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چکیده
زمینه و هدف :یکی از مفاهیم مهم روانشناسی اجتماعی ،ناهماهنگی شناختی است .زمانی که عمل ما در تعارض با نگرشهاای
پیشین ما قرار دارد ،اغلب نگرش خود را به نحوی تغییر مایدهایم کاه هماهنا باا عملماان شاود ،ایان پدیاده «ناهمااهنگی
شناختی» نامیده می شود .هدف از این مطالعه تعیین و ارائه مدلی از رابطه سبکهای تصمیمگیری و ویژگیهاای شصصایتی باا
تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بود.
روش و مواد :این مطالعه به روش همبستگی انجام شد .در این مطالعه از  130دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی صفادشت کاه
از طریق نمونهگیری در دسترس انتصاب شده بودند ،خواسته شد پرسشنامههاای سابکهاای تصامیمگیاری  Scott & Bruceو
شصصیت  Gray-Wilsonرا تکمیل کنند .قبل و بعد از پر کردن پرسشنامهها شاخصهای زیستی آنها ارزیابی شد .برای ایجااد
ناهماهنگی شناختی از آنها خواسته شد ،ابتدا افت عالقه خود را نسبت به شصصیت محبوبی که با بایاعتناایی باا یاک کاود
برخورد می کرد ،مشصص کنند و سپس در مورد لزوم کاساتن از مقارری ساازمان بهزیساتی بارای کودکاان بایسرپرسات انشاا
بنویسند .برای تحلیل دادهها از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته ها :متغیرهای شناختی (سبک های تصمیمگیری اجتنابی ،وابساته ،منطقای و شاهودی) و شصصایتی (گریاز ،روی آوری،
اجتناب فعال،جن و خاموشی) با ناهماهنگی شناختی ارتباط داشتند و اثر این متغیرهای شصصیتی و شناختی بر شااخصهاای
زیستی نیز به طور غیرمستقیم و از طریق ناهماهنگی شناختی در سطح  P =0/01و  P =0/05معنادار شد.
نتیجه گیری :مطالعه نشان داد که سبکهای تصمیمگیری و ویژگای هاای شصصایتی ،تغییارات زیساتی ناشای از ناهمااهنگی
شناختی را پیشبینی میکنند.
واژگان کلیدی :تغییرات زیستی ،سبکهای تصمیمگیری ،ناهماهنگی شناختی ،ویژگیهای شصصیتی

مقدمه
زمانی که عمل ما در تعارض با نگرشهای پیشین ما قرار
دارد ،اغلب نگرش خود را به نحوی تغییر میدهیم که
با عملمان شود ،این پدیده «ناهماهنگی
هماهن
شناختی» ( )1نامیده میشود و وامدار یکی از نظریه های

