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چكيده
هدف از این مطالعه ،بررسی رابطۀ بین همرنگی اجتماعی و استقالل در قضاوت و اعتباریابی برای آزمون همرنگی اجتماعی است .روش پژوهش
همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوم و سوم نظری دبیرستانهای شهرستان ساری می باشد؛ به این منظور تعداد  66دانش آموز
دبیرستان در پایه های دوم و سوم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس با استفاده از دو آزمون همرنگی اجتماعی (لطفی،
 )1777،1731و آزمون استقالل در قضاوت (بارون )1197 ،مورد آزمون قرار گرفتند .برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده
شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار  0/11محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد
که با در نظر داشتن تفاوتهای فردی و شخصیتی و نیز عوامل محیطی مؤثر بر همرنگی اجتماعی و با توجه به یافته های حاصل )-=r771 =0/01 (،این
فرضیه تأبید شد که بین دو متغیر همرنگی و استقالل در قضاوت رابطه ی منفی در حد متوسط وجود دارد ،نیز شواهد دیگری بر اعتبار آزمون همرنگی
اجتماعی به دست آمده است.
کليد واژگان :همرنگی اجتماعی ،استقالل در قضاوت ،اعتباریابی.

مقدمه
همرنگی1عبارت

مطرح کرد .موقعیتی را که شریف برای آزمایش طراحی کرد

است از "تغییر رفتار یا باور در

به گونه ای است که در مقایسه با سایر آزمایشها باید گفته

جهت گروه ،در نتیجۀ فشار گروهی ذهنی یا واقعی" (کیسلر

شود از مصادیق همرنگی در موقعیتهای مبهم است .یعنی

و کیسلر ،1161 ،2ص .) 2این تعریف احتماالً جامع معانی

افراد درموقعیتهای مبهم برای تنظیم و سازماندهی رفتار

مستتر در مفهوم همرنگی است .اگر چه به وجهی دقیق تر

خود به دیگران رجوع می کنند (لطفی .)1731،ولی

می توان گفت به عدد پژوهشهایی که در حوزۀ همرنگی و

پژوهشگران بعدی دریافتند که چنین همرنگی و همراهی

مفاهیم همبستۀ با آن انجام گرفته است می توان تعریف

ایجاد شده نیز حتی در نسلهای بعدی آزمایشی که همدست

خاصی از آن ارایه نمود ولی به لحاظ نظری معنای فراگیر

ها از گروه خارج می شوند پایدار نمی ماند (زایونک،1

و جامع همه این پژوهشها همان است که در تعریف فوق

 )1763و بنابراین مقولۀ اجتماعی مهمی مثل هنجارهای

آمده است.

اجتماعی را که در نسلهای متوالی زندگی واقعی ،نسبتاً

اولین بار در سال  1179بوده است که مظفر شریف در

پایدارمی ماند ،نمیتوان به واسطه همرنگی تبیین کرد(

تبیین شکل گیری هنجارهای اجتماعی ،7مفهوم همرنگی را

لطفی .)1731 ،اش 9در سال  1191آزمایش دیگری را سامان

1

4

Zauyung
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Conformity
Kiesler, C.A.& kiesler,S.B
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داد (اش )1192 ،که همرنگی را در موقعیتهای آشکار ،یعنی

