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  مقدمه
 در نیویـورک بـه دنیـا        1919او در سال    . باشد می 1مبتکر این تئوری لئون فستینگر    

 ازکالج شهر نیویـورک  دریافـت        1939خود را در سال     ) BS(آمد و مدرک لیسانس     
 درجـه   1942 فـوق لیسـانس  و      1940 شـد و در سـال        2شگاه آیوا بعد جذب دان  . کرد

آموزشی خود را در دانشگاه روچستر آغاز کرد و          او کار . دکترای خود را کسب نمود    
هـای  در سـال  .  در آن جـا بـه تـدریس اشـتغال داشـت            1945 تا   1943های  طی سال 

 کمبریج لوژی درشناسی عضو انجمن تکنو  رشته روان   به عنوان استادیار   1948-1945
 در شـهر مینـاپولیس      3 وی همچنین به عنوان استاد برجسته در دانشگاه مینسـوتا          .شد

هـای  شناسـی در دانشـگاه     به عنوان اسـتاد علـم روان       1955در سا ل    . تدریس داشت 
کالیفرنیا و استنفورد تدریس کرد و عضو آکادمی علم و هنر آمریکا بود و باالخره در                

کرت . ی آمریکا جایزه دانشمند نمونه را دریافت کرد شناس در انجمن روان   1959سال  
 در  1914 در سـال     ؛لوین که درجه دکتـرای خـود را از دانشـگاه بـرلین گرفتـه بـود                

ولـی لئـون    ماهنگی شـناختی را تنظـیم کـرده بـود    مقدمات تئوری ناه دانشگاه آیووا
ری بـه ایـن     عالقه دکتر فستینگر به توسعه این تئو      . فستینگر این تئوری را توسعه داد     
شناسـی اجتمـاعی وجـود     هـایی کـه در مـورد روان       خاطر بود که تا آن موقع تئـوری       

 -سابقه فستینگر بـه وسـیله اعتبـار بخـش علمـی             تحقیق بی . ند بسیار کم بود   ،داشت
که در  (پیش از این، این تئوری      . انجام گرفت  1951 -2سسه فورد در سال   ؤرفتاری م 

برای تحقیق روابط اجتماعی بـا      ) شدختی نامیده می  ابتدا به نام تئوری ناهماهنگی شنا     
ا این تحقیقات تـ   . منابع مالی و کمک آزمایشگاهی در دانشگاه مینسوتا گسترش یافت         

                                                 
١  - Leon Festinger 
٢  - Iowa 
٣ - Minnesota 
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سسه فورد ادامه یافت، در حالی که  فسـتینگر در           ؤ توسط اعتبارات مالی م    1957سال  
  :چگونگی پیشرفت تئوری . دانشگاه استنفورد بود

:  از میالد مسیح فیلسوف یونانی به نام اپیکتیتوس اظهار کرد           سال قبل  100حدوداً  
شود بلکه به وسیله ادراکش از اطرافیان  آشفته خاطر نمی،که بشر از اطرافیان و محیط     

رفتـار هـر    :  آلفرد آدلـر بیـان کـرد       1911بعدها در سال    . شود آشفته خاطر می    اشیاء و
 پس شخص بـرای     ،گیرد می شخص به وسیله تصور او از موفقیت و اهداف او شکل          

  .کندل شدن به اهداف خود شروع به کار میینا
در . دهـد فرم ابتدایی تئوری شناختی براین مبنا بوده که تفکر، رفتار را شـکل مـی              

 1950ای پذیرفتـه شـد و تـا سـال      این تفکرات به طور گسـترده 1930 و   1920سال  
 تئـوری بـه گسـترش علـوم         چندین. عالقه زیادی به علوم رفتاری بشر به وجود آمد        

زمینـه تئـوری و آغـاز تئـوری         (هـای دکتـر لـوین       تئـوری . رفتاری انسان کمک کرد   
 مؤسسـه  1951در سـال    . از اصول گشتالت استخراج شده بـود      ) ناهماهنگی شناختی 

. فورد برای انجام تحقیق در نفوذ و انتقال اجتمـاعی از لئـون فسـتینگر دعـوت کـرد                  
بنـابراین  . اهنگی شـناختی توسـعه و گسـترش یافـت          تئوری ناهم  ،توسط این تحقیق  

مند شد و تالش کرد پی ببرد چرا برخی         فستینگر به تأثیر اجتماعی و ارتباطات عالقه      
او  اطالعات کسب شده توسط فرد یا اطالعاتی که قبالً فـرد کسـب کـرده اسـت در                 

  .کندایجاد تنش می
هـای مربـوط    ماهنگی و فرضیه  های اولیه، فستینگر به مفهوم ناه     در نتیجه این یافته   

