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کتاب روانشناسی اجتماعی کارربدی

:دانشجویان

:استاد مربوطه

گروه رب رفتار فرد اتثیری تعیین کننده دارد

.استمتفاوتتنهاستوقتیاوشخصیتباکهمیکندپیدارادیگرانشخصیتگروهدرفرد

هایمتصمیمعتقدندکهعمومیتصورخالفبرکهاستآندهندهنشانجدیدتحقیقاتمثال،عنوانبه

آنارت،عباینمعنی.میگیرندترافراطیهایتصمیمههاگروهاست،ترعاقالنهوترکارانهمحافظهگروهی

ماعالمتهمیکمحکومیتمورددرراخودنظرانفرادیطوربهبخواهیمداورانهیئتازاگرمثالکهاست

این.گیرندبتصمیمگروهیطوربهکهشودخواستهانانازوقتیتابودخواهدترمعتدلآنانتصمیمکنند،

منعکسوبیبخگویند،میآمیزمخاطرهیاریسکیتغیرآنبهاجتماعیروانشناسیدرکهگیریتصمیمنوع

.استفردیتصمیمهایبرگروهتاثیرکننده

روانشناسینظرازگروهمفهومباآشناییآن،کلیآموزشیهدفکهفصلایندر

.استآنهایعملکردوهاویژگیگیری،شکلچگونگیاجتماعی،

آناوگفتهمعنیوکندگیرگروهیکبهنمیتواندشماپای:میگفتهمیشهآلپورتفلورید

آلپورت،گفتهبه.نداردخارجیوجودوداردوجودافرادذهندرتنهاگروههاکهبود

کههاعادتوهااندیشهعقاید،ارزشها،ازمشترکیمجموعهازبیشچیزیگروهها

کلیشبهوخودنوبهبهدیگرصاحبنظران.نیستنددارند،حضورنفرچندذهندرهمزمان

یایاءاشصورتبهآنهابهبایدکهاندمستقلهاییجوهرگروههاکهاندداشتهاظهارموجه

.نگریستمحیطدریگانهومستقلهاییپدیده

تند،هسافرادازمستقلکهگروهیگانهوفردبهفردبهمنحصروجوهوهاجنبهبهآنان

.دارندتاکید

ازگروهیکبینتعاملهاییشاملهمگیانهامانندوهمکارانخانواده،ورزشی،هایتیم

.استافراد

یافرددوازاستعبارتگروه:بگوییمکهباشداینگروهازعملیوسادهتعریفیک

اثیرتدیگراندریایکیدرمیتواندیکهرکهاینحوهبهدارندتعادلباهمکهبیشتر

ویژگیشاملاصطالح،اینازجامعترتعریفیک(1981شاو،)شودمتاثرآنانازوگذاشته

هایپیوندایجاداعضای،دیگرازتصورودرکداشتنافراد،بینتعادل:استزیرهای

یکاعضایدیگر،عبارتبه(1974دوالماتر،)متقابلنقشهاییامتقابلوابستگیوعاطفی

ادامهنزماطولدروبودهپیچیدهغالباروابطاینویکدیگرندباروابطنوعیدارایگروه

.دارد
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لتعامدردیگریکباکهافرادازهاییمجموعهبرایرا(تجمع)انبوهواژهمیتوانیمما

