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مدل فرایند ادراکی
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یگرفرایند توجه به برخی اطالعات دریافت شده از طریق حواس ما و نادیده گرفتن برخی د•

تعریف

اندازه، شدت، حرکت، تکرار و تازگی •

.  ی باشدتوجه انتخابی تحت تأثیر ویژگی های شخص یا شیء ادراک شده، م

وجه قرار یک چراغ قرمز کوچک چشمک زن بر روی کنسول ایستگاه پرستاری به سرعت مورد ت•
د و یک رویدا( حرکت)، چشمک زن (شدت)می گیرد به این دلیل که روشن و درخشان است 

(.تازگی)نادراست 

مثال

فرایند انتخابی
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ماسویازدیگراندرکچگونگی•

اجتماعیادراکفرایند

درافرادطبقه بندیبامقایسهواستمقایسه ایفرایندیکاجتماعیهویت•
.می شودآغازمجزاگروه های

نظردرراویفردیهویتمشهدیفردیکمشاهدهباافرادمثالبه طور•
.می دانندهامشهدیگروهاصلینمایندهرااوعوضدرونمی گیرند

هکافرادیازراهامشهدیتامی دهدرااجازهاینشمابهدسته بندیاینسپس•
.سازیدمتمایزمی کنندزندگیسبزوارونیشابوردر

طبقه بندی

هویت و ادراک اجتماعی



99

www.mjahangir.ir

شبیهبسیاروهگرهردرافرادکهکنیمفکراین گونهتاداریمتمایلمامقایسهفرایندساده سازیبرای•
.هستندیکدیگربه

دارندایمشابهشخصیت هایونگرش هامجموعدرهامشهدیمی کنیمفکرمامثالبه طور•
.هستندداراراخودویژگی هایمجموعههاسبزواریهمهدرحالی که

خودیاجتماعهویتبهماکههنگامی امااستداراراخودفردبهمنحصرویژگی هایفردیهرالبته•
راواقعیتازخشباینمی اندیشیمگروه هاسایردرافرادبهنسبتمقایسهچگونگیبهومی کنیمفکر

.می گیریمنادیده

یکسان سازی

گروه هاینبگروه ها،سایردرافرادبهنسبتخودگروهدرافرادبهمطلوب ترصفاتدادننسبتباما•
.می شویمقائلتفاوت

به صورتهستندیکدیگرباتعارضدرگروه هاکههنگامی اماهستندنامحسوساغلبتمایزاتاین•
.می یابندگسترشبدهاوخوب هاتقابل

تمایز

هویت و ادراک اجتماعی



1010

www.mjahangir.ir

فرایند ادراک

هویت اجتماعی و تصور قالبی

نظریه اسناد

پیشگویی کام بخش

سایر خطاهای ادراکی

بهبود ادراک

یادگیری در سازمان

از یادگیری فردی تا یادگیری سازمانی

مباحث فصل



1111

نظریه اسناد
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سا  اسارخدادیکیاشدهمشاهدهرفتاریکآیااینکهمورددرتصمیم گیری•
.(رونیبیعوامل)استمحیطازناشییاو(درونیعوامل)می شودایجادفردتوسط

چیست؟دربارهاسنادنظریه

لعوامبهیاراآنمانکندشرکتمهمجلسهیکدرهمکارانازیکیچنانچه•
.(غیرهواستانگیزهفاقدیاواستفراموش کارماهمکار)می دهیمنسبتدرونی

یایخانوادگاضطراریموقعیتترافیک،)می دانیمآنمنشأرابیرونیعواملیا•
.(استشدهجلسهدرویحضورازمانعکهشرایطیسایر

مثال

نظریه اسناد
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.(باالهمسانی)باشدشدهتکرارگذشتهدرفردازشدهمشاهدهرفتار•

.(کمایزتم)داردمشابهیرفتارمختلفموقعیت هایدروافرادسایربهنسبتاو•

.(کمهمرایی)نمی کنندرفتارروشاینبهمشابهشرایطدرافرادسایر•

درونیاستناد

کمهمسانی•

باالتمایز•

باالهمرایی•

بیرونیاستناد

سه قانون اسنادی
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(کمهمسانی)استنمودهتولیدراکیفیتیبامحصوالتدستگاههمینباگذشتهدرفرداینچنانچه•

(باالتمایز)می کندتولیددستگاه هاسایردرمطلوبکیفیتبامحصوالتی•

،(باالهمرایی)کرده اندتولیدپایینکیفیتبامحصوالتیماشیناینبااخیرا کارکنانسایر•

:استبیرونیاستنادصورتیدر.می کندتولیدپایینکیفیتبامحصوالتیخاصدستگاهیکباروزیکدرکارکنانازیکی

