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  چکیده
ویژه  شناختی ناهماهنگی شناختی بههاي روان ها و وابسته شناسایی جنبه: مقدمه
تواند ضمن افزایش کاربرد روانشناسی در سایر  گیري و شخصیت، می تصمیم
هدف  .هاي علوم انسانی، متخصصین حیطه تبلیغات و سیاست را یاري برساند حیطه

گیري با تغییرات فیزیولوژیک  هاي تصمیم پژوهش بررسی رابطه سبک کلی از این
دانشجوي دانشگاه  130منظور از  بدین :روش. ناشی از ناهماهنگی شناختی بود

گیري در دسترس انتخاب شده بودند  علمی کاربردي صفادشت که از طریق نمونه
یري اسکات گ هاي تصمیم پرسشنامه سبک. دعوت شد تا در این پژوهش شرکت کنند

هاي  ها قرار گرفت و قبل و بعد از پر کردن پرسشنامه شاخص و براس در اختیار آن
براي ایجاد ناهماهنگی شناختی در طی دو مرحله از . ها ارزیابی شد فیزیولوژیک آن

ها خواسته شد ابتدا افت عالقه خود را نسبت به شخصیت محبوبی که با  آن
کرد، مشخص کنند و سپس در مورد لزوم کاستن  اعتنایی با یک کودك برخورد می بی

براي تحلیل . سرپرست انشا بنویسند از مقرري سازمان بهزیستی براي کودکان بی
گیري اجتنابی  هاي تصمیم ارتباط مثبت سبک :ها یافته. ها از رگرسیون استفاده شد داده

هنگی گیري منطقی و شهودي با ناهما هاي تصمیم و وابسته و ارتباط منفی سبک
گیري اجتنابی مربوط بود  شناختی مشخص شد، بیشترین ارتباط به سبک تصمیم

بینی  گیري شهودي کاهش فشار خون را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش سبک تصمیم
گیري منطقی افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون سیستول  سبک تصمیم. کند می

گیري اجتنابی و  در مورد سبک تصمیم .کند بینی می را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش
گیري همه  توان گفت این دو نوع سبک تصمیم گیري وابسته نیز می سبک تصمیم

گیري  هاي تصمیم سبک :گیرينتیجه. کردند بینی می را پیش هاي فیزیولوژیک شاخص
  . کنند بینی می تغییرات فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی را پیش

  .گیري، ناهماهنگی شناختی، تغییرات فیزیولوژیک هاي تصمیم کسب :گان کلیديواژ

 

Abstract   
 

Introduction: Identifying the aspects and components of 
cognitive dissonance, especially personality and decision 
making, can not only increase the application of psychology in 
other aspects of humanities but also help experts in politics 
and advertisement industry. The aim of this study was to 
evaluate the relationship between decision making styles and 
physiological components of cognitive dissonance. Method: 
To do this, 130 students of Elmi-Karbordi University of 
Safadasht were invited to complete Scott and Bruce Decision-
Making Styles Questionnaire. Before and after distributing the 
questionnaires, their physiological conditions were receded. 
To create cognitive dissonance they were asked to write about 
the reduction of interest in a favorite character who ignores a 
child. Then, they were asked to write about reducing the 
amount of budget devoted to orphanages by welfare 
organization. Data analysis was conducted through regression. 
Results: The results showed the positive relationship between 
avoidant and dependant decision making styles and negative 
relationship between logical and intuitive decision making 
styles with cognitive dissonance; among them, avoidant style 
had the strongest relationship. Intuitive style predicted 
reduction in blood pressure and logical style predicted increase 
in heart beat rates and decrease in blood pressure. Avoidant 
and dependant styles predicted all of the physiological 
components. Conclusion: Decision making styles predict 
physiological components of cognitive dissonance. 
 

Key words: Decision Making Styles, Cognitive Dissonance, 
Physiological Components. 
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  مقدمه
ناهماهنگی شناختی، یک مدل روانشناختی است که به 

ها و ساختارهاي ذهنی خاصی اشاره دارد که  ایدئولوژي
ساختارهاي اساسی تجربی وابستگی به مسیر و تأکید بر 

زمانی که عمل ما ). 2009، 1الدا( دهند تعادل را نشان می
هاي پیشین ما قرار دارد، اغلب  در تعارض با نگرش

دهیم که هماهنگ با  ود را به نحوي تغییر مینگرش خ
نامیده » 2ناهماهنگی شناختی«عملمان شود؛ این پدیده 

شود و وامدار یکی از نظریه هاي پرنفوذ روانشناسی  می
  ).2009، 3وین، کرگ، اسکولر و کارتر ون( است

 4بر طبق نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر
ثابت ماندن در  ، سیستم شناختی افراد تمایل به)1957(

افراد، زمانی که در ناهماهنگی شناختی . طول زمان دارد
قرار دارند، احتماالً فشار روانی خاصی را تجربه خواهند 

انگیزاند که براي حذف و  ها را برمی کرد و این فشار آن
، 5دانگ( کاهش ناهماهنگی اقداماتی را انجام دهند

ر شدن ناهماهنگی شناختی هم از طریق مجبو). 2010
هاي یکسان و هم از طریق  براي انتخاب بین گزینه

سازگار شدن با یک موقعیت مخالف با نگرش ایجاد 
  ).2009، 6بندرسکی و کورهان( شود می

توانند بر این ناهماهنگی  عوامل مختلفی می
نحوي با آن همبستگی داشته  شناختی اثر بگذارند یا به

لز، مارشال و میشل، نیکو( باشند؛ ازجمله منبع کنترل
؛ 2012، 8ماساتاکا، پرلووسکی( ؛ موسیقی)1997، 7دوك

 ،9کاباناك و کاباناكـ  پرلووسکی، کاباناك، بونیوت
                                                             
1. Lada 
2. Cognitive dissonance 
3. Van Veen, Krug, Schooler & Carter 
4. Festinger 
5. Dong 
6. Bendersky & Curhan 
7. Micheal, Nichols, Marshall & Duke 
8. Musataka & Perlovsky 
9. Perlovsky, Cabanac, Bonniot-Cabnac & Cabanac 

