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 چکيده
تحقيق حاضر، جهت بررسي  رفتارهای اجتماعي  افراد جامعه ازدیدگاه روانشناسي 

  ،الگوپذیری افراد درجامعه ،قدرت ،رهبری :عواملي نظير اجتماعي  ازلحاظ  تاثير

مردان  ،ميزان تاثيرنقش جنسيت نوعدوستي وهمچنين همدلي مطرح گردیده است.

جتماعي مطلوب وگرایش هرکدام به نوع رفتار، مختص وزنان جامعه دررفتارهای ا

شناخت گروههای ،خودش ازمنظرروان شناسي بحث گردیده است. هدف پژوهش حاضر

کارآمد جامعه دربحث رهبری وقبول مسووليت واینکه چه هوش چه تاثيری دررهبری 

ش تحقيق حاضر به رو وقبول مسووليت دارد . ورابطه بين این دوچگونه مي باشد. . 

 ای انجام پذیرفته است و به صورت توصيفي، تحليلي انجام گرفته است.کتابخانه

 رهبری، قدرت، روانشناسي اجتماعي، ،روان شناسي، اجتماعي :يديکل واژگان

 .هوش نفوذ.
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 4شهربانو کفاش، 3هد ابراهيم زاده پودینمحم،  2روديکلثوم ابراهيمی شاه،1ري فروسی باقم

 ي ارشد علوم تربيتي) گرایش روان شناسي تربيتي(ناسدانشگاه سيستان و بلوچستان،کارش 1
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  2
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  3
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان 4
 

 نویسنده مسئول:نام 

 موسی باقري فر

 

 

 روان شناسی اجتماعی بر فردر تاثي
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 مقدمه

همه  با اینانسان موجودی است که آفرینش عالم هستي به خاطر اوست وگرچه ازمسلم ترین پدیده های جهان هستي است ولي 

نسان رازهستي ا ".وحقا معرفي کرده اند« موجودی ناشناخته»هنوزبعضي اورا ،پيشرفت علوم واطالعاتي که درباره اش گردآوری شده است

است، ازسویي  ناشناخته است.انسان که ازسویي مظهـربرترین وزیباترین حقایق هستي ومعمای بزرگ قرون واعصار وعالمي شگفت انگيز و

                                                                                                                [.1]هستي شود.  ل بروز زشتي ها وپستي های بي ماننداست.این عنصربااستعداد مي تواند برترین موجودگيتي یاپست ترین پدیدهدیگر، مح

ریف منطق نمي گنجد، تع وصيف ناپذیرجلوه مي کند، یادست کم درمقوله ی یک تعریف واحدآن گونه که ت ،غریبي است بشرموجود

« استدالليان» مان همي خوانند، پاسخگوی طيف گسترده صفات وخصال انساني وگاه حيواني اونيست وبه قول « حيـوان ناطـق »دانان که اورا 

ت های بي جان نيزلب به ی ازجانداران دست آموز سخن مي گویند، بلکه اکنون روبوزیراکه نه تنها پاره ا ،جامع افراد ومانع دخول اغيارنيست

اهي های افراطي که به چندزبان تکلم مي کنند!موجوددوپایي که درراه ارضای جاه طلبي ها وافزون خو ،سخن گشوده اند ونه به یک زبان

اری رامي گيرد افزارهای کشتارجمعي جان پاک انسان های بي شمبامخوف ترین جنگ  ،خوددنيا رابه خاک وخون مي کشد وبه نام دموکراسي

نوع بشررادرسرمي  دوستي وتعالي ،انسان ناميده مي شود. و موجود دیگری نيزکه آرمان واالی صلح ،تابرتری وسروری را از آن خویش سازد

جتماعي مطلوب، زمان وتالش اعي، درمقایسه با رفتارهای اپروراندوایثارگرانه درراه تحقق آن مي کوشد نيزانسان نام دارد.دانشمندان علوم اجتم

ميالدی 2000اسال تبسياربيشتری راصرف مطالعه وبررسي رفتارهای ضداجتماعي کرده اند.مقایسه تعدادپژوهش هایي که ازپایان قرن نوزدهم 

بارفتارهای  درمقایسه ،ی علوم اجتماعيساالنه درنشریات روانشناسي به چاپ رسيده است، نشان مي دهد که طي صدسال تحقيق درزمينه 

و قدرتمند  بانفوذ« پدران»اجتماعي مطلوب تعدادبيشتری ازپژوهش هابه تجاوز وخشونت وپرخاش گری اختصاص یافته است.باوجودی که 

امرا مي توان  ینعلوم اجتماعي مانند دورکيم و اسميت ازاهميت زمينه ی رفتارهای اجتماعي مطلوب درزندگي بشربه خوبي آگاه بودند.ا

ی جامعه ضروری وچشم  . رهبری برای عملکـرد سازمان یافته[2]نشانگرعدم انجام تحقيقات الزم درباره ی این گونه رفتارها درگذشته دانست.

