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Abstract 

Objective: Knowing about cognitive dissonance aspects and 

psychological components will be helpful not only in 

psychological field but also in commercial and political areas. 

Therefore the aim of this study was evaluation of relation 

between personality and physiological components of cognitive 

dissonance.  

 

Method: 130 students of Elmi-Karbordi University of Safadasht 

were invited and they were asked to complete 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 and popular character that ignore 

his or her fans. Data analysis conducted through correlation and 

regression analysis.  

 

Results: increasing in Flight and Approach scores was related to 

decreasing cognitive dissonance scores and increasing in Fight, 

Extinction and active avoidance was related to increasing 

cognitive dissonance scores. Also personality factors were able 

to predict physiological changes due to cognitive dissonance.  

 

Conclusion: personality traits are related to cognitive dissonance 

and its physiological components.  
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 مقدمه

ای شناسی اجتماعی، کمتر سازهدر قلمروی روان

 «ناهماهنگی شناختی»توان يافت که به اندازة می

مناقشه برانگیز بوده و منجر به پژوهشهای متعدد 

ناهماهنگی شناختی وضعیتی را شرح   شده باشد.

دهد که در آن دو يا چند شناخت)شامل نگرش، می

نحوی در تعارض قرار دارند باور، ارزش و رفتار( به

شود. )ايگان، که يکی متضاد با ديگری واقع می

0111.) 

 

برای تعريف ناهماهنگی شناختی، فستینگر در 

دهد، نظريه ناهماهنگی شناختی خود توضیح می

اهماهنگی شناختی هم يک نیاز روانشناختی و هم ن

پايه نیازهای جسمانی مانند خوردن و نوشیدن 

است. ناهماهنگی، يک فرآيند شناختی برای حل و 

فصل خطاهايی است که در سیستم باورهای يک 

های حل و فصل اين دهد از جمله راهفرد رخ می

توان به استدالل انگیزشی اشاره کرد که خطاها می

ای از حل و فصل ناهماهنگی برای رآيند سوگیرانهف

دستیابی به نتیجه مطلوب است. همچنین تعريف 

انگیزشی که از طريق نیاز برای ثبات شناختی 

داوری، استنباط اختیاری و تحمیل می شود. پیش

هايی برای کاهش ثبات اولین احساس نیز روش

روند)گاورونسکی، شمار میناهماهنگی شناختی به

0110.) 

برای مشخص کردن مناطق مغزی دخیل در 

ز هايی با استفاده اناهماهنگی شناختی نیز بررسی

تصويربرداری مغزی در گذشته انجام شده که نشان 

دادند، کورتکس سینگولیت قدامی در ناهماهنگی 

 اندشناختی درگیر است و عالوه بر آن نشان داده

نواحی يکسانی از کورتکس سینگولیت قدامی در 

 گیری نقشاهنگی شناختی، تعارض و تصمیمناهم

شناسی اين سه فرايند دارند)ارتباط عصب

شناختی()ايزاما، ماتسوموتو، موراياما، سامیجیما و 

 (.0113همکاران، 

ی توانند بر اين ناهماهنگبنابراين، عوامل مختلفی می

 نحوی با آن همبستگیشناختی اثر بگذارند يا به

 کنترل)میشل، نیکولز، داشته باشند؛ ازجمله منبع

(؛ موسیقی)ماساتاکا، 1331مارشال و دوک 

-؛ پرلووسکی، کاباناک، بونیوت0110پرلووسکی، 

(؛ ارتباط بین فردی)ژينیو، 0113کاباناک و کاباناک،

و منگ،  0111؛ دسالز، 0113لیوی، لیژينگ و نان، 

(؛ 0110(؛ ساختارهای ذهنی)واکسالک، 0110

؛کولر و  0110گیری)باريژبال،تصمیم

؛ 0113؛ جورج و ادوارد،0111سالزبرگر،

کمپ، رپر و ؛ رنه0110؛ االحیانی،0111ايشیدا،

(؛ عزت نفس)منصوری سپهر، 0112سیبرت، 

؛ منصوری سپهر، 1331باقريان و حیدری، 

( و نیز شخصیت)ژو، 1331خداپناهی و حیدری، 

؛ 0110؛ االتیبی، 0113؛ موری، 0110ژانگ و شائو، 

 (.0110کات و لیلینفیلد، موری، وود، اس

 

(، بررسی 0110هدف از مطالعه ژو، ژانگ و شائو)

فردی، ناهماهنگی شناختی، سبک اسناد بین

شخصیت و افسردگی بود که در آن نتايج نشان داد، 

های نحوی معنادار با مقیاسافسردگی به

مرتبط بود.  EPQنوروزخويی و سايکوتیک 

، های توانمندینحوی معنادار با مقیاسافسردگی به

ارتباط داشت.  MMCSسابقه و شانس در 

رگرسیون لجستیک نشان داد عوامل نوروزخويی، 

گرايی، گرايی، درونبازداری از جذابیت، برون
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گرايی و دروغگويی سطوح افسردگی را کمال

