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 فصلنامه روانشناسی تربیتی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

  1388، پاییز 1سال اول، شماره 
 31-18 صص

  
 بررسی آزمایشی تأثیر فشار گروهی بر استدالل انتزاعی

  2و حمید لطفی 1حسین زارع

 پیام نور و مدیر گروه روانشناسیعضو هیأت علمی دانشگاه دانشیار.  )1

  آزاد اسالمی واحد تنکابنعضو هیأت علمی دانشگاه  )2
    :نویسنده مسؤلlotfi39347@yahoo.com    

  29/7/88تاریخ پذیرش مقاله    6/5/88 تاریخ آغاز بررسی مقاله   27/4/88  تاریخ دریافت مقاله
  

  چکیده
این پژوهش به منظور بررسی الف) تأثیر فشار گروهی 

ر ها د بر استدالل انتزاعی، ب) میزان دشواري آزمودنی
ج) تفاوت نسبت پاسخ صحیح  "رفع تالی"استدالل نوع 

ها در آزمایشهاي قبلی و آزمایش فعلی د)  آزمودنی
ي  گروهی با آزمایش از جامعه هاي نسبی درون تفاوت

 51نفر انتخاب شدند که  103دانشجویان دوره کارشناسی، 
اند. روش  نفر گروه آزمایش بوده 52نفر گروه کنترل، 

طح این پژوهش اعمال شد: الف) تصادفی در سه س
ها در  ها، ب) جایگزینی آزمودنی انتخاب آزمودنی

هاي کنترل و آزمایش ج) تعیین کاربندي آزمایشی.  گروه
پس  -ها با استفاده از طرح پیش آزمون سپس آزمودنی

هاي  آزمون با گروه کنترل و روش آماري مقایسه میانگین
تدالل انتزاعی مستقل (با نمرات افتراقی) و آزمون اس

و متغیر آزمایشی اعمال فشار  "1تکلیف انتخاب واسون"
گروهی ذهنی مورد سنجش و آزمایش قرار گرفتند. 

ي بدست آمده نشان داد که فشار گروهی خطاي  نتیجه
  دهد. به عبارت دیگر اعمال استدالل را افزایش می

ي  کاربندي آزمایشی فشار گروهی موجب تغییر نحوه
  آزمون "ها در جهت گروه شده است.  دنیاستدالل آزمو

                                            
1 .Wason selection Task          

  
  
  

نیز نشان  "ي واحد تفاوت نسبت دو صفت در یک جامعه
تالی دشواري  ها در استدالل نوع رفع داد که آزمودنی

بیشتري دارند. همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در 
آزمون مورد استفاده این پژوهش و تصریح و تفکیک 

اي  ا، میزان پاسخ درست به گونهه ها از آزمودنی درخواست
  معنادار بیشتر از آزمایشهاي قبلی بود.

، 3، استدالل انتزاعی2فشار گروهی گان:  واژهکلید 
  5، استقالل، ناهمرنگی4همرنگی

  

                                            
2 . Group pressure 
3.  Abstract reasoning 
4 . Conformity 
5 . Nonconformity 
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  مقدمه
ي تفکر منطقی  گوید استدالل نشانه ) می1985(1ربر

است و اساساً به عنوان یک استعداد ذهنی کلی که به 
کند مورد مالحظه قرار  عقالنی عمل می ي کامالً شیوه

گیرد. عمل توجیه یا دفاع از یک عمل هم به عنوان  می
  .2معناي دیگر استدالل ذکر شده است

گیرد: یعنی به  در استدالل، عمل استنتاج صورت می
اي از  دست آوردن یک جمله (نتیجه) از مجموعه

ی ها) است. به لحاظ منطقی هنگام هاي دیگر (مقدمه جمله
ها، ادلّه کافی براي  یک استنتاج پذیرفتنی است که مقدمه

). در 1374تأیید نتیجه فراهم کرده باشند (موحد، 
توان گفت تفکر در  هاي شناختی، می ي فعالیت مجموعه

گیري،  رأس آنها قرار دارد که مشتمل بر استدالل، تصمیم
، 3ارزشیابی و حل مسأله و... است (هالی آك و ماریسون

تر، استدالل از نظر منطقیون حرکت  به طور دقیق )2005
ذهن است از مبادي به نتایج، که این خود در عرف یعنی 
جستجوي معلول. عکس آن تعلیل است، یعنی جستجوي 

). به طور سنتی 1366علت از طریق معلول(صلیبا، 
هاي  گیري جزئی بر مبناي داده استدالل به قیاس (نتیجه
هاي  ي کلی از داده وردن نتیجهکلی)، استقراء(به دست آ

گیري جزئی از امور جزئی) (منصور  جزئی) و تمثیل(نتیجه
توان  بندي شده است. ولی می )، تقسیم1365و همکاران، 

تقسیمات دیگري را نیز در آن لحاظ نمود: الف) استدالل 
که صدقشان ضروري است و نفی آن تناقض  4تحلیلی

هاي  بارد). گزاره ن میبارد، بارا است (مثل اگر باران می
اي از  توانند کاذب باشند. در این پژوهش گونه تحلیلی نمی

دادیم ولی این  استدالل شرطی را مورد استفاده قرار
  از نوع تحلیلی  -که خواهد آمد  همانطور -ها زارهگ

                                            
1 . Reber 

 که اولی. اند شده تفکیف یکدیگر از فکر عمل دو این ما کالسیک منطق در .7
 را دومـی  و اسـتدالل  کند، می استفاده آن قواعد زا و است منطقی تفکر نشانۀ
  ).1382 خوانساري، به ك.ر(گویند می جدل

3 . Holyoak & Morrison 
4 .Analytical reasoning 

  
این است که منشأ  ، منظور5اند. ب) استدالل شهودي نبوده

واژه درون معناي باشد.  "درون" اولیه یک شناخت از
تواند حتی تخیل و رویا را نیز  مبسوطی دارد و می
تواند منشأ فعالیتهاي علمی نیز  دربرگیرد. شهود می

، عکس مفاد 6). ج) استدالل تجربی1381باشد(لطفی، 
استدالل شهودي است. در این استدالل فرایند فکري فرد 

هت پذیرد که از این ج از بیرون و یا از مشاهده تأثیر می
همپوشی معنایی دارد. د) استدالل  7با استدالل استقرایی

اخالقی، تفاوت استدالل اخالقی و استدالل قیاس منطقی 
هایی که از سنخ  این است که در استدالل اخالقی از گزاره

شود و در استدالل قیاس منطقی از  باید هستند استفاده می
ود ش هایی که از سنخ خبري هستند، استفاده می گزاره

  ).2008و همکاران،  8(بوسی آرلی
پژوهشگران مسایل استدالل قیاسی متعددي را مورد 

اند، لیکن در این پژوهش تأثیر پذیري و  داده بررسی قرار
هاي  ي استدالل که به نوعی همه -تغییرات استدالل شرطی

بررسی آزمایشی شده  -منطقی قابل تبدیل به آن است
این استدالل را بیشتر است. بنابراین ماهیت و اشکال 

  دهیم. توضیح می
در بررسی استدالل آدمی، استدالل استدالل شرطی. 

