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روان شناسی اجتماعی 

رشته روان شناسی 
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:گفتار اول

تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی

اجتماعی 

:کلیآموزشیهدف

وتماعیاجشناسیروانعلمتاریخیزمینهوتعریفباآشنایی

.علمایندرتحقیقروشهایویژگیهایشناخت
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:جزئیآموزشیهدفهای

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

.ندکنبیاناجتماعیشناسیروانازجامعوسادهتعریفیک-1

المثاستزدهنقشمادرجامعهکهرارفتاریالگوییکالاقل-2

.بزنند
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روانرنظیعلومیبااجتماعیشناسیروانتفاوتهایوشباهتها-3

.ددهنتوضیحراشناسیقوموشناسیجامعهعمومی،شناسی

.دهندتوضیحراعلمیروشهدفهایوویژگیها-4
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ناسیشرواندرتحقیقمختلفروشهایمعایبومزایامشخصات،-5

ومیدانیحقیقتیابی،زمینهتحقیقآرشیوی،تحقیقنظیراجتماعی

.کنندبیانراآزمایشگاهیتحقیق

ینادرشدهذکرتحقیقروشهایکاربردمواردومعایبمحاسن،-6

.کنندمقایسهیکدیگربارافصل
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روان شناسی اجتماعی چیست؟

:اجتماعیشناسیروانازبرگاتوکالینتعریف

ردفردرفتارمطــالعــهعــلـماجتـماعــیشـنـاسـیروان

.استگروهیوضع
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:اجتماعیشناسیروانازآلپورتتعریف

راخودرشتهاجتماعیشناسیرواناستثنائات،جزئیبا

یااحساسات،افکارکهمطالباینتبیینوفهمبرایدانندمیکوششی

لویحیتیاتصوریواقعی،حضورتاثیرتحتچگونهافرادرفتار

.گیردمیقراردیگران
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:دیگرتعریفیارائه

بینلمتقابرفتارمطالعهعلمعنوانبهاجتماعیشناسیروان

.شودمیشناختهانسانهاتعاملمطالعهعلمیاانسانها
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:شناسیجامعهبااجتماعیشناسیروانتفاوت

گروهیرفتاراجتماعیعواملبهشناسجامعــهنــظر

.استمعطوف

هتوجفردرویبرگروهاثراتبهاجتماعیشناسیروان

.داردخاص
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:شناسیقومبااجتماعیشناسیروانتفاوت

هکچرااستشناسیقومازترعلمیاجتماعیشناسیروان

شتربیآزمایشگاهیشدهکنترلتحقیقاتوعلمیروشازآندر

.شودمیاستفاده

.داردتوصیفیجنبهعمدتاًشناسیقوم
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:میتفاوت روان شناسی اجتماعی با روان شناسی عمو

دیده ها متخصصان روان شناسی اجتماعی به اجتماعی ترین پ

.و رفتارها  می پردازند

رند متخصصان روان شناسی عمومی به پدیده هایی توجه دا

.که کمتر از پدیده های دیگر، اجتماعی هستند
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(روان شناسی اجتماعی )روشهای تحقیق 

:ویژگی های روش علمی

مورد نظر مسئلهطرح یک سوال جهت بیان -1

به صورت بیان جمله اثباتی فرضیهتدوین -2

جمع آوری اطالعات -3

تجزیه و تحلیل اطالعات -4

نتیجه گیری-5
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ویژگیهای روش علمی 

عینیتتعریف عملیاتیرویکرد تجربیجبرگرایی 
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هدفهای روش علمی

کشف روابط
کنترل رویدادهابین پدیده ها

تبیین پدیده ها
و روابط

پیش بینی
روایدادها
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انواع روش تحقیق

آزمایش طبیعی

تحقیق آرشیوی

تحقیق زمینه یابی

تحقیق آزمایشگاهی

آزمایش میدانی

تحقیق میدانی
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:آرشیویتحقیق-الف

هابایگانیوآرشیوهاازاستفادهبااطالعاتآوریجمع•

هگذشتبهمربوطهایزمینهدراطالعاتتحلیلوتجزیه•
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:مزایا و معایب تحقیق آرشیوی

:مزایا

بودنالعملیعکسغیر•

بودنماسبقبهعطف•

مختلفهایدورهطیدررویدادهاتحقیقامکان•
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:معایب

عدم دسترسی به منابع موجود •

پرخرج و دشوار بودن تحلیل داده ها •

لزوم دقت در نمونه گیری مناسب از اطالعات •

وجود اطالعات ضد و نقیض در یک مورد •
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:یابیزمینهتحقیق-ب

ونگوناگهایزمینهدرگروههاوافرادازخواهینظربراستمبتنی

مصاحبهشفاهی

شامل پرسیدن   

پرسشنامهکتبی
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:مزایا و معایب تحقیق زمینه یابی 

:مزایا

به دست آوردن اطالعات دقیق درباره یک جمعیت •

امکان پیش بینی های دقیق در مورد نتایج رویدادها •

:معایب 

خطای حاصل از نمونه گیری •

نیاز به پرسنل کارآزموده و ماهر •

عکس العملی بودن •
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:میدانیتحقیق-پ

عیطبیمشاهدهوتحقیقموردموقعیتدرمحققموقتیزندگی•

نامهپرسشمثلدیگرابزارهایازاستفادهنیزونظرموردموضوع

استیابیزمینهتحقیقازترعمیق•
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:مزایا و معایب تحقیق میدانی

:مزایا

طبیعیطمحیازکسبدلیلبهآمدهبدستهایدادهتعمیمقابلیت•

آنهاآزمایشوهافرضیهاستخراجامکان•

:معایب

نیستیقطعهاپدیدهبینمعلولیوعلترابطهبهرسیدناحتمال•

آنزندگیطبیعیرونددراستممکنجامعهدرمحققحضور•
.کندایجادتغییرییااختاللجامعه

بودنپرخرج•
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:طبیعیآزمایش–ت

قبیلاینبهمربوطمتغیرهایوطبیعیرویدادیکمطالعهوبررسی•

.رویدادها

.نیستآزمایشگراختیاردرمتغیردستکاری•
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:  مزایا و معایب آزمایش طبیعی

:مزایا

بهلولیمعوعلترابطهنیزروشایندرآزمایشگاهی،تحقیقمانند•

.آیدمیدست

.داردبیعیطمحیطهایبهفراوانیتعمیمقابلیتآمدهبدستنتایج•

وردداآزمودنیهابرقویتاثیراتکهاستقویمتغیرهایوجود•

.نیستمیسرآزمایشگاهمحیطدرآنایجادامکان
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:معایب

حققمعملسرعتطبیعیرویدادهایوقوعبودنناگهانیدلیلبه•

.استضروریبسیار

شدنمخدوشموجباستممکنحادثهصحنهدرمحققدخالت•

.شودنتایج
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:میدانیآزمایش–ث

.شودمیااجروتعیینآزمایشگرتوسطمتغیرهاوتحقیقطرح•

استواقعیزمینهیکتحقیق،انجامزمینه•
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:مزایا و معایب آزمایش میدانی 

:مزایا

دستبهمعلولیوعلترابطهآزمایشمحیطبودنواقعیعلتبه•

.آیدمی

هبهایافتهتعمیمقدرتآزمایشمحیـطبودنواقعیعلتبه•

استزیادمشابههایموقعیت

استپذیرامکانآندرفرضیهسنجش•
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:معایب

تحقیقموردموسساتازاجازهکسببهنیاز•

شودررسیببایدمتغیرهااثراتدربارهالزمهایبینیپیشیکلیه•

جانبیمتغیرهایکنترلبودندشوار•

ظنءسواستممکنآزمایشواقعیاهدافنگهداشتنلزومدلیلبه•

شودایجادآزمودنیهادرمشکالتییا
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آزمایشگاهیتحقیق-ج

متغیرهابرکنترلحداکثراعمال•

متغیرهادستکاریتوانایی•

رهایمتغینیزوگواهوآزمایشیگروههاییاگروهیکانتخاب•

وابستهومستقل
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:مزایا و معایب تحقیق آزمایشگاهی

:مزایا

راشگرانآزمایآزمایشیفرضیهصحتتواندمیآمدهبدستنتایج•
کندثابت

شدهمنفردمتغیرهایاثربررسی•

معلولیوعلترابطهآوردندستبه•

مختلفهایفرضیهآزمونامکان•

ابلیتقآزمایشیموقعیتدردقتودقیقگیرینمونهصورتدر•
.رودمیباالحدودیتانتایجتعمیم
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:معایب

واقعیهایموقعیتبامقایسهدرآزمایشگاهمحیطبودنمصنوعی•

انیرووجسمیکنندهناراحتشرایطایجادازمانعاخالقیاصول•
استانسانبرای

استفراوانتجربهودقت،دانش،مهارتمستلزم•

باشدگرانوپرخرجاستممکن•
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گفتار دوم 

نظریه ها در روان شناسی اجتماعی 

:کلیآموزشهدف

واجتماعیشناسیرواندرمختلفهاینظریهباآشنایی

.هانظریهاینچارچوبدراجتماعیهایپدیدهتوجیهنحوه
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:جزئیآموزشیهدفهای
:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

