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Abstract
Given the growing complexity of organizations and the differences in people's thoughts,
attitudes, and beliefs, conflict is seen as an inevitable component of organizational life.
Since today, manpower is considered as the main asset of organizations and as a
competitive advantage, management and control of the conflict phenomenon, especially
with difficult personalities in organizations is one of the most important management skills
that managers need. Definitely, difficult employees constantly use problematic
communication styles such as shouting, moaning and complaining, or taunting to express
what they are feeling or thinking, in order to direct or mislead others' behaviors and
attitudes. The present study simulates the decision-making situation of difficult
personalities using gamification and examines the relationship of rational thinking and
success in interacting with difficult personalities through an experimental approach. To
measure rational/experiential thinking, two methods of using the REI40 test and
manipulating thinking style using a laboratory activity were used. The results of the data
analysis showed that the rational thinking measured through REI40, had a positive effect on
conflict management with difficult personalities; however, manipulation of thinking style
did not have a significant effect on performance.
Keywords: Difficult Personalities; Conflict Management; Rational/ Experiential Thinking;
Dual Process Models; Experimental Design.
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چکیده
باتوجه به پیچیدگی روزافزون سازمانها و تفاوت در اندیشه ،نگرش و باورهای افراد ،تعارض بهعنوان جزء اجتنابناپذیر
زندگی سازمانی مطرح است .ازآنجاکه امروزه ،نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین داراییی سیازمانهیا و مزییت رقیابتی مطیرح
است  ،مدیریت پدیده تعارض ،به ویژه با شخصیتهای «پیچیده» در سازمانها از مهی تیرین مهیارتهیای میدیریت اسیت کیه
مدیران به آن نیازمندند .در تعریفی ،کارکنان پیچیده ،بهطورمداوم از سبکهای ارتباطی مشکلزاییی ماننید فرییادزدن ،ناویه و
شکایت و یا طعنهزدن برای ابراز آنچه احساس یا فکر میکنند ،استفاده میکنند تا رفتارها و نگرشهای دیگران را جهتدهیی
و یا احساس بدی در آنها ایجاد کنند .پژوهش حاضیر بیا اسیتفاده از ییک بیازیکیاری ،موقعییت تصی ی گییری درصصیو
شخصیتهای پیچیده را شبیهسازی کرده و با رویکردی آزمایشی ،وجود ارتباط میان نحوه تفکّر تحلیلی و موفقیّت در تعامل با
شخصیّت های پیچیده را بررسی میکند .برای سنجش نحوه تفکّیر منطقیی /شیهودی از دو روش اسیتفاده از آزمیون  REI40و
دستکاری نحوه تفکر با استفاده از یک فعاویت آزمایشگاهی استفاده شد .نتایج حاصیل از تحلییل دادههیا نشیان داد کیه تفکیر
منطقی سنجیدهشده با استفاده از  REI40تأثیر مثبتی بر مدیریت تعارض در برصورد با شخصییتهیای پیچییده داشیت؛ اگرچیه
دستکاری نحوه تفکر تأثیر معنیداری بر ع لکرد نشان نداد.
کلیدواژه :شخصیتهای پیچیده؛ مدیریت تعارض؛ تفکر منطقی /شهودی؛ الگوهای دوگانه فکری؛
طراحی آزمایشی.
 .دانشجوی دکتری مدیریت سیست ها ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران.
 .استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

rosa.hendijani@ut.ac.ir

 . دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تعارض بهعنوان جزئی اجتنابناپذیر و الینفک از زندگی سازمانی قل داد میشود که گیاهی بیهعلّیت
ویژگیهای سازمانی پدید میآید (شیری .)5633 ،یکی از عوامل اثرگذار بر تعارض ،وجود ویژگییهیای
شخصیتی متفاوت بین افراد موجود در سازمان است .افراد ازوحاظ اسیتعدادها ،عالئی ،،توانیاییهیا و دیگیر
صصوصیات شخصیتی با یکدیگر متفاوتند .بدیهی است اصتالفات فردی باعث بسیاری از تفاوتهای رفتار
انسانی هستند و نخستین سرچش ه این اصتالفات ،شخصیت آدمی است؛ چراکه تحقیقات نشان میدهد کیه
م کن است بسیاری از مشکالت سازمانها با عوامیل شخصییتی ارتبیاط داشیته باشیند .بیهایینمعناکیه ایین
ویژگیهای شخصیتی ،افراد را مستعد انجام رفتارهای مختلف در موقعیتهای مختلف مین اید (مح دی،
 .)5632وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی ،نیازها ،باورها ،انتظارات و ادراکیات متفیاوت ،بیروز
تعارض در سازمانها را اجتنابناپذیر کرده است .افراد دارای شیوههیای ارتبیاطی ،آرزوهیا ،دییدگاههیای
سیاسی و مذهبی و نیز پیشزمینههای فرهنگی متفاوت هستند .در جوامع مختلف ،وجود اینگونه تفاوتها
به ایجاد تعارض مابین افراد و گروهها منجر میشود (رابینز .)5636 ،5یکی از انواع تعارض که ذهن مدیران
را به صود مشغول ساصته است ،تعارض شخصیتی است که بایید راهبردهیایی بیرای حیلّ آن تیدوین شیود.
تعارض شخصیتی مع والً با تحریکهای ظاهراً مع ووی پدید میآید.
کارکنان با ویژگیهای شخصیّتی منحصربهفرد صود وارد محیط کار میشوند و تعامل میکننید .ه یراه
با تفاوتهای فردی ،فرایند گروهی اجتناب ناپذیر دیگر ،تعارض اسیت .ویژگییهیای شخصییتی مییتوانید
توصیف کند که چه کسی بیشتر تعارض را درک میکند و چگونه تعارض را مدیریت مین اید (اییوب 6و
ه کاران .)6352 ،از گذشته ،تحقیقاتی ،ارتباط میان شخصیّت و تعارض را مورد مطاوعه قرار دادهاند (ماننید
بووگر و زوکرمن.)5994 ،6
افزایش تشیریفات اداری و فشیار بیرای دسیتیابی بیه نتیایج و تنیوع نییروی کیار ،شیرایط صاصیی را در
محیطهای کاری امروز حاک کرده است .مدیریت تعارض برای هر رفتاری که از شخصیت صا

نشئت

میگیرد ،راهبردهای صاصّی پیشنهاد میکند (درگاهی و ه کاران.)5632 ،
1. Robbins
2. Ayub
3. Bolger & Zuckerman
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در سازمانها ،کارکنان بعضاً تشوی ،می شوند که تعارض را ازطری ،سبکهای مدیریت تعیارض 5اداره
کنند .این روشها عبارتند از :اجتناب -اتّخاذ تصی ی ی بیرای درگیرنشیدن در تعیارض و تع ّیداً اجتنیاب از
مدیریت تعارض .اجبار -اتّخاذ تاکتیک های تهاج ی و رقابتی برای میدیریت تعیارض در جیایی کیه افیراد
بیشتر بر منفعت صودشان مت رکز هستند .حلّ مسئله -درنظرگرفتن انگیزههای ه کارانه و مبتنیبیر تشیریک
مساعی که افراد هنگامیکه برای متوازنکردن منافع صود با منافع دیگران تالش میکنند ،درنظر مییگیرنید
(کاپوتو 6و ه کاران.)6353 ،
آگاهی از تفاوتهای شخصیتی افراد یک سیازمان مییتوانید میدیران ادارات و سیازمانهیا را در حیل
بسیاری از مسائل یاری دهد؛ وقتی مدیران قبول کنند که انسانها ازنظر تواناییهای ذاتی و اکتسابی تفاوت
دارند ،از ه ه کارکنان رفتار یکسانی انتظار نخواهند داشت (دعایی و پور.)5696 ،

باتوجّهبه اینکه یکیی از نقیش هیای اساسیی ییک میدیر ،میدیریت تعیارض اسیت (مینزبیر
پژوهش های زیادی درصصو

،)5926 ،6

چگونگی مدیریت تضادّ و تعارض توسیط میدیران ،سیبکهیای میدیریت

تعارض ،ارتباط ویژگیهای فردی مدیران با توانایی آنها در مدیریت تعارض انجیام شیده اسیت .بخشیی از
تحقیقات ،به مطاوعه پیرامون شخصیتهای پیچیده 5و توانایی مدیران جهت تعامیل بیا ایین افیراد اصتصیا
دارد .در تعریفی کارکنان پیچیده افرادی تلقی میشوند که بهطور میداوم از سیبکهیای ارتبیاطی مشیکلزا
مانند فریادزدن ،ناوه و شکایتکردن و یا طعنه زدن برای ابراز احساسات یا افکار صیود اسیتفاده مییکننید تیا
رفتارها و نگرشهای دیگران را جهتدهی و یا احساس بدی در آنها ایجاد کنند (راینز .)6335 ،4میدیریت
تعارض بیا چنیین کارکنیانی از اه یّیت بیشیتری نسیبت بیه سیایر کارکنیان برصیوردار اسیت و چیاوشهیای
شایانتوجّهی را نسبت به موقعیتهای مع ول ،پییش روی میدیران قیرار مییدهید .بیهه یینمنظیور ،در ایین
پژوهش به مدیریت تعارض در برصورد با شخصیتهای پیچیده پرداصته شده است.
تحقیقات زیادی پیرامون ویژگیهای شخصیتی و تعارض سازمانی و انتخاب راهبرد میدیریت تعیارض
انجام شده است؛ ووی بحثهای ک تری در زمینه رابطه بین ویژگیهیای شخصییتی و نحیوه تفکیر افیراد و
)1. Conflict Management Styles (CMSs
2. Caputo
3. Mintzberg
4. Difficult Personalities
5. Raynes
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مدیریت تعارض بینفردی صورت گرفته است (نکویی مقدّم و بزنجانی .)5632 ،محقّقین بیان کردهاند کیه
یک دسیته از ت یایالت و ویژگییهیای شخصییتی ،نقیش اساسیی بیر وقیایع و روییدادهای تعیارض دارنید
(مشبّکی .)5634 ،بهعنوانمثال ،بارون )5939( 5در مقاوه صود به اثر عوامل ذاتیی فیرد بیر میدیریت تعیارض
اشاره کرده است بدین شیرح کیه ویژگییهیای شخصییتی ،سیب

بیروز ت یایالت صاصیی نسیبت بیه حیل

تعارضات فردی میشود.
نحوه تفکر افراد نیز می تواند عامل مه ّی در توان ندی مدیریت تعارض ایشان با شخصیتهیای پیچییده
باشد .هدف پژوهش آزمایشگاهی حاضر ،بررسی تأثیر نحوه تفکر بر ع لکرد افراد در مدیریت تعارض در
برصورد با شخصیت های پیچیده است .الزم به ذکر است که این تحقی ،،اووین تحقیقی است که بیه بررسیی
تأثیر نحوه تفکر بر ع لکرد افراد در مدیریت تعارض میپردازد .بهاینمنظور ،یک آزمایش آزمایشگاهی از
نوع کنترلشده تصادفی طراحی شد .درابتدا افراد بهصیورت تصیادفی بیه سیه گیروه تخصیی

داده شیدند.

