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                                                                            چکیده
 هآزمایی از جامع گروهی بر فرضیهجهت سنجش تأثیر فشار :مقدمه

نفر گروه  51(نفر  103کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  هدانشجویان دور
ا ب :روش .ندروش تصادفی انتخاب شدبه) نفر گروه آزمایش 52کنترل و 

روهی گفشار  ه، و سنجلطفی و زارع هتکلیف انتخاب واسون تصریح شد
هاي به دست آمده با داده. ذهنی مورد سنجش و آزمایش قرار گرفتند

هاي آماري نیکویی برازش مجذور خی و مستقل بودن متغیرهاي آزمون
   نتایج نشان داد که :هایافته. اي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت طبقه

فرضیه به دو  هکنند ها در موقعیت آزمون تعیینحجم اصلی آزمودنی) 1
       .ربط و پاسخ درست گرایش بیشتري نشان دادند انتخاب پاسخ بی

شناختی  تمایل روان) هاي الفپاسخـ  ها در سه انتخاب گزینهآزمودنی) 2
پاسخ غلط تفاوت معناداري با ) پاسخ درست و ج) به حفظ فرضیه ب

گیرند که خالف  وقتی افراد در موقعیتی قرار می) 3. گر نداشتندیکدی
گروهی ذهنی نیز مقاومت ها است در مقابل فشارشناختی آن تمایل روان

شناختی توصیف و تبیین  روش هنظرینتایج با توجه به :گیرينتیجه. کنند می
 اجتماعی مورد بحث ـهاي شناختی و روانی  رفتار اجتماعی، مؤلفه هدوگان

  .قرار گرفته است
  

 .، فشار گروهیآزمایی، استدالل انتزاعی فرضیه: کلیدي واژگان

  

 
Abstract 
 

 Introduction: This study aimed to assess the effect of 
group pressure on hypothesis testing. Method: To do so, a 
hundred and three participants (Control: n=51 and 
Experimental: n=52) were randomly selected from among 
undergraduate students. All participants were tested using 
the stipulated version of Wason Selection Task (Lotfi and 
Zare, 1388) and some informative items for Group 
Pressure. Data were analyzed using Chi-Square Goodness-
of-Fit Test and crosstabs statistics. Findings: The results 
of the study indicated that: (1) In response to the situation 
for the critical test of hypothesis, most participants tended 
to choose either unrelated or correct responses. (2) 
Participants were not significantly different in terms of 
their psychological desire to keep the initial hypothesis, the 
choice for the correct response, and the choice for the 
wrong response. (3) When confronted to a situation which 
directly challenges their psychological desires, subjects 
tended to resist against group pressure.  Conclusion: 
Findings in the present study are discussed by the 
methodological theory of binary explanation of social 
behavior, as well as psychosocial and cognitive 
components. 
 
Keywords: Hypothesis testing, abstract reasoning, group 
pressure. 
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  مقدمه 
ل مبا کمی تأ. دانست "زبان ذهن" توان نوعی اندیشه را می

از میان . بینیم که بیش از یک نوع زبان مطرح است می
است که  هایی صورت سلسله جملههاي اندیشیدن یکی به شیوه

 1ایی گزاره هاین شیوه را اندیش، شنود آدمی در ذهن خود می
به این اعتبار که در این موارد گزاره یا حکمی بیان ( نامیم می
دیگري از اندیشیدن با تصویرهاي ذهنی  هدر شیو). شود می

اندیشیدن  .گوییم تجسمی می هسروکار داریم که به آن اندیش
حرکات ذهنی  هاندیشیدن و شامل زنجیر هین شیوسومحرکتی 

 هها بیشتر بر دو شیوژوهشاالن پتفکر بزرگس هدربار. است
، 2برونر( ایی متمرکز بوده است گزاره هویژه شیو نخستین به

نسون و یک، به نقل از ات1966و همکاران،  4، گرینفیلد3اُلور
  ).1385همکاران، 
 هنامید که به واسط 5توان استدالل اي را می گزاره هاندیش

مجهولی  هگزارها یا قضایاي معلومی به توان از گزاره آن می
دار بررسی  کالسیک عهده منطق ریاضی و. دست یافت

لطفی و ( هاي صحیح و خطاي چنین فرایندي است شیوه
شناسان نیز از این جهات که استدالل از  روان. )1388، زارع

هاي رشدي مختلف  در دوره واست  6شناختی همهمترین مؤلف
هاي  تهکاربرد یاف همچنین. یابد هاي متمایزي بروز می به گونه

، 7ریسونوهالی آك و م(هاي مختلف  متنوع پژوهشی در حوزه
هایی که افراد در فرایند استفاده از استدالل خطا و )2005

ختلف مورد را در ابعاد ماین موضوع شوند،  مرتکب می
  ).2009،  8یزنک و کینآ ك به.ر( اند بررسی قرار داده

الفاظ یا کلماتی هستند که در  بنیاد هر گزاره یا قضیه
:  اند نهند و در تعریف آن آورده ترکیب با یکدیگر آن را بنا می

توان آن را ذاتاً به صدق و کذب  ی است که میممرکب تا«
مرکب است از آن جهت که ). 1390ر، فمظ( »صف ساختتم

                                                
1. Propositional thinking 
2. Bruner 
3. Olver 
4. Greenfield 
5. Reasoning 
6. Cognitive 
7. Holyoak & Morrison   
8. Eysenck & kean 

ي است چون شنونده را در خبر متا. ترکیبی از کلمات است
. این قابلیت را نیز دارد که رد یا تأیید شود ارد وگز ظار نمیانت

حداقل ترکیب مورد نیاز براي تشکیل یک گزاره، وجود 
 علم شناسیروان"مثالً . بطه استموضوع، محمول و یک را

. یک گزاره است که قابلیت صدق و کذب دارد "است
 9حملیه هشوند که به آن قضی ها یا از کلمات تشکیل می گزاره

 10شرطیه هه به آن قضیز چند جمله است کو یا ترکیبی ا
حملیه  هیک قضی "علم است ،شناسی روان"  هگزار. گویند می

آنگاه اگر رواندرمانی استفاده شود، "هاي ترکیبی است و گزاره
که قسمت . شرطی است هیک گزار ه، نمون"یابد فرد بهبود می

را تالی  دومیا شرط و قسمت ترکیبی را مقدم  هل این گزاراو
  .نامند ي شرط مییا جزا

شرطی چهار وضعیت متصور است با استدالل  هدر مواجه
معتبر و منتج ) 12و نفی تالی 11یعنی وضع مقدم(آن  هگونکه دو

 )14و وضع تالی 13یعنی نفی مقدم(است و دو وضع دیگر آن 
اگر : ترکیبی توجه کنید هبه این گزار. معتبر و منتج نیست

شوم  ، آنگاه من ناراحت می)pم یا مقد(د شااحمد عصبانی ب
د شاتالی ب همعلوم، گزار هحال فرض کنید گزار). qتالی یا (

