فصلنامه پیام فرهیختگان مدیریت
سال اول ،شماره  ،2پاییز 1397

رابطه سبکهای تفکر با عملکرد مدیران مدارس متوسطه براساس تئوری استرنبرگ


افضل اکبری بلوطبعگا  /جعفر جهانی

چکیده
هدا اصلی ایم پژوهش بررسی ارتباط بیم سبکهای تفکر مدیرا

مدارس متوسله با نوع

ع لکردشا بودف برای ایم معظور از ت ا مدیرا مدارس متوسله شهر شیراز 125 ،نفر ( 58نفر ز و
 67نفر مرد) به صورت ن ونهگیری خوشهای انتخاب شدندف ه ه مدیرا پرسشعامه سبک تفکر
استرنبرگ و مقیاس محققساخته ع لکرد مدیرا را تک یل کردندف برای تحلیل دادهها از روش
ه بستگی پیرسو به ک ک نر افزار  SPSSV22استفاده شدف نتایج نشا داد که ه ه سبکهای تفکر به
استثعای سبک تفکر قضاوتگر با ع لکردشا رابله مععاداری دارند ،یععی ه ه مدیرا در ع لکردها و
فعالیتهای روزانه نقش خود را به خوبی ایفا میکععد اما در سبک تفکر قضاوتگر چعیم رابلهای
مشاهده نشد ( r=0/17و )p>354ف با توجه به نتایج میتوا گفت روش و سبک تفکری که مدیرا در
سازما ها اع ال می کععد ،باید متعاسب با سلح بلوغ و توانایی زیردستا و اهداا تعییم شده باشد،
زیرا یکی از ابزارهای مهم افزایش کارایی ،اثربخشی و بهرهوری ،اع ال سبک تفکر خاص از سوی
مدیر است که آ را با توجه به شخمیت خود و محیط سازمانی انتخاب میکعدف
واژهگان کلیدی :سبکهای تفکر ،ع لکرد مدیرا  ،مدارس متوسلهف
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 دانشزوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه س عا  ،س عا  ،ایرا  ،نویسعده مسئول ()akbariafzal@semnan.ac.ir
 دانشیار ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایرا ف
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مقدمه
یکی از مهمتریم موضوعاتی که در دهههای گذشته در قل رو معرفتشعاسی علو انسانی مورد
توجه قرار گرفته ،سبکهای تفکر 1بوده که با توجه به آ میتوا رفتارها و نحوه نگرش افراد از ج له
مدیرا را در مورد مسائل گوناگو مورد بحث قرار داد (الراسو و سیلورمم)2000 ،2ف واژه سبک،
معادل  Styleدر زبا انگلیسی است و در اصلالح تخممی ،سبکشعاسی شیوهای است که فرد
اطالعات را پردازش میکعد ،ه چعیم یک سبک شیوهای برای تفکر است و بر خالا باور سعتی،
مترادا با توانایی نیست ،بلکه شیوهای برای بکارگیری تواناییهای فرد استف سبک به ایم امر اشاره
دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انزا دهد ،اما توانایی به ایم مورد میپردازد که یک فرد چقدر
خوب میتواند کاری را انزا دهد (استرنبرگ)1381 ،3ف
واژه تفکر را می توا به ععوا یک فرایعد ذهعی که در آ توسعه یادگیرنده از طریق تعامل روانی
بیم فرد و تزاربش صورت میگیرد ،تعریف کرد (ترکی)2012 ،4ف ه چعیم تفکر را میتوا به ععوا
تغییر شکل اشیاء و رویدادهای بیرونی به س ت ن ونههای درونیشده و یا یک ن ایش ذهعی از دانش
به معظور درک واقعیتها تعریف کرد (مح دی و ه کارا )2013 ،ف پارک )2001( 5تفکر را به ععوا
یک اصلالح ع ومی که ه ه مرد به صورت کم یا زیاد از آ استفاده میکععد و م کم است به
درستی صورت نگیرد ،تعریف میکعدف عالوه بر آ تفکر شامل ساخت بسیاری از فرایعدهای ذهعی و
دانش ،مانعد توجه ،شعاخت ،حافظه ،طبقهبعدی ،استدالل ،تززیه و تحلیل ،مقایسه و تع یم است
(ابوال اتی)2005 ،6ف بعابرایم تفکر یکی از مهمتریم مباحثی است که در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار
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. Thinking styles
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. Larson & Silverman
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. Sternberg
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. Turki
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. Park
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. Abu El-Maati
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گرفته و رشد ،پرورش و ارزشیابی تفکر یکی از کارکردهای اصلی تعلیم و تربیت میباشد (هریسو و
برامسو )2002 ،1ف
در بررسی ادبیات پژوهش ،تئوریهای مختلفی وجود دارند که به بررسی سبکهای تفکر
میپردازندف یکی از مهمتریم و پذیرفتهتریم ایم نظریهها ،نظریه خودمدیریتی ذهعی 2استرنبرگ میباشد
(استرنبرگ )1381 ،و با ایم فرض بیا شده که ه انلور که در یک جامعه شیوههای متفاوتی از
زمامداری حکومت وجود دارد ،افراد نیز به صورتهای متفاوتی از تواناییهای خود استفاده میکععد
(ژان )2002 ،3ف پژوهشگرا تعاریف مختلفی از سبک تفکر ارائه کردهاند ،هریسو و برامسو
( )1982بیا کردند سبک تفکر یک شخص مز وع عکس الع لهای فردی مثل ت ایالت ذاتی و
شرایط موقعیتی و تزارب رفتاری است ،هر شخص دارای یک شیوه فکر کرد استف ه چعیم
سبکهای تفکر را به ععوا چهارچوبهای ذهعی که افراد را قادر میسازد تا به پردازش اطالعات و
حل مسأله در حوزههای مختلف بپردازند ،تعریف کردند (ژان
تفکر برای فرهع