گروه اول گروه کنترل و گروههای دوم و سوم گروههای آزمایشی بودند که در آنها نحوه تفکیر بیهترتیی
درراسییتای تفکییر عقالنییی و شییهودی دسییتکاری 6شییدند .پییا از آن ،ع لکییرد افییراد در یییک موقعیییت
شبیهسازیشده مدیریت تعارض در برصورد با شخصیتهای پیچیده سنجیده شد .درانتها ،نحوه تفکر غاوی
افراد توسط آزمون نحوه تفکر منطقی -شهودی مورد سنجش قرار گرفت .فرضیه تحقی ،آن است که نحوه
تفکّر منطقی در مقایسه با تفکر شهودی تأثیر مثبت بر ع لکرد افراد در موقعییتهیای میدیریت تعیارض در
برصورد با شخصیتهای پیچیده صواهد داشت .نحوه تفکر منطقی به فرد ک ک میکند تیا براسیاس تحلییل
دقی ،و آگاهانه از شرایط تص ی گیری ن اید .حالآنکه ،تفکیر شیهودی باعیث مییشیود کیه فیرد براسیاس
قضاوتهای تکانشی 6و سریع تص ی گیری ن اید و در دام صطاهای تص ی گیری بیفتد (ه پل و ریچاردز،5
 .)6355تفکر منطقی در مقایسه با تفکر شهودی به فرد ک ک میکند تا مسئله تعارض را از زوایای مختلف
تحلیل کند .این رویکرد تحلیلی بهنوبهصود میتواند تأثیر مثبت بر ع لکرد فرد در میدیریت تعیارض داشیته
1. Baron
2. Manipulate/ Manipulation

 .6از دیدگاه روانشناصتی« ،تکانه یا  ، »Impulseمیل و اصرار قوی به انجام یک کنش در پاسخ بیه ییک محیرّک درونیی ییا بیرونیی اسیت و
رفتارهای «تکانشی یا  ، »Impulsiveمج وعه رفتارهایی است که به آنها ک تر فکر شده و بهصورت رشد نایافته و ناگهانی برای دستیابی به
یک پاداش یا وذت بروز میکنند و بعضاً ریسک و پیامدهایی ناصواسته درپی دارند (اصتیاری و ه کاران.)5632 ،
4. Hample & Richards
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باشد و در رسیدن به راهحلهای بهتر ک ک کنید .تحقی قیات تجربیی پیشیین رابطیه مثبتیی بیین نحیوه تفکیر
منطقیی در مقایسیه بیا تفکیر شیهودی بیر ع لکیرد در موقعیییتهیای میرتبط بیا میدیریت تعیارض نظییر فیین
متقاعدسازی منطقی را تأیید کیردهانید (کیورتیا و ویی )6356 ،5در ایین تحقیی ،،ایین مسیئله در میدیریت
تعارض در برصورد با شخصیتهای پیچیده که رفتار ع ی،تر و مناس تری میطلبد ،بررسی میشود.

ادبیّات نظری
تعارض 6و مدیریت تعارض

6

در بسیاری از سازمانها ،تعارض بهصورت یک مسئله جدی وجود دارد ،شاید در ه ه جیا ایین پدییده
دارای چنان قدرتی نباشد که موج

انحالل سازمان شود ،ووی تردییدی نیسیت کیه مییتوانید بیر ع لکیرد

سازمان ،اثرات ناگوار بگذارد یا شرایطی را بهوجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهیای کارآمید صیود را
ازدست بدهد (رابینز .)5636 ،کوهن )6335( 5تعارض در سازمانها را در ه شکستن ه کاری یا تهدیدی
برای آن به حساب می آورد و معتقد است که بروز تعارض در سازمانها ه طبیعیی اسیت و هی در روابیط
افراد مورد انتظار است.
تعارض وضعیتی است که افراد متعامل در زمینه اهداف اصلی و فرعی و ارزشها بیا یکیدیگر اصیتالف
دارند (مقی ی )665 :5633 ،که صود شامل سه راهبرد است:
 راهبرد عدم مقابله :شیوههای اجتناب و تطبی ،یا سازش؛
 راهبرد راهحلگرا :شیوههای ه کاری و مصاوحه؛
 راهبرد کنترل :که با شیوه رقابتی یکسان است.
رابینز ( )5636هر نوع مخاوفت یا تعامل صص انه را تعارض مینامد و منشأ آن را ک یابی منابع ،موقعیت
اجت اعی قدرت یا نظامهای ارزشی متفاوت میداند؛ ه چنین بیان میدارد« :تعارض فراگردی است کیه در
آن تالش ع دی شخ
و ناکامی شخ

(اوف) برای صنثیسازی تالشهای شخ

(ب) ازطری ،نوعی مانعتراشی ،به عجز

(ج) در دستیابی به اهداف و منافع او منجر میشود».

مدیریت تعارض ،مدیریت برصورد با اصتالفات و ناسازگاریها توسط مدیران و چگونگی ادارهکیردن
1. Curtis & Lee
2. Conflict
3. Conflict Management
4. Cohen
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تعارض با سه سبک عدم مقابله ،راهحلگرا و کنتروی است .فراگیری مدیریت تعارض ،برای بهبود انطباق و
بهره گیری از تغییر و تحول یک سرمایه گذاری حیاتی برای فرد ،صانواده و سازمان محسوب میشود.
از دیدگاه رضاییان ( )5692مدیریت صوب تعارض ،ما را در برابر تغیییرات محفیوظ ن ییدارد و بیدین
معنا نیست که ه واره با داشتن این مهیارت بیه صواسیته هیای صیود دسیت صیواهی یافیت؛ بلکیه میا را قیادر
می سازد تا با تحوالت جدید آشنا شوی و برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها ،راهحلهای مناس
بیابی (رضاییان.)35 :5692 ،
مدیریت تعارض شناسایی و اداره تعارض بهصورت معقول و منصفانه است .برای مدیریت تعارض قبیل
از هر چیز باید تعارض را شناسایی و علل ایجاد آن را مورد تجزیهوتحلیل قرار داد و نهایتاً سبک مناسی

را

انتخاب کرد و بهکار برد .تعارض میتواند با استفاده از مهارتهای ارتباطات میثثّر ،حیلّ مسیئله و میذاکره،
مدیریت شود (بیکمرادی و ه کاران .)5692 ،درواقع ،سبکهیا و شییوههیای رفتیاری صیا

میدیران در

مواجهه با تعارض ،سبک مدیریت تعارض نامیده میشود (هابر.)6356 ،5
شخصیّتهای پیچیده

6

پژوهش برمسون )5935( 6از اوّوین پژوهشهایی است که بهطور کیفیی ،افیراد «پیچییده» و سیبکهیای
ارتباطی شان را تعریف میکند .وی بیش از  64سال به مشاهده ،پرسش و پاسخ و گیوشدادن بیه میدیران و
سایر افراد استخدامشده در بیش از  633سازمان پرداصت؛ و افرادی را کیه بیهعنیوان پیچییدهتیرین افیراد در
طول زمان معرّفی میشیدند ،مطاوعیه کیرد .براسیاس ایین اطّالعیات ،برمسیون  53مشیکل شییوه ارتبیاطی را
شناسایی و به  2نوع دستهبندی کردهاست :صص انه /تهاج ی ،شکوِهکننده ،بیمسئوویت (طب ،نظر رضاییان،
 :5692آرام) ،کامالً موافی ،،منفییبیاف ،ه یهچییزدان و نامصی ّ (راینیز .)6335 ،پیا از کتیاب برمسیون،
پژوهش های دیگری نیز دراین صصو

انجام شده است؛ بهعنوانن ونه ،میتوان به کتیابهیای نوشیتهشیده

توسط محققینی نظیر کیتینگ ،)5935( 5برنشتاین و روزن ، )5996( 4و برینک ن و کیرشینر )5995( 2اشیاره
1. Huber
2. Difficult Personalities
3. Bramson
4. Keating
5. Bernstein & Rozen
6. Brinkman & Kirschner
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کرد .این موارد تاحدزیادی با رویکرد برمسون درصصو

افراد پیچیده مشابهت دارنید .شیایان ذکیر اسیت

که مقاالت عل ی متعدّدی نیز به این آثار ارجاعاتی داشتهاند .هی چنیانکیه در جیدول ( )5نشیان داده شیده
است ،تفاوت ع ده بین این آثار در اسامیای است که برای شخصیتهای پیچیده درنظر گرفته شده است.
جدول  .5انواع شخصیتهای پیچیده و شیوههای مشکل ارتباطی
نویسنده
سبک ارتباطی پیچیده
برمسون ()5215

برنشتاین و روزن

برینکمن و کیرشنر

()5222

()5220

تانک
صص انه /تهاج ی

تانک
رقی

تک تیرانداز

تک تیرانداز

منفجرشونده
شکوهکننده

شکایت کننده

بیمسئوویت /ساکت

حلزون

کامالً مواف( ،بیشازحد مواف)،

کامالً مواف،

منفی

منفیباف

ه هچیزدان (برتریجو)
نامص ّ

نارنجک
ناالن

معتقد
شخ
معتقد

بوودوزر

یاغی

بادکنک
بهانهجوی نامص ّ

«هیچچیز»

شخ

«بله»

شخ

ِ «نه»

ه هچیزدان
تصوّرکننده دانای ه هچیز
شخ

ِ «شاید»

در تحقی ،دیگری ،راینز ( )6335راهبرد های متفاوت را در برصورد با کارکنان پیچییده ارائیه مییدهید.
این ج عبندی در کتاب رضاییان ( )5692نیز ذکر شده است .این راهبردها بیانگر این باور ع ومی است که
درک کارکنان غیرپیچیده از ه کاران پیچیده صود جهت فه اوگوهای رفتیاری و ارتبیاطی مهی اسیت تیا
بدینوسیله بتوانند بهتر با ه کاران پیچیده صود کنار بیایند.
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جدول  .2سروکارداشتن با کارکنان پیچیده و سبکهای ارتباطی دشوار (راینز)2445 ،
نویسنده

سبک ارتباطی
پیچیده

برمسون5935 ،
تانک شرمن
 در مقابل آنها بایستید. اجییازه بدهییید صییود را صییاویکنند.

برنشتاین و روزن5996 ،
سبقتجو
 انجییام کییار گروهییی را بییهآنها ت رین بدهید.

تک تیرانداز
 ه کییاری گروهییی بییهدسییتخصمانه/
پرخاشگر

میییآمیید ،منظییور را از آنهییا

تانک
 -احترام را طل

کنید.

 ح له آنها را قطع کنید. استوار (قاطع) باشید.تکتیرانداز
 -حرف را از آنها بیرون بکشید.

آورید.
 -اگر نظرشان بییادبانیه بیه نظیر

برینک ن و کیرشنر6356 ،

-

 صادق باشید. به آنهیا بگوییید کیه نظرشیان از سیربیمهری است.

بپرسید.
منفجرشونده
 اجییازه بدهییید صییود را صییاویکنند.

-

 اجیییازه دهیییید بداننییید کیییهنگرانیییییشییییان را جییییدی

نارنجک
 اجازه بدهید صود را صاوی کنند. اجازه دهید بدانند که نگرانیشیان راجدی میگیرید.

میگیرید.

شکوهکننده

شکایتکننده
 گوش بدهید؛ موافقت نکنید. جریان را به حلّ مسئله عیوضکنید.

پرهیزکار
 گییوش بدهییید؛ بییه ت رکییزبرای حلّ مسیئله دعوتشیان
کنید.

ناالن
 گوش بدهید ،امّا به س ت حلّ مسئلهحرکت کنید.

آرام
 از سثاالت با پایان باز اسیتفادهکنید تا حرف را از آنها بیرون
بیمسؤولیت

بکشید.

-

 -از صییبر و سییکوت دوسییتان

شخص "هیچچیز"
 از سثاالت با پایان باز اسیتفاده کنییدتا حرف را از آنها بیرون بکشید.

استفاده کنید تا آنهیا صیحبت
کنند.
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نویسنده

سبک ارتباطی
پیچیده

برمسون5935 ،
کامالً موافق
 -فرض کنید این رفتیار تالشیی

بسیار موافق

برای جل

رضایت است.

 اجازه دهید بدانند که شی ا بیهصداقتشان احترام میگذارید.

برنشتاین و روزن5996 ،
پرهیزکار
 بازصورد صادقانه بدهید.اوووییییتهیییا

 -درصصیییو

صادق و شفّاف باشید.
 -در مییورد اهییداف صییری

 -صوشبینی صود را بیان کنید.

-

 -بییه آنهییا نگویییید کییه اشییتباه

همهچیزدان
(برتریجو)

 صیییالحیت آنهیییا را تصیییدی،کنید.

همهچیزدانِ
متوهّم
(کارشناسان
جعلی)

 گرفتار آنها نشوید. -از آنها بیهعنیوان ییک منبیع اسیتفاده

یاغی

همهچیزدان

 -آنها را در جایی قرار دهیید

 -آماده و صبور باشید.

