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 گروهی-مورد تمرکز انتسابات نقش: گروه ها در همگرا تفکر و گذشته های موفقیت

 

 چکیده

و  کرده کار گذشته در که کنند هایی فکر استراتژی به دقت به گروه ها شود می باعث اغلب گذشته، های موفقیت

 دیدگاه از. است داده نشان اثر بی ها را استراتژی اینمحیطی،  تغییرات که زمانی حتی ،جوابگو بوده است

گروه ها  دررا  همگرا تفکر تمایل به می تواند گذشته های موفقیت که دهد می نشان پژوهش این روانشناختی،

 بین رابطه که اینست من استدالل د؟نباش مستعد همگرا تفکر می توانند در موفق گروه های چرا. حاصل نماید

 مشترک های موفقیت توضیح برای گروه ها که ی وابسته باشدانتسابات به ممکن است همگرا تفکر و گذشته موفقیت

 است گروه ها فردی اعضای طرز تفکر خصوصیات کننده منعکس که فردی-مورد تمرکز انتسابات. بروز می دهند خود

 متوجه شدم من. است کل یک عنوان به گروه ها از ناشی خواص کننده منعکس که گروهی-مورد تمرکز انتسابات و

 طور بهرا  یهمگراتر های ایدهب می شود تا گروه ها، سب گذشته موفقیت برای گروهی-مورد تمرکز انتسابات که

 متوسط طور به که را یهای ایده گروه ها می شود تا باعث فردی-مورد تمرکز انتسابات مقابل، در. کنند تولیدمتوسط 

 نشان ها یافته اینتوضیح و تفسیر آن را انتخاب می کند  گروه،به اینکه چگونه یک  بسته. تولید نمایند هستند واگرا

 & Copyright # 2004 John Wiley. نماید را تحریک واگرا تفکر می تواند واقع در موفقیت تجربه که دهد می

Sons, Ltd. 

 تواندمی  زمانی که پایداری مصمم منجر می شود به گذشته موفقیت که دهد می نشان اتتحقیق از موثری قسمت

 تغییر یک ،محیط در تغییرات که هنگامی اما ،(Bandura، 2000)نماید  غلبه موانع برگروه  یک که باشد مفید

 مفهوم این اساس بر (.Audia، Locke Smith، 2000) باشد مضر می تواند کند، ایجاد بقا برای را الزم استراتژیک

 چنین آیا کهنموده اند  بحث مورددر این  دانشمندان ،می شود استراتژیک استحکام باعث گذشته های موفقیت که

 اینکه یا و شود یا خیر مشاهده الزم در نتیجه و پذیر انعطاف صورت به آینده در موفقیت برای می تواند یاستحکام

 دو اختالف، این وجود با (.Whyte، 1998) شود یا خیر نهایی شکست و رکود باعث می تواند یاستحکام چنین آیا



 تمرکزنمودن  محصور برای گذشته موفقیت: گذاشته اند اشتراک به را مشترک اساسی فرض، یک تحقیقات از خط

 (.Mayer، 1992) است همگرا تفکر با مفهوم مسئله یک معموالً به کار گرفته می شود که گروه ها توجه

 نسبت به آنها می تواند گروه ها های موفقیت که یعوامل از تر عمیق درک که کنم می پیشنهاد قبلی، کار مقابل در

 انه ازروشنفکر مالحظه ای و واگرا تفکر می تواند واقع در موفقیت که را نشان می دهد احتمال این ،شود داده

 پیامدهای می تواند کهشناسایی نموده ام  را بعد خصیصه اییک  من خاص، طور به .نماید  ها را تحریک جایگزین

 اعضای روی می تواند موفقیت برای گروه ها انتسابات .باشد داشته گروه ها در همگرا تفکر موضوع برای یمستقیم

 این از پدیدارشونده خواص روی می تواندآنها  یا و ،باشد متمرکز آنها فرد به منحصر های ویژگی و گروه ها فردی

پس از  که کنم می استدالل من اجتماعی، نفوذ های نظریه طراحیبا  .دباش متمرکز کل یک عنوان به گروه ها

 من .فردی یا است گروهی-تمرکز آنها مورد انتسابات آیا که دارد این به بستگی گروه فکری یک کوته موفقیت، حد

 تست نموده ام. آزمایشگاهی مطالعه یک در ها را گزاره این

 

 گذشته موفقیت برای معلولی و علت انتسابات نقش :گروه ها در همگرا تفکر

 محصور را خود توجه تمرکز گروه هاکه  شود باعث می تواند گذشته های موفقیت که دهد می نشان کنونی تحقیقات

. است تحلیل و تجزیه مختلف سطوح و متعدد های رشته دارد، در مورد موضوع این به اشاره که این نوشته ها. نمایند

 و Hannan) اینرسی مانند هایی واژه از تئوری سازی نموده اند، مشابه مسائل مورد در که مختلف دانشمندان

Freeman، 1984)، استراتژیک های همگرایی (Tushman وRomanelli ، 1985)، صالحیت های تله (Leviit 

 کالن گستره در نیز اثر این توضیحات. استفاده نموده اند( Whyte ، 1998) جمعی بخشی اثر و( March، 1988 و

 به خواهد بود که همگرا تفکر بر من تمرکز مقاله، این در. است شناختی تا روانشناسانه اجتماعی تا شناختی جامعه

 هایی ایده از زیادی تعداد تولید شامل کهمی شود  تعریف مشکل یک برای واحد حل راه یک سوی به یحرکت عنوان

 توسط کهرا در بر می گیرد  مسائل از بسیاری ،همگرا تفکر( . Mayer ، 1992) هستند یکدیگر به شبیه که می شود

 می فکر به طور همگرا گروه ها که هنگامی. است شده مطرح نامتجانس حوزه های در کار به مشغول دانشمندان



 گسترده طیف تصور به قادر ییگروه ها چنین. می شوند محدود، مشکل یک به پاسخ آشکارترینبه واسطه  آنها کنند،

می  متمرکز خاص حل راه یک روی بر دقت به آنها در عوض، نیستند؛ مشکل یک برای ممکن های حل راه از ای

