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 یفرد ینهای ببرتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ تحقیق: حل تعارض 

 ابراهیم احمدی

 زهرا، بویین زهرا، ایرانیینواحد بو دانشگاه آزاد اسالمیی، شناسروانگروه 

 

 چکیده 

که رای آنب گیری فرد دارند هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه بود کهازآنجاکه دو انگیزۀ تغییر و تحقیق اثر متضاد بر تصمیم
و انگیزۀ یک طرح همبستگی، ابتدا با پرسشنامۀ سبک تنظیم، دتر از انگیزۀ تحقیق باشد. در تعارض حل شود، باید انگیزۀ تغییر قوی

که از بین همه دانشجویان زهرا واحد بویین-از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی مرد نفر 97ای تغییر و تحقیق در نمونه
ون نشان های رگرسیارائه شد. تحلیل هاکنندهشرکتهای فرضی به هایی از تعارضگیری و سپس داستاناندازهبودند  شدهانتخاب

 بارانیآشتی رابطۀ مستقیم و بااحساس منفی رابطۀ معکوس دارد و از اثرهای ز یزۀانگ با داد که برتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ تحقیق
 کاهد.احساس منفی بر انگیزۀ آشتی می

 سبک تنظیم ؛حل تعارض ؛انگیزۀ تغییر ؛انگیزۀ تحقیق :هایدواژهکل

 

 

 مقدمه

پردازد یعنی میل به حرکت یکنواخت از حالتی به حالت دیگر، می ،2تغییر هفردی در انگیزهای بینبه تفاوت 1سبک تنظیم هنظری
تواند تغییر، هم می ه(. تفاوت مردم در انگیز2003کروگالنسکی و پیرو،  ؛ هیگینز،2012؛ هیگینز، 2000، ، پیِرو، هیگینز و کاپوزا)کروگالنسکی

مردم از تالش برای  ه(. انگیز2003ت سرچشمه گرفته باشد )اونت و هیگینز، دمکوتاه ههای القا شدت و هم از حالتدشخصیتی بلندم اتفاز ص
تواند فقط تغییر باشد، یعنی حتی اگر آشتی با طرف مقابل هیچ سودی برای آنها نداشته باشد، تغییر حالت تعارض حل تعارض با طرف مقابل می

ی اتغییر دارد، حل تعارض یک هدف است نه وسیله هبخش باشد؛ برای کسی که انگیزخود برای آنها انگیزهخودیتواند بهآشتی میبه حالت 
 (.2017میلن، توماسولو، و هیگینز،  -برای رسیدن به هدف )وب، کُلمن، روسیناک

تغییر است. فردی که این انگیزه را دارد به جای تالش برای تغییر دادن  همقابل انگیز هنقط  ،3تحقیق هسبک تنظیم،  انگیز هدر نظری
تقل تغییر و تحقیق از یکدیگر مس هوضعیت موجود، میل دارد که بررسی، نقد، و ارزیابی بیشتری از وضعیت موجود به عمل آورد. دو انگیز

د یا برعکس. در تحقیق پایین داشته باش هتغییر باال و انگیز هانگیزتواند بنا بر عادت بلندمدت یا حالت کوتاه مدت، هستند، یعنی یک فرد می
 هکسانی که انگیز گونه که براییا بیشتر سبک تغییر دارند یا بیشتر سبک تحقیق. همان ،فردیواقع مردم هنگام رویارویی با یک تعارض بین

 ؛ک هدف استی ،خود و بدون این که هیچ سودی در پی داشته باشدخودیتغییر دارند، تغییر کردن شرایط )از حالت تعارض به حالت آشتی( به
(. فردی 2003خود ارزشمند و یک هدف است )هیگینز و همکاران، خودییند سنجش و ارزیابی بهآتحقیق دارند، فر هبرای کسانی هم که انگیز