که بتواننید بهتیرین کیار را
انجام دهند.

 نظرات صود را به صورت غیرمستقیبیان کنید.

بادکنک

همهچیزدان وانمودکننده

 -واقعیتها و گزینههیای دیگیر

 -ک ی به آنها توجّه نشان دهید.

را بیان کنید.

-

 -راهی برای حفی وجهیهشیان

 روشنشان کنید. به آنها ک ک کنیید و وجهیهشیان راحف کنید.

به آنها بدهید.
بیتفاوت مانده

شخص "شاید"

 مسئله را بیان کنید.بیتفاوت

بیاموزند.

کنید.

میکنند.

نکشید.

 -بیییه آنهیییا ک یییک کنیییید برنامیییه را

شخص "نه"

 -گرفتار آنها نشوید.

بولدوزر
 -تخصّیی شییان را بییه چییاوش

شخص "بله"
 -برای آنها اط ینان ایجاد کنید.

باشید.

منفیباف
منفی

برینک ن و کیرشنر6356 ،

 -اط ینانی ایجاد کنید تا بتواننید

-

تصی ی بگیرنید ییا اشیتباهاتی

 گزینهها را شفّاف کنید. اط ینانی ایجاد کنید تا بتوانند تص یبگیرند یا اشتباهاتی مرتک شوند.

مرتک شوند.
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بازیکاری

5

مفاهی مربوط به بازیکاری پیش از رواج ایین واهه در ادبییات جهیانی کسی وکیار وجیود داشیتهانید.
شرکت مشاوره مدیریتی «بازیِ کار »6به دنبال توسعه مفاهی مربوط بیه بیازیکیاری مشیاغل در سیال 5926
تأسیا شد و برصی ماوک آن را پدر تکنیک بازیکاری میدانند (کنرادت.)6356 ،6
انگارکردن کار به بازی را میتوان مفهومی قدی ی دانست که چند ساوی است دییدگاهی آکادمییک و
منسج به آن معطوف شده است .مفهوم اوویه بیازیکیاری ،اسیتفادهکیردن از انگیزاننیدههیای طبیعیی بیرای
بهحرکت درآوردن مخاط

است و ازآنجاکه یکی از انگیزاننده های جیذاب بیرای انسیان ،تفیری و بیازی

است ،این نقطه را میتیوان ه یان نقطیه آغیازین مفهیوم بیازیکیاری دانسیت .در تعریفیی ،بیازیکیاری ییا
بازیپردازی بهمعنای بهره گیری از تفکّر شبیه به بازی جهت ترغی مشارکتکنندگان به حلّ مسائل جیدی
است که به نیوعی مییتیوان آن را بیازیکیردن غیرصییاوی دانسیت (زیکیرمن .)6355 ،5تعرییف دیگیر ،بیه
کاربست محرّکهای بازی و انجیام آن در بسیترهای نیامرتبط بیا بیازی اشیاره دارد (هیامری و کویویسیتو،4
.)6356
بازیکاری بههیچعنوان به حیطهای صا

محدود نیست؛ اپلیکیشنهای (برنامههای کیاربردی) متعیدّدی

که توسّط هردو بخش دووتی و صصوصی طرّاحی شدهاند ،در حوزههای حفاظت از محییطزیسیت ،2بهبیود
اهداف آموزشیی (ییادگیری میاداماوع یر) ،2رفتارهیای سیالمتمحیور (ماننید پییادهروی ،تغذییه مناسی )،3
مشارکتهای سیاسی (ابتکارات توسعه اجت اعی) ،9ج عآوری منابع و سرمایه (استفانل و گویال،)6353 ،53

1. Gamification
2. Game of Work
3. Coonradt
4. Zichermann
5. Hamari and Koivisto

 .2بهعنوانمثال https://www.wespire.com/
 .2بهعنوانمثال https://centrical.com/
 .3بهعنوانمثالhttps://healthsolutions.fitbit.com/
 .9بهعنوانمثال بازیکاری پویش انتخاباتی کلینتون در سال  ،6352دراینباره بخوانیدhttps://callhub.io/gamification-in-elections/ :
10. Stefanel & Goyal
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مدیریت منابع سازمانی 5و ...از بازیکاری استفاده مین ایند .بازیکاری در سالهای اصیر ،رشد چش گیری
در بحث های ع ومی در چارچوب تفسیر فنّاوریهای دیجیتال ،رسانه های اجت اعی و شهرسیازی هوشی ند
داشته است (وانووو.)6353 ،6
اصیراً و در پیژوهشهیای متعیدّدی بیه میدلهیای بیازیکیاری کیه اجیزا ،سیازوکارها و دینامییکهیای
بازیکاری را در ارتباط با زمینه سازمانی و مخاطبان تشری میکنند ،پرداصته شده است .مدل زیر با عنیوان
«مدوی برای اندیشیدن به بازیکاری» ،این مفهوم را در چهار بُعد سازوکارها ،سنجهها ،رفتیار و مشیوّقهیا و
در بستری از بازی کنندگان ،اقتضائات سازمان و محیط پیرامون معناسیازی مییکنید (اح یدی و ه کیاران،
.)5692

شکل  .1مدل بازیکاری بِس)2452( 2

 .5بهعنوانمثالhttps://spinify.com/
2. Vanolo
3. Bess
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این مدل برگرفته از تجربیات واقعی در شرکت توسعه فنّاوری هیووت پاکارد 5جهت طرّاحی برنامههای
مرتبط با فعاویتهای بازیپردازانه است.
نحوه تفکّر
افراد به شیوههای مختلف دنیای پیرامون صود را ادراک میکنند ،درباره آن قضاوت میکنند و مسیائل
و مشکالت مربوط به آن را حل میکنند .برصی از افراد بیشتر بر غرایز و احساسات درونی متکیی هسیتند؛
درحاویکه برصی دیگیر بیر جنبیههیای مهی  ،عناصیر اصیلی مسیائل و پیامیدها تکییه مییکننید .بسییاری از
پژوهشگران بر این باورند که دو نوع نحوه تفکر یا سبک پردازش اطالعات در افراد وجود دارد (رضیایی،
 .)5695چنین اوگوهایی ،اغل

اوگوهای پردازش دوگانیه 6نامییده مییشیوند .اپسیتین 6و ه کیاران ()5992

نظریه پردازش دوگانه تفکر شناصتی -تجربهگرایی 5را در این باره مطرح کردهاند .براساس این نظریه ،افراد
ازطریی ،دو نظیام ،اطالعیات را در ذهین صیود پیردازش مییکننید :صردگراییی 4و تجربیهگراییی .2سیبک
صردگرایی سطوح باالیی از منابع شناصتی را میطلبد و بیشتر کالمیی ،تحلیلیی ،آگاهانیه و بیه نسیبت کنید
است ،زیرا ازطری ،قوانین منطقی اسیتنتاج ع یل مییکنید .ایین نظیام رفتارهیا را ازطریی ،ارزییابی آگاهانیه
رویدادها میانجیگری میکند .درمقابل ،سبک تجربهگرایی فطری و انطباقی است و بیه میا ایین امکیان را
میدهد تا از تجربه یاد بگیری  .نظام تجربهگرایی ناآگاهانه ،صودکیار ،بیدون تیالش ،شیهودی و بیه نسیبت
سریع و مرتبط با روابط بینفردی و هیجانی است و طب ،اصول اکتشافی ع ل میکنید .پیردازش اطالعیات
صردگرایی ازطری ،جستجوی فعال دانش بهوییژه ازطریی ،آمیوزش رسی ی توسیعه میییابید؛ درحیاویکیه
پردازش تجربهگرایی (یا شهودگرایی) ازطری ،تجارب زندگی توسعه مییابد .اتکای نسیبی بیه ییک نظیام
تفکّر بین افراد مختلف متفاوت است (اپستین و ه کاران .)5992 ،بهعنوانمثیال ،شخصیی کیه نظیام فکیری
تجربه گرایی در او نسبتاً غاو

است ،م کن است تص ی ات و قضاوتهایی براساس یک ورزش 2یا گ ان

3

)1. Hewlett-Packard (HP
2. Dual Process Models
3. Epstein
)4. Cognitive‐Experiential Self‐Theory (CEST
5. Rationality
6. Experientiality
7. Vibe
8. Hunch
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اتّخاذ کند ،که بهشدّت به احساسات وی مربوط است؛ درحاویکه فردی با یک نظام منطقی غاو تر م کن
است برای رسیدن به یک تص ی از قوانین و تجزیهوتحلیل دقی ،استفاده کند (گریسون و هنیدوی.)6352 ،5
بهه ینمنظور ،روش های مختلفی برای سنجش میزان استفاده از تفکر منطقی و شهودی وجیود دارد کیه در
ادبیات نحوه تفکر به آنها پرداصته شده اسیت .یکیی از ایین روشهیا سینجش بیا اسیتفاده از پرسشینامههیای
صوداظهییاری 6و روش دیگییر دسییتکاری 6نحییوه تفکییر در محیییط آزمایشییگاهی اسییت .روش پرسشیینامهای
وضعیت درونی و مزمن 5فرد را از جنبه نحوه تفکر منطقی یا شهودی میسنجد (کتون .)6352 ،4درحاویکه
در روش دست کاری نحوه تفکر روش تفکر فرد به صیورت موقیت و بیرای میدت کوتیاه توسیط محقی ،در
حاوت منطقی یا شهودی قرار داده میشود (گریسون و هندوی .)6352 ،درادامه ،ایین دو روش توضیی داده
میشود.
روش پرسشنامهای در سنجش نحوه تفکّر
پرسشنامه های متعددی برای سنجش نحوه تفکر در ادبیات موضوع وجود دارد .این پرسشنامهها مع یوالً
اعتبیار درونیی 2بیاال و اعتبیار تکرارپیذیری 2بیاال در مطاوعیات مختلیف از صیود نشیان دادهانید (فیلییپا 3و
ه کاران .)6352 ،ازاینمیان ،پرسشنامه نحوه تفکر منطقیی -شیهودی( 9آر ای آی )53کیه توسیط اپسیتین و
ه کاران ( ) 5992طراحی شده است در بیشتر مطاوعات این حوزه استفاده شده است و باالترین میزان اعتبار
را در مقایسه با سیایر سینجههیا بیه صیود اصتصیا

داده اسیت (فیلییپا .)6352 ،ایین پرسشینامه توانیایی و

ترجیحات افراد را در دو سبک پردازش اطالعات منطقی و شهودی میسنجد .پژوهشهای انجامگرفته بیا
این پرسشنامه بهصورت ه خوان نشان دادهاند که هر دو مقیاس این پرسشینامه از ه سیانی درونیی (آوفیای
بزر تر از  )3834و بازآزمایی( rبزر تر از  )3822صیوبی برصوردارنید (تویوسیاوا و کاراسیاوا.)6335 ،55
1. Garrison & Handley
2. Self-Reported Questionnaire
3. Manipulation
4. Chronic
5. Keaton
6. Internal Validity
7. Test-Retest Reliability
8. Phillips
9. Rational-Experiential Inventory 40
10. REI
11. Toyosawa & Karasawa
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پاچینی 5و اپستین ( )5999نشان دادهاند که افراد برحس ترجیحات صود به استفاده از این دو نظام پردازش
اطالعات تفاوت دارند .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که اوگوی شناصتی ترجیحی افیراد بیا آمیادگی
قضاوت سودار در فعاویتهیای آزمایشیگاهی و تصی ی گییری در موقعییتهیای زنیدگی شیبیهسیازیشیده
(ویبرمن )6336 ،6ارتباط دارد .پرسشینامه نحیوه تفکیر منطقیی -شیهودی بیهعنیوان ییک ابیزار ارزشی ند در
تحقیقات مربوط به تص ی گیری درباره بزرگساالن در دامنه وسیعی از فعاوییتهیا ازج لیه رفتیار سیازمانی
(بهعنوانمثال ،بارتلز )6332 ،6مورد استفاده قرار گرفته است.
قاو