احمد  "؛ آیا این نتیجه که )وضع تالی(یعنی من ناراحتم 
 درست است؟ بسیاري از مردم این " عصبانی است

اساس منطق بر که حالیکنند در گیري را تأیید می نتیجه
چون ناراحتی من ممکن . ي این نتیجه اساساً غلط استا هگزار

معلوم این  ههمچنین اگر گزار. دشاهاي دیگري بعلتاست به 
توان به  ، نمی)نفی مقدم( "احمد عصبانی نیست" د کهاشب

چون من ممکن است به . رسید "ممن ناراحت نیست" هنتیج
. اما دو وضع دیگر معتبرند. مشاهاي دیگري ناراحت بعلت

وضع ( "احمد عصبانی است "د که شامعلوم این ب هر گزاراگ
فروضه است ، از آنجا که مطابق قاعده یا م)یا تأیید مقدم

                                                
9. Categorical proposition 
10. Conditional proposition 
11. Modus ponens 
12. Modus tollens 
13. Denial of the antecedent 
14. Affirmation of the consequent 
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. گیري کرد توان نتیجه را می "من ناراحتم"تالی  هبنابراین گزار
من ناراحت " د کهشامعلوم نفی تالی ب ههمچنین اگر گزار

نفی مقدم توان  ت و به راحتی میباز هم منتج اس "نیستم
چون من به . گیري کرد را نتیجه " احمد عصبانی نیست"یعنی

تواند عصبانیت احمد  هر نفی علتی ناراحت نیستم که یکی می
  . دشاب

ه، این نیهاي کالسیک در این زمآزمایشیک نمونه از 
است که به آزمودنی تصویر چهار کارت به همراه یک قاعده 

ین چهار کارت نمادهاي شود که بر روي ا یا فرضیه ارائه می
2 ،G ،R حرف آن قاعده این است که اگر . ندوجود دار 7 و
R در  2عدد  د، آنگاهشاته بشادر یک طرف کارت وجود د

   ها این است که تکلیف آزمودنی. یگر آن وجود داردطرف د
هایی را انتخاب کنند که صحت و سقم این قاعده را کارت

   ها است که آزمودنیپاسخ صحیح این . دکن آزمون می
 ت انتخاب کنندشاوجود د 7و   Rهاهایی را که روي آنکارت

  ها نشان داد که فقطا پژوهشم، ا)وضع مقدم و نفی تالی(
درصد دانشجویان دانشگاه قادر به انجام این کار  5ـ 10

) نفی تالی( 7انتخاب کارت ). 2002، 1ایوانز( اند بوده
ت شاوجود د Rتر بود چون اگر در روي دیگر آن  ضروري

عنوان یک توان به ه را باطل کند، که از آن میفرضیتوانست  می
را  2 و Rها بیشتر ولی آزمودنی. ون تعیین کننده یاد کردآزم

تواند تمایل آزمودنی را به حفظ  می 2کارت . کردند انتخاب می
  . )1381 لطفی،( فرضیه نشان دهد

تحلیل این تکلیف و انجام پژوهش توسط لطفی و زارع، 
نشان داد که مقدار زیادي از دشواري این آزمون  )1388(

 گر آنا ،به عبارت دیگر. مربوط به ابهام در ماهیت مسأله است
 ها به سه درخواست روشندرخواست کلی از آزمودنی

صحت ، امکان )R( که سه وضعیت وضع مقدم تفکیک شود
هاي بسنجد میزان پاسخ طور جداگانهبه را) 7(و نفی تالی ) 2(

این فرضیه تأیید شد و میزان انتخاب . یابد درست افزایش می
لطفی و زارع، ( درصد رسید 36 درصد به 10الی 5از  7کارت 
1388.(  

                                                
1. Evans 

 آنچه در تحلیل ماهیت استدالل شرطی به ذهن رسید این
هایی که در شرطی همان فرضیه است و چالش هقضیاست که 

. همان فرضیه آزمایی است، شود گونه قضایا مشاهده میاین
بیانی  ،فرضیه": گوید در توصیف فرضیه می) 1374(کرلینجر 

حدسی، و حکمی موقتی در مورد روابط بین دو یا چند پدیده 
اگر چنین و چنان شود، «گوید  دانشمند می  ."است متغیریا 

بیان آخر  .)33، ص1ج( »نتیجه این چنین خواهد شدپس 
دارد که در واقع همان استدالل "  آنگاه ـاگر "  ایشان صورت

 هاي علوم به شرطی است و تمامی قواعد، قوانین و فرضیه
تجربی روابط جز این که در علوم. شوند همین نحو بیان می

هاي  اما شیوه. شود اي عملی آزمون می شیوهها بهمتغیربین 
شود همان است که در منطق  هایی که بیان می اعتباریابی گزاره

  . شود کالسیک و ریاضی از آن بحث می
ها این است گونه پژوهشجالب توجه در این هکتیک ن

اگر یک "براي تعیین صحت و سقم این قاعده که  که آزمودنی
در یک طرف کارت وجود داشته باشد، آنگاه یک  Rحرف 

) وضع تالی(عدد دو  ، "دیگر آن وجود دارددر طرف  2عدد 
هیچگونه اطالعاتی در مورد  2انتخاب عدد . کند را انتخاب می

ها آن را انتخاب دهد اما بسیاري از آزمودنی ه نمیآزمون فرضی
فرضیه را مجدداً بخوانید و خواهید دید که کارتی که . کنند می

بر روي آن درج شده است اساساً ارتباطی با فرضیه  2شماره 
این حالت احتماالً مبین ). 1381لطفی، (! ارد و منتج نیستند

ختی در اکثریت افراد براي تأیید فرضیه اشنیک میل روان
این حالت در کارهاي پژوهشی دانشجویان هم مشاهده . است

قض هاي متنا ها را با داده کنند فرضیه شود که سعی می می
به . مواجه نکنند و اهتمامشان این است که فرضیه تأیید شود

خود را آزمون  هیفعبارت دیگر، بجاي این که محقق وظ
این  !دهد قرار می خود آن را در دستور کار ییدفرضیه بداند، تأ
گفته  شود مثالً تولمن پردازان هم مشاهده می حالت در نظریه

ین که افکارم را چنان به ا در من این تمایل وجود دارد":است
 ،2تولمن( "نتوان آن را به لحاظ تجربی آزمون کرد کهکنم  بیان

  ).1959 ،2تولمن(
                                                

2 . Tolman 
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شناختی براي تأیید فرضیه و التزام  روان حال اگر آن میل
با ابهام در  )تأکید بر شواهد مثبت(گرایی شناسی اثبات به روش

اي که فرد در برابر  گونهصورتبندي نظري عجین شود به
و یا توجیهی فراهم کند  مخالف فرضیه مقاومت کندهاي  داده

توسط  چنین حالتی مان بماند،در ا شا حال فرضیهکه در هر
نامیده شده  "اي نفوذپذیري اطالعاتی اسطوره" )1381(لطفی
اي از آن جهت که یک تمایل بنیادي به حفظ  اسطوره. است

