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تأثیرسنخشخصیتیونوعمحیطبرتصمیمگیریمتقابلاعضاء

تیمهایکاری 
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علیرضايیان*،جوادعاشوری

چکیده
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر شخصیت ( سنخ شخصیتی  Aو  )Bو محیط (مجـای
و رودررو) بر تصمیمگیر (سرعت تصمیمگیر و میزان رضایتمند ای آن) اعضا تـیمهـا اـار
بوده است .به این منظور 551نفر ( 13مرد و  13ین) ای اعضا تیمها اار فعال در بیمارستانهـا
دولتی استان فارس با روش نمونهگیر خوشها انتخاب شدند و با توجه به هدف پژوهش به  1گروه
آیمایشی تقسیم شدند .افراد در  9نوع یوج تصمیمگیرنده (سنخ  ،Aسنخ  Bو ترایبـی ای سـنخ  Aو B
َ] )[A-Bتقسیم و هر یک ای یوجها در یکی ای  1محیط مجای و رو در رو مورد آیمون قرار گرفتند .در
مرحله بعد تکلیف تصمیمگیر به هر یک ای یوجها (دو نفر اه قرار بود با هم تصـمیمگیـر اننـد)
داده شد و پس ای تصمیمگیر  ،یمان صرف شده برا رسیدن به تصمیم و میزان رضایتمند آنها ای
تصمیمی اه گرفته بودند سنجیده شد .داده هـا حاصـا ای آیمـایش بـا اسـتفاده ای تحلیـا واریـانس
چندمتغیره ،رگرسیون و آیمون  tمورد تحلیا قرار گرفت .یافتهها پژوهش نشـان داد اـه شخصـیت،
تنها بر سرعت تصمیمگیر اثر داشته امـا محـیط تصـمیمگیـر  ،هـم بـر سـرعت و هـم بـر میـزان
رضایتمند ای فرآیند تصمیمگیر تاثیرگذار بوده است.


کلیدواژهها:شخصیت؛تیمکااری؛محایطمزاازی؛محایطرودررو؛تصامیمگیاری؛
رضايتمندی.


تاریخ دریافت ،35/8/1 :تاریخ پذیرش31/4/3 :

* استاد ،دانشگاه شهید بهشتی.
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.1مقدمه 

تیم میتواند ابزار قدرتمند برا پیشبرد اارها باشد .ای سویی دیگر ،اگر تیم نااارآمد
باشد ،میتواند یک عاما نااامی یا مانعی برا جریان اار باشد .یکی ای سرچشمهها
نااارآمد برا یک تیم ،تصمیمگیر ضعیف و نامناسب است .تدوین و پیادهسای منسجم
یک فرآیند تصمیم گیر اثربخش ،احتمال اینکه تیم در آینده به صورت اارآمد به فعالیت
خود ادامه دهد را افزایش میدهد .عالوه بر این ،در صورتی اه اعضا تیم درک روشنی ای
این اه تصمیمها چگونه اتخاذ میشود ،داشته باشند ،پذیرش فرآیند اار تیم و همچنین
ااهش تعارضها در آن تسهیا میشود .در صورتی اه اعضا تیم در تدوین و پیادهسای
فرآیند تصمیم گیر تیم مشارات داشته باشند ،ای فلسفه اصلی آن آگاه بوده و اشتیاق بیشتر
نیز برا اار بر اساس فرآیند تصمیمگیر تعیین شده ،خواهند داشت.)Furumo, 2007( .
تیمها تصمیمها فراوانی را اتخاذ میانند اه این تصمیمها در ارتباط با موقعیتها
مسئلها بیشمار است اه ای لحاظ میزان پیچیدگی و فراگیر و همچنین اثرات آتی،
متفاوت هستند .برا اداره اردن چنین تنوعی ،نیای است اه خطمشی روشن و مختصر برا
تصمیم گیر تدوین انند .ای سویی دیگر ،ای آنجا اه امرویه تغییرات به سرعت اتفاق میافتد،
برا سود بردن ای این تغییرات ،تصمیمها باید با سرعت گرفته شوند .مدیران باید تصمیم
بگیرند چگونه به تغییرات شرایط اقتصاد  ،سیاسی و اجتماعی درون و بیرون مشاغلشان
واانش نشان دهند (.)Johnson, R.A., Wichern, D.W.1997
جلسات تیمها سنتی به مکان خاصی وابسته است .اعضا تیم حضور فیزیکی دارند یا
غایب بهشمار میآیند .در مقابا ،تیمها مجای به صورت الکترونیکی تشکیا میشوند و
اعضا آن ای مکانها مختلف ،سایمانها گوناگون و حتی ای افق یمانی متفاوت گزارش
میدهند .امرویه در بسیار ای سایمانها ،بیشتر اارها تیمی به صورت مجای صورت
میپذیرد .حتی در بیشتر شراتها بزرگ استانی و محلی به ندرت میتوان تمام اعضا تیم
را در یک مکان جمع ارد .بیشتر افراد به سرعت و بدون داشتن حق انتخاب عضو یا رهبر تیم
مجای خواهند بود (رضاییان.)5981 ،
ای آن جایی اه شخصیت و نوع محیط تصمیمگیر دو عاما تعیین اننده در فرآیند هر
تصمیمگیر دو یا چندجانبه هستند ،بنابراین بررسی ویژگیها شقوق مختلف هر ادام و
همچنین تاثیرات آنها بر تصمیمها افراد ای ضروریات هر سایمان محسوب میشود .با توجه
به گسترش روی افزون استفاده ای سیستمها اطالعاتی رایانها در سایمانها ،بدیهی است اه
بررسی ویژگیها محیط مجای و تاثیرات آن بر تصمیمگیر ها ،بهطور ویژها برا
سایمانها بخش دولتی حائز اهمیت است .ای آن جا اه شخصیت افراد نیز با تصمیمگیر
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آنها در ارتباط است ،در این پژوهش تصمیمگیر اعضاء تیمها اار دارا تیپ شخصیتی
 Aو  Bدر محیط مجای و رو در رو مورد مالحظه و بررسی قرار میگیرد .این پژوهش در
بیمارستانها دولتی استان فارس انجام شده است چرااه ایفیت خدمات بیمارستان ها به
دلیا پرداختن به سالمت شهروندان ،بسیار مهم است و بررسی آنچه موجب بهبود ایفیت
خدمات در بیمارستان ها می شود ،اهمیت دوچندان مییابد و بدون شک اار تیمی یکی ای
عواملی است اه امرویه اهمیت آن در راستا بهبود ایفیت خدمات ،مورد تأاید پژوهشگران
متعدد قرار گرفته است.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