فعلی این پرسشنامه که به آر ای آی 553-مشهور اسیت ،نسیخه توسیعهیافتیه آر ای آی اسیت کیه

توسط پاچینی و اپستین ( )5999ارائه شده است .این پرسشنامه شامل  53سثال در شکل صوداظهیاری اسیت
که دو بعد مستقل از پردازش اطّالعات انسان را اندازهگیری میکند :منطقی و شهودی .هر بعد با اسیتفاده از
دو زیرمقیاس ارزیابی شده است که هرکدام متشکل از  53مورد است :توانایی منطقیی ،مشیارکت منطقیی،
توانایی شهودی و مشارکت شهودی .این پرسشنامه بهصیورت کاغیذی ییا آنالیین اجیرا مییشیود .سینجش
بهوسیله یک مقیاس  4امتیازی انجام میگیرد که از ( 5کامالً درمورد من غلط اسیت) تیا ( 4کیامالً درمیورد
من صادق است) تقسی بندی شده است (کتون .)6352 ،این پرسشنامه در تحقیقیات زییادی در سراسیر دنییا
اسییتفاده شییده اسییت و پایییایی و روایییی آن مییورد آزمییون قییرار گرفتییهاسییت (بییرایمثییال ،فیلیییپا6352 ،؛
یورکالند و بکاستروم6333 ،4؛ ویتمن 2و ه کاران .)6339 ،ه چنین ،نتایج تحقی ،فراتحلیل انجامشده
توسط فیلیپا و ه کاران ( )6352روی انواع روشهای سنجش نحوه تفکر نشان میدهد که این پرسشینامه
در مقایسه با سایر پرسشنامههای نحوه تفکر بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاست و معتبرتیرین سینجه موجیود
برای ارزیابی نحوه تفکر است .از مزایای اصلی این پرسشنامه آن است که نحوه تفکر منطقی و شیهودی را
در دو بعد جداگانه و مستقل از ه میسنجد .بهعالوه ،برای هریک از این دو بعید هی دو زیربعید ت اییل و
توانایی را می سنجد .بهاینترتی  ،این پرسشنامه درمج وع ،چهار بعید توانیایی و ت اییل بیه تفکیر منطقیی و
توانایی و ت ایل به تفکر شهودی را ارزیابی میکند.
1. Pacini
2. Lieberman
3. Bartels
4. REI-40
5. Björklund & Bäckström
6. Witteman
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دستکاری نحوه تفکر
اتکا به یک روش تفکر در مقایسه با روش دیگر ،نوعی تفاوت بینفردی اسیت کیه در افیراد مختلیف،
متفاوت است .بااینوجود ،مطاوعات پیشین نشان دادهاند که نحوه تفکر فرد میتواند در محیط آزمایشیگاه و
با استفاده از فعاویتهای مختلف آزمایشیگاهی میورد دسیتکاری قیرار گییرد .در آزمیایشهیای مختلفیی از
دستکاریهایی برمبنای نظریه پردازش دوگانه تفکّر (اپستین )5995 ،استفاده میشود تا نظام منطقی ییا نظیام
شهودی را تقویت ن ایند.
بهعنوانمثال در پژوهش کراوس 5و ه کاران ( )6335شیرکتکننیدگان در گیروه دسیتکاری منطقیی،
برگهای از مسائل ریاضی بهه راه راهن ای حلّ معادالت مختلف و یک تکّه کاغذ چرکنویا برای انجام
محاسبات دریافت کردند .کراوس و ه کاران ( )6335عقیده دارند کارکردن روی مسائل ریاضی احت یاالً
تفکّرات تحلیلی میطلبد (اپستین5995 ،؛ پاچینی و اپسیتین .)5999 ،بیه مشیارکتکننیدگانی کیه بیه گیروه
شهودی تخصی

یافتند ،انجام فعاویتی محوّل شد که از آنها صواسته میشد وضعیت احساسی فعلی صیود را

ابراز ن ایند .بهطورصیا

 ،بیه مشیارکتکننیدگان گفتیه شید احساسیات و گرایشیات را مییتیوان ازطریی،

اقداماتی ازج له بیان صلّاقانه ابراز کرد .ما از ش ا میصواهی که تصویری بکشید که احساسات درونی شی ا
را باتوجّهبه وضعیت عاطفی حال حاضرتان توصیف کند .به شرکتکنندگان بستهای مداد رنگی داده شد تا
با آن نقّاشی کنند (کراوس و ه کاران.)6335 ،
در یییک آزمییایش مشییابه ،ذهنیییت مشییارکتکننییدگان در یکییی از سییبکهییای شییهودی (بییا ت رکییز و
نقاشیکردن حاوت احساسی فعلی صودشان در  6دقیقه) یا منطقی (بیا حیلکیردن مسیائل ریاضیی در ه یان
زمییان) تحریییک شیید .ک یییت اعییداد تییا  6رقیی بییوده و اسییتفاده از ماشییین حسییاب مجییاز نبییود .سییپا
مشارکتکنندگان تص ی ات پیچیدهای درصصو

انتخاب صودرو اصذ کردند (آشر 6و ه کاران.)6355 ،

در پژوهش آشر و ه کاران ( )6355از شیوه دیگری نیز برای دستکاری نحوه تفکّر استفاده شده است؛
با این فرض که «حواسپرتی» نظام شهودی را تقویت میکند و «مشورت» نظام منطقی را تقوییت مییکنید.
مشارکت کنندگان در این پژوهش پیش از دریافت اطّالعات پیچیده درصصو

سه گزینه ه اتیاقی (یکیی

عیناً بهترین است ،یکی عیناً بدترین است و یکی که براساس کیفیت ویژگیهیا صنثیی بیود) تحرییک طیرز
1. Krauss
2. Usher
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فکر منطقی یا شهودی دریافت ن ودند .دستکاری تفکّر (حواسپرتی در مقابل مشورت) بیه گونیهای انجیام
شد که مشارکت کنندگان در طرز فکر منطقی ،برای انتخاب میان گزینهها مشورت نیز دریافت مییکردنید؛
درحاویکه حواسّ مشارکتکنندگان در طرز فکر شیهودی ،بیهوسییله کل یات پیرت مییشید (گریسیون و
هندوی.)6352 ،
در این پژوهش از شیوه دست کاری محاسبات ریاضیی و تصیویرنگاری احساسیات اسیتفاده شیده اسیت.
علّت انتخاب این شیوه جهت دستکاری نحوه تفکّر ،تکرار استفاده آن در پژوهشهای معتبر پیشین ،توسّیط
محقّقیان حییوزههیای روانشناسییی ،میدیریت و اقتصییاد ،سیادگی امکییان پییادهسییازی ،و تناسی بییا شییرایط
آزمایشگاهی (ازج له کنترل عوامل محیطی) بوده است.

پیشینه تحقیق
تحقیقات مرتبط
اصیراً پژوهشهای متعدّدی سبکهای پیردازش اطّالعیات را  -ماننید آنچیه نظرییه شخصیی شیناصتی-
تجربهگرایی بیان میکند -با رفتارهای مه در محیط کار شامل سبکهای رهبری و حلّ تعارضات میرتبط
ساصتهاند .بهعنوانن ونه ،مقاوه کورتیا و وی ( )6356ارتباط میان سبکهیای پیردازش اطّالعیات در نظرییه
پردازش دوگانه تفکّر را با تاکتیکهای اثرگذاری سازمانی بررسی مییکنید .در ایین پیژوهش سیبکهیای
پردازش اطّالعات مرتبط با مقابله رفتاری 5در تفکر منطقی ،رابطه مثبتی با استفاده از عقالنیت بهعنوان ییک
تاکتیک اثرگذاری داشتند که در پرونده راهبردهای اثرگذاری سازمانی اندازهگیری شیده اسیت .ه چنیین
مقابله رفتاری و تفکّر منطقی با تاکتیکهای اثرگذاری مثثّر مانند ترغی منطقی 6رابطه مثبتی داشتند .و نییز
تاکتیک تأیید ،ه بستگی مثبتی با تفکر منطقی و مقابله رفتاری داشت.
ه چنین کورتیا و ه کاران ( )6352در پژوهش دیگری ه بستگی مثبت و مستقی ی مییان متغیّرهیای
نحوه تفکّر یعنی تفکّر منطقی و مقابله رفتاری با رهبری تحوّلگرا یافتهاند که یک سبک رهبری اسیت کیه
رهبران گرایشها و رفتارهای پیروان صود را بهطور مطلوبی نسبت به کاری که آنها انجیام مییدهنید ،تغیییر
میدهند.
1. Behavioural Coping
2. Rational Persuasion
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مطاوعه فو و کی  )6359( 5با استفاده از نظرییه شخصیی شیناصتی -تجربیهگراییی بیه بررسیی چگیونگی
تفاوت افراد در ت ایالت هیجانی (مثل نیاز به تنوع و عالقهمندی به مُد وباس) و ت ایالت مبتنیبر منط( ،مثل
آگاهی زیستمحیطی و آگاهیهای اجت اعی) می پردازد؛ آنها بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه ایین آگیاهیهیا
میتواند پردازش اطّالعات و تص ی گیری ایشان را در زمینه مُد سازگار با محییطزیسیت تحیت تیأثیر قیرار
دهد.
ونگ 6و ه کاران ( )6352در فراتحلییل صیود دو دییدگاه ناسیازگار درصصیو

رابطیه بیین شیهود و

تجزیهوتحلیل منطقی را مطاوعه کردند .یافتههای کلّی مطاوعه آنها نشان میدهد که شهود و تحلییل ،اگرچیه
ساصتارهای مستقلی هستند ،امّا دو قط

یک طیف متضاد نیستند .یافتیههیای فراتحلییل فیلییپا و ه کیاران

( )6352نیز ه یین نتیجیه را دربرداشیته اسیت .در ادامیه ،سیرنی 6و ه کیاران ( )6355ه بسیتگی نظیامهیای
پردازش را با سبکهیای رهبیری ،تاکتییک هیای میرتبط ،میدیریت تعیارض و پیامیدهای سیازمانی بررسیی
کردهاند .نتایج ،نشاندهنده رابطه قوی مییان نظیام منطقیی و عناصیر سیازنده نظیام شیهودی نظرییه شخصیی
شناصتی -تجربه گرایی با رهبری تحوّلگرا و سبکهای مدیریت تعارض است .ه چنین شواهد اووییه نشیان
میدهد رهبرانی که تفکر منطقی و سازنده بیشتری دارند ،بهطور مثثّری تعارض را مدیریت میکنند .ه ین
محقّقان در پژوهش دیگر صود (سرنی و ه کاران )6356 ،ه بستگی سبکهای گوناگون مدیریت تعارض
را با سبکهای تفکّر منطقی و شهودی مطروح در نظریه پیردازش دوگانیه تفکّیر مطاوعیه ن یودهانید .مطیاب،
یافتهها نظام منطقی ،نظام شهودی و تفکّر سازنده ارتباط مثبت معنیداری بیا سیبکهیای میدیریت تعیارض
«یکپارچگی »5و «سازش »4دارند .عالوهبراین ،نظام منطقی ارتبیاط مثبتیی بیا سیبک حیلّ تعیارض «تسیلّط»2
و نظام شهودی و تفکّر سازنده رابطه مثبتی بیا سیبک حیلّ تعیارض «مهربانانیه »2دارد .نظیام منطقیی و تفکّیر
سازنده ارتباط منفی با سبک حلّ تعارض «اجتناب »3داشته است.

