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بررسی اثر خستگی شناختی بر میزان همنوایی با اکثریت
The effect of cognitive exhaustion on conformity with majority

Susan Alizadeh Fard

Abstract
Introduction: The effect of cognitive
exhaustion on conformity has been studied
in this research.
Method: For this purpose 45 university
students through a cluster sampling were
selected and randomly allocated to in three
groups (n. of each group =15). The research
consisted of two stages: In the first stage,
the group one was exposed to solvable
cognitive problems and the group two with
unsolvable problems. Group three as
control group didn't attended in this stage.
In the second stage, all groups were tested
in Asch's basic conformity experiment.
Results: The results through one-way

analysis of variance showed a significant
difference in degree of conformity between
groups (p<0.001). Also data were analyzed
by Tukey post hoc test and indicated that
group one's degree of conformity (exposed
to solvable cognitive problems) was lower
than control group and group two's degree
of conformity (exposed to unsolvable
cognitive problems) was higher than
control group (p<0.001).
Conclusions: The implications of these
results are discussed with respect to
cognitive essence of conformity and self-
control influence on social perception.
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مقدمه
که از جامعه ثیراتیأیکی از خصوصیات  مهم انسان، اجتماعی بودن او است و بررسی رفتار جداي از ت

در روانشناسی اجتماعی همواره این مطلب که . گذارد، امکان پذیر نیستگیرد یا اثراتی که بر آن میمی
گیرد، حائز اهمیت ثیر دیگران قرار میأرفتار و عقاید شخصی انسان تا چه حد و در چه شرایطی تحت ت

رسد که گروهها و جامعه نظر میبه. استهاي مهم رفتار اجتماعی متقابل، نفوذ اجتماعی بوده و از جنبه
اي از نفوذ و قدرت یا همرنگی جلوه1همنوایی. همواره سعی در کنترل و همنوا کردن افراد با خود دارند

توان آن را تسلیم شدن به فشارهاي گروهی وقتی که تقاضاي مستقیمی از سوي گروه در اجتماع است و می
در تعریف دیگر، همنوایی احساس فشار . نگرفته باشد، تعریف کردمورد همرنگ شدن فرد با گروه انجام 

). 1384کریمی، (شود در رفتار او میواقعی یا خیالی از سوي گروه بوسیله فرد است که سبب تغییر 
شناسی اجتماعی قرار گرفت تا عالوه بر محیط پدیده همنوایی موضوع یک سلسله از آزمایشهاي روان

. تحقق یافت2مهمترین نتایج این آزمایشات، در کارهاي اَش. یشگاه نیز بررسی گرددواقعی بیرون، در آزما
بایست اندازه طول چند طوریکه آزمودنی میوي در آزمایش خود از محرکهاي دیداري استفاده نمود، به

دست در هر آزمایش، گروهی که هم. کردخط عمودي را مقایسه نموده و درباره برابري آنها اظهار نظر می
القول آزمایشگر بوده و به تعمد و با تبانی قبلی در مورد بعضی از خطوط پاسخی نادرست ولی متفق

داد که افراد تحت تاثیر دیگران قرار گرفته و با اظهار پاسخ غلط با آنها همنوایی دادند، نتایج نشان میمی
درصد موارد پاسخ درست 99شدند در کنند، درصورتیکه اگر افراد به تنهایی با همان محرکها روبرو میمی
). 1956اش، (دادند می

ثر در بروز مؤدنبال نتایج حاصل از آزمایش اَش، محققین بسیاري تالش نمودند تا با تکرار آن، عوامل به
. توان تحت دو گروه کلی خالصه نمودهاي حاصل از این پژوهشها را مییافته. همنوایی را کشف کنند

ی را تابعی از عوامل موقعیتی دانستند، در مقابل گروهی که ویژگیهاي فردي و شخصیتی گروهی که همنوای
پژوهشهاي گروه ثري که در مؤاز جمله عوامل موقعیتی . ثر قلمداد نمودندمؤرا در بروز همنوایی مهم و 

؛ 1996ت، باند و اسمی(، اندازه گروه )1996، 3باند و اسمیت(توان به دشواري آزمون اول وجود دارد می
و شیو، لوینشتن، باکارا، داماسیو 1972، 5لوي(، ارتباط چهره به چهره )1984، 4و تانفورد و پنراد2005باند، 

