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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

Σκοπός- έργο 

Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Είναι η επιστήμη που μέσω της χρήσης επιστημονικών μεθόδων 

μελετά το βασικό της αντικείμενο, που είναι η ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά 

(Hogg & Vaughan, 2010). 

Σύμφωνα με τον Allport στόχος της κοινωνικής ψυχολογίας είναι να κατανοήσουμε 

και να ερμηνεύσουμε πως η σκέψη, το συναίσθημα και η συμπεριφορά των ατόμων 

επηρεάζονται από την πραγματική, φανταστική ή υπονοούμενη παρουσία των άλλων. 

Φαίνεται πως η κοινωνική ψυχολογία ασχολείται όχι μόνο με την άμεσα 

παρατηρήσιμη κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και με τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα –πεποιθήσεις και στάσεις- που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα, όμως 

συχνά κατευθύνουν την κοινωνική συμπεριφορά.  

Η κοινωνική ψυχολογία μελετά πως τα άτομα επηρεάζονται από τη φυσική παρουσία 

άλλων ατόμων –πως σκέπτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται 

με άλλα άτομα-, από τη ‘φανταστική’ παρουσία άλλων ανθρώπων –πώς σκέφτονται, 

αισθάνονται και συμπεριφέρονται όταν αναμένουν ότι θα βρεθούν με άλλα άτομα και 

από την υπονοούμενη παρουσία άλλων ατόμων –ακόμη και αν δεν είμαστε με άλλους 

ή δεν αναμένουμε να βρεθούμε με άλλους, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η 

συμπεριφορά μας επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι «άλλοι» υπάρχουν. Οι 

κοινωνικοί ψυχολόγοι μελετούν και εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη μελέτη των ίδιων των ανθρώπων και όχι των 

ζώων. 

Θέματα που μελετούν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι: 

Αντίληψη προσώπων –πως σχηματίζουμε εντυπώσεις για τους άλλους ανθρώπους 

Κοινωνική απόδοση –πως ερμηνεύουμε τη δική μας συμπεριφορά και τη 

συμπεριφορά των άλλων 

Στάσεις και αλλαγή στάσεων 

Κοινωνική επιρροή –συμμόρφωση, υποταγή, πλειοψηφική και μειονοτική επιρροή 

Ενδοομαδικές και διομαδικές διαδικασίες 

Στερεότυπα και προκατάληψη- ρατσισμός 

Επιθετικότητα 

Γλώσσα και επικοινωνία- διαπροσωπικές σχέσεις 
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Βασικές έννοιες: 

Οι έννοιες αυτές έχουν μελετηθεί αρκετά από τον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας, 

ενώ έχουν γίνει έρευνες και πειράματα σχετικά με τον ρόλο που παίζουν οι έννοιες 

αυτές στη διαμόρφωση αλλά και επίδραση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η 

κοινωνική ψυχολογία ενδιαφέρεται για τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του και τους άλλους και την επίδραση των προϋπαρχουσών γνωστικών δομών 

(κοινωνική νόηση), αλλά και για την διαμόρφωση της εντύπωσης για τους άλλους 

(κοινωνική αντίληψη). Επίσης, το άτομο έχει την τάση να ερμηνεύει την κοινωνική 

συμπεριφορά τη δική του ή των άλλων (κοινωνική απόδοση), ενώ διαμορφώνει μια 

στάση απέναντι σε άτομα, γεγονότα και αντικείμενα, που εξαρτάται από τις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα αλλά και τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους 

(Κοκκινάκη, 2006). 

Στην κοινωνική ψυχολογία έχουν διεξαχθεί έρευνες σε όλα τα διαφορετικά θέματα τα 

οποία διαπραγματεύεται η κοινωνική ψυχολογία. Μεταξύ άλλων, οι έρευνες αφορούν 

τις στάσεις, την αντίληψη του εαυτού, την κοινωνική αντίληψη, την επιθετικότητα, 

την αγάπη και έλξη. 

Οι στάσεις αναφέρονται στην αξιολόγηση που κάνει το άτομο σχετικά με κάποιο 

αντικείμενο και αφορά συναισθήματα και πεποιθήσεις που επηρεάζουν το άτομο και 

τη συμπεριφορά του. Η στάση απέναντι σε ένα αντικείμενο ενεργοποιεί 

συγκεκριμένα συναισθήματα στο άτομο, συγκεκριμένες γνωστικές και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις (Κοκκινάκη, 2006).  

Όσον αφορά την αντίληψη του εαυτού υπάρχει η θεωρία της αυτοαντίληψης, που 

υποστηρίζει ότι το άτομο εξάγει αιτιώδη συμπεράσματα και ερμηνεύει τη 

συμπεριφορά του. Οι αυτοαποδόσεις έχουν σημαντική επίδραση στα κίνητρα του 

ατόμου (Κοκκινάκη, 2006). Η αυτοαντίληψη των μαθητών φαίνεται πως εξαρτάται 

από το βαθμό κοινωνικότητας του παιδιού. Τα απομονωμένα παιδιά εμφανίζουν 

χαμηλότερα ποσοστά αυτοαντίληψης σχετικά με τα αισθήματα συμπάθειας των 

άλλων προς αυτά. Το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικά τα κάνει να έχουν μια 

παραμορφωμένη ανατροφοδότηση των φιλικών προσδοκιών από τους άλλους. Οι 

αποδόσεις του ατόμου για τον εαυτό του είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αποδοχή 

που νιώθουν ότι έχουν από τους άλλους (Τσιάρας, 2007). 

Η μελέτη της επιθετικότητας δείχνει ότι πρόκειται για μια κοινωνική συμπεριφορά 

που οφείλεται σε συγκεκριμένους κοινωνικούς παράγοντες. Τα άτομα που 

μεγαλώνουν μέσα σε ένα βίαιο περιβάλλον φέρουν περισσότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν επιθετική συμπεριφορά με βάση τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, 

καθώς η επιθετικότητα θεωρείται ως μια συμπεριφορά που μαθαίνεται με βάση τα 

πρότυπα του περιβάλλοντος (Κοκκινάκη, 2006).  