تبیین رفتار اجتماعی از طریق شخصیت فراز و نشیب

موقعیتهایی که پاسخ غلط کامالً برای دیگران آشکار است،

های زیادی را طی کرده است .ابتدا تصور میشد که

میسنجید .نتیجۀ این بود که تقریباً  66درصد حداقل یکبار

جنبههای انگیزشی ،شخصیتی و هوش فرد کامالً در

با رأی نادرست اکثریت موافقت کردند .اگرچه 27درصد

انتخابهای فرد و کنشورزی او تعیین کننده است(هاالهان

در هیچ کوششی همرنگی نشان ندادند (کریمی1730،؛

و کافمن ،)1771،ولی در دهه  1160با تحقیقات امثال

دیوکس و رایتسمن ،)1133،1ولی فراوانی باالی همرنگ

زیمباردو 10گفته شد که عوامل موقعیتی و محیطی کامالً

شوندگان محققان را متعجب کرد .این تعجب و تمرکز بر

تعیینکنندهاند(مایرز .)1133،ولی واقعیت ها نشان می دهد

نحوۀ پاسخدهی اکثریت آزمودنیها به گونهای بوده است که

که هر دوی این ها در تعاملی پیچیده با یکدیگر در

تدریجاً در ذهنیت پژوهشگران تفاوت های پاسخگویی در

بروندادهای آدمی نقش دارند .ولی در بیان این که کدام یک

بین آزمودنیها و به ویژه رفتار افراد مستقل نادیده گرفته شده

نقش بیشتری دارند باید تفاوت های گروهی را مورد

است و گزارش این پژوهش در منابع روانشناختی به سمت

مالحظه قرار داد .بر اساس نظریه طبیعی -معنایی

کنش اکثریت تحریف شده است (رافرتی و فرند،)1139( 2

نسبی(لطفی ،)1731،کسانی که به بعد معنایی نزدیک

گرفته

میشوند به همان اندازه ،ویژگیهای فردی (شخصیتی) در

است(لطفی .)1731،توجه به تفاوتهای درون گروهی و در

بروندادهای آنها مؤثرتر است و کسانی که به بعد طبیعی

نهایت تفاوتهای فردی ،7توجه به فرد و در نتیجه شخصیت

نزدیکتر می شوند تعیین کنندگی متغیرهای محیطی و

را افزایش می دهد .از آن زمان تاکنون پدیده همرنگی با

موقعیتی در آنها بیشتر است.

پدیده

ای

که

"سوگیری

اکثری"

نام

متغیرهای محیطی ،موقعیتی و شخصیتی متنوعی مورد

عوامل محیطی متنوعی بر شدت همرنگی و به تبع آن

مطالعه قرار گرفته است :رابطه با منبع کنترل1و حمایت

میزان استقالل افراد در تصمیم گیری مؤثرند که از آن جمله

ریول9و

می توان به این موارد اشاره کرد -1 :میزان اتفاق نظر گروه

و

یا وجود حمایت اجتماعی مخالف :برخی پژوهشگران به

برین ،)1176(7فرهنگ(مایرز ،)1133،3و متغیرهای محیطی

این نکته دست یافتند که حتی اگر حمایت کنندۀ همدست،

و موقعیتی مثل :تعداد افراد همدست آزمایشگر ،پایگاه

توانایی ارزیابی موقعیت را نداشته باشد(مثالً در آزمونهای

اجتماعی افراد ،میزان تحصیالت و( ...مایرز .)1133 ،گاهی

قضاوت بینایی چشمانش بسته باشد) یا نظر او نه در

نیز از افراد همرنگ و مستقل به گونه هایی بحث شده است

حمایت از نظر آزمودنی ،بلکه صرفاً متفاوت از گروه باشد،

که گویی آنها یک سنخ شخصیتی اند مثالً این که " :افراد

باز هم خواهد توانست آزمودنی را به سمت همرنگی با

همرنگ از عقالنیت کمتری برخوردارند" (کیسلر،)1161،1

حمایت کننده سوق دهد(بارون و برن -2 ،)1111 ،فرهنگ:

و درمقابل افراد مستقل دارای هوش بیشتر ،توانایی رهبری

مطالعات بین فرهنگی نشان می دهد که میزان اطاعت در

و توانشهای عقالنی بیشتری هستند( الرسن و همکاران،

مونیخ ،رم ،آفریقای جنوبی و استرالیا بیشتر از آزمودنیهای

.)1171

آمریکایی است .همچنین در پژوهشی دیگر مشاهده شد

اجتماعی(لطفی،)1777،
همکاران(،)1163

اخالق

جنسیت(ویت

ماکیاولی(6پروشوک

1
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نوجوانان کشورهای غربی فردگرا(مثل :آمریکا ،سوییس،