1990، 8؛ ابرامز، وترال، کوچرانس، هاگ و ترنر1965، 7الن(، پاسخدهی آشکار یا نهان )2005، 6و داماسیو
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2- Solomon E.Asch
3- Bond & Smith
4-Tanford & Penrod
5-Levy, J.
6- Shiv, B.,   Loewenstein, G., Bechara, A., Damasio, H., Damasio, A.R.
7-Allen, V.L.
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9- Wright, D.B., Gabbert, F., Memon, A., London, K
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، 2و موسکویچی1996باند و اسمیت، (واد آزمون و شکل ارائه م) 2008، 1و رایت، گابرت، ممون و الندن
اگرچه عوامل موقعیتی مهم و قابل توجه هستند، اما در واقع اثر عوامل فردي در بروز .اشاره نمود) 1985

تر است و نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده تفاوتهاي فردي فراوانی در بروز تر و اساسیهمنوایی بسیار مهم
ثیر خصوصیات فردي قرار داشته و در افراد یکه حتی شرایط موقعیتی نیز تحت تأطوربه. همنوایی است

لفه فردي است که در اکثر تحقیقات اثر آن ؤبراي مثال، جنسیت م. متفاوتی دارندمختلف، تاثیرات 
). 2006، 3و کاپرا و لی1999بونت و فري، (یید شده است أصورت همنوایی بیشتر زنان نسبت به مردان تبه

یید اجتماعی دارند، در أکه نیاز به ت) زن و مرد(دهند آزمودنیهایی چنین تحقیقات نشان میهم). 2006
گیریهاي خود کمتر مستقل بوده و بر ارزشهاي خود متکی نیستند و با احتمال بیشتري با گروه تصمیم

ي مستقل، با دهند آزمودنیهانیز گزارش میسایر تحقیقات). 1996، 4الوین و اسنایدر(کنند همنوایی می
تر، کمتر از آزمودنیهایی با تر و تجارب رهبري و روابط اجتماعی موفقکارایی فکري بیشتر، خود قوي

احساس حقارت، خودکنترلی شدید، احساس وابستگی، میل به سرزنش و عزت نفس پایین با گروه 
فرد بودن به منحصر بهحتی میل). 2004، 5و سیالدینی و گلداشتاین1955کراچفیلد، (کنند همنوایی می

). 2009، 6ایمورف و راب(ثیرگذار است أاست که بر میزان همنوایی تیکی از خصوصیات مهم آزمودنی
همتایی نمایند، در تا از دیگران متمایز بوده و احساس بی) نیاز دارند(افرادي که به هر دلیلی تمایل دارند 

هاي همچنین، آزمودنی. دهندو همنوایی کمی را نشان میثیر قرار نگرفتهأمواجهه با نظر اکثریت، تحت ت
).2007، 7اسپون(دهند داراي اضطراب شدید همنوایی بیشتري با گروه نشان می

طوریکه مثالً اگر گروه اکثریت اعتماد به عامل بسیار مهم دیگر، خصوصیات گروه اکثریت است؛ به
ه آنها بیشتر اعتماد کرده و همنوایی بیشتري خواهند نفس بیشتري از خود بروز دهد، آزمودنیها به حافظ

همچنین، در تحقیق دیگري مشخص شد که هرچه شباهت بین فرد و ). 1996، 8اشنایدر و واتکینز(داشت 
و همنوایی با گروههاي ) 1977، 9الن و وایدر(یابد گروه اکثریت بیشتر باشد، میزان همنوایی افزایش می

ها با کسانی که در واقع آزمودنی). 1990ابرامز و همکاران، (دهد کمتري رخ میغریبه و متفاوت، به میزان
در وضعیت مناسبتري براي بررسی موضوع قرار گرفته بودند، بیش از خود اعتماد نموده و با آنان همنوایی 

. باالتري داشتند
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تر بدانند، با آنان همنوایی هاز این گذشته هر چه آزمودنیها افراد گروه اکثریت را قابل اعتمادتر و آگا
در این زمینه حتی خصوصیات فرهنگی افراد نیز ).2008رایت و همکاران، (بیشتري خواهند داشت 