طي آن  رایندی کهفهرفعاليت مشترکي مستلزم رهبری، یا دست کم مرتبط با آن است.رهبـری به منزله ی "اندازآن بسيارگسترده است.تقریبا

فرادبه فعاليتي اافرادبه سمت عملي جمعي هدایت مي شوند، نشان دهنده عنصر حياتي وابستگي متقابل در روابط اجتماعي است.هنگامي که 

های علمي دیگربرمي  .  یافته های علم  روانشناسي به صورتي روزافزون سراززمينه[3]مشترک مي پردازند، نوعي ساختار رهبری شکل مي گيرد

یافته  ،د.امروزه دیگروبردامنه ی روبه گسترش یافته های روانشناسي درپهنه ها وشاخه های گوناگون دانش بشر، به سرعت افزوده مي شو آورد

دیریت کارگاه ها زبان شناسي وجامعه شناسي و اداره  و م ،آموزشي  و تربيتي ،های روانشناختي  محدود به حيطه های پزشکي و در ماني

 .واجو و ...نمي شودسازمان های خدماتي وطراحي ماشين ها و ابزارهای دقيق و تربيت نيروهای گوناگون  با قابليت های جوروکارخانه ها و

[4.] 

 

 تاریخچه
( پي ریزی 1920-1832)  1به وسيله ویلهلم وونت 1879تازه است. رشته روان شناسي درسال  "روان شناسي یک رشته علمي نسبتا

 در« مسووليت»قرن بيستم، واژه  ازآغاز تاسيس کرد. 2آلمان نخستين آزمایشگاه رسمي روان شناسي رادردانشگاه الیپزیک ،سال اودراین شد.

 [4] روانشناسي به کاررفته است. حقوق و ،جامعه شناسي ،فلسفه
 

 چشم انداز کنونی در روان شناسی
توجيه کندوتوضيح دهد، چشم اندازهای  معاصر روان شناسي حوزه های به دليل آنکه بعيداست یک سيستم واحدبتواندتمامي رفتارهارا 

امروزه روان شناسان درمطالعات وفعاليت های خود، هم ازاندیشه های پيشين وهم از  ،محدودتری راموردمطالعه قرارمي دهند.با این همه

ود دارد که رویکردشان را مي توان بدون توجه به به وفوراستفاده مي کنند.در روان شناسي چندین حوزه ی مجزا وج ،دیدگاه های نوین

ازطریق کاربرد اصول روان شناسي  ،دسته بندی کرد.در روان شناسي آزمایشي 4)عملي( و )آزمایشي( 3دیدگاههای مطرح درآنها، به کاربردی

آن اصول درزمينه های  ،اسي کاربردیبه توضيح  علت های رفتارپرداخته مي شود.در روان شن ،درآزمایشگاه ها امتحان شده اند "که غالبا

باهدف تغييررفتار، به کارمي روند.روان شناسي باليني ومشاوره نمایانگردوشاخه ی کاربردی بسياربزرگند.روان شناسي  "جهان واقعي وغالبا

ا زیستي به فراین های زیستي پرورشي )تربيتي( اصول روان شناسي دریادگيری وبهسازی آن به کاربرده مي شود. روان شناسان فيزیولوژیایي ی

                                                           
1 . W ilhem  Wundt 
2 .Leipzig 
3 .applied. 
4 .expermental. 
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توجه دارند.روان  ،حافظه وبازیابي ،توجه ،تصميم گيری ،همراه بارفتارعالقه مندند. روان شناسان شناختي به فرایندهای ذهني ازقبيل استدالل

ررفتارفردوگروه بررسي مي ، تاثيرفضای اجتماعي ب 5شناسي رشد باتداوم تغييررفتارها درطول عمرآدمي سروکاردارد.درروان شناسي اجتماعـي

رفتارکمک رساني و  ،پرخاشگری ،رفتارهای قالبي ،ترغيب ومتقاعد سازی ،حوزه  های  کلي تحقيق دراین رویکرد، عبارتنداز: نگرش ها شود.