امرویه سایمانها متعالی و پیشرو با فاصله گرفتن ای ساختارها سنتی و سلسله مراتبی و
رو آوردن به ساختارها تخت ،چابک و انعطافپذیر  ،تالش میانند انتظارات و
خواستهها ذینفعان باالخص مشتریان را به نحو مطلوبی پاسخ دهند .گذار ای ساختارها
وظیفهگرا به فرآیند مدار موجب شده سایماندهی مبتنی بر اار تیمی بیش ای گذشته نمود و
تجلی یابد .اما اینکه چرا سایمانها پیشرو در مسیر تعالی خود ،توجه خود را به این نوع
سایماندهی معطوف میانند به اریش و اهمیت نیرو انسانی بهعنوان یک منبع استراتژیک
در اسب مزیت رقابتی برمیگردد اه بهعنوان شالوده و اساس تحول ،توسعه و بهرهور
سایمان محسوب میشود (الجورد و خانبانی.)5981 ،
در راستا شناسایی تیم و ویژگیها آن در این جا برخی ای تعریفها اصلی اه برا
تیم مطرح شدهاند ،ارائه میشود:
«تیم متشکا ای چند نفر با مهارتها مکما است اه متعهد به یک مقصود مشترک،
یک مجموعه ای هدفها عملکرد و یک رویکرد هستند اه به طور مشترک خود را در برابر
آن مسئول میدانند» (باخ و اسمیت.)5339 ،5
تیم عبارت است ای گروه اار نسبتاً پایدار اه اعضا آن هدفها مشترک داشته ،به
هم وابستهاند و بهعنوان یک واحد اار در برابر اا سایمان پاسخگو هستند (رضاییان،
.)5981
تیم به مجموعها ای افراد رسماً تعیین شده گفته میشود اه برا انجام موفقیتآمیز اار
در راستا تحقق رسالت سایمان به یکدیگر وابستهاند (رضاییان.)5981 ،
ای تعریفها بیان شده در باال اینگونه بر میآید اه تیم عبارتست ای یک گروه دو یا چند نفره
ای افراد اه بطور مستقیم با یکدیگر تعاما برقرار میانند و بهمنظور رسیدن به هدف  ،اارها را
1. Katzenbach and Smith
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هماهنگ میانند .در تعریف باال سه نکته وجود دارد .5 .اول آنکه حداقا دو نفر بایـد حضـور
داشته باشند .1 .اعضا باید به طور منظم تعاما برقرار انند و اارهایشان را بهصورت هماهنـگ
انجام دهند .9 .اعضا باید دارا هدف مشترک باشند (رضاییان.)5981 ،
موضوعها مهم در فرآیند اار تیمی ،توانایی تیم در راستا اخذ تصمیمها صحیح و بـا
ایفیت است .ناتوانی رهبران سایمان در خلق توانایی مستمر در اخذ تصمیمها تیمی شایسـته و
بایسته و با ایفیت باال ،و همچنین وجود فرآیند معیوب تصمیمگیر در تیم ،شالوده سایمان
را ضعیف خواهد ارد .گاهی در برخی تیم هـا اـار شـاهد افـراد هسـتیم اـه یـک تنـه
میتوانند حتی اسبواار را راه اندای و آن را اداره انند ،اما همین مهرهها شایسته وقتـی
در انار یکدیگر قرار میگیرند ،گاه ای اتخاذ تصمیمها پیش پا افتاده نیـز عاجزنـد .هرچنـد در
این تیمها احتماال مباحثات و توفان ذهنی بسیار انجام میپذیرد ،اما خروجی ایـن جلسـات و
هماندیشیها ،گاه نامشخص است و به تصمیمها ملموس و عملیـاتی اـه همـه بـر سـر آن
توافق داشته باشند نمیانجامد (.)Schmidt & Montoya, 2001
ضمن آن اه بسیار ای این تصمیمها ناپخته بـه مرحلـه عمـا نیـز نمـیرسـند .دلیـا
نااارآمد تیمها اار در اخذ تصمیمها بهنگام و هوشمندانه ،میتواند به نوع اداره جلسـات
همفکر مرتبط باشد .در واقـع بـه نظـر مـیرسـد مسـأله اصـلی ،نحـوه مالقـات و شـیوه
تصمیم گیر افراد باشد .اما این استدالل نیز قطعی نیست و نمیتوان به طور حتم ایـن امـر را
تأیید ارد ( .)Schmidt & Montoya, 2001ای این رو یکی ای اولویتها رهبـران تـیمهـا،
بهینهسای فرآیند تصمیمگیر است.
تصمیمگیری .تصمیمگیر اار رویمره و وظیفه اصلی مدیران ارشد سایمانهاست .مدیر یکی

ای بزرگترین بانکها دنیا در پاسخ به خبرنگار اه اه ای او سوال ارد در مقابا حقوق
االنی اه دریافت میانید چه اار انجام میدهید  ،گفت« :من فقط گاهی میگویم "بله" و
گاهی "نه"؛ همین بله و خیر گفتنهاست اه موفقیت یا شکست مدیران ارشد را تعیین
میاند» (پیا.)5985 ،
واژه تصمیم ( )Decisionای ریشه التین ( )Decidoبه معنی «قطع اـردن» گرفتـه شـده
است .بنابراین مفهوم تصمیمگیر عبارت است ای ،تعیین قطعی چیز و عزم راسخ در رسیدن
به نتیجه ،داور و راهحا قطعی .تصمیم ،انتخاب تصمیمگیرنده است تا در شـرایط معینـی بـه
هدفهایی دست یابد .تصمیمها اار  ،تصمیمهایی هستند اه در روند اجـرا اـار و بـرا
اسب هدفی در محیط مشخصی اتخاذ میشوند .ویژگیها عمده تصمیمها اار عبارتنـد
ای (:)Birnbaum, 1999
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انسانی؛  .4اتخاذ در یمینهها و

 .5توالی؛  .1پچیدگی بسیار؛  .9دربرگیرنده اریشها
محیطها نهادینه شده.
تصمیمگیر هرگز اار سها و سادها نبوده است و بخصوص در شرایط امروی ،
تصمیمگیر در سایمان ،بسیار دشوار و تبدبا به وظیفها شده است اه انجام صحیح آن،
تمامی توان مدیر را میطلبد .در عصر اه تغییر و تحوالت سریع و فرآیندها ای جمله
مشخصات آن است ،آهنگ تصمیم گیر سریع ،برا مقابله با فعا و انفعاالت سریع در محیط،
شرایطی را به وجود آورده است اه یمان تأما و تعمق و تصمیمگیر را برا مدیر بسیار
اوتاه ارده است (مظاهر .)5933 ،
بارنارد به عنوان یکی ای صاحبنظران تصمیمگر معتقد است اه تصمیمگیر اصا و
اساس وظایف مدیر را تشکیا میدهد و مهارت مدیر در تصمیمگیر خود را در اارایی وظایف
و در ایفیت خدماتی اه او ارائه میدهد ،نمایان میساید.
مفهومرضامندیدرتصمیمگیری .مفهوم رضامند در حویهها مختلـف بـا شـیوههـا

متفاوتی ارائه شده است .بهعنوان مثال در اقتصاد ،معیار تصمیمگیر  ،انتخاب راهی است اـه
بیشرین مطلوبیت و در نتیجه بیشترین رضامند را داشته باشد .ولی ای آنجا اه رضامند نیـز
مفهومی ایفی است اه نمیتوان آن را به آسانی سنجید ،در این حویه ،واژه رضامند بـه واژه
هدف تبدیا میشود و مطلوبترین تصمیم ،آن تصمیمی خواهد بود اه بیشـترین امـک را در
نیا به هدف بنماید (سعادت.)5931 ،
سایمانها باید به حدااثر اردن احتمال موفقیت تیمهـا توجـه اننـد .یکـی ای سـادهتـرین
راهها انجام این ا مر ،تمراز بر اعضا تیم است .در واقع موفقیت یک تیم مواول به داشـتن
ترایب بهینه ای افراد است اه در همکار با یکدیگر توانا باشند .یکی ای مولفهها اصلی در
خصوص ارییابی اعضا تیم جهـت ایجـاد ترایبـی بهینـه و اارآمـد ،شخصـیت افـراد اسـت
(.)Furumo, 2007

