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Abstract
In rich cultures such as Persian culture, sarcasm has a great role in interpersonal
communication, and its proper use can be a valuable motivational tool for corporate
executives. The purpose of this study was to investigate the effect of managers’
sarcastic behaviors on the employees’ creativity with the mediating role of
constructive conflict. The present study was applied in terms of purpose,
quantitative in terms of data collection, and descriptive-survey in terms of approach.
The statistical population of this research was comprised of all the 900 engineers
working on the projects of Telecommunication Company in Lorestan province, out
of which 270 people were selected using convenience sampling. The data gathering
instrument in this study was a standard questionnaire whose validity and reliability
were confirmed using Content Validation and Cronbach's alpha. The hypotheses of
this research were tested using the structural equation modeling technique. The
results showed that sarcastic behavior has a direct, positive, and significant effect on
creativity and constructive conflict. In addition, the results indicated that managers’
sarcastic behavior, combined with constructive conflict, has a positive and
significant effect on employee creativity.

Keywords
Managers’ sarcastic behavior, Employees’ creativity, Constructive conflic.



Corresponding Author, Email: Sepahvand.re@lu.ac.ir

مديريت فرهنگ سازماني

Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
http://jomc.ut.ac.ir

دورة  ،81شمارة  ،8بهار 8911
صفحات ( 18-888پژوهشي)

تحلیل اثر رفتار طعنهآمیز مدیران بر خالقیت کارکنان با نقش
متغیر میانجی تعارض سازنده
رضا سپهوند ،1ندا شاهسیاه ،2مهدیه سپهوند
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 .1استاد ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی دکترا ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی ،دانشکدة ادبیات ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت 0931/10/10 :ـ تاریخ پذیرش)0931/13/01 :

چکیده
در فرهنگهای غنی ،همچون فرهنگ پارسی ،طعنهها و کنایهها نقش بسـاار ییـادی در ترتطاطـای بـا فـردی دترد و کـاربرد
مناسب آنها میتوتند تبزتر تنگازشی تریشمندی برتی مدیرتن سایمانها باشد .تیی رو هدف تی تی پژوهش بررسی تـثیار رفتـار
طعنهآماز مدیرتن بر خالقات کارکنان با توجه به نقش ماانجی تعارض ساینده بود .پژوهش حاضر تی نظـر هـدف کـاربردی ،تی
نظر روش جمعآوری دتده کمّی ،با رویکرد توصافی پامایشی تسـت .جامعـ آمـاری تیـ پـژوهش همـ منندسـان شـاغ در
پروژههای شرکت ترتطاطای ساار تستان لرستان به تعدتد  311نفر بود کـه تی بـا آنهـا ،بـا تسـتفاده تی روش نمونـهگاـری در
دسترس ،نمونهتی به حجم  111نفر تنتخاب شد .تبزتر گردآوری تطالاعای در پژوهش حاضر پرسشنام تستاندترد بود که روتیـی
و پایایی آن با تستفاده تی روتیی محتوت و آلفای کرونطاخ تثیاد شد .فرضـاای تیـ پـژوهش بـا تسـتفاده تی تکناـ مـد سـایی
معادالی ساختاری مورد آیمون قرتر گرفت .نتایج نشان دتد رفتار طعنهآماز به صوری مستقام بر خالقاـت کارکنـان و تعـارض
ساینده تثیار مثطت و معنادتر میگذترد .بهاعالوه نتایج نشاندهندة آن تست که رفتار طعنـهآماـز مـدیرتن ،بـا توجـه بـه تعـارض
ساینده ،تثیار مثطت و معنادتر بر خالقات کارکنان میگذترد.

کلیدواژگان
تعارض ساینده ،خالقات کارکنان ،رفتار طعنهآماز مدیرتن.



رایانامة نویسندة مسئولSepahvand.re@lu.ac.ir :
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مقدمه
در دنیای امروز هر فرهنگ از ویژگیهای خاصی برخورردار اتوک ون فر فرهنوگ را از دی ور
فرهنگهای مرجرد تفکیک می ند .در حقیقک مجمرعنای از ویژگیهای منحصوربنفورد اتوک
ن مرجب شکلگیری فرهن ی خاص میشرد و فر را از تایر فرهنگها متمایز میتوازد .یکوی
از عرامل ویژه در فرهنگ ایرار ،ن در فرهنگ پارتی دارای تابقن و پیشینة طرالنی اتک ،طعنون
و تخنار طعننفمیز اتک ن در بسیاری از مترر تاریخی و ادبی بدار اشواره شوده اتوک .مقرلوة
طعنن و تخنار طعننفمیز در فرهنگ پارتی بنخربی تبیین شده اتک و نقش تخنار طعنونفمیوز،
بن مثابة شمشیر دولبن ،در قالب شعری از شاعر بزرگ ایرار ،تعدی شویرازی ،بیوار شوده اتوک
«عالمی را یک تخن ویرار ند /روبهوار مورده را شویرار نود» .در حورز مسوالل توازمانی و
مدیریتی نیز مقرلة طعنن و تخنار طعننفمیز تبعات و پیامدهای بسیار دارد .موثً ،،یکوی از عرامول
مهم روانشناختی اجتماعی ،ن بن رفتارهای خًق منجر مویشورد ،طعنون 1اتوک .در توا هوای
اخیر ،طعنن یکی از مرضرعات محبرب برای بررتی در حرز مدیریک برده اتک ن پایینتورین
وجن فر شرخطبعی و باالترین وجن فر بن صررت هرش بروز می ند .طعنن بن صررت طنزفمیوز
معنای یکسانی را از طریق زبار بیار می ند ن حوا
199

ی از مخالفوک اتوک ( Pexman & Olineck

 .)2002:از فنجا ن اغلب اظهارات طعننفمیز نویش زهوردار و تحقیرفمیوز اتوک ،مویترانود

روابط را تضعیف ند و بن ارتباطات در تازمارها فتیب برتاند .بودین ترتیوب ،ارشناتوار در
تعامًت بینفردی و پریایی گروه و اثربخشی تازمانی اغلب مردم را بن دوری از طعنون هودایک
می نند .اعضای تازمار بنرغم صدمات بالقر بینفوردی طعنون ممکون اتوک فر را در شورایط
حساس ارتباطی اعما نند ( .)Dean et al 1998: 343بنابراین ،از فنجا ون طعنون یوک شمشویر
دولبن اتک در بیشتر مرارد منجر بن اختً