پرنفوذ روانشناسی است ( .)2بهعبارتی یک مدل
روانشناختی است و به ایدئولوژیها و ساختارهای ذهنی
خاصی اشاره دارد که ساختارهای اساسی تجربی وابستگی
به مسیر و تأکید بر تعادل را نشان میدهند (.)3
عوامل مصتلفی میتوانند بر این ناهماهنگی شناختی اثر
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بگذارند یا به نحوی با آن همبستگی داشته باشند ،ازجمله
منبع کنترل ( ،)4موسیقی ( 5و  ،)6ارتباط بین فردی
( ،)7-9ساختارهای ذهنی ( ،)10تصمیمگیری (،)11-15
عزت نفس ( )16-17و نیز شصصیت (.)18-21
نکته اصلی در مطالعات یادشده در حیطه شصصیت بدین
شرح است که اغلب از آزمونهایی مثل پرسشنامه
شصصیت  Eysenck’sیا پرسشنامه شصصیت  5عاملی
( )NEOبرای بررسی ویژگیهای شصصیتی بهره بردهاند
( ،)18-20که شاید نتوانند نقش عوامل زیستی در
شصصیت را بهخوبی نشان دهند و یا اینکه با در نظر
گرفتن اختالالت شصصیت همچون اختالل شصصیت
ضداجتماعی ( 19و  ،)21مطالعه را شکل دادهاند .از سوی
دیگر سایر مطالعات یا موارد شصصیتی را درنظر گرفته یا
عالئم و آثار زیستی و عصبشناختی ناهماهنگی شناختی
را بررسی کردهاند ( 22 ،2و  ،)23یا به طور جداگانه به
بررسی مسائل شناختی خاصی همچون سبک
تصمیمگیری پرداختهاند ( ،)11-15پس از آنجا که
پژوهشهایی که تا کنون بر ناهماهنگی شناختی از سال
 2007به بعد انجام گرفتهاند ،دید همهجانبهای در مورد
شصصیت با درنظر گرفتن زیربنای زیستی آن به دست
نمیدهند .به دلیل بهکار بردن پرسشنامههایی که یا مانند
پرسشنامه چندوجهی شصصیت  Minnesotaسرچشمة
مرضی داشته و یا مانند پرسشنامه شصصیت  5عاملی
تنها به عوامل مرتبه دوم و عمقی شصصیت بسنده
میکنند و عالوه بر آن اغلب پاسخهای زیستی را در این
رابطه نیز نادیده گرفتهاند .با اینحال ناهماهنگی شناختی
میتواند حاالتی از پریشانی ،استرس و برانگیصتگی ایجاد
کند که خود این حاالت هیجانی ،پیامدهای زیستی به
دنبال دارند .از سوی دیگر هرچند پژوهشهایی وجود
دارند که بر ارتباط یک عامل شناختی خاص همچون
تصمیمگیری با ناهماهنگی شناختی صحه میگذارند
( ،)11-15اما در هیچ یک از آنها این ارتباط با درنظر
گرفتن شاخصهای زیستی صورت نگرفته است.
بنابراین هدف عمده مطالعه حاضر تعیین ناهماهنگی
شناختی با پیشآیندهای شصصیتی و نیز سبکهای
تصمیمگیری ،عالوه بر پسآیندهای زیستی همچون
ضربان قلب ،تنفس و فشار خون و یا به عبارتی رابطه
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عوامل شصصیتی با پاسخهای زیستی یا میانجیگری
ناهماهنگی شناختی و ارائه مدلی در اینباره بود .سؤال-
هایی که بهدنبال پاسخ آنها بودیم ،عبارت بودند از:
 -1آیا رگههای شصصیت میتوانند عالئم فیزیولوژیک
ناشی از ناهماهنگی شناختی را پیشبینی کنند؟  -2آیا
سبکهای تصمیمگیری میتوانند عالئم فیزیولوژیک ناشی
از ناهماهنگی شناختی را پیشبینی کنند؟
روش و مواد
طرح آزمایشی مورد استفاده از آنجا که انتصاب
غیرتصادفی بود و نیز در آن انتصاب آزمودنیها هم وجود
نداشت و از سویی از گروه کنترل نیز استفاده نمیشد،
شبه آزمایشی دارای پیش آزمون و پس آزمون ،بود .از
سوی دیگر به علت بررسی همبستگی و پیشبینیپذیری
بین متغیرها میتوان آن را در زمره مطالعه های دارای
طرح همبستگی نیز جای داد .از میان  2568دانشجوی
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت ،تعداد  130نفر به
روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در مطالعه