 [.4] بين فردی.

 

 یافته ها
 مطالعه ی تاثير رفتار دیگران روی رفتار افـراد وگروه ها است. ،روان شناسي اجتماعـي

نيازی  فوذن1976 پرویت«. نفوذ وقدرت درهمه امورزندگي انسان حضوردارند(.»1944ی یک فراین است نه یک فرد)مک گریگور،رهبر

اندازه تحت فشارمي  قدرت دوست ودشمن رابه یک اما دهد، تغيير وقدرت مي تواندنفوذرابرقرارکند.نفوذمي تواندیک دوست را،به قدرت ندارد

.همين نویسنده، [3] ان یکي ازواژگان روان شناسي اجتماعي یعني: احساس وابستگي یاارتباط باشخص نيازمند..مسووليت به عنو[2.]گذارد

ت تمایزقائل (بين دومفهوم مسولي79، ص2001مي داند. مونتارا)« انجام عملي درجهت ارزیابي خود»حس تعهدرا عامل احساس مسئوليت و

مسئوليت «. های آنمسئوليت درقبال کوتاهي های خود وپيامد» و« وامع ومنافع مشترک آنهامسوليت درمقابل دیگران، درمقابل ج» مي شود: 

ختن به گرایشات وعالیق تعليم وتربيت وامنيت آنان ونيزعالقمند بودن وپردا ،سالمت ،دربرابردیگران) مسئوليت اجتماعي( شامل توجه به رفاه

» ی ازاعمال همچوندن عبارت است ازیادگرفتن نه تنها هنجارهای مرتبط بامقوله ااجتماعي ش:( مي گوید1965.راجرزبراون)[2]جامعه است. 

  [.4] بلکه نيزآنچه رفتارپرخاشگرانه راتشکيل مي دهد واساساکارتعریف مقوله به شمارمي رود.« رفتارپرخاشگرانه

 

 تاثيرات اجتماعی شدن
ن راه نسبت به ماهيت ی اساسي فرهنگ خویش رامي آموزند؛ آنها  ازآاجتماعي شدن به فرایندی اشاره دارد که مردم ازراه آن پارامترها

ين عملکردی رارهبری جامعه ای که بایستي به آن مرتبط باشند و درآن به گونه ی شایسته ای عمل کنند وازماهيت قواعد و هنجارهایي که چن

ه مراتب سلسل ،ي درجامعه است.متخصصان بيولوژیمي کند، شناخت پيدامي کند.همچنين موقعيت اجتماعي یکي ازاصول عمده ی سازمان

يني کننده ی باجتماعي رامشخصه کلي وجهاني جوامع انساني مي دانند . به نظرنمي رسد مقام وموقعيت اجتماعي به طورکلي عامل پيش 

شود.به جرأت  ميت تلقي ميمعتبری درزمينه مفيدبودن ویاری رساندن باشد.امااین سخن بدان معنانيست که درامرکمک ساني عاملي بي اه

طبقه اجتماعي  ،البرروی رفتارهای اجتماعي اثرمي گذارد.به عنوان مث ،مي توان گفت که موقعيت اجتماعي درتأثيرمتقابل باسایرمتغيرها

قه پایين رادطبممکن است موجب تحت تأثير مشابهت ها قرارگيرد، یعني افرادطبقه متوسط به آسيب دیدگان طبقه متوسط کمک مي کنندواف

بقه متوسط (ممکن است حاصل استفاده غيرعمدی ازمددجویان ط1968تربه مصدومين طبقه پایين تریاری مي رسانند.یافته های فلدمن )

ه خودباميزان کباهزینه زندگي  ،باشدکه بيش ازافرادطبقه پایين تربه درخواست کمک آنها پاسخ مثبتمي دادند.مقام وموقعيت اجتماعي

ننده ی منفي کعامل پيش بيني  ،اعي مطلوب درجامعه همبستگي منفي دارد، مرتبط است.بنابراین مقام وموقعيت اجتماعيرفتارهای اجتم

 .[4] درکمک رساني درپایتخت ها وشهرهای بزرگ به شمارمي رود.