در ارتباطات و ایجاد تعارض میشورد ( Dirks 1999:

 .)445ازینرو ،تؤا اصلی پژوهش فر اتک ن رفتارهای طعننفمیز چ رنون بوا ایجواد تعوارض
تازنده مرجب ایجاد خًقیک در ار نار میشرد؟

1. Sarcasm
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بیان مسئله
فرهنگ هر تازمار بن مثابة هریک و ماهیک تازمار اتک ن جهکگیوریهوای خاصوی در
زمینة هر مسئلة تازمانی دارد .فنجا ن یک مرضرع مرجب بهبورد عملکورد توازمار شورد
فرهنگ تازمانی نقش تقریک ننده و فنجا ن یک مرضرع مرجب تضعیف عملکرد تازمار
شرد فرهنگ تازمانی نقش بازدارنده دارد .رفتار طعننفمیز از فر دتتن مسالل دوپهلور اتوک
ن در فرهنگهای مختلف تعابیر و برداشوکهوای متفواوت دارد .ازیونرو ،اگور رفتارهوای
طعننفمیز یک محرک مثبک تلقی شرد ،فرهنگ تازمانی حکم نیرویی تقریوک ننوده را دارد
تا رفتارهای طعننفمیز مرجب پیامودها و تبعوات مثبوک شورد .موثً ،،تحقیقوات نشوار داده
رفتارهای طعننفمیز در ارتباطات میتراند مرجوب شوکلگیوری فرهنوگ خًقیوک در یوک
تازمار شرد ( .)Miron-Spektor et al 2011: 1065در تحقیقی ن اخیورا ،تیموی از دانشو اه
هاروارد انجام دادند تأثیر قری و مفید صحبک با طنوز و نایون در محویط وار بور افوزایش
خًقیک ارمندار بررتی شد .زمانی ن در محل ار اتوترس و فشوار واری وجورد دارد
ممکن اتک یکی از ارمندار با هرشمندی نکتنهای جالبی را در قالب طنز و نایون مرور
ند ن با ترجن بن روابط بین افراد و میزار شرخیپذیری محیری ن در فر هسوتند ممکون
اتک فر مرلب بین یک گروه طنز تلقی شرد و از نظر گروه دی ور تورهین و بویادبوی بون
حساب فید .از دی ر تری ،محققار چالش اصلی طعنن را پیوامی ون انتقوا داده مویشورد
خراندهاند ن بن معنای واقعی لمن نیسک .بنوابراین ،افوراد بایود فراتور از پیوام طعنونفمیوز
بیندیشند تا نظر واقعی فرتتنده را تفسیر نند .این بدار معنی اتک ن طعنن ممکون اتوک
منجر بن تفکر خًق و انتزاعی شرد .بودین ترتیوب عمول تواخک و تفسویر طعنون هور دو
مکانیسم شناختی پاینای تفکر انتزاعی 1را فعا می ند و منجر بن افزایش خًقیک میشرد.
در واقع طعنن ،صرفنظر از محترای فر ،میتراند با افزایش تفکر انتزاعی خًقیک را تسهیل
ند ( .)Huang et al 2015: 164شر ک ارتباطات تویار ،در جای واه یکوی از شور کهوای

1. abstract thinking
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ارتباطی بزرگ شرر ،ارزش زیادی برای خًقیک و نورفوری در ارالوة خودمات خورد بون
مشتریار حقیقی و حقرقی قالل اتک و اغلب از ابزارهای شناختنشود دانوش مودیریک در
این حرزه بهره میگیرد .با ترجن بن فعالیک این شر ک در حیرة فرهنگ ملی ایورار ،ون از
نظر زبار و فرهنگ ملی بسیار غنی اتک ،فشنایی مدیرار این شر ک بوا رفتارهوا و توخنار
طعننفمیز میتراند جهش بزرگی در خًقیک مهندتار این شر ک پدید فورد .بدین ترتیب،
با تمر ز بر این مرضرع ن انتقاد طعننفمیز نسبک بن ارتبوا مسوتقیم مویترانود طنزفمیوز و
بنیادماندنیتر باشد و تاخک و اجرای فر یک شکل رایج در محل وار اتوک
2013: 179

( & Boylan

 ،)Katzدر این پژوهش تًش شد شکاف مرجرد در حرزههای ن رش طعنن در

شر ک ارتباطات تیار اتتار لرتتار بررتی شرد .همچنین ،پیشینة خًقیک در تازمارهای
ایرار فاقد یک مرالعة جامع در خصرص تأثیر متغیرهای طعنون و تعوارض توازنده اتوک.
اهمیک پژوهش حاضر در این اتک ن برای نخستین بار اقدام بن بررتوی توأثیر طعنون بور
خًقیک با ترجن بن نقش میانجی تعارض تازنده شده اتک .بنابراین ،با ترجون بون اهمیوک
مرضرع ،در این پژوهش تأثیر رفتار طعننفمیز بر خًقیک ار نوار ،بوا ترجون بون تعوارض
تازنده ،بررتی شد.
مباني نظری
رفتار طعنهآمیز

طعنن تخنی تلخ با بیانی بُرنده و تمسخرفمیز و دتکانداختنی اتک ن معمرال ،با ریشوخند
تحقیرفمیز یا دتک م گرفتن بیار مویشورد .اولوین بوار در زبوار ان لیسوی در توا 1۷۵۱
میًدی این واژه در شرحی بر تقریم چرپانار ،اثر ادمرند اتپنسر ،ثبک شوده اتوک .بیشوتر
نریسندگار میار طعنن و ناین تفاوت قالل میشرند .با این حا  ،بعضی بر فرانود ون طعنون
گاهی یا بیشتر اوقات شامل ناین نیز میشرد .واژ طعنن در زبوار ان لیسوی از واژ یرنوانی
 ،sarkasmosبن معنی زخم زدر و دندار تاییدر و تلخزبانی وردر ،گرفتون شوده اتوک .در
طعنن ،دتک انداختن و ریشخند بن شکلی ظالمانون و نامحترمانون بورای مقاصودی ویران ور
اتتفاده میشرد و ممکن اتک بن شکل غیر مستقیم و بن شکل هوز

