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Abstract
This study examines the effect of a fit between regulatory focus and goal orientation on
performance in a cognitive task. According to regulatory fit theory, a fit between regulatory
focus and goal orientation can have positive effects on performance. However, previous
studies in this area have produced conflicting results regarding the effect of regulatory fit on
performance. This study is quantitative and uses a lab experiment to address these conflicting
results. In total, 53 individuals participated in a 2x2 factorial design with two variables:
regulatory focus (2 levels: promotion, prevention) and goal orientation (two levels: eagerness,
vigilant). Research hypotheses were tested using a two-way analysis of variance. Results
showed that regulatory fit harms performance. This result is consistent with previous studies
which examined the effect of regulatory fit on performance in cognitive tasks such as brain
storming task and reducing decision making biases such as escalation of commitment and
sunk cost fallacy.
Keywords: Regulatory focus, Promotion focus, Prevention focus, Regulatory fit,
Performance
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چکیده
این مطالعه به بررسي تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي و راهبرد هدفگذاري بر عملکرد در یک فعاليت شناختي
ميپردازد .براساس نظریۀ تناسب تنظيمي ایجاد تناسب بين تمرکز تنظيمي و راهبرد هدفگذاري تأثير بسزایي بر عملکرد
افراد دارد .باوجودِاین ،در پژوهشهاي پيشين ،نتایج متضادي دربارۀ تأثير تناسب تنظيمي بر عملکرد افراد مشاهده شده
است .این پژوهش ،کمّي و از نوع آزمایشگاهي است و در آن  53شرکتکننده در یک طراحي دوعاملي  2*2با دو
سطح تمرکز تنظيمي (پيشبرنده ،بازدارنده) و دو سطح هدفگذاري (مشتاقانه ،هوشيارانه) شرکت کردند .فرضيات
پژوهش با روش تحليل واریانس دوعاملي تحليل شدند .یافتهها نشان داد تناسب تنظيمي تأثير منفي و معناداري بر عملکرد
دارد .این نتيجه با پژوهشهاي پيشين دربارۀ عملکرد در فعاليتهاي شناختي نظير طوفان فکري و پژوهشها در حوزۀ
کاهش سوگيريها و خطاهاي تصميمگيري نظير سوگيري تشدید تعهد و هزینۀ هدررفته مطابقت دارد.
واژگان کلیدی :تمرکز تنظيمي ،تمرکز پيشبرنده ،تمرکز بازدارنده ،تناسب تنظيمي ،عملکرد
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مقدمه

تا بیا اثربخشیي بيشیتر و سیرعت بیاستر کیار را بیه اتمیام

یکیییي از چالشهیییاي مهیییم در میییدیریت درک و

برسانند و کارمندان بیا تمرکیز بازدارنیده توانیایي آن را

شناخت عوامل انگيزشي اثرگذار بر عملکرد افراد اسیت

دارند تا کار را دقي تر و با در د خطاي کمتر بیه پاییان

1

رسییانند .مطالعییات وو 9و همکییاران ( )2008نشییان داد

افراد در زمیان تصیميمگيري یکیي از عوامیل انگيزشیي

تمرکز پيشبرنده با خلّاقيت رابطۀ مستقيم دارد درحالي

است که بر عملکرد افراد تأثير ميگذارد (کلر 2و بلس،3

که ،رابطیۀ معنیاداري بیين تمرکیز بازدارنیده و خلّاقيیت

 .)2006بییيش از دو دهییه اسییت کییه از نظریییۀ تمرکییز

وجود ندارد .در مطالعۀ دیگیري ،پژوهشیگران دریافتنید

تنظيمییي (هيگينییز )1998 ،1997 ،4ميگییذرد .تمرکییز

که تمرکز پيشبرنده در مقایسه با تمرکز بازدارنده تیأثير

تنظيمي نحوۀ دنبالکردن اهداف توسط افیراد را مطالعیه

مثبت و معناداري بر شکلگيري و ارائۀ ایدههاي خلّاقانیه

ميکنیید .زنییدگي افییراد طبی هدفگییذاري آنهییا پییيش

داشت (فریدمن 10و فارستر .)2001 ،11همچنين ،هنکیر

12

ميرود و در طي این مسير احساسیات ،افکیار ،انگيیزه و

و همکارانش ( )2015در پژوهشهیاي خیود یافتنید کیه

عملکرد افراد متأثر از تمرکز تنظيمیي آنهیا خواهید بیود

تمرکییز پيشبرنییده ميتوانیید باعییال ارتقییاي توانییایي

(هيگينز .)1997 ،این نظریه دو نوع تمرکز تنظيمیي را از

کارمندان در شناسایي مسئله ،جسیتوجوي اطالعیات و

هییم متمییایز ميکنیید :تمرکییز تنظيمییي پيشبرنییده 5و

افزایش خلّاقيت در آنها شود.

(هنیدیجاني و همکییاران .)2016 ،نییوع تمرکییز تنظيمییي

بازدارنده .6افراد با تمرکز پيشبرنده بيشیتر خواهیان ایین

یکییي از نظریییههاي ا ییلي مییرتبط بییا نظریییۀ تمرکییز

هسیتند کیه بیه دسیتاوردهاي بيشیتري دسیت یابنید و راه

تنظيمي ،نظریۀ تناسب تنظيمیي 13اسیت (هيگينیز،1997 ،

پيشییرفت و ارتقییا را بییا خلّاقيییت و اسییتفاده از فر ییتها

 .)2000 ،1998نظریۀ تناسب تنظيمیي بيیان ميکنید کیه

هموار کننید درحاليکیه افیراد بیا تمرکیز بازدارنیده در

بهمنظور افزایش اثربخشي در هدفگذاري و دستیابي

تالش هسیتند کیه خطاهیا را کیم کننید و در راهیي کیه

به اهداف ،باید بين تمرکز تنظيمي و هدفگذاري افیراد

انتخاب ميکنند ،ثابتقیدم باشیند (هيگينیز و همکیاران،

تناسب ایجاد شود .بهبياندیگر ،افراد با تمرکز پيشبرنده

.)2001

بهتر است اهدافي انتخاب کننید کیه بیر جنبیههاي مثبیت

پژوهشهاي متعددي درزمينۀ تأثير تمرکز تنظيمي بر

دسییتیابي بییه هییدف (راهبییرد هدفگییذاري از نییوع

عملکرد ،خلّاقيیت و اییدهپردازي کارکنیان انجیام شیده

مشتاقانه )14تمرکز داشته باشند .درمقابل ،افراد با تمرکیز

است .مطالعیات واسس 7و چین )2006( 8نشیان ميدهید

بازدارنده بهتر است اهدافي براي خود تعریف کننید کیه

تمرکییز پيشبرنییده باعییال بییاسرفتن عملکییرد و تمرکییز

بیییر جلیییوگيري از بیییروز جنبیییههاي منفیییي میییرتبط بیییا

بازدارنده باعال بیاسرفتن امنيیت و بروزنيیافتنِ اشیتباه در

دسییتنيافتن بییه هییدف (راهبییرد هدفگییذاري از نییوع

کار ميشود .کارمندان با تمرکز پيشبرنده قیادر هسیتند

هوشيارانه )15تمرکز داشیته باشیند .ایین نیوع تناسیب در
تمرکییز تنظيمییي فییرد و نحییوۀ هدفگییذاري کییه در

1. Regulatory focus
2. Keller
3. Bless
4. Higgins
5. Promotion focus
6. Prevention focus
7. Wallace
8. Chen

9. Wu
10. Friedman
11. Förster
12. Henker
13. Regulatory fit
14. Eagerness strategy
15. Vigilance strategy
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ا ییطالب بییه آن «تناسییب تنظيمییي» گفتییه ميشییود ،بییه