برای داوری ها و قضاوت های خود به دیگران متکی

فلسطین اشغالی ،نیوزلند و سوئد) به طور قابل مالحظه ای

هستند ،در مقابل فشارهای اجتماعی شکننده اند ،منبع کنترل

نسبت به نوجوانان کشورهای غربی جمع گرا(مثل:

آنها بیرونی است و پاداشها و حمایت های اجتماعی آنها را

مجارستان ،شوروی ،یوگسالوی و لهستان) میزان اطاعت

سریعتر با دیگران همراه می کند( لطفی.)1731،

کمتر و تمایالت شیطنت آمیز بیشتری دارند(مایرز،

حاال اگر از برخی محاسن افراد همرنگ ،مثل دوست

 -7،)1133نقشها و هنجارهای اجتماعی :نوع نقش فرد در

داشتنی بودن و برخی معایب افراد مستقل مثل مخالفت و

گروه میزان نفوذپذیری یا اعمال نفوذ او را تعیین می کند.

ناهمراهی بگذریم و بخواهیم آزمونها را به گونه ای انتخاب

همچنین فشاری که در موقعیتهای مختلف برای پذیرش

کنیم که این دو را در قالبهای مفهومی پیش گفته بسنجد،

هنجارهای اجتماعی بر فرد وارد می شود و توان مقاومت

آنگاه می توان این فرضیه را مطرح کرد که این دو مفهوم

در برابر آن عامل بسیار تعیین کننده ای در تعیین میزان

(همرنگی و استقالل در قضاوت) با یکدیگر همبستگی

همرنگی فرد یا استقالل رأی او می باشد(بارون و برن،

منفی دارند.

