارزشها یکه افراد را به بعضشود

  .دهندی انتقال میگریک شخص به دیف کرد که ی تعری مسلط رفتارید از الگویتقل
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 بر یر اختالالت جسمانی تأثین پژوهش به بررسیا.کندید مییا تأده رین پدیا» بک«و » کرکوف«مطالعه 

ازده یدر ابتدا «:دهد کهینشان مپردازد وی میل ارتباط جمعیق وسای از طریسی کارکنان کارخانه نخ ریرو

ش ین افراد افزایج تعداد ایمارستان منتقل شدند، اما به تدرید شدند و به بیجه و تهوع شدینفر دچار سرگ

 ی معمولیپرس وجو. د متوقف شدیل و خط تولیرو، کارخانه تعطنید از ای نفر رس60ش از یو به بافت ی

 یهاشیآزما گری دیازسو. کردید مییها راتا مختلف نخیبرهای ف دریماری حضور حشره حامل بازآنها

 یاهیه فرضیج به اراین نتایمحققان با توجه به ا» آشکار را نشان ندادیکیولوژیل بیز دالیماران نی از بیپزشک

باتوجه به . پرداختندیماریوع بی در مورد شیان اجتماعیافتن بنی ی برایت اجتماعیدرخصوص سرا

افته ین کارگران و مردم گسترش ی بیماریوع بیدرون کارخانه مشخص شد که ش دریسنجمطالعات جامعه

گروهها طرد شده بودند،چندان توسط  بودندوی منزوی اجتماعلحاظ که ازین راستاکارگرانیدرااست اما

توجه اما با .ک گروه نبوده استیرش ی مورد پذی به صورت اجتماعیماریوع بیرو، شنیاز ا.ر نبودندیرپذیتأث

رفتار خود را از ل داشتند،یاند تماوابط مثبت بوده ری که دارایشود افرادین مشاهدات، مشخص میبه ا

افراد از ن یگران بودند بنابرایا آنها به دنبال همانند شدن خود با دریند، زی نمایگران الگوبرداری رفتار دیرو

 یک فرد الگوی داشته تا ی در آن نقش موثری برخوردار بوده و عوامل اجتماعی رفتاریک سازماندهی

  .ردی مختلف بپذیتهای را در موقعیگرید

 را مورد مطالعه قرار یرمایوع بیانجام داده تا ش» یسجردنیس« در 1983 را در سال یقیتحق» چلریپ«

. ل سردرد، صرع و غش و دل درد بودندی از قبی بود که دچار مشکالتیق او در مورد نوجوانانیتحق. دهد

 ی به بررسییکایپزشکان امر.  از آب مسموم بوده استیناشها،یمارین نوع بین گونه بود که ایعات بدیشا

چ یهافتند وی نیرعادیغزیچ چین حال هیباا.مودند نیها را بررسند و پرونده پرداختیکینیمشاهدات کل

 از اضطراب بوده ی ناشیمارین بیب بود که این ترتیجه کار آنها به اینتدا نکردند؛ی مدلل پیکینیعالمت کل

 یبررسمورد  را یفشار نفوذ اجتماع یبه نوع ،ن مثالیا. داردیبستگ» یکی ژنت-یروان«وع آن به عوامل یو ش

  .ردی گیم در برزین رایل روانی و مسا یمشکالت جسمان ان راستیدرا که ی بطور. دهدید قرار مییوتا
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  یسه اجتماعیمقا - 3- 1

ستند ین نیی قابل تبیگذارد به راحتیگران اثر می دی از رفتارها که بر رویهمانطور که مشاهده شد، بعض

 یسه اجتماعیمفهوم مقا.نه وجود نداردین زمی در ای مشخصی و قواعد اجتماعیشناختستیل زیرا دالیز

نکه ینان ندارند مگر ای خودشان اطمید و کنشهایشه از عقای از جنبه نفوذ است، مردم همییمای سیدارا

 مورد ی رفتارها موقعیبعض.  و دقت نظر خود اعتماد کنندیرش گروه واقع گردند تا به درستیمورد پذ

 یدد آنها به برآوریق عقای تطبیدر راستا.سه گرددیگران مقاید دیکه با عقارند یگی و قضاوت قرار میابیارز

سه یند مقایک فرآین رو افراد در یاز ا. گران هماهنگ کنندیتوانند با دیرسند که میاز رفتار خود م

سه یاهداف مقا.کنندیح می خود را اثبات و هنجارها را تصحیابیاز به ارزیرند و هربار نیگی قرار میاجتماع

  .ی و خودبهبوددییح، خودافزای صحیخودسنج:  عبارتند ازیاجتماع

 ی درباره خود داشته باشند حتیحیل دارند، دانش صحی است که افراد تماین معنیح به ای صحیخودسنج

کنند تا نظر مثبت در ی است که مردم اغلب تالش مین معنی به اییخودفزا. ج مطلوب نباشدی نتایوقت

 ی اطالعات برایابی در ارزیریتواند آنها را به سوگین امر میا. ش دهندیمورد خودشان را حفظ کرده و افزا

تواند باعث شود که افراد خود را با اشخاص ی مییل به خودافزاین تمایبنابرا.  به خود بکشاندیخوش خدمت

سه قرار دهند و دست از کوشش ی مورد مقایا خوشحالیت ی، موفقیتر از خود از نظر خوشبختنییپا

 یوان الگوهاتوانند به عنی که میشود که مردم خود را با کسانی حاصل می موقعیودخودبهب. بکشند

 فرد ی جهت خودبهبودییها منجر به کوششییهاسهین مقاین چنیا. سه کنندیمقات به شمار روند،یموفق

 دکنندهیتوانند ناامیار برجسته و موفق می بسین است که الگوهای که وجود دارد ایشود، اما خطریم

  .انجامدی بیستگی به احساس ناشای در خودبهبودیباشند و ممکن است ناتوان

-یح مید دارد که افراد ترجین نکته تأکیر بر اتنگیه فسیسه در نظریند مقایهمانگونه که قبالً گفته شد، فرآ

 وجود دارد که اشخاص اغلب براساس مشابهت در یشواهد. سه کنندیدهند خود را با افراد مشابه مقا

رد، یگیشه آزادانه صورت نمی همیسه اجتماعیمقا. زنندیسه می دست به مقا... وتیا قومینس، نژاد ج
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ن است که ینکته مهم ا. توان از آن اجتناب کردیرد که نمیگی صورت میا ناخواستهیهاسهی مقایگاه

ما داشته  ی خودسنجی بر رویرات مهمیتواند تأثی میسه اجتماعی مقای ناخواسته برایهافرصت

د باشد و یرمفیا غید یکند و ممکن است مف یرا فراهم م یسه اطالعات متفاوتی هر نوع مقان یبنابرا.باشد

  . به اهداف فرد داردین بستگیا

  

   هنجارهایبرقرار -4- 1

 و ی رسمیل هنجارهایبا تحل.  را به دنبال داردیش نفوذ اجتماعی افزای اجتماعیبهنجار نمودن رفتارها

ن یه نمود و ایتوان ارای رابطه را میدهد، الگوهای بر فرد را نشان می اجتماعی که فشارهایررسمیغ

نه تفکرات و احساسات منجر یگران در زمی رفتار، ادراک جهان، شناخت خود و دیدههنجارها به سازمان

 وضع درست کی معادل ی آرمان، قاعده، قانون، هدف و مدل آمده است و بطور کلیهنجار به معن.شودیم

، ی ارزشیه بر قضاوتهایک قانون بکار رفته با تکیرود و هرگاه هنجار درباره یمنطبق با اکثر موارد بکار م

ها و وهی است که شیا قاعدهیک هنجار فنیکندویز میتجود باشد،یو اخالق باشه یآنچه را که از نظر اند

گر ی دیاز سو) 249:1366رو، یب (داردیص م را مشخیالهیا وسی یا کاربرد شیات و یط انجام عملیشرا

 مفرد یتواند معرف ارزشیک هنجار می.  استی اجتماعک گروهیکه معرف است  یا ارزشیاستاندارد هنجار،

توان با آن یک از افراد را میک گروه است و هریکننده بازده مخصوص انی از ارزشها باشد که بیاا طبقهی

  ) .357:1365، منصور و همکاران. (سه کردیمقا

د موجود در ی مسلط و عقای است که معطوف به ارزشهایاجتماعو ی، عاطفیفشار شناخت یهنجار نوع

ن یا. استی اجتماعین به رفتارهاافتی دست یح برایش صریرمجموعه قواعد کم و بیجامعه است؛ هنجار ز

 ییدهند و معطوف به ارزشهایوند می پی اجتماعیها دارد که هنجار را با چارچوبید بر عملیف تأکیتعر

رد، مثال یگید و همه را دربرنمنژه تعلق داریک گروه وی هنجارها به یبعض. است که افراد به آن تعلق دارند

 ارزش همراه ین هنجار با داوریبنابرا. کندیف می توصیت فرد را در نظام اجتماعیهنجار نقش که موقع
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 دارد و نقش آن یکنواختی و یشتر جنبه هماهنگیک هنجار بی اثر یا ضمنیح ین رو، بطور صریاز ا. است

   (Fischer, 1996: 235). مشخص استیه رفتارهایابت در ارا واحد و ثیجاد نظامیا

ن ی ایسوال اساس.  در مورد هنجارها داردی فراوانیها است که پژوهشینیاز محقق) 1936(» فیشر«

ستند واکنش ی سازگارانه نی رفتاری که الگوهاییجا در یعنی مبهم یتیک فرد چگونه در موقعیاست که 

- یرآشنا پاسخ می غیهایت مبهم چگونه فرد به داوریک موقعیگر در یبه عبارت د. دهدیمتناسب نشان م

- یم» یشیاثر خود نما« تحت عنوان یشی آزمای مبهم اقدام به بررسیتیجاد موقعیف پس از ایشر.دهد

 را ییشود تا احساس جابجای نشان داده می، نقطه روشن و ثابتیکیر تار مشخص دیاه فاصلهیبا ارا: پردازد

گر نکه مشاهدهی را داشته باشد و آن ایم خاصیتواند عالیت مبهم مین موقعیف، ایبه نظر شر. بوجود آورد

: ر استیوه زیش به شیآزما. دیص حرکت آشکار و روشن نمای اقدام به تشخینیتواند به صورت عینم

خواهد که به یف از او میشر. ردیگیک نقطه روشن قرار می یک و در پنج متری تاریادر نقطه یآزمودن

، پاسخ ها کامال متفاوت یت فردیک موقعیدهند که در یج نشان مینتا. دی نمایابیدقت حرکت نور را ارزش

ن و یخمان تیب به ی آزمودنیعنی. ابدییها کاهش من تفاوتیج ای است و بتدری اجتماعیهاتیاز موقع

کند، یسه ادراک میک فرد حرکات را بدون مقای که ییگر از آنجایبه عبارت د.پردازدی خود میبرآوردها

نقطه . گر با آن در ارتباط استیابد که نقاط دیی میکند که در آنها نقطه مرجعی را احساس مییتفاوتها

. ن استیانگی میتوان مشاهده کرد که دارای را مییبرعکس در گروه برآوردها. هاستانگر تفاوتیمرجع ب

 یپراکندگها در آغاز، گروهییدهد که همگرایج نشان میل نتایتحل.نامدیم» هنجار« ف ین را شریانگین میا

 دور غافل یهاقضاوتدادند،افراد ازیاد نشان می زیکه پراکندگ ییهاگروه دریول. دادندی را نشان میکمتر

  .اندل داشتهیک تماید نزیهاشتر به قضاوتیو ب

ه ی اولی از کارکردهایکی. هنجارها پرداختیتوان به چند کارکرد اساسیقات انجام شده میبا توجه به تحق

اما .میابیی را می نامشخصیهااص پاسخموارد خدر است که یدر واقع ابهام زمان. هنجار، کاهش ابهام است

گر، با یبه عبارت د. شودیشتر حاصل مینان بی اطمتهاین موقعیم از ایب کنیک مورد خاص را تعقیاگر 

 نیابد در ایی کاهش میبی تقریهانان مربوط به پاسخی و عدم اطمیندیک هنجار، ناخوشای ینیگزیجا
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له یاشتباه وسو مشکل تمرکز و شود،یت مبهم مین واقعیگزیرمبهم،جای غیت اجتماعیک واقعیصورت 

ک یق ی افراد از طریتهایمستحکم کردن موقع هنجار،یارکردهاک ازیکی رو،نیاز ا.شودیسنجش برطرف م

در .گر هنجار، اجتناب از تعارض استیکارکرد د.ت استیدن به واقعی رسینان مجدد برایستم اطمیس

 یهایری و خطرپذجاد رقابت و تنشی ای که انواع مختلف پاسخ را به دنبال دارد برایف، عملیتجربه شر

اندودر رفتهی افراد پذ است کهییهاجه قضاوتی نتیگروهک هنجاریظهور.د کنیجاد مینه ایزممتعارض 

  .کندیها را حل مت تعارضیها نموده و در نی را درونییهمگراجه آن،ینت

 امکان فهم و یابیهنجار. فعال را به همراه داردیها از تعاملیسمی است و مکانی تعاملیندی فرآیابیهنجار

 ییکنند و رفتارهای عمل میافراد به قواعدتها،یدر تمام موقع.کندیجاد می را در جامعه ایواختکنیادراک 

 از یدیل جدیتوان به تحلیبراساس مطالب مذکور م.  استی اجتماعیهادهند که مطابق با جنبهیانجام م

 نسبت به یوستگیپنان و ی انسان، اطمیازهای در رابطه با ن کهیدیل جدیتحل. افتی دست ینفوذ اجتماع

  . باشدیم او،یهاوتقضا

  

  یانواع نفوذ اجتماع -2

  .رندی گی قرارمی و متابعت مورد بررسی همرنگیعنی یدو نوع اساس،ین انواع نفوذاجتماعیازب

   

  یهمرنگ - 1- 2

مکاران، منصور و ه (یطلبهم شکلو)34:1368 و همکاران، یبراهن (یی همنوایلغت به معن دریهمرنگ

 آمده ی و عاطفیی همنوایهادر برابر واژه) 1368 (»رادفر«هنگ لغت در فر.ترجمه شده است) 353:1365

، یطلبشکلواژه هم.  اشاره داردی روانیهایها و هماهنگیشتر به همخوانیز بی نین فردیاست و در روابط ب

 را یهمرنگ). 80:1381، یلطف(گران دررفتارآشکار استیخذ شده ازد ای است که الگوهایشتر در مواردیب

د و به دنبال موافقت یگوی گروه پاسخ می که فرد به انواع فشارهاییا رفتارهای باورها ان بعنوان اصالحتویم
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 یگر، همرنگی به عبارت د.دوف نمیباشند، تعریب شده می تصوی اجتماعیق رفتارهایبا هنجارها از طر

 یر قرار میتحت تأث) ا جمعی ردف(گران یله دیان به وسیها و اعمال آدمها، نگرشن است که ادراکیانگر ایب

 گران کهی دیهایاستاندارت از باورها وی را تبعین همرنگینهمچ. (Baron & Byrne, 2004:31)ردیگ

از به یرا او نی تطابق است زیاز فرد برایجه نی نتیهمرنگ .اندف کردهی، تعرشودیر در رفتار مییمنجر به تغ

ف یبراساس تعار (Feldman, 1988:14) .گران هماهنگ شودی دی دارد تا با رفتارها و باورهایهماهنگ

 فرد و ین حاالت درونیوجود تنش ب -1: ز وجود داردی سه عنصر متمایدر همرنگ توان گفت که یفوق م

 -3و  فرد به آنچه تعلق داردی وابستگ-2دارد،ی ما متابعت وایش فرد را به اطاعت ی که کم و بییفشارها

  .دیجد یرش رفتارهایق پذی به اثبات خود از طروپرداختن ی منفی درونی باورهایها از جنبهی بخشرییتغ

ش در مورد ادراک یک آزمای براساس .مشهوداست) 1951 (»اش«در آثار  ینه همرنگیق درزمین تحقیاول

 ,Asch)پردازد ی میا اجتماعی ی گروهی به مطالعه قضاوت مستقل فرد در مقابل فشارها،، اشیبصر

ک کارت ی ی رویاه طوالنیک خط سین مبنا استوار بود که یها بر ایش اش با آزمودنیآزما.(1:306 195

ک برگه ی یگر که رویشد که با خطوط سه گانه دیشد و از آنها خواسته مید به آنها نشان داده میسف

نده سه یآزما.مشخص کنند رای باخط طوالنیساوخط مسه بپردازندویبه مقا.ه بودده شدی کشیگرید

 ن کرده بودی قبال معیپاسخ آزمودن را بعنوان یک خط نامساوی ها را که با او همدست بودند یآزمودننفراز

ها ی درصد آزمودن90ش از یب. ندیازمای بی اصلیهای آزمودنیجه را رویاران نتین دستیپاسخ اتاپس از

ن یکه ایا اظهار نمودند در حالها رنده قرار گرفتند و پاسخ همانند آنیر سه نفر اول همدست آزمایتحت تأث

جاد یان ااریحضور دست را بای از فشار گروهیتیش،اش موقعین آزمایدرواقع در ا. ح نبودیپاسخ صح

. انداختندی را به اشتباه میآزمودنشگر بودند ویهمدست آزماک نفر،ی یها به استثنایهمه آزمودن.کرد

 ی بر پاسخ آزمودنیراتیدهد چه تأثی انجام مندهین بود که بدانند آنچه که همدست آزمایمسأله ا

 مخالف یروین دونیبرفت ویپذیدرست مبعنوان پاسخ  گروه رایگراعضای دیهاپاسخ،اطالعی بیآزمودن.دارد

-یده میک پدیگران را بعنوان ی دیهاپاسخنظر،دون هرگونه ابهام و با اتفاقت بیدر نهاگرفت ویقرار م

 خود ی شخصیها و قضاوت دادی با گروه تن می، به هماهنگیعنی. (Fischer, 1996:206)رفت یپذ
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ر یداد که چه مقدار تحت تأثیها اطالع میان اش به آزمودنیدر پا.  شدی گذاشت و تابع آنها میراکنار م

  ).132:1381، یلطف. ک.ر(ق گروه قرار گرفته بودند ینفوذ اعمال شده از طر

 با گروه ی آنها و همرنگیها افراد، منشیهایژگی و وی بررس بهیادی محققان زی مطالعه همرنگیبرا

به .  پرداخته استی و نظامین افراد اداری بیسه همرنگیبه مقا) 1955(» لدیکراچف« که یپرداختند، بطور

 یلد بطور کلیکراچف. ز دارندی نی کمتریدگیچی برخوردارند و پی کمتریها از بهره هوشنظر او همرنگ

ت ی، کمتر مسئولاندرا عمدتاً دچار ابهام یها هستند زرش گروهیها کمتر درخور پذنگمعتقد است که همر

ز ی نیشداوریگونه و توأم با پ استقاللیها دارند، اگرچه نگرشی و اصالت کمتریرکیرند، زیپذیم

 کهیبطور.استآن  دارد که دریتی به موقعیارش بستگ ندارد و رفتین فرد همرنگ روش واحدیهمچن.دارند

 ستی مرتبط ن ی اجتماع یهاندی به فرآوشود ی می فردی معطوف به رفتارهایهمرنگکرد،ین رویبراساس ا

(Cruchfield, 1955:198).  

کنند، یافت می را دریالعاتکنند که افراد اطیف می تعریتیموقع رایهمرنگ» ، داش و ژرار)1952(اش «اما 

 .Fischer)کنند ی خاص آنها عمل میهانگرشنسبت به رند ویپذیک گروه را می یرفتاروباورها

 که در تجارب ییآنها:  موثرندیند همرنگین رو دو نوع اطالعات وجود دارد که در فرآیاز ا.(1966:202

را ینوع دوم مهم تر است زن،ین محققیبه نظر ا.  موثرندیگروه که در تجارب یی دخالت دارند و آنهایفرد

گر ی دیازسو. کندی او را به حرکت مجبور م که داردیو با توجه به اطالعاتآورد یگروه اغلب بر فرد فشار م

باشد تا با هنجارها یفرد م قدرت به منظور فشار بری نوعیارالذا د. استی اطالعات اجتماعدیمکان تولگروه،

ذا  ترس دارد، لیرا فرد از طرد گروهیشود؛ زیف می تعری فشار اجتماع،ن قدرتیا. دیاو را همرنگ نما

شتر یب ی گروهفشار.شوندی میملزم به همرنگرند ویگیتلف او تحت فشار قرار م مخیهادهیرفتارها و ا

تواند نسبت به طرد خود مطمئن ین است که فرد میجه فشار اینتو یکیزی ف تا جنبه داردی روانیهاجنبه

 با گروه خواهد یر به همرنگن دو نوع فشار منجیبنابرا . که عمال دچار انحراف شده باشدیشود در صورت

. کنندی که هنجارها بر رفتار و تفکرات فرد اعمال میافته و فشاریت تحقق ی که برحسب واقعیفشار: شد
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ا او فشار گروه را با ی: جاد شودیارد،یپذیم آنها را ی که فردیتواند از دو نوع رفتارین دو صورت فشار میا

  .کندی مختلف را حفظ میهادهید و اینمای را تحمل ما فشاریرد یپذی آنها میهادهیرش ایپذ

  

  ی همرنگیهان کنندهییتع -1-1- 2

: شود که عبارتند ازیاشاره م ین کننده همرنگییتعبه سه عامل معموال یقات مربوط به همرنگیدر تحق

 اما کنندیمتعامل عمل من سه عامل،ی معتقدند ایاگرچه برخ. ت خاصی و موقعیگروه، ی فردیهایژگیو

  .شودیاد میا زیارزش آنها متناسب با موارد کم 

  

  ی فردیهایژگیو -1-1-1- 2

جاد ی در ای اجتماعی فردیهایژگیت را بعنوان وی جنس و جنسی دو عامل اساس»سیستر و تایدوم«

 »ورشل و کوپر« که به نظر ی در حال(Daumeister & Tice, 2003:203)رند یگی مدنظر میهمرنگ

مهم  مسأله ی در سطح فردیهمرنگگر،جهت ی دیازسو. دارندیاژهیت وی اهمو جنست یملدو عامل 

 اشاره دارند که فرد »ورشل و کوپر« همچون ینیمحقق. کنندین به آن اشاره می است که محققیگرید

در واقع آنچه که او کمتر به آن . ز داردی با گروه نیل به همرنگیکند اما تمایفه رقابت می انجام وظیبرا

 به ین اطالعات بستگی به دست آورد و کسب ایش به گروه است تا اطالعات فراوانیگرا،طمئن استم

دهند ین دو محقق نشان میا.(Worchel & Cooper 1976:187) دارد که او در آن است یندیفرا

 است که یی به خاطر هنجارها عمدتاًین همرنگیا. شوندی همرنگ میکه زنان نسبت به مردان به آسان

 ی از عوامل مهم در همرنگیکیشتر مردان یاستقالل ب. جاد کرده استی آنها ای برای اجتماعیهاتفاوت

 که عزت یافراد.  داردیز نقش اساسی زنان نی اجتماع– ی و فرهنگی جسمانیهایژگین راستا، ویدر ا.است

 ی نفس باالتر که عزتییدهند تا آنهایشتر به فشار گروه تن میار بی دارند بسیترنیینفس پا

  ..(Etakes & Trautner, 2002:178).دارند
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  ی گروهیهایژگیو -1-1-2- 2

به مطالعه نفوذ ) 1951(اش ن راستا، یدرا.  انجام شده استیادیقات زی تحقی گروهیهایژگیدرخصوص و

 یو.ابدییر میی متناسب با سطح گروه تغی که همرنگو مالحظه کرد پرداخته یسطح همرنگبرگروه 

 و است گروه ی واکنشهاییت و شناسای ابتدا به دنبال هویک فشار هنجاریفرد در مواجهه با ست معتقدا

ن یبنابرا. کنندیدا می پیسپس واکنشها حالت همرنگ. داردی گروه اعالم میت خود را برایپس از آن رضا

ک انحراف یبا حضور الخره با.ابدییش میش افزای کم و بیاورد،همرنگینه اطالعات فشار بیوه در زماگر گر

 با اندازه ی همرنگ»التان و ولف« مثل گری دیمحققانبه نظر. ابدیی گروه کاهش م افراد دریهمرنگدر گروه،

ک نفر موافق ی ی حتیاگر آزمودن. شودین می افراد در گروه معیرا درجه همرنگیگروه در ارتباط است ز

توان ی، میبطور کل. (Latane & Wolf, 1981:453) .ادتراستی زیل او به همرنگیدا کند، تمایخود پ

ت مواجه یک موقعی یابی که گروه با ارزشییاز آنجا.  استیده وابستگی از ای ناشین کرد که همرنگییتب

. دارد که موجب کاهش اضطراب و موجب انسجام او خواهد شدی را ابراز مییها از پاسخیستمیشود، سیم

ط عدم توافق، یرا احساس کند، طرد گروه را در بر خواهد داشت و شرا ی در فرد،مخالفتیستمین سیاگر چن

د ییاگر فرد به توافق و تأ.کندیرو مش روبهیا حفظ استقالل خوین ماندن در گروه یفرد را با مسأله انتخاب ب

 ین مسأله برایترماندن در گروه مهم. ق متابعت با هنجارها حل خواهد شدید تنش او از طریل آیگروه نا

 که اعمال یب گروهیآرونسون عالوه برمواردفوق معتقد است، ترک.نکه استقالل خود را حفظ کندیاوست تا ا

  :تر است که موفقیجاد همرنگی در ایمعموالگروه.  موثراستی همرنگجادیزدرایکندنیفشار م

  .متشکل از افراد متخصص باشد - 1

 . فرد مهم باشندی گروه برایاعضا - 2

  (Aronson, 1999:51)سه باشند یبا فرد قابل مقا ی گروه به نحویاعضا- 3
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  یتی موقعیهایژگیو - 1-1-3- 2

 یعنی. دهندید قرار می را مورد تأکی موجود انسانی اجتماعی هایژگی ،ویها در مورد همرنگلی تحلیبرخ

ود را  رفتار خیهایابین حال جهتیابد و در عی کند و رشد یتها زندگیتواند خارج از موقعینکه او نمیا

به نظر آنها در هر برخورد .د دارندی تأکین مفهوم و معنی بر ایگذاران روانشناسانی بنیهالیتحل. ه کندیارا

 وابسته به ی شود که آزمودنیخته می از اضطراب ها واسترس ها برانگی بخشیط اجتماعیت و محیبا واقع

توجه د،نشوی می که منجر به همرنگی افرادیتهایشتر به موقعی ب،ن دستی ازایقاتیتحق.شودی میگرید

 برخوردار یت خاصی از اهمیرنگدهند که همینشان م) 1957 (»بلک و هلسون و موتون«. کندیم

مطالعه .ن حال توأم با ابهام است،هرچند به سهولت قابل تحقق استیو در عرا انجام آن دشوار یز.است

ک یر  که دی منبعیعنیشناسد ی منبع اطالعات مبعنوان، گروه رااست که افرادتر از آنجا مشکل  یهمرنگ

ن یا.  را به دست خواهد آوردیهمرنگ،یگروه با فشار هنجار ین رویازاند قرار دارد ویت خوشایموقع

گذارند بلکه نوع فشار استفاده یم اثریت نه تنها برهمرنگیک موقعیت یدهند که ماهیقات نشان میتحق

ک فرد دوست دارد به ی وجود دارند که ییتهایدر واقع موقع.دنکنیز مشخص میشده توسط گروه را ن

 به کار یت در حالتیسرا برند وحال آنکه یت رابکارمیت مفهوم سراین وضعی درایبرخ.دی عمل نمایاوهیش

جاد تضاد ی به ایمرنگ که هیحالدر. استی مشخصیشته و فرد فاقد الگو وجود داینیرود که تضاد عیم

 ,Balka, Helson & Mouton)دارد یابراز مزین را یا القا شدهیال الگوهان حیدر عپردازد ویم

1957:305).  