ای سویی دیگر ،تصمیمگیر چنان با خصوصیات روانی تصمیمگیرنـده آمیختـه اسـت اـه
نمی توان یکی را بدون دیگر مطرح و مورد مطالعـه قـرار داد  .عوامـا و عناصـر شخصـیتی
ایقبیــا خلــق و خــو  ،هــوش  ،انــرژ  ،بیــنش و نگــرش و احساســات مــدیر  ،همگــی در
تصمیمها اه او اتخاذ مینماید  ،نقش موثر دارند  .بنابر این ای دیدگاه روانشناسی اجتمـاعی ،
مطالعه فرآیند تصمیمگیر میباید با در نظر گرفتن تمامی خصوصیات انسـان تصـمیمگیرنـده
انجام گیرد؛ یعنی عالوه بر مسئولیتها رسمی و جایگاه مدیر در سلسله مراتب سـایمانی بـه
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عنوان عواما موثر در تصمیمگیر  ،شخصیت و عناصر روانی تشکیادهنده شخصـیت او نیـز
باید در نظر گرفته شود (.)Gastil & Sager, 2003
مفهومشخصیت .لغت شخصیت ریشه در المه التین  personaدارد .این المه به نقاب یـا
ماسکی گفته میشد اه باییگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود مییدند .بنابراین مفهـوم
اصلی و اولیه شخصیت ،تصویر صور و اجتماعی است و براساس نقشـی اـه فـرد در جامعـه
بای میاند ،ترسیم میشود .یعنی در واقع به اجتماع خود شخصیتی ارائه میدهد اـه جامعـه
بر اساس آن او را ارییابی مینماید (شاملو .)5984 ،مجموعه عواملی اه هر فرد انسـان را هـم
فردیت و هم انسانیت میبخشد ،فکر اردن ،حس اردن و رفتار اردن است اـه در انسـانهـا
مشترک است؛ طرحی ای آن این عناصر با صفات ممیزه خاص ،هر موجـود انسـان را بـینظیـر
میساید (استات.)5981 ،
مفهوم شخصیت در روانشناسی یک مفهوم رایج و معمول و در عین حال فوقالعاده غامض
و پیچیده است .ااربرد عامیانه شخصیت در حد یک مفهوم مطلوب در دیدگاه فرد تنزل یافته
است .در حالی اه مفهوم علمی آن به صورت الی مورد مناقشه است (گروسی فرشی.)5981 ،
تعریفها متعدد برا شخصیت ارائه شـده اسـت .آلرـورت ( ،)5393شخصـیت را یکـی ای
انتزاعیترین مفاهیم دانسته و فهرستی مشتما بر  11معنی متمایز اه ای حـویههـا مختلـف
علوم اقتباس ارده بود را برا آن ارائه ارد  .نویسندگان نخستین رسـاله دربـاره شخصـیت –
آلرورت ( )5393و مورا  – )5398( 5برا ارائه تعریف شخصیت با مشکالتی مواجـه بودنـد ای
جمله اینکه تعریف ارائه شده باید تا حد جامع و فراگیر باشد اه تمام جنبههـا یـک فـرد ای
جمله ویژگیها درونی ،تأثیرات اجتماعی ،صفات روح و جسم ،ارتباطات با دیگـران و اهـداف
درونی و را در بر گیرد.
تنوع رویکردها در یمینه شخصیت نشان دهنده این است اه تالش در جهت فهم ااما
شخصیت ممکن نیست .با این حال ما ای دیدگاه روانشناسی صنعتی – سایمانی بیشتر با
رویکرد مبتنی بر سنخ شخصیتی  Aو  Bبه شخصیت نگاه میانیم.
شخصیت را بر اساس صفت باری ،مسلط و یا شاخص فرد نیز تعریـف اـردهانـد و بـر ایـن
اساس است اه افراد را دارا شخصیت برونگرا ،درونگرا و یا پرخاشگر و امثال آن میداننـد.
در واقع می تـوان گفـت اـه در شـرایط مختلـف ،حالـت بـاری یکـی ،پرخاشـگر و دیگـر ،
درونگرایی است .این گونه برداشت ای شخصیت ،در محدوده سنخشناسی مـیگنجـد (شـاملو،
.)5984
1. Murry, H
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پروین و جان ،دسته بند افراد به برخی گروههایی اه هر یک ویژگیها تعریـفاننـده
مختص خودش را دارا است ،بهعنوان سنخ ،تعریف میانند .به طور الی ،هر برچسبی اه برا
طبقهبند افراد ،مورد استفاده قرار میگیرد ،سنخ شخصیتی نامیده مـیشـود .بسـیار ای نـوع
شناسان برا سیستم طبقهبند  ،ای این سنخها استفاده میانند ،گرچه ایـن نظریـات بـر ایـن
فرض تااید میانند اه الگوها رفتار مرتبط با هـم یـا سـبکهـا عملـی افـراد بایسـتی
شناسایی گردد و هر فرد با توجه به این خصوصیات است اه دارنده یک یا چند سنخ شخصیتی
میگردد (ربر.)5918 ،
تشريحسنخشخصیتیAو.Bافراد با گرایش نوع  ،Aویژگیهایی ای قبیـا ناشـکیبایی،
شوق برا دستیابی به هدفها و اعتقاد به حد امال دارند .درمقابا افراد با گرایش نـوع ،B
راحتطلب و امتر اها رقابت در ارتباط با حوادث رویانه هستند .برخی شواهد اشاره مـیاننـد
اه نوع  Aحساسند و بیش ای نوع  Bدچار حمالت قلبی میشوند (شرمرهورن ،هانت و ایبورن،
 .)5938الگو رفتار مشخص با خشمگین شدن سریع ،بـی تـابی ،احسـاسهـا خصـمانه،
تالشها سبقت جویانه و احساس تنگـی یمـان ای ویژگـیهـا سـنخ  Aاسـت (اـاپالن و
سادوک.)1119 ،
اسی اه ای نظر شخصیتی نوع  Aباشد ،سعی دارد با سرعت و دستراچگی در اوتـاهتـرین
یمان ،به بیشترین پیشرفت دست یابد و هرگاه ایجاب اند ،در برابر گـروههـا مخـالف و هـر
چیز اه سر راهش باشد به شدت مقاومت و مخالفت خواهد ارد .وجود این ویژگیهـا باعـ
نوعی رفتار ویژه هم میشود .برا مثال ،اسی اه دارا این ویژگـیهـا شخصـیتی اسـت،
اارها را به سرعت انجام میدهد ،ییرا همیشه بر ایفیت و امیت تااید میاند .افراد سـنخ ،A
همیشه میخواهند دو یا چند اار را به صورت همزمان انجام دهند ،همیشه با عدد و رقم سـر و
اار دارند و دایم در حال محاسبه میزان اارهایی هستند اه انجام دادهاند (رابینز.)5938 ،
به طور الی افراد سنخ  Aپرخاشگر ،رقابت طلب و دارا معیارها برترنـد و خـود را ییـر
فشار تنگی یمان قرار میدهند .این گروه حتی به خود بیش ای اندایه فشـار وارد مـیآورنـد .بـه
دلیا فشارها عصبی و روانی اه خود ایجاد میانند ،اغلب آمادگی بیشـتر بـرا دردهـا
بدنی و روانی دارند .افراد گروه  ،Bشخصیتها آرام و آسان گیرند ،موقعیتها را همـان گونـه
اه هست میپذیرند ،در فشارها مربوط به امبود وقت ،نگران نمیشوند و در برابر حـوادث و
وقایع خونسردند و امتر ای فشار عصبی ،رنج میبرند (علو .)5931 ،
درحالی اه شخصیت نوع Aو  Bدو طیف هستند ،غالب افراد در حقیقت ،تنهـا در یکـی ای
طبقهها دستهبند میشوند 41 .درصد افراد در سنخ  Aو  11درصـد در سـنخ  Bطبقـهبنـد
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میشوند .به طور الی در بین مدیران ،عده افراد دارا شخصیت  Aای متوسط اا جامعـه هـم
بیشتر است و معموالً شخصیت سنخ  Aدر مدیران پیدا میشود .در واقع ،در یک بررسی معلوم