و استرنبرگ)2009 ،ف ایم سبکهای

کار ،هدایت افکار و ادراکات محیلی افراد مهم هستعد (ساراکو)1996 ،4ف

به عقیده استرنبرگ ( )2002ه انلور که تواناییها برای موفقیت در مدرسه و زندگی پس از
مدرسه حایز اه یت هستعد ،شعاخت سبکهای تفکر نیز مهم استف اما ایعکه افراد چگونه فکر میکععد،
در راهع ایی آ ها برای رسید به موفقیت شغلی امری حیاتی است (استرنبرگ)1998 ،ف از ایم رو تعها
یک سبک خاص تفکر وجود ندارد ،بلکه ش اری از سبکها وجود داردف افراد م کم است تواناییهای
مشابهی داشته باشعد ،اما سبکهای تفکرشا متفاوت باشد (استرنبرگ)1381 ،ف در نظریه خودگردانی
استرنبرگ  13سبک تفکر وجود دارد که در پعج بعد شکلها ،شامل سبکهای تفکر سللعتی( 5فرد
ساالری) ،سلسله مراتبی (اولویتبعدی اهداا) ،آنارشی (هرج و مرج طلبی) ،اولیگارشی( 6جرگه
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. Harrison & Bramson
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. Mental self-government
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. Zhang
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. Saracho

5

. Monarchic

6

. oligarchic
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ساالری) ،کارکردها ،1شامل سبکهای تفکر اجرایی( 2انزا وظایف با دستورالع لهای کامالً
مشخص) ،قانونگذار( 3خالق بود ) ،قضاوتگر( 4ارزیابی و داوری سایر افراد یا کارها) ،سلوح ،شامل
سبکهای تفکر کلینگر( 5ت رکز بر روی کل موضوع) ،جزئینگر( 6ت رکز بر جزئیات) ،حوزهها ،شامل
سبکهای تفکر درو نگر( 7انزا کارها به تعهایی) ،برو نگر( 8کار کرد با دیگرا ) ،گرایشها ،9شامل
سبکهای تفکر آزاداندیش (بکارگیری رویکردهای جدید برای انزا تکالیف) ،محافظهکار (بکارگیری
شیوههای سعتی برای انزا تکالیف) از یکدیگر مت ایز میشوند (استرنبرگ و واگعر1991 ،؛ استرنبرگ
و گریگورانکو1997 ،؛ استرنبرگ و ژان )2012 ،ف
ژان

و استرنبرگ ( )2005بر مبعای یک سری از ملالعات ،ایم شیوههای تفکر را بر سه نوع طبقه

بعدی کردندف شیوه تفکر نوع اول شامل (سبکهای قانونگذار ،قضایی ،کلینگر و آزاداندیش) بوده که
اغلب به ععوا شیوههای موّلد خالقیت مورد مالحظه قرار گرفتعد و نشانگر سلوح باالی پیچیدگی
شعاختی میباشعدف شیوه تفکر نوع دو شامل (سبکهای اجرایی ،محافظهکار و جزئینگر) بوده که اغلب
به ععوا شیوههای هعزارمدار و ساده درک شدهاند و نشانگر سلوح پاییم پیچیدگی شعاختی میباشعدف
شیوههای تفکر نوع سو شامل (سبکهای درونگرا و برونگرا) بوده و به ععوا شیوههای دارای ارزش
خعثی و بیشتر وابسته به موقعیت یا وظایف خاص در نظر گرفته میشوند (فا و ژان )2009 ،10ف از
نظر استرنبرگ پعج عامل فرهع  ،جعسیت ،سم ،سبکهای تفکر والدیم و مدرسه و شغل در
شکلگیری سبکهای تفکر موثر هستعدف
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. functions
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. executive