 .شوند

این دلیل  می تواند سوال این به پاسخ ؟کنند فکر طور همگرابه  گروه هاسبب شود که  می تواند گذشته موفقیت چرا

 ارتباط یک دهنده نشان ،تحقیقات اگرچهباشند.  موفق اول وهله در توانند می آنها که معتقدند گروه ها باشد که

، گروه ها این چگونه که اند نموده بررسی کمی نسبتا تحقیقات ،است استحکام به تمایل و گذشته موفقیت بین علیتی

 (.Law، 1998 و ،Alper، Tjosvold) دهندتوضیح می  و می کنند را تفسیر موفقیت مشترک تجارب

 گروه ها موفقیت برای علی انتسابات مورد در پژوهش اول، .باشد مهم بسیار دلیل دو به می تواند خالی فاصله این

توضیح دهند  نمایند و توجیه خارجی ناظران به را خود موفقیت می شود تا خواسته از آنها اغلب که دهد می نشان

(Salancik و Meindl، 1984؛ Staw 1975.) را در جایی  موفقیت به دستیابیگروه،  یک اگر این، بر عالوه

 متوجه ،گروه از خارجافراد  که دارد وجود احتمال این اند، خورده شکست دیگر گروه های آن در که دنمای مدیریت

 و Wang ؛McGill، 1989) خود توضیح دهند عملکرد علت تا در مورد دبخواهن آنها از و گروه شوند یت اینموفق

Weiner، 1981.) ،اغلب خود را توضیح ندهند همانطور که موفقیت علل خود به خود گروه ها اگر حتی بنابراین 

 انجام خارجی ذینفعان از ها پرسش به پاسخ دراین کار را  احتماال آنها ،(Sitkin، 1992) می خورده اند شکست

 .شود داده توضیح باید موفقیتاغلب برقرار است که  مورد این دیگر، عبارت به. داد خواهند

. دباش داشته یمهم یعملکرد عواقب می تواند موفقیت انتسابات که دهد می نشان تحقیقات از عمده ای بدنه دوم،

 توضیح برای شده تولید انتسابات که است آن از حاکی فردی سطح در انتسابات در مورد تحقیقات از عمده ای هبدن

 افراد مثال، عنوان به. می دهد قرار تاثیر تحت را( Weiner، 1985) بعدی وظایف انجام در آنها عملکرد، قبلی نتایج

 این. (Weiner، 1971)دهند  نسبت خارجی علل به خود را شکستو  داخلی علل خود را به موفقیت دارند تمایل

شدن به  موفق نهایت در و دشوار وظایف پافشاری روی در فرد انگیزه افزایش منظوربه  شکست سازی برونی به تمایل

 که مشخص نموده است فردی سطح در تحقیقات از زیادی مقدار چه اگر. (Dweck، 1975) کار گرفته می شود



 و انتسابات بین چنین ارتباطی دهد، قرار تاثیر تحت را آن از بعد عملکرد می تواند گذشته عملکرد برای انتسابات

 عملکرد از نتیجه یک عنوان به بیشتر، یگروه سطح در انتسابات واقع، در. نمی شودگروه ایجاد  سطح در عملکرد

 نفوذ نه و( Walker، 1987 و ،Meindl ، 1984 Zaccaro ، Petersonو Salancik) دیده می شود گذشته

 .آینده عملکرد بر بالقوه

بلکه  ،را منسوب می نمایند گذشتهعملکرد  علل افراد چگونه در نظر می گیرم که تنها من نه قبلی، هایکار مقابل در

 طور به. باشد آن از بعد عملکرد از علت یک ندنمی توا علی انتسابات این چگونه این مورد را در نظر می گیرم که

 انتساب دو به ممکن است گروه ها در همگرا تفکر و گذشته های موفقیت بین ارتباط که اینست من استدالل خاص،

 اعضای خصوصیات کننده منعکس که فردی-مورد تمرکز انتسابات: داشته باشد بستگی گروه ها سطح در متمایز

 یک عنوان به گروه ها این از پدیدارشونده خواص کننده منعکس که گروهی-مورد تمرکز انتسابات و گروه ها فردی

 به نفر یک از بیش توسط می تواند رویداد یک علت آن در که شرایطی سراسر انواع در انتسابات بعد از این. است کل

 به می تواند علیت که دهد می نشان نزدیک روابط مورد در تحقیقات مثال، برای. شود، مرتبط است گذاشته اشتراک

 واحد یک عنوان به رابطه به یا و( است مقید او است، مالحظه بی او مثال عنوان به) مشارکت در فرد هر های ویژگی

 یک به شبیه بسیار(. Neuman، 1981( )'کنیم نمی برقرار ارتباط خوبی به ما": مثال عنوان به) داده شود نسبت

 مثال، برای. نماید منعکس یفرد تمرکز مقابل در راگروه  تمرکز می تواندگروه  عملکرد انتسابات نزدیک، رابطه

در مورد  آنها که نماید ی متمرکزهای مهارت و گروه ها فردی اعضای بهرا  توجه می تواند عملکرد گروهی انتسابات

 می تواند نیز عملکرد گروهی انتسابات ،در عوض( . 1987 همکاران، و Zaccaro) وظایف خود، تحمل می کنند

 اعتقادات یا ها ارزش ،هنجارها مثال، عنوان به باشد، کل عنوان به گروه ها این از پدیدارشونده خواص کننده منعکس

 و Bettenhausen Murnighan ، 1985 ، collins( )' ستما منش و مرام قدرت از ناشی ما موفقیت') مشترک

Porras 1994، O'reilly Chatman ، 1996 .)در خدمت  می تواند عملکرد گروهی انتسابات منوال، همین به

در  دنمی توان آنها یا و استفاده می کنندگروه  موفقیت برای شخصی اعتبار از فردی اعضای که زمانیشخص باشد، 

 (.Tyler، 1986 و Taylor) می دهند خود تیم اعضای به خود را اعتباراعضا  تک تک که زمانی باشندگروه خدمت 



 تمایل می تواند موفقیت انتسابات این که دهد می نشان تحقیقات برخی ،وجود دارد کمیمستقیم  شواهد اگرچه