) مورد توجه بیشتري بوده 9"اگر "نوع شرطی(استدالل با 
اي است که  است. این استدالل همان منطق گزاره

اگر "و  "اگر ... آنگاه"و  "یا"هاي منطقی به صورت  گزاره
این منطق، نمادها به جاي در  شود. بیان می "و فقط اگر

شوند و عملیات منطقی براي رسیدن  ها استفاده می جمله
اي ممکن  رود. بنابراین در منطق گزاره به نتایج بکار می

را به جاي  qو  "باران می بارد"را به جاي گزاره  pاست 
بکار ببریم و سپس عملیات  "شود احمد خیس می"گزاره 

تباط بین این دو گزاره براي ار "اگر ... آنگاه"منطقی 
                                            

5 .Intuitive reasoning 
6 .Empirical 
7 .Inductive reasoning 
8 .Bucciarelli 
9. If 
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اگر باران ببارد، آنگاه  -qآنگاه  pشود: اگر  استفاده می
این نوع از  ).2005، 1کین شود(آیزنک و احمد خیس می

رود ولی  استدالل در علوم و حتی زبان روزمره بکار می
ي بنیاد و یا چارچوب منطقی آن  معموالً آدمیان درباره

ارد خطاهاي جدي از اندیشند و یا در بعضی مو کمتر می
:  2ها دهند. به این مثال توجه کنید: مقدمه خود نشان می

شوم  )، آنگاه من ناراحت میpاگر احمد عصبانی باشد ("
)q) من ناراحتم ،(qبنابراین احمد عصبانی ": 3)، نتیجه

کنند  گیري را بسیاري از مردم تأیید می . این نتیجه"است
ي این نتیجه اساساً غلط ا اساس منطق گزاره که بر در حالی

هاي دیگري  است. چون ناراحتی من ممکن است به علت
نامیده  4باشد. این استدالل در منطق وضع یا تأیید تالی

ي مهم دیگر در این  شود، که منتج نیست. قاعده می
است، که منتج و صحیح است   5 "وضع مقدم"استدالل 

ده مقبول ما قاع qآنگاه  pیعنی با توجه به مثال قبل، اگر 
را می توان  qبر ما آشکار شود، پس  pباشد و سپس 

  6"رفع تالی"نتیجه گیري کرد. قاعده مهم دیگر استنباط 
 Pکاذب باشد نتیجه این که q و  "qآنگاه  p"است. اگر 

) آنگاه pها: اگر باران ببارد ( هم غلط است. مثالً: مقدمه
 q()؛ احمد خیس نشده است qاحمد خیس می شود (

notبارد. استدالل مردم در وضع مقدم  )، نتیجه: باران نمی
است. استنباط دیگر در استدالل  "رفع تالی"بسیار بهتر از 

 q ،pآنگاه  pاست. اگر  7"رفع مقدم"شرطی مغالطه 
هم غلط است. این که باران نباریده q  کاذب باشد، آیا 

توان گفت احمد خیس نشده است؟ معموالً مردم  است می
دانند، حال آنکه به لحاظ  گیري را معتبر می ن نتیجهای

ي  منطقی معتبر نیست، چون احمد ممکن است به گونه
باشد. در این پژوهش درجه دشواري  دیگري خیس شده 

در استدالل وضع مقدم و رفع تالی نیز مطالعه شده است. 
                                            

1. Eysenck & kean 
2. Premises 
3. Conclusion 
4 .Consequent 
5 .Modus ponens 
6 .Modus tollens 
7 .Denial of the antecedent 

آیا آنگونه که در پژوهش واسون آمده است (آیزنک و 
نیها در رفع تالی مشکل بیشتري )، آزمود2005کین، 

دارند؟ استدالل رفع تالی نیازمند پیچیدگی شناختی 
بینی نظري این است که افراد  بیشتري است، بنابراین پیش

 در آزمون وضع مقدم بهتر از آزمون نفی تالی عمل کنند.
در یک پژوهش که از تکلیف انتخاب واسون استفاده شده 

هاي درست را  پاسخ درصد دانشجویان 5-10است، فقط 
ها از یک طرف  اند. با توجه به توسعه آموزش انتخاب کرده

هاي آموزشی و تنوع آنها و نیز تصریح و  و گسترش رسانه
ها، در این پژوهش  ها از آزمودنی تفکیک درخواست

 هاي درست افزایش یابد. شود میزان پاسخ بینی می پیش
) به 1979( 8مارکوس و ریپس  پژوهش دیگري که توسط

ها  اجرا درآمده نشان داده است که تقریباً همه آزمودنی
درصد  21کنند و  دراستدالل وضع مقدم درست عمل می

درصد استنتاج  33و  "رفع مقدم"استنتاج غلط از استدالل 
داشتند. البته او سنجش  "وضع تالی"غلط از استدالل نوع 

 استدالل را از حالت نمادي و انتزاعی واسون به صورت
کالمی درآورده است (مثالً، اگر باران ببارد، احمد خیس 

شود). احتماالً به همین دلیل بوده که پاسخدهی  می
ها بهتر شده است. در پژوهش حاضر با توجه به  آزمودنی

بینی  ها پیش تصریح و تفکیک درخواست از آزمودنی
شود میزان انتخاب پاسخ درست در آزمون اول (وضع  می

باشد، ولی با توجه  ز ده درصد گزارش شدهمقدم) بیشتر ا
ها همچنان با نمادها سروکار دارند  به این که آزمودنی

درصد موفقیت نباید به حد پژوهش مارکوس و 
 ) برسد.1979ریپس(

شناختی مؤثر بر منطق و استدالل.  متغیرهاي روان
شناسی هر دو با  گفته شده است که منطق و روان

سرو کار دارند، اما  -ضوع به عنوان یک مو -استدالل
تفاوت آنها این است که منطق به استدالل کامل از آن 
جهت که مرکب از قضایایی است که بین آنها ارتباط 
ضروري برقرار است نظر دارد، انواع استدالل را شناسایی 

                                            
8. Marcus & Rips 
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کند و  کند، آنها را براساس ارزش منطقی مرتب می می
یر منتج متمایز هاي غ هاي منتج را از استدالل استدالل

شناس استدالل را از آن جهت که یک  کند. اما روان می
و نه از آن جهت که درست  - فعالیت واقعی ذهن است 

دهد. به عبارت دیگر  مورد تحقیق قرار می -یا غلط است
شناس به حرکت ذهن و کیفیت استدالل عقلی و  روان

 ي ). امروزه حوزه1366رشد و نمو آن توجه دارد (صلیبا، 
ي استدالل منطقی به عنوان  شناسی درباره پژوهش روان
الذکر  هاي فکري از موارد فوق ترین فراورده یکی از عالی

بسی فراتر رفته است و شاید اهمیت آن نیز آشکارتر شده 
و همکاران  1است. مثالً یک پژوهش آزمایشی توسط لین