گیـری تئـوری    هـا باعـث شـکل     به کاهش این ناهماهنگی دست یافت و این تـالش         
ناهماهنگی شناختی شد که بعدها به نظریه همسازی یا همـاهنگی شـناختی معـروف             

  .شد
 تئوری ناهماهنگی با مقایسه منطقـی دو عنصـر          ،1957با معرفی فستینگر در سال      

  .ها باشند، شروع شدهنگ یا ناهماهنگ با دیگر شناختتوانند هماشناختی که می
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 دو .د با هم هماهنـگ یـا ناهماهنـگ باشـد          توانارتباط دو شناخت با یکدیگر، می     
شناخت وقتی هماهنگ هستند که یکـی از دیگـری پیـروی کنـد ولـی اگـر یکـی از                     

وجـود ناهمـاهنگی، فشـار     . شـوند آنها ناهماهنگ می   ها عکس دیگری باشد،   شناخت
کنـد و  آورد، فرد برای کاهش ناهماهنگی انگیزه پیدا می      استرس به وجود می    نی و روا

هر قدر  . کند، اجتناب نماید  آید از اطالعاتی که ناهماهنگی را بیشتر می       می درصدد بر 
  .ناهماهنگی بیشتر باشد، فشار روانی  برای کاهش ناهماهنگی بیشتر است

  
 های کلیدیتوصیف واژه

کـه یـک شـخص دربـاره خـودش، رفتـارش و        است  یی  شناخت چیست؟ چیزها  
 و عقایدی است که درباره محیط ، خود و نظراتآگاهی، : داند، که شامل  محیطش می 

من شـخص بـا     «یا  » امروز روز خوبی است   «: مثالً بیان عباراتی نظیر   . یا رفتارش دارد  
هایی ممکـن    به نظر فستینگر چنین شناخت     .شودشناخت محسوب می  » فکری هستم 

امـروز روز خـوبی     « به عنوان مثـال، جملـه        .ارتباط باشند ست به هم مربوط و یا بی      ا
احتمـاالً بـه هـم مربـوط        » کشـند مدارس استعدادهای کودکان را می    «با جمله   » است
بـر  .  عبـارت دوم وجـود نـدارد        چیزی دربـاره   ،از این نظر که در عبارت اول      . نیستند

مـن تـاریخ   « ایـن عبـارت کـه    بـا » ای هسـتم من فرد خـوش حافظـه  «عکس عبارت  
مربوط است، زیرا شناخت اول از نظر روان شـناختی          » امازدواجمان را فراموش کرده   
  . شودبه شناخت دوم مربوط می

در . تواننـد بـا هـم همسـاز باشـند یـا ناهمسـاز             دو شناخت مربوط به هم یـا مـی        
» جفرامـوش کـردن تـاریخ ازدوا      «و  » شخص خـوش حافظـه    «ناهماهنگی که با مثال     

مشخص شد، دو عنصر در دو عبارت با هم جـور در نمـی آینـد، یـا اگـر بخـواهیم                      
  .انداصطالح خود فستینگر را به کار بریم این عناصر دو روی متفاوت یک سکه



 425  تئوری هماهنگی شناختی

بـه عنـوان    . اسـت  سازگاری نگرش و باورهای فرد با رفتار و محـیط او           :هماهنگی
 بـه همـین خـاطر بـه         مثال شخص این باور را دارد که فردی خوش شانس اسـت و            

  .کندهای مختلف برای شرکت در قرعه کشی اقدام میسپرده گذاری در بانک
آید که افراد در معـرض اطالعـات و          ناهماهنگی هنگامی به وجود می     :ناهماهنگی

کشـی   برنده نشدن فرد در قرعـه      ،در مثال ذکر شده   . گیرندباورهای ناسازگار قرار می   
  .نیستبا خوش شانس بودن او سازگار 

آورد کـه بـه آن    وجود ناهماهنگی در فرد، فشار روانـی بـه وجـود مـی             :کشمکش
  .گویندکشمکش یا تنش  می

   واکنش به یک تهدید است کـه بـه وسـیله احسـاس نگرانـی مشـخص                  :اضطراب
در حقیقت احساسات نامطبوعی است که به خاطر وجود تـنش در فـرد بـه                . شودمی

  .آیدمیوجود 
 کـه    اسـت  رفتارهـایی : شـود های ایمنی نیز نامیده می    مکانیسم که   :مکانیسم دفاعی 

:  شـامل   و گیـرد یا مقابله باعامل تهدید کننده شخصیت فرد صـورت مـی           برای رفع و  
برای کاهش ناهماهنگی، منطـق روانـی       . باشدمی... دلیل تراشی فرافکنی، سرکوب و      

  .ها استفاده می کندفرد به طور ناخودآگاه از این مکانیسم
 تغییـر در آیـتم هـای اطالعـاتی        به معنای    :یرات به منظور کاهش ناهماهنگی    تغی
 فـرد بـرای کـاهش       ،در مثـال مـذکور    . کنـد  که سازگاری را ایجاد یا حفظ مـی        است