تدا وضع خواهد ابتحقیق دارد، میه اما فردی که انگیز خواهد وضع موجود را ترک کند و به وضع مطلوب برسد،تغییر دارد، فقط می هکه انگیز
واند حل تعارض تتحقیق می هموجود را دقیقاً با وضع مطلوب مقایسه کند تا بتواند بهترین راه حرکت به سوی وضع مطلوب را بیابد. این دغدغ

ست فرد را در وضع موجود حبس نماید )اونت و درپی بدون تالش برای تغییر، ممکن ارا با مشکل روبرو کند، به این شکل که بررسی پی
تحقیق، بیشتر گرایش به ایستایی و اندیشیدن دارند تا پویایی و عمل کردن )کروگالنسکی، پیرو،  ه(. در واقع دارندگان انگیز2003هیگینز، 

 های ممکن برای پیدا کردنسی مداوم اقدامتواند پیامدهای منفی برای حل تعارض داشته باشد. برر(، و این گرایش می2007هیگینز، و کاپوزا، 
 تحقیق باال در موقعیت کنونی تعارض گیر بیافتند. هشود که افراد دارای انگیزبهترین اقدام برای حل تعارض، باعث می

ت نسبی وه قببستگی  ،گیری فرد دارند و این که فرد چه رفتاری انجام دهدتغییر و تحقیق اثر متضاد بر تصمیم هاز آنجا که دو انگیز
های نمره ادغام شدند، به این شکل که« تغییر هبرتری انگیز»)نه قوت مطلق( این دو انگیزه دارد، در پژوهش حاضر این دو انگیزه در یک متغیرِ 

االیی هم داشته باشد، ب تحقیق هتغییر باالیی داشته باشد، اما در کنار آن انگیز هشد. اگر فردی انگیز کمتغییر  ههای انگیزتحقیق از نمره هانگیز
به همان اندازه نیز  ،تغییر( هخواهد از تعارض دور شود )انگیزفردی نخواهد داشت، زیرا هر اندازه که میشانس زیادی در حل تعارض بین

                            
 نویسنده مسئول: پست الکترونیک eahmadi1356@gmail.com 

1.Regulatory Mode Theory 

2.Change Motivation 

3.Contemplation Motivation 
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یست، بلکه حل تغییر برای حل تعارض کافی ن هتحقیق(. پس باال بودن انگیزه خواهد به تعارض نزدیک شود تا بتواند به آن بیاندیشد )انگیزمی
 .باشد تحقیق باالتر هتغییر از انگیز هتعارض نیازمند آن است که انگیز

تغییر بر  هزبود که برتری انگی پژوهش این فردی بود. فرضیهتغییر در حل تعارض بین ههدف پژوهش حاضر بررسی نقشِ برتری انگیز
فردی ینهای بتعارض ههای فرضی دربارکند. برای این منظور از داستانفردی کمک میرض بینتحقیق، به پشت سر گذاشتن تعا هانگیز

ایی از انواع هانگیزه و احساس او در هنگام تعارض، داستان ،تغییر در فرد هبرتری انگیز هبه این شکل که با هدف بررسی رابط ؛استفاده شد
رتری گیری شد. از آنجا که بها اندازهآشتی و احساس منفی آنها نسبت به آن داستانزه گیداده و ان هاکنندهشرکتفردی به های بینتعارض

 هتغییر با انگیز هزدادن حالت و موقعیت تعارض با دیگران باشد، فرض این بود که برتری انگی شود که فرد به دنبال تغییرتغییر باعث می هانگیز
آن است که هیجان منفی نه تنها هیچ  ،معکوس دارد. علت های منفی مربوط به تعارض رابطهمستقیم و با هیجان هحل تعارض )آشتی( رابط

تعارض ایجاد  حالت رهگیرد، اما هیجان منفی مزاحمتی برای تحقیق دربامینیز ند، بلکه جلوی آن را ککمکی به تغییر دادن حالت تعارض نمی
هد، اما دهای منفی فرصت جوالن نمیبه احساس ،تغییر دارد( هد آشتی کند )انگیزخواهکند؛ فردی که میکند و حتی به آن کمک هم مینمی