نوایی اتوتفاده شورد
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( .)Gibbs 2000: 7طعنن ممکن اتک بن شکل نرشتار مررد غفلک قرار گیرد .زیرا در بیشوتر
اوقات نیازمند تغییر لحن و فهنگ جملن برای بیار گرشن و نایون اتوک
253

( Jehn & Mannix

 .)2001:در طر تباد طعننفمیز ،گریندگار طعنن مرالبی را بیار می نند ن بوا معنوای

ظاهری فر تناقض دارد و بیشتر گیرندگار طعنن معنوای موررد نظور را اتوتنبا موی ننود و
تفاوت فر را از معنای ذ رشده تشخیص میدهند .این تناقض بین معنای ذ رشده و معنوای
مررد نظر مرجب میشرد طعنن منبع طبیعی فاصلة روانی 1باشود
5

( Kumon-Nakamura et al

 .)1995:اگرچن محترای طعنن ممکن اتک متفاوت باشود (انتقوادی یوا غیرانتقوادی) ،اموا

سانی ن طعنن میزنند و یا در مراجهن با طعنة دی رار قورار مویگیرنود ،ممکون اتوک از
طریق تجربنهای مختلف ،برداشکهای متفاوتی از یک بیانیة طعننفمیوز داشوتن باشوند .ایون
فرایند بن مک انتزاع ،ن تفکر خًق را تقریک می ند ،فعا میشورد .بنوابراین ،مویتورار
گفک شیر پردازش شناخک انتزاعی در هر دو طرفو بیوار ننوده و گیرنود طعنونو فعوا
اتک .بخش بزرگی از تحقیقات نشار میدهد تبک پوردازش شوناخک انتزاعوی خًقیوک
زیادی ایجاد می ند.
رفتار طعنهآمیز و تعارض

تعارض جزلی طبیعی و عادی در زندگی افراد اتک ن با مودیریک نادرتوک بون صوررت
تتیزهجریی مرر میشرد .با مدیریک صحیح و درتک تعارض ،میترار بن شکلی توازنده
از فر بهره برد (رضیمیرعورب و صوابر  .)11 19۱۵یکوی از عوراملی ون مرجوب ایجواد
تعارض تازنده میشرد رفتار طعننفمیز اتک .معمر ترین شکل افسورر ًموی اتوک ون
اغلب بن طرز عجیب و غریبی ،بن دلیل عودم تأییود و تحقیور و نوادانی ،هماننود انتقادهوای
ناراحک ننده ،مررد اتتفاده قرار میگیرد

(2000: 7

 .)Gibbsطعنون بیشوتر از توایر اشوکا

اولیة زبار رتمی برای بیار احساتات منفی بون صوررت طنزفمیوز و بونیادمانودنی بون وار
میرود و امکار درگیری را فراهم می ند .در واقع ،طعنون اغلوب شوکلی از طنوز خصومانن
 .1فاصلة روانی بن معنای تفاوت ادراک و برداشک از یک پدیده و مفهرم با معنای حقیقی فر اتک.
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اتک ( ،)Martin et al 2003: 50ن برخًف تایر انراع طنز برای توًمتی افوراد و روابوط
بینفردی مضر اتک ()Bowes & Katz 2011: 221؛ هرچند ن بیار نندگار طعنن نیز اغلوب
از فزار و اذیک و فتویب زدر بون طبیعوک فگواهانود ( .)Toplak & Katz 2000: 1467بودین
ترتیب ،صرفنظر از اینکن طعنن چون اهمیتوی دارد ،درگیوری بوینفوردی ،یعنوی فگواهی از
اختًفات یا خراتتنهای ناتازگارانن یا خراتتنهای غیر قابل درک ،واضحترین نتایج بالقر
طعنن برای هر دو طرفو بیار ننده و گیرندهو اتک ( .)Jehn & Mannix 2001: 253اگرچون
میترار از طعنن برای انتقاد اتتفاده رد ،بسیاری از اتوتفادههوای غیور تحقیرفمیوز از طعنون
وجرد دارد .اعضای تازمار اغلب پیامهای مثبک را از طریوق طعنون ،بون منظورر تحسوین و
تعریف ،بدور خجالک و دتتپاچن وردر گیرنودگار یوا از دتوک دادر جای اهشوار ،بیوار
می نند .بار دی ر ،طعنن بن صررت دتک انداختن با جرلک باال اتوتفاده مویشورد .بوا ایون
حا  ،حتی این تخنار بناصرً معقر نسوبک بون نسوخنهوای صوریح و صوادقانة فرهوا
تحقیرفمیزتر اتک .از فنجا ن طعنن شامل طنز و گفتار مجازی اتک ،خشم را در یک نرعی
از تهدید متری نشار میدهد و تأثیر فر بر احساتات نواظرار نسوبک بون خشوم مسوتقیم
مًیمتر اتک .خشرنک و تجاوز در محل ار مشکًتی هستند ن ا ثر امریکواییهوا بوا فر
مراجناند ( .)Martin et al 2003: 50در مرالعة البرتی )0222( 1بن شف عرامول تعوارض
میارفردی و طعنن در یک محیط اری پرداختن شد ن در فر ویژگیهای شخصیتی مسوئر
افزایش طعنن و افزایش خشم در پاتخ بن طعنن شناتایی شدند .وا نشهوای عصوبانیک در
رابرن با طعنن ،ن بن عملکرد شغلی و زندگی شخصی و رفتوار و ظواهر مربور مویشورد،
اندازهگیری شدند .این مرالعن بسیاری از متغیرها را بن عنرار علک خشم محل وار معرفوی
رد ون شوامل توأثیر فرهنوگ توازمانی ،محویط وار ،مکانیسومهوای دفواع روانشوناختی،
تصمیمگیریهای رهبوری ،اتوترس ،جهوکگیوری وار ،و تفواوتهوای شخصویتی اتوک.
همچنین ،بر اتاس تر یب شخصیک گروه ار ،نقاطی را ن منجر بن خشم طعنون مویشورد

1. Calabrese
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پیشبینی رد .این تر یب شامل عراملی مانند ویژگیهوای شخصویک مشوترک بورای یوک
حرفة خاص ،خراتتنهای تازمانی ،و شیرههای اتتخدام اتک.
رفتار طعنهآمیز و خالقیت

