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Abstract: Aim: This research was designed to 
determine the relation ship between conformity and 
personality factors, gender and marital status in 
students. Method: Research method is causal- 
comparisonal (ex post facto) and correlational. 
Population of the study consisted of all students in 
Islamic Azad University of Bandar Gaz which were 
selected via cluster sampling. The sample consisted of 
39 students NEO-FFI and L-72 (2002) Conformity 
Questionnaire were administered. Special 
experimental manipulations were used to encourage 
students to conform. Data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics Spearman and 
Pearson Correlation coefficient, Independent-samples 
T-test, and between subjects factorial analysis of 
variance. Result: Findings revealed that there is no 
significant difference between personality profile of 
conformists and non-conformists. Also there is no 
significant relationship between conformity, 
personality factors and students gender. Findings 
points that mean scores of L-72 conformity 
questionnaire is much higher in conformists than non-
conformists in both conformity action situations. 
Another finding is that conformity in single subjects is 
higher than in married ones. Discussion: According to 
results of the study, normative explanation (i. e. 
situational effect, position of the individual in 
conformity condition) is more sufficient in 
determining conformity than causal explanation (i.e. 
personality characteristics). 
 
Key Words: Conformity, NEO Big Five, Gender & 
Marriage status 

 شناسي دانشجوي دكتراي روان: محمد مهدي شمسايي 
  دانشگاه عالمه طباطبايي: دكتر يوسف كريمي

  شناسي دانشجوي دكتراي روان: محسن جديدي
شناسي عمومي، كارشناس ارشد روانحميد رضا نيكخواه     

پژوهش تعيين ميزان همنوايي و رابطه آن با پنج هدف  :چكيده
 روش. دانشجويان است هلاًعامل بزرگ شخصيتي، جنس و ت

جامعه آماري  .استهمبستگي ي و امقايسه- علياز نوع پژوهش 
و نمونه آماري شامل  گزبندردانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

. اي انتخاب شدندگيري خوشهدانشجو است، كه با روش نمونه 39
پنج عامل بزرگ  هاي پژوهش از آزمونبراي سنجش متغير

 ،)NEO-FFI( 1989كاستا و مكري م كوتاه شخصيت فر
و دو موقعيت عملي طراحي ) 1381( 72همنوايي ل ـ  پرسشنامه
ها با محاسبه داده. منظور سنجش همنوايي استفاده شدشده به
و اسپيرمن،  ضريب همبستگي پيرسون ،، انحراف استانداردميانگين
دي دو گروه مستقل و تحليل واريانس عاملي بين مور tآزمون 

افراد  شخصيتينيمرخ  پژوهش نشان داد هاييافته. تحليل شد
ميزان همنوايي با  رابطه همچنين. تفاوت ندارد همنوا و ناهمنوا

. هاي آزمون شخصيت و نيز جنس دانشجويان معنادار نبودمقياس
پرسشنامه همنوايي در افراد همنوا بيش از افراد  ميانگين نمره

طور ي و همنوايي افراد مجرد بهناهمنوا در دو موقعيت عمل
تبيين هنجاري  :گيريهنتيج. معناداري بيش از افراد متأهل بود

نسبت به تبيين ) تاثير شرايط و وضعيت فرد در موقعيت همنوايي(
كفايت  تعيين ميزان همنوايي در )هاي شخصيتيتاثير ويژگي(علّي 

   .بيشتري دارد
،شخصيت، جنس همنوايي، پنج عامل بزرگ: هاكليد واژه  

 وضعيت تأهل

28/3/1388: پذيرش مقاله؛ 11/12/1387 :دريافت نسخه نهايي؛  15/6/1387: دريافت مقاله  
  1387برگرفته از طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر گز سال  ∗
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  مقدمه 
 استجتماعي نفوذ ابررسي عوامل تاثيرگذار بر شناسي اجتماعي روان هاي مورد مطالعهيكي از حوزه

با  1950شناسان اجتماعي مسئله نفوذ اجتماعي را از دهه روان .استو همنوايي  اطاعتكه شامل 
نفوذ اجتماعي به تغييرات در . كارل هاولند و همكارانش شروع نمودند هاي مجموعه آزمايش

، گرومن و نايدراش( با ديگران استتعامل ها و رفتار اشاره دارد كه ناشي از ها، باورها، ارزشنگرش
  ). 2005، 1كوتس

-همنوايي حوزه نسبتاً وسيعي را در برمي. مسئله همنوايي است يكي از وجوه مهم نفوذ اجتماعي   
تمايل شخص  ).1385 ،ارونسون( كندگيرد و معموالً به نوعي تسليم در برابر نفوذ گروهي اشاره مي

ها، اعمال و ادراكاتش تحت تأثير افكار، گرايشها، اعمال و حتي به اين كه اجازه دهد افكار، گرايش
همنوايي داراي سه الگوي مشخص . ادراكات مسلط بر جامعه قرار بگيرد، همنوايي با ديگران است

  : است كه عبارتند از
  رفتاري، تمايل به كنار آمدن با گروه و تابع اكثريت شدن؛  .الف
  ؛ يانجامديا نبيانجامدتغييررفتار به امكان دارد فشار ديگران كه، تغييرنگرش و باورها تحتينگرش .ب
كه استعداد پذيرش  استصفت شخصيتي فرد  نشان دهندهيك صفت شخصيتي، وقتي تلويحاً  .ج