گرا، گرایش به همنوایی بیش از جوامع فردگرا دهند که در جوامع جمعپژوهشها نشان می. ثیرگذار استأت
باند (گیرد ر سنتی نظر جمع مورد احترام قرار میطووجود دارد و همنوایی موجب احساس امنیت شده و به

گرا فرد هویت خود را در قالب جمع دیده و موقعیت خود را با در جوامع جمع). 1996و اسمیت، 
اما در جوامع فردگرا هویت فرد جدا از جامعه تعریف شده و افراد با . نمایدموقعیتش در گروه مقایسه می

. گردندیش معرفی میموقعیتها و دستاوردهاي فردي خو
رسد که همنوایی محصول ارزیابی شناختی آزمودنی از خود و از مجموع این نتایج چنین به نظر می

برخی پژوهشها، مهمترین عامل در بروز همنوایی را تصور فرد از ارتباط خود . موقعیت اجتماعی خود است
). 1389علیزاده فرد، (دانند ز سوي دیگر میبا گروه از یکسو و پیش بینی نگرش گروه نسبت به ناهمنوایی ا

افراد مختلف در موقعیتهاي یکسان، . اي شناختی استاساساً درك موقعیت خود در اجتماع، مقوله
برداشتهاي متفاوتی از موقعیت اجتماعی خود خواهند داشت و عواملی چون نگرشها، باورها، خاطرات و 

اي عملی، سوگیریهاي اجتماعی و قالبهاي فرهنگی آن را هاي شخصی و از طرف دیگر محدودیتهآلایده
اگر فرد برداشت شناختی منفی از موقعیت خود در جمع گروه اکثریت داشته باشد، همنوایی . دهندشکل می

. بیشتري بروز خواهد داد
نماید، الگوي خستگی یکی از الگوهایی که برداشت شناختی منفی فرد از خود را تبیین می

بر اساس این الگو، فرد در هنگام یک فعالیت شناختی، داراي هدف مشخصی است که با . تاس1شناختی
هایی را شکل داده و ضمن فرضیه. رسدبه آن میساخت یک طرحواره یا برنامه شناختی طراحی شده

م یک کشود تا کمبازخورد اطالعات موقعیتی سبب می. مواجهه با تکالیف مسئله، به بررسی آنها می پردازد
شوند و نهایتا فرد موفق به کنترل موقعیت و حل مسئله ها رد فرضیه بیشتر تایید شده و سایر فرضیه

معنا است و ابهامات اولیه را اما در یک موقعیت غیر قابل کنترل، بازخورد اطالعات غلط و بی. گرددمی
ش شناختی، کنترلی بر موقعیت رغم تالبر این اساس علی. گرددیید نمیأاي تکاهش نداده و هیچ فرضیه

یا خستگی شناختی یک 2در حالت روان شناختی درماندگی شناختی. شودحاصل نشده و مسئله حل نمی
آید که تمایل به ساخت و بررسی فرضیه را کاهش داده وجود میبازداري تعمیم یافته پردازش اطالعات به

هاي شناختی عملی جهت کنترل موقعیت شین برنامهو روشهاي ابتدایی و نسبتاً ساده و در دسترس را جان
). 1988، 3کوفتا و سدك(نماید می

18- cognitive exhaustion
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و تفاوت اهمیت عوامل ثر در بروز همنواییؤاین پژوهش قصد دارد تا در راستاي شناسایی عوامل م
با گروه موقعیتی و فردي این ایده را بررسی نماید که آیا همنوایی در واقع نتیجه تصور فرد از ارتباط خود

اي که موجب تصور منفی از خود و پیش بینی نگرش گروه نسبت به ناهمنوایی است و آیا هر پدیده
ثیر خستگی شناختی و کاهش کنترل أشود، بروز همنوایی را نیز افزایش خواهد داد؟ به این جهت تمی

. موقعیتی بر همنوایی مورد آزمون قرار گرفت
روش

در این طرح متغیر مستقل، خستگی شناختی . آزمایشی همراه با گروه گواه استاین مطالعه از نوع شبه
شود و میزان همنوایی که با است که با ارائه مسائل شناختی تشخیص افتراقی غیرقابل حل حاصل می