در نهايت مشخص شد  دهند وتأثیر قرار میتحت

های ناسازگار، سبک اسناد افسردگی از نگرش

 پذيرد.فردی و شخصیت اثر میبین

(، برای تعیین 0110ای ديگر )االتیبی، در مطالعه

عامل  2رابطه بین ناهمانگی شناختی، 

گرايی، گشودگی شخصیتی)نوروزخويی، برون

ت پذيری و وجدان( و پیشرفنسبت به تجربه، توافق

ی و نیز تعیین تفاوت بین دانشجويان زن با تحصیل

سطوح باالی ناهماهنگی شناختی و سطوح پايین 

عامل شخصیتی  2ناهماهنگی شناختی در هر يک از 

دانشجوی دانشگاه  032و پیشرفت تحصیلی، از 

عمل آمد. القرا برای شرکت در پژوهش دعوت به

نتايج از ارتباط مستقیم بین ناهماهنگی شناختی، 

عامل  2خويی و نمرات کلی مقیاس نوروز

شخصیت و همچنین رابطه معکوس میان 

ناهماهنگی شناختی کلی در دو بعد از 

 0ناهماهنگی)فردی درونی و اجتماعی بیرونی( و 

گرايی(، عامل شخصیت)وجدان و برون 2عامل از 

حکايت داشت. همچنین میان نمره کلی ناهماهنگی 

لی يک تحصیشناختی، ابعاد مختلف آن و پیشرفت 

 ارتباط معکوس عملکردی وجود داشت.

، نتايج نشان داد، 0113در پژوهش موری در سال  

های ضد ها با سطوح پايین ويژگیآزمودنی

اجتماعی، اثر کالسیک ناهماهنگی شناختی را نشان 

های ها با ويژگیکنندهدهند؛ درحالیکه شرکتمی

ضداجتماعی باالتر ناهماهنگی شناختی را نشان 

 ندادند. در مطالعه ديگری که توسط موری، وود،

 110( صورت گرفت از 0110اسکات و لیلینفیلد)

آزمودنی خواسته شد در تقابل مستقیم با يک 

همکالسی قرار بگیرند. باز هم به نیمی از نمونه 

ه شد تا دروغ بگويند و بطور مستقیم دستور دادهبه

نیمی ديگر دستوری داده نشد. خصوصیات 

ها از طريق نسخه کوتاه و ضداجتماعی آزمودنی

د نظرشده شخصیت ضداجتماعی، پرسشنامه تجدي

شخصیت ضداجتماعی لوينسون و ماکیاولیسم از 

سنجیده شد. باز هم  MACH-IVطريق 

تر، های با صفات ضداجتماعی کمرنگآزمودنی

ودند، بناهماهنگی شناختی را در پی دروغی که گفته

های با صفات تجربه کردند، درحالیکه آزمودنی

ناهماهنگی را در  شديدتر ضد اجتماعی اين

شناخت نداشتند. نتايج مربوط به ماکیاولیسم باز هم 

معنادار نبود و نتیجه کلی همانند مطالعه قبلی نشان 

داد سطوح ناهماهنگی شناختی در افراد دارای 

 تر است.های شديد ضداجتماعی پايینرگه

نکته اصلی در مطالعات يادشده در حیطه شخصیت 

هايی مثل بدين شرح است که اغلب از آزمون

EPQ  ياNEO های برای بررسی ويژگی

؛ 0110اند)ژو، ژانگ و شائو، شخصیتی بهره برده

( که شايد نتوانند نقش عوامل زيستی 0113االتیبی، 

خوبی نشان دهند و يا اينکه با در شخصیت را به

درنظر گرفتن اختالالت شخصیت همچون اختالل 

؛ موری،وود، 0113شخصیت ضداجتماعی)موری، 

اند. (، مطالعه را شکل داده0110اسکات و لیلینفیلد، 

، صفحه 0111از سوی ديگر هرچند در کتاب کوپر )

تواند ( اشاره شده، ناهماهنگی شناختی می81

حاالتی از پريشانی، استرس و برانگیختگی ايجاد 

کند که خود اين حاالت هیجانی، پیامدهای 

فیزيولوژيک به دنبال دارند و هرچند مطالعاتی نیز 

ار گراف و ثبت فشبا استفاده از پلیوجود دارند که 

خون، ضربان قلب و تنفس انجام شده و نشان 

اند، ناهماهنگی شناختی با برانگیختگی هداد
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فیزيولوژيک چه از نوع تحريک پوستی و چه از 

هات، کنوع ضربان قلب و فشار خون ارتباط دارد )بو

و  1380؛الکین و لیپه، 1383؛ کرويل و کوپر، 1300

های ها نیز مانند پژوهش(. اما آن1333اگن و روزن، 

جديد صرفاً عالئم و آثار فیزيولوژيک و 

شناختی ناهماهنگی شناختی را بدون در نظر عصب

کو، اند)جارگرفتن مسائل شخصیتی بررسی کرده

اسکولر و  وين، کرگ،؛ ون0111برکمن و لیبرمن، 

؛ ايزاما، ماتسوموتو، موراياما، سامجیما 0113کارتر، 

 (.0111و همکاران، 

 