موضوعي ،بررسي پژوهشهاي انجامشده در ایران نشان

احساس بهتر و موفقيت ادراکشدۀ بيشتر در دسیتیابي

ميدهد این اثر نخستين پژوهشیي اسیت کیه بیه بررسیي

بییه هییدف و عملکییرد بهتییر منجییر ميشییود (هيگينییز و

تییأثير تناسییب تنظيمییي بییر عملکییرد در جامعییۀ ایییران

همکاران .)2001 ،مطالعات تجربي متعیددي مؤیید ایین

ميپردازد .باتوجهبه اهميت و اثرگیذاري نظرییۀ تناسیب

پيشبيني است (کلیر و بلیس 2006 ،شیاه 1و همکیاران،

تنظيمي بر انگيزش ،شناخت و رفتار افراد ،ایین پیژوهش

 1998ممرت 2و همکاران .)2010 ،در پژوهشیي ،تیأثير

در آشیینایي بيشییتر پژوهشییگران ایرانییي در حوزههییاي

تناسب تنظيمي بر عملکرد بررسي شد .در این پیژوهش،

مختلف علوم انساني با ایین نظرییه و بیهکارگيري آن در

تناسب تنظيمي به افزایش عملکرد انجاميد (کلر و بلس،

پژوهشهاي آتي اثرگذار خواهد بود (هيگينز و پينلیي،5

 .)2006شایان ذکر اسیت کیه برخیي پژوهشهیا نيیز بیه

 .)2020ازنظر روش پژوهش ،پژوهشهیاي آزمایشیي و

نتایج متفاوتي دربارۀ تأثير تناسیب تنظيمیي بیر عملکیرد

بهخصوص آزمایشگاهي در حوزۀ علوم انساني در اییران

دست یافتهاند .در پژوهشي ،پژوهشگران دریافتند که در

نسبتاً جدیید هسیتند و در سیالهاي اخيیر ،پژوهشیگران

فعاليییت طوفییاني 3فکییري گروههییایي کییه عدمتناسییب

تالشهییایي درجهییت آشیینایي ،گسییترش و توسییعۀ اییین

تنظيمي را تجربه ميکنند ،در مقایسه بیا گروههیایي کیه

روشهییا در حوزههییاي مختلییف علییوم انسییاني نظيییر

تناسییب تنظيمییي را تجربییه ميکننیید ،بهتییر ایییدهپردازي

روانشناسییي و مییدیریت انجییام دادهانیید (احمییدي 6و

ميکنند (ليوین 4و همکاران.)2016 ،

همکییاران .)2021 ،2020 ،بییهکارگيري روش پییژوهش

هدف از انجام این پژوهش ،بررسي تأثير تناسب بين

آزمایشي در طراحي مطالعات انساني به آشنایي بيشتر بیا

تمرکییز تنظيمییي (شییامل تمرکییز پيشبرنییده و تمرکییز

این روش و استفاده از مزایاي آن در ميیان پژوهشیگران

بازدارنده) و رهبرد هدفگذاري (شامل راهبرد مشتاقانه

ایراني کمک خواهد کیرد .بیهدليل مزاییاي متعیدد ایین

و هوشییيارانه) بییر عملکییرد افییراد بییا اسییتفاده از روش

روش ،پژوهشگران بسياري در سطح جهاني بر انجام این

پژوهش آزمایشگاهي است .سیؤال ا یلي پیژوهش ایین

نییوع پژوهشهییا در حوزههییاي مختلییف علییوم انسییاني و

است که در فعاليتهاي شناختي ،تناسب تنظيمي چگونه

رفتییاري تأکيیید داشییتهاند (پدسییاکوف 7و پدسییاکوف،8

بر عملکرد فرد اثیر ميگیذارد .تمرکیز تنظيمیي در ایین

 2019کالکوئيت .)2008 ،9ازجمله مزاییاي ایین روش،

پییژوهش به ییورت لحظییهاي در محییيط آزمایشیییگاه

ميتوان به توانایي بررسي رابطۀ علّي و معلولي با استفاده

دستکاري شد .گفتني است کیه ایین پیژوهش ،نخسیتين

از دسییتکاري متريرهییاي مسییتقل ،تخصییي

تصییادفي

پژوهشي اسیت کیه بیه بررسیي اثیر تناسیب بیين تمرکیز

نمونییهها ،کنتییرل شییرایط پییژوهش و حییذف متريرهییاي

تنظيمییي لحظییهاي و راهبییرد هدفگییذاري بییر عملکییرد

مییزاحم اشییاره کییرد (شییادیش 10و همکییاران2002 ،

افییراد در یییک فعاليییت شییناختي ميپییردازد .ازایننظییر،

وبستر 11و سل.)2014 ،12

پژوهش حاضر داراي نوآوري است و به افزایش دانیش
در این حوزه در سطح جهیاني کمیک ميکنید .ازمنظیر
1. Shah
2. Memmert
3. Brain storming
4. Levine

5. Pinelli
6. Ahmadi
7. Podsakoff
8. Podsakoff
9. Colquitt
10. Shadish
11. Webster
12. Sell
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تمرکییز تنظيمییي در دو حالییت مییزمن 6و لحظییهاي

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

7

نظریۀۀۀ تمرکۀۀظ تنظیمۀۀی :تمرکۀۀظ پیشبرنۀۀده

تعریییف ميشییود .هيگينییز ( )1997شییکلگيري تمرکییز

تمرکظ بازدارنده

تنظيمیي میزمن را ناشیي از سیبک تربيتیي والیدین افیراد

در مطالعات گذشته ،ارتباط بين نوع احساسات افراد
و رویکرد آنها در هدفگذاري بر عملکرد و رفتار آنهیا
در نظییر گرفتییه شییده اسییت (جییر  1و بریییف.)1996 ،2
عالوهبراین ،نگاه هميشگي روانشناسي به رفتار انسیانها
از «ا ل لذتجویي »3تبعيت ميکند .ا ول لذتجویي
در انسیییانها یعنیییي بيشیییينهکردن خوشیییي و لیییذت و
کمينهکردن ناراحتي و درد اما هيگينیز ( )1997توضیيح
ميدهد که ا ل لذتجویي ،بیه راهبردهیایي کیه افیراد
اتخاذ ميکنند تا به خوشي بيشتر و ناراحتي کمتر برسند،
اشیاره نميکنید بنیابراین ،هيگينیز بیراي تعرییف کامییل
انگيزه و رفتار انسان ،نظریۀ تمرکز تنظيمیي را ارائیه داد.
تمرکز تنظيمي با تجربۀ احساسات افراد مرتبط است کیه
زمينییهاي را بییراي درک بهتییر رویکییرد و رفتییار آنهییا در
محيطهییاي مختلییف فییراهم ميکنیید .خییودتنظيمي 4بییه
فرایندي برميگردد که در آن افراد بهدنبال تطبي رفتیار
و ادراک خود با اهیداف متناسیب هسیتند .طبی تمرکیز
تنظيمي ،بقاي انسان به دو نياز اساسي شامل نياز به رشید
و نياز به امنيیت وابسیته اسیت (هيگينیز  .)1997 ،تمرکیز
پيشبرنده بر نيازهاي مرتبط با رشید و پيشیرفت تمرکیز

ميداند .والدیني که توجه بيشتري به رشد بچههاي خود
دارند و کودکان خود را تشیوی بیه پيشیرفت ميکننید،
درواق ی تمرکییز پيشبرنییده را در فرزنییدان خییود شییکل
ميدهنیید .درمقابییل ،والییدیني کییه توجییه بيشییتري بییه
محافظت بچههاي خیود از خطیرات دارنید و آنهیا را بیه
قبول مسئوليت و دوري از خطا تشوی ميکننید ،تمرکیز
بازدارنده را در فرزندان خود پروراندهانید .شیکل دیگیر
تمرکز تنظيمي به ورت لحظهاي در فیرد القیا ميشیود.
بییهاینمعنا کییه هروقییت شییرایط و المانهییاي محییيط،
تحریککنندۀ نيازهایي همچون رشد و ارتقیا ،شناسیایي
ایدئالها و مزایا باشد ،فرد را بهسمت تمرکیز پيشبرنیده
سوق ميدهند .درعوض ،اگیر محرکهیاي محيطیي بیر
نيازهییاي امنيییت و دوري از شکسییتهاي بییالقوه تأکيیید
کنند ،تمرکز بازدارنده را به فرد القیا ميکننید (هيگينیز،
.)1997 ،1998
درزمينۀ ارتباط بين تمرکز بازدارنده و پيشبرنیده دو
دیدگاه وجود دارد .یک دیدگاه این اسیت کیه دو نیوع
تمرکیییز تنظيمیییي نميتواننییید همزمیییان اتفیییاق بيفتنییید
8

9

دارد و بر فعاليتهیایي متمرکیز اسیت کیه بیه پيشیرفت،

(سییینگوپتا و ژو  .)2007 ،بیییراي مثیییال ،اگیییر تمرکیییز

ارتقا و پاداش براي افراد منجر ميشود .تمرکز بازدارنده

پيشبرنده تحرییک شیود ،تمرکیز بازدارنیده به یورت

بییر نيازهییاي دوري از خطییا و انجییام و بهپایانرسییاندن

خودکار متوقف ميشود .دیدگاه دیگر آن است کیه دو

مسئوليتهایي که به فرد محوّل شده است ،مرتبط است.

نوع تمرکز تنظيمیي مسیتقل از هیم هسیتند (بروکنیر 10و

تمرکز بازدارنده بیر فعاليتهیایي تمرکیز دارد کیه کیار

هيگينییز .)2001 ،11دليییل ا ییلي آن هییم اییین اسییت کییه

5

12

بدون خطا انجام شود و به پایان رسانده شیود (هوسکيیا
و همکاران.)2006 ،

1. George
2. Brief
3. Principle of hedonism
4. Self-regulation
5. Dholakia

تمرکز پيشبرنده شبيه به سيستم برانگيختگیي رفتیاري

6. Chronic
7. Momentary
8. Sengupta
9. Zhou
10. Brockner
11. Higgins
)12. Behavioral arousal system (BAS
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است و تمرکیز بازدارنیده شیبيه بیه سيسیتم بازدارنیدگي

دررابطییهبا بهدسییتآوردن دسییتاوردهاي بيشییتر اسییت،

رفتییاري 1اسییت .سيسییتم برانگيختگییي رفتییاري مسییئول

تناسب تنظيمي احساس ميکنند .بههمينشیکل ،افیرادي

انگيییزه و حسییاس بییه نتیییایج مثبییت اسییت و سيسیییتم

که تمرکز تنظيمي بازدارنیده دارنید ،زمیاني کیه راهبیرد

بازدارندگي رفتاري مسئول کنترل و بازداري انگيزشي و

آنها متناسب با اجتناب از ریسک و خطیا باشید ،تناسیب

حساس به نتایج منفیي اسیت .ازآنجاکیه ایین دو سيسیتم

تنظيمي را تجربه خواهند کرد (هيگينز .)2001 ،بهشیکل

ساختار فيزیولوژیک متفاوت در سيسیتم اعصیاب انسیان

مشابه ،تناسب تنظيمي ميتواند با ایجاد تطاب بين تمرکز

دارند و تمرکز تنظيمي شبيه به این سيسیتم اسیت ،انیواع

تنظيمییي مییزمن و لحظییهاي فییرد اتفییاق بيفتیید (شییاه و

تمرکز تنظيمي نيیز سیاختاري متفیاوت و مسیتقل از هیم

همکییاران 1998 ،کلییر و بلییس .)2006 ،نظریییۀ تناسییب

دارند (گري.)1990 ،2

تنظيمي بر این امر تأکيد دارد که ایجیاد شیرایط تناسیب

براساس پژوهشهاي پيشين ،عوامل شخصیيتي نظيیر
اعتمادبهنفس ،برونگرایي 3و درونگرایي 4و اشیتياق بیه
تجربهکردن 5با تمرکز پيشبرنده رابطۀ مثبت و با تمرکز
بازدارنده رابطۀ منفي دارند (گرمن 6و همکاران.)2012 ،
همچنییين ،عییواملي نظيییر نگرانییي و روانرنجییوري 7بییا
تمرکز بازدارنده رابطۀ مثبت و با تمرکز پيشبرنده رابطۀ
منفییي دارنیید و خییوشبيني 8یکییي از مؤلفییههاي مهییم در
پیرورش تمرکیز پيشبرنیده اسیت (گیرمن و همکییاران،
 .)2012جییدول  1ویژگيهییاي دو تمرکییز پيشبرنییده و
بازدارنده را به ورت خال ه نشان ميدهد.
یکي از نظریههاي مرتبط بیا تمرکیز تنظيمیي ،نظرییۀ
تناسب تنظيمي است .نظریۀ تناسیب تنظيمیي بیر تناسیب
بين تمرکز تنظيمي افراد (تمرکز پيشبرنده (دنبالکننیدۀ
فر تها) و تمرکز بازدارنیده (اجتنیاب از ریسیک)) بیا
ابعاد مختلف موقعيت مانند راهبرد دستیابي به هدف یا
تناسب بين تمرکز تنظيمي مزمن و لحظهاي افیراد تأکيید

در مقایسییه بییا عدمتناسییب تنظيمییي ميتوانیید بییا ایجییاد
10

9

احساس درست ییا احسیاس بهتیر در فیرد (سیزاریو و
همکاران 2004 ،هيگينز )2002 ،2000 ،به لیذت بيشیتر
از انجام کیار (فیریتس و هيگينیز ،)2002 ،انگيیزۀ بیاستر
(اسپيگل 11و همکاران )2004 ،و بهبود عملکیرد (شیاه و
همکاران 1998 ،کلر و بلس )2006 ،منجر شود.
نظریۀ تناسب تنظيمي در بسیياري حوزههیا همچیون
بازاریابي ،روانشناسي ،علوم اجتمیاعي ،اقتصیاد و رفتیار
13