ایستادهادهپیعابرخطجلویدرقرمزچراغپشتکهاشخاصینظیرببریمکاربهنیستند،

.اندعبوربرایچراغشدنسبزمنتظرو

ارثات گروه تماشاچیان

انعنوبه.میکننداضطرابوترساحساستماشاگرعدهیکحضوردرمردمازبسیاری

رابربدرگفتنسخنکهدادنشانمردمدرترسمورددریابیزمینهتحقیقیکمثال،

ایجادترسآنهادرمرگحتیوبیماریتنهایی،تاریکی،بلند،هایمکانازبیشترجمع

اضافیانرژیمابهمیتواندحضورتماشاچیانمواردبعضیدراما؛(1980بوردن)میکند

ربهتجمعیتازپراستادیومیککهمیدهندگزارشورزشکارانمثال،عنوانبه.بدهد

.خالیاستادیومیکدرتامیکنندعمل

الگو اتثیر اجتماعی

اجتماعیرتاثینظریهاست،دادختوضیحافرادعملکردبرراتماشاچیاننقشکهاینظریه

.ارددبستگسعاملچندبهتماشاچیاننفوزوتاثیرنظریه،اینطبق.میشودخوانده

تماشاچی،افرادتعداد:استکردهمعرفیرااصلیعاملسهمورد،ایندر(1981)التانه

.تماشاچیافراد(پایگاه)نیرومندیوتماشاچیانبودنبالواسطه

فزونیهبروآنهاتاثیریابد،میافزایشتماشاچیانجمعدرافرادتعدادهمچنانکهنخست،

مثال،عنوانبه.میکندپیداکاهشگرتماشاهرافزایشباتاثیرافزایشمقدارامارودمی

.استتماشاگر31و30بیتتفاوتازبیشبسیارتماشاگر4و3بینتفاوت

قابلزیکیفیحضورکهتماشاچیانیکهانددریافتهدیگرانوالتانهفاصله،اثربررسیدر

عنوانهب.باشندتردورفردازکهتماشاچیانیتامیگذارندبیشتریتاثیردارند،رویت

کهدباشنشدهجداکنندهعملازنحویبهطرفهیکآینهیکباکهتماشاچیانیمثال،

تاثیرنندهکعملرفتاربرنبینند،راآنهافقطاماببینند،رافردبتوانندتماشاچیانفقط

.آینهواسطهبدونتماشاچیانهمانتاداشتخوهندکمتری

الگو انگیزشی اتثیر حضور دیگران

مواردبعضیدرواستفردعملکردصطحبردنباالسببتماشاچیانعملموارد،بعضیدر

سازیانآس.میکندپیدانیازنظریهیکبهتناقضاینتوجیه.آندادنکاهشسببدیگر

شدنبهتربهوشد،وضع1920درآلپورتفلویدوسیلهبهکهاستاصطالحیاجتماعی،

بهماورمنضکهباشیدداشتهخاطربه)میشوداطالقدیگرافرادحضورعلتبهفردعملکرد

اصطالحعکسبر.(تماشاچیانباشخصیکبینتعاملنهاستدیگرافرادصرفحضوراثر

.دارداشارهدیگرافرادحضورعلتبهفردعملکردباکاهشبهاجتماعیبازداری

7 8

9 10

11 12



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

2/5/2020

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 3

.دادائهارتماشاچیاناثراتازآمدهدستبهنقیضوضدنتایجتوجیهبراینظریالگویی

.استتهییجیاانگیزشمنبعیکدیگرانحضورکهکرداعالمزایونک

باشند،ینیبپیشقابلغیرمیتوانندتماشاچیانکهمیدهدرویعلتبدینتهییجیچنین

کنندایجادفرددراطمینانعدماحساسنوعیترتیببدینو

هنمایشنامیکدرکهبخواهندشماازدانشگاهدراگر

اشد،بشمابازیگرینخستیناینچنانچهکنید،بازی

ردعملکدراختاللسبباستممکنتماشاچیانحضور

ایکنید،فراموشراهاگفتهبعضیمثال،گردد؛شما

شویدصحنهرویشدیدترسدچار

یانگیختگهایویژگیکهاستمعتقدزایونکخود

شدهریزیبرنامهیازاتیزندهموجوددرتماشاچیان

سوسکهاکهاستدادهنشانواقعدراوخودواست؛

یاسازیآساناثراتمعرضدرانسانهامانندنیز

دارندقراراجتماعیبازداری

گفتهبه.استآموختهسایقمنبعیکدیگرانحضورکهاستمعتقد(1972)کوترل

قضاوتیتظارانبلکهمیشود،برانگیختگیسببکهنیستدیگرانصرفحضوراینکوترل،

این،ابربن.داشتخواهنداوعملکردبهبهنسبتتماشاگرانمیکندفکرشخصکهاست

هند،دانجامعملیبسته،هایچشمباتماشاچیانیحضوردربخواهیمآزمودنیهاییازاگر

بازایهچشمباتماشاچیانحضوردروقتیتادهندنشانکمتریانگیختگیبایدآنان

.میکنندعمل

دنیها اگر در تماشاچیان توانایی ارزشیابی عملکرد آزمودنی ها وجود داشته باشد، در آزمو