 ه نشدن خود را این طور توجیه کند       ناهماهنگی ایجاد شده در خود ممکن است برند       
  .شدمده می حتماً برن،که اگر پول بیشتری سپرده گذاری کرده بودم

 نـاراحتی   ،یمـاهنگ ماهنگی شناختی این است کـه ناه      یک فرض بنیادی نظریه ناه    
را به کاهش یا برطـرف کـردن        آفرین و ایجاد کننده تنش است و این حالت شخص           

  .انگیزدی بر میاهنگناهم
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این که این حالت تا چه حد ناراحت کننده است یا میزان ناهماهنگی چقدر است               
  : داردبه دو عامل بستگی

  ؛های هماهنگهای ناهماهنگ به شناخت نسبت شناخت-الف
  .ها برای شخص  اهمیت هر یک از شناخت-ب

متفـاوت   دو شـناخت     ، به عبارت دیگر، ممکن است در یک حالـت ناهمـاهنگی          
ن اهمیـت    دو شناخت برای شـخص چنـدا        این وجود داشته باشد اما اگر هیچ یک از       

اما وقتی پای اعتقادات یا .  حداقل است،جاد شده تنش ای در آن صورت نداشته باشد
های ناهماهنـگ بیشـتر     همچنین هر چه تعداد شناخت     رفتارهای مهم در میان باشد و     

 و بـرای    رودکند که تـنش بسـیار بـاال       بینی می ی شناختی پیش  اهنگباشد،  نظریه ناهم   
  . باشدای الزم ، کوشش قابل مالحظهآنکاهش 

  یابد؟ناهماهنگی چگونه کاهش می
اگـر مـردی     ،همیت عناصر ناهماهنگ را کـم کنـیم       یک راه آن است که تعداد یا ا       

 ممکن است خود را این گونه قانع کند که          ،تاریخ ازدواج خود را فراموش کرده باشد      
یادآوری ازدواج به معنی یادآوری باال رفتن سن همسرش است که چندان خوشـایند              

راه دیگر این است کـه      . ا فراموش کرده باشد   نیست و در نتیجه اهمیتی ندارد که آن ر        
 به عنوان مثال، فرد مورد .های هماهنگ خود را افزایش دهیمتعداد یا اهمیت شناخت 

نظر ما برای اثبات خوش فکر بودن خود، ممکن است همسر خودش را برای خریـد                
ه به فکـر    گری ک لباس به بازار ببرد یا او را به یک سفر دلخواه ببرد یا به رفتارهای دی               

  .کنند دست بزند میتأییدهمسر بودن او را 
سومین راه کاهش ناهماهنگی، این است که یکی از عناصر ناهماهنگ را به نحوی              

غالباً این تغییر در نگرش فـرد       . های دیگرمان هماهنگ شود   تغییر دهیم که با شناخت    
در .  هماهنگ شـود   ، با رفتاری که قبالً انجام گرفته      افتد، به طوری که نگرش    می اتفاق
ور نظر خود را تغییر داده و خـود را شـخص   ذکذکر شده ممکن است شخص ممثال  
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های خاص نظریه ناهمسـازی     مثال اخیر یکی از جنبه    . ای نداند حافظه چندان خوش   
 وقتی ناهماهنگی برای شـخص     ، فرض این نظریه   ربنا ب . سازدشناختی را مشخص می   

تواننـد تغییـر کننـد، بنـابراین        ود در شناخت مـی     هر یک از عناصر موج     ،آیدپیش می 
بـه عنـوان    .  نگرش از هر جهت اقدام کنـد       -یابد که در رابطه رفتار    شخص امکان می  

مثال، تغییر در شناخت شخص از خود پنداره، ممکن است سبب تغییـر رفتـارش در                
رد بـه   آینده شود اما در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که تغییر در رفتار یک فـ                 

تواند هم سبب تغییـر     به عبارت دیگر تغییر نگرش می     . تغییر در نگرش او منجر شود     
  .رفتار و هم نتیجه تغییر رفتار باشد

  
 روابط متقابل در درون ساخت شناختی 

کید آن بـر روابـط و       أت های جالب و مهم الگوی هماهنگی شناختی،      یکی از جنبه  
در این الگو، به جای تصویر      . ناختی است وابستگی متقابل عناصر مختلف در نظام ش      

 که دارای - اندیشه ها و تصورات-کردن یک ساخت شناختی با تعداد زیادی عناصر 
شود کـه در آن پیونـدهایی   پیوندهای متقابل نسبتاً ضعیفی باشند، سیستمی مطرح می    