، 10ژینیو، لیوي، لیژینگ و نان( ؛ ارتباط بین فردي)2013
؛ ساختارهاي )2012، 12و منگ 2011، 11؛ دسالز2009
 ،14باریژبال( گیري ؛ تصمیم)2012، 13واکسالك( ذهنی
 ،16؛ جورج و ادوارد2007 ،15کولر و سالزبرگر ؛2002
 ؛ عزت نفس)2012 ،18؛ االحیانی17،2010؛ ایشیدا2009

؛ منصوري 1390منصوري سپهر، باقریان و حیدري، (
ژو، ( و نیز شخصیت) 1391سپهر، خداپناهی و حیدري، 

، 21؛ االتیبی2009، 20؛ موري2006، 19ژانگ و شائو
  ).2012، 22؛ موري، وود، اسکات و لیلینفیلد2012

این نظریه عالقه بسیاري را به خود جلب کرده و 
هاي مختلف رقم  تحقیقات بسیاري را در حیطه

دهد  ها نشان می همانطور که مرور پژوهش. است زده
ویژه در تجارت براي تبیین رفتار مشتري  این نظریه به
، 24؛ اندوترا و پوجا2009، 23اسمیت( شود استفاده می

؛ مائو، هارمن و 2010، 25یانگ نهیو ؛ جورج و یائه2009
؛ کولر و سالزبرگر، 2011، 27؛ کیم2010، 26اوپوال
، در )2012، 28؛ گراف، سوفونتامافارن و پاریدا2012

ها به کار  مدیریت براي بررسی آن موارد مرتبط با انسان
                                                             
10. Xinyyue, Liwei, Lixing & Nan 
11. Dessalles 
12. Meng 
13. Wakslak 
14. Brijball 
15. Koller & Salzberger 
16. Goerge & Edward 
17. Ishida 
18. Allahyani 
19 Zhu, Zhang & Shao 
20 Murray 
21 Al Otaibi 
22 Murray, Wood, Scott & Lilienfeld 
23. Smith  
24. Andotra & Pooja 
25. Goerg & Yaoyuneyong 
26. Mao, Harmen & Oppewal 
27. Kim 
28. Graff, Sophonthummapharn & Parida 
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ویژه   اند و در سیاست به رود که کمتر شناخته شده می
الدا، ( شود فاده میها است دهنده براي بررسی رفتار رأي

، 2گرگور و مک 2012، 1؛ بولستاد، دیناز و ریرا2009
2013.(  

در مورد عوامل فیزیولوژیک مرتبط با ناهماهنگی 
در زمینه مناطق مغزي هایی وجود دارد؛  شناختی پژوهش

ضمن تأیید این مطلب که   برخی پژوهشمرتبط، 
ناهماهنگی در کورتکس سینگولیت پیشین و اینسوالي 

شود، به این مطلب نیز اشاره کردند  شین، بازنمایی میپی
تواند باعث تغییر نگرش  که تحریک این نواحی می

وین،  ون(شود ) کاهش ناهماهنگی شناختی( ها آزمودنی
 fMRIاولین مطالعه ). 2009کرگ، اسکولر و کارتر، 

براي ارزیابی ناهماهنگی، افزایش فعالیت در شکنج 
اي و استریاتوم  آهیانه ـ انیپیشانی راست، مناطق پیش

عالوه بر آن کاهش فعالیت در . بطنی را نشان دادند
اینسوالي پیشانی مرتبط با تغییر نگرش بر اثر 

گیري و کاهش ناهماهنگی شناختی، نیز مشهود  تصمیم
بررسی امواج ). 2011، 3جارکو، برکمن و لیبرمن( بود

ند توا گیري می مغزي نیز نشان داد، صرف خود تصمیم
فعالیت استریاتوم را تغییر دهد؛ عالوه بر آن نشان داد 
فعالیت کورتکس سینگولیت قدامی و کورتکس پیشانی 
دورسولترال، شدت ناهماهنگی شناختی را در 

ایزاما، ماتسوموتو، مورایاما، ( کنند ها بازنمایی می آزمودنی
  ).2010سامجیما و همکاران، 

مطالعاتی وجود در زمینه تغییرات فیریولوژیک نیز 
گراف و ثبت فشار خون،  دارند که با استفاده از پلی

اند،  ه ضربان قلب و تنفس انجام شده و نشان داد
ناهماهنگی شناختی با برانگیختگی فیزیولوژیک چه از 

                                                             
1. Bolstad, Dinas & Riera 
2. Mc Gregor 
3. Jarco, Berkman & Lieberman 

نوع تحریک پوستی و چه از نوع ضربان قلب و فشار 
، 5؛ کرویل و کوپر1966، 4بوکهات( خون ارتباط دارد

  )1993، 7و اگن و روزن 1986، 6ین و لیپهالک ؛1983
هایی وجود دارند  از سوي دیگر هرچند پژوهش

که بر ارتباط یک عامل شناختی خاص همچون 
 گذارند گیري با ناهماهنگی شناختی صحه می تصمیم

؛ جورج و 2007کولر و سالزبرگر،  ؛2002باریژبال، (
در  اما ؛)2012 ؛ االحیانی،2010 ؛ ایشیدا،2009ادوارد، 

با در یک از آنهیچ رتباط  نظر گرفتن  ها این ا
   .است هاي فیزیولوژیک صورت نگرفته شاخص
  :باشندمی ترین مطالعات یادشده بدین شرحمعروف

گیرنده قادر  ، فرد تصمیم)2010( مطالعه ایشیدادر 
نحوي دستکاري کند که برایش   بود اطالعات را به

شده تنها  فمطلوب شود، اما عقاید و رفتار تحری
در نهایت . هاي اطالعاتی بودند محدود به دستکاري

 ها یک قالب کلی یکپارچه براي همنوایی سوگیري
 ها و تأیید سوگیري) تکیه بیش از حد بر اطالعات قبل(
  .دست آمد به) دلبستگی بیش از حد به ادراکات اولیه(

تمایل  نشان داد، ،)2009( جورج و ادواردمطالعه 
دن یک شناخت جدید از جانب یک فرد براي قبول کر