3

. legislative

4

. judicial

5

. global

6

. local

7

. internal

8

. external

9

. leaning
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. Fan & Zhang
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از سوی دیگر نگرش فکری حاکم بر یک مز وعه ،تحت تأثیر فلسفه فکری مدیرا آ استف در
ملالعات مدیریتی بحث در مورد تفکر و شیوههای ادراکی مدیرا جایگاه خاصی دارد (استرنبرگ،
)1381ف تحقیق در حیله سبکهای تفکر برای مزریا و مدیرا و معل ا مدارس سودمعد است ،زیرا
که مسئوال با شعاخت و آگاهی از سبکهای تفکر و تاثیرگذاری آ بر رفتار و فعالیتهای تحمیلی،
به ضرورت اقدامات پشتیبانیکععده الز در ایم زمیعه واقف میشوند و با ایزاد امکانات معاسب با
سبک تفکر هر شخص ،زمیعه را برای پیشرفت افراد مهیا میسازند (هریسو و برامسو )2002 ،ف از
آنزایی که سبک تفکر مدیرا در ع لکرد مدیریتی آنها یععی تم یمگیری ،1برنامهریزی ،2سازماندهی،3
ه اهعگی ،4رهبری5و کعترل 6مععکس میشود و تاثیرگذار میباشد ،شعاخت هر چه بیشتر سبکهای
تفکر افراد میتواند در برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلعدمدت 7آموزشی موثر واقع شود (عالقهبعد،
)1389ف بعابرایم درک سبکهای تفکر به افراد ک ک میکعد که بهتر دریابعد که بعضی فعالیتها برای
آنها معاسب است و برخی دیگر معاسب نیستف ه چعیم موضوع مهارتهای مدیریت 8از ج له
مسائلی است که از ابتدای تکویم مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوههای مختلف به آ
پرداخته شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته استف ایم ملالعات به ارائه طبقهبعدی مهارتهای
مدیرا تحت ععوا مهارتهای

فعی ،9انسانی10

و

ادراکی11

قوا یافته است (عالقهبعد)1390،ف از

آنزایی که سبک تفکر مدیرا میتواند در ارائه ایم مهارتها تاثیرگذار باشد ،میتوا با آگاهی از
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. Decision Making

1
2

. Planning

3

. Organization

4

. Coordination

5

. Leadership

6

. Control

7

. Short Term & Long Time

8

. Management Skills

9

. Technical

10

. Human

11

. Conceptual
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سبک تفکر آنا  ،ع لکردشا را پیشبیعی کرد و علّت بعضی از مشکالت رفتاری یا اداری مدیرا را
بررسی کردف مدیرا با داشتم مهارت در زمیعههای فوق به انزا وظایف مدیریتی خود میپردازندف
پژوهشهای مشابهی در ایم زمیعه صورت گرفته برای مثال ،مح دی و ه کارا ( )2013نشا
دادند که رابله مععیداری بیم سبکهای تفکر اجرایی ،جزئینگر ،برو نگرا و محافظهکار با رضایت
شغلی وجود داردف اما بیم سبکهای تفکر قانو گذار ،قضاوتگر ،درو نگر و آزادیخواه با رضایت
شغلی مدیرا مدارس رابله مععاداری مشاهده نشدف در پژوهش دیگری بالقلو و بالقلو )2010( 1بیا
کردهاند مدیرا  ،بیشتر سبکهای تفکر سلسله مراتبی ،قانو گذار و برونگرا را ترجیح میدهعد در حالی
که سبکهای تفکر الیگارشی ،محافظهکار و جزئی را ک تر مورد استفاده قرار میدهعدف به عقیده فا و
ژان

( )2009بیم شیوههای تفکر قانونگذار ،قضایی ،آزاداندیش ،برونگرا ،درونگرا و جزئینگر با