12

سازماني استفاده شده است (ورث و فارسیتر 2007 ،
14

کلیییر و بلیییس 2006 ،هیییاوس و همکیییاران.)2012 ،
تناسب تنظيمي تأثير عميقي بیر ارزییابي فیردي ،رفتیار و
ارادۀ رفتیییاري درزمينیییههایي همچیییون متقاعدسیییازي
16

15

(سییزاریو و همکییاران 2004 ،لییي و آکییر ،)2004 ،
17

18

رفتار خرید مشتري (اونت و هيگينیز  2003 ،هيگينیز
19

و همکیییاران )2003 ،و حیییوزۀ سیییالمت (راتمییین و
همکاران )2006 ،دارد .باتوجهبه هدف پیژوهش حاضیر

دارد .براسییاس اییین نظریییه ،افییراد بییا تمرکییز تنظيمییي
پيشبرنده زماني کیه راهبیردي را انتخیاب ميکننید کیه
)1. Behavioral inhibition system (BIS
2. Gray
3. Extroversion
4. Introversion
5. Openness to experience
6. Gorman
7. Neuroticism
8. Optimism

9. Feeling right
10. Cesario
11. Spiegel
12. Werth
13. Foerster
14. Haws
15. Lee
16. Aaker
17. Avnet
18. Higgins
19. Rothman
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که بررسي تأثير تناسیب تنظيمیي بیر عملکیرد اسیت ،در

بخش بعدي به پژوهشهاي مرتبط پرداخته ميشود.

جدول  .1ویژگیهای تمرکظ پیشبرنده و تمرکظ بازدارنده
تمرکز پيشبرنده

تمرکز بازدارنده

انگيزه

رشد ،ارتقا و بهنتيجهرساندن امور

امنيت ،اطمينان و مسئوليت

اهداف

بيشينهکردن ایدئالها و آرزوها

کاملکردن مسئوليتها و وظایف

پيامد

رسيدن به هدف و دستاوردهاي بيشتر

رسيدن به هدف ،دوري از خطا و ارتقا دقت

آزمییایش بعیید از سیینجش تمرکییز تنظيمییي مییزمن ،از

تناسب تنظیمی و تأثیر آن بر عملکرد
پژوهشهاي متعددي دربارۀ تأثير تناسب تنظيمي بیر

دانشآموزان خواسته شد که به سیؤاست ریاضیي پاسیخ

عملکرد در حوزههاي مختلف انجام شده است که نتایج

دهنییید .بیییهمنظور دسیییتکاري راهبیییرد هدفگیییذاري،

متفاوتي بههمراه داشته است .برخي از این آزمایشها بیه

دستورالعمل سؤاست ریاضي به دو نیوع مختلیف آورده

نتایج مثبت دست یافتهاند .براي مثال ،در پژوهش کلیر و

شیید .1 :ارائییۀ دسییتورالعمل و راهبییرد مشییتاقانه  .2ارائییۀ

بلس ( ،)2006در دو آزمایش تیأثير تناسیب تنظيمیي بیر

دسییتورالعمل و راهبییرد هوشییيارانه .در گییروه بییا راهبییرد

عملکرد شناختي بررسي شده شد (کلر و بلیس.)2006 ،

مشتاقانه ،به دانشآموزان گفته شد که در یورت پاسیخ

در آزمایش اول ،تناسیب بیين تمرکیز تنظيمیي میزمن و

درسییت بییه هییر سییؤال 1 ،امتيییاز مثبییت ميگيرنیید و

تمرکز تنظيمي لحظهاي افراد بر روي عملکیرد شیناختي

در ییورت پاسییخندادن یییا طلطجییوابدادن ،هيچگونییه

بررسي شد .عملکرد شناختي افراد با انجام ییک آزمیون

امتيیییاز منفیییي دربیییر نخواهییید داشیییت .در ادامیییۀ ایییین

ریاضي ارزیابي شد .بهمنظور دستکاري تمرکیز تنظيمیي

دستورالعمل به دانشآموزان گفته شد که بهترین راهبرد

لحظهاي ،شرکتکنندگان در دو گروه با تمرکز تنظيمي

براي کسب امتياز بيشتر این است که تا ميتواننید تیالش

پيشبرنده و بازدارنده در ابتدا ،توضيحي متناسب با نیوع

کنند و بیه سیؤاست بيشیتري پاسیخ دهنید .درمقابیل ،در

تمرکیز تنظيمییي هییدف دربییارۀ آزمییون ریاضییي مطالعییه

گروه با راهبرد هوشيارانه ،به دانشآموزان گفته شد کیه

کردند .در گروه با تمرکز پيشبرنده ،توضيح بدینگونه

بییهازاي پاسییخ ییحيح بییه هییر سییؤال 1 ،امتيییاز مثبییت و

بود که این آزمون ریاضي بهگونهاي طراحي شده اسیت

دراِزاي پاسخندادن یا طلطجیوابدادن بیه هیر سیؤال1 ،

که توانایي شناسایي توانمندي قوي ریاضیي را در افیراد

امتياز منفي خواهند گرفت و بهترین راهبرد بیراي دوري

دارد ،اما بيانگر توانیایي ضیعيف نيسیت .ایین تو یيف

از عملکرد ضعيف در آزمون این است که تیالش کننید

انگيزۀ دستیابي به عملکیرد مثبیت را در افیراد تقوییت

و از خطا دوري کننید .در ایین آزمیایش ثابیت شید کیه

ميکنیید .درمقابییل ،بییراي افییراد در گییروه بییا تمرکییز

تناسب تنظيمي تأثير مثبتي بر عملکرد دارد .نتایج این دو

بازدارنده ،توضيح بدینگونه بود که این آزمون ریاضیي

آزمایش مؤید تأثير مثبیت تناسیب تنظيمیي بیر عملکیرد

بهگونییهاي طراحییي شییده اسییت کییه توانییایي عملکییرد

بود .دانشآموزان با تجربۀ تناسب تنظيمي در مقایسیه بیا

بهشدت ضعيف ریاضي را دارد ،اما بيانگر توانایي قوي

دانشآمییوزان بییا تجربییۀ عدمتناسییب تنظيمییي عملکییرد

نيست .این تو يف انگيزۀ دوري از عملکرد ضیعيف را

بهتري را در آزمون ریاضي از خود نشان دادند.

در افراد تقویت ميکند.

بهطور مشابه ،در یک آزمایش دیگیر ،تیأثير تناسیب

در آزمایش دوم ،تأثير تناسیب بیين تمرکیز تنظيمیي

تنظيمي بیر روي عملکیرد ورزشیکاران بررسیي شید .در

مزمن و راهبرد هدفگذاري بررسیي شید .در طیي ایین

این آزمایش که بر روي  211ورزشکار ورت گرفت،
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نشان داده شد بازیکنان مهاجم بيشیتر تمرکیز پيشبرنیده

که عدمتناسب تنظيمي وجود داشت ،افراد براي رسیيدن

دارند و بازیکناني که در پست دفاع فعاليت دارند ،بيشتر

بییه ایییدهپردازي بهتییر و بيشییتر وق یت و انییرژي بيشییتري

تمرکز بازدارنده دارند .در این آزمایش عملکرد  20نفر

بگذارند (ليوین و همکیاران .)2016 ،بیههمينترتيب ،در

از بازیکنان فوتبال که مسئول زدن پنالتي بودند ،بررسیي

مطالعیییات فارسیییتر و همکیییاران (آزمیییایش )1998 ،3

شد .بازیکناني در شرایط تناسیب تنظيمیي در مقایسیه بیا

پژوهشگران تأثير مثبتي براي تناسب تنظيمي بر عملکیرد

بازیکنان در شرایط عدمتناسب تنظيمي ،عملکرد بهتیري

نيافتند.

داشتند (پلسنر 1و همکاران.)2009 ،

جییدول  2مجموعییهاي از آزمایشهییاي انجامشییده

باوجودِ دستیابي بیه نتیایج مثبیت در آزمایشهیاي

درزمينییۀ تییأثير تناسییب تنظيمییي بییر عملکییرد را نشییان

اشارهشییده در بییاس ،در تعییدادي دیگییر از آزمایشهییا

ميدهد .بررسي ایین مطالعیات نشیان ميدهید در بيشیتر

تناسب تنظيمي تأثير مثبت بر عملکیرد بیههمراه نداشیت.

پژوهشهاي انجامشده درزمينۀ تأثير تناسیب تنظيمیي بیر

براي مثال ،در یک آزمیایش ،تیأثير تناسیب تنظيمیي بیر

عملکیرد از تمرکییز تنظيمییي مییزمن اسییتفاده شییده اسییت

عملکرد افراد در گروههاي طوفان فکیري ارزییابي شید.

(براي مثال ،شاه و همکاران 1998 ،فارستر و همکیاران،

در این آزمایش ،در ابتدا براي دستکاري تمرکز تنظيمي

آزمایش اول و سوم .)1998 ،در پژوهشهیاي معیدودي

از گروهي از شرکتکنندگان خواسته شید کیه آمیال و

تمرکز تنظيمي لحظهاي در محيط آزمایشگاه دسیتکاري

آرزوهییاي خییود را فهرسییت کننیید (دسییتکاري تمرکییز

و تییأثير آن بررسییي شییده اسییت (بییراي مثییال ،فارسییتر و

پيشبرنده) و از گروه دیگر خواسته شد که مسیئوليتها

همکاران ،آزمیایش دوم) .در برخیي مطالعیات ،تناسیب

و وظییایف خییود را فهرسییت کننیید (دسییتکاري تمرکییز

بییين تمرکییز تنظيمییي مییزمن و لحظییهاي بییهعنوان معيییار

بازدارنده) .در ادامه نيز براي ایجاد تناسب تنظيمیي از دو

تناسب تنظيمي در نظیر گرفتیه شید (بیراي مثیال ،کلیر و

راهبییرد مشییتاقانه و هوشییيارانه اسییتفاده شیید .بییهمنظور

بلس .)2006 ،در برخي دیگر تناسب بين تمرکز تنظيمي

دستکاري راهبرد ،در گیروه اول بیه اعضیاي گروههیاي

و چهیارچوب فعاليیت ،نحیوۀ امتيیازدهي ییا نحیوۀ ارائییۀ

طوفان فکري گفته شد که تا ميتوانيد بدون انتقادکردن

پاداش بهمنظور سنجش تناسیب تنظيمیي در نظیر گرفتیه

ایدهپردازي کنيد (راهبرد مشتاقانه) .در گروه دوم گفتیه

شد (شاه و همکاران 1998 ،پلسنر و همکیاران.)2009 ،

شد از ایدهپردازي هراسي نداشته باشيد و مراقیب باشیيد

بررسي کلي این مطالعات همچنين نشان ميدهد که تنها

از کسییي انتقییاد نکنيیید (راهبییرد هوشییيارانه) .در اییین

پییژوهش ليییوین و همکییاران ( )2016بییه بررس یي تییأثير

آزمایش عملکرد گروههاي طوفان فکري از جنبۀ ميیزان

تناسیییب بیییين تمرکیییز تنظيمیییي لحظیییهاي و راهبیییرد

زمییاني کییه افییراد بییراي ایییدهپردازي گذاشییتند ،تعییداد

هدفگییذاري پرداختییه اسییت .بییهعالوه ،هيچیییک از

ایدهها ،کيفيت هر ایده و ميزان تنوع ایدهها در هر گروه

پژوهشهییا بییه بررسیي اییین تییأثير بییر عملکییرد شییناختي

بررسي شد .نتایج ایین آزمیایش نشیان داد گروههیاي بیا

نپرداخته است .عالوهبراین ،مرور ایین پژوهشهیا نشیان

عدمتناسب تنظيمیي عملکیرد بهتیري را از گروههیاي بیا

ميدهد که تاکنون پژوهشیي در اییران بیه بررسیي تیأثير

تناسب تنظيمي نشان دادند .علت ایین امیر ممکین اسیت

تناسییب تنظيمییي بییر عملکییرد افییراد نپرداختییه اسییت.