  ). 1385پورافكاري، ( باشديكي از دو حالت فوق را به وجود آورده 
تركيب  واطفي روبرو دوحيطه شناختي و عبا ما را شناختي در اين ميان بررسي نقش بعد روان    

-اي از صفات روانشخصيت مجموعه. سازدمفهوم شخصيت آشنا ميبا ما را  آن هااجزاي برخي از 
تعامالت فرد و سازگاري با  است كه يافته نسبتاً باثباتسازمان هاي درونيشناختي و مكانيسم

  . )2008، 2و باس الرسن( سازدرا متاثر مين رواني محيط اجتماعي، جسماني و درو
را اين گونه شناسان قابل قبول است تعريفي از شخصيت كه در نزد اكثر روان) 2007( 3هافمن   

خاطر  در ادامه .ات، احساسات و اعمال فردالگوهاي نسبتاً ثابت و منحصر به فرد تفكر: نمايدبيان مي
صول اخالقي، ، اايكه شخصيت با منش متفاوت است چرا كه منش به اخالق حرفه دسازنشان مي

با توجه به گستردگي مفهوم شخصيت . شوداطمينان بودن مربوط ميها، صداقت و قابل ارزش
بر اساس پنج عامل بندي آن طبقهمحبوبترين كه است متعدد  هاي تبيين كننده آن نيززنيگمانه

به تجربه رنجورخويي، توافقي بودن، وجداني بودن و بازبودن نسبت روان برونگرايي،شخصيت بزرگ 
   .پيشنهاد شده است

                                                 
1. Schneider, Gruman & Coutts 

2. Larsen & Buss 
3. Huffman 
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در  .شودتقسيم مي 2مدارو مسئله 1مدارهمنوايي بر اساس نوع محوريت آن به دو طبقه هيجان    
يابد شناختي است و زماني اين فشار كاهش ميهاي همنوايي فرد داراي تنش و فشار روانموقعيت

گونه شرايط دو راهكار جهه با ايندر موا. كه فرد به يك موضع باثبات در مقابل گروه دست يابد
شخص دست به كار شود تا  و گيردكه خود مسئله مورد توجه قرار  يكي اين. اصلي وجود دارد

به جاي  و گيردتوجه قرارحور كه هيجان در م موقعيت را تغيير دهد يا از آن اجتناب نمايد يا اين
  ).1385 ،ارونسون( ود را بكاهدهاي گوناگون اضطراب خ، از راهبا مسئله درگيري مستقيم

تبيين علّي، عوامل  براساس. مطرح است هنجاريو علّي تبيين دو همنوايي در مورد ايجاد     
باعث ) جز آن و افراد قدرتمند ،هنجارهاي گروهي( بيرونيو عوامل ) هاي شخصيتيويژگي( دروني

به واسطه است زيرا نابسنده  هومفعوامل علّي در تبيين اين م يه داليل متعددب. شوندميهمنوايي 
توانند در برابر افراد مي. كنند گيرند با هنجارهاي خاصي، همنوايياجتماعي شدن افراد ياد مي

ق ديدگاه طب. فشارهاي همنوايي مقاومت كنند و تغييراتي را در الگوهاي رفتارشان شكل دهند
 .پذيردنسبت با انتخاب ديگر مي انتخاب بوده و به عمد انتخابي راهنجاري بشر هميشه داراي 

 دان مختلفي در همه جوامع وجود دارجهان شمول است كه به ميزو اجتماعي  يهمنوايي رفتار
  ). 1998 ،3مقدم(

اند فرهنگ و مليت بر همنوايي تاثير داشته و هرگونه تفاوت پردازان مختلفي عنوان داشتهنظريه    
پژوهشگران متوجه رابطه جالب اجتماعي . شودمربوط  4شدنتواند به نحوه اجتماعيمي در همنوايي

معيشتي را بر  -هاي اقتصادينظام آن ها. اندمعيشتي شده -هاي اقتصاديشدن و انواع متفاوت نظام
شكارگري و كه ساختارهاي اقتصادي كردند، به اين صورت بندي آوري غذا طبقهحسب توان جمع

آوري و ساختارهاي اقتصادي دامداري و كشاورزي در جمعآوري غذا ضعيف گيري در جمعماهي
پردازند، اغلب مي هايي كه از طريق شكار به گذران زندگي آن. بندي نمودندغذا، قوي طبقه

در  1997 در سال 5ريبجان  .خودشان را در زندگي تنها پنداشته و به خود اتكايي نياز دارند
تري بايد همنوايي كم اندشدهگروه اول اجتماعي عنوان نمود افرادي كه در جوامع پژوهش خود
كانادا  6افينوي اين فرضيه را با بررسي مردم سيرالئون آفريقا و اسكيموهاي جزيره ب. داشته باشند

                                                 
1. Emotion-focused 
2. Problem-focused 
3. Moghaddam  
4. Socialization 
5. John Berry 
6. Baffin 
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نتايج . آوري غذا توان باال و اسكيموها توان كمي داشتندرالئون از لحاظ جمعمردم سي. آزمون نمود
  . )1998مقدم، ( ندرتري داها همنوايي كمسبت به سيرالئونيبررسي وي نشان داد اسكيموها ن

گيري فشار خون هنگامي اتفاق همنوايي در اندازه) 1385( صفري نژاد آذرمينا ودر پژوهش     
و پس از مقايسه آن با نتيجه فشار خون بيمار  فتگرد كه پزشك فشار خون بيماري را اندازه مياافت