Η κοινωνική ψυχολογία ασχολείται και με θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, όπως 

είναι η αγάπη και η έλξη. Η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων φαίνεται πως έχει 

αρνητικές συνέπειες, καθώς το άτομο δεν αναπτύσσει στενές σχέσεις με άλλους 
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ανθρώπους γύρω του. Η κοινωνική απομόνωση έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 

συναισθήματα του ατόμου καθώς και στην ψυχική του υγεία (Κοκκινάκη, 2006). Η 

κάθε στενή διαπροσωπική σχέση, όπως είναι οι συντροφικές σχέσεις, είναι 

ταυτόχρονα κοινωνικό και ατομικό γεγονός, με αποτέλεσμα από τη μία μεριά να 

υπάγεται σε κοινωνικού κανόνες και νόρμες και από την άλλη να επηρεάζει την 

ψυχολογική ταυτότητα του κάθε συντρόφου (Καφέτσιος, 2005). Οι ερωτικές σχέσεις, 

όπως και γενικότερα οι διαπροσωπικές σχέσεις, εξαρτώνται από τη φυσική εγγύτητα 

και τη συμφωνία απόψεων (Κοκκινάκη, 2006).  

 

Ιστορικό πλαίσιο Κοινωνικής Ψυχολογίας 

Προάγγελος της ανάπτυξης της κοινωνικής ψυχολογίας ήταν το έργο μελετητών στη 

Γερμανία, που ήταν γνωστοί ως ψυχολόγοι του λαού, με σημαντικές επιρροές από τον 

φιλόσοφο Hegel, που ασχολούνταν με τη μελέτη του συλλογικού νου.  (Hogg & 

Vaughan, 2010). Η ψυχολογία του λαού έρχεται σε αντίθεση με την γενική 

ψυχολογία (Wundt) και τη μελέτη του ατομικού νου. 

Πρώτο πείραμα στην κοινωνική ψυχολογία: Triplett διεξήγαγε μια μελέτη πάνω στην 

κοινωνική διευκόλυνση. Ο Allport αντιστοιχεί το πείραμα του Triplett στην Indiana 

για την επιστημονική κοινωνική ψυχολογία με το πρώτο εργαστήριο του Wundt στη 

Λειψία για την πειραματική ψυχολογία. Ο Tripplet σε ένα από τα πειράματά του με 

παιδιά σχολικής ηλικίας, που εργάζονταν μόνα τους ή σε ζευγάρια με δυο καρούλια 

από καλάμια ψαρέματος που τύλιγαν μεταξωτά νήματα γύρω από μια μπομπίνα 

εξέτασε τις ιδεοκινητικές αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μη 

κοινωνικών ερεθισμάτων για να διευκρινίσει την ιδέα της κίνησης 

χρησιμοποιούμενης ως ερέθισμα από τους συμμετέχοντες σε αυτήν (Hogg & 

Vaughan, 2010). 

Η κοινωνική ψυχολογία έχει δύο αφετηρίες και τουλάχιστον δύο ιστορίες. Μπορούμε 

να διαχωρίσουμε την κοινωνική ψυχολογία με βάση δύο άξονες: 

Τον γεωπολιτικό άξονα (Ευρώπη και Αμερική) 

Τον θεωρητικό άξονα (κλαδική επιστημονική προέλευση του κλάδου της κοινωνικής 

ψυχολογίας- προέρχεται από την κοινωνιολογία και από την ψυχολογία) 

Τον επιστημολογικό άξονα: επιρροή του συμπεριφορισμού και της θεωρίας της 

Gestalt  

Τον ιδεολογικό άξονα: εγγραφή της επιστήμης στα πλαίσια του μεθοδολογικού 

ολισμού και του μεθοδολογικού ατομικισμού. 

 (Παπαστάμου, Α’ τόμ.) 

Stryker: Ψυχολογική Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνιολογική Κοινωνική 

Ψυχολογία 
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 Βασικοί θεωρητικοί στην κοινωνική ψυχολογία 

LeBon: Γάλλος συγγραφέας (Ψυχολογία των Μαζών). Υποστήριζε ότι τα πλήθη 

συχνά συμπεριφέρονται άσχημα γιατί η συμπεριφορά του ατόμου γίνεται αντικείμενο 

ελέγχου του ομαδικού νου. Η συλλογική συμπεριφορά δεν υπακούει στους νόμους 

της ατομικής ψυχολογίας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ψυχολογία 

του ατόμου και την ψυχολογία της ομάδας. Επισήμανε την αδυναμία της ατομικής 

ψυχολογίας να εξηγήσει τα συλλογικά φαινόμενα. 

McDougall: Βρετανός ψυχολόγος, ασχολήθηκε με τη συλλογική συμπεριφορά, τα 

κύρια ένστικτα, τα πρωταρχικά συναισθήματα, τη φύση των αισθημάτων, την ηθική 

διαγωγή, τη βούληση, τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τη δομή του χαρακτήρα.  

Asch (ΗΠΑ): για την κατανόηση της πολύπλοκης συμπεριφοράς ενός ατόμου 

απαιτείται να δούμε το άτομο μέσα στο πλαίσιο των ομαδικών σχέσεων. 

Tarde (Γαλλία): Η επιστήμη της κοινωνικής συμπεριφοράς πρέπει να προέρχεται από 

νόμους που ασχολούνται με την περίπτωση του ατόμου. Η ανακάλυψη του κοινού και 

η εφεύρεση της κοινής γνώμης. Ο πρώτος που επιχειρεί να μελετήσει τα φαινόμενα 

της κοινωνικής επιρροής διατυπώνοντας την υπόθεση της μίμησης. Η πηγή κάθε 

μηνύματος ακολουθεί το μονόδρομο της παθητικής αποδοχής του ή της εξίσου 

παθητικής απόρριψής του. Επιρροή και συμμόρφωση είναι δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Η κοινωνική επιρροή είναι αποτέλεσμα μίμησης. 

Durkheim (Γαλλία): Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι 

καθορίζεται από κοινωνικούς νόμους που διαμορφώνονται από την κοινωνία.  

Ross (ΗΠΑ): Θεμελιώδες σφάλμα. Κοινωνιολογικής κατεύθυνσης. Επίδραση στο 

χώρο της κοινωνιολογικής κοινωνικής ψυχολογίας. 

Allport (ΗΠΑ): Εγχειρίδιο (1924). Η κοινωνική ψυχολογία θα προόδευε αν γινόταν 

πειραματική επιστήμη. Προωθεί την εξατομίκευση του κοινωνικού, το παράδειγμα 

του συμπεριφορισμού και την πειραματική μεθοδολογία.  

Lewin (ΗΠΑ): Πατέρας της πειραματικής κοινωνικής ψυχολογίας. Μελέτη ομαδικών 

διαδικασιών. Πείραμα πάνω στην επίδραση του στυλ ηγεσίας στη συμπεριφορά 

μικρών ομάδων.  Μελέτη δυναμικής της ομάδας. 

Adorno: Αυταρχική προσωπικότητα. Διαπολιτισμική μελέτη της αυταρχικότητας στις 

ΗΠΑ. 