 این به موفقیت دادن نسبت که هنگامی مثال، عنوان به .تاثیر قرار دهد تحت همگرا برای تفکر را گروه ها اعضای

 هر توسط کهمی کنند   تمرکز اطالعات روی بر زیادتر احتمالبه  افراد ،صورت می گیرد کل یک عنوان به گروه ها

مکن است به م افراد ،گروه در افراد به موفقیت دادن نسبت با مقابل، در .می شود گذاشته اشتراک بهگروه  عضو

 همگن که این به توجه با (.Stasser 1995 و Stwart) بگیرند نظر فردی را در اطالعات کامل طور به زیاد احتمال

 ،(Nemeth، 1996 و Janis، 1972، Peterson) دارد همگرا تفکر تشویق به تمایلها  دیدگاه و نظرات بودن

 بنابراین،. نماید محصور راگروه  یک فکری فرآیندهای تمرکز می تواند موفقیت در گروهی-مورد تمرکز انتسابات

 می تواند ،می کند را جلب گروه ها فردی اعضای فرد به منحصر کمک های به توجه که فردی-مورد تمرکز انتسابات

 شوند. آگاهگروه  این در اطالعات از بیشتری تنوع از گروه ها این شود تا باعث

 در انطباق سمت به فشار می تواند کل، یک عنوان بهگروه  از پدیدارشونده خواص بهمنسوب  موفقیت این، بر عالوه

مطابقت گروه  هنجارهای با زمانی بیشتر احتمال به افراد که دهد می نشان گذشته تحقیقات .کند تشدید را گروه ها

 این، بر عالوه (.Kallgren، 1990 و Cialdini Reno) شود برجسته مشترک هنجارهای این که پیدا می کنند

 صحیح پاسخ تنها که را پرورش دهد اعتقاد این می تواند موفقیت علت عنوان بهگروه  مشترک خواص روی بر تمرکز

 ،Faucheux، 1972 Moscovici و Moscovici) است درستدارد  باور کس هر که است، پاسخی سوال یک به

را  مشکل یک برای فرد به منحصر های حل راه، گروه ها اعضای مانع شود تا ممکن است توافق و انطباق این (.1985

. نماید می ممانعت مشترک فکری خط یک از انشعاب برای یکدیگر از کافی استقالل حفظ آنها را از و ابراز نمایند

(Larey و Paulus، 1999؛ Nemeth، 1986؛ Nemeth و Staw، 1989.) که دارد وجود امکان این نتیجه، در 

 .دنشو همگرا تفکر به منجر موفقیت در گروهی-مورد تمرکز انتسابات

 مفروضات

منجر  همگرا تفکر به، گذشته های موفقیت در موردگروه  مشترک تجربه آیا که کنم تعیین که است این من هدف

ها را  بینی پیش این من. گروهی فردی است یا-مورد تمرکز انتسابات واسطه ،رابطه این آیا که این ومی شود یا خیر 



 های موفقیت منسوب به انتسابات تولید برای آنها از درخواست سپس و گروه ها کاذب برای مثبت بازخورد ارائه با

 در مورد همگرا تفکر شاهد آنها که در آن می کنم بررسی گستره ای را من سپس .زمایش خواهم نمودآنها را آ قبلی

 .هستند نامربوط و بعدی کار

گروه  از ترهمگرا می کنند، دریافت خود عملکرد مورد در را مثبت بازخورد که یگروه های که اینست من بینی پیش

 که یگروه های که اینست من بینی پیش این، بر عالوه .کنند نمی دریافت یبازخورد هیچ که یی فکر می کنندها

مورد  انتساب که یی هستندگروه ها از ترهمگرا ،ایجاد می نمایند خود موفقیت برای را گروهی-مورد تمرکز انتساب

 خالصه نمود: زیر شرح به توان می را بینی پیش این. ایجاد می کنند خود موفقیت برای را فردی-تمرکز

 نمی تجربه را کنند که موفقیت می فکر ییگروه هاتر همگرا می کنند تجربه را موفقیت که ییگروه ها :1 فرضیه

 کنند.

گروه هایی  از ترهمگرا خود ایجاد می نمایند، موفقیت برای گروهی را-مورد تمرکز انتساب که گروه هایی: 2 فرضیه

 .ایجاد می کنند خود موفقیت برای فردی را-مورد تمرکز انتساب که هستند

 ها روش

 سنجیاعتبار برای آزمایش این در شمالی آمریکای بزرگ دانشگاه یک در( زن 80 و مرد 80) نفر 160 مجموع در

گروه  در کنندگان شرکت همه. گرفتند قرار گروه در دو داوطلبانه به صورت کنندگان شرکت. کردند شرکت دوره

 چهار از یکی به تصادفی طور به گروه ها همه. بودگروه  40 اًمجموع ،حاصل که چهار نفره عمل نمودند همجنس های

 شدند. داده اختصاص زیردر  شده داده توضیح شرط

 .کاذب مثبت بازخورد با فردی-مورد تمرکز انتساب: 1 شرط

 .کاذب مثبت بازخورد با گروهی-مورد تمرکز انتسابات: 2 شرط

 .کاذب مثبت بازخورد با انتساب بدون: 3 وضعیت

 .بازخورد بدون و انتساب بدون: 4 شرایط در

 



 تجربی رویه اجرایی

 .می شود تقسیم مرحله سه به و شدن طول می شکد تکمیل تا ساعت 1 از کمتر زمان در آزمایش این

 1 فاز

 را امضا نمایند که آگاهانه رضایت از ای نامه شد تا خواسته از آنها و ندنشست میز یک کنار در افراد ورود، محض به

 شرکت دشوار مسائل حل برای گروه ها شرکت می کنند، در این مورد که چگونه مطالعه یک در آنها که کردمی  بیان

 سر در کس هیچ. شد نشاندار '’A-D به صورت نقطه هر و دارد، وجود جدول در کرسی چهار. کنندپیدا می  تعامل

 یک که گیری نمایند ی تصمیمهای آیتمگروه در مورد  یک عنوان شد تا به خواسته افراد از سپس. بود نشستهن میز