آن باشد کیه افیراد در حالیت تناسیب تنظيمیي احسیاس

برایناساس ،پژوهش حاضر ،نخستين پژوهشي است کیه

رضایتمندي بيشتري دارند و همين باعال ميشیود کیه از

به بررسي این اثر به ورت آزمایش آزمایشیگاهي و در

ایدهپردازي دست بردارند در ورتيکه در گروههیایي

جامعۀ ایران ميپردازد و ميتوانید بیه افیزایش دانیش در

1. Plessner
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این حوزه ،هم در سطح جهیاني و هیم در اییران کمیک

کند.

جدول  .2مطالعات انجامشده درزمینۀ تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد
پژوهشگران (سال
پژوهش)
شاه و همکاران

موضوع پژوهش

شیوۀ انجام آزمایش

یافتههای پژوهش

تأثير تناسب تنظيمي

در دو آزمایش ،با سنجش تمرکز تنظيمي مزمن،

تناسب تنظيمي تأثير مثبت بر عملکرد در

()1998

بر عملکرد در بازي

تناسب بين تمرکز تنظيمي مزمن و چهارچوب

بازي آناگرام داشت.

آناگرام

مشوّق مالي بر عملکرد افراد در بازي آناگرام
بررسي شد.

فارستر و همکاران

تأثير تناسب تنظيمي

در آزمایش اول ،تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي

تناسب تنظيمي تأثير مثبت بر عملکرد در

( )1998آزمایش اول

بر عملکرد در بازي

مزمن و نوع فعاليت حرکتي متناسب یا نامتناسب با

بازي آناگرام داشت.

و دوم

آناگرام

تمرکز تنظيمي بر عملکرد در یک تست آناگرام
بررسي شد .در آزمایش دوم ،تمرکز تنظيمي
به ورت لحظهاي دستکارس شد و اثر تناسب بين
تمرکز تنظيمي لحظهاي و فعاليت حرکتي بر
عملکرد در تست آناگرام بررسي شد.

فارستر و همکاران

تأثير تناسب تنظيمي

در این آزمایش ،با سنجش تمرکز تنظيمي مزمن،

تناسب تنظيمي تأثيري بر عملکرد در بازي

آزمایش

بر عملکرد در بازي

تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي مزمن با چهارچوب

آناگرام نداشت.

سوم

آناگرام

امتيازدهي و راهبرد دستیابي به هدف بررسي شد.

کلر و بلس ()2006

تأثير تناسب تنظيمي

در آزمایش اول ،تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي

تناسب تنظيمي تأثير مثبت بر عملکرد در

بر عملکرد شناختي

مزمن و تمرکز تنظيمي لحظهاي بر عملکرد

آزمون ریاضي داشت.

()1998

شرکتکنندگان در یک آزمون ریاضي بررسي شد.
در آزمایش دوم ،تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي
مزمن و چهارچوب امتيازدهي بررسي شد.
پلسنر و همکاران

تأثير تناسب تنظيمي

بعد از سنجش تمرکز تنظيمي مزمن ،تأثير تناسب

بازیکناني که تناسب تنظيمي را تجربه

()2009

بر عملکرد ورزشي

تنظيمي بين تمرکز تنظيمي مزمن و چهارچوب

کردند ،عملکرد بهتري نسبت به گروههایي

فعاليت بر عملکرد بازیکناني که مسئول زدن ضربۀ

داشتند که تناسب تنظيمي را تجربه نکردند.

پنالتي بودند ،بررسي شد.
ممرت و همکاران

تأثير تناسب تنظيمي

تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي مزمن و لحظهاي بر

افراد در شرایط تناسب در مقایسه با

()2010

بر توجه

توجه افراد در یک بازي آزمایشي بررسي شد.

عدمتناسب تنظيمي عملکرد بهتري از جنبۀ

ليوین و همکاران

تأثير تناسب تنظيمي

در این آزمایش تأثير تناسب بين تمرکز تنظيمي

گروههایي که تناسب تنظيمي را تجربه

()2016

بر عملکرد در طوفان

لحظهاي و راهبرد طوفان فکري بر عملکرد در یک

نکردند ،نسبت به گروههایي که تناسب

فکري

فعاليت طوفان فکري از جنبۀ ایدهپردازي بررسي

تنظيمي را تجربه کرده بودند ،عملکرد بهتري

شد.

از جنبۀ ایدهپردازي در فعاليت طوفان فکري

توجه از خود نشان دادند.

از خود نشان دادند.

روشهۀۀای سۀۀنجش تمرکۀۀظ تنظیمۀۀی و ایجۀۀاد

سنجش تمرکیز تنظيمیي میزمن 1و دسیتکاري لحظیهاي

تناسب تنظیمی
روشهاي مختلفي براي سنجش تمرکیز تنظيمیي در

تمرکز تنظيمیي تقسیيم ميشیوند .در روش اول ،تمرکیز

مناب وجود دارد .این روشهیا بیه دو دسیتۀ کلیي شیامل

2

1. Chronic regulatory focus
2. Momentary priming
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رزا هندیجاني و محمد عرب

تنظيمي مزمن یا ذاتي فیرد به یورت خوداظهیاري و بیا

در کلمییات مییرتبط بییا تمرکییز تنظيمییي پيشبرنییده یییا

استفاده از پرسشنامههاي استاندارد موجود در این حیوزه

بازدارنده را تکميل ميکنید (لیي 12و همکیاران،2010 ،

انییدازهگيري ميشییود .برخییي از سیینجههاي اسییتاندارد

آزمیایش  .)3نتییایج فراتحليیل انجامشییده بیر روي انییواع

تمرکییز تنظيمییي مییزمن عبارتانیید از :پرسشیینامۀ فییردي

تمرکز تنظيمي و تأثير آن بر انگيزه و عملکرد نشیان داد

(اونییت 1و هيگينییز ،)2006 ،2پرسشیینامۀ تمرکییز تنظيمییي

دستکاري تمرکز تنظيمي در مقایسه بیا سینجش تمرکیز

(هانگ 3و لیي ،2008 ،4مطالعیۀ  )3و مقيیاس سکوود

5

تنظيمییي مییزمن انییدازۀ اثییر قییويتري بییر روي انگيییزه و

(ژائو 6و پکمن .)2007 ،7تمرکز تنظيمي مزمن در طیي

عملکییرد دارد .بییهعالوه ،روش دسییتکاري مییوقعيتي در

مراحل رشد انسیان بیا تأثيرپیذیري از خیانواده ،اجتمیاع،

مقایسه با روش دستکاري خودانجیام اثربخشیي بیاستري

مدیران محل کار ،معلمان و نظایر آن بیه وجیود ميآیید

بر انگيزه و عملکرد داشته است (موتيکیا 13و همکیاران،

(هانگ و لي.)2008 ،

 .)2014براسییاس اییین نتییایج ،در اییین پییژوهش از روش

در روش دسییتکاري لحظییهاي تمرکییز تنظيمییي در
محيط آزمایشگاه و در زمان انجیام آزمیایش به یورت
لحظهاي توسط پژوهشگر دستکاري ميشیود و بهشیکل
موقییت در حالییت پيشبرنییده یییا بازدارنییده قییرار داده
ميشیییود .یکیییي از رویکردهیییاي معمیییول ایییین روش

دسییتکاري لحظییهاي از نییوع مییوقعيتي بییهمنظور سیینجش
تمرکز تنظيمي افراد استفاده شده است.
در ایجاد تناسب تنظيمي ،پژوهشیگران از روشهیاي
مختلف استفاده کردهاند .در برخي مطالعات تناسب بیين
تمرکز تنظيمي مزمن و لحظهاي در افیراد بیهعنوان روش

دستکاري خودانجام 8است که در آن دستکاري تمرکیز

ایجاد تناسب تنظيمي استفاده شده است (براي مثال ،کلر

تنظيمییي توسییط خییود فییرد انجییام ميشییود .در روش

و بلییس 2006 ،ممییرت و همکییاران .)2010 ،در اطلییب

خودانجیام ،بیراي مثیال ،فیرد خیود را در ییک موقعيیت

مطالعات ،تناسب تنظيمي بين تمرکیز تنظيمیي و شیرایط

مرتبط با تمرکز تنظيمي پيشبرنیده ییا بازدارنیده ابیراي

انجام فعاليت نظير نوع راهبرد هدفگذاري ،چهارچوب

مثییال ،موقعيییت بییرد یییا باخییت در یییک مسییابقه تصییور

پيام ،نحیوۀ امتيیازدهي ییا پرداخیت مشیوّق میالي (بیراي

ميکند (آکر و لي ،2006 ،آزمایشهاي  2تیا  .)4روش

مثییال ،شییاه و همکییاران 1998 ،فارسییتر و همکییاران،

دیگر ،تحریک موقعيتي 9است که فرد در یک موقعيیت

 )1998ایجاد ميشود .باتوجهبه مشیخ

آزمایشي قرار ميگيیرد و فعیاليتي را انجیام ميدهید کیه

از جنبۀ نحوه و روش انجام کار ،در ادامیه بیه روش دوم

پژوهشگران به او محوّل کردهاند .براي مثال ،یک بیازي

پرداختییه ميشیییود و رویکردهیییاي مختلیییف در نحیییوۀ

مییارپيچ را در شییرایط پيشبرنییده (دسییتیابي بییه یییک
جیایزه) یییا بازدارنییده (فییرار از شییرایط پرخطییر) تکميییل
ميکند (ژنگ 10و ميتیال )2007 ،11ییا حیروف جااُفتیاده
1. Avnet
2. Higgins
3. Hong
4. Lee
5. Lockwood Scale
6. Zhao
7. Pechmann
8. Self-induced priming
9. Situation-induced priming
10. Zhang
11. Mittal