در میان بسیاری از عناصر آن برقرار است و این پیوندها تمایل زیادی بـه هماهنـگ                 
این وضعیت بیش از همه در درون نظامی که نگـرش خاصـی را ایجـاد              . بودن دارند 

های ارزیابی تحت تأثیر     شدت ارزیابی یک فرد از مواد مخدر به      .  وجود دارد  ،کندمی
 عناصر مربوط به مواد مخدر، که در ساخت نگرش او موجود است، قرار               سایر او از 
  .دارد

 
(+)هیجان انگیز بودن   

(+)ثر ؤکار کردن م  
)-(خطرناک است  

سیگار

)-(والدین از سیگار بدشان می آید  
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تواند بـه صـورت     مثالً هیجان انگیز بودن، می    شکل، یک عنصر مثبت،      با توجه به  
. کنـد این معنی را بدهد که سیگار هیجان ایجاد می مثبت به سیگار پیوند یافته باشد و 

بر طبق الگوی هماهنگی شناختی، این سیستم تنها وقتی متعادل خواهد بود که سیگار  
 کـه   در آن صورت وضعیت شامل یک موضوع اصـلی اسـت          . نیز مثبت ارزیابی شود   

 بدین ترتیب، داشتن این شناخت که سیگار هیجان ایجاد         .شودمی باعث چیزی مثبت  
به همین ترتیب، یـک     .  بایستی فرد را ترغیب کند که به آن عالقه داشته باشد           ،کندمی

آیـد، بایسـتی    سیگار بدشان می   رابطه منفی نسبت به یک موضوع منفیمثالً، والدین از        
 بـرعکس یـک رابطـه      . تا یک نظام متعادل ایجاد کند      ودبه یک ارزیابی مثبت منجر ش     

 سیگار خطرناک است، بایستی فرد را وادار بـه بـد            مثبت بین سیگار و چیزی بد مثالً      
 ،به همان گونه که یک رابطه منفی بین سـیگار و چیـزی خـوب              . آمدن از سیگار کند   

. ثر باز مـی دارد    ؤسیگار فرد را از کار کردن م      مثالً  . کندهمین عدم عالقه را ایجاد می     
هر یک از دو رابطه اول، سبب افزایش ارزیابی مثبت از سیگار و هر یک از دو رابطه                  

هر چه از روابط نوع اول بیشـتر        . بعدی، سبب افزایش ارزشیابی منفی از آن می شود        
 و هر چه از روابط نوع دوم بیشـتر داشـته            شودتر می وجود داشته باشد، نگرش مثبت    

طبیعـی اسـت کـه نیرومنـدی روابـط و ارزیـابی             . تر خواهد بـود   باشیم، نگرش منفی  
 کـه سـیگار     مسـأله احتماالً بـرای قشـر دانشـجو ایـن          . شخص از عناصر متغیر است    

هـر  .  مهمتر است تا این امر که مردم عادی یا دهقانـان از آن متنفرنـد        خطرناک است 
تر باشد، این عنصر    قدر عنصری نیرومندتر و هر اندازه ارزیابی مثبت یا منفی نیرومند          

البته، همان گونه که قبالً هم      . تأثیر قویتری بر روی کل نگرش شخص خواهد داشت        
های خود را بر مبنـای عـواملی        اشاره کردیم، این واقعیت دارد که بیشتر مردم ارزیابی        

گیرند که از چیزهـای مختلـف       مردم یاد می  . نهند  غیر از عوامل صرفاً شناختی بنا می      
. های خاصـی داشـته باشـند      ید بدون اینکه توجهی به اطالعات و دانسته       خوششان بیا 

بندند تا ارزیابی کلی آنها     آنها به طور معمول عناصر مثبت و منفی را با هم جمع نمی            
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 الگوی همـاهنگی    ،وجود این با  .  یک موضوع، تعیین و مشخص کند       یا را از یک شی   
 شی یـا موضـوع اصـلی در         کند که روابط بین عناصر مختلف و      شناختی مشخص می  

بیشـتر تحقیقـات در مـورد تغییـر         . تعیین ارزشیابی کلی دارای اهمیت فراوانی اسـت       
  .نگرش مبتنی بر این گونه مالحظات است

  :هماهنگی شناختی ناتحقیقات مربوط به نظریه
در . ه اسـت  های تجربـی قـرار گرفتـ      نظریه ناهماهنگی شناختی در معرض آزمون     

گی شناختی، بیش از بقیه الگوهای هماهنگی، درباره اثـرات          چارچوب نظریه ناهماهن  
بـر  . ها و رفتارهای بعدی انسان تحقیق انجام شـده اسـت           یک تصمیم بر نگرش    اخذ

شـود از دو انتخـاب مطلـوب یکـی را            هرگـاه شـخص مجبـور مـی        ،طبق این نظریه  
ر و  هـر چـه ایـن تصـمیم مهمتـ         . شـود برگزیند، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم مـی       