 (.North، 1991) انتخاب نماید تعطیالت در باید خانواده

 برای یصحیح های پاسخ که شد گفتهنمایند  دریافت( 3-1 ضوابط) کاذب مثبت بازخورد بود قرار که ییگروه هابه 

 مقایسه در سوال این به چگونگی جوابگویی در ارزیابی می نمایند،گروه  یک عنوان به را آنها و دارد وجود مشکل این

 سخت مشکل این که شد گفته به آنها همچنین. داده بودند انجام قبلی مطالعات در را کاراین  که دیگر گروه های با

 دقت به خود حل راه به رسیدن از قبل باید آنها که طوری به رسد، می نظر به بار اولین برای چیزی است که از تر

 فوقگروه  یک یا متوسط،گروه  یک صورت به توان می را آنها کار، تکمیل از پس که شد گفته نهایت، در .کنند فکر

 .نمود مشاهده بعدی کارهای در توان می را آنها عملکرد بنابراین و ،نمود بندی طبقه متوسط

 تر سخت مشکل که شد گفته سادگی به( 4 شرط) بازخورد دریافت نمایند عملکرد مورد در بود قرار که یگروه هایبه 

 فکر دقت به خود تصمیم در ورود از قبل باید آنها که طوری به رسد، می نظر به بار اولین چیزی است که برای از

 کنند.

 از کپی یک ،ست انتخاب کندمی توان خانوادهاین  شد که ی که دادهموارد تمام از تصویری گروه ها همهبه  آن از پس

 در نشسته فرد کننده آزمایش سپس .بپردازند خود های حل راه نوشتن به آن در که ورقه یک و ها، دستورالعمل

را گروه  های پاسخ فرد این شرایط، تمام در. منصوب نمود گروه ها این های حل راه ضبط را برای ثبت و 'A' صندلی

 کار کنند. مشکل روی بر تا شد داده دقیقه 10 گروه ها همهبه . نمود ثبت آزمایش این مانده باقیبرای 



 2 فاز

 پاسخ های برگه و آنها به پایان رسیده است وقت که شد گفته گروه ها همهبه  شد، سپری دقیقه 10 اینکه از بعد

 دریافت( 4 شرط) برای این وظیفه عملکرد مورد در ی رابازخورد هیچ که ییگروه هااز  .باال بگیرند دست در را خود

 را ادامه دهند. بعدی تا وظیفه شد خواسته سادگی به ندردکن

 شد گفته( 3-1 ضوابط)نمایند   دریافت خود عملکرد خصوص در را کاذب مثبت بازخورد بود قرار که ییگروه هابه 

 همهبه  .بازگشت دقیقه 4 از پس و کرد ترک را اتاق آزمایشگر .شود ارزیابی ادامه باید از قبل باید آنها های پاسخ که

 به قادرگروه شما  که است معنی بدان این .استمتوسط بوده  حد از باالتر خوبی به شماگروه : شد گفته گروه ها

 من .اند بوده من قبلی های آزمایش انجام به قادر یی است کهگروه ها از بسیاری نسبت به تر صحیح موارد شناسایی

 به دهید اجازه حاضر، حال در اما ،می دهم مطالعه رسیدن پایان به از بعد را درست حل راه با پاسخ کلید، شما به

 برسیم. بعدی وظیفه

 این از .ایجاد ننمود وظیفه آنها آمیز موفقیت تکمیل برای ی راانتساب اما ،نمود را دریافت مثبت بازخورد، 3 وضعیت

 برسند. بعدی کارآزمایش به  در تا شد خواسته سادگی به گروه ها

 گفتهصورت داده بودند (  2-1 ضوابط)  قبلی کار در مورد خود عملکرد برایرا  سببی انتساب یک که یگروه هایبه 

با توجه به هدایت . ی پاسخ دهندگروه صورت به سوال یک به باید آنها خود،گروه از  بهتر درک منظور به که شد

 بودند. 2 و 1 شرایط در گروه ها مرحله این درانتساب، 

 قبلی کار آمیز موفقیت اتمام به منجر که شماگروه  در فرد هر کیفیت های: (فردی-مورد تمرکز انتسابات) 1 وضعیت

 ؟چیست شد

 قبلی شد کار آمیز موفقیت اتمام به منجر که گروه شما کیفیت های: (گروهی-مورد تمرکز انتسابات) 2 وضعیت

 چیست؟



این . نوشت و تک خط دار کاغذ ورق یک در سوال این به راگروه  ، پاسخ'A ' صندلی در شخص شرایط، دو هر در

 به شده خط دار ورق ،فردی-مورد تمرکز شرایط در. بود شده نوشته ورق باالی در شده صحبتصورت  به دقیقا سوال

 گروه بود. در فرد هر به مربوط شد که مشخص D تا  Aنشانه گذاری  طریق از بخش چهار

 ،آزمایشگر سوابق نسبت به ظاهرا آنها گروه ها که دبنویس برگه باالی درخواست تا  'A' شخصاز  آزمایشگر آن از پس

 .شد داده سوال این به پاسخ برای دقیقه 5 ،2 و 1 شرایط در گروه ها همهبه . باالتر از حد متوسط بوده است

 3فاز 

 کهاست  سناریو یک وظیفه این که شد گفته آنها به .را تکمیل نمایند دیگر وظیفه یک تا شد خواسته گروه ها همهاز 

 خوانده به صورت زیر آنها برای سناریواین  .بپردازند جدید محصول یک یابیبازار و طراحی به شود می خواسته آن در

 حال در و شد ورشکست نهایت در دانشگاه رستوران ضعیف، کیفیت با غذایی مواد و مدیریت سوء سالها از پس": شد

 که دبگیر تصمیم تااست  تالش در و است خالی فضای یک دارای حاضر حال در مدرسه مدیریت .است شدن بسته

را مطرح  یهای حل راه ،گروه یک عنوان به خواهم، می از شما من .راه بیافتد فضا در این باید یکار و کسب از نوع چه

 ورق یکنشسته بود  'A' صندلی در که کسی.شد داده این وظیفه تکمیل برای دقیقه 10 گروه ها همهبه . نمایید