یشناسرواندرآنکاربردوجایگاهوکنندتعریفرانظریه-1
.کنندبیانرااجتماعی

زیرردکهرااجتماعیشناسیروانمختلفهاینظریهویژگیهای-2
.کنندتشریحاندشدهذکر
تقویتیوپاسخیمحرکهاینظریه(الف
شناختیوگشتالتهاینظریه(ب
میدانینظریه(ج
روانکارینظریه(د
نقشنظریه(هـ



34

کرذهاینظریهازیکهراساسبرراراسپوتینتاریخیمورد-3

.کنندتحلیلوتجزیهشده

ایسهمقیکدیگرباراشدهذکرهاینظریهقوتوضعفنقاط-4

.کنند

هایظریهنازیکهرتوضیحبرایشدهمعرفیمنابعازاستفادهبا-5

ذکرالمثدویایکحداقلراسپیوتین،موردبرعالوه،شدهذکر

.کنند
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نظریه های روان شناسی اجتماعی

پاسخ -نظریه های محرک ( الف

:مفروضات

وهاکمحربینارتباطهایمطالعهاجتماعیرفتاردرکروشبهترین-
.استهاپاسخ

ایجادصشخرفتاردرتغییریکهاستدرونییابیرونیعاملمحرک-
.کنندمی

.داردنامپاسخشخصرفتاردرشدهایجادتغییر-

بهکهداردویتیتقمیزانبهبستگیپاسخ-محرکبینپیوندنیرومندی-
.آیدمیپاسخدنبال
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پاسخی-محرکپردازاننظریهتاکیدموردعوامل

درپردازاننظریهپاسخی،-محرکهاینظریهچارچوبدر

یژهوعـواملرویبـرخـاصتاکیـدهایاجتماعـیرفتارهایتبیین

.اندداشته

:ازعبارتندعواملاین

تقلید-

تقویت-

جانشینیتقویت-

اجتماعیتبادل-
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پوتین پاسخ درتبیین ماجرای راس–کاربرد نظریه محرک 

بودمحرکیککوچکآلکسیهموفیلیحملههر-

یماریبحملهقطعموجبکـودکباراسپوتیـنبودنهمراهپاسخ-

.شدمی

.شدمیتقویتراسپوتینفراخواندن-

خانوادهتوسطدیگرهایزمینهدرراسپوتینهایتوصیهازپیروی-

گرفتمیصورتمحرکتعمیممفهوماساسبرسلطنتی

بودتماعیاجتبادلمفروضهطبقبرتزاریناوراسپوتینتعاملدوام-
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نظریه های شناختی -ب 

(گشتالت)

.واژه های آلمانی به معنی شکل ، هیات یا الگو است: گشتالت

:مفروضات

کل چیزی بیش از مجموعه اجزاء خود است •
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.استهدفداروداردیکپارچهحالتیرفتار•

گیرییاددر(مغزوعصبیسیستمدر)مرکزیادراکیفرآیندهای•

.دارندکلیدینقش

میسازمانشناختیساختیکشکلبهراماادراکواحساسمغز•

.دهد

ایهالهاثر•

تعادلنظریهاسنادنظریه•
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وتینکاربرد نظریه گشتالت برای تبیین مورد راسپ

ظراتنپذیرشبرای«ترمیم»و«برازاندننیکو»اصولازاستفاده(1

تزارنیاتوسطراسپوتین

«شناختیناهماهنگی»نظریهازاستفاده(2

«اسناد»نظریهیا«تعادل»نظریهازاستفاده(3
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نظریه میدانی ( ج

(کورت لوین)

:فرض بنیادی

B=f(p,E)

محیط

(Enviornment)
شخص

(Person)

تابعی است از

(Behavior)رفتار     
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خودرفتار

اردموقعیت اجتماعی که در آن لحظه در آن قرار دخصوصیات درونی

توارث 

توانائیها 

شخصیت 

وضع سالمت و 

غیره

حضور یا عدم حضور دیگران 

میزان ممانعت از رسیدن خود به هدف 

نگرش جامعه نسبت به رفتار خود
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:فرض دوم

دانمیاینکهکندمیپیداوقوعمیدانیکدرخودرفتار

.شودمیشاملرامحیطدیگرهایجنبهوخوددیگررفتارهای

فضای زندگی 
نظام کنشاینجا و اکنون  

اصطالحات مهممیدانیبنیادی ترین اصطالح نظریه
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:ینکاربرد نظریه میدانی برای تبیین مورد راسپوت

:بودعواملاینحاویتزارینازندگیفضایترسیماساسبرتبیین(1

وارثیکدادنتحویلسویبهرااوکهنشدهطرفبرتنشنظامیک(الف

.کردمیهدایتسالمذکور

آلکسیبیماریوسیلهبههدفاینبهرسیدنراهشدنسد(ب

خودهدفجهتدراودادنحرکتبرایالکساندرابرواردهنیروهای(ج
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اتعارض هاستفاده از مفهوم ( 2

رویکرد -رویکرد

رویگردان –رویگردان 

رویگردان –رویکرد 

تعارض ها
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نظریه روانکاوی ( د

«زیگموند فروید»

توجه به ساختار و چگونگی رشد شخصیت 

مرحله جنسیمرحله آلتیمرحله مقعدیمرحله دهانی 

مراحل رشد 
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ویدساختار شخصیت از نظر فر

فراخودخودنهاد 

استفاده از مکانسیم دفاعی 
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وتین کاربرد نظریه روانکاوی برای تبیین مورد راسپ

بررسی مراحل رشد الکساندرا ( 1

توجه به شخصیت الکساندرا ( 2

شخصیت اقتدار طلب •

خود ضعیف و فراخود قوی •

استفاده از مکانیسم فرافکنی •
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نظریه نقش ( هـ

:نقشتعریف

ابفردبرایکهرفتارهاازایمجموعهازاستعبارتنقش

.باشدمناسبخاصاجتماعیزمینهیکدروخاصموقعیتیک
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:مفاهیم نظریه نقش

انتظارات نقش •

تعارض نقش•

ن کاربرد نظریه نقش برای تبیین مورد راسپوتی

یکدیگرازراالکساندوراسپوتیننقشیانتظاراتاساسبرتبیین(1

راسپوتینمورددرنقشیانتظاراتبارفتارتضاد(2

ینقشبینتعارض

نقشیدرونتعارض
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گفتار سوم 

رفتار در گروهها 

:هدف آموزش کلی

اجتماعی،شناسیرواننظرازگروهمفهومباآشناییی

آنعملکردهایوویپگیهاگیری،شکلچگونگی
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:جزئیآموزشهدفهای

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

هاییدهپدتوضیحدرراآنهاوکنندتعریفرازیراصطالحات(1

:ببرندکاربهاجتماعیشناسیروان

،اجتماعیبازداریاجتماعی،سازیآسانانبوهه،گروه،

اسخهایپمغزی،بارشگروه،پیوستگیارتباطی،هایشبکه

همکوشگروهمسلط،
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غیراچیانتماشگروهعاملسهاثراجتماعی،تاثیرمدلتشریحبا-2

.دهیدتوضیحرافعال

برفعالیرغتماشاچیانتاثیرچگونگیمورددرانگیزشیالگوی-3

رایراتتاثاینعللوکنندتشریحراکنندهعملشخصرفتار

.کنندبیان
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بر ( گروه همکوش) اثرات عوامل مختلف گروه تماشاچیان فعال -4

.  چگونگی رفتار شخص عمل کننده را تشریح کنند

ای گروه را در تاثیر تغییرات اندازه گروه در ارتباط با سایر ویژگیه-5

.  نحوه عملکرد آن بیان کنند



55

را(تباطارهایشبکه)ارتباطیفرصتهایمختلفهایشکلاثر-6

دهندشرحگروهفعالیتگوناگونهایجنبهبر

.کنندبیانراآنعملنحوهبردرگروههماهنگیوتجاتستاثیر-7
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سئلهمحلوقضاوتزمینهدرگروهعملکردگوناگونهایجنبه-8

.کنندمقایسهافرادعملکردبارا

وجوهوکنندبیانرارویارویگروههایوTگروهویژگیهای-9

.دهندنشانراآنهاتفاوتوشباهت
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:گروهتعریف

بهدارندلتعامهمباکهبیشتریافرددوازاستعبارتگروه

ازوشتهگذاتاثیردیگرانیادیگریدرتواندمییکهرکهنحوی

(1981)شاوه.شودمتاثرآنان
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:گروهازدومتعریف

صورتودرکداشتنافراد،بینتعاملازاستعبارتگروه

نقشیالمتقابوابستگیوعاطفیپیوندهایایجاداعضا،دیگراز

(1974دوالماتر).متقابلهای



59

انبوههواژهتعریف

.نیستندتعاملدریکدیگرباکهافرادازایمجموعه

:مثال

فیلمیکتماشاچیان
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:تاثیر اجتماعی