دهد که حتی در آموزش نیز انتقال  ) نشان می2006(
ي منطقی، مؤثرتر و کارآمدتر از انتقال مضامین راهبردها

آموزانی که به  آموزان است دانش یک موضوع به دانش
اند، دانش خود را به نحو  ي اول آموزش دیده شیوه

مؤثرتري با متغیرهاي مضمونی و کنترل آنها مرتبط 
شناختی  اند. ابعاد مختلفی در استدالل از بعد روان کرده

یابی استدالل در مغز،  ته است: مکانمورد مطالعه قرار گرف
هاي افراد و استدالل (مثالً تأثیر رگه  رابطه ویژگی

، 2اضطراب بر افزایش سطح همرنگی و تقلید، اُرباك
)، تفاوت استدالل در زندگی روزمره و شرایط 2005

). امروزه در 2005آزمایشگاهی، ... (ر.ك به آیزنک وکین، 
هاي  مختلفی در حوزهزمینه تفکر و استدالل متخصصان 

شناسی شناختی، علم شناختی و علوم اعصاب روان
ها در  ي کاربرد یافته شناختی کار می کنند و نیز درباره

شناسی رشدي، بالینی، اجتماعی، فلسفه، هاي روانحوزه
شناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، هوش مصنوعی، زبان

ك، قانون و پزشکی مباحث فراوانی وجود دارد(هالی آ
ي مبانی فرهنگی و بیولوژیکی  ). اخیراً درباره2005

استنباط در آدمی نیز مطالعاتی انجام شده است (هیرش 
). در پژوهش دیگري گفته شده است 2005، 3فلد و ویال

                                            
1. Linn 
2 . Orbak 
3. Hirschfeld & Viale 

یک محقق  گذارد. که فرهنگ نیز بر استدالل اثر می
دریافت که مردم به لحاظ فرهنگی ادراکاتی را در کودکان 

گذارد. مثالً والدین  د که عمیقاً بر آنها اثر میدهن شکل می
خواهند فکرشان این باشد که  هندي از کودکان خود می

بخشی از طبیعت هستند و نه اینکه تصور کنند که چگونه 
بر آن غلبه یابند و یا در آن تصرف نمایند(استامبور و 

گذارد، مثالً اگر  ). متن نیز بر استدالل اثر می2005، 4استاف
مفاد استدالل اطالعات اضافی غیر مرتبط وجود داشته  در

دهد(آیزنک و کین،  باشد خطاي نتیجه گیري را افزایش می
). با توجه به این مجموعه از داده ها می توان نتیجه 2005

گرفت که عوامل غیر منطقی مشخصی هستند که بر 
گذارند و احتماالً این نکته  عملکرد استدالل منطقی اثر می

) همان جایی است که منطق و 2005( 5ل کانیهانبه قو
کنند. دیدیم که چگونه  روان شناسی با یکدیگر تالقی می

گذارند، در یک  فرهنگ و شخصیت بر استدالل اثر می
در تبیین شناخت، اثر "پژوهش دیگر گفته شده است که 

محیط، گذشته و حال و خصیصه انطباق یابی تفکر منطقی 
). ماجراي تسلیم 2000، 6گیج رنزر( "اهمیت اساسی دارند

در برابر اکثریت نیز همین طور است یعنی در آنجا نیز 
پذیرش نظر گروه به متغیر اجماع گروه مرتبط است و نیز 

ها، سطح تحصیالت، طبقه شغلی  سطح اضطراب آزمودنی
). 1964، 7بر میزان تسلیم و همرنگی مؤثر است(ادموندز

السیک درباره همرنگی که یک آزمایش ک در آزمایش اَش
ها با دو دسته  و تأثیر فشار گروهی است، آزمودنی

شوند اطالعاتی که از طریق  اطالعات مواجه می
آورند  خودشان(اطالعات شخصی) از موقعیت به دست می

 -و اطالعاتی که از داوري دیگران(اطالعات اجتماعی
آورند. مضمون  هاي آزمایشگر) به دست می همدست

توان گفت یک استدالل است. نگارنده با  می را هم تکلیف
تحلیل موقعیتش متوجه شد که آزمودنی با دو استدالل 

                                            
4. Stambor & Staff 
5 .Counihan 
6 .Gigerenzer 
7 .Edmonds 
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: اول استدالل تحلیلی که صدقشان ضروري 1مواجه است
در میان سه  Bي، خط  است، اگر این خط مالك هم اندازه

ي آن است! یکی از  خط ارایه شده است، پس هم اندازه
اد از سوي آزمودنی در ي فشار زی هاي تجربه علت

صدق "اَش احتماالً همین است که این   موقعیت آزمایشی
دوم این که  شود.  توسط دیگران نادیده گرفته می "ضروري

اي  آن استدالل تحلیلی مبتنی بر یک استدالل شرطی زمینه
است: اگر خط(الف) بزرگتر از (ب) و خط (ب) بزرگتر 

خط ج است. از خط (ج) است پس خط الف بزرگتر از 
به هر حال در این آزمایش اطالعات شخصی و اجتماعی 

دهد که  گیرد. یک تحقیق نشان می در مقابل هم قرار می
ي شخصی  اگر اطالعات رسیده از خود شخص و تجربه"

او بسیار غنی باشد ممکن است تعارض او با اطالعات 
اجتماعی افزایش یابد، در غیر این صورت ممکن است 

و همکاران،  2(کندال "ادیده گرفته شوداین تعارض ن
). واقعیت این است که در موقعیت آزمایشی اَش به 2004

رغم اهمیت اطالعات شخصی درصد قابل توجهی با 
گروه همرنگ شدند و پاسخ غلط را پذیرفتند. بنابراین 
اگرچه استدالل انتزاعی یک امر صرفاً شناختی است ولی 

گیرد.  غیرشناختی قرار میرسد تحت تأثیر امور  به نظر می
بررسی تأثیر فشار گروهی بر استدالل انتزاعی یکی از 
مصادیق این قاعده است اما این بررسی از چند جهت با 

تر از  آزمایش اَش تفاوت دارد: الف) مواد آزمون سخت
تري نیازمند است،  آزمایش اَش است و به استدالل پیچیده

تدالل در یک ب) به صورت تفکیکی و مشخص، چهار اس
فشار "موقعیت مورد بررسی قرار گرفته است، ج) 

از نوع ذهنی است و نه واقعی. چون به حسب  "گروهی

                                            
 با خط سه با را مالك خط که است این اَش آزمایش در آزمودنی تکلیف. 1

 عین در. است اندازه هم کدامیک با بگوید و کند مقایسه مختلف يها طول
 .کنند می انتخاب را غلط پاسخ ها همدست است شکارآ درست پاسخ که حال

2. Kendal 

. د) 3گیرد تعریف، فشار گروهی، هر دو نوع را دربرمی
مرجع فشار، از پایگاه اجتماعی و تحصیلی باالتري از 

اگرچه بیشتر تمایل دارند با افراد  "ها برخوردارند. آزمودنی
، 4(وودرز و همکارن "مشابه خودشان همرنگ شوند

توان استنباط کرد که  هاي دیگر می )، ولی از پژوهش2006
گروه مرجع باالتر نیز در همراه کردن دیگران کامالً 

هاي قابل توجهی  اثرگذارند، اما در این مورد پژوهش
  صورت نگرفته است.