Jones: Θεωρία απόδοσης. Εστίασε στις αντιλήψεις του συνηθισμένου ανθρώπου για 

την αιτιότητα.  

Heider: θεωρία γνωστικής ισορροπίας- βασίζεται στην ομοιοστατική αρχή σύμφωνα 

με την οποία τα ανθρώπινα όντα έχουν την τάση να αναζητούν μια ισορροπία 

ανάμεσα σε όλα τα γνωστικά στοιχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο 
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αντικείμενο. Το άτομο έχει ανάγκη να διατηρεί μια ισορροπία στις σχέσεις με τους 

άλλους και τις στάσεις που αναπτύσσει έναντι τρίτων.  

 (Hogg & Vaughan, 2010. Παπαστάμου, Α’ Τόμ.). 

 

Σημαντικά πειράματα: 

Asch: Επίδραση της ομαδικής πίεσης ως προς το να πείσει ένα άτομο να 

συμμορφωθεί. 

Sherif & Sherif: Πείραμα για τη διαμόρφωση των νορμών. Ρόλο που μπορεί να έχει ο 

ανταγωνισμός για τους πόρους στη διομαδική σύγκρουση. 

Festinger: Θεωρία γνωστικής ασυμφωνίας. Μια μικρότερη ανταμοιβή μπορεί να 

αλλάξει τις στάσεις περισσότερο από ότι μια μεγαλύτερη ανταμοιβή.  

Milgram: Καταστρεπτική υπακοή. Το δίλημμα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο ένα 

άτομο που διατάζεται από μια φιγούρα εξουσίας να εκτελέσει μια πράξη. 

Tajfel: Πείραμα για να δείξει ότι μια απλή κατηγοριοποίηση σε ομάδες ήταν αρκετή 

για να προκαλέσει διομαδική διάκριση. 

Zimbardo: Έφτιαξε μια προσομοιωμένη φυλακή στο υπόγειο του Πανεπιστήμιου του 

Stanford για να μελετήσει την απεξατομίκευση και την πραγματικότητα και ακρότητα 

των ρόλων.  

(Hogg & Vaughan, 2010). 

 

 Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή κοινωνική ψυχολογία 

 

Αφετηρία της κοινωνικής ψυχολογίας  

 από την Ευρώπη-- Γαλλία –δεύτερο μισό 19
ου

 αιώνα 

 1882-1884: Ringelmann (συλλογική επίδοση στην εργασία)- όταν πολλά 

άτομα ασχολούνται ταυτόχρονα στο ίδιο έργο, εργάζονται πολύ 

λιγότερο από όσο εργάζονται όταν ασχολούνται μόνα τους με το έργο 

αυτό- κοινωνική οκνηρία (Latane) 

 Le Bon- διαφορά ανάμεσα στη ατομική και τη συλλογική σκέψη και 

συμπεριφορά 

 Tarde- η κοινωνική επιρροή αποτέλεσμα μίμησης 

 McDougall- συλλογική συμπεριφορά 

 Moscovici- άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στον ευρωπαϊκό χώρο- 

μελέτη της κοινωνικής επιρροής και των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

 από την Αμερική-- ΗΠΑ- τέλη 19
ου

 αιώνα, αρχές 20
ου

 αιώνα 
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 1898: Triplett (ατομική επίδοση στην εργασία, παρουσία τρίτων)- 

ορισμένα άτομα αποδίδουν πολύ καλύτερα όταν βρίσκονται δίπλα σε 

άλλα- χωρίς ωστόσο να συνεργάζονται μαζί τους- και ασχολούνται με 

κάποια κινητική δραστηριότητα, παρά μόνα τους- κοινωνική 

διευκόλυνση. 

 Ross 

 Allport 

Τα δύο φαινόμενα αυτά άνοιξαν το δρόμο για την ανάπτυξη μιας ψυχολογίας των 

κοινωνικών κινήτρων. 

Στη Γαλλία μέχρι τα μέσα του 1940 η κοινωνική ψυχολογία είχε κερδηθεί από τους 

κοινωνιολόγους, ενώ στις ΗΠΑ η κοινωνική ψυχολογία (1940-1980) ήταν κυρίως 

ψυχολογικής προσέγγισης.  

Ψυχολογική κοινωνική ψυχολογία- χρησιμοποιεί την πειραματική μέθοδο. 

Κοινωνιολογική κοινωνική ψυχολογία- χρησιμοποιεί τα ερωτηματολόγια, τις 

συνεντεύξεις και τη συστηματική παρατήρηση. 

(Παπαστάμου, Α’ Τόμ) 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Mayo- Κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων (Harvard- 

Αμερική)- βελτίωση των παραμέτρων που έχουν θετική επίπτωση στις επιδόσεις των 

ατόμων στο χώρο εργασίας. (1924-1936)- Εργοστάσιο Hawthorne της εταιρείας 

Western Electric στο Σικάγο. Αναδείχθηκε το φαινόμενο Hawthorne- η μείωση της 

έντασης του φωτισμού αύξησε αισθητά την παραγωγικότητα των εργατριών σε ένα 

εργοστάσιο νηματουργίας. 

Εξήγηση που δόθηκε: αύξηση της παραγωγικότητας οφείλεται στην ενασχόληση της 

εργοδοσίας με τις εργάτριες. Η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν κατά κάποιο 

τρόπο μια ανταπόδοση των εργατριών στο ενδιαφέρον της εργοδοσίας. Η 

ενασχόληση αυτή είχε και δευτερεύουσες αλλαγές: αύξηση συνοχής ομάδας, καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, εκδηλώσεις αλληλέγγυας συμπεριφοράς. 

Mayo και συν.: Διαπίστωσαν σπουδαιότητα κοινωνικών κινήτρων στην ψυχολογία 

της εργασίας και την κοινωνική ψυχολογία. Ανέπτυξαν το ρεύμα των Ανθρωπίνων 

Σχέσεων. Κατέδειξαν τη σημασία της κοινωνιοψυχολογικής παρέμβασης. 

 

Godin: επισήμανε την αναγκαιότητα πειραματισμών στο χώρο της εργασίας για 

βελτίωση των επιδόσεων των ατόμων στον τομέα αυτό. 

Πειράματα 1867-1872: πειράματα σε εργαζομένους- το ατομικό συμφέρον συμφωνεί 

με το συλλογικό συμφέρον. 

