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نقش سبکهای تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخصهای رهبري تحولی

علی مهدوی شکیب*1

محمدرضا آهنچیان**2
چکیده

ســبکهای تفکر و نوع نگاه مدیران به مســائل پیرامون خود میتواند به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با توســعه و

بالندگی ســازمانی و رهبری ســازمان نقشآفرینی نماید .تحقیق حاضر با هدف بررســی نقش سبکهای تفکر مدیران
آموزشــی در انطباق رفتار آنان با شــاخصهای رهبري تحولی انجام شــد .روش تحقیق همبســتگی بود .جامعه آماری
شــامل  72مدیر آموزشی شــاغل در مدارس بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از دو
پرسشــنامه ســبکهای تفکر (استرنبرگ )1997 ،و ســبک رهبری تحولی (بس و اولیو )1985 ،استفاده شد .دادهها در
سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمونهای  tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشــان داد که :مدیران آموزشی مورد بررسی به ســبکهای نوع اول در دستهبندی زانگ و استرنبرگ
گرایش بیشــتری داشتهاند و در ســبکهای تفکر قضایی ،آزادمنشانه ،اجرایی ،بیرونی و کلی در مقایسه با دیگر سبکها
نمره باالتری داشــتهاند .رفتار مدیران از حیث انطباق با شــاخصهای رهبری تحولی به دو شاخص انگیزش الهام بخش
و مالحظات فردی نزدیکتر بوده اســت .ضمن آن که ،رفتار مدیران مرد در مقایســه با مدیران زن انطباق بیشــتری با
شاخصهای رهبری تحولی داشتهاست .بین سبکهای نوع اول ،دوم و سوم با یکدیگر رابطه معناداری وجود داشته است؛
اما بین هیچ یک از سبکهای تفکر با شاخصهای رهبری تحولی رابطه معناداری مشاهده نشد.

* کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد
** عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهدum.ac.ir@Email: ahanchi8 ،
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واژگان کلیدی :سبکهای تفکر ،مدیران آموزشی ،شاخصهای رهبری تحولی
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مقدمه

مديريت و رهبري در محيطهاي آموزشــي از دشــوارترين و حســاسترين انواع مديريت در

ســازمانهای عمومي و دولتي است .در سازمانهاي آموزشي به لحاظ نوع فعاليت ،روشهاي

اجرا و اهداف پيچيده آن ،مديريت و رهبري آموزشــي جايــگاه ویژهای را به خود اختصاص
داده اســت (حقیقتجو .)1387 ،بنابراین ،مدیران نمیتوانند با اتکا به مفروضات و شیوههای
ســنتی مدیریت ،از عهده ایجاد ،مهار ،همگامی و بهرهوری از تغییرات برآیند؛ بلکه برای بقا و
توسعه خود ،به نوآوری و خالقیت نیازمنداند .یکی از عوامل مؤثر در ایجاد نوآوری و خالقیت

در ســازمان ،سبکهای تفکر افراد میباشد (استرنبرگ .)1997 ،1به عبارت دیگر ،سبکهای
تفکر متفاوت یــک مؤلفه و عنصر مهم در ارتباط با رویکردهای رهبری ،مدیریت و ارتباطات

در ســازمانها هستند (مالنی .)2006 ،2زیرا به زعم اســترنبرگ افراد به روشهای متفاوتی
از تواناییهای ذهنیشــان استفاده میکنند و این باعث میشــود که افراد فعالیتهای روزانه
و وظایف خود را مدیریت و آنها را با یکدیگر مرتبط نمایند( .اســترنبرگ ،1998 ،به نقل از

ِچن.)2011 ،3

حساســیت و اهمیت مدیریت و رهبری در مدارس ابتدایی به خاطر آغاز تعلیم و تربیت و

اثر آن بر ادامه فرایند آموزش در ســایر دورهها بیشتر است و مدیران هرروز با همکاران خود

در تعامل و ارتباط هســتند ،به عبارت دیگــر همکاران مدیر در مدارس برای موفقیت در کار
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خود به حمایتهای مدیر نیاز دارند .مدیر به عنوان رهبر آموزشــی در مدارس بایستی ضمن
فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی (کنترل و نظارت مستقیم و نگاه مبادالتی) برای کارکنان

انگیــزش الزم را فراهم نموده ،به نیازهای آنان توجه کــرده و آنان را ترغیب به فعالیتهای
ســطح باالتر و روشهای جدید و خالق در انجام کارهایشــان تشویق نماید و مسیری را در

جهت هدایت تالشهای همه کارکنان برای به انجام رســاندن اهداف مدرسه فراهم آورد .به

1. Sternberg
2. Melanie
3. Chen
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زعم اسمیت )1370( 1تفکر مدیر به طور مستقیم تأثیر خود را در تصمیمها ،طرحها ،رفتارها،

نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون سازمان متجلی میسازد ،و میتوان از این نوع نتایج
نحوه تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی نمود (زارعی.)1385 ،

افزون بر این ،نتایج مطالعات حاکی از آن است که مدیران بر حسب سبک تفکرشان ،سبک

رهبری متمایزی داشــتهاند (چنگ 2و همکاران2001 ،؛ سلک و آتش پور1385 ،؛ والدریما

3

و همکاران .)2008 ،عالوه براین ،ســبکهای فکری متفاوت مدیران و افراد در ســازمانهای
متفاوت ،میتواند منجر به عملکردهای متفاوتی شــود ،زیرا ســبک تفکر فردی به شــدت بر

چگونگــی تجزیه و تحلیل ،ارتباط با دیگران ،رویکردها ،موقعیتها ،ســازماندهی کردن ،حل
مســائل ،رهبری و مدیریت تأثیر میگذارد (هریســون و برامسون 1997 ،و  ،1974به نقل از

مالنی.)2006 ،

رهبــران تحولی با بهرهمندی از عواملی چون نفوذ آرمانــی ،تحریک ذهنی ،انگیزش الهام

بخــش ،و مالحظات فردی قادر خواهند بود موجبات تغییرات بنیادین در نگرشها و ادراکات

کارکنان و هم چنین فرهنگ سازمانی را فراهم نموده و از این طریق قابلیتهای مورد نیاز در
جهت توفیق سازمان را ارتقاء دهند (حسینی سرخوش.)1389 ،

در این تحقیق از تئوری خود حکومتی ذهنی اســترنبرگ برای شناســایی سبکهای تفکر

مدیران اســتفاده به عمل میآید .استرنبرگ معتقد است ســبک تفکر استعداد نیست ،بلکه

تفكر فرد تناسب خوبي با محيط داشته باشد ،پيشرفت خواهد كرد؛ و بسته به اين كه نيمرخ
سبکهای تفكر فرد تا چه اندازه و چگونه با انتظارات محيط تطابق يابد و چگونه فرد محيط
را ارزيابــي مينمايد ،عملكرد بهتر يا ضعیفتر وي طي دورههای شــغلي مشــخص میگردد

(استرنبرگ .)1381 ،از طرف دیگر ،سبک رهبری تحولی که بیشتر ویژگیهای فردی رهبران
را مورد توجه قرار میدهد( ،نویننام )1380 ،رهبران را قادر میســازد تا از طریق مشــخصه
1. Smith.
2. Chang
3. Yildirima
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اســتعداد انتخاب نمودن یک راه جهت استفاده از راههای دیگر است .وقتي نيمرخ سبکهای
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حمایتهای توســعهگرا (مالحظات فردی) به تک تک نیازهای پیروان توجه نموده و آنها را

راهنمایی و هدایت نمایند (بس و اولیو .)1993 ،1در مسیر توسـعه تحقیقات مربوط به رهبری
تحولی و رابطه آن با ویژگیهای شخصی مدیران آموزشی ،تحقیق حاضر نقش سبـــکهای

تفـــکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شــاخصهای رهبري تحولی را مورد مطالعه
قرار داد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

هنگامی که محققین به ســبکها عالقه نشان دادند ،مفاهیم گوناگونی از سبکها ارائه شد تا
تفاوتهای فردی را در بین افراد حمایت کند .برخی از محققین تفاوتهای فردی را توســط

شــخصیت( ،فارهام2008 ،2؛ مایرز 3و مایرز  ،)1993و دیگران ســعی کردهاند که تفاوتهای
فردی را از طریق توانایی شــناختی (رینــرای ،4گربر ،5و وایلــی2006 ،6؛ ردینگ 7و راینر،8

1998؛ ویتکین )1967 ،9یا رویکردهای توانایی محور (دان 10و پرایس1978 ،11؛ تامســون

12

و ماسکازین )2000 ،13توضیح دهند .در حالی که شیوه تحقیق برای درک تفاوتهای فردی

طراحی شده بود ،بسیاری از پژوهشها در حوزه شناختی مربوط میشد به اینکه افراد چگونه

خوب انجام میدهند و چطور آنها میتوانند ،در حوزههای شــناختی عملکرد ،بهتری انجام
دهند .با این وجود رویکرد (دیدگاه) ســبکهای تفکر بر نحوه عملکرد متفاوت ما هنگامی که
1. Bass & Avaolio
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2. Furham
3. Myers
4. Rayneri
5. Gerber
6. Wiley
7. Riding
8.Rayner
9. Witkin
10. Dunn
11.Price
12. Thomson
13. Mascczine
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فکر میکنیم ،متمرکز