ل ممکن ی دلسه ین خالصه کرد که به طورکلی توان چنی گفته شد،مین ازآنچه درمورد همرنگیبنابرا.

گران ممکن است او را متقاعد سازد که ین که رفتار دی ایکی:  شخص وجود داشته باشدی همرنگیابر

ه گروه یل باشد که از تنبی ماین است که ممکن است ویگر ایل دیدل. ه او اشتباه بوده استیاوت اولقض

ل یاز قب(ب کند  کسیا پاداشی) شخند و تمسخر قرار گرفتنیل طرد شدن و مورد ریاز قب(د یاحتراز جو

 م کهیکنی میگگران همرنی از مواقع از آن جهت با دیاریبسنکه دریل سوم ایودل). تیرش و مقبولیپذ

 ی هنگامنگریفسته یبراساس نظر.  عمل مناسب استی ما برای رفتار آنان تنها راهنمات خاص،یدرآن موقع



 150

ت ی به واقعیشتری بیمردم اتکا.گرددین و مبهم می نامعیاندهیزا بطور فیکیزی و فیت مادیکه واقع

کنند، اما نه از ی می دهند همرنگی مگران انجامی با آنچه که دیکنند و به احتمال قویدا می پیاجتماع

-یارشان میرا در اخت ی اطالعات ارزشمندگرانیدرفتار ت یدرآن موقعترس گروه، بلکه از آن جهت که 

 است که ی همرنگیتر از نوعقیتر و عم گستردهیهمرنگن نوع یاکند که یت ادعا میارونسون در نها.دگذار

ت ی که واقعیگر هنگامیبه عبارت د. ردیگیصورت مسط گروه توه یا اجتناب از تنبیت یبه خاطر مقبول

 که توسط ین مطلب در پژوهشیا. گران بعنوان منبع اطالعات به حساب خواهند آمدیمبهم است، د

 ین پژوهشگران نشان دادند که افراد حتیا. افته استیم یانش انجام گرفت تعمی و دانشجو» شاکتریاستانل«

  .(Aronson, 1999:54)کنند ی میرویگران پیز از دی خود نت عواطفیفی کیابی ارزیبرا

  

  متابعت -2- 2

 یمدو نوع متابعت را یبه طورکل. متابعت استینفوذ اجتماعگر ی دیجنبه اساسهمانگونه که گفته شد،

  .)یاجبار( متابعت مقتدرانه - 2 و داوطلبانه ویاریمتابعت اخت -1: کردز ی متماتوان ازهم

  

   و داوطلبانهیاریمتابعت اخت -1- 2- 2

 ید دارد و با آزادیها و عادات فرد تأک است که بر رفتار متناسب با تفاوتین نوع متابعت، نفوذیمنظور از ا

کنار  گذراندن اوقات فراغت به ی برایمرد .(Markus, 1977:78). دینمای را میاز او درخواست کار

ل خود را رها یدر لحظه اول وسا. ه همراه دارد بی دستیوی از جمله حوله و رادیلیاو وسا. رودیا میدر

نجا را ترک ی ایاقهید چند دقید، من بایببخش: دیگوین میان خود چنیکرده، اما قبل از رفتن به اطراف

د، من تنها یببخش« :دیگوین میدر حالت دوم چن» د؟یل من مواظبت کنیا امکان دارد از وسایکنم، آ

مرد »  رومیت میه کبری تهید من برایاگرندارد؟یت بدهیدارد به من کبرا امکان یت ندارم، آیهستم و کبر

 ,Fischer)دزد ی او را میویشود و رادیک میل او نزدی به وسایرود و در آن هنگام شخصیم
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 درصد 95ان تا یدهد که در مورد اول، اطرافیج نشان مینتاان چه خواهد بودیواکنش اطراف.(1996:73

ان دخالت کرده و به یست درصد اطرافیر کنند؛ و در مورد دوم فقط بینده را دستگیاکنند تا ربیدخالت م

جاد ی را ایاک متابعت داوطلبانهیتوان گفت که در مورد اول ین میبنابرا. نده همت کردندی ربایریدستگ

رخواست د اثر گذاشته است، بلکه از آنها یق اجباریان نه به طریشگر بر اطرافی که براساس آن آزماشده

 آزاد و داوطلبانه  به رفتار آنها داشت، او بدون فشار به صورتین بستگیکنند و ا یکند که به او خدمتیم

 را در متابعت داوطلبانه ی روانشناختیندهایتوان فرآیچگونه منکه یا.گران عمل نمودندیدخواست،یآنچه م

  : استیعنصر قابل بررس موجود، دو یهاهی مختلف و نظریهاان پاسخین کرد؟از مییتب

گر ما مردم را یبه عبارت د.  خود دارندیل به حفظ آزادینکه در متابعت بدون اجبار، مردم میاول ا - 1

 خود یم که ضمن حفظ آزادیکنی را مین صورت از آنها درخواست کاریم در ایدهیر قرار میتحت تأث

  .باشدیر م موثین نفوذین صورت چنیز انجام دهند در ای را نین کاریچن

 که یعملدهد،یده نشان مین ای، معتقد است که ا»سلریک«.  شودیظاهرممفهوم تعهد ،ن رابطه یدر ا - 2

 را یاو کار اگر ازیطین شرایدر چن.ابدیی نسبت به آن تعهد مینشناساز لحاظ روافرد بدان عالقه دارد

رفته است ی که پذیبت به رفتارن رو فرد نسیکند، از ای میم او در انتخاب خود احساس آزادیبخواه

 .(Kiesler, 1971:27)کند یاحساس تعهد م

  

  )یاجبار(مقتدرانه متابعت  -2- 2- 2

توان اصالح رفتار فرد در پاسخ به متابعت از ی اطاعت را می بطور کل.گر متابعت استیاطاعت، شکل د

ک یت را بعنوان متابعت از توان اطاعی بطور خالصه، م.استرفته شده ی قدرت پذی دانست که داراینظم

  . استی از منابع نفوذ اجتماعیکی از قدرت و یاقتدار نوع.دانستاقتدار 

 دعوت یق آگهیان از طری، دانشجو»لیب« دانشگاه یشگاه روانشناسیدر آزما »لگرامیم«توسط  یادر مطالعه

 بر حافظه یکی اثر شوک الکتریش در خصوص بررسیآزما.ش مشارکت کنندیک آزمایند تا در شد

. پردازندی میکشگر به قرعهیکدی در انتخاب نقش یبه صورت ساختگ) همکار(گر ی و داوطلب دیآزمودن.بود
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 یک صندلینده را به یآزماار،یدست.شودی می اصلیار، آزمودنی و دستاری دستین صورت آزمودنیبد

د،  اجتناب از دریشود برای مد؛ از او درخواستکنی او نصب می بازوهایدها را رومخصوص بسته و الکترو

شه قرار یگر بماند ودور از شیک اتاق دیکند که در ی مییار را راهنمایشگر دستیآزما.پماد مخصوص بمالد

بر .دهدی ولت است قرار م450 تا 25ز  ایجی دکمه تدری سی فرمان که دارایک تابلوی یاو را جلو.ردیگ

شوک «، »یشوک قو«، »شوک متوسط«، »فیشوک خف«. م شده استیز ترسیها اشکال نن دکمهی ایرو

  .»Xشوک سه «و باالخره » شوک خطرناک«، »دیار شدیشوک بس«، »دیشوک شد«، »یار قویبس

فه او ی کلمه در ارتباط با صفات وجود دارد وظی از سیار فهرستی دستیدر جلو: ق استین طریش بدیآزما

دهند یه مین کلمات را ارای از ایکی ی، به آزمودن)مانآس/یآب: (بعنوان مثال. استیی کلمه دوتایخواندن س

کند که با هر اشتباه از طرف یان میشگر بیآزما). آسمان ... یآب: مثال(ادآورد، یان کند و به ی را بیگریتا د

 ی درصورتیکیر الکتیهاهیکند که تخلین مییدهد؛ او تعی میکیک شوک الکتریار به او ی، دستیآزمودن

رد و یگی میآزمودن را ازییار بازخوردهاین رو، دستیاز ا. د خواهند بودیباشند شدحدش ازی بکه اشتباهات

 120نالد؛ تا ی می ولت آزمودن75 تا دهد و درصورت شدتیبه او م) یکیره الکتیتخل(ک دشارژ یهر بار 

 ولت حالت 270د، تا دهی نمکند و ادامه ی ولت او انکار م150 ها دردآور هستند؛ تاد شوکیگویولت او م

- که قادر به پاسخییجا شودتای زبان و لکنت زبان دچار میگ ولت به تپش و گرفت300ا  دارد و تیتابیب

-یشگر ادامه میزند، آزمایز مش سربایکند و از ادامه آزمایار اقدام نمیهربار که دست.باشدی نمییگو

ش در یموضوع آزما. شودیش متوقف میند و آزماکی اطاعت نمین کند؛ آزمودنی بار چن4اگر بعد از دهدو

 همدست یت اطاعت از آزمودنی است ظرفیآنچه مورد بررس: ستی نیریادگیه بر ی آثار تنبیواقع بررس

 یکند اقتدار آزمودنیش مشارکت می که در آزمای آزمودنیبرا. نده و متابعت از اقتدار اوستیآزما

  . داردیهینب او نفوذ تینده است که برایهمدست آزما،

 مشارکت یشین آزمایچنکندکه دری درخواست مپزشکان،روان یبرخ ازلگرام یش، مین آزمایبه موازات ا

ها درصورت یسازند که آزمودنیپزشکان خاطر نشان مروان. ندیر نمایرا تفسندیگویگران میکنندوآنچه د

ن ی تا آخریکیه الکتریکه تخل) ک تا دو درصدی (یشناختبی آسییموارد استثنا بودن به جزیتک واحد
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توانند تا سطح دهم یها نمیشتر آزمودنیپزشکان، ببه نظر روان. کنندیشود، اطاعت نمیدرجه وارد م

 . ندیان تحمل نمایک تا دو درصد تا پایو ) ولت300(ستم یچهاردرصد تا سطح ب)  ولت150(

نکه ی ایعنین مرحله اطاعت نمودند یآخرها تا ی درصد آزمودن62دهد که یش نشان مین آزمایج اینتا

ر ی متغ18 بوده است که با انجام یان اطاعت و متابعت به گونهیبنابرا. ها را تحمل کنندموفق شدند شوک

  . الزم را بدهندیهااند به همه موارد پاسختوانسته

 از موارد، یاریاو در بسبه نظر .  اقتدار اشاره داردی وزن متابعت از رویرویش به نین آزمایلگرام در ایم

 .ک نوع اشتباه استین مقاومت یکه ا باور دارند یها ندارند و حت به مقاومت دربرابر ضرورتیلیافراد تما

 در ی فردیم روانشناسیق مفاهیتواند از طرین، رفتار نمیبنابرا.  هستندی هرگونه دستوریآنها قادر به اجرا

ش نشان ین آزمایا. ده در اطاعت قرار داردین پدیرا موتور ایز. د شودی فهمیگر آزاریا دی یقالب پرخاشگر

ن حال از یابند و در عی دست ی و اخالق فردیاریتوانند به هر نوع هشی میدهد که چگونه مردم عادیم

  .(Ibid,79).  ببرنده بهریک اقتدار عالیاطاعت کورکورانه دربرابر مقررات موجود در 

 کردن اطاعات، یدرون: ر دارد عبارتند ازی که بر اطاعت تأثی اجتماع– ینلگرام عوامل درویدگاه میاز د

ر خانواده، ی تحت تأثی اجتماع– یک از عوامل روانیهر .یت اقتدار و قرابت قربانی، مشروعیانهیعوامل زم

ک ازعوامل موثربراطاعت یح مختصرهریربه توضیدرز.شودی اطاعت منجر میریادگیآموزشگاه و شغل به 

  . شودیته مپرداخ

 که ی حالتیعنی.بردی در حالت متابعت به سر میدگست سال اول زنی فرد در ب: کردن اطاعتیدرون - 1

سم جبران به شمار ین مکانن دوره، اطاعت بعنوایدر ا.کنندی میگذارخوب بودن را ارزشگران اخالق وید

گران اقدام به عمل یاعت در مقابل د هنجار اطیعنی ی کردن نظم اجتماعین دوران با درونیفرد در ا.رودیم

اغلب، .ت قدرت مشخص باشدید هویبای کارکرد داشته باشد، در ابتدا مسمین مکانینکه ای ایبرا. کندیم

 یاژهیم وین راستا، اقتدار با عالیدر ا.ردیتواند در حالت اقتدار قرار گیشود که می وارد میادهی با ایآزمودن

ان ی تا پا راین نقشیچنکنند ویماحساس تعهد و اجبار ،یو آنها از لحاظ اخالقشود یال متوسط افراد اعم

ت را ی که فرد موقعید بطوریآین نظم و کارکرد اقتدار به وجود می بی انسجامیعنی.دهندیش ادامه میآزما
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ار  قریگریار دیاختک ابزار دری کند و بعنوانیت نمی احساس مسئولیط، آزمودنین شرایدر ا.ردیپذیم

ا ی که آ کردیتوان داوری نمن در حالت اطاعت،یبنابرا.  استیگری دیگرفته و مجبور به اطاعت از دستورها

مافوق  قرار گرفته و اقتدار یگریرنظر دیم که زیکنیا بد بوده است؟ ما فقط احساس میعمل ما خوب 

ن، به یعالوه بر ا. میدهیم مبه سهولت هرآنچه که از ما درخواست شده انجا.پردازدیاست که به قضاوت م

ده ی پدییهمنوا. ت فرد شناخته شودیدهد که هویرخ م» ییهمنوا« به نام یادهی پدیلگرام، زمانینظر م

تواند در یشود که اقتدار دارد و نمی مواجه می با کسیدهد که آزمودنی می روی است و زمانیروانشناخت

 ید که فرد مجبور به اطاعت است و به داوریآی بوجود میحالتن یبنابرا.  انجام دهدیمقابل او عمل مخالف

ت ی در مفهوم مسئولی اصالحات،سمهاین مکانیاجه یدر نت.کندیپردازد و آنها را رها می خود نمیعملکردها

اما از . ردی دستور او را بپذیستیبایکند در مقابل اقتدار متعهد است و میفرد احساس م: آورندیبوجود م

ن یدر ا. شودی می آزمودنیمنبع شناخت و قضاوت اخالقاقتدار،. ستی مسئول اعمال خود نیصخلحاظ ش

ن ی ایر دارد اما براین تصوی در اثبات ایا مناسب از خود است و سعیر خوب یافتن تصویراستا، او به 

  .کندیق اطاعات عمل میت، از طریتثب

 هستند به یا نهیف عوامل زمی به دنبال تعریجتماعگر روانشناسان ایلگرام و دی م:»یانهیعوامل زم« - 2

- یل میل به اطاعت کورکورانه را تقلیند اطاعت است و تمای شدن فرآی از درونین عوامل ناشینظر آنها ا

  .اشاره دارد... وشغل وی،آموزشگاهی به عوامل خانوادگین راستا نقش دارندکه وی در ایر مختلف عناص.دهد

 به وزن ی بستگباشد و اساساًیش می اطاعت در آزماین درجه عالیت مبیروع مش:ت اقتداریمشروع - 3

  .شگر داردی آزمایتقاضاهات یمشروع

ک اتاق مجاور قرار یدر  یا آزمودنی یرفته، قربانی که انجام پذیشی در آزما):یآزمودن (یقرابت قربان -4

ابد یی کاهش میاطور قابل مالحظهدهد که اطاعت بینه نشان مین زمیلگرام در ایقات میتحق.گرفته است

متابعت ، ترباشدک ی نزدیقربانن هرچه یبنابرا.  وجود داردی باشد که قربانی در همان اتاقیاگر آزمودن

  .(Ibid, 112) کمتر خواهد شد یآزمودن
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   فصل پنجمییخودآزما

  .دیح دهیست؟ ضرورت آن را توضی چینفوذ اجتماع - 1

 . داردی با نفوذ اجتماعیست؟ و چه ارتباطی چیسه اجتماعیمقا - 2

 .دیح دهید و آنها را توضی را نام ببریانواع نفوذ اجتماع - 3
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  یرفتار جمع: فصل ششم

  یاهداف آموزش

ل فقدان یثبات وبه دلیط زودگذر، بدون ساختار و بیشود که تحت شرای اطالق میتی به فعالیرفتار جمع

 است و ی و اتفاقینیبشیرقابل پی، غیلباً عاطف غایرفتار جمع. دهدیرفته شده رخ می پذیآشکار هنجارها

ح آن نوع رفتار یفصل حاضر به تشر. ونددیپی به وقوع می اجتماعیهاتی فعالیمعموال خارج از محدوده

  :روند که دانشجویاختصاص دارد و پس از مطالعه آن انتظار م

  .ردیاد بگی را یف رفتار جمعیتعر -

 .را بداند یعوامل موثر بر رفتار اجتماع -

  .دیح نمای را تشری آشنا شده و انواع رفتار جمعیات رفتار جمعیبه نظر -

  

  :ل شده که عبارتندازیبه منظورتحقق اهداف فوق،فصل حاضرازچندقسمت تشک

  یف رفتارجمعیتعر- 1

  ین کننده رفتارجمعیی عوامل تع- 2

وط به جماعت،انواع جماعت ات مربی جماعت،نظری هایژگیو( ی رفتارجمعینوع:اانبوه خلق ی جماعت - 3

  ...و

  

  

  یف رفتار جمعی تعر-1

م ی فوتبال در برابر تیلم میت تیران پس از موفقی ایاسالمران ی مردم ا1376روز شنبه هشتم آذرماه 

ژه تهران، با شور و شوق کم ی به ویران اسالمی مختلف ای، در شهرهای به جام جهانیابیا و راهیاسترال

به . د کم سابقه بودیران شاین شدت در این شور و شوق با ایا.  پرداختندیکوبی و پای به شادمانیرینظ
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- سازمانین حرکت مردمی، چنین سطحی و در چنین اتفاقی چنیکرد برای نمینیبشی پی کسیریتعب

 ی و سازماندهیزیرامهابانها، بدون برنیوار مردم به خلیبه هجوم س. اتفاق افتدی دفعتاً و ناگهانیاافتهینا

 بهنجار و یا به قولی و روزمره یرعادیش با رفتار غی که کم و بینیبشیرقابل پی و غی عاطفی ،واکنشیقبل

  .ندیگو» یرفتار جمع« تفاوت دارد یمعمول

 مثبت و یا محرکهایل ی است حال چه به دالی اجتماعی ناآرامیای در اکثر مواقع گویدر واقع، رفتار جمع

. رقابل قبولی و غی منفیا محرکهای مهم و یا رخدادی در مورد خبر یجانی هیقابل قبول مانند شاد

شوند تا به اوج ید مید همراهند و لحظه به لحظه تشدی شدی احساسی معموال با محرکهای جمعیرفتارها

 رخ نداده یزی چییروند، آن چنان که گویان میابند و از میی کاهش میو به طور ناگهان. رسندیخود م

  ).1376، رانیپ(است 

 ی اجتماعی نقشهایفای ایرا مشروع بین رفتارهایمب آداب و رسوم،یارهای هنجارها و معها،در اکثر جامعه

صورت دارند؛ و دریافت میمعه پاداش درمتعارف جانتظارات مرسوم وا بایی همنوایمعموال افراد برا.هستند

 به افراد یط اجتماعی دهد که شرایم رخ ی هنگامیرفتار جمع.گردندی را متحمل می مجازاتییواناهمن

اگرچه فقدان ساختار متعارف . دهدی بدون توجه به انتظارات بهنجار جامعه را مییتهایا اجازه فعالیامکان 

  .ن مطالعه را با مشکل روبرو کندیتواند ای میشود ولی مانع مطالعه آنها نمیرفتار جمع

ثبات یط زودگذر، بدون ساختار و بیشود که تحت شرایق م اطالی اجتماعیتی به فعالیرفتار جمعن یرایبنا

-شیرقابل پی، غی غالباً عاطفیرفتار جمع. دهدیرفته شده، رخ می پذیل فقدان آشکار هنجارهایو به دل

 ,Doob)وندد یپی به وقوع می اجتماعیتهای است و معموال خارج از محدوده فعالی و اتفاقینیب

 ییها، نمونهیع مدها و افکار عمومی سریریگ، شکلی اجتماعی و هراسهاها، شورشهاعهیشا.(1988:423

کنان محبوب یم فوتبال بازیک تیفته یده و شی که هواداران شوریند؛ وقتیآی به شمار میاز رفتار جمع

توان رفتار ین وجه میکشند، به آشکارتریکنند و ابراز احساسات کرده، هورا میخود را بر دوش بلند م

  .را مشاهده کرد یجمع



 158

شتر طول ی شباهت دارد اما گسترش و تداوم آن بی به رفتار جمعیاری بسیها از جنبهیجنبش اجتماع

از .گردندیل می تبدیترافتهی سازمانین جنبشها گاه به رفتار جمعیا. تر استافتهیکشد و نسبتا ساخت یم

 ین هدفیا تأمیمنافع مشترک، شبرد ی پی برایتوان کوشش جمعی را میجنبش اجتماع« ین رویا

مانند ). 1374،672دنز، یگ(» ف کردی تعری رسمی خارج از حوزه نهادهایق عمل جمعیمشترک، از طر

 یجنبش اجتماع. ه و مانند آنی فرانسه، روسی انقالبی، جنبشهای زنان، جنبش حقوق مدنیجنبش آزاد

 از عناصر جامعه یا حفظ برخیر ییه درصدد تغافتی ساخت یا از افراد به گونهید که گروهیآید می پدیوقت

ه تحوالت یا مقاومت علیع ی تسری هستند که افراد براییتهای، فعالی اجتماعیدرواقع، جنبشها.ندیبرآ

تر هستند و سرانجام ممکن تر و بادوام ثابتی جمعیسه با رفتارهایدهند، اما در مقای انجام میاجتماع

 آن تحت قاعده ی اعضای و رفتارهایکه در آنها ضوابط دستورل شوند ی تبدییاست به سازمانها

دهند، به ی رخ میرات اجتماعیی که تغیطی اغلب در شرای اجتماعی و جنبشهای جمعیرفتارها.دیدرآ

  .کنندیب می را ترغیبروز تحوالت اجتماعند و خود به خود در اکثر موارد،یآیوجود م

  

  ین کننده رفتار جمعییعوامل تع -2

 ملهم ی تلخیز و تراژدی است پندآمی که داستان»جورج ارول«اثر » واناتیقلعه ح«ز ی از رمان طنزآمیبخش

 در یروز« . باشدیاز رفتار جمع» ل اسملسرین «یه عمومیانگر نظریتواند نمایه، میاز شکست انقالب روس

خوک گفت .  شدندوانات قلعه فوراً دور او جمعیح.ک خوک به سرعت منتشر شدیع خواب  موضویاقلعه

 ی را برایفه دارم قبل از مرگم موضوعیگر زنده باشم، پس وظیش از چند ماه دیکنم بیدوستان، فکر نم

بار و پرمشقت است،  ما نکبتیشود، زندگیوانات سوء استفاده مین است که از حیشما بازگو کنم و آن ا

 ییان ما آنهاین را در تنمان نگاه دارد، و در ممایدهند که فقط بتواند نفسهایصاحبانمان آنقدر به ما غذا م

 مشکالت ما از ظلم یتمام... شوند یز کشته می هراس انگیرحمیان گرفت، با بیکه سود رساندنشان پا

ن محو شود و ی زمی آنکه انسان از رویخوک با آرزو. د از شر او خالص شدیپس با. ردیگیشه میانسان ر
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. ش کردندیه همراهی خواند که بقیان برد و سرودیصحبت خود را به پاوانات مرفه و خوشبخت شوند، یح

وانات یحخوک هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه . جان آوردیوانات را سخت به هیخواندن سرود ح

 یوان شامل فقر و بردگیک حی یست، زندگی در انگلستان آزاد نیوانیچ حیه.شروع به زمزمه آن کردند

  ...ری است انکارناپذیقتیقن حیبوده و ا

 یوانات باهوشتر از خوابیح.  محرمانه شکل گرفتیتهایسه ماه بعد فعال. نگذشت که خوک مردیچند روز

م خوک مرده را بسط دادند و ی را برعهده گرفتند و تعالیخوکها رهبر. دار شدندیده بودند، بیکه شن

وانات، گرسنه ینان قلعه به شکار خرگوش رفته و حده بود و کارکی که ارباب خوابیزرو.... کردندیسازمانده

ارباب و کارکنانش شالق به ... رون آمدندیه همراه او بی از گاوها در آغل را شکست و بقیکیند، دمانده بو

  »...زده پا به فرار گذاشتند رتیوانات مواجه شدند و حیدند، اما با حمله متقابل حیدست سر رس

 افتاده؟ پاسخ ید که چه اتفاقی از آنها پرسیکی از ی به شهر رفتند و کسهایم که فرارید فرض کنییایب

 جونز ارباب مزرعه گفتم یبه آقا. میوانات دادید است که به حیر علوفه جدیتقص«: ن استی چنیاحتمال

  »شودی منجر مین کار به گرفتاریا

علوفه (کنند ینده بسنده مکننییک عامل تبی به ی مرتبط با رفتار جمعیدادهای رویمعموال مردم برا

ن عوامل یا.  شش عامل مطرح شده استیتهاینگونه فعالی ای برا»اسملسر«ه یکه در نظریدر حال) دیجد

در هنگام . ابدییگر، کاهش می دیتهای فعالیک، احتمال برخیدآمدن هریدهد و با پدی میپشت سر هم رو

  .گرددیر میناپذب اجتنای، رفتار جمع) اقدامیج برایبس(بروز عامل پنجم 

- را امکانی است که رفتار جمعیط اساسیک سلسله شرای شامل ینه ساختاری زم:ینه ساختاری زم- 1

 ییتوانا .زاندی را برانگی از رفتار جمعی باشد که شکل خاصیاد به گونهیسازد، ساختار جامعه بایر میپذ

ان را ی طغی برایردن و سازمانده سخن گفتن، گردهم جمع شدن، درد دل کیبرا» قلعه«وانات در یح

  .دی نامینه ساختاریتوان زمیم
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ف ی و ارتباطات ضعیض، استثمار اقتصادی و تبعیشداوری چون پیط زودگذری شرا:ی فشار اجتماع- 2

 یفشار ساختار. جاد کندی مردم ایا فشار برای تنش یار قابل مالحظهیتواند مقادین گروهها و ملتها میب

زاند که گرد هم ی کاهش دهد و آنان را برانگی رفتار عادیتهای تحمل محدودینسانها را برال ایتواند تمایم

 نکبت بار و یاد، زندگی، کار زی ناکافیغذا.دا کنندین فشار پی از ایی رهای برایند تا راه حل قابل قبولیآ

ش یپ» انات قلعهویح« بود که ین فشار ساختاریدتری، شدیپرمشقت و کشته شدن در هنگام ازکار افتادگ