خًقیک با تعبیرهای متعدد و متنرعی تعریف میشورد .برخوی تعریوفهوای خًقیوک بور
ماهیک فرایندها و فعالیکهای ذهنی بن اررفتن در درک مسئلن یا پاتخ جدید بن پرتوشهوا
تأ ید می نند ،برخی دی ر بر ویژگیهای فردی و مهارتهای ذهنی افراد ،و برخی نیوز بور
محصرالت و خدماتی ن نتیجة تًشهای خًق اتوک تمر وز موی ننود (شواهبندرزاده و
ریمی  .)7۵ 19۱۷در خصرص خًقیک این نکتن حالز اهمیک اتک ن اتاتا ،خًقیک بر
چن اتاس بن وجرد میفید ( .)Pitts 2017: 83در اینجا خًقیک یک مقرلة وابستن بون رفتوار
طعننفمیز در نظر گرفتن شده اتک .طعنن زگیلی تمی و تحقیرفمیز اتک ن مرجوب فتویب
رتیدر بن روابط میشرد و بن مثابة شکلی از ارتبا بن منازعن بین افوراد و گوروههوا منجور
میشرد .با این حا  ،تحقیقات نشار میدهد طعنن برخوی مزایوای غیرمنتظوره هوم دارد ون
شامل خًقیک اتک .در حقیقک اتتفاده از طعنون باعو

ارتقوای خًقیوک بورای سوانی

میشرد ن هن ام ارتا و دریافک طعنن مرفق عمل می نند .تحقیقات نشوار مویدهود بون
جای اجتناب از طعنن در تازمارها ،طعننای ن با مراقبک و اعتدا اجرا شرد مویترانود بون
طرر مؤثر مررد اتتفاده قرار گیرد و باع
221

ایجاد جرقنهای خًقانن شورد (

Bowes & Katz

 .)2011:بنابراین ،اگرچن تعارض بینفردی ممکن اتک اثر شوهردی هور گرنون تبواد

طعننای باشد ،این امکار نیز وجرد دارد ن طعنن مزایای شناختی و رفتاری ترلیود نود .بون
طرر خاص ،اشکا عمرمی طعنن ممکن اتک منجور بون بوروز خًقیوک ،ایوده ،بیونش ،یوا
راهحلهای جدید برای برطرف ردر مشکًت شورد (.)Sternberg & O’Hara 1999: 231
همة اشکا تباد طعنن ،شامل خشم یا انتقواد طعنونفمیوز ،ممکون اتوک بویش از مبوادالت
مستقیم بن تمرین مغز مک نند ( .)Uchiyama et al 2006: 102بدین ترتیب ،صرفنظر از
اینکن طعنون چون اهمیتوی دارد ،درگیوری بوینفوردی ،فگواهی از اختًفوات ،خراتوتنهوای
ناتازگارانن ،یا خراتتنهای غیر قابول درک واضوحتورین نتوایج بوالقر طعنون اتوک .هموة
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شکلهای طعنن ،ن مقصرد فرد را انتقا میدهد ،اغلب مفاهیم متضاد را برجسوتن موی نود.
در نتیجن ،تاختن و درک هر نرع طعنن بن شناتایی و هماهن ی ایدههای متمایز ایجاد طعنن
نیاز دارد ن تسهیل نند خًقیک برای هر دو طرف مبادلن اتک.
پیشینة پژوهش
مارتین ،پس از مرور تحقیقاتی ن در زمینة مکانیسم علمی تأثیر طعنن و خًقیک بورد ،اعوًم
رد پیرند خًقیک و طعنن تا حد زیادی بر مسیر عاطفی متمر

وز اتوک (2007: 51

.)Martin

همچنین تعدادی از محققار بن این نتیجن رتیدند ن افرادی ن در معرض مرارد طنزفمیز قرار
میگیرند حالک مثبک بیشتری را تجربن می نند ن پس از فر منجر بن عملکرد خًقانة بیشوتر
میشرد .در مرالعنای لی هانگ و همکارانش ( )021۷اثبات ردند هر دو تاخکوتواز طعنون
و تفسیر طعنن ،صرفنظر از محترای ارتباطات ،منجر بن تفکر انتزاعی میشورد .ایون محققوار
تفکر انتزاعی را مکانیسم شناختی ن مسیر پیرند خًقیک و طعنون را ایجواد موی نود معرفوی
ردند .تفکر انتزاعی تفکری جامعن ر اتک بدور ترجن بن جزلیات مرضرع تفکر .ایون تفکور
یک تبک پردازش شناختی اتک ن ویژگیهای پراهمیک و لی رویدادها را ترتیم می نود.
بنابراین ،تفکر انتزاعی یک تجربة شناختی مشترک برای بیار نندهها و گیرندگار طعنون اتوک
( .)Trope & Liberman 2010: 21تحقیقاتی در زمینة فثار طعنن انجام شده اتوک .محققوانی از
چند دانش اه برتر امریکا ،از جملن هاروارد و لمبیا ،فزمایش ردند ن چ رنون دیودگاههوای
خفیف بر خًقیک تأثیر میگذارد .این فزمایشها شامل بیش از  922شر ک ننود مورد و زر
برد ن خًقیک فرها با اتتفاده از بیانات طعننفمیز فزمایش شد .از تعدادی از شر ک ننودگار
در مقام گروه نتر خراتتن شد وظایفشار را تکمیل نند؛ هرچند دیودگاههوای صوادقانن بون
فرها داده شد .یافتنها نشار داد سانی ن دیدگاههای ناراحک ننده دریافک ردهاند تن برابور
خًقتر از گروه نتر بردند؛ زیرا طعنن بن صوررت انتزاعوی خًقیوک را افوزایش مویدهود.
هانگ و همکارانش ( )021۷دریافتند ن طعنن ممکن اتک خًقیوک ،ایودههوا ،بیونشهوا ،یوا
راهحلهای مشکل را تحریک ند .مرالعة این محققار نشوار داد بوا اینکون طعنون زدر باعو
تنش و ترءتفاهم و حتی فزردگی یا انزجار مخاطب طعنن میشرد ،اگر دو طرف گفکوگر بن
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یکدی ر اعتماد داشتن باشند ،احتما فزردگی متر میشرد و حتی اگر از طعنن ودورتی هوم
بن وجرد فورد اثری بر خًقیک حاصل از فر نخراهود گذاشوک .تریسوتر و انوات ( )0211در
پژوهشی تحک عنرار «تأثیر مشاهدات خشم و طعنن در تفکر خًق و تحلیلی» بن ایون نتیجون
رتیدند ن بیار خًقانة خشم ،در مقایسن با عبارات مستقیم ،میترانود توأثیر مثبتوی بور تفکور
پیچیده و حل مسالل خًق داشتن باشد .بن نظر میرتد اطًعات ناخرشوایندی ون در ذهون
طعنن وجرد دارد باع