توفیقطلبی مدیرا رابله مثبت و مععاداری وجود دارد اما بیم شیوههای تفکر اجرایی و محافظهکار با
توفیق طلبی رابله مععاداری مشاهده نشدف ماری گالیم )1999( 2نشا داد افرادی که دارای سبک تفکر
مععلف میباشعد یععی توانایی استفاده از ه ه سبکهای تفکر را در موقعیتهای مختلف دارند از
توانایی بسیار زیادی در انعلااپذیری برخوردارند ،ه چعیم سبک تفکر مدیر بر روی ه کارا
تاثیرگذار بوده و افراد زیر دست برای سازگاری با سبک تفکر مدیرشا ت ایل نشا دادهاندف
در پژوهشی که شار رود  )1995( 3انزا داد به ایم نتیزه دست یافت که ع لکرد افراد در گروه
از هعگامی که بمورت فردی کار میکععد ،متفاوت است؛ به عبارتی محیط گروهی بر سبک تفکر افراد
تاثیر میگذاردف ه چعیم افرادی که میتوانعد طبق سبک تفکر خودشا کار کععد رضایت شغلی بیشتری
دارندف عالوه بر آ هاش ی و ه کارا ( )1390نشا دادند که مدیرا  ،بیشتر سبکهای تفکر تحلیلگرا
و آرما گرا را ترجیح دادهاند و ک تر از سایر سبکها استفاده کردهاندف ه چعیم بیم سبک تفکر مدیرا
مدارس با نوآوری رابله مععاداری وجود دارد و سبک تفکر ع لگرا بیشتریم پیشبیعی کععده نوآوری
سازمانی استف به عقیده فتح الهی و هومم ( )1384مدیرا موسسات آموزش عالی تهرا در حد بسیار
زیاد از ویژگیهای سبکهای تفکر قضایی ،برونگرا ،آزاداندیش و پایورساالر در حد بسیار از
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Baloglu & Baloglu
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. Sharon Roden
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خموصیات سبکهای تفکر قانونگذار و درو نگر و در حد متوسط از سبکهای تفکر اجرایی و
محافظهکار برخوردارند و ویژگیهای سبک تفکر ناساالر مورد عالقه آنا نیستف
زارعی ( ) 1385نشا داد که بیم سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیرا رابله مععیداری وجود
دارد ،بدیم مععا که سبک تفکر ع لگرا بیشتریم رابله را با نوآوری سازمانی دارد و افراد ن ونه بیشتر
سبکهای تفکر تحلیلگرا و آرما گرا را ترجیح داده و ک تر از سبکهای تفکر ع لگرا و ترکیبی
استفاده کردهاندف نتایج تحقیق حسیمزاده و اسکعدرزاده ( )1387نشا داد که سبک تفکر بیشتر مدیرا
ارشد قانونگذار بوده ،اما سرپرستا و مدیرا ردههای پاییمتر دارای سبک تفکر اجرایی میباشعدف در
پژوهشی که پورقاز و ه کارا ( )1389انزا دادهاند به ایم نتایج دست یافتهاند که سبک تفکر غالب
مدیرا برونگرا میباشدف در بیم ویژگیهای شخمیتی کارآفریعی نیز ،ویژگی توفیقطلبی باالتریم
میانگیم را به خود اختماص داده استف بیم سبکهای تفکر قضاوتگر ،آزاداندیش و برونگرا با
خالقیت و ریسکپذیری مدیرا مدارس رابله مثبت و مععاداری وجود داشت ،ه چعیم بیم سبک
تفکر درونگرا با استقالل طلبی مدیرا مدارس رابله مثبت مععاداری بدست آمدف ه ه سبکهای تفکر
بزز تفکر درونگرا با توفیقطلبی مدیرا مدارس رابله مثبت و مععاداری داشتعدف پورکیانی و شاهیلو
( )1389نشا دادند سبک تفکر قضاوتگر مدیرا بیشتریم رابله را با متغییر دا های زما داشته و بعد
از آ سبکهای محافظهکار ،جزئینگر ،اجرایی ،قانونگذار ،کلینگر و آزاداندیش به ترتیب رابله
داشتعدف از ایم رو نتایج نشا میدهد مدیرانی که ت ایل به استفاده از سبک تفکر قضاوتگر را دارند،
بیشتر دچار اتالا وقت میشوندف با توجه به ادبیات و پژوهشهای ذکر شده میتوا گفت ،که هیچ
سبکی بهتر یا بدتر از دیگری نیست ،بلکه هیچ سازمانی بدو ت ا ایم سبکها ن یتواند برای مدت
طوالنی دوا داشته باشد ،اما باید دقت شود که سبک مورد استفاده توسط فرد با نقشی که در سازما
ایفا میکعد ه خوانی داشته باشد و لذا هدا از انزا پژوهش حاضر بررسی رابله بیم سبکهای
مختلف تفکر و ع لکرد مدیرا مدارس متوسله بودف
روش پژوهش
ایم پژوهش از نظر هدا کاربردی و از نوع ملالعات ه بستگی بود ،جامعه آماری شامل کلیه
مدیرا دبیرستا های شهر شیراز ( 248نفر) میباشد که از بیم آ ها  125نفر با استفاده از روش
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ن ونهگیری خوشهای انتخاب شدندف آمارههای توصیفی ن ونه انتخابی با توجه به ناحیه آموزش و
پرورش در جدول زیر توزیع شده استف
جدول -1توزیع مدیران  4ناحیه در نمونه
ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