 .دبو ثبت شدهگروه  این های حل هرا آن روی کهدر دست گرفت  دار خط کاغذ

 وابسته متغیرهای

 همگرا تفکر

 اندازه( Guilford، 1956) گروه ها توسط شده تولید های ایده از پذیری انعطاف و تسلط برحسب همگرا تفکر

 .آنها هستند تولید به قادر گروه ها که یی داردها ایده از ای گسترده تعداد به اشاره ،تسلط. شد گیری

 دادن، نشان برای. عبور می کند مختلف های دستهاز  آنها های ایده در آن که دارد حدی به اشاره پذیری انعطاف

( واگرا تفکر معمول کار یک) آجر یک برای های ممکن استفاده تا در مورد شود خواستهگروه  یککه  از  کنید تصور

 ای قلعه ساخت خانه، یک ساخت برای پل، یک ساخت برای آجر از استفاده" ندده پیشنهاد می توانند آنها. کند فکر

 مورد چیزی ایجاد برای می تواند آجر که دنده می نشان آنها همه که چرا هستند، همگرا ها ایده این. آسمان در



از نظر  آسمان در ای قلعه ساخت برای آجر یک از استفاده پیشنهاد که حالی در این، بر عالوه. استفاده قرار گیرد

. استفاده قرار داد مورد چیزی ایجاد برای توان می را آجر که معنا این بههمگرا است،  وجود این با ،است نادر آماری

 باشد. سالح یک عنوان به یا و درب توقف عنوان به آجر از استفاده شامل می تواند واگراتر های پاسخ

 دقیقه 10 مدت در آن تولید به قادر کهگروه  این های حل راه تعداد شمارش، با تسلط قبلی، های پژوهش از  تسلط

(Guilford، 1956 )بودندبی خبر  مطالعه فرضیات و شرایطاز  که مستقل کدگذار دو از .شد گیری اندازه ندبود 

 رمز دو هر. بود شده نوشتهگروه  هر حل راه ورق در کهبپردازند  مکرر های ایده گونه هر شناسایی تا به شد خواسته

 .ننمودند شناسایی ی رامکرر ایده گونه هیچ گذار،

 دسته بی خبر بودند، مطالعه های فرضیه و شرایط از که کدگذار دو پذیری، انعطاف ارزیابی برای   پذیری انعطاف

 و ،Nijstad، Stroebe) آنها آموزش داده شد معنایی شباهت ی تولید شده در نمونه به واسطهها ایده همه بندی

Lodewijkx، 2002 Larey و Paulus، 1999.) برخی برای دادند که پیشنهاد که هایی ایده تمام مثال، عنوان به 

 کنترل مرکز ساز، عینک دفتر دفتر، دندانپزشک مثال عنوان به) شود استفاده فضایی باید پزشکی تسهیالت انواع از

گرفت را  قرار پوشش تحتگروه  هر توسط که یهای مقوله تعداد کدگذار هر بعد، .شدند می بندی طبقه هم با( تولد

 P) ،(R  0.84) گروه هر پوشش تحت های دسته تعداد در توجهی قابل توافق کدگذاران که آنجا از .شمارش نمود

 هر که است این روش این های محدودیت از یکی .شدگیری  متوسط، هم با آنها بندی رتبه ند،داد نشانرا ( 0.001>

 این حال، این با.باشد  پوشانهم غیر می تواند رده های آنها از برخی بنابراین می کند؛ ایجاد را خود رده های گذارکد

 .است سازگار آنها خاص محتوای نه و ها مقوله از گسترده تعداد روی بر من تمرکز با روش

 .استگروه  یک توسط شده تولید های ایده وسعت دهنده نشان پذیری انعطاف اندازه گیری های رده     درون تسلط

 ها ایده این اما ،کنند تولید ها را ایده از زیادی تعداد دنمی توان گروه ها از برخیاین مورد وجود دارد که  حال، این با

 .دنکن جبران بیشتری عمق بارا  ها ایده وسعت ندنمی توا ییگروه ها چنین. دارند کمتر رده های به سقوط به تمایل

( 2002 همکاران، و Nijstad) شده تولید های ایده کل تعداد رده ها بر تعداد تقسیم با رده درون تسلط بنابراین،

 .دهد میارائه  را مجموعه در شده تولید های ایده تعداد گیری اندازه ،روش این .شد گیری اندازه



 نتایج

 تجربه را(  H1) موفقیت که هاییگروه  از ترهمگرا نمودند تجربه را موفقیت که یگروه های کهاین بود  من بینی پیش

 برای گروه هاشده  تولید انتسابات به واسطه اثر این که نمودم بینی پیش هم باز حال، این با. کنند می فکر کنند نمی

 از ترهمگرا را ایجاد نموده بودند موفقیت برای گروهی-مورد تمرکز انتساب که ییهاگروه . آنها است موفقیت توضیح

 .ایجاد نموده بودند( H2) موفقیت به رسیدن برای را فردی-مورد تمرکز انتسابات کهفکر می کردند  ییگروه ها

 تسلط و انتسابات

 F  ( 3، 36) =  6.31 ، P شرایط، برای دار معنی اصلی اثر یکدهنده  نشان متغیری تک واریانس تحلیل و تجزیه

 بدون را کاذب مثبت بازخورد که یگروه های که داد نشان شده ریزی برنامه تقابل ،1 فرضیه خالف بر. بود 0.01>

 خود عملکرد مورد در یبازخورد هر که ییگروه ها به نسبت را کمتری های ایدهمی کنند،  دریافت انتسابیک  تولید

 که گروه های ،2 فرضیه از حمایت در ، حال این با. دنکن نمی تولید F  (1 ، 18 = )  0.02 ، NS ،کنند نمی دریافت

یی گروه ها را نسبت به کمتر های ایده توجهی قابل طور به ،ایجاد نمودند موفقیت در را گروهی-مورد تمرکز انتساب

)  F  (1 ، 18 = )  11.93 ، P <0.01 ، ایجاد نمودند موفقیت را در فردی-تمرکزمورد  انتسابات که تولید نمودند

