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 نویسندگان ۀدربـار 

است.  استاد تمام روان  دکتر جف گرینبرگ آریزونا  علمی دانشگاه  براندر دوران کودکیشناسی و عضو هیئت  کس  اش در 

شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا  روان  ۀ. جف در رشتبودکنجکاوی   خیلیداوری در انسان  های غرور و پیشبه گرایش  نیویورک، نسبت
ای از دانش را کشف کرد که در آن افراد  شناسی اجتماعی را اخذ نمود، زمینهتحصیل کرد، اما زمانی که در ترم آخر درس روان

ر دانشگاه  شناسی اجتماعی دکارشناسی ارشد روان  ۀپس از شروع دور  کمیشد.  پرسیدند که به نظر او باید پرسیده میسؤاالتی را می
خواست تمام زندگی خود را صرف مطالعه و تدریس آن  ای است که میشناسی اجتماعی حوزهمتدیست جنوبی، او متوجه شد روان

در دانشگاه کانزاس تحت نظر جک برم دریافت    1982کارشناسی ارشد، جف دکتری خود را در سال    ۀکند. پس از دریافت درج 
او تا کنون جوایز آموزشی و   های  او منجر به درک بهتری از سوگیری  هایپژوهشبسیاری دریافت کرده است.    پژوهشی کرد. 

های تحقیرآمیز قومی، نقش خودآگاهی در افسردگی، ناسازگاری شناختی،  تأثیر انگیزش بر شناخت، تأثیر نام  وۀخدمت به خود، نح
شناسی اجتماعی شد. او های دیگر رواناز زمینه  خیلیداوری، تقالء عزت نفس، و  های مرتبط با مرگ بر پیشمشغولیو تأثیر دل

  به نویسندگی شناسی وحشت  نسپتامبر: روا   11در جریان  و  شناسی آزمایشی وجودی  روان  هندبوکهایی مانند  همچنین در کتاب
 پرداخته است. 

 

از اینکه مدرک دکتری خود را   شناسی اجتماعی دانشگاه بریتیش کلمبیا است. او قبلرئیس تحقیقات روان  دکتر تونی اشمادر

از دانشگاه کالیفرنیا اخذ کند، لیسانس علوم انسانی خود را از دانشگاه واشنگتون و جفرسون در پنسیلوانیا دریافت کرد. او قبل از  
ه بریتیش  . دکتر اشمادر در دانشگادر دانشگاه آریزونا تدریس کردسال    10به کانادا نقل مکان کند، به مدت    2009اینکه در سال  

کیلم را به پاس تحقیقات ممتاز، و در دانشگاه آریزونا جایزه ماگالن را به پاس تدریس عالی خود دریافت کرده است.    ۀ کلمبیا، جایز
شناسی شخصیت و اجتماعی  روان  ۀشناسی شخصیت و اجتماعی و سردبیر مجلاجرایی انجمن روان  ۀتونی در حال حاضر عضو کمیت
مند برای بررسی مسائل مهم اجتماعی مجذوب تحقیق  شناسی اجتماعی در اتخاذ رویکرد تجربی نظاماست. او به دلیل توانایی روان

او به    هایپژوهشا با دیگران مجذوب تدریس در این رشته شد.  ههایی برای به اشتراک گذاشتن این یافتهو به دلیل ایجاد فرصت
افراد با هویت  ۀبررسی نحو پردازد. دکتر اشمادر کارهای خود را در  و تصورات قالبی منفی می  خوردهانگهای  تأثیر و کنارآمدن 

پیش و  قالبی  و هویت، تصورات  برچسب  اجتماعی،  تهدید هویت  نقشهای خودآگاداوری، هیجانموضوعات  و  های جنسیّتی ه، 
 منتشر کرده است.  

او پس از حضور در دانشکداستاد تمام علوم روان  دکتر جیمی آرندت اسکیدمور در شرق    ۀشناختی دانشگاه میزوری است. 

  جایگاهی را در   1999برای تحصیالت کارشناسی و دانشگاه آریزونا در غرب برای دکترای خود، در نهایت در سال    ۀایاالت متحد
رابرت اس.   ۀتدریس دانشکد ۀمرکز آمریکا در دانشگاه میزوری پذیرفت. در زمان حضور خود در میزوری، او موفق به دریافت جایز

المللی خود و هویت شد، و ریاست دانشگاه میزوری را به  انجمن بین  ۀتدریس دانشکده پرووتس جونیور، جایز   ۀدنیل جونیور، جایز
اجتماعی شخصیت و   ۀالقانه در علوم اجتماعی و رفتاری دریافت کرد. جیمی عضو مؤسس شبکهای خپاس تحقیقات و فعالیت

مختلف در    هایۀ مجلهشناسی شخصیت و اجتماعی است و در هیئت تحریریآموزش انجمن روان  ۀ بهداشت و رئیس سابق کمیت
شناختی، و پیامد آنها های روانگیزش وجودی، دفاعخود، ان  ۀاین زمینه فعالیت کرده است. او آثار علمی و پژوهشی مختلفی را دربار 

 گیری در زمینه بهداشت، خالقیت، و قضاوت قانونی نگاشته است. تر تصمیمدر بسیاری از موضوعات، و از همه مهم

اسکیدمور دریافت   ۀشناسی دانشگاه کانزاس است. مارک کارشناسی خود را از دانشکددانشیار روان  دکتر مارک جی. النداو

تحصیل    ۀمند شد. او در دانشگاه کلورادو به اداموجودی عالقه  ۀشناسی تجربی و فلسفکرده است، جایی که آنجا به ادغام روان
های  مارک چگونگی تأثیر انگیزش  هایپژوهشمدرک دکتری خود را از دانشگاه آریزونا دریافت کرد.    2007پرداخت و در سال  

کند.  کنند را بررسی میهای مفهومی برای ساخت معنا استفاده میای که افراد از استعارهو رفتار اجتماعی و نحوه  اهوجودی بر ادراک
از انجمن روان  ۀاو به پاس تحقیقات خود تعدادی جوایز دریافت کرده است، از جمله جایز شناسی  شناسی و رواننوآوری نظری 

المللی خود و  شغلی زودهنگام از انجمن بین  ۀحرف  ۀبین المللی خود و هویت و جایز  شغلی از انجمن   ۀاجتماعی و جایزه مهم حرف 
دهد بمند است به دانشجویان نشان  شناسی اجتماعی مشغول بوده است. او عالقهسال به تدریس روان  14هویت. مارک بیش از  

شود که ما  و یادآور می  -کندما را تصدیق میبخش است که انسانیّت مشترک  که تحقیق بیشتر شبیه به یک رمان و فیلمی الهام
کند. و بنابراین آگاهی اخالقی ما را تقویت می -های خود تنها نیستیمها، و ضعفدر دردها، ناامنی
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  مترجم ۀمقدم 
 

شناسی است  های علم زیبای روانترین شاخه شناسی اجتماعی یکی جذاب روان
گرایش  سایر  کنار  در  امروزه  روانکه  معروف  روان   ،شناسیهای  شناسی  مثل 

، و نوروساینس به یکی از بزرگترین و پرتقاضاترین  مدرسهشناسی  بالینی، روان
شناسی در نقاط مختلف جهان تبدیل شده  میلی روانهای تحصیالت تکبرنامه 

شناسی اجتماعی هیچ  است.  متأسفانه، شاید به دلیل اینکه همچنان برای روان
شناسی  جامعی در سطح تحصیالت وجود ندارد این شاخه از روان  برنامۀ تحصیلی

  در بین اساتید و مخصوصاً   در کشور ما آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و 
های  های دیگر محبوب نیست. کما اینکه پژوهشدانشجوها به اندازۀ گرایش 

یافته و  می نظری  و  بوده  کاربردی  شدت  به  علم  این  از  های  خیلی  به  تواند 
روابط بین سؤال در جامعه و  انسان امروزی  روبه هایی که  آنها  با  روست فردی 

 پاسخ بدهد. 
انسان با یکی    19-ی کوویدو با آغاز پندم  2020و سال    2019اواخر سال  

رو شده است. تالش برای بقاء و مسائلی  ترین دوران تاریخ خود روبه از حساس 
و نگرانی به دنبال این تالش  نیاز  که  به همراه هستند  با میرایی  های مرتبط 

یافته  به  روانروزافزون  علم  نشان میهای  را  اجتماعی  ما  شناسی  دهد. کشور 
جدا نیست. خیلی از مشکالتی که جامعۀ امروزی ما با  ایران نیز از این مسئله  

های  توان با بررسی موشکافانه و اتکاء به یافته آنها دست به گریبان است را می 
روان  از  مثال،  این شاخه  برای  داد.  ارائه  راهکار  آنها  برای  و  شناسی حل کرد 

نا، گیری کرو مسائل مربوط به مدیریت منابع و کاالهای اساسی در طول همه 
مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست، مشکالت جدی مرتبط با نرخ طالق  

های فرهنگی و سنتی ایرانی همگی  و جدایی در جامعه، و کمرنگ شدن ارزش
شناسی  روست و رواناز جمله مسائلی هستند که جامعۀ امروزی ما با آنها روبه 

 ی دارد. های جالبها و پاسخ تک این مسائل بینش اجتماعی برای تک 
شناسی اجتماعی به دانشجوهای  های شناساندن روان بنابراین، یکی از راه 

اثر  روان چندین  است.  حوزه  این  جدید  و  ارزشمند  آثار  نشر  و  ترجمه  شناسی 
دانشگاه  در  و  ترجمه  بزرگ  اساتید  از  برخی  همت  به  مختلف  ارزشمند  های 

ر و وارد شدن انسان  شوند. اما با توجه به رویدادهای چند سال اخیتدریس می 
های جدید و رخدادهای فعلی  به این دوران حساس اثری که هماهنگ با یافته 

ارائه بدهد   انسان  ماهیت  به  رویکرد یکپارچه  با یک  را  مفاهیم  و  باشد  جهان 
 بسیار ارزشمند خواهد بود. 