دعوت شدند .تعداد آزمودنیها با استفاده از نرم افزار
 G-power-3انتصاب شد .حجم نمونه با اندازه اثر  0/15و
توان  0/95برای تحلیل رگرسیون چندمتغیری با استفاده
از این نرمافزار برابر با  107نفر که با  %20افزایش حجم
نمونه معادل با 130نفر تعیین شد .معیار ورود به مطالعه
عبارت بود از سن بین  19تا  25سال (کنترل کردن سن
و تا حدودی مقطع تحصیلی) ،عدم ابتال به بیماری های
شدید روانپزشکی مثل سایکوز (بهدلیل فقدان جهت یابی
و ناتوانی در پاسصدهی به سؤالها) و اختالالت شصصیت
و نبود سابقه خودکشی (همبودی افسردگی یا اختالالت
سازگاری شدید بهنحوی که میتواند بر نتایج اثر بگذارد)
و عدم مصرف داروهای روانپزشکی (تغییر در شرایط
آزمودنی و احتمال اثرگذاری بر نحوه پاسصدهی به
سؤالها).
پرسشنامه شصصیتی  :Gray Wilsonیک پرسشنامه
خودارزیابی شصصیتی و شامل  12ماده است که توسط
 )1989( Willson & Barretطراحی شده و میزان
فعالیت سیستمهای فعالساز رفتاری (با مؤلفههای
رویآوری و اجتناب فعال) ،بازداری رفتاری (با مؤلفههای
اجتناب منفعل و خاموشی) و جن -گریز (با مؤلفههای
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جن و گریز) را میسنجد .بهمنظور هنجاریابی 408 ،نفر
از دانشجویان ( 235دختر و  173پسر) با روش تصادفی
طبقهای انتصاب شده و این پرسشنامه را همراه پرسشنامه
شصصیتی آیزنک()Eysenck’s personality Questionnaire
تکمیل نمودند .تحلیل عاملی مواد پرسشنامه نشان داد
که مدل دو عاملی  Grayبهتر از مدل گسترشیافته
سهعاملی او با دادهها مطابقت دارد .همچنین با استفاده از
آزمون آماری  tمستقل مشصص شد ،الگوی نمرات
مؤلفههای پرسشنامه در دو گروه دختران و پسران تفاوت
دارد .در مجوع ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفهها (بین  0/6و
 )0/7و ضرایب همبستگی بین مؤلفههای دو پرسشنامه
نشان میداد که دارای اعتبار و روایی مناسبی در
دانشجویان ایرانی است (.)24
پرسشنامه سبکهای پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری
( 23 :)Scott & Bruceگزینه این پرسشنامه در قالب
چهار عامل یعنی چهار نوع سبک تصمیمگیری قادر به
سنجش سبک تصمیمگیری پاسخدهنده است نمرهگذاری
میشوند .برای نمرهگذاری ،پاسخها بهترتیب از  1تا 5
 )1995( Scott & Bruceنیز پس از اجرای این
پرسشنامه و تحلیل عاملی آن پنج سبک تصمیمگیری
بهدست آورد و آلفای کرونباخ آن را از  0/68تا 0/94
گزارش کرد .همچنین این پرسشنامه توسط
 )2008( Hoblimitoglueدر بین دانشجویان دانشگاه
آنکارا اجرا کرد و چهار سبک تصمیمگیری استصراج کرد.
در ایران نیز این پرسشنامه توسط زارع و اعراب شیبانی
( )1390بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور هنجاریابی
شده و آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل تصمیمگیری
منطقی ،تصمیمگیری اجتنابی ،تصمیمگیری وابسته و
تصمیمگیری شهودی ،بهترتیب  0/71 ،68/0 ،0/63و
 0/89بهدست آمد .بهمنظور بررسی روایی سازه مقیاس
در مطالعه یادشده از همبستگیهای بهدست آمده از
سبکهای این پرسشنامه و مقیاس ادرا ریسک استفاده
شد ،ضرایب برای سبکهای منطقی ،شهودی ،وابسته و
اجتنابی بهترتیب برابر با  0/09 ،-0/028 ،0/118و
 0/181بودند .روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط
متصصصین علوم شناختی و روانشناسی تأیید شد (.)25
برای اجرا از آزمودنیها خواسته شد ،پرسشنامه سبکهای

