
∆ιοµαδικές Σχέσεις.

Η Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Τα άτοµα αντλούν το νόηµα στις 
κοινωνικές τους σχέσεις µέσα από τις οµάδες στις οποίες ανήκουν. Μέσω

συγκρίσεων µε τις άλλες οµάδες καταφεύγουν σε θετικές διαφοροποιήσεις που 
συνεισφέρουν θετικά στην ταυτότητα τους. 

Το παράδειγµα της ελάχιστης οµάδας. Και µόνο η γνώση ότι το άτοµο ανήκει σε 
µια οµάδα είναι ικανό να επηρεάσει τη συµπεριφορά του προς αυτήν. 



Τα άτοµα τείνουν να µείνουν µέλη µιας οµάδας ή να γίνουν µέλη άλλων οµάδων 
στο βαθµό που αυτές έχουν να προσφέρουν θετικά στην κοινωνική τους 

ταυτότητα. 

Αν η συµµετοχή στις οµάδες δεν ικανοποιεί αυτή την αρχή τότε το άτοµο θα 
αφήσει τις οµάδες εκτός εάν:

1. Είναι αδύνατο για αντικειµενικούς λόγους. 

2. Έρχεται σε αντίθεση µε κάποιες βασικές αξίες που είναι σηµαντικές για την 
εικόνα του εαυτού. 

Αν είναι δύσκολο να αφήσει κανείς την οµάδα του τότε δύο λύσεις είναι πιθανές:

1. Να αλλάξει τις ερµηνείες των χαρακτηριστικών της οµάδας ώστε τα 
ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά να γίνουν αποδεκτά.

2. Να αποδεχτεί την κατάσταση και να εµπλακεί σε κοινωνική δράση για να την 
αλλάξει. 



Όλα αυτά αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες οµάδες. 

Η κοινωνική σύγκριση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι οµάδες αποκτούν το 
νόηµα τους µέσα από την σύγκριση µε άλλες οµάδες. 

Έτσι οι ψυχολογικές πλευρές και συνέπειες της συµµετοχής µας στις οµάδες 
αποκτούν νόηµα µόνο γιατί εισέρχονται µέσα στο πλαίσιο των σχέσεων µεταξύ 

των οµάδων. 

Ο Tajfel προσπάθησε να ερµηνεύσει µέσα από τη θεωρία του και άλλες 
ψυχολογικές έννοιες όπως η σχετική αποστέρηση. 

Έτσι τοποθέτησε τη σχετική αποστέρηση στο συνεχές µεταξύ διαπροσωπικής και 
διοµαδικής συµπεριφοράς. 



Οι κοινωνικές συγκρίσεις µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην κοινωνία 
όταν οι σχέσεις µεταξύ των οµάδων αρχίζουν να θεωρούνται µη αποδεκτές. 

Το πείραµα της ελάχιστης οµάδας.

Στόχος του πειράµατος ήταν να βρει τις ελάχιστες συνθήκες κατά από τις οποίες 
τα άτοµα διαχωρίζουν µεταξύ εσω-οµάδας και εξω-οµάδας. 

Τα άτοµα που συµµετείχαν είχαν να απονείµουν αµοιβές σε άτοµα για τα οποία 
ήξεραν µόνο την οµάδα στην οποία ανήκαν. 

Οι αµοιβές ήταν σε µορφή κλάσµατος όπου ο αριθµητής πήγαινε στην έσω-οµάδα 
και ο παρονοµαστής στην εξω-οµάδα. 



Τέσσερις στρατηγικές µπορούσαν να ακολουθήσουν τα άτοµα: Το µέγιστο 
κοινό κέρδος, µέγιστο κέρδος της εσω-οµάδας, µέγιστη διαφορά υπέρ της 

εσω-οµάδας και δίκαια απονοµή. 

Η επίδραση της ελάχιστης οµάδας αν και έχει επαναληφθεί σε Ευρωπαϊκές 
χώρες ίσως να µην έχει οικουµενική ισχύ καθώς αποτελέσµατα στη Νέα 

Ζηλανδία έδειξαν  ότι οι Σαµόα επέλεγαν τη στρατηγική της µέγιστης αµοιβής και 
για τις δύο οµάδες. 

Υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά που συµµετείχαν να θεώρησαν ότι οι οµάδες 
ουσιαστικά ήταν οι τα παιδιά Σαµόα και οι λευκοί πειραµατιστές. 