.اردتاثیر و نفوذ تماشاچیان به چند عامل بستگی د

تعداد 

تعداد افراد 
تماشاچیان

نزدیکی

بالواسطه بودن
تماشاچیان 

نیرومندی

ی پایگاه اجتماع
تماشاچیان 

همدل النان
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هدف

منابع

تعداد)منابعدادتعبهبستگیتماشاچیگروهیکاثرانگیزشیالگوی

عملفردازآنهافاصلهو(هادایرهاندازه)آنهانیرومندی،(هادایره

.(داردپیکانهاطول)کننده



62

:اجتماعیسازیآسان

فردعملکردشدنبهتر(1920)آلپورتفلویدازاصطالحی

ودفربینتعاملنهوصرفحضور)دیگرافرادحضورعلتبه

(تماشاچیان

:اجتماعیبازداری

دیگرافرادحضورعلتبهفردعملکرددرکاهش



63

الگوی انگیزشی در آسان سازی اجتماعی 

(1965)زایونکاز 

تمایل بیشتر به 
عرضه پاسخ مسلط

حضور تماشاچیان تهیج 

آیا رفتار مورد نظر تماشاچیان 
همان رفتار مسلط است؟

هبل

خیر

افزایش عملکرد

کاهش عملکرد 
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هویژگی های گرو

اندازه 

افراد شخصیت
جنسیت

قومیت نژاد

تواناییهای اعضا

ترکیب گروه-1
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ساختار گروه-2

کانالهای ارتباطی 

نظامهای طبقاتی

رهبری گروه
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ه پویایی گرو-3

نحوه نفوذ تاثیر
پیوندهای عاطفیاعضاء بر یکدیگر

عملکرد گروه -4

میزان خوب یا بد عمل کردن گروه برای دستیابی به هدف
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یت افراد در نقطه ها نماینده موقع)نمونه هایی از شبکه های ارتباطی 

( شبکه خطوط نماینده کانالهای مجاز برای ارتباط 

Yدایره هم پیوند شکل

چرخ 
زنجیر
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گروههای ویژه

آموزش حساسیت 

آموزش روابط انسانی

گروههای رویارویی

T گروه
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Tگروه 

(  بنپانگذار کورت لوین)

:هدف

رفتارپیامدهایکند،پیدابینشخودبهنسبتشخصهر

بداندخودشدربارهرادیگرانقضاوتوببیندراخود
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Tدرباره گروههای ( 1981)« شاو»نظر

:داندمیموردچهارراTگروههایدرشرکتپیامدشاو

و«تصوریخود»و«آرمانیخود»بیناختالفشدنکاسته-1

واقعیتبهدستیابی

افرادرفتارواحساساتدرتغییر-2

افرادرفتاردرتغییر-3

افراددرشدیدروانیاختالالتایجاد،شرایطبعضیتحت-4
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گفتار چهارم 

نفوذ اجتماعی و کنترل 

:هدف آموزش کلی

.نترلآشنایی با جنبه های گوناگون پدیده نفوذ اجتماعی و ک



72

:جزئیآموزشهایهدف

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

روانیهاپدیدهدرراآنهاکاربردوکنندتعریفرازیرمفاهیم-1

.دهندتوضیحاجتماعیشناسی

دخوناهمنوایی،رای،استقاللهمنوایی،اجتماعی،نفوذ

،کنترلمکانیامرکزکنترل،توهمرهبری،دیگررهبری،

القاییخودوابستگی،شدهآموختهدرماندگی
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همنوایی،میزانبرموثرموقعیتیعوامل-2

دراهشخصیتبندیسنخوهمنواییبامغایررفتارهایاشکال

.دهندتوضیحراهمنواییباارتباط

.کنندبیانراجمعبافردشدنهمنوادالیل-3



74

نظرازراشخصآزادارادهورفتاربیرونیکنترلپدیده-4

.دهندتوضیحاجتماعیشناسیروانمختلفدیدگاههای

رلکنتبهاعتقاداثراتوکنترلتوهمایجادبرموثرعوامل-5

.کنندبیانانسانزندگیمختلفهایجنبهدررارویدادها
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مختلفهایجنبهدرراکنترلبهاعتقاددرفردیتفاوتهاینقش-6

.دهندشرحانسانزندگی

العمل،عکسنظیرتسلیم،یامقاومتباتوامهایواکنش-7

دستازبرابردرالقایی،خودوابستگیوشدهآموختهدرماندگی

.کنندتشریحراکنترلدادن
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اجتماعینفوذتعریف

یکایفردیکسویازعمدیاستکوششیاجتماعینفوذ

.مارفتاریاعقایددرتغییرایجادبرایگروه

:مثل

نگرشتغییر•

قدرتاستراتژیهایکاربرد•

مستقیمدستورات•

کردنتقاضا•
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همنواییتعریف

سویازیمیمستقتقاضایکهوقتیگروهیفشارهایبهشدنتسلیم•

ودوو)،باشدنگرفتهانجامگروهبافردشدنهمرنگمورددرگروه

(1984منرایتس

گروهسویازخیالییاواقعیفشاراحساسازاستعبارتهمنوایی•

آرونسون)رددگاورفتاردرتغییریسببنتیجهدرکهفردوسیلهبه

1999)
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همنواییمیزانبرموثرموقعیتیعوامل

گروهحجم•

مجزاواحدهایعنوانبهافرادازگروهتلقیمیزان•

همنواییبامغایررفتارهای

رایاستقالل-1

همنواییضدیاناهمنوایی-2
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:کنترلتعریف

واعمالبازدارییاهدایتقدرت،اعمالتوانمیراکنترل

.کردتعریفخودیادیگرانرفتار

:کنترلبهمربوطمواردسایر

کنترلتوهم•

کنترلداشتنبهاعتقادپیامدهای•
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:کنترلدرکدرفردیهایتفاوت

نترل مرکز یا مکان ک

بیرونیدرونی 

:کنترلدادندستازبرابردرواکنش•

العملعکسنظریه
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درماندگی آموخته شده 

(1975مارتین سیلگمن )

:تعریف

:ازعبارتستشدهآموختهدرماندگی

ازتقلمسفرد،سویازآمدهدستبهنتایجاینکهبهاعتقاد

.هستنداووسیلهبهشدهانجاماعمال
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:سیلگمنتحقیقات

کهیدرسنتیجهاینبهحیواناترویآزمایشازپسسیلگمن

ناشینترلکقابلغیرهایبازدهکردنتجربهازنقصیاکمبودنوعسه

:شودمی

انگیزشنقص-1

شناختینقص-2

عاطفینقص-3



83

ده عکس العمل و درماندگی آموخته ش

عکس العملانتظار کنترل 

درماندگی آموخته شدهانتظار عدم کنترل 

عکس العمل 

آموخته درماندگی

نترل تجربه نسبت به از دست دادن ک

انگیزه برای

اعمال کنترل
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گفتار پنجم 

رهبری و مدیریت 

:هدف آموزش کلی

عامل آنها آشنایی با مفاهیم رهبری و فرمانبرداری و چگونگی ت
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:هدف های آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

.دهندارائهرهبریازایسادهتعریف-1

کترویکردهایبا)جدیدواولیهتحقیقاتازحاصلنتایج-2

رارهبرانخصایصدرباره(رفتاریهایمجموعهوایخصیصه

.کنندتشریح
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رارهبرانگیریدرشکلاجتماعیجبروبزرگمردنظریهدو-3

.دکننمقایسهیکدیگرباراآنهااعتبارودهندتوضیح

ابتکاروتوجهیامالحظه)رهبریرفتارازاصلیوجهدو-4

نامهپرسشطریقازآنهامیزانتعیینچگونگیو(سازماندهی

.دهندتوضیحرارهبررفتارتوصیف
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درراقعیتهامووشرایطنقشفیدلراقتضایینظریهازاستفادهبا-5

.کنندبیانرهبرانکارایی

دریکدیگربااآنهارتباطچگونگیوفیدلراقتضایینظریهعناصر-6

راپایینوباال(LPC)دارایرهبرانبخشیاثربیشتریندهیشکل

.کنندتشریح
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درگروهردعملکتغییرمورددرراصاحبنظراندیگروفیدلرنظر-7

.کنندمقایسهیکدیگرباآنرهبریبارابطه

دراکانظیرپیروانورهبرانبینتعاملگوناگونهایجنبه-8

ورهبریرفتاربهنسبتپیروانواکنشپیروان،رویازرهبری

.کنندتوصیفرارهبررفتاربرپیروانتاثیر



89

رهبریتعریف

یبرااوپیروانایعدهورهبریکبیننفوذازفرآیندی

.اجتماعییاسازمانی،گروهیهدفهایبهرسیدن

رهبریهایخصیصهیافتنبرایجستجو

ایخصیصهتکرویکرد•

رفتاریهایخوشهرویکرد•
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( توماس کارالیل)نظریه بزرگمرد در رهبری 

کهاستبرجستهافرادیتاثیرتحتجهانییاملیمهمرویکردهای•

.هستندرویدادهایآنسازنده

.سازندمیراتاریخکههستندبزرگمردان•
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در رهبری « جبر اجتماعی و روح زمان»نظریه 

تماعیاجارزشهایتغییرواجتماعیجنبشهای،اجتماعینیروهای•

.دشونمیشمردهتاریخیرویدادهایکنندهتعیینعنوانبه
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:عوامل اصلی رهبری یا خوشه های رفتاری

(  1952تحقیقات چالپین و واینر )

توجیه کننده نیمی از رفتار رهبری : مالحظه یا توجه-1

توجیه کننده یک سوم رفتار رهبری: ابتکار سازمان دهی-2

«پرسشنامه توصیف رفتار رهبران»سنجش بر اساس 
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رات نمرات بین اعتبار به دست آمده توسط گروههای آموزشی و نم

مالحظه و ابتکار سازماندهی روسای گروهها

شهرتمیانهزیرآموزشیگروههای

10رتشهمیانهباالیآموزشیگروههای

8

6

4

2

توجهاز41ازکمترنمرات
ابتکاراز36ازکمترو

وهتوجازباالتریا41نمره
ابتکارازباالتریا36

ها
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هبری نظریه اقتضایی فیدلر در ر