 جوید.های منفی سود میاز احساس ،تحقیق دارد( هکند )انگیزجستجوخواهد حالت تعارض را فردی که می

 روش

 کنندگانشرکت
( بودند  4000N ) 95-96زهرا در سال تحصیلی  واحد بویین-جامعۀ پژوهش حاضر همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی

های کامل نفر حاضر به همکاری با پژوهشگر شدند و در نهایت داده 126نفر،  200نفر از آنها با روش تصادفی گزینش شدند. از این  200که 
بود. طرح پژوهش حاضر  33/3و  70/23ب، ها به ترتیکنندهشرکتمرد( به دست آمد. میانگین و انحراف استاندارد سن  42نفر ) 97و درست از 

 بود. از نوع همبستگی 

 ابزار
 کروگالنسکی و همکاراننامه توسط : این پرسش(Regulatory Mode Questionnaireنامۀ سبک تنظیم )سبک تنظیم با پرسش

کند و به گزارش کروگالنسکی و همکاران بندی میدرجه 6تا  1هر کدام را از  شوندهآزمونکه  استماده  20( ساخته شد و دارای 2000)
ارتند های مربوط به زیرمقیاس انگیزۀ تغییر عبهایی از مادّهو روایی خوبی دارد. نمونه اعتبار، تحقیقتغییر و ی هگیری دو انگیز( در اندازه2000)

ک کنم، پیش از شروع یک کار را تمام میها وقتی یبیشتر وقت»و « شومزده میوقتی در نزدیکی رسیدن به یک هدف هستم هیجان»از: 
ها خود قتبیشتر و»عبارتند از:  تحقیقهای مربوط به زیرمقیاس انگیزۀ هایی از مادّهگذاری وارونه(. نمونه)نمره« کنمکار جدید مدتی صبر می
(، که 2000پژوهش کروگالنسکی و همکاران )همانند «. کنمها از کار خود و دیگران انتقاد میبیشتر وقت»و « کنمرا با دیگران مقایسه می

یزه با هم پژوهش حاضر نیز نشان داد که این دو انگ .نشان داده است انگیزۀ تغییر با انگیزۀ تحقیق همبستگی معکوس دارد یا ناهمبسته است
؛ هیگینز، پیرو، 2012و ون در بلس،  های پیشین )اُرهک، مارو، کروگالنسکی،(. همانند پژوهشr ،621/0  =p(95= ) -09/0ای ندارند )رابطه

( از زیرمقیاس کرونباک = M ،77/0  =SD ،74/0=  23/4(، برتری انگیزۀ تغییر با منها کردن زیرمقیاس انگیزۀ تحقیق )2008و کروگالنسکی، 
(، M ،33/1  =SD=  35/0های آماری بر روی این نمرۀ تفاوت )( محاسبه شد. تحلیلکرونباک = M ،82/0  =SD ،79/0=  58/4انگیزۀ تغییر )

  است، انجام شدند. پژوهشکه بیشتر بودن آن نشانۀ برتری بیشتر انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ 

 ی اجراشیوه
داده و از  هافردی به آنهای بینپرسشنامۀ سبک تنظیم را پر کردند، شش داستان فرضی دربارۀ تعارض هاکنندهشرکتپس از آن که 

ها به شکل ای از داستانشان رخ داده است. نمونهها، میان آنها و دوست نزدیکها خواسته شد که فرض کنند تعارض موجود در داستانآن
اختالف  کند و بر سر این مسأله با وی دعوا وفرض کنید یکی از دوستانتان درست در زمانی که به وی نیاز دارید کمکی به شما نمیروبرو بود: 

آن پول را  گوید کهزند و میدارید. مثالً به شما قول داده است که پولی را که به آن نیاز دارید به شما بدهد اما در دقیقۀ نود به شما تلفن می
ذرانید، اما به بگبه فرد دیگری داده است. یا مثالً بسیار خوشحالید از این که دوستتان قرار است به دیدن شما بیاید و اوقات خوشی را با هم 