ناهماهنگی شناختی از جمله مسائل  -1

مطرح روانشناسی اجتماعی است که به 

مهری قرار گرفته، نوعی در ايران مورد بی

تا کنون تنها دو مطالعه، آن هم در مورد 

عزت نفس)منصوری سپهر، باقريان و 

؛ منصوری سپهر، 1331، حیدری

( در آن باب 1331خداپناهی و حیدری، 

های اند. کاربرد پرسشنامهانجام شده

شخصیت با درنظر گرفتن عوامل 

زيربنايی زيستی آن )ازجمله پرسشنامه 

ويلسون( نیز محدود و مربوط به -گری

های ديگر از جمله اعتیاد بوده )در حیطه

 و توان به پژوهش پورکرداين زمینه می

، اشاره کرد(؛ بنابراين 1330ابوالقاسمی، 

رسد فضای خالی برای انجام به نظر می

پژوهشی با درنظر گرفتن عوامل 

شخصیت و فیزيولوژيک در ارتباط با 

ناهماهنگی شناختی برای پر کردن شکاف 

 باشد؛ پسمطالعاتی يادشده وجود داشته

هايی که تا کنون بر از آنجا که پژوهش

به بعد  0111اختی از سال ناهماهنگی شن

ای در مورد جانبهاند، ديد همهانجام گرفته

شخصیت با درنظر گرفتن زيربنای زيستی 

دن کار بردهند )به دلیل بهآن به دست نمی

  MMPIهايی که يا مانند پرسشنامه

 NEOسرچشمة مرضی داشته و يا مانند 

تنها به عوامل مرتبه دوم و عمقی 

.( و عالوه بر آن کنندشخصیت بسنده می

های فیزيولوژيک را در اين اغلب پاسخ

 اند. لذا اين پژوهشرابطه نیز ناديده گرفته

با هدف مطالعه ناهماهنگی شناختی با 

آيند شخصیت و درنظر گرفتن پیش

های فیزيولوژيک و آيند شاخصپس

عبارتی با هدف بررسی ارتباط بین به

های های شخصیتی)سیستمويژگی

و تغییرات فیزيولوژيک ناشی از  بازداری(

ناهماهنگی شناختی و پاسخدهی به دو 

های شخصیتی سؤال زير: آيا بین رگه

ومیزان ناهماهنگی شناختی ايجادشده، 

های رابطه وجود دارد؟ و آيا رگه

ک توانند تغییرات فیزيولوژيشخصیتی می

نی بیناشی از ناهماهنگی شناختی را پیش

ر راستای هدف کنند؟، صورت گرفته تا د

 يادشده گام برداشته شود.

 روش پژوهش

 هاآزمودنی

از میان کلیه دانشجويان دانشگاه علمی کاربردی 

نفر  131گیری در دسترس(صفادشت، )روش نمونه

برای شرکت در پژوهش دعوت شدند. تعداد 

 GPower3ها با استفاده از نرم افزار آزمودنی

و توان  12/1حجم نمونه  با اندازه اثر  انتخاب شد.

 ی و ...زارع، فرهاد شقاق ینزارع، حس يم، مريوسفیآقا یرضاعل
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تفاده با اس برای تحلیل رگرسیون چندمتغیری 32/1

افزايش  %01با  که 111 برابر  است با افزاراز اين نرم

ها آزمودنی .نفر 131معادل است باحجم نمونه 

درصد مرد با میانگین سنی  8/23درصد زن و  1/10

و مشغول به تحصیل  0/0و انحراف استاندارد  00

درصد( و  3/10های امور فرهنگی)در رشته

های درصد( بودند. مالک 1/21حسابداری مالی )

سال)کنترل  02تا  13ورود عبارت بود از سن بین 

ال دم ابتکردن سن و تا حدودی مقطع تحصیلی(، ع

به بیماری های شديد روانپزشکی مثل 

دلیل فقدان جهت يابی و ناتوانی در سايکوز)به

پاسخدهی به سؤاالت( و اختالالت شخصیت و 

نبود سابقه خودکشی)همبودی افسردگی يا 

ر تواند بنحوی که میاختالالت سازگاری شديد به

نتايج اثر بگذارد( و نیز عدم مصرف داروهای 

غییر در شرايط آزمودنی و احتمال روانپزشکی)ت

 اثرگذاری بر نحوه پاسخدهی به سؤاالت(.

 روش اجرا

-قبل از اجرای پژوهش، با مراجعه به دانشگاه علمی

کاربردی شهر صفادشت و اخذ مجوزهای مربوط، 

فرآيند اجرا آغاز شد. پس از آن فراخوانی اعالم و 

دانشجوی داوطلب  131کنندگان، از از بین مراجعه

های ورود و خروج را احراز نمودند، برای ه مالکک

شرکت در پژوهش دعوت شد. قبل از آغاز دو 

مرحله اجرای آزمايش و در جلسه معارفه، از 

های ها خواسته شد، پرسشنامه سبکآزمودنی

گیری اسکات و براس را پرکنند ولی قبل از تصمیم

ها همانند ضربان های فیزيولوژيک آنآن، شاخص

 شار خون و تعداد تنفسشان ثبت گشت.قلب، ف

در هنگام اجرای پژوهش و برای بررسی و ايجاد 

ناهماهنگی شناختی، دو سری پرسشنامه در اختیار 

 الگوی ها قرار گرفت. در پرسشنامه اول منطبق باآن

سپهر، خداپناهی و شده در پژوهش منصوریاستفاده

 ناهماهنگی ايجاد برای موضوعی (1331حیدری)

نمونه پژوهشی  با متناسب متنی و انتخاب شد

 تجسم با کنندگانشرکت طی آن که طراحی گشت

به اين  بشوند. ناهماهنگی شناختی دچار رويداد يک

 شرايطی خواسته شد کنندگانشرکت از ترتیب که

 مورد و مشهور افراد يکی از که کنند تصور را

است  خواسته او از که را کودکی شان،عالقه

 طرد کند امضا دوستانش را های خودش ودفترچه

 غیرقابل و ضعیف دلیل کار، اين برای و کندمی

 و ناهماهنگی ناکافی آورد)توجیهمی قبولی

کنندگان خواسته از شرکت شناختی(. پس از آن،

خودشان،  نزد در فرد را آن محبوبیت افت میزان شد

يک  روی کاهش ناهماهنگی، عنوان معیاری برایبه

 ای نشان بدهند.درجه 3لیکرتمقیاس 

 بود: به اين ترتیب متن و دستورالعمل اين

 مثالً محبوبتان هایشخصیت از يکی ابتدا در

سپس  بگیريد، درنظر را ....يا فوتبالیست هنرپیشه،

 ذهن در واضح طوربه را زير موقعیت کنید سعی

 کنید: مجسم خود

 آن که هستید مهمی همايش در کنید تصور»