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده شود،تکلیف آزمایش اَش مشخص میمیانگین پاسخهاي خطا در 
.است
امعه آماري این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان سال اول دوره کارشناسی شهر تهران که در ج
اي سه از جامعه آماري مذکور ابتدا بصورت خوشه. کردندشناسی تحصیل میاي به غیر از روانرشته

ی بر درخواست هایی مبندانشگاه از بین کلیه دانشگاههاي شهر تهران بطور تصادفی مشخص شده و اطالعیه
عمل آمده و از سپس از افراد داوطلب ثبت نام به. شناختی توزیع گردیدشرکت کننده براي یک آزمون روان

19با میانگین سنی (پسر 17این افراد شامل . نفر نمونه با روش تصادفی انتخاب شدند45بین آنها تعداد 
هاي تحصیلی آنها نیز عبارت ازگروه. بودند) اهم3سال و 21با میانگین سنی (دختر 28و ) ماه11سال و 

.بود) نفر11(و هنر ) نفر9(، علوم پایه )نفر4(،  مهندسی )نفر21(چهار گروه تحصیلی علوم انسانی 
:شود، استفاده گردیددر این پژوهش از ابزارهایی که در ذیل شرح داده می

شناختی شامل جنسیت، سن و رشته هاي جمعیت داده: پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی-1
. اي که تنظیم شده بود، بدست آمدپرسشنامهتحصیلی به کمک 

این مسائل بر اساس مسائل هکر، سدك و مک : مسائل شناختی مربوط به تشخیص افتراقی-2
هر مسئله شامل هشت شکل است که در کنار هم . در مطالعه خستگی شناختی آماده شدند) 2000(1اینتاش
در طراحی هر شکل پنج بعد دو . شودثانیه بر صفحه نمایشگر رایانه ظاهر می30قالب یک طرح براي و در 

ساده (، زمینه )حرف بزرگ یا کوچک(، نوع حرف )بزرگ یا کوچک(، اندازه )مثلث یا دایره(شکل : ارزشی
در . شوندلفی ارائه میدر نظر گرفته شده که در ترکیبات مخت) باال یا پایین(وموقعیت خط ) یا هاشورخورده

اگر هیچ یک از ارزشهاي ارائه شده در . گرددارزش بعنوان پاسخ صحیح تعیین می10هر مسئله تنها یکی از 
یک شکل پاسخ مسئله نباشد، در زیر شکل کلمه خیر نوشته شده، اما اگر یکی از ارزشهاي موجود در شکل 

پاسخ صحیح 1براي مثال در شکل). 1شکل(شد پاسخ مسئله باشد، در زیر شکل کلمه بله درج خواهد

21- Hecker, Sedek & McIntosh
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وجود دارد و در زیر آنها کلمه بله درج rاست که در چهار شکل حالت rمسئله موردنظر، حرف کوچک
آزمایش شونده از پاسخ صحیح اطالع ندارد، اما با توجه به شکلهایی که کلمه بله در زیر آنها . شده است

. طه اشتراك آنها کدام است و پاسخ صحیح را بیابدنوشته شده، باید تشخیص دهد که نق

اي از مسائل تشخیص افتراقی قابل کنترلنمونه. 1شکل

شکل 9این ابزار بر اساس آزمایش اصلی اَش اجرا شده و شامل : تکلیف سنجش همنوایی-3
طور بهشکل مقایسه است که همگی سفید بوده و بر روي آنها خطوط سیاهی9استاندارد و 

در هر شکل استاندارد یک خط عمودي وجود دارد و در شکل مقایسه . اندعمودي رسم شده
شود که فقط یکی از آنها از نظر طول برابر با خط کارت مربوط به آن، سه خط عمودي دیده می

استاندارد است و فرد باید قضاوت نماید که کدامیک از خطوط شکل مقایسه با خط شکل 
نفري به منظور شرکت در آزمایشی که ظاهراً 4به این منظور یک گروه . م اندازه استاستاندارد ه

آزمون تشخیص بینایی است، جمع شده و از آنان خواسته میشود تا به یک زوج شکلی که بر 
شود، توجه کرده و ثانیه پخش می10صفحه نمایش از طریق دستگاه ویدئو پروجکشن براي مدت 