، 1بارون و برن( داد، نظر خود را تغيير ميبود مربوط درج شده مودارنكه توسط ساير همكاران در 
كارورز  68هاي فشار خون، از نموداربراي بررسي تلقين پذيري . )چاپ؛ ترجمه كريمي، زير2006

، سه بيمار با نمودارسه بيمار بدون . كنندفشار خون ده بيمار را اندازه گيري ند پزشكي خواست
هاي كاذب و نمودارپذيرش اعداد درج شده در . كاذب بودند نموداربيمار با  واقعي و چهار نمودار

به كه  همنوايي آشكار و پنهان تعريف شد به عنوان خطاي كل بيش از دو انحراف معيار به ترتيب
د همنوايي يكي از داليل اصلي خطاي ادنشان  ودرصد داشتند  9/26و  38شيوعي معادل ترتيب 

همنوايي از سوي ديگر . استهاي باليني مانند اندازه گيري فشار خون قعيتانساني در برخي مو
 انبا افزايش تعداد همدست طور مثالبه. گيردمي نيز قرار هاي موقعيتي گروهمولفهتحت تاثير 

نشان داد ) 1387 كريمي، نقل ازبه ( 2وايلدر. يابدها افزايش مياحتمال همنوايي آزمودني ،آزمايشگر
ها در همرنگ كردن فرد بيش از  گروه دو نفري از افراد همنوا وجود داشته باشد، اثر آنوقتي سه 

هر چند تعداد نفرات در هر سه حالت شش نفر  است يشش نفريك گروه اثر دو گروه سه نفري يا 
 افراد داراي. تر از تعداد افراد گروه به تنهايي است يعني تلقي از رابطه افراد با يكديگر مهم. است

مكانيزمي براي تواند ميدهند كه بيشترين ميزان همنوايي را نشان مي نيز متوسطاجتماعي پايگاه 
هر فرد مخالف در موقعيت همنوايي، اعم از . باشددست آوردن پايگاه باالتر يا حفظ پايگاه فعلي ه ب

ست تا فشار هنجاري كه نظر ما را تاييد كند يا نكند، فقط اگر با نظر گروه موافق نباشد، كافي ا اين
  .را به ميزان قابل توجهي كاهش دهدديگران را كم كرده و همنوايي 

مشاهده سالگي  11- 12 سنين كه بيشترين ميزان همنوايي دراز آن است  مطالعات حاكينتايج    
برخي . كنندشوند و از آن تبعيت ميكه نوجوانان به سرعت با هنجارهاي اجتماعي آشنا ميشود مي

. خطي يافتندگران كه دامنه سني بيشتري را بررسي كردند، رابطه بين سن و همنوايي را غيرپژوهش
شود ولي به سالگي ميزان تبعيت و همنوايي بيشتري مشاهده مي 6-15 به عبارت ديگر در سنين

لطفي، ( يابدعلت نياز به استقالل در سنين باالتر، نياز به تاييد و پيروي از ديگران كاهش مي
1381 .(  

                                                 
1. Baron & Byrne 
2. Wilder 
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تعهد و درگيري به همنوايي  بامرتبط  هاي شخصيتيو ويژگي هادرخصوص مولفهها پژوهش    
-پيوند خورده خودهايي كه با نگرش) 2000(، 2سيرزو  ، پاپيالتيلور طبق نظر .انداشاره نموده 1خود

شود كه يني ميبپيش خودامكان درگيري زماني با احتمال باال . اند نسبت به تغيير بسيار مقاومند
. دنهاي مرجع مهمي نظير مليت فرد، مذهب، قوميت و طبقه اجتماعي مربوط باشها به گروهنگرش

تعهد زماني افزايش . بستگي داردنيز مقاومت در برابر يك پيام تا حد زيادي به نيرومندي تعهد ما 
هاي شخصيتي ويژگي ،خودعالوه بر درگيري . يابد كه بر اساس يك نگرش، دست به عمل بزنيممي

انديشي، اضطراب، منبع كنترل و عزت نفس از جمله متغيرهاي با اهميت در اين اقتدار طلبي، جزم
ناشكيبايي، احترام به مراجع قدرت، استقالل  نسبت به گرايش كلي اشاره به انديشيجزم. اندزمينه

هاي رايش دارند تا با مناظرهپايين گ يانديشافراد با جزم. دارد عقيدتيبعضي باورهاي سياسي و 
باال هستند، تنها زماني با  يانديشافرادي كه در جزم مقابلدر . همنوا شوند )نه ضعيف( قوي

زماني كه منبع . متخصص باشدشوند كه منبع انتقال دهنده پيام غيرهاي قوي همنوا ميمناظره
قوي به طور برابر در مقابل اقتدار هاي ضعيف و باال، در مناظره يانديشجزمبا متخصص باشد افراد 

   .شوندو همنوا مي نددهمي متخصص پاسخ 
انديشي، عدم همنوايي و تكانشوري در ارتباط روان پريشي با جزماست   هعنوان داشت 3آيزنك   

تيلور و همكاران، ( بيني همنوايي باشدرود توافقي بودن، جنبه مهمي براي پيشانتظار مي و است
الگوهاي ارائه شده در . هاي شخصيتي هستندهاي اصلي سازهنديشي و همنوايي هستهاجزم .)2000

، واگنر، داكيت( هاي اجتماعي نيز تاكيد دارنداين زمينه به رابطه معنادار بين شخصيت و نگرش
توافقي بودن با توانايي افزايش روابط خوشايند با ديگران و در كنار ديگران . )4،2002داپلسيز و بيرام