 29نفر

 31نفر

 30نفر

 35نفر

شرکت در پژوهش برای ت امی آزمودنیها به صورت داوطلبانه بود و شرکتکععدگا در صورت
عد ت ایل به ادامه ه کاری ،میتوانستعد پرسشعامههای پژوهش را ارجاع ن ایعدف به معظور رعایت
نکات اخالقی ،شرکتکععدگا مزاز بودند از نوشتم اسم و آدرسشا  ،خودداری ن ایعد و در صورت
ت ایل به داشتم نتایج ،خواسته خود را اعال ن ایعدف محرمانه بود اطالعات کسب شده ،جلب رضایت
آگاهانه آزمودنیهای پژوهش ،عد انتشار اطالعات آ ها به دیگرا و ایزاد یک جو اط یعا بخش از
ج له مالحظاتی بود که پژوهشگر مدنظر قرار داده استف برای ج عآوری اطالعات از ابزارهای زیر
استفاده شده است:
الف) مقیاس سبک تفکر استرنبرگ :ایم مقیاس توسط استرنبرگ ( )1991ساخته شدف هدا ایم
مقیاس ارزیابی سبک تفکر افراد میباشد که شامل  9سبک اجرایی ( ،)29-20-11-2قانونگذار (-4
 ،)31-22-13قضاوتگر ( ،)30-21-12-3درونگرا ( ،)34-25-16-7برونگرا ( ،)35-26-17-8کل
نگر ( ،)32-23-14-5جزءنگر ( ،)33-24-15-6آزاداندیش ( )36-27-18-9و محافظهکار (-10-1
 ،)28-19است که هر کدا  4گویه را به خود اختماص داده و ج عاً ایم پرسشعامه  36گویه را در بر
میگیردف ایم مقیاس به شکل طیف لیکرت هفت گزیعهای اصالً خوب نیست (ن ره  ،)1خیلی خوب
نیست (ن ره  ،)2اندکی خوب است (ن ره  ،)3تا حدودی خوب است (ن ره  ،)4خوب است (ن ره ،)5
خیلی خوب است (ن ره  ،)6فوق العاده خوب است (ن ره  ،)7سازماندهی شده که مدیرا بایستی یکی
از ایم گزیعهها را انتخاب می کردندف به معظور تعییم روایی ایم مقیاس پس از اجرا بر روی یک ن ونه
 50نفری از شیوه ه سانی درونی استفاده شد و ه بستگی هر گویه با ن ره کل مقیاس دامعه بیم 0/46
تا  0/78را در برگرفت و ت امی ضرایب مععیدار بودف ه چعیم ضریب ه بستگی هر گویه با زیر
مقیاسش بدست آمد که دامعه آ بیم  0/51تا  0/81بوده و ت امی ضرایب مععادار بودف ایم یافتهها با
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گزارش استرنبرگ که ضریب اعتبار درونی مقیاس را بیم  0/57تا  0/88اعال کرده ه خوانی داردف
ضریب پایایی گزارش شده توسط استرنبرگ برای مقیاس سبک تفکر 0/80بوده و در ایم پژوهش نیز
با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/78بدست آمدف