شد اه  11درصد ای مدیران ای سنخ  Aو  51درصد ای سنخ  Bهستند (محمـدیاده و مهـروژان،
.)5931
گاستیا و ساگر ( )1119پژوهشی با عنوان «مطالعه رابطه بین عوامـا شخصـیتی ،قواعـد
تصمیمگیر و نتایج گروهی» انجـام دادنـد .در ایـن مطالعـه  111آیمـودنی بـر اسـاس نـوع
شخصیت (استفاده ای پرسشنامه  1عاما بزرگ شخصیتی ااستا و مکاور )5383 5بـه صـورت
تصادفی به گروهها اوچک تقسیم شدند و هر گروه با یک دستیار پژوهشی به اتـاقی انتقـال
یافتند اه در آن تکلیفی ای قبا طراحی شده بود .به گروهها آیمودنی گفته شد اه  11دقیقـه
یمان دارند تا تصمیم گیر گروهی را در مورد تکلیف انجام دهند .دستورالعما هـر تکلیـف بـه
صورت معکوس در اف اتاق قرار گرفته بود .هر یک ای گروهها بهصورت تصـادفی در معـرض
یکی ای گروهها آیمایشی (آلودگی محیط ،اقتصاد ایاالت متحده یـا جـرایم خشـن مـرتبط بـا
مصرف دارو) قرار گرفتند .هر سه تکلیف ،نیایمند گروهی ای افراد برا بحـ در مـورد مسـائا
ملی ،ارائه یک راه حا برا مسئله ،نوشتن راه حا و تخمین میزان درصد ای آمریکاییهـایی
اه این راه حاها را حمایت خواهند ارد ،بود .الیم بـه ذاـر اسـت اـه گـروههـا در دو متغیـر
جنسیت و تعداد (اندایه گروه) ،انترل شده بودند.
نتایج نشان داد اه بین ویژگیها شخصیتی اعضا گروه و استفاده آنها ای قاعده اجماع
در تصمیمگیر (توافق عمومی) رابطه وجـود دارد .گـروههـایی اـه اعـالم اـرده بودنـد اـه
تصمیمگیر آنها بر اساس توافق عمومی انجام شده ،در عامـا شخصـیتی سـایگار  1نمـره
باالتر اسب ارده بودند و همبستگی آنها ،با متوسط نمرات افـراد دارا عامـا شخصـیتی
روان آیردگی خویی ،9منفی بود.
همچنین یافتهها ییاد نشان میدهد اـه بـین تصـمیمگیـر تـوافقی و رضـایتمند
همبستگی وجود دارد (گاستیا و ساگر .)1119،نتایج پژوهش گاستیا و ساگر پیشنهاد میانـد
اه رابطها مثبت بین ااربرد انونی اعضا گروه ای تصمیمگیر توافقی و سـطح رضـامند
آنها ای تصمیم گروهی گرفته شده وجود دارد .آنها دریافتند اـه سـبک تصـمیمگیـر افـراد
منطقی ،ارتباط مستقیمی با استفاده ای قاعده تصمیمگیر اجماعی (توافق عمومی) دارد.
امرویه در بسیار ای سایمانها ،بیشتر اارها تیمی ،به صورت مجای صورت میپـذیرد.
حتی در بیشتر شراتها بزرگ استانی و محلی به ندرت میتوان تمام اعضا تیم را در یک
1. Costa & Mccor
2. Agreeableness
3. Neuroticism
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مکان جمع ارد .بیشتر افراد به سرعت و بدون داشتن حق انتخاب ،عضو یا رهبر تـیم مجـای
خواهند شد.
مهمترین تغییر جهان معاصر اه بنیان تغییرات آینده جهان را میساید ،رقابتی شدن جهان
واقعی و جهان مجای است .ظهور جهان جدیـد یعنـی جهـان مجـای  ،بسـیار ای رونـدها و
نگرشها و ظرفیتها آینده جهان را تحت تاثیر خود قرار میدهـد .ایـن جهـان در واقـع بـه
موایات و گاه حتی بر جهان واقعی مسلط شده و عینیت واقعی پیدا میاند (عطاران.)5989 ،
المه فضا مجای  .5یا محیط سایبر اولین بار در سال  5381توسط ویلیام گیمسبون ،نویسنده
اانادایی در داستانها علمی -تخیلی به اار گرفته شد .محیط سایبر یـک مکـان فیزیکـی و
معمولی نبوده و مفهوم آن چیز جدید نیست .این محیط با اختراع الکساندر گراهام با 1یعنـی
تلفن در سال  5831پدید آمد .ای لحاظ لغو در فرهنگها مختلف  cyberبه معنی مجـای
و غیر ملموس و مترادف با لغت انگلیسی  virtualاست (خانی جزنی.)5981 ،
ای جمله پژوهشهایی اه در این یمینه صورت گرفته اسـت ،مـیتـوان بـه پژوهشـی اـه
وارانین 9و همکاران ( )5333تحت عنوان «گروهها مجای در مقابا گـروههـا رو در رو»
انجام دادند ،اشاره ارد .یافتهها آنها نشان داد اه گروهها رو در رو انسجام بیشتر داشته
و میزان رضایتمند آنها ای فرآیند تصمیمگیر بیشتر ای گروه مجای است .نتـایج پـژوهش
نشان داد اه بین گروهها در اثربخشی تبادل اطالعات تفاوت معنیدا وجود ندارد.
همچنین اشمیت 4و همکـاران در سـال  1115در پژوهشـی بـه بررسـی «مقایسـه افـراد،
گروهها رودررو 1و گروهها مجای در میزان اثربخشی تصـمیمگیـر » پرداختنـد .در ایـن
پژوهش  455آیمودنی در دو مطالعه تصمیمگیر برا آیمایش اثربخشی تصمیمگیر شرات
اردند .در مطالعه اول ،میزان اثربخشی تصمیمگیـر افـراد ،گـروههـا رو در رو و تـیمهـا
مجای با هم مقایسه شد و در مطالعه دوم ،اه در واقع گسترش همان مطالعه شـماره  5بـود،
میزان اثربخشی پروژه تصمیمگیر در افراد ،گروهها رو در رو و تـیمهـا مجـای بـا هـم
مقایسه شد .یک تیم مجای ای لحاظ ویژگیهـا یمـانی و مکـانی پراانـده بـود و ارتباطـات
الکترونیکی بین آنها برقرار بود .در مطالعه شماره  ،1تیمهـا مجـای بـهصـورت ناهمزمـان
(ناهمگام) با استفاده ای تکنولوژ  Groupwareبا هم ارتباط برقرار میاردند .نتایج نشـان داد
اه گروهها تصمیم ها موثرتر نسبت به افـراد اتخـاذ اردنـد و ای طـرف دیگـر ،گـروههـا
مجای تصمیمها موثرتر نسبت به گروهها رودررو داشتند.
1. Cyber space
2. Alexander Graham Bell
3. Warkenin
4. Schmidt
5. Face to face
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نتایج این پژوهش نشان داد اه میزان اثربخشی تصمیمگیـر توسـط گـروههـا رودررو
ممکن است توسط «تاثیرات اجتماعی» تعدیا یا منـع شـود .در گـروههـا اوچـک ،یکـی ای
گرایشها روانشناختی مهم قابا بح  ،فشار در جهت همرنگی است (تمایا گروه به موافقت
و همراهی با برخی الگوها رفتار ) .بیشتر پژوهشها نشان میدهنـد اـه میـزان اثربخشـی
تصمیمها گروهی ممکن است تحت تاثیر محیطها مختلف ارتباطی قرار گیرد.
همچنین در پژوهشی دیگر ،سامنر و هاستِتلر )1111( 5در مطالعها ایفیت تصمیم ،میزان
اعتماد در گروه و میزان رضایتمند اعضا ای فرآیند تصمیمگیر را در بـین دو گـروه مجـای
(انفرانس اامریوتر ) و رو در رو بررسـی اردنـد .نتـایج پـژوهش نشـان داد محـیط مجـای
فرصتی را در اختیار اعضا مجای میگذارد اه نسبت به گروه رو در رو ارییابی اثربخشتر ای
تکلیف تصمیمگیر دارند .نتایج پژوهش نشان داد اه میـزان اعتمـاد و رضـایتمند افـراد در
گروه رو در رو بیشتر است.
سوالها وفرضیههای پژوهش .در این پژوهش تأثیر سنخ شخصیتی  Aو  Bبر سرعت