 

 مشخصات الگو
طه مثبت وقدرت اغلب باهم راب محبت ،بزرگساالن ممکن است برای کودکان الگوهای مثبت اجتماعي بشوند.درمحيط طبيعي کودک

درت برخوردارندومي بسياری ازپدرومادرها نسبت به فرزندان خودرفتاری دوستانه دارند ودرعين حال از موقعيتي مستحکم وپرق "دارند.مثال

مطلوبي  هنگام سخن گفتن برکمال "وصرفا "توانندپاداش های ارزشمندی بدهند.این یک واقعيت مسلم است که وقتي شخصي که ظاهرا

رانتقال الگوهای مثبت دبراساس آن ایده آل زندگي نمي کند، اعتباروآبروی خودراازدست مي دهد.نمونه عملي رفتار،  "اصرارمي ورزد، اماعمال

نهادربزرگسالي بارفتارهای اجتماعي آ ،رفتاری موثر است وآموزش شفاهي دراین زمينه تاثيرکمتری دارد.تجارب آموزشي دردوران کودکي

تنباط مي کندوممکن استنتاج واس ،تباط دارد.کودک ازمحيط اجتماعي، قوانين ومقررات الزم رادرمورد رفتارهای مناسب دریک موقعيت خاصار

اجتماعي مطلوب  هایدستورالعمل هایي رابرای رفتار مقررات و ،است آن رابه موقعيت های مشابه تعميم بدهد.کودکان درجریان اجتماعي شدن

ه جای این مي آموزند. روش های اجتماعي شدن که منجربه اتخاذ تصميم های مثبت های مثبت یک کودک مي شود، بایدب ،درشرایط خاص

م های منفي روش هایي که احتمال اتخاذ تصمي ،که برتصميم گيری خاصي متمرکزشود،بر روی کودک به عنوان یک فرد تمرکزیابد.برعکس

 .[4]ری خاص متمرکزگردد. راکاهش مي دهد، بهتراست برروی تصميم گي

                                                           
5 .Social  Psychology. 
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 همدلی
نيز وجود دارد. از آن جایي که « همدلي»و« همدردی»این واژه از دیدگاه پژوهشگران معاني متفاوتي دارد. تفاوت مفهومي درواژه های  

رانيز دربرگرفته غني تر شده  و مفاهيم دیگری « همدلي»واژه ی   ،درطي سال های متمادی درمباحث علمي ازبين رفته است« همدردی»واژه

که ترجمه واژه آلماني « همدلي»جدید  "اسميت برمي گردد. در حالي که کلمه نسبتا 7وآدام 6به دیوید هيوم« همدردی»است.درنتيجه مفهوم 

: وارد زبان شد.به طورکلي اجزای همدلي ازیکدیگرمتمایزبوده وقابل تشخيص است 9است .نخستين بارتوسط ادوارد تيت شنر 8این فولونگ

خودرابه جای دیگری گذاردن و رفتاری که احساس همدلي را نشان مي دهد.مطالعات انجام دشده نشانگرآن است که  ،انگيختگي جانشين

هستند.اندیشيدن درباره ی اثرپيامدهای رفتارشخص بر  انگيختگي جانشين و رفتارهای اجتماعي مطلوب بایکدیگردارای همبستگي مثبت

خودرابه جای دیگری گذاردن است.یکي  ،دیگران، ممکن است باعث برانگيخته شدن حس همدلي شود.نقطه مشترک استدالل اخالقي وهمدلي

به سال های  ".گریه غيرارادی ظاهراازنشانه های اوليه همدلي، گریه های غيرارادی نوزاداني است که صدای گریه نوزاد دیگری رامي شنوند

سرکوب شده ومتوقف مي گردد.نخستين روش انگيزش  ،نخستين زندگي محدودمي شود، زیراگریستن دربچه های بزرگتر، نوجوانان وبزرگساالن

( 2000د. آیزنبرگ)حس همدلي برواکنش تقليدی نسبت به بيان غم واندوه دیگران استواراست.به طورکلي عواطف نتيجه تحریکات دروني هستن

 .[3] معتقدبودتفاوتي که کودک بين پریشاني شخصي  وگرایش همدلي مي گذارد.همدردی نام دارد.