گيرند، همنوايي بيشتري با گروه افرادي كه در توافقي بودن نمرات بااليي مي .بودن ارتباط دارد
همنوايي و وفاداري با گروه تا حد زيادي تحت تأثير ميل ). 2008، 5كرايو  نوئل( دهندنشان مي

  ). 2006، 6، ادلستون و كيدركيزليت(فرد براي مورد پذيرش قرار گرفتن است 
در شرايط فشار همنوايي باال، هر چه خودآگاهي كلي افزايش  )2000( 7ش كوروزاوادر پژوه    
هاي همنوايي عزت نفس باال پاسخ ودر شرايط فشار . شدهاي همنوايي هم بيشتر مييافت، پاسخمي

                                                 
1. Ego  
2. Taylor, Paplau & Sears  

3. Eysenck  
4. Duckitt, Wagner, Duplesis & Birum 
5. Noel & Carey 

6. Litzky, Eddleston & Kidder 

7. Kurosawa  
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شد و در شرايط فشار پايين، خودآگاهي كلي و عزت نفس اثر معناداري بر همنوايي مي كمتر
انتخاب يك گزينه غلط در (جنس، خودآگاهي، عزت نفس اجتماعي و ناهمنوايي همچنين . نداشت
 1اوشيمي. نداشت يبر همنوايي تأثير) كردندهايي كه ديگران پاسخ صحيح را انتخاب ميكوشش

-آزمودني كه خود را در يك موقعيت همنوايي فرض مي 156 در موردخود در پژوهش  )1999(
هاي با عالقه پايين به تكليف و نمرات خودآگاهي باال، آزمودني. ددست آوره نتايج جالبي بكردند 

يي كه خودآگاهي آن ها، داشتندهمنوايي كمتري . اجتناب از طرد در آن ها باال بود حتي اگر انگيزه
هاي آزمودني. تري داشتندباال بود، همنوايي بيش آن هاباالتري داشته و انگيزه اجتناب از انزوا در 

 تري نسبت به افراد با خودآگاهي خصوصيباال همنوايي كم و خودآگاهي باال به تكليف با عالقه
  .پايين نشان دادند

هايي كه آزمودني. گذارد عدم تحمل ابهام استعامل شخصيتي ديگري كه بر همنوايي تأثير مي   
گيرند، در يين ميكنند در مقايسه با كساني كه نمره پادر عدم تحمل ابهام نمرات بااليي كسب مي

در موقعيت همنوايي  افرادبرخي صاحبنظران معتقدند كه . برابر همنوايي مقاومت كمتري دارند
 . )1387 كريمي،( صرفاً در جستجوي راه حلي براي رفع ترديد و عدم يقين خود هستند

هاي وهشپژ ،عنوان يكي از ابعاد مهم جسمي انسان با جنس بههمنوايي بين  رابطه در زمينه    
گري خودمحورانه درگير پسران بيش از دختران در رفتارهاي تسلطكه دهد فرهنگي نشان ميبين
كه دختران تحت سلطه در حالياست شوند كه اين نوعي راهبرد رفتاري خدمت به خود مي

 است مشخص شده. شان نوعي راهبرد رفتاري خدمت به گروه استاند و همنوايينيروهاي اجتماعي
كنند يابد كه فكر شان افزايش ميني مردان ارزش بيشتري براي استقالل قايلند و ناهمنواييزما

  ).1998 مقدم،( تحت نظارت شديد ساير اعضاء گروه هستند
تر و و زنان نقش ماليمنشان دهند كنند در برابر جمع استقالل راي و ابراز وجود مردان سعي مي    

ميزان آشنايي با موضوع مورد همنوايي نيز در ميزان همنوايي زنان  البته. كنندايفا مي يترمطيع
ي مربوط به جنسهاي عامل مهمي در تبيين تفاوت نيز پايگاه اجتماعي). 1387 كريمي،( تاثير دارد

اي از الگوهاي همنوايي و جنس وجود دارد زيرا نتايج در حال حاضر تصوير پيچيده. همنوايي است
. اندهمنوايي تا حدي به خاطر تغييرات هنجارهاي رفتار، دچار تغيير شدههاي مربوط به پژوهش

  ). 1998 مقدم،( داردنياز  يمردانه به تفسير ديگر-گويا الگوهاي همنوايي زنانه
هاي شخصيتي و شرايط مختلف و گوناگون ويژگي مي توان گفت با توجه به موارد ذكر شده    

هاي فردي در ثير دارد، اما مشخص نيست كه آيا اين ويژگياجتماعي در ميزان همنوايي افراد تأ
عبارتي آيا افراد همنوا و ناهمنوا دو نيمرخ  به است يا خير؟ سطح پنج عامل بزرگ شخصيتي مطرح

                                                 
1. Oshimi 
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تغييرات رشدي و اجتماعي در وضعيت همنوايي دو فرايند همچنين آيا  ؟شخصيتي متفاوت دارند
  جنس نقش مؤثري دارد يا خير؟ 

  
  پژوهشهدف 

هل أو ت هاي شخصيتي، جنسه آن با ويژگيميزان همنوايي و رابط تعيينهدف پژوهش حاضر  
  .استدانشجويان 