.(باالهمسانی)کندتولیدنامطلوبکیفیتبامحصوالتیدستگاهاینبامعمولبه طورفرد•

(کمهمرایی)کنندتولیدباالکیفیتبامحصوالتیدستگاهاینبه وسیلهکارکنانسایر•

(کمتمایز)نمایدتولیدپایینکیفیتبامحصوالتینیزدستگاه هاسایردرفرداین•

:استدرونیاستنادصورتیدر

مثال
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اسناداساسیخطای

ویرفتاربروزاصلیعلتبه عنوانموقعیتازبیشفردگرفتننظردربهتمایل•

ه گرنظارفردکهداردوجودبیشتراحتمالاینشود،حاضرخودکارسردردیرکارمندیاگر•
.بداندرفتاراینعلترااحتمالیبیرونیعواملاینکهتابداندفردتنبلیازناشیراتأخیراین

Self-Servingخودنفعبهجانب داری Bias

عواملهبشکست هاودرونیعواملبهمطلوبنتایجوموفقیت هادادننسبتبرایفردتمایل•
.بیرونی

 دانندمیشرکتموفقیتدلیلراخودفردیصالحیت هایاساسا  مدیرانساالنهگزارش هایدر•
.می کنندتلقیشرکتشکستدلیلرابیرونیعواملو

خطای اسناد
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کهندکعملروشیبهفردآنشودباعثدیگرفردیکمورددرماانتظاراتکهمی دهدرخزمانی

.استاثرگذارواقعیتبرماادراک،به عبارت دیگر.استماانتظاراتراستایدر

Self-Fulfilling Prophecyپیشگویی کام بخش
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خودهواقع بیناندرعین حالومثبتانتظاراتدارندنیازرهبران•
.دنماینحفظودهندگسترشکارکنانتمامبهنسبترا

بخشکامپیشگوییازاصلیدرس

وویژگی هاایجادبرکهاستسازمانیرفتارابعادازیکی•
قابلتدروداردتمرکزمؤسساتیاافراددروندرمثبتصفات

.استاشتباهاتوخطاهابرتمرکزبا

مثبتسازمانیرفتار

پیشگویی کام بخش
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ژگیوییکمبنایبرمعموال کهفردیکازماکلیبرداشتکهمی دهدرخزمانی
.می سازدمخدوشراشخصصفاتسایرازماادراکاستبرجسته

ازیکیشودمتوجهمی شودقائلارزششناسیوقتبرایکهسرپرستیکچنانچه
کهداردوجودامکاناینمی شود،حاضرکارسربرتأخیربااوقاتگاهیکارکنان

.نمایدارزیابینامطلوبنیزرااوویژگی هایسایر

هاله ایاثر 
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مبنایبرافرادمورددرعقیدهیکسریعشکل دهیبرماتمایل•
.می آوریمدستبهآن هامورددرماکهاولیهاطالعات

تقدماثر

.می شودغالبماادراکبراطالعاتجدیدترینکهمی دهدرخزمانی•

ارزیابیارگذشتهسالطیدرکارکنانعملکردسرپرستانکههنگامی •
راکهچاستحاکمارزیابیبرعملکردیاطالعاتجدیدترینمی کنند،

.می شوندیادآوریشکلساده ترینبه

تأخراثر

اثر تقدم و تاخر
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هبافرادسایرویژگی هایوعقایدشباهتمقدارمورددرماکهمی دهدرخهنگامی
.می کنیمبزرگنماییخودعقایدوویژگی ها

همکارانیرساازعظیمیدرصدکهعقیده انداینبرمی کنندشغلترککهکارکنانی
.دارندکارترکبهتصمیمنیزآن ها

ارهاییرفتبارابطهدرراخودخودپندارهتامی دهندانجامراکاراینهمهمعتقدیمما
.(مواردسایروقانونیغیرپارککار،ترک).کنیمتقویتندارند،مثبتیتصویرکه

توافق کاذباثر 
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وجودآن هاکهاستایندانستنادراکی،سوگیری هایکاهشروش هایازیکی•
.دارند

ترکاندیشنااعمالشانوافکارزمینهدرراافرادادراکیسوگیری هایاینازآگاهی•
.می شودخطاهااینکاهشباعثحدیتابنابراینومی سازد

ادراکیسوگیری هایازآگاهی

گاهیآزمینهدرافرادبهکمکادراکیتعصباترساندنحداقلبهبرایروشیک•
.استآن هاخودتصمیماتورفتارهابهنسبتبیشتر

استالزمراد،افسایربهنسبتغیرقضاوتیوروشنفکرانهنگاهازشدنبرخورداربرای•
.کنیمدرکراخودنگرش هایوارزش هاعقاید،

خودآگاهی

بهبود ادراک
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.گردندمتقابلدرکوخودآگاهیبهبودباعثمی تواندنیزمعنی دارتعامالت•