زوج کارت 9بعد از آنکه . کننددرباره طول خطوط را با صداي بلند اعالم به ترتیب قضاوت خود
زوج کارت به ترتیب اولیه و بدون زمان استراحت 9همگی ارائه شدند، بدون اطالع، دوباره این 

عضو اول 3اما در واقع . گرددمورد مقایسه می18طوریکه در نهایت شامل شوند، بهنشان داده می
دستیاران . آزمایشگر بوده و تنها نفر آخر گروه مورد آزمون قرار خواهد گرفتگروه دستیار 

مورد بقیه عمداً پاسخ 6درستی و در به5و 2و 1آزمایشگر در سه مورد زوج کارتهاي شماره 
سه مورد از این اشتباهات جزئی و سه مورد دیگر با پاسخ صحیح، اختالف . دهنداشتباه می

موردي است که 6اري در این تکلیف فقط بر اساس تعداد پاسخ نادرست در گذنمره. فاحشی دارد
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شوند، کارت دو بار به افراد ارائه می9از آنجا که . انددستیاران آزمایشگر به عمد پاسخ اشتباه داده
.  شودقرار دارد که میانگین و انحراف معیار هر گروه مشخص می12تعداد این خطاها بین صفر تا 

اي از زوج کارتهاي تکلیف همنوایی نمونه. 2شکل

طور تصادفی جایگزین شدند، از هر نفر دعوت پس از آنکه تمامی شرکت کنندگان در سه گروه آزمایشی به
اي طراحی گردید که افراد این ساعت به گونه. شد تا در روز و ساعت مشخصی جهت آزمون مراجعه نماید

یکدیگر مراجعه نمایند تا امکان تبادل اطالعات و آگاهی افراد از شکل آزمون منتفی با فاصله نیم ساعت از 
. شود

براي این . دادندصورت انفرادي به مسائل تشخیص افتراقی پاسخ میافراد گروه اول پس از مراجعه به
وضیحات ارائه شده و مجدداً ت1منظور ابتدا روش پاسخدهی توضیح داده شده و سپس مثالی مانند شکل

کرد که من هیچ بازخوردي به پاسخ صحیح یا غلط شما کید میأدر انتها نیز مسئول آزمون ت. الزم تکرار شد
ثانیه بر صفحه نمایشگر رایانه ظاهر شده و با 30مسئله تشخیصی هر یک براي مدت4سپس . دهمنمی

قبل از ظاهر شدن شکل بعد، پاسخ شرکت کننده الزم بود تا . ثانیه از یکدیگر نمایش داده شدند10فاصله 
هر فرد پس از این . مسئله شناختی افراد گروه اول، همگی قابل کنترل و حل پذیر بودند8. مسئله را بگوید

گرفت تا به ظاهر در یک آزمون تشخیص ادراك بینایی و در واقع نفري قرار می4مرحله در یک گروه 
تیار کننده از زمان ورود به محل آزمون با سه عضو دسافراد شرکت. تکلیف سنجش همنوایی شرکت کند

شد تا به این کنندگان مشابه خود آشنا شده و پاسخهاي غلط آنها سبب میآزمایشگر به عنوان سایر شرکت
ترتیب با یک رویه تصنعی، عدم توافق شدیدي بین پاسخ فرد شرکت کننده و یک گروه اکثریت در ارتباط 

. آیدوجود با یک قضاوت ساده ادراکی به

a         b        c

1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان
1،  شماره 1دوره 



٨

ه دعوت شده و در دو مرحله به تکالیف پژوهش پاسخ دادند، با این تفاوت افراد گروه دوم نیز همانگون
صورت مشترك پاسخ مسئله شناختی تشخیص افتراقی آنان غیر قابل حل بوده و هیچیک از ارزشها به4که 

. ارائه شده بود1البته در مرحله آموزش نحوه پاسخدهی شکلی قابل حل مانند شکل . بودندبله نگرفته
.تکلیف سنجش همنوایی و شکل اجراي آن کامالً مانند گروه اول اجرا گردیدمرحله 