Tarde: πιο κοντά στη σύγχρονη αμερικάνικη σκέψη 

Στις ΗΠΑ, η κοινωνική ψυχολογία από πολύ νωρίς έκλινε προς την πειραματική 

μέθοδο. 
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Οι ρίζες της κοινωνικής ψυχολογίας βρίσκονται στη γερμανική ψυχολογία του λαού 

και τη γαλλική ψυχολογία του πλήθους. 

Ωστόσο, η σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 

1920 με την υιοθέτηση της πειραματικής μεθόδου. 

Σημαντική ώθηση στην κοινωνική ψυχολογία δόθηκε από τον Lewin τη δεκαετία του 

1940.  

Από τα τέλη του 1960 κι έπειτα παρατηρήθηκε μια ταχύτατη και διαρκής αναγέννηση 

της ευρωπαϊκής κοινωνικής ψυχολογίας, που στόχευε στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής 

κοινωνικής ψυχολογίας με έμφαση στα συλλογικά φαινόμενα και τα ομαδικά επίπεδα 

ανάλυσης.  

 

Τέσσερις διαδοχικές περίοδοι: 

1. μέσα 10
ου

 αιώνα μέχρι Α’ Παγκόσμιο πόλεμο (στην Ευρώπη σπούδασαν 10.000 

Αμερικανοί- κάποιοι από αυτούς σπούδασαν ψυχολογία στη Γερμανία)  

2. Μεσοπόλεμος μέχρι Β’ Παγκόσμιο πόλεμο (φοιτητικό μεταναστευτικό ρεύμα από 

Ευρώπη προς Αμερική) 

3. Τέλη δεκαετίας 1940 μέχρι τέλη δεκαετίας 1960 (διαφαίνεται η επιρροή που 

άσκησε η Ευρώπη- Αντιπαλότητα ανάμεσα στον αμερικάνικο συμπεριφορισμό και τη 

γερμανική Gestalt theory)- Οι Αμερικανοί κοινωνικοί ψυχολόγοι με κυριότερο τον 

Allport δίνουν έμφαση στην προσεκτική μέτρηση και λεπτομερή καταγραφή των 

κοινωνικών στάσεων. Η θεωρία Gestalt άσκησε σημαντική επιρροή στην 

αμερικάνικη κοινωνική ψυχολογία. 

4. Αρχές δεκαετίας 1970 μέχρι σήμερα: εξαγωγή γνώσης από τις ΗΠΑ προς την 

Ευρώπη. Αυτονόμηση των κοινωνιοψυχολογικών ερευνητικών τάσεων στην Ευρώπη 

και εξαγωγή της ευρωπαϊκής κοινωνικής ψυχολογίας προς όλο τον κόσμο. 

 

Συμπερασματικά, «η κοινωνική ψυχολογία ξεκίνησε από την Ευρώπη γύρω στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα, μεταφέρθηκε και ρίζωσε στην Αμερική από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, 

σαν αν μην υπήρξε το βραχύβιο ευρωπαϊκό παρελθόν της». Αλλά η αμερικάνικη 

κοινωνική ψυχολογία επηρεάστηκε από τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 

ψυχολογίας μετά το τέλος των πολέμων της Ευρώπης.  

 

 

 Κοινωνική επιρροή και κοινωνικές αναπαραστάσεις 

 

Η κοινωνική επιρροή είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο καθώς σχετίζεται άμεσα με δύο 

εξίσου πολύπλοκες διαστάσεις, την κοινωνική συμπεριφορά και την κοινωνική 

λειτουργία. Πρόκειται για μία διαδικασία που έχει ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά 

σε θέματα επικοινωνίας στη σημερινή κοινωνία, οδηγώντας σε νέες ιδέες και 
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αντιλήψεις.Το θέμα της κοινωνικής επιρροής έχει μελετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών προβλημάτων και ζητημάτων, και σε κάθε περίπτωση αναλύθηκαν οι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνική επιρροή, ενώ πραγματοποιήθηκαν 

σειρές πειραμάτων.  

Η κοινωνική επιρροή στοχεύει: 

 Στην τροποποίηση αντιλήψεων, εκτιμήσεων, γνώμης, συμπεριφοράς, κ.τ.λ. σε 

ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και μετασχηματισμοί που απορρέουν από τη 

γνώση που έχουν για τις αντιλήψεις κ.τ.λ. άλλων ατόμων ή ομάδων. 

 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι:  

 τρόπος πρόσληψης των γεγονότων της καθημερινότητας 

 αυθόρμητη απλοϊκή γνώση 

 εικόνες που συμπυκνώνουν ένα σύνολο γεγονότων 

 τρόπος ερμηνείας της καθημερινής πραγματικότητας 

 είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή, τις σχέσεις, την επικοινωνία και τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες 

 προϋποθέτουν μια γνωστική διεργασία 

 χαρακτηρίζονται από μια παθητική όψη –αντιγραφή της εξωτερικής 

πραγματικότητας- και από μια ενεργητική όψη –αναπαραγωγή ερεθισμάτων. 

 

Ο Durkheim διακρίνει τις αναπαραστάσεις σε ατομικές και συλλογικές. Οι ατομικές 

αναπαραστάσεις είναι λιγότερο σημαντικές, ενώ οι συλλογικές αναπαραστάσεις είναι 

πιο σημαντικές, καθώς δίνουν έμφαση στην ιδιαιτερότητα της συλλογικής σκέψης. Η 

συλλογική συνείδηση δημιουργεί αναπαραστάσεις. Οι συλλογικές αναπαραστάσεις 

στηρίζονται σε ένα συνεκτικό σύστημα πεποιθήσεων και ιδεών, ενώ ανήκουν σε 

οροθετημένες κοινωνικές ενότητες. 

Ο Moscovici χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο –κοινωνικές αναπαραστάσεις-, που 

έχουν μια δική τους αυτόνομη ψυχολογική ύφανση, μια ιδιαίτερη μορφή σκέψης της 

μοντέρνας κοινωνίας. Αμφισβητεί τον όρο ‘συλλογικές’. Δίνει έμφαση στην 

επικοινωνία. 

 

 Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη 

Κοινωνική νόηση είναι η μελέτη του πως οι άνθρωποι κατανοούν τους άλλους και 

τον εαυτό τους. Εστιάζει στο πως οι απλοί άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνονται για 

τους ανθρώπους και πως νομίζουν πως σκέφτονται και αισθάνονται για τους 

ανθρώπους. 

Η μελέτη του πώς οι άνθρωποι κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο γίνεται ρωτώντας 

τους πως κατανοούν τους άλλους. 
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Η κοινωνική νόηση ασχολείται και με την απλοϊκή ψυχολογία –καθημερινές θεωρίες 

των απλών ανθρώπων, αλλά και με τα μοντέλα της Γνωστικής ψυχολογίας 

(μηχανισμοί μάθησης και σκέψης). 