 

 تفاوت هاي جنسيتی
درهمدلي ورفتارهای اجتماعي مطلوب تاثير مي گذارد  ،مشاهده شده است که حتي درمورد کودکان نوپا نيزتفاوت های جنسيتي

اصل مطابقت دارد که زنان رابه عنوان جنسيتي مي شناسدکه  ن تر و پسران بي تفاوت هستند. نتایج مذکوربااینودختران دراین زمينه ها مهربا

(.مطالعات بعدی نيز که درآن از شاخص واکنش بين افراد استفاده شد، گرایشات 1987، 10دارای رفتارهای اجتماعي مطلوب هستند.) ایگلي 

(.تفاوت های شدید وپایداری دربررسي های تجربي 1998، 12؛ ارلنگر1991 11ن مي دهد.)دیویس،توأم باهمدلي زنان را بيش ازمردان نشا

بين زنان و مردان  مشاهده شده است که نشان مي دهد زنان بيش ازمردان دچاراحساس گناه مي شوند.این  ،درمورد نوجوانان وبزرگساالن

 ،خشونت آميز، قابل تغييراست.روش های اجتماعي شدن دختران وپسرانتفاوت جنسيتي بازمينه کلي کاهش گناه نسبت به انجام اعمال 

والدین نسبت به رفتارهای خشونت آميز پسران تحمل بيشتری نسبت به رفتارخشن  ،ازجنبه های مهمي بایکدیگرمتفاوت است، به عنوان مثال

دختران  ،ارهای اخالقي متعالي تری مي سنجند.درنتيجهبامعي ،دختران ازخود نشان مي دهند ورفتاردختران رادرمقایسه بابرخوردهای پسران

( . نقش اجتماعي زنان بامردان متفاوت است.به عنوان 1998،  13نوجوان درمورد دروغ گفتن بيش ازپسران احساس گناه مي کنند.) بایبي

ای خانه راانجام مي دهند.بنابراین توزیع کاره "پليس یاسرباز بشوند، بيشتراست وزنان عمدتا ،احتمال اینکه مردان مأمور آتش نشاني ،مثال

( معتقدبودکه توزیع نابرابرمردان وزنان درنقش 1987مانع ازبرابری آنهابایکدیگرمي شود. ایگلي )  ،زنان ومردان درنقش های اجتماعي متفاوت

گرایش به روابط اجتماعي  ،دیگرمي درروابط بين فر ،اساس تفاوت موجوددرنقش جنسيت آنان است.مشخصه نقش جنسيت زن ،های اجتماعي

کنترل نفس وعالقه به موفقيت مشخص مي شود.  ازآن  ،ونيز حساسيت درروابط بين فردی است؛ درحالي که نقش جنسيت مرد، بااستقالل

آنها  بيشترمي پردازند، صحت این استنتاج ثابت مي شود که ،جایي که مردان به طوراعم به نقش های حرفه ای وبه طوراخص به خطرکردن

(  مردان بيشتربه سمت کاروعمل سوق داده مي 1996)  14صفاتي راکسب مي کنند که بيشتربانقش آنها درزندگي منطبق باشد.به قول باکان

 درواقع فرق بين تقسيم ابزاری درمقابل تقسيم مفهومي عملکرداست ،شوند وزنان بيشتربه سوی مشارکت گرایش مي یابند.این تفاوت

یکي ازفرضيه های موجوداین است که احتمال دخالت مردان درکمک رساني هنگامي بيشترمي شودکه الزم باشد  .(1964 ،15)پارسونس

کارامدادرساني درشرایط خطرناک انجام شود.اگرکمک رساني شامل دخالت فعال ومبتکرانه باشد)مانندبحران های اضطراری ( مردان 

انجام خدمات برجسته وشجاعانه ی خود درراه نجات انسان ها ازصندوق کميته قهرماني  بيشتراززنان مداخله مي کنند.اکثرکساني که به پاس

 .[4]درصد ازاین قهرمانان رازنان تشکيل مي دهند. 9جایزه دریافت کرده اند، مردان هستند. فقط 
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 رابطه هوش ورهبــري
ران معطوف شد، اما عوامل موقعيتي مزبور مورد رهب« خصيصه های» درنيمه اول قرن حاضرتوجه زیادی در روان شناسي به مطالعه ی 