1. Fu & Kim
2. Wang
3. Cerni
4. Integrating
5. Compromising
6. Dominating
7. Obliging
8. Avoiding
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کارسای )6339( 5در پژوهش صود تفاوت در سبک های تفکر منطقی و شهودی را مطاوعه کرده است.
جهت تعیین نقاط قوت و ضعف هر سبک از هشت سری معیار پرسشینامه عقالنیی -شیهودی اسیتفاده شید.
مطاب ،یافتهها سبک منطقی با فعاویت های دانشگاهی ،توانایی استدالل ،صودکنتروی و صالقیت ارتبیاط دارد.
گروه منطقی نسبت به گروه شهودی در زمینیه اقیدامات دانشیگاهی و مهیارتهیای اسیتدالل کیفییت ن یره
بهتری داشتند و ازنظر صالقیت نییز تفیاوت معنییداری داشیتند .سیبک شیهودی بیا مهیارتهیای اجت یاعی
(ح ایت عاطفی و مدیریت تعارض) رابطه مثبت داشت .کارسای ( )6339اظهار میدارد پژوهشهایی مانند
پاچینی و اپستین ( )5999ارتباط مثبت نظام پردازش شهودی را با ح ایت عاطفی و مدیریت تعیارض تأییید
مین ایند.
ه چنین ،درصصو

موضوعات تعیارض و میدیریت آن در سیازمانهیا ،تحقیقیات متعیدّدی در منیابع

داصلی و صارجی انجام شده است که برصی از آنها به شخصیتهای دشوار و راهبردهای میدیریت تعیارض
با این افراد نیز اشاره داشتهاند .محقّقان جهت طرّاحیی بیازیکیاری و آزمیایش مربیوط بیه آن ایین منیابع را
مطاوعه و بررسی ن ودهاند .جدول ذیل شامل صالصهای از پیشیینه میرتبط بیا تحقیی ،در مقیاالت صیارجی و
داصلی است:
جدول  .2خالصهای از پیشینه پژوهش در منابع خارجی و داخلی
ردیف

منبع

مفاهیم مرتبط

عنوان پژوهش
تأثیر شیوه ارتباطی ادراکشیده

5

آگاروال6359 ،6

6

کاپوتو و ه کاران6353 ،

سرپرسیییییتان بیییییر سیییییرمایه

سبک ارتباطی سرپرستان :منفعالنه ،تهاج ی و قاطعانه ،اجتناب

روانشییییناصتی زیردسییییتان و

از تعارض ،پیامهای گفتاری و غیرگفتاری

سثاستفاده از اینترنت
نقش میانجی هوش فرهنگی در
ارتباط میان جهیتگییری هیای
فرهنگی و سبک های میدیریت
تعارض

سبک های مدیریت تعارض :اجتناب ،اجبار ،حلّ مسئله ،چرصه
تعارض ،تعارض میانفردی ،تأثیر ارزشها و جهتگییریهیای
فرهنگی بر مدیریت تعارض

1. Karsai
2. Agarwal
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منبع

ردیف

مفاهیم مرتبط

عنوان پژوهش
جنبه هیای ارتبیاطی در زنیدگی

6

بورتون و متی6352 ،5

5

مورگان6352 ،6

پزشکی .ارتباط پزشک -بی ار:
ت ایز و شخصیسازی

4

انواع بی اران و وزوم ارتباط متفیاوت بیا آنهیا ،نییاز بیه کنتیرل،
ک ال ،ح اییت و توجیه ،شخصییتهیای "نارنجیک"" ،تیک
تیرانداز دوستانه"" ،ه یهچییزدان"" ،شیخ
شاید"" ،تانک"" ،شکوه کننده"" ،شخ

بلیه"" ،شیخ
هیچچیز"

سواب ،و پیامدهای شیکایت در

نارضایتی و شکایت ،پیشینههای سازمانی ،تعارض مییانفیردی،

محلّ کار در میان افسران پلیا

شخصیت شکوهکننده ،شکایتکنندگان ،شخصیتهای پیچیده

ابییییراهی و اسیییی اعیل،6

سییبکهییای ارتبییاطی در میییان

سبک های ارتباطی ،اثر متغیّرهای دموگرافییک بیر سیبکهیای

6332

ه کاران سازمانی

ارتباطی افراد ،شخصیت

پیییشبینییی کارکنییان پیچیییده:
2

راینز6335 ،

ارتبییاط میییان عالئ ی ،حرفییهای،

انواع کارکنان پیچیده ،اوگوهای ارتبیاطی پیچییده ،شناسیایی و

اعت اد بیه نفیا و سیبک هیای

غرباوگری کارکنان پیچیده ،راهبردهای ارتباطی

ارتباطی مشکل
ه بستگی سبک های میدیریت
2

بیک ییرادی و ه کییاران،

تعییارض بییا مشخصییات فییردی

5692

مییییدیران پرسییییتاری مرکییییز
آموزشی درمانی شهر ه دان

3

جفره و بابابیک5639 ،

راهبردهای مدیریت تعیارض و
ساصتار سازمانی

سبک های میدیریت تعیارض ،آمیوزش سیبک هیای میدیریت
تعارض ،اثیر متغیّرهیای ج عییتشیناصتی ،شییوه هیای رفتیاری
مدیران
تعارض ،مدیریت تعارض ،راهبیردهیای میدیریت تعیارض :راه
حل گرا ،ه کاری و مصاوحه ،راهبرد کنترویی ،ارتبیاط سیاصتار
سازمانی و مدیریت تعارض
راهبردهای مدیریت تعارض ،بهکارگیری راهبردها در سازمان،

9

درگیییاهی و ه کیییاران،

مدیریت تعارض و راهبردهیای

5632

مرتبط

نکویی مقدم و پیرمیرادی

تعارض سازمانی و راهبردهیای

بزنجانی5632 ،

مدیریت آن

راهبردهای مدیریت مرتبط با انواع تیپهیای شخصییتی ،انیواع
تعارض سازمانی :سازنده ،مخرّب ،تعارض برحس

طرفهای

تعارض
53

سیر تکاملی اندیشه تعارض ،تعارض مخرب و سازنده ،تعارض
بین اشخا

 ،اصالق شخصی ،تفاوت در شخصییت ،تربییت و

سبک افراد ،ارزشها ،استراتژیهای مدیریت تعارض

1. Borţun & Matei
2. Morgan
3. Ibrahim & Ismail
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باتوجّهبه آن چه در ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مطاوعه و بررسی شده است ،نوآوری پژوهش حاضیر
در مطاوعه نحوه تفکّر تحلیلی مدیران و بررسی تأثیر آن بر مدیریت تعارض با افراد دارای شخصیت پیچییده
است .ه چنین استفاده از بازیکاری در موضوع شخصیتهای پیچیده و طرّاحی آزمایشی ،نیوآوری دیگیر
در زمینه روش پژوهش است.
فرضیه و مدل تحقیق
براساس مطاوعات پیشین که در بخش های قبلی به آن پرداصته شد ،نحوه تفکر منطقی ک ک میکند تیا
فرد هنگام تص ی گیری تحلیل دقی ،و آگاهانیهای از شیرایط انجیام دهید .درمقابیل ،تفکیر شیهودی باعیث
می شود که فرد از قضاوتهای آنی در تص ی گیری استفاده ن اید و بهاینترتیی  ،ایین احت یال را افیزایش
میدهد کیه فیرد دچیار سیوگیریهیا و صطاهیای تصی ی گییری شیود (ه پیل و ریچیارد .)6355 ،براسیاس
تحقیقات پیشین ،تفکر منطقی در مقایسه با تفکر شهودی به فرد ک ک میکند تا مسئله مدیریت تعارض را
از زوایای مختلف تحلیل کند .این رویکرد تحلیلی به حل مسئله بهنوبهصود میتواند تأثیر مثبت بیر ع لکیرد
فرد در مدیریت تعارض داشته باشد و به رسیدن به راهحلهای بهتر ک یک کنید (کیورتیا و ویی.)6356 ،
این مسئله صصوصاً در مدیریت تعارض در برصورد با شخصیتهای پیچیده که رفتار ع ی،تر و مناس تیری
میطلبد ،اه یت بیشتری پیدا می کند .مطاوعات تجربی پیشیین نییز ایین فرضییه را تأییید مییکننید (سیرنی و
ه کاران6356 ،؛ سرنی و ه کاران .)6355 ،براساس این تحقیقات ،نحوه تفکر منطقی در مقایسه بیا تفکیر
شهودی تأثیر مثبتی بر انواع تص ی های مدیریتی از ج له در حوزه مدیریت تضاد و تعارض دارد (پناروجا

5

و ه کاران6354 ،؛ رفی 6،و ه کاران .)6359 ،بنابراین ،فرضیه زیر بیان میگردد:
فرضیه تحقیق .نحوه تفکّر منطقی در مقایسه با تفکّر شهودی ،تأثیر مثبتی بر ع لکرد فرد در موقعییت
مدیریت تعارض با شخصیتهای پیچیده سازمانی دارد.

1. Peñarroja
2. Rafique
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+/مدیریت تعارض در ارتباط با

تفکر منطقی /شهودی

شخصیتهای پیچیده

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق و آزمایش

روش تحقیق
پژوهش آزمایشی
5

اگرچه علوم رفتاری و علوم اجت اعی ع دتاً مشاهدهای است و بیا اسیتفاده از روشهیای غیرآزمایشیی
مانند پی ایش های اجت اعی ،مصاحبه یا مشاهده مستقی نیز توصیف میشود ،اما امروزه بسیاری از سیثاالت
مرتبط با چاوشهای مدیریتی بهویژه در حوزههای رفتاری و مدیریت منابع انسیانی بیا اسیتفاده از روشهیای
آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد و در واقیع ،بسییاری از ایین میوارد از راه آزمیایش بیه پاسیخهیای مناسی
میرسد (کیرک.)6355 ،6
آزمایش به صصو

برای آزمودن سثاالتی مناس

است که هدف از آن ایجاد روابیط علّیی و معلیووی

بین دو یا چند متغیر است .آزمایشکردن روشی تحقیقی است که در آن محقی ،سیطوح (مقیادیر) ییک ییا
چند ورودی یا متغیر مستقل را انتخاب می کند و وضعیت مقادیر صروجیی ییا متغیرهیای وابسیته را مشیاهده
میکند .هدف از فعاویتهای آزمایشی ،درک رابطه بین متغیرهای ورودی و صروجی است که اغل بیرای
بهینه سازی بیشتر فرایند زمینهای انجام مییشیود .بنیابراین ،ییک طیرح آزمایشیی تج ییع متغیرهیای مسیتقل،
مج وعه مقادیر ،تنظی ات یا بزرگی (سطوح) هر متغیر مستقل و ترکی این سطوح است که بیرای اهیداف
آزمایشی انتخاب میشوند (برگر 6و ه کاران.)6353 ،

1. Observational
2. Kirk
3. Berger
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مفاهی موردنیاز برای طراحی آزمایشهای موفقیتآمیز سالهاسیت کیه ابتیدا در زمینیه علیوم طبیعیی و
سپا در علوم اجت اعی و رفتاری و درقاو

آزمایشهای باوینی مورد بحث قرار میگیرنید .در طیول سیده

گذشته ،مباحث پیرامون طرّاحی آزمایش در زمینههایی که تغییرات قابلتوجّهی در آنها وجیود دارد (یعنیی
مسائلی که اغل نامنظّ و غیرقابل پیشبینی هستند) ،به یک فصیل مهی در نظرییات و کاربردهیای آمیاری
تبدیل شده است .ارتباط چنین ایدههایی برای علوم اجت اعی و علوم رفتاری توسّیط محقّقیان بررسیی شیده
است؛ بهویژه محقّقانی که برداشتهای صود را ع دتاً از روانشناسی اجت اعی ،جامعهشناسی ،رفتارشناسیی
و از فعاویتهیای میرتبط جامعیهشیناصتی در اقتصیاد تجربیی و علیوم سیاسیی ترسیی مییکننید (جکسیون و
کوکا.)6356 ،5
در مطاوعات مدیریت و بهویژه مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سیازمانی پیژوهشهیای آزمایشیی
بسیاری با استفاده از رویکردها و روشهای متعدّد و متنوّعی انجام شده اسیت کیه از آن ج لیه مییتیوان بیه
ن ونه پژوهشهای ارتیک و گیوردال ،)6359( 6مِیکویر 6و ه کیاران ( )6352و مطاوعیات میروری تیاو 5و
ه کاران ( )6355و پدساکوف 4و پدساکوف ( ) 6353اشیاره کیرد .محقّقیان جهیت انجیام ایین پیژوهش از
رویکرد آزمایشی استفاده ن ودهاند.
طرّاحی آزمایش
آزمایش موردنظر به شکل آزمایشگاهی طرّاحی شد و در محیط آزمایشگاه مدیریت دانشکده مدیریت
و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) بهاجرا درآمد .تعداد مشارکتکننیدگان  35نفیر بودنید کیه ه گیی از
دانشجویان رشیته میدیریت در مقیاطع کارشناسیی ،ارشید و دکتیرا و در گیرایشهیای گونیاگون بیودهانید.
مشارکتکنندگان درقاو