Επίσης η έννοια του δώρου είναι πολύ σηµαντική στον Πολυνησιακό πολιτισµό και 
συνεπώς τα παιδιά δίνοντας «δώρα» τόνιζαν την κοινωνική του ταυτότητα. 



Προκατάληψη υπέρ της εσω-οµάδας. 

Βασικό σφάλµα απόδοσης: Θετικές συµπεριφορές ατόµων της έσω-οµάδας 
και αρνητικές της έξω-οµάδας αποδίδονται σε προσωπικά χαρακτηριστικά, 
ικανότητες κτλ., ενώ αρνητικές συµπεριφορές ατόµων της έσω-οµάδας και 

θετικές της έξω-οµάδας αποδίδονται σε εξωτερικές δυνάµεις. 

Προστατευτική λειτουργία: αρνητικές συµπεριφορές ατόµων της έσω-οµάδας 
και θετικές της έξω-οµάδας αποδίδονται σε εξωτερικές δυνάµεις.

Λειτουργία βελτίωσης: Θετικές συµπεριφορές ατόµων της έσω-οµάδας και 
αρνητικές της έξω-οµάδας αποδίδονται σε εσωτερικά αίτια. 



Όταν η συµµετοχή στην οµάδα δεν επιτελεί τη θετική της διαφοροποίηση από 
άλλες οµάδες τότε οι οµάδες και τα άτοµα ακολουθούν µια σειρά από 

στρατηγικές για να αλλάξουν την κατάσταση αυτή. 

Σε έρευνες έχει βρεθεί ότι οι Κινέζοι συχνά απαξίωναν την έσω-οµάδα. 

Οι Hinkle και Brown (1990) υποστηρίζουν ότι δεν είναι για όλους τους 
πολιτισµούς οι σύγκριση µε άλλες οµάδες βασική αξία. 

Θεωρία της κοινωνικής κυριαρχίας: µέλη οµάδων υψηλού κύρους θα 
εµφανίζουν έναν «προσανατολισµό κοινωνικής κυριαρχίας», ένα σύστηµα 

δηλαδή πεποιθήσεων που θα νοµιµοποιεί την κυριαρχία τους και θα 
συνδυάζεται µε µεγάλη αφοσίωση στην οµάδα. Σε οµάδες χαµηλού κύρους 

δε θα υπάρχουν αυτές οι συσχετίσεις. 



Το στερεότυπο είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων για τα άτοµα που είναι µέλη µιας 
οµάδας, ενώ η προκατάληψη είναι µάλλον µια στάση, συνήθως αρνητική, προς 

τα µέλη µιας οµάδας. 

Λειτουργίες των στερεότυπων.  

1. Τα στερεότυπα συµβάλουν στην εξοικονόµηση γνωστικών πόρων. 

2. Βοηθούν το άτοµο να αποκοµίσει ένα θετικό αίσθηµα αυτοεκτίµησης. 

3. Τα στερεότυπα καθοδηγούν τη συµπεριφορά. 

4. Τα στερεότυπα επιτελούν και ιδεολογικές λειτουργίες νοµιµοποιώντας 
υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. 



Στερεότυπα υπάρχουν ακόµα και για κοινωνικές οµάδες που δεν έχουµε 
συναντήσει ποτέ. 

Οι προκαταλήψεις αναφέρονται σε αρνητικές συνήθως στάσεις ενώ οι 
διακρίσεις σε πράξεις εναντίον συγκεκριµένων οµάδων. 

Εθνοκεντρισµός: η θεώρηση των πραγµάτων που υποστηρίζει ότι η οµάδα 
µας είναι το κέντρο των πάντων. 

1. ότι συµβαίνει στο διό µας πολιτισµό θεωρείται «ορθό» και «φυσικό». 

2. Τα ήθη της έσω-οµάδας έχουν οικουµενική εγκυρότητα. 



3. Θεωρούµε ότι πέραν πάσης αµφιβολίας οι κανόνες, ρόλοι και αξίες της 
οµάδας είναι ορθά.

4. Θεωρούµε ότι είναι φυσικό αν βοηθούµε µέλη της εσω-οµάδας και να 
δυσπιστούµε σε µέλη άλλων οµάδων. 

Ο ανταγωνισµός των οµάδων µπορεί να οδηγήσει σε διοµαδική σύγκρουση. 