بودن روش اول

دسییتکاري شییرایط انجییام فعاليییت بییراي ایجییاد تناسییب
تنظيمي بررسي ميشود.
بیییراي دسیییتکاري در شیییرایط انجیییام فعاليیییت از
روشهییاي مختلفیي اسییتفاده ميشییود .دو روش معمییول
مدل برانگيختگي ممتد 14و برانگيختگي انطباقي 15است.
در روش برانگيختگییي ممتیید ،افییراد در یییک فراینیید
12. Lee
13. Motyka
14. Sustaining type of prompting
15. Matching type of prompting
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تصميمگيري شرکت ميکنند که با جهتگيري تمرکیز

دسییتهبندي ميشییود .روش تناسییب مسییتقل معمییوسً بییا

تنظيمیییي آنهیییا مطابقیییت دارد (تناسیییب) ییییا نیییدارد

اسییتفاده از یییک فعاليییت بییهطراحيِ فییریتس 7و هيگينییز

8

(عدمتناسب) (آکر و لي .)2006 ،براي مثال ،در مطالعیۀ

( )2002انجام ميشود که در آن شیرکتکنندگان ییک

اونییت و هيگينییز ( )2006از شییرکتکنندگان بییا تمرکییز

هدفي را که تمایل دارند به آن دست پيدا کنند و برخیي

تنظيمي پيشبرنده و بازدارنده خواسته شد که برنیدهایي

راههایي را که ميتوانند با استفاده از آنها بیه ایین هیدف

از یییک محصییول کِییرِم ییورت را براسییاس واکیینش

برسند ،بيان ميکنند .بهطور مشیخ

 ،شیرکتکنندگان

احساسي یا ادارکي ارزیابي کنند .ایین روش دسیتکاري

یک آرزو/هیدف اییدئال (تمرکیز پيشبرنیده) ییا ییک

در شرایط انجام فعاليت براساس نتایج یک مطالعۀ قبلیي

مسییئوليت/وظيفه (تمرکییز بازدارنییده) را کییه در ذهیین

انجام شد کیه نشیان میيداد افیراد بیا تمرکیز پيشبرنیده

دارند ،عنوان ميکنند .سپس ،راهبردهایي را که کمیک

تمایل بيشتري به قضاوت براساس احساسات دارند .حال

ميکننیید تییا اطمينییان حا ییل کننیید همییهچيز بییهخوبي و

آنکه ،افراد بیا تمرکیز بازدارنیده در قضیاوتهاي خیود

درسییتي پییيش خواهیید رفییت (راهبییرد مشییتاقانه) یییا

بيشتر به منط و استدسل تکيیه ميکننید (فیم 1و اونیت،2

راهبردهایي را که با آن اطمينان حا ل ميکنند که هيچ

 .)2004روش دیگر ،برانگيختگي انطباقي است .در ایین

اتفییاق بییدي نميافتیید (راهبییرد هوشییيارانه) فهرسییت

روش ،شرایط انجیام آزمیایش بیه ایین گونیه اسیت کیه

ميکننیید .حا لضییرب اییین دو دسییتکاري دو حالییت

موقعيتي در پيش روي فرد قرار داده ميشود کیه میرتبط

تناسب (پيشبرنده/مشیتاقانه ،بازدارنده/هوشیيارانه) و دو

با تمرکز تنظيمیي پيشبرنیده ییا بازدارنیده اسیت (لیي و

حالییت عدمتناسییب (پيشبرنییده /هوشییيارانه ،بازدارنییده/

آکر .)2006 ،براي مثال ،به فرد پيامي نشان داده ميشود

مشتاقانه) ایجاد ميکند .بعد از این فعاليت ،فعاليت ا لي

که در آن مزایاي انجام یک فعاليت (براي مثیال ،اثیرات

آزمایش به افراد توضيح داده ميشود .فرض بر آن است

مثبییت مصییرف آبميییوه بییراي سییالمتي) بییراي ایجییاد

که تجربۀ تناسب یا عدمتناسب از بخش اول آزمایش به

موقعيت پيشبرنده یا مضرات انجامنیدادن ییک فعاليیت

بخش دوم انتقال پيدا ميکند و بیر عملکیرد ییا واکینش

(براي مثیال ،عواقیب مصیرفنکردن آبميیوه در بیروز

فرد در این بخش تأثير ميگذارد .این روش در بسیياري

بيماري) براي ایجاد موقعيت بازدارنده ذکیر شیده اسیت

از مطالعات بیا موفقيیت اسیتفاده شیده اسیت (سیزاریو و

(لي و آکر.)2004 ،

همکاران 2004 ،کوئنيگ 9و همکاران.)2009 ،

یکي دیگیر از تفاوتهیا در نیوع دسیتکاري تناسیب

در روش یکپارچییه ،دسییتکاري تناسییب تنظيمییي

تنظيمي براساس مستقلبودن یا نبودن دسیتکاري تناسیب

بهعنوان جزئي از فعاليت ا لي آزمیایش و در درون آن

تنظيمي از بخش انجام فعاليت ا لي آزمایش اسیت کیه

انجام ميشود (براي مثال ،کوئنيگ و همکاران.)2009 ،

در آن معيارهاي مرتبط با عملکرد وي سنجش ميشیود.

انجییام تناسییب در اییین روش بخشییي از فعاليییت ا ییلي

برایناساس ،نوع آزمایش به دو روش مستقل( 3هانگ و

پژوهش اسیت و بهگونیهاي انجیام ميشیود کیه بیا نیوع

ل یي )2008 ،و یکپارچییه( 4مییورالي 5و پییانس)2009 ،6

تمرکز تنظيمي درونیي فیرد ییا بیا محتیواي انگيزشیي ییا
نتيجۀ فعاليت همراستا شود (سزاریو و همکیاران2004 ،

1. Pham
2. Avent
3. Incidental
4. Integral
5. Mourali
6. Pons

7. Freitas
8. Higgins
9. Koenig
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لي و آکر .)2004 ،در پیژوهش کلیر و بلیس ( )2006از

اما شایان ذکر است که آزمایشهاي انجامشده درزمينیۀ

روش یکپارچیییییه اسیییییتفاده شییییید .در ایییییین روش

تناسب تنظيمي و عملکرد نتایج متفیاوتي را دربیر داشیته

شییرکتکنندگان یییک آزمییون ریاضییي انجییام دادنیید.

است .در یکي از آزمایشهیاي یورتگرفته عملکیرد

تمرکییز تنظيمییي بهاینشییکل دسییتکاري شیید کییه در

افیراد شیرکتکننده بیا سییؤاست ریاضیي سینجيده شییده

تو يف آزمون ریاضي به توانایي آن در شناسایي افیراد

اسییت .در اییین آزمییایش بعیید از انییدازهگيري تمرکییز

با توانمندي ریاضي باس (تمرکیز پيشبرنیده) و افیراد بیا

تنظيمي مزمن افراد ،سؤاست ریاضي داده شده است کیه

توانمندي ریاضي پایين (تمرکز بازدارنده) اشیاره شید و

دو دسیییییتورالعمل متفیییییاوت بیییییهمنظور دسیییییتکاري

بییییهمنظور دسییییتکاري هدفگییییذاري دسییییتورالعمل

هدفگییذاري بییراي پاسییخگویي بییه آن بییراي افییراد

جوابدادن به سیؤاست ریاضیي بهگونیهاي بیود کیه بیه

مشخ

شد .نتایج ایین آزمیایش نشیان داد افیرادي کیه

نحوۀ هدفگذاري شیرکتکنندگان جهیت میيداد .بیه

تمرکز تنظيمي مزمن آنها همراستا با هدفگذاري بیوده

گروه با هدفگذاري پيشبرنده (مشتاقانه) گفته شد کیه

است ،عملکرد بهتري داشتهاند (کلر و بلیس .)2006 ،در

بهترین راهبرد براي گرفتن امتياز بيشتر این اسیت کیه تیا

آزمایش دیگري نتایج نشان داد تناسیب تنظيمیي ،یعنیي

جایي که ميتوانيد سؤال بيشیتري حیل کنيید .درمقابیل،

افراد با تمرکز پيشبرنیده و راهبیرد مشیتاقانه و همچنیين

بییراي گییروه بییا هدفگییذاري بازدارنییده (هوشییيارانه)

افراد با تمرکز بازدارنیده و راهبیرد هوشیيارانه نسیبت بیه

دسییتورالعمل بدینگونییه بییود کییه بهتییرین راهبییرد بییراي

افییراد پيشبرنده یهوشيارانه و بازدارنده یمشتاقانه ،تییأثير

گرفتن امتياز بيشتر دوري از خطا است.

مثبتي بر عملکرد ورزشکاران دارد .بازیکناني که تناسب

انتخییاب نییوع و روش دسییتکاري تمرکییز تنظيمییي و

تنظيمي را تجربه کرده بودند ،نسبت بیه دیگیر بازیکنیان

ایجاد تناسیب تنظيمیي در ایین پیژوهش براسیاس نتیایج

کییه تناسییب تنظيمییي را تجربییه نکییرده بودنیید ،عملکییرد

فراتحليل موتيکا و همکاران ( )2014انجام شید .در ایین

بهتري داشتند (پلسنر و همکاران.)2009 ،

فراتحليل بيش از  360آزمایش درزمينۀ تمرکیز تنظيمیي

باوجودِاین ،در پژوهشي دیگر نتایج نشان داد تناسب

بررسي شده و از جنبههاي مختلف تحليیل شیده اسیت.

تنظيمي بر عملکرد تأثير منفي دارد .در این آزمایش کیه

باتوجهبه نتیایج ایین فراتحليیل و ميیزان اثربخشیي انیواع

در گروههاي طوفان فکري انجام شد ،گروههایي کیه بیا

مختلف روشهاي بهکاررفته ،در ایین پیژوهش از روش

عدمتناسب تنظيمي (بهبياندیگر ،گروههایي کیه تمرکیز

موقعيتي براي دسیتکاري تمرکیز تنظيمیي اسیتفاده شید.