تصمیمگیری  Scott & Bruceو شصصیت Gray-Wilson

را پرکنند ولی قبل از آن ،شاخصهای زیستی آنها
همانند ضربان قلب ،فشار خون و تعداد تنفسشان ثبت
گشت .در هنگام اجرای مطالعه و برای بررسی و ایجاد
ناهماهنگی شناختی ،دو سری پرسشنامه در اختیار آنها
قرار گرفت .در پرسشنامه اول که منطبق بر مطابق با
الگوی استفادهشده در مطالعه منصوریسپهر ،خداپناهی و
حیدری ( )1391موضوعی برای ایجاد ناهماهنگی انتصاب
شد و متنی متناسب با نمونه پژوهشی طراحی گشت که
طی آن شرکتکنندگان با تجسم یک رویداد دچار
ناهماهنگی شناختی شوند .به این ترتیب که از
شرکتکنندگان خواسته شد شرایطی را تصور کنند که
یکی از افراد مشهور و مورد عالقهشان ،کودکی را که از او
خواسته است دفترچههای خودش و دوستانش را امضا
کند ،طرد میکند و برای این کار ،دلیل ضعیف و غیرقابل
قبولی میآورد (توجیه ناکافی و ناهماهنگی شناختی) پس
از آن ،شرکتکنندگان میزان افت محبوبیت آن فرد را در
نزد خودشان ،بهعنوان معیاری برای کاهش ناهماهنگی،
روی یک مقیاس لیکرت نه درجهای نشان دادند .پس از
آن و در مرحله دوم ،منطبق با الگوی استفادهشده در
مطالعه منصوری سپهر ،باقریان و حیدری ( ،)1390از
شرکت کنندگان خواسته شد در حمایت از این عبارت:
«لزوم کاستن از مقدار مستمری ماهانه سازمان بهزیستی
به کودکان یتیم و بیسرپرست» ،یک انشا بنویسند .از
آنجا که آزمودنیها میبایست علیه چیزی که به آن باور
داشتند ،مطلب مینوشتند ،باز هم درگیر ناهماهنگی
شناختی شدند .در پایان این مرحله بالفاصله و بار دیگر
شاخصهای زیستی آزمودنیها ارزیابی شد.
برای تحلیل نتایج از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون و از نرم افزار آماری  SPSS-19استفاده شد.
یافته ها
شرکت کنندگان در این مطالعه  )%46/2( 60نفر زن و
 )%53/8( 70نفر مرد بودند .میانگین (انحراف معیار) سن
مشارکت کنندگان  )2/2( 22سال بود .رشته تحصیلی 63
( )%42/3نفر امور فرهنگی و  )%57/7( 67نفر حسابداری
مالی بود.
نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنف حاکی از توزیع نرمال
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شماره  ،2همبستگی بین سبکهای تصمیمگیری و تغییرات
زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی را بررسی کردهاست.

داده ها بود ،لذا از آزمونهای پارامتریک استفاده شد .در
جدول شماره  ،1همبستگی بین رگههای شصصیت و تغییرات
زیستی ناشی از ناهماهنگی شناخت بررسی شدهاست .جدول

جدول  -1همبستگی بین رگههای شصصیت و تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی
رگههای شصصیت
تغییرات زیستی

خاموشی

اجتناب منفعل

اجتناب فعال

رویآوری

گریز

جن

ضربان قلب

**-0/3

*-0/4

**0/2

**0/4

**0/6

**-0/5

تنفس

**

-0/7

**

**

**

**

**

فشار خون سیستول

0/0

فشار خون دیاستول

**

0/3

-0/5

*

0/1

0/2

**

-0/6

**

0/4

0/4

0/6

**

-0/4

**

0/4

0/5

-0/6

**

-0/4

-0/0

**

**

0/3

0/6
*

P< 0/05

**P<0/01

جدول  -2همبستگی بین سبکهای تصمیمگیری و تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی
سبک های تصمیم گیری
تغییرات زیستی