زمون وجود دارد و اکثریت افراد جسارت آوضع موجود 
تر به  یا به معنایی کلی فرضیه را ندارند و هندتعیین کن

  . چسبند هاي خود میتشاچشمد
این ) انتخاب وضع تالی(یک احتمال در تبیین این پدیده 

د ممکن است افراد شااست که وقتی موقعیت مسأله مبهم ب
در  این فرضیه .گرایش بیشتري به اثبات فرضیه نشان دهند

یعنی وقتی موقعیت . تأیید شد )1388( پژوهش لطفی و زارع
. درصد افزایش یافت 36تصریح شد انتخاب نفی تالی تا 

آن قاعده یا فرضیه کلی که  )1معناي تصریح این است که 
در مقام » خواهد بود 2د طرف دیگر شاب Rاگر یک طرف «

و ) 7نفی مقدم،  و Rوضع مقدم، (آزمون براي دو وضع منتج 
 فرضیه شناختی براي اثباتیک وضع که نشانه تمایل روان

در  )2مجزا مطرح شود  سؤالسه ) 2وضع تالی، عدد ( است
ناگزیر به پاسخ د را بهد که فرشااي ب گونه ال بهسؤ ،قسمتهر 

 سؤالدر مورد نفی تالی   هدایت کند مثالً ؤالس متناسب با آن
توان احتمال غلط بودن  انتخاب کدام گزینه مید که با شااین ب

  .را آزمون کرد "2آنگاه   R"اگر  کهاین قاعده 
ایم که  متمرکز شدهدر این پژوهش به موقعیت نفی تالی 

تمایل به  هآزمودنی باید از میان چهار گزین ،البعد از طرح سؤ
) 7(و نفی تالی ) R( وضع مقدم) G(ربط  ، پاسخ بی)2(اثبات 

ها  آیا در این حالت در انتخاب این گزینه. یکی را انتخاب کند
و آیا در صورت ترکیب فراوانی  ؟تفاوت معناداري وجود دارد
 تمایل به اثبات فرضیه قرار دارندافرادي که در دو وضعیت 

دهد و به  خود را نشان می ،این تفاوت باز هم )2 و  Rیعنی(
اقدام به جسارت  ،نفع گروه اخیر است یا در این وضعیت

بینی ما این  یابد؟ پیش فرضیه افزایش می هآزمون تعیین کنند

 کار خواهدشآاست که در مورد مسأله اول تفاوت معناداري 
تعداد  ،شد و در مورد مسأله دوم با توجه به تصریح مسأله

موازین کاء به تافرضیه یا  هکنند ون تعیینافراد متمایل به آزم
  . یابد منطقی افزایش می

شناسان شناختی به  روان :گروهی و فرضیه آزماییفشار
اساساً توجهی به  موضوع پژوهش خود، حسب ماهیت

 .اند اجتماعی بر عنصر شناخت نداشته ـهاي روانی متغیرتأثیر
از مبحث ) 2009(این امر از گزارش جامعی که آیزنک و کین 

 خنسها بهآن. کار استشآند کامالً ا استدالل در کتابشان آورده
شوند، سطح  خطاهایی که افراد در استدالل مرتکب می

دشواري و تأثیر محتوا آن هم در نوع خاصی از استدالل 
اما اگر . هاي شناختی توجه دارندمتغیرثیر سایر أشرطی و ت

تحلیل تکالیف مورد سنجش و تطبیق آن بر  هبخواهیم به واسط
اره شانه کالسیک در این زمی هین پیشیناولمبحث استدالل به 

ین پژوهشی اول) 1381لطفی، ( 1اَشکنیم باید گفت آزمایش 
اجتماعی وصل  متغیرشناختی را به یک  متغیراست که یک 

تأکید ) همرنگی( اجتماعی متغیر یک رچه خود او باگر. کند می
تحلیل  با امآورد ا میان نمیدارد و از مفاد شناختی آن بحثی به

اول اینکه : کار کردرا آش اساسی فهدو مؤل توان می تکلیف او
شوند، اطالعاتی که  ها با دو دسته اطالعات مواجه میآزمودنی

از موقعیت به دست ) اطالعات شخصی(از طریق خودشان 
اطالعات (آورند و اطالعاتی که از داوري دیگران  می

زمایش آ حال در اینهربه . رسد ها میبه آن) اجتماعی
در  .گیرند مقابل هم قرار میاطالعات شخصی و اجتماعی در 

دهد  نشان می) 2004(و همکاران  2پژوهش کندال این راستا
د تعارض فرد با شاکه اگر اطالعات شخصی بسیار غنی ب

یابد در غیر این صورت ممکن  اطالعات اجتماعی افزایش می
مضمون  مؤلفه دوم. است این تعارض نادیده گرفته شود

                                                
1. Asch 

تکلیف آزمودنی در آزمایش اَش این است که خط مالك را با سه خط با  
در عین . اندازه استهاي مختلف مقایسه کند و بگوید با کدامیک همطول

ها پاسخ غلط را انتخاب شکار است همدستاحال که پاسخ درست 
  .                                               کنند می

2. Kendal 
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 آن اول استدالل تحلیلی که صدق .ستتکلیف، استداللی ا
میان در Bخط  هانداز همك الاگر این خط م: ضروري است

یکی از ! آن است هانداز همپس  سه خط ارائه شده، است
فشار زیاد از سوي آزمودنی در موقعیت  ههاي تجربعلت

 "صدق ضروري"احتماالً همین است که این  اَشآزمایش 
نوع چالشی که دوم، . شود توسط دیگران نادیده گرفته می

است  قیاس مساواتشود از مصادیق آزمودنی با آن مواجه می
اگر الف مساوي ب است و  یعنی) 1375 ،ك به ابن سینا.ر(

  . ب مساوي ج است، پس الف مساوي ج است
وجهی تحت تأثیر فشار درصد قابل ت اَشدر آزمایش 

قرار  )هاي آزمایشگر همدستهاي غلط پاسخ(گروهی 
ها به همین اکثریت و اهمیت اگرچه در پژوهش. اند گرفته

این است که در  اره شده است ولی واقعیتشافشار گروهی 
 8 :ته استشاها پراکندگی زیادي وجود دهاي آزمودنیپاسخ

 20ها شدند و طور کامل تسلیم انتخاب غلط همدستدرصد به
همرنگ گروه نشدند و بقیه  آزمایشی درصد در هیچ کوشش

 1با گروه همراه شدند) کوشش 10از (ها نیز در برخی کوشش
در پژوهشی دیگر که با استفاده از تکلیف ). 1381لطفی، (

انجام شده ) 1388(لطفی و زارع  هانتخاب واسون تصریح شد
شود که  موجب می ذهنی است مشخص شد که فشار گروهی

اگرچه . ی خود تجدیدنظر کنندهاي قبلدر انتخاب هاآزمودنی
افراد  :بدست آورده بود متفاوت بود اَشها با آنچه نسبت