Κοινωνική σκέψη: είναι ο τρόπος με τον οποίο και σκέφτεται και δρα το  κοινωνικό 

υποκείμενο. 

 

 Τα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης 

Σύμφωνα με τον Παπαστάμου η μελέτη των φαινομένων στην κοινωνική ψυχολογία 

μπορεί να γίνει σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης της κοινωνιοψυχολογικής 

πραγματικότητας και της ερευνητικής πρακτικής με βάση τον Doise 

Τα τέσσερα επίπεδα είναι: 

Το ενδοατομικό: ανάλυση των ψυχολογικών ή ενδοατομικών διαδικασιών που 

ερμηνεύουν τον τρόπο που τα άτομα οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Το διατομικό: ανάλυση των διαδικασιών διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης στο 

πλαίσιο μιας δεδομένης κατάστασης. Τα άτομα θεωρούνται ισότιμα από άποψη θέσης 

και οι ρόλοι τους μπορούν να εναλλάσσονται. 

Το διομαδικό: χρησιμοποιεί τις διάφορες θέσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ 

διαφόρων κατηγοριών ατόμων για την ερμηνεία της αλληλεπίδρασής τους σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Το ιδεολογικό: επικεντρώνεται στο ρόλο που παίζουν οι γενικές κοινωνικές 

πεποιθήσεις- δηλαδή οι πεποιθήσεις που είναι κοινές σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων 

σε μια κοινωνία- και οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ομάδων στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. 

 

 

 Μεθοδολογικά ζητήματα 

Η κοινωνική ψυχολογία χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο για να μελετήσει την 

κοινωνική συμπεριφορά. 

Η επιστήμη είναι μέθοδος για τη μελέτη της φύσης και είναι η μέθοδος που 

διαχωρίζει την επιστήμη από άλλες προσεγγίσεις για την απόκτηση γνώσης. 

Κύριος στόχος της κοινωνικής ψυχολογίας είναι η μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής 

συμπεριφοράς με τη χρήση επιστημονικών –πειραματικών και μη πειραματικών- 

μεθόδων. 
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Η επιστήμη ενέχει το σχηματισμό υποθέσεων –προβλέψεων- που στηρίζεται σε 

προηγούμενες γνώσεις, εικασίες, έρευνες. Οι υποθέσεις αποτελούν τυπικά 

διατυπωμένες προβλέψεις, που εκφράζουν τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές, ώστε 

να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

Οι μέθοδοι της κοινωνικής ψυχολογίας διακρίνονται σε: 

Πειραματική μέθοδος: έλεγχος αιτιωδών σχέσεων μεταξύ παραγόντων. Έχουμε 

ανεξάρτητη/ες μεταβλητή/ες (μια κατάσταση που αλλάζουν από μόνα τους ή να 

γίνουν αντικείμενο χειρισμού του ερευνητή για να εξετάσει τις επιδράσεις στην 

εξαρτημένη μεταβλητή) και εξαρτημένη/ες μεταβλητή/ές (αλλάζουν ως συνέπεια 

αλλαγών στην ανεξάρτητη μεταβλητή). Στόχος του ερευνητή είναι μέσω του 

χειρισμού των ανεξάρτητων μεταβλητών να επηρεάσει τις εξαρτημένες μεταβλητές, 

τις οποίες μετρά. 

Μη πειραματικές μέθοδοι: συναφειακές/ συσχετιστικές έρευνες, όπου μελετάται η 

ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους παράγοντες χωρίς την εύρεση 

αιτιώδους σχέσης. Οιονεί πειραματικές έρευνες (χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών, 

αλλά απουσιάζει η τυχαία κατανομή συμμετεχόντων σε συνθήκες) και 

ψευδοπειραματικά σχέδια (χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά απουσιάζει η 

ομάδα ελέγχου).  

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: 

Παρατήρηση: πραγματοποιείται στο φυσικό χώρο ή στο εργαστήριο και 

χρησιμοποιείται σε πειραματικές ή μη έρευνες. Ένα είδος είναι η συμμετοχική 

παρατήρηση, όπου ο ερευνητής εντάσσεται στην ομάδα που παρατηρεί.  

Δημοσκοπήσεις: αυτοχορηγούμενα ερωτηματολόγια, χρήση μεγάλων δειγμάτων και 

βρίσκονται συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. 

Έρευνες αρχείου: μελέτη και ανάλυση δευτερευόντων/ προϋπαρχόντων δεδομένων. 

Μελέτη περίπτωσης: βαθιά ανάλυση ενός συγκεκριμένου περιστατικού –ατόμου ή 

μικρής ομάδας. 

 

Η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, της μεθόδου συλλογής δεδομένων και των 

μετρήσεων των μεταβλητών εξαρτάται από το είδος του ερευνητικού προβλήματος.  

Βασικά βήματα: ο ερευνητής θα πρέπει να καθορίσει τον λειτουργικό ορισμό των 

μεταβλητών –τι είδους μετρήσεις θα χρησιμοποιήσει.    

Οι ερευνητές διατυπώνουν δηλαδή υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα με βάση 

ήδη υπάρχουσες θεωρίες. Ο εμπειρικός έλεγχος των υποθέσεων στηρίζεται στην 
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ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, ενώ για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων χρησιμοποιείται μία ή περισσότερες ερευνητικές μέθοδοι (Κοκκινάκη, 

2006).  

Σημαντικό ρόλο σε κάθε έρευνα παίζει και η επιλογή του κατάλληλου δείγματος, που 

θα πρέπει να προέρχεται από τον πληθυσμό που αφορά η έρευνα και να είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Για τον εμπειρικό έλεγχο των υποθέσεων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πειραματικές ή μη πειραματικές μέθοδοι, ενώ οι 

περισσότερες κοινωνιοψυχολογικές έρευνες βασίζονται στη στατιστική ανάλυση 

ποσοτικών δεδομένων και στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικών δεδομένων. Η κάθε 

ερευνητική μέθοδο συγκεντρώνει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα ενώ η 

χρήση της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις υποθέσεις και τα ερευνητικά 

ερωτήματα (Κοκκινάκη, 2006. Χαντζή, 1999). 

 

Οι μεταβλητές συχνά μετρώνται με μεθόδους αυτό-αναφοράς, όπου τα ίδια τα άτομα 

εκφράζουν με άμεσο τρόπο σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις, συμπεριφορά, κ.α. 