شهودی

وابسته

اجتنابی

منطقی

ضربان قلب

-0/1

**0/1

**0/3

*0/1

تنفس

0/1

**0/1

**0/2

-0/0

**

0/3

**

0/3

*

**

0/3

**

0/3

فشار خون سیستول

**

-0/2

فشار خون دیاستول

**

-0/2

**P<0/01

همچنین نتایج دیگر حاکی از آن باود همبساتگی متغیار
ناهماهنگی شناختی تنها متغیری است که صرفاً بهصورت
مستقیم بر عوامل زیساتی تاأثیر دارد (  )r=0/4و ارتبااط
بین متغیر جنسیت ( )r=0/5و همچنین متغیر روی آوری
را با عوامل زیستی ( )r=0/2واسطهگری مایکناد .متغیار
جنسیت نیز تنها متغیری است که هم بهصورت مساتقیم
( ،)r=0/3و هم با واسطهگری متغیر ناهماهنگی شاناختی
( )r=0/5بر عوامل زیساتی تاأثیر مای گاذارد .در نهایات،
متغیرهای جن  ،گریز ،اجتنااب فعاال ،اجتنااب منفعال،
خاموشی و روی آوری جزء متغیرهایی هساتند کاه صارفاً
بهصورت غیرمستقیم بر عوامل زیستی تأثیر می گذارند .از
ایاان بااین ،متغیرهااای جناا ( ،)r=0/4گریااز (،)r=0/4
اجتناب فعال ( ،)r=0/3اجتناب منفعل ( ،)r=0/1خاموشی
( )r=0/1هم با واسطهگری جنسیت و هم با واساطهگاری
ناهماهنگی شناختی بر عوامل زیستی تاأثیر مایگذارناد.
بنابراین ،دو متغیر جنسیت و ناهماهنگی شناختی را می-
توان بهعنوان متغیرهای وابسته درونی ایان مادل تجربای

-0/1
0/0
*

P< 0/05

درنظر گرفت.
از دیگر نتایج اثر متغیر ناهماهنگی شناختی در ارتباط باا
جنسیت و متغیر شهودی با نقش عوامل زیساتی واساطه
گری حاکی از آن بود کاه صارفاً باهصاورت مساتقیم بار
عوامل زیستی تاأثیر دارد ( )r=0/4و ارتبااط باین متغیار
جنسیت ( )r=0/4و همچنین متغیر شهودی ( )r=0/2را با
عوامل زیستی واسطهگری می کند .متغیار جنسایت نیاز
تنها متغیری است که هم بهصاورت مساتقیم ( ،)r=0/3و
هم با واسطهگری متغیر ناهماهنگی شناختی ( )r=0/4بار
عوامل زیساتی تاأثیر مای گاذارد .در نهایات ،متغیرهاای
منطقاای ( ،)r=0/3اجتنااابی ( ،)r=0/3و وابسااته (،)r=0/1
جزء متغیرهایی هستند که صرفاً بهصورت غیرمستقیم بار
عوامل زیستی تأثیر می گذارناد .از ایان باین ،متغیرهاای
منطقی ،اجتنابی ،و وابساته ،باا واساطهگاری جنسایت ،و
شهودی هم با واساطهگاری جنسایت ( )r=0/1و هام باا
واسااطهگااری ناهماااهنگی شااناختی ( )r=0/1باار عواماال
زیستی تأثیر میگذارناد .بناابراین ،دو متغیار جنسایت و
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ناهماهنگی شناختی را میتوان بهعنوان متغیرهای وابسته
درونی این مدل تجربی درنظر گرفت.
بحث
مطالعه نشان داد بین رگههای شصصیتی و میزان
ناهماهنگی شناختی ایجادشده رابطه وجود دارد و این
یافته در راستای تأیید پژوهشهای مصتلف ،قرار میگیرد
( .)18-21با این حال هرچند پژوهشهای یادشده همانند
مطالعه حاضر بر وجود ارتباط میان ناهماهنگی شناختی و
صفات شصصیتی صحه گذاشتند و یافتههای مطالعه
حاضر در این زمینه در راستای پژوهشهای گذشته قرار
میگیرد ،اما مطالعه حاضر دادههای بیشتری با تأکید بر
زمینههای زیستی شصصیت هم به دست میدهد از آن
جمله که افزایش نمرات گریز و رویآوری با کاهش نمرات
ناهماهنگی شناختی ارتباط دارد و افزایش نمرات جن ،
خاموشی و اجتناب فعال با افزایش نمرات ناهماهنگی
شناختی مربوط است .بنابراین هرچند ارتباط شاخصهای
زیستی با ناهماهنگی شناختی تأیید شده (و مطالعاتی در
زمینه های کنترل وزن ( ،)26-29ارتباط بین فردی ( 7و
 ،)8ایدز ( ،)9رضایت شغلی ( ،)30مصرف سیگار(-33
 ،)31مصرف الکل ( 24و  )25وجود دارند) ،اما پژوهشی
که ویژگیهای شصصیتی را بهعنوان پیشبین تغییرات
زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی درنظر بگیرد در
جستجوی سایتهای اینترنتی از سال  2007به بعد دیده
نشده ،لذا مطالعه حاضر ،اولین مطالعه در این حیطه به
شمار می رود و یافتههای آن قابل مقایسه با مطالعه های
گذشته نیست .نتایج مطالعه حاضر نشان داد ویژگیهای
شصصیتی ،تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی مطالعه
حاضر نیز نشان داد بین سبکهای تصمیمگیری و میزان