 هاآزمودنیدرصد  17درصد و افراد کامالً همرنگ  45مقاوم، 
  . را تشکیل دادند

گروهی بر براي سنجش تأثیر فشار این پژوهشدر 
فوق که ناظر به تکلیف  سوم ههاي ماد از داده آزماییفرضیه

این آزمون را . شده استنفی تالی است استفاده  سنجش
-به. آزمایی نامیدکننده در فرضیه توان یک آزمون تعیین می

است  آزمایی فقط با انتخاب نفی تالیعبارت دیگر، در فرضیه

                                                
این تنوع در پاسخگویی و توجه به اقلیت مقاوم و عدم تأکید صرف بر  .1

معنایی نسبی و  ـ پاسخ اکثریت مشارکت جویان، با توجه به نظریه طبیعی 
ك .ر(اعی توضیح داده شده است نظریه تبیین و توصیف دوگانۀ رفتار اجتم

  ).1381به لطفی، 

آزمودنی در این . یک فرضیه غلط است توان نشان داد که می
براي  شناختی تمایل روان اول،: انتخاب با دو مانع روبروست

گی با گروهی مرجع که تمایل به همرن و دومحفظ فرضیه 
با این . دهند ربطی را پیشنهاد می و اساساً بی پاسخ نادرست
 تعداد پاسخ درست کم اوالًبینی این است که  مقدمات، پیش
هی افزایش ورگمیزان تغییر پاسخ بر اثر فشار است و ثانیاً

شده است که ممکن است اي تنظیم  گونهبها تکلیف ما. یابد می
 تکلیف خالفرب) الف: هاي دیگري بیانجامد بینی به پیش

ر، اند به عبارت دیگ تکلیف تصریح شده موادواسون،  اصلی
) 2طراحی شده است  هاآزمودنیهاي روشنی از خواست

الی ، سؤها نفی تالی قبل از انتخاب گزینهآزمودنی در قسمت 
به  .خواند را می "است غلط بودن فرضیه"که ناظر به آزمون 

شود و  میعبارت دیگر، تفکر او به سمت این آزمون کشانده 
شناختی  جهت خالف تمایل روانبنابراین ناگزیر است در

کسانی که ) 1بینی این است که  بنابراین پیش. حرکت کند
اند و با ترغیب  جسارت آزمون تعیین کننده را به خود داده

تی به آزمون ابطالی اقدام گیري شناخ در ایجاد سمت سؤال
عمال با ا ندشااند حتی اگر پاسخ غلطی را انتخاب کرده ب نموده
به عبارت دیگر، . خود را تغییر نخواهند داد گروهی رأيفشار

در . توانند در مقابل فشار گروهی مقاومت کنند این افراد می
که خالف تمایل  یبه موقعیت هاآزمودنید کردن ارواقع و

و ) یعنی تمایل به حفظ فرضیه( ها استشناختی آن روان
آیا  ،رشناختی مقاومت در برابر امیال شخصیاپدید هتجرب

شود؟ این بیان  موجب مقاومت بیشتر در مقابل گروه می
احتماالً مصداقی از این بیان کلی است که آیا مقاومت در 

ر دیگران برابر تمایالت شخصی موجب مقاومت در براب
  شود؟  می

) الف: شود یاین پژوهش با توجه به اهداف زیر انجام م
 در موقعیت هاآزمودنیهاي اي پاسخ سنجش مقایسه

 .آزمونپیش ها درآزمودنیهاي  از داده نفی تالی هکنند تعیین
سنجش تفاوت ) 1 :شود  این سنجش در دو وضعیت انجام می

وضع . 2(گزینه انتخاب چهارفراوانی افراد مشارکت جو در 
  . )وضع تالی. 7وضع مقدم،  .Rربط،  پاسخ بی. Gتالی، 
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شناختی به  تمایل روان هگزیناي ترکیب دو سنجش مقایسه )2
و دو موقعیت پاسخ ) مقدم و وضع تالیوضع ( حفظ فرضیه

مربوط به آخر سنجش  و ینفی تال درست ربط و پاسخ بی
آزمایشی إعمال متغیر هاي پس از  و یا داده آزمون هاي پس داده

 هاي آزمودنیهاتغییر پاسخ هرابطکه در آن  گروهی استفشار
نفی تالی با  هکنند یا آزمون تعیین سوم تکلیف هماد در

قرار  سنجشمورد  گروه کنترل و آزمایشدو در  گروهیفشار
  .گیرد می

: این پژوهش از چند جهت داراي اهمیت اساسی است
این باره  هایی که درآزمایی و چالش فرضیه هدربار) الف

 ،ندي در ایران انجام نشده استم وجود دارد پژوهش نظام
فرضیه آزمایی  هر زمینتواند د ضمن این که این پژوهش می

سنجش واکنش  )ب. دشاته بشاگران کاربردهایی دبراي پژوهش
نهایی فرد در برابر فشار گروهی، وقتی خود در موقعیتی قرار 

گیرد که به لحاظ پدیدارشناختی خالف تمایل روان  می
ن موضوع جالب توجهی است که ضماو است شناختی 

. دارد یاخالق تربیتی و هاهمیت نظري، کاربردهایی در حوز
دشوار  اهمیت دیگر این است که وقتی افراد با موقعیت) ج

شوند در انتخاب پاسخها چه  ده مواجه میآزمون تعیین کنن
ش و حفظ فرضیه گرای به اثبات. هایی بین آنها وجود داردتفاوت

ربط متمایل  هاي درست و بیکنند یا بیشتر به پاسخ پیدا می
  . شوند می

هاي این پژوهش به این قرار است  ها یا فرضیه بینی پیش
پاسخ . Gوضع تالی، . 2( هاپاسخ –ه در انتخاب گزین) الف
 هدر آزمون تعیین کنند )وضع تالی. 7وضع مقدم، . Rربط،  بی

تفاوت معناداري وجود دارد  آزمودنیها، بین )نفی تالی(فرضیه 
وضعیت تمایل  تعیین کننده، بین دو در آزمون) ب

وضع . Rوضع تالی، . 2( ضیهبراي حفظ فر شناسی روان
وضع . 7(و رعایت موازین منطقی )G(ربط پاسخ بیو  )مقدم،
بین دو وضعیت وجود ) تفاوت معناداري وجود دارد ج )تالی

فشار گروهی و عدم وجود فشار گروهی و تغییر یا عدم تغییر 
به عبارت دیگر، فشار . معناداري وجود دارد هپاسخها رابط

  . است مؤثرگروهی بر چگونگی فرضیه آزمایی 

  روش
براي بررسی  :روش اجراي پژوهشجامعه آماري، نمونه و 

آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر فرضیه آزمایی و سنجش 
ها، از جامعه  در انتخاب گزینه آزمودنیهاي تفاوتهاگرایش و 

نفر به روش  103دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، 
کارشناسی انتخاب و  هتصادفی از دانشجویان دور ـاي  خوشه

. تقسیم شدند) نفر 52(و آزمایش ) نفر 51(به دو گروه کنترل 
: روش تصادفی در سه سطح این پژوهش به کار گرفته شد