 لزوم تصمیم اتخاذ    تأییداحتمال بیشتری دارد که شخص دالیلی برای         ،دشوارتر باشد 
 نشـده، پیـدا      انتخاب  موضوعی که  های جالب توجه  شده و به حداقل رساندن کیفیت     

 بـاالخره یکـی را      ،ای که قرار بوده اجاره کنید     به عنوان مثال، اگر از بین دو خانه       . کند
ایـد احتمـاالً    ای کـه انتخـاب کـرده      انتخاب کرده باشید، نظر شما درباره مزایای خانه       

ای  و در عوض بـرای خانـه        کرد کید خواهید أتر شده و بیشتر روی مزایای آن ت       مثبت
-تصـمیم  این حالـت تقریبـاً در تمـام       .  شمرد اید، معایبی برخواهید  که انتخاب نکرده  

ایـن  . خـورد  به چشـم مـی     ،لزم انتخاب بین دو چیز مطلوب است      هایی که مست  گیری
شناسی اجتماعی غالباً تحت عنوان توجیه یا توجیه خود، مطـرح شـده             بحث در روان  

  .)1978آرنسون، (است 
  در مورد نظریه دفاع ضد نگرشی انجام شده است، مبنی بـر ایـن               که تحقیق بعدی 

هـای  را کـه مخـالف نگـرش       که وقتی شخص مجبور شود موقعیتی اجتمـاعی          است
  :کنداین نظریه پیش بینی می.  اتخاذ کند دچار تعارض می شوداوست
  ؛شود تعارض منجر به تغییر نگرش شخص می-الف
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هـای   هر قدر شخص برای اشـغال مـوقعیتی اجتمـاعی کـه مخـالف نگـرش                -ب
هـای  آن را پذیرفته باشد، احتمال تغییـر نگـرش        با ترغیب کمتری    خصوصی اوست،   

در تحقیق معروفی که فستینگر و      .  او نسبت به آن موقعیت بیشتر خواهد بود        شخصی
 دانشـجو دوره لیسـانس،      20سه گروه متشکل از     .  انجام دادند  1959کارل اسمیت در    

  در گروه یک دالری آزمـودن      . استفاده شدند  ن شونده ای  هر کدام به عنوان یک آزمو     
 12چیـدن   (و یکنواختی را انجام دهنـد     تکراری  ها ابتدا ملزم شدند تا کارهای       شونده  

 بارهـا و    ،هـا قرقره در داخل یک سینی، خالی کـردن سـینی و دوبـاره چیـدن قرقـره                
سپس به آنها از طرف کارشناس طرح، یک دالر پرداخت شد تا به دانشجویان              .)بارها

 دالری برای انجـام     20در گروه   . آور است بعدی بگویند این کار بسیار جالب و لذت       
در . گروه کنترل فقط کارهای یکنواخت را انجام دادند       .  دالر هزینه شد   20ار،  همین ک 

ه انجام کار بررسی شد،     های افراد نسبت ب   پایان تحت پوشش یک نظرخواهی، نگرش     
بـه  )  دالر20 دالر و چـه بـرای    1چه بـرای    ( که دروغ گفته بود      ن شونده ای  هر آزمو 

نتیجه . دادت به آن آزمایش پاسخ      های شخصی خود نسب   ای درباره نگرش  پرسش نامه 
 دالر دریافت کـرده بودنـد،   1نشان داد که تغییر نگرش در آن دسته از دانشجویان که  

.  دالر برای دروغ گفتن خود دریافت کرده بودنـد         20بیشتر بود تا در دانشجویانی که       
ایش  دالر گرفته بودند، کار انجام شـده در آن آزمـ           1به عبارت دیگر، دانشجویانی که      

 دالر گرفتـه بودنـد تـا بـه     20تر دانسته بودند تا کسانی کـه     تر و جالب  را لذت بخش  
 دالر  20به نظر محققان، دانشـجویانی کـه        . دروغ بگویند که آن کار جالب بوده است       

انـد؟  چرا دروغ گفته  (دریافت کرده بودند، توجیه روشنتری برای دروغ گفتن داشتند          
گـویی دریافـت     دالر بـرای دروغ    1 دانشجویانی که فقط     اما ).اندگرفته دالر   20چون  

. تـری بـرای ایـن عمـل خـود پیـدا کننـد            کرده بودند، مجبور بودند توجیه قابل قبول      
توانست توجیه بهتری برای     و اذعان به جالب بودن کار می       اولیهبنابراین تغییر نگرش    

هماهنگی شناختی را   گیری نظریه    این گونه نتیجه   ،گروهی از محققان  . عمل آنها باشد  



 431  تئوری هماهنگی شناختی

 دالر  20اند این احتمال وجود دارد که دانشـجویانی کـه           مورد انتقاد قرار داده و گفته     
  .اند، به خاطر این پول قابل توجه تغییر نگرش خود را انکار کرده باشنددریافت کرده