دچار ناهماهنگی، با گذشت زمان از مبدأ ایجاد 
مطالعه نشان داد . یابد ناهماهنگی شناختی، افزیش می

براي یک عمل خاص، درجات ناهماهنگی شناختی 
شده در افراد با درگیري باال در عمل، کمتر از احساس

یري شده در افراد با درگناهماهنگی شناختی احساس
نحوي بسیار جالب، سطوح   پایین است؛ بنابراین و به

شده توسط افراد با ناهماهنگی شناختی احساس
  .درگیري باال در یک عمل، پایین است

                                                             
4. Buckhout 
5. Croyl & Cooper 
6. Elkin & Lieppe 
7. Etgen & Rosen 
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 هاي پژوهش کولر و سالزبرگر دادهبر طبق 
هاي بازاریابی که  از دیدگاه مدیریتی، فعالیت و) 2007(

د اثري بر شوند، نبای براي کاهش ناهماهنگی طراحی می
بلکه باید  ؛باشند گیري داشته مراحل پس از تصمیم

گیري و پیش از  ناهماهنگی را در مرحله تصمیم
  .گیري مدنظر قرار دهند تصمیم

گیري از مهمترین  مسائل آموزشی و تصمیم
شود،  مواردي است که یک دانشجو با آن مواجه می

شاید در راستاي این مسائل و تغییر نگرش با 
ی شناختی هم مواجه شود و شاید به همین ناهماهنگ

دلیل هم در اغلب مطالعات حیطه ناهماهنگی شناختی 
مثل ( است از دانشجویان به عنوان نمونه استفاده شده

و  1390و منصوري سپهر و همکاران،  2012االحیانی، 
بر آن شدیم تا از نمونه دانشجو استفاده و ما نیز  )1391
  .کنیم

العه، گسترش دادن ادبیات در اینجا هدف از مط
هاي  ناهماهنگی شناختی با بررسی آن حیطه

اند  روانشناختی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته
تا بدین نحو بتواند مسیري براي تحقیقات نظري و 

مشخص کردن فاصله . تجربی آینده فراهم آورد
هاي آتی و ارائه  هاي فعلی و پژوهش پژوهش

هاي آینده، نیازمند تالش  شپیشنهادهایی براي پژوه
براي جذب کردن عالئق پژوهشی به این حیطه و 

تلسی، ( افزایش دانش و اطالعات در این زمینه است
  ).2011، 1مادن و کانترز

عدم (براي پر کردن شکاف پژوهشی یادشده  بنابراین. 1
هاي  بررسی نقش عوامل فیزیولوژیک در رابطه با سبک

هدف عمده  )ناختیگیري و ناهماهنگی ش تصمیم
پژوهش حاضر بررسی ناهماهنگی شناختی با 
                                                             
1. Telci, E.E., Maden, C. & Kanturs, D. 

 گیري، عالوه بر هاي تصمیم پیشایندهاي سبک
آیندهاي فیزیولوژیک همچون ضربان قلب، تنفس و  پس

گیري  هاي تصمیم فشار خون و یا به عبارتی رابطه سبک
هاي فیزیولوژیک یا میانجیگري ناهماهنگی  با پاسخ

ست از اینکه آیا ا لی عبارتسؤال ک. باشد شناختی می
فیزیولوژیک ناشی از  هاي پاسخبا  گیري بین تصمیم
؟ و سؤاالت فرعی رابطه وجود دارد شناختیناهماهنگی 

گیري و  هاي تصمیم آیا بین انواع سبکعبارتند از اینکه 
میزان ناهماهنگی شناختی ایجادشده، رابطه وجود دارد؟ 

 فیزیولوژیک الئمع توانند می گیري هاي تصمیم سبکآیا 
  ؟بینی کنند پیش را شناختی ناهماهنگی از ناشی

 

  روش
از میان کلیه دانشجویان دانشگاه علمی  :ها آزمودنی

 )گیري در دسترس روش نمونه(، کاربردي صفادشت
تعداد . نفر براي شرکت در پژوهش دعوت شدند 130

انتخاب  GPower3ها با استفاده از نرم افزار  آزمودنی
براي  95/0و توان  15/0نمونه  با اندازه اثر  حجم .شد

 افزار با استفاده از این نرم تحلیل رگرسیون چندمتغیري
افزایش حجم نمونه % 20با  کهنفر  107 برابر  است با
درصد زن و  1/46ها  آزمودنی .نفر 130معادل است با

و انحراف  22 درصد مرد با میانگین سنی 8/53
هاي امور  ه تحصیل در رشتهو مشغول ب 2/2 استاندارد
 7/57(و حسابداري مالی ) درصد 3/42( فرهنگی
هاي ورود عبارت بود از سن بین  مالك. بودند) درصد

کنترل کردن سن و تا حدودي مقطع ( سال 25تا  19
هاي شدید روانپزشکی ، عدم ابتال به بیماري)تحصیلی

یابی و ناتوانی در جهت دلیل فقدان   به( مثل سایکوز
و اختالالت شخصیت و نبود ) اسخدهی به سؤاالتپ

همبودي افسردگی یا اختالالت ( سابقه خودکشی
تواند بر نتایج اثر  نحوي که می  سازگاري شدید به
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تغییر در ( و عدم مصرف داروهاي روانپزشکی) بگذارد
شرایط آزمودنی و احتمال اثرگذاري بر نحوه پاسخدهی 

  ).به سؤاالت
از نوع همبستگی  طرح پژوهش :روش اجرا

قبل از اجراي پژوهش، با مراجعه به دانشگاه . است
کاربردي شهر صفادشت و اخذ مجوزهاي - علمی

پس از آن فراخوانی اعالم . مربوط، فرآیند اجرا آغاز شد
دانشجوي داوطلب که  130کنندگان، از  و از بین مراجعه

هاي ورود و خروج را احراز نمودند، براي شرکت  مالك
قبل از آغاز دو مرحله اجراي . هش دعوت شددر پژو

خواسته شد،  ها آزمایش و در جلسه معارفه، از آزمودنی
گیري اسکات و براس را  هاي تصمیم پرسشنامه سبک