به نگارش پروفسور   شناسی اجتماعی، علم زندگی روزمرهکتاب روان
های بوکترین تکستترین و جذاب رانش یکی از کامل جف گرینبرگ و همکا

منتشر شد. کتابی    2015شناسی اجتماعی است که  برای اولین بار در سال  روان
این کتاب، یعنی  که مشغول خواندن آن هستید آخرین و جدیدترین ویراست 

و    2021ویراست   اساتید  اختیار  در  و  منتشر  سال  این  ابتدای  در  که  است 
مند قرار گرفته است.  نقطۀ متمایز این کتاب درسی رویکرد  القه دانشجوهای ع 

یکپارچه و جالب آن به ماهیت انسان و همچنین هماهنگ بودن مفاهیم ارائه  
هایی که در طول کتاب  شده با زندگی روزمرۀ دانشجوهای امروزی است. مثال 

می کار  به  مختلف  مفاهیم  توضیح  دانش برای  و  بوده  روز  به  کامالً  جوها  رود 
توانند آنها را به زندگی روزمرۀ خود پیوند بدهند. اشاره به مرگ جرج فلوید  می

های  های نژادی و استفاده از یافته های مرتبط با دفاع از حقوق اقلیّتو جنبش
از شیوع بیماری کرونا مثال  قبیل  شناخت اجتماعی در جلوگیری  این  از  هایی 

شناسی اجتماعی  ها« و »روانر فیلم شناسی اجتماعی دهای »روان هستند. بخش
از بخش  دیگر  بیرونی« یکی  دنیای  و منحصربه در  جالب  کتاب  های  این  فرد 

فیلم  روان درسی است که  از دید  را  تاریخی  رویدادهای  و  شناسی اجتماعی  ها 
 کنند.بررسی و تحلیل می 

شناسی اجتماعی  جف گرینبرگ یکی از اساتید برجسته و بزرگ دنیای روان 
شناسی اجتماعی و شخصیت را به  جایزۀ انجمن روان  2021که در سال    است

پاس یک عمر پژوهش و تدریس در این حوزه دریافت کرد. مهمترین دستاورد  
او »نظریۀ کنترل وحشت« است که برای اولین بار به اتفاق همکارانش توانست  

حوزه  در  را  مرگ  پیش تأثیر  جمله،  از  انسان،  زندگی  مختلف  ی،  داورهای 
گیری و  گروهی به صورت تجربی اندازه های بین های صمیمانه، و تعارض رابطه 

بزرگ از  همگی  دیگر  نویسندگان  دهد.  حوزۀ  نشان  پژوهشگرهای  ترین 
برجستهروان در  که  هستند  اجتماعی  دانشگاه شناسی  تالش  ترین  جهان  های 
 زایند.کنند بر دانش ما از ماهیت انسان و رفتارهای اجتماعی او بیافمی

هر   با مطالعۀ  است که  افراد مختلفی  این کتاب حاصل همکاری  ترجمۀ 
اند. در ابتدا، بر خودمان  فصل و ارائه نقطه نظرات ما را در این فرآیند یاری نموده

می که  وظیفه  ارزشمند  اثر  این  صاحبان  همکاران،  و  گرینبرگ  جف  از  دانیم 
ایت تشکر و قدردانی را  حاصل یک عمر تالش و مطالعه در این حوزه است نه

می واجب  بر خود  باشیم. مترجمان  و همکالسی داشته  از دوست  عزیز،   دانند 
هایش تشکر کنند. در نهایت، ها و حمایتسرکار خانم هما شیبانی بخاطر یاری 

روان اساتید  و  دانشجوها  همۀ  رشته از  و  می شناسی  دعوت  مرتبط  شود  های 
وارده بر ترجمۀ این کتاب را با مترجمان  بازخوردهای خود و ایرادهای محتمل  

 های ما: به اشتراک بگذارند. ایمیل 
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   پیشگفتار 
 

می  اینکه  ویراستتوانیم  از  ارا  سومین  دانشجویان  به  را  خود  درسی  ه  ئکتاب 
همزمان با اتمام این ویراست سوم،    هستیم.  و مفتخر  زدهدهیم بسیار هیجان ب

شناسی اجتماعی در جوامع بشری بیش از هر دوران دیگری نیاز به دانش روان 
هستند که منجر به بروز    19-گیری کوویدشود. همۀ دنیا درگیر همه اس می احس

اقتصادی،   مشکالت  مرگ،  وجودی  تهدید  با  مرتبط  مسائل  از  ترکیبی 
نظرهای مرتبط با حوزۀ سالمتی، قطبی شدن سیاسی، مشکل آزادی در  اختالف 

هد مقاومت  برابر امنیّت، و قرنطینۀ اجتماعی شده است. در مقابله با این بحران شا
توجهی از همکاری نیز هستیم. در طول این دورانی که  جوامع و اقدامات قابل 

آمیز است، ایاالت متحدۀ آمریکا با مشکالتی در حوزۀ  به اندازۀ کافی استرس 
های دیگر آشکار  ها و روشرو شد که با دوربین های اجتماعی روبه عدالتیبی

های مینیاپلیس  وسط یکی از پلیسشدند. مخصوصاً قتل وحشتناک جرج فلوید ت
آمیز را در آمریکا و سایر نقاط جهان به دنبال داشت،  های صلح موجی از اعتراض 

گری، و برخوردهای  ها در آمریکا به غارت، تخریبولی برخی از این اعتراض 
مستقیم با پلیس متنهی شد. این رویدادها نیاز به تجدیدنظر دوباره در اصالح  

های پلیس و برقراری عدالت اجتماعی بهتر در جامعۀ آمریکا را  های نیرو قانون
کرد.   رویدادهای  ایناثبات  هستندقابل  تاریخی  موارد    های جنبه   که  توجهی 

  کتاب   این   پژوهشی  هایبرنامه   و   هانظریه  و   کنندمی   آشکار   را  انسان  شناسیروان
 .کنند کمک  آنها  درک در  ما به توانندمی  درسی

برایمان    2015وقتی در سال   منتشر کردیم  این کتاب را  بار  اولین  برای 
داوری دو فصل داشته باشیم، و برخی از اساتید  خیلی مهم بود که در مورد پیش 

که   داریم،  باور  نیز  همچنان  و  داشتیم،  باور  ما  کردند.  انتقاد  ما  کار  این  از 
سئله  شناختی اجتماعی در دنیاست. و این مداوری مهمترین مشکل روانپیش 

شناسی اجتماعی موضوعی است  داوری در حوزۀ روانتصادف نیست که پیش 
های بیشتری در مورد آن صورت  های دیگر پژوهش که در مقایسه با سرفصل 
شناسی اجتماعی ارائه شده است  هایی که توسط روانگرفته است. دانش و یافته

رو هستیم  ها روبه بیش از پیش برای پرداختن به مشکالتی که در حال حاضر با آن
ای بهتر  های اجتماعی و تغییر به سمت آیندهدهی به این دورانِ آشفتگیو شکل 

 مورد نیاز است. 
  به   کمک  در  اساسی  گامی  ما  داوریپیش   فردمنحصربه  پوشش  بنابراین

  اساسی   موضوعات  در حل  اجتماعی را  شناسیروان  اهمیت  که  است  جویاندانش
در مورد رویدادهای  که  ایم  درک کنند. عالوه بر این، ما خیلی تالش کرده   جامعه

و سیاسی  بودند صحبت  اجتماعی  داده  رخ  ویراست  این  انتشار  از  قبل  که  ای 
ایم تالش کرده   دائماًهای اجتماعی،  عدالتیکنیم. ما عالوه بر ویروس کرونا و بی

فزاینده در پرداختن به    هایتو و تالش_می#های  جنبش   ارتباط بامتن را در  
، و مبارزات صورت گرفته  LGBTQ  ۀخشونت جنسی، مبارزات حقوق مدنی جامع

 به روز کنیم.وهوایی برای مقابله با تغییرات آب 
های تحقیقاتی و نظری موجود در حوزه را  واضح است که ما آخرین یافته 

ازخوردهای  فرصت توجه به ب  ایم. این ویراستنیز به این ویراست اضافه کرده 
بسیار خرسند هستیم    از منتقدان را فراهم ساخت.  خیلیاساتید، دانشجویان، و  

نیز   سوم اند، بنابراین این ویراست  که بیشترِ بازخوردها به طور کلّی مثبت بوده

اول    ویراستکه در    ایساختاری های  کننده و تصمیمهمان اصول هدایت  ۀبر پای
 کتاب درسی داشتیم بنا شده است. 

 

 علم زندگی روزمره 

از زمانی که خودمان دانشجوی کارشناسی بودیم، همیشه در این مورد که چگونه  
را درک کنیم    کند زندگی روزمره شناسی اجتماعی به ما کمک میدانش روان 

زدگی  ایم. هدف ما در این کتاب ایجاد شکل مشابهی از هیجان زده بوده هیجان 
چطور؟  است.  دانشجویان  جدید  نسل  درخشان   در  بهترین،  معرفی  و با  ترین، 

هایی که این حوزه در مفهومی یکپارچه و روایتی پویا  ها و یافته جدیدترین ایده
شناسی اجتماعی  خواهیم دانشجویان متوجه شوند که رواندهد. ما می ارائه می 

علم  بهترین  و  هماولین،  برای  و  کتابی    ۀ ها  داشتیم  قصد  بنابراین  و  ماست. 
های اجتماعی، و  قبلی، هویت  ۀ دانشجویان، صرف نظر از زمین  ۀ همبنویسیم که  

 .ارزیابی کنندبخش عالیق شغلی، آن را غنی و لذت 
یک کتاب درسی    ۀ برای تهی  که چندین سال را تنها یک دلیل وجود دارد  

گسترروان ارائه  کنیم:  صرف  جدید  اجتماعی  به    دۀشناسی  حوزه  این  دانش 
منابعی که اکنون در دسترس هستند.   ۀ تر از هماب تر و جذای قانع کنندهشیوه

  ، ، کاوش ادبیات سخت و زیاد را با تالش   کار این اول تالش کردیم  ۀ ما در درج
های مرتبط، تفکر خالقانه، حفظ  هم در مرزهای مرسوم این حوزه و هم در رشته 

وگو کردن در مورد اینکه  های اخیر، و بحث و گفتطرفی نسبت به پیشرفتبی
چیزی و چگونه به بهترین شکل ارائه شود، انجام دهیم. در واقع، هر یک از  چه  

می   هافصل نشان  را  نفر  چهار  ما  نزدیک  صدای  همکاری  به  منجر  و  دهد، 
 دانش، تجربه، و بینش جمعی ماست. ۀکننداستواری شده است که منعکس 

 

 پیوند نظریه، تحقیق و کاربرد 

  ای یانداز کلّمهم هستند، اما طرح معماری، یعنی چشم   خیلیها  این پیچ و مهره
کند نیز از اهمیت  که ساختاری منسجم را در داخل و خارج فصول فراهم می 

است. چشم  برخوردار  روان زیادی  این است که  ما  به  انداز  اجتماعی را  شناسی 
دهیم. به عنوان معلمان  بئه  های قبلی اراتر از کتاب و یکپارچه  ای منسجم شیوه
پیش آمده است که با گرایش برخی از منابع    خیلیشناسی اجتماعی،  روان  ۀمقدم

که اساساً    -ای از رفتار انسانشکل جداگانه   عنواندر برخورد با هر موضوع به  
های متمرکز بر سرفصل، برخی از مطالعات  دانشجویان را با تعداد کمی از نظریه