ب) مقیاس سنجش عملکرد :ایم مقیاس توسط محقق ،ساخته شده و ع لکرد مدیرا را به
صورت ع لکرد اجرایی ،ع لکرد قانونگذار ،ع لکرد قضاوتگر ،ع لکرد درونگرا و برونگرا ،ع لکرد
کل نگر و جزءنگر ،ع لکرد آزاداندیش و محافظهکار در نظر گرفته و شامل  36گویه بوده که برای هر
ع لکرد 4 ،گویه در نظر گرفته شده استف ایم مقیاس به شکل طیف لیکرت هفت گزیعهای :ه یشه
(ن ره  ،)7تقریباً ه یشه (ن ره  ،)6اکثر اوقات (ن ره  ،)5نی ی از اوقات (ن ره  ،)4گاهی اوقات (ن ره
 ،)3به ندرت (ن ره  ،)2هرگز (ن ره  ،)1سازماندهی شده که مدیرا بایستی یکی از ایم گزیعهها را
انتخاب میکردندف برای تعییم روایی ایم مقیاس ابتدا با استفاده از جدول هدا-محتوی ،گویهها
استخراج شدند که ایم به روایی محتوای مقیاس ک ک کرده ،سپس نظر متخممیم در مورد ایم
مقیاس ارزیابی شد و بر روی یک ن ونه  50نفری اجرا شد که در نهایت از بیم  54گویه  36گویه
انتخاب شدندف در ه سانی درونی ه بستگی هر سوال با ن ره کل مقیاس محاسبه شد که دامعه بیم
 0/38تا  0/64بدست آمد و ت امی ضرایب مععادار بودف ه چعیم ضریب ه بستگی هر گویه با زیر
مقیاسش محاسبه شد که دامعه آ بیم  0/46تا  0/79بدست آمدف برای تعییم روایی مالکی از ضریب
ه بستگی بیم ایم مقیاس با ن رات ارزشیابی ع لکرد ساالنه مدیرا استفاده گردید که  0/68بدست
آمدف ضریب پایایی در ایم مقیاس با روش آلفای کرونباخ  0/85بدست آمدف
پس از مشخص شد جامعه آماری و انتخاب ن ونه مورد نظر ( 125نفر) با استفاده از روش
ن ونهگیری خوشهای پرسشعامهها توزیع ،سپس ه ه پرسشعامهها ج عآوری شد که  7پرسشعامه به
صورت ناقص پر شده بود و مورد محاسبه قرار گرفته نشدف برای تززیه و تحلیل سایر پرسشعامهها از
روش های آمار توصیفی (میانگیم و انحراا استاندارد) و آمار استعباطی شامل ضریب ه بستگی
پیرسو به ک ک نر افزار  SPSSV19استفاده شدف
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یافتههای پژوهش
به معظور بررسی یافتههای توصیفی و تعییم رابله بیم سبکهای تفکر مدیرا و سعزش ع لکرد
از ضریب ه بستگی پیرسو استفاده شدف نتایج در ادامه ارائه شده استف
جدول  -2یافتههای توصیفی و ضریب همبستگی بین سبکهای تفکر با عملکرد مدیران ()n=118
سبکهای تفکر