شخصیت رهبر 
(  سبک رهبری)

عوامل موقعیتی

و عض-روابط رهبر 

یفساختار تکل

قدرت مقام رهبری 
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سبک رهبری شخصیت رهبر 
ندتجلی پیدا می ک

نمره پایین  نمره باال

محور-مدیران رابطه ورمدیران تکلیف مح

سنجیده می شود LPCمقیاس سبک رهبری 

LPCمقیاس 

(  «همکار دارای کمترین ترجیح»میزان احترام یا دوست داشتن )
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الگوی شرایط رهبری و عملکرد گروه 

عضو -روابط رهبر خوب خوب خوب خوب ضعیفضعیفضعیفضعیف

87654321

LPCنپائیLPCباالLPCنپائی

ساختار تکلیفدارای ساختاربدون ساختار دارای ساختاربدون ساختار

قدرت مقام رهبریقوی ضعیفقوی ضعیفقویضعیفقوی ضعیف
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مدیران و تغییر 

عد از دوره تحقیق در دانشگاه یوتاه با کارآموزان ارتش قبل و ب

آموزشی رمز نویسی و کشف رمز 

قبل و بعد از دوره 

ضعیف : عضو –روابط رهبر 

ضعیف: قدرت مقام رهبری 

رهبرانبخشیاثرتغییرقویبهضعیفازتکلیفساختارآموزشنتیجهدر
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باال و پایینLPCانجام تکالیف به وسیله رهبران  

آموزش ندیده آموزش دیده 

9

8

7
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گفتار ششم

اطاعت و فرمانبرداری 

:کلیآموزشهدف

ویفرمانبردارواطاعتبرموثرعواملومفهومباآشنایی

اطاعتجلبروشهای
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:هدف های آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

ایجنتوفرمانبرداریواطاعتمورددرمیلگراماصلیآزمایش-1

.کندتبیینراآنازحاصل

میزانربراآنازآزمودنیآگاهیوقربانیوضعیتعواملتاثیر-2

.دهندتوضیحویفرمانبرداری
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ربصحنهدردهندهدستورحضورعدمیاحضورعاملتاثیر-3

.کنندبیانراآزمودنیفرمانبرداریمیزان

برارسرمشقوجودوآزمایشمحلموسسهاعتبارعاملتاثیر-4

.دهندشرحآزمودنیفرمانبرداریمیزان
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برراواقعیزندگیبهآزمایشموقعیتنزدیکیعاملتاثیر-5

.دهندتوضیحآزمودنیفرمانبرداریمیزان

.دهندشرحرانظرقبوالندنواطاعتجلبروشهای-6

دستورازاطاعتمیزاندهندهکاهشودهندهافزایشعوامل-7

.ببرندنامرافرمانبرداری
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درباره اطاعت کورکورانه( 1963)آزمایش میلگرام 

( دادن شوک به قربانی)

:نتایج آزمایش

کههنگامییعنیولت300شوکازقبلآزمودنیهاازهیچیک-1

شرکت%100یعنینشدمتوقفکوبید،میدیواربهمثبتباآزمودنی

.رفتندپیشولت300مرحلهتاکنندگان
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متوقفنفر8فقطولت360تاولت315شوکمرحلهاز-2

.رفتندپیشولت360تاکنندگانشرکت%80یعنیشدند،

.شدمتوقفولت375شوکدادنمرحلهدرنفریک-3
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مرحلهآخرینتاافراد%65یعنینفر40ازنفر26مجموعدر-4

.دادندادامهراکار(ولت450شوکدادن)

:روانپزشکانودانشجویانقبلیبینیپیش

.روندمیپیششوکمرحلهآخرینتا%1ازکمتر
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:  عوامل موثر بر اطاعت و فرمانبرداری

وضعیت قربانی -الف

حضور یا عدم حضور دستور دهنده در صحنه -ب

اعتبار موسسه -ج 

وجود سرمشق و الگو -د
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:محققانبرخینظر

املعووکردندردرامیلگرامآزمایشنتایجمحققانبرخی

:برشمردندچنینرااوآزمایشدراطاعتکنندهایجادمهم

آزمودنیانداختندامبه-1

موقعیتاخالقیمحظور-2

مختلفگیرهایضربهوجود-3

نظارت-4

مسلطایدئولوژیوقدرتتاثیر-5
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:  روشهای جلب اطاعت

جای پا باز کردن •

جبران خدمت •

در خود« احساس گناه»ایجاد •

به مرگ بگیر تا به تب راضی شود•
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گفتار هفتم

رفتار ناظران در موقعیتهای اضطراری 

:کلیآموزشهدف

یروانهایپدیدهازیکیگوناگونهایجنبهباآشنایی

اضطراریموقعیتیکدرتماشاچیانرفتاریعنیاجتماعی
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:جزئیآموزشهایهدف

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

اوتتفبیدربارهخودخصوصیتجربهازمثالیکذکربا-1

یتموقعیکدرنیازمندخودبهرسانیکمکدرناظرانماندن

انشناسرواندیدازراپدیدهاینمختلفهایجنبهاضطراری،

کنندبررسیاجتماعی
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.دهندشرحرااضطراریموقعیتیکهایویژگی-2

رفتاردراضطراریموقعیتازناظرفرددرکچگونگیتاثیر-3

.کندبیانراوی

سن،نظرزارااضطراریموقعیتبادرگیرفردوضعیتهایتاثیر-4

ویسازکمکدریافتمیزانبرمستیوبیمارینژاد،جنس،

.کنندتشریحناظران



112

درآنهانساکنیرفتارچگونگینظرازراپیچیدهوسادهجوامع-5

.کنندمقایسهیکدیگربااضطراریموقعیتهای

دراکنشوانواعمثالذکرباوکنندتعریفراباراضافهمفهوم-6

.دهندتوضیحبزرگشهرهایدرراآنبرابر

هایموقعیتدردخالتاحتمالدررافرهنگیعواملنقش-7

.دهندتوضیحاضطراری
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:اضطراریموقعیتهایویژگی

.باشدکنندهدخالتبرایتهدیدییاآسیبمتضمن•

.اندکمیابوعادیغیر•

.دارندفاحشتفاوتهاییکدیگربا•

دهندمیرخناگهانیوبینیپیشبدون•

.طلبدمیرافوریعمل•
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ری وضعیت فرد ناظر و درک او از موقعیت اضطرا

عدم دخالت ناظران 
غفلت جمعی

پخش مسئولیت

:جمعیغفلت

عیتموقعنوانبهصحنهیکازتماشاچیانیاتماشاچیدرک

اضطراری

صحنهدردیگرانحضور:مسئولیتپخش
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:کمکبهنیازمندفردوضعیت

.ددارنمردانبهنسبتبیشتریکمکدریافتشانسزنان-1

یشتریبکمکدریافتشانسجوانانبهنسبتپیرانوکودکان-2

.دارند

فرداگربخصوصشودمیدیدهبیشترنژادانهمبینرسانیکمک-3

.باشدمستکمکبهنیازمند
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تیمسحالتازبیشتربیماریحالتدرکمکدریافتشانس-4

.است

.کنندمیدخالتزنناظرانازبیشترمردناظران-5

راالتدخاحتمالاضطراریموقعیتباناظرمستقیمشدنروبرو-6

.دهدمیافزایش
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مفهوم اضافه بار

:تعریف

شخصبهکمزماندرورودیاطالعاتزیادیمقداروقتی

عاتاطالهمهاینپردازشبهقادراوادراکیسیستمشوند،عرضه

.دشومیدچارباراضافهحالتبهنتیجهدربودنخواهدورودی
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انسانیروابطبرباراضافهتاثیرچگونگی

.رسدمیورودیمحرکاتازیکهربهکمتریوقتوزمان-1

.شودمیبرخوردرویدادهاومطالبباانتخابیصورتبه-2

.گیردمیصورتدیگرانبهباراضافهانتقال-3
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بارافهاضبهشدندچـاروگرفـتاریازپیــشگیــریبهاقـدام-4

.شودمی

میدممربینجداییموجبباراضافهازناشیجداسازیوسائل-5

.شود
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انیسازموتخصصیبزرگشهرهایدرمسئولیتهاووظایف-6

.اندشده

.شودمیناظراندخالتعدمموجبگمنامی-7
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سانی تفاوتهای فرهنگی در کمک ر

نحوه تلقی فرهنگها از جبران خوبیشیوه های فرزند پروری 

انی موثر در میزان کمک رس
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گفتار هشتم

اخالق و ارزشهای اخالقی 

:هدف آموزش کلی

ومعنادربارهمهمدیدگاهچهارنظرهاینقطهباآشنایی

روشوتحقیقروشگیری،شکلچگونگیشاخص،مفهوم،

اخالقیمفاهیمآموزش
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:هدف های آموزشی جزئی

:دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند

اخالقی را مبنای تقسیم بندی دیدگاههای مختلف درباره مفاهیم-1

.بیان کنند
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گیچگونشاخص،تعریف،دربارهروانکاویمکتبنظرات-2