قابل    ۀ. نتیجرو شویمروبه   - سازدهای مرتبط با آن آشنا می ه هوشمندانه و پدید
  رویت این است که در هر فصل افراد ممکن است به صورت موجودات کامالً 
متفاوت تعریف شوند: یکی از موجودات مستعد سوگیری تأییدی است، دیگری  

، دیگری مستعد پرخاشگری است و غیره. مشخص است  یارمستعد رفتار جامعه 
ه بر   ۀمکه  کتاب خود  در  ما  بنابراین  هستند،  انسان  رفتار  عناصر  موارد  این 
پردازش انگیزه انسان،  رفتار  اصلی  هیجان های  شناختی،  نیروهای هاهای  و   ،

های مختلف احساس، تفکر، و عمل تأکید  ثر در شیوهؤموقعیتی و فرهنگی م
 کنیم. می
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به ندرت مجذوب    وهام که دانشجایه هایمان، متوجه شددر خالل تدریس 
های این  ای از مفاهیم و یافته گسترده  ۀیک آزمایش یا تعریف واحد از مجموع 

تر های گسترده شوند. در عوض، دانشجویان بیشتر برای یادگیری نظریهحوزه می 
پدیده   به دنبالهایی که  این حوزه، یعنی نظریه اجتماعی  درک  های گوناگون 
سابق ما به نام    هایمثال، یکی از دانشجو  شوند. برایهستند ارزش قائل می

از   که  است  کرده  اشاره  است،  کار  به  مشغول  دارائی  در  اکنون  که  کوین 
های تفکر افراد  دهند چگونه عادت های شناخت اجتماعی که توضیح مینظریه

است. آنا، یکی    برده دهد، سود  شان را تحت تأثیر قرار می گیریقضاوت و تصمیم
فا دانشجویان  نظریه التحصیلرغ از  از  هنوز هم  انگیزه شده،  وجودی  های  های 

کند. در مقایسه با  جوی افراد برای معنا و خودارزشمندی استفاده می تپنهان جس
اند هایی که در این کتاب با عمق بیشتری پوشش داده شده منابع دیگر، نظریه

نظری از  است  ۀعبارتند  شناختی،  ناهماهنگی  دلبستگی،  عمل،    ۀ عارشناسایی 
،  بازدارندگی حداقلی،  واکنش،  شیءانگاریمفهومی، سطوح برداشت، تقلیل ایگو،  

خودتأییدی،  خود  اجتماعی،  تأیید  یادگیری  ادراکی،  خود  نمادین ،  ،  خودتکمیلی 
 توجیه سیستم، کنترل وحشت، و سرکوب افکار. 

یکپارچه.  درس    کاربردهای  متن  توضیح  با  همزمان 

ایبخش  با  نیز  را  کاربرد  پیوند  ن عالمت های  درس  متن  به  ها 
اینداده  پژوهش متن   ایم.  یافتهها  و  مانند ها  مسائلی  در  را    ها 

قانون،   محیط سالمت،  آموزشاجتماعی،    عدالت،  زیستحفظ  و  مد  ،  تحصیل 
  که با زندگی دانشجویان ارتباط دارد  یدیگر  هایای از موضو و مجموعه لباس، 

 .گیردبه کار می 

اینکه برای  . شناسی اجتماعی در دنیای بیرونروان

تواند جهانی  شناسی اجتماعی چگونه می دانش روان   نشان بدهیم
را    ییهای مجزا، بخش را منعکس کندکنیم  که در آن زندگی می 

تواند در فهم رویدادهای تاریخی و برای درک اینکه چگونه دانش این حوزه می
 ایم.دارک دیدهگرفته شود ت به کار واقعیفردی 

فیلم روان در  اجتماعی  هنر    ها. شناسی  و  فرهنگ 

مسائل  آیینه همچنین  و  ما  درونی  ماهیت  که  هستند  هایی 
در    .کنندمنعکس می را  ست  ا  رو بهای که جامعه با آنها رو عمده 

اند که  هایی از رفتار اجتماعی را نشان داده سازها مؤلفه طول تاریخ سینما، فیلم 
می و پژوهشی آنها را اثبات کرده است. در هر فصل، ما یکی از  های علیافته
های این  ها یا یافته کنیم که نظریههای کالسیک یا معاصر را تحلیل میفیلم

 دهند. حوزه در مورد رفتار انسان را به شکلی رسا نشان می 
خودشان مرتبط    ۀمفاهیم را با زندگی روزمر  ها برای کمک به اینکه دانشجو

، که  کنیمهایی را مطرح کرده و آنها را درگیر می سؤال ا در طول متن  ، مکنند
 به شکل بخش »فکر کنید« مشخص شده است. معموالً

ما امیدواریم که این کتاب ویراست بهتری از متن اصلی قبلی باشد، یکی  
از این نظر که نقاط قوت متن اصلی را حفظ کرده است، و در عین حال منبع  

شود. ما تالش کردیم کتابی ایجاد کنیم که  بهتری برای خواندن محسوب می
کسانی که به اند و هم برای  هم برای کسانی که ویراست اول را استفاده کرده 

روز هستند تا علم زندگی روزمره را  کننده، و بهدنبال یک متن یکپارچه، سرگرم 
است که شما   واضحبا دانشجویان به اشتراک بگذارند جذاب به نظر بیاید. البته 

کهمی تعیین   موفق شده   کنید  این هدف  در  ما  هر  آیا  به  بنابراین  خیر،  یا  ایم 
شما را بشنویم خیلی    رهایقرار کنید: از اینکه نظطریقی که شده با ما ارتباط بر

 های ما:خوشحال خواهیم شد. آدرس ایمیل 
 jeff@u.arizona.eduجف: 
 tschmader@psych.ubc.caتونی: 

 arndtj@missouri.eduجیمی: 

 mjlandau@ku.eduمارک:  
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 شناسی اجتماعی علم آشکارساز روان 
 

شود قدر زندگی خویش را بیشتر بدانیم، و همچنین اطالعات  بخش و مفید باشد. باعث می آزادی تواند  دانش جدید می 

دهد. با این وجود، چنین دانش جدیدی عواقبی هم به همراه دارد.  گیری بهتر در اختیار ما قرار می بیشتری برای تصمیم

(. در این فیلم،  1990و دیگران،    2سیلوربر این موضوع متمرکز شده است )  1فیلم کالسیک علمی تخیلی »ماتریکس«

های فیلم( فرصت انتخاب بین یک قرص قرمز و آبی را به نئو، یعنی شخصیت اصلی  مورفوس )نام یکی از شخصیت

دهد. اگر نئو قرص آبی را انتخاب کند، در جهانی امن و آشنا باقی خواهد ماند که یک برنامه کامپیوتری است  فیلم می 

شده برای او طراحی شده است. اما اگر قرص قرمز را انتخاب کند، نئو از این واقعیت  ا واقعیت شناخته که به عنوان تنه

 شود. تری از خود و جهان اطرافش رانده میمجازی به چشم انداز موثق و پیچیده 

در    قرص قرمز است. در صورتی که قرص آبی را انتخاب کنید، شما  خوردنشناسی اجتماعی مثل  یادگیری روان

، یوتیوب، اینستاگرام، و توییتر اسنپ چتها،  ها، مهمانیها، مشاغل، روابط، ورزش زندگی روزمره خود، در دنیای کالس 

شروع شغل خود بیاندیشید. ممکن است    یا  ی تحصیلادامه کنید، ممکن است به  غرق خواهید شد. وقتی به آینده فکر می 

کنندگان اقدامات نظامی، یا  دانشجویی یا طرفداران محیط زیست، حمایتهای  شدن به گروهدر رفتارهایی مانند ملحق 

کنیم، جهانی که  است که همه ما در آن زندگی می   «ایریزی شده برنامه»مبارزه علیه فقر مشارکت کنید. این جهانِ  

اجتماعی فرآیند  از طریق  و  بنیان شده  ما  فرهنگ  میتوسط  درونی  ما  در  که هر یشدن  آنجا  از  نقش  شود.  ما  از  ک 

این واقعیت بازی میمنحصربه  از آن هستیم و هم مقیّد به آن. روانفردی را در  شناسی اجتماعی،  کنیم، هم بخشی 

تر ای روشن کنید، به سمت نقطه ای که در آن زندگی میتواند شما را در خارج از واقعیت معمولیهمانند قرص قرمز، می 

پذیر هستیم که با  هر یک از ما حیوانی پیچیده، اما شکننده و آسیب دهد می  نشان تری هدایت کند که کننده و گاه نگران 

است.    اشآرزوها و نیازهای اساسی های خاص، در چهارچوب زمینه فرهنگی، در تالش برای ارضای  تمایالت و توانایی

به    توانیمبا اتخاذ دیدگاهی فراتر از واقعیت ساخته شده توسط فرهنگ می 

   از خود و جهان اطرافمان دست پیدا کنیم.درک بهتری 

اجتماعیروان افکار،    شناسی  پیامدهای  و  علل  علمی  مطالعه 

ای احساسات و اقدامات افراد در ارتباط با خودشان و دیگران است. مجموعه 

ی خود  های شما را درباره توانند ادراک هایی هستند که می از مفاهیم و یافته 

تان هستند، گسترش داده و و افرادی که در محیط و رویدادهای اجتماعی

 اول، ما به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:  غنی سازند. در فصل

 شناسی اجتماعی های تاریخی حوزه روان ریشه ▪

 ی اجتماعی ی رفتار انسان در زمینه های بنیادین مطالعه فرضیه  ▪

 
1. The Matrix 

2. Silver 

 

 1فـصـل  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

مطالعه علمی   شناسی اجتماعیروان

علل و پیامدهای افکار، احساسات و 
اقدامات افراد نسبت به خود و دیگران 

 است. 
 