ناهماهنگی شناختی ایجادشده رابطه وجود دارد و این
یافته در راستای تأیید پژوهشهای قبلی قرار گرفت (-15
 .)11سبک تصمیمگیری شهودی ارتباط معکوس و
معنادار با فشار خون چه نوع سیستول و چه نوع دیاستول
آن است ،به این معنا که سبک تصمیمگیری شهودی
کاهش فشار خون را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیشبینی
میکند .سبک تصمیمگیری منطقی دارای ارتباط مثبت،
مستقیم و معنادار با ضربان قلب و ارتباط معکوس و
معنادار با فشار خون سیستول است ،در مورد سبک
تصمیمگیری اجتنابی و سبک تصمیمگیری وابسته نیز
میتوان گفت این دو نوع سبک تصمیمگیری با همه
شاخصهای زیستی ارتباط مثبت و مستقیم داشتند.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد سبکهای تصمیمگیری و ویژگی های
شصصیتی تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی
را پیشبینی میکنند .مطالعه انجام شده تنها یک بصش
بنیادی از روانشناسی اجتماعی و ناهماهنگی شناختی را
تحت پوشش قرار میداد .از آنجا که قبالً و در کشورهای
دیگر از ناهماهنگی شناختی و مداخالت مبتنی بر آن در
حیطههای کنترل وزن ،ارتباط بین فردی ،ایدز ،رضایت
شغلی ،مصرف سیگار ،مصرف الکل ،استفاده شدهاست و
اهمیت یافتههای این مطالعات از آن جهت است که نشان
میدهد ممکن است یافتههای پیشین ناهماهنگی
شناختی ،در همه گروههای جمعیتی ،مبتالیان به
اختالالت روانپزشکی و صفات شصصیتی گوناگون ،صادق
نباشد بنابراین توصیه میشود این مداخالت در گروههای
جمعیتی مصتلف ایرانی نیز به کار برده شود.
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Abstract
Background and Objective: One of the important concepts of social psychology is cognitive
dissonance. When our practice is in conflict with our previous attitudes often change our attitude so
that we will operate in concert with; this is cognitive dissonance. The aim of this study was
evaluation of relation between decision making styles, personality traits and physiological
components of cognitive dissonance and also offering a statistical model about them.
Materials and Methods: In this correlation study, 130 students of Elmi-Karbordi University of
Safadasht were invited and they were asked to complete Scott & Bruce Decision-Making Styles
Questionnaire and Gray-Wilson Personality Questionnaire. Before and after distributing those
questionnaires, their physiological conditions were receded. Cognitive dissonance was induced by
writing about reducing amount of budget which deserved to orphans and rating the reduction of
interest of lovely character that ignore his or her fans. Data analysis conducted through regression
and multi vitiate covariance.
Results: There were correlation between cognitive styles (Avoidant, dependent, logical and
intuitive) and also personality variables (Flight and Approach, active avoidance, Fight and
Extinction) with cognitive dissonance. The effect of cognitive (decision making styles) and
personality variables on physiological components was mediate indirectly through cognitive
dissonance, in levels of P=0.01 and P=0.05 difference, was significant.
Conclusion: Decision making styles and personality traits are related to cognitive dissonance and its
physiological components, and also predict physiological components of cognitive dissonance.
Keywords: Decision making styles, personality traits, Cognitive dissonance, Physiological
components