.دهندتوضیحرااخالقآموزشوتحقیقروشوگیریشکل

وشاخصتعریف،دربارهشناختی-رشدیمکتبنظرهاینقطه-3

.دهندشرحرااخالقگیریشکلچگونگی
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وزش مراحل رشد و شکل گیری ، روش تحقیق و چگونگی آم-4

.  ه کننداخالق در دیدگاه پیاژه و کلبرگ را با یکدیگر مقایس

، شاخص، نقطه نظرهای مکتب یادگیری اجتماعی درباره تعریف-5

چگونگی شکل گیری ، روش تحقیق و آموزش اخالق را 

.توضیح دهند
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شاخص،تعریف،درباره(اسالم)مذاهبنظرهاینقطه-6

شرحاراخالفیتحقیقوآموزشروشگیری،شکلچگونگی

.دهند

،شناختی-رشدیروانکاوی،هاینظریهمختلفهایجنبه-7

مقایسهیکدیگربارااخالقدربارهمذهبیواجتماعییادگیری

.کنند
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:انسانماهیتدربارهمکاتبفلسفیدیدگاه

.استسرشتبدموجودیفطریطوربهانسان(الف

.استسرشتنیکموجودیفطریطوربهانسان(ب

.خوبنهواستبدنهفطریطوربهانسان(ج
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انسانذاتیبودنبدسرشتدیدگاه(الف

نماینده جدید

نظریه روانکاوی فروید 

نماینده قدیم

توماس هابز 

«گناه نخستین»
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مکتب روانکاوی -1

:اخالقتعریف

«وجدان»یا«فراخود»بااستمعادلاخالق

:ازعبارتستو

وشسرزناحساسواصولازتخلفبرابردرگناهاحساس

درونیبازخواست
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:اخالقشاخص

خطاعملبرابردر«گناهاحساس»

:اخالقرشد

اخودفریاوجدانایجاددر«سازیهمانند»فرآیندهاینتیجه

درکودکان
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:اخالقدرتحقیقروش

ازتخلفهرازپس«گناهاحساس»گیریاندازه

اخالقیمعیارهایواستانداردها



132

:اخالقآموزشروش

مدرسهدراخالقرسمیآموزشگذاشتنتاثیر:فروید

ویزانگوسوسهموقعیتهایدرکودکدادنقرار:نوفرویدیها

اینکردندرونیمنظوربهخطاارتکابازویبازداریوسرزنش

سرزنشها
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انسان دیدگاه نیک سیرت بودن نظری( ب 

نماینده قدیم 

ژان ژاک روسو

نماینده جدید

ژان پیاژه و لورنس کلبرگ
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شناختی -مکتب رشدی -2

:اخالقتعریف

بدییاخوبیمورددر«آگاهانهقضاوت»انجامفرآیند

.استاعمال

اخالقداشتن«آگاهانهقضاوت»انجامتوانایی
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:اخالقشاخص

اخالقیقضاوتانجامتوانایی

:اخالقرشد

یوندپعقلیرشدمراحلباکهگیردمیشکلمراحلیطی

.داردنزدیک
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پیاژه و رشد دو مرحله ای اخالق درکودکان 

مرحله تابعیت 
سالگی 9-6

قبول امر و نهی 
بزرگترها

مرحله استقالل
سالگی 12-9

خودمختاری اخالقی 

12
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:قویژگیهای مرحله تابعیت در رشد اخال

واقع نگری اخالقی یا 

عینی گرایی

توجه به نتایج عینی -1

اعمال  نه انگیزه و نیت 

عدم توجه به رابطه بین جرم و-3

نوع تنبیه و نیز تناسب و میزان تنبیه 

اعتقاد به-2

« عدالت طبیعی»
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از دیدگاه پیاژه بازیفواید 

استقاللکمک به کودک برای عبور از مرحله تابعیت به مرحله•

:فواید اصلی بازی•

درک تخلف از امر و نهی بزرگترها-1

درک اهمیت قوانین و مقررات -2
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:اخالقدرپیاژهتحقیقروش

آنهاهبپاسخکهسواالتیطرحواخالقیداستانهایارائه

.استآگاهانهاخالقیقضاوتانجاممستلزم

عملانگیزهیانتیجهبهمربوطداستان-1

طبیعیعدالتبهاعتقادبهمربوطداستان-2

تنبیهنوعانتخاببهمربوطداستان-3
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القکلبرگ و نظریه شش مرحله ای رشد اخ

دوره اول 

«پیش اخالقی»

یا 

«  پیش عرفی»

سالگی4-12

مرحله ا

جهت گیری 

ه و اجتناب از تنبی

اطاعت محض

سالگی 4-10

2مرحله 

ذت نفع پرستی و ل

ی طلبی وسیله ا

سالگی 10-13
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برگادامه نظریه شش مرحله ای رشد اخالق کل

دوره دوم

ن تسلیم به قوانی

و مقررات

مرسوم اخالقی

سالگی13-20

3مرحله 

سر پ»گرایش به 

دختر -خوب 

بودن «  ناز

4مرحله 

ون گرایش به قان

و نظم و وظیفه

شناسی 
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برگادامه نظریه شش مرحله ای رشد اخالق کل

دوره سوم 

پس عرفی اصول 

ه اخالقی خود پذیرفت

مستقل و از روی درک

ترسالگی و باال20-25

5مرحله 

جهت گیری به 

سوی قراردادهای 

اجتماعی و قوانین

پذیرفته شده 

دموکراتیک 

6مرحله 
گرایش به اصول 

اخالقی جهانی 
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اخالقدرکلبرگتحقیقروش

قیاخالمعماهاییا«اخالقیتردید»نامبهداستانهاییارائه

«پاسخهاتحلیلوتفسیرو»
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یشناخت-رشدیمکتبدراخالقدرتحقیقروش

راهیدویااخالقیدودلیموقعیتیکدرفرددادنقرار

کهقیاخالهایموقعیتیاداستانهاازاستفادهباگیریتصمیم

.طلبدمیرافردقضاوت
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اخالقآموزش

.داردرادهندهشکلنقشتجربه

:پیاژه

مساالنهبابازینیزوزمینهایندرکودکانطبیعیآموزش

:کلبرگ

رباالتمرحلهبرانگیختنورشدبعدیگامتحریک
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دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان 

:اجتماعییادگیریبهنظردراخالقتعریف

پذیرشموردخاصرفتارهایواعمالازاستایمجموعه

استمدهآاعمالآندنبالبهکهتنبیهیوپاداشطریقازکهجامعه

.باشندگرفتهفرا
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:اجتماعییادگیرینظریهدراخالقشاخص

.وسوسهبرابردرمقاومت

:اخالقرشد

.استتنبیهوتشویقتابعونیستایمرحله
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:اخالقدرتحقیقروش

نگذاشتپازیروسوسهبرابردرفردمقاومتسنجش

یکشاملآنعملشکلکهاخالقیارزشهایواجتماعیمقررات

.استبازی
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:اخالقآموزش

یقطرازیادگیریفـرآیندتـابعرفـتارهاسایـرمانند

.استدادنقرارالگووتنبیهوتشویقهایمکانیسم
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:مذهبدراخالق

.اخالقیغیرواخالقیهایارزشبودنمطلق

:اسالمدراخالقتعریف

.آزادیازبرداریبهرهبازشتکارازدوریونیککارانجام-1

.استانسانیصفتیکمعنایبهلغتدراخالقکلمه-2
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:اسالمدراخالقشاخص

.استایمانداشتن

:اخالقرشد

پایینبسیارسنینآغاز

تکلیفسنبهرسیدنزماناخالقیصحیحدرک
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:روش تحقیق در اخالق در اسالم 

روش مشاهده طولی 

:آموزش اخالق

:از کودکی آغاز می شود از طرق زیر

تقلید و سرمشق گیری از والدین •

تانها آموزش های غیر مستقیم با تکیه بر داس•

ر تذکر به صورت امر به معروف و نهی از منک•
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گفتار نهم 

پرخاشگری 

:هدف آموزش کلی

«نترل آنآشنایی با مفهوم پرخاشگری و منشاء و چگونگی ک»
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:هدف های آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

.کنندتعریفراپرخاشگری-1

کنندرذکراانساندرپرخاشگریبودنذاتینظرمدافعاندالیل-2

.کنندهمقایسیکدیگربارابارهایندرلورنزوفرویدنظراتو
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بیانراپرخاشگریداشتناجتماعیمنشانظریهمدافعاندالیل-3

.ددهنقرارمقایسهموردمخالفانشاندالیلباراآنهاوکنند

دراشگریپرخبودناکتسابییاذاتیمورددرتحقیقاتنتیجه-4

.کنندبیانراانسان
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ازدیادویریگشکلدرتلویزیونتاثیردربارهتحقیقاتنتایج-5

دهندشرحراپرخاشگرانهرفتار

کنترلبودنپذیرامکانمورددرمختلفدیدگاههای-6

.دهندتوضیحراپرخاشگری
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هایهجنبتوضیحدرراآنهاوکنندتعریفرازیراصطالحهای-7

.ببرندکاربهپرخاشگریپدیدهمختلف

نشینیجاتنبیه-رفتاریپاالیش-زندگیغریزه-مرگغریزه
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:پرخاشگریتعریف

.باشددیگریبهیاخودبهزدنصدمهآنهدفکهاسترفتاری

ند حاصل عوامل اجتماعی و آموختنی می دانذاتی و فطری می دانند

ی صاحبنظران علوم اجتماع

پرخاشگری را 
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:ریمعتقدان به ذاتی بودن پرخاشگ-1