  .رو داشتند

 و ی عادی شد، گسستن از رفتارهایافت و همگانی گسترش ی باوری وقت:ی همگانی گسترش باورها- 3

 به ی که رفتار جمعییگردد و به پاداشهاید می تأکی اجتماعی جاریشود و بر فشارهایت میروزمره حما

 خشن را تا یوانات رفتارهایت، احتمال داشت حاوانیدر آغاز زمان قلعه ح.شودیبار خواهد آورد، اشاره م

 که خوک آنها را فراخواند و یدانستند اما هنگامیگر، نمیستن دی از زیاوهیرا شیان عمر تحمل کنند؛ زیپا

 ی مطلوبتریتوانند زندگیان می و طغی دردآور به استثمار آنان اشاره کرد و گفت که با سرکشیلیبه تفص

ن امر موجب یا. اد دادی را به همه ی و برابریشه آزادی آن اندی خواند و طیرودشان سیبرا. داشته باشند

ک نظام ی او یهاشهین او را ادامه دادند و از اندییوانات آیپس از مرگ خوک ح.  در آنان شدیاقدرت تازه

  . مستقل ساختندیفکر

 ی افراد را به واکنش جمعیداد مهمید روید، بایدآی پدی آنکه رفتار جمعی برا:ع کنندهی عامل تسر-4

ه ی نظر– ی همگانی و گسترش باورهای، فشار ساختاریساختارنهی زم–ن یسه عامل نخست. زاندیبرانگ

ه کرد ی آتش گرفتن تشبی خشک و آماده برایتوان آن را به جنگلیکند که میجاد می ایتیاسملسر موقع

عامل . فتدین بی به زمیاور در نقطهت شعلهیرد نخواهد آمد مگر آنکه کبی پدیرانی و وین آتش سوزیاما ا

ک روز به یت بود که ین واقعیع کننده، ایوانات عامل تسریدر قلعه ح.ت استیکننده همان کبرعیتسر

  . کردندیوانات او را همراهیه حی از گاوها در آغل را شکست و بقیکی. وانات غذا ندادندیح
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 ی انفجار، جمع به سازماندهیز به عنوان چاشنیک آمیداد تحری پس از وقوع رو: اقدامیج برای بس- 5

 شتابزده، معموال بدون ساختار و ی و سازماندهیت جمعین نوع فعالیا. پردازدی می رفتار جمعیخود برا

 که ناچار به یار عادالنهی نظام غیل به سرنگونیدن و تمایوانات آنها را به فهمی قلعه حنییآ.خودجوش است

 شد که سرانجام یسرآغاز بروز خشمک روز،یغذا ندادن به آنها در . دد، آماده کرده بو در آن بودنیزندگ

  .دندیآنها خود را از سلطه ارباب قلعه رهان

 یق سازوکارهایا عدم توفیق ی به توفی جمعیت رفتارهایا عدم موفقیت ی موفق:ی کنترل اجتماع-6

افته باشند، یسازمانرومند وی کننده جامعه ن نظارتیهارویچنانچه ن. داردی جامعه بستگیکنترل اجتماع

وانات قلعه پس از شورش، اداره قلعه را برعهده گرفتند، یح.دان گسترش آنها کمتر استیامکان شورش و م

  .ب ارتباط خود را با انسانها مسدود ساختندین ترتیرون راندند، و به ایارباب و کارکنانش را به ب

به .ن کندییز تبیرا ن) انبوه خلق( از جمله جماعت ی جمعیتارهاتواند انواع رفیه اسملسر مینظر

  . شودیا انبوه خلق پرداخته می به جماعت یق رفتارجمعیشتربامصادی بییمنظورآشنا

  

  ی رفتار جمعیا انبوه خلق؛ نوعیجماعت  -3

 هستند یا عالقه مشترکی مقصد یشود که دارای اطالق می افرادیا انبوه خلق به گردآمدن موقتیجماعت 

 یکیزی قصد و عالقه مشترک و تماس ف- یژگین دو ویا. گر قرار دارندیکدی در تماس با یکیزیو از لحاظ ف

 مردم در ورزشگاه و صف اتوبوس از جمله ییگردهما. شودی از وجوه تشابه جماعتها و گروهها محسوب م–

. ب و رفتار با هم تفاوت دارندیکت تریفیشک، جماعتها از نظر کیب.ندیآی جماعت به شمار میهانمونه

اند که مقاصد مشترک آنان اندک ل شدهی تشکی از مردمانیابانی خی عادیر جماعتهای از آنها نظیبرخ

شوند، ی جمع میک نامزد انتخاباتیدن سخنان ی شنی که برایگر، از جمله افرادی دیچ است بعضیهای

نما یط به سیه بلیخواهند پس از تهی که میل کسان از موارد جماعتها مثیاریدر بس.  مشترک دارندیهدف
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شوند، نظم یک جا جمع می در یا که موقتاً بر سر حادثهیز مانند کسانی نیبروند، نظم دارند و در مواقع

  .ندارند

ا یشود یل می تشکی که در صحنه تصادفیمانند جماعتقه،ی کوتاه از چند دقی مدتیال براجماعت معمو

ا در مواقع یمانند و ی و برزن می چند روزه در کوی عمومیهای شادی که در برخیماعتحداکثر چند روز، ج

-ی شکل م.ندهیجماعت نه گذشته دارد و نه آ.ابدی یادامه مند، یآیشورشها و ترس مانند آن، گردهم م

ه یل را تخیادیجان زیگردد و هیشود و پراکنده میکند و آرام می عمل مید و احساسیرد، سخت و شدیگ

  .کندیم

  

   جماعتیهایژگیو - 3-1

کباره گردهم ی یال واقعهیا به دلی، )هرچه باشد (یر محرکی گوناگون تحت تأثیهایژگی با وی افرادیوقت

حالت  وی،گمنامیریپذنیتلق:  هستندیژگی سه ویاجماعتها دار. آورندید میرا پد» جماعت«ند یآ

  .یرشخصیغ

، یریپذتی و مسئولی رفتاریالگوهات شده،ی تثبیل فقدان رهبریت به دل جماعی اعضا:یریپذنی تلق- 1

ک ی شود تابهیله وادار میه فرد بدان وس است کیندین فرایتلق. کنندین عمل میشتر براساس تلقیب

ل به پاسخ دادن یتما. ت پاسخ به عمل آوردی بر ماهیادهی بدهد، بدون آنکه کنترل سنجییمحرک پاسخها

آشکار ). 82:1350روسک و وارن، ( نام دارد یریپذنیتلقرد جوانب امر را بسنجد،دون آنکه فبه محرک ب

 را یریپذنی تلقف سازد،ی، ضعیرمنطقیا غی باشند ی که ممانعتها را اعم از آنکه منطقیزیاست که هرچ

 پاسخ یش با تعمق آگاهانه کمتری رفتار خویامدهایغالباً فرد نسبت به پدر رفتار جماعتها،.دینماید میتشد

 یشان خوددارز انجامگر ایط دی دست بزند که در شرایین رو احتمال دارد که به کارهایدهد، و از ایم

ا به یدارد ی که گروه حرکت کند، گام برمی است که هرکس در هر جهتیریپذنیجه تلقیدر نت.خواهد نمود

  .رودیش میگران به پی دیاصطالح همپا
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ک روز هوا یگر جدا کرده بود یکدی را از ی، دو کشتیدیان شدطوف«: سدینویم) 62:1371(ولوبون گوستا

. ندیبی که دچار مخاطره شده است، می را در حالیگری دیصاف و روشن بود که نگهبان اطالع داد، کشت

 را که یجسم شناور پر از مسافرو همه به اتفاق،. به نقطه موردنظر نگاه کردندیمگ هیکارکنان کشت

-ی در اهتزاز بود، می هر کدام پرچم خطریکرد و باالی آن را دنبال میوچکتراجسام شناور ک

 شکستگان ی شوند و به کمک کشتیقی فوراً به مردان خود دستور داد تا سوار قای کشتیناخدا.دندید

  از انسانها به همهیادند که تودهیکتر شدند، دی واقعه نزدین نفرات به محل احتمالی که ایهنگام. بشتابند

عده  مبهم و درهم ین طور صداهایهم.کنند ی خود را در طلب کمک دراز میطرف حرکت و دستها

 درخت یها جز شاخهیزید، چیقشان به آنجا رسی که قایاما هنگامدند،ی را به گوش خود شنیادیز

  .دا نکردندیده بود، پی که از ساحل مجاور جدا شده و به آنجا رسیده از برگیپوس

 یک طرف ماجرا گروهیرا در یشود، زی پرده برداشته میجمع دستهیک خطایز سرگذشت ان مثال،یدر ا

 ی که کشتین نگهبانیگر آن، تلقی در طرف دیقرار دارد که حواس خود را به شدت جمع کرده، ول

  .کندی جذب میالی خیبه سمت کشترا یهکند و گرویا گزارش میا در کام در ریاشکسته

. دهدی خود را ناآگاه از دست میت شخصیدر داخل جماعت فرد احساس هو :ی و ناشناسیگمنام- 2

ست، یر نیاش چشمگیند که در آن رفتار شخصیبیک گروه بزرگتر می از یی که فرد خود را جزیهنگام

ن یکنند که در بی جماعت احساس میاعضا.شودید و بند رها میش از قیاز پش یاش بی عاطفیپاسخها

.  رفتار کنندیپرواتر از مواقع عادیتر و بدهد که آزادانهی به آنها امکان میند؛ ناشناساگانگان گم شدهیب

 ,Doob)اند  اعمال نادرست را از دست دادهیت در قبال برخیرسد که احساس مسئولین به نظر میچن

 مرا سرزنش« :دیکن است بگو ممیجمع دستهیک خرابکاریر در جماعت، پس ازیفرد درگ.(1988:436

ان جمع سوء استفاده ی خود در می و ناشناسین رو افراد از گمنامیاز ا» شکستندیزدند و میهمه مد،ینکن

  .اندازندیگران و جمع میکرده، همه بار گناه اعمالشان را به دوش د
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 ی فردیژگین رو، جماعت فاقد ویاز ا. رندیپذیر میگر تأثیکدی افراد جماعت از :یرشخصی حالت غ- 3

وجه همگون چی مشابه در افراد به هیرهای و متغیت مثال سواد، جنس، شغل، طبقه اجتماعغالب اس

ست که ک محله، شهر، روستا، کشور ای ی همه جوره از آدمهایاگر، جماعت مجموعهی دیست، به معناین

 تر وگران خشنیل، غالباً رفتارشان با دین دلیاند و به همجدا شدهت شده متعارف،ی تثبیاز رهبر

، ما را از یابی ارز–امدها و خود یم، ترس از پیکنی ما به عنوان افراد عمل میوقت.گرددیتر میرانسانیغ

 آن کاهش یژگیرا که و» ییت زدایفرد«م یتوانیدارد؛ اما در درون جماعت، می باز میرفتار ضد اجتماع

، یناشناس:  چونیادی عوامل ز.می است، حس کنی اجتماعیابیشتن و عدم توجه به ارزی از خویحالت آگاه

ت یند گروه به فردی به فرای جماعت و تمرکز توجه فردی حاصل از سروصدایختگیت، برانگیپخش مسئول

 ی است که اعضاییتهاین موقعیدر چن). 207:1375راتوس، (کند یکمک م) یرشخصیحالت غ (ییزدا

چد که ی بپیی فوتبال صدایمثالً اگر در باز. کنندی که تنها هستند، رفتار میتر از زمانجماعت، پرخاشگرانه

 که اکثر اعضا یصورتد در یند او را بکشیگویاست و م» انسان«شد که او یاندی نمیکس» دیور را بکشدا«

  .  داشته باشندی را با کسین رفتاریستند چنی عضو جماعت شدن، حاضر نیعنیر، یر از حالت اخیدر غ

  

  ماعت در جی رفتار جمعیهاهینظر -3-2

- کردهی سعیوانشناسان اجتماعر تفاوت دارد،یط عادیحت شرادر ت که رفتار در جماعتها با رفتاراز آنجا

رمنتظره را در ی و هنجار غی اجتماعیری چون واگیهاهیر رفتار را درک کنند و نظریین تغیعلت ااند،

  . شودیک ازآنها پرداخته میکه به هر.ندیه نمای ارایین رفتارهاین چنییتب

  

  ی اجتماعیریه واگینظر -2-1- 3

 از مردم از یریار کثیان بسی رفتار در میشها و الگوهایها، گراشهی به اشاعه و انتشار اندی اجتماعیریواگ

ه ینظر). 95:1350روسک و وارن، (شود ی اطالق می و بدون تعمق منطقی متقابل اجتماعیق کنشهایطر
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 یشه و عمل به صورتیجماعت، اشخاص را به اندن آن است که صرف وجود ی مبی اجتماعیریواگ

 به ی از شخصی عاطفیشود و واکنشهایخته می برانگی جماعتیوقت. کندیا وادار میب یکنواخت ترغی

 ین حالت اجتماعیا. دیآیت به وجود میا سرای ی اجتماعیریابد، حالت واگییگر گسترش میشخص د

  . ر قرار گرفته باشندیت تحت تأث جماعیرسد که همه اعضای به اوج خود میزمان

ن باور است که تفکر یکند و برایت می بودن رفتار تبعیه از مسرین نظرین کننده ایگوستاولوبون تدو

 ی بر رفتار فردیرد و رفتار جمعیگی جماعت میریط شکل گی را در شرای تفکر فردی جای و جمعیگروه

 شدن خود یق اجتماعی از طریارات روزمره که هر انسانن رو هنجارها و ارزشها و انتظیکند از ایغلبه م

به زبان ساده، . دهدی اعتبار خود را از دست می مدت کوتاهیکند برای میآموزد و درونیآنها را م

ش یچند سال پ: به عنوان مثال. گذاردیگران بر رفتار فرد اثر میشود و وجود دی متداول عوض میارهایمع

رون آورده یستان دو دختربچه غرق شده را نوشته بودند که جسدشان را از رود سن ب فرانسه دایهاروزنامه

ز یق نیمأمور تحق.  کرده بودندییها را شناسا دختر بچهیاژهیک به روش وی دوازده شاهد هریده ال. بودند

 ی هنگاماما. آن را از دست داد و جواز دفن صادر کردکدست،ین اظهارات یدن ایاشت، با شن دیدیاگر ترد

 یهابا بچه، بودند که مرده انگاشته شدهی معلوم شد دخترانتصادفاً به دفن اجساد نمانده بود،یزیکه چ

ن دین شاهد که با دی اولی ادعا،گرینجا مثل موارد دیدر ا. هم ندارندی شباهت کامال دوریحتغرق شده 

  .رندیر قرار گیأث تحت تیگران همگیت کرده بود تا دیان دچار خطا شده بود، کفایقربان

ت ممکن یاو در نها. ستین» متمدن«شود، آنقدرها هم ی که در جماعت گرفتار می لوبون انسانیبنا به ادعا

 کور یروهای است و براساس نیک موجود وحشیت شده باشد، اما به عنوان عضو جماعت ی تربیاست فرد

 جماعت ییگو.  استیی ابتدایبه آدمهاانه، خشن و مشای وحشن حالت، اعمالش یدر ا. کندی عمل میدرون

 جماعت اشاره یز به رفتار جمعیافالطون ن. سازدیکند و به اعمال وحشتناک وادار میانسان را جادو م

ند، قادر یآیت خود همه سقراط باشند، آنگاه که گرد هم می اگر در فردیافراد جماعت حت: دیگوی و مهکرد

  . استینیبشیپرقابل ی هستند که غیبه انجام اعمال
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 است یندی فرای اجتماعیریواگ: ل کرد و گفتیک لوبون را تکمیه کالسی هربرت بلومر نظر1951در سال 

 که به طور ییدادهایدگاهها و رویدرند ویپذیر میگر تأثیکدی رفتار  جماعت مرتباً ازی آن اعضایکه ط

در جماعت ریک از افراد درگیم، هرسرانجا.شودیت میاهمیکند،بیتوجه آنان را به خود جلب ممعمول 

گران قرار یر دیدهد وتحت تأثیش رااز دست میخو یشود که خودآگاهیگران می دیچنان غرق کنشها

رود که یاحتمال م).280:1371، ییتنها(شود یگران میرو دین حالت، هرکس انحصاراً پیدر ا.ردیگیم

ن یی پای تماشاین مورد جماعت که برایعه چندمطال.  کمک کندی اجتماعیرید واگیز به تشدی نیناشناس

 موجب یط ناشناسی از شراین آن است که برخیمبابرج گردآمده بودند،یل،پ،ن ساختمایدن افراد از رویپر

  .ب کنندیدن ترغین پریی را به پایا افرادی جماعت فرد یشود تا اعضایم

  

  رمنتظرهیه هنجار غینظر -2-2- 3

ن ی جماعت معتقدند و با ایها، نگرشها و رفتار اعضازهیره به تفاوت انگرمنتظیغهنجاره یطرفداران نظر

ن باورند که پژوهشگران یرا بر ایمخالفند، زشه و رفتار مشابه هستند،ی اندیرا جماعت دایده که اعضایعق

ه که نندگان مخالف آنچیر، بیناپذ فعال، رهگذران، ناظران کنجکاو، طرفداران فعلیتوانند، رهبران، اعضایم

  .ص دهندینگونه جماعتها از هم تشخید مخالف را در ایان دارد، و دارندگان عقایجر

دا ی در جماعت پید اجتماعیجد» هنجار«ک ی آن یکند که طین میی را تبیندیرمنتظره فرایهنجار غ

 وارد رتری دی که کسانیدر موارد: به عنوان مثال. ردیگیگر جماعت قرار می دیشود و مورد قبول اعضایم

ها و ؟؛ اما چهره» شدهیچ«اند دهی بلند پرسیاند، به صداما شدهیا سقوط هواپیل یصحنه تصادف دو اتومب

 در یدین حالت که هنجار جدیدر ا. شتر آنان شده استی بیت مانع از پرس و جوی جمعی ناراضینگاهها

 در تصادف، آهسته ی قربانیال وجود عدهیکند که به دلیب میحال به وجود آمدن است و مردم را ترغ

چ ضابطه یکنند و هی جماعت اغلب خود را در خالء احساس میه، اعضاین نظریبراساس ا.صحبت کنند

ن اقدام دست ی از افراد فعال جماعت به نخستیا عدهین موقعیدر چن.ابندیی رفتار خود نمی را براینروش
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ه ی و نظری اجتماعیریه واگین نظری تفاوت ب توان یمن ی بنابرا.دهندی را ارائه میاتازه» هنجار«زنند و یم

  :ن برشماردی راچنرمنتظرهیهنجار غ

  .کندی صدق می جمعی از رفتارهایتررمنتظره، در سطح گستردهیه هنجار غی نظر- 1

  . جماعت باور نداردین اعضایکسان را در بی یرمنتظره، وجود حالت ذهنیه هنجار غی نظر- 2

ن ییر در جماعت را تبی درگی، اعضای اجتماعیریه واگیتواند برعکس نظرینتظره مرمیه هنجار غی نظر- 3

  .کند

را کوشد رفتار جماعت ی، نمی اجتماعیریه واگیرمنتظره برخالف نظری غیه هنجارهای و باالخره، نظر- 4

که به ش از آنیب» هنجار«ه با استفاده از واژه ین نظریا. ل کندیتحل،ی اجتماعیر رفتارهایجدا از سا

 ,Milchell).  استیا قراردادی مرسوم ی نظر داشته باشد، متوجه رفتارهای نامقرر اجتماعیرفتارها

1969:30)   
  

  انواع جماعت - 3-3

و ) غوغا و آشوب(ن ی خشمگیجماعتها یعنی از آنها ی دارند که ما به برخین گوناگویجماعتها صورتها

  :میکنیبه طور اختصار اشاره م) یاده تویستری و هیهراس اجتماع(زده  وحشتیجماعتها

  

  غوغا -3-1- 3

 و یک هدف کوتاه مدت، اما ارزشمند، خرابکاری ی آن برایشود که اعضای گفته میغوغا به جماعت

ا یک نفر و دار زدن او، ی یریمثال ممکن است جماعت شرکت کننده خواستار دستگ. کنندیخشونت م

 ی متقابل عاطفی گرفتن کنشهایمعلول فزون» غوغا«معموال . باشدی خاصیا جای یالهیخراب کردن وس

ک یمثال اگر در .شودیر می اقدام احترازناپذیرسد که مبادرت به نوعی میاجماعت است که به درجه

 اظهار مخالفت کرده با خشونت از یبا سخنرانکه  را یند و کسیجان آی، حاضران چنان به هیاسینگ سیمت
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 سخنران به خشم یهار در جماعت از گفتهیا اگر افراد درگیگردد و یل به غوغا مخود برانند، جماعت مبد

  .ز غوغا خوانندین رفتار را نیند، ایا مضروب نمای را از جلسه اخراج کرده و یام کرده و ویند، قیآ

 ین دو گروه تماشاچی بی گروهیکار، کتکی قومیهایری، درگی اغتشاشات نژاد مختص ییرفتار غوغا

کا، یاهپوست در آمری سی مرد1941در سال : به عنوان مثال.  و مانند آن استیف در مسابقات ورزشمخال

ر و به یونز دستگیاست. او، به قتل رساند ازیی جدای،به علت تالش براددپوست بوی سفیهمسر خود را که زن

ومتر از لی ک350  کهیگریس از ترس خشونت مردم، شب هنگام او را به شهر دیپل. جرم خود اعتراف کرد

، به زندان یروز بعد، جماعت صدنفر. اما محل زندان او کشف شد.انتقال دادمحل وقوع قتل فاصله داشت،

  .ونز را به محل وقوع قتل برگرداندندیهجوم آوردند و است

ونز شکنجه شد و به قتل یاستز دربرگرفت،ی افسران ارتش را نیروس طاعون، همه،حتیخشم مردم، مثل و

م، ی عظیاپس از آن، جماعت به صورت توده. ده شدین کشی زمی شهر بر رویابانهایجسد او در خ. دیرس

رفت که ارتش یان پذی پایشورش زمان. ز شکار کندی را نیگریاهپوستان دیار گرفت تا سیشهر را در اخت

  .وارد شهر شد و نظم را برقرار ساخت

  

  آشوب -3-2- 3

 یافته است و وحدت کمتریشود که کمتر سازمانی گفته میآشوب به رفتار سرشار از خشم  جماعت

ف هدیزده ممکن است بجانین و هی خشمگیمثال گروه. خوردی در آن به چشم میینسبت به رفتار غوغا

ر در ی اخی سالهای نژادینمونه بارز آن، آشوبها.ندیگوینان آشوبگر می کنند،به ای رفته و خرابکارییبه سو

. اهپوست را کشتیک جوان سی،یامین مینشاهپوستیبخش سکا دریس آمری پل1982در سال .کاستیآمر

دند، یدویابانها به راه افتادند، آنها میزده در خ نفر خشم200  آن ی منجر شد که طین قتل به آشوبیا

ان ید و در جرین آشوب سه روز طول کشیا.کردندیلها را واژگون میو اتومبکردند ی پرت میسنگ و بطر

ل یه و تحلی تجزیبرا. (Doob, 1988:438)ر شدند ی نفر دستگ38 و ی نفر زخم26ک نفر کشته، یآن 

  .ه اسملسر استفاده کردیتوان از نظرین آشوبها میا
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  یهراس اجتماع -3-3- 3

. ندی گویهراس اجتماع از احساس خطر باشد،ی که ناشیاعتهدف جمیآلود و ب وحشتیبه رفتار جمع

ک یهراس .زدیانگیوار برمونهیهوده و دی بیرد و فرد را به تالشهایگی سرعت فرا مهراس تمام ذهن را به

 یط خاص؛ هنگامی در تحت شرایهراس اجتماع.  امنیافتن به مکانی دست یوحشتزده است برا» جمع«

 اگر مردم یدهد؛ ولی فرار در دسترس بوده، اما محدود و بسته است، رخ میکه مردم باور کنند که راهها

 فرار در معرض مرگ یک شدن آتش و بسته بودن راههایاثر نزدا دری شوند ی مترو دچار حالت خفگدر

رند؛ اما آنها یش گیه رفتار کودکان پی شبیا رفتاریزده شده و رتیرند، ممکن است به شدت حیقرار بگ

  .شوندیمعموالً دچار هراس نم

 به خود یوانیکنند که رفتار حیاه چنان وحشت مزده، گ هراسیانسانها: ندیگویم) 1957( و هارلو یفو

براساس نظر آنان، هرگاه . دهندیه گله گاو از خود بروز می شبیشوند و رفتاریرحم میوانه و بیرند؛ دیگیم

ا هزاران نفر به یدن آغاز کند؛ معموال صدها یابان دویک سمت خیو در ! »آتش«اد بکشد یک نفر فری

-ید میی تأین حالتی در چنی اجتماعیریه واگین نظریبنابرا. پردازدیدن می دوبه, ادین فریدن ایمحض شن

  .شود

زان ی اطالعات درباره مز به وجودی قبل از هر چیس اجتماع نشانگر آن است که وقوع هرایمطالعات تجرب

 گر خواهندیکدیا افراد حاضر در صحنه به کمک ینکه آیخطر، درک افراد از امکانات فرار و احساس ا

ن ید اتوانی می و فرماندهیت رهبریفید گفت که کیدرخصوص نکته آخر با.  داردیا نه، بستگیشتافت 

رد و ی قرار گ مورد حملهیگان ارتشیک یاگر ) 1946(» مارشال«به نظر .ار متفاوت سازدیه را بسیقض

-ین مطالعه نشان میا. ار کم استیاحتمال بروز هراس بس» دینجا را ترک کنیفوراً ا «دیگان بگویفرمانده 

  .ف آن موثر باشدیا تخفید و یتواند در هراس و احتمال تشدیا فرمانده میدهد که رهبر 
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  یا تودهیستریه -3-4- 3

شان را از دست یشتنداریخوشود که در آن، مردم ی اطالق میتی به موقعیا جنون جمعی یا تودهیستریه

ک به وحشت یتحرگر رای،همدیزدگها در هنگام وحشتآن.کنندینامعقول رفتار م یاوهیدهندو به شیم

ع پراکنده از مردم، ی وسیا است که در منطقهی هراس اجتماعی نوعیا تودهیستریه.کنندی میشتریب

  .کنندیفا میع آن ای در تسری نقش مهمیل ارتباط جمعیافتد و در اغلب مواقع، وسایاتفاق م

 C.B.S یوی از رادییکایونها آمریلیم). 1938( اتفاق افتاد کای در آمری توده ایستریک نمونه بارز هی

در . م شده بودی تنظ»ولز.یج.اچ« از یدند که براساس داستانیرا شن» انیجنگ جهان« به عنوان یابرنامه

 که بعد از یاری عده بسیدهد افسانه است؛ ولیح داد که آنچه رخ میو توضینده رادیشنامه، گویآغاز نما

ز که در آغاز آن را ی نیاده و عدهین هشدار را نشنیو را روشن کرده بودند، طبعاً ایح، رادین توضیان ایپا

اد یر غمبار بودن داستان قرار گرفتند که آنچه را که گفته شده بود، از یند؛ چنان تحت تأثدده بویشن

ه بودند و احساس یگرکا در حال دعا و ی مردم آمریرد، تمامیان گیشنامه پای قبل از آن که نمایمدت.بردند

 هشدار دادند ی به نجات اشخاص مورد عالقه خود شتافتند؛ برخیاعده. زندید از آنجا بگریکردند که بایم