 دورادور او شما و دارد حضور آنجا در هم شخص

 و اول بخش بین ایدقیقه 5 فاصله در .بینیدمی را

 نیز عالقه او که ساله، 10 کودکی همايش، دوم

 هایدفترچه درحالیکه دارد، شخص آن به زيادی

 او به دست دارد در را دوستانش از نفر چندين

 برای را آنها که خواهدمی او از و شودمی نزديک

 دوستان از يکی همین هنگام در کند. امضا يادگاری

 صحبتی و چای صرف برای او از شخص آن

 اين برای او که ازآنجا .کندمی دعوت دوستانه

 ... یدر ناهماهنگ( یرفتار هاییستم)سیتینقش عوامل شخص یبررس
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 وقت دقیقه چند به چای صرف و دوستانه صحبت

 را هادفترچه آن تواندنمی با آن همزمان و دارد نیاز

 «.کندمی رد را کودک آن درخواست کند، امضا

 اين خواندن از پس» پرسیده شد آنها از ادامه در

 درجه محبوبیت اتفاق، اين از شدن مطلع و مطلب

 سپس «کند؟می افت چقدر شما نزد در شخص آن

 اصالً =از صفر مقیاسی روی شد خواسته آنها از

کند، می افت شدتبه =3 تا کندنمی افت

 بندی را انجام دهند.درجه

در اين مرحله میزان ناهماهنگی شناختی ايجادشده، 

گیرد و سنجش نحوی مورد ارزيابی قرار میبه

همبستگی بین اين میزان ناهماهنگی شناختی و 

رحله گیری متصمیمهای صفات شخصیتی و سبک

 دهد.اول پژوهش را پوشش می

منطبق با الگوی پس از آن و در مرحله دوم، 

شده در پژوهش منصوری سپهر، باقريان و استفاده

ها خواسته شد در (، از آزمودنی1331حیدری)

لزوم کاستن از مقدار »حمايت از اين عبارت: 

مستمری ماهانه سازمان بهزيستی به کودکان يتیم و 

، يک انشا بنويسند. از آنجا که «سرپرستبی

بايست علیه چیزی که به آن باور ها میآزمودنی

نوشتند، باز هم درگیر ناهماهنگی داشتند، مطلب می

شناختی شدند. در پايان اين مرحله بالفاصله و بار 

 ها ارزيابیهای فیزيولوژيک آزمودنیديگر شاخص

 شد.

در  اين زمان، مرحله دوم پژوهش هم تحقق پیدا 

های کرد. چراکه زمینه برای مقايسه شاخص

 فیزيولوژيک، قبل و بعد از مداخله فراهم شد.

 ابزار پژوهش

                                                   
1 Gray Wilson Personality Questionnaire 

 1ويلسون-پرسشنامه شخصیتی گری

(، GWPQويلسون)-پرسشنامه شخصیتی گری

 10يک پرسشنامه خودارزيابی شخصیتی و شامل 

از سهای فعالماده است که میزان فعالیت سیستم

آوری و اجتناب فعال(، های رویرفتاری)با مؤلفه

و  های اجتناب منفعلبازداری رفتاری)با مؤلفه

های جنگ و گريز)با مؤلفه-خاموشی( و جنگ

منظور هنجاريابی اين سنجد. بهگريز( را می

دختر و  032نفر از دانشجويان) 118پرسشنامه، 

ه و ای انتخاب شدپسر( با روش تصادفی طبقه 113

اين پرسشنامه را همراه پرسشنامه شخصیتی 

تکمیل نمودند. تحلیل عاملی مواد  (EPQايزنک)

نشان داد که مدل دو عاملی گری بهتر از  پرسشنامه

 ها مطابقتعاملی او با دادهيافته سهمدل گسترش

مستقل  tدارد. همچنین با استفاده از آزمون آماری 

های پرسشنامه مشخص شد، الگوی نمرات مؤلفه

در دو گروه دختران و پسران تفاوت دارد. در مجوع 

( و 1/1و  0/1ها)بین ضرايب الفای کرونباخ مؤلفه

های دو پرسشنامه ضرايب همبستگی بین مؤلفه

دارای اعتبار و روايی  GWPQدهد نشان می

 (.1382مناسبی در دانشجويان ايرانی است)اشرفی، 

 هاروش ارزيابی داده

شده بدين شرح بودند آيا بین صفات سؤاالت مطرح

شخصیتی ومیزان ناهماهنگی شناختی ايجادشده، 

اينکه آيا صفات شخصیتی رابطه وجود دارد و 

توانند تغییرات فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی می

ن بینی کنند؟ بنابراين بهترين ازموشناختی را پیش

آماری برای پاسخدهی به اين سؤاالت ضريب 

 همبستگی پیرسون و رگرسیون بود.

 ی و ...زارع، فرهاد شقاق ینزارع، حس يم، مريوسفیآقا یرضاعل
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 يافته ها

ها اسمیرنف بر روی داده-نتايج آزمون کلوموگراف

ا، ارائه شده، حاکی از نرمال که شرح آن در جدول 

سان استفاده از آزمون بودن توزيع است که بدين

های کمی همچون رگرسیون و تحلیل کوواريانس 

 چند متغیره را تأيید می کند.