این پژوهش به هدف الف) سنجش تأثیر فشار گروهی 
هاي  ی بر استدالل انتزاعی ب) تفکیک اقسام استداللذهن

اي  بالقوه در تکلیف استداللی واسون و سنجش مقایسه
هاي  اي میزان پاسخ سطح دشواري آنها ج) سنجش مقایسه

ي نسبت افراد ناهمرنگ و  ها و مقایسه درست آزمودنی
هاي پیشین انجام شده  همرنگ در این آزمایش و آزمایش

از چند جهت داراي اهمیت اساسی  است. این پژوهش
ي  است: الف) قریب به اتفاق پژوهش هایی که در حوزه

استدالل آدمی انجام شده مربوط به سطح دشواري و 
چگونگی پاسخ افراد به آنها و نیز بنیادهاي عصب شناختی 

 -ي روانی آنها بوده است؛ ولی در مورد تأثیر یک مؤلفه
ر استدالل انتزاعی اجتماعی مثل تأثیر فشار گروهی ب

پژوهش مشخصی انجام نشده است. بنابراین، این پژوهش 
ي شناختی محض را به  ي پلی است که حوزه به منزله

ي نفوذ پذیري مرتبط می کند. به عبارت دیگر این  حوزه
هاي پژوهشی مناسبی را براي  تواند رهیافت پژوهش می

هش اجتماعی فراهم نماید. ب) این پژو -ي شناختی حوزه
آزمون دیگري بر این نکته است که وقتی تکالیف عرضه 

شناختی تصریح  هاي روان ها در موضوع ي به آزمودنی شده
هاي غیر ضروري کاسته  یابند و از دشواري و تفکیک می

یابد، امري  ها بهبود بیشتري می شود عملکرد آزمودنی می

                                            
 گروهی فشار تأثیر تحت افکار و اعمال تغییر" است عبارت همرنگی. ٣

  ).1968 کیسلر، از نقل به ،1381 لطفی،( "واقعی یا ذهنی
3. Wooders 

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 8138، پاییز 1فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن سال اول، شماره 

23 

 

و حتی در » واسون«که به وضوح در تکلیف استداللی 
پیاژه همیشه مورد بحث محققان بوده است. ج) کارهاي 

اي  اهمیت دیگر، تفکیک استدالل ها و سنجش مقایسه
هایی که بین  هاي بین آنها است. د) مقایسه سطح دشواري

هاي واسون (در تکلیف  هاي این آزمایش و آزمایش داده
ي همرنگی) صورت  استداللی) و آزمایش اَش (در حوزه

ي  دربارهه) و تاریخی دارد. گیرد، اهمیت فرهنگی  می
سنجش فشار گروهی ذهنی، پژوهش آزمایش مشخصی 

هاي  ي داده انجام نشده است. سنجش این متغیر و مقایسه
آن با داده هاي حاصل از اعمال فشار گروهی واقعی در 

و  )هاي پیشین اهمیت علمی قابل توجهی دارد آزمایش
هاي  اهمیت دیگر این پژوهش تصریح و تفکیک گونه

مختلف افراد ناهمرنگ و کیفیت و کمیت پاسخگویی آنها 
  در برابر فشار گروهی است.

با توجه به تحلیلی که از مطالعات پیشین به عمل آمده 
هاي این آزمایش به قرار زیر  تصریح و تفکیک فرضیه

است: الف) فشار گروهی ذهنی بر استدالل انتزاعی اثر 
تدالل نوع رفع تالی معنا داري دارد. ب) سطح دشواري اس

بیشتر از استدالل نوع وضع مقدم است. ج) میزان پاسخ 
ها به آزمون استدالل انتزاعی بیشتر از  درست آزمودنی

هاي پیشین است. د) نسبت افراد ناهمرنگ، کامالً  آزمایش
همرنگ و افرادي که حداقل یک بار فشار گروهی را 

زمانی "و  "اَش"هاي  پذیرفتند، در این آزمایش و آزمایش
  متفاوت است. "و همکاران

  روش تحقیق
در این پژوهش جهت پاسخ به سؤاالت مطرح شده، 
از جامعه آماري دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تصادفی از  –اي  نفر به روش خوشه 103تنکابن، تعداد 

شناسی انتخاب شد و به دو گروه کنترل  دانشجویان روان
نفر) تقسیم شدند. روش  52ش (نفر) و گروه آزمای 51(

تصادفی در سه سطح این پژوهش اعمال شد: الف) در 
هاي  ها ب) در تخصیص آنها به گروه انتخاب آزمودنی

پژوهشی ج) در تعیین کاربندي آزمایشی به گروه آزمایش. 
نفر دختر  88نفر پسر و  15در مجموع از این تعداد نمونه 

 10و در گروه آزمایش و نفر از پسران دانشج 5اند که  بوده
نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. طرح آزمایش، پیش 

پس آزمون با گروه کنترل و روش آماري مقایسه  -آزمون
هاي مستقل (روش نمرات افتراقی) بوده است.  میانگین
ها در پیش آزمون به آزمون استدالل انتزاعی  آزمودنی

از اجراي پس  پاسخ دادند، قبل "تکلیف انتخاب واسون"
آزمون گروه آزمایش در معرض فشار گروهی ذهنی قرار 

هاي دیگر پژوهش  گرفت. ضمناً براي پاسخگویی به سؤال
ها در  ) مقایسه نسبت پاسخدهی درست آزمودنی1(

) مقایسه نسبت 2استدالل نوع وضع مقدم و وضع تالی، 
ها در آزمایش واسون و این  پاسخدهی درست آزمودنی

مقایسه نسبت افراد مستقل در آزمایش اَش و ) 3آزمایش 
) مقایسۀ نسبت افراد کامالً همرنگ در این 4این آزمایش 

) مقایسۀ 5اَش و زمانی و همکاران  آزمایش، آزمایش 
نسبت افرادي که در آزمایش اَش حداقل یکبار با منبع 

دست  اند و نسبتی که در این آزمایش به نفوذ همرنگ شده
 103هاي پیش آزمون  ها از داده مقایسه آمده است. در این

هاي آزمایش و کنترل استفاده شده است و  آزمودنی گروه
تفاوت نسبت دو صفت در "ها با به کارگیري روش  داده

آزمون تفاوت نسبت ") و 1(مقایسۀ  "یک جامعه واحد
(براي مقایسه  "صفت در یک جامعه با یک نسبت معین

 یل قرار گرفتند.) مورد تجزیه و تحل2،3،4،5هاي 

  . انتخاب نمونه به تفکیک گروههاي کنترل و آزمایش1جدول شماره
  کل  گروه آزمایش  گروه کنترل  