.انگیختگی بیشتری مشاهده خواهد شد

اینکهوستااحتمالیهایپاسخبینتعارضنتیجهانگیختگیکهاندگفتهدیگرمحققان

کیشماکهوقتیمثال،عنوانبه.استاجتماعیبازداریدرمهمواسطهیکحواسپرتی

راخودتوجهاستممکنمیدهید،ارئهمدعوینازبزرگیجمعبرابردرراسخنرانی

ازراشماحواسکاراینواسترفتهخواببهعقبردیفدرکهکنیدمردیبهمعطوف

حاضرانتاثیرتحتکمترنتیجهدروشودانگیختگیبهمنجروکندمنحرفسخنرانی

ازایعدهباالخرهو.بینجامدشماعملکردبهبودبهامرهمینوگیرندقراربیدار

.میکننداشرهعملکردکاهشدراحتمالیشدهایجادناراختینقشبهصاحبنظران

ر انگیختگی منجر به افزایش در سطح عملکرد پاسخ های خوب اموخته شده و کاهش د

صطح عملکرد پاسخ های خوب آموخته نشده خواهد شد؛ 

تماشاچیان فعال

شخصاگر.بیابیمخودعملکردارزشیابیبرایمبناییمیتوانیممادیگرانرفتارمشاهدهبا

هقرینیکعنوانبهمابرایاستممکنشخصآنعملکردکند،عململازبهتردیگر

.ببخشدبهبودراماعملکردنتیجهدروکردهعملآمیزرقابت

مشخصه اهی گروه

روهگیکهایویژگیبخواهیمماوقتی.هستندافرادگوناگونیوتنوعهمانبههاگروه

:بگیریمنظردررامشخصهچندینکنیم،توصیفراخاص

توجهدازهاننظیرهایویژگیبهاینجادر.کنیمبحثگروهترکیبدربارهمیتوانیمنخست

استنممککهگروهدیگرهایجنبه.استشبیهچهبهگروهدهدتوضیحمیتواندکهداریم

واییهاتوانیااعضانژادوقومیتافراد،جنس:قبیلازهستندهاییویژگیباشدتوجهمورد

.گروهداخلدرافرادشخصیتهای
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ت؛آنهاسساختارحسببرهاگروهبهنگریستندوم،راه