تحریک تفکر پیچیده و اهش تأثیرات منفی خشم میشرد .بوریًر و

اتز ( )0219در مرالعنای بن بررتی این مرضرع پرداختند ن بیار طعننفمیز میتراند بن طورر
همزمار تصررات انتقادی را افوزایش دهود و تجزیون و تحلیول نود .ایون دو محقوق از 111
دانشفمرز درخراتک ردند مجمرعنای مشابن از نقوشهوا و وظوایف را بوا گورش دادر بون
نظرات طعننفمیز اعما

نند .فرهوا بون ایون نتیجون دتوک یافتنود ون رمزگشوایی اظهوارات

طعننفمیز ،زمانی ن مردم بن طرر انتزاعی فکر می نند ،بنراحتی رخ میدهد .همچنین میتورار
تفکر خًق را از این طریق ترویج داد و خًقیک بیشتری را در وظایفشار ایجاد رد.
مدل مفهومي و توسعة فرضیات پژوهش
فرانچسکا گینر ( )021۷اعًم رد این نخستین مجمرعن مرالعاتی نیسک ن نشار مویدهود
خًقیک میتراند ترتط عراملی ن معمرال ،قاتًر خًقیک شناختن میشورد تقریوک شورد.
مثً ،،در یک تری مرالعات محققار دریافتند ن طعننزنی میتراند منبع خًقیک باشد ،چرا
ن مغز با ترجن بن دریافک عًلم مبنی بر طعنن زنی ،در حالک فعوا توری قورار مویگیورد.
عًوه بر این ،باور بر این اتک ن الکل ،با اهش تمر ز و فرامش ذهن ،بن خًقیک مک
ند .در این زمینن فرضیة  1ارالن شده اتک
فرضیة  .8رفتار طعنهآمیز بر خالقیت تأثیر مثبت و معنادار ميگذارد.

باوس و اتز ( )0211در مرالعنای تحک عنرار «زمانی ن طعنن نیش میزند» اعًم ردنود
اتتفاده از طعنن گاه اهش مییابد و گاه منفی بردر ذاتی در یک بیانیة طعننفمیز را افوزایش
میدهد .این پژوهش رار با اتتفاده از فرمک مکالمة واقعگرایانن و تجزین و تحلیول عرامول
دریافتند ن قربانی ردر و پرخاش ری نتایج تخنار طعننفمیوز اتوک .همچنوین ،طعنون را
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میترار بن گرننای منفی تفسیر رد ن هزیننهای ارتباطی را ایجاد می ند .این مرالعن نشار
داد محترا و لحن صدا بر طعنن تأثیر بسزایی میگذارد؛ بن گرننای ن لحون بسویار شودید و
محترای انتقادی میتراند منجر بن تحریک منفی افراد شرد .با ترجن بن پیشیننهای ذ رشوده،
فرضین  0ارالن شده اتک
فرضیة  .2رفتار طعنهآمیز بر ایجاد تعارض سازنده تأثیر مثبت و معنادار ميگذارد.

رفتار انسار همراره تابعی از ادرا ات ،باورها ،ن رش ،و تلقی او اتک .مبوانی رفتارشناتوی
در تازمار حکایک از فر دارد ن رفتار انسار تحک تأثیر نرع احساتات و باورهای اوتک.
اتاتا ،سانی ن دچار تعارض میشرند بن واترة تنشی ن در فرها بن وجورد مویفیود بون
دنبا از بین بردر فر تنش و رتیدر بن فرامش درونی هستند؛ حوا فنکون اگور مودیرار بوا
اتتفاده از رفتارهای طعننفمیز خرد خًقیک ار نار را هدف قرار دهند و تعارضی در ذهن
ار نار خرد بن وجرد فورند ،ار نار ناگزیر بن بروز خًقیک و نرفوری مویشورند .بودین
ترتیب فرضیة  9ارالن شده اتک
فرضیة  .9تعارض سازنده بر خالقیت تأثیر مثبت و معنادار ميگذارد.

در نهایک با ترجن بن مبانی تئرریک مرر شده برای تون فرضویة فورق ،یوک فرضویة لوی
مرر میشرد
فرضیة  .4رفتار طعنهآمیز از طریق تعارض ساازنده بار خالقیات تاأثیر مثبات و معناادار
ميگذارد.

با ترجن بن فرضیات مرر شده ،ال ری مفهرمی پژوهش بن صررت شکل  1قابول مشواهده
اتک.
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H1
H3

H2

H4

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسي پژوهش
هدف از این پژوهش بررتی تأثیر رفتار طعننفمیز مدیرار بر خًقیک ار نار با ترجن بن نقش
میانجی تعارض تازنده برد .نرع پژوهش ،از لحوا هودف ،واربردی و از لحوا گوردفوری
دادهها ترصیفیـ پیمایشی برد .جامعة فماری این پژوهش همة مهندتار شاغل در پوروژههوای
شر ک ارتباطات تیار اتتار لرتتار ،بن تعداد  ۱22نفر ،بردند ن از بین فرها نمرنن بن حجوم
 0۵2نفر بر اتاس روش نمرننگیری در دتترس انتخاب شد .پرتشنامة رفتوار طعنونفمیوز بون
صررت محققتاختن اتک ن  11تؤا دارد .همچنین برای تونجش خًقیوک از پرتشونامة
رندتیپ ( )1۱۵۱ن  ۷2تؤا دارد و برای اندازهگیری تعارض تازنده از پرتشنامة دوبوراین
( )1۱1۷ن  01تؤا دارد اتتفاده شد .گفتنی اتک روایی و پایایی پرتشنامنها بوا اتوتفاده از
روایی محترا و فلفای رونباخ تأیید شد .برای بررتی روابط بین متغیرها بن صوررتی منسوجم
از تکنیک مد تازی معادالت تاختاری بن مک نرمافزار  Smart PLSاتتفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیتشناختي

در این پژوهش ابتدا بن بررتی متغیرهای جمعیکشناختی تحقیق پرداختن شده اتک .نتوایج
حاصل از تجزین و تحلیل اطًعات بندتکفمده از نمرنة فمواری پوژوهش نشوار داد ا ثور
پاتخ ریار مرد ،بین  91تا  12تالن ،و دارای تحصیًت لیسانس بردند.
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یافتههای استنباطي

برای بررتی برازش مد پژوهش بوا ترجون بون ال ورریتم تحلیول مود هوا در روش

PLS

پرداختن میشرد .در این روش ،برازش مد پژوهش در تن بخش مد اندازهگیوری ،مود
تاختاری ،و مد

لی با ترجن بن شاخصهای مختص بن خرد ارزیابی میشرد.