رویکرد به مطالعه رهبری هماره ازطریق » ( یکي ازپژوهشگراني بودکه مطلب رابه به این شکل ساده بيان کرد: 1928توجه قرارنگرفت.کولي)

شاهان رامورد مطالعه قراردادوچنين پاد« مردیادوران ها»( بانظربه مساله 1913مورخ معروف فردریک وودز)«.خصيصه ها بوده وبایدهم باشد

نتيجه گرفت که شکوفایي یک ملت به پادشاهي نيرومند بستگي دارد.با این حال، وی نتوانست  به طور قطعي ثابت کند که آیا پادشاه خالق 

کرد خصيصه برخصوصيات آن سعادت درآن سرزمين بوده است یا آیا دوران مطلوب قدرت پادشاه راخلق کرده بوده است.رویکرد موسوم به روی

شخصي افرادی که دارای نقش رهبری هستندتأگيد مي ورزد.گالتون این موفقيت هارا ویژگي های ارثي یک خانواده قلمدادمي کرد .دور نمای 

حرکت اجتماعي بيشتربدین معنابود که رهبرشدن بيشترمرتبط باقابليت های فردی وآنچه که فردمي توانست  انجام  دهد  تلقي مي 

شدتاباشرایط تولد.منش خودرهبر وسایرخصوصيات شخصي اورادرآن هنگام حائز اهميت بيشتری قلمدادمي شد.اوایل قرن حاضرپژوهش 

درموردخصيصه تأکيد بيشتری برعواملي ازقبيل قد، وزن، ظاهر،اعتمادبه نفس وهرمتغيردیگری که مي توانست همبستگي مثبتيبارهبری داشته 

وگسترده پژوهش مزبو ر عبارت  بود از تعيين این که کدام عامل یاعوامل موجب رهبرشدن فردمي باشدمي ورزید.هدف جامع 

اندکي باهوشترازافرادغيررهبرهستند.سپس  "به طورمتوسط رهبران معموال :(.عمده ترین یافته در یک  بررسي این بودکه1948شوند.استاگدیل)

صيتي راموردبررسي قرارداد.باردیگرهوش به منزله عامل دارای باالترین درصد رابطه ( مطالعه درمورد رهبری وویژگي های شخ1959) مـان، 

( درکتاب راهنمای رهبری اش این طور نتيجه گرفت که 1974مثبت بامنزلت رهبری ازدیگرخصيصه ها ممتازشد.مدتي بعداستاگدیل)

نتيجه گرفت که بين هوش ومنزلت رهبر رابطه ای قطعي  رهبرنموته تنها اندکي با هوش ترازمتوسط گروه است.اوگفته است که نمي توان

توانایي  یک رهبربرای استفاده ازهوش ممکن است دراثرشرایط  ،وجوددارد.باهوش ترین فرد در گروه ممکن است رهبرنشود.به طورخالصه

( مطرح شده 1968توسط گيب ) کاری محدودشودنه به دليل وجودکسي که ازاو برتراست. نکته دیگری درباره ی رابطه بين هوش ورهبری

است.اونشان داده است که مطالعات معلوم ساخته اند که افراد غيررهبر دوست ندارند که تحت رهبری افرادی قرارگيرند که بسيارباهوش تراز 

وکسي که اورا  خود آنهاست .پيروان خودشان را مطيع فردی مي سازند که عضوی ازگروه خودشان است.ودراین زمان درای نوعي برتری است

متفاوت ادراک کنند.باتوجه  "مانندخودشان تصورمي کنند وفردی که درزمان های دیگرآماده ی پيروی باشد، نه فـردی که اورا کامال "اساسا

زم برای بودن شرط ال« سازگار  "کامال» به این معنا نيست که  "این عبارت الزاما ،آن گونه که به طورمتعارف آن رامي شناسيم ،به سازگاری

نقش رهبـری است.تيزهوشي وفراست یک رهبربه عنوان عاملي درپذیرش آن رهبرتوسط پيروان امری مهم است.نقص کلي مطالعه خصيصه 

 .[3] های رهبری این است که تعدادی ازعوامل مهم رانادیده گرفته است.
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 نتيجه گيري
اوین اصلي پژوهش های روانشناسي به شمارمي رفته است.درمدت یکي ازعن ،رفتارهای اجتماعي مطلوب ازحدودچهل سال پيش تاکنون