پيشبرنییدۀ آنهییا همراسییتا بییا راهبییرد هوشییيارانه بییود و

بییراي دسییتکاري هدفگییذاري از روش برانگيختگییي

همچنين تمرکز بازدارندۀ آنها همراستا با راهبرد مشتاقانه

ممتد و در طراحي آزمایش از روش یکپارچه اسیتفاده

بود) عملکرد بهتیري داشیتند .براسیاس ایین مقالیه علیت

شد.

احتمالي بروز ایین اتفیاق آن اسیت کیه افیراد بیا تجربیۀ

روششناسی پژوهش
تأثیر تمرکظ تنظیمی و راهبرد هدفگذاری بر
عملکرد
همانطور که در مباني نظیري پیژوهش بیدان اشیاره
شد ،تناسب تنظيمي بر عملکرد افیراد تأثيرگیذار اسیت

تناسب تنظيمیي احسیاس رضیایتمندي بيشیتري دارنید و
بهدليل ایجادنشدن حیس نارضیایتي از وضیعيت موجیود
تییالش زی یادي درراسییتاي فعاليییت محوّلشییده و یییافتن
راهکارهایي براي بهبود رضایت خود نميکنند (ليوین و
همکاران .)2016 ،باتوجهبه وجود نتایج متضیاد در تیأثير
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تناسب تنظيمي بر عملکرد ،دو فرضيۀ رقيب بهشرب زییر

نمونهها به گروههاي مختلف آزمایشي ،کنترل متريرهاي

خواهند بود.

اثرگذار و نیامرتبط بیا فرضیيات پیژوهش رعاییت شیده

فرضۀۀیۀ  -1الۀ ) هدفگییذاري متناسییب بییا تمرکییز

است (احمدي و همکاران 2020 ،وبستر و سل.)2014 ،

تنظيمییي (تناسییب تنظيمییي) موجییب افییزایش عملکییرد

این پژوهش در آزمایشگاه تحقيقات کسبوکار

ميشود.

دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران و با استفاده از نرمافزار

فرضیۀ  -1ب) هدفگذاري متناسب با تمرکز تنظيمي

مدیالب 1طراحي و اجرا شد.

(تناسب تنظيمي) موجب کاهش عملکرد ميشود.
روند انجام آزمایش

روش پژوهش
بییهطورکلي روشهییاي پییژوهش در علییوم رفتییاري

فرضيات پژوهش با اسیتفاده از طراحیي دوعیاملي بیا

باتوجهبییه هییدف پییژوهش و نحییوۀ گییردآوري دادههییا

دو متريییر به ییورت ( 2تمرکییز تنظيمییي :پيشبرنییده ی یا

دسییتهبندي ميشییوند .پییژوهش حاضییر ازنظییر هییدف

بازدارنده) × ( 2راهبرد پيشبرنده ییا راهبیرد بازدارنیده)

کییاربردي و ازنظییر شییيوۀ گییردآوري دادههییا پییژوهش

بررسي شد .مشارکتکنندگان به ورت کامالً تصادفي

آزمایشییي از نییوع آزمایشییگاهي بییا طراحییي دوعییاملي

در یکي از  4گروه( 2مطاب بیا جیدول  )3قیرار گرفتنید.

بينفییردي اسییت کییه در آن تییأثير تعییاملي بییين دو متريییر

مطاب جدول تمرکیز تنظيمیي و راهبردهیاي تعيينشیده

تمرکییز تنظيمییي و جهییتگيري در هدفگییذاري بییر

براي هر گروه متفیاوت بیود .در ابتیدا شیرکتکنندگان

عملکرد سنجيده ميشود .روش پژوهش آزمایشي یکیي

اطالعات مرتبط با آزمایش و روند انجام کیار را مطالعیه

از روشهاي مهم و پایهاي در بررسیي فرضیيات علّیي و

کردند و در ورت رضیایت فیرم را امضیا کردنید و بیه

معلییولي در حییوزۀ مییدیریت و علییوم انسییاني محسییوب

آزمایشگر تحوییل دادنید .پیس از آن ،بیهمنظور ایجیاد

ميشییود و در سییالهاي اخيییر پژوهشییگران زیییادي بییر

دستکاري مربوط به تمرکز تنظيمي به شیرکتکننیدگان

اسییتفاده از اییین روش پییژوهش در حوزههییاي مختلییف
مدیریت نظير رفتار سازماني ،انگيزش و بهبیود عملکیرد
تأکيیید فییراوان داشییتهاند (احمییدي و همکییاران2020 ،
پدساکوف و پدساکوف 2019 ،کالکوئيیت .)2008 ،از
مهمترین مزایاي این روش ،ميتیوان بیه امکیان بررسیي
رابطۀ علّي و معلولي بين متريرهاي پیژوهش اشیاره کیرد
(شادیش و همکیاران .)2002 ،هیدف پیژوهش حاضیر،
بررسي تأثير تناسب تنظيمي بر عملکرد است که از نیوع
بررسییي رابطییۀ علّییي و معلییولي بییين متريرهییاي پییژوهش
است ازایینرو ،روش پیژوهش استفادهشیده (آزمیایش
آزمایشگاهي) براي آن مناسب است .گفتنیي اسیت کیه
در اییین پییژوهش ،ا ییول پایییهاي در طراحییي آزمییایش
شامل دستکاري متريرهیاي مسیتقل ،تخصیي

تصیادفي

 12لرت مربوط به ایدئالها و اتفاقات مثبیت (دسیتکاري
تمرکییز تنظيمییي پيشبرنییده) یییا مسییئوليتها و وظییایف
(دستکاري تمرکز تنظيمي بازدارنده) نشان داده شد .بعد
از ایین مرحلییه ،بییهمنظور بررسییي اثییر دسییتکاري ،3یییک
پرسشنامۀ 6سؤالي به افیراد داده شید تیا اطمينیان حا یل
شود که دستکاري تمرکز تنظيمي با موفقيت انجام شیده
است و تمرکز تنظيمیي میوردنظرِ آزمیایشگر در افیراد
اتفاق افتاده است .بعد از این مرحلۀ پرسشینامه ،بیهعنوان
مترير کلي از شیرکتکنندگان دربیارۀ عالقیه و توانیایي
آنها در جوابدادن به سؤاست ریاضي پرسیيده شید .در
گام بعدي ،شرکتکنندگان به  10سؤال ریاضیي پاسیخ
1. MediaLab
2. Condition
3. Manipulation check
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دادنیید .در مرحلییۀ آخییر سییؤاست جمعيتشییناختي از
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شرکتکنندگان پرسيده شد.

جدول  :3جدول طرح آزمایش گروههای تناسب تنظیمی و عدمتناسب تنظیمی
تمرکز پيشبرنده

تمرکز بازدارنده

راهبرد مشتاقانه

گروه 1

گروه 3

راهبرد هوشيارانه

گروه 2

گروه 4

متغیرهای پژوهش
متريرهاي مستقل پیژوهش شیامل تمرکیز تنظيمیي و
راهبرد هدفگذاري هستند .بهمنظور دستکاري 1تمرکیز

اتفاقات منفي تمرکز داشتند یا خير .هدف از ارائۀ چنیين
پرسشنامهاي این بود که از دستکاري تناسب تنظيمیي در
شرکتکنندگان اطمينان حا ل شود.

تنظيمي در مشارکتکنندگان از روشهایي استفاده شید

بیییییییهمنظور دسیییییییتکاري هدفگیییییییذاري در

کییه لییي و همکییاران (آزمییایش  )2010 ،3و همچنییين

شرکتکنندگان ،افیراد در گروههیاي هدفگیذاري بیا

راماناتهان 2و دار )2010( 3از آنها اسیتفاده کیرده بودنید.

راهبییرد مشییتاقانه و هوشییيارانه قییرار گرفتنیید .بییا ارائییۀ

براي ایجاد هریک از راستاهاي تمرکز تنظيمي  12لریت

سناریوهاي مرتبط ،به هدفگذاري آنها جهت داده شد.

به مشارکتکنندگان نمایش داده شد .این روش از نیوع

شرکتکنندگان باید از طيف  1تا  7به  5راهبیرد کیه بیه

روشهییاي دسییتکاري لحظییهاي از نییوع مییوقعيتي بییراي

آنها نمایش داده ميشد ،نمره ميدادند .در گروههاي بیا

سیینجش تمرکییز تنظيمییي در آزمایشییگاه اسییت .دليییل

هدفگیییییذاري از نیییییوع راهبیییییرد مشیییییتاقانه ،بیییییه

استفاده از این روش آن است کیه طبی مقالیۀ فراتحليیل

شرکتکنندگان گفته شد :براي اینکه در ترم آتي معدل

براي سینجش جنبیههاي رفتیاري ،روش القیاي میوقعيتي

 20کسب کنيد ،به هرییک از راهبردهیایي کیه بیه شیما

نسبت به روشهاي اندازهگيري تمرکز تنظيمیي میزمن و

نمایش داده ميشود ،نمره بدهيد .در گروههاي با راهبرد

دستکاري لحظهاي خودانجام اثربخشي بيشتري بر قصید

هوشيارانه ،به شرکتکنندگان گفته شد :بیراي اینکیه در

و رفتار افراد داشته اسیت (موتيکیا و همکیاران)2014 ،

تییرم آتییي از مشروطشییدن دوري کنيیید ،بییه هریییک از

بنابراین ،طب روش استفادهشیده در آزمایشهیاي لیي و

راهبردهایي که به شما نمایش داده ميشود ،نمره دهيید.

راماناتهان ،از مشارکتکنندگان خواسته شد که لرات را

بییا اییین کییار هدفگییذاري مییوردنظر آزمایشییگر در

بهدقت مشاهده کنند و بیه معنیاي لریت بيندیشیند .بیراي

شییرکتکنندگان دسییتکاري شیید .راهبردهییاي مشییتاقانه

ایجاد تمرکز پيشبرنده  12لریت مربیوط بیه اییدئالها و

شامل انجام بيدرنگ تکاليف و حاضرشدن سر کالس،

آرزوهییا ماننیید پيشییرفت ،ارتقییا و بییراي ایجییاد تمرکییز

و درمقابییییل ،راهبییییرد هوشییییيارانه شییییامل دوري از

بازدارنده  12لرت مربوط بیه باییدها و مسیئوليتها نظيیر

حاضرنشدن سر کیالس و ییا بهتعوی نينیداختن تکیاليف

الزامییات و وظيفهشناسییي در نظییر گرفتییه شیید .بییهمنظور

بود (فریتز و هيگينز .)2002 ،در ایجاد تناسب تنظيمي از

بررسي اثرگذاري دستکاري تمرکز تنظيمیي 4بیر افیراد،

یکي از انواع روشهاي برانگيختگیي ممتید و مسیتقل از

در ادامه ،پرسشنامهاي بود که در آن از شرکتکنندگان

فعاليت ا لي استفاده شد .علیت ایین امیر آن اسیت کیه

پرسییيده ميشیید کییه آیییا کلمییات نشاندادهشییده بییر

براساس مطالعیۀ فراتحليیل انجامشیده ،انیدازۀ اثیر روش

نزدیکشدن به ایدئالها و اتفاقات مثبت ییا بیر دوري از

برانگيختگي ممتد بر قصد انجام کار بهنسبت بسيار باستر
از روش برانگيختگییي منطبی اسییت و ازلحییا تییأثير بییر

1. Manipulation
2. Ramanathan
3. Dhar
4. Manipulation check

عملکییرد ،دو روش انییدازۀ اثییر تقریب یاً یکسییاني دارنیید.
همچنين ،روش مستقل ،تأثير باستري بیر عملکیرد افیراد

پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال دهم ،شماره دوم ،پياپي( ،)19پایيز و زمستان 1399

96

در مقایسییه بییا روش یکپارچییه داشییته اسییت (موتيکییا و

بوده است .درمجموع 53 ،شرکتکننده ،شامل  14نفر

همکاران.)2014 ،

خانم و  39نفر آقا در این آزمایش شرکت کردهاند.