 .(1 جدول به کنید نگاه

 

 بهموفقیت تولید نمودند،  را در گروهی-مورد تمرکز انتساب که یگروه های که داد نشان های بیشتر پس از این آزمون

تولید یک  بدون را کاذب مثبت بازخورد که یی تولید نمودندگروه هانسبت به  ی راکمتر های ایده توجهی قابل طور

گروه  را نسبت به کمتر یها ایده توجهی قابل طور به همچنین آنها.T  2.12، P <0.05 ؛نمودند دریافت انتساب

گروه  مقابل، در.P <0.05 ،2.66  کردند نمی دریافت خود عملکرد مورد در ی رابازخورد هیچ که تولید نمودند یهای



 مثبت بازخورد کهگروه  دو هر از بیشتر توجهی قابل طور بهتولید نمودند،  را فردی-مورد تمرکز انتساب که های

 یگروه ها و ،T  2.09، P <0.05 هایی را تولید نمودند ایدهبودند،  کرده دریافت انتسابات تولید بدون را کاذب

 .T  2.15، P <0.05 ،نکردند دریافت ی راعملکرد بازخورد هیچ که کنترل

 

 پذیری انعطاف و انتسابات

 خالف بر. داد نشان F  (3، 36 = )  4.22، P <0.05 شرایط،را برای  دار معنی اصلی اثر ،متغیره تک تحلیل و تجزیه

 انتسابتولید یک  بدون را کاذب مثبت بازخورد که گروه هایی که داد نشان شده ریزی برنامه تقابل ،1 فرضیه

 نمی دریافت خود عملکرد مورد در بازخوردی هر که گروه هایی به نسبت کمتری را های می کنند، ایده دریافت

 گروهی را-مورد تمرکز انتسابکه  گروه های ،2 فرضیه از حمایت در ، حال این با. F  (1، 18 = )  0.25، NS کنند،

مورد  انتساباتکه  گروه هایی تولید نمودند کمتر را نسبت به های ایده توجهی قابل طور به ایجاد نمودند، موفقیت در

 (.1 جدول به کنید نگاه) F  (1، 18 )=  7.39، <0.05 ، نمودند ایجاد موفقیت را در فردی-تمرکز

 ایده تولید نمودند،  موفقیت در را گروهی-مورد تمرکز انتساب که ییگروه ها که داد نشان بیشتر پس از این آزمون

 بازخورد هایی بود که گروه به نسبت ی کمتریپذیر انعطاف دارای توجهی قابل طور به که را تولید نمودند هایی

پذیری  نعطافادارای  توجهی قابل طور به آنها ولی ،دریافت نموده بودند ،t = 1.40 ،انتسابایجاد یک  بدون را مثبت

 P ،2.27 ندبازخوردی را دریافت ننمود هیچ که ی بودندگروه های ایده های تولید شده توسط کمتری نسبت به

<0.05  T. به که را تولید نمودند هایی ایده نمودند، ایجادرا  فردی-تمرکز مورد انتسابات که یگروه های مقابل، در 

  T بودند،نموده  دریافت انتساب ساخت بدون را مثبت بازخورد که یی بودگروه ها از ترپذیر انعطاف توجهی قابل طور

2.43، P <0.05، ننموده بودند خود دریافت عملکرد مورد در ی رابازخورد هیچ که یگروه های و، T  2.13، P 

<0.05. 

 

  رده درونتسلط  و انتسابات



 برخالف. داد نشان F  (3، 36 = )  3.01، P <0.05 شرایط، را برای دار معنی اصلی اثر ،متغیره تک تحلیل و تجزیه

 دریافتخود  عملکرد مورد در را کاذب مثبت بازخورد که یگروه های که داد نشان شده ریزی برنامه تقابل ،1 فرضیه

نکردهب  دریافت را یبازخورد هیچ که یگروه های نسبت به رده هر در ی را دربیشتر های ایده ،بودند کرده

مورد  انتسابات که ییگروه ها ،2 فرضیه از حمایت در حال، این با. F  (1، 18= )0.03، NSبودند،تولید ننمودند

گروه  نسبت به دسته هر در ی راکمتر ایده های توجهی قابل طور به ،ایجاد نمودند موفقیت را برای گروهی-تمرکز

 F  (1، 18 = )  7.12، P ،تولید نموده بودند موفقیت در را فردی-مورد تمرکز انتسابات که ی تولید نمودندهای

 (.1 جدول به کنید نگاه) 0.05>

 ،ایجاد نموده بودند موفقیت در را گروهی-مورد تمرکز انتسابات که ییگروه ها که داد نشان های پس از این مقایسه

 دریافت را مثبت بازخورد که ی تولید نمودندگروه های نسبت به دسته هر در ی راکمتر های ایده توجهی قابل طور به

مورد  انتسابات که ییگروه ها این، بر عالوه. نکرده بودند تولیدی را انتساباما  t = 2.10، P <0.05 ،ه بودندکرد

 یی تولید نمودندگروه ها نسبت به دسته هر در ی راکمتر های ایده ،ایجاد نموده بودند موفقیت را در گروهی-تمرکز

 که یگروه های بین یتفاوتهیچ  حال، این با .نکرده بودند دریافت T  1.95، P <0.10 عملکرد، ی را ازبازخورد که

کرده  دریافت انتساب ایجاد بدونرا  مثبت بازخورد که یگروه های و را ایجاد نموده بودند فردی-مورد تمرکز انتسابات

 .نکرده بودند دریافت T  0.93، NS عملکرد را بازخورد که ییگروه ها بین نه وجود نداشت وt = 0.78 ،بودند

 

 بررسی

 به. کنند فکر طور همگرا به گروه ها که شود باعث می تواند گذشته های موفقیت کهرا مطرح نمودم  احتمال من این

 توضیحبرای  گروه ها انتسابات به ممکن است همگرا تفکر و موفقیت بین رابطه که من اینست استدالل خاص، طور

 تمایز یک بهگروه اشاره  و نزدیک روابط زمینه در انتسابات مورد این در نوشته ها. آنها وابستگی داشته باشد موفقیت