Βασικά στοιχεία σε κάθε έρευνα είναι: 

Η αξιοπιστία: σταθερότητα της μέτρησης, τα δεδομένα από το ίδιο άτομο θα πρέπει 

να παραμένουν σταθερά ανεξάρτητα από το ποιος, πότε ή που πραγματοποιεί η 

μέτρηση. 

Η εγκυρότητα: κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης πραγματικά μετράει την έννοια την 

οποία υποθέτουμε ότι μετράει.  

 

Βασικές θεωρίες στην κοινωνική ψυχολογία 

Λειτουργική θεωρία των στάσεων (Katz) – στηρίχτηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία: οι 

στάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί άμυνας του Εγώ, βοηθώντας το 

άτομο να χειριστεί τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσω της μετάθεσης ή της προβολής 

των αρνητικών συναισθημάτων σε άλλα πρόσωπα ή ομάδες. 

Θεωρία των ορμών (Zajonc) – στηρίχτηκε στο συμπεριφορισμό: η απλή 

επαναλαμβανόμενη έκθεση ενός ατόμου σε ένα ερέθισμα είναι αρκετή για να 

διαμορφώσει το άτομο θετική στάση προς αυτό. Υπάρχει θετική συνάφεια μεταξύ της 

συχνότητας εμφάνισης των λέξεων στο καθημερινό λεξιλόγιο και της επιθυμητότητας 

αυτού που εκφράζουν οι λέξεις. 

Σύγχρονες γνωστικές ψυχολογίες – έχουν τις ρίζες τους στη μορφολογική ψυχολογία 

(Gestalt) –αναπτύχθηκαν κυρίως στη βορειο-αμερικάνικη κοινωνική ψυχολογία- 

προσπάθεια ερμηνείας της κοινωνικής συμπεριφοράς μέσω των ατομικών γνωστικών 

διαδικασιών. 
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Παράδειγμα γνωστικών θεωριών είναι οι θεωρίες κοινωνικής απόδοσης 

Στον αντίποδα βρίσκεται η ευρωπαϊκή προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από 

συλλογικές θεωρίες, που ερμηνεύουν την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου στο 

πλαίσιο των ομάδων, των διομαδικών σχέσεων και των κοινωνικών δυνάμεων.  

Οι πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες της ευρωπαϊκής προσέγγισης είναι: 

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας των Tajfel & Turner 

Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων του Moscovici. 

 

Στην κοινωνική ψυχολογία, μία από τις βασικές θεωρίες είναι η θεωρία της 

γνωστικής ισορροπίας (Heider), σύμφωνα με την οποία τα άτομα έχουν την τάση να 

αναζητούν μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα γνωστικά στοιχεία σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην περίπτωση της συμπεριφοράς του καπνίσματος 

φαίνεται πως οι καπνιστές εκφράζουν μια θετική στάση απέναντι στο κάπνισμα και 

δεν εκφράζουν την ανάγκη να το κόψουν. Αν εκδήλωναν την επιθυμία να το 

σταματήσουν τότε θα υπήρχε μια ανισορροπία ανάμεσα στις σκέψεις τους και στη 

συμπεριφορά που εκδηλώνουν (Διομήδους κ.α., 2007). 

Επιπλέον, μία ακόμη θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας είναι η θεωρία της 

κοινωνικής σύγκρισης (Festinger), η οποία ανάγει την κοινωνική συμπεριφορά σε 

ατομικές διεργασίες και υποστηρίζει την ύπαρξη δύο διαφορετικών 

πραγματικοτήτων, της φυσικής (φυσικά φαινόμενα και αντικείμενα) και της 

κοινωνικής (γνώμες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις και ικανότητες). Για την εύρεση 

κριτηρίων σχετικά με την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας το άτομο 

καταφεύγει στη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης. Τα παιδιά μέσα από τη 

σύγκριση με τα άλλα παιδιά και το βαθμό κοινωνικότητάς τους διαμορφώνουν την 

αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους. Με βάση την κοινωνική πραγματικότητα 

διαμορφώνουν την προσωπική τους πραγματικότητα (Τσιάρας, 2007). 

Επίσης, η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας (Festinger) υποστηρίζει ότι η ύπαρξη 

δύο ασύμβατων γνωστικών στοιχείων δημιουργεί μια κατάσταση ανισορροπίας, την 

οποία το άτομο προσπαθεί να αμβλύνει ή να εξουδετερώσει, με την αύξηση των 

γνωστικά σύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων ή την αλλοίωση του ενός από τα δύο 

ασύμφωνα γνωστικά στοιχεία (Παπαστάμου, 2001). Η επιλογή ενός συντρόφου από 

άλλη χώρα μπορεί να προκαλέσει μια γνωστική ασυμφωνία στο άτομο ανάμεσα στις 

δικές του πολιτισμικές πεποιθήσεις και στις πεποιθήσεις του άλλου ατόμου που 

προέρχεται από μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θα πρέπει το άτομο να αμβλύνει τα δικά του γνωστικά στοιχεία ή να αλλοιώσει τα 

γνωστικά στοιχεία του άλλου. 
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Στάσεις- συμπεριφορά 

Οι στάσεις αποτελούν μία από τις βασικές έννοιες στο χώρο της κοινωνικής 

ψυχολογίας. Ο Allport χαρακτήρισε τις στάσεις ως τν πιο εξέχουσα και απαραίτητη 

έννοια. Ο ίδιος όρισε τις στάσεις ως μια νοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας, 

οργανωμένη μέσω των εμπειριών, που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση 

στις αποκρίσεις του ατόμου προς όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία 

αυτή σχετίζεται. Οι στάσεις δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες, αλλά αποτελούν 

παρεμβαλλόμενες μεταβλητές ή εννοιολογικά κατασκευάσματα. Δίνει έμφαση σε δύο 

στοιχεία των στάσεων: το γνωστικό στοιχείο –νοητικά κατάσταση ετοιμότητας- και 

το αξιολογικό στοιχείο –αποκρίσεις του ατόμου. Άλλοι ορισμοί που δόθηκαν για τις 

στάσεις τις όρισαν ως ένα γενικό και διαρκές, θετική ή αρνητικό συναίσθημα για 

κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή θέμα, καθώς και ως μια αξιολόγηση που κάνει το 

άτομο για ένα αντικείμενο της σκέψης, όπου οι στάσεις είναι οι αναπαραστάσεις στη 

μνήμη.  