   در فیلم ماتریکس، مورفوس به نئو

فرصت انتخاب قرصی آبی، که دیدگاه  
کند،  را در مورد واقعیت حفظ میکنونی او 

شناسی  و قرصی قرمز، که مانند روان
اجتماعی او را به یک دیدگاه آشکار و  

دهد. شما  کند را میپیچیده هدایت می
 کردید؟ چرا؟ کدام را انتخاب می
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 کنیم گیری میی رفتار انسانی نتیجه، درباره شهودیبه عنوان دانشمندان ، هایی که همه ماروش  ▪

 مورد استفاده برای شناسایی و درک رفتار انسانی   های علمیروش ▪

 شناسی اجتماعی مطالعات روان ۀ مالحظات اخالقی موجود در قلب هم  ▪

 

 شناسی اجتماعی های روانریشه 
کند کنجکاو بوده  ای که در آن زندگی می هر انسانی در طول زندگی خود، حداقل یکبار یا بیشتر، درباره خود و جامعه 

شناسی اجتماعی یک  شناس اجتماعی مبتدی به شمار آورد. اگر چه روانما را یک روان  ۀ توان هماست؛ از این رو می 
گردد. اولین متون کتبی کشف  می  های این علم به روزهای آغازین نوع بشر باز بتاً جوان است، اما دغدغه گرایش نس

ی گیل گمش سومری، بر سؤاالت اساسی در مورد معنای انسان بودن و اینکه چگونه  ساله   5000  ۀشده، مانند حماس 
هستندها  انسان که  می  طوری  به  رفتار  آن  از  است.  شده  متمرکز  رمانکنند  شاعران،  فیلسوفان،  و بعد،  نویسان، 

شناختی مسئول رفتارهای انسان را مشخص کنند. با این حال،  اند تا نیروهای رواننویسان همگی تالش کردهنمایشنامه 
سؤال  ذرهاین  زیر  بیستم  قرن  تا  نگرفت.  پژوهشبین  ها  قرار  گسترده  علمی  دیدگاه  چند  ریشه ای  بیایید  های  که 

 بررسی کنیم.  دهندجتماعی را شکل می شناسی اروان
 

 دیدگاه مبتنی بر غریزه از رفتار انسان 

نوزدهمدر   اسپنسر قرن  انتخاب طبیعی نظریه، جامعه 1، هربرت  انگلیسی، مفهوم  از قلمرو شناس  را  داروین  ی تکامل 
بود  زیست معتقد  اسپنسر  داد.  اجتماعی گسترش  به  ویژگیشناسی  که  که  انسان  ذهنی  تولید  های  را  اجتماعی  رفتار 

اولین    1908که در سال     را  2ویلیام مک دوگال  ،. دیدگاه اسپنسرکنند در طول فرآیند تکامل به ارث رسیده استمی
. بر اساس  تحت تأثیر قرار دادرا منتشرکرد،    3شناسی اجتماعی نای بر روامقدمه شناسی اجتماعی، یعنی  کتاب درسی روان 

کنند، اکثر رفتارهای انسانی نیز به صورت  های آبی سد درست می تنند و سگ ها تار می ه عنکبوت این کتاب، همانطور ک 
در تضادی جدی  ( 1923مک دوگال )  انسانِ رفتارِبودنِ  غریزیاند. در نیمه اول قرن بیستم، دیدگاه غریزی تعیین شده

 : روانکاوی و رفتارگرایی.شناسی بودغالب در روان یبا دو مکتب فکر
 

 رفتار هستند  ۀکنندکاوی: امیال پنهانی که هدایت روان ۀنظری

با الهام از مفهوم »تالش برای بقاء« داروین، ادعا کرد که رفتارهای انسانی عمدتاً از طریق  تا حدودی ، 4زیگموند فروید
الف(. رفتارهای پرخاشگرانه برای دفاع در مقابل    1920/1961د )فروید،  نگیرشکل می  جنسیهای پرخاشگری و  غریزه

مه نسل حیاتی هستند. اما پرخاشگری و  برای تکثیر و ادا   جنسیمنابع کمیاب، و رفتارهای    بر سرشکارچیان و رقابت  
ادعا کرد که غرایز    تحلیلی خودروان  ۀدر نظری  فروید  .بردرا از بین می   همکاری اجتماعیخودسرانه،    رفتارهای جنسی

و بتوانند هشیارانه    به صورت قابل قبول برای اجتماع درآیند  که تغییر شکل یابند و   تا زمانی  جنسیانسانیِ پرخاشگری و  
های  بخش قابل توجهی از فعالیتطبق نظر فروید،  .  مانندمی   به صورت ناهشیار باقی  توسط سرکوب   پیدا کنندنمود  

، و آنچه که ما از آن آگاهی داریم به ندرت انعکاس مستقیمی از مبانی انگیزشی  استذهنی انسان به صورت ناهشیار  
 پنهان هستند.از ما  رفتارمان است، زیرا اهداف واقعی رفتارهایمان معموالً

 

 گیرد رفتارگرایی: رفتار از طریق تجربه شکل می 

شناسی باید صرفاً بر روان ( معتقد بودند که  1930)  5مانند جان واتسون  ،کاوی، رفتارگرایان اولیهتضاد کامل با روان در  
معتقد بودند  . رفتارگرایان  گیری کنیماندازه توانیم آنها را به طور مستقیم مشاهده و  رفتارهای آشکار متمرکز شود، زیرا می 

 
1. Herbert Spencer 
2. William McDougall 

3. An Introduction to Social Psychology 
4. Sigmund Freud 

5. John Watson 

 

 

 

ی  توصیف سه توضیح اولیه •
 رفتار اجتماعی انسان.از  معروف
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افسانه   و   احساسات که   ناخودآگاه  که فرآیندهای  هستند  دهندتا    اندشده اختراع    هایی  توضیح  را  از    و   رفتار  بسیاری 
 شوند.به جای اینکه غریزی باشند، به احتمال زیاد یاد گرفته می   مطالعه شده است  که توسط مک دوگال  هاییغریزه

رفتارهایی که در   ،به طور خالصهگیرد. رفتارگرایان ادعا کردند که رفتار انسانی در پاسخ به تقاضاهای محیط شکل می 
تارهای با نتایج  یک محیط خاص دارای نتایج مطلوب هستند به احتمال زیاد دوباره تکرار خواهند شد، در حالی که رف

نیستند.   اینگونه  رواناندیشهاین  نامطلوب  از  رفتارگرایان، بسیاری  تا های  را ترغیب کرد  شناسان محقق قرن بیستم 
 ی صرف محدود کنند. مطالعات خود را به رفتارهای قابل مشاهده

 

 شناسی اجتماعی نوینپیدایش روان

شناسی اجتماعی به عنوان  علّت آن است؟ روان  ناهشیار، یا یادگیری، امیال  پس علّت رفتارهای انسان چیست؟ آیا غریزه
می   یحوزه  که  آمد  خواستجدیدی  پدید  دهد  پاسخ  این سؤاالت  و  .  به  مهم  کتاب  دو  با  مصادف  را  علم  این  تولد 

 منتشر شد. 1920دانند که در سال ای می یکپارچه 
را که اثر مهمی در    2شناسی اجتماعی ای بر روان انسان: مقدمه طبیعت و رفتار  کتاب    1، جان دیویی1922در سال  

شناسی اجتماعی به علمی بالغ و رشد یافته بود منتشر کرد. دیویی به شدت معتقد است که رفتار  شدن روان راه تبدیل 
تعاملِ پیچیدهِ    ۀِ کلیدی شناساییِ نحو  ۀگیرد و نکتها )تربیت( شکل می انسان توسط هر دو عامل غریزه )طبیعت( و تجربه
عوامل مهم در    به عنوان  هر دو فرآیند ناخودآگاه و خودآگاهبا تأیید  این دو عامل است. او همچنین اصرار داشت که  

. دیویی همچنین بر تأثیرگذار باشندبرایشان رخ خواهد    چیزهایی که در آینده  توانند در، آنها بیشتر میهای انسانتفعالیّ
انیّت نیز تأکید کرد: چگونه مخلوقات فانی خودآگاه، معنای خود را در جهان وسیع ناامنی که  های وجودی انسنگرانی

 کنند؟ کران است پیدا می دارای احتماالت بی 
تأثیرگذار ده  اجتماعیروان، کتاب  1920  ۀدیگر کتاب  آلپورت   شناسی  به عنوان    1924بود که در سال    3فلوید 

منتشر شد. مانند دیویی، آلپورت کاوی، و نظریۀ تکامل  ی هشیاری، رفتارگرایی، روانسازی مطالعه تالشی برای یکپارچه 
افراد چگونه می نیز به این موضوع عالقه  اند را در جهت تغییرات  توانند آنچه که در مورد خود یاد گرفته مند بود که 

ها به کتاب مرجع در این حوزه تبدیل شد  برای دهه   شناسی اجتماعیروان رند. کتاب  سودمند اجتماعی و فردی به کار بب
الهام  از تحقیقات  و  اجتماعی  روان انتشار کتاب    از جمله  تجربی،بخش حجم وسیعی  و    4تجربی شناسی  توسط گاردنر 
شناسی اجتماعی، این زن و شوهر  در مطالعه مفاهیم روان  تجربی. عالوه بر ترویج رویکردهای  بود  1931در سال  مورفی  

شناسان  روانبرای  طبیعت و کارکردهای فرهنگ  یمطالعه  های انسان و لزومبه نقش بنیادی فرهنگ در تعیین فعالیت 
 اجتماعی تأکید کردند.

بخش    کردن  به نابوددرک اینکه چگونه افراد یک جامعه قادر    بهتمایل    با ایجاد انگیزه برای جنگ جهانی دوم  
رویدادهایی در مقیاس هولوکاست نیازمند توضیح بود، و   .توجهی بر این حوزه داشتتأثیر قابل   دیگری از خود هستند

نظریهروان آزمون  به  شروع  اجتماعی  مورد  شناسان  در  تحقیقات  که  همانطور  کردند.  اجتماعی  نفوذ  و  قدرت  های 
شناخت مسائل مهم اجتماعی و   ۀها در زمیندر حال رشد بود، نگرانی  1960 و   1950های شناسی اجتماعی در دهه روان
ناسازگارانشیوه مفاهیم گسترد  ۀهای  از  در تمرکز  تغییر  و   ۀ رفتار، موجب  بر موضوع  مبتنی  مفاهیم  به  رفتار اجتماعی 

 مشخصی شد؛ تأکیدی که امروزه نیز با پابرجاست. ۀنسبتاً خاص در مورد پدیدعناوین 

شناسی اجتماعی  شناسی به وقوع پیوست. رواناسر روان تیک انقالب شناختی در سر  1980و    1970های  در دهه 
با استفاده از استعارۀ انسان به عنوان    رفتار تغییر کرد.  سازِزمینه   ذهنیِ  پردازشِ  ۀنیز در این چهارچوب به سمت فهم نحو

و تفسیر رویدادها و    ،چگونگی ادراک، یادآوری فهما هدف  ب  5دیدگاه شناختی اجتماعی   ،کنندۀ اطالعاتیک پردازش 
  و   یافته استاین دیدگاه تا به امروز ادامه پیدا کرده و گسترش   .شکل گرفتو حتی خود    در جهان اجتماعی   افراد دیگر

؛  2015شود )دوره و دیگران،  های عصبی افکار و عواطف می ها و زمینه گیری پایه ای جدیدی برای اندازه هشامل روش 
 (.2015گاورونسکی و بودنهاوسن، 

 

 
1. John Dewey 

2. An Introduction to Social Psychology 
3. Floyd Alport 

4. Experimental Social Psychology 
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دیدگاهی   دیدگاه شناختی اجتماعی

که بر چگونگی ادراک، یادآوری، و تفسیر  
رویدادها و افراد در جهان اجتماعی و حتی  

 پردازد. خود می

 
. 
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 های انسانبه سمت دیدگاهی یکپارچه برای رفتار

ریشامروزه،   به  که  مختلفی  گرایش  بازمی   ۀچهار  این حوزه  شداصلی  ترکیب  شناختی  اه گردند  دیدگاه  با  همراه  و  ند 
 (.1.1)شکل   های اصلی این حوزه تالش کردندگویی به سؤالاجتماعی بار دیگر برای پاسخ 

ای از حیوانات و رفتار اجتماعی آنها به  ها به عنوان گونه ی انسان ، تالشی جدید برای مشاهده دیدگاه تکاملیاول،  
کند که  های حیات است. این دیدگاه مطرح میی شکل های فیزیکی و فرآیندهای تکاملی همه ن پیامد همان قانونعنوا

فعالیت  صحیح  انطباق درک  شناسایی  نیازمند  انسان  منحصربه های  ویژگیهای  و  انسان  دیگر  فرد  با  مشترک  های 
 مخلوقات است.