، گروهی-مورد تمرکز انتسابات. بودن تاکید می کند فرد به منحصردر برابر  اشتراک بر که دارد یانتسابات بین مهم



 موفقیت برای فردی-مورد تمرکز انتسابات که حالی در ،تمرکز دارد کل یک عنوان بهگروه  مشترک های جنبه روی

 .تمرکز داردگروه  عضو هر فرد به منحصر های ویژگی روی

 که کنند فکر گروه هایی از تربه طور همگرا باید می کنند تجربه را موفقیت که یگروه های که اینست من بینی پیش

دریافت می  آن علت عنوان به انتسابایجاد  بدونرا  مثبت بازخورد که یگروه ها برای. کنند نمی تجربه را موفقیت

 از می کنند، دریافت انتساب تولید بدونرا  مثبت بازخورد که یگروه های. می شود رد مداوم طور به فرضیه این ،کنند

 به قادر آنها ی کههای ایده تعداد برحسب نمی کنند دریافت خود عملکرد مورد در بازخورد را گونه هر که ییگروه ها

 ، متفاوت هستند.خود های ایده پذیری انعطاف و آنها هستند تولید

 عملکرد توضیح برای شده تولید انتسابات به همگرا تفکر وگروه  موفقیت بین رابطه که کردم بینی پیش همچنین من

-مورد تمرکز انتسابات. است بینی پیش این از حمایت در روشن های تفاوت دهنده نشان نتایج. دارد بستگی آنها

مورد  انتسابیک  که یی تولید کنندگروه ها نسبت به ی راکمتر مراتب به های ایده گروه ها می شود تا باعث گروهی

 انتساب که یگروه های که دهد می نشان نتایج همچنین. می سازند خود موفقیت به رسیدن برای را فردی-تمرکز

 را صورت می دهند گروهی-تمرکز انتساب مورد یک که کسانی از تنها نه را صورت می دهند فردی-مورد تمرکز

 ی رابازخورد هیچ که ییگروه ها و ،می کنند دریافت را مثبت بازخورد فقط که یگروه های از ، بلکهدارند تفاوت

 به رسیدن گروهی-مورد تمرکز انتسابات تنها نه که دهد می نشان نتایج این. کنند متفاوت هستند نمی دریافت

را برای تفکر  گروه ها می تواند فردی-مورد تمرکز انتسابات بلکه ،را نشان می دهد همگرا تفکر تمایل به موفقیت

 واگرا تحریک نماید.

. شده تاثیر می گذارد تولید های ایده پذیری انعطاف روی گروهی-مورد تمرکز انتسابات که داد نشان نتایج همچنین

تولید  های ایده برای را گروهی-مورد تمرکز انتسابات که ییگروه ها ،ها ایده تولید تسلط با انعکاس یافته ها در مورد

-مورد تمرکز انتسابات که کنندیی عبور می گروه ها از کمتر توجهی قابل طوربه  صورت می دهند موفقیت شده

 از عبور به را گروه ها فردی-مورد تمرکز انتسابات این، بر عالوه. صورت می دهند موفقیت به رسیدن برای را فردی

 هیچ که گروه ها و ندکرد دریافت را مثبت بازخورد فقط که ییگروه ها به نسبت هدایت می کند، بیشتری های دسته



 انتسابات که ارائه می دهد احتمال این از حمایت در را بیشتری شواهدی ها یافته این. نکردند دریافت یبازخورد

 فردی-مورد تمرکز انتسابات که حالی در ،را نشان می دهد همگرا تفکر تمایل به موفقیت در گروهی-مورد تمرکز

 انتسابات کهاین مورد برقرار نیست  سادگی به دیگر، عبارت به. را تحریک می کند واگرا تفکرگرایش به  موفقیت برای

 که ی می باشندگروه های با ارتباط در یتاثیردارای  آنها بلکه ،باشند متفاوت یکدیگر از و گروهی فردی-مورد تمرکز

 ی را دریافت نکردند.بازخورد که ییگروه ها و یک انتساب را تولید نکردند

 های ایده وسعت نسبی فقدان می تواند گروهی-مورد تمرکز انتسابات که را در نظر گرفتم احتمال این من همچنین

 تمرکز ها ایده از یکمتر های رده روی ندنتواب یگروه ها که دارد وجود امکان این. نمایدجبران  ارتقا یافته را اًقیعم

گروه  که دهد می نشان نتایج حال، این با. تولید کنند رده هر در ی رابیشتر یها ایده توجهی قابل طور به اما کنند،

 از دسته هر در ی رابیشتر های ایده ،صورت دادند موفقیت به رسیدن برای را فردی-مورد تمرکز انتسابات که ییها

 دیگر، عبارت به صورت دادند. موفقیت به رسیدن را گروهی-مورد تمرکز انتسابات نسبت به کسانی تولید نمودند که

گسترده  ،می کنند تولید که یهای ایده از پذیری انعطاف به توجه با تنها نه هستند یفرد-مورد تمرکز که یگروه های

 تولید می کنند. رده هر دررا  عمیق نسبتا یها ایده از بیشتری تعداد آنها بلکه هستند،

 

 آینده های پژوهش و ها محدودیت

 اندازه همگرا تفکر برای انتسابات بین ارتباط ایجاد دقیق مکانیسم که است این حاضر مطالعه های محدودیت از یکی

 به توجه با احتماال همگرا تفکر در انتسابات نفوذ. بودند سازگار من نظری های گزاره با نتایج ، حال این با. نشد گیری

 و بعدی کارمورد  در همگرا تفکر که واقعیت این به توجه با ،نیست انتسابات خود از مستقیم اطالعاتی میزان هر

می  تمرکز دارند کل یک عنوان بهگروه  که روی انتساباتی که دارد وجود امکان این عوض، در. شد داده نشان نامرتبط

 این گروه قرار می گیرد  که های جنبه گروه  با موفقیت صورتی که فرض شود در. نمایند ایجاد را انطباق فشار دنتوان

از ایده  متفاوت توجهی قابل طور به که را بیان می کنند ای ایده کمتر به احتمال افرادهر کس به اشتراک می گذارد، 