پرخاشگری ذاتی و هیدرولیکی است 

فروید

انساندرمرگغریزهنماینده•

منفیومخرب•

سازنده و مثبت 

لورنز
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بهاعتقادپرخاشگریداشتناجتماعیمنشابهمعتقدان-2

اشگریپرخکهدادارائهتوانمیفراوانیدالیلاینکه

:مثلنداردذاتیوغریزیمنشا

.نداردوجودحیواناتبینفطریدشمن-1
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بودنذاتیبردلیلتواننمیرااضافیYکروموزوموجود-2

.دانستپرخاشگری

موجبیوقتحیوانمورددرهیپوتاالموسالکتریکیتحریک-3

ازترفضعیحیوانبرابردراوکهشودمیپرخاشگرانهرفتار

.باشدگرفتهقرارخود
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جنبهالکامپرخاشگریکهاستدادهنشان«بندورا»تحقیقات-4

.داردتقلیدی

وآالتمشاهدهحتیکهاستدادهنشان«برکووتیز»تحقیقات-5

.یزدبرانگراپرخاشگریحالتتواندمیپرخاشگریابزار
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منابهچیزیاصوالًفرهنگهابعضیدروجهانازنقاطیدر-6

.نداردوجودپرخاشگری

وحتمیجهنتیپرخاشگریکهاستدادهنشانتحقیقاتنتیجه-7

.نیستناکامیاصلی
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:پرخاشگریدربارهنظرنقطهدوبندیجمع

ذاتییالتتمابینایپیچیدهتعاملنتیجهپرخاشگریآدمیدر-1

.استشدهآموختهپاسخهایو

تاثیرتحتقویاًباشدهمذاتیاگرحتیانساندرپرخاشگری-2

.داردقراراجتماعیعوامل
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:پرخاشگریآموزشدرهمگانیهایرسانهنقش

:کهاستدادهنشانگستردهوبیشمارتحقیقاتنتیجه

واچیانتماشبرمخرباثراتتلویزیونیهایخشونتتماشای

.استداشتهکودکانویژهبه
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پرخاشگریکنترل

:پرخاشگریبودنغریزیوشناختیزیستدیدگاه-1

:روانکاوان

اینیروهبتواندکهنیروهاازایمجموعهتشکیل:المللیبینسطحدر-1

.کندکنترلرابزرگقدرتهایپرخاشگرانه

.فردیوجدانیافراخودرشد:فردیسطحدر-2
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:پرخاشگریکنترلدربارهزیستیشناسانجامعهوشناسانکردارنظر

استمنتفیپرخاشگریبردنبینازامکان•

ماعیاجتقبولموردرفتارهایکانالهایدرپرخاشگریهدایت•

المپیکبازیهایمثل
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:پرخاشگریکنترلدربارهانگیزشیدیدگاهنظر-2

شوندمیناکامیکاهشباعثکهراههایییافتن•

پاالیش•

پردازیخیال•

محرکهایوسالحهابودنفراهمدرمحدودیتایجاد•

برانگیزخشونت
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اجتماعییادگیریدیدگاهنظر-3

هایمینهزبردنبینازومحیطیموقعیتهایدرمناسبتغییرات•

پرخاشگرانهموجد

پرخاشگریموجدتقویتعدم•

پرخاشگرانهغیرالگوهایعرضه•

استدالی•

پرخاشگرمالیمتنبیه•

پرخاشگرالگوهایتنبیه•

مغایررفتارهایتقویت•
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گفتار دهم 

نگرشها و چگونگی تکوین آنها

:هدف آموزش کلی

وونگوناگهایجنبهبررسینگرش،مفهومباآشنایی

.استآنهاگیریشکلچگونگی
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:هدف های آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

نگرشیعنصرسهتعریفوکنندبیانرانگرشازتعریفسه-1

.دهندتوضیحرا

ودهندیحتوضمثالذکربارانگرشگانهسهویژگیهایعناصر-2

.کنندبیانراویژگیهاوعناصرمهمترین
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عقیدهونگرشارزش،ونگرش،واقعیتونگرشبینتفاوت-3

.کنندبیانراعالیقونگرشو

باراشنگرعناصرپیچیدگیدرجهوشدتیانیرومندیابعاد-4

.دهندتوضیحمثالذکر
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وسادگیمفهومجملهازنگرش،یکمختلفهایجنبه-5

یککمکبهرایکدیگربرآنهامتقابلتاثیروعناصرپیچیدگی

.دهندتوضیحطرح

شرحراهانگرششناختیعناصرایجادوگیریشکلفرآیندهای-6

.دهند
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وودکانکنگرشهایگیریشکلدراطرافیانوخانوادهتاثیر-7

.دهندتوضیحرانوجوانان

ثباتیاتغییرودانشجویاننگرشهایدرتغییرچگونگی-8

.کنندبیانراالتحصیالنفارغنگرشهای
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وضیحترانگرشهاثباتدرآننقشوشناختیهماهنگیاصل-9

.دهند

رانشهمکاو«کرچ»نظرازرانگرشهاتکوینچهارگانهعوامل-10

.دهندشرح
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:نگرشتعریف

یکبهنسبتعملبرایآمادگیواحساسهاشناختها،ترکیب»•

یصناع)«.گویندمیچیزآنبهشخصنگرشرامعینچیز

(1347مترجم

بهنسبتمنفییامثبتعصبی،واکنشازاستعبارتنگرش»•

(1970بروولد،)«.ملموسشییاانتزاعیمعنییک



177

:نگرشازآلپورتتعریف

قطریازکهاستآمادگیعصبیوروانیحالتیکنگرش•

درفردسخهایپابرپویایاهدایتیتاثیریویافتهسازمانتجربه

.داردود،شمیمربوطآنبهکهموقعیتهاییبااشیاکلیهبرابر

(1935،آلپورت)



178

:نگرشعنصریسهتعریف

،ختیشناعنصریکشاملکهاستدوامبانظامینگرش»

وفریدمن)«.استعملبهتمایلیکواحساسیعنصریک

(1370همکاران
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:عناصر نگرشها
:شناختیعنصر

یاشییکدربارهشخصباورهایواعتقاداتشامل
.استاندیشه

:(عنصرمهترین)عاطفییااحساسیعنصر

.داردپیوندماباورهایباعاطفیاحساسنوعی

:عملبهتمایلعنصر

یماطالقخاصایشیوهبهپاسخگوییبرایآمادگی
.شود



180

:نگرشویژگیهای

.تاسموقعیتیارویدادشخص،شیء،یکشاملنگرشهر-1

.(ویژگیمهمترین)هستندارزشیابانهمعموالهانگرش-2

.اندتوجهیقابلدواموثباتدارایمعموالًهانگرش-3
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:واقعیتونگرشبینتفاوت

هجنببودندارا،نگرشوواقعیتبینتمایزعمدهوجه

.استنگرشدرارزشیابانه

:ارزشونگرشبینتفاوت

فاقدغالباًوترندانتزاعیوترگستردههدفهاییارزشها

بایی،زی،شجاعتمثلاندارجاعنقطهیاشخصیموضوعیاشیء،

.آزادیو



182

:عقیدهونگرشبینتفاوت

کهجاییعمومی،عقایدازخواهینظرمورددرعقیده

ازیبزرگگروههایاعتقاداتومشترکنگرشهایرویتمرکز

.رودمیکاربهاستمردم

یتهاینوباورهانگرشها،ازهستندترکیبیعمومیعقاید

.رفتاری
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:عالیقونگرشبینتفاوت

نهادایشیء،یکبهنسبتاحساسعنوانبهنوعاًنگرش

بهسبتنفرداحساسعالیقوشودمیتصورگروهیکیااجتماعی

.استفعالیتیک



184

ابعاد نگرشها

نیرومندی یا شدت 

ترکیب جهت و
قوت نگرش 

نسبت  به هر عضو 

درجه پیچیدگی 

سادگی یا 
پیچیدگی هر 

عنصر 
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عوامل تکوین نگرشها

(1962کرچ، کراچفیلد و باالکی، )

کندمیبرآوردهراشخصنیازهایکهآنچه-1

خاصفردیاشیءیاموضوعدربارهاطالعاتکسب-2

گروهیتعلق-3

فردشخصیت-4

ژنتیکیعوامل-5
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گفتار یازدهم 

چهارچوبهای نظری برای مطالعه نگرشها 

:هدف آموزش  کلی

درمختلفالگوهایونظریچوبهایچهارباآشنایی»

«نگرشهاتغییروگیریشکلبررسی،
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:هدفهای آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

یریگدرشکلنظریچهارچوبهایازگیریبهرهاهمیتونقش-1

دهندتوضیحرانگرشهاتغییرو

کسبیچگونگوکنندتعریفراتقویتوشدنشرطیالگوی-2

(تقلید-تتقوی-تداعی)یادگیریاساسبررانگرشهاتغییرو

.دهندشرح
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ومشوقهاالگویاساسبررانگرشهاتغییروکسبچگونگی-3

.دهندتوضیحتعارضها

الگویابراتقویتوشدنشرطیالگویتشابهاتوتفاوتها-4

.کنندبیانتعارضهاومشوقها
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عناصرابلمتقروابطنقشوشناختیهماهنگیالگوینظرنقطه-5