س پر از آدم شد، ی پلیلهایآمبوالنسها و اتومب. گان خبر دادندی کردند و به سرعت به همسایا خداحافظی

ا آشفته شده بودند یده یون نفرشان ترسیلیک میاقل ده بودند و حدین موضوع را شنیون نفر ایلی م6حدود 

(Doob, 1988:441). دهد که ی رخ می هنگامیا تودهیستریدهد، هیداد نشان مین روی که ایبه طور

- یبه نظر م. ک شونده مواجه هستندی و به سرعت نزدی جدیدا کنند که با خطریمردم ناگهان اعتقاد پ

دهند و ی، خود را از دست میی کارآیرفته شده اجتماعی پذیها، هنجارییتهاین موقعیرسد که در چن

ز از خطر ی گری برایچ فرصتیبرعکس، اگر ه. ندیآی درصدد نجات خود برمیقیزده به طراشخاص وحشت

  .د نخواهد آمدی پدیا تودهیستریماند و هی می دست نخورده باقیدا نکنند؛ احتماالً هنجارهایپ
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   فصل ششمییخودآزما

  ن کننده آن کدام است؟ییست و عوامل تعی چیر جمعرفتا - 1

 د؟یح دهی را توضی اجتماعیریه واگی را نام برده و نظر درجکاعتیات رفتار جمعینظر - 2

 د؟یح دهیک را توضیانواع جماعت را نام برده و هر - 3
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  ی اجتماعیهانگرش :فصل هفتم

  یاهداف آموزش

 با یمینکه سابقه و تجربه مستقید که افراد بدون ایان مسأله برخورد داشتهیز در جامعه با ایحتماً شما ن

ات ی خصوصینکه مردمان فالن شهر دارایمثالً ا.  دارندییا گروهها داشته باشند در مورد آنها قضاوتهایافراد 

 آنها را یماع اجتیشناسروانه نظرها که درن گونیا. طرزتفکراتلین قبی هستند و از ایا منفیمثبت 

 ما را ی و احساسی عاطفیک جنبه مهم از زندگینگرشها .  هستند از نگرشهایانمونهند،خوانی میشداوریپ

 از اطالع ما از آنها، یم که ناشی داریها نظرات خاصشهیاء، افراد و اندیما نسبت به اش. دهندیل میتشک

 یا غالباً حتنگونه نظرهیا. در مورد آنها استیبه انجام عملل ما نسبت یاحساس ما نسبت به آنها و تما

  .ها استشهیا اندیاء، افراد یوه برخورد ما با آن اشین کننده شییتع

ا یانه، ز، ظالمیآمضی تبعیگران رفتاریتوانند نسبت به دی میکه چگونه افراددیخود بپرسممکن است از

تند  هسیین رفتارها همان نگرشهای چنیخاستگاهها ازیکید که یست بدانینز داشته باشند؟بدیآمنیتوه

  .اندن نگرشها در طول زمان در شخص شکل گرفتهیان رفتار خود دارد و ایکه شخص درباره قربان

 که نگرشها بر ییندهایل دهنده آنها و فرای نگرشها، عناصر تشکیریگ شکلیبا چگونگدرگفتارحاضر،شما

- جنبهیش، بررس با مفهوم نگریین گفتار آشنای ای کلیهدف آموزش.د شدیآشنا خواه هستند،یآنها مبتن

 ید به هدفهای، شما باین اهداف آموزشیل به ای نیبرا.  آنها استیریگ شکلی گوناگون و چگونگیها

  :دید بتوانی بایعنید، یابیر دست ی زی جزئیآموزش

  .دیح دهی نگرش را توضیف سه عنصرید و تعریان کنیف از نگرش را بیسه تعرحداقل  - 1

  .دیان کنیده و نگرش و عالئق را بیش و ارزش، نگرش و عقت، نگرین نگرش و واقعی تفاوت ب- 2

  .دیح دهی عناصر نگرش را با ذکر مثال توضیدگیچیا شدت و درجه پی یرومندی ابعاد ن- 3

گر یکدیر متقابل آنها بر ی عناصر و تاثیدگیچی و پیک نگرش، از جمله مفهوم سادگی مختلف یها جنبه- 4

  .دیح دهیک طرح توضیرا به کمک 
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  .دی نگرشها را شرح دهیجاد عناصر شناختی و ایریگ شکلیندهایرا ف- 5

  .دیح دهی کودکان و نوجوانان را توضی نگرشهایریگان در شکلیر خانواده و اطرافی تاث- 6

  .دیان کنیالن را بیالتحص فارغیا ثبات نگرشهایر ییان و تغی دانشجویر در نگرشهایی تغی چگونگ- 7

  

  ات نگرشی وکلفیتعار -1

 یشناسست اگر در روانی تعجب نی دارد، جای مختلفیز آنجا که اصطالح نگرش از نظر روانشناسان معانا

 آن ین کلمه معنی این کاربردهایتریمی از قدیکیدر . مین مفهوم بربخوری از ای گوناگونیهافیبه تعر

 ی برای آزمودنیز آمادگ ایشگران وقتیه مربوط ، آزمای اولیشهایمثالً در آزما. ه بودیوضع و حالت بدن

، نگرش یف فعلیکردند، اما در تعاریگفتند، از کلمه نگرش استفاده میک محرک سخن میپاسخ دادن به 

ک محرک یا پاسخ دادن به ی عمل ی برایشود، هرچند آمادگی فرد اطالق می و روانیشتر به جنبه ذهنیب

  .میکنیر اشاره میگرش در زف از نیبه چند تعر. ف حفظ شده استین تعاریهمچنان در ا

ن را نگرش شخص نسبت به یز معیک چی عمل نسبت به ی برایها و آمادگها، احساسب شناختیترک"

 و یروان یو آمادگک حالت ینگرش "). 1347، یفرد در اجتماع، ترجمه دکتر صناع ("ندیگویز میآن چ

اء یه اشی فرد، در برابر کلیا بر پاسخهایا پوی یتی هدایریافته و تاثیق تجربه سازمانی است، که از طریعصب

  ).1935آلبورت،  (". شود، داردی که به آن مربوط مییهاتیا موقعی

دمن یفر (".  ملموسیئیا شی ی انتزاعیک معنی، به یا منفی، مثبت ینگرش عبارت است از واکنش عصب"

  ).1970و همکاران، 

 آن اتفاق نظر ی رویشناسان اجتماعشتر روانیه ب است کیفی نگرش تعریف سه عنصری هم رفته تعریرو

ا ی یعنصر احساس. استشه یا اندی یک شی شخص درباره ی شامل اعتقادات و باورهایعنصرشناخت.دارند

 ی برای به آمادگل یتما یعنصررفتاروند دارد و ی پفرد یبا باورهاکه  ی احساس عاطفیمعموالً نوع،یعاطف

ک ینسبت به ک شخص ینگرش به عنوان مثال،.شودی اطالق میملاعی و خاصیاوهی به شییپاسخگو
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مرد  است ویاسیت سیک شخصی او کهن شناخت باشدی ایحاو ممکن است،یاسیت سیشخص

بخش کندویرا مسحور مفته یشخص شد و یگویار جذاب سخن می بسن باشدکه اوی آن ایبعداحساساست،

 آن یقات و مشتاق حضور در جلسات سخنرانن نگرش آن است که شخص همواره آماده مالی ایرفتار

  . استیاسیت سیشخص

، شخص، یئیک شی شامل ینکه هر نگرشینخست ا.  استیژگی سه ویعالوه بر عناصر فوق، نگرش دارا

 ثبات و یو سوم آنکه نگرشها معموالً دارا. اندابانهیدوم آنکه نگرشها معموالً ارزش. ت استیا موقعیداد یرو

ن عبارت اوالً در مورد ی، ا" بکند موافقمی که فالنیمن با هر کار": میی ما بگویوقت. ندایدوام قابل توجه

 ده ماید که عقیآین برمین عبارت چنیو ثالثاً از ا) با او موافقم(ابانه دارد یاً جنبه ارزشیک شخص است، ثانی

  . استی ثبات نسبیدرباره او دارا

ن ی را درباره فرق بیحاتیم، الزم است توضیها شومورد نگرش در  یترنکه که وارد بحث گستردهیش از ایپ

م یها و عالئق ارائه دهد و باورها و نگرشیها و نگرشها و عقان نگرشها و ارزشیات و همچنینگرشها و واقع

  .می کرده باشیریشگین اصطالحات پی ایتا از تداخل احتمال

توان گفت ید، اما الاقل میات کشی و واقعن نگرشی بیاتوان خط مشخص کنندهی میهر چند به دشوار

 یک دانشمندیمثالً . استیابانه وعاطفی ارزشی عنصریاست که داران یازه نگرش،ین صفت ممیبارزترکه 

ت که انسان در ین واقعیا ایلومتر است و ی ک4000000 در حدود ن تا کره ماهیمعتقد است که فاصله زم

ات یده از واقعیچی پیا ممکن است مجموعهین ویعالوه برا. ت عدد کروموزوم اس46 یهر سلول خود دارا

ن ی در برابر ای عاطفی احساسیاما غالباً و. انسان بداندیا کروموزومهایماه  را هم درباره کره یگرید

 وجود ندارد که او از کروموزومها متنفر یلیا بدالیا بد یکند که ماه خوب است یاو فکر نم. اطالعات ندارد

 در یت هنریک شخصیات را در مورد ی از واقعیا که او مجموعهیاما وقت.آنها را دوست داشته باشدا یاشد ب

 یعنی.ز خواهد بودی نی عاطفی احساسهایات داریاد نسبت به آن شخصیبه احتمال زذهن داشته باشد،

 و نگرش دارا بودن تین واقعیز بیک وجه عمده تمین یبنابرا. ا از او متنفر استیا او را دوست دارد یمثالً 

 ثبات ها از نظرتیرا که نگرشها و واقعیت فراوان است زیز حائز اهمین تمایا.ابانه در نگرش استیجنبه ارزش
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تر از ار مقاومیر بسیی مستقر شد، در مقابل تغیبه خوبجادوی ایک نگرش وقتی. تفاوت دارندیز تا حدودین

 ی موارد تعصب خاصیاری کروموزوم است در بس46 ی که معتقد است انسان دارایدانشمند. ت استیواقع

در ذهن  را،یت قبلیبت شود بدون تعصب واقعن اعتقاد خود ندارد و چنانچه خالف نظرش ثاینسبت به ا

 قبل دانشمندان معتقد بودند که انسان یچنانکه زمان.کندین میگزیت تازه جای با واقعر دادهییخود تغ

 عدد 48 انسان ی اعالم کرد که تعداد کروموزومهایگری دانشمند دیمدتبعد از .  کروموزوم است24 یدارا

ده خود را ی عقی عدد است، بدون معطل24 ی انسانی که اعتقاد داشتند کروموزومهایاحتماالً کسان. است

الاقل در حال (ح ین سال بعد معلوم شد که پاسخ صحی چندیو وقت. رفتندیت تازه را پذیر دادند و واقعییتغ

 که یتا زمان. ر را بدون درنگ در خزانه دانش خود انجام دادندیین تغی کروموزوم است، باز هم ا46 )حاضر

د، یقات جدیج تحقی وجود ندارد که با ارائه نتایلیدل. نه نباشدین زمیق در ایاندرکار تحق شخصاً دستیکس

ان است ی نگرش آنان در می که پایت با نحوه واکنش افراد وقتین وضعیاما ا.ر ندهدییده خود را تغیعق

نه ین زمی دارند و در ایادی افراد در برابر مقاومت زید، نگرشهایم دیچنانچه بعداً خواه. کندیفرق م

غالباً . شوندیات روبرو میر واقعیی تغی برایتی است که با موقعیتر از هنگامدهیچیواکنش آنان به مراتب پ

رسد یظر مبه ن. دهندیر نمییرند، تغی، قرار نگیا مبارزه جدیاد یافراد نگرش خود را تا در معرض فشار ز

  .کندیده میچیار پیر نگرش را بسییند تغیفرا،یابیکه وجود عنصر ارزش

ترند و یتر و انتزاع گستردهییم که، ارزشها هدفهاید اشاره کنین نگرش و ارزش، بایاما در مورد تفاوت ب

آنها به عنوان .اندارزش ی،و آزادییبایعت، زشجا.اند ارجاعا نقطهیا موضوع مشخص  بییغالباً فاقد ش

-ی بهره میریگمی تصمیکنند که شخص از آنها برای عمل می انتزاعیا استانداردهای قضاوت ی برایاریمع

 شما ی براییبایب، اگر زین ترتیبه ا. کندیجاد می را در خود ای خاصیق نگرشها و باورهایبرد و از آن طر

ا یبا است ی خاص زییا فالن شیزند که آین محور دور می شما حول ای از باورهایاریباشد، بس یارزش اصل

 تا چه حد از نظر یین تصور شما که آن شیر ای تحت تاثییز به نوبه خود نسبت به آن شینگرش شما ن. نه

 دردبخور بودن ا بهی یگر، ممکن است کارآمدی افراد دیبرا. ردیگیقرار م،ند است ی خوشایشناسییبایز
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تواند با نگرش شما تفاوت و فاصله ی میین نگرش آنان نسبت به آن شی ارزش غالب باشد، و بنابراییک شی

  . داشته باشدیادیز

ن ی ا»ریگوامک« هبه گفت. اند شدهیا نگرش تلقی هستند که غالباً مترادف یده و باور اصطالحاتیعق

ک اصطالح ی ی درجستجویزی تمان کهی ایبجاز،یک تمای یجستجودر. هستندیینامهااصطالحات 

، ید عمومی از عقایژه در مورد نظرخواهی و به ویده همچنان به گستردگین،اصطالح عقیوجود ابا.باشند

 یلبطور ک. رودیبکار م از مردم است،ی بزرگیقادات گروهها مشترک و اعتی نگرشهای که تمرکز رویجائ

 یک نظرخواهیبه عنوان مثال در .ی رفتاریهاها ونسبترشها، باوراز نگ هستند،یبی ترکید عمومین عقایا

د یکنیا تصور می، آ"د؟ی را قبول دارx  یدایا کاندیده شود آی ممکن است از پاسخ دهندگان پرسیونیزیتلو

ا یرد، آیاگر امروز انتخابات صورت گ"؟ و "مند است به مسائل طبقات محروم جامعه عالقهx یدایکه کاند

  "د؟یدهی می رأx یدایبه کاند

تن و دوست نداشتن مربوط نگرش و عالئق هر دو به دوست داش.ندتز هسین از عالئق متمایشها همچننگر

هر . ا گروهها مربوط باشندی ی اجتماعیتها، نهادهایها در مورد فعالح دادنیتوانند به ترجیمهردو.شوندیم

ز نگرشها از عالئق ی است که سبب تما"یزیچ"ن یهم.  هستندیزی درباره چی شخصیدو شامل احساسها

ک گروه و عالئق احساس یا ی یک نهاد اجتماعی، ییک شینگرش نوعاً به عنوان احساس نسبت به . شودیم

  ).1984مهرنز و لهمان،  (شودی تصور متیک فعالیفرد نسبت به 

است که ) هادانسته(ات ید و واقعی از شناختها، باورها، عقایاها از نگرش مجموعهچنانکه اشاره شد، برداشت

   .است یک موضوع مرکزیبه نسبت ) احساسات (ی مثبت و منفیهایابی ارزشیحاو

  

  ابعاد نگرشها -2

گر هستند ی دو بعد دیخود دارا) ی و عنصر رفتاری، عنصر عاطفیعنصرشناخت(ک از عناصر نگرش یهر 

امخالف با یتواند یک نگرش میم یدانی مچنانکه. "یدگیچیدرجه پ" یگری و د"ا شدتی یرومندی نیکی"
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 است که ما درجه یدهد و غالباً ضرورین فقط جهت نگرش را نشان میاما ان،ا موافق با آی باشد یلبمط

 جهت و قوت نگرش ،بیا شدت، ترکی یرومندین نیبنابرا.میز بدانیک موضوع را نیالفت با ا مخیموافقت 

 یموضوع،ممکن است شخص بایمثالً در مورد عناصرشناخت.ک از عناصر ذکر شده استی به هر نسبت

در مورد . ا با آن کامالً مخالف بوده و آن را بد مطلق بپنداردی صرف بداند یآنرا خوبق باشدوکامالً مواف

 نسبت به موضوع نگرش داشته یا کامالً منفی کامالً مثبت یاز شخص ممکن است عاطفهی نیعنصر عاطف

 یدر مورد عنصر آمادگ. د و شرط بورزدیا نفرت بدون قیبه آن محبت نامشروط ن نسبت یباشد و بنابرا

د و شرط از موضوع نگرش ی قیت بی آماده حمایممکن است کس. ب استین ترتیز به همی رفتار نیبرا

  . باشدینکه آماده هرگونه حمله به آن تا حد نابودیا ایباشد 

، یمثالً در بعد شناخت. ر باشندیتوانند متغی میگدیچین حال هر سه عنصر نگرش از نظر درجه پیدر ع

 یاامجموعهیک اطالع باشد یار ساده وشامل یوضوع نگرش ممکن است بساطالعات شخص نسبت به م

-ا شامل عالقهیا نفرت ساده یک عالقه ی ممکن است شامل یبعد عاطف. شودیشامل مده رایچیازاطالعات پ

تواند از رفتار یز می نیدگیچیزان پی از نظر مین بعد رفتاریمچنه.ده گوناگون باشدیچی پیهاها ونفرت

ک یمثالً اطالعات ما درباره .ردیتر رادرمورد آن دربرگدهیچی پیع نگرش تا رفتارهاساده در مقابل موضو

از .است... ب و ینکه، پاک، قاطع، خطیا ای است ین باشد ک او شخص پاکیاستمدار ممکن است فقط ایس

از .فته او استینسبت به او دارد و شا احترام، عالقه و محبت ی او احترام قائل است یص برا شخینظر عاطف

 کند، و هم یت انتخاباتی او فعالی بدهد، هم برایا هم رای بدهد ی حاضر است فقط به او راینظر رفتار

  . انتخاب شدنش پول خرج کندیبرا

مثالً . اندد کردهیی نگرشها را تأین عنصرعاطفساده بود یقات گوناگونیتحقده بودن نگرش،یچیباوجود پ

اء ی انجام گرفته است نشان داده است که درک مردم از اش"آزگود"له یقات که به وسین تحقی از ایکی

م، یری را که در نظر بگیاهر جنبه. ه استیابانه قابل توجیک عامل ارزشیاشخاص و مانند آنها صرفاً با 

ز یا دوست نداشتن آن چیز شامل دوست داشتن یک چیاکنش او نسبت به ا وی از درک فرد یابخش عمده

ک نگرش ی ینکه محتوای پس از ای نشان داده است که حت"آندرسون"له ی به وسیگریق دیتحق. است
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ن نکته است که ید کننده ایجه تأکین نتیماند و ایر آن نگرش همچنان برقرار مییتغ. شودیفراموش م

شود که هرچند ساخت یب، مالحظه مین ترتیبا ا.  استیتر از عنصر شناختی و اصلتر بادوامیعنصر عاطف

 که شامل احساسات است ی بخشیعنیک بخش مهم آن، ی. ده باشدیچیک نگرش ممکن است پی یکل

العاده ابانه آنها فوقی ارزشی ظاهری نگرشها و سادگی شناختیدگیچین پیرت بیمغا.ار ساده استیغالباً بس

 یادی زیهاس و هم مصرف کنندگان مواد مخدر اطالعات و دانستهی به عنوان مثال، هم پل.مهم است

ن مواد ی را بی متقابل متعددیهاده را درباره مواد مخدر دارند و رابطهیچی همه گونه اطالعات پیعنیدارند، 

 آنها یساسات کل احین اطالعات تا حدودیک از ایو هر . شناسندی جهان اطراف میهاگر جنبهیمخدر و د

دانستن . ن مواد داردی بارز بر رفتار آنها نسبت به ایدهد و اثریر قرار میرا نسبت به مواد مخدر تحت تاث

ان انواع مختلف ی میند، تفاوتهایآیاز کجا به دست م.  آنها چقدر استیبها. نکه مواد مخدر چه هستندیا

 مبارزه با مواد مخدر یمصرف کنندگان و هم گروهها یهاتیهم فعالن گونه اطالعات،یر ایست و نظاین چآ

با وجود .ر خواهد دادیی اطالعات رفتار آنان را تغیهان پارهیک از ایر در هر ییتغ. دهدیر قرار میرا تحت تاث

ات رفتار ی هر چند جزئیعنی.  رفتار استین کننده اصلییابانه نگرش تعین، عنصر نسبتاً ساده ارزشیا

 رفتار یجهت کل. ردیگیر دانش آنها از آن قرار میس نسبت به مواد مخدر تحت تاثیلمصرف کنندگان و پ

ا ی نسبت به مواد مخدر دارند ینکه آنها نظر مثبتی ایعنی -ردیگی آنها نشأت می کلیابیآنان اساساً از ارزش

  . استینظر آنها منف

 یدگیچین پیت، نخست تضاد بد همواره به آن توجه داشیب دو بعد از نگرش هست که باین ترتیبه ا

ک یاند و هر گر مربوطیکدینکه همه عناصر نگرش بطور متقابل با یدوم اابانه آن وی ارزشی و سادگیاختشن

  . داردیگر به طور جداگانه و بر کل نگرش اثراتیبر عناصر د
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  ن نگرشهایتکو -3

 آنها بوده یریگ شکل-شها پس ازر دادن نگرییند تغی بر فراید اصلی هرچند تأکی اجتماعیدر روانشناس

 را یاملونجا ما عیدر ا. ر استی انکارناپذیز امری آنها نیریگ شکلین لزوم مطالعه چگونگیاست، با وجود ا

م، یز اشاره کردیچنانکه قبالً ن. میدهی قرار میبه اختصار مورد بررسشها موثرند، نگریریگکه در شکل

ها ات، دانشیشود که ما واقعی کسب میقینظران به همان طر نگرشها بر طبق گفته صاحبیعنصرشناخت

 ی  را بازید نقش اساسیت و تقلی، تقوی تداعیادی بنیندهاین اکتساب فرایم و در ایآموزیا باورها را می

 با کسبص،یو با تشخ. ردیگی اطالعات درباره جهان اطراف خود قرار میکودک در معرض برخ. کنندیم

رد و به یگیمت قراری درارتباط با آن اطالعات مورد،تقویدهم با انجام عملی به آن و شا نسبتیاژهینگرش و

. اندتی اهمی دارایریادگین نوع یز در ای نید و همانندسازین، تقلیعالوه بر ا. آموزدیب آنها را مین ترتیا

 رفتار آنها  کردنی با کپیگذراندوپس ازچندیش مین خویخود را با والدک کودک بخش عمده وقت ی

 ین تعمدی هم که والدی در حالتین حتی و ا-ن خودی والدی مانند باورهاییکند به کسب باورهایشروع م

ادر مر ازپدرویگر غی دیهاتیها وشخصند با چهرهین فرایهم. دهدی میرفتار او نداشته باشند رودر نفوذ 

  .شودیتکرار مکودک وجود دارند، ی که در زندگیگریمهم دها، معلمان،باهرفردیچون گروه همباز

در همان . کندیدا میک کودک نگرش خاص خود را درباره کشورش پیم چگونه ینیبه عنوان مثال، بب

رد و مرتباً یگیاد می نام کشور خود را یو.  استیرانیشود که او ای اول عمر خود مرتباً به او گفته میسالها

ره با یرومند و غی، نیگ، غنز، بزری چون عزیکلمات. ودشنی درباره کشور می مثبتیزهایاز مردم چ

د،  یگویران می درباره ایا کلمه مثبتی که خود کودک عبارت یوقت. خورندیوند میافته و پی یران،تداعیا

ا او را یکنند ی به کار برد، اخم می منفیکنند و اگر عبارتیت می را تقوید او وییبزرگترها با لبخند و تأ

 بزرگ یورران کشیکنند که این، معلمان و دوستانش فکر میابد که والدیی درمیاو بزود.نندکیسرزنش م

، ی تداعیسمهایمکانب طبق ین ترتیبه ا. کندیدا میل پین نظر تمایرش ایبه پذد،یند تقلیاست و با فرا

  .  بزرگ استیران کشوریآموزد که ایاو مد،یت و تقلیتقو
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 یدگاه خاصین است که کودک دائماً در معرض اطالعات و دیند این فرای اه بارز و برجستیها از جنبهیکی

ن امر، در مورد یالبته ا.  داردیشناسد، باور مشابهی را که او میباً هر کسیتقر. از کشور خود قرار دارد

 از یمثبتو خالص یبایکند و التبه همه افراد ارزیت م تفاویکودکان مختلف و موضوعات مختلف، تا حد

و .  درباره آن به کار برندی منفیها ممکن است در برابر فرزندان خود عبارتی بعضیحت. کشور خود ندارند

تواند در برابر اطالعات یک کودک میمثالً . شتر استین هم بی تعارض از ایگر حتیدر مورد موضوعات د

گر مخالف ی و دیگاری سنی از والدیکیبه خصوص اگر . ردیقرار گدن،یگارکشیموافق و مخالف درباره س

کنند که از ی رشد میطیشتر فرهنگها، در محیاما به طور معمول، غالب کودکان، در ب. دن باشدیگار کشیس

 مشابه و ی، مذهبیاسید سی عقاین آنها اکثراً دارایوالد. اندی تجانس نسبینظر نگرشها و ارزشها دارا

ق یک تحقیمثالً در .شوندین خود را دارا می والدیرشها کودکان معموالً نگ.اندکسانی یدگاهها و نگرشهاید

ن خود موافق ی موردنظر والدیاسیآنان با حزب س% 76باً یرستان تقریآموزان سال آخر دب ازدانشیابینهیزم

 از یاریدر مورد بسب،ین ترتیبه ا.  خود بودندن نظر مخالف نظر پدر و مادریاز آنها از ا% 10بودند و تنها 

  ).1968، یمینگز و نایجن (ردیگیک نوع موضع خاص قرار میک تنها در معرض ا،کودیقضا

رد یگی قرار می شکل گرفت، او باز همچنان در معرض اطالعاتیک نگرش، در کودکینکه ی پس از ایحت

 در یاد و اقتصین مرحله، عوامل متعدد اجتماعیدر ا. د کننده آن نگرش استیی و تأیشتر حامیکه ب

هم ر آنها بازی مساجد، دوستان و نظامدرسه،،هاگان، روزنامهیهمسا. دخالت داردشنود،یه او من آنچه کییتع

اگر خانواده او ثروتمندند، در .  هستندیشتری بی و همگنی هماهنگیه جهان اطراف داراینسبت به بق

ز معموالً از یها نگان آنیهمسا. کار خواهد بود محافظهیاسی خواهد کرد و از نظر سیمت زندگی گرانقیاخانه

-یاها از هم محلهیدر مدرسه هم غالب همکالس.  با آنها مشابه خواهند بودیکار و محافظهینظر ثروتمند

ژه برود، در آنجا یا وی ی خصوصیااگر هم به مدرسه.  هستندی مشابهی نگرشهای او بوده و دارایها

ن عوامل سبب یهمه ا. ه او خواهند داشت بیشتری بی و نگرشها شباهت حتیها از نظر وضع مالیهمکالس

ش از ی که پییهارد که با نگرشی قرار گیا شدهیریگشوند که او در معرض اطالعات مشخص و سمتیم

  . دارندیهماهنگن کسب کرده است،یا
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- ی قرار میمعرض اطالعات بزرگسال،دریات خود،به خصوص به عنوان فردیشخص در طول حگر،ی دیازسو