 ، نتايج آزمون کلوموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزيع1جدول

آزمون کلوموگراف  سطح معناداری

 اسمیرنف

 متغیرها میانگین انحراف استاندارد

 متغیرهای فیزيولوژيک سیستول پس آزمون 10/11 11/1 38/1 030/1 

 آزموندياستول پس 02/11 81/1 80/1 211/1 آزمونپس

 آزمونضربان پس 20/80 11/13 31/1 031/1

 تنفس پس آزمون 10/01 10/3 13/1 102/1

 متغیرهای فیزيولوژيک سیستول پیش آزمون 21/10 11/1 08/1 111/1

 دياستول پیش آزمون 01/1 81/1 82/1 321/1 پیش آزمون

  آزمونضربان پیش 31/13 31/13 33/1 08/1

  آزمونتنفس پیش 33/03 13/3 21/1 030/1

 های شخصیترگه جنگ 31/11 38/1 11/1 211/1

 گريز 31/11 11/1 00/1 111/1

  اجتناب فعال 11/00 11/8 03/1 201/1

 اجتناب منفعل 81/11 11/2 31/1 033/1

 خاموشی 10/11 11/1 38/1 030/1

  آوری روی 30/11 11/0 01/1 810/1

 ناهماهنگی شناختی  33/1 31/0 02/1 121/1

 

آزمون کلوموگراف  1با توجه به نتايج جدول 

متغیرهای فیزيولوژيک پیش و پس  اسمیرنف

های شخصیت رگه گیریهای تصمیمآزمون، سبک

دلیل اينکه مقدار سطح و ناهماهنگی شناختی به

معناداری برای تمام متغیرها بزرگتر از میزان خطا 

همه متغیرها  است، بنابراين توزيع فراوانی 12/1

 باشد.دارای توزيع نرمال می

شود، ، همانطور که در ادامه نشان داده می0جدول

و  نشانگر ارتباط بین سیستم های رفتاری

 ناهماهنگی شناختی است.

 

 و ناهماهنگی شناختی سیستم های رفتاریارتباط بین  -0جدول

 خاموشی
اجتناب 
 منفعل

 اجتناب
 فعال

روی 
 آوری

 جنگ

 

 گریز

 

 متغیرها

 ... ی( در ناهماهنگیرفتار هاییستم)سیتینقش عوامل شخص یبررس
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**372/0 062/0- **332/0 **302/
0- 

ناهماهن -226/0** 376/0**
گی 

 شناختی

*P < 00/0  **P < 02/0 

 

توان بیشترين ارتباط ، می0ها جدول با توجه به يافته

متغیرهای شخصیتی با ناهماهنگی شناختی را به 

، پس از 330/1گريز مربوط دانست با رقمی برابر با 

(، 010/1گريز، باالترين ارتباط به جنگ )

( اختصاص 001/1(، اجتناب فعال)013/1خاموشی)

ادار د و معناندارد که هر سه ارتباط مثبت و مستقیم

و پس از آن يک ارتباط منفی بین ناهماهنگی 

( معنادار 302/0آوری وجود دارد)شناختی و روی

است و در انتها ارتباط بین ناهماهنگی شناختی و  

 معناست.( که معکوس و بی103/1اجتناب منفعل)

 

همبستگی بین سیستم های رفتاری و ، 3در جدول 

تغییرات فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی شناخت 

 .است بررسی شده

 

 و تغییرات فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی شناختی سیستم های رفتاریهمبستگی بین  -3جدول 

 خاموشی های رفتاریسیستم
اجتناب 

 منفعل

اجتناب 

 فعال
 گریز جنگ آوریروی

             تغییرات فیزيولوژيک

 -060/0** 620/0** 200/0** 322/0** -020/0* -223/0** ضربان قلب

 -620/0** 002/0** 080/0** 203/0** -003/0** -672/0** تنفس

 -262/0** -032/0 -260/0** 222/0 300/0* 032/0 فشار خون سیستول

 062/0** 202/0** 280/0** 032/0** 002/0** -603/0** فشار خون دیاستول

*P < 00/0  **P < 02/0 

 

 تری بیندازيمدر صورتی که بخواهیم نگاه جزئی

توان گفت ويژگی شخصیتی گريز دارای ارتباط می

منفی و معنادار با ضربان قلب، تنفس و فشار خون 

سیستول و ارتباط مثبت و معنادار با فشار خون 

دياستول است، به عبارت ديگر گريز، کاهش ضربان 

زايش افها و فشار خون سیستول و قلب، تعداد نفس

فشار خون دياستول را در اثر ناهماهنگی شناختی 

کند. ويژگی شخصیتی جنگ دارای بینی میپیش

ارتباط مثبت و معنادار با ضربان قلب، تنفس و فشار 

خون دياستول است و با فشار خون سیستول ارتباط 

معناداری ندارد، به بیان ديگر ويژگی شخصیتی 

 شار خونجنگ، افزايش ضربان قلب، تنفس و ف

ینی بدياستول را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش

آوری يک ارتباط مثبت و کند. در مورد رویمی

معنادار با ضربان قلب، تنفس و فشار خون دياستول 

و يک ارتباط منفی و معنادار با فشار خون سیستول 

 ی و ...زارع، فرهاد شقاق ینزارع، حس يم، مريوسفیآقا یرضاعل
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شود، به اين معنا که ويژگی شخصیتی روی ديده می