هاي در تخصیص آنها به گروه) ب آزمودنیهاانتخاب ) الف
در . به گروه آزمایش یدر تعیین کاربندي آزمایش) جپژوهشی 

 است هاد شدهنفر پیشن 15 هاي آزمایشی براي هر گروهشپژوه
و  1یهاي سنجش ی به دلیل وجود فرضیهول) 1374کرلینجر، (

نیز احتمال عدم پاسخ به برخی مواد تکلیف یا عدم شرکت در 
در مجموع از این . پس آزمون، حجم نمونه افزایش داده شد

نفر در  5اي تصادفی  نفر پسر بودند که به شیوه ،15تعداد 
  . ر در گروه کنترل قرار گرفتندنف 10گروه آزمایشی و 

ي هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو آزمودنیهاابتدا 
 2فضاي جداگانه و به طور همزمان به تکلیف انتخاب واسون

براي آزمون . پاسخ دادند) 1388(لطفی و زارع  هتصریح شد
هاي به دست آمده از پیش آزمون  داده دومو  اولهاي  فرضیه

بعد از استخراج، . فاده قرار گرفتهر دو گروه مورد است
مورد نظر  همادکه  آزمودنیهاهاي مربوط به چهار نفر از  داده

 99ته بودند، حذف شد و اطالعات شاپاسخ گذ پژوهش را بی
پس گروه س. نفر در برآورد نهایی مورد محاسبه قرار گرفت

و ) فشار گروهی(آزمایشی  متغیرآزمایش بعد از کاربندي 
اعضاي گروه کنترل  بدون هیچگونه کاربندي مجدداً به 

آزمون با گروه  پس ـآزمون  طرح پیش(تکلیف پاسخ دادند
به کار گرفته  سوم هها در آزمون فرضی که این داده )کنترل
پیش آزمون هر آزمودنی  پاسخ ،سومدر آزمون فرضیه . شدند

در صورتی که . دوش میقایسه م مالحظه و با پاسخ پس آزمون
عدم  یک و در صورت هد نمرشاب هتغییر پیدا کرد وانتخاب ا

                                                
1. assessment 
2. wason selection Task 
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تغییر و  هما دو ستون داد هادر انت. دوش میصفر داده  هتغییر نمر
زمودنی در دو گروه کنترل و آزمایش آعدم تغییر از هر 

. آوري و براي محاسبه نهایی مورد استفاده قرارگرفت جمع
نیکویی برازش  شها از رو تحلیل آماري دادهجهت تجزیه و 

و از روش مجذور  دومبراي آزمون فرضیه اول و 1یخمجذور 
 2اي هاي طبقهمتغیرعدي یا آزمون مستقل بودن ی چند بخ
 .شود استفاده می سومراي آزمون فرضیه ب

  

  ابزار 
لطفی و زارع  هشد تکلیف انتخاب واسون تصریح) الف

تکلیف اصلی واسون مبتنی بر استدالل شرطی و  ):1388(
که هر کدام از این   7و  G ،R ، 2کارت با نمادهاي  4داراي 

 آزمودنیهانمادها بر روي یک کارت و قابل مشاهده براي 
که چهار کارت  اجراي این تکلیف به این صورت است .است

قاعده این است . شود به همراه یک قاعده به آزمودنی داده می
ته شادر یک طرف کارت وجود د Rاگر یک حرف "  هک
تکلیف . "دارد در طرف دیگر آن قرار 2د، آنگاه یک عدد شاب

هایی را انتخاب کند که صحت و آزمودنی این است که کارت
  ).2009آیزنک و کین، (کند  سقم این قاعده را آزمون می

شکلی ، درخواست از آزمودنی  از آنجایی که در تکلیف اصلی
و کلی دارد و آزمودنی باید بتواند از همین درخواست کلی، د

وضع (ر است بتن دو شکل از استدالل شرطی معکارتی که مبی
وضع مقدم، نفی ( از میان چهار استدالل) مقدم و نفی تالی

ابهام و پیچیدگی  انتخاب کند،) تالی تالی، نفی مقدم و وضع
با حفظ اصل تکلیف و بنابراین . کرد موقعیت افزایش پیدا می

آزمون، درخواست از آزمودنی به صورت سه  هقاعد
کدام کارت را ) 1: کرد زیر تغییر پیدا هدرخواست تصریح شد

فوق درست  هقاعد" هتوانید فرضی انتخاب کنید و برگردانید می
کدام کارت را انتخاب کنید و ) 2را آزمون کنید؟  "است

فوق ممکن است درست  هقاعد" هتوانید فرضی برگردانید می
کدام کارت را انتخاب کنید و ) 3را آزمون کنید؟  "  دشاب

                                                
1. Goodness-ofـFit chi square 
2. Crosstabs 

را آزمون  " فوق غلط است هقاعد" هتوانید فرضی برگردانید می
اي بوده که یکی از  آزمون، چهار گزینه هکنید؟ این سه ماد

با توجه . دیگر آن غلط است ههاي آن درست و سه گزین گزینه
ت آزمون یکسان نیست و نیز سؤاال به این که سطح دشواري

مقیاس این آزمون  ،آزمودنیهامشترك توسط  هاحراز نمر
تغییر این آزمون به صورت . اي در نظر گرفته شده است رتبه

و کاهش دشواري در  رمستتمزاحم  متغیرفوق موجب حذف 
و در نتیجه افزایش انتخاب پاسخ درست  آزمودنیهاپاسخگویی 

تأیید ) 1388(پژوهش لطفی و زارع  این فرضیه در. شود می
یف که تکل سوم همادهاي  در این پژوهش از داده. شده است

فرضیه است استفاده ) ابطال( همربوط به آزمون تعیین کنند
  . شود می

این آزمون مبتنی بر اعتبار و صدق منطقی  3اعتبار محتواي
ت و تعیین درستی یا سؤاالبه  آزمودنیهاارزشیابی پاسخ . است

ك .ر(غلط بودن آن بر اساس منطق کالسیک و ریاضی است 
انتخاب  4پایایی تکلیف). 1368؛ موحد، 1369به خوانساري، 

و همکاران،  5ریس(بوده است  93/0واسون در یک مطالعه 
میانگین  ابتدا این آزمون  6اعتبار همزمانبراي سنجش  ).2007

اي این پژوهش آزمودنیه هاي تحصیلیرات نیمسالنم
 استدالل انتزاعینمرات آن با  هرابطسپس و آوري  جمع

مورد  آزمون دو گروه گواه و آزمایش از پیشدست آمده  هب
با توجه . اددرا نشان  63/0 که همبستگی سنجش قرار گرفت

کاپالن، ( 40/0تا  30/0ضریب اعتبار از  هبه مقبولیت دامن
را  ضریب باالیی دست آمده، همبستگی به ،)255 ، ص1987

   .دهد نشان می
 "در این پژوهش از : سنجش فشار گروهی ذهنی )ب

بعد . به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است "فشار گروهی 
که به صورت  ـ از اجراي پیش آزمون براي هر دو گروه