 دهندکنند و انجام می به آنها فکر میکه افراد    یزهاییچفرهنگ در تمام    مرکزیبر نقش    دیدگاه فرهنگیدوم،  
  تا   اندها( ذاتاً اجتماعی هستند و تمایالتی را شکل داده ها، زنبورها، و انسان ها )از جمله سگبسیاری از گونه   تأکید دارد. 

هستند:   انات فرهنگیحیو ها  ها، انسانبرخالف دیگر گونه های خود باشند.  در نزدیکی و هماهنگی با سایر اعضای گونه
نام دارد. فرهنگ به زندگی معنا داده   فرهنگ کنند. این ساختار، ها مفهوم نمادین خود از واقعیت را ایجاد می فقط انسان 

کند؛ همانطور که این واقعیت  و به صورت نمود صحیح واقعیت توسط کسانی که زمینه فرهنگی مشترکی دارند جلوه می 
ماهیت واقعیت باورهای    ۀ توانند دربارهای مختلف می گر عادی نیز روشن است، مردم فرهنگ حتی برای یک مشاهده 

 د.متفاوتی داشته باشن
آزاد    ۀوجود و ماهیت انسانی، مانند معنا، هویت، بدن، و اراد   در مورد   ، سؤاالت اساسیدیدگاه وجودیسوم،  دیدگاه  

ای برای بررسی رفتارهای انسان از یک دیدگاه وجودی استفاده  شناسان اجتماعی به طور فزآینده. روانکندرا بررسی می 
، ارتباطات  نیاز به معناکنند:  انسان می  نهای بنیادیاساسی خود و انگیزه   کنند. آنها توجه زیادی را صرف درک ماهیتمی

 آیند. ناپذیری مرگ کنار می تروما و فقدان، و همچنین با اجتناب هایی که افراد از طریق آنها با  اجتماعی، و همچنین روش 
های تکنولوژی ما را قادر  ای دارد، زیرا پیشرفترشد فزاینده  ،شناختی اجتماعیعلوم عصبچهارم، دیدگاه  دیدگاه  

دهد، به دست بیاوریم. علوم  سازند تا درک بهتری از آنچه که در مغز به هنگام افکار و رفتارهای اجتماعی رخ می می
ای که زیربنای  کند تا فرآیندهای عصبیهای میزان فعالیت امواج مغزی استفاده می شناختی اجتماعی از ارزیابیعصب

دیدگاهی که بر اساس  دیدگاه تکاملی

ای از حیوانات ها به عنوان گونهآن انسان
شان به عنوان پیامد  و رفتارهای اجتماعی
انطباقی در نظر گرفته  یک فرآیند تکاملی 

 شود. می

 

دیدگاهی که بر تأثیر   دیدگاه فرهنگی

و گفتار متمرکز  ، فرهنگ در افکار، رفتار 
 شود. می

 

ها حیواناتی  انسان حیوانات فرهنگی

ای  هستند که واقعیت را از طریق مجموعه
از نمادهای فراهم شده توسط فرهنگی که  

 کنند. اند مشاهده میدر آن رشد کرده
 

دیدگاهی که بر   دیدگاه وجودی

پیامدهای شناختی، عاطفی، و رفتاری 
های اساسی شرایط انسانی، مانند جنبه

، و  ناپذیری مرگ، تمایل به معنااجتناب
 کند. ثبات هویت تمرکز میماهیت بی

 

مطالعه  شناختی دیدگاه علوم عصب

ای است که در طول  فرآیندهای عصبی
دهد.  رفتار و قضاوت اجتماعی رخ می

علوم اعصاب شامل ارزیابی امواج مغزی،  
تصویربرداری مغز و عملکرد قلبی عروقی  

 است. 

 

 
 
 

 

 1.1شکل 

 پنج دیدگاه 
شناسی اجتماعی، پنج دیدگاه  رواندر 

تأثیرگذار وجود دارد: شناختی، تکاملی،  
 . یشناختوجودی، فرهنگی، علوم عصب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی 
شود که افراد  بر این متمرکز می

اشخاص و رویدادها،  چگونه 
مخصوصاً خودشان را در جهان  

اجتماعی ادراک کرده، به یاد آورده،  
 کنند.و تفسیر می

 شناختی علوم عصب 
بر فرآیندهای عصبی زیربنای رفتار و  

 شود. یقضاوت اجتماعی مترکز م

 فرهنگی 
بر تأثیر فرهنگ بر  

رفتار، افکار، و احساسات  
 شود. متمرکز می 

 وجودی
بر عواقب رفتاری، عاطفی، و شناختی 

های انسانی، مثل فناپذیر بودن،  حالت
تمایل به معنا، و ماهیت متزلزل  

 شود. هویت متمرکز می

 تکاملی
شوند  بر این مسئله متمرکز می

ای از  ها گونهکه چگونه انسان 
ها هستند و رفتارهای  حیوان 

های  شان نتیجه فرآینداجتماعی
 تکاملی است. 



 | 6 | شناسی اجتماعیعلم آشکارساز روان  فصل اول

 

 

توانند دانش خود را درباره نقش فرآیندهای  رفتار و قضاوت اجتماعی هستند را بررسی کند. در این راستا، محققان می 
 های اجتماعی افزایش دهند. مختلف شناختی، هیجانی و انگیزشی در پدیده

 
 

 شناسی اجتماعی های روانریشه    

 .بودند اجتماعی شناسروان  ذاتی صورت به تاریخ، طول در هاانسان چند هر است، جوان نسبتاً علم  یک اجتماعی شناسیروان

 هاریشه

  تا داد گسترش را داروین  تکامل نظریه طبیعی انتخاب اسپنسر هربرت •
  هایفرآیند نتیجه  هاانسان اجتماعی رفتارهای  که  کند  استدالل چنین

 .هستند یکسانی تکاملی

  جنسیّت و  پرخاشگری غرایز از  انسانی  رفتارهای که کرد ادعا فروید •
 .هستند پنهان ما  هشیار تجارب از  عمدتاً  که شوندمی  برانگیخته

  مستقیم طور  به تواندمی  آشکار رفتار  تنها که  بودند  معتقد رفتارگرایان •
  آرزوها   احساسات، مانند چیزهایی مطالعه  از  آنها. شود گیریاندازه  و  همشاهد

 .کردند  پوشی چشم  آگاهی و 

  جان یکپارچه هایتالش  توسط مدرن  اجتماعی  شناسیروان هایپایه  •
 . شد گذاریبنیان مورفی  لوئیس و  گاردنر آلپورت، فلوید دیویی،

 نوین  اجتماعی شناسیروان  هایدیدگاه 

  ادراک،  را  رویدادها و  افراد  ما که  اینحوه  بر اجتماعی شناختی دیدگاه •
 است.  متمرکز کنیممی تفسیر و  یادآوری،

  رفتارهای  و  حیوانات از ایگونه  عنوان به را  هاانسان  تکاملی دیدگاه •
 داند.می  تکاملی هایانطباق  نتیجه  را اجتماعی

 کند.می  تأکید رفتار و  تفکر در  فرهنگ تأثیر به فرهنگی دیدگاه •

  و  معنا،  بودن، فانی مانند انسان، اساسی هاینگرانی  بر وجودی دیدگاه •
 کند.می  تمرکز ارتباط

فرآیندهای عصبی زیربنای رفتار و   درک بر شناختیعصب  علوم دیدگاه •
 شود.اجتماعی مترکز می  تفکر

 

 اجتماعی   شناسیروان  اصلی  ۀفرضی  چهار
 نیست« بیگانه من  برای انسانی  چیزِ هیچ پس انسانم، »من

 (ق.م 159– 195/185) ترنتیوس، نمایش نامه نویس دوران باستان
شناسان اجتماعی در تالش برای  ترین سؤالی است که رواناساسی   کنند؟«می  عمل   هستند  که   اینگونه   افراد   »چرا   سؤال

توان از این سؤال کلّی مطرح کرد که بر مسائلی توجه دارند که عالقه به  های زیادی را میپاسخ به آن هستند. سؤال 
دهند؟  خودشان اهمیت می توانند با یکدیگر مدارا کنند؟ چرا افراد به نظر دیگران در مورد  ها داریم. چرا افراد نمیرفع آن 

کنند؟ چطور ممکن است  گیری می شوند، اما گاهی اوقات از جمعیت کنارهچرا افراد گاهی اوقات با شرایط همرنگ می
پنی اعضای گونه  تاج محل،  ایجاد کردای که  را  و دموکراسی  از سوی دیگر بردگی، جنگاه سیلین،   صلیبی،  هایند، 

 هولوکاست را مرتکب شوند؟ 
  این  به   انسان،  رفتار  هایجنبه   مورد  در  ترجزئی   سؤاالت   بر  تمرکز  با  کنندمی   معموالً تالش   اجتماعی   ناسانشروان
آیا افراد دیدگاه    ؟ گذاردبر دیدگاه افراد نسبت به دیگران تأثیر می تصورات قالبی چگونه    .دهند  پاسخ  گسترده   سؤاالت

آیا  کند؟ تقویت میآمیز را رفتار خشونت هادر رسانه  آمیزخشونت  محتوایصحیحی در مورد خودشان دارند؟ آیا تماشای 
افراد به والدین برای    معاصر  اجتماعی  شناسیروان  ؟ دهدرا شکل می بزرگسالی    ۀشان روابط عاشقانماهیت دلبستگی 

 .است  استوار  اصلی فرض  ارچه بر هاپاسخگویی به این سؤال 

 

 اوست موقعیت و فرد مشترک  محصول رفتار .1
شناسی اجتماعی نوین  به عنوان پدر روان   (، که معموال1936ً)  1کورت لوین   ۀهای اصلی بر مبنای اندیش یکی از فرضیه 

ویژگیخوانده می  از  ترکیبی  خاصی،  رفتار  هر  است:  شده  مطرح  جنبه   فردی شخصهای  شود  از  و  بخصوصی  های 
 موقعیت اوست.