افراد گروه سوم که نقش گروه کنترل را برعهده داشتند با همان شیوه زمانبندي دعوت شده ولی فقط 
البته . دادند و مسائل تشخیص افتراقی براي آنها ارائه نشدتکالیف مربوط به سنجش همنوایی را انجام می

ه مراحل، شیوه گروهبندي وحضور دستیاران آزمایشگر در تکلیف سنجش همنوایی مانند گروه اول و کلی
. دوم بود

هایافته
آوري شدند، با صورت توصیفی جمعپس از آنکه نتایج حاصل از اجراي شرایط آزمایشی در سه گروه به

، ابتدا اثرات تعاملی متغیر جنسیت، هاي نمونه از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختیتوجه به تفاوتهاي گروه
سن و گروههاي تحصیلی با روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت، اما نتایج روشن نمود که 

ها ناشی از عضویت این متغیرهاي جمعیت شناختی منبع تفاوت عملکرد گروهها نبوده و تفاوت داده
. ه گروهها از نظر متغیر خستگی شناختی پرداخته شدبه این ترتیب در ادامه به مقایس. گروهی افراد است

ها، این متغیر بر اساس نوع مسائل شناختی هر گروه اعمال شده و به منظور بررسی و مقایسه این گروه
. آمده است1طرفه مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول روش آماري تحلیل واریانس یک

و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي گروههاي آزمایشیمیانگین، انحراف معیار-1جدول 

آزمون توکی براي مقایسه تفاوت معناداري مطمئن میانگین گروهها-2جدول 

Fانحراف معیارمیانگینگروهها بر حسب نوع مسائل شناختی

46/219/261/10کنترلمسائل قابل: گروه اول
*53/713/3کنترلمسائل غیر قابل: گروه دوم
*73/455/3گواه: گروه سوم

001/0p<

سطح معنی داريخطاي استاندارد میانگیناختالف میانگینگروههاي موردمقایسه
10/1000/0-06/5گروههاي اول و دوم
10/1111/0-26/2گروههاي اول وسوم
10/1039/0-80/2گروههاي دوم وسوم

001/0p <
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شود، بین میزان خطاي گروهها تفاوت آماري معناداري وجود دارد مشاهده می1در جدول چنانچه 
)001/0p61/10وF= .(منظور تعیین اینکه تفاوت کدام گروهها سبب شده تابهF معنادار شود، از آزمون

اوت میانگین این نتایج موید آن هستند که تف. آمده است2تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 
کنترل و مسائل غیر قابل(با گروه گواه معنادار نیست، اما تفاوت گروه دوم ) کنترلمسائل قابل(گروه اول 

.با گروه کنترل معنادار است) مواجه با خستگی شناختی

گیريبحث و نتیجه
ل پاسخ گوید ثر در همنوایی، به این سواؤاین پژوهش قصد داشت تا با توجه به اهمیت شناخت عوامل م

ثیري در بروز همنوایی دارد یا نه؟ با توجه به نتایج أکه آیا خستگی شناختی و کاهش کنترل موقعیتی، ت
: نتیجه کلی زیر را بررسی مینماییم3حاصل از اجراي شرایط آزمایشی، 

یشتر همنوایی کننده وقتی در موقعیتهاي غیرقابل کنترل قرار گرفتند، با گروه اکثریت باوالً، افراد شرکت
میزان همنوایی آنها از نظر آماري بیش از گروه کنترل و بیش از گروه موقعیت قابل کنترل بوده . کردند
ثر ؤثر، اما منفی بر همنوایی ممؤعنوان یک عامل دهد که توانایی کنترل موقعیت بهاین نتیجه نشان می. است
خستگی شناختی، تصویر . گی شناختی تبیین نمودخوبی بر اساس تئوري خستتوان بهاین اثر را می. است

آورده و فرد در رویارویی با گروه از نظر شناختی صورت منفی و ناکارآمد درشخصی فرد از خودش را به
گیري با یافتهاین نتیجه. نمایدي خویش اعتماد میأتوان دیده و به نظرات گروه بیش از رخود را کم