براي گروه آزمایش در مقدمه برگه آزمون،  ـ یکسان اجرا شد
توسط اعضاء هیأت  قبلی این آزمون اطالعاتی از نتایج اجراي

                                                
3. Content validity 
4  . Reliability 
5. Reis  
6. Concurrent validity 
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علمی دانشگاه جهت اعمال فشار گروهی ذهنی با مضمون زیر 
  :ارائه شده است

نفر از اعضاي هیأت  60با توجه به اطالعاتی که قبالً از 
این آزمون به دست آمده است این فرصت را  هعلمی دربار

  :دارید که در پاسخهاي قبلی خود تجدید نظر کنید
را انتخاب  2درصد آزمودنیها کارت  70: اول هماددر آزمون 

  .کرده اند
را انتخاب  7درصد آزمودنیها کارت  70: دوم هماددر آزمون 

  .کرده اند
را انتخاب  Gدرصد آزمودنیها کارت  70: سوم هماددر آزمون 

  . کرده اند
 اولدر آزمون . اطالعات داده شده، کامالً غلط بوده است

و در آزمون  2ت پاسخ درس دومدر آزمون  Rپاسخ درست 
این  ـ اتخاذ این تدبیر. بوده است 7پاسخ درست کارت  سوم

: به دو دلیل بوده است ـ که پاسخ هاي گروه مرجع غلط باشد

این قبیل پژوهشها گروه، همیشه در  هیک این که مطابق پیشین
ثانیاً اگر . صدد القاء پاسخ غلط بوده است و نه پاسخ درست

اتخاذ پاسخ هاي درست باشد، اعمال فشار گروهی در جهت 
اي و به هر دلیل دیگر به پاسخ درست  و آزمودنیها هم به گونه

بنابراین براي . یابد دست یابند این دو اثر با یکدیگر تداخل می
. حذف این متغیر مزاحم این دو اثر از یکدیگر تفکیک شدند

 تکلیف سوم هماد دست آمده ازهاي به  دادهاز در این پژوهش، 
  . است ها استفاده شده آزمون فرضیه براي

  

  ها  یافته
هاي پژوهشی و جویان به تفکیک گروه  مشارکت فراوانی

جویان در  مشارکت. آمده است 1ر جدول شماره جنسیت د
سازماندهی  هاصادفی با یکدیگر ترکیب و در گروهیک نظم ت

پس ـ پیش آزمون  " شده و سپس تکلیف آزمایش مطابق طرح
  . ، در هر دو گروه اجرا شده است"گواه آزمون با گروه

  
  جویان دانشجو در دوره کارشناسی مشارکت .1جدول 

  جمع  پسر  دختر  
  51  10  41  گروه گواه

  52  5  47  گروه آزمایش
  103  15  88  جمع

  
اي که  همانطور که گفته شد، سطح دشواري آزمون فرضیه

اي است که  مستلزم نفی تالی است، بیشتر از آزمون فرضیه
بنابراین از ). 1388لطفی و زارع، (وضع مقدم است مستلزم

نفی تالی آن به عنوان آزمون  همیان مواد مورد آزمایش، گون
آزمون هر  هاي پیش از داده و شد فرضیه شناسایی هتعیین کنند
مورد  اولبراي آزمون دو فرضیه  )آزمایش و کنترل(دو گروه 

خواست مین دراین آزمون که شامل سو. استفاده قرار گرفت
و  G ،R ،7 تکلیف بود داراي چهار گزینه پاسخ هتصریح شد

  هدف، سنجش تفاوت انتخاب این چهار گزینه توسط. است 2
انتخاب  پاسخ صحیح ،سومدر درخواست . است آزمودنیها

 )نفی تالی( درج شده است 7روي آن عدد  کارتی است که بر

وضع تالی  2، که مستلزم چالش شناختی بیشتري است عدد 
توان گفت از نظر منطقی هیچ ارتباطی با آزمون  است که می

شناختی آزمودنی را به حفظ  این فرضیه ندارد ولی تمایل روان
ربط است که به  یک پاسخ بی Gعدد . دهد فرضیه نشان می

  R. له و فرضیه ندارداظ منطقی هیچ ارتباطی با صورت مسألح
در آزمون است که م منطبق با الگوي فرضیه و وضع مقد

رست محسوب پاسخ د آزمودنیهااز  اولفرضیه یا درخواست 
تواند باز هم نشانگر  ا انتخاب آن در این فرضیه میماشود ،  می

شناختی آزمودنی به نگهداري فرضیه و ترس از  تمایل روان
پراکندگی انتخاب  2جدول شماره . ابطال آن را نشان بدهد

کدام : سوم هماد. دهد مون نشان میآز سوم همادرا در  آزمودنیها
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  ، آزمون کنید؟ " قاعده فوق غلط است " توانید این فرضیه را که کارت را انتخاب کنید و برگردانید می
  

   .نفی تالی هآزمون تعیین کنندتخاب چهارگزینه در فراوانی ان .2جدول 
  ها گزینه پاسخ

  1  2  3  4  5    
  جمع  بدون پاسخ  G  R  7  2  کارتهاـ  گزینه

  103  4  35  12  36  16  فراوانی انتخاب
  100  3  34  12  35  16  درصد

  
و  5به دلیل فراوانی کمتر از  ـبدون پاسخ  ـپنجم  هگزین

مربوط به  اول هفرضی. عدم ارتباط با فرضیه حذف شده است
 شود، همانطور که مشاهده می. ه استبود تفاوتهاسنجش این 

تحلیل . بیشترین فراوانی را دارد 7و  G هانتخاب دو گزین
ی نشان داد که بین ماري با روش نیکویی برازش مجذور خآ

 ،α،000/0=p=01/0( تفاوت معناداري وجود داردآنها 
3=d.fα0/01، 02/19=X2، 99=N.(  بنابراین در انتخاب گزینه

بین ) نفی تالی(فرضیه  هدر آزمون تعیین کنند هاپاسخ
 هنمودار شمار. تفاوت کامالً معناداري وجود دارد آزمودنیها

را نشان  هاآزمودنیها و تفاوت بین یک پراکندگی پاسخ
پاسخها را از -شود اگر گزینه می  همانطور که مالحظه .دهد می

 مرتب کنیم) R(به پاسخ درست ) G( ربط پاسخ کامالً بی
یا پاسخ . بیشتر آزمودنیها به دو طرف توزیع کشانده شدند

    .را انتخاب کردندربط  درست را  و یا پاسخ بی

  
   .هاپراکندگی انتخاب چهار گزینه از سوي آزمودنی .1نمودار 

 
هاي دو گزینه از ترکیب فراوانیاین بود که بعد  دوم هفرضی

 ـ دو گزینهفراوانیهاي تفاوت آن با ، 2 و   Rهايکارت ـ
 ـعلت ترکیب دو گزینه . سنجیده شود 7و  Gهاي کارت
 شان در تمایل به اثبات فرضیهتراکشاوجه  2 و   Rهاي کارت