  
  پژوهشهاي هفرضي

  .داردنيمرخ شخصيتي افراد همنوا و ناهمنوا تفاوت   -1
  .رابطه دارد پنج عامل بزرگ شخصيتهاي همنوايي با هريك از مقياس نمره پرسشنامه  -2
  .همنوايي و جنس تفاوت دارد پرسشنامهنمره   -3
  .تفاوت دارد يكعملي همنوايي و آزمون  نمره پرسشنامه  -4
  .تفاوت دارد دوعملي همنوايي و آزمون نمره پرسشنامه  -5
  .رابطه دارد دوعملي و آزمون  يكعملي آزمون  ،همنوايي نمره پرسشنامه  -6
  .تفاوت دارد ردو مج متأهلدر افراد همنوايي نمره پرسشنامه   -7
  

  روش پژوهش
پژوهش جزء  وهمبستگي ي و امقايسه -علي پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف آن از نوع 

  .استمقطعي و كاربردي  هاي
  

  جامعه آماري
در سال تحصيلي  گزبندردانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد  تماميجامعه آماري مورد مطالعه  

  . است 87-1388
  

  آماري و روش نمونه گيري هنمون
اين . است 6/23ميانگين سني  با ،)دختر 28پسر و  11( دانشجو نفر 39نمونه اين پژوهش  

تحصيلي، ده رشته به اين نحو كه از بين  انتخاب شدند، ايخوشهگيري با روش نمونه دانشجويان
 يده ماندنمنظور پوشالبته به  .يك كالس انتخاب گرديد آن رشته هايكالسيك رشته و از بين 

هاي و اعالميهپالكارد  اجراي پژوهشچند روز قبل از  ايشيآزمت واقعيافزايش  و انگيزه پژوهشگر
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در  "فردي ويژه دانشجويانبين هاي زندگي و روابطمهارت"برگزاري كارگاه آموزشمبني بر 
وهش دانشجويان روز اجراي پژو  گرديدنصب آگاهي دانشجويان براي دانشگاه هاي مختلف قسمت
   .به كارگاه دعوت شدندبه عنوان نمونه پژوهش مذكور كالس 

  
  گيري اندازهابزارهاي 

توسـط كاسـتا و    يسـوال  60ايـن آزمـون    :1آزمون پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتـاه . الف
روايي و پايايي اين . هاي شخصيت بهنجار تدوين شده استويژگي بر اساس 1989در سال  2مكري

عنـوان مثـال شـكري و همكـاران در سـال      مختلف به اثبات رسيده است بهپژوهش هاي  آزمون در
و  6، بـازبودن 5، توافقي بـودن 4گرايي، برون3رنجورخوييپايايي اين آزمون را براي عوامل روان 1385
اند كه نشان دهنـده ثبـات   گزارش كرده 83/0و  55/0، 79/0، 69/0، 79/0به ترتيب  7گراييوجدان

  .)1385، شناسحق( باشدماري ميمطلوب آ
تواند ميزان همنوايي را در زندگي واقعي مورد اين آزمون مي :728همنوايي ل ـ  پرسشنامه .ب 

دهد، اختصاص به يك موقعيت مصنوعي پاسخ مي آن هامواردي كه آزمودني به . دهدسنجش قرار 
هاي واقعي آن را ة طوالني و در گروهبلكه باز نمودن رفتارها و باورهايي است كه در يك دور. ندارد

-محدود به موقعيت ويژه ،همانند آزمايشگاه پرسشنامهسنجش همنوايي در اين . تجربه كرده است
، پرسشنامهگويي به مواد در پاسخ .ها خللي به وجود آيدپذيري يافتهاي نيست تا در ميزان تصميم

پذيرش يا طرد اعمال (هاي متضاد ي از پاسخهاي آزمايشي، يكالزم نيست آزمودني همانند موقعيت
اما به . اي انتخاب كندتواند پاسخ خود را در يك پيوستار چهار گزينهرا بپذيرد، بلكه مي) نفوذ گروه

 نوايتوان فردي را همهمنوايي تابع قانون همه يا هيچ نيست بنابراين نمي«توان گفت طور كلي مي
 72ل ـ  پرسشنامهگويي به توجه به اين كه مقياس پاسخ با. كامل دانستنواي كامل يا ناهم

ندارد و نيز به پاسخ ) دانمنمي(، گزينه پاسخ خنثي )موافقم، موافقم، كامالً موافقم تقريباًمخالفم، (
آزمون فقط ميزان همنوايي فرد  نياگيرد، بنابراين نمرة به دست آمده از مخالف نمرة صفر تعلق مي

هاي مختلف از هاي آزمودنيهاي ديگر مثل مقياس ليكرت نمرهدهد و برخالف مقياسرا نشان مي

                                                 
1. NEO-FFI 
2. Costa & Mcrae 
3. Neuroticism  
4. Extraversion  
5. Agreebleness  
6. Openness 
7. Conscienceness 
8. L -72 Conformity questionnaire 
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ها را با يكديگر مقايسه نمود و توان به راحتي آزمودنيمعاني متفاوتي برخوردار نيست و مي
خط برش اين  .برد هاي به دست آمده به كارتجزيه و تحليل دادهبراي هاي آماري را شاخص

هاي بيشتر از به اين معنا كه نمره كمتر از آن نشان دهنده عدم همنوايي و نمره، 43/87 پرسشنامه
با استفاده از خطاي معيار اندازه  پرسشنامهدر اين خط برش اين . استآن نشانه همنوايي كامل 

وان نقطه نبه اين نحو كه حد باالي فاصله اطمينان به ع .است گيري و فاصله اطمينان محاسبه شده
به روش آلفاي  پرسشنامهاعتبار  نيز در پژوهش حاضر). 1381لطفي، ( شودظر گرفته ميبرش در ن
  .دست آمده ب 91/0 كرونباخ