  88  47  41  دختر
  15  5  10  پسر
  103  52  51  کل

  1تکلیف انتخاب واسون  
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شناس انگلیسی به نام پیتر  این آزمون توسط یک روان
نطبق بر همه ابداع شده است. این تکلیف کامالً م 2واسون

بر قواعد استدالل  اَشکال استدالل قیاسی نیست ولی مبتنی 
اي از این تکلیف که بارها در  شرطی است. نسخه

 4هاي مختلف مورد استفاده قرارگرفته، داراي  پژوهش
است. به   7و  R ،G ،2ي  کارت با نمادهاي قابل مشاهده

ها تصویر این چهار کارت و یک قاعده داده  آزمودنی
در یک طرف کارت وجود  Rاگر یک حرف "شود:  یم

در طرف دیگر آن قرار  2داشته باشد، آنگاه یک عدد 
هایی را انتخاب  تکلیف آزمودنی این است که کارت "دارد

کند (آیزنک و کین،  کند که درستی این قاعده را آزمون می
2005.(  

که زیرساخت  - "اگر ... آنگاه"-الذکر  در قاعده فوق
توان آن را به صورت کلی  ل شرطی است، مییک استدال
نیز نگاشت. در این گونه  qآنگاه  pي اگر  و نمادینه

قواعد، چهار استدالل شرطی مستتر است که دو گونه آن 
و  pي آن نامعتبرند. دو گونه معتبر آن،  معتبر و دو گونه

not q و رفع  3و یا به تعبیر منطق کالسیک ما، وضع مقدم
و یا وضع  not pو  qه استدالل نامعتبر آن و دو گون 4تالی
ها  گونه آزمایش است. در این 6و نفی مقدم 5تالی

و  R (p)ها براي اتخاذ پاسخ صحیح باید حرف  آزمودنی
-10فقط "را انتخاب کنند، گفته شده است (not q) و  7
درصد دانشجویان دانشگاه قادر به  انجام این کار  5

 (not q) 7). انتخاب 2005(آیزنک و کین،  "اند بوده
تواند قاعده را ابطال  ضروري است چون این کارت می

رسد این  در طرف دیگر آن باشد. به نظر می Rکند، اگر 
ها دشواري  ي اجرا براي آزمودنی آزمون با این نحوه

مضاعفی دارد. اول این که در این تکلیف با نمادها کار 
، به عبارت شود شده و هیچ مضمونی در آن مشاهده نمی

                                                                
1 .Wason`s selection Task 
2 .Peter Wason 
3 .Affirming the antecedent (Modus ponens) 
4 .Denying the consequent (Modus tollens) 
5 .Affirming the consequent 
6 .Denying the antecedent 

دیگر کامالً انتزاعی است. در زندگی روزمره و یا حتی 
به  –علمی، افراد با مضامین سروکار دارند و نه نمادها 

هاي خاصی مثل ریاضی کار  استثناء کسانی که در رشته
ها و سپس  کنند. بنابراین نزول این نمادها به واقعیت می

است و  ها کار شاقی انجام عمل استنباط براي آزمودنی
توان گفت این تکلیف از مصادیق استدالل  درستی می به

ي دیگري که به دشواري کار افزوده  انتزاعی است. اما نکته
است و ربطی به اساس آزمون ندارد و در واقع شکلی از 
متغیر مزاحم است سنجش چند استدالل در قالب یک 

ها را  کدام کارت"ها است: که  درخواست کلی از آزمودنی
. به "توانید آن قاعده را آزمون کنید تخاب کنید میان

عبارت دیگر، آزمودنی باید بتواند از همین درخواست 
کلی ابعاد مختلف استدالل را به نحو شهودي بسنجد و دو 
کارت را که نمایانگر دو پاسخ معتبرند انتخاب کند. عدم 
صراحت و درخواست تفکیکی احتماالً از عوامل کاهش 

ها است. (در  هاي درست از سوي آزمودنی گزینش پاسخ
ها به صورت زیر دشواري  این پژوهش با تفکیک سنجه

دوم از آزمون برداشته شد). تصویر چهار کارت به همان 
در  R(اگر یک حرف -صورت استاندارد و نیز آن قاعده

در  2یک طرف کارت وجود داشته باشد، آنگاه یک عدد 
شود، اما  دنی عرضه میطرف دیگر آن قرار دارد) به آزمو

به جاي درخواست کلی، سه درخواست مشخص در قالب 
شود: آزمون اول: کدام کارت را  سه آزمون مطرح می

قاعده فوق "ي  توانید فرضیه گردانید می انتخاب کنید و بر
را آزمون کنید؟ آزمون دوم: کدام کارت را  "درست است

ه را که توانید این فرضی انتخاب کنید و برگردانید می
را آزمون کنید؟  "قاعده فوق ممکن است درست باشد"

آزمون سوم: کدام کارت را انتخاب کنید و برگردانید 
را  "ي فوق غلط است قاعده"توانید این فرضیه را که  می

  آزمون کنید؟
تکلیف  1روایی محتوايآزمون.  7روایی و پایایی

واسون مبتنی بر اعتبار و صدق منطقی آن است. اصول 
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اند و بنابراین قواعدي که این  یننطقی کامالً روشن و معم
هایی را که نامعتبر یا  کند و یا استدالل تکلیف آزمون می

ي آنها منطبق بر منطق کالسیک و  کند، همه معتبر تلقی می
منطق ریاضی است. اگرچه این موازین و قواعد براي 

شود اما انتظارهایی که از آزمودنی  آزمودنی بیان نمی
بر  هاي او، مبتنی  ابی از پاسخي ارزشی رود و نحوه می

و خوانساري،  1368قواعد منطقی است (ر. ك موحد، 
1369.(  

 93/0پایایی تکلیف انتخاب واسون در یک مطالعه 
). ضمناً جالب است 2007و همکاران،  2بوده است (رییس

بدانیم در سنجش استدالل انتزاعی، این آزمون از 
مایشی است. در هاي آز پرکاربردترین آزمونها در پژوهش
 science direct ،767حال حاضر فقط در سایت علمی 

مورد پژوهش وجود دارد که از این آزمون استفاده 
  اند. کرده

ها و  اساساً بنابر هدف سنجشروش نمره گذاري. 
هاي صحیح و یا  هاي پیشین، میزان پاسخگویی آزمایش

ین ي دشواري ب میزان توانایی استدالل انتزاعی و نیز درجه
هاي مختلف شرطی مورد توجه پژوهشگران  استدالل

هاي صحیح  است. در این چارچوب میزان کمی پاسخ بوده
چه در این پژوهش  و غلط مبنا و مالك محاسبه است. اگر

گویی به برخی سؤاالت، این مبنا و مالك  نیز براي پاسخ
ي  (طراحی سه آزمون در تکلیف انتخاب واسون و محاسبه

هر فرد) لحاظ شده است ولی براي پاسخ به  سه نمره براي
سنجش  تأثیر فشار گروهی بر -سؤال اصلی این آزمایش

مالك و مبناي مقایسه بین دو گروه  -استدالل انتزاعی
ها در  هاي آزمودنی کنترل و آزمایش میزان تغییر استدالل