فس و فشار خون آوری افزايش ضربان قلب، تن

دياستول و کاهش فشار خون سیستول را بر اثر 

عال کند. اجتناب فبینی میناهماهنگی شناختی پیش

دارای ارتباط مثبت و معنادار با ضربان قلب، تنفس 

و فشار خون دياستول است، به اين معنا که افزايش 

ضربان قلب، تنفس و فشار خون دياستول بر اثر 

می شوند. اجتناب منفعل  بینیاجتناب فعال پیش

دارای ارتباط منفی و معنادار با ضربان قلب و تنفس 

و ارتباط مثبت و معنادار با فشار خون سیستول و 

فشار خون دياستول است، به اين معنا که اجتناب 

منفعل کاهش ضربان قلب و تنفس و افزايش فشار 

کند. یبینی مخون را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش

شخصیتی خاموشی دارای ارتباط منفی با ويژگی 

تنفس، ضربان قلب و فشار خون دياستول است و 

با فشار خون سیستول ارتباطی ندارد، به اين معنا که 

اگر ناهماهنگی شناختی اتفاق بیفتد ويژگی 

ربان کاهش ضکننده بینیشخصیتی خاموشی پیش

قلب، کاهش تنفس و کاهش فشار خون دياستول 

 است.

 شخصیت هایرگه  آيادر پاسخ به اين سؤال: 

 ناهماهنگی از ناشی فیزيولوژيک عالئم توانندمی

 بینی کنند؟ پیش را شناختی

دهد، تمامی نشان می  1گونه که جدول همان

داری در سطوح متغیرهای پژوهش رابطه معنی

ن توان از اييکديگر دارند. بنابراين میمربوطه با 

روابط در پاسخ به سؤال باال يعنی محاسبه و تحلیل 

بینی عالئم فیزيولوژيک مؤثر بر الگوی پیش

ناهماهنگی شناختی به وسیله رگه های شخصیت 

 پژوهش استفاده کرد.

 

 بین بر شاخص فیزيولوژيک مؤثر بر ناهماهنگی شناختیهای پیشهای آماری رگرسیون متغیرشاخص -1جدول 

 

 داریسطح معنی tنمره  B Beta مدل رگرسیون

 111/1 -02/3 - -03/10 عدد ثابت

 111/1 13/0 383/1 033/1 جنگ 

 118/1 10/0 020/1 011/1 گريز

 1103/1 01/0 011/1 132/1 اجتناب فعال

 112/1 12/0 183/1 032/1 اجتناب منفعل

 111/1 20/0 101/1 182/1 خاموشی

 118/1 10/1 111/1 131/1 روی آوری

 

Y= 033/1+1x011/1+ 132/1+3x032/1+4x182/1+131/1-6x03/10 

 (6xآوری)(، روی5x(، خاموشی)4x(، اجتناب منفعل)3xاجتناب فعال)(، 2x(، گريز)1xجنگ)

 

آمده است، متغیر  1همانگونه که در شکل

ت صورناهماهنگی تنها متغیری است که صرفاً به

مستقیم بر عوامل فیزيولوژيک تأثیر دارد و ارتباط 

ا ر روی آوری رچنین متغیبین متغیر جنسیت و هم

 ... ی( در ناهماهنگیرفتار هاییستم)سیتینقش عوامل شخص یبررس
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 کند. متغیرگری میبا عوامل فیزيولوژيک واسطه

 صورتجنسیت نیز تنها متغیری است که هم به

گری متغیر ناهماهنگی مستقیم، و هم با واسطه

شناختی بر عوامل فیزيولوژيک تأثیر می گذارد. در 

نهايت، متغیرهای جنگ، گريز، اجتناب فعال، 

آوری جزء اجتناب منفعل، خاموشی و روی 

یم بر صورت غیرمستقمتغیرهايی هستند که صرفاً به

عوامل فیزيولوژيک تأثیر می گذارند. از اين بین، 

متغیرهای جنگ، گريز، اجتناب فعال، اجتناب 

گری جنسیت و هم منفعل، خاموشی هم با واسطه

گری ناهماهنگی شناختی بر عوامل با واسطه

تغیر ن، دو مگذارند. بنابرايفیزيولوژيک تأثیر می

ان عنوتوان بهجنسیت و ناهماهنگی شناختی را می

متغیرهای وابسته درونی اين مدل تجربی درنظر 

 گرفت. 

 

 از شده استخراج مدل برازش میزان بررسی برای

 معادالت سازیمدل روش از مسیر، تحلیل

. دش افزار لیزرل استفادهنرم از استفاده با 1ساختاری

 ساختاری، معادالت تنظیم از پس و اول گام در

 حداکثر روش از استفاده با حاضر مدل برازش

، 1شکل . گرفت قرار بررسی مورد 0نمايیدرست

-نتايج نهايی حاصل اصالح مدل مسیر را نشان می

 دهد.

 

 مدل تجربی رگه های شخصیت موثر بر عوامل فیزیولوژیک -2شکل 

                                                   
1 . Structural Equation Modeling (SEM) 2 . Maximum Likelihood (ML) 

 عوامل فیزیولوژیک

 گریز

 جنسیت

 

0/32** 

 اجتناب فعال

 

 اجتناب منفعل

 

 خاموشی

 

 روی آوری

 

 ناهماهنگی شناختی

 
0/21** 

0/33** 

0/39** 

0/23** 

0-/11* 

0-/11* 0/40** 0/55** 

 جنگ

0/39
**

 

 ی و ...زارع، فرهاد شقاق ینزارع، حس يم، مريوسفیآقا یرضاعل
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 گیری:بحث و نتیجه