 دو 72عالوه بر پرسشنامه همنوايي ل ـ ،در خصوص همنواييآوري اطالعات مورد نياز براي جمع    
-كنندشركت اول موقعيتدر  .ها طراحي گرديدسنجش عملكرد آزمودنيموقعيت عملي نيز براي 

بدون كادر و عنوان خاصي كه سبب راهنمايي نحوه ارائه ( بايست روي برگه سفيديگان مي
  . خود را معرفي نمايند )اطالعات و معرفي خود باشد

 آن بهشركت كنندگان نحوه واكنش  بررسيجهت ظرفي محتوي آرد روي ميز  موقعيت دومدر     
اين دو موقعيت براي تعيين تفاوت همنوايي در دو  .داشت قرار )آرد بهدست زدن يا دست نزدن (

  .گرفت صورتموقعيت عادي و غيرعادي 
هشت نفر از دانشجويان ابتدا  بدين ترتيب بود كه،جراي آزمايش ا نحوه موقعيت هاي عملي. ج    

هش عنوان همكار پژوبه )شناسي دانشگاهالتحصيالن روانفارغ گروهاولين ( شناسيروان هفتترم 
بدون بيان موضوع و انگيزه تحقيق بود و  همدستانآموزش . شدبه آنان داده آموزش الزم انتخاب و 
از همدستان خواسته شد تا در محل . ها گفته شد كه اين يك موقعيت آزمايشي است تنها به آن

ين موقعيت و نزديكترين مكان به ميز قرار بگيرند تا ابتدا آنان نحوه عمل در ااول رديف  دركارگاه 
گونه الزم به ذكر است كه همدستان پژوهشگر خود را اين. كنندگان نشان دهندمبهم را به شركت

 22من، ": يعني بدون آوردن نام خود براي مثال نوشتند "...، ترم....من، سن": نمودندمعرفي مي
گرفت، به اين يبالفاصله بعد از موقعيت اول صورت م موقعيت دوم. "شناسيساله، ترم هفتم روان

 هاي خود راپرسشنامهبعد نحو كه هشت نفر همدست پژوهشگر دست خود را در ظرف آرد زده و 
براي تكميل گرفته و از دستيار پژوهشگر تحويل  )كه به پشت سرشان نگاه كنند بدون اين(

حل موقعيت ميز و شركت كنندگان در م. ندفترميمحل كارگاه از ي ديگردر قسمت ها پرسشنامه
برگزاري به نحوي طراحي گرديده بود كه تمامي شركت كنندگان به عملكرد و رفتار دانشجويان 

شناسي داراي اعتبار و دانشجويان سال آخر روان به نظر مي رسد. رديف جلو كامالً مسلط بودند
  .دباشن) به ويژه دانشجويان ترم اول تا سوم( جايگاه بااليي بين دانشجويان سال پايين
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هاي زندگي و ده دقيقه در خصوص مهارتپانزمدت ابتدا به ) نفر 39(دانشجويان  ورود س ازپ   
هاي ي در خصوص مهارتياه هسپس جزو. دشدر زندگي صحبت روابط بين فردي و ضرورت آن 

جهت مطالعه جزوه و  توزيع گرديد شركت گنندگانزندگي توسط دو نفر از دستياران پژوهشگر بين 
درگير شدن  واعتماد  بررسياين مراحل جهت . داده شد ها فرصت به آنضوع و آشنايي با مو

راي آگاهي بسپس عنوان شد . فتگرصورت دانشجويان در موقعيت و واقعي نمودن شرايط آزمايش 
در  .تكميل گردددريافتي، پرسشنامه است دو  الزمكنندگان شركتهاي زندگي از سطح مهارت

تحويل را از دستيار پژوهشگر ها از رديف جلو پرسشنامهبه ترتيب  خواسته شد تا آن هااز  ادامه
پشت كه ژوهشگر پدستيار  .رندقرار بگيكارگاه محل قسمت جلويي  در و جهت تكميل آن گرفته 

با درج و دست زدن به آرد گان را در دو موقعيت معرفي خود رفتار شركت كنند داشتميز قرار 
و  نمودآرد مشخص مي بهمنوايي نوشتن و دست زدن وضعيت ه ثبت گهرب دركدي مخصوص 

اتمام پاسخگويي به پس از  .كردندمي ها را تكميل ها در قسمت جلويي كارگاه پرسشنامهآزمودني
توجه به شرايط اجتماعي همنوايي كه ( ها، هدف و انگيزه كارگاه، همنوايي، عوامل موثر در آنآزمون

-گاهي بدون توجه به معنا و مفهوم شرايط با آن همنوايي مي گيريم وهر يك از ما در آن قرار مي
 تصميم گيريو  تفكر انتقادي ،توانايي مقابله با استرسويژه زندگي بهگانه ده هايمهارتو ) كنيم

  .توضيح داده شد
  

  يافته ها
  تحليل واريانس عاملي بين موردي نيمرخ شخصيتي با پرسشنامه همنوايي. 1جدول

  
ي داريهمنوا تفاوت معننانيمرخ شخصيتي افراد دو گروه همنوا و نشان مي دهد  1نتايج جدول 

 .ندارد
  
  
  
  
  

 

  معني داري F ميانگين مجذوراتدرجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات

  53/118588  1  53/118588  بين گروهي  
  4/46  1  4/46  گروهيدرون  12/0  53/2

  31/18  37  38/677  خطا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

...هاي آن با پنج عامل بزرگ شخصيتهمبسته: همنوايي  
 

 77

  
  