ت،اسبرقرارارتباطیهایکانالکهگروه،داخلدرمثال

نظاموعنچهکند؟برقرارارتباطمیتواندکیباکییعنی،

رهبریمیشود؟تشکیلگروهداخلدرطبقاتیهای

بررسیدرموضوعسومینکیستدستبهگروه

گروهپویاییگاهیکهاستگروهعملکردگروهها،

یکاعضایکهمعناستبداناین.میشودنامیده

دیگریکبرچگونهودادهپاسخیکدیگربهگروهچگونه

وسجامانسببکهعاطفیهایپیونددارند؟تاثیرونفوذ

اند؟کداماندشدهگروهنگهداری

هبرسیدندرگروهیعنی،است؛گروهعملکردگروههامورددرموضوعچهارمینباالخرهو

میکند؟عملبدیاخوباندازهچهتاخودهدف

کوشش هایی به عمل آمده است تا اندازه ایده آل گروه را برای یک گروه حل مسئله 

.مشخص کنند

رنفپنجازمرکبهایگروهکهاسترسیدهنتیجهاینبه(1958)اسلیترمثال،عنوانبه

وریآوجمعبهگروهاعضایآنهادرکهاستفکریکارهایانجامبرایتعدادترینمناسب

تمبادراطالعاتآنارزشیابیمبنایبرگیریتصمیمبهوپرداختهاطالعاتمبادله

.میکنند

بمطلواندازهکهاستمعتقد(فکرسیالن)مغزیبارشاصطالحمبتکر(1957)آزبورن

.استنفر10تا5بینهاییگروهچنینبرای

االاحتممسئلهحلگروههایآلایدهاندازهمورددرهاگیرینتیجهگونهاینهمه،اینبا

.استانگاریسادهنوعی

ردافرادزیراباشند؛ترراضیکنندگانشرکتنظرازاستممکنترکوچکگروههای

.دارندخودهاینظرکاملارئهبرایبیشتریفرصتترکوچکگروههای

ممکنیفتکالازبرخی.باشدداشتهتعاملگروهاندازهبامیتواندتکلیفخود،ساختاردوم

نفرندینچوسیلهبهتنهادیگرتکالیفآنکهحال.کندایجابرانفریکوجودتنهااست

.باشندانجامقابل

چندهر.میکندتعملآناندازهبانظرموردتکلیفیافتگیسازمانمیزاناینکهسوم

هایگروهدارند،کوچکهایگروهازکمتریبخشیثمرغالبانفرپنجازبیشگروههای

آنکهرطشبهشودواردگروهروحیهبهایصدمهبدونآنکهباشندموثرمیتوانندنیزبزرگ

باشدیافتهسازمانمشخصاتکلیف

.اثرات اندازه گروه در زندگی روز مره نیز دارای اهمیت است

هاکهشباینچندهرمیشودگفتهارتباطیهایشبکهارتباطشدهتجویزهایالگوبه

سممجعینیششبهراکدامهرازهایینمونهمیتوانراحتیبهامادارندانتزاعیجنبه

کرد

-4ایزنجیرهشبکه-3ایدایرهشبکه-2چرخشیشبکه-1:ارتباطیهایشبکهانواع

پیوندهم-Y5شبکه

اوهدمیدگرفتهقرارمرکزدرکهفردیبهزیادیکنترلقدرت:چرخیارتباطشبکه-1

ایهموقعیتدرکهآنهاییاماکندبرقرارارتباطدیگرعضوچهارازیکهربامیتواند

دیگریکبانهبگیرندتماسمرکزیشخصبامیتوانندفقطدارندقرارکناری

افرادزیرامیشودمتمرکزسازمانبهمنجردوهر:yوزنجیریارتباطیهایشبکه-2

یکایجادامکانایدایرههایشبکهبرعکسوآمدخواهددرمجورصورتبهمرکزی

.نمیکنندتحمیلرامسلطرهبر
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برقرارطارتبادیگراعضایازیکهربامیتواندعضوهر:پیوندهمیاایدایرهارتباطیشبکه-3