هاي غلط  پس آزمون و در جهت فشار گروهی و یا پاسخ
ي نهایی،  ه البته در محاسبهگروه مرجع بوده است. ک

آزمون و  ي پس نمرات افتراقی حاصل از مقایسه
  آزمون دو گروه مورد توجه پژوهشگر بوده است.  پیش

                                                                
1 .content validity 
2 .Reis , D. L. & et al 

  سنجش فشار گروهی 
به عنوان متغیر  "فشار گروهی"در این پژوهش از 

مستقل استفاده شده است. بعد از اجراي پیش آزمون براي 
براي گروه  -اجرا شد که به صورت یکسان - هر دو گروه

آزمایش در مقدمه برگه آزمون، اطالعاتی از نتیجه اجراي 
قبلی این آزمون توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه جهت 

  اعمال فشار گروهی ذهنی با مضمون زیر ارایه شده است:
نفر از اعضاي  60با توجه به اطالعاتی که قبالً از 

مده است این دست آ ي این آزمون به هیأت علمی درباره
نظر  هاي قبلی خود تجدید فرصت را دارید که در پاسخ

  کنید:
را  2ها کارت  درصد آزمودنی 70در آزمون اول: 

  اند. انتخاب کرده
را  7ها کارت  درصد آزمودنی 70در آزمون دوم: 

  اند. انتخاب کرده
را  Gها کارت  درصد آزمودنی 70در آزمون سوم: 

  اند.  انتخاب کرده
اده شده، کامالً غلط بوده است. در آزمون اطالعات د

و در  2در آزمون دوم پاسخ درست  Rاول پاسخ درست 
بوده است. اتخاذ این  7آزمون سوم پاسخ درست کارت 

به دو  -هاي گروه مرجع غلط باشد این که پاسخ - تدبیر
ي این قبیل  دلیل بوده است: یک این که مطابق پیشینه

القاي پاسخ غلط بوده  ها، گروه همیشه درصدد پژوهش
است و نه پاسخ درست. ثانیاً اگر اعمال فشار گروهی در 

ها هم به  هاي درست باشد، و آزمودنی جهت اتخاذ پاسخ
اي و به هر دلیل دیگر به پاسخ درست دست یابند  گونه

یابد. بنابراین براي حذف  این دو اثر با یکدیگر تداخل می
کدیگر تفکیک شدند و در این متغیر مزاحم این دو اثر از ی

کمیت متغیر وابسته میزان تغییرات در جهت فشار گروهی 
  است. مالك ارزشیابی نهایی بوده
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  نتایج 
نتایج توصیفی حاصل از نمرات افتراقی گروه کنترل و 

دهد که از مجموع سه تغییر ممکن براي  آزمایش نشان می
    هر فرد، میانگین تغییر گروه آزمایش در جهت فشار

  
گروهی، بیشتر از گروه کنترل بوده است (گروه کنترل 

907/0=,sd23/0=X 51=N و گروه آزمایش
107/1=,sd23/0=X 51=N.(  

  . نتایج توصیفی حاصل از نمرات افتراقی گروه کنترل و آزمایش2جدول شماره 
 انحراف معیار میانگین تعداد  گروهها

  907/0  23/0  51  گروه کنترل

  107/1  09/1  52  گروه آزمایش

ي تأثیر فشار گروهی بر استدالل  جهت آزمون فرضیه
هاي کنترل و آزمایش  هاي پس آزمون گروه انتزاعی، نمره

آزمون کسر، و دو دسته نمره نهایی از گروه کنترل  از پیش
هاي  و گروه آزمایش با استفاده از روش مقایسه میانگین

  .1) با یکدیگر مقایسه شدندTمستقل(آزمون
هاي دو گروه  ها، واریانس ز بررسی میانگینپیش ا

هاي معناداري با یکدیگر  مقایسه شدند که تفاوت
  که الف)  . ولی از آنجا)sig 825/4 =F. 03/0داشتند(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 آزمایشی هاي طرح چنین آماري تحلیل و تجزیه صحیح هاي روش از یکی. 1

 ص ،1374 دالور،( است افتراقی نمرات طریق از ها گروه هاي میانگین مقایسه
331.(  

نمایی و بدون کجی شدید است و ب)  توزیع نمرات تک 
هاي دو  حجم دو گروه با هم برابر و نسبت بین واریانس

نتایج دقیقی نشان  tاست، باز هم  1بر  4  نمونه کمتر از
اجرا شد و نتایج نشان داد که  t، بنابراین آزمون 2دهد می

درصد، فشار گروهی موجب تغییر  99با اطمینان بیش از 
غلط گروه   هاي استدالل انتزاعی افراد در جهت پاسخ

ها در  . داده)tc 101=,d.f 358/2=01/0ta,=311/4(شود  می
  ه است:جدول زیر آمد

                                            
  ).330، ص 1370هومن (ر.ك به  .2
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  هاي مستقل از طریق نمرات افتراقی ي میانگین . آزمون مقایسه3جدول شماره 
  هاي افتراقی کنترل و آزمایش ي میانگین مقایسه  ها ي واریانس مقایسه

Sig F T df sig  01/0 tα 

030/0  825/4  311/4  101  000/0  358/2  
ها در  دشواري بیشتر آزمودنی"جهت آزمون فرضیه 

، از "فع تالی، در مقایسه با استدالل وضع مقدماستدالل ر
آزمون تفاوت نسبت دو صفت در یک جامعه واحد، 

نفر آزمودنی در پیش آزمون هر دو  103استفاده شد. از 
، و "وضع مقدم") در استدالل P 0 /475(نفر 49گروه، 

در استدالل رفع تالی پاسخ درست ) =P 359/0(نفر  37

 01/0ا به لحاظ آماري در سطح ند. این تفاوته ارایه داد
به عبارت ). 01/0za 4/2=,z  103=N=32/2دار بود ( معنا

ها در استدالل  شد آزمودنی بینی می که پیش دیگر همانطور
هاي این مقایسه در  رفع تالی دشواري بیشتري داشتند. داده

  جدول زیر آمده است:

  ها در استدالل رفع تالی و وضع مقدم دهی آزمودنی ي سطح دشواري پاسخ . مقایسه4جدول شماره 
در  درست  پاسخ   

  استدالل وضع مقدم
در  درست  پاسخ 

  استدالل وضع تالی
 

آزمون  پیش
هاي  گروه
و کنترل  آزمایش 
103 N=  

 P Z 01/0  نسبت  فراوانی  نسبت  فراوانی

Zα= 

sig 

49  475/0  37  359/0  417/0  41/2  32/2  01/0  

ي اجراي تکلیف  اولیه آزمون دیگر مربوط به یافته
واسون بر روي دانشجویان بود که میزان پاسخ درست به 

شد که  بینی می داد. پیش درصد نشان می 5-10تکلیف را 
ها و نیز تصریح و تفکیک  به توسعه آموزش توجه  با 

ها، این میزان باید افزایش پیدا کند.  درخواست از آزمودنی
که از میزان پاسخ  نرغم ای بینی به براي آزمون این پیش