یکدیگرهبنسبتهستندتعاملدریکدیگرباکهافرادیخاصشرایطتحت•
.دارندکمتریادراکیتعصباتوغرور

.می کندتربیشدیگرانبهنسبتراماهمدلیبالقوهبه صورتمعنادارتعامالت•
یطشراوافکاراحساسات،بهنسبتماحساسیتودرکمیزانبههمدلی
فعالبه طورشماکهمی دهدرخهنگامیهمدلی.دارداشارهافرادسایر

آنردرااوعواطفواحساساتومی کنیدتصویرسازیرادیگرفردموقعیت
.می کنیددرکموقعیت

معنی دارتعامالت

بهبود ادراک
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درکمی توانندچگونههمکارانکهموضوعایندرکبرایمتداولمدلیهری،-جوپنجره
.می باشددهندافزایشراخودمتقابل

برایماشتجربیاتوعقایدارزش ها،آیااینکهمبنایبرشمابهمربوطاطالعاتمدلایندر
ناختهناشوخصوصیکور،عمومی،بخشچهاربهخیر،یااستشدهشناختهسایرینوشما

.می شودتقسیم

هری-پنجره جو
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.استشدهشناختهسایرینبرایهموشمابرایهمکهبرمی گیرددررااطالعاتی•

عمومیناحیه

شماهمکارالمثبه طور.استناشناختهشمابرایوشدهشناختهدیگرافرادبرایکهدارداشارهاطالعاتیبه•
حقیقتاینازخودتاناماهستیدروکموخجالتیشرکتارشدمدیربامالقاتهنگامشماکهشودمتوجه
.نیستیدآگاه

کورناحیه

.استناشناختهافرادسایربرایوشدهشناختهشمابرایکهاطالعاتی•

خصوصیناحیه

.استناشناختهسایرینیاشمابرایکهمی شودشاملراتجربیاتیوارزش هاعقاید،•

ناشناختهناحیه

هری-پنجره جو
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زاهمکارانتانهموشماهمکهبه گونه ایاستعمومیناحیهاندازهافزایشهری-جوپنجرهاصلیهدف
.گردندآگاهشماادراکیمحدودیت های

ارتیعببهمی شویدنائلهدفاینبهحدیتاافشاوخودگشودگیطریقازخصوصیناحیهکاهشبا
آگاه،باشداثرگذارشماکاریروابطبراستممکنکهخودتجربیاتواحساساتعقاید،ازرادیگران
.سازید

راکهچدهیدکاهشراخودکورناحیهمی کندشماکمکرفتاربارابطهدردیگرانازبازخورددریافتبا
.نمی بینیدشماکهمی بینندشمادرراچیزهاییاغلبشماهمکاران

.می سازدآشکارراناشناختهناحیهدراطالعاتاوقاتگاهیافشاءوبازخوردترکیبنهایتدر

هری-پنجره جو
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هری-پنجره جو
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یادگیری در سازمان
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.می دهدرخمحیطبافردتعاملنتیجهدرکهاسترفتاردرپایدارنسبتا تغییر•

.کندرفتارمتفاوتیشکلبهیادگیرندهکهمی افتداتفاقهنگامی•

وکلیدهصفحبا کههنگامیآموخته ایدراکامپیوتریمهارت هایشمامثالبه طور•
.کنیدکارقبلازسریع ترنرم افزار

یادگیری

تقویت•

اجتماعییادگیری•

.مستقیمتجربه•

یادگیریدیدگاهسه

سازمانیادگیری در 
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یادگیری از طریق تقویت: رفتارتغییر 

پیشایندهاکنترلباکهاستاینرفتارتغییراصلیهدف(A)پیامدهاو(C)رفتاردر(B)تغییر

.نمایدایجاد
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ده را هنگامی رخ می دهد که معرفی یک پیامد، تناوب یا احتمال رفتار خاص در آین•
.  افزایش دهد یا آن را حفظ کند

چراکه دریافت پاداش پس از تکمیل یک پروژه مهم، تقویت مثبت تلقی می شود•
.ادمعموال  احتمال اینکه شما این رفتار را در آینده تکرار کنید، افزایش خواهد د

تقویت مثبت

. هدزمانی رخ می دهد که یک پیامد تناوب و احتمال وقوع رفتار در آینده را کاهش د•

نوعی به طور مثال بسیاری از ما تنزل رتبه یا طرد شدن از سوی همکاران را به عنوان•
.  تنبیه در نظر بگیریم

تنبیه

تقویتاقتضائات 
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منفیتقویت

زایشافراآیندهدرخاصرفتارتکراراحتمالیاتناوبپیامدهاازاجتنابیاحذفکهمی دهدرخهنگامی•
.نمایدحفظیادهد

متوقف یابدمیبهبودآن هاغیراستانداردعملکردکهراکارکنانیبهنسبتانتقادسرپرستانکهزمانی•
.می دهدرخمنفیتقویتمی سازند،