زان مخالفت و تضاد آنها با یرسد، و می که به او میمقدار اطالعات مخالف. اند او مخالفیهارد که با نگرشیگ

 مثبت نسبت ییبه عنوان مثال غالب مردم نگرشها.  دارندیادی مختلف تفاوت زیهانهی فرد در زمینگرشها

ن ی که مخالف ایاتالعکنند و به ندرت در معرض اطیدا میل خانواده پی، و تشکی، صلح، مادریبه درستکار

 ی سالم خانوادگیل خانواده و زندگی است در کشور ما که با تشکیکمتر کس.رندیگینگرشها باشد،قرار م

 اوقات با اطالعات و یگاهکار،ک فرد محافظهیا یک دو آتشه، یک کاتولیدر مقابل، . مخالف باشد

نکه غالباً در معرض یرغم ایب آنها علی ترتنیند و به ا او در تضادییشود که با نگرشهای روبرو مییتهایموقع

ز روبرو ی نی گاهگاهیهارند، اما با عدم موافقتیگی خود قرار میدکننده با نگرشهاییاطالعات هماهنگ و تأ

  .شوندیم

، حداکثر تا ی و نوجوانی دوران کودکی ذکر شده، غالباً در مورد نگرشهایهاها و تجانسین هماهنگیا

 ید و نگرشهایروبروشدن او با عقا،یالت عالی تحصیهاطیود فردبه محبا ور. ان استرستیان دوره دبیپا

 عمر خود را تا دوره شتری که بییدانشجو.ر استیناپذ و اجتنابیباً جهانی تقریمتعارض و گوناگون، امر

مشابه  یی نگرشهای که غالباً دارای کرده و اطراف او را دوستان دوران کودکیخانواده سپر درییدانشجو

 افراد مختلف با یگذارد که دارای قدم میطیناگهان به مح. اند، احاطه کرده بودند خود او بودهینگرشها

آن افراد از ابند که دریی ناهمگن میطیان خود را درمحیشتر دانشجویب.  است گوناگونیباورها و نگرشها

 ندارد که آنها در یشک. اندن با او متفاوتر آیها، شهرستان محل تولد و نظاها، خانوادهنظر نگرشها، فرهنگ

ن یست که ای تعجب نیرند و جایگی متفاوت قرار میات و نگرشهایها، باورها، واقعشهین اندیمعرض ا

 آنان که از دوران یرشها از نگیاریبسه بسا،چ. از آنها داشته باشدیاری در بسیقیمواجهه بتواند اثرات عم

-یافت میکه در یاعوض شود و چه بسا در پرتو اطالعات تازهاند، باخود به دانشگاه آوردهیکودک

 آنها یستم باورهای از سیاب، بخش عمدهین ترتیبه ا. کنندیابین خود را دوباره ارزیشی پینگرشهاکنند،

-ی نشان م»یهس و تورن«قات یکه تحقیمثالً در حال. کندیدا می نو پی شده و سازمانیدهدوباره سازمان
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 50تنها . کنندی میبانید پدران خود پشتیی مورد تأیاسی از حزب سیرستانیآموزان دب دانش%80دهد که 

  ).1960گلدسن و همکاران، ( دارند یتین وضعیان دانشگاهها چنی درصد دانشجو60 یال

الن یالتحص فارغیا نگرشهاین باشد که آین مورد مطرح کرد ای که بتوان در این سوالید جالبتریشا

ش از رفتن به دانشگاه یت پیا دوباره به وضعیماندیدار میه خانواده همچنان پاپس از بازگشت ب یدانشگاه

ار ین مورد، بسی در ا»وکامین«قات یتحق. شودیاده هماهنگ مون و افراد خانی والدیبازگشت کرده با نگرشها

 را "نگتونیبن"الج  کیلی مختلف تحصیسالهاان دری دانشجوی نگرشها1943ر سال او ابتدا د. جالب است

ابل رات قیینشان تغی آنان نسبت به والدیمشاهده نمود که نگرشهاسه کردوین آنها مقای والدی نگرشهابا

ج ینتا.ان مزبور تکرار کردیل شدن دانشجویالتحص سال بعد از فارغ20 را ین بررسی ایو.افته استی یتوجه

 که در ی کسانیعنی. ه استباً ثابت ماندیگر تقری دیلیالتحص آنان پس از فارغی از آن بود که نگرشهایحاک

-کار فارغگران که محافظهیبرال مانده و دیهمچنان لدا کرده بودند،ی پیاسی سیبرالی لینگرشهادانشگاه،

ن افراد ی ایتر آنکه،نگرشهان جالبیااز.کار بودند محافظهیاسی هنوز هم ازنظر س،بودندشده ل یالتحص

 یها کنندهینیبشی آنها پیی و نهای بعدین نگرشهایی تعی براینشگاهالت دایسال چهارم تحصدر

  . یالت دانشگاهی کسب شده در سال اول تحصی بودند تا نگرشهایقتریدق

ز ان بعد از فراغت این دانشجویند که ایبی میط اجتماعین ثبات نگرش را در محی ایوکام علت اصلین

دا یالن وهمسران آنها پیالتحصن فارغی ایدر نگرشها یکامل ی هماهنگیو.ل در آن قرار گرفته بودندیتحص

ار کرده بودند که ی اختیهمسرانل شده بود، حاصیرات نسبییشان تغی هم که در نگرشهایعده کم.کرد

  .شان داشتندی اهی با نگرش اولینگرش مخالف

ک عامل یعنوان ل را به ین قبیان، خانواده، همسر و از ای آشنایعنی شخص یط نگرشین پژوهش، محیا

رده  که شخص را احاطه کیط نگرشی از آنست که محیو حاکدهدید قرار میه و مهم مورد تأکن کنندییتع

 و یریرپذیین تغین مطالعه همچنیا. او داردی نگرشهایریگ بر شکلیعقطن کننده ویی تعیاثراست،

 ی نگرشهای که حاوییهاطیبعداً به محه داشته باشندویک سوی یکه پرورش یصورتانعطاف جوانان رادر

 ی دارایانشگاهدشی پیط اجتماعیغالباً مح. دهدینشان مراشوند  یموارد ه هستند،یگوناگون چند سو
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 یرشها نگی که دارای افراد و مردمیط، شخص از سوین محی است در ایشتری بیهایهماهنگها وشباهت

د است و یمحل برخورد آراء و عقا به فرض،اما دانشگاه بنا. شودی ماحاطه او هستند،یا نگرشهایمشابه 

 و انتقاد و مورد بحثوسه شده یگر مقایکدی با یردرسی و غی درسیهانهی مختلف در تمام زمیدگاههاید

ل، احتمال یمن دالیبه ه. شودی مطالعه میدگاهی هر دی مثبت و منفیهاغالباً جنبهرندویگیق قرار میتدق

  .  جامعه استیش از افراد معمولیمراتب بان به ی دانشجویر نگرشها براییتغ

. ستیافت کننده منفعل اطالعات و ارزشها نیگر دری، شخص دین بزرگسالیدن به سنیگر، با رسیاز طرف د

رفت امکان دارد که او هنوز هم یپذیم،شد ی را که به او گفته مییزهایشتر چی که بیبرخالف دوران کودک

ر قابل ی او تأثی نظام نگرشیت کنونین و وضعیشیات پی، اما تجرب باشدیدر معرض همان منابع اطالعات

 که ناظر بر مناظره و یبه عنوان مثال، برداشت کسان. ن اطالعات داردی پردازش ای، بر چگونگیتوجه

 خواهد داشت و نظر آنان یادی زید تفاوتهایبدون ترد،دگاه مختلف باشندیمباحثه دو نفر سخنران از دو د

ن ثبات نظر در یا. تواند کامالً فرق داشته باشدی را مغلوب کرده است میگریک دی  کدامنکهیدر مورد ا

شود که در هر ی است که در آنها وجود دارد و سبب می خاصینشها و نگرشهایمورد افراد بخاطر وجود ب

فشار در جهت .ر شوندیر و تفسی تعبی موجود وید در چهارچوب و برحسب نگرشهایفرد اطالعات جد

آسانتر رند،یگی موجود شخص جا میشناختساخت  که درییشود که باورهاوارزشهای باعث میشناختثبات

  ینگرشک شخص،یبه عنوان مثال اگر در . ندریگی نمین چهارچوب جای که در اییرفته شوند تا آنهایپذ

تر ار آمادهیبسن ی نسبت به هروئیرش اظهارات منفیجاد شده باشد، درپذی نسبت به مواد مخدر ایمنف

مان مثبت و سنده ریک نوین اگر نگرش او نسبت به یهمچن.رفتن عبارات مثبت درباره آنیاست تا پذ

 یها مثبت و نسبت دادن جنبهیرفتن نقطه نظرهای پذی او برایآمادگ باشد،یگر،منفیسنده دینسبت به نو

قاً ی دقیفت که اگر اطالعاتتوان گی میبه طور کل.سنده دومی نویشتر است تا برای بسنده اولیخوب به نو

 یارفتن آن جنبهیل به پذیک فرد همواره تمای عرضه شده باشد،یا مطلبیک مساله یدرباره دو جانب برابر،

  .ردیگی و نگرش موجود او جا میدارد که بهتر در چهارچوب شناخت
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. شودی آغاز میریادگیند یک فرای نگرش مقدمتاً به صورت یریگتوان گفت که شکلیب مین ترتیبه ا

 یندهایاثر فراردوبریگیماموضوع خاص قراری ییک شیات مربوط به یشخص درمعرض اطالعات وتجرب

 که نگرش شکل گرفت، اصل یاما وقت. کندیدا میا موضوع پی ی نسبت به آن شید نگرشیت و تقلیتقو

ده یاو اطالعات رس.خواهد داشت منفعل نیگرحالتی فرد دیعنی.کندیدا می پیشی افزایتی اهمیختثبات شنا

ا یت ناهمساز را رد او اطالعان راستا،یدر ا.کندیر میر و تعبیتفستازه رابرحسب آنچه که قبالً آموخته است،

ها  است و نگرشیند مداوم و دائمیک فراین یظاهراً ا.ردیپذی میکندواطالعات همساز رابه آسانیف میتحر

ر قرار یی تغی برایاطالعاتهمواره در معرض رفتن آنها گذشته است، ازشکل گی طوالنیکه زمانی آنهائیحت

 انواع نگرشها که خوب یاما در عمل بعض.ر دادیی تغیتوان به آسانیا را مگر از نگرشهی دیاگرچه برخ.دارند

  .اندداً مقاومیر شدییمستقر شده باشند در مقابل تغ

 نگرشها معطوف یریگ بر شکلآنکهش ازی بیجتماعشناسان اد رواشیأکتم،یهمانگونه که قبالً اشاره کرد

 نگرشها و یریگن شکلیم که تفاوت بید همواره توجه داشته باشیاما با.ها استردادن آنییمتوجه تغباشد،

 خود یریگک نگرش شکلینکه یبه محض ا.  استی و قراردادیک تفاوت مصنوعیردادن نگرشها تنها ییتغ

 در مورد ین هر بحثیر قرار دارد، بنابراییا الاقل در معرض تغیت ر اسییکند، در حال تغیرا آغاز م

لد و یکرج، کراچف(گر از محققان ی دیبعض.ز مرتبط استی آنها نیریگماً با شکلیردادن نگرشها، مستقییتغ

  .اندر دانستهین نگرشها را چهار عامل زیعوامل تکو) 1962، یباالچ

از خود، موانع و ی رفع نی فرد برایتهایان فعالیدرجر :ندکی شخص را برآورده میازهایآنچه که ن -1

اء عوامل، ینسبت به اش. آورندی را در او بوجود میاژهی ویرند که نگرشهایگی بر سر راه او قرار میمشکالت

رسانند، نگرش موافق و مثبت یش می را به هدفهایآورند و وی او را برمیازهایل و اشخاص که نیوسا

به عنوان . کندیدا می پی منفیشوند نگرشهایش میدن او به هدفهای که سد راه رسیعنسبت به موانو

اند رغم همه مشکالت موجود باز هم حاضر شدهیاند و علک کالس درس نشستهی که در یانیدانشجومثال،

کنند که نسبت به درس و یل ادامه دهند، ثابت میده و همچنان به تحصین مشکالت را بجان خریا

د آمده است که به افراد یآنان پدن خاطر درین نگرش مثبت به ایو ا مثبت دارند ی نگرشلیتحص
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ه ی باالتر رتبه و پایافت مدارکیل کردن و دری با تحصی که معلمیاز مادیا نیگذارند، یلکرده احترام میتحص

  .ابدییش میدهد و حقوقش افزایر گروه مییرد و تغیگی میدیجد

 ی شخصیجاد نگرشهایازها که در ایعالوه بر ن .ا فرد خاصی ییا شیه موضوع  کسب اطالعات دربار-2

مثالً اگر . ر دارندی او تأثی نگرشهایریگجاد و شکلیز در ایکند نی که شخص کسب میموثرند، اطالعات

اگر اما . ز نسبت به آن نداردی نی نداشته باشد، طبعاً نگرشی اطالعاتی درباره بمب نوترونیاا جامعهیشخص 

 یز آنرا برایانگ مطرح کنند و کارکرد وحشتی در مورد بمب نوترونییهاون بحثیزیو و تلویا رادیها روزنامه

دا کرده و در جهت ی نسبت به آن پیها نگرشن بحثیدن ایا شنیمردم روشن کنند، مردم با خواندن 

  .دیآید می نگرش موافق در آنها پدین سالحیم چنیتحر

م اطالعات الزم درباره همه مطالب را به دست یستی جهان امروز، همه ما قادر نیدگیچیاما به خاطر پ

، در ی ما در دوران کودکی براین مراجع اطالعاتیا. می متوسل شویم که به مراجع اطالعاتیم، ناچاریآور

و  و همکاران ی گروهیهاها و در جامعه رسانهیخانواده پدر و مادر، در مدرسه معلمان و همشاگرد

 از عوامل شکل دهنده نگرشها منابع اطالعات و یکیب در واقع ین ترتیبه ا. ان ما هستندیدوستان و آشنا

  . ما هستندیمراجع صاحب نظر در زندگ

جاد ی شخص با گروه در ای مهم انسان است و همبستگیازهای از نیکیاز تعلق به گروه ی ن.یتعلق گروه -3

 یی گروههاینده اعتقادات و سنتهاینما شخص،یان گفت که نگرشهاتویم. ارد دیر حتمی او تأثینگرشها

ازمند یگران نیت دیود به حما خی حفظ نگرشهایبران فردیعالوه بر ا.  جزء آنها استاست که شخص

 یشود که کودک به عنوان عضویمن همچون خانواده سبب ی نخستیتعلق شخص به گروهها.است

 مشابه ییش نگرشهایشاپیز فرد پی نیگاه. اده را در خود شکل دهد مشابه با نگرش خانویخانواده، نگرشاز

نجا الزم به یالبته در ا. کندیدا میت داشته باشد، پیدوار است در آنها عضوی که امی گروهیبا نگرشها

ز یست، نگرشها نی منفعل و بدون چون و چرا نیارندهیرفتن از گروه پذیر پذیح است که شخص در تأثیتوض

ند که یگزیشخص آن دسته از نگرشها را برم گروه،یان همه نگرشهایاز م. هستندیها انتخابتمانند شناخ

  .ده استیچیم و پیرمستقی فرد غینگرشهار گروه بریب تأثین ترتیبه ا. شند او بایازهای نهبرآورند
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 راتی از تأثیکیچنانکه اشاره شد . ت او هستندی فرد منعکس کننده شخصینگرشها. ت فردی شخص-4

 ی گروه هماهنگیعضا ای او نسبت به نگرشهای فرد آن است که در نگرشهای نگرشهایدهگروه در شکل

.  وجود داردیی تفاوتهایباز هم از نظر نگرشان افراد هر گروه،یها در من کوششیرغم ایاما عل.به وجود آورد

 ی نگرشهای دارایص خایهاتیگر معموالً شخصی دیاز سو. ت افراد استی از شخصین تفاوتها ناشیا

ت اقتدارطلب یبه عنوان مثال شخص.  استی هماهنگی دارایتی شخصی هم هستند که با همان الگویخاص

گران ی دیگذشت زمان نسبت به خطا، عدم ی، تعصب افراطی چون جمود فکرییهایژگیکه با و

 یابد نگرشهاییها تجسم م"ینئوناز" چون ییگروهها همراه است ودرافرادویپرستتی وملیونژادپرست

د، مخالف با حضور یرسفی غیآن جمله است نفرت نسبت به نژادهااز.رساندیهور مز به ظی را نیمشخص

 و خشن و اعمال یکتاتوری دیهاستمی از سیا پناهندگان در کشور خود، طرفداریا مهاجران یان یخارج

  .شانیخشونت نسبت به مخالفان و آزاداند

  

  ر نگرشیی تغیهاهینظر -4

 کردند ی، سع1940 یان سالهایکردند، اما بعد، در پایقناعت مگرشها، نیریگشناسان ابتدا به اندازهوانر

ن نوع مطالعه اصوالً دو هدف دارد که در یا. ر دادییابند که به کمک آنها بتوان نگرشها را تغی بییندهایفرا

-ی رخ میر نگرش چه اتفاقییهنگام تغد که به ید دیدر درجه اول، با: شوندیجه منجر میک نتیت به ینها

ن ی ارائه شده در ایهاهی که نظریپژوهشگران. ر نگرش را روشن کردیی تغیدهد؛ در درجه دوم، راهبردها

  .ن هدفها برسندیاند، با استفاده از ابزارها و اصول مختلف، به ا کردهیاند، همه سعفصل را فراهم آورده

  

  کیس شدن کالیر نگرش با شرطییتغ -1- 4

ن است که اگر یمنظور ا. شودین است که نگرشها آموخته می بر ای، اعتقاد کلی اجتماعیشناسدر روان

م شد که آنها چگونه و چرا ی راحت متوجه خواهیلیم، خین کنییوه آموخته شدن نگرشها را تعیم شیبتوان
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ر نگرشها را در ییو تغ یریادگی یسمهایاند مکانن اساس، پژوهشگران توانستهیبر ا. کنندیر مییتغ

  .شگاه کشف کنندیآزما

 از یکیک محرک با یک، عبارت است از همراه آوردن ی شدن کالسی شرطیعنی، یریادگیوه ین شیترساده

ک یک موضوع و ین ی رابطه بید، وقتیگوی، میه، به طور ضمنین نظریا). موجود زنده(سم ی ارگانیپاسخها

توان ین، میبنابرا. ابدییر مییشود، نگرشها تغی برقرار میان رابطهین چیا وقتیکند یر میی تغیپاسخ عاطف

.  کردیا مثبت، شرطی ی منفی را، با همراه آوردن آنها با محرکهای نسبت داده شده به کلمات خنثیمعنا

ر و د...)  وی، فرانسوییای، اسپانی، سوئدی، هلندیرانیا(ه کرد ی تهی خنثی از اسامیتوان فهرستیمثالً م

س، یدوست، خسور، مهمانیغ( نوشت ی را بطور تصادفیا منفیز کلمات مثبت یک از آنها نیمقابل هر 

ن صورت که در مقابل یل شد، بدیاما در دو مورد استثنا قا...) ف، متمدن و یحال، شریبا، بیزشت، ز

حتماً محرک » یسوئد «یرا آورد اما در مقابل کلمه خنثا) بایمثل ز(شه محرک مثبت یهم» یهلند«

تها یها نسبت به ملی آزمودنیسنج، نگرشهااس نگرشیک مقیحال اگر با . د کردیرا ق) مثل زشت (یمنف

. ها، نگرش مثبت دارندیسه با سوئدیها، در مقایده شود، آشکارا معلوم خواهد شد که نسبت به هلندیسنج

را در مقابل » زشت« و یل سوئدرا در مقاب» بایز«ن صورت که ی دو صفت را عوض کنند، بدیحال اگر جا

زانا و «. ش اول خواهد شدیجه عکس آزمای تکرار کنند، نتیگریش را با گروه دیسند و آزمای بنویهلند

، »ز و همکارانشیبرکووت«و » کیتار«و » روشن« کلمات یاند معنا، به نوبه خود، توانسته»همکارانش

» دادوار«،»کیتار«،»روشن«ه افراد،از کلمات ن صورت کیبد. کنندیرا شرط» جرج«و » ادوارد «یاسام

ن نوع رابطه برقرار کردنها یا ای شدنها ین نوع شرطیز ای شما نیحتماً برا.دیایا بدشان بیخوششان »جرج«و

 نکرده ی پرستاره، خدایز و آسمانیانگ دلیی، با هوایک شب بهاریبه عنوان مثال، اگر در . ش آمده استیپ

 شما ی مسلماً احساس همان آب و هوا و مشاهده همان آسمان پرستاره براد،ی کرده باشیتصادف سخت

ا باز ید، آی را به هم بزنی نامزدیا اگر اسم نامزد شما سارا باشد و پس از مدتی. ند نخواهد بودی خوشایلیخ

د کرد و ین کلمه سارا و شکست در عشق ارتباط برقرار خواهیهم از کلمه سارا خوشتان خواهد آمد؟ ب

  .د داشتی خواهید شد و نگرش منفی خواهیواقع نسبت به کلمه سارا شرطدر
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با، با یار زین صورت که محصوالت را با مناظر بسیکنند، بدین روش استفاده میز از همیغ نیدر تبل

ن صورت یبد. آورندی شناخته شده همراه میتهایا با شخصیند ی خوشای مورد عالقه مردم، با بوهایقیموس

کنند ی می که در جام ملتها بازییستهایدکننده پوشاک به همه فوتبالی تولی از شرکتهایکیکه مثالً 

م یکنان تیچون اکثر مردم، مخصوصاً جوانان، باز. کند که آرم آن شرکت را دارندیم می تقدییلباسها

-ی می شرطکنند و درواقعیدکننده پوشاک رابطه برقرار مین آنها و شرکت تولیفوتبال را دوست دارند، ب

شود معموالً یگار می صحبت از سیامروزه، وقت.  جالب استیلیگار مخصوصاً خیغ در مورد سیتبل. شوند

 حاد، دندانها و یهایماری کوتاه، سرفه، بینقص سالمت، نفسها: دهدی به شونده دست مین تصورات ذهنیا

 یگار سعیدکنندگان سیاما تول. رست مرگ زودی و در نهاییاه، انگشتان رنگ و رورفته، کم اشتهای سیلبها

ن صورت یبد. گار را کمرنگ جلوه دهندی نسبت به سین نگرش منفیا ای ی منفین تصورات ذهنیکنند ایم

 مسابقات یلهای اتومبیمثالً، رو. آورندی تازه به وجود می مثبت ارتباطهایلی خیگار و محرکهاین سیکه ب

 یخواه هستند و به کارهاجانی که هی کسانیها و کفشها لباسی رویا حتی آنها یا در لباسهایسرعت 

  .کنندی خود را چاپ میدی تولیگارهایآرم س) ل سقوط آزادیاز قب(زنند یار خطرناک دست میبس

. سم استوار استی ارگانیرارادیک پاسخ غیک محرک و ین یجاد ارتباط بیک اصوالً بر ای شدن کالسیشرط

نند، بدون آنکه یان ببی جهان کت و شلوار هاکوپیبردارر تن قهرمان وزنهون بیزینندگان تلویمثالً، اگر ب

 کردن کنشگر یاما شرط. ردن آن دو ارتباط برقرار خواهند کی داشته باشند، بیتین کار فعالیخودشان در ا

در . افت کندیت دریت تقوی وارد عمل شود و در نهایسم به طور ارادیکند که ارگانیجاب میاا عامل،ی

 راه انداخته که در آن یقی، تحق»کارل هاولند«ل، به نام ییشناسان دانشگاه  از روانیکی، 1950 یهاسال

  .ر نگرش به کار برده استیی شدن کنشگر را در مورد تغیه شرطیاصول نظر

-ید میشود که خودشان برآنها تأکی ارائه می، اصول)1953(ن پژوهشگر و همکارانش ی ایدر کتاب اصل

که ابند ییر میی تغیتنها زمانک موضوع استوارندوی مربوط به یرهام که نگرشها بر باویکنی میرادآوی.کنند

ت ی تقویلین که خیرند مگر ایگیم را نمی اعتقادات قدی جایدیاما اعتقادات جد.ابندیر ییز تغیباورها ن

ت یشود که تقویر م تکرایرفتار موجود زنده زمان: ن استیز همی شدن کنشگر نیاصل شرط. کننده باشند
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شود و جزء وجود ی تکرار میزمان) ک باور استیت دادن به ینیکه ع(سم یگر، رفتار ارگانیبه عبارت د. شود

. ه شود، تکرار نخواهد شدیبرعکس، اگر همان رفتار موجب تنب. افت کندید که پاداش دریآیسم درمیارگان

  .ر دادییتوان نگرشها را تغیت باورها، میط تقوین، با دخالت کردن در شرایبنابرا

 یریگی پیبرا! ام قانع کنندهی پار موفق شد؟ معلوم است، بان کید در این است که چگونه بایاما سؤال ا

 به یام کوتاهین را اندازه گرفت، بعد پیک موضوع معید نگرش او نسبت به ی شخص، ابتدا بایل باورهایتحو

آنگاه دوباره نگرش او را اندازه گرفت .  خالف جهت موضع اوست دریلی دالی که دارایامیگوش او رساند، پ

  ر کرده در کدام جهت و تا چه اندازه؟ییر؛ اگر تغیا خیر کرده ییتا معلوم شود تغ

: کنندیم میر دهد، به سه مرحله تقسیی آنکه بتواند نگرش را تغیام را، برایهاولند و گروه او، پردازش پ

ام دقت یت کرد که به پی هداید او را طوریردادن نگرش شخص، ابتدا بایی تغیبرا. رشیدقت، فهم و پذ

ام را ی پی کرد تا محتوایی ارائه داد که آن را به طور روشن بفهمد و، باالخره او را راهنمایام را طوریکند، پ

ه سخن ب. ام موافق باشدیزد تا با پیانگیفرد را برم.کندیفا می ایادیت نقش بنیه تقونجاست کیا.ردیبپذ

 یشود و نگرش قبلیرش او تکرار میعمل پذکند،یافت میپاداش درام،یرش پی فرد، به دنبال پذی وقتگر،ید

  .ابدییر مییاو در جهت موردنظر تغ

-یز اضافه می و عمل را نی، به سه مرحله فوق، دو مرحله نگهداری اجتماعیشناس پژوهشگران روانیبرخ

 ین پژوهشگران، برایبه نظر ا). 1969ر، یمک گا(شود یفتار مساعد مل نگرش به ریجه تبدیکنند که در نت

 ید برایرد، بلکه بایرش قرار گید مورد توجه، درک و پذیجاد کند، نه تنها بای ایدیام، رفتار جدیآنکه پ

  . حفظ شودیمدت طوالن

ر رفتار ییه شود و تغرفتیرندگان پذید داشته باشد تا از طرف گی باییهایژگیام چه وید که پید پرسیحاال با

ام یمنبع پ: ل کرده استیر را تحلی زیرهاین سوال، هاولند متغی به ایی پاسخگویآنها را موجب شود؟ برا

 شنونده و یهایژگیام، وی، خود پ)شودی نسبت داده میام به چه کسیا پیکند یام را ارسال می پیچه کس(

ن جمله یصه کردن کل مطالب باال، معموالً از ا خالیبرا. شودیق آن ارسال میام از طری که پیکانال