ا به شما بکند ها رتواند بیاید. البته دوستتان هم از این که نتوانسته است این کمکدهد که کاری برایش پیش آمده است و نمیشما اطالع می
دو طرف چون این احتمال وجود داشت که یکی از  ها را به شما بکند.دهد که در یک فرصت دیگر این کمکناراحت است، اما ترجیح می

ند با نقش دشد در سه داستان از شش داستانی که خوانداده می هاکنندهشرکتها مقصرتر از دیگری ادراک شود، نقشی که به درگیر در تعارض
 .جا شدطرف مقابل جابه
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انتان به شما ی از دوستفرض کنید که شما درست در زمانی که یک. این گونه داده شد هاکنندهشرکتبرای مثال، داستان باال به نیمی از 
او  اید که پولی را که به آن نیاز دارد بهکنید و او بر سر این مسأله با شما دعوا و اختالف دارد. مثالً به وی قول دادهنیاز دارد کمکی به او نمی

ست  بسیار خوشحال است از این که قرار ااید. یا مثالًگویید که آن پول را به فرد دیگری دادهزنید و میبدهید اما در دقیقۀ نود به او تلفن می
لبته شما هم ا توانید بروید.دهید که کاری برایتان پیش آمده و نمیشما به دیدنش بروید و اوقات خوشی را با هم بگذرانید، اما به او اطالع می

 ا را به او بکنید.هد که در یک فرصت دیگر این کمکدهیها را به دوستتان بکنید ناراحت هستید، اما ترجیح میاید این کمکاز این که نتوانسته
ای جواب دادند که انگیزۀ آنها را برای حل تعارض موجود در داستان و به یک پرسشنامۀ دو مادّه هاکنندهشرکتپس از خواندن هر داستان، 

خواهد دلم می»-1گزارش دادند:  7تا  1موافقت خود را با این دو مادّه از  هاکنندهشرکتگرفت. احساس منفی آنها را دربارۀ آن تعارض اندازه می
نمرۀ  (.M ،80/1  =SD=  83/4« )حال بدی دربارۀ این تعارض دارم»-2(، و M ،38/1  =SD=  06/5« )با دوستم آشتی و مصالحه کنم

 کنندهشرکت(، و نمرۀ احساس منفی هر کرونباک = 88/0تان )های انگیزۀ آشتی وی در شش داساز میانگین نمره کنندهشرکتانگیزۀ آشتی هر 
( به دست آمد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون بررسی شد که آیا کرونباک = 85/0های احساس منفی او در شش داستان )از میانگین نمره

  بینی کند یا خیر.آشتی و احساس منفی را پیشتواند نمرۀ آنها در انگیزۀ در برتری انگیزۀ تغییر، می هاکنندهشرکتهای نمره

 

 نتایج

تحلیل رگرسیون نشان داد که، برابر با  اند.آورده شده 1دوی متغیرهای پژوهش در جدول های دوبههای توصیفی و همبستگیآماره
دهد که مثبت بودن ضریب بتا نشان می .β ،009/0  =p=  24/0بینی کند: تواند انگیزۀ آشتی را پیشانگیزۀ تغییر می برتری فرضیۀ پژوهش،

همچنین  کنند. آشتی تعارضاند که دوست دارند با طرف اند، بیشتر گزارش دادهانگیزۀ تغییر بیشتری داشتهبرتری  هاکنندهشرکتهر اندازه 
بینی کند: شرا هم پی ناشی از تعارض تواند احساس منفیانگیزۀ تغییر میبرتری تحلیل رگرسیون نشان داد که، برابر با فرضیۀ پژوهش، 

32/0-  =β ،000/0  =p. ند، کمتر گزارش اانگیزۀ تغییر بیشتری داشتهبرتری  هاکنندهشرکتدهد که هر اندازه منفی بودن ضریب بتا نشان می
شتی همچنان با انگیزۀ آپس از کنترل آماری متغیر احساس منفی، رابطۀ برتری انگیزۀ تغییر  اند که احساس منفی ناشی از تعارض دارند.داده