تصمیمگیر و میزان رضایت ای تصمیمگیر اعضا تیمها اار در محیطها مجای و
رودررو مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیهها اصلی پژوهش نیز به شرح ییر هستند:
 .5تیپ شخصیتی بر سرعت تصمیمگیر و میزان رضایتمند اعضا تیمها اار ای آن
تأثیر دارد.
 .1محیط (رودررو یا مجای ) بر سرعت تصمیمگیر و میزان رضایتمند اارانان ای آن تأثیر
دارد.
 .9محیط (رودررو یا مجای ) و شخصیت فرد به صورت تعاملی بر سرعت تصمیمگیر و
میزان رضایتمند اعضاء تیمها اار ای آن تأثیر دارند.
.روشپژوهش 

3

جامعه آمار این پژوهش ،شاما تمامی افراد است اه در سال 5931عضو یکی ای
تیمها اار فعال در بیمارستانها دولتی استان فارس بودهاند .تعداد اعضاء جامعه آمار
مورد نظر در یمان اجرا عملیاتی پژوهش  111نفر بوده است .همچنین در این پژوهش ای
روش خوشها اه یک نوع تکنیک احتمالی یا تصادفی است ،جهت نمونهگیر ای میان اعضاء
جامعه آمار استفاده شده است .در طی آن ابتدا گروههایی اه اعضا نامتجانس داشتهاند،
1. Sumner & Hostetler
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شناسایی شده و سرس بعضی ای آنها به طور تصادفی انتخاب شده و سرانجام همه اعضا
هرگروه اه به طور تصادفی انتخاب شدهاند مورد مطالعه قرار گرفتند .تعداد نمونه الیم برا
بررسی میدانی ای فرمول ییر بدست آمده است:

با در نظر گرفتن خطا  ، 1/11اطمینان  31درصد  ،دقت  ، 1/11احتمال  1/1و حجم جامعه
آمار  111نفر ،حداقا حجم نمونه برابر است با:

را انجام این پژوهش ،ای پرسشنامه شخصیتی سـنخ  Aو  Bبـورتنر بـرا تعیـین سـنخ
شخصیتی افراد ،آیمون تصمیمگیـر یوجهـا و پرسشـنامه تعیـین میـزان رضـایت ای تصـمیم
استفاده شده است.
تکلیف تصمیمگیر در آیمون صورت گرفته به وسیله سوال ییر مشخص میشود .هر اـدام
ای اعضا باید به امک یکی ای همتیمیها خود باید در مورد مسئله ذاـر شـده تصـمیمگیـر
نماید.
گیرندهبايددرموردانتخابيکراحلبرایآنتصمیمگیریمیکردند .


هایتصمیم

ایکهزوج

مسئله
وضعیتی را در نظر بگیرید اه در آن هم خدمات رفاهی اه ای سو بیمارستان به اارانان ارائه میشـود و هـم تجهیـزات
مرااز ارائه خدمات دارا نواقصی باشد؛ در چنین شراطی ،اگر بودجها به به نظام مالی بیمارستان تزریق شود و قرار باشـد
اه این بودجه فقط برا رفع یکی ای این دو مسئله هزینه شود ،در مورد اینکه بودجه تزریـق شـده بـه اـدامیک ای ایـن دو
مسئله تخصیص داده شود ،تصمیمگیر نمایید.

پس ای انتخاب نمونه آمار ای طریق نمونهگیر خوشها  ،پرسشنامه شخصیتی سنخ  Aو
 Bبورتنر در اختیار آنها قرار داده شد تا به حجم نمونه  551نفر سـنخ  Aو  Bبرسـد ( 15نفـر
سنخ  Aو  11نفر سنخ  .)Bپس ای آنکـه تعـداد  551نفـر سـنخ  Aو سـنخ  Bمشـخص شـد،
بهصورت تصادفی در دو گروه مجای ( 13یوج) و رو در رو ( 95یوج) وارد فرآیند آیمون شدند.
ترایب شخصیتی این  18یوج اه باید طی فرآیند آیمون اقدام به تصمیمگیر مـیاردنـد بـه
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این صورت تنظیم شده است 15 :یوج اه هر دو نفر دارا سـنخ شخصـیتی  Aبـوده 58 ،یوج
اه هر دو نفر دارا سنخ شخصیتی  Bبوده و 53یوج اه در آنها یک فرد با سنخ شخصیتی A
و یک فرد با سنخ شخصیتی  Bقرار داده شده بود .گروه مجای شاما 51یوج تصـمیمگیرنـده
با سنخ  8 ،Aیوج تصمیمگیرنده با سنخ  Bو  3یوج تصمیمگیرنده با سنخ  A-Bمیشـد .گـروه
رودررو نیز شاما 51یوج تصمیمگیرنده با سنخ 51 ،Aیوج تصمیمگیرنده بـا سـنخ  Bو 51یوج
تصمیمگیرنده با سنخ  A-Bبودند .آیمودنیها در هر محیط به صورت  1نفره بـا هـم تعامـا و
بح اردند .پس ای اینکه شراتانندهها گروه مجای بهصورت تصادفی به  13یوج تقسیم
شدند ،ای طریق آیمایشگر با آنها هماهنگی شد اه در سـاعت مشخصـی ای طریـق چـت 5در
مورد تکلیف با هم بح انند .برا اینکه شرایط شراتانندهها گروه مجـای شـبیه بهـم
باشد افراد گروه مجای  ،ای لحاظ سرعت تایپ و میزان آشنایی با محیط اینترنت انترل شـدند.
پس ای این اه شراتانندهها (دو نفر) تصمیمگیر را انجام دادنـد ،پرسشـنامه تعیـین میـزان
رضایتمند ای تصمیمگیر جهت تکمیا در اختیار آنان قرار داده شد .
آیمودنیها محیط رو در رو ،به صورت دو نفره در محیط آیمایشی طراحی شده در اتـاقی
در محا اار افراد مورد آیمون به بح در مورد تکلیـف تصـمیمگیـر پرداختنـد و مکالمـات
فیمابین و یمان صرف شده برا تصمیمگیر  ،توسط آیمایشگـر ثبـت و ضـبط شـد .پـس ای
رسیدن به تصمیم ،آیمودنیها گروه رو در رو نیز پرسشـنامه میـزان رضـایتمند را تکمیـا
اردند.
برا تحلیا نتـایج مقـدماتی ای روشهـا آمـار توصـیفی ای قبیـا میـانگین ،انحـراف
استاندارد و دامنه تغییرات استفاده شد .برا تحلیا نتایج اصلی نیز عـالوه بـر روشهـا یـاد
شده ،ای تحلیا واریانس چند متغیر  )MANOVA( 1و آیمـون تعقیبـی شـفه 9بـرا آیمـون
تفاوت بین گروهها ،آیمون  tمستقا و رگرسیون استفاده شد.
يافتههایپژوهش 
تحلیلدادههاو 

.4

برا بررسی نتایج پژوهش ای آیمون  tمستقا ،تحلیا واریانس یک راهه ،4آیمون تعقیبـی
شفه ،1تحلیا واریانس چند متغیره ( )MANOVAو رگرسیون استفاده شد اه نتـایج در ادامـه
ذار شده است.