 این موفقیت علت عنوان به فردی های کمک اگر برعکس،. تولید می کند آنها همکارگروه  اعضای که استهایی 



ایده های  از توجهی قابل طور به کههایی را بیان می کنند  ایده بیشتری احتمالبه  افراد ،شوند برجسته گروه ها

 بررسی مورد راگروه فرآیند  باید آینده تحقیقات بنابراین،. همتای آنها متفاوت استگروه  اعضای توسط یپیشنهاد

 این کرد تاکید باید حال این با. مرتبط نماید همگرا تفکر با راگروه  موفقیت برای انتسابات دهد که می تواند قرار

 علل گروه ها وابسته به روشی است که بلکه ،می شود همگرا تفکر نیست که به خودی خود منجر به مثبت بازخورد

 واگراتفکر  می تواند واقع در گذشته های موفقیت که دهد می نشان نتایج واقع، در. می نمایند تفسیر را خود موفقیت

 آن را انتخاب می کند تحریک نماید. گروه، توضیح چگونه یک به این که بسته را

 همگرا تفکر به منجر می تواند خود خودی به موفقیت تجربه که اینست ها یافته این از ظهور حال در احتمال یک

-مورد تمرکز موفقیت به رسیدن برای انتساباتزمانی رخ می دهد که  همگرا تفکر رسد می نظر به عوض، در. شود

را جابجا گروه  یانتسابات تمرکز می تواند که را بررسی نماید عواملی باید آینده در اتتحقیق بنابراین، .هستند گروهی

 یاعضا تبدیل به افراد زمانی که .ی را ایفا نمایدنقش می تواند اجتماعی شناسایی فرایندهای مثال، عنوان به. نماید

 رخ کمتر احتمال می تواند موفقیت به رسیدن برای فردی-مورد تمرکز انتسابات می شوند، خودگروه  از تعویض قابل

 مقابل در فردگرایانه های ارزش بر گروه ها این نسبی تاکید ،دیگر احتمال(. Simon & Pettigrew ، 1990) دهد

به  گروه ها این باعث شود تا می تواند افراد، بینبرجسته  هایی تفاوت ایجادبا  فردگرا، های فرهنگ. است جمع

 ،Neale و ،Chatman، Polzer، Barsade)نمایند  تاکیدگروه  موفقیت برای فردی های کمک بر بیشتر احتمال

1998.) 

 تجربه ی را در نظر بگیرد کهحد پذیری یا دسترس در تجربه نقش می تواند نیز آینده های پژوهش تسلط، بر عالوه

 که دهد می نشان نتایج مثال، عنوان به .شود مشاهده( Schwarz، 1998) دشوار یا و آسان صورت به ها ایده تولید

این مورد  اما ،می شود بیشتر های ایده تولید به منجر گروه ها موفقیت به رسیدن برای فردی-تمرکزمورد  انتسابات

 .تر است نسبت به تمرکز گروهی راحت فردی-تمرکز در گروه ها در ها ایده تولید از ذهنی تجربه نیز برقرار است که

 بیشتر گروه ها باعث شود تا می تواند گروهی-تمرکزمورد  انتسابات که را مطرح می کند امکان این بالقوه پیوند این

 ( Schwarz، 2003 و Sanna) ادارک مستعد شوند تعصب به ابتالدر 



 تفکر به منجر می تواند موفقیت به رسیدن گروهی-مورد تمرکز انتسابات که دهد می نشان همچنین نتایج نهایت، در

 در پژوهش .ه اندکرد دریافت مثبت بازخورد در آن آنها است کهنامربوط به کاری  که شود بعدی کار در حتی همگرا

 دیگر امکانات به استثنای گذشته در را موفقیت که خاص های استراتژی با گروه ها فرض می کند که سازمانی محیط

 زمانی که دهد می نشان اینجا در شده ارائه نتایج (.2000 همکاران، و Audia) اند، پایداری و دوام دارند کرده تولید

وجود  می تواند همگرا تفکر سمت به بیشتر عمومی تمایل واقع در دارد وجود ،شود داده نسبتگروه  به موفقیت که

می  گذشته های موفقیتآزاردهنده  اثرات بنابراین، .گسترش می یابد نامربوط وظایف عملکرد برای کهداشته باشد 

 می شد. پنداشته پیشتر آنچیزی باشد که از تر گسترده تواند

 خواص سایر یا اعتقادات ، مشترک های ارزش با موفقیت که باورند این بر گروه ها برخی که تصور این نتیجه، در

 مورد این در به افراد راسل برتراند گذشته قرن سطاوا در .نیست جدید تصور یک است، نهفته گروه ها از پدیدارشونده

 نشان حاضر رویکرد .دارد بستگی( 1957) مشترک های ارزش به آنها پایبندی به ملت هر آینده که هشدار داد اعتقاد

 مشارکتکه  یگروه های مقابل، در .باشد نظری تنگ برای وسیله یک می تواند یانتسابات گرایش چنین که دهد می

 از ای گسترده طیف یک تصور برای بهتری موقعیت در دمی توانن را شناسایی می کنند افراد فرد به منحصر های

 .قرار بگیرند امکانات

تشکرات

 در مورد مفید نظرات برای Ailin Wang و Jenipher Chatman، Berry Staw، Nemeth Charlan از من

 نمایم. می تشکر آنها سازنده پیشنهادات برای ناشناس نظر سه ضمناً از. سپاسگزارم مقاله این قبلی های نسخه



 

 

 



 

 

  

  

� مقا�، از �ی  �ه مقا�ت ا �� ن سايت شده �� ��ه فاراي �� در  PDFكه #� فرمت  ميباشد ��

ان قرار � ايل ميتوانيد #� 6يک �� روی د3ه های ز��  گرفته است. اختيار -, عز�� از در صورت :�

اييد:سا�� مقا�ت  � استفاده :�   ن<�

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ه شده از  �� � مقا�ت �� � ه فا ؛ مرجع جديد�� �� ت معت<� خار�B سايت �� �# ,Dن  

http://tarjomefa.com/
http://tarjomefa.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+isi+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://tarjomefa.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7
http://isidl.com/