متريییر وابسییتۀ پییژوهش ،عملکییرد اسییت .بییهمنظور
سیینجش عملکییرد شییناختي شییرکتکنندگان ،عملکییرد
مشارکتکنندگان مشابه آزمایش کلر و بلس ( )2006با
یک آزمون ریاضي سنجيده شد .آزمون ریاضیي شیامل
 10سؤال بود که به شرکتکنندگان ارائه شید .سیؤاست
ریاضي 5گزینهاي بودند که از سؤاست مشیابه سیؤاست
ریاضي مربوط به آزمون ورود به دورۀ ارشید میدیریت

1

بییراي طراحییي آن کمییک گرفتییه شییده بییود .عالوهبییر
متريرهییاي ا ییلي پییژوهش ،چنییدین متريییر کنترل یي نيییز
سنجيده شدند .ازآنجاکه همۀ شیرکتکنندگان از جنبیۀ
دانش ،عالقه و ميزان اعتمادبیهنفس در ریاضیي در ییک
سطح نيستند ،این امیر ممکین اسیت بیر پاسیخهاي آنهیا
تأثيرگیییذار باشییید (هنیییدیجاني و همکیییاران.)2016 ،
بههمينمنظور 5 ،سیؤال دربیارۀ ميیزان توانیایي ،عالقیه و
اعتمادبهنفس درزمينۀ دانش ریاضي افیراد پرسیيده شید.
اییین سییؤاست پییيش از بخییش ریاضییي پرس یيده شییدند.

همچن یين ،در انتهییا از شییرکتکنندگان پرسییيده شیید تییا
برآورد کنند که چه در دي از پاسخهاي آنها براسیاس
حدس و گمان بوده است .این مترير هم بهعنوان یکي از
متريرهییاي کنترلیي در نظییر گرفتییه شیید تییا اثییر احتمییالي
استفاده از حدس و گمان را در پاسخ به سؤاست کنتیرل
کند (هندیجاني و همکاران.)2016 ،

بررسی دستکاری تناسب تنظیمی
بهمنظور اطمينان از اینکه دستکاري تمرکز با موفقيت
انجام شده است ،یک آزمون مقایسۀ ميیانگين دو گیروه
مستقل انجام شد .نتایج این آزمون نشان داد در گروه بیا
تمرکز پيشبرنده ،امتياز تمرکیز پيشبرنیدۀ افیرادي کیه
لرات مربوط به ایدئالها را مشاهده کردهاند ( M=5.95,

 )SD=0.76از افیرادي کییه لرییات مربیوط بییه وظییایف و
مسئوليتها را مشاهده کردهاند ()M=2.76 , SD=1.14
به ییورت معنییاداري )(t(36.62)=-11.53 , p<0.001

بيشتر است .همچنين ،در گروههاي با تمرکیز بازدارنیده،
امتياز تمرکز بازدارنده در افیرادي کیه لریات مربیوط بیه
بایییدها را مشییاهده کردهانیید ( )M=6.05,SD=0.22از
افرادي که لرات مربوط به ایدئالها را مشاهده کردهانید
( )M=22.2,SD=0.18به یییییییییورت معنیییییییییاداري
) )t(50)=13.31) ,p<0.001بيشیییتر اسیییت .درنتيجیییه،
شرکتکنندگاني که کلمات مربوط به ایدئالها را دیده
بودنیییید ،بهدرسییییتي حالییییت تمرکییییز پيشبرنییییده و
شرکتکنندگاني که کلمات مربوط بیه باییدها را دییده
بودند ،بهدرستي حالت تمرکیز بازدارنیده گرفتیه بودنید.
این تحليل نشاندهندۀ ایین اسیت کیه بهدرسیتي تمرکیز
تنظيمي افراد دستکاري شده است .شایان ذکر است کیه
یکییي از پيشفرضهییاي آزمییون  tمسییتقل ،نرمییالبودن
دادههاست .پيش از انجام آزمون آمارۀ تي بیا اسیتفاده از

یافتههای پژوهش
باتوجهبه جدول  ،3مشارکتکنندگان به ورت

آزمییون کولموگروف یاسميرنوف ،نرمییالبودن دادههییا

رندوم در یکي از  4حالت آزمایش قرار گرفتند و نتایج

تأیيد شد .در ادامه ،اشکال آزمون  tمسیتقل آورده شیده

آزمایش با استفاده از روش تحليل واریانس دوعاملي

است.

تحليل شد .تعداد شرکتکنندگان در گروه یک  ،14در
گروه دو  ،15در گروه سه  11و در گروه چهار  13نفر
بوده است .تعداد شرکتکنندگان در مقط کارشناسي
 ،32در مقط کارشناسي ارشد  17و در مقط دکتري 4
)1. Graduate Management Admission Test (GMAT

نتایج مربوط به تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد
نتییایج آزمییون تحليییل واریییانس دوعییاملي انجامشییده
براي اندازهگيري تأثير تناسب تنظيمي بر عملکرد ،تیأثير
معناداري را براي هيچیک از متريرهیاي مسیتقل تمرکیز
تنظيمیي ( (F(1,48)=3.05 , p>0.05و هدفگیذاري
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( (F(1,48)=0 , p>0.05نشیان نیداد امیا تیأثير متقابیل

تنظيمیي ( (F(1,48)=3.82 , p>0.05و هدفگیذاري

ایییییندو ،یعنییییي تمرکییییز تنظيمییییي و هدفگییییذاري

( (F(1,48)=0.14 , p>0.05نشان نداد اما تأثير تعیاملي

) (F(1,48)=6.5, p<0.05تأثير معناداري داشیته اسیت.

اییین دو متريییر ،یعنییي تمرکییز تنظيمییي و هدفگییذاري،

عالوهبراین ،تحليل آماري دیگري نيیز یورت گرفیت

معنادار بیود ( .(F(1,48)= 4.09, p<0.05گفتنیي اسیت

که متريرهاي کنترلي نيیز در تحليیل وارییانس دوعیاملي

بیییراي انجیییام آزمیییون وارییییانس دوعیییاملي یکیییي از

وارد شیییدند .در طیییول آزمیییایش از شیییرکتکنندگان

پيشفرضهاي ایین آزمیون نرمیالبودن دادههاسیت کیه

پرسيده شده بود که ميزان توانایي ،عالقه و اعتمادبهنفس

همییانطور در قسییمت قبییل اشییاره شیید ،دادههییاي اییین

آنها در جیوابدادن بیه سیؤاست ریاضیي چقیدر اسیت.

پژوهش نرمیال اسیت .همانگونیه کیه در نمیودار آمیده

دليییل اییین امییر کنتییرل توانییایي ،عالقییه و اعتمادبییهنفس

است ،شیرکتکنندگاني کیه تناسیب تنظيمیي را تجربیه

شرکتکنندگان در پاسخ به سؤاست ریاضي بود .یکیي

نکرده بودند ،نسیبت بیه افیرادي کیه تناسیب تنظيمیي را

دیگر از متريرهاي کنترلي استفادهشده ،ميزان اسیتفاده از

تجربه کرده بودند ،عملکیرد بهتیري در آزمیون ریاضیي

حدس و گمان در پاسخ بیه سیؤاست ریاضیي بیود .ایین

داشتهاند و این تفاوت باتوجهبه آزمونهیایي کیه در بیاس

مترير در د ميزان پاسخهاي دادهشده براساس حیدس و

بدان اشاره شده است ،معنادار است .شکل  1اثر تعیاملي

گمیییان در آزمیییایش را ميسییینجد .درکیییل ،باتوجهبیییه

بين تمرکز تنظيمي و راهبرد هدفگذاري را بر عملکرد

مطالعیات پيشییين مییرتبط ،متريرهیاي کنترلییي اضافهشییده

افراد نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود ،افراد

شامل عالقه ،اعتمادبهنفس و ميیزان اسیتفاده از حیدس و

در گروههاي با عدمتناسب تنظيمي شامل گیروه تمرکیز

گمان بود (هندیجاني و همکاران.)2016 ،

پيشبرنده/راهبرد هوشيارانه و تمرکیز بازدارنیده/راهبرد

بعد از اضافهکردن متريرهاي کنترلیي ،نتیایج ترييیري
نداشییت .همچنییان تناسییب تنظيمییي بییر عملکییرد تییأثير

مشیتاقانه بیهترتيب بیاسترین عملکییرد را نسیبت بیه سییایر
گروهها از خود نشان دادند.