ی لوین، ابتدا باید بدانیم که محیط فعلی فرد بر افکار، احساسات، و اعمال او تأثیر بسزایی برای فهم کامل ایده 
، 2و نیسبت شناسی اجتماعی« )جونزکه گاهی اوقات از آن به عنوان »درس بزرگ روان  -ی نیروی محیطندیشه ا  دارد.

های افراد با یکدیگر، رفتارهای  ، با صرف نظر از تفاوتبخصوصهای  به این معنی است که موقعیت   -شود( یاد می 1971

 
1. Kurt Lewin 

3. Jones & Nisbett 

های اصلی موجود در  شناسایی ایده •
های اصلی  پس هر کدام از فرضیه

 شناسی اجتماعی. روان
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گرا و اهل صحبت هستند، در حالی که  های شما بسیار برونکند. برخی از همکالسی ایجاد می  آنها بسیار مشابهی را در 
کند همه ساکت هستند. چرا؟ به این  زمانی که استاد صحبت می   ،تر و کم حرف هستند. و با این حالبرخی دیگر آرام 

توانند قدرتمند  ها به قدری می ع، موقعیتگوید در کالس باید اینگونه رفتار کنید. در واقدلیل که موقعیت به آنها می 
(  1974)  1میلگرام   استنلی  مشهور  مطالعات  در  دهند. این مسئله باشند که افراد را به کارهایی وادارند که معموالً انجام نمی 

 های اینگونهبیشتر صحبت خواهیم کرد، آزمودنی   7همانطور که در فصل    .شده است  داده  به وضوح نشان  اطاعت  ۀدربار
  به ظاهر زجرآوری به یک قربانیِ  الکتریکیِ  مطالعات، وقتی توسط یک آزمایشگر قدرتمندتر موظف به اعمال شوکِ

 کردند.شدند، اغلب با انجام این عمل موافقت می گناه میبی
ها، و باورهایی  ها، نگرشای از صفات شخصیتی، ارزش فرد، با دسته و با این حال، هر یک از ما فردی منحصربه

ایم و از آن مهمتر تجاربی  هایی که از والدین زیستی خود به ارث برده کند. به دلیل ژن هستیم که ما را از دیگری جدا می 
دامنه  زندگی، در  از موقی گستردهکه در طول  آورده ها  عیتای  ایجاد می   2هامزاج،  ایمبه دست  های  کنیم: ترجیحرا 
گرایش  و  تفکر،  روش  رفتاریباثبات،  می های  ظاهر  زمان  طول  در  و  مختلف  شرایط  در  که  شناسان  روان  شوند.ای 

. افراد در واقع  شوندمتمرکز می و ثبت تأثیر آنها بر رفتار    ،هاها و صفتای بر توصیف این مزاج شخصیت به طور گسترده
(. خُلق قویاً  1994،  3دهند )کاستا و مک کیر های متنوع، ثبات نسبتاً خوبی را در رفتار خود نشان می در مواجهه با موقعیت

کردن ازگردیم، صحبت هایتان بدهد. اگر به مثال همکالسیمان در زندگی اجتماعی جهت میبه افکار، عواطف و اعمال 
این معنی است که خلق برون گرایی آنها در حال غلبه بر فشار موقعیتی آنهاست. حتی در مطالعه  یک یا دو نفر به 

 از وارد کردن شوک الکتریکی امتناع کردند.  دستورها قبل از آخرین درصد از آزمودنی % 35 نیز کالسیک میلگرام
ایم، ممکن است این سؤال برای ما مطرح شود که  خوی فرد پی برده و لقاکنون که به نیروی موقعیت و تأثیر خ

  نقش   نسبی  اهمیت  شناسانهای زیادی روانواقع، سال  در  . و بیشتر اهمیت داردکدامیک از آنها در تعیین رفتار فرد  
در این مسئله اتفاق    شناسان اجتماعیروان  بیشتراما امروزه    .اندداده   قرار  بحث  را مورد  موقعیتی  و   نیروهای شخصیتی
دهند. بنابراین،  ها و عوامل موقعیتی در تعامل با یکدیگر افکار، احساسات، و رفتارهای ما را شکل می نظر دارند که مزاج 

های تعامل  های او، و همچنین شیوه ها، و ارزشفرد، نگرشدر طول این کتاب، ما تأثیر موقعیت فرد، شخصیت منحصربه 
 دهیم.را مورد توجه قرار می این عوامل با یکدیگر

 

 قعیت دارد ارفتار بستگی به یک دیدگاه اجتماع محور از و .2

  در  .هستند  اجتماعی   ذاتاً  انسانی  اعمال  و   احساسات،  افکار،  تمام   تقریباً  که  است  این  اجتماعی  شناسیروان   دوم  فرضیه
ها، و  از لحظۀ تولد ما زبان، روش   .کنیممی   تعامل   آنها   با   و   شویممی  رو روبه   دیگران   با   مرتب  طور  به   ما  زندگی،  طول

می ارزش  یاد  را  فرهنگ خود  در شکل   .گیریمهای  دائماً  تنها هستیم، دیگران  کامالً  که  زمانی  افکارمان  حتی  گیری 
 گیرد. از طریق ارتباطاتی که با دیگران داریم شکل می  واقعیت  از  ما  برداشت نتیجه، تأثیرگذار هستند. در

کند، و با صدای زنگ ساعت از خواب  می   زندگی  تنها  که  کارلی را تصور کنید  نام   به  دانشجویی  مثال،  عنوان  به
شود از خواب  اش که یک ساعت بعد شروع می کنندهشود. او با فکر کردن به کالس تمدن غربی و استاد خسته بیدار می 

اینکه توانایی کافی هم دارد، مضطرب است. کارلی با    رو و عملکرد خود، با وجود خیزد. کمی درباره آزمون پیش برمی
کند که قبل از آمدن به دانشگاه او را ترک کرده بود. سپس به  تر خود، جِین فکر میتماشای ساعت، به خواهر کوچک 

صبح موافقت کرده بود. وقتی   8کند که چرا با پیشنهاد دوستش مِگان مبنی بر برداشتن کالس در ساعت  این فکر می 
هایش آویزان بود توجه او را جلب  شود، نقاشی پل کالد مونت که روی تقویمی که از کمد لباسارلی از تخت خارج می ک

های خود نگاه کرده و به  دهد. سپس، کارلی به لباسکند. او با تبلت خود به یک آهنگ قدیمی از درِیک گوش می می
به صورتی    - رود و با صدای آراممی   حمامکند. به  د بود فکر می اینکه چه چیزی برای قرار ناهارش با دوین مناسب خواه

کند. بنابراین، در طول نیم ساعتی  شروع به خواندن آهنگ جدید بیلی ایلیش می  -اش، نیک، ناراحت نشودکه همسایه 
تند شکل  که کارلی با افکار خود تنها بود، دنیای دورنی او از هشت نفری که به صورت تمثیلی در ذهن او حضور داش

و   ایلیش  بیلی  با دوین،  ناهارش  قرار  مونت، دریک،  دوستش مگان، کالد  استاد کالس، خواهرش جین،  بود:  گرفته 
 اش نیک. همسایه

 
1. Stanley Milgram 

2. Disposition 

3. Costa & McCare 

 

 
 
 
 

 

 و تفکر،  روش  باثبات،  هایترجیح  مزاج

 شرایط در که ایرفتاری هایگرایش
 شوند. می ظاهر زمان طول در و مختلف
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او    اضطرابدهند. برای مثال،  این افراد و بسیاری دیگر اساساً دیدگاه کارلی و جایگاهش در این جهان را شکل می
  فعلی  ۀ شود که به اندازه کافی باهوش است؟ مسلماً نمردر مورد کالس تمدن غربی را در نظر بگیرید. چگونه متوجه می

این مورد فراهم می  را در  این نمره، کنداو در کالس اطالعاتی  اما   .
نسبت   بازخوردی از استادش است. عالوه بر این، بسیاری از دانشجویان

رای  های اجتماعی بعملکرد دیگران نیز کنجکاو هستند. این مقایسه   به
می نحوه درک  را  خودمان  که  )فستینگر   هستندضروری  کنیم  ای 

به   گویند،دهند یا می (. ما با بررسی آنچه که دیگران انجام می 1954
کنیم. به  درکی از صحیح یا غلط بودن رفتار یا گفتارمان دست پیدا می 

اش در درس تاریخ و انتخاب  هر حال، این نگرش کارلی در مورد توانایی
مناسب لباس او برای قرار ناهار، دانش و پیامد رفتارهایی است که از  

 گیرد.کند نشآت می واقعیت اجتماعی مکانی که در آن زندگی می
 

 دارد   قرار ما های اجتماعیشناخت   تأثیر تحت  شدت به تاررف .3

گیرد، بنابراین، فرضیه سوم، که بر  های ما درباره واقعیت از طریق ارتباطات اجتماعی شکل میاگر بسیاری از دیدگاه 
های  یۀ کار ی رفتارهایمان هستند نباید تعجب برانگیز باشد. این فرضیه بر پادهندهشکل   های اجتماعیشناخت اساس آن  

است. هایدر بر این مسئله  بنا شده  (  1958)   1شناسی اجتماعی، یعنی فریتز هایدر های پیشرو در روان یکی دیگر از چهره 
 کند.ها و پیامدهای اعمال دیگران نقش مهمی در تفسیر رفتارهایشان بازی می تأکید کرد که چگونه درک افراد از علّت 

تالش    ،در زندگی ما دارند، وقت و نیروی قابل توجهی را صرف تفکر درباره آنها  چنین نقش مهمی  مردم  از آنجا که
درک هر فرد از دیگران، صرف نظر   ۀ کنیم. نحودهند میگویند و انجام میدادن آنچه که میو منطقی جلوه  ،برای درک

توانند به رفتارها  های متفاوت می و برداشت  دارد.از صحیح یا غیرصحیح بودن، تأثیر قدرتمندی بر رفتار اجتماعی آن فرد  
کامالً متفاوت و قضاوت منجر شوند.  های  میتر  اعضای  آیا  یا  دوستان  از  و یکی  کنید که شما  فکر  زمانی  به  توانید 

وت  متفا  هایها و رفتاراید؟ آیا آن توضیح منجر به قضاوت توضیح متفاوتی برای علّت رفتار یک نفر داشته تان  خانواده 
 نسبت به آن شخص شد؟ 

 

 است  علمی روش از استفاده رفتار اجتماعی  درک  برای روش بهترین .4

شناسی اجتماعی که باز هم از کورت لوین الهام گرفته شده، این است که علم بهترین روش اصلی روان ۀآخرین فرضی
ها در تالش برای درک  برای درک علل و پیامدهای افکار، رفتار، و احساسات در دنیای اجتماعی است. بسیاری از حوزه 