مثالً . های مختلف دارد   کاربردهای گوناگون دیگری در زمینه     ،های هماهنگی نظریه
ه سیاست در تحقیقات مربوط به انتخاب رئـیس جمهـوری، محققـان نشـان               در حوز 

-دادند که انتخاب یک کاندیدا از میان چنـد کاندیـدا بـدین صـورت اسـت کـه رأی       

 مختلف به نگرش خـود آنهـا   مسایلدهند که نگرش او در    دهندگان به کسی رأی می    
  :وامل زیر دارددهنده بستگی به عبه عبارت دیگر رأی دادن یک رأی. نزدیک باشد

   مختلفمسایل نگرش او نسبت به -الف
   نگرش او نسبت به یک کاندیدا-ب
   مختلفمسایل نگرش یک کاندیدا نسبت به -ج

همین طور در حوزه بازاریابی، محققان چگونگی واکنش مصـرف کننـدگان را در              
بـاً  هر چند متخصصـان بازاریـابی غال      . مقابل کاالهای با قیمت ارزان بررسی کرده اند       

تصور می کنند که ارزانی قیمت اغوا کننده است اما نظریه ناهماهنگی شناختی پـیش               
 مـی کننـد کـه پـول بیشـتری بـرای آن       تأییـد  را بیشـتر  ییبینی می کند که مردم کاال 

بدین ترتیب، بر طبق نظریه هماهنگی شناختی و پیش بینی آن،           . پرداخت کرده باشند  
برای سنجش این پیش بینی     . ن بیشتر می انجامد   گذاری بیشتر، به دوست داشت    سرمایه

ها محققان کاالهای جدیدی را بـا قیمـت حـراج یـا تخفیـف               در تعدادی از فروشگاه   
 اجناس به قیمت عـادی در  همانای پس از یک دوره یک تا سه هفته       و   عرضه کردند 
ن بینی نظریه ناهماهنگی شناختی، میزا    هماهنگ با پیش  . ها عرضه شدند  همه فروشگاه 

دوب و  (ها بدون تخفیف عرضه شده بودنـد        فروش در دوره ای بیشتر بود که قیمت       
  .)1969همکاران 

بینی نظریه ناهماهنگی شناختی چنان چه شرایط زیر برآورده شود، از صحت پیش           
  :زیادی برخوردار خواهد بود
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  ؛موجود باشد) مثالً، مبلغ کمی پول( مشوق کمی ، برای انجام یک رفتار-الف
  ؛باشدن عمل نتایج ناگوار برای کسی داشته  آ-ب
ربـاره آن عمـل و پیامـدهای     شخص معتقد باشد که مسئولیت فردی زیادی د -پ

  ؛آن دارد
  . شخص گمان داشته باشد که انتخاب آن، عمل مهمی بوده است-ت

  :اما چند نکته درباره هماهنگی شناختی شایان ذکر است
شـود، ممکـن اسـت بـرای         مـی   آن چه برای یک شخص سبب ناهماهنگی       -الف

کیـد  أهای جدید خود بر اهمیت فـرد ت      دیگری این گونه نباشد و این نظریه، در شکل        
  ؛زیادی دارد

 اما لزومـاً سـبب ایجـاد تـنش در           هایی ناهماهنگ باشند   ممکن است شناخت   -ب
مربـوط بـه مسـئولیت شخصـی فـرد          شخص نشوند، مگر آن که شامل برخی عناصر         

  ؛باشند
 ناهمـاهنگی  ز اهمیـت اسـت و  ی به یک تصمیم در این زمینه حـا     سبت تعهد ن  -پ

  . که شخص نسبت به موضوعی تعهدی قوی داشته باشدوقتی بیشتر خواهد بود
 

 های مقابله با ناهماهنگی شناختیروش

  ؛از بین بردن شناخت ناهماهنگ -1
تـر از شـناخت     مهـم  و تـر های هماهنگ جدید بـا ارزش      اضافه کردن شناخت   -2

  ؛نگناهماه
  ؛نگهای ناهماه کاهش اهمیت شناخت-3
   ؛های هماهنگ افزایش اهمیت شناخت-4

به عنوان مثال وقتی یک فرد سیگاری اطالعاتی درباره مضـر بـودن سـیگار بـرای                 
 چرا که آگاهی او در       این زمان دچار ناهماهنگی می شود      سالمتی دریافت می کند،در   
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تی که او را مجبور به سیگارکشیدن می     با شناخ  مورد مضر بودن سیگار برای سالمتی،     
  :تواند تضاد حاصله را به طرق زیر کاهش دهدمی او. کند، ناسازگار است