برازش مدل اندازهگیری
1

ابتدا برازش مد های اندازهگیری با اتتفاده از تن معیار پایایی شاخص (ضورایب بارهوای
عاملی ،ضرایب فلفای رونباخ ،و پایایی تر یبی یوا  ،)CRروایوی هم ورا ،و روایوی واگورا
بررتی شدند .بار عاملی تؤاالت یا فیتمها بررتی شدند و نتایج نشار داد بار عواملی هموة
تؤاالت ،بن جز تؤا  1ن مربر بن ارزشففرینی برد ،بیشتر از  2/1اتک ن مناتب بردر
این معیار را نشار میدهد (داوری و رضازاده .)19۱1
جدول  .1برازش مدلهای اندازهگیری

متغیر

بار عاملی <0/4

آلفایکرونباخ > 0/7

پایایی ترکیبی
> 0/7

AVE

طعنه

-

2/۱0

2/۱1

2/79

خالقیت

2/۱0

2/11

2/11

2/۷7

تعارض

2/۱1

2/1۱

2/۱9

2/۵1

بن منظرر دتتیابی بن پایایی و روایی متغیرهای پنهار مرتبة دوم اقدام بن محاتوبة دتوتی
این مقادیر شد .نتایج حا ی از فر اتک ن ضرایب فلفای رونباخ ،پایایی تر یبی ،و روایوی
هم را برای متغیر مسیر متنرع بن ترتیب برابر اتک با  ،2/۱1۵ ،2/۱۷و  2/۵1و برای متغیور
مسیر بدور مرز بن ترتیب برابر اتک با  ،2/۱۷ ،2/۱1و  .2/11همارطرر ن مشاهده میشرد
مقدار فلفای رونباخ ،پایایی تر یبی ،و روایی هم را برای متغیرها بن ترتیب باالتر از  2/۵و
 2/۷محاتبن شده اتک ن از پایایی و روایی مناتب مود هوا حکایوک موی نود (داوری و
1. Item Reliability
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رضازاده  .)19۱1در نهایک بن منظرر تنجش روایی واگرا ،فررنول و الر ور بیوار موی ننود
میزار  AVEبرای هر تازه باید بیشتر از واریانس اشترا ی بین فر تازه و توازههوای دی ور
باشد .در جدو  0این ماتریس نشار داده شده اتک.
جدول  .2ماتریس سنجش روایی واگرا

طعنه

خالقیت

طعنن

2/12

خًقیک

2/۵9

2/۵1

تعارض

2/۵۷

2/7۱

تعارض

2/11

با ترجن بن بیشتر شدر مقدار جذر  AVEمتغیرهای پنهوار مرتبوة او پوژوهش (مقوادیر
روی قرر اصلی ماتریس باال) از مقدار همبست ی متغیرهوا بوا یوکدی ور مویتورار روایوی
واگرای مناتب مد را تأیید رد و برازش خرب مد های اندازهگیری را نتیجن گرفک.
برازش مدل ساختاری و مدل کلي پژوهش

بعد از بررتی برازش مد های انودازه گیوری نربوک بون بورازش مود تواختاری پوژوهش
میرتد .بن منظرر بررتی برازش مد تاختاری از تن معیار اتتفاده میشرد .اولوین معیوار
ضرایب اعداد معناداری یا  tاتک .مرابق با تحلیل دادهها در نرمافوزار  ،PLSهموة ضورایب
معناداری  zاز  1/۱7بیشتر گزارش شدهاند ن معنادار بردر روابوط را نشوار مویدهود .ایون
مقادیر برای تأیید فرضینهای پژوهش در ادامن ارالن میشرند (شکل  .)0دومین معیار بورای
بررتی برازش مد تاختاری ضرایب  R2مربر بن متغیرهای پنهار درورزای مود اتوک.
معیار ترم  Q2اتک ن قودرت پویشبینوی مود را مشوخص مویتوازد و در موررد هموة
تازههای درورزای مد محاتبن میشرد .در نهایک معیوار  1GOFمربور بون بخوش لوی
مد های معادالت تاختاری با اتتفاده از ضرایب تعیوین هموة متغیرهوا و مقوادیر اشوترا ی

1. Goodness of Fit
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متغیرهای درورزای مرتبة او اتک (داوری و رضازاده  .)۱۵ 19۱9نتایج بررتی همة ایون
معیارهای برازندگی در جدو  9ارالن شده اتک.
جدول  .3معیارهای برازش بخش ساختاری

R2 0/77<0/33<0/91

0/31<0/91<0/00

)Q2 (1-SSE/SSO

)(Communality

مقادیر اشتراکی

تعارض

2/19

2/17

2/۵1

GOF

خالقیت

2/7۷

2/1۷

2/۷7

0/37<0/01<0/09

طعنه

-

-

2/79

GOF  Communalities  R 2
2.65
Communalities 
 0.66
4
2.14
R2 
 0.71
3
GOF  0.66  0.71  0.68

با ترجن بن مقدار مًکهای تصمیم ،ن مقادیر ضعیف و مترتط و قری برای فر معیوار
را نشار میدهد ،مشاهده میشرد ن مقادیر  R2برای تازههای پوژوهش مناتوب اتوک .در
ارتبا با معیار  Q2نیز نتایج حا ی از قابلیک قری پیشبینی مد اتک .و در نهایک بورازش
مناتب مد تاختاری تأیید میشرد .با ترجن بن تن مقودار  ،2/0۷ ،2/21و  2/97بون منزلون
مقادیر ضعیف و مترتط و قری برای  GOFمقدار حصر شده  2/71برازش لی قری مد
را نشار میدهد .در ادامن شکل  0ارالن شده اتک ون عودد معنواداری یوا  t-valueرا نشوار
میدهد .چنانچن نتایج نشار دهد ضرایب معناداری مسیرهای میوار متغیرهوا بیشوتر از 1/۱7
اتک معنادار بردر فرضینهای پژوهش ثابک و فرضینها تأیید میشرد.
پس از بررتی معنادار بردر فرضینهای پژوهش ،حا نربک بررتی شدت این توأثیرات
اتک .شکل  9ضرایب اتتانداردشد مسیرهای میار متغیرها را نشار میدهد.
خًصة نتایج مربر بن فزمرر فرضینها در جدو  1ارالن شده اتک.
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شکل  .2مدل ترسیمشده همراه با مقادیر t-value