دارد، و مخصوصاً    روش علمییدی که بر استفاده از  توان به دلیل تأکشناسی اجتماعی را می امور انسانی هستند. روان 
کنندۀ رفتار از  ها با هدف درک عوامل تعیین ، و تدوین نظریه ها به عنوان روشی برای توسعه، آزمون استفاده از آزمایش 

 ایوه نح  از  تردقیق   مفاهیم  آوردن   فراهم  با   شهودی،  تفکر  اصالح  برای  راهی  عنوان  به   دیگران متمایز کرد. این حوزه
ایجاد   به  رسیدن  برای  ما  به  کمک  منظور  به  واقعاً هست  جهان  که برای    .است  شده  حقیقت  مبنایی  علمی،  روش 

افکار، احساسات، و اقدامات انسانی به   ۀکننددانش خود را در مورد عوامل تعیین   تاکند شناسان اجتماعی فراهم می روان
ای که افراد به شکلی  روش علمی، به یک مرور کلّی دربارۀ نحوه   هایکار ببرند. با این حال، قبل از توصیف ویژگی

 ، نیازمندیم. کنندکنند را درک می که در آن زندگی می   یشهودی جهان اطراف خود و افراد

 

 اجتماعی شناسیروان اصلی فرضیه چهار   

 . است استوار  فرضیه چهار  مبنای بر اجتماعی شناسیروان

 هایجنبه تأثیر ترکیب  طریق از رفتار
 .گیردمی  شکل موقعیتش  و  فرد از  خاصی

  اعمال و  ،احساسات افکار، تمام تقریبا
 و شود می  دیگر  افراد  شامل انسانی

 .هستند اجتماعی  ذاتاً

  نیازمند رفتار،  درک منظور به
  خود  ۀدربار افراد  تفکر ۀنحو یادگیری

 . هستیم انشاجتماعی  جهان و 

  را مسیر بهترین علمی روش
  رفتار درست درک برای

 .دهدمی  ارائه   اجتماعی

 
1. Fritz Heider 

 

 
  آیا شما قد بلند هستید؟ در بسیاری از

های  هایمان درباره خود، به مقایسهقضاوت
 کنیم.اجتماعی با دیگران تکیه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  آزمون، و توسعه،  فرآیند روش علمی

 عوامل  درک به منظور هانظریه تدوین
   .اجتماعی رفتار کنندۀ  تعیین

 
. 

دفکر کنی
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 شهودی  المعارف دایرۀ : فرهنگی دانش 
(، افراد دانشمندانی شهودی هستند.  1958هایدر )  1نظریه اِسناددانیم؟ بر اساس  فهمیم که چه چیزی میچگونه می 

تمایل زیادی برای درک علل رفتار دیگران دارند. هایدر اظهار داشت که ما به هنگام    دانشمندان  عادی نیز مثل  مردم
کار  ۀمشاهد به  و  دیگران  دانشمندان شهودی عمل می   رفتار  مثل  آنها  مورد  در  منطقی  قوانین  این گرفتن  او  کنیم. 

بر  نام  اسنادهای علّیحات را  توضی مبتنی  اسنادها عمدتاً  این  هستند؛ یعنی اطالعات    دانش فرهنگیگذاری کرد. 
کند و چرا اعمال اینگونه که هستند  دهند جهان چگونه کار میآوری شده در یک فرهنگ که توضیح میی جمع گسترده
خود متوجه استفاده    ی ماست که معموالًدگی روزمرهناپذیر زن. این فرآیند مشاهده و توضیح، بخش جدایی دهندرخ می 

  شویم.از آن نمی 
به آخرین باری که سرما خورده بودید فکر کنید. چه توضیحاتی از علّت آن برای خود ارائه دادید؟ احتماال سعی  

  ما که   ورید، زیرا فرهنگ بیااند را به یاد  اند و با شما تماس برقرار کرده اید افرادی که عالئم سرماخوردگی داشته کرده 
  منتقل  دیگر  هایمیکروب   یا  هاویروس  ازطریق  هاگوید سرماخوردگی می   ما  به   شود،تصدیق می   پزشکی  علم  توسط

  به   را   هاپدیده   مختلف   هایفرهنگ   و   کنند،می   تغییر  زمان   طول  در   هافرهنگ  توسط   شدهارائه   توضیحات  اما  .شوندمی
زدگی و تغییرات مداوم بزرگ شما احتماال به مواردی از قبیل باران پدربزرگ و مادر  .دهندمی  توضیح  مختلفی  هایروش

کند احتماال به بر هم خوردگی تعادل  و پیوسته دمای محیط استناد خواهند کرد. کسی که در یونان باستان زندگی می 
  تسخیر توسط ارواح بیاندیشند.تی ممکن است به احتماالت های سنّهایش بیاندیشد. و اعضای بسیاری از فرهنگ مزاج 

هایی که به دنبال آنها هستیم در  گاهی اوقات، وقتی پاسخ  خرد فرهنگی در بین افراد یک فرهنگ مشترک است.
،  ها در دوران باستانسفیدان، جادوگران، و شمن ریش   کنیم:ها مشورت میمان موجود نباشد، با کارشناس دانش فرهنگی

به عبارت دیگر، تعداد زیادی از ادراکات ما درمورد     .آنالین  هایوبالگ  و   پزشکانروان   پرستاران،  پزشکان،  امروزه  و 
 کنند.های باور فرهنگی و سخنان افراد بانفودی است که این دانش را برای ما تبیین می جهان، مبتنی بر نظام

 

 نگریتوضیح رفتار از طریق درون

  ممکن  شرایط،  این  در  .دیگران را توضیح دهیم، نظرهای کارشناسان همیشه مفید نیستندکنیم اعمال  وقتی تالش می 
  کردی؟« یا »چه  را  کار  این  که از او بپرسیم »چرا  است  این  فرد  رفتار  توضیح  برای  روش  بهترین  که  کنید  فکر  است

توانند چیزهایی را در مورد خودشان افشاء  پرسیم چون باور داریم که افراد می ها را می . ما این سؤال فکری کردی؟«
دیگر و    ،ها، احساساتو آگاهی از اندیشه   خاطراتخاطرات پر باری از    ۀ افرادهمدانند. هر چه باشد،  کنند که دیگران نمی

علی تجربه  دارند.  شخصی  منحصربه های  دسترسی  توضیح فردی  رغم  دارند،  خود  درونی  جهان  به  از  که  افراد  های 
 تواند به دو دلیل گمراه کننده باشد.رفتارهایشان برخی اوقات می 

 

 کنند نمی بیان را حقیقت همیشه افراد

 «.کنیمنمی درک را  چیزها خیلی هستیم،  خودمان فکر به »در واقع، وقتی
 است؟«  خداوند یک انسان عاشق نژاد »آیا 2مارک تواین -

مردم اغلب در مورد علّت عملکرد و رفتارشان صادق نیستند. از آنجا که بسیاری از چیزهایی که در زندگی نیازمند آنها  
کنیم. اگرچه ممکن است افراد در  دیگران در مورد خودمان خیلی توجه می  ۀهستیم به دیگران وابسته هستند، به عقید

درنگ پاسخ دهند، اما در  دانشگاهی بی   ۀ و رشت  محل تولد  مانندپاسخ به سؤاالتی  
سؤاالتی که به صورت مستقیم در مورد وزن، سن، معدل دانشگاهی و تمایالت  

کمتری به گزارش حقیقت دارند. همانطور که در    ۀشود عالق جنسی مطرح می
برای نگفتن  فردی و خود خواهیم دید، افراد های بعدی در مورد روابط بین بخش 

دارند.زهانگیحقیقت   مختلفی  از    های  محافظت  برای  ما  انگیزۀ  مثال،  برای 
دهیم را دچار  هایی که از رفتارمان ارائه می نفس خود ممکن است توضیح عزت 

 سوگیری کند.

 
1. Attribution  theory 

2. Mark Twain 

فهمیدن اینکه چرا افراد به هنگام   •
ها و رفتارهایشان از  توصیف احساس

نگری دچار اشتباه  طریق درون
 شوند.می

خالصه کردن اینکه چرا مشاهدات   •
تواند شهودی از رفتارهای افراد می

 . های غلط شودگیرینتیجهمنجر به 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هنگامی که افراد رفتار   نظریه اسناد

کنند، مانند دیگران را مشاهده می
دانشمندان شهودی عمل کرده و 

توضیحاتی را مبنی بر اینکه چرا دیگران  
 دهند.کنند، ارائه میبه این شکل عمل می

 

توضیحاتی در مورد   اسنادهای علّی

اینکه چرا افراد یک عمل خاصی را انجام 
 دهند. می

 

  جمع گسترده اطالعات دانش فرهنگی

  توضیح  که فرهنگ یک در شده آوری
  چرا  و کندمی کار چگونه جهان دهدمی

 . افتندمی  اتفاق هستند که اینگونه اعمال

 
 
 
 
 
 

 

 هایی با خود  چه زمان
روراست نیستید؟ این زمان  

برای بسیاری از افرادی که به  
وزن خود خیلی حساس هستند  

وقتی است که روی ترازو 
 روند.می
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 دانند اطالعی ندارند کنند می چیزی که فکر می  اغلب از افراد

دانند چرا به شکل خاصی رفتار یا احساس  ممکن است صحیح نباشند، زیرا افراد اغلب نمی های ما از رفتارمان  گزارش 
  که   ب( مطرح کردند1977) 1، ریچارد نیسبت و تیم ویلسون 1977کالسیک منتشر شده در سال   ۀکنند. در یک مقالمی

وخو فوراً پاسخ  شتن در این خلق شان، و علّت قرار داوخوی کنونیهر چند افراد به سؤاالتی در مورد ترجیحات و خلق 
این مسئله به این دلیل است که افراد اغلب دسترسی درونی مستقیم    .ها معموالً نادرست هستنددهند، اما این توضیح می

علّت  توضیح به  در عوض،  ندارند.  افکارشان  و  رفتارها  حقیقی  نظریه های  توسط  اغلب  آنها  اِهای  قبل  های  از  سنادی 
از   یا توضیحموجودی که  به ذهن خطور می فرهنگ آموخته شده  راحتی  به  به دست  های محتمل دیگری که  کنند 

 آیند.می
ویلسون   و  ایده نیسبت  این  آزمون  آزمایش ها  برای  از  در یکی  کردند.  طراحی  ساده  مطالعۀ  از  ها،  چند  یکی  در 

و از آنها خواسته شد جوراب    ه شدهداد خریداران زن چهار جفت جوراب روی میز قرار  برایهای بزرگ آمریکا  فروشگاه
های  ها، به جز تفاوت در واقع، تمامی جوراب   خود را انتخاب کنند و سپس علّت این انتخاب را توضیح دهند.  ۀمورد عالق