1. Chat
2. Multivariate Analysis Of Variance
3. Scheffe
4. Oneway
5. Scheffe
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برا بررسی تاثیر تعاملی شخصیت و محیط بر سرعت تصمیمگیر و میزان رضـایتمند
افراد ای تصمیم گرفته شده ،اه هدف اصلی پژوهش نیز هست ای تحلیا واریانس چنـد متغیـره
استفاده شد تا بر اساس نتایج آن فرضیهها پژوهش مورد بررسی قرار گیرد .یافتـههـا ایـن
تحلیا در جدول یک آمده است.
جدول  .5نتایج  MANOVAبرا میزان رضایتمند و سرعت تصمیمگیر
منبع

متغیروابسته

شخصیت

رضایتمند
سرعت تصمیمگیر
رضایتمند
سرعت تصمیمگیر
رضایتمند
سرعت تصمیمگیر

محیط
محیط × شخصیت

میانگین

درجات

مزذورات

آزادی

4/131
58/815
18/111
93/188
11/314
3/393

1
1
5
5
1
1

F
5/131
1/835
51/131
51/151
3/193
1/485

P
1/153
1/111
1/111
1/115
1/111
1/554

نتایج جدول یک نشان میدهد اه تأثیر محیط ،هم بر میزان رضایتمند و هم بر سـرعت
بـرا متغیـر
و
تصمیمگیر ای لحاظ آمار معنـی دار اسـت (
بــرا متغیــر ســرعت تصــمیمگیــر ) امــا
و
رضــایتمند و
و
شخصیت تنها بر سرعت تصمیمگیر تأثیر معنـیدار داشـته اسـت (
).
همچنین تأثیر تعاملی محیط و شخصیت نیز تنهـا بـر متغیـر رضـایتمند معنـیدار بـوده
)  ،اما بر متغیر سرعت تصمیمگیـر تـأثیر معنـیدار نداشـته
و
(
).
و
است (
سوال اول پژوهش این است اه آیا میان یوجها تصمیمگیرنـده بـا سـنخ شخصـیتی ،A
یوجها تصمیمگیرنده با سنخ شخصیتی  Bو همچنین یوجها تصمیمگیرنده ترایبـی A-B
ای لحاظ سرعت تصمیمگیر و همچنین میزان رضایت ای تصـمیمگیـر  ،تفـاوت معنـیدار
وجود دارد یا خیر .برا پاسخ به این سوال ای آیمون تحلیا واریانس یک راهه استفاده شد اـه
نتایج آن در جدول دو برا سرعت تصمیمگیر و جدول چهار برا متغیر میزان رضـایتمند
ارائه شده است.
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جدول  .1آیمون تحلیا واریانس یک راهه برا بررسی رابطه
زوجها(بهتفکیکنوع


بین سنخها شخصیتی و سرعت تصمیمگیر
انحراف

تعداد

میانگین

A
B

41
91

8/31
8/14

1/151
5/341

A-B

98

3/91

5/811

ترکیبشخصیتی)

F

P

4/906

0/01

استاندارد

دادهها نمایش داده شده در جدول چهار نشـان دهنـده ایـن واقعیـت اسـت اـه تـأثیر
شخصیت بر سرعت تصمیمگیر اعضا تیمها اار در سطح  1/15ای لحاظ آمار معنـی
).
دار است (
برا محاسبه میانگین تفاوت سنخها شخصیتی ای لحاظ متغیر سرعت تصمیمگیر ای
آیمون تعقیبی شفه استفاده شد .نتایج این یافته در جدول پنج ارائه شده است.


جدول  .9آیمون شفه ،میانگین تفاوت انواع یوجها تصمیمگیرنده در سرعت تصمیمگیر
زوجها(بهتفکیکنوع

ترکیبشخصیتی)

A

A

---1/351

A-B

1/370

B

*

B

A-B

1/351

1/370

----

1/349

1/349

*

----

همانگونه اه مشاهده میشود ،تنها میان یوجها با سنخ  Aدر قیـاس یوجهـا ترایبـی
 A-Bای لحاظ سرعت تصمیمگیر تفاوت معنی دار وجـود دارد؛ امـا یوجهـا بـا سـنخ  Aدر
قیاس با یوجها با سنخ  Bو همچنین یوجها با سنخ  Bدر قیاس یوجها ترایبی  A-Bای
لحاظ سرعت تصمیمگیر تفاوت چشمگیر با هم نداشتهاند.
جدول  .4آیمون تحلیا واریانس یک راهه برا بررسی رابطه

بین سنخها شخصیتی و میزان رضایتمند

تیپشخصیتی

تعداد

میانگین

انحرافاستاندارد

A

15

58/18

1/513

B

58

58/91

1/531

A-B

53

53/91

1/133

F
2/142

P
0/201
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جدول چهار نشان میدهد اه میان یوجها تصمیمگیرنده با سنخ  B ، Aو  A-Bای لحاظ
)
و
میزان رضایتمند تفاوت معنیدار آمار وجود نداشته است (
سوال دوم پژوهش این است اه آیا ای لحاظ سرعت تصمیمگیر اعضا تیمها اار و
همچنین رضایت آنها ای تصمیمگیر خود ،تفاوتی میان محیط مجای تصمیمگیر و محیط
رودررو تصمیمگیر وجود دارد یا خیر .برا پاسخ به این سوال ای آیمون  tمستقا استفاده شد
اه نتایج آن در جدول پنج برا سـرعت تصـمیمگیـر و جـدول شـش بـرا متغیـر میـزان
رضایتمند آمده است.

جدول  .1آیمون  tبررسی تفاوت بین محیطها مجای و رو در رو در سرعت تصمیمگیر
تعداد

میانگین

انحرافاستاندارد

T

P

مجای

14

3/94

1/195

2/77

/001

رو در رو

11

8/11

1/154

محیط

0

جدول پنج نشان میدهد اه دو محیط مجای و رودررو ای لحـاظ سـرعت تصـمیمگیـر
)؛ به گونها اه میانگین
و
تفاوت معنی دار با یکدیگر داشتهاند (
سرعت تصمیمگیر در محیط مجای  3/94و در محیط رودررو برابـر  8/11بـوده اسـت .بـه
عبارت دیگر اعضا تیمها اار در محیط مجای به نسبت محیط رودررو یمان امتـر را
جهت اخذ تصمیم صرف نمودهاند.
جدول .1آیمون  tبررسی تفاوت بین محیطها مجای و رو در رو در میزان رضایتمند
تعداد

میانگین

انحرافاستاندارد

محیط
مجای

14

53/93

1/111

رو در رو

11

58/48

5/114

T

P

9/154

1/115

جدول شش نشانگر این است اه متغیر محیط بر میزان رضایتمند اعضاء ای تصمیمگیر
) ؛ بـه گونـها اـه
و
خود نیز تـأثیر معنـیدار داشـته اسـت (
میانگین رضایتمند اعضاء ای تصمیمگیر خود در محیط مجـای برابـر  53/93و در محـیط
رودررو برابر  58/48بوده است .به عبارت دیگر ،اعضا تـیمهـا اـار ای تصـمیمگیـر در
محیط رودررو رضایت بیشتر را ابرای اردهاند.
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در سوال سوم پژوهش ،میزان و نحوه تأثیر تعاملی دو متغیر شخصیت و محیط بر سـرعت
تصمیمگیر و میزان رضایتمند اعضا تیمها اار مورد پرسش قرار گرفته است .بـرا
پاسخ به این سوال ،ای تحلیا واریانس چند متغیره  ،استفاده شد.
جدول  .3تاثیر تعاملی شخصیت و محیط بر سرعت تصمیمگیر و میزان رضایتمند
منبع
شخصیت×
محیط

میانگینمزذورات

متغیروابسته

درجهآزادی

F

P

رضایتمند

11/314

1

3/193

1/111

سرعت تصمیمگیر

3/393

1

1/148

1/554

مشاهده میشود اه تأثیر تعاملی محیط و شخصیت ،تنها بر متغیـر رضـایتمند معنـیدار
و)  ،اما بر متغیر سرعت تصمیمگیر تـأثیر معنـیدار
و
بوده (
).
و
نداشته است (
برا بررسی تاثیر متغیر مستقا شخصیتی و متغیر میانجی محیط بر متغیرها وابسته
سرعت تصمیمگیر و میزان رضایتمند ای رگرسیون استفاده شد.
جدول  .8نتایج تحلیا واریانس بدست آمده ای رگرسیون برا متغیر سرعت تصمیمگیر
مزموع

درجات

میانگین



مزذورات

آزادی

رگرسیون

541/818

4

91/353

باقیمانده

493/135

555

9/315

اا

181/193

551

مزذورات

F

51/133

P

R

1/115

1/433

طبق نتایج جدول هشت مدل بدست آمده بصـورت الـی در سـطح
).
متغیر سرعت تصمیمگیر معنیدار بوده است (

مزذور
R
1/143

بـرا

جدول  .3میزان تاثیر متغیرها معنیدار پیشبینیاننده بر متغیر سرعت تصمیمگیر
متغیرپیشبین