شکل  .3مدل ترسیمشده شامل ضرایب استاندارد مسیر
جدول  .4خالصة آزمون فرضیات

ضریب مسیر

غیر

مستقیم

مستقیم
-

01/17
9/۱۷

تأیید فرضین
تأیید فرضین
تأیید فرضین

آماره t

نتیجة آزمون
تأیید فرضین

متغیر مستقل میانجی

متغیر وابسته

طعنن

تعارض

2/12

طعنن

خًقیک

2/92

-

تعارض

خًقیک

2/11

-

0۷/11

طعنن تعارض

خًقیک

2/11

2/۷1

1۵/01
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نتایج مد

تازی معادالت تاختاری با اتتفاده از نرمافزار PLS

 Smartنشوار داد در تورح

اطمینار  ۱۷درصد در فرضینهای او و دوم رفتار طعننفمیز میتراند بور تعوارض و خًقیوک
ار نار تأثیر مثبک و معنادار اعما

ند .در واقع ،عدد معناداری این فرضینها برابور اتوک بوا

 01/17و  )t-value<1/۱7( 9/۱۷ن نشار میدهود شویب خوط رگرتویرنی مخوالف صوفر و
فرض تابعیک نکردر متغیرهای مستقل از طعنن مردود اتک .بن عبارت دی ر نتیجن مویگیوریم
طعنن متغیری مؤثر برای تعارض و خًقیک ار نار اتک و با فرض ثابک بردر تایر عرامول
و شرایط افزایش یک واحدی متغیر مستقل طعنون  2/12تعوارض و  2/92خًقیوک را تغییور
میدهد .بن منظرر بررتی معناداری متغیرهای میانجی (فمار  )tاز فزمرر توربل اتوتفاده شوده
اتک .نتیجة این فزمرر نشار داد مقدار فمار  tبرای فرضیة چهارم برابور اتوک بوا  1۵/01ون
بیشتر از معیار  1/۱7اتک .بنابراین فرض صفر در ترح اطمینار  %۱۷رد میشرد؛ بدین معنوی
ن ضریب غیرمستقیم بندتکفمده معنادار اتک و فرضیة مربرطن تأیید مویشورد .بون عبوارت
دی ر ،طعنن میتراند از طریق تعارض تازنده بر خًقیک اعما نفرذ ند.
ab