خواهدجرمنتسلطورهبریبهافرادوهاموقعیتازیککدامکهکردبینیپیشتواننمی.کند

.شد

وگروهافرادهایمسئلهحلهایتواناییبرکهبردکاربهتکالیفیزمینههمیندرشاید

سائلمباداشتنکاروسردرکهدریافتاوبودمبتنیآنهاسویازاطالعاتفعاالنهدستکاری

شدهصرفزمانبرحسبراکاراییکمترینچرخیشبکهوبیشترینایدایرهشبکهمشکل

.داردمسئلهحلبرای

.دارندyوچرخهایشبکهازبیشتریسرعتخطاهاتصحیحودریافتنمتمرکزغیرهایشبکه

( چسبندگی)انسجام

متعددیاصطالحهاییکدیگرندبهگروهافرادبودننزدیکیعنیویژگیاینتوصیفبرای

ازبیشترکهاصطالحیاما«عاطفیجو»«بودنمااحساس»جملهازاسترفتهکاربهکه

.استگروهانسجامرفتهکاربهمواردهمه

کلازبیشگروهدرماندنبرایاعضابرشدهاعمالهاینیروآندر:گروهانسجام

کهییهاگروهدیگرعبارتبهکندوادارگروهترکبهراهاآنمیکوشدکهاستنیروهایی

روهگبمانندباقیدیگریکحضوردرمیخواهندودارنددوسترایکدیگراعضاآنهادر

کههاییگروهونشدهجذبیکدیگربهآنهااعضایکههاییگروهواندمنسجمهای

ردانسجامنظرازاندپاشیدههمازکههاییگروهونشدهجذبیکدیگربهآنهااعضای

.هستندپایینیصطح

.استمسئلهحلوقضاوتشامل:گروهعملکرد

کهفردیبودنشاملاحنمالودانشازتریوسیعوگستردهمزیقازغالباگروه:قضاوت

بهگروهیقضاوت»کرداشارهشاوچنانکه.استدارابرخودباشددرستاطالعاتدارای

رتریبآنبرغالبابلکهباشدترنادرستمتوسطفردیکقضاوتازاستممکنندرت

«دارد

رفتهکاربهتکالیفازمختلفیهایگروهبهاطاقبرایمسئلهحلاصطالح:مسئلهحل

گروهکهیریمبگنتیجهشاوباهمنوامیتوانیمما.استمتغیرغالباتکالیفاینالزاماتاست

.افرادتامیکنندفراهممسائلبرایبهتریهایحلراهها

فرعیفتکالیاستممکنآندرکهاستگروهیمسئلهحلتکلیفازمثالی:مغزیبارش

.نیستندروشنآغازدرکهشوندایجادزیادی

:اندکردهخالصهشکلبدینرامغزیبارشبهمربوطتحقیقاتدیگرمحققان

مغزیبارشهایگروهدرکههاییآزمودنیکهمیدهدنشانروشنیبهتجربیشواهد»

بهوقتیافرادتعدادهمانتامیکنندعرضهکمتریهایاندیشهمیگیرندقرارکوچک

هالحراهتنوعوبودنفردبهمنحصرکیفیتمورددرمیدهندانجاممغزیبارشتنهایی

«داردوجودکمیروشنشواهد

.خوداعضایبرگروهنفوذازایجلوه:آمیزمخاطرهتغیر

بهتجارتکاردرگروهیرویکردکهاستداشتهاظهارخودسازمانیانسانکتابدراینو

هکمیکندفرضاومشودکردنخطروتهورجسارت،کاهشباعثناپذیریاجتنابشش

حتاطانهموآمیزمخاطرهعملشیوهبینانتخابیکهباشدالزماگرهاییموقغیتچنیندر

.داشتخواهدوجودمحتاطانهعملشیوهمورددرحتمیوقطعیوترجیحیگیردصورت

هاآندرشخصکهآکادمیکهایکمیته»کهکندمیاضافهآنبرابرراراستاهمیندر

«اندنگرفتهراکسینفسخودجسارتوتهورخاطربههرگزاستداشتهعضویت
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درمعروفهایفرضیهمیانازکهاستشدهوضعپدیدهاینتبیینپیدرهاییفرضیه