هدف این بود که . تناب از احتمال ابطال فرضیه استو اج

وضعیت تمایل روان شناختی به حفظ  تفاوت احتمالی بین سه
 ربط مورد فرضیه، پذیرش احتمال ابطال فرضیه و پاسخ بی

ها را بعد از ترکیب نشان فراوانی 3جدول . سنجش قرار گیرد
ها را نشان تفاوت نسبی بین این وضعیت 2ودار دهد و نم می
  . دهد می

  
.3و  1ي هاگزینه پاسخپراکندگی انتخاب بعد از ترکیب  .3جدول   

  جمع  3  2  1  
  -  R  G  7و  2  ها کارت ـگزینه 

  99  35  36  28  فراوانی انتخاب
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 .3اي جدول  نمودار مقایسه .2نمودار 

ها نشان فراوانیبین این  هطورکه نمودار مقایسهمان
ماري با آزمون آ. شده است ها به هم نزدیک فراوانی. دهد می

ی نشان داد که بین آنها روش نیکویی برازش مجذور خ
 ،p، 2=d.fα0/01=56/0( تفاوت معناداي وجود ندارد

15/1=X2 ، 99=N(. دیگر، ترکیب دو وضعیتی که  به عبارت
شناختی به حفظ فرضیه است موجب از   نشانگر تمایل روان

شود و سه وضعیت  قبلی می همدآبین رفتن تفاوت به دست 
حفظ ربط و تمایل به  انتخاب پاسخ درست ، انتخاب پاسخ بی

  .اند فرضیه داراي وزن مساوي شده
آزمون در این بود که وقتی افراد را در پیش  سومفرضیه 

حتمال غلط بودن فرضیه فکر دهیم که به ا وضعیتی قرار می
خودشان قرار  شناختی خالف تمایل روان  وضعیتکنند و در 

آیا این  دهند که در چنین وضعیتی انجام میانتخابی  د،بگیرن
انتخاب را مادامی که در معرض فشار گروهی ذهنی قرار 

 نتخاب نوع پاسخ مدا در این فرضیه. دهند د تغییر میگیرن می
آیا این  بلکه سؤال این است که  نظر این فرضیه نیست،

 آزمون در پیش پاسخی را که در چنین وضعیت فشارآوري
اند، با ایجاد فشار گروهی آن را تغییر خواهند داد  انتخاب کرده

  گیرند؟  یا آن را نادیده می
فراوانی تغییر و عدم تغییر در  ،جهت آزمون این فرضیه

گواه و آزمایش مورد مقایسه قرار گرفته  وهآزمون گرپس 
 3ها و نمودار شماره فراوانی،  4دي شماره عجدول دو ب. است

ی چند بعدي نشان خها را بر اساس مجذور  هم این مقایسه
  . دهد می

  
  .و آزمایشهاي گواه فراوانیهاي تغییر و عدم تغییر در گروه .4 جدول

  جمع  عدم تغییر  تغییر  
  51  31  19  گروه کنترل

  52  37  15  گروه آزمایش
  102  68  34  جمع

  

 
 .)1( و کنترل) 2( هاي آزمایشآزمون گروه فراوانی تغییر و عدم تغییر در پس .3 نمودار
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استفاده  1ی چند بعديخبراي آزمون این فرضیه ازمجذور 
تغییر و عدم تغییر در هاي نتیجه نشان داد که بین فراوانی. شد

 گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداري وجود ندارد
)296/0=p ،1= d.fα0/01، 09/1=X2 ، 52  =n2 ،51  =n1( .

گروهی و تغییر  بین وجود و عدم وجود فشار دیگر به عبارت
معناداري وجود ندارد و یا افراد  هها رابطو عدم تغییر پاسخ

آزمون تغییر  آزمون را در پس خود در پیش  خابیپاسخهاي انت
  . اند  معناداري نداده

  

  بحثگیري و نتیجه
) G(ربط  بی هو گزین) 7(صحیح  هانتخاب گزین اولدر فرضیه 

البته وقتی . بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است
کنیم  ها مقایسه میت به کل پاسخبت پاسخ درست را نسبنس

هاي گذشته پژوهش. شود پاسخها را شامل می سومیک  تقریباً
آزمون  نفی تالی دشواري و  درمجموعاند که  نشان داده

درصد دانشجویان  5ـ  10پیچیدگی بیشتري دارد و حداکثر 
آیزنک و کین، (شوند  موفق به انتخاب پاسخ درست می

یابند و دانشجو در  ها تصریح می ا وقتی فرضیهما). 2009
و ابطالی باید به گیرد که به درخواست اثباتی  وضعیتی قرار می

یابد  هاي درست افزایش می نسبت پاسخ تفکیک پاسخ دهد،
  ). 1388لطفی و زارع، (

ا نکته جالب ما. فوق در این پژوهش نیز تأیید شده است هیافت
پاسخ درست، انتخاب پاسخ این است که همراه با افزایش 

ین و بهترین تبیین این اول. نیز افزایش یافته است) G(ربط  بی
اند که  در وضعیتی قرار گرفته آزمودنیهااست که وقتی 

ه فکر کنند به دو طرف بایست به احتمال غلط بودن فرضی می
آنهایی که تقریباً منطق آزمون را  .ها کشانده شدندتوزیع پاسخ

هایی که روابط منطقی آزمون درست و آن درك کردند پاسخ
 شان یشناخت روان و در عین نخواستند به تمایلنکردند را درك 

ن تري براي حل آ به راه سادهبراي حفظ فرضیه اقدام کنند 
تواند  ربط بود که می گرایش پیدا کردند و آن انتخاب پاسخ بی

به عبارت دیگر، آنها به جاي این که ! دشامعادل پاسخ غلط ب

                                                
1. Crosstabs 

را در آزمون تعیین کننده قرار دهند و احتمال غلط  یهفرض
ا کارا غلط است رشآبودن آن را بسنجند، پاسخی را که 

آزمون  "را جانشین  " غلط بودن گزینه " و! انتخاب کردند
آور به لحاظ  تأسف هنتیج! کردند " غلط بودن فرضیه

له براي افراد مبهم و که اگر موقعیت مسأاربردي این است ک
نیست  هم آنها که نسبت کمی سومد حداقل یک شاپیچیده ب

ربطی را که  پاسخ بی ،به جاي عدم پاسخ که عاقالنه است
این  .کنند انتخاب می ظاهراً با درخواست آزمون شباهت دارد

آن این است که ی دارد و منتیجه تلویحات اجتماعی مه
مردم در موقعیتهاي مبهم که نیازمند  مسوواکنشهاي یک 

 حلو  فهمچالش شناختی بیشتري است نه تنها در راستاي 
     .افزاید بلکه به ابهام و پیچیدگی مسأله میمسأله نیست 

، وزن تمایل روان شناختی به اثبات و حفظ دومدر فرضیه 
آزمون یا  هقاعد. فرضیه مورد نظر این پژوهش بوده است

د شاب Rفرضیه این بوده است که اگر یک طرف کارت حرف 
در آزمونی که براي تأیید . خواهد بود 2طرف دیگر آن عدد 