.دهندحشررانگرشهاتغییروگیریشکلوشناختیساخت

الگویازتوافقوتعادلدیدگاههایکاربردوویژگیها-6

باآنهاهایتفاوتوتشابهاتودهندتوضیحراشناختیهماهنگی

.کنندبیانرایکدیگر
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:ر نگرشهاالگوهای عمده در شکل گیری و تغیی

الگوی شرطی شدن و تقویت -1
الگوی مشوقها و تعارضها-2

الگوی هماهنگی شناختی -3
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:(یادگیری)تقویتوشدنشرطیالگوی-1

بقطبراحساساتواطالعاتنگرشیکگیریشکلدر

:شوندمیکسبزیرفرآیندهای

تداعی -1

تقویت -2

تقلید -3
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:تعارضهاومشوقهاالگوی-2

رادانرویگ–رویکردتعارضیکحسببررانگرشموقعیت•

.گیردمینظردر

شودمیمربوطنگرشتغییربهبیشتر•

بهخاصموضعیکاتخاذبافردکهآنچهبرراخودتاکید•

.استکردهمتمرکزدهدمیدستازیاآوردمیدست
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شناختیهماهنگیالگوی-3

:زیربناییفرض

اشتهدوجودهماهنگیگوناگونشانشناختهایبینمایلندمردم*

گیریکلشاصلیهایکنندهتعیینازیکیتمایلهمینوباشد

.استنگرش
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تی الگوی هماهنگی شناخ

دیدگاه تعادل( الف

نظام ساده شناختی متشکل
از دو شخص  و یک

شیء یا سه  شخص رابطه
بین آنها و ارزشیابی  های 

فرد از آنها 

دیدگاه توافق( ب
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نامتعادل

B

M

A

B

A

M

A

B

M

B

A

M

.و موسیقیB، شخص Aساختهای شناختی متعادل و نامتعادل بین شخص 

. روابط مثبت و منفی و پیکانها جهت روابط را نشان می دهند( -) و )+( عالئم 

متعادل 
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:تعادلدیدگاهادامه

یافتنغییرتبهتمایلنامتعادلساختهایدیدگاه،اینطبقبر

.دارندشدنمتعادلو



197

دیدگاه توافق( ب

(1955آزگود و تانن بوم ) 

.داردکارسروتعادلدیدگاهازترسادههاییموقعیتبا•

یاشیءیکهبنسبتمنفییامثبتموضعیبافردیککهاثری•

.داردشخص
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:ارزش گذاری در دیدگاه توافق

هر شخص یا شیء

نگرش خنثیتحداکثر ارزش مثب

3- 2- 1- 0 1+ 2+ 3+

حداکثر ارزش منفی

چگونگی ارزشیابی یک فرد از فرد دیگر

دهد ارزشیابی ما از هر دوی آنها را تحت تاثیر قرار می



199

:توافقدیدگاهادامه

غییرتموقعیتهایدرمهمعاملارزشیابیهاینیرومندیوشدت•

.استنگرش

.داردوجودناهماهنگیهاحلبرایگوناگونیهایشیوه•
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:توافقدیدگاهادامه

تصحیح برای شک 

اگر اطالعات رسیده غیر متحمل باشد 

العات پذیرش باور نکردنی بودن  اط
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گفتار دوازدهم 

الگوهای تغییر نگرشها

:هدف آموزش کلی

تلفمخالگوهاینظرهاینقطهوبنیادیمفاهیمباآشنایی»

«آنهاکاربردونگرشهاتغییردرباره
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:هدف های آموزش جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

ورشنگتغییردرپاسخی–محرکیادگیریالگوینظرات-1

ضیحتوراانسانماهیتدربارهالگومفروضاتباآنهاارتباط

.کنندنقدودهند
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رحشرانگرشتغییرمورددرهاولندالگویگانهسهاجزای-2

.دهند

الگویردشدهمطرحپیامیکپذیرشبرموثرچهارگانهعناصر-3

یانبرایکهرمورددرتحقیقاتنتایجوببرندنامراهاولند

.کنند

.کنندحتشریرانگرشتغییردریادگیریالگویکاربردهای-4
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والگونایبناییزیرفرضیاتاجتماعی،قضاوتالگویمفهوم-5

.دهندتوضیحراآنکاربردهای

کیباشخصبودندرگیرمیزانمورددرتحقیقاتنتایج-6

نگرشغییرتدرگیرپیامموضعوپیامبیناختالفنیزونگرش

.کنندبیانرااجتماعیقضاوتالگویدر
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یهماهنگالگوهایهایکاربردوزیربناییفرضیاتومفهوم-7

.کنندبیانراشناختی

گیناهماهنالگویدرموردتحقیقاتنتایجوبنیادیفرضهای-8

.دهندتوضیحراشناختی

یچگونگوزیربناییفرضیاتکارکردی،الگوهایمفهوم-9

.دهندشرحراالگوهااینبهمربوطتحقیقات
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.دهندرحشرانگرشبرابردرمقاومتوتغییرگوناگوناشکال-10

روانیممفاهتوضیحدرراآنهاوکنندتعریفرازیراصطالحات-11

-معیاریالنگر-تاخروتقدماثر.ببرندکاربهاجتماعیشناسی

.التزامعدمگسترهوطردگستره
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الگوهای تغییر نگرشها

الگوهای یادگیری -1
(پاسخی–محرک )

الگوهای کارکردی -3الگوهای شناختی -2

هماهنگی شناختی ( بقضاوت اجتماعی ( الف

ناهماهنگی شناختی ( ج
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گرشنتغییرپاسخی-محرکیادگیریالگوهای-1

انسانماهیتدربارهالگومفروضات

خاصپاسخهایباویژهمحرکهایبینروابطبرتاکید•

نگرشغییرتدرسعیکهشدهعرضهپیامهایویژگیهایبرتاکید•

میفردایدعنگرشتغییرباکهپاداشهاییبرزیادتوجهودارند

.شود
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پاسخی-محرکرویکردالگومفروضاتادامه

نگرشتغییرمیزانبرتواندمینیزپیامکنندهدریافتویژگیهای•

.باشدموثر

شوقهایمازقویتربایدنگرشتغییربرایشدهارائهمشوقهای•

باشندموجودوضعحافظ
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ظریه  هاولندمراحل مختلف فرآیند تغییر نگرش بر طبق ن

محرک 
توجه 

ادراک 
پذیرش 

(تغییر نگرش: )پاسخ
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:هاولندنظریهادامه

تهایموقعیبیشتردرکهراعنصرچهارهمکارانشوهاولند

:برشمردندزیرشرحبهدارنددخالتکنندهمتقاعد

کنندهمتقاعدپیامارائهمنبعیارسانپیام-1

پیامویژگیهای-2

شودمیعرضهآندرپیامکهایزمینه-3

پیامگیرندگان-4
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ن پیام رسا

مقبول بودن

مورد اعتمادتخصص 
شباهت به گیرنده جذابیت بودن 

پیام از نظر عقاید
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ویژگیهای پیام -2

رانگیزموثر بودن ترغیبهای ترس ب

م محتوای پیا
یک جانبه 

دو جانبه 

سازمان پیام

یام شیوه انتقال پ
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:پیامویژگیهایادامه

رشنگگیریاندازهزمانوپیامدوارائهترتیبتاثرات

(1984منراتیسودوو)

A

A

A

A

B

B

B

B

سنجش نگرش

سنجش نگرش

سنجش نگرش

سنجش نگرش

A

B

اثر تقدم 

اثر تاخر 
هیچکدام 

هیچکدام  

پیام پیام موثرتر
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ام زمینه ارائه پی-3

تاثیر عوامل مداخله کننده 

یام گیرندگان پ-4

ب شخصیت مخاط

جنسنیاز به تایید اجتماعیعزت نفسهوش
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الگوهای شناختی تغییر نگرش-2

الگوی قضاوت اجتماعی –الف 

(  مظفر شریف )

:مفروضات الگو درباره ماهیت آدمی

الگویی شناختی و انفرادی درباره تغییر نگرش •

تاکید بر ادراک فرد و قضاوت او در مورد یک پیام •
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اجتماعیقضاوتالگویبنیادیمفروضات

«روانیفیزیک»موضوعهایازبرخیازگرفتهنشات•

لنگر)ندباشمادیدگاهبهشبیهکهایکنندهمتقاعدپیامدهای•

دشونمیقضاوتهستند،واقعاًآنچهازترشبیه(مادرونی
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دارند،فاصلهماباورهایباکهپیامهایی•

.شوندمیدیدههستندواقعاًآنچهازدارترفاصله

گستره عدم التزامگستره طردگستره پذیرش

ه شریف مفاهیم معرفی شده بوسیل
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گستره های پذیرش، طرد و عدم التزام 

987654321

ردپذینمیشخص

ردپذیمیشخص

رشپذیگستره زامگسترده عدم الت ردطگستره
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الگوی هماهنگی شناختی( ب

:الگومفروضات

.استآگاهخودرفتارهایونگرشهایازفرد•

.ندباشهماهنگمادرنگرشهااینمختلفهایجنبهداریممیلما

کهاستکنندهناراحتایتجربهناهماهنگنگرشهایداشتن•

.شودمینگرشتغییربهمنجر

«روانیمنطق»اصالحکاربرد•
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:الگوی ناهماهنگی شناختی( ج

(1957لئون فستینگر )