 نکشد و این با شـناختی کـه درمـورد          سیگار  رفتارش را تغییر دهد،یعنی دیگر     -1
  ؛دست آورده، سازگار استه مضر بودن سیگار ب

متی را تغییر دهد، به این بـاور        ثیر سیگارکشیدن بر سال   أ شناخت خود در باره ت     -2
ت مثبت برای سیگارکشیدن    ثیر بدی بر سالمتی ندارد و اثرا      أ که سیگارکشیدن ت   برسد

 ؛مطرح کند

 یا این که اهمیت  آن را کاهش دهد، مثل این که به این باور برسد کـه خطـر                     -3
کشیدن برای سالمتی در مقایسه با خطر حوادث رانندگی قابل چشـم پوشـی               سیگار

  ؛د را سوء تعبیر کندکناطالعاتی را که دریافت می یا ت واس
ی مهم در زندگیش در نظـر       ی را به عنوان جز     لذتی که از سیگارکشیدن می برد      -4
  . گیرد
  

  تسالمکاربرد این تئوری در آموزش 
هـایی را  محرک شناسد، که تئوری هماهنگی شناختی را می   آموزش دهنده سالمتی  

- را به گونهمردماما  ه می نمایدیر کردن به طریقی جدید ارا رفتامردم بهبرای تشویق   

کنـد کـه   یعنـی طـوری عمـل مـی     دنـ  رد نکنتغییـر ارد که گذ می تغییرای در معرض  
  .ها نه خیلی زیاد و نه خیلی بزرگ باشدمحرک

ت ممکن است از طریق افزایش تعمدی ناراحتی درباره یـک           سالممربیان آموزش   
 بـه   ، بعد از تغییررفتار مطلـوب    وی شوند و   اعث تغییر رفتار   ب ،رفتار نامطلوب در فرد   

 کمـک بـه کـاهش تضـاد          بـرای  هایی از تقویت کننده   ، در تصمیم   وی منظورپایداری
  . روانی استفاده کنند
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 نتیجه گیری
 برعوامل بهداشتی  کنند و  کارکنان بهداشتی از دیدگاه خود به رفتار نگاه می         ًمعموال

هـای  جامعـه ممکـن اسـت ارزش      .کید فراوانی دارند  أفتار ت و درمانی به عنوان دلیل ر     
 اشته باشد، مانند زندگی اقتصـادی      تر از این مد نظر د     دیگری را به همین میزان یا مهم      

کـه   شرف خانوادگی و نظایر اینهـا      اصول اخالقی،  جذابیت، زیبایی، اعتبار اجتماعی،
ممکن اسـت در بخشـی      آنچه که    .های فرهنگ غالب و متداول دارد     بستگی به ارزش  

توانـد متضـمن    نظر ما به عنوان رفتار نـامعقول و غیرمنطقـی بیایـد، مـی             ه  از جامعه ب  
ای باشد که بر اساس موقعیت و نیازهـای خـود جامعـه             تصمیمات معقول و سنجیده   

 .                                            تجویز شده است

را به این دلیل که نتوانسته ایجاد عالقه        ت  سالمباه است که یک برنامه آموزش       اشت
شخص ممکن اسـت قصـد    .مقصر شناخته و مورد سرزنش قراردهیم و انگیزه نماید،  

را انجام دهد و این امـر       آن  باشد که   انجام یک رفتار را داشته باشد اما هنوز نتوانسته          
غیـره  موجـود و     منـابع  ،هـا مهـارت  امکانات، پول، وقت، ثیر عواملی نظیر  أبه علت ت  

  .باشد
می توانند به منظور طراحـی خـوب یـک          ها  ها و تئوری  مدل ،ت سالم در آموزش 

ت بر مبنـای درک صـحیح از جامعـه و مشـارکت اجتمـاعی در                سالمبرنامه آموزش   
رفتار مـی توانـد      ثیرأ ت آشنایی با شیوه  .گرفته شوند رکاه   اهداف ب  ها و  انتخاب اولویت 

جامعـه و    تنها  فرد، بلکه بـر روی خـانواده،      به انتخاب مداخله هایی منجرشود که نه      
هدف از   .د و تغییر اجتماعی و اقتصادی را شامل شوند        نثیر گذار باش  أسطح ملی نیز ت   

هـای   طراحـی برنامـه     بـه   کمـک عملـی    ،تسـالم اربرد تئوری و مدل در آمـوزش        ک
ای بطوری که رفتارهایی را تغییر دهد که واقعی و عملی بوده و بر             باشدثیرگذار می أت

  . اندبار آورده ه جامعه مشکالتی را ب
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بـرای  در نتیجه وقتی که اطالعات کافی در مورد عوامل مختلـف موجـود باشـد،                
هـا بایسـتی    هـا و تئـوری    کارگیری مـدل  ه  ت و ب  سالمگیری در مورد آموزش     تصمیم