کارتی را  دهند ي که پاسخ درست میفرضیه است بیشتر افراد
) وضع مقدم( کنند هست انتخاب می Rکه بر روي آن حرف 

نطبق با موازین که این انتخاب کامالً م) 2009آیزنک و کین، (
را هم که به  2جالب این که همراه با آن، کارت . منطقی است

تمایل  هکنند که نشان فرضیه مرتبط نیست انتخاب می
لطفی و (به نگهداري فرضیه است  آزمودنیهاشناختی  روان

اما در آزمون مورد نظر این پژوهش که از ). 1388زارع، 
آزمودنی خواسته شد که کارتی را انتخاب کند که این فرضیه 

باز هم تقریباً یک انتخاب کند  " قاعده فوق غلط است" را که
را که   2 و Rنیست دو کارت  هم آنها که نسبت کمی سوم

. کنند با آزمون فرضیه ندارد انتخاب می یاساساً ارتباط
همانطور که مالحظه شد وقتی فراوانی انتخاب دو کارت فوق 

به  اولف تفاوتی شد که درفرضیه ترکیب شد موجب حذ
     وضعیت انتخاب هدر واقع موجب شده که س. دست آمد

 انتخاب پاسخ )3 و ربط اب پاسخ بیانتخ) 2پاسخ درست،  )1
R  شناختی به حفظ فرضیه بوده،  تمایل روان هکه نشان 2و

این نتیجه هم تلویحات  .داراي وزن تحلیلی مشابهی شوند
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در موقعیتهاي مبهم و پیچیده مردم سه : ی داردماجتماعی مه
یک دسته جسارت و . که وزن مشابهی دارندشوند  دسته می

کننده را دارند و بنابراین پاسخ  فهم الزم براي آزمون تعیین
اند که واکنش آنها  کسانی دوم هدست. کنند را انتخاب میدرستی 

و احتماالً موقعیت را  کند به فهم و حل مسأله کمکی نمی
اند که به فرضیه  سوم کسانی هدست و .کند تر می پیچیده

اگر فراوانی  !دهند کننده نمی چسبند و تن به آزمون تعیین می
و انتخاب  )G(ربط  دو انتخاب اخیر یعنی انتخاب پاسخ بی

درصد  64 تقریباً را با یکدیگر ترکیب کنیم 2 و Rپاسخ 
دهند که پاسخ غلطی را انتخاب  را تشکیل می آزمودنیها

حالت فشار گروهی در  اَشبنابراین اگر در آزمایش . اند کرده
کوشش  12درصد حداقل در یک کوشش از  74تقریباً  واقعی

خ درست کامالً همراهی با جماعت را به انتخاب پاس آزمایشی
توان  ، در این آزمایش می)1381لطفی، (کار ترجیح دادند شآ

موقعیتی که از پیچیدگی شناختی بیشتري ترکیبی از گفت 
شناختی به حفظ فرضیه  تمایل روان نیزو برخوردار است 

فشار گروهی براي انتخاب پاسخ غلط  تواند وزنی برابر می
 هآزمون تفاوت نسبت یک صفت در دو جامع .دشاته بشاد

، Zα0/01=32/2( این تفاوت معنادار نیستمستقل نشان داد که 
25/1=Z، 74/0=P2 ،64/0=P1 ،50= n2 ،103 =n1.( همچنین 

 هبر ادعاي اصلی نظریها تأییدي است  این قبیل یافته
رفتار اجتماعی ، که  هگانشناختی توصیف و تبیین دو روش
شناسی علوم پایه در پی  از روش کورکورانه توان با پیروي نمی

-هاي روانی قانون واحدي جهت توصیف و تبیین برونداد
شناسی ما باید حداقل  بلکه کف روش. اجتماعی آدمیان باشیم

در موقعیتهاي هاي آنها  ملتزم به گروه دیگري که برونداد
. کثریت آزمودنیها است نیز باشدپژوهشی متفاوت با واکنش ا
شود که  هاي متنوعی مشاهده می در این پژوهش نیز برونداد

ك .ر(وجه، توصیف و تبیین جداگانه است هر کدام درخور ت
   ).1381به لطفی، 

بین آزمون فرضیه سوم نشان داد که  همانطور که مالحظه شد،
معناداري وجود  هها رابطپاسخ فشار گروهی ذهنی و تغییر

اگر مجموع تغییرات در . جالب توجهی است هاین یافت. ندارد

مجموع مواد آزمون گروه آزمایش و گواه در پس آزمون مورد 
به  .دهد که تغییرات معنادار است مقایسه قرار گیرد نشان می

عبارت دیگر فشار گروهی به تغییر استدالل و یا آزمون فرضیه 
لطفی (اي که در پژوهش پیشین تأیید شد  نتیجه. گذارد تأثیر می
نفی  ها وقتی تغییرات در آزمون تعیین کنندما). 1388و زارع، 

گیرد تفاوت معناداري  تالی مورد محاسبه و مقایسه قرار می
چه شرایطی در این آزمون وجود دارد که منجر . وجود ندارد

توان  هم را میبه این عدم تفاوت شده است؟ چند نکته م
این که موقعیت استداللی نفی تالی دشواري  اول. برشمرد

در نتیجه کسانی که به این  )1388لطفی و زارع، ( بیشتري دارد
دهند از پیچیدگی شناختی بیشتري  آزمون پاسخ درست می

بین پیچیدگی شناختی و  هکشف رابط. برخوردار هستند
مبین این است  )1388 ،لطفی و کریمی(استقالل در قضاوت 

و مقاومت  شوند که این افراد در برابر فشار گروهی تسلیم نمی
این  آزمودنیهاهمه بین تراك شاو وجه  مهمتر نکته . کنند می

گیرند که خالف  در موقعیتی قرار می آزمودنیهااست که وقتی 
شوند که  شناختی آنها است و در واقع ترغیب می تمایل روان

نند، پاسخی را که انتخاب ل کشان عم خالف میل شخصی
دهند چون  بعد از دریافت نظر دیگران کمتر تغییر می کنند می

شناختی و پاسخ به فشار گروهی از آن  پاسخ به میل روان
توجه داریم و جهت که ما در هر دو به مالحظات روانی خود 

حال اگر درموقعیتی قرار بگیریم . اند خنسنه ماهیت مسأله، هم
شار گروهی هم د پس در مقابل فشاما بکه خالف میل 

ایم که مقاومت در  گفتهقبالً در بیان فرضیه . کنیم مقاومت می
برابر تمایالت شخصی موجب مقاومت در برابر دیگران 

هر ) 1374(به قول کرلینجر  ،حال باید گفت که اگر. شود  می
توان گفت این  فرضیه مصداقی از یک بیان کلی است پس می

 "است که  )ع( امام علی کلی تأییدي بر این سخنه نتیج
  ." 1ترین افراد کسی است که بر امیال خود غلبه کند شجاع

                                                
١- »عاشْج  واهه نْ غَلَب160، ص  27 هآ شمار.ممطهري، (» النّاسِ م(  
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