معناداري را براي هيچیک از متريرهیاي مسیتقل تمرکیز

شکل  .1اثر تعاملی بین تمرکظ تنظیمی و راهبرد بر عملکرد

نتیجهگیری

این پژوهش با ایجاد تناسب بين تمرکز تنظيمي لحظیهاي

در این پژوهش تأثير تناسب تنظيمي بر عملکرد افیراد

و راهبییرد هدفگییذاري سیینجيده شیید .اییین پییژوهش،

در یک فعاليت شناختي بررسي شد .تناسیب تنظيمیي در

نخستين پژوهشي است که به بررسیي تیأثير تعیاملي بیين
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دستکاري تمرکز تنظيمي به یورت لحظیهاي و راهبیرد

نشان ميدهند در فعاليتهایي که تفکر و تعمی بيشیتري

هدفگییذاري بییر عملکییرد در یییک فعاليییت شییناختي

براي دستیابي به نتایج بهتر سزم است (نظير حل مسائل

ميپردازد .فعاليت شناختي استفادهشده در ایین پیژوهش

ریاضییي در اییین پییژوهش یییا ایییدهپردازي در موقعيییت

یک آزمون ریاضي است .بررسي پيشیينه نشیان ميدهید

طوفیییان فکیییري در پیییژوهش ليیییوین و همکیییاران)،

پیيشازاین ،تنهییا یییک پییژوهش بییه بررسیي اییین اثییر بییر

عدمتناسب تنظيمیي بیا ایجیاد «حیس نادرسیتي »1انگيیزۀ

عملکرد در فعاليت طوفان ذهنیي پرداختیه اسیت کیه بیا

افراد را براي رف زمان و انرژي بيشتر و دستیابي بیه

فعاليت بررسيشیده در پیژوهش حاضیر متفیاوت اسیت

عملکرد بهتر تقویت ميکند .درمقابل ،تناسب تنظيمي با

(ليوین و همکاران )2016 ،و در پژوهشهاي دیگر ایین

ایجاد «حس درستي »2و حس رضایت از شیرایط فعلیي،

اثییر بییراي فعاليتهییاي شییناختي انجییام نگرفتییه اسییت.

انگيیییزۀ تفکیییر و تعمییی بيشیییتر و ادامیییۀ تیییالش بیییراي

ازایننظر ،پژوهش حاضر از جنبۀ علمي نوآورانه است و

جستوجوي راهحلهاي بهتر و دسیتیابي بیه هیدف را

به دانشافزایي در حوزۀ تأثير تناسب تنظيمي بر عملکرد

در فرد کاهش ميدهد (ليوین و همکاران .)2016 ،نتایج

کمک ميکند .بهعالوه ،تاکنون پژوهشیي دربیارۀ تیأثير

این پژوهش همچنیين بیا پژوهشهیاي پيشیين در حیوزۀ

تناسیییب تنظيمیییي بیییر عملکیییرد به یییورت آزمیییایش

تصییميمگيري مطابقییت دارد .براسییاس اییین مطالعییات،

آزمایشگاهي در ایران انجام نشده است .پژوهش حاضیر

عدمتناسب تنظيمیي ميتوانید بیه کیاهش سیوگيريها و

کمک ميکند تا پژوهشگران با پژوهشهیاي آزمایشیي

خطاهاي تصميمگيري نظيیر سیوگيري تشیدید تعهید 3و

آزمایشگاهي در حوزۀ انگيیزش و بهبیود عملکیرد آشینا

خطاي هزینۀ هدررَفته 4و عملکرد بهتر در ایین فعاليتهیا

شوند و در پژوهشهاي آتي خیود از ایین نیوع روشهیا

منجییر شییود (کییواک 5و پییارک .)2012 ،6ازنظییر نحییوۀ

استفاده کنند.

سنجش تناسب تنظيمیي ،همانگونیه کیه پيشتیر اشیاره

اییین پییژوهش نتییایج درخورِتییوجهي را در چگییونگي

شد ،روشهاي متعددي براي سنجش تمرکیز تنظيمیي و

تأثير عوامل تمرکز تنظيمي و هدفگذاري بیر عملکیرد

ایجاد تناسب تنظيمي در مناب وجود دارد که اسیتفاده از

ارائه ميدهد .براساس نتیایج بهدسیتآمده ،افیرادي کیه

آنها اثرگذاري و نتایج حا ل از پیژوهش را تحتتیأثير

تناسییب تنظيمییي را تجربییه نکییرده بودنیید ،در مقایسییه بییا

قییرار ميدهیید .باتوجهبییه اییین عوامییل ،ضییرورت انجییام

افییرادي کییه تناسییب تنظيمییي را تجربییه کییرده بودنیید،

پژوهشهاي بيشیتر در ایین حیوزه بیا انیواع فعاليتهیا و

عملکییرد بهتییري داشییتند .درواق ی  ،افییرادي کییه تمرکییز

روشهیاي مختلیف سیینجش تناسیب تنظيمیي و بررسییي

تنظيمي آنها با جهتگيري یا راهبرد هدفگیذاري آنهیا

اثرات آنها بر جنبههاي مختلف عملکیرد و رفتیار افیراد،

همراستا نبود ،عملکرد بهتري را در مقایسیه بیا دو گیروه

بهوضوب نمایان است.

دیگر (افراد با همراستایي تمرکز تنظيمي و جهتگيیري

نتایج این پیژوهش ازنظیر کیاربردي در حیوزۀ رفتیار

در هدفگذاري) داشتند .نتیایج ایین پیژوهش بیا نتیایج

سییازماني اهميییت دارد .باتوجهبییه اثرگییذاري تناسییب

پژوهش ليوین و همکیاران ( )2016دربیارۀ عملکیرد در
فعاليییت طوفییان ذهنیي مطابقییت دارد .علییت اییین امییر را
ميتیوان براسیاس نیوع فعاليیت هیدف و نحیوۀ سینجش
تناسب تنظيمي تفسير کرد .ازنظر نوع فعاليت ،این نتیایج

1. Sense of wrongness
2. Sense of rightness
3. Escalation of commitment bias
4. Sunk cost fallacy
5. Kwak
6. Park
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تنظيمي بر عملکرد افراد سزم است که رهبران و مدیران

عملکرد ميتواند به گسترش دانش و توسعۀ این روشها

به اثر تعیاملي بیين تمرکیز تنظيمیي افیراد و اهیدافي کیه

در بیين پژوهشیگران مطالعیات حییوزۀ علیوم انسیاني ،بییه

کارمندان به ورت فردي دنبیال ميکننید و ییا ازسیوي

خصییوص حوزههییاي رفتییار سییازماني و مییدیریت منییاب

رهبران و مدیران به آنهیا محیوّل ميشیود ،توجیه داشیته

انساني کمک کند .براي نمونه از پژوهشهاي مشیابه در

باشند .باتوجهبه نتایج ایین پیژوهش و پیژوهش ليیوین و

ایران در سالهاي اخير ميتیوان بیه پیژوهش احمیدي و

همکییاران ( ،)2016عدمتناسییب تنظيمییي ميتوانیید بییر

همکاران ( )2021دربیارۀ بررسیي تیأثير نحیوۀ تفکیر بیر

عملکیییرد افیییراد در فعاليتهیییاي شیییناختي و همچنیییين

مدیریت تعیارض در برخیورد بیا شخصیيتهاي پيچيیده

فعاليتهاي مرتبط با خلّاقيیت تیأثير مثبیت داشیته باشید.

اشاره کرد.

برایناساس ،مدیران ميتوانند در زمیان انجیام ایین نیوع

در این پژوهش ،محیدودیتهایي وجیود داشیت کیه

فعاليتهیییا به یییورت مقطعیییي افیییراد را در شیییرایط

پيشنهاد ميشود در پژوهشهیاي آتیي بیه آنهیا پرداختیه

عدمتناسب تنظيمي قرار دهند تا قیدرت تفکیر و انگيیزۀ

شییود .اول اینکییه تمرکییز تنظيمییي بییا روش دسییتکاري

آنها را براي رف زمان و انرژي بيشتر براي بهبود نتایج

لحظییهاي و بییا نشییاندادن کلمییات مییرتبط بییا تمرکییز

تقویت کنند.

پيشبرنیده و بازدارنییده بررسییي شید .در مطالعییات آتییي

در این پژوهش ،از روش پیژوهش آزمایشیي از نیوع

پيشیینهاد ميشییود از روشهییاي دیگییر بییراي دسییتکاري

آزمایشگاهي بهمنظور بررسي فرضيات پژوهش اسیتفاده

تمرک یز تنظيمییي و یییا سیینجش تمرکییز تنظيمییي مییزمن

شییده اسییت .پژوهشهییاي آزمایشییي و بییهخصییوص

استفاده شود و نتایج آن با نتیایج پیژوهش فعلیي مقایسیه

آزمایشگاهي در بسياري از حوزههاي علوم انساني نظيیر

شود .دومين مورد آن است که در ایین پیژوهش راهبیرد

مدیریت و علوم رفتاري در ایران نسیبتاً جدیید هسیتند و

هدفگذاري (راهبردهاي مرتبط با گرفتن معدل بیاس ییا

پژوهشییگران ،کمتییر بییه آنهییا توجییه کردهانیید و از آنهییا

جلوگيري از مشروطشدن) به یورت مسیتقل از هیدف

اسییتفاده کردهانیید (احمییدي و همکییاران .)2020 ،اییین

انجام فعاليت (انجام آزمون ریاضي) دسیتکاري شید .در

مسئله در حالي است که روش پژوهش آزمایشیي یکیي

پژوهشهییاي آت یي پيشیینهاد ميشییود تییا هدفگییذاري

از روشهاي ا لي در پژوهشهیاي شیناختي و رفتیاري

به ورت یکپارچه با هدف فعاليیت و بیهعنوان بخشیي

در حوزههاي مختلف علوم انسیاني محسیوب ميشیود و

از آن دستکاري شود .همچنیين ،در ایین پیژوهش بیراي

پژوهشگران بر بهکیارگيري از ایین نیوع روش پیژوهش

اندازهگيري عملکرد از سیؤاست ریاضیي اسیتفاده شیده

تأکيد فراوان داشتهاند (پدساکوف و پدساکوف2019 ،

است که نوعي فعاليت شیناختي اسیت .پيشینهاد ميشیود

کالکوئيت .)2008 ،همانگونه که پيشتر ذکر شد ،ایین

در پژوهشهاي بعدي از انواع دیگر فعاليتهیاي فکیري

روش پییژوهش ميتوانیید ازطری ی دسییتکاري متريرهییاي

و شناختي نظير حل معما یا پیازل بیراي تعمیيم نتیایج بیه

تصادفي نمونهها به گروههاي مختلیف

سییایر فعاليتهییاي شییناختي اسییتفاده شییود .همچنییين،

آزمایشي ،ایجاد شیرایط کنترلشیده و حیذف عوامیل و

بیهمنظور بررسیي تیأثير نیوع فعاليیت (شیناختي درمقابیل

متريرهاي نامرتبط و مزاحم محيطي به بررسي رابطۀ علّي

طيرشناختي) بر نتایج ،استفاده از انیواع دیگیر فعاليیتهیا

و معلولي بين متريرهاي پژوهش کمک کند (شیادیش و

مانند آزمونهاي حافظیه ارزشیمند خواهید بیود .جامعیۀ

همکاران 2002 ،وبستر و سیل .)2014 ،اسیتفاده از ایین

آماري این پژوهش دانشیجویان رشیتۀ میدیریت بودنید.

روش پییژوهش در حوزههییایي نظيییر انگيییزش و بهبییود

بهمنظور افیزایش تعميمپیذیري نتیایج بیراي سیایر افیراد

مستقل ،تخصي
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