  » د؟یگوی چگونه م وی را به چه کسیزی، چه چیچه کس«: کنندیاستفاده م
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  د؟یگویمچگونه و          یس        را          به چه کیزی       چه چی چه کس

                                                                      

                   

  

  

  امیمنبع پ: یچه کس - 1- 4-1

ام یت است که پین واقعیهدف آنها نشان دادن ا.  انجام گرفته استیادیقات زیام تحقیدرباره قدرت منبع پ

تواند قانع کننده یشود، میا به او نسبت داده میکند ی که آن را ارسال میتا چه اندازه، برحسب شخص

ن است که معلوم شود، صرفنظر از یتر، منظور ابه سخن ساده. ام داردی که خود پییساس محتواباشد نه برا

 که یا منبعیا منبع معتبر، یآ. ام اثر بگذردی پیتواند بر قانع کنندگیام، منبع آن تا چه اندازه می پیمحتوا

اشد؟اعتبار منبع، اعتماد به ر نگرش بییتواند در نفس خود، عامل تغیکند، می میشنونده با آن همانندساز

ت و قصد یصالح: ر، دو عامل مورد مطالعه قرار گرفته استین متغیدر رابطه با ا. شودیام را موجب میپ

  .قانع کردن

 استادان با یهامثالً گفته. میشویل می قایقدرت قانع کنندگشتریتدار و مشخص،بی افراد صالحیمعموالً بر

 ی را برایده، پژوهشگران متنین پدی نشان دادن ایبرا. میریپذیتر متجربه و پزشکان متخصص را راحت

به . ن سالمت صحبت شده بودی تضمیخوانند که در آن راجع به تعداد ساعات خواب الزم برایها میآزمودن

گر یمه دیدر مورد ن. زه نوبل نوشته استی از برندگان جایکیند که متن را یگویها می از آزمودنیمین

سه با نوشته یزه نوبل، در مقاینوشته به اصطالح برنده جا. دهندیک معلم نسبت میها، متن را به یآزمودن

  ).1966نسکو، یباچنر و آ(دهد یر مییدار تغیها را به طور معنیمعلم، نگرش آزمودن

بع ست، نسبت به منی که جالب نیمنبع. ابدییشود، اعتبار منبع کاهش می قصد منبع آشکار می اما، وقت

نگر، یوالستر و فست(شود یاز به دست آورد، مؤثر واقع میام امتی با پیخواهد به نحوی که میگرید

امیمنبع پ امیکانال انتقال پشنوندهامیپ   
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کنند که مردم دوست ندارند احساس ین مییت تبین واقعیده را با این پدی ایشناسان اجتماعروان).1962

شان یدهد که آزادینها دست من احساس به آیرا ایر دهند، زیید آنها را تغیخواهند عقایگران میکنند که د

شود یشتر اعتبار داده می که در خالف جهت منافع خود استدالل کند، بی منبعبرعکس، به.افتدیبه خطر م

طبق . کنندین میی اسناد تبیهاهین واکنش را با نظریا) 1981 (یگلیوود و ا). 1966گران، یوالستر و د(

رود عمل ی که ظاهراً برخالف آنچه از او انتظار میه شخص بی ذاتیزشهایها، نسبت دادن انگهین نظریا

 که در آنها، ییهایآگه.ورزندید مین اصل تأکی ای رویاهغات گیتبل. ار آسان استیکند، بسیم

شتر اثر یاالمکان کمتر از آن استفاده کنند، بیکنند که مردم حتیه میدکنندگان گوشت قرمز توصیتول

د، یبدون ترد. دکنندگان گوشت قرمز ندارندی را از تولیین حرفهایدن چنیار شنرا، مردم انتظیز.گذارندیم

سبت دهند نه  به آنها نی انسانیزشهایدوار خواهند بود که مردم انگیدکنندگان گوشت قرمز امیتول

ت ی خود هدایت حفظ سالمت جسمشود تا آنها مردم را در جهی که موجب مییزشهای انگ.ییسودجو

  .کنند

 که همان محتوا را دارد اما از یگریسه با منبع دیدهد، منبع جذاب، در مقای نشان میشگاهیآزماقات یتحق

ت یز ارزش تقوی با شخص قانع کننده نیهمانندساز. شتر قانع کننده استیست، بینظر ظاهر جذاب ن

م ین خود تقسیا ب او رییبایم و زیشویک میم، در واقع با او شریریپذیدگاه او را می دیوقت.  داردیکنندگ

کنند، ی مینما همانندسازیست که نوجوانان و جوانان با ستارگان مشهور سیل نیدلین، بیبنابرا. میکنیم

ست که تعداد یل نیدلین بیهمچن. آورندی دهند و حرکات آنها را در میش میشان را مثل آنها آرایموها

  .کنندی مید همانندساز که آنها را قبول دارنیان با استادانی از دانشجویادیز

افتد که ین، اغلب اتفاق می دارند، بنابرایادی زیم که متخصصان و اشخاص جذاب، قدرت قانع کنندگیگفت

به . شودیر نگرش ما میین عامل تغیه خودمان، مهمتری شبیالیا خی یک شخص واقعی با یهمانندساز

ز داشته ین احساس را نیم و ای جذاب تصور کن وارد به امور ویا مادر خود را فردیعنوان مثال، اگر پدر 

ر خواهد یی که نگرش ما را تغ خواهد بودین عاملین احساس مهمتریم، همیم که به آنها شباهت داریباش

 که از یگریادراک اشخاص ددادها رابایمردم قبول دارند که ادراک خود ازرو درصد 80قات، یطبق تحق.داد
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 را یسه اجتماعی از عناصر مقایکینجاست که یا. کنندیسه میهت دارند، مقانظر ارزشها و باورها به آنها شبا

  .میابییباز م

د به الکل ی شدی که از وابستگیمثالً، شخص. کنندید می تأکیلی خی همانندسازی رویاری همیگروهها

قطع کند، رد که توانسته است مصرف الکل را یت قرار گیق و حمای مورد تشویبرد، اگر از طرف فردیرنج م

ق کننده توانسته باشد عادت یاگر تشو.  به الکل را کنار بگذاردیشتر شانس خواهد داشت که وابستگیب

 را انجام ین کاریتواند چنیز می نق شدهین خواهد بود که تشویومش ارون کند، مفهیخود را از سرش ب

ن یبه هم. ز کاربرد داردیاد مخدر نن استدالل در مورد مصرف مویهم. افت کندیام او را دریدهد و در واقع پ

 که به ین، کسانیهمچن.  هستند که قبالً خودشان معتاد بودندیاد معموالً کسانیان ترک اعتیل، راهنمایدل

الت ی هستند که قبالً تمای خود غلبه کنند، اغلب کسانیکنند تا به پرخاشگریاشخاص پرخاشگر کمک م

ت ی و هدایانداز راهیان زنا با محارم را اغلب کسانیه قربانرسان ب کمکی داشتند، و گروههایپرخاشگر

  .ن تجربه را داشتندیکنند که قبالً خودشان ایم

 قانع کردن ی برایله ارزشمندیتوان وسیا فقط جذاب، می قابل اعتماد یک سخنگوین، با انتخاب یبنابرا

ک ساعت یگفت که یزه نوبل میبرنده جا، اگر »نسکوی باچنرو آ«شیمثالً، در آزما. ار داشتیگران در اختید

ن، یبنابرا! رفتندیپذیها آن را می حفظ سالمت است، آزمودنین مقدار خواب الزم برای بهتر،خواب شبانه

  . قدرت استیشه دارایام همیمنبع پ

ه  که بیار نشده است، شنوندهی که کامالً درگیاشنونده. ت داردیز محدودیام نین همه، قدرت منبع پیبا ا

 ییمایش س، خوی انداممثالً، خوش. ردیگیام قرار نمیر قدرت پی تحت تأثیلی ندارد، خیموضوع توجه جد

مند هستند اثر  عالقهیاسی که کمتر به مسائل سی دهندگانیتنها در مورد رأاستمداران،ی سیک پوشیو ش

محصول را به مقدار قابل تواند حجم فروش یدرست است که استفاده از افراد شناخته شده م.  داردیقطع

 که از او یت و صحبتین شخصید که رابطه بیآی به دست میجه زمانین نتیش دهد، بهتری افزایامالحظه

 سردرد را ی از داروهایکیتواند یم فوتبال میبان تگر، دروازهیبه عبارت د. رود قابل قبول باشدیانتظار م

شتر قدرت قانع یم فوتبال در مقابل سردرد باشد، بین مقاومت تغ او در جهت باالبردیغ کند، اما اگر تبلیتبل
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ام یم فوتبال، اثر پی باالبردن مقاومت تیغ برایغ خود دارو باشد خواه تبلیخواه تبل.  خواهد داشتیکنندگ

  .ز خواهد بودیشناسند ناچیک می که دارو را از نزدیبان بر کساندروازه

  

  امیپ: یزیچه چ - 2- 4-1

 از یکین است یا از احساسات؟ ایم یریل کمک بگیگران، بهتر خواهد بود از دالیاعدکردن د متقیا، برایآ

ز ی نیگریاما سواالت د. کنندی قانع کننده را مشخص میامهای پیریگ شکلی که حتین سواالتیتر یاساس

 به یی؟ پاسخگو خواهد داشتیام چه اثریز ارائه کرد؟ تکرار پیل طرف مقابل را نید دالیا بایوجود دارد؟ آ

ط درست ی شرایآنچه در برخ.توانند تعامل داشته باشندیها مریرا متغیست، زیشه ساده نین سواالت همیا

  .گر درست نباشدیط دیاست، ممکن است در شرا

 یشعارها.  دارندیار مهمیگاه بسیاست جای سیایکنند، در دنیدار می مردم را بیجانهای که هییبحثها

م به یادهی شنیاسیها و اجتماعات سییمایپم در اکثر راهی از اول انقالب به طور دا کهیمختلف و فراوان

 یهایآگه. شودین شعارها کمک گرفته میز از ایدر انتخابات ن. زندیانگی احساسات مردم را برمینحو

 از یارین همه، بسیبا ا. شودیم میجاد کردنها تنظیجان این نوع هیز معموالً براساس ای نیغاتیتبل

ز یل و منطق نیکنند افراد موردنظر خود را با کمک گرفتن از دلی میدهندگان سعیاستمداران و آگهیس

 آن در حق مردم یتهایل، جنای دادن شعار مرگ بر اسرائی متقاعد کردن مردم برایمثالً، برا. متقاعد کنند

ن یم خانواده، چنیت و تنظیل جمع متقاعد کردن مردم در جهت کنتریا، برایشوند، یادآور مین را یفلسط

شتر باشد، یک خانواده بی است، هر اندازه تعداد فرزندان یهیبد.  بهتریفرزند کمتر، زندگ: کنندیاستدالل م

  .ن غذا و پوشاک آنها به همان اندازه دشوارتر خواهد بودیت، تأمیامکان ترب

ن دو راهبرد، در هر یا. کندی نمی را نفیرگی دیکیجان؟ یا بر هیشتر اثر دارد یه کردن بی تکلیا بر دلیآ

شگاه جدا کرد تا اثر ین دو را در آزماید ایاما، تا آنجا که امکان دارد با. ندیآیگر میکدیام، اغلب به همراه یپ

د یقات جدیو تحق) 1949 (»گرانیهاولند و د«قات یتحق. ک به طور جداگانه معلوم شودی هر یقانع کنندگ
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. ت موردنظر وابسته استیدهد که انتخاب نوع راهبرد به جمعی، نشان م)1983 (»شو و همکارانیویکاچ«

 از نظر یا حتیستند، ی آشنا نیلیشه مورد بحث خیا اندی دارند، با موضوع یالت کمتری که تحصیافراد

غ یبلنه مورد تی که زمیدر مقابل، کسان. رندیپذی را زودتر میجانی هیامهایاند، پر شدهی کمتر درگیعاطف

خواهند مردم ی میاستمداران، وقتیس .شوندیتر قانع مل راحتیدن دالیشناسند، با شنی خوب میلیرا خ

س یا پلی ی و رانندگییغات اداره راهنماین، اکثر تبلیهمچن. شوندیزند، معموالً به ترس متوسل میرا برانگ

 تصادف یلهای اتومبیهاها الشهاز جاده یاریترسانند و در بسیاد می با سرعت زیراه، مردم را از رانندگ

دهند که ی نشان میر وحشتناکیم تصاویبه طور دا آنهایحت.گذارندید رانندگان میدر معرض دکرده را 

 یلیگذارند، اتومبیاند و در آمبوالنس مدهیچی که در پارچه پیجسد زن.اد استی با سرعت زیجه رانندگینت

  ...اند و که در آتش سوخته یکه مچاله شده است، کودکان معصوم

له موثر یشه وسیترس هم. ری راندن است؟ مسلماً خی به خشکیا کشتیدن ین کارها آب در هاون کوبیا ایآ

ر ییمردم درباره سالمت را تغ که بخواهند نگرش یمخصوصاً زمان متقاعد کردن مردم بوده است،یبرا

 جانسون و -استراکمن(د یقات جدیتحق). 1988گران، ی؛ رابرسون و د1965گران، یلوونتال و د(دهند

 استفاده از ی وادار کردن مردم براین ابزارهای از موثرتریکید که ترس ندهینشان م) 1994گران، ید

حل ارائه شده ند است، راهی ناخوشایجانهای از هیکیف، چون ترس یطبق تعر.  استیل ضدبارداریوسا

 یت منفی از تقویریادگیشناسان نجاست که روانیا. ودشیت میخود تقو اجتناب از ترس، خودبهیبرا

. ن برنده آن تکرار شودیشود که رفتار از بین رفتن ترس موجب مین صورت که از بیبد. کنندیصحبت م

، یی کمبود مواد غذای رویت، وقتی کنترل جمعیغ برایق مزبور نشان داده است که تبلین تحقیهمچن

ن، ترس، یبنابرا .شودیشتر موثر واقع میکند، بید میکودکان تأک یقطع حق اوالد، نقس سالمت جسم

تواند ی از اضطراب مین کرد که چه سطحیید تعین همه، بایبا ا.  است قانع کننده موثری از ابزارهایکی

ک یق کالسیک تحقیباره نیدر ا) 1953 (»شباخیس و فیجان«. ر نگرش را به همراه آوردیین تغیشتریب

تا مردم را به مسواک زدن ) دیشدوف، متوسط یضع(اند آنها از سه سطح ترس استفاده کرده.دانانجام داده

جادکننده ترس ی ایامهایکه پدهد یج به دست آمده نشان مینتا. شان پس از هر غذا قانع کنندیندانهاد
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) 1970 (»لوونتال «مثالً. ر سوال برده استیج را زین نتای ایقات بعدیاما، تحق. ن اثر را داردیشتریبمتوسط،

ن، یبنابرا.ج را به همراه آوردین نتای تربخشتیرضاد،یاخته است که براساس آن، ترس شد راه اندیقیتحق

ا ترس یجاد کرد یرس متوسط ار نگرش، بهتر است تیی تغیک درست است؟ برایکدام : دیتوان پرسیم

شنهاد شده به ی پیت راههایفیکه کبلجاد شده نباشد،یر مهم،شدت ترس ایرسد که متغید؟به نظر میشد

 قدرت قانع ید، نسبت به ترس متوسط، زمانیترس شد. اجتناب از خطر موردنظر باشدیراشنونده ب

رار داده ار شنونده قی در اختی اجتناب از خطر، راه مطمئن و معتبریکند که، برایدا می پیشتری بیکنندگ

 که وحشت زده است، یا شنونده.اهد داشت خو وجودیخطر اجتناب انفعالن صورت، یر ایدر غ. شود

  .د از آن فرار کندیداند چگونه بای فرو رود که نمین که در اضطرابیام فرار کند، نه ایدهد از پیح میترج

 که مردم را در ییامهایا پیکنند، یجاد می ایدیترس شد،ی جنسیهایماری که درباره بییامهاین، پیبنابرا

 روشن و یشوند که راههای موثر واقع میکنند، زمانیق میم خانواده تشویت و تنظیجهت کنترل جمع

 یهایماری، درباره اجتناب از بی است که مسئوالن امور بهداشتیان درازیسال. ار آنها بگذارندی در اختیعمل

  به ثمری آنها زمانیتالشها. کنندیم خانواده تالش می ناخواسته و تنظیهای از بارداریری، جلوگیجنس

  .اندار مردم گذاشتهی، روشن و ساده در اختی عملیجاد ترس، راههایده که ضمن ایرس

ل یگران، بهتر است تنها دالی متقاعد کردن دیا، برایاند که آن سوال را مطرح کردهیهاولند و همکارانش ا

ام یا پیگر، آید سکه را نشان داد؟ به عبارت یا، برعکس، هر دو رویموافق با نگرش موردنظر را ارائه کرد 

-ی باشد، فرق مین که شنونده چه کسیز، بر حسب این سوال نیا دو جانبه؟پاسخ ایک جانبه باشد ید یبا

-یام دوجانبه متقاعد میک جانبه آسانتر از پیام یبا پستند وی وارد نیلی که به موضوع خیکسان. کند

 یلیدانند، خیسبت به آن مسئول مشناسند و خود را نی خوب میلی که موضوع را خیبرعکس، کسان.شوند

، )1970 (»میجونز و بر«اما . دانند که سکه دو رو داردیرا میشوند، زیک جانبه متقاعد نمیام یآسان با پ

ک ی( سکه یک رویل کرده و کامالً مطلع را، تنها با نشان دادن یتوان اشخاص تحصی میمعتقدند که حت

ا به اشتباه ین اشخاص فکر کنند که هدف گول زدن یه، اگر ان همیبا ا. ز گول زدین) جنبه از موضوع

ام ی که ضد پیلیجه بردالیشود و در نتید میشان تهدیواداشتن آنها است، احساس خواهند کرد که آزاد
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ام یشود، در مقابل پیک جانبه متقاعد میام ی که با پیم، فردیالزم است بدان.است متمرکز خواهند شد

 ی از جناحهایکیغ، طرفدار ی که، بر اثر تبلیتر، کسانبه سخن ساده. هد بوداوز حساس خیمتضاد آن ن

گر قرار دارند و موضع خود ی دیغات جناحهایر تبلیز دارند که تحت تأثی را نین آمادگیشوند، ای میاسیس

د غات مخالف را از دسترس افرای آنکه تبلیغ کنندگان، براین علت است که تبلیبه هم. ر دهندییرا تغ

خواهند بفروشند ی که میغات خود به عناصر نامناسب با محصولی در تبلیموردنظر خود دور کنند، گاه

ن یا. یادیب بنی اشاره کنند نه معایار جزئیب بسیالبته آنها کامالً توجه دارند که به معا. کنندیاشاره م

ر یی تغینده برایاحتمال دارد در آشند که یندی بیلیش به دالیشاپیکند تا پیراهبرد شنوندگان را آماده م

 جهیشباهت دارد، در نت» ح واکسنیتلق: ونیناسیواکس«ده به ین پدیچون ا. نگرش آنها به کار برده شود

مثالً، . رندیگین روش کمک میغات به شدت و به طور گسترده از ایتبل.ده شده استینام» ح نگرشهایتلق«

-یشه خواب داشتن بنز را مین که همیران شده بود، با ای وارد اانیل ژی که تازه اتومبید، زمانیآیادم می

اد یمعلوم است، ز«: گفت. ان سوال کردمیت ژیفیل درباره کیشگاه اتومبی از صاحبان نمایکیدم، از ید

ک یبرد و ین، شما را به شمال میک استکان بنزیدر عوض، ... ف است و یت ضعیسرعت ندارد، از نظر امن

-یم. »ماندی و جانت سالم میرویواشتر می، یکنیگرداند، پولت را دود هوا نمی را برمگر شمایاستکان د

  .ردیگیار شنونده قرار میب اشاره شد، بعد، بالفاصله محاسن در اختید که ابتدا به معاینیب

وار ده استین عقیرد، بر ایگی مورد استفاده قرار میا اجتماعی یدن به اهداف تجاری رسی که برایغیتبل

فعاالن . تاً مورد قبول واقع خواهد شدیام قانع کننده، اگر به حد اشباع تکرار شود، نهایاست که هر پ

ل است که در انتخابات مختلف، همه ین دلیکنند؛ و به همید مین اصل تأکی ای رویلی خیاسیس

  .»...ان وی بی آزاد،ی، عدالت اجتماعییقانونگرا«: کنندی تکرار میکسانیک داوطلب، سخنان یطرفداران 

اند نشان داده) 1968 (»لریلسون و میو«.  خوب جاافتاده استیلیخوه ارتباط،ین شیرسد که ایه نظر مب

. کندیدا می دوام پیر به مدت طوالنیین تغیر دهد و اییشتر شانس دارد که نگرش را تغی بیام تکراریکه پ

ر نخواهد یام تأثیپ.د کرده استیی بحث قرار گرفت، تأ، که قبالً مورد»زیرنیمک گا« ین مشاهدات را الگویا

شود که آن را بهتر به ی موجب میم که تکرار هر مطلبیدانین که به حافظه سپرده شود و میداشت مگر ا
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ن یاند که انشان داده) 1979و و همکاران، یویکاچ (یقات بعدین همه، تحقیبا ا.میحافظه بسپار

آور نه تنها کسالتکند،ی تجاوز مینیام از حد معی پ تکراریجه اول، وقتدردر. داردییتهایمحدودراهبرد،

دهد یام به شنونده مجال میدر درجه دوم، تکرار پ. داردی و انکار آن وا مد شنونده را به طریشود، حتیم

تر خواهد شکارد، ضعف آنها آناساس باشیل بین دالیاگر ا. فکر کنددهد،یام ارائه می که پیلیتا درباره دال

اساس، کهنه و گول زننده را یتوان سخنان بیچقدر م!  نخواهد داشتیچ اثریواقعاً هب،یک فریشد؛ تکرار 

  ماً تکرار کرد و انتظار اثر هم داشت؟یدا

  

  شنونده: یبه چه کس -3- 4-1

ها ارسال  آنیام برای باشد که پید متناسب با افرادیام باین است که محتوا و سبک پیده بر ایمعموالً عق

ر مربوط به شنونده را یاند اثر دو متغ کردهین گفته واقعاً درست است؟ پژوهشگران سعیا ایآ. شودیم

  . و سطح دقتی سطح رشد ذهن:رعبارتندازیآن دومتغ.ن کنندییتع

ن، یبنابرا. ردیرش قرار گید مورد دقت واقع شود، درک شود و مورد پذی موثر واقع شدن، بای، برایامیهر پ

 یار قویز بسی دارند و قدرت فهمشان نی باالتری ذهنیهایی که توانایل کرده، کسانی مورد افراد تحصدر

 شنونده ی برا.روندی نمیر بار هر حرفی زیافراد باهوش به آسان.  قانع کننده باشدیلید خیام بایاست، پ

؛ 1949گران، یهاولند و د(نه ین زمیه در ایقات اولیتحق.تر باشد برابر هوشمندانه5/1د یام بایباهوش، پ

 تحت عنوان یغاتیلم تبلی فیک سریهاولند، . د کرده استییها را تأن گفتهیا) 1959ز و همکاران، ینیج

کنند، یامها خوب توجه میل کرده، به پیسربازان تحص. دهدیبه سربازان نشان م» م؟یکنیچرا جنگ م«

اما، . دهندیر نگرش مییگران تغیشتر از دیدارند و بیفهمند، خوب در حافظه خود نگه میآنها را خوب م

: دهدیح مین توضیده را چنین پدی، ا)1968 (»ریگامک«. دندهیج را نشان نمین نتای همیقات بعدیتحق

ن، در یشتر اعتماد دارند؛ بنابرای افکار خود بی و درستی ذهنیهاییل کرده، به توانایا تحصیافراد باهوش 

  .کنندیشتر مقاومت می بیع کنندگ قانیمقابل تالشها
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رندگان را ی گی باالیهایین است که توانایحلها ا از راهیکید کرد؟ یام چه بای موثر واقع شدن پیخوب، برا

 که تنها یامیده، پیچیام پیاند که پشناسان نشان دادهروان. ام را متناسب با آنها فرستادیدرنظر گرفت و پ

 یامیپ. ز اثر قابل توجه داردیل کرده نیفهمند، بر افراد تحصی آن را می عاداشخاص آگاه و باالتر از مردم

  . قانع خواهد کردیهوش را به آسان قابل فهم باشد، افراد کمیکه ساده و به آسان

ن است که اگر یا، منظور ایآ. میآوری دارد که در مورد آن به عمل می به دقتیام بستگیم که اثر هر پیدید

 ی کار با موضعی ابتدااگر در !ری و خیم، اثر آن کمتر خواهد شد؟ بلیام گوش دهی به پیپرتسهمراه با حوا

را دقت ی موجب خواهد شد که اثر آن بر ما کم شود، زیپرتحواسم،یکند موافق باشیام ازآن دفاع میکه پ

، یپرتحواسم،یفق نباشام موایرعکس، اگر با پب. می فراهم آوریلیل تکمید آن دالیی تأیشود که برایباعث م

م یه آن جستجو کنی علیلیم شد که دالیمند خواهرا کمتر عالقهیش خواهد داد، زیاثر آن بر ما را افزا

 طرفداران خود ی که برایاستمدارانین، سیبنابرا).1964نگر و همکاران، ی؛ فست1973گران، یبارون و د(

 آنها را جا یها از گفتهیکی ی طرفداران حتد دارند کهین نکته تأکی ایند، مخصوصاً رویگویسخن م

برعکس، اگر احساس کنند که احتمال دارد شنوندگان دشمنان آنها باشند، بهتر خواهد بود که . ندازندین

شود که آنها به یام موجب می پیرا دقت به محتوایام جلب نشود، زی پی محتوایماً رویتوجه آنها مستق

 و یاهی مسائل حاشین، بهتر خواهد بود که توجه شنوندگان به سوی بنابرا.ل مختلف بروندیافتن دالیدنبال 

ا راه یگانگان یه بی شعارها علی، راه انداختن برخیقی موسیمطرح کردن نوع: ت سوق داده شودیکم اهم

  .یزرگرانداختن جنگ 

  

  امیکانال انتقال پ: چگونه -4- 4-1

م و یدا کردی هم پیم، منبع معتبری مردم تالش کن ازیت نگرش گروهی هدایم که برایم گرفتی تصمیوقت

ام را ین است که کانال انتقال پی ماند ای که باقیز متناسب با شنوندگان فراهم شد، تنها کاریام نیپ

 که در نظر یام به اشخاصی رساندن پی است که برایالهیام، وسیمنظور از کانال انتقال پ. میمشخص کن
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 ی و تجاریاسی سیامهای انتقال پیداران، براهیاستمداران و سرمایس.ردیگیم، مورد استفاده قرار میدار

 ارتباط یبه هنگام روبرو شدن با رسانه ها. مان دارندی ایلی خی ارتباط جمعیهاخود، به قدرت رسانه

 از نظر یاد، حرکات خود را، نه تنها متناسب با محتوا و سبک گفتار، حتیاستمداران با دقت زی، سیجمع

ت ی اهمیلی که از نظر متخصصان ارتباطات خیر عناصریر و سای، انتخاب تصاویبردارلمی فینهای دوربیزبا

شود، ی، به آن اندازه که ادعا می ارتباط جمعیهاا رسانهیآ). 1989 و نبت، یفرر(کنند یم میدارند، تنظ