گروههای  56نفره در فضای آزمایشگاهی و با استفاده از رایانه شخصی به انجیام

آزمایش پرداصتند .آزمایش حداکثر حدود  23دقیقه به طول انجامید .در طول اجیرای آزمیایش ،متغیّرهیای
محیطی مانند نور ،صدا ،دما و سایر عوامل فیزیکی نظیر راحتی فضا برای ت امی مشیارکتکننیدگان کنتیرل

1. Jackson & Cox
2. Ertac & Gurdal
3. Mekler
4. Thau
5. Podsakoff
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شد .پیش از آغاز آزمایش در چند دقیقه آغازین درصصو

مبانی اصالقی پژوهش ،آزادی و اصتیار کامل

مشارکت ،حف اطّالعات و محرمانگی یافتههیا و برگیه هیای اصیالق در آزمیایش توضییحاتی ارائیه شید و
مشارکتکنندگان پا از مطاوعه و پذیرش شرایط برگههای اصالق آزمایش را آغاز ن ودند.
پا از تأ یید و رضایت آگاهانه برای شرکت در آزمایش ،مشارکتکنندگان بهطور کیامالً تصیادفی بیه
سه گروه تخصیی

داده شیدند؛ ییک گیروه کنتیرل (گیواه) و گیروه آزمایشیی کیه صیود شیامل دو دسیته

دستکاری تفکر منطقی و تفکر شهودی بود .جهت دستکاری نحوه تفکّر از شییوه اسیتفاده شیده در تحقیی،
آشر و ه کاران ( )6355و کراوس و ه کاران ( )6335استفاده شد .باتوجّهبه اینکه این نحوه دسیتکاری در
پیشینه موضوع شیوهای مثثّر جهت دست کاری نحوه تفکّر بوده است و ه چنین ،این روش نحوه تفکیر را بیه
دو شیوه منطقی و شهودی و بهصورت کامالً مستقل از ه درنظر گرفته و دستکاری میکند ،نسبت به سایر
روش ها برتری دارد .در هر گروه دستکاری مرتبط توسط انجام یک فعاویت  4دقیقهای در ابتدای آزمیایش
صورت گرفت .در گیروه تفکیر منطقیی ،از مشیارکتکننیدگان صواسیته شید تعیدادی محاسیبات ریاضیی
(ضرب ،تقسی  ،ج ع ،تفری ،،توان) را روی یک برگه انجام دهند .در گروه تفکر شهودی ،از افراد صواسته
شیید احساسییات و عواطییف صییود را در وحظییه روی یییک برگییه نقاشییی کننیید .در گییروه کنتییرل نیییز از
مشارکت کنندگان صواسته شد یک متن عل ی را روی کاغذ مطاوعه ن ایند .در انتخاب میتن دقیت شید کیه
هیچ بار احساسی در فرد اوقا نشود و کامالً صنثی و بدون تحریک احساسات نوشته شیود .پیا از آن ،افیراد
در بستر نرمافزاری پیش روی صود به مج وعه سثاالت آزمایشی پاسخ دادند.
بخش اول سثاالت که درقاو

یک بازیکاری مدیریتی طرّاحیی شیده بیود ،هفیت سیناریو مربیوط بیه

موقعیتهای شبیهسازیشده در برصورد با شخصییتهیای پیچییده بیود .ضی ن تشیری موقعییت تعیارض بیا
استفاده از عناصر گرافیکی ،سثاوی درصصو

مواجهه با ایین شخصییت پرسییده مییشید کیه در پاسیخ 6

گزینه محت ل (درست ،نی ه درست و نادرسیت) وجیود داشیت و اسیاس ن یره میدیریت تعیارض را امتییاز
کس شیده در ایین بخیش تشیکیل مییداد .نحیوه طرّاحیی بیازی و گزینیههیا براسیاس ادبییات موضیوع در
پژوهشهای راینیز ( ،)6335رضیاییان ( ،)5692برمسیون ( ،)5935برنشیتاین و روزن ( )5996و بیرینک ن و
کیرشنر( )6356بوده است .گفتنی است ترتیی

گزینیههیا بیهصیورت صودکیار و بیه شیکل تصیادفی بیرای

مشارکتکنندگان ظاهر میشده است.
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در بخش دوّم ،مشارکتکنندگان به پرسشنامه تفکّیر منطقیی -شیهودی درقاوی
پاسخ دادند .درانتها ،سثاالتی درصصو

 53سیثال  4گزینیهای

ویژگیهای دموگرافیک و مشخّصات فردی (شیامل سین ،سیابقه

کار و سابقه مدیریتی) پرسیده شد.
پا از ات ام آزمایش ،مشارکتکنندگان هدیهای بهعنوان ح ،مشارکت در آزمایش و ییادبود شیرکت
در آزمایش دریافت ن ودند .ارزش این نوشتافزار حدوداً به میزان  5338333ریال بوده و آشنایی با تحقی،
آزمایشگاهی و ک ک به توسعه یک پژوهش عل ی نیز بهعنیوان سیایر انگییزههیای مشیارکت در آزمیایش
برای ایشان برش رده شد.
آزمایش و ج عآوری دادهها در بازهای حدوداً  5ماهه و از مهر ماه  5693تا دی ماه  5693و درقاوی

3

جلسه انجام پذیرفت .مشارکتکنندگان دانشجویان رشتههای مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشیگاه
جامع امام حسین(ع) ،دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) و دانشکده مدیریت دانشیگاه
امام صادق(ع) بودند.
متغیرهای تحقیق
متغیّرهای مستقل اصلی تحقی ،عبارتند از:
 نحوه تفکّر منطقی سنجیدهشده با  :REI40این متغیّر که در مدلهای آماری تحقی ،با نام عقالنیت
کل 5نام گذاری شد ،مج وع ن ره  63سثال از مج وعه سثاالت پرسشنامه نحیوه تفکیر منطقیی-
شهودی است که صود متشکل از دو بخش  53سثاوی بوده اسیت کیه مییزان توان نیدی منطقیی و
برتری منطقی را نشان میدهد .حداکثر م کن برای این ن ره 533 ،و حداقل م کن بیرای آن 63
بوده و مشارکتکنندگان در آزمایش از طری ،پاسخدهی بهصورت صوداظهاری ن ره مربیوط بیه
صود را ثبت ن ودهاند.
 نحوه تفکّر شهودی سنجیدهشده بیا  :REI40ایین متغیّیر کیه در میدلهیای آمیاری تحقیی ،بیا نیام
شهودگرایی کل 6نام گذاری شد ،مج وع ن یره  63سیثال از مج وعیه سیثاالت پرسشینامه نحیوه
تفکر منطقیی-شیهودی اسیت کیه صیود متشیکل از دو بخیش  53سیثاوی بیوده اسیت کیه مییزان
1. Total Rationality
2. Total Experientiality
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توان ندی شهودی و برتری شهودی را نشیان مییدهید .حیداکثر م کین بیرای ایین ن یره 533 ،و
حداقل م کن برای آن  63بوده و مشارکتکنندگان در آزمایش از طری ،پاسخدهیی بیهصیورت
صوداظهاری ن ره مربوط به صود را ثبت ن ودهاند.
 دستکاری تفکّر منطقی :این متغیّر ازطری ،دستکاری تفکر منطقی 5در فرد در محییط آزمایشیگاه
سنجیده میشود .بنابراین ،از نوع رَستهای 6است و برای افیرادی کیه در گیروه دسیتکاری منطقیی
قرار گرفتند ،مقداری برابر با  5و در غیر اینصورت مقداری برابر با  3گرفت.
 دسییتکاری تفکّییر شییهودی :اییین متغیّییر ازطرییی ،دسییتکاری تفکییر شییهودی 6در فییرد در محیییط
آزمایشگاه سنجیده میشود .مشابه دستکاری تفکر منطقی از نوع صصیصهای بوده و برای افیرادی
که در گروه دستکاری شهودی قرار گرفتند ،مقداری برابیر بیا  5و در غییر ایینصیورت مقیداری
برابر با  3گرفت.
 گروه کنترل :این متغیّر با نام گروه کنترل 5بهصورت صصیصهای بوده و برای افرادی که در گروه
کنترل قرار گرفتند ،مقداری برابر با  5و در غیر اینصورت مقداری برابر با  3گرفت.
متغیّر وابسته اصلی تحقی ،عبارت است از:
 ن ره کل :4این متغیر بهعنوان امتییاز کیلّ هیر مشیارکتکننیده از مج یوع  2سیثال موقعییتهیای
شبیهسازیشده مدیریت تعارض درنظر گرفته شد.
سایر متغیرهای کنتروی مانند حوزه کاری (محلّ صدمت) ،سن ،وضعیت تأهّل ،مقطع تحصیلی ،رشیته و
گرایش مقاطع تحصیلی ،محلّ تحصیل مقاطع تحصیلی ،وضعیت استخدام ،سابقه کار و سواب ،مدیریتی نییز
بییهعنییوان متغیرهییای کنتروییی درقاو ی ورودیهییای متنییی مییورد پرسییش قییرار گرفت یه و بییرای هریییک از
مشارکتکنندگان ثبت شدند.

1. Rational Stimulation
2. Categorical
3. Experiential Stimuli
4. Control Group
5. Total Score
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یافتهها
تحلیل آمار توصیفی
از تعداد  35نفر شیرکتکننیدگان 66 ،نفیر در گیروه دسیتکاری منطقیی 66 ،نفیر در گیروه دسیتکاری
شهودی و  54نفر در گروه کنترل قرار داشتند .ت امی مشارکتکنندگان مرد و دانشجو بودند.
جدول  .0تعداد و مقادیر متغیرهای مستقل گروههای آزمایشی
متغیّر  /مقدار

3

5

نحوه تفکّر منطقی

66

43

نحوه تفکّر شهودی

43

66

کنترل

22

54

جدول ( )4وضعیت اندازه گیری متغیرهای مستقل تفکّر منطقیی و تفکّیر شیهودی انیدازهگییریشیده بیا
 REI40را نشان میدهد:
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای مستقل نحوه تفکّر
ردیف

نام متغیر

حدّأقل

حدّأکثر

میانگین

انحراف معیار

5

عقالنیت کل

56

99

228253

538556

6

شهودگرایی کل

63

29

268245

38335

وضعیت اندازهگیری متغیّر مستقل (امتیاز کل مدیریت تعیارض) و امتییاز هرییک از سیثاالت میدیریت
تعارض بهتفکیک به شرح زیر بوده است:
10
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جدول  .3آمار توصیفی نمرات سؤاالت مدیریت تعارض و متغیّر وابسته امتیاز کل
ردیف

امتیاز

حدّأقل

حدّأکثر

میانگین

5

شخصیت تهاج ی

3

63

538365

6

شخصیت شکوهکننده

3

63

558355

6

شخصیت آرام

3

63

568943

5

شخصیت کامالً مواف،

3

63

538625

4

شخصیت منفیباف

3

63

58592

2

شخصیت نامص ّ

3

63

538253

2

شخصیت ه هچیزدان

3

63

538553

3

امتیاز کل (مج وع امتیاز)

23

553

938553

جدول ( ،)2پراکندگی مقطع تحصیلی مشارکتکنندگان را نشان میدهد:
جدول  .7وضعیت تحصیالت مشارکتکنندگان
دانشجوی