ها  هاي فیزیولوژیک آن پرکنند ولی قبل از آن، شاخص
همانند ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفسشان ثبت 

ار خون از دستگاه براي ثبت ضربان قلب و فش( گشت
و براي تعداد تنفس، از  Glamorثبت فشار خون مچی 

  .)شمارش تعداد بازدم ها استفاده شد
در هنگام اجراي پژوهش و براي بررسی و ایجاد 

ها  ناهماهنگی شناختی، دو سري پرسشنامه در اختیار آن
 با در پرسشنامه اول که منطبق بر مطابق. قرار گرفت

سپهر،   در پژوهش منصوريشده   استفاده الگوي
 ایجاد براي موضوعی )1391( خداپناهی و حیدري

نمونه  با متناسب متنی و انتخاب شد ناهماهنگی
 با کنندگان شرکت طی آن که پژوهشی طراحی گشت

به  .شوند ناهماهنگی شناختی دچار رویداد یک تجسم
 را شرایطی خواسته شد کنندگان شرکت از این ترتیب که

 شان، عالقه مورد و مشهور افراد یکی از هک کنند تصور

 هاي خودش و است دفترچه خواسته او از که را کودکی

 دلیل کار، این براي و کند می طرد کند امضا دوستانش را

و  ناکافی توجیه( آورد می قبولی غیرقابل و ضعیف

 میزان کنندگان شرکت پس از آن،) شناختی ناهماهنگی

عنوان  خودشان، به زدن در فرد را آن محبوبیت افت
یک مقیاس  روي کاهش ناهماهنگی، معیاري براي

  .دادند اي نشان درجه 9 لیکرت
 در که بود به این ترتیب متن و دستورالعمل این

 هنرپیشه، مثالً محبوبتان هاي شخصیت از یکی ابتدا

 کنید سپس سعی بگیرید، درنظر را  ....یا فوتبالیست

  :کنید مجسم خود ذهن رد واضح طور  به را زیر موقعیت
 آن که هستید مهمی همایش در کنید تصور«

 را دورادور او شما و دارد حضور آنجا در هم شخص

 دوم و اول بخش بین اي دقیقه 5 فاصله در .بینید می

 آن به زیادي نیز عالقه او که ساله، 10 کودکی همایش،

 از نفر چندین هاي دفترچه درحالیکه دارد، شخص

 او از و شود می نزدیک او به دست دارد رد را دوستانش

همین  در .کند امضا یادگاري براي را هاآن که خواهد می
 صرف براي او از شخص آن دوستان از یکی هنگام

 او که آنجا از .کند می دعوت دوستانه صحبتی و چاي

 دقیقه چند به چاي صرف و دوستانه صحبت این براي

 را ها دفترچه آن تواند نمی با آن همزمان و دارد نیاز وقت
  .»کند می رد را کودك آن درخواست کند، امضا

 این خواندن از پس« پرسیده شد هاآن از ادامه در

 آن درجه محبوبیت اتفاق، این از شدن مطلع و مطلب

 هاآن از سپس »کند؟ می افت چقدر شما نزد در شخص

 تا کند نمی افت اصالً =از صفر مقیاسی روي شد خواسته

 .بندي را انجام دهند کند، درجه می افت شدت هب =9

 در این مرحله میزان ناهماهنگی شناختی ایجادشده، به
گیرد و سنجش همبستگی  نحوي مورد ارزیابی قرار می 

بین این میزان ناهماهنگی شناختی و صفات شخصیتی و 
گیري مرحله اول پژوهش را پوشش  هاي تصمیم سبک

  .دهد می
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منطبق با الگوي ه دوم، پس از آن و در مرحل
شده در پژوهش منصوري سپهر، باقریان و  استفاده
ها خواسته شد در حمایت  ، از آزمودنی)1390( حیدري

لزوم کاستن از مقدار مستمري ماهانه «: از این عبارت
، یک »سرپرست سازمان بهزیستی به کودکان یتیم و بی

یه بایست عل ها می از آنجا که آزمودنی. انشا بنویسند
نوشتند، باز هم  چیزي که به آن باور داشتند، مطلب می

در پایان این مرحله . درگیر ناهماهنگی شناختی شدند
هاي فیزیولوژیک  بالفاصله و بار دیگر شاخص

  .ها ارزیابی شد آزمودنی
در  این زمان، مرحله دوم پژوهش هم تحقق پیدا 

 هاي که زمینه براي مقایسه شاخص چرا. کرد
درنهایت  .، قبل و بعد از مداخله فراهم شدفیزیولوژیک

  .ها با استفاده از رگرسیون تحلیل شدند هم داده
   :اند عبارتند ازکه در این پژوهش به کار گرفته ابزار

گیري  هاي تصمیم پرسشنامه سبکهاي  پرسشنامه سبک
گزینه این پرسشنامه در قالب  23 :1اسکات و براس

گیري قادر به  صمیمچهار عامل یعنی چهار نوع سبک ت
دهنده است  گیري پاسخ سنجش سبک تصمیم

 ها به گذاري، پاسخ براي نمره. شوند گذاري می نمره
نیز پس از  )1995( اسکات و براس 5تا  1ترتیب از  

اجراي این پرسشنامه و تحلیل عاملی آن پنج سبک 
دست آورد و آلفاي کرونباخ آن را از  گیري به تصمیم

همچنین این پرسشنامه . رش کردگزا 94/0تا  68/0
در بین دانشجویان دانشگاه ) 2008( توسط هابلیمیتوگلو

گیري استخراج  آنکارا اجرا کرد و چهار سبک تصمیم
در ایران نیز این پرسشنامه توسط زارع و اعراب . کرد

بر روي دانشجویان دانشگاه پیام نور ) 1390( شیبانی
هر یک از عوامل هنجاریابی شده و آلفاي کرونباخ براي 

گیري  گیري اجتنابی، تصمیم گیري منطقی، تصمیم تصمیم
                                                             
1. Scott & Bruce 

، 0/68، 63/0ترتیب   گیري شهودي، به وابسته و تصمیم
منظور بررسی روایی   به. دست آمد  به 89/0و  71/0