 .β ،043/0  =p=  19/0دار باقی ماند: معنی

 1جدول     

 پژوهش یرهایمتغ یانم های یو همبستگ یفیتوص هایآماره    
 

 
  

 
 
 
 
 

متغیر بر  برتری انگیزۀ تغییر و احساس منفیدو متغیر دار بودند. بنابراین، اثر تعاملی ، اثرهای اصلی معنینتایج نشان دادگونه که همان
نگیزۀ تغییر دار بودن تعامل برتری ا. معنیβ ،003/0  =p=  20/0دار است: تیجه نشان داد که این تعامل معنیو ن ،انگیزۀ آشتی هم بررسی شد

منفی او کمتر  هایتغییر در فرد بیشتر باشد، احساس دهد که هر اندازه برتری انگیزۀبینی انگیزۀ آشتی، نشان میو احساس منفی در پیش
تر نشان داد که در ای بیشهتحلیل کاهد.منفی بر انگیزۀ آشتی میار احساس ببرتری انگیزۀ تغییر از اثر زیان گیرند؛می انگیزۀ آشتی را از وی

ر از میانگین بود(، تغییر، یک انحراف استاندارد پایینکه برتری انگیزۀ تغییر در آنها کم بود )یعنی نمرۀ آنها در برتری انگیزۀ ت هاییکنندهشرکت
که برتری انگیزۀ تغییر در آنها زیاد بود  هاییکنندهشرکت(، اما در β ،000/0  =p=  -36/0رابطۀ احساس منفی و انگیزۀ آشتی معکوس بود )

آشتی وجود  داری میان احساس منفی و انگیزۀتر از میانگین بود(، رابطۀ معنی)یعنی نمرۀ آنها در برتری انگیزۀ تغییر، یک انحراف استاندارد باال
وقتی برتری انگیزۀ تغییر کم باشد، احساس منفی باعث می شود که فرد انگیزۀ آشتی را از  ،به بیان دیگر (.β ،619/0  =p=  -05/0نداشت )

در  (.1 در فرد کاهش دهد )نگاه کنید به شکلتواند انگیزۀ آشتی را تغییر زیاد باشد، احساس منفی نمیدست بدهد، اما وقتی برتری انگیزۀ 
 -15/0فی بیشتری تجربه کردند، کمتر انگیزه داشتند که با طرف تعارض آشتی کنند )احساس من هاکنندهشرکتندازه همۀ گروه نمونه، هر ا

( =95)r ،008/0  =p) باال بود. تحقیق، به جز زیر گروهی که در آن برتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ 

 

 M SD 1 2 3 4 5 هامتغیر

     (79/0) 82/0 58/4 . انگیزۀ تغییر1
    (74/0) -09/0 77/0 23/4 تحقیق. انگیزۀ 2
    -12* 11/0* 33/1 35/0 . برتری انگیزۀ تغییر3
  (88/0) 20*** -04/0 05/0 38/1 06/5 . انگیزۀ آشتی4
 (85/0) -15** -24*** 09/0 -03/0 80/1 83/4 . احساس منفی5

 هستند. خهای درون پرانتز، آلفای کرونبا. عددn=  97توضیح. 
* p < 0/05.    ** p < 0/01.    *** p < 0/001.  
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نفی( ندارند. و احساس مهای وابسته )انگیزۀ آشتی متغیر ای با، رابطهتحقیقدهد که دو متغیر انگیزۀ تغییر و انگیزۀ نشان می 1جدول 
 آنها.« مطلق»این دو انگیزه مهم است، نه قوّت « نسبی»گونه که در مقدمه اشاره شد، قوّت همانت این امر آن است که، علّ

 

 بحث

 تایجنتر از انگیزۀ تحقیق باشد. هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه بود که برای آن که تعارض حل شود، باید انگیزۀ تغییر قوی
وط به تعارض را های منفی مربتواند بیشتر بودن انگیزۀ آشتی و کمتر بودن احساسنشان داد که برتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ تحقیق می