دانشجوی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

تعداد

65

69

3

درصد

%55892

%53855

%9839

مقطع تحصیلی

دانشجوی دکتری

کل
35
%533

ه چنین پراکندگی سنّ مشارکتکنندگان بیا مییانگین کیلّ دقیقیاً  63سیال درقاوی ن یودار زییر قابیل
مالحظه است:
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شکل  .2نمودار دایرهای پراکندگی سنّی مشارکتکنندگان در آزمایش

از میان شیرکتکننیدگان  62نفر(حیدود  )%66سیابقه میدیریت نداشیتهانید و میابقی سیابقه انجیام امیور
مدیریتی داشتهاند .ه چنین نی ی از مشارکتکنندگان ( 53نفر) نیروی رس ی سازمان نبیوده و نی یی دیگیر
( 55نفر) در سازمان استخدام رس ی شدهاند .به ه ین ترتی

حیدود نی یی از مشیارکتکننیدگان ( 69نفیر)

متأهّل بوده و مابقی ( 56نفر) مجرّد بودهاند .ه چنین وضیعیت سیابقه کیار مشیارکتکننیدگان در آزمیایش
(اع از سواب ،مدیریتی و غیر مدیریتی) با میانگین کلّ حدود  54سال به شکل زیر بوده است:

شکل  .0نمودار عقربهای پراکندگی سابقه کار مشارکتکنندگان در آزمایش
13
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باتوجّهبه اینکه امتیاز کلّ سثاالت موقعیت شبیهسازیشده مدیریت تعارض برابر با  553بوده ( 2سثال با
امتیاز کامل  ،63امتیاز میانه  53و عدم کس امتیاز  ،)3میانگین امتیاز کلّ مشارکتکنندگان در آزمایش نیز
برابر با  93855امتیاز بوده است.
تحلیل رگرسیون
مفاهیم و کاربردها
یکی از مه ترین روشهیای تجزییهوتحلییل دادههیا در محییطهیای سیازمانی و کسی وکارهیا تحلییل
رگرسیون است .اگرچه در بیشتر موارد میدیران شخصیاً چنیین تحلییلهیایی را انجیام ن ییدهنید ،امّیا بیرای
تص ی گیری نیازمند صروجیهای تحلیلهای رگرسیون هستند .یکی از مزایای مه رگرسیون آن است که
میتوان با اسیتفاده از آن بیهطیور هی زمیان اثیر متغیرهیای مختلیف را بیر متغییر وابسیته سینجید .بسییاری از
تص ی ات مدیریتی براساس روابطی که میان چند متغیر برآورد شده ،بنا میشود .در برصیی میوارد میدیران
تنها بر شهود صود متکی هستند تا نوع روابط را حدس بزنند؛ اما بسییاری از روشهیای شیهودی ازج لیه در
مدیریت منابع انسانی و مسائل رفتاری مانند مدیریت تعارض ،تحت تأثیر صطاهای رفتاری قیرار مییگیرنید.
درمقابل ،در تص ی گیری دادهمحور ،باتکیهبر شواهد ،دادهها و روشهیای آمیاری قضیاوت نهیایی حاصیل
می شود .تحلیل رگرسیون یکی از روش های مه و کاربردی است که مدیران میتوانند از آن استفاده کنند
تا روابط میان متغیرهای یک مسئله را -ازج له مسائل رفتاری -به شکل ک ّی تحلیل کنند (مینویی.)5692 ،
تحلیل رگرسیون یا تحلیل ارتباط ،فرایندی آماری برای تخ ین روابط بین متغیرهاست .این روش شامل
تکنیکهای زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهای صا

 ،بات رکزبر رابطه میان متغیر وابسته و ییک ییا

چند متغیر مستقل ،می باشد .تحلیل رگرسیون صصوصاً در فه چگونگی تغییر متغیر وابسته بیا تغیییر هرییک
از متغیرهای مستقل و با ثابتبودن دیگر متغیرهای مسیتقل مفیید اسیت (بازرگیان الری .)5695 ،رگرسییون
صطی یا تنازل صطی ،یکی از روشهای تحلیل رگرسیون است .رگرسیون صطیی ییک میدل آمیاری بیرای
پیشبینی یک یا چند متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر است .به متغیرهایی که پیشبینی روی آن انجیام
میشود ،متغیر وابسته و به متغیرهایی که پیشبینی به ک ک آنها انجام میشود ،متغیرهای مستقل میگوینید.
متغیرهای وابسته را مع والً با  yو متغیرهای مستقل را با  xن ایش میدهند .اگر تنها یک متغیر مستقل وجیود
داشته باشد ،مدل رگرسیون صطی را ساده و در غیر این صورت ،چندگانه مینامنید .ه چنیین اگیر بیهجیای
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پیشبینی یک متغیر وابسته چندین متغیر وابسته پیشبینی شود ،مدل رگرسیون صطی را چندمتغیره میینامنید
(مردیا 5و ه کاران .)5929 ،روش رگرسیون صطّی جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصیل از آزمیایشهیای
آزمایشگاهی ض ن کنترل برصی از متغیرهای پیرامونی ،یکی از بهتیرین روشهیای آمیاری اسیت و توسّیط
بسیاری از محقّقین جهت تجزیهوتحلیل دادههای آزمایشی پیشنهاد شده اسیت (فرییدمن6333 ،6؛ گیرین 6و
ه کاران .)6355 ،آزمایشهای تصادفیسازیشده ،آزمایشهای گروهی تصادفی ،مطاوعات مشیاهدهای از
نوع بررسیهای ن ونههای مبتنیبر احت ال و ن ونههای در دسترس ،نیازمنید تجزییهوتحلییل رگرسییونهیای
چندگانه هستند (الکهارت.)6353 ،5
تحلیل رگرسیون بهمنظور توصیف روابط میان مج وعهای از متغیرهای مسیتقل و متغیّیر وابسیته اسیتفاده
میشود (فراست .)6352 ،4ازآنجاکه در این پیژوهش هیدف از تحلییل دادههیا توصییف رابطیه مییان متغییر
وابسته (ن ره کلّ مدیریت تعارض) با مج وعهای از متغیّرهای مستقل (کنترل شامل سن ،تحصییالت ،سیابقه
کار و ...و دستکاری شامل نحوه تفکّر شهودی و نحوه تفکّر منطقی) بوده است ،روش رگرسیون برای ایین
امر بسیار مناس

بوده است .تحلیل رگرسیون یک معادویه رگرسییونی ایجیاد مییکنید کیه در آن ضیرای

نشاندهنده رابطه میان هریک از متغیرهای مسیتقل بیا متغییر وابسیته هسیتند .مییتیوان از ایین معادویه جهیت
پیشبینی استفاده ن ود (فراست .)6352 ،ازآنجاکه در پژوهش حاضر هدف از تحلیل دادهها ،تعیین ضرای
و پیشبینی علّیت میان متغیّرهای وابسته و مستقل است ،تحلیل رگرسیون بیهصیوبی مییتوانید ایین هیدف را
محقّ ،سازد.
بررسی پیشفرضهای رگرسیون خطی
پیشفرض های متعدّدی در منابع مختلف برای رگرسیون صطّی چندگانه برش رده شده که اساسیتیرین
موارد به شرح زیر برای پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است .بهطورکلّی در رگرسیون صطی بایید
شرایط زیر برقرار باشد تا تحلیل رگرسیون بهدرستی انجام پذیرد (کیانی 5696 ،و مثمنی و قیّومی:)5692 ،

1. Mardia
2. Freedman
3. Green
4. Lockhart
5. Frost
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 توزیع صطاها نرمال باشد؛ یعنی امید ریاضی (میانگین) صطاها برابر با صفر و واریانا صطاها نیز ثابت
باشد:
و
با استفاده از معادوه صطّ رگرسیون بهازای مقادیر مختلف متغیر مستقل ) (xمقادیری بیرای متغییر وابسیته
) (yبهدست صواهند آمد که این مقادیر برآورد شده با مقادیر حقیقی مقداری اصتالف دارند؛ یعنیی مقیادیر
برآوردشده متغیر وابسته دقیقاً بر مقادیر مشاهدهشده منطب ،نخواهند بود .اصتالف بین مقادیر مشیاهدهشیده و
مقادیر حقیقی در پیشبینی ه ان مانده یا صطاست که با

نشان داده میشود .ن ودار احت یال نرمیالبیودن

5

در نرمافزار  SPSSمیزان نزدیکی توزیع ماندهها را به صطّ نرمال ن ایش میدهد که برای متغیّرهای پیژوهش
حاضر به شکل زیر و قابلقبول بوده است:

شکل  .1نمودار  P-Pانجام رگرسیونهای مدلهای پژوهش
1. Normal Predicted Probability (P-P) Plot
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 ه بستگی بین صطاها وجود نداشته باشد (استقالل مقادیر صطاها) .مقادیر صطا باید یکسانی پراکنش

5

داشته باشند که نشان میدهد این ماندهها بهطور مساوی توزیع شدهاند .در ن ودار طیرح پراکنیدگی

6

نرمافزار  ،SPSSزمانی این شرط محقّ ،میشود که دادهها مانند انفجاری از اسلحه ساچ های بهطیور
تصادفی توزیع شود که برای متغیّرهای پژوهش به شکل زیر و قابلقبول بوده است:

شکل  .3نمودار اسکترپالت رگرسیونهای مدلهای پژوهش

 صطیبودن 6رابطه متغیرهای مستقل و وابسته؛ که بدینمعناست که متغیّرهای پیشبیین در رگرسییون،
رابطه صطّی مستقی ی با متغیّر صروجی داشته باشند .اگر شروط  5و  6محقّ ،شود ،شرط صطّییبیودن
نیز محقّ ،میشود (راهکارهای آماری.)6352 ،5
 بین متغیرهای مستقل ه بستگی معنیداری وجیود نداشیته باشید (متغیرهیای مسیتقل دارای هی صطیی

1. Homoscedasticity
2. Scatterplot
3. Linearity
4. Statistic Solutions
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نباشند) .ه صطّی چندگانه 5زمانی اتّفاق میافتد که متغیّرهای پیشبین به مقدار زیادی به هی میرتبط
باشند .این مسئله یک معضل محسوب میشود؛ چراکه مدل رگرسییون قیادر نخواهید بیود وارییانا
متغیّر صروجی را با متغیّر پیشبین صیحیحی ارتبیاط دهید و ایین مسیئله بیه نتیایج نیامفهوم و اسیتنتاج
نادرست منجر صواهید شید .ییک راه بررسیی مسیئله هی صطّیی چندگانیه ،توجّیه بیه شیاص

تیورّم

واریانا 6است .اگر این میزان پایینتر از  53باشد ،قابلقبول و اگر پیایینتیر از  4باشید ،بسییار عیاوی
است (کوتنر 6و ه کاران .)6336 ،در جدول ضرای

5

تحلیل رگرسیون نرمافزار  ،SPSSمقادیر VIF

متغیّرهای موردبررسی در مدلهای پژوهش به شرح زیر ذکر شده و در وضیعیت بسییار صیوب قیرار
دارد:
جدول  .1شاخص تورّم واریانس برای متغیّرهای مدل رگرسیون
ردیف

متغیّر

شاخص آماری تورّم واریانس

5

سن

68493

6

وضعیت تأهّل

68549

6

عقالنیت کل

58329

5

شهودگرایی کل

58349

4

دستکاری منطقی

58656

2

گروه کنترل

58654

آزمون فرضیه تحقیق
بهمنظور آزمون فرضیه تحقی ،،از رگرسیون صطی در سه مرحله استفاده شد .به ایینصیورت کیه در در
مرحله اول متغیرهای کنترل به مدل اضافه شدند .در مرحله دوم نحوه تفکر منطقی و شهودی سینجیده شیده
با استفاده از آزمون  REI40به مدل اضافه شد و در مرحله سوم ،متغیرهای مربوط به دستکاری نحیوه تفکیر
1. Multicollinearity
)2. Variance Inflation Factor (VIF
3. Kutner
4. Coefficients
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شامل نحوه تفکر منطقی و گروه کنترل به مدل اضافه شدند و گروه تفکر شهودی بهعنوان گیروه مبنیا قیرار
گرفت( .میزان  βبه شکل ضرای غیراستاندارد 5گزارش شده است).
جدول  .2آمار کمّی حاصل از محاسبات مدلهای رگرسیون
مدل I

متغیّرها  /مدلها

β

Sig.