 هاي به سازه مقیاس در پژوهش یادشده از همبستگی
هاي این پرسشنامه و مقیاس ادراك  دست آمده از سبک 

هاي منطقی،  ک استفاده شد، ضرایب براي سبکریس
ترتیب برابر بودند با  شهودي، وابسته و اجتنابی به

روایی محتواي . 181/0و  09/0، - 028/0، 118/0
پرسشنامه نیز توسط متخصصین علوم شناختی و 

؛ ص 1391زاده، عبداهللا و زارع( روانشناسی تأیید شد
152.(  

  

  هایافته
ها که  اسمیرنف بر روي داده ـ نتایج آزمون کلوموگراف

ارائه شده، حاکی از نرمال بودن  1شرح آن در جدول 
هاي سان اجازه استفاده از آزمون توزیع است که بدین

کمی همچون رگرسیون و تحلیل کوواریانس چند 
  .کندمتغیره را صادر می

آزمون  1با توجه به نتایج جدول بنابراین 
و  پیش فیزیولوژیکمتغیرهاي  اسمیرنف ـ کلوموگراف

هاي شخصیت،  گیري، رگه هاي تصمیم آزمون، سبک پس
دلیل اینکه مقدار   ناهماهنگی شناختی و تحصیالت، به

سطح معناداري براي تمام متغیرها بزرگتر از میزان خطا 
همه متغیرها داراي  است، بنابراین توزیع فراوانی 05/0

  .باشد توزیع نرمال می
 اسمیرنف - لموگرافوزمون کآبا توجه به نتایج 

هاي  متغیرهاي فیزیولوژیک پیش و پس آزمون، سبک
دلیل   گیري، ناهماهنگی شناختی و تحصیالت، به تصمیم

 اینکه مقدار سطح معناداري براي تمام متغیرها بزرگتر از
 است، بنابراین توزیع فراوانی α≥05/0داري سطح معنی

  .دباش همه متغیرها داراي توزیع نرمال می
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گیري غالب در همه دانشجویان،  سبک تصمیم
و پس  40/31گیري منطقی بود با میانگین  سبک تصمیم

ها،  از آن و با توجه به میانگین نمرات آزمودنی
 و شهودي) 19( ، وابسته)39/23( هاي اجتنابی سبک

)1/16 .(  
طور که در ادامه نشان داده ، همان1جدول 

گیري و  هاي تصمیم شود، نشانگر ارتباط بین سبک می
  . ناهماهنگی شناختی است

  توان گفت بیشترین  ، می1هاي جدول  توجه به یافتهبا 
گیري با ناهماهنگی شناختی به  هاي تصمیم ارتباط سبک
گیري اجتنابی مربوط است، با رقمی برابر  سبک تصمیم

درصد و به طور مستقیم و  99در سطح  612/0با 
ه سبک اجتنابی در یک فرد معنادار، به این معنا که هرچ

مرات او در این مقیاس باالتر باشد، احتمال نبیشتر یا 
ایجاد ناهماهنگی شناختی و کسب نمرات باالتر در 

پس . هاي ناهماهنگی شناختی در او بیشتر استمقیاس
گیري وابسته  از آن ارتباط معنادار و مثبت سبک تصمیم

رصد د 99در سطح ) 580/0( با ناهماهنگی شناختی
گیري  به این معنا که وجود سبک تصمیم. مشهود است

پس از آن . وابسته هم با ناهماهنگی شناختی ارتباط دارد
و ) 451/0( گیري منطقی هاي تصمیم به ترتیب سبک

درصد اطمینان  99باز هم در سطح ) 402/0( شهودي
داراي یک ارتباط منفی معنادار با ناهماهنگی شناختی 

گیري  یگر درجات باالي تصمیمبه عبارت د. هستند
گیري شهودي در یک فرد با کاهش  منطقی و تصمیم

  .نمرات او در ناهماهنگی شناختی ارتباط دارد
گیري  هاي تصمیم بین سبک ی، همبستگ1جدول 

و  و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی
گیري و ناهماهنگی  هاي تصمیم نیز همبستگی بین سبک

  .است  بررسی کردهشناختی را 
  

  .گیري، ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی هاي تصمیم همبستگی بین سبک .1جدول
 گیري هاي تصمیم سبک

 تغییرات فیزیولوژیک

 منطقی اجتنابی وابسته شهودي

    
-138/0 ضربان قلب  **146/0  **321/0  *133/0  

155/0 تنفس  **137/0  **241/0  073/0-  

- 237/0** سیستول  **313/0  **336/0  *175/0 -  

- 201/0** دیاستول  **303/0  **395/0  064/0  
-  ناهماهنگی شناختی **402/0  **580/0  **612/0  **451/0 -  

 

  
تري بیندازیم در صورتی که بخواهیم نگاه جزئی

سطح گیري شهودي در  توان گفت سبک تصمیم می
درصد داراي ارتباط منفی و معنادار با فشار خون  99

چه نوع سیستول و چه نوع دیاستول آن است، به این 
گیري شهودي کاهش فشار خون  معنا که سبک تصمیم

سبک . کند بینی می را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش

گیري منطقی داراي ارتباط مثبت و معنادار با  تصمیم
منفی و معنادار با فشار خون ضربان قلب و ارتباط 

درصد است، به این معنا که  95سیستول در سطح 
گیري منطقی افزایش ضربان قلب و  سبک تصمیم

کاهش فشار خون سیستول را بر اثر ناهماهنگی 
گیري  در مورد سبک تصمیم. کند بینی می شناختی پیش

*P < 05/0   **P < 01/0  
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توان گفت  گیري وابسته نیز می اجتنابی و سبک تصمیم
هاي  گیري با همه شاخص سبک تصمیماین دو نوع 

فیزیولوژیک ارتباط مثبت داشتند، به عبارت دیگر  
گیري  گیري اجتنابی و سبک تصمیم سبک تصمیم

وابسته، افزایش ضربان قلب، فشار خون و تعداد 
  .کنند بینی می تنفس را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش

 گیري هاي تصمیم سبک  در پاسخ به این سؤال آیا
 ناهماهنگی از ناشی فیزیولوژیک عالئم توانند می