میانگین

انحراف معیار

همبستگی

سطح معناداری

اجرایی

5/1

0/90

**0/53

0/01

قانونگذار

5/7

0/90

**0/45

0/001

قضاوتگر

3/7

0/75

0/17

0/354

کلینگر

5/5

0/88

**0/36

0/01

جزئینگر

4/2

0/19

**0/31

0/01

برونگرا

5/5

0/81

**0/42

0/01

درونگرا

3/3

0/96

**0/40

0/01

آزاداندیش

5/7

0/83

**0/44

0/001

محافظهکار

4/5

1/1

**0/63

0/05

**ه بستگیها در سلح  p ≥ 0/01مععیدار استف

نتایج جدول  2نشا میدهد که ارتباط بیم سبکهای مختلف تفکر با ع لکرد مدیرا مثبت و
مععیدار استف اما در سبک تفکر قضاوتگر ( r=0/17و  )p>354چعیم رابلهای مشاهده نشدف به ایم
مععی که ه ه مدیرا در ع لکردها و فعالیتهای روزانه نقش خود را به خوبی ایفا میکععد اما در
سبک تفکر قضاوتگر چعیم رابلهای مشاهده نشدف
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اه یت شعاخت سبک های تفکر افراد ،برای رسید به موفقیت شغلی ،در ایم پژوهش
رابله سبکهای تفکر و ع لکرد مدیرا دبیرستا های شهر شیراز بر اساس تئوری سبکهای تفکر
استرنبرگ مورد بررسی قرار گرفتف طبق آمار و اطالعات بدست آمده ارتباط بیم سبکهای مختلف
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تفکر با ع لکرد مدیرا مثبت و مععیدار استف اما در سبک تفکر قضاوتگر چعیم رابلهای مشاهده
نشدف ایم یافته با نتایج پژوهشهای پیشیم از ج له (کشتکارا 1388 ،؛ سروقد و ه کارا 1389 ،؛
برناردو و ه کارا  ،2002 ،ژان 2002 ،؛ مونسلی2006 ،؛ ابوهاشم2007 ،؛ عبیدات و ابواسامد2007 ،؛
مح دی و ه کارا  )2013 ،ه سو بودف مدیرا دارای سبک تفکر قضاوتگر مایلعد قوانیم و برنامه ها
را ارزیابی کععد (مونسلی)2006 ،1ف آنها اغلب به دنبال پرسشهایی از قبیل چرا؟ دلیل چیست؟ و ففف
هستعد (برناردو 2و ه کارا )2002 ،ف افراد دارای ایم سبک تفکر به سلوح باالتر مدیریت ارتقا
مییابعد (عبیدات و ابواسامد)2007 ،3ف
آ دسته از افرادی که دارای تفکر اجرایی قوی هستعد ،در هعگا انزا وظیفه نوع تفکر خود را با
شدت بیشتری انزا میدهعد و احساس مسئولیت بیشتری می کععدف افراد با سبک تفکر قانو گذار
دوست دارند به مسائلی بپردازند که قبال سازماندهی نشده باشد (ابوغدو و نوفال )2007 ،4و ترجیح
میدهعد کارها را به شیوهای که خودشا دوست دارند انزا دهعد و خود تم یم بگیرند (ژان ،
 )2004نوع تفکر خود را در هعگا ع ل با وظایف مدیریتی اع ال میکععد وسعی در ارائه و انزا
روشهای جدید امور بر اساس قوانیم و مقررات دارندف افراد دارای تفکر قانو گذار قوی در هعگا
انزا وظیفه ،ع لکرد خالقانهتری نسبت به مدیرا دارای تفکر ضعیف داشته و دوست دارند مسائل را
آنگونه که خود مایلعد پیش ببرندف افراد دارای سبک تفکر کلینگر با ع لکردشا ارتباط مععاداری
داشتهاندف ایم موضوع حاکی از آ است که ایم مدیرا ترجیح میدهعد مسائل را در حد بسیار وسیع و
انتزاعی مورد بررسی قرار دهعدف آ ها به جزئیات توجهی ندارند و دوست دارند به درختا در متم
جعگل توجه کععدف آنها مز وعه درختانی که جعگل را تشکیل میدهعد ،از نظر دور میدارند (استرنبرگ
و واگعر1991 ،؛ استرنبرگ)2002 ،ف
افزو بر آنچه ملرح شد بیم سبک تفکر کلینگر با ع لکردشا رابله مععاداری مشاهده شد و ایم
نشا دهعده آ است که ایم گروه در برخورد با مسائل ه ه چیز را مد نظر داشته و تعها بر جزئیات
امور تکیه ن یکععدف بیم سبک تفکر جزئینگر با ع لکردشا رابله مععاداری بدست آمد و ایم نشا
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دهعده آ است که آ ها مایلعد به جزئیات ع لی یک موقعیت هدایت شوند و اهل ع ل هستعدف اما
خلری که ایم افراد را تهدید میکعد ایم است که توجه به درختا باعث میشود که جعگل را نبیععد
(استرنبرگ و واگعر1991 ،؛ استرنبرگ)2002 ،ف با ت امی ایم تفاصیل هر گروهی نهایتاً به افراد جزئی
نگر نیاز داردف به نظر میرسد مدیرا جزئینگر قوی در ع لکرد به وظایف خود جزئینگرتر می
پردازند و سعی بر آ دارند که مشکالت را کامال موشکافی و جزء جزء بررسی کععدف بیم سبک تفکر
برونگرا و ع لکرد مدیرا رابله مشاهده شد به ایم مععا است که افراد دارای ایم سبک بیشتر به محیط
بیرونی گرایش دارند و مرد دار هستعدف غالبا دارای حساسیت اجت اعی هستعد و از آنچه برای دیگرا
اتفاق میافتد ،آگاهی دارندف تاجایی که م کم است ،دوست دارند با دیگرا کار کععد (ژان