نظريه ناهماهنگی شناختی بر ايجاد دانش درباره 

؛ استفرآيندهای روانشناختی مهم در افراد متمرکز 

ست هايی اويژه تمرکز آن بر ارتباط میان شناختبه

های دانش افراد در مورد رفتار، نگرش، که مؤلفه

ادراک، باور، احساسات و محیطشان را تشکیل 

دهند. از آنجا که طبیعت انسان، موضوع اصلی می

همه علوم اجتماعی است، اين نظريه عالقه بسیاری 

سیاری را در را به خود جلب کرده و تحقیقات ب

است. همانطور که مرور های مختلف رقم زدهحیطه

ويژه در دهد اين نظريه بهها نشان میپژوهش

تجارت برای تبیین رفتار مشتری استفاده 

؛ 0113؛ اندوترا و پوجا، 0113شود)اسمیت، می

؛ مائو، هارمن و 0111يانگ، يونهجورج و يائه

برگر، ؛ کولر و سالز0111؛ کیم، 0111اوپوال، 

(، در 0110؛ گراف، سوفونتامافارن و پاريدا، 0110

ها به مديريت برای بررسی آن موارد مرتبط با انسان

اند و در سیاست رود که کمتر شناخته شدهکار می

ها استفاده دهندهويژه برای بررسی رفتار رأیبه

و  0110؛ بولستاد، ديناز و ريرا، 0113شود)الدا، می

 (.0113گرگور، مک

پژوهش حاضر با هدف بررسی ناهماهنگی شناختی 

های آيندبا پیشايندهای شخصیتی عالوه بر پس

فیزيولوژيک همچون ضربان قلب، تنفس و فشار 

خون و يا به عبارتی رابطه عوامل شخصیتی با 

های فیزيولوژيک ناشی ازناهماهنگی شناختی پاسخ

 انجام شده و در پی پاسخدهی به سؤاالت زير بود: 

های شخصیتی ومیزان آيا بین رگه -1

ناهماهنگی شناختی ايجادشده، رابطه 

 وجود دارد؟

 توانند تغییراتهای شخصیتی میآيا رگه -0

فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی شناختی 

 بینی کنند؟را پیش

 

در اين پژوهش ارتباط کلی بین ويژگی های 

های شخصیتی و ناهماهنگی همانند ساير پژوهش

(؛ 0113(؛ موری)0110ژانگ و شائو)ژو، 

(؛ موری، وود، اسکات، 0113االتیبی)

 (، تأيید شد.0110لیلینفیلد،)

(، بررسی 0110هدف از مطالعه ژو، ژانگ و شائو)

فردی، ناهماهنگی شناختی، سبک اسناد بین

شخصیت و افسردگی بود و در نهايت مشخص شد 

های ناسازگار، سبک اسناد افسردگی از نگرش

فردی، ناهماهنگی شناختی و شخصیت اثر بین

پذيرد. اين مطالعه ارتباط بین شخصیت و می

طو مستقیم مورد بررسی ناهماهنگی شناختی را به

 داد.قرار نمی

( از ارتباط مستقیم بین 0110نتايج مطالعه االتیبی) 

ناهماهنگی شناختی، نوروزخويی و نمرات کلی 

عامل شخصیت و همچنین رابطه معکوس  2مقیاس 

میان ناهماهنگی شناختی کلی در دو بعد از 

 0ناهماهنگی)فردی درونی و اجتماعی بیرونی( و 

گرايی(، عامل شخصیت)وجدان و برون 2عامل از 

يت داشت. همچنین میان نمره کلی ناهماهنگی حکا

شناختی، ابعاد مختلف آن و پیشرفت تحصیلی يک 

ارتباط معکوس عملکردی وجود داشت. اين مطالعه 

کرد میان شخصیت و هم هرچند اثبات می

ناهماهنگی شناختی رابطه وجود دارد، اما پرسشنامه 

مورد استفاده در اين پرسشنامه)نئو( با پرسشنامه 

 ويلسون( متفاوت بود.-د استفاده ما)گریمور

 ... ی( در ناهماهنگیرفتار هاییستم)سیتینقش عوامل شخص یبررس
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( با داشتن سطوح 0113های مطالعه موری)آزمودنی

های ضد اجتماعی، اثر کالسیک پايین ويژگی

ناهماهنگی شناختی را نشان دادند؛ درحالیکه 

 ی باالترهای ضداجتماعها با ويژگیکنندهشرکت

ناهماهنگی شناختی را نشان ندادند، اين نتايج در 

( نیز 0110مطالعه موری، وود، اسکات و لیلینفیلد)

تکرار شد. اين مطالعات نیز صرفاً صفت 

ضداجتماعی را از میان همه صفات شخصیتی مورد 

 بودند.نظر قرار داده

های يادشده همانند بنابراين هرچند پژوهش

ارتباط میان ناهماهنگی پزوهش ما بر وجود 

شناختی و صفات شخصیتی صحه گذاشتند و 

های پژوهش ما در اين زمینه در راستای يافته

گیرد، اما مطالعه ما های گذشته قرار میپژوهش

وژيک های فیزيولهای بیشتری با تأکید بر زمینهداده

 دهد از آن جمله کهشخصیت هم به دست می

ی با کاهش نمرات آورافزايش نمرات گريز و روی

ناهماهنگی شناختی ارتباط دارد و افزايش نمرات 

جنگ، خاموشی و اجتناب فعال با افزايش نمرات 

 ناهماهنگی شناختی.