  بینی کنند؟  پیش را شناختی
دهد، تمامی نشان می 2گونه که جدول همان

داري در سطوح مربوطه متغیرهاي پژوهش رابطه معنی

توان از این روابط در بنابراین می. با یکدیگر دارند
بینی عالئم فیزیولوژیک  محاسبه و تحلیل الگوي پیش

هاي سبک  بر ناهماهنگی شناختی به وسیله مؤلفهمؤثر 
هاي پژوهش داده. گیري پژوهش استفاده کرد تصمیم

با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه خطی 
نمره کل عالئم . گام به گام، مورد تحلیل قرار گرفتند

فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی شناختی به عنوان 
، اجتنابی، وابسته، هاي منطقیمتغیر مالك و نمره

بین در نظر گرفته شده و شهودي، به عنوان متغیر پیش
  .وارد معادله رگرسیون شدند

  

.بین بر شاخص فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی شناختیهاي آماري رگرسیون متغیرهاي پیششاخص .2 جدول  
نمره   B Beta مدل رگرسیون t داريسطح معنی  

-23/12 عدد ثابت  - 25/4-  001/0  
-291/0 منطقی  321/0-  78/2-  006/0  
582/0 اجتنابی  572/0  03/4  001/0  
-468/0 وابسته  368/0-  45/2-  0015/0  
-291/0 شهودي  251/0-  04/-2  043/0  

Y= 291/0- x1+ 582/0 x2 -0 /468x3  -0 /291x4-12/ ( )23 x1 (، وابسته) x2 (، اجتنابی ) x3 (، شهودي) x4 (منطقی   
  

ز تحلیل واریانس و با توجه به نتایج حاصل ا
بین بر هاي آماري رگرسیون متغیرهاي پیششاخص

به دست آمده  Fشاخص کلی فیزیولوژیک، میزان 
و  >001/0p(دار بود بین معنیمتغیر پیش 4براي 

07/49=F .( ،بنابراین بر اساس الگوي رگرسیون
توانند بخشی از تغییرات مربوط بین میمتغیرهاي پیش

متغیر  4بین . ژیک را تبیین کنندبه تغییرات فیزیولو
داري بین و شاخص کلی فیزیولوژیک رابطه معنیپیش

درصد از  37و در مجموع ) R=601/0(دیده شد 
عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی شناختی مورد 

همچنین در صورت ). R²=372/0(تبیین قرار گرفت 
کنندگان هاي به دست آمده از شرکتتعمیم یافته

بین به جمعیت عمومی، این متغیرهاي پیش پژوهش
درصد از واریانس عوامل  37توانند بیش از می

ثر بر ناهماهنگی شناختی را تبیین کنند ؤفیزیولوژیک م
)365/0=R² Adj .(ضریب رگرسیون متغیرهاي   

توانند دهد که این متغیرها میبین نشان میپیش
 ثر برؤتغییرات مربوط به عوامل فیزیولوژیک م

داري تبیین ناهماهنگی شناختی را به طور معنی
ها به جامعه در صورت تعمیم این یافته. نمایند

بینی پژوهش، وزن هر یک از این متغیرها در پیش
عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی شناختی بدین 

، 572/0) اجتنابی(،  -321/0) منطقی(: ترتیب است
بدان معنی این  .-251/0) شهودي(، -368/0 )وابسته(
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است که هر چه میزان وجود این عوامل در فردي 
بیشتر باشد، به همان میزان احتمال بروز عالیم 
فیزیولوژیک و در نتیجه آن ناهماهنگی شناختی در 

هاي این البته با توجه به یافته. وي بیشتر خواهد بود
پژوهش هر یک از این عوامل وزن یا تأثیر بیشتري در 

فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی شناختی بروز عالئم 
اي که به وسیله آن به طور کلی فرمول یا معادله. دارند

توان عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر ناهماهنگی می
هاي هر متغیر در بینی کرد و نیز وزنشناختی را پیش

  :این معادله به این ترتیب است
  
  
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 از شده استخراج مدل برازش میزان بررسی براي
 1ساختاري معادالت سازيمدل روش از مسیر، تحلیل

 و اول گام در. شد افزار لیزرل استفادهنرم از استفاده با
 حاضر مدل برازش ساختاري، معادالت تنظیم از پس

 وردـم 2اییـنمتـدرس ثرـداکـح روش از فادهـاست با
 نتایج نهایی حاصل 1دیاگرام . گرفت قرار بررسی

  همانگونه که در .دهدح مدل مسیر را نشان میاصال
آمده است، متغیر ناهماهنگی تنها متغیري  1دیاگرام  

صورت مستقیم بر عوامل  است که صرفاً به
فیزیولوژیک تأثیر دارد و ارتباط بین متغیر جنسیت و 

چنین متغیر شهودي را با عوامل فیزیولوژیک هم
  نها متغیري متغیر جنسیت نیز ت. کندگري میواسطه

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

  
  
  
  
  
  
  
  

گري صورت مستقیم، و هم با واسطهاست که هم به
متغیر ناهماهنگی شناختی بر عوامل فیزیولوژیک تأثیر 

در نهایت، متغیرهاي منطقی، اجتنابی، و . می گذارد
صورت وابسته، جزء متغیرهایی هستند که صرفاً به

از . غیرمستقیم بر عوامل فیزیولوژیک تأثیر می گذارند
ین بین، متغیرهاي منطقی، اجتنابی، و وابسته، با ا

گري گري جنسیت، و شهودي هم با واسطهواسطه
گري ناهماهنگی شناختی بر جنسیت و هم با واسطه

بنابراین، دو متغیر . گذارندعوامل فیزیولوژیک تأثیر می
عنوان توان بهجنسیت و ناهماهنگی شناختی را می

دل تجربی درنظر متغیرهاي وابسته درونی این م
  .گرفت

 
 

 

عوامل 
 فیزیولوژیک

 منطقی

 جنسیت

 

28 /0  

 اجتنابی

 
 وابسته 

 

 شهودي

 

ناهماهنگی 
 شناختی

 