شود. زۀ آشتی کاسته میتعارض بر انگیبار احساس منفیِ ناشی از بینی کند. یافتۀ دیگر آن بود که با افزایش برتری انگیزۀ تغییر، از اثر زیانپیش
 که برتری انگیزۀ تغییر در آنها ضعیف بود، احساس منفی باعث کاهش انگیزۀ آشتی شد.  هاییکنندهشرکتاما در 

 گیرند )آنقدر از طرف مقابل عصبانی هستیم که بهها معموالً انگیزۀ حل تعارض را از مردم میها آن است که هیجانتفسیر این یافته
رای رسیدن به ای بای که به آشتی به عنوان یک هدف و نه وسیلهکنیم(، اما برتری زیاد انگیزۀ تغییر )انگیزهآشتی کردن با او فکر هم نمی

گیرد. پژوهش حاضر نشان داد می ،باری را که احساس منفی برای حل تعارض داردکند( بر انگیزۀ تحقیق، جلوی اثرهای زیانهدف نگاه می
هایی که به بینی کند. تنوّع داستانی پس از کنترل آماری احساس منفی، باز هم برتری انگیزۀ تغییر توانست انگیزۀ آشتی را پیشکه حت
 ذیر است.پفردی تعمیمهای بینهای پژوهش حاضر به انواع تعارضدهد که یافتهارائه شد )شش داستان گوناگون(، نشان می هاکنندهشرکت

واهد خخواهد وضع موجود را ترک کند و به وضع مطلوب برسد، اما فردی که انگیزۀ تحقیق دارد، میتغییر دارد، فقط می فردی که انگیزۀ
واند تابتدا وضع موجود را دقیقاً با وضع مطلوب مقایسه کند تا بتواند بهترین راه حرکت به سوی وضع مطلوب را بیابد. این دغدغۀ تحقیق می

درپی بدون تالش برای تغییر، ممکن است فرد را در وضع موجود حبس نماید روبرو کند، به این شکل که بررسی پیحل تعارض را با مشکل 
(. در واقع دارندگان انگیزۀ تحقیق، بیشتر گرایش به ایستایی و اندیشیدن دارند تا پویایی و عمل کردن )کروگالنسکی، 2003)اونت و هیگینز، 

ا های ممکن برای پیدتواند پیامدهای منفی برای حل تعارض داشته باشد. بررسی مداوم اقدام(، و این گرایش می2007پیرو، هیگینز، و کاپوزا، 
 شود که افراد دارای انگیزۀ تحقیق باال در موقعیت کنونی تعارض گیر بیافتند.کردن بهترین اقدام برای حل تعارض، باعث می

ای هتر کند و یا حتی موضوع اصلی تعارض شود. گاهی تاکتیکفردی را وخیمهای بینرضتواند تعامتفاوت بودن سبک تنظیم دو فرد، می
د به خواهشوند؛ زن و شوهری را در نظر بگیرید که یکی از آنها نمیتر میمتفاوت حل تعارض، از عاملی که منجر به تعارض شده است مهم

ای دعوا هگیزۀ تغییر دارد( اما دیگری میل دارد که به عقب برگردد و دربارۀ ریشهخواهد هر چه زودتر دعوا تمام شود )انعقب بازگردد بلکه می
تواند به موضوعی برای دعوای بیشتر این زن و شوهر تبدیل های رفع دعوا میبحث کند )انگیزۀ تحقیق دارد(. همین متفاوت بودن تاکتیک

هم انگیزۀ  کند: زمانی که طرف تعارضکی بیشترین کمک را به حل تعارض میهای آینده باید به این بپردازند که انگیزۀ تغییر شود. پژوهش
 تغییر دارد یا زمانی که طرف تعارض انگیزۀ تحقیق دارد.