 "رفع تالی"  ترین موقعیت استدالل یعنی درست به دشوار
اکثر میزان پاسخ درست پیشینه پژوهش  استفاده و نیز با حد

درصد بود مقایسه کردیم باز هم میزان پاسخ  10که 
هاي  داري از نتیجه آزمایش نحو قابل توجه و معنا درست به

  )N,358/2 =01/0za ,51/5=Z =103( بودگذشته بیشتر 

  هاي درست در استدالل رفع تالی هاي درست در پژوهش واسون و نسبت پاسخ ي نسبت پاسخ . مقایسه5جدول شماره 
آزمون  پیش

و  گروههاي آزمایش
  کنترل

N P0 P1 P  Z 01/0 Zα= Sig 

110  10/0  359/0  359/0  51/5  32/2  01/0  

ر نتایج جالب توجه دیگري نیز به دست آمده است د
آزمودنی) در  50نفر از  13درصد (یعنی  26آزمایش اَش 

، ص 1381هیچ کوششی همرنگی نشان ندادند(لطفی، 
). در این پژوهش نسبت کسانی که در هیچ آزمونی 131

اند،  نظر خودشان را بعد از اعمال فشار گروهی تغییر نداده
آزمودنی گروه  52نفر از  23را تشکیل دادند (45/0

تفاوت این میزان از افراد مستقل و آزمایش)، که 

اَش کامالً  با میزان نشان داده شده در آزمایش 1ناهمرنگ
. تمام )01/0za ,52=,N 79/2=Z=32/2(دار است  معنا

اند  که در آزمایش اَش برخالف نظر گروه عمل کرده کسانی
با عنوان کلی افراد ناهمرنگ و مستقل تلقی شدند، اما در 

نفر  23اند. از این  ي آنها شناسایی شدهها آزمایش گونه این
درصد) بر  35نفر ( 8درصد) بر پاسخ نادرست ، 30نفر ( 7

درصد) بر  13نفر( 3هاي درست و نادرست،  پاسخ

                                            
1 . Nonconformist 
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نفر  5هاي کامالً درست خود اصرار ورزیدند و  پاسخ
هاي غلط  آزمون پاسخ درصد) در پس 21باقیمانده (

هاي  داده .تخاب کردندان –مغایر با نظر گروه  –دیگري را 
  این مقایسه در جدول زیر آمده است:

  ي نسبت افراد ناهمرنگ در آزمایش اَش و این آزمایش هاي مقایسه . داده6جدول شماره 
N 0 P 1 P Z 01/0 Zα= Sig. 

52  26/0  45/0  79/2  32/2  01/0  
 10نفر) در  4ها ( درصد از آزمودنی 8در آزمایش اَش 
هاي نادرست  کوشش) با پاسخ 12(از کوشش و یا بیشتر 

 20گروه همرنگ شدند و در آزمایش زمانی و همکاران 
هاي  درصد از آزمودنی 17درصد ، اما در این آزمایش 

آزمون "گروه آزمایش پاسخ غلط گروه نفوذ را پذیرفتند. 
 "تفاوت نسبت صفت در یک جامعه با یک نسبت معین

) 17/0ن آزمایش (نشان داد که نسبت به دست آمده در ای
) معنادار 1371) (20/0با آزمایش زمانی و همکاران (

، اما این نسبت با )01/0za ,52=,N 57/0=Z=32/2(نیست 
 05/0za=64/1(معنادار است  05/0آزمایش اَش در سطح 

,52=,N 73/1=Z( هاي این دو مقایسه در دو جدول  داده
  زیر آمده است:

  هاي افراد کامالً همرنگ این آزمایش با آزمایش زمانی و همکاران نسبتهاي مقایسه  . داده7جدول شماره 
N 0 P 1 P Z 01/0 Zα= Sig. 

52  20/0  17/0  57/0  32/2  _  

  
  هاي افراد کامالً همرنگ این آزمایش با آزمایش اَش هاي مقایسه نسبت داده. 8جدول شماره 

N 0 P 1 P z 05/0 Zα= Sig. 

52  08/0  17/0  73/1  64/1  05/0  

ها حداقل یکبار  درصد از آزمودنی 74در آزمایش اَش 
با گروه همرنگ شدند و پاسخ غلط گروه را پذیرفتند. در 

درصد از افراد گروه آزمایش حداقل در  55این آزمایش 
اند و  یک پاسخ تحت تأثیر فشار گروهی ذهنی واقع شده

آزمون "هاي خود را در جهت گروه تغییر دادند.  پاسخ

 "نسبت صفت در یک جامعه با یک نسبت معین تفاوت
 01/0za=32/2(نشان داد که این تفاوت معنادار است 

,52=,N 79/2=Z(. هاي این  مقایسه در جدول زیر  داده
  آمده است:

  هاي مقایسه نسبت افراد همرنگ در این آزمایش و آزمایش اَش . داده9جدول شماره 
N 0 P 1 P Z 01/0 Zα= Sig. 

52  74/0  55/0  79/2  32/2  01/0  

  بحث و نتیجه گیري 
را بر استدالل  "تأثیر فشار گروهی ذهنی" این پژوهش

انتزاعی بررسی کرده است. این موقعیت آزمایشی چند 
ها در معرض  ویژگی متمایز داشته است: الف) آزمودنی

اند. ب) متغیر وابسته  فشار گروهی واقعی و مستقیم نبوده
 "استدالل انتزاعی"شناختی یعنی  ترین فعالیت نیز عالی

هاي طراحی شده  بوده است. به عبارت دیگر آزمون
ي پژوهش، نه در  قابلیت صدق و کذب داشتند. در پیشینه

به معنایی که در این پژوهش مورد -بحث استدالل انتزاعی

و نه در بحث فشار گروهی ذهنی،  -ایم بررسی قرار داده
آنها بر یکدیگر مورد روابط این دو متغیر و اثرگذاري 

بررسی قرار نگرفته است. احتماالً این پژوهش اولین 
آزمایش نظامدار از بررسی تأثیر فشار گروهی ذهنی بر 
استدالل انتزاعی است. به هر حال آشکار شد که فشار 
گروهی ذهنی بر تغییر استدالل انتزاعی در جهت 

درصد  55گذارد.  هاي غلط گروه مرجع اثر می پاسخ
نفر)، حداقل یکبار تسلیم فشار  29اي گروه آزمایش(اعض

گروهی ذهنی شدند. این مقدار در میزان گزارش شده اَش 
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داري کمتر است. شاید برخی  ي معنا درصد) به گونه 74(
درصد  87ها کمک کند: الف)  تمایزات به تبیین این تفاوت

که در آزمایش  هاي این پژوهش مؤنث، در حالی آزمودنی
سال از  50ها مذکر بودند. ب) بیش از آزمودنیاَش همه 

گذرد و بنابراین  اجراي اولین آزمایش توسط اَش می
تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و آموزشی فراوانی 

هاي مختلف پدید آمده است. ج) تفاوت در  در کشور
گیري نوع فشار گروهی(فشار گروهی در این پژوهش  بکار

ش اَش به صورت واقعی و به صورت ذهنی و در آزمای
) نوع همستقیم اعمال شده است)، د) تفاوتهاي فرهنگی 

متغیر وابسته، که در این پژوهش یک تکلیف استداللی 
  کامالً انتزاعی انتخاب شده است.