پيرامون مسایل کاربردی  "این تحقيقات بيشترازآنچه کاربردی باشد، بنيادی بوده است،اماازبيست سال پيش تاکنون عمدتا ،بيست سال اول

روزانه صدهاباررخ مي دهد.اگرشاگردی از  رویدادی معمولي است که ،دورمي زند.مدرسه مکاني است که درآن رفتارهای اجتماعي مطلوب

اندکي تامل کند. چنين روشي  ،اوممکن است قبل ازارائه کمک ،همکالسي های خود بخواهدکه به اودرحل کردن یک مسأله ریاضي کمک کند

رده باشند، به اگرخودشان درخواست کمک نک ،ممکن است استيصال دریافت کننده وقدرت کمک کننده رانشان بدهد. گاهي همکالسي ها

 دليل این که مي خواهند وجهه خودرا حفظ کنندودیگران آنهارا افرادبي عرضه وناتواني قلمدادنکنند، از پذیرفتن کمک دوستان خودامتناع مي

اس ورزند.یکي ازدالیل به وجودآمدن مشکالت درمدرسه این است که دانش آموزان اغلب موفقيت خودرادرنظرمي گيرندوباسایرشاگردان احس

نشان دهند. مثالگ ممکن است وقتي  ،رقابت مي کنند.کودکان اغلب به شدت اصراردارندکه توانایيهای راکه به تازگي کسب کرده اند

کنند یاسيب زميني هرارا پوست بکنند.واگروالدین اصرارداشته باشندکه  راخرد اصراکنند که خودشان خيارها ،مادرمشغول آماده کردن غذااست

منجربه واکنش های توأم بامخالفت، عيب جویي وپرخاشگری وحتي گریه مي شود.ازدیدگاه روانشناسي  نند، این اصرارآنهابه آنهاکمک ک

فکرمي کندکه کمک کردن به وی درارزش واعتبار شخصي مشکل وخلل ایجادمي کند.واین کمک منجربه نادیده گرفتن  ،دریافت کننده کمک

ین که نقش های اجتماعي که زنان ومردان برعهده مي گيرند، بایکدیگرمتفاوت است. نقش جنسيت توانایي های فردی وی مي شود.خالصه ا

تربيت  ،پرورش ،مردبررفتارقاطع واعتماد واطمينان درتصميم های شخصي تأ کيد دارد، درحالي که نقش جنسيت زن برروابط بين فردی

واع کمک رساني )ازجمله کمک رساني هایي که درخانواده صورت مي گيرد( ومراقبت تأکيد مي ورزد. این تعارض نشان مي دهدکه بعضي ازان

بيشتر با نقش جنسيت زنان سازگاراست، درحالي که انواع دیگرکمک رساني )مانند دخالت رهگذربرای کمک کردن به مصدومين یک حادثه 

سيت مردان مطابقت دارد.اگرهدف غایي کسي که مبادرت درشرایطي که تعداد زیادی ازمردم ایستاده داندوتماشامي کنند( بانقش جن ،رانندگي

به کمک رساني، کسب منافع شخصي باشد، انگيزه کمک رساني خودخواهي خوانده مي شود.اگرچه به طورکلي توده مردم فکرمي کنند چيزی 

د .هرعامل اجتماعي شدن به عنوان شخصيت نوعدوست وجوددارد، روانشناسان اجتماعي درباره ی وجودچنين شخصيتي تردیدبسياردارن

باسایرعوامل تعامل مي کند.رسانه ها بایدبه منزله نيروهای رقيب بسيارمهم دربين سلسله کاملي ازتاثيرات اجتماعي شدن که نگرش مردم 

یي دارند رانسبت به جهان شکل مي دهند تلقي شوند.بنابراین تاثيررسانه های جمعي درافکاروالگوبرداری ازفرهنگ ای مختلف نقش به سزا

واین رسانه هابایدنهایت تالش رابنمایندتاخدای ناکرده نگرشها والگوبرداری نسل آینده مابه بيراه نرودچراکه نگرش های اجتماعي نظام 

لي مندازسالهای قبل ازدبستان واوایل دوره دبستان  سرچشمه مي گيرند. وباتطبيق رفتارها وهنجارهای اجتماعي باواقعيات جامعه ازتضاد ودود

 دربين آینده سازان مملک اسالمي مان چلوگيری شود.انشا ا...
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