ضريببتایاستانداردشده


P

 Aتیپ

1/114

1/158

محیط

1/138

1/115
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نتــایج جــدول نــه نشــان مــیدهــد اــه دو عامــا ســنخ شخصــیتی  Aو محــیط،
پیشبینیانندهها معنیدار برا متغیر سرعت تصمیمگیر هستند.
جدول  .51نتایج تحلیا واریانس بدست آمده ای رگرسیون برا متغیر میزان رضایتمند


مزموع

درجات

میانگین

مزذورات

آزادی

مزذورات

رگرسیون

31/131

4

19/539

باقیمانده

431/535

555

4/185

اا

113/889

F

P

R

1/993

1/115

1/481

مزذور
R
1/191

551

برا متغیر میـزان
همچنین مدل به دست آمده به صورت الی در سطح
)؛ اه نتایج آن در جدول بعد مشاهده میشود.
رضایتمند نیز معنیدار است (
جدول  .55میزان تاثیر متغیرها معنیدار پیشبینیاننده بر متغیر میزان رضایتمند
متغیرپیشبین

ضريببتایاستانداردشده

P

 Aتیپ
 A-Bیوجها ترایبی
محیط

1/939
1/111
1/115

1/115
1/193
1/141

نتایج جدول  55مبین این است اه متغیرها سنخ شخصیتی  ،Aیوجها
و محیط پیشبینی انندهها معنیدار برا متغیر میزان رضایتمند بودهاند.