14 /0  

30 /0  

33 /0  

19 /0  

13 /0-  37 /0  45 /0  

  مدل تجربی سبک هاي تصمیم گیري مؤثر بر عوامل فیزیولوژیک.. 1دیاگرام 
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  بحثگیري و  نتیجه
گیري و  در این پژوهش ارتباط کلی بین تصمیم

 هاي گذشته ناهماهنگی همانند سایر پژوهش
؛ جورج و 2007کولر و سالزبرگر،  ؛2002باریژبال، (

) 2012 ؛ االحیانی،2010 ؛ ایشیدا،2009ادوارد، 
  .مشخص شد

اهنگی ، پیامدهاي ناهم)2010( مطالعه ایشیدا
شناختی را در تقابل با ترجیحات ناهمخوان با زمان 

هاي پیچیده با دو هدف عمده بررسی  گیري تصمیم
عملکرد قاطعانه بر اساس اطالعات اولیه : کرد می

 و سازگاري منعطفانه با اطالعات ثانوي) دیدن(
اي  مطالعه) 2009( جورج و ادوارد). پذیري انعطاف(

چگونه درجات درگیري : را با این هدف انجام دادند
گیري براي انجام یک کار، بر اطالعات  فرد در تصمیم

مورد نیاز براي کاهش ناهماهنگی شناختی مرتبط با 
نتیجه اینکه تمایل براي قبول  ؟گذارد آن عمل، اثر می

کردن یک شناخت جدید از جانب یک فرد دچار 
ناهماهنگی، با گذشت زمان از مبدأ ایجاد ناهماهنگی 

همچنین مطالعه نشان داد . یابد تی، افزیش میشناخ
براي یک عمل خاص، درجات ناهماهنگی شناختی 
احساس شده در افراد با درگیري باال در عمل، کمتر 

شده در افراد با از ناهماهنگی شناختی احساس
نحوي بسیار   درگیري پایین است؛ بنابراین و به

شده جالب، سطوح ناهماهنگی شناختی احساس
ط افراد با درگیري باال در یک عمل، پایین است توس
نشان ) 2007( هاي پژوهش کولر و سالزبرگر دادهو 

داد وضعیت در مراحل پس از اخذ تصمیم، نسبت به 
از دیدگاه . است پیش از آن، ثبات بیشتري داشته

هاي بازاریابی که براي کاهش  مدیریتی، فعالیت
بر مراحل شوند، نباید اثري  ناهماهنگی طراحی می

باشند، بلکه باید ناهماهنگی  گیري داشته پس از تصمیم

گیري  گیري و پیش از تصمیم را در مرحله تصمیم
 ها به طور خالصه و در این پژوهش. مدنظر قرار دهند

گیري و ناهماهنگی  کل وجود رابطه بین تصمیم
هاي  کردند و بر انواع سبک شناختی را اثبات می

  .شتندگیري تأکیدي ندا تصمیم
گیري و  هاي حیطه تصمیم از میان تمام پژوهش

ناهماهنگی شناختی، نزدیکترین مطالعه، پژوهش 
میانگین : نتایج آن نشان داد. است) 2012( االحیانی

بین . تر بود ناهماهنگی شناختی از حد متوسط پایین
شخصی پرسشنامه ناهماهنگی شناختی  ـ بعد درونی

هاي شهودي،  سو نمره کلی و نیز نمره زیرمقیا
خودانگیخته و اجتنابی ارتباط مثبت و سبک 

ارتباط  .شتگیري منطقی ارتباط منفی وجود دا تصمیم
اجتماعی پرسشنامه ناهماهنگی  ـ بین بعد بیرونی

هاي تصمیم گیري شهودي،  شناختی و نمرات سبک
خودانگیخته و اجتنابی مثبت و با نمرات سبک 

باط بین ناهماهنگی ارت. گیري منطقی، منفی بودتصمیم
اجتماعی و سبک  ـ شناختی در بعد بیرونی

گیري مستقل مثبت بود و در نهایت  تصمیم
گیري  ناهماهنگی شناختی باال با سبک تصمیم

گیري اجتنابی ارتباط خودانگیخته و سبک تصمیم
مثبت داشت و این تفاوت در افراد داراي ناهماهنگی 

هماهنگی شناختی شناختی باال نسبت به افراد داراي نا
   .خورد پایین، به چشم می

هاي پژوهش ما نیز نشان داد بیشترین  یافته
گیري با ناهماهنگی شناختی  هاي تصمیم ارتباط سبک

گیري اجتنابی مربوط است، با رقمی  به سبک تصمیم
و به طور  α≥05/0 داري معنیدر سطح  612/0برابر با 

ک اجتنابی در مستقیم و معنادار، به این معنا که هر سب
یک فرد بیشتر یا نمرات او در این مقیاس باالتر باشد، 
احتمال ایجاد ناهماهنگی شناختی و کسب نمرات 
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هاي ناهماهنگی شناختی در او بیشتر باالتر در مقیاس
له از طریق مرور پیشینه مربوط به أاین مس. است

عنوان مثال سوگیري   شود، به گیري تأیید می تصمیم
دارد ترس گیري که بیان می ز از تصمیمحذف و پرهی

توانند  و تأسف از مهمترین عواملی هستند که می
ـ  گیري شوند یا مدل خردگرا باعث اجتناب از تصمیم

منطقی دارد  که بیان می) 2003( هیجانی اندرسون
هایی را انجام  است که تصور کنیم افراد انتخاب

نک و آیز( کاهد هاي منفی می دهند که از هیجان می
پس از ) 1389 ؛ ترجمه رهنما و فریدي،1994 کین،

گیري وابسته  آن ارتباط معنادار و مثبت سبک تصمیم
 داري معنیدر سطح ) 580/0( با ناهماهنگی شناختی

05/0≤α به این معنا که وجود سبک . مشهود است
گیري وابسته هم با ناهماهنگی شناختی ارتباط  تصمیم

گیري  هاي تصمیم بکپس از آن به ترتیب س. دارد
باز هم در سطح ) 402/0( و شهودي) 451/0( منطقی
داراي یک ارتباط منفی معنادار  α≥05/0 داري معنی