Οι τρεις κύριες διαστάσεις των στάσεων είναι: η συναισθηματική διάσταση που 

περιλαμβάνει αξιολογικά συναισθήματα αρέσκειας και δυσαρέσκειας ως προς το 

αντικείμενο της στάσης, η γνωστική διάσταση, που αναφέρεται στη γνωστική 

αναπαράσταση του αντικειμένου της στάσης –γνώσεις, απόψεις, πεποιθήσεις- και η 

συμπεριφορική διάσταση, που αναφέρεται σε συμπεριφορικές τάσεις ή προθέσεις. Οι 

περισσότεροι θεωρητικοί συμφωνούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί την κεντρική όψη 

των στάσεων, οι στάσεις αναπαρίστανται στη μνήμη και ότι μπορούμε να 

διακρίνουμε τις συναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές προϋποθέσεις και 

συνέπειες των στάσεων.  

Οι λειτουργίες των στάσεων:  

Οι στάσεις ως μηχανισμοί άμυνας του Εγώ για τον χειρισμό εσωτερικών 

συγκρούσεων. 

Οι στάσεις ως εκφράσεις των αξιών του ατόμου, βοηθώντας το άτομο να εκφράσει τις 

θεμελιώδεις αξίες του και να εδραιώσει την αυτοαντίληψή του. 

Ο ωφελιμιστικός ρόλος των στάσεων, καθώς κάποιες στάσεις υιοθετούνται επειδή 

βοηθούν το άτομο να επιτύχει κάποιον επιθυμητό στόχο ή να αποφύγει κάποιο 

ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. 

Ο γνωστικός ρόλος των στάσεων, καθώς οι στάσεις λειτουργούν ως απλουστευμένα 

και πρακτικά εγχειρίδια για την κατανόηση ενός πολύπλοκου κόσμου και 

υπαγορεύουν την κατάλληλη συμπεριφορά σε καινούργιες καταστάσεις. 

Στάσεις και συμπεριφορά: 

Οι στάσεις επηρεάζουν τις συμπεριφορές. Το ζητούμενο είναι πότε και πώς οι 

στάσεις προβλέπουν τη συμπεριφορά.  
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Σύμφωνα με τους Fishbein και Ajzen (Θεωρία της λογικής πράξης), η συμπεριφορά, 

δηλαδή η εκτέλεση μιας πράξης, εξαρτάται από την πρόθεση του ατόμου να 

εκτελέσει τη συγκεκριμένη πράξη. Η πρόθεση εξαρτάται από τη στάση του ατόμου 

ως προς την εκτέλεση της πράξης και από τους υποκειμενικούς κοινωνικούς κανόνες. 

Η στάση του ατόμου ορίζεται με βάση τα μοντέλα προσδοκίας- αξίας, ως συνάρτηση 

των πεποιθήσεων του ατόμου όσον αφορά τις συνέπειες της εκτέλεσης της πράξης 

και της αξιολόγησης αυτών των συνεπειών. Ο υποκειμενικός κοινωνικός κανόνας 

ορίζεται ως συνάρτηση των πεποιθήσεων του ατόμου αναφορικά με το βαθμό στον 

οποίο οι άλλοι επιθυμούν το άτομο να εκτελέσει την πράξη και των κινήτρων του 

ατόμου να συμμορφώνεται με τις επιθυμίες των άλλων.   

 

Πειθώ- αλλαγή στάσεων- ενδοτικότητα- γνωστική ασυμφωνία 

Μοντέλο του McGuire, υπάρχουν πέντε στάδια στη διαδικασία της επικοινωνίας: 

προσοχή, κατανόηση, ενδοτικότητα, συγκράτηση και συμπεριφορά. Η προσοχή και η 

κατανόηση συντελούν στη λήψη του μηνύματος, ενώ η λήψη του μηνύματος σε 

συνδυασμό με την ενδοτικότητα του δέκτη οδηγεί στην αποδοχή του μηνύματος.  

Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας (Festinger) υποστηρίζει ότι αν δύο ή 

περισσότερα γνωστικά στοιχεία –στάσεις, απόψεις, πεποιθήσεις- είναι ασύμφωνα, το 

άτομο βρίσκεται σε μια δυσάρεστη κατάσταση ψυχολογικής έντασης –γνωστική 

ασυμφωνία, την οποία προσπαθεί να μειώσει είτε αλλάζοντας ένα ή και περισσότερα 

από τα ασύμφωνα γνωστικά στοιχεία είτε ψάχνοντας για νέα στοιχεία που θα 

ενισχύουν κάποια ή θα αποδυναμώσουν άλλα από τα υπάρχοντα ασύμφωνα στοιχεία 

ώστε να επέλθει συμφωνία. Η γνωστική ασυμφωνία εκδηλώνεται κυρίως όταν 

υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ στάσεων και έκδηλης συμπεριφοράς, οπότε και επέρχεται 

αλλαγή στάσεων για να μειωθεί η γνωστική ασυμφωνία.  

Για την αντίσταση στην αλλαγή των στάσεων χρησιμοποιούνται διάφορες τακτικές, 

όπως χρήση λογικών επιχειρημάτων από την πλευρά του δέκτη της επιρροής για να 

υπερασπίσει τις στάσεις του, μείωση του κύρους της πηγής επιρροής, ασυνείδητη 

διαστρέβλωση του μηνύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται τόσο κοντά στη δική 

μας θέση ώστε να μην υπάρχει λόγος να αλλάξουμε στάση ή να φαίνεται τόσο 

αντίθετο με τι δική μας θέση που να μην υπάρχει περιθώριο να μας επηρεάσει, χρήση 

μηχανισμών άμυνας του Εγώ και χωρίς αιτιολογία απόρριψη του μηνύματος.  

Ενδοτικότητα: η ταύτιση με την πλειονότητα είναι επιθυμητή, έτσι το άτομο 

αποδέχεται άμεσα και δημόσια το μήνυμα της πλειονότητας. Το άτομο 

συμμορφώνεται στην πλειονοτική θέση σε δημόσιο επίπεδο. Μια πλειονότητα, η 

οποία είναι αντίθετη στις στάσεις του δέκτη του μηνύματος ασκεί κοινωνική πίεση 

και οδηγεί σε ενδοτικότητα, μια αντίθετη στις στάσεις του δέκτη μειονότητα οδηγεί 

σε μια διαδικασία γνωστικής επικύρωσης και σε ιδιωτική αλλαγή των στάσεων. 
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Ομάδα- ατομική απόδοση- ομαδική συνεκτικότητα- νόρμες- ένταξη ή μη σε 

ομάδες 

Ομάδα: δύο ή περισσότερα άτομα που επηρεάζουν το ένα το άλλο μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Ομάδα είναι δύο ή περισσότερα άτομα που αλληλεπιδρούν πρόσωπο με πρόσωπο, 

που το καθένα έχει συνείδηση ότι είναι μέλος της ομάδας, που το καθένα έχει 

συνείδηση των άλλων που ανήκουν στην ομάδα, και που το καθένα έχει συνείδηση 

της θετικής τους αλληλεξάρτησης, καθώς επιδιώκουν να εκπληρώσουν αμοιβαίους 

στόχους. Οι ομάδες διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια της ζωής, τη δομή και 

το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται. 