ر را توانند نقش انگیزۀ تغییهای آینده میدهد. پژوهشهایی تأکید کرد که میان دوستان نزدیک رخ میپژوهش حاضر فقط بر تعارض
هایی تعارض تر ازهای زناشویی معموالً شدیدتر، عمیقتر، و مزمنهای زناشویی، بررسی کنند. تعارضها، به ویژه تعارضرضدر حل سایر انواع تعا

منظور از  بینی انگیزۀ آشتی.نگیزۀ تغییر و احساس منفی در پیشتعامل برتری ا  .1شکل 
های استاندارد شدۀ تر یا باالتر از نمره، یک انحراف استاندارد پایین«زیاد»و  «کم»

خطای  ±1دهندۀ های خطا نشانزۀ تغییر و احساس منفی است. میلهبرتری انگی
 استاندارد میانگین هستند.
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ی )و نه دستکاری( گیرپژوهش حاضر از نوع همبستگی بود، به این شکل که برتری انگیزۀ تغییر فقط اندازه دهد.هستند که میان دوستان رخ می
اشد. تواند یک حالت زودگذر و موقعیتی هم بکه در مقدمه اشاره شد، انگیزۀ تغییر فقط یک عادت صفتی نیست بلکه می گونهشد. اما همان

توانند با روش آزمایشی، یعنی القای انگیزۀ تغییر به گروه آزمایشی )و عدم القای آن به گروه کنترل(، از اثر علّی برتری های آینده میپژوهش
 تر شوند.فردی مطمئنتعارض بین انگیزۀ تغییر بر حل

ها باعث شده باشد که واکنش استفاده شد. شاید فرضی بودن تعارض« فرضی»های هایی از تعارضدر پژوهش حاضر از داستان
بخواهند  هانندهکشرکتتوانند از های آینده میها )یعنی انگیزۀ آشتی و احساس منفی( واقعی و اصیل نباشد. پژوهشبه تعارض هاکنندهشرکت

یر دارای برتری انگیزۀ تغی هایکنندهشرکتهای هایی را که اخیراً و واقعاً برای آنها رخ داده است به خاطر بیاورند و سپس واکنشکه تعارض
 های شخصی و واقعی را بررسی نمایند.به آن تعارض

( نشان 2006ا هم بررسی کنند. پژوهش پیشین )کمرات و دوک، توانند رابطۀ برتری انگیزۀ تغییر را با سایر متغیرههای آینده میپژوهش
ال کنند )فعفردی دارد: برخی برای بهبود رابطه تالش میداده است که هر فردی راهبرد ویژۀ خودش را برای رویارویی با یک تعارض بین

ی رابطه را کنند اما برخی دیگر به سادگبطه را قطع میمانند تا رابطه بهبود یابد )منفعل هستند(، برخی خیلی زود راهستند( و برخی منتظر می
ینده های آشود. پژوهشکنند که تعارض هرگز حل نمیکنند و برخی دیگر تصور میشدنی ادراک میدهند، برخی تعارض را حلاز دست نمی

واند با طول مدت تی کنند. برتری انگیزۀ تغییر میتوانند رابطۀ برتری انگیزۀ تغییر را با این راهبردهای گوناگون رویارویی با تعارض بررسمی
های آینده باید به آن بپردازند این است نکتۀ مهمی که پژوهش (.2017های تعارضی هم رابطه داشته باشد )وب و همکاران، تعارض و بحث

ن است آورند یا آن که ممکفتگو روی میای چون گکه آیا کسانی که برتری انگیزۀ تغییر دارند برای حل تعارض فقط به راهبردهای سازنده
 های غیرمنطقی طرف مقابل هم چنگ بیاندازند.به راهبردهای ناسالمی چون تن دادن به خواسته

 هادهکننشرکتگیری متغیرهای وابسته از خودگزارشی های پژوهش حاضر این بود که برای اندازهسرانجام یکی دیگر از محدودیت
توانند از کسانی که برتری انگیزۀ تغییر باال و پایین دارند بخواهند که با فردی که با وی تعارض دارند یک آینده میهای استفاده شد. پژوهش

 گیری کنند.بحث دربارۀ موضوع مورد تعارض انجام دهند و سپس با مشاهدۀ این بحث، راهبردهای حل تعارض آنها را اندازه
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