 ،به عبارت دیگر. با ناهماهنگی شناختی هستند
گیري  گیري منطقی و تصمیم درجات باالي تصمیم

شهودي در یک فرد با کاهش نمرات او در 
پس در اینجا ارتباط . ناهماهنگی شناختی ارتباط دارد

گیري اجتنابی و وابسته و  هاي تصمیم مثبت سبک
گیري منطقی و شهودي  هاي تصمیم ارتباط منفی سبک

  .رسد با ناهماهنگی شناختی به اثبات می
 توان گفت مطالعه االحیانی در مقام مقایسه می

کرد بیشترین ارتباط ناهماهنگی  بیان می) 2012(
گیري  گیري به تصمیم هاي تصمیم شناختی با سبک

هاي پژوهش ما نیز این  اجتنابی مربوط است که داده
وجود ارتباط منفی بین سبک . مطلب را تأیید کرد

گیري منطقی و ناهماهنگی شناختی در  تصمیم
هاي  افتهپژوهش ما نیز بار دیگر در راستاي تأیید ی

تنها تفاوت این بود که . قرار گرفت) 2012( االحیانی
گیري  هاي ما از ارتباط منفی سبک تصمیم یافته

 شهودي با ناهماهنگی شناختی حکایت داشت در
معتقد بود این رابطه مثبت ) 2012( که االحیانیحالی
دلیل این تفاوت را نیز شاید بتوان به مسائل . است

  .فرهنگی مربوط دانست
تواند حاالتی از پریشانی،  ناهماهنگی شناختی می

استرس و برانگیختگی ایجاد کند که خود این حاالت 
هیجانی، پیامدهاي فیزیولوژیک به دنبال دارند و 
عالوه بر آن مطالعاتی نیز وجود دارند که با استفاده از 

گراف و ثبت فشار خون، ضربان قلب و تنفس  پلی
اند، ناهماهنگی شناختی با  ه انجام شده و نشان داد

برانگیختگی فیزیولوژیک چه از نوع تحریک پوستی و 
 چه از نوع ضربان قلب و فشار خون ارتباط دارد

الکین و لیپه،  ؛1983؛ کرویل و کوپر، 1966بوکهات، (
هاي جدید هم  پژوهش). 1993اگن و روزن،  ؛1986

اند نواحی یکسانی از کورتکس سینگولیت  نشان داده
ی در ناهماهنگی شناختی، تعارض و قدام

ایزاما، ماتسوموتو، مورایاما، ( گیري نقش دارند تصمیم
و اینکه کاهش فعالیت ) 2013سامیجیما و همکاران، 

در اینسوالي پیشانی مرتبط با تغییر نگرش بر اثر 
گیري و کاهش ناهماهنگی شناختی، نیز  تصمیم

 ؛)2011جارکو، برکمن و لیبرمن، ( مشهود بود
هاي فیزیولوژیک با  نابراین هرچند ارتباط شاخصب

ناهماهنگی شناختی به اثبات رسیده و بر وجود 
گیري و  نواحی یکسانی از مغز براي تصمیم

ناهماهنگی شناختی تأکید شده، اما پژوهشی که 
بین تغییرات  عنوان پیش  را به گیري هاي تصمیم سبک

فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی درنظر 
 googleهاي اینترنتی  بگیرد در جستجوي سایت

scholar, science direct   وmedline  از سال
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وهش ژلذا پ است؛ به بعد دیده نشده 2007
حاضر، اولین پژوهش در این حیطه به شمار می 

هاي هاي آن قابل مقایسه با پژوهش رود و یافته
  .گذشته نیست

نتایج پژوهش ما نیز نشان داد سبک 
یري شهودي ارتباط معکوس و معنادار گ تصمیم

با فشار خون چه نوع سیستول و چه نوع 
دیاستول آن است، به این معنا که سبک 

گیري شهودي کاهش فشار خون را بر اثر  تصمیم
سبک . کند بینی می ناهماهنگی شناختی پیش

گیري منطقی داراي ارتباط مثبت، مستقیم  تصمیم
معکوس و  و معنادار با ضربان قلب و ارتباط

معنادار با فشار خون سیستول است، به این معنا 
گیري منطقی افزایش ضربان  که سبک تصمیم

قلب و کاهش فشار خون سیستول را بر اثر 
در مورد . کند بینی می ناهماهنگی شناختی پیش

گیري  گیري اجتنابی و سبک تصمیم سبک تصمیم
توان گفت این دو نوع سبک  وابسته نیز می

هاي فیزیولوژیک  ي با همه شاخصگیر تصمیم
ارتباط مثبت و مستقیم داشتند، به عبارت دیگر  

گیري  گیري اجتنابی و سبک تصمیم سبک تصمیم
وابسته، افزایش ضربان قلب، فشا خون و تعداد 

بینی  تنفس را بر اثر ناهماهنگی شناختی پیش
اي که به به طور کلی فرمول یا معادله. کنند می

ن عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر تواوسیله آن می
- بینی کرد و نیز وزنناهماهنگی شناختی را پیش

: استهاي هر متغیر در این معادله به این ترتیب 
) وابسته(، 572/0) اجتنابی(، - 321/0) منطقی(

    .- 251/0) شهودي(، - 368/0
مطالعه انجام شده تنها یک بخش بنیادي از 

اختی را شناسی اجتماعی و ناهماهنگی شنروان

از آنجا که قبالً و در . داد تحت پوشش قرار می
کشورهاي دیگر از ناهماهنگی شناختی و 

 هاي کنترل وزن مداخالت مبتنی بر آن در حیطه
؛ بکر، ویلسون، ویلیامز، 2010 ،1سائو و جاست(

؛ 2011 ،3؛ سیائو و لتنر2010 ،2کلی و همکاران
بین ؛ ارتباط )2011 ،4بکر دانیل و بلک لوتر، مک

؛ 2009ژینیو، لیوي، لیژینگ و نان، ( فردي
، 5مانبرگ( ؛ ایدز)2012منگ،  ؛2011دسالز، 

فونتنوت، جوئلن، ( ؛ رضایت شغلی)2012
گالك ( ؛ مصرف سیگار)2012، 6هاوکینز و ویز
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