CAOEN

40

30

20

10

CUT

  
  

  مقايسه نيمرخ شخصيتي افراد همنوا و ناهمنوا: 1نمودار                                      
  

 NEOهاي آزمون همبستگي بين ميزان همنوايي با مقياس .2جدول

ميزان   آزمون
 همنوايي

روان 
  آزردگي

برون 
  گرايي

باز 
  بودن

توافقي 
  بودن 

وجدان 
  ييگرا

  -154/0  001/0  -08/0  158/0  28/0  1ميزان همنوايي
  

 NEOهاي شخصيتي آزمون همنوايي با هر يك از مقياسهمبستگي  2نتايج جدول با توجه به 
  . نيست معنادار

  
  آزمون تفاوت ميانگين ميزان همنوايي با جنس و وضعيت تاهل .3جدول

 t  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  وضعيت  
درجه 
  معني داري  آزادي

ميزان 
  همنوايي

  078/0  37  81/1  98/27  81/84  11  مرد
  85/18  93/70  28  زن
  002/0  37  35/3  56/17  46/81  28  مجرد
  48/24  58  11  متأهل

  

NEOآزمونهايهاي  برآورد شده مقياسميانگين

 هاي  آزمونمقياس
NEO 

 همنوايي
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بين تفاوت اما  ،نيستو ميزان همنوايي معنادار  جنستفاوت دهد كه نشان مي 3جدول هاي يافته
 .استمعنادار وضعيت تاهل و ميزان همنوايي 

  
  نوشتن من و آرد هايآزمون با آزمون تفاوت ميانگين ميزان همنوايي .4جدول

 t  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  وضعيت  
درجه 
معني داري آزادي

ميزان 
  همنوايي

  023/0  36/237  94/20  13/76  38  من نوشت
  0  26  1  من ننوشت

  16/21  88/77  34  به آرد زدن دست
36/237  024/0  

  04/19  20/54  5  به آرد نزدن دست
  

دهد كه تفاوت بين خصوص ميزان همنوايي با موقعيت نوشتن من نشان مي در 4جدول هاي يافته
بين دو موقعيت دست همچنين ، است معنادارهمنوايي با نتيجه موقعيت نوشتن من  پرسشنامهميزان 

  . استتفاوت معنادار  يتو ميزان همنوايي با موفق زدن و دست نزدن به آرد
  

  نوشتن من و آرد همنوايي و دو موقعيت عملي پرسشنامهبين  هرابط .5جدول
  موقعيت آرد  موقعيت نوشتن من  آزمون
  21/0  089/0  همنوايي

 **423/0  1  موقعيت نوشتن من

  
دار معنا ؛آرد و نوشتن من هايآزمونرابطه بين همنوايي با دهد نتايج آزمون اسپيرمن نشان مي

  .است
  

  گيريبحث و نتيجه
هاي و ويژگيبين نيمرخ  مشخص شد و دوم فرضيه اول با آزمون دست آمدهه هاي ببا توجه به يافته

هاي و ويژگي نيمرخ ديگربه عبارت  .نيستشخصيتي افراد همنوا و ناهمنوا تفاوت معنادار 
) 2004( 1ترونيو و نلسونپژوهش  اين يافته با نتايج .، شباهت داردهمنواناافراد همنوا و  شخصيتي

رسد كه به نظر مي. همخواني دارد )2006(و همكاران  اما با پژوهش ليتزكي همخوان نبوده
                                                 
1. TTrreevviinnoo  &&  NNeellssoonn 
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طور كه در و همان هاي شخصيتيتا ويژگيقرار دارد عي همنوايي بيشتر تحت تاثير عوامل اجتما
شخصيت همنوا و ناهمنوا  جودامكان و بوده و  تبيين هنجاري همنوايي همخوانبا  ادبيات ذكر شد

و  هاي فردي و شخصيتي افراد همنواويژگيبر ارتباط  يي كههابيشتر پژوهش از طرفي. است ضعيف
-، اقتدارعدم تحمل ابهام، عزت نفس( هاي شخصيتخرده مقياستنها بين  اندتاكيد داشتهناهمنوا 

بزرگ  عاملنه پنج اند ت آوردهدسه ببا ميزان همنوايي ارتباط  )و غيره طلبي، وفاداري، تعهد
   .شخصيت

اين يافته با پژوهش ايگلي و  .مشاهده نگرديدتفاوت معنادار  جنسميزان همنوايي و  در مورد    
را پيچيده، در حال تغيير، همراه با سوگيري و  جنسالگويي همنوايي و   رابطه كه )1991( 1وود

؛ 2001به نقل از رايس،( طبق نظر گيليگان. است همخوان دانندنياز به نوعي تفسير ديگر مي
؛ كنندشان با ديگران تعريف ميخود را از طريق رابطهبرخالف مردان زنان ) 1387ترجمه فروغان،

هاي غير زناني كه فعاليت. ددارندان رتري از ماجتماعي متفاوت و اغلب پيچيده داما امروزه زنان رش
گيري توان به جهتي مردانه دارند كه از آن جمله ميهاكنند معموالً ويژگيسنتي را دنبال مي

هاي خودشان زندگي مرفهي را براي پيشرفت، تاكيد بر فردگرايي و اين انتظار كه از طريق تالش
 طي .)1387؛ ترجمه سيدمحمدي، 2007سليگمن به نقل از برك،(خود تامين كنند اشاره نمود 