داري  ها هم تفاوت معنا ها و همرنگ در میزان ناهمرنگ
درصد افراد کامالً همرنگ به  17وجود داشته است. 

انی و همکاران نزدیک است، ولی میزان افراد آزمایش زم
هاي  درصد) در این آزمایش با آزمایش 34مستقل (

دهد و اگر این تعداد  گذشته تفاوت آشکاري را  نشان می
را به تعداد افراد ضد همرنگ (کسانی که تغییر در 

دهی آنها خالف جهت نظر گروه بوده است) اضافه  پاسخ
درصد نیز  45بته در بین این رسد. ال درصد می 45کنیم به 
ي مهم این است که در این  هایی وجود دارد. نکته تفاوت

هاي مختلف پاسخگویی در میان افراد  آزمایش گونه
که در آزمایش اَش  ناهمرنگ مشخص شده است. در حالی

است.  اي نشده گروهی اشاره هاي درون به این تفاوت
درصد) به 13( درصد کمی را  اي از کل این افراد که گونه

هاي درست  اند که بر پاسخ اند، کسانی خود اختصاص داده
پیشین خود تأکید ورزیدند . با توجه به این که افراد 

گیرند و افراد  مستقل و منطقی در بعد معنایی قرار می
معنایی اندك -بینی نظریه طبیعی معنایی براساس پیش

است.  بینی شمارند، این نتیجه مؤید مناسبی بر این پیش
اند که در واکنش به اعمال نفوذ گروه ،  بعد از آن گروهی

هاي غلط گروه  غیر از پاسخ -هاي غلط دیگري  پاسخ

 1همرنگ  توان ضد اند. اینها را می را انتخاب کرده -نفوذ
دهند.  ها را تشکیل می درصد از ناهمرنگ 21نامید که 

هاي نادرست پیشین خود  سپس گروهی که بر پاسخ
درصد). باالترین میزان در میان 30ري کردند (پایدا

هاي  ها مربوط به گروهی است که بر پاسخ ناهمرنگ
درصد).  35درست و نادرست پیشین خود تأکید کردند (

دهد که ناهمرنگی الزاماً ارزشمند  این نتایج نشان می
که قبأل این موضوع به لحاظ نظري  نیست. بلکه همانطور

ده است، مهم این است که ) بحث ش1381توسط لطفی(
  پاسخ فرد ناهمرنگ از چه کیفیتی برخوردار است.

ها در بعد از پایان  آگاهی از تبیینی که خود آزمودنی
تواند جالب  آزمایش از پاسخ هاي خود به عمل آوردند می

هاي دیگر باشد.  ي پژوهش توجه و نیز برانگیزاننده
تسلیم شان  (کسانی که کامالً همرنگ گروه شدند، در تبین

هاي غلط متوسل  در برابر فشار گروهی ذهنی، به توجیه
شدند! و یا اهل ریسک نبودند، پیروي از اکثریت مطمئن 
به خود نبودن، عضو هیأت علمی بودن گروه مرجع، اشاره 

ها آنهایی که بر پاسخ درست خود  کردند). در گروه مستقل
به پافشاري کردند بر کسب تجربه، اتکاء و اطمینان 

استدالل خود، و عالقه به تصمیم گیري فردي و آنهایی که 
هاي غلط  به پاسخ غلط خود اصرار ورزیدند، توجیه

هاي  منطقی و اطمینان به خود و اجتناب از پذیرش انتخاب
  دیگران را مطرح کردند. 

هاي  که آمده است مالحظه و بررسی تفاوت همانطور
هاي  ز پژوهشتوجهی بسیاري ا رغم بی به -گروهی درون

ها و ابتناء نتایج پژوهش بر  آزمایشی به این تفاوت
مهم  -مشاهدات بدست آمده از اکثریت اعضاء گروه

گروهی و  هاي درون غفلت از تفاوت  ي است. پدیده
گیري نهایی پژوهش مبتنی بر باالترین فراوانی به  نتیجه

دست آمده در پژوهش کردن و به این ترتیب تحریف 
ها قبالً در چارچوب پژوهش  مستتر در دادهبرخی حقایق 
معنایی نسبی مورد نقد و  –طبیعی–ي  و طرح نظریه

                                            
1 .Ant conformist 
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). توجه به این 1381بررسی قرارگرفته است (لطفی، 
هاي ناهمگون، نه تنها اهمیت نسبی هر نوع  واقعیت

دهد، بلکه  ها نشان می ورزي را در این گونه موقعیت کنش
هاي جدید پژوهش نیز  به توصیف، تبیین و حتی رهیافت

  کند. کمک مؤثّري می
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reasoning in group direction. Also, "test of 
independence ratios difference in unit 
population" showed that participants and 
more difficulty in the reasoning of the kind 
of "modus tollens". Also according to the 
changes in the research test and separation 
and lucidity of applications the ratio of the 
correct answer (0/359) of subjects was more 
meaningful than pervious tests. Other 
comparisons with Ash test and Zamani & et 
al test (1371) showed that a) the ratio of 
nonconformists in Ash test (0/26) to that 
ratio in this experiment (0/45) had 
meaningful difference. b) The ratio of 
perfect conformists in this experiment (0/17) 
to that ratio in Zamani & et al test (0/20) had 
not meaningful difference; but the same ratio 
with Ash test (0/08) is. C) The ratio subjects 
that in Ash test conformed at least once with 
group (0/74), but that ratio in this experiment 
was 0/55, that statistical test showed 
meaningful difference among them. The 
findings were discussed on the basis of 
background and the distinctions of this test 
and also relative natural semantic theory. 
Key words: group pressure- abstract 
reasoning- conformity- independence,            
nonconformity. 
 
 
 

Abstract 
This test was accomplished for examining 

below cases: a) the effect of group pressure 
on abstract reasoning b) the difficulty ratio 
of the subjects in the reasoning of "modus 
tollens" c) the different ratio of the correct 
answer of subjects in pervious tests and 
present test d) the relative difference of intra 
group with Ash experience; subjects were 
selected from the undergraduates students, 
studies was selected by 103 people (51 
people in control group and 52 people in 
experiment group). The random method has 
been applied in three levels: 1) the selection 
of subjects 2) assignment of subjects in 
control group and test group 3) 
determination experimental variables. Then 
the subjects were assessed by pretest-posttest 
design with control group and statistic 
method of T test (independent analogy and 
with the different scores) and abstract 
reasoning test "Wason selection task" and 
experimental variable of applying mental 
group pressure. The results with a less than 
0.001 shows that group pressure will 
increase the abstract error. On the other 
hand, experimental variable of group 
pressure has been caused the change of the 
method of subjects
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