         :                                                        موارد زیر را در نظر گرفت
اطمینان حاصل نماییم    ، باید و انرژی برای ایجاد یک رفتار       قبل از صرف وقت    -1

ن امری ممکن است واضح به نظر آید اما         چنی .که جامعه از آن رفتار سود خواهد برد       
 را سراغ داشت که وقت زیـادی        یتسالمتوان آموزش دهندگان    سفانه هنوز هم می   أمت

ی سـالمتی   پندارنـد بـرا   نجام ندادن رفتارهایی که مـی     نمایند تا مردم را به ا     صرف می 
 یا آنان را بـه اتخـاذ رفتارهـایی کـه ممکـن اسـت بـرای                  مضر هستند، ترغیب نموده   

  ؛لی کمی مفید باشند تشویق نمایندسالمتی به میزان خی
طور دقیق تعریف شود و     ه   ب باید رفتاری که قرار است جامعه آن را اتخاذ کند،         -2

الزم  در مـردم     برای ایجـاد انگیـزه     که چه نوع عوامل قادر کننده ای       در نظر گرفته شود   
در این مرحله حتی مـی تـوان رفتارهـایی را معـین             .  تا رفتاری را اتخاذ نمایند       است

نمود که انتظار نمی رود به دلیل پیچیدگی و نیاز به عوامل قادر کننـده ماننـد زمـان ،                    
گ و رفتارهای فعلی     ازگاربودن با فرهن  هایی که موجود نیستند  ویا ناس       پول و مهارت  

   ؛تغییر یابند
 خدمات بهداشتی باید مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینـان حاصـل شـود کـه                 -3

ای های سیار و بازدیدهای خانه    قابل دسترسی هستند و خدمات مناسبتر مانند کلینیک       
ورد نیاز جامعه ای که مهای ویژه مهارت .ی که مورد نیاز است، فراهم گردند      در جاهای 

  .   هستند، باید به جامعه آموخته شوند
   خدمات مانند کشاورزی   سایرکارکنان  حل مشکالت بهداشتی مستلزم کارکردن با       
 اقـدام در    ممکـن اسـت    .باشـد ها مـی  توسعه روستایی، آموزش بزرگساالن و تعاونی     

 ؛ثیر گذاشتأهای دولت ت  الزم باشد تا بر روی سیاستسطح ملی



هاها و مدلتئوری  436 

 ممکن است مشکل، فشار اجتماعی      ،چه عوامل قادر سازی فراهم هستند      چنان - 4
غیر معقول اسـت کـه از شـخص انتظـار           . برروی شخص یعنی هنجار انتزاعی باشد       

توصـیه نمـودن بـه      . برود تا برخالف خواسته های اطرافیانش در جامعه قدم بـردارد          
 تمام خـانواده    شخص در کلینیک کافی نبوده و ضروری است به داخل جامعه رفته و            

  .ت در گیر نموده و مشارکت دادسالمخاص مهم را در برنامه آموزش و دیگر اش
فکری جامعـه را    یک استراتژی با ارزش این است که افراد مهم کلیدی یا رهبران             

  ؛ درگیرنمود برنامهدر شروع
 . موضوع تغییر اعتقادات و نگرش فرد بایستی تا آخـرین مرحلـه بـاقی بمانـد                -5

دن اعتقادات بـد نهـاده       به گر   امر این است که سرزنش برای قصور معموالً        علت این 
 و  ز در به حساب آوردن عوامل قادر سـا        ت گاهی سالمهای آموزش   شود و برنامه  می

  .ورزندمیفشار اجتماعی قصور 
زیرا  .اهمیت دارد  وجود آمده است،  ه   ب ویژه به این که چگونه یک اعتقاد        پی بردن 

تـوان آن را    ان به ریشه آن پی برده و پیش بینی نمود که چطور می            تواز این طریق می   
  .دتغییر دا

اگر جامعه اعتقاد دارد که انجام یک رفتار منجر به نتایج غیر مطلوب مـی گـردد ،                  
باید چرایی آن تعیین شود چون ممکن است این امکان وجود داشته باشد کـه تغییـر                 

چنانچه این کـار تغییـر آن رفتـار         . ول گردد پیشنهادی را تعدیل نمود تا قابل قب      رفتار  
است ، از نظر اخالقی درست این است که نگرش مطلوب درباره آن رفتـار را ارتقـا                  

این امر می تواند در بر گیرنده پیام هایی باشد که درک منفی جامعـه از نتـایج     . دهیم  
  . مایندآن رفتار را به حداقل رسانده و اعتقادات حامی رفتار مذکور را تقویت ن

 درگیر کردن افراد مهم کلیدی یـا        ،یک استراتژی با ارزش به منظور پیشبرد اهداف       
    .  رهبران فکری جامعه از شروع برنامه می باشد