:میتوانزمینهاین

شدناشنافرضیه-1

مسئولیتلوثفرضیه-2

رهبریفرضیه-3

ارزشعنوانبهخطرفرظیه-4

.بردنامرا

اقعیوگروهیاثریکآمیزمخاطرهتغیرکهاستمعتقدفرضیهاین:شدنآشنافرضیه

عواقدرامامیدهدرخگروهدرکهاثرییعنی.است(گروهیاثرشبه)یکبلکهنیست

ضوعیموبااشناییکهعملیشیوههرفرضیهاینطبق.نیستگروهیهایفرایندحاصل

رتکنندهخطرموضوعآنبهنسبتافرادکهمیشودباعثدهدافزایشراآمیزمخاطره

.شوند

بهلکهبحدفگروهیبحثازمحصولیعنوانبهنهآمیزمخاطرهتغیردیدگاهاینپرتودر

اییآشنموضوعیباکسیوقتیکهمیشودتلقیایفرایندهجوییوخطرتهورعنوان

.میدهدرویمیکندپیدابیشتری

اعضاینبیاستممکنگروهیبحثکهاستمعتقذفرضیهاین:مسئولیتلوثفرضیه

مورددرفردکهشوداینبهمنجراستممکنوکندایجادعاطفیهایپیوندگروه

ینبمسئولیناینزیراباشدداشتهکمتریمسئولیتاحساسآمیزمخاطرهتصمیم

کستشبهپیشنمادیآمیزمخاطرهعملشیوهاگراینبنابرمیشودپخشگروهاعضای

.میشودپخشگروهاعضایبینمسئولیتزیرانیستمسئولتنهاییبهفردبینجامد

نوانعبهآنهادیگراعضایکهمیورزدتاکیدگروهاعضایازصفاتیبر:رهبریفرضیه

یشتربابتداازکهافرادیکهکرداستداللچنینمیتوان.میکنندتصورگروهآنرهبر

ودهبترمسوطنیزگروهدرحالعیندرآمیزندمخاطرهعملشیوهیکتوصیهبهراغب

واندمیتحاصلهآمیزمخاطرهتصمیمروایناز.ترندنفوذباگروهیتصمیمالقایدرو

.باشدگروهدرجوخطررهبراننفوزنتیجه

نایبروستشدهبندیفرمولبراونوسیلهبهاساسا:ارزشعنوانبهخطرفرضیه

میزانبهاقلحدکهتصمیمیکاتخاذبهتوصیهیااتخاذبهتمایلکهداردتاکیداحتمال

نهزمیایندرمیشودتلقیارزشیکهافرهنگبرخیدرباشدآمیزمخاطرهمتوسطی

هافرهنگبعضیدرواستبودنجوانالزمهکردنخطرچونکهمیکنداشارهآنبر

تاندمیکنسعیمردمهاییفرهنگچنیندراینبنابرکنندبعدهجواناندمایلمردم

.یابدتحققآنانبودنجوانتصورتاکنندعملکنندهخطرحدودی

مخاطرهغیرتپدیدهازتفسیروتعبیرترینرایجترینپایدارارزشعنوانبهخطرفرضیه

ررسیبموردآرچروتراکتکالرکوسیلهبهارزشعنوانبهخطرفرظیه.استبودهآمیز

تداللاسبهنسبتدانش»تعبیرتاییدجهتدرآنهانتایجواستگرفتهقرارآزمونو

«صرفدانشتبادلدرتعبیرجهت»تااست«دیگرانهای

:ویژههایگروه

درمانیگروه-1

Tگروهیاانسانیروابطآموزشیاآمندیحساسیتگروه-2

رویاروییگروه-3
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استهممانندآنهاگیریجهتوهدفامادارندهمهباهاییتفاوتهاگروهاینهرچند

بهرسیدن-3مشکالتآنرویبحث-2فردیمشکالتکردنمطرح-1:اهدافیعنی

آنهابرایاحتمالیهایراه

:گروهبهمربوطهایویژگی TگروهیکدرTمیکنندشرکتسخنرانیدرنهافرادنوعی

وردگروهافرادمیبینندایشدهریزیبرنامهوویژههایآموزشنهوسمیناریکدرنه

کخشجوباالخرهومیکنندنگاههمبههمهنداشتحرفیکسیاگرمینشینندهمه

زاآناحتمالیپاسخوحرفهمینوبزندحرفیتامیکندواداراعضاراازیکیجلسه

میشودبحثآغازباعثکلیدیسدی

بلکهددهتغیرراخودهایرفتارچگونهیاکندچهنمیکنندتوصیهفردبهTگروهدر-2

کهیردبگنتیجهوببیندراخودهایرفتارهایپیامدتامیدهندرافرصتاینشخصبه

نهیاداردپردازدمیآنبرابردرکهرابهاییارزشاوهایرفتارحفذآیا

اینجادارداهمیتآنچهندارندهارفتارریشهیانوشتهزمینه،بهکاریهاگروهایندر-3

.استاکنونو

استلوینکورتهاگروهاینگذاربنیان-4

با تشکر از توجه شما
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