 -1،)1111به هم پیوستگی اعضا :این عامل که احتماالً

در این باره تحقیقاتی انجام شده است که به استنباط این

ماهیتی عاطفی دارد در میزان نفوذپذیری افراد مؤثر

فرضیه کمک میکند .داینر )1130(7دریافت که "با عضویت

است(وایت و سن.)1172،

در گروه -ذهنی یا واقعی -سطح خودآگاهی فرد پایین

استقالل در قضاوت1شاید یکی از متغیرهایی است که

میآید و بنابراین فرد به کنش جمعی سوق پیدا میکند و

مبین تفاوتهای فردی و شخصیتی است .اولین بار

استقالل در قضاوت کاهش مییابد" .در اطاعت1هم که به

بارون )1197(2در این باره آزمونی تدارک دیده است و

لحاظ خصوصیت" دیگرمحور" بودن با همرنگی مشترک

همبسته های شخصیتی آن را نیز شناسایی کرده است .در

است ،فرد با تبعیت از منبع قدرت ،خودارجاعی 9را در خود

مجموع می توان گفت افراد مستقل بر اصالت شناختی،

کاهش یافته مییابد (میلگرام .)1167،6در مدل های

عقالنی و آزاد اندیشی متمرکزند ،درگیری شخصی آنها

آزمایشی هم بین همرنگی و استقالل به مفهوم کلی ،و نه به

باالست ،آسایش اجتماعی آنها اندک است ،به کار خالق

مفهوم استقالل در قضاوت که در این پژوهش مورد بحث

خود و دیگران بها می دهند ،به دنبال ایده های جدیدند

است ،رابطه وجود داشته است .به عبارت دیگر افراد مستقل

حتی اگر این ایده ها غیر عملی باشند .بیشتر به اصالت یا

همرنگی کمتری داشتهاند(بری1137 ،7؛ بارون1197 ،؛ آلن

تناسب یک نظریه در توصیف واقعیت عالقه مندند تا به

و نیوتسون .)1172،3برخی نیز سعی کردهاند تا همبستههای

جهات کاربردی و منافع آن ،دستور نمی پذیرند و به سادگی

نوروفیزیولوژیکی 1استقالل و همرنگی را به دست آورند و

در گروه جذب نمی شوند .بیشتر از درون برانگیخته می

دریافتند که وقتی پاسخ همرنگی ،به ویژه زمانی که پاسخ

شوند و مقداری تردید در امور را می پسندند .افراد همرنگ

دیگران غلط است ،از سوی آزمودنی نشان داده میشود،

نگران تصویر خود نزد دیگران هستند ،دیگران محورند،
Independence in judgment
Barron

بیشتر شبکه عصبی آهیانه-

پسسری10

فعال میشود و

1
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Diener
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5 Self reffering
6 Milgram
7 Berry
8 Allen & Newtson
9 Neurobiological correlates
10 Occipital-parietal
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استقالل با افزایش فعالیت در ادامه 1همراه است(برنز و

را به چگونگی پاسخگویی هدایت می کرد ،به مواد آزمون

همکاران.)2009 ،2

پاسخ دهند.
اسکیزوفرنی7

ابزارهای مورد استفاده عبارتند از :آزمون همرنگي

به دست آمده است نشان میدهد که افراد تسلیمشونده

لطفی( :)1777نمره گذاری این آزمون ساده است .مقیاس

بیشتر به پاداشهای اجتماعی حساسند ،اما مستقل ها بیشتر

درجه بندی آن از  0-7یعنی از مخالفت که صفر به آن تعلق

با پاداشهای مادی همراهی نشان میدهند(شین.)1177،1

می گیرد تا  7که موافقت کامل است را شامل می شود.

البته این تقابلی که بین این دو گروه به تصویر کشیده شد

دامنۀ نمره آن برای کل آزمون  0-111و با توجه به

به این معنا نیست که به لحاظ جامعهشناختی بتوان افراد

هنجاریابی قبلی (لطفی ،)17771،میانگین نمره آزمودنیها

جامعه را به دو گروه تقسیم کرد (آروکومر ،)2009 ، 9این

 61/71و انحراف استاندارد آن  13/71است .در این پژوهش

تقابل ترسیمی با نادیده گرفتن محاسن همرنگها و معایب

نمره کلی آزمون مالک محاسبه بوده است .اعتبار

همزمان6

مستقلها حاصل شده است.

این آزمون 0/97است ،که از دامنۀ مقبول محققان برای اعتبار

نکته ای که در مطالعه بر روی افراد مبتال به

این پژوهش دو هدف را دنبال می کند )1 :بررسی رابطۀ

سنجی(ضریب بین ()70-10کاپالن ،)1137 ،بیشتر است.

بین همرنگی اجتماعی و استقالل در قضاوت و )2

ضمن این که در این پژوهش نیز اعتبار دیگری برای این

اعتباریابی برای آزمون همرنگی اجتماعی .در این راستا،

آزمون محاسبه می شود .در پایایی نیز اگر چه ضریب بین

فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته است:

 70-30کافی است(پاشاشریفی ،)1772 ،ولی این آزمون از

-

بین همرنگی اجتماعی و استقالل در قضاوت

ضریب پایایی  0/11برخوردار است.

همبستگی منفی وجود دارد.

آزمون استقالل در قضاوت :تعداد مواد اولیه این آزمون
 200بوده است .بیشتر این مواد جدید بودند ولی برخی از