ترایبـی A-B

.نتیزهگیریوپیشنهادها 

5

سوال اول پژوهش حاو این پرسش است اـه آیـا میـان یوجهـا تصـمیمگیرنـده بـا سـنخ
شخصیتی  ،Aیوجها تصمیمگیرنده با سنخ شخصیتی  Bو همچنین یوجها تصمیمگیرنده
ترایبی  A-Bای لحاظ سرعت تصمیمگیر و همچنین میزان رضایت ای تصمیمگیـر  ،تفـاوت
معنیدار وجود دارد یا خیر .نتایج حاصا ای بررسی سوال اول پژوهش نشان میدهد اه بـین
سرعت تصمیمگیر و سنخها شخصیتی تفاوت معنیدار آمار وجود دارد .نتایج حاای ای آن
است اه این تفاوت به صورت عمده بین یوجهـا تصـمیمگیرنـده بـا سـنخ شخصـیتی  Aو
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یوجها تصمیمگیرنده با ترایب  A-Bوجود دارد به این صورت اه یوجها ترایبی  A-Bبه
میزان قابا مالحظها سریعتر ای یوجها با سنخ  Aبه توافق و تصمیم رسیدهاند .
برا تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره ارد اه افراد سنخ  Aافـراد رقابـتجـو
بوده و فکر میانند اه باید در همه یمانهـا موفـق شـوند حتـی در فعالیـتهـا تفریحـی و
گفتگوها بیاهمیت .به عبارتی دیگر ،تالشها سبقتجویانه و اعتقاد به حد امـال دارنـد و
در برابر گروهها مخالف و هر چیز اه سر راهش باشد به شدت مقاومت و مخالفت خواهـد
ارد .درمقابا افراد با گرایش نوع  ،Bراحت طلب و امتر اها رقابـت در ارتبـاط بـا حـوادث
رویانه هستند .ای این رو ،قابا پیشبینی است اه در یوجهایی اه هر دو سو تصـمیمگیرنـده
در آنها ای سنخ شخصیتی  Aهستند ،در فرآیند تصمیمگیر آنها مقاومت یا اصرار دوجانبه بر
نظرات طرفین به طور چشمگیر بیشتر ای یوجهایی اه یکی ای آنها ای سـنخ  Aو دیگـر ای
سنخ  Bهستند ،باشد.
نتایج همچنین نشان داد اه بین سنخها شخصیتی و میزان رضایتمند  ،رابطه معنـیدار
آمار وجود ندارد .این یافته ناهمسو با یافته گاستیا و ساگر ( )1119است .آنها در پژوهشـی
به بررسی نقش شخصیت و رضایتمند ای تصمیمگیر پرداختند .البته شخصیت مورد بررسـی
توسط آنها  1عاما بزرگ شخصیتی بود نه سنخ  Aو  .Bنتایج آنها نشان داد اه بین عامـا
شخصیتی سایگار و رضایتمند رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
سوال دوم پژوهش این است اه آیا ای لحاظ سرعت تصمیمگیر اعضا تیمها اار و
همچنین رضایت آنها ای تصمیمگیر خود ،تفاوتی میان محیط مجای تصمیمگیر و محیط
رودررو تصمیم گیر وجود دارد یا خیر؛ این تفاوت چگونه است؟ نتـایج نشـان داد اـه بـین دو
محیط ای لحاظ سرعت تصمیمگیر تفاوت معنـیدار آمـار وجـود دارد .تفسـیر ایـن تفـاوت
معنیدار این است اه گروه مجای سریعتر به تصمیم رسیده اند .این یافته همسو بـا پـژوهش
اشمیت و همکاران ( )1115و فورامو و دپیلیس ( )1113است .اشـمیت و همکـاران نیـز نشـان
دادند اه یمان صرف شده در گروهها برا تبدیا ایده به عما امتر ای افراد اسـت ،بخصـوص
اگر فعالیتها به صورت همزمان و آنالین هدایت شود .همچنین فورامو و دپیلیس در پـژوهش
خود به این نتیجه رسیدند اه تیمها مجای باع صرفهجویی در یمان و هزینه میشوند.
در یمینه رضایتمند  ،نتایج نشان داد اه آیمودنیها گروه رو در رو ای میزان رضایتمند
بیشتر نسبت به گروه مجای برخوردار بودند .این یافته نیز همسو با نتایج فورامو و د پلیس
( ،)1113وایتمن و همکاران ( ،)1111وارانین و همکاران ( )5333و سـامنر و هاسـتِتلر ()1111
است .با این وجود ،این نتایج با یافتهها موریس و همکاران ( )1111ناهمسو اسـت .فورامـو و
د پلیس ( )1113در پژوهش خود دریافتند اه حداقا در پروژهها اوتـاه مـدت ،گـروههـا
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مجای ای رضایتمند امتر برخوردار بودهاند .وایتمن و همکاران ( )1111نیز نشان دادند اه
گروهها رو در رو ای رضایت بیشتر نسبت به گروهها مجای برخوردار بودهاند .وارانـین و
همکاران ( )5333و سامنر و هاستتلر ( )1111نیز نشان دادند اه میـزان اعتمـاد و رضـایتمند
افراد در گروه رودررو بیشتر ای گروه مجای است .البته قابا یادآور است اـه در دو پـژوهش
آخر ،منظور ای محیط مجای  ،انفرانس اامریوتر بوده اه با پژوهش حاضر ای لحـاظ محـیط
مجای (چت نوشتار ) متفاوت است .ای طرف دیگر موریس و همکـاران ( )1111در پژوهشـی
اه انجام دادند به این نتیجه رسیدند اه رضایتمند گروهها مجای مثبت بوده و ای تصـمیم
خود رضایت داشتهاند.
هر چند در یمینه سرعت تصمیمگیر در محـیطهـا مجـای و رو در رو پـژوهشهـا
اندای انجام شده ،ولی برا تبیین سرعت بیشتر افراد در محـیطهـا مجـای  ،مـیتـوان بـه
تعامالت اجتماعی و اثرات ظاهر افراد در موقعیتها رو در رو برا صرف یمان بیشتر برا
رسیدن به تصمیم اشاره ارد .در محیطها رو در رو تصمیمگیر ممکن است توسط تـاثیرات
اجتماعی تعدیا یا منع شود ( .)Schmidt, Montoya, 2001در واقـع در محـیطهـا رو در رو،
چگونگی رفتار ما با دیگران تا حد ییاد به ادراک ما ای آنها وابسته است (شـرمن .)1119 ،ای
طرف دیگر ،در محیطها مجای (هنگام استفاده ای پست الکترونیکی) حضور اجتماعی امتـر
احساس میشود ( .)King & Moreggi, 1998البته باید به این نکته اشاره شود اه نوع تکلیـف
و موضوع مورد بررسی در محیط مجای  ،بر سرعت و یمان تاثیر گذار اسـت .بـهعنـوان مثـال
سمرسی ( )5333در پژوهش خود بیان میاند اه گروهها مجـای در برقـرار و گسـترش
روابط و احساس تعهد نسبت به هدفی مشترک نسبت به گروهها رو در رو ،سـرعت امتـر
داشتند.
برا تبیین نتایج در یمینه میزان رضایتمند نیز میتوان به بحـ اعتمـاد و رضـایتمند
اشاره ارد .امر قابا توجه در ارتباط ای طریق اینترنت ایـن اسـت اـه خصوصـیاتی اـه معیـار
قضاوت ما درباره افراد در دنیا رو در رو است ،در دنیا مجای اینترنت عمدتاً مشاهدهناپـذیر
هستند ( .)Stangroom, 2009ای آن جا اه افراد در قضاوت درباره دیگران بر نشانههایی بسـیار
ای جمله سن ،جنس ،خصوصیات نژاد  ،سبک لباس پوشیدن ،لهجه و طبقـه اجتمـاعی متکـی
هستند (نظریهها تلویحی شخصیت )5و این نشانهها را معیار قضاوت قرار مـیدهنـد ،ممکـن
است فقدان این ویژگیها در محیط مجای تا حد رضایت امتر این افراد ای تصمیمگیـر را
تبیین اند .البته در مورد این نتیجهگیر باید بـا احتیـاط عمـا اـرد .بعبـارت دیگـر حتـی در
روابطی اه اامالً به واسطه المات نوشته شده است ،مثالً در گپهـا اینترنتـی و اسـتفاده ای
1. implicit personality theories
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پست الکترونیک ،ما هنوی درباره افراد به داور هایی دست میینیم اه فراتر ای شـواهد موجـود
است.
به طور الی ،ای آن جا اه چت نوشتار  ،امکان مبادله پیامها اوتاه و همزمان را در یمان
واقعی فراهم میساید و ای طرف دیگر گمنامی بصر و ارتباطی مبتنی بر نوشتار باع میشود
اه ارتباط ای طریق اامریوتر فاقد غنـا تعامـا رو در رو معمـولی بـوده و ای نظـر محتـوا
احساسـات اجتمـاعی در سـطح پـایینی قـرار گیـرد ( Asaku Miura, Kasumitsu Shinihara,
 ،)2003میتوان این ویژگی محیط مجای را هم برا تبیین سرعت تصمیمگیر و هم بـرا
میزان رضایتمند بکار برد.
در سوال سوم پژوهش ،میزان و نحوه تأثیر تعاملی دو متغیر شخصیت و محیط بر سـرعت
تصمیمگیر و میزان رضایتمند اعضا تیمها اار مورد پرسش قرار گرفته است .نتـایج
در پاسخ به سوال سـوم پـژوهش نشـان داد اـه تعامـا شخصـیت و محـیط فقـط بـر متغیـر
رضایتمند تاثیرگذار بوده و بر متغیر سرعت تصمیمگیر تاثیر نداشته است.
به نظر میرسد یکی ای نکات اساسی در محیطها مجای و تاثیر آن بر میزان
ر ضایتمند افراد ،بح اعتماد است .ای یک سو اعتماد به اعضا و ای طرف دیگر اعتماد به
محیط مجای یا وسیله الکترونیکی اه ای آن برا بح و تصمیمگیر استفاده میشود .این
امر توسط برخی پژوهشات اه در پیشینه بیان شده نیز ذار شده است .به عنوان مثال موریس
و همکاران ( )1111در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند اه بین اعتماد ااربر و رضایتمند
رابطه مستقیمی وجود دارد .آنها تااید میانند سایمانهایی اه در جستجو مزایا قابا
انعطاف هستند ،باید در گروهها مجای مبتنی بر  ،ITسطح اعتماد بین اارانان خود را در
نظر داشته باشند .آراجو ( )1114نیز بیان میاند اه اعتماد بین ااربران ای جمله مشکالتی
است اه گروهها مجای با آن روبرو هستند .نتایج این پژوهش نشان میدهد اه نقش یمان
و نوع تکلیف در ایجاد اعتماد خیلی مهم است .نتایج پژوهش سامنر و هاستِتلر ( )1111نیز
نشان داد اه میزان اعتماد و رضایتمند افراد در گروه رودررو بیشتر ای گروه مجای است.
بنابراین شاید بتوان دلیا رضایت امتر افراد در محیط مجای را به بح اعتماد اعضا نسبت
به یکدیگر و محیط مجای اسناد داد.
به منظور افزایش قدرت تعمیمدهی نتایج و دستیابی به نتایج دقیقتر ،پیشـنهاد مـیشـود
پژوهشگران بعد در یمینه تصمیمگیر  ،شخصیت و محیطها مجای و رودررو ،پـژوهش
خود را بر رو اعضا تیمها اار فعال در بیمارستانهـا بخـش خصوصـی و همچنـین
اعضا تیمها اار فعال در سایر سایمانها دولتی ،صورت دهند.
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همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش نتایج جالبی در یمینه ارتباط عامـا جنسـیت بـا
متغیرها پژوهش یافت شد ،پیشنهاد میشود پژوهشها بعد به بررسی نقش جنسـیت بـه
عنوان متغیر اصلی پژوهش برردایند تا نتایج تکمیلی تأثیر جنسیت در این یمینه یافت شود.
نتایج این پژوهش به دلیا لحاظ اردن دو عاما شخصیت و نـوع محـیط تصـمیمگیـر
میتواند ای سو مدیران سایمانها دولتی و رهبران تیمها فعال در آنها جهـت سـاماندهی
مناسبتر فراگردهایی اه طی آنها تصمیمها اتخاذ میگردند ،مورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ و ای
این طریق افراد را در تیمها فعال خود به گونها بر اساس شخصیت و نوع محـیط در انـار
یکدیگر چیدمان انند اه سرعت و رضایت ای تصمیمگیر آنها بیشینه گردد.
یکی ای محدودیتها این پژوهش ایجاد هماهنگی با اعضا تیمها اار جهت حضور
در محا انجام آیمون بود .برا یوجهایی اه در محیط رودررو به تصمیمگیر میپرداختند ،ای
یمان ورود به محلی اه برا تصمیمگیر در نظر گرفته میشد تا اتخاذ تصمیم و ثبت
دادهها مربوط به یوج تصمیمگیرنده ،برا هر یوج به طور متوسط در حدود  53تا  11دقیقه
به طول میانجامید .ای آنجاییکه آیمون تصمیمگیر هرادام ای  95یوج تصمیمگیرنده در
محیط رودررو به صورت جداگانه صورت میگرفت ،اار ثبت دادهها مربوط به آنها به یمان
و هماهنگی ییاد نیای داشت.
مشکا دیگر ،مهیا اردن امکاناتی جهت ایجاد محیط مجای تصمیمگیر بود .در صورت
وجود امکانات و فضا اافی برا این منظور ،این امکـان وجـود داشـت اـه فرآینـد آیمـون
تصمیمگیر تمامی  13یوج را به صورت همزمان و یا حدااثر در  1تـا  9مقطـع و بـه امـک
نرم افزارها ثبت مزمون و یمان صرف شده در ارتباط مجای به انجام رساند؛ اما به دلیا عدم
امکانات و فضا اافی جهت تصمیمگیر یوجها به صورت همزمـان ،در ااثـر مـوارد آیمـون
تصمیمگیر در محیط مجای برا یوجها به صورت تکتک صورت گرفت .اما اصـلیتـرین
دشوار انجام این پژوهش ،ای پرااندگی جغرافیایی جامعه آمار در چندین شهرسـتان اسـتان
فارس ناشی میشد.
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