  که  همانطور و برای هر یک از خریداران با ترتیب تصادفی چیده شده بودند.    اندکی در عطر و بویشان یکسان بودند 
آن    که   کنندرا انتخاب می   محصوالتی  احتماالً   افراد  دانند، در شرایطی که همه چیز برابر باشد،بازاریابی می  کارشناسان 

ارزیابی کرده  از همه آخر    % 71در این مطالعه، با صرف نظر از اینکه کدام جوراب در آن موقعیت قرار داشت،    .اندرا 
کننده در این مطالعه با اطمینان  زنان شرکت.  ه بود انتخاب کردندها جورابی را که در سمت راست میز قرار گرفتآزمودنی 

های ادراک شده در رنگ و بافت اشاره  ت انتخاب خود به عواملی مانند تفاوت کامل در توضیحات ارائه شده در مورد علّ 
جوراب در روی   موقعیت  اول تحت تأثیر  ۀداشتند، اما هیچکدام از آنها به این نکته اشاره نکردند که انتخاب آنها در درج 

 های اکثر زنان است!با این حال، این موضوع مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب  میز بود.
دهند. برای مثال،  ها نشان میهای مشابهی را در توضیح طیف وسیعی از رفتارها و تجربهدقتیتحقیقات دیگر بی

شوند، و اغلب فرض روزمرۀ خود نیز مرتکب اشتباه می   خلقی  هایکنندۀ نوسانمردم حتی در تشخیص عوامل تعیین 
؛ لوکاس و  2014هوا یا خواب شب قبل بیشتر از چیزی که هست تأثیرگذار هستند )دراگانیچ و اردال،  و آب کنند که  می

دهند؟  و ترجیحاتشان ارائه می   هاچرا افراد تفسیرهای اشتباهی از احساس  (.1982؛ ویلسون و دیگران،  2013الولس،  
  - فرآیندهای ذهنی  ۀرجوع به درون خود و مشاهد  -نگرینیسبت و ویلسون اظهار داشتند که ظرفیت انسان برای درون

به خود   اغلباین فرآیندها به طور کامل دسترسی داریم، اما  محصوالتبه  محدود است. با اینکه معموالًخیلی در واقع  
 کنند دسترسی نداریم و یا خیلی کم دسترسی داریم. رجیحاتمان را تولید میکه تفرآیندهایی این 

خود را از یک رستوران    ۀمیرید و غذای خاص مورد عالقبرای درک بهتر این مسئله، فرض کنید از گشنگی می
اه هستید«،  بخش خواهد بود آگدهید. شما در حال حاضر از این فکر که »این غذا اکنون بسیار لذت مکزیکی سفارش می 

اند؟ و چرا اکنون این غذا را به دیگر غذای محبوبتان ترجیح  اند؟ چگونه به ذهن شما رسیده اما این افکار از کجا آمده 
 دهید؟ کامال مبهم است نه؟ می
 

 توصیف رفتار با استفاده از مشاهدات شهودی

کنند، بنابراین تعجب برانگیز  ند و احساس میدهدانند که چرا کارها را اینگونه که هست انجام می اگر افراد حتی نمی
ت رفتارها و احساسات دیگران نیز داشته باشند. در واقع، در اکثر مواقع، ما  نخواهد بود که دانش محدودی در مورد علّ
ادعا  شناسان اجتماعی  باعث شده است که برخی از روان گرایش  این    .شویمبه هنگام تفکر و استدالل اندکی تنبل می

هستند که از صرف تالش و منابع شناختی برای تفکر اجتناب کرده و   2کنندگان شناختی جوییصرفهد که افراد  کنن
شود ارائه دهند. اگر یک توضیح به نظرمان  های سریع و آسانی را به سؤاالتی که از آنها پرسیده می دهند پاسخ ترجیح می

 منطقی بیاید، تمایل داریم تا آن را بدون تجزیه و تحلیل زیادی بپذیریم.
افتند، ما محیط و افرادی که  یدادهایی که برای ما مهم هستند و یا به صورت ناگهانی اتفاق میبا این حال، در رو 

بهتر نحوه  برای درک  را  دارند  آن نقش  بررسی  در  و موشکافانه  افراد به صورت دقیق  رفتارهای  و علّت  ی عملکرد 
گیری در مورد  ل برخوریم. بعد از تصمیم هایمان با دیگر افراد به مشکگیریکنیم. حتی ممکن است در تأیید نتیجهمی

کنیم. اما حتی  علّت رویدادها و رفتارهای دیگران، از این اظهارات علّی برای جهت دادن به رفتارهایمان استفاده می 

 
2. Richard Nisbett & Tim Wilson 
2. Cognitive misers 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شناختی کنندگان جوییصرفه

اصطالحی که گرایش انسان برای اجتناب  
از صرف تالش و منابع شناختی به هنگام  

های گرایش او به دادن پاسخ  تفکر، و
 دهد. آسان و سریع به سؤاالت را نشان می
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توانند ما را  مستقیم می   ۀاستدالل و مشاهدزمانی که در تالش برای درک رویدادها هستیم، برخی از مشکالت عمده در  
 های نادرست در مورد خود، دیگران، و واقعیت هدایت کنند.گیریبه پذیرش نتیجه 

 

 فردمان است مشاهدات ما مبتنی بر دورنمای محدود و منحصربه

گیری بر اساس تنها یک بخش از رویداد و یا کلّ  آید که ما در تالش برای نتیجه ها زمانی به وجود می یکی از مشکل 
خواهید یکی از  شناس بالینی هستید و می محدود هستیم. تصور کنید که شما یک روان   ی دورنمایک  رویداد بر اساس  

اش  روید و او را در حیاط خانه او می   ۀ تان برای اولین بار به خان مراجع تان را ارزیابی بالینی کنید. برای دیدار با  مراجعان
مشاجره  حال  می   ۀدر  مشاهده  دیگری  مرد  با  نتیجه لفظی  اینگونه  مشاهده  این  از  میکنید.  فردی  گیری  او  که  کنید 

ن مرد را در حالی که  تان ایپرخاشگر است. با این حال، فرض کنید چند دقیقه قبل از رسیدن شما، مراجع آرام و مطیع 
رفتارهای    ۀ ی طیف گستردکند. مشاهده لپتاپ او را در دست دارد و در حال دویدن به بیرون از خانه است مشاهده می 

 شما را از شخصیت او تغییر خواهد داد. مراجع قطعاً برداشت 

 

فرآیند استداللی ما ممکن است نسبت به آنچه که  

 وگیری شود خواهیم ارزیابی کنیم دچار سمی 

جهان اطراف    ندرت  به  ما  که  است  این  ی از مشکالت بنیادییک
ر چیزی که  ه  .کنیمخود را به صورت عینی مشاهده و تفسیر می 

می  تأثیر    کنیممشاهده  و آرزوهاتحت  قبلی،  باورهای  و  دانش   ،
فعلی  به  انتظارات  منجر  مسئله  این  دارند.  قرار  سوگیری  مان 

گرایششودمی  1تأییدی  یعنی  مشاهد  ،  به    ۀبه  افراد  و  رویدادها 
خواسته  و  انتظارات  با  که  باشدطریقی  هماهنگ  ما  و    های  )لرد 

 (. 2019؛ سود و دیگران، 1979دیگران، 
از نمود  اولیۀ سودر یکی  و دیگران، های  )لرد  تأییدی  گیری 

دانشجویان1979ِ روان   درسِ  (  یک  مقدمۀ  اساس  بر  شناسی 
های خود را به  ای که قبالً پر کرده بودند و در آن دیدگاه پرسشنامه 

گزارش داده بودند در یک  عنوان مخالف و موافق مجازات اعدام  
ای که در مورد دیدگاهشان نسبت به مجازات  سشنامه دانستند که این مطالعه با پرمطالعه شرکت داده شدند. آنها نمی

در مورد مجازات اعدام به عنوان   را مطالعه کردند کهای از دو مقاله دانشجویان خالصه اعدام پر کرده بودند مرتبط بود. 
دیگری  و در    ،دهدشد که اعدام جرایم را کاهش می گیری مینتیجه   اینگونه  در یکی از آنها  :بود  یک عامل بازدارنده

هر دو مقاله، از دانشجویان   ۀپس از مطالع   اثر جلوه داده شده بود.جرایم، بی  ۀمجازات اعدام به عنوان یک عامل بازدارند
افراد نگرش    ۀدر پایان، هم  ها و میزان متقاعدکننده بودنِ نتایج آنها را ارزیابی کنند.خواسته شد تا سطح کیفی مقاله 

 دام را به نمایش گذاشتند. ی مجازات اعکنونی خود درباره 
اگر ادراک انعکاس مستقیمی از واقعیت باشد، بنابراین تمام دانشجویان مطالعه باید در مورد کیفیت تحقیقاتی که  

آنها از اطالعات مشابهی استفاده کردند. اما اینطور نبود. دانشجویانی که ذاتاً    ۀ خواندند با یکدیگر موافق باشند، زیرا هم
این مقاالت در کاهش جرایم قانع  اثربخشی  اقرار کردند که  تر است، در حالی که  کننده طرفدار مجازات اعدام بودند، 

تر ارزیابی کردند )شکل  کننده ا قانع هایی که به ناکارآمدی مجازات اعدام اشاره داشتند رمخالفان مجازات اعدام یافته 
که اعتقادشان را  تر ارزیابی کردند  علمیرا  ای  ها در مورد این موضوع، آنها مقاله نظر از دیدگاه آزمودنی(. با صرف1.2

  کرد. عالوه بر این، دانشجویانی که طرفدار مجازات اعدام بودند، پس از مطالعه هر دو مقاله با مجازات اعدام تأیید می
ها مخالفت بیشتری نسبت به این مقاله  ۀمطالع   از  حالی که دانشجویان مخالف مجازات اعدام پس  تر شدند، درموافق 

های  قضاوت دانشجویان در مورد »واقعیتی« یکسان )هر دو مقاله( بستگی به نگرش   ،مسئله نشان دادند. به عبارت دیگر
های  های خود را در جهتام(، و همان »واقعیت« باعث شد آنها نگرشآنها داشت )دیدگاه آنها در مورد مجازات اعد  ۀاولی

 تر شوند(. دهند )نسبت به مجازات اعدام مخالف یا موافق بمختلف تغییر 

 
1. Conformation Bias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2شکل 

 سوگیری تأییدی 
وقتی شواهد مخالف و موافق مجازات  

شواهدی را که از  اعدام ارائه شد، افراد 
کرد  دیدگاه اولیه آنها حمایت می

 تر ارزیابی کردند.کنندهقانع 

 

تمایل به مشاهده   تأییدی سوگیری

رویدادها و افراد به طریقی که با انتظارات  
 های ما هماهنگ باشد. و خواسته

 
. 