درمنفیتقویتشاند،می نفرورارفتارمنفی،پیامدهایمعرفیباتنبیهدرحالی که.نیستتنبیهمنفیتقویت•
.می کندتقویترارفتارمنفیپیامدهایحذفباواقع

خاموش سازی

.یابدکاهشندارددنبالبهپیامدیهیچاینکهدلیلبههدفرفتارکهمی دهدرخزمانی•

.ودمی رزوالبهروآن هاعملکردمی کشند،دستکارکنانخوبکارهایتشویقازمدیران،کههنگامی •

اقتضائات تقویت
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فتارهاییرازالگوبرداریسپسودیگرانمشاهدهبایادگیری هابیشتر•
تنبیهیایپیامدهکهرفتارهاییازپرهیزوداردپیدرمطلوبینتایجکه
.می دهدرخدارد،پیدر

اجتماعییادگیرینظریه

رفتار(مدل سازی)الگوبرداری•

رفتارپیامدهاییادگیری•

تقویتیخود•

:می گیردصورتطریقسهبهیادگیرینوعاین

یادگیری از طریق مشاهده: یادگیری اجتماعینظریه 
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ومی گیرندیادمهم،کاریکدرنقشمدلیکرفتارمشاهدهباافراد
ومی سپارندخاطربهراشدهمشاهدهرفتارهایآناهمیتحائزبخش های

.می کنندتمرینرارفتارهاآنسپس

یفیت،کبانانپختبرایضروریمراحلهمهشرحومستندسازیمثالبه طور
رانانواتاداسنامحسوسرفتارتادارندنیازنیزآشپزیکارآموزان.استمشکل
.نمایندمشاهده

مدل سازی رفتار
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.افراد پیامدهای رفتاری را از طریق منطق و مشاهده می آموزند و نه صرفا  به واسطه تجربیات مستقیم

. آن ها پس از تکمیل درست یا نامطلوب کار به طور منطقی پیامدهای آن را پیش بینی می کنند

.  آن ها همچنین پیامدهای رفتاری را با مشاهده رفتار دیگران یاد می گیرند

ار جدی کارمندی را در نظر بگیرید که مشاهده می کند یکی از همکاران وی به دلیل کار با شیوه ای نا امن هشد
ه این رخداد احتمال درگیر شدن مشاهده گر در رفتارهای ناامن را کاهش می دهد زیرا او آموخت. دریافت می کند

. است توبیخ و تذکر ناشی از این رفتارها را پیش بینی کند

یادگیری پیامدهای رفتار
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تفادهاسآنازامااستکارمندیککنترلتحتکنندهتقویتکههنگامی 
حالتینادرنیابد،دستنمودهتعیینخودکههدفیبهکهزمانیتانمی کند

.می گیردصورتتقویتیخود

یکالس،کایناتمامازپسکهکنیدفکراینبهاستممکنشمامثالبه طور
.کنیدمیلخوراکی

فیلم،یکتماشایکوتاه،پیاده روییکمانندداردبسیاریاشکالتقویتیخود
.کاررساندناتمامبهبرایخودبهسادهتبریکیکیا

خود تقویتی
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شویممحیطدرگیرماکهمی شودآغازهنگامیتجربییادگیری.

خودمونپیراجهانکارچگونگیمورددررانظریه هاییومی دهیمانعکاسراتجربیاتآنماسپس

.می دهیمشکل

رتصوتجربه کردیممشاهدهعملدرراگرفتهشکلتازهنظریه هایماکههنگامی آنازپس

.می گیرد

از طریق تجربهیادگیری 
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فرایند ادراک

هویت اجتماعی و تصور قالبی

نظریه اسناد

پیشگویی کام بخش

سایر خطاهای ادراکی

بهبود ادراک

یادگیری در سازمان

از یادگیری فردی تا یادگیری سازمانی

مباحث فصل
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از یادگیری فردی تا یادگیری 
سازمانی



4646

www.mjahangir.ir

.یرندگفراراآنبیرونیمنابعازکارکنانکهمی شودواردسازمانبهزمانیدانش•

خالقانهدهایفراینسایروتحقیقنتیجهدرکهبصیرتیوبینشبه واسطهشرکت ها•
.می کننددانشکسبمی شود،حاصل

دانشکسب

بردررانسازماسرتاسردرافرادسایربهدانشتوزیعسازمانی،یادگیریازبعداین•
.می گیرد

عمنابوکامپیوتریداخلیشبکه هایبامعموال دانشاشتراک گذاریبهگرچه•
ررسمیغیارتباطاتیارخبهرخارتباطاتبه وسیلهامااست،همراهدانشدیجیتالی
.می پذیردصورتآنالین

دانشاشتراک گذاریبه

از یادگیری فردی تا یادگیری سازمانی