اقتصادي، هاي مختلف گسترده زنان در عرصهزون و روز افحضور كشور ما شاهد  نيز هاي اخيرسال
بوده  )دهندها را زنان تشكيل ميدرصد متقاضيان ورود به دانشگاه 70حدود( و آموزشياجتماعي 

-تصورات قالبي و نقشاز  موجب شده تااست كه در زنان و رواني ري نيازمند تغييرات رفتا خود كه
   .شوندبه گروه خارج هاي رفتاري خدمت 

كه ميانگين ميزان از آنجايي .بودتفاوت معنادار  "آزمون نوشتن من"ن ميزان همنوايي و بي
در  )26( بزرگتر از ميانگين ميزان همنوايي در افرادي كه عبارت من را نوشتند) 13/76( همنوايي

است، پس افرادي كه عبارت من را نوشتند نمره همنوايي بيشتري  افرادي كه عبارت من را ننوشتند
بزرگتر از ) 88/77( اندهمچنين ميانگين ميزان همنوايي افرادي كه به آرد دست زده. اندداشته

كه  افرادي مي توان گفت. بود) 20/54(اند ميانگين ميزان همنوايي در افرادي كه به آرد دست نزده
ه بود بيني كردپيش) 1381( لطفيطور كه  همان. نداند، همنوايي بيشتري داشتبه آرد دست زده

 داردبيشتري   احتمال آورند،مي دست ه بااليي ب ميزان همنوايي 72-ل پرسشنامهافرادي كه در 
  .نمايندداشت كه در موقعيت عملي نيز همنوايي 

-نشان مي هاي نوشتن من و آردنتايج آزمون اسپيرمن در خصوص رابطه بين همنوايي با آزمون    
هاي از آنجا كه نمره .استمون آرد رابطه معنادار تنها بين آزمون نوشتن من و آز  دهد كه

                                                 
1. Eagly & Wood  
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ي امقياس طبقهاي به از فاصلهجهت استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن  72-ل پرسشنامه
گيرانه و نقطه برش معياري سختكه  نمايد و اينوارد نتايج ميرا نيز كه ميزاني خطا  تبديل شده

، تعداد افراد با ميزان متوسط همنوايي كه زير خط استحد باال براي تميز افراد همنوا و ناهمنوا 
 هاي پايين و متوسطتوان گفت نمرهلذا مي. اندند نيز ناهمنوا تشخيص داده شدهربرش قرار دا

  .همنوايي در دو موقعيت عملي نوشتن و آرد رابطه ندارد با )هاي زير خط برشنمره(
به عبارت ديگر چون ميانگين ميزان  .بودادار بين ميزان همنوايي و وضعيت تاهل تفاوت معن    

است،  متأهلدر افراد  )58( بزرگتر از ميانگين ميزان همنوايي در افراد مجرد )46/81( همنوايي
نسبت به  متأهلبا توجه به احتمال باالتر بودن سن افراد  .پس افراد مجرد همنوايي بيشتري داشتند

مي توان نتيجه گرفت  به كانوني تحت عنوان خانواده تأهلمتعهد افراد ديگر از سوي  و افراد مجرد
  .، كمتر استعضو آن هستندهاي ديگري كه ميزان همنوايي آنان از گروه كه
تر از تبيين همنوايي قويهاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه تبيين هنجاري يافتهطور كلي هب    
-در جريان رشد انسان بر متبلور شدن ويژگي هاي گوناگونبه عبارتي غناي تجربه. است ي بودهعلّ

- نظر ميچنين به. ، انسان تاثير شگرف دارد)زيستي، رواني، اجتماعي و معنوي(هاي ابعاد چهارگانه 
بر هاي مكفي آموزشي قرار گيرند، عالوه كه افراد از سنين ابتدايي در معرض تجربهرسد درصورتي

 1شدهبيشتري براي مقاومت در برابر فشارهاي ادراك آوري و تواننفس، تابحفظ و ارتقاء عزت
نيز احساس شايستگي، ارزشمندي و سبك فرزندپروري  هاطبق پژوهش. اجتماعي خواهند داشت

شود در رو پيشنهاد مياز اين). 1387برك، (مقتدرانه با مقاومت در برابر فشار اجتماعي ارتباط دارد 
ي توجه و تاكيد بيشتري بر درگيري مستقيم افراد در هاي آموزشي خانوادگي و اجتماعسامانه
  .   شودهاي گوناگون آموزشي با محوريت تفكر نقّادانه فعاليت

ت كه در حال دگرگوني و تغيير اس اي گذشتهههجنس نسبت به ده -الگوي همنوايي همچنين    
كه  هاشرايط و ارزش تغييرات سريعهمنوايي و  دست آمده دره با توجه به نقش عوامل اجتماعي ب

  .پيشين خواهيم بودهاي شاهد الگويي معكوس با يافته شود در آيندهجامعه القاء مياعضاي  به
با توجه به مطالب مذكور، ميزان همنوايي متغير مهم و اساسي در تعيين رفتارهاي هنجار و نابهنجار    

الوصول آوري اطالعات سهلي جمعهاروش تمايل بيشتر پژوهشگران به ولي استفردي و اجتماعي 
 پژوهشگرانلذا به . گرديده است موجب فقر ادبيات پژوهشي در اين حوزه) كاغذي -مداد هايآزمون(

، به سنجش همنوايي و ارتباط آن با ساير يديگر هاي عملي خالقانهشود با طراحي آزمونپيشنهاد مي
  .بپردازند) جز آن ويت وپروري، تفكر انتقادي، سبك هسبك فرزند(ها متغير

  

                                                 
1 . Perceived pressure 
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