و علیزاده فرد، 2004؛ سیالدینی و گلداشتاین، 1955؛ کراچفیلد، 1996ایدر، الوین و اسن(تحقیقات بسیاري 
کنند که همنوایی امري شناختی است و در چهارچوب یک کید میأاین تحقیقات نیز ت. مطابقت دارد) 1389

. فرآیند شناختی، تصور فرد از ارتباط خود با گروه، بیشترین ارزش را در پیش بینی همنوایی دارد
اً، افراد شرکت کننده وقتی در موقعیتهاي قابل کنترل قرار گرفتند، در مقدار همنوایی آنها تفاوتی ثانی

همنوایی نسبت به گروه کنترل ) آماري(وجود نیامده و توانایی کنترل موقعیت، موجب کاهش معنادار به
ن یک عامل منفی بر عنوادهد که عامل توانایی کنترل موقعیت فقط بهاین نتیجه نشان می. نشده است
ثر است؛ یعنی اگرچه همنوایی این گروه کمتر از گروه گواه بوده است، اما عامل کنترل موقعیت ؤهمنوایی م

عبارت دیگر تصور شخصی عامل مهمی به. آنقدر موثر نبوده تا اثر توافق گروه اکثریت را کامالً از بین ببرد
عاملی که بر تصور شناختی . همچنان وجود دارددر بروز همنوایی است، اما عامل قدرتمند دیگري

ثیر و قدرت گروه در همسو أاین عامل همانا ت. کارآمدي شخصی فایق شده و موجب همنوایی شده است
.کردن افراد با خود است
این نتیجه با عمده . ثیر جنسیت افراد شرکت کننده بر همنوایی از نظر آماري رد شدأثالثاً، در این نتایج ت

و الوین و اسنایدر، 2006؛ کاپرا و لی، 1999؛ بونت و فري، 1996؛ باند و اسمیت، 1956اش، (قات تحقی
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ثیر جنسیت بر همنوایی انجام شده أاین تحقیقات و بیشتر پژوهشهایی که درباره ت. مغایرت دارد) 1996
عنوان یک عامل ت بهتر جنسیدر پژوهشهاي دقیق. کننددهند که زنان بیش از مردان همنوایی مینشان می

ثیر متقابل جنسیت و موقعیت بر أطوریکه ت، به)1389علیزاده فرد، (شود موقعیتی در نظر گرفته می- فردي
در شرایط اجتماعی که تصورات "زن بودن"در حقیقت عامل . بینندثر در همنوایی میؤیکدیگر را عامل م

با کمک . دهدگردد و همنوایی را افزایش میمردانه غلبه دارد، موجب کاهش تصور کارآمدي شخصی می
توان چنین بیان نمود که در پژوهش حاضر، خستگی شناختی آنچنان تصور شناختی افراد را این تبیین می

خستگی شناختی ارزیابی فرد از خودش را . اثر نموده استثیر قرار داده که عامل جنسیت را بیأتحت ت
این در حالی است که جنسیت . منفی را موجب شده استفردي-مخدوش کرده و یک تصور شناختی

اجتماعی را موجب - ثیر ارزیابی فرد از جنس خودش در اجتماع است و یک تصور شناختیأتحت ت
عبارت دیگر تصویر به. ثرتر از تصور اجتماعی استمؤطبق نتایج این تحقیق، تصور فردي عاملی . شودمی

.اجتماعی است- تر از تصویر شناختیثرمؤفردي در بروز همنوایی -شناختی
هاي کاربردي واجد اهمیت بوده و در هاي نظري و در عرصهنتایج حاصل از این پژوهش در حوزه

تبیین بسیاري از رفتارهاي اجتماعی راهگشا خواهد بود، با این وجود الزم است تا به برخی از 
ت کننده در این تحقیق را فقط دانشجویان از آنجا که افراد شرک. محدودیتهاي این پژوهش اشاره شود

. گردد تا این شرایط در سایر سنین و سایر موقعیتهاي اجتماعی نیز بررسی گردددادند، توصیه میتشکیل 
ثیر گروه کامالً أشود تا تپیشنهاد می. زن و مرد بودند) همدستان پژوهشگر(عالوه اعضاي گروه اکثریت به

.  نیز بر میزان همنوایی افراد مورد سنجش قرار گیردهم جنس یا کامالً جنس مخالف
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