  دارند؟ یادیر نگرشها، واقعاً نقش بنیی و تغیریگا آنها، در شکلیاثر دارند؟ آ

ل ارتباط ی، مخصوصاً وسای ارتباط جمعیها رسانهی از پژوهشگران درباره قدرت واقعیادیتعداد ز

 اکثر مردم یر زندگیناپذیی جزء جدای ارتباط جمعیهادرست است که رسانه. د دارندیک، تردیالکترون

-یافت می آنها را دریاامهیپرت و سر به هوا، پ حواسیگوشهاشتر،یبن است که یت امر ایشده است، واقع

ت بد یفیشود تا کیم، هرچند که موجب میدی، همان طور که قبالً دیپرتاما حواس). 1976ومن، ین(کنند 

 که به ی زمانیبه عالوه، حت. کندی که دارد کم نمیامیت برد پیرد، از اهمیک مکالمه مورد توجه قرار نگی

افت یست که اصل مطلب را درینان نی اطمیم، جایدهیو با دقت تمام گوش میا رادیون یزی تلویهاگفته

 و یگلیا(شود ی درک میونیزی تلویامهای درصد اطالعات موجود در پ40 تا 30طبق مطالعات، تنها .میکن

شتر جزء ارتباطات سرگرم ی، هر اندازه بیونیزی متخصصان، اطالعات تلویبه نظر برخ). 1984ن، یکیچ

). 1991زکمپ، ( آگاه کننده، به همان اندازه کمتر درک خواهند شد ند نه اطالعاتیکننده به حساب آ

ن اجتماع هستند، چون آن را ییون، کودکان، نوجوانان و طبقات پایزین طرفداران تلویشتریها، بیطبق بررس

 مردم را یاسی و سی علمیهای که بخواهد آگاهیالهیآورند نه وسیله سرگرم کننده به حساب میمعموالً وس

  .ت کندی هدایه درستدر را

توانند به یرندگان منفعل را، که نمیون، اغلب گیزیو و تلوی، مخصوصاً رادی ارتباط جمعیهابه عالوه، رسانه

از کسب یده، در نگاه اول، امتین پدیدرست است که ا. دهندیل ارائه شده پاسخ دهند، هدف قرار میدال

 یلید، خیآی که به دنبال تفکر به وجود میر نگرشییغا تیاعتقاد : غ دولبه استیک تیشود، در واقع یم

د، ما ندهیقات نشان میتحق). 1967واتس، (افت ی دوام خواهد ،لیدن دالیتر از منفعالنه شنیطوالن
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-ی که خود آن دارد، آسانتر در حافظه خود نگه میام را، نسبت به اطالعاتی خود به پی شناختیپاسخها

 است که یست بلکه افکاریل نیکند، خود دالیشتر ما را متقاعد میام، بیدر پگر، آنچه یبه عبارت د. میدار

شوند، یها و مجالت درج م در روزنامهیده، وقتیچی پیامهایل، پین دلیبه هم. کندیجاد میام در ما ایپ

شتر قدرت یرسند، بیک به اطالع مردم می الکترونی ارتباط جمعیهاق رسانهی که از طرینسبت به زمان

، یگلین و ایکیچ(دهند یدن میشیشتر مجال اندیام بیرندگان پیرا به گیکنند زیدا می پیقانع کنندگ

1976.(  

ر نگرش، بهتر خواهد بود با شنوندگان یی تغیرسد که برایل گفته شده، به نظر میبا درنظر گرفتن همه دال

ن ینه ا)  بحث راه انداختیا گروههایکرد مثالً، با تک تک افراد تماس برقرار (ماً ارتباط برقرار کرد یمستق

 به توده مردم، به یام ارسالیا پی یونیزیام تلوین، اگر پیبنابرا.  کمک گرفتی ارتباط جمعیکه از رسانه ها

ج یون و بسیزیندگان تلویگو. شتر قانع کننده خواهد شدیدا کند، بی با شنونده شباهت پیتعامل فرد

زنند، با تو تو ی توده مردم حرف می برایآنها، وقت.  دارندییراهبرد آشنان ی خوب با ایلیکنندگان مردم، خ

شناسند و ی هر فرد را شخصاً مییکنند که گوی عمل میوه خودمان حرف زدن، درواقع طوریگفتن و به ش

  .اندستادهیبا او روبرو ا

 ی، نقش کمتر نظر مردمیده، در شکلی ارتباط جمعیهاتوان گفت که رسانهیت میا، در نهایآن یبنابرا

 ندارد یلیاما دلستند، یم نیخورد که مستقیف دو اثر به چشم مید، توصیات جدیدر ادب. ریدارند؟ مسلماً خ

  .جا و لفّافه: نباشندیکه واقع

 یوقت. شودیداد داده میک روی به ی ارتباط جمعیها است که در رسانهیتیمنظور از جا، عبارت از اهم

کنند، یم می که بر مردم دارد، تنظیداد را، متناسب با اثریک روی،مدت ارائه ی جمع ارتباطیرسانه ها

 یشتری بی، جای ارتباط جمعیهاداد، در رسانهیک رویهر اندازه .ز درست خواهد بودیلماً عکس آن نمس

ا به  تنهی جمعیها که رسانهی زمانیحت.  خواهد شدیاشغال کند، به همان اندازه از طرف مردم مهم تلق

گذارند ی میآورند، بر ادراک مردم اثر واقعی که به عمل مییکنند، با انتخابهایتها قناعت میگزارش واقع

استمداران مجبورند آنچه را ی، سیاسیغات سیتبلدر.ردیگین اثر تنها مردم را دربرمیو ا) 1994مک کامبز، (
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استمداران و ین سیشود که بین میجه ای نت.رندیدهند در نظر بگی مهم جلوه می ارتباط جمعیهاکه رسانه

به . دیآی بوجود میمی، مبارزه و مشاجره دای بحث اصلین موضوعهایی تعی، برای ارتباط جمعیهارسانه

ن که از رابطه ی نداشت جز ای، کار1988کا، در سال یس جمهور اسبق امرینتون، رئیل کلیعنوان مثال، ب

ر ین مسی او را به اجبار در ای ارتباط جمعیهادر واقع، رسانه. ند حرف بزینسکیکا لوی خود با مونیعشق

  .گذاشتی مردم اثر میشتر روی بها،دادند و مشاجرات او با رسانهیقرار م

دهد، جنبه ی را نشان می گروهیهات آنها از نظر رسانهی اهمی جنبه کم،دادهای رویدرست است که جا

ن است یدهند ای که انجام می تنها کاری ارتباط جمعیهاع، رسانهدر واق. ستیتر از آن نتی کم اهمیفیک

دادها، یوه ارائه رویش. کنندیداد مورد ارائه داده شود، انتخاب مید به هر روی که باییا فضایکه زمان آنتن 

دهد ی نشان میشگاهیقات آزمایتحق. تواند به ادراک مردم جهت دهدیآنها م» پوشش«ا ی» لفافه «یعنی

دادها، ین رویمالن اشود که مردم، به عایآنها موجب م یشتر از ارائه موضوعی ب،دادهایارائه قصه گونه روکه 

ند که در فقر یگوی سخن میها از فرد روزنامهیمثالً وقت). 1990، 1991نگار، یآ( نسبت دهند یعلت درون

 فقر یبرعکس، وقت. د او نسبت دهندت او را به خویت موقعیکنند مسئولیدا میل پیبرد، مردم تمایبه سر م

با . ردیگیشود، جامعه است که در کل موجب شماتت مردم قرار می می معرفیده اجتماعیبه عنوان پد

  .شودی شکل داده میاسی سین پوشش، به نگرشهایهم

-یند، مر شکل دهییا تغیتها را آگاهانه فراموش کنند ی، بدون آنکه واقعی ارتباط جمعیهان، رسانهیبنابرا

 ارتباط یهاوه رسانهی، ش)1955راد، (سنده ید، نوی از مقاالت جدیکیدر .  کنندیزیآمتوانند آنها را رنگ

ت را یرا معتقد است که واقعیدهد، زیستها، مورد انتقاد قرار مینی فمیتهای را، در ارائه بحثها و شخصیجمع

ستها را در حد ینی، مبارزات فمیتباط جمع اریهاسنده، رسانهین خانم نویبه نظر ا. اند کردهفیتحر

اند، اما ان نهضت را زدهی سوت پای ارتباط جمعیهابه عالوه، رسانه. اندن آوردهییتوز پانهی افراد کیجانهایه

  .انددهیستها جان تازه بخشینین کار به مبارزات فمیبا ا

 ارتباط یهاکند که رسانهیه خالصه من گفتی، همه مطالب باال را با ا)1994(بندورا، در کتاب تازه خود 

ت ی واقعی، ساخت اجتماعیبه طور کل ویمی خود تنظی کردن، استعدادهای نمادیهایی توانای، رویجمع
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 جا و پوشش تحقق یهادهیتوان با پدی است که میم اما کامالً واقعیرمستقین آثار غیهم. گذارندیاثر م

  .دهندیر مییت را تغیسم از واقع، تجی ارتباط جمعیها رسانهدرواقع.دیبخش

ست که در نگاه اول به نظر تر از آن امیرمستقی محدودتر و غیلی خی ارتباط جمعیهاهرچند که اثر رسانه

سازد تا ی از آنها میین زمان، ابزارهایونها انسان در کمتریلیختن میرون ری بیها برا قدرت رسانهرسدامایم

ر دهند، به کار ییا نگرش مردم را تغی، نگرش به وجود آورند یعی وساسیخواهند، در مقی که میکسان

 از یکی امروز را نداشت، اگر یک، گستردگی الکترونی ارتباط جمعیها که رسانهیادر دوره. ببرند

ش ی بیتواند، حتی بدهند، امروزه می نفر را متقاعد کند که به او رأ1000 شخصاً ستتوانیاستمداران میس

 ی که بتواند قدرتهایامین، پیبنابرا.ون، متقاعد کندیزیننده تلوی از ساعات پربیکیابر آن را، در  بر100از 

کاتز و «. ن اثر را خواهد داشتیب کند، بهتریم را با هم ترکی و دخالت مستقی ارتباط جمعیهارسانه

ان اطالعات در دو یرج«اند که  کردهی طراحیساز از قانعیین مورد، الگوی، در ا)1955 (»لدیالزارسف

 شود ید طراحی بای موثر واقع شود، طوریاام رسانهی آنکه پین الگو، برایطبق ا. ده شده استینام» مرحله

- یشوند و آنها را به دقت میر میشتر درگیامها بیرا آنها هستند که با پی را متقاعد کند، زیکه رهبران فکر

 یها شبکهیریا را به دقت خواندند، آنها را، با سوگامهی، پس از آنکه پین رهبران فکریهم. خوانند

 ی اثربخشیاند که بران، پژوهشگران نشان دادهیهمچن. دهندیکان خود انتقال می موجود، به نزدیاجتماع

م ی ارتباط مستقیق برقرارید از طری هند، آنها بای در روستاهای مربوط به ارتقاء تندرستیا رسانهیامهایپ

 به اطالع مردم ی ارتباط جمعیهاق رسانهیام را از طرید پیتر، هم بابه سخن ساده.  شوندیبانیبا مردم پشت

ون، به یزیو و تلوی، مخصوصاً رادی ارتباط جمعیهاحال که رسانه. رساند و هم شخصاً با آنها وارد گفتگو شد

گاروال و گوراکپور، آ( نامحدود شده است یدا کرده، قدرت رهبران فکریز راه پیرقابل دسترس نینقاط غ

1955.(  
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   استیز نسبیهمه چ: یه قضاوت اجتماعینظر -4-2

روند که یش می پیتی آن دسته از عوامل موقعییم، اساساً با هدف شناسای که از آنها نام بردیقاتیتحق

). 1961ف و هاولند، یشر (یه قضاوت اجتماعینظر. شودیر نگرش مییل در تغی آنها موجب تسهیدستکار

 ی هادر فصلقبال .ک کندیر را تفکیین تغی موثر در ای ضمنیندهایرد که فرایگی مین هدف را پی اترشیب

-یگران به دست میسه خود با دیم، از مقای که درباره خود داریی از شناختهایمیم که بخش عظیدی دیقبل

 از ین آگاهی همچن از نقاط قوت و ضعف ویدر مورد آگاه). میادهی نامیسه اجتماعیمقا که یزیچ(د یآ

  .میبری میگران به آنها پیسه خود با دیق مقای از طریعنی. ن صورت استیز به همی خود نینگرشها

گران را بر حسب یل دیه، دالین نظریطبق ا. کندی وارونه میشه را به نحوین اندی، ایه قضاوت اجتماعینظر

: میکنی میبندم طبقهی که همه داریازهموضوعها را در سه حو. میکنی میابی خاص خودمان ارزینگرشها

، که حوزه طردرد؛ یگید موافق با نگرش ما نسبت به موضوع موردنظر را دربر می، که همه عقارشیحوزه پذ

شتر عالقه داشته یک موضوع بیهر اندازه به . طرفیحوزه ب و شودید ما را شامل مید مخالف با عقایعقا

ف شدن روبرو یرش ما با خطر تضعی ما با خطر مهم شدن و حوزه پذم، به همان اندازه حوزه طردیباش

ل داشته باشند که ین، کمتر تمایتوان انتظار داشت که مخالفان سرسخت سقط جنیمن،یبنابرا.خواهد شد

 بر اثر یمثل حاملگ(ن در موارد خاص ی دهند، مثالً سقط جنی را جادگاه خود مسائل استثناهایددر 

م، به همان یشتر تعصب داشته باشی ب،ک مسألهیتر، هر اندازه نسبت به  به سخن ساده.رندیرا بپذ) تجاوز

  .تر خواهد شدرش ما محدودتر و حوزه طرد ما گستردهیاندازه حوزه پذ

گران یدن د که به دنبال متقاعد کریرش و طرد را، زمانی پذیها مهم است که حوزهیلیمخصوصاً خ

-یرش ما قرار میل طرف مقابل در حوزه پذین باشد که دلیاگر قضاوت ادر واقع، .میریم، در نظر بگیهست

ن یا. ن طور نباشدی که ممکن است عمالً ایم کرد، در حالیده خود تصور خواهیه عقیده او را شبیرد، عقیگ

 یلیده طرف مقابل خیرد، عقیل در حوزه طرد ما قرار گیاگر دل. شودیده می ناماثر جذبده اصطالحاً یپد
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اثر  که یادهیپد: ن نباشدی که ممکن است واقعاً چنید، در حالید رسیده ما به نظر خواهیت از عقمتفاو

  .شودیده مینامتضاد 

 دهندگان را متقاعد کنند ی از رأید بخشیکنند، بایت می را هدای که مبارزات انتخاباتییها ن، رابطیبنابرا

 که حوزه طرد آنها ی کسانیعنیبه مبارزان متعهد،  که ی فرق ندارد، در حالیلیکه داوطلبها، در اصل، خ

 یشود که براین میجه اینت! ستندی خود نینان دهند که اصالً مثل رقبایم اطمیبه طور دا. حساس است

 ی، کسان1376 سال یاست جمهوریمثالً، در انتخابات ر. شودی مختلف مقاالت متناسب نوشته میگروهها

گفتند که هر دو داوطلب ی از مردم می را بر عهده داشتند، به بخشیم خاتی آقایکه مبارزات انتخابات

اما به بخش .  فرق نخواهد کردیلی خواهند داشت و اوضاع خیکسانی یت خط مشی هستند و در نهایروحان

ش، در یدگاههای اما د استیک روحانی هم ی خاتمی که آقادرست است«: گفتندی از مردم میگرید

شان، ید وجود ندارد که در صورت انتخاب شدن ای تردیکند و جای کامالً فرق مب خود،یسه با رقیمقا

ان، الن، لرستیجان، مازندران، گی که از آذرباین اساس، کسانیبر هم. » دگرگون خواهد شدیاوضاع به کل

  کسب آرا،ی برایشوند، به هنگام سخنرانی داوطلب می اسالمی مجلس شورایندگی نمایبرا... کردستان و 

ند اهل آن ین است که بگویهدف آنها ا. ندیگوی خود سخن می و هم به زبان محلیهم به زبان فارس

-ی می را هم که در همان مناطق زندگی کسانیفهمند و در ضمن، رأیاند و مسائل مردم را بهتر ممنطقه

  .گر هستند به دست آورندیکنند اما از اقوام د

 از یمی بخش عظی خود، به منظور مورد قبول واقع شدن برایهاتیش کردن موقعیاستمداران، در آرایس

به عنوان . میشویده روبرو مین پدیز به طور فراوان با ای تجارت نیایدر دن. ستندیمردم، منحصر به فرد ن

 خود را به آن نسبت ی قلبیهایاند و ناراحت حساس شدهیلی خون خیمثال، امروزه مردم نسبت به چرب

کم «، »یپرچرب«ن ی عناوییر محصوالت غذایر، ماست و سای ظروف شین اساس، رویبر هم. دهندیم

ج در یک نگرش رایست به صورت یزطی که حفظ محیاز زمان. مینیبیم.... و » بدون کلسترول«، »یچرب
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ن ادعا که آنها به یاند، با ار دادهیی محصوالت خود را تغیبندا بستهیدکنندگان، ظروف ی تولیآمده، برخ

  .رسانندیب نمیست آسیزطیحم

  

  ی شناختی هماهنگیهاهینظر -4-3

 ی انسان برایاز فرضیعبارت است از نارائه شده ،»دریتز هایفر«پرداز مشهور، هی نظره که توسطینظرن یا

ر نگرش به وجود ییه درباره تغی نظریادین مفهوم موجب شده است که تعداد زیا. ی دورنیحفظ هماهنگ

  .میکنی میه با نفوذ را معرفیو نظرنجا دیدر ا. دیآ

  

  ه تعادلینظر - 1- 3- 4

ل جامع ی شود تاتحلیه درفصل دوم اشاره شده اما درفصل حاضر تالش مین نظری ازایاگرچه خالصه ا

د؟ ید موافق نباشی که دوستش داریده شخصیش آمده که با عقیتان پیا برایآ.دیه به دست آین نظری ازایتر

ده یا عقید؟ آیاد؟ در آن حالت، چه کار کردهید، موافق باشی که او را دوست نداریسده کیا، برعکس، با عقی

ت را با سه ین نوع موقعیا) 1958(در ی هاید؟الگوهایاا دوست خود را عوض کردهید یار دادهییخود را تغ

و ) A( که با او تعامل دارد یگری، شخص د)P(خود شخص: کندیل میل دهنده آن تحلیعنصر تشک

 به یبرا.شودیده میرد، مثلث نامیگین سه عنصر شکل می که از ایواحد). x(ضوع مربوط به هر دو مو

م مربوط یجه حاصلضرب عالی نتیعنی، الزم است که مثلث متعادل باشد، ی شناختیوجود آمدن هماهنگ

  .)1956، یت و هراریکارت را(مثبت باشد ) A(گر یو شخص د) P( خود شخص یبه نگرشها

- یدر نظر م) A( به نام آرزو یگریدر ارتباط با زن د) P( را به نام پرستو یان مثال، مورد زن جوانبه عنو

ز با یو آرزو ن(+) ، آرزو را دوست داشته باشد (+)دن زنان موافق است یگار کشیاگر پرستو، که با س. میریگ

ر ییباره تغنی را در ایرگیک تالش نخواهد کرد که نگرش دیچ ی، ه(+)دن زنان موافق باشد یگار کشیس
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- یحاصلضرب آنها مثبت م: م استیجه حاصلضرب عالیماند، نتی می باقی بررسی که برایزیحال چ. دهد

  .ن مثلث در حال تعادل استیشود، بنابرا

ست، یده نیدن زنان هم عقیگار کشی، اما با او درباره س(+)م که پرستو، آرزو را دوست دارد یحال فرض کن

م در یضرب عال). -(دن زنان است یگار کشیاما آرزو مخالف س(+) دن زنان یگار کشیموافق س پرستو یعنی

دن یگار کشیاگر پرستو موافق س. ن، مثلت در حالت عدم تعادل استیدهد، بنابرای میجه منفیگر نتیکدی

  .د بودباز هم مثلث در حالت عدم تعادل خواه) - (، اما پرستو را دوست نداشته باشد (+)زنان باشد 

 که در یتیسه با تحمل موقعیم، در مقایم اما دوستش نداری موافق هستی که در آن با فردیتیتحمل موقع

گر را دوست نداشته یکدیمثالً، اگر زن و شوهر . ستیم، آسان نیم اما دوستش داریستی موافق نیآن با فرد

گر را دوست داشته یکدین اگر یهمچن.  خواهند کردی زندگیده بودن، به دشواریباشند، به رغم هم عق

ها و رفت و آمدها یده در مورد دوستین پدیا.  خواهند داشتیده نباشند، باز هم دشواریباشند اما هم عق

  . ز مصداق داردین

 از یکیر دادن یی تغی است که برای کافید کرد؟ از نظر تئوریشود، چه کار بای مثلثها نامتعادل میوقت

، )-(++دن زنان موافق باشد یگار کشی، اگر پرستو، برخالف دوست خود آرزو، با سمثالً. ها تالش کردنشانه

 خود با آرزو را عوض کند یا دوستی) -+-(ر دهد ییدن زنان را تغیگار کشیتواند نگرش خود در مورد سیم

  (+++).ر دادن نگرش آرزو تالش کند یی تغیتواند برای پرستو میحت). -- (+

 حفظ یهر فرد، برا.کندی میروین تالش پیقانون کمتر، از ی شناختیهنگ هماین همه جستجویبا ا

روزنبرگ و آبلسون، (دارد ینه برمی کمتر هزیشود که از نظر روانی متوسل میی خود، به ابزارهایهماهنگ

 ی باشد، مخصوصاً اگر موضوعی مهمیگذارهیر نگرش، ممکن است مستلزم سرماییاز آنجا که تغ). 1960

ت را ین خواهد بود که واقعین راه ایشود، آسانتریشتر شامل میم خود ما را بید که احساس کنمطرح باش

ن او و آرزو آن قدر هم که فکر یمثالً، ممکن است پرستو متقاعد شود که عدم توافق ب. میر کنیدوباره تفس

رد ضرورت د که تفاهم در مورد همه موایش خود بگوین، ممکن است او پیهمچن. ستیمهم ن کند،یم

  .میداشته باشگر را دوست ین است که همدی مهم اندارد،
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  ی شناختیه ناهماهنگینظر - 2- 3- 4

 یا، وقتیعدم توافق با خود چطور؟ آ. داندیر نگرش فرد مییگران را عامل تغیه تعادل، عدم توافق با دینظر

ن ی، به ای شناختیناهماهنگه یم؟ نظریر دهییم آنها را تغیتوانیم، مینیبی خود تعارض مین نگرشهایب

، )1957 (»نگریلئون فست«ه، ین نظریانگذار ایبنهمانگونه که قبال گفته شد،. دهدیسوال پاسخ مثبت م

فرد، به کمک . دهدیر میینگرش را تغ در درون فرد، اساس ی شناختن دو عنصریمعتقد است که تعارض ب

 یدو عنصر شناخت. کندیرا درک م... ، رفتارها و تهای، اطالعات مربوط به موضوعها، موقع»یعنصر شناخت«

د یآیش می پین حالت زمانیا. شودی میگری دی موجب نفیکید ییکنند که تأیدا می پی ناهماهنگیزمان

  .گر باشندیکدی نگرش و رفتار ما مخالف یا حتیم ی متضاد داشته باشیکه، مثالً، باورها

 احساس یندی ناهماهنگ دارد، حالت تنش ناخوشایر شناختداند دو عنصی که مینگر، کسیده فستیبه عق

هر . کندی میک بدن تجلیولوژیزی فیختگیند برانگیش ناخوشای، در واقع، با افزایتعارض درون. کندیم

 به یندی و ناخوشایشتر باشد، ناهماهنگیگر بیکدیاندرکار مهم و انحراف آنها از  دستیاندازه شناختها

شتر ارزش خواهد ی به همان اندازه بی درونی حالت هماهنگیابیاز به بازیاهد بود و نهمان اندازه بزگتر خو

  .داشت

ن یم در ایها به طور دایگاریمثالً، س. میم از آنها اطالع داشته باشی وجود دارد که دوست ندارییموضوعها

. دهندیامه مگار ادیدن سین هستند اما به کشیکوتی نیبهایبرند؛ آنها در معرض آسیحالت به سر م

ب ی سالمت آنها آسیط کار برایدانند که محی، میسازومینیا آلومیمان ین، کارگران کارخانه سیهمچن

دانند ی هم که میده در مورد اشخاصین پدیهم. کشندین همه، از کار خود دست نمیرساند، با ایم

نگ کردن، از ی دارند، به علت دوپ که دوستیا ورزشکاریشه مورد عالقه آنها معتاد است یا هنرپیخواننده 

ر دادن نگرش خود نسبت به افراد مورد یین اشخاص از تغیا. زه محروم شده است، مصداق داردیگرفتن جا

  .کنندی میعالقه خود، خوددار
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ن یآورد و اید به همراه می شدیکند، فشار روانیجاد می ای که ناهماهنگیقرار گرفتن در معرض اطالعات

مثالً، . ، وادار کندی درونی هماهنگیابیا رفتار، به منظور بازیر نگرش یید شخص را به تغتوانیفشار م

اش مواد شنود که خواننده مورد عالقهیکند، می رد می که استفاده از مواد مخدر را به طور کلیشخص

 که در ی کسر دهد؛ییا نسبت به مواد مخدر تغیتواند نگرش خود را نسبت به او یکند، میمخدر مصرف م

رد، مثالً شغل خود را ترک یش بگی پیدیتواند رفتار جدیکند، می کار میسازومینیا آلومیمان یکارخانه س

  . راحت کنار بگذارندیلیدن را خیگار کشیتوانند سیز می نیگاریکند؛ افراد س

-نهیاه حل پرهز ریاز نظر روان) ک مثلث نامتعادلیمثل حالت  (ی شناختیر نگرش، در حالت هماهنگییتغ

ز یند نی ناخوشایامدهای را حل کند، اما ممکن است پیتواند ناهماهنگیترک کردن شغل م.  استیا

 خالص شدن از ی است که هرگز برایگاریشود، کدام سی بودن مربوط میگاریآنچه به س. داشته باشد

  عادت خود تالش نکرده است؟

 انجام ی برایا حتیم، یر دهیینه نگرش و نه رفتار خود را تغم، یتوانی نمی، وقت)1959 (»آبلسون«ده یبه عق

-یر می تفسیت را مجدداً طورینکه واقعیم و آن ایدهی انجام میگریم، کار دی نداریین کار توانایدادن ا

- یکند، می کار میسازمانی که در کارخانه سیمثالً، کارگر. میاطالع بمانی خود بیم که از ناهماهنگیکن

ب گرد و خاک یدرباره آس: دیتواند بگویمثالً، م. ابدی بیادیار زیل بسی حفظ شغل خود، دالیاتواند، بر

مان از ی کارخانه سیرسد که هوای کارکرد، به نظر نمیید در جای اغراق شده است، باالخره بایلیمان خیس

مان در ید و خاک س از پخش گریری جلوگیتر و مضرتر باشد، تازه، کارخانه، برا خود تهران آلودهیهوا

ن صورت یتواند خود را به این طرز تفکر، فرد میبا هم... نصب خواهد کرد وییط کارخانه، دستگاههایمح

د، همه یتواند بگویمثالً، کارگر م. ستی مهم نیلیل موجود خیا دالیز متقاعد کند که اطالعات ین

-ی تهران آلوده است، می است که هوادرست. د مواظب بودیاند، اما با مسموم کنندهییایمیمحصوالت ش