938

مقدار ثابت

383

38355

6

3829

β

Sig.

45846

3833

394

سن

مدل II
β

مدل III
Sig.

45862

38363

5

38564

38266

38625

38435

98532

38526

28466

38642

تفکر منطقی

-

-

38622

38369

38554

38365

تفکر شهودی

-

-

38556

38495

38533

38235

دستکاری تفکر منطقی

-

-

-

-

گروه کنترل

-

-

-

-

99

وضعیت تأهّل

6

2
3855

538

9

465

28662

38326

58592

38224

-

38566

38526

38655

38533

38563

38552

528623

528392

548969

آماره F

**48552

**68933

**68694

آماره p

38332

38334

38332

حج ن ونه

35

35

35

R

6

Adjusted R
6

ΔR

* p <3/34, ** p <3/35, *** p < 3/335
1. Unstandardized Coefficients
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براساس نتایج مدل اول ،متغیرهای کنترل سن ( )p = 3/292 ،β = 38399و وضعیت تأهل (، β =538465
 )p = 3/559تأثیر معنیداری بر ع لکرد در مدیریت تعارض نداشتند .بیهه یینترتیی  ،در میدلهیای دوم و
سوم این متغیرها تأثیر معنیداری بر ع لکرد مدیریت تعارض نداشتند .تفکّر منطقی سنجیدهشده بیا آزمیون
 REI40در مدل دوم ( )p = 3/369 ،β = 38622و سوم ( )p = 3/365 ،β = 38554تأثیر مثبت و معنیداری بر
ع لکرد در مدیریت تعارض دارد .باتوجهبه معنیداری این اثر در دو مدل میتوان نتیجیه گرفیت کیه تیأثیر
تفکر منطقی سنجیدهشده با تست  REI40مثبت و پایدار است .بهاینترتی  ،فرضیه تحقی ،بیرای ایین سینجه
تأیید میشود .بااینوجود ،دست کاری نحوه تفکر منطقیی در مقایسیه بیا تفکیر شیهودی تیأثیر معنییداری بیر
ع لکرد در مدیریت تعارض ندارد ( .)p = 3/326 ،β = -28662تفکر شهودی سنجیدهشده با تست REI40

در مدل دوم ( )p = 3/495 ،β = 38556و سوم ( )p = 3/235 ،β = 38533تیأثیر معنییداری بیر ع لکیرد در
مدیریت تعارض نداشتند.

بحث و نتیجهگیری
کارکنان هر سازمان با وجود ویژگیهای شخصیّتی منحصربهفرد صود وارد محییط کیار مییشیوند و بیا
یکدیگر تعامل میکنند .با وجود تفاوت های فردی ،بروز تعارض سازمانی امری اجتنابناپذیر است .مطاب،
رویکردهای گوناگون مدیریت منابع انسیانی ،میدیران و کارکنیان تیالش مییکننید تیا تعیارض را ازطریی،
سبک ها و رویکردهای میدیریت تعیارض ،اداره کننید (درگیاهی و ه کیاران5632 ،؛ اییوب و ه کیاران،
 .)6352در این پژوهش موقعیت مدیریت تعارض با شخصیتهای پیچیده سازمانی (راینز6335،؛ رضیاییان،
 )5692با استفاده از فنّاوری بازی کیاری و ییک موقعییت آزمایشیگاهی شیبیهسیازی شیده اسیت .بیا وجیود
مطاوعات متعدّدی که درصصو

ارتباط میان نحوه تفکّر و شییوههیای ادراکیی افیراد بیا میدیریت تعیارض

انجام پذیرفته است ،در پژوهش حاضر سبک تفکّر افراد به وحاظ منطقیی و شیهودی (اپسیتین و ه کیاران،
 )5992مورد دستکاری قرار گرفت و ه چنین ،نوع تفکر افراد بهوسیله پرسشنامه ( REI40پاچینی و اپستین،
 )5999مورد سنجش قرار گرفت.
براساس یافتههای این تحقی ،،نحوه تفکّر منطقی سنجیدهشده بهوسیله پرسشنامه  ، REI40تأثیر معنیدار
و مثبتییی بییر ع لکییرد افییراد در مییدیریت تعییارض در برصییورد بییا شخصیییتهییای پیچیییده سییازمانی دارد و
بهعبارتدیگر ،نحوه تفکّر منطقی موج

ع لکرد بهتر در مدیریت تعارض میشود .این نتیجه با یافتیههیای
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پژوهشگرانی مانند سرنی و ه کاران ( ،)6356سیرنی و ه کیاران ( ،)6355پناروجیا و ه کیاران ( )6354و
رفی ،و ه کاران ( )6359ه خوانی دارد .برایناساس ،بیه میدیران منیابع انسیانی و متخصّصیان حیوزه رفتیار
سازمانی پیشنهاد می شود که جهت تقویت توان ندی مدیریت تعارض ،بر دورههای آموزشی و ت رینهیایی
تأکید کنند که توانایی تحلیل منطقی را در کارکنان سازمان تقویت مین اید .ه چنین برایناساس ،تکیه بیر
راهبردهای مدیریت تعارضی که جنبههای عقالنی و منطقی نگرشهای درون فردی و تعامالت مییانفیردی
را بهبود میبخشند -مانند راهبرد حلّ مسئله (مقی ی )5633 ،و راهبردهیای یکپیارچگی و سیازش (سیرنی و
ه کاران -)6356 ،در موقعیت تعارض با شخصیتهای پیچیده توصیه میشود.
بااینوجیود ،در تحقیی ،حاضیر دسیتکاری تفکیر منطقیی نسیبت بیه دسیتکاری تفکیر شیهودی تفیاوت
معنیییداری بییر ع لکییرد در مییدیریت تعییارض نداشییت .اییین امییر م کیین اسییت بییهعلّییت نییوع دسییتکاری
بهکارگرفتهشده در این تحقی ،باشد .در این تحقی ،از حل مسائل ریاضی و محاسباتی برای دستکاری نحوه
تفکر استفاده شد .این نوع دست کاری تفکر منطقی بیشتر بر تحریک ذهین اوگوریت ییک 5و فعیالسیازی آن
ت رکز دارد (استانوویچ .)6355 ،6این احت ال وجود دارد که استفاده از روشهیای دیگیر دسیتکاری نحیوه
تفکر که بر ذهن انعکاسی 6اثر دارند و آن را تقویت میکنند ،تأثیر بیشتری بیر ع لکیرد افیراد در میدیریت
تعارض داشته باشند .برایناساس و باتوجه بیه نقیش مثبیت تفکیر منطقیی سینجیده شیده بیهوسییله پرسشینامه
 REI40بر ع لکرد افراد در مدیریت تعارض که در این مطاوعه یافته شد ،در مطاوعات آتی پیشنهاد میشیود
از روشهای دیگر برای دستکاری نحوه تفکر استفاده شود و اثربخشیی آنهیا از جنبیه تیأثیر بیر ع لکیرد در
موقعیتهای مدیریت تعارض مورد بررسی قیرار گییرد .بیهعیالوه ،باتوجیهبیه انیدازه حجی ن ونیه و امکیان
اثرگذاری آن بر نتایج ،محققان در ادامه این تحقی ،بر آن هستند تیا بیا افیزایش تعیداد ن ونیههیای آزمیایش
نتایج تحقی ،را مجدداً مورد بررسی قرار دهند .پژوهشگران حوزه میدیریت منیابع انسیانی و رفتیار سیازمانی
بهویژه عالقه مندان به موضوعات مدیریت تعارض میتوانند ارتباط میان نحوه تفکّر با سیبکهیای میدیریت
تعارض را درقاو آزمایشهای مشابه بررسی کنند و سایر روشهای دستکاری نحوه تفکّر را بیازمایند.
این تحقی ،ه چنین محدودیتهایی دارد .بهعنوان اووین میورد ،مییتیوان بیه انیدازه ن ونیه اشیاره کیرد.
1. Algorithmic Mind
2. Stanovich
3. Reflective Mind
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بسیاری از آزمایشهای رفتاری در حوزه روانشناسیی اجت یاعی 5نیازمنید زمیان و تعیداد ن ونیه نسیبتاً زییاد
هستند .تعداد ن ونههای موردنیاز آزمایش مع والً برمبنای تعداد متغیرهای تحقی ،و نوع آزمون فرضیه تعیین
میشود (وبستر و سل .)6355 ،6اگرچه پژوهش حاضر با یک فرضیه ،در مدت شش ماه و با تعداد ن ونه 35
نفر انجام شده است که باتوجهبه تعداد متغیرهای درنظرگرفتهشده در آزمیونهیای رگرسییون صطیی کیافی
است ،امّا افزایش تعداد ن ونههیا و تکیرار آزمیایش مییتوانید نتیایج جاوی تیوجّهی را دربیر داشیته باشید و
تع ی پذیری نتایج را افزایش دهد .دومین مورد ،درصصو

جامعه آزمایش است .شایان ذکر است که در

این پژوهش تالش بر این بوده است که تاجیایم کین ،مشیارکتکننیدگان در تحقیی ،،سیواب ،میدیریتی و
شغلی داشته باشند .بااینوجود ،انجام تحقی ،در سایر دانشگاهها یا محیطهای آزمایشگاهی بر کیفییت نتیایج
و تحلیلهای آن میافزاید.

تقدیر و تشکر
در پایییان از آزمایشییگاه مییدیریت دانشییگاه جییامع امییام حسییین(ع) بابییت تییأمین امکانییات و تسییهیالت
آزمایشگاهی و از آزمایشگاه تحقیقات کس وکار دانشگاه تهران بابت ح ایت عل ی از این پژوهش ک ال
تقدیر و تشکر بهع ل میآید.

1. Social psychology
2. Webster & Sell
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و تدوین کت

علوم انسانی دانشگاهها (س ت) ،چاپ یازده .

شیری ،قاس علی ( ،)5633بررسی ارتباط عوامل فرهنگی و تخمین استراتژی رویارویی بکا تعکارض توسکط

کارکنان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،تهران :پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
کیانی ،به ن ( ،)5696کاربرد روشهای پیشرفته آماری در منابع طبیعی ،یزد :دانشگاه یزد.
مح دی ،شهناز ( ،)5632ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سالمت ع ومی دبیران مرد و زن شهر تهیران،
روانشناسی کاربردی ،دوره اول ،ش اره سوم.636-629 :
مشبکی ،اصغر ( ،)5634مدیریت رفتار سازمانی تحلیل کاربردی ارزشی از رفتار سازمانی ،تهران :نشر ترمه،
چاپ سوم.
مقی ی ،سیدمح د ( ،)5633سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،تهران :انتشارات ترمه ،چاپ دوم.
مثمنی ،منصور و قیومی ،علی ( ،)5692تحلیلهای آماری با استفاده از  ،SPSSتهران :نشر مثوّف.
مینویی ،فرزاد ( ،)5692رگرسیون به زبان ساده برای مدیران 54 ،اسفند  ،5692برگرفتیه از آناویکیا:
.https://analica.ir/intro-regression-for-managers
نکوییمقدم ،مح ود و پیرمرادی بزنجانی ،نیرگا ( ،)5632تعیارض سیازمانی و راهبردهیای میدیریت آن،
مدیریت فردا ،ش اره هجده .33-22 :
نکوییمقدم ،مح یود و پیرمیرادی بزنجیانی ،نیرگا ( ،)5632بررسیی رابطیه بیین ویژگییهیای شخصییتی
کارکنان و تعارض سازمانی (بینفردی) در سازمانهای دووتیی ،مکدیریت دولتکی ،دوره اول ،شی اره
اول.566-534 :
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( ،)5696راهنمای عمومی اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی
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