روش تحقیق

کتاب کندوکاوی در شخصیت مورای ،7مقیاس های

روش پژوهش حاضر ،همبستگی است .جامعه آماری

 Pec،F،Eمطالعه باورهای عمومی کالیفرنیا و مقیاسهای

شامل کلیه دانش آموزان پسر دوم و سوم نظری دبیرستانهای

موجود در مؤسسه سنجش و پژوهش شخصیتی ،که برای

شهرستان ساری می باشد؛ به این منظور تعداد  66دانش

اندازه گیری متغیرهایی چون ابتکار ،استواری و ثبات

آموز دبیرستان در پایه های دوم و سوم به صورت نمونه

شخصی ساخته شده اند ،استفاده شده است .سپس با

گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .برای جمع آوری

همکاری اَش این فهرست  200جمله ای به  31ماده ای که

اطالعات و اجرای آزمونها ،موقعیت زمانی و مکانی خاصی

دقیقاً به ویژگیهای شخصیتی استقالل در قضاوت مرتبط می

گزینش شد تا آزمودنیها در معرض متغیرهایی که برآزمون

شد کاهش یافت .بعد از این مرحله مقیاس اجرا و نمره

تأثیرگذار هستند ،نباشند .پس از آن دو آزمونی که از قبل

گزاری شد .نتایج به دست آمده توسط بارون ذیالً نشان داده

مهیا شده و به یکدیگر سنجاق شده بود ،به آنها داده شد تا

شده است.

آزمودنیها ضمن پاسخ به برخی اطالعات شخصی مثل سن،

همانطوری که می بینید سطح معناداری در مجموع حاکی

جنس و معدل تحصیلی و نیز مطالعۀ مقدمهای کلی که آنها

از اعتبار صورتبندی های نظری است .برای تعیین موادی که

1

Amigdala
Berns & et al
3 Schizophrenia
4 Shean
5 Arukumar
2

Concurrent validity
Murray
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به گونه ای مؤثر این ویژگی را تمیز میدادند ،مقیاس با روش

نشااان می دهد میانگین نمره همرنگی  66/61اساات که با

تحلیل مواد مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیقات قبلی هم تناسااب دارد (لطفی )1777 ،و میانگین

از  22ماده ای که تفاوت های معناداری را در سطح 0/09

نمرۀ استقالل در قضاوت  1/71که نزدیک به میانۀ مجموع

و 0/01نشان دادند 20 ،مورد آن در جهت فرضیه بود که

نمرۀ آزمون ( )22است .میزان پراکندگی دو متغیر به ترتیب

مجدداً از صحت کلی نظریه خبر می داد .مواد  1-1در سطح

 16/77و 2/1نشان می دهد که پراکندگی نمرات در آزمون

 0/01و مواد  10-22در سطح  0/09معنادار بوده است.

استقالل در قضاوت کمتر است.

این آزمون بر حسب پاسخ افراد مستقل نمره گزاری می

فرضااایه این پژوهش عبارت بود از این که "بین همرنگی

شود .مواد به صورت خبری و حاکی از بیان یک باور

اجتماعی و اساااتقالل در قضااااوت رابطه معکوس وجود
دارد" .این فرضیه مستند بود به دو واقعیت :یکی ویژگیهای

است(نمونه :بهترین نظریه این است که بهترین کاربرد را

افراد همرنگ شاونده مسااتخرج از پژوهشهای آزمایشی و

داشته باشد) و آزمودنی به هر ماده ای به صورت صحیح یا

غیر آزمایشااای ،که میتوانساااتیم رابطه معکوس با ویژگی

غلط پاسخ می دهد .نوع پاسخهای افراد مستقل از قبل

اسااتقالل در قضاااوت را از آنها اسااتنباط کنیم و دیگری

مشخص شده است و بر همان اساس هم تصحیح میشود،

اعتبار پیشین آزمون همرنگی بوده است .اگر قبالً به دست

حداکثر نمره  22است برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش

آمده ،که آزمون همرنگی واقعاً همرنگی را می سنجد ،پس

آماری همبستگی پیرسون استفاده شد.

باید بین آن و آزمون اساتقالل در قضاوت رابطۀ معکوسی
وجود داشاااته باشاااد .به هر ترتیب با توجه به ضاااریب

یافتههای پژوهش

همبسااتگی به دساات آمدۀ  r=-0/771این فرضاایه تأیید

همانطور که شااخصهای توصیفی دو متغیر همرنگی

شد(.)N=66 ، r=-0/771 ، a=-0/01

اجتماعی (ساتون اول) و استقالل در قضاوت (ستون دوم)
جدول :2رابطۀ نمرات پرسشنامه اوليه استقالل با استقالل و تسليم در آزمایش
انحراف استاندارد