تواند حاالتی از پريشانی، ناهماهنگی شناختی می

استرس و برانگیختگی ايجاد کند که خود اين 

حاالت هیجانی، پیامدهای فیزيولوژيک به دنبال 

دارند و عالوه بر آن مطالعاتی نیز وجود دارند که با 

گراف و ثبت فشار خون، ضربان قلب استفاده از پلی

د، ناهماهنگی انهو تنفس انجام شده و نشان داد

شناختی با برانگیختگی فیزيولوژيک چه از نوع 

تحريک پوستی و چه از نوع ضربان قلب و فشار 

؛ کرويل و کوپر، 1300خون ارتباط دارد)بوکهات، 

(. 1333و اگن و روزن،  1380؛الکین و لیپه، 1383

ا های فیزيولوژيک ببنابراين هرچند ارتباط شاخص

رسیده، اما پژوهشی ناهماهنگی شناختی به اثبات 

ن بیعنوان پیشهای شخصیتی را بهکه ويژگی

تغییرات فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی شناختی 

های اينترنتی درنظر بگیرد در جستجوی سايت

google scholar, science direct   و

medline  به بعد ديده نشده، لذا  0111از سال

پزوهش حاضر، اولین پژوهش در اين حیطه به 

های آن قابل مقايسه با پژوهش شمار می رود و يافته

 های گذشته نیست.

های شخصیتی، نتايج مطالعه ما نشان داد ويژگی

تغییرات فیزيولوژيک ناشی از ناهماهنگی شناختی 

-عادلهی فرمول يا مبه طور کلکنند و بینی میرا پیش

توان عوامل فیزيولوژيک مؤثر ای که به وسیله آن می

-نبینی کرد و نیز وزبر ناهماهنگی شناختی را پیش

های هر متغیر در اين معادله به اين ترتیب است: 

، )اجتناب فعال( 020/1، )گريز( 383/1)جنگ( 

، )خاموشی( 183/1، )اجتناب منفعل( 011/1

پس اين فرضیه  .111/1، و )روی آوری( 101/1

 دوم هم تأيید شد

مطالعه انجام شده تنها يک بخش بنیادی از 

روانشناسی اجتماعی و ناهماهنگی شناختی را تحت 

داد. از آنجا که قبالً و در کشورهای پوشش قرار می

ديگر از ناهماهنگی شناختی و مداخالت مبتنی بر 

؛ 0111های کنترل وزن)سائو و جاست،آن در حیطه

؛  0111ر، ويلسون، ويلیامز، کلی و همکاران،بک

دانیل و ؛ لوتر، مک 0111سیائو و لتنر،

( ؛ ارتباط بین 0111نمارا، ؛ مک0111بکر،بلک

؛ دسالز، 0113فردی)ژينیو، لیوی، لیژينگ و نان، 

(؛ 0110(؛ ايدز)مانبرگ، 0110و منگ،  0111

رضايت شغلی)فونتنوت، جوئلن، هاوکینز و ويز، 

؛ فتوحی،  0113رف سیگار)گالک و نیر،(؛ مص0110

 ی و ...زارع، فرهاد شقاق ینزارع، حس يم، مريوسفیآقا یرضاعل
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؛ وويسین،  0113فانگ، زانا، بورلند و همکاران،

( ؛ مصرف الکل)میلواگانام، 0113استون و بکر، 

(، استفاده 0110؛ گالتز، استاتین و کر،  0113

مطالعات از آن های اين است و اهمیت يافتهشده

های دهد ممکن است يافتهجهت است که نشان می

های پیشین ناهماهنگی شناختی، در همه گروه

جمعیتی، مبتاليان به اختالالت روانپزشکی و 

صفات شخصیتی گوناگون، صادق نباشد)موری، 

شود اين مداخالت در (، بنابراين توصیه می0113

رده ار بهای جمعیتی مختلف ايرانی نیز به کگروه

 شود.

هايی نیز همراه بود: چون اين پژوهش با محدوديت

بود، از نمونه دانشجو در پژوهش استفاده شده

بايست در تعمیم نتايج به جوامع مختلف احتیاط می

کرد.حجم نمونه کم بود؛ با توجه به اينکه 

ها به طور انفرادی مورد بررسی قرار آزمودنی

ا به خود اختصاص گرفتند و اين امر زمان زيادی ر

داد، امکان افزايش حجم نمونه بیش از اين در اين 

پژوهش وجود نداشت. مطالعه در يک سن محدود 

و خاص انجام شده و مواردی مانند تأهل و درآمد 

در نظر گرفته نشده بودند. در اين مطالعه از نمونه 

غیر تصادفی استفاده شده بود که با توجه به جامعه 

ص اجرای پژوهش امکان کوچک و شرايط خا

استفاده از نمونه غیرتصادفی وجود نداشت. بنابراين 

های بعدی و به منظور افزايش برای پژوهش

توان اين پژوهش را بر روی پذيری میتعمیم

 عنوانهای جمعیتی مختلف نیز انجام داد. بهگروه

های دارای اختالالت شخصیت يا مثال گروه

بلیغات تجاری و های مختلف مورد هدف تجمعیت

های مورد هدف تبلیغات سیاسی. يا حتی جمعیت

حجم نمونه را افزايش داد و عواملی همچون سطح 

 درآمد و تأهل را در نظر گرفت.

های اين پژوهش نشان دادند که ناهماهنگی يافته

تواند تغییرات فیزيولوژيک ايجاد کند، شناختی می

 پس برای افزايش اثربخشی تبلیغات تجاری و

های ايجاد ناهماهنگی توان از روشسیاسی می

 شناختی بهره برد.

در اين پژوهش به دنبال ايجاد بسته درمانی خاص 

يا هنجارسازی آزمونی خاص بر اساس ناهماهنگی 

شناختی نبوديم، اما می توان اين هدف را در 

های درمانی ويژه در ايجاد برنامههای آتی بهپژوهش

اختی برای کاهش وزن و مبتنی بر ناهماهنگی شن

 مصرف سیگار جستجو کرد.

 

 منابع
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