و

استرنبرگ)2002 ،ف
ه چعیم بیم تفکر برونگرا و ع لکرد رابله مععیدار بدست آمد ،که با توجه به میانگیم ع لکرد
ایم افراد ،به ایم مللب پی برده میشود که مدیرا برونگرا ،در برخورد با مسائل و مشکالت سعی
میکععد با سایر افراد و ه کارا مشورت و ه اهعگی کععد و تعها نظر خود را به کرسی نعشانعدف افراد
دارای تفکر درونگرا و درونگرای قوی با ع لکردشا ه بستگی مععاداری داشتعدف بدیم مععا که آ ها با
امور درونی سروکار دارند و به درو نگری ،وظیفهمداری ،کعارهگیری از دیگرا و گهگاه ناآگاهی
اجت اعی گرایش دارند بمورتی که مایلعد تعهایی کار کععد (ژان )1999 ،ف افراد دارای تفکر درو گرای
قوی نسبت به درو گراهای ضعیف ع لکرد بهتری را از خود نشا دادهاند و ایم نکته حاکی از آ
است که ایم مدیرا به جای ایعکه مشکالت را به دوش دیگرا بیعدازند و شانه خالی کععد بیشتر بر
خود تکیه میکععدف در بررسی دو سبک تفکر آزاداندیش و محافظهکار ،مدیرا دارای سبک تفکر
آزاداندیش و آزاداندیش قوی با ع لکردشا رابله مععاداری داشتهاند؛ بدیم مععا که ایم افراد به فراتر
از قوانیم و برنامههای موجود فکر میکععد و به دنبال حداکثر تغییر هستعد و موقعیتهایی را که
پیچیده و مبهم است را دنبال میکععد (استرنبرگ)2009 ،ف ه چعیم ترجیح میدهعد در زندگی و
کارشا تا حدودی موارد جدید و نا آشعا وجود داشته باشد (برنارد و ه کارا )2002 ،ف در حالی که
مدیرا دارای تفکر محافظهکار دوست دارند به قوانیم و برنامههای موجود وفادار ب انعد و به دنبال
حداقل تغییر هستعد ،تا آنزایی که م کم است از برخورد با موقعیتهای ناشعاخته اجتعاب میورزند و
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به موقعیتهای آشعا در کار و زندگی خود ت ایل دارندف از محیط سازما یافته و قابل پیشبیعی راضی
هستعد و برای ایزاد چعیم محیلی تالش میکععد (ابوهاشم)2007 ،1ف
افراد دارای تفکر محافظهکار قوی نسبت به گروه ضعیف محافظه کارانهتر و مقیدتر ع ل میکععد و
افراد دارای تفکر آزاداندیش قوی نسبت به گروه ضعیف آزاداندیشتر و خالقانهتر ع ل میکععدف
پژوهشهایی از ایم قبیل در مورد سبکهای تفکر افراد در رشد فردی و سازمانی موثر میباشد
(استرنبرگ)1992 ،ف ایم نوع پژوهشها میتواند تفاهم میا کارکعا را بیشتر کعد و ارتباطات سازمانی
را بهبود ببخشدف در رشد فردی ،پژوهشها نشا داده که در مواقعی که تغییر ،در پیشرفت شغلی موثر
باشد سبکهای تفکر قابل اصالح هستعد (هریسو و برامسو )1982 ،ف
ایم پژوهش مانعد هر پژوهش دیگری محدودیتهایی داشتف نخستیم محدودیت ایم ملالعه ایم
بوده که نتایج حاصل از طریق ابزار (پرسشعامه) بدست آمده است و مشخص نیست که نتایج بدست
آمده تا چه حد به رفتارهای واقعی در زندگی روزمره مرتبط استف محدودیت دیگر ایم ملالعه مربوط
به قل رو مکانی و زمانی ملالعه میباشدف ایم ملالعه بر روی مدیرا مدارس دولتی شهر شیراز صورت
گرفته ،لذا تع یمدهی آ به سایر اقشار یا شهرهای دیگر با احتیاط صورت گیردف حزم کم ن ونه و
انتخاب ن ونه از ج له محدودیتهای دیگر ایم پژوهش بودف لذا بر اساس محدودیتهای گزارش
شده ،به پژوهشگرا پیشعهاد میشود که در آیعده ملالعاتی را طرحریزی کععد که روابط ایم متغیرها را
با متغیرهای مختلف سبکهای رهبری ،سبکهای یادگیری ،چابکی سازمانی ،خالقیت مدیرا ،
خودکارآمدی و ففف مورد بررسی قرار دهعد تا از ایم طریق دانش معسز ی در خموص متغیرهای ذکر
شده و روابط ایم سازهها با سایر سازهها که قابلیت بیشتری در برنامهریزیهای مربوطه دارد ،حاصل
شودف در نهایت بدیم وسیله پژوهشگرا از کلیه مدیرا شرکتکععده در ایم پژوهش بخاطر صبر و
بردباری در تک یل پرسشعامهها نهایت تقدیر و تشکر را دارندف
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