:الگومفروضات

یگردو شناخت هم زمان و متناقض با یکد* 

ناهماهنگی شناختی 

ه منجر می شود ب



222

:دومفرض

زانمیاستتنشکنندهایجادوآفرینناراحتیناهماهنگی•

:بهداردبستگیکنندهناراحتحالتوناهماهنگی

هماهنگشناختهایبهناهماهنگشناختهاینسبت(1

شخصبرایشناختهاازیکهراهمیت(2
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:ناهماهنگیکاهشراههای

ناهماهنگعناصراهمیتیاتعدادکردنکم(1

هماهنگشناختهایاهمیتیاتعدادافزایش(2

نگرشتغییرناهماهنگیعناصرازیکیتغییر(3
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:کارکردیالگوی-3

:بنیادیمفاهیم

بقمنطآناننیازهایباکهکنندمیحفظرانگرشهاییمردم•

.باشد

بشناسیمرانیازهابایدنگرشهاآنتغییربرای•

داردوجودمشابهتقریباًکارکردیالگویدو•
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مشابهکارکردیالگویدو

کاتز(الف

«وایت»و«پرونر»،«اسمیت»(ب
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:هستندآنهاخدمتدرنگرشهاکهکارکردهایی

1-

2-

3-

4-

سود بخش سازگارانه ابزاری 

برونی کردن دفاع از خود

دانشی  

ابراز ارزشها 
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گفتار سیزدهم 

اندازه گیری و سنجش نگرشها

:هدف آموزش کلی

تمحدودیومزایاونگرشهاسنجشروشهایباآشنایی»

«روشهاازیکهرهای
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:هدفهای آموزشی جزئی

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

راآنروشهایانواعودهندشرحرانگرشهاسنجشویژگیهای-1

.ببرندنام

.ببرندنامراآنانواعوکنندتعریفرانگرشهامقیاس-2
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مقیاس)مانیکسانهایفاصلهمقیاسکاربردوتهیهچگونگی-3

.دهندشرحرا(ترستون

وضیحترا(لیکرت)بندیدرجهمجموعمقیاستهیهچگونگی-4

.کنندبیانترستونمقیاسباراآنتشابهوجهودهند



230

قیاسهایمواحساسی–شناختیمقیاسهایتفاوتوتشابهوجوه-5

.دهندتوضیحراعملبرایآمادگی

(گاردوسبو)اجتماعیفاصلهمقیاسکاربردوساختچگونگی-6

.دهندشرحرا
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بیانرایابزمینهمصاحبهانواعمحدودیتهایومزایاویژگیها،-7

.کنند

اینایایمزنگرشها،سنجشپوشیدهفنونازهایینمونهذکربا-8

.کنندبیانراروش
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ابرانگرشهاگیریاندازهروشهایانواعمحدودیتهایومزایا-9

روشهترینبفرضیموقعیتیکبرایوکنندمقایسهیکدیگر

.دهندپیشنهادرانگرشگیریاندازه
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هاابزار سنجش نگرش

اعتبار 

همان چیزی را

اندازه بگیرند که

برای اندازه گیری

آن ساخته شده اند 

پایانی 

نتایج آن در 

اندازه گیریهای 

مکرر با ثبات 

یا پایا باشد
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روشها و فنون سنجش نگرشها

فنون پوشیده -3مصاحبه زمینه یاب-2انواع مقیاس ها-1



235

نگرشمقیاس-1

ترستونمقیاسیانمایکسانهایفاصلهمقیاس-الف

«لیکرتمقیاس»یا«بندیدرجهمجموعه»مقیاس-ب

عملبرایآمادگیمقیاس-ج

«بورگاردوس»مقیاسیااجتماعیفاصلهمقیاس-د

معناییافتراقمقیاس-و

گاتمنتراکمیمقیاس-هـ
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(ترستون)نمایکسانهایفاصلهمقیاس-الف

ضوعمویکباموافقتیامخالفتمختلفدرجاتباجمالتی•

شودمیارائه

تموافقیامخالفتدرجهکهدارد«میزانیارزش»یکجملههر•

دهدمینشانرا

نگرشاحساسیوشناختیجزءسنجش•
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«لیکرات»یا«بندیدرجهمجموع»مقیاس-ب

تا(نمره5)«موافقکامال»صورتبهایدرجهپنجمقیاسی•

.است(نمره1)«مخالفکامالً»

«موادتحلیل»روشازاستفاده•

نگرشاحساسیوشناختیجزءسنجش•
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مقیاس آمادگی برای عمل -ج 

سنجش آمادگی برای عمل فرد در یک موقعیت •

ارائه جمالتی در رابطه با یک موقعیت •

انتخاب جمالت توسط آزمودنی•
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(بوگاردس)اجتماعیفاصلهمقیاس-د

مختلفملیتهایبهنسبتافرادنگرشسنجش•

برای(7تا1از)مختلفدرجههفتبهترتیببهجمالتی•

مختلففرهنگهایافرادازفردپذیرشدرجهسنجش
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گاتمنتراکمیمقیاس–هـ

نگرشتدریجیشدتدهندهنشان•

داردخوددرراقبلمادرجات،درجههرانتخاب•
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مضاییافتراقمقیاس-و

ارزشیابانهجزءمثالًنگرشازخاصیجزءسنجش•

همباودبهدوکهصفاتیحسببرنگرشموضوعگیریاندازه•

هستندمتضاد

بریقسمتهفتمقیاسیکروینگرشموضوعگذاریعالمت•

صفاتآنحسب
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مصاحبه زمینه یاب -2

نگرشهایمقیاسازآمدهبدستنتایجتعمیممشکلرفعبرای•

روندمیکاربه

جامعهکلازگیرینمونه•

خ باز پاسخ بسته پاس

ادهسواالت مورد استف
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فنون پوشیده یا مبدل -3

فنوناینازدیگرروشهایبودنالعملعکساشکالرفعبرای•

شودمیاستفاده

نگرشسنجشبرایغیرمستقیمسواالتطرح•

آزمون رور شاخ 
TATآزمون

آزمودنهای فرانکن 

آزمونهای دیگر

:نمونه
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گفتار چهاردهم 

کاربرد روان شناسی اجتماعی در جامعه

:هدف آموزش کلی

«تماعیآشنایی با بعضی جنبه های کاربرد روان شناسی اج»
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:هدفهای آموزش جزئی

:دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند

ای روان مفاهیم زیر را تعریف کنند و آنها را در توضیح پدیده ه-1

.شناسی اجتماعی به کار برند

خودAنوعرفتاریالگویرفتاری،پزشکیپژوهی،عمل

مت،سالکنترلمکانبودن،دســترسدرشخــصی؛آگــاهی

بینیپیشقابلیتتغییر،عاملپژوهی،ارزیابیاجتماعی،هایتله
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براجتماعیشناسیروانتحقیقاتگیریهــایجهتخالصه-2

مانزتاعلماینگیریشکلآغاز،ازعملییانظریهایجنبه

.نندکتشریحرابارهایندرلوینکورتکارهاینقشوحاضر

شناسیرواندربنیادیتحقیقاتکاربردیتحقیقاتتفاوت-3

وردمزمینهتحقیق،روشتحقیق،هدفهایجنبهازاجتماعی

.دهندتوضیحرامحققنقشوتحقیق
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تلفمخهایزمینهدراجتماعیشناسیروانتحقیقاتکاربرد-4

.کنندبیانراانرژیبحرانمسئلهورفتاریپزشکی

اینحلچگونگیومراحلواجتماعیمسائلتعیینمعیارهای-5

.ددهنتوضیحرامناسباجتماعیتغییراتایجادومسائل
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.کنندحتشریرااجتماعیتغییرمشهایخطازیکهرویژگیهای-6

رتغییدرراویرابطهمختلفاشکالواجتماعیعالمنقش-7

دهندشرحاجتماعی
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کورت لوین و جهت گیری به سوی عمل پژوهی 

:لوینکورت

ترکیبمدافعجدیدترین•

درعملیاجتماعیشناسیروانبانظریاجتماعیشناسیروان•

.استیکسانزمینهومشترکساختاریک

گروهپویاییموسسهبنیانگذار•
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اجتماعیشناسیروانمسئلهچندبررسی

پزشکیوبهداشتیهایمراقبت-1

بیماریهاعلل•

پزشکیمسائلتشخیص•

سالمتکنترلمکانبیماریهاازپیشگیری•

بیماریدرمان•
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انرژیمصرفدرجوییصرفه-2

اهشکبهافرادتشویقبرایراههایییافتنبرایکوشش•

انرژیمصرف

مالیایمشوقهکاربردوتقویتویادگیریاصولازاستفاده•

«اجتماعیتله»و«اشتراکتراژدی»مفاهیم•



252

آنهاحلچگونگیواجتماعیمسائل

مسئلهکردنشخص(الف

مسئلهسازیمستند(ب

اجتماعیمسائلبرایحلهاراهارزیابی(ج

تغییرایجادبرایوسایلکردنفراهم(د
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اجتماعیتغییرمشیهایخط

هایروشکاربردوریزیبرنامهدرکهافرادی:تغییرعامل

دارندشرکتجامعهدرتغییر

تجربی-عقالیی

اجباری-قهری 

بازآموزی-هنجاری

خط مشی ها



254

غییرنقش عالم اجتماعی در ت

رابطه تخصصی

رابطه تشریک مساعی

رابطه پشتیبانی

(هورنستاین)