تعداد

ميانگين

49

49/85

5/66

41

95/37

3/98

افراد مستقل
افراد تسليم
شونده
Df=59

t=1/493

سطح 6/62معنادار است

جدول :1شاخصهای توصيفي متغيرهای همرنگي اجتماعي و استقالل در قضاوت
شاخص آماری

تعداد

ميانگين

سنخ شخصيتي

انحراف
استاندارد

همرنگي

66

66/6376

26/79642

استقالل در قضاوت

66

3/7414

1/29612
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نمودار  :2ارتباط بين همرنگي و استقالل در قضاوت
جدول :9نتایج آزمون معناداری ضرایب پيرسون بين همرنگي اجتماعي و استقالل در قضاوت
استقالل در قضاوت

همرنگي

2

-/952

ضریب همبستگي پيرسون
همرنگي
استقالل در قضاوت

./661

سطح معناداری
تعداد

66

66

ضریب همبستگي پيرسون

-/952

2

سطح معناداری

./661

تعداد

66

66

در سطح معناداری6/62

متوساااطی قرار دارد(1دالور .)1771 ،مطلااب اول این کااه

بحث و نتیجه گیری
در همرنگی ،فرد باه انگیزه هاای متنوع و علت های

اگرچه به لحاظ نظری ادعا شااده اساات که اسااتقالل در

محیطی و موقعیتی با دیگران همراه میشاااود و داوریهای

قضاااوت نقطۀ مقابل همرنگی اساات(بارون .)1197 ،ولی

خود را باا نظر دیگران همااهنگ می کند و نمیتواند و یا

عدم همبسااتگی معکوس کامل نشااان می دهد که این ها

نمیخواهد تبعات اسااتقالل را که طرد و ساارزنش دیگران

دقیقاً مقابل هم نیساااتند و متغیرهای تأثیرگذار موقعیتی و

اساات تحمل کند و بنابراین باید اسااتقالل در قضاااوت او

شاخصایتی احتماالً بخشی از تعدیل کننده های این تقابل

پایین باشد.

اسااات .مثالً براون و اساااچیفر )2001(2در پژوهش خود

پژوهش حاضااار فرضااایه رابطۀ معکوس بین همرنگی و

دریاافتناد وقتی مردم باا موادی مواجه می شاااوند که بار

اساتقالل در قضاوت را تأیید کرد اما میزان رابطۀ -0/771

هیجاانی کمتری دارناد بیشاااتر همرنگ شاااده و از خود

مبین دو مطلب اساات .این میزان رابطه تغییرات مشااترک

استقالل رأی کمتری نشان می دهند.

زیااادی را تبیین نمی کنااد ،امااا می توان گفاات این میزان

هدف دوم این پژوهش هم ،اعتبار ساانجی آزمون همرنگی

ضاااریاب در دامنه ای اسااات که از نظر اهمیت در دامنۀ

بوده اساااات .فرض این بوده کااه اگر این آزمون واقع ااً

.1دالور (  )1771اظهار داشته است که ضرایب بین  0/79تا  ، 0/69اهمیت

Brown and Schaefer

متوسطی دارند و از نظر آماری در سطح  0/01معنا دار هستند.
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Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between social conformity and independent in judgment to
validate the test for social conformity. The present study was a correlational research study. The population was
high school students in second and third grade in Sari city. High school the second and third grades students (N=66)
were selected randomly, and were then tested using the two social (Lotfi, 1373,1381) and independent judgment
tests (Baron, 1953). The validity of the questionnaire was estimated via the face and content validity. Also, its
reliability was estimated using the Cronbach's alpha value as to be 0.94. The Pearson correlation coefficient was
performed to analyze the data of the study. Regarding the personality characteristics and social and environmental
factors affecting the color of the findings, (r = 374, a=0.01), a moderate negative relationship was indicated to
exist between the two variables of the study. Further, other pieces of evidence were obtained on the validity of the
social color
Key words: Social Conformity, Independence of Judgment, Validation

67