() 1

آزمون معناداری سوبل

a

 b2  sa2    a 2  sb2    sa2  sb2 
 17 / 28

Z  value 

0.64  0.81
 0.032    0.812  0.052    0.032  0.052 

مقدار ضریب مسیر میار متغیر مستقل و میانجی؛

b

2

 0.64



مقدار ضریب مسویر میوار متغیور

میانجی و وابستن
Sa

خرای اتتاندارد مربر بن مسیر میار متغیر مستقل و میانجی؛

sb

خروای اتوتاندارد

مربر بن مسیر میار متغیر میانجی و وابستن
بحث و نتیجه
در فرهنگهای غنی همچرر فرهنگ پارتی طعننها و ناینها نقش بسیار زیادی در ارتباطوات
بینفردی دارد و اربرد مناتوب فرهوا مویترانود ابوزار ان یزشوی ارزشومندی بورای مودیرار
تازمارها باشد .رفتار طعننفمیز مدیرار اگر با نیک تحرک ار نار صوررت پوذیرد ،یوک امور
مثبک تلقی میشرد و فرهنگ تازمانی نیز این رفتار را تأیید می ند .در غیر این صررت ،اگور
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رفتار طعنن فمیز مدیرار با برداشوک منفوی مراجون شورد ،فرهنوگ توازمار ایون نورع رفتوار را
نمیپذیرد .ازیونرو فرهنوگ توازمانی تونگ محوک رفتارهوای دوپهلور ،از قبیول رفتارهوای
طعننفمیز ،اتک ن اگر جنبة مثبک داشتن باشند ،فرهنگ تازمانی پذیرای فر اتک و اگر جنبوة
منفی داشتن باشند ،فرهنگ تازمار دافع فر خراهد برد .ازیونرو ،پوژوهش حاضور بوا هودف
بررتی تأثیر رفتار طعننفمیز مدیرار بر خًقیک ار نار با ترجون بون نقوش میوانجی تعوارض
تازنده انجام پذیرفک .در بخش نتیجنگیری ،یافتنهوای پوژوهش بون تفکیوک فرضویات بیوار
میشرد .تحقیقات اولین در مررد چ رن ی تفسیر افراد از طعنن نشار میدهد توخنار طنزفمیوز
ممکن اتوک در مقایسون بوا توخنار مسوتقیم بیشوتر درک شورد .جوای تعجوب نیسوک ون
شر ک نندگار در معرض تخنار طعنونفمیوز اختًفوات میوارفوردی بیشوتری را نسوبک بون
گروههای دی ر گزارش ردند .اما از توری دی ور افوراد در معورض ایون توخنار خًقیوک
بیشتری در انجام دادر وظایف خرد بن ار میبرند .همارطرر ن در فرضیة  1نشوار داده شود
 92درصد از تغییرات خًقیک تحک تأثیر تخنار طعننفمیز اتک .تحقیقوات در زمینوة طعنون
یک پیش ریی مهم روانشناختی اجتماعی از رفتار خًق اتک .این نشار میدهد اصورًحات
طعننفمیز ،ن قصد دارند معنای واقعی خرد را با بیار معنی متفاوتی از معنای واقعی فرهوا بون
ارمغار بیاورند ،مزایای خًقاننای بن وجرد میفورند .یافتنهای این پژوهش نشار میدهد طنز
پرخاش ر طعنن ،مانند دی ر گرننهای خفیف طنز ،میتراند خًقیوک را ارتقوا بخشود .نظریوة
قبلی تقریبا ،بن طرر انحصاری بر طنز دوتتانن و اثر فر بر خًقیک متمر ز شده اتوک .برخوی
شراهد نشار دادند شکلهای معینی از طنز میتراند خًقیک را از طریق مسیر شوناختی ارتقوا
دهند .وقتی یک مرضرع بن صررت طنز و ناین بیار میشرد ،در واقع ،بین گرینوده و شونرند
مرلب ،فاصلنای روارشناختی (نرعی تضاد) شکل میگیرد .این فاصولن بوا تفسویر درتوتی از
تری شنرنده بن منظرر جلرگیری از ترءبرداشک رفع میشرد .مروالبی ون در قالوب طنوز و
ناین مرر میشرد دارای یک پیشینة ظاهری و یک معنای عمقی اتک .بورای درک درتوک
این مرالب ،باید ذهن را بن ار انداخک و جرانب و حراشی را در نظر گرفک .بودین ترتیوب
زمینة افزایش خًقیک و قدرت درک مرضرعات انتزاع را در انسار فراهم میفورد .بونعوًوه،
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با ترجن بن فزمرر فرضیة  ،0میترار گفک  12درصود تغییورات تعوارض تحوک توأثیر رفتوار
طعننفمیز اتک .بن عبارتی ،تخنار طعننفمیز با پیامدهای منفی مختلف برای ارمنودار مورتبط
اتک ن خصرمک و تعارض را بین ارمندار افزایش میدهد .یافتنهای پژوهشهای مختلوف
این واقعیک را تأیید می نند ن تخنار طعننفمیز میتراند بن روابط فتیب برتاند و گاه منفوی
بردر ذاتی را در تخنرانیها افزایش میدهند .تاپًک و اتز ( )0222در پژوهش خورد نتیجون
گرفتند طعنن بن طرر لی روابط منفی را افزایش میدهد .زمانی ن ارمندی تخنار طعننفمیوز
را انتقا میدهد ممکن اتک دریافک ننده معنای واقعی تخنار را بنراحتی درک نکنود و بون
همکار خرد وا ونش منفوی نشوار دهود ون منجور بون درگیوری شورد .همچنوین ،مرالعوات
روانشناختی لی و اتز ( )1۱۱1و مرالعات یفی لیفک ( )1۱۱۱نشار دادند طعنن یک تهاجم
واقعی اتک .بنابراین ،با ترجن بن اینکون در هموة توازمارهوا توخنار طعنونفمیوز وجورد دارد
میتراند وضعیک مرجرد و فیند تازمار را بن چالش بکشد .پیشنهاد میشورد مودیرار هن وام
انتقا مفاهیم و همچنین در زمار نظارت ار نار از تخنار طعننفمیز ،ن بن صوررت منفوی و
همراه خشم بیار میشرد ،متر اتتفاده نند و بن صوررت مسوتقیم انتظوارات خورد را اعوًم
نند .عًوه بر فنچن گفتن شد ،در فرضیة  9نشار داده شد طعنن بن صررت مستقیم بر تعوارض
و خًقیک ار نار تأثیر مثبک و معنادار میگذارد و  11درصد تغییرات خًقیک تحوک توأثیر
تعارض اتک .در نهایک نیز مشخص شد در فرضیة  1رفتار طعننفمیوز مودیرار ،بوا ترجون بون
تعارض تازنده ،تأثیر مثبک و معناداری بر خًقیک ار نار میگذارد .در نهایک در ارتبا بوا
محدودیکهای پژوهش میترار بن محدودیک در دتترتی بن منابع دتوک او در خصورص
رفتارهای طعننفمیز مدیرار و منابع بنروز و جدید در نار محدودیک در دتترتوی بون نمرنون
با اشراف اطًعاتی امل بن مرضرع اشاره رد.
پیشنهادهای پژوهش
پژوهش حاضر بن مدیرار تازمارها پیشنهاد می ند در مد رفتاری خرد رفتارهای دوپهلر،
همچرر رفتارهای طعننفمیز ،را بیشتر بررتی نند و بن شناتایی رفتارهای دوپهلر در مود
رفتاری خرد مبادرت ورزند تا این رفتارها را در مد رفتاری خرد بشناتند.
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با ترجن بن نتایج پژوهش پیشنهاد میشرد مدیرار رفتارهای طعننفمیوز را بون مثابوة یوک
محرک رفتاری در جهک تحریک ار نار و زیردتتار خورد مود نظور داشوتن باشوند توا در
صررت لزوم بترانند با بن ارگیری این رفتارها بن تحریک و ترغیب ار نار خرد بپردازند.
یکی از اشکا ترغیب و تحریک ار نار ایجاد تعارض تازنده اتک ون بونخوربی بوا
اتتفاده از رفتار طعننفمیز میترار فر را بران یخک .پیشنهاد میشرد مدیرار بوا بون وارگیری
رفتار طعننفمیز ،زمانی ن یک تعارض تازنده برای تحرک بیشوتر ار نوار الزم اتوک ،بون
تحریک فنار مبادرت ورزند.
نکتنای ن مدیرار باید بدار ترجن داشتن باشند فر اتک ن رفتار طعننفمیوز یوک رفتوار
دوپهلر اتک ن همارطرر ن میتراند مرجب تعوارض توازنده باشود مویترانود مرجوب
تعارض مخرب شرد .پس ،الزم اتک از نحر اثرگذاری و شدت و ضوعف مثبوک و منفوی
بردر بن ارگیری این نرع رفتارها در واحدهای تحک امر خرد مرلع باشند.
در خصرص پیشنهاد بن پژوهش رار فتی نیز گفتنی اتک این پژوهش رار میتراننود بون
طراحی مد رفتار طعننفمیز مدیرار در جهوک شوکلگیوری تعوارض توازنده بپردازنود یوا
مجمرعن عراملی را ن مرجب شکلگیری رفتارهای طعننفمیز مثبک در مودیرار مویشورند
شناتایی و اولریکبندی نند.
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.111 و171  صص،0  ش،17  د، فرهنگ تازمانی،»فرهن ی و مدیریک تعارض
 «بررتی عرامل محرک خًقیک تازمانی بر اتاس.)19۱۷(  حمید؛ تمیرا ریمی،شاهبندرزاده
.971 و91۷  صص،0  ش،11  د، فرهنگ تازمانی،»ادراک دانش اهیار
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