Η ομάδα είναι μια συνάρθρωση του ψυχολογικού και του κοινωνικού πεδίου όπου 

αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων που την απαρτίζουν. Η κάθε ομάδα 

ανάλογα με τα μέλη της και τα χαρακτηριστικά τους έχει μια διαφορετική υφή και 

καθοδηγείται από τους δικούς της νόμους και την εξέλιξή της. Πληροφορίες, 

συναισθήματα και στόχοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός 

συνόλου που συμπεριφέρεται σαν μια μονάδα. 

Οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και ο ρόλος του ηγέτη είναι 

καθοριστικά στοιχεία για τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε μια κοινωνική ομάδα. 

Όταν υπάρχει ένα κλίμα συνοχής στην ομάδα, τότε τα μέλη είναι περισσότερο δεμένα 

και αποφεύγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών ή τη διατύπωση αντιπροτάσεων. Όταν 

κάποια μέλη διαφωνούν με τις θέσεις της ομάδας μπορεί να εμφανίζουν μια 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (Blanchet & 

Trognon, 2002). Η υψηλή συνοχή της ομάδας, η απομόνωση από το κοινωνικό σώμα 

ή από άλλες ομάδες, ο ρόλος της ηγεσίας καθώς και η ύπαρξη άγχους μπορεί να 

καθορίσει τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μια ομάδα. Η εικόνα που έχει το 

άτομο για την ομάδα στην οποία συμμετέχει καθώς και ο βαθμός στον οποίο νιώθει 

ότι οι κοινοί στόχοι καλύπτουν τις προσωπικές του ανάγκες παίζουν σημαντικό ρόλο 

για τη συμπεριφορά του στην ομάδα (McCauley, 1998). 

Στα πλαίσια της ομάδας κάποιες φορές τα μέλη της καλούνται να πάρουν αποφάσεις. 

Η λήψη αποφάσεων από την ομάδα εξαρτάται από τις συνθήκες της ομάδας, τους 

όρους που τίθενται στα πλαίσια της ομάδας και το είδος του έργου που επιτελείται 

από την ομάδα. Οι ατυχίες ως προς τη λήψη των αποφάσεων δεν είναι ιδιαίτερα 

ασυνήθιστες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ομάδες δεν είναι πάντοτε 

κατάλληλες, ορθές ή αποτελεσματικές. Οι κρίσεις που οδηγούν την ομάδα στην 

τελική απόφαση και επιλογή μπορεί να κρύβουν πολλές παγίδες, οι οποίες 

ενδεχομένως να καταλήξουν σε εσφαλμένες αποφάσεις, να προκαλέσουν 

συγκρούσεις ατόμων ή και οδήγηση της ομάδας στην υιοθέτηση ακραίων στάσεων. 

Μια από τις ατυχείς εκβάσεις στη λήψη αποφάσεων αποδόθηκε με τον όρο «ομαδική 

σκέψη» -groupthink. Πρόκειται για την τάση που παρουσιάζεται σε ορισμένες ομάδες 

για μια ακραία μορφή συλλογικής πόλωσης που συχνά οδηγεί σε λήψη 
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καταστροφικών αποφάσεων (Blanchet & Trognon, 2002). Όταν μια ομάδα επιδιώκει 

την επίτευξη μιας συμφωνίας με βάση την πιο αποδεκτή λύση έτσι ώστε να 

διαφυλαχτεί η ομαδική συνοχή και να αποφευχθούν οι συζητήσεις που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν συγκρούσεις οδηγείται στο φαινόμενο του groupthink. Το 

φαινόμενο του groupthink αφορά τον τρόπο που η δυναμική της ομάδας οδηγεί σε 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Βασική προϋπόθεση για την εμφάνιση του 

φαινομένου groupthink είναι η ύπαρξη ομάδας με υψηλή συνοχή, ομοιογένεια και 

απομονωμένη από εξωτερική πληροφόρηση, με δημοκρατικό έλλειμμα, η οποία 

λειτουργεί κάτι από συνθήκες υψηλού άγχους και ο ηγέτης είναι αμερόληπτος. Η 

ομάδα συνήθως εμφανίζει ένα σύνολο αρνητικών συμπτωμάτων και επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες, όπως τη λήψη λανθασμένων απόψεων. 

 

Θεωρία κοινωνικής ταυτότητας: Η κοινωνική κατηγοριοποίηση έχει επιπτώσεις στις 

διομαδικές σχέσεις και χρησιμοποιείται όχι μόνο για να κατατάξουμε τους άλλους σε 

ομάδες, αλλά και για να ορίσουμε το ποιοι είμαστε, δηλαδή να δηλώσουμε την 

ταυτότητά μας. Σύμφωνα με τη θεωρία κοινωνικής ταυτότητας των Tajfel και Turner 

η κοινωνικά ταυτότητα αποτελείται από εκείνες τις όψεις της αυτοεικόνας ενός 

ατόμου που προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες το άτομο θεωρεί 

ότι ανήκει. Τα άτομα επιδιώκουν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν μια θετική 

κοινωνική ταυτότητα, γιατί αυτό τα βοηθά να εξυψώσουν ή να διατηρήσουν την 

αυτοεκτίμησή τους. Η κοινωνική ταυτότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 

συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν μεταξύ της ομάδας στην οποία ανήκει το άτομο 

(ενδοομάδα) και των άλλων σχετικών ομάδων στις οποίες δεν ανήκει το άτομο 

(εξωομάδες). Η κοινωνική ταυτότητα μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα με 

το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ ενδοομάδας και εξωομάδας. Αν η κοινωνική 

ταυτότητα δεν είναι ικανοποιητική, τα άτομα είτε θα εγκαταλείψουν την ομάδα στην 

οποία ανήκουν και θα επιδιώξουν να γίνουν μέλη μιας άλλης ομάδας που θα τους 

προσδώσει θετική κοινωνική ταυτότητα, είτε θα επιδιώξουν να προσδώσουν με 

κάποιο τρόπο στην ομάδα όπου ανήκουν κάποια θετική διάκριση σε σχέση με την 

εξω-ομάδα.  

 

 