ه ین طبقه از توجیباً در ای وجود دارد که تقریالمثلضرب. ا ورزش کردیل به کوه رفت ی تعطیتوان روزها

ند یبگذار بگو«: ندیگوی افراد پرخور میها و حتیگاریخواران قهار، ساکثر مشروب: ردیگیمسائل قرار م

ت، به منظور کاهش یر مجدد واقعی تفسی انسان براییدرواقع، توانا» ! مردیند از گرسنگیخورد و مُرد، نگو
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ک ی، در اصل، ی شناختیه ناهماهنگیند، نظری پژوهشگران بگوی، موجب شده است که برخیناهماهنگ

  .ر نگرشییه تغی است نه نظریل تراشیه دلینظر

ت را دوباره یدهند واقعی محیشتر ترجین که نشان دهند انسانها بی ای، برا)1956(گران ینگر و دیفست

دا کرده یک پیاند که جنبه کالس، فراهم آوردهیر دهند، مثالیین که نگرش خود را تغیر کنند نه ایتفس

. کنندی راه انداخته بود، مطالعه م»جیک« را، که خانم ی مذهبیها از فرقهیکیروان ی پیآنها رفتارها. است

کرد که موجودات ید و ادعا میا به آخر خواهد رسی، دن1955 دسامبر 21 کرده بود که روز ینیبشیاو پ

روان ینگر، به همراه همکاران خود، به گروه پیروز موعود، فست. اندن حادثه را به او اطالع دادهی ا،گری دکرات

د اشتباه کرده است، رفتارش را یشود آشکارا بگوی که او مجبور میاپوندند تا در لحظهییج میخانم ک

 و ی فرقه، که اکثرشان زندگیفتاده بود، اعضای نیچ اتفاقی که هنوز هینصف شب، درحال.  کنندمشاهده

ج یحدود ساعت چهار صبح، خانم ک. دهندیم اضطراب و خشم نشان میخانواده را ترک کرده بودند، عال

مان ی به علت اا،ین که دنیافت کردم و آن ای دریگریام دین حاال پیهم.کندیت آرام من صوریآنها را به ا

ه مبارزه یاعتماد و روح:  بودییج تماشایروان در مقابل سخنان خانم کیواکنش پ!  من، مهلت خواستیقو

  . آنها دهها برابر شده بودیطلب

 مجبور یعنی(کنند ید میی آن را تأیرونیرد، اما عوامل بیگی رفتار شما با اصول شما رودررو قرار میوقت

 گرفتار ی شناختید که به ناهماهنگین شانس را داری، ا)دی عمل کنیمبستگوه هید به همان شیشویم

ش خواهد آمد؟ ی پید، چه اتفاقیه کنی توجیرونیط بید رفتار خود را براساس شرایاما، اگر نتوان. دینشو

آور  تعجبیهایریگجهی از نتیکینگر ین سوال موجب شده است که فستی به ایی پاسخگویق برایتحق

  .را به دست آورده خود ینظر

 از اشخاص خواست تا به یعنی مطالعه کرد، یش ضدنگرشی آزمایاندازت را با راهین نوع موقعیتوان ایم

نگر و همکاران یفست. ا حرف بزنندیکنند عمل کنند یا احساس میشند یاندیر با آنچه می مغایاوهیش

 خود یهایآنها از آزمودن. دا کرده استیپک یاند که جنبه کالسن نوع انجام دادهی از ایقی، تحق)1959(

ب است، به ین که صاحب کار غایبعد، به بهانه ا. ک کار کامالً خسته کننده انجام دهندیخواهند که یم
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ند که کار آنها یگر بگوی دیهایدهند تا به آزمودنی دالر م20 یگری دیمی دالر و به ن1ها ی از آمودنیمین

اند تا  دالر گرفته1 که فقط یدهد، کسانیها نشان می بعد نگرش آزمودنیریگاندازه. ار جالب بوده استیبس

افت کرده بودند، کار را جالبتر ی دالر در20 که یسه با کسانیت دهند، در مقای رضاین ظاهرسازیبه ا

  .کنندیف میتوص

ان اندازه ر نگرش به همییت با ارزشتر باشد، تغی شدن کنشگر، هر اندازه تقوی شرطیادیطبق اصول بن

ر نگرش مهم را ییز چگونه تغیشود که در مثال باال، پاداش ناچین سوال مطرح میحال ا. مهمتر خواهد بود

کننده شوند که کار خستهیکنند، چگونه حاضر میافت می دریزی که دستمزد ناچیشود؟ کسانیموجب م

م، در خود به یکنیدا نمی پیرونیعلت ب رفتار،ی برایوقت:  ساده استیلی خف کنند؟ پاسخیرا جالب توص

رند که کار یپذی دالر، م1افت ی که، با درییهاین، آزمودنیبنابرا). 1976زانا و کوپر، (م یگردیدنبال علت م

 ینه تقاضا: دا کنندی پیه کافیت توجیتوانند در آن موقعیکنند، نمی میخسته کننده را جالب معرف

جه ین نتیها به این، آزمودنیخت شده زحمت تالشها را دارد، بنابرا است و نه پول پردایشگر فشار قویآزما

ن یدن به ای رسیبه جا. ندیخواهند دروغ بگوین است که میند، علتش ایگویرسند که اگر دروغ میم

ار یند بلکه کار محول شده بسیگویدهند متقاعد شوند که دروغ نمیح میند، ترجی ناخوشایریگجهینت

  .دهندی خود را کاهش میب ناهماهنگیترتن یجالب است و بد

 یادهد که عنصر تازهین حال اجازه مین راستاست و در عیدر هم) 1965 (»زبمباردو« یشهای از آزمایکی

خواهد که کار ی میزبمباردو از دو گروه آزمودن. درجه تعهد نسبت به رفتار ناهماهنگ: از آن استخراج شود

 یشدند، برای اطراف مرتباً ناراحت میاد گروه اول، که به علت سر و صدااما، افر.  انجام دهندیکنواختی

سه با ی گروه اول، در مقایهایدهد که آزمودنیج نشان مینتا. از داشتندی نیشتریجاد تمرکز، به تالش بیا

دازه جه گرفت که هر انیتوان نتین، میبنابرا. کنندی میابی گروه دوم، کار خود را جالبتر ارزیهایآزمودن

تر خواهد یر نگرش شود قویی که موجب تغیجاد کند، به همان اندازه فشاری ایشتری بیرفتار، ناهماهنگ

خود کنند که در خانه یه میارند، توصگار را دی که قصد ترک کردن سین اساس، به افرادیبر هم. بود

گار یوقت دلشان بخواهد سرا، هر یابد، زییش می افزاین کار خطر ناهماهنگیبا ا. گار نداشته باشندیس
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 وارد شوند که یتی، فعاالنه در فعالیعنی(گار بخرند یرون بروند و سیبکشند، مجبور خواهند شد از خانه ب

  .گار را بردارندی باز کنند و پاکت سین که درِ گنجه را به راحتی، نه ا) استیمنبع ناهماهنگ

 ی زمانیا حتیکند ید نمییت، شناختها را تأیاقعد که ویآی به وجود می زمانی شناختیم که ناهماهنگیدید

 هم اتفاق یالبته گاه. میکنی صرف میشتر انرژیم، بیدانی که درست نمیا افکاری اتخاذ رفتار یکه برا

 که هر یتین دو موقعید بید که، پس از مدتها تردیآی به وجود می زمانی شناختیافتد که ناهماهنگیم

رد که ما یگیت نشأت مین واقعیر از ای اخیم، ناهماهنگیریگیم میارد، تصمب خود را دیک محاسن و معای

ده ین پدیا. می، آگاه هستیزیجه، از دست دادن چی در نت مثبت بود ویا تا اندازه کهیتیاز رد کردن موقع

  ).1957(نامد ی میریگمی پس از تصمیناهماهنگنگر یرا فست

ها، در مقابل یاو به آزمودن). 1956(شود یجاد میت این موقعین هماندازد که در آی راه میشی آزما»میبر«

 را انتخاب یکیت داشتند، یک اندازه جذابی که به ین دو پاداشیدهد که از بیق، اجازه میشرکت در تحق

دهند که پاداش یل نشان میرند، تمایگیم می انتخاب پاداش تصمیها، به محض آن که برایآزمودن. کنند

 ..دهدی ارائه میگری دیلیند تکمیرانگر، فیاما فست. گر را کم ارزش جلوه دهندیارزش و پاداش دخود را با 

 که بعداً به یشوند، به اطالعاتی دچار میریگمی پس از تصمی که به ناهماهنگیدهد، افرادیاو نشان م

قرار گرفتن در . ددهنیت نشان میر سوال ببرد، کمتر حساسیانتخاب آنها را زامکان دارد د و یدست آ

-ی که میدهد، فشاریکنند، فرد را به شدت تحت فشار قرار میجاد می ای که ناهماهنگیمعرض اطالعات

  .، سوق دهدی درونی هماهنگیابیر نگرش، به منظور بازییتواند او را، در جهت تغ

 به مسافرت برود،  ماندن در خانه،یرد، به جایگیم میآورد و تصمی پول به دست می که مقدارییدانشجو

م ی از تصمارصورت تأسف خواهد خورد که چنیرای خوش بگذرد، در غیلیانتظار دارد که مسافرت به او خ

 تعجب نخواهد بود که او با مشاهده ین، جایبنابرا. او خود صرف نظر کرده و در خانه نمانده است

ز یشت کند و به طور سحرآماددایش را یهاین شادی سر دهد، کوچکتریاد شادین منظره فریکوچکتر

 کرده ینیبشی اگر مسافرت او، به همان اندازه که پیحت.  بسپاردی بزرگ را به دست فراموشیهایناراحت
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 در خانه، هم کسل کننده و هم یرا زندگی کرده است، زیبود، جالب نباشد، خواهد گفت که انتخاب خوب

  ...شد و یگرانتر تمام م

ن آنها ی از مشهورتریکی. ز آشکار کرده استی نیدانیقات می را تحقیریگمی پس از تصمیآثار ناهماهنگ

 مصاحبه با ی، در پیسواردان اسبین دو پژوهشگر، در میا. است) 1968 (»نکستریناکس و ا«ق یتحق

 یشتریدهند که آنها، پس از شرط بستن، آشکارا به شانس برنده شدن خود اعتماد بیبندان، نشان مشرط

، به دنبال ی انتخاباتیها از حوزهیکی، در )1967 (»فرانکل و دوب«ن راستا، یدر هم. نندکیدا میپ

، به برنده شدن ی رأی صندوقهایشوند که آنها، پس از رفتن به پای دهندگان، متوجه میمصاحبه با رأ

ل یانسان تمادهند که یآنها نشان م:  دارندی معنیلین دو مثال خیا. شوندیشتر معتقد مینده خود بینما

  . خود را بعداً باارزش جلوه دهدیهایریگمیدارد تصم

  

  ه ادراک از خودینظر -4-4

ند یبی نمیقبول دارد، اما لزومرا به دست آورده است یه هماهنگی را که نظریجی، نتا)1972 (»ل بمیدار«

شوند، در ی وارد عمل میعلّ که در اسناد ییندهایبه نظر او، فرا. ن کندیی تبیکه آنها را با حالت تنش درون

ز یم، خودمان را نیکنیگران را مشاهده می که دیاوهیبه نظر او، ما با همان ش.  خواهند بودین مورد کافیا

م، آن را به ین کنییاجازه ندهد که رفتار خود را تب) یرونیعلت ب(ت یاگر موقع. میدهیمورد مشاهده قرار م

 یهاست که چون هر روز نامهیرسان، مسلماً معتقد ن، نامهمثالً. م دادی نسبت خواهیک علت درونی

 شغل یعنی رفتار، یرونیمنبع ب. داردی در حق آنها روا میرساند، محبت خاصیان را به دست آنها میمشتر

اما اگر، پس از انتقال . دهدیان را نمیرسان، آن قدر روشن است که به او مجال فکر کردن درباره مشترنامه

 ادامه دهد، در آن صورت نخواهد توانست رفتار یمیان قدی از مشتریکی با د، به ارتباط خویگری دبه محل

رفت که او شخصاًَ دوست دارد به طور مرتب به ید پذیبا. ف کندی توصیرونی بیتهایخود را براساس موقع

  .کندین کار مجبور نمی ای او را برای سابق خود برود و کسیمالقات مشتر
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: رندیگی قرار میش ضدنگرشیکند که تحت آزمایز صدق می نییهای در مورد آزمودنیریگهجین نتیهم

رسند که علت یجه مین نتیعتاً به ایدا کنند، طبی پیرونی خود علت بین رفتارهایی تبیدانند برایچون نم

نکه ی را، با ایت شناخین نوع رفتار، مطالب ارائه شده در چارچوب ناهماهنگیا. رفتار در وجود خود آنهاست

-یآنها خودشان را مورد مشاهده قرار م. کندی نمی وجود ندارد، نفی دورنیحالت تنش حاصل از ناهماهنگ

  .کنندی میریگجهی ساده نتیلیدهند و خ

ر نگرش، توافق ندارند، دست کم در یی تغی درونیندهاین خود از فراییه، در مورد تبیهر چند که دو نظر

ک رفتار است، ی اتخاذ ی هدف، متقاعد کردن فرد برایهر دو قبول دارند که وقت: رسندیک نکته به هم می

، به )1973 (»پر و همکارانشیل«ن رابطه، یدر ا. ستیست بلکه خوب هم نیشه الزم نیت نه تنها همیتقو

چند . دهندیگر پاداش نمیدهند، اما به گروه دی میی کردن، پاداشهای از کودکان، به خاطر بازیگروه

-ی قول نمیچ پاداشین بار هی کنند اما ایخواهند که بازیهفته بعد، پژوهشگران دوباره از کودکان م

ن حالت ی ایشیرند، اما در مورد افراد گروه آزمایگی را از سر میخود بازکودکان گروه کنترل، خودبه.دهند

  .شودیمشاهده نم

پاداش دادن به . از ندارندی نیرونیت بیچ تقوین، به ه کردی بازیکودکان، برا: ده آسان استین پدین اییتب

زش یشود که انگیت موجب میبه عالوه، تقو. کندی منحرف میرا توجه آنها را از بازیده است، زیفایآنها ب

ت آنها ی و اهمیرونی بیتهایل شود و نگرش آنها برحسب حضور تقوی تبدیرونیزش بی آنها به انگیدرون

-یه نمی را توصیت خارجیه بم، اجتناب از هر نوع تقوی کرد که نظریادآورید یهمه، بان یبا ا. ر کندییتغ

، یرونیت بیدگاه حاصل از تقویر دیین است که ما را از تغیدهد ایه انجام مین نظری که ایتنها کار. کند

  .سازدی که ضرورت ندارد، آگاه میزمان

د درست یز باین کند، عکس آن نییتواند رفتار را تعیماگر نگرش : ز توافق دارندین نقطه نیه در ایدو نظر

 یبرا) 1: ر باشدی از دو علت زیکین کار ممکن است به یا. ن کندیید نگرش را تعیز بای رفتار نیعنی. باشد

) 2م کرد، ی خواهیم، احساس ناراحتی، اگر در خالف جهت اعتقادات خود عمل کنیریگمیه تصمیتوج

شود که در درون خود به ین اسناد موجب میم، قوانیه کنی توجیرونیا با عوامل بم رفتار ریتوانی نمیوقت
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 خاص خود یم نگرشهایتوانیم: رساندیجه میک نتیهر دو علت ما را به . می آن بگردیا علتهایدنبال علت 

  .میر دهیی آنها را تغیا حتیم ی خود استنتاج کنی رفتارهایرا از رو

ن کردن ییدن و تبیوه دی هستند که در آنها دو شی از خود، مواردی و ادراکی شناختی ناهماهنگیهاهینظر

ن دو مفهوم یک از این که کدام یاحتماالً گفتن ا. شودی و درک میک اندازه بررسین، به ی معیموضوعها

ه در ین دو نظریمعتقدند که ا) 1977 (»و و همکارانشیفاز«. د نباشدی دارد، مفی برتریگریبر د

ر نگرش با ییاد است، بهتر است که تغین رفتار و نگرش زی اختالف بیوقت:  متفاوت کاربرد دارندیتهایموقع

ه ی، از نظر فرد، اختالف قابل تحمل است، نظرین شود، برعکس، وقتیی تبی شناختیه ناهماهنگینظر

  .رسدی میج بهتریادراک از خود به نتا

  

   کرد؟ینیبشی نگرشها پیتوان رفتار را از رویا میآ -5

-ین مییرفتار را تعن فرض استوارند که نگرشها،یع بر ام، در مجموی که از نظر گذراندییها و الگوهاهینظر

  ن است؟یم واقعاً چنینیحال بب. ز قبول دارندینگر و بم خالف آن را نیکنند، اما فست

 جوانان طرفدار ی نگرشهاو، اظهار تأسف کرد کهی از استادان کانادا، در مصاحبه با رادیکیش، یچند سال پ

ست یزطیکنند که به حفظ محیاکثر جوانان ادعا م: شودی آنها منعکس نمیست در انتخاب شغلیزطیمح

ن راستا ی آب را، که در ایساز سالمیها از آنها رشتهی کمیاریل هستند، اما، تعداد بسی قایادیت زیاهم

  .کنندی انتخاب م دارد،یار خوبی بسی شغلیرد و دورنماهایگیقرار م

کند یدا میش انجام گرفته است ارتباط پی که سه دهه پیقی تحقیج اصلیر استاد با نتایدر واقع، تفس

 یاری اختیآورند و نگرش عابران درباره جمعینشیابان می در کنار خیشگریآزما): 1972کمن، یب(

ار خوب است، اما ین کار بسیند که ایگویا م درصد آنه94باً، یتقر. ردیگیرو را اندازه مادهی پی رویآشغالها

دارند و در ظرف یت انداخته بود، برمی کامالً قابل رؤیاشگر در گوشهی را که آزمای درصد آنها کاغذ2تنها 

 نگرشها یدا کرد که در آنها از رویتها پی از موقعییهاتوان نمونهی مین، به آسانیبنابرا. اندازندیآشغال م
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ن سؤال ی به اییر نگرش کامالً غلط است؟ پاسخگویی تغیهاهیا، نظریآ.  کردینیبشیر را پتوان رفتاینم

  .ستیم نیاند که رابطه نگرشها و رفتارها مستقدهین عقی بر ا»ن و آجزنیشبیف«اما . ستی آسان نیلیخ

نسجم و وه میرند که معموالً به شیگی در نظر میک موجود منطقی، انسان را )1975(ن و آجزن یشبیف

 رفتار مبهم به نظر ی وقت.ه عمل معقولینظر: نجاستیز از ایه آنها نی نظریکند و نامگذاریمؤثر عمل م

  . استیرمنطقین که غیم نه ایادهین علت است که آن را نفهمیرسد، تنها به ایم

که قبالً  یشود، قصد عمل کردن است، مفهومیده مین نگرش و رفتار دین و آجزن، آنچه بیشبیبه نظر ف

ک یا در مقابل ین یت معیک موقعی واقعاً قصد داشته باشد که در یده آنها، اگر شخصیبه عق. میادهید

از کوزه همان برون تراود که در ( عمل کند، رفتار او آن را نشان خواهد داد یوه خاصین، به شیموضوع مع

دار  بچهین دو پژوهشگر، قصد زنان برایا. ر نباشدیپذ امکانیا جسمی ین که از نظر ابزاری، مگر ا)اوست

دار شدن، دار شدن و اقدام به بچهن قصد بچهیدو سال بعد، ب. رندیگینده را اندازه میشدن در دو سال آ

 که قصد باردار شدن ین است، زنانین جمله ایمفهوم ا. آورندی به دست م60/0دار یار معنی بسیهمبستگ

شود، یز وارد عمل میرقابل کنترل نیمسلماً عوامل غ. به آن عمل کننداند  کردهیداشتند، در مجموع، سع

-ین عوامل، قصد عمل کردن میبا وجود همه ا: یستیا زی یمثل، قطع رابطه با همسر، فقدان امکانات ماد

 عمل معقول یکند؟ الگوین میی قصد را تعیزیاما چه چ.  رفتار باشدینیبشی پی برایار خوبیتواند مع

  .ی ذهنیگر، هنجارهایک طرف نگرش و، از طرف دی از :دیگویم

ک رفتار ی یامدهای مربوط به پیباورها: شودی مین و آجزن، نگرش از دو عامل ناشیشبیه فیطبق نظر

ل در دانشگاه موجب یمثالً، اگر انتظار داشته باشم که تحص.شود یامدها داده می که به پین، و ارزشیمع

ن دو ی من مهم باشد، ایز براید واقع شدن نید واقع شوم و مفیست مفیزطیشود که درباره حفظ محیم

خوانم، نگرش مثبت به ی که در دانشگاه میاعنصر دست به دست خواهند داد و در من، نسبت به رشته

 آنقدر دشوار باشد که احتمال مردود شدن داشته ی درسیهان همه، اگر برنامهیبا ا. وجود خواهند آورد

ن احتمال وجود خواهد داشت یدا کردن کار کمتر باشد، ایالت، امکان پیان تحصی، پس از پایحتا یباشم، 

  .ر کندیی تغیلیکه نگرش من نسبت به رشته تحص
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ر نگرش او یقصد عمل کردن فرد مسلماً تحت تأث. کندیگر، فرد هرگز با چشم بسته عمل نمیاز طرف د

ر قرار یز قصد او را تحت تأثین فشارها نی به ایگذاران ارزشزیان و مین، فشار اطرافیرد، همچنیگیقرار م

. شودیده مینام» ی ذهنیهنجارها« هستند که اصطالحاً، ییدهنده الگولینها عوامل تشکیا: دهندیم

. کندی میزیرهی که از آنها دارد، پای است که فرد، رفتار خود را، براساس ادراکین نظر ذهنیهنجارها از ا

ق یان تشوی خود بدانم، اما، از طرف اطرافی آب را در جهت انتظارهایساز، اگر درس سالمبین ترتیبد

 یبه عنوان مثال، اگر دوستانم در کالسها. افتیل نگرش من به رفتار کاهش خواهد ینشوم، احتمال تبد

م، فشار آنها ان کار ساخته نشدهی اینم معتقد باشند که من برای کنکور شرکت کنند، اما والدی برایآمادگ

  . قصد من اثر خواهد گذاشتیرو

 شود یزیرهیپا قابل تحقق،یالزم است بر انتظارهال شود، ی آنکه نگرش به رفتار تبدیه، براین نظریطبق ا

 یبانیشده است که همه ازآن پشتموجب  رایادی زیهایه بررسین نظریا.ه کندیان تکیت اطرافیو بر تقو

م خانواده امتحان شده، ی تنظی برایل ضدبارداریدر مورد استفاده از وساه ین نظری ایوقتمثالً،.کنندیم

 یه، براین نظرید که اندهیگر نشان میقات دیتحق. د قرار گرفته است، اما نه در همه جهاتییمورد تأ

ن و آجزن، در مورد یشبیدگاه فین، دیهمچن. باز، کمتر سودمند است مردان همجنسی قصدهاینیبشیپ

 یژگیز، ویگر نیپژوهشگران د. ت نشان داده استینه، محدودینه سی اقدام به معایصد زنان برا قینیبشیپ

  .اندر سؤال بردهیکند، زیه ادعا مین نظری بودن رفتار انسان را، که ایمنطق
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   فصل هفتمییخودآزما

  .دیف کنیشمندان متعدد تعریدگاه اندی نگرش را از د- 1

  .دی نگرش دخالت دارند را نام ببری عنصرشناخت را که در کسبییندهای فرا- 2

  .دیح دهیها را توضش نگریریگ در شکلیده روبروشدن انتخابی پد- 3

ه یر دانشگاه را توجید نظی جدیهاطی و ورود به محیان نوجوانی فرد پس از پایاهر نگرشییا تغی تداوم - 4

  .دیکن

  .دیهح دیها را توض نگرشیریگ در شکلی نقش تعلق گروه- 5

  .دیح دهیک را توضیر نگرش را نام برده و هر ییات تغی نظر- 6
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ب یبرحسب ترت( فوق یفی موجود در متن استفاده شده توسط کتب تالی منابع فارسیبرخ

  )فصول

 از آغاز تاکنون، ترجمه ی اجتماعیشناس، روان)1371 (یو و جونز ادواردای آلپورت، گوردن دبل- 1

  .، مشهدی، انتشارات آستان قدس رضویوس طی منشیمحمدتق

  ن شکرکن،  انتشارات رشد، تهرانی، ترجمه حسی اجتماعیشناس، روان)1369(وت ی ارونسون، ال- 2

  ، تهران ییها، انتشارات عطاراز کرشمه) 1371(ن ی، ناصرالدی صاحب الزمان- 3

، یشارات آستان قدس رضون بهروان، انتی به جامعه، ترجمه حسی، درآمد)1372(ان ی رابرتسون، - 4

  .مشهد

  د، تهرانی، ترجمه عزت اله فوالدوند، انتشارات مرواریز از آزادی، گر)1366(ک ی فروم، ار- 5

  هان، تهرانی، انتشارات کیره المعارف علوم اجتماعی، دا)1370(، باقر ی ساروخان- 6

  ، انتشارات صدرا، تهران)1369 (ی، مرتضی مطهر- 7

  ، انتشارات توس، تهرانینی، هنر و جامعه، ترجمه غفار حس)1369(د، روژه ی پاست- 8

   محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهرانی، ترجمه علی اجتماعیشناس، روان)1363( استوتزل، ژان - 9

ر، یرکبی، انتشارات امیخ االسالمی، ترجمه جواد شیاسیشه سی، خداوندان اند)1361(کل ب ی فاستر، ما-10

  تهران

  شه، تهرانی محمد کاردان، نشر اندی، ترجمه علی اجتماعیشناس، روان)1343(، اتو ن برگی کال-11

 و ی، انتشارات علمین گنابادی، مقدمه ابن فلدون، ترجمه محمد پرو)1366( ابن فلدون، عبدالرحمن -12

  ، تهرانیفرهنگ

  ر، تهرانیرکبیت، انتشارات امی و تربی، آزاد)1346(، محمود ی صناع-13

  طان، تهرانی آن، انتشارات نینیر تکوی و سی، علوم اجتماع)1363( احسان ،ی نراق-14
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 اکبر ین، جلد دوم، ترجمه علی نویشناسخ روانی، تار)1371( الن یدنی و شولتز، سی پی شوتز، دوال-15

  ف و همکاران، انتشارات رشد، تهرانیس

  ر، تهرانی، انتشارات شبگیی و علوم نو، ترجمه ج، نوایی، نژادگرا)1355(ن برگ، اتو ی کال-16

 ین فرجاد و عباس محمدی، ترجمه محمدحسی اجتماعیشناس، روان)1372(ز، لئونارد ی پروکووت-17

  ر، تهرانیاصل، انتشارات اساط

  ها، انتشارات روشنگران، تهرانیومرث خواجویها، ترجمه ک تودهیشناس، روان)1371( لوپون، گوستاو -18

  ، تهرانییها، انتشارات عطا چهرهی، آنسو)1343(ن یلد، ناصرای صاحب الزمان-19

گران، ج ی و دی پراهنیف ترجمه محمدنقیشناسنه روانی، زم)1370(تا، ل و همکاران ینسون، ری اتک-20

  دوم، انتشارات رشد، تهران

س ، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدی کاربردی اجتماعیشناس، روان)1370( ازکمپ، استوارت -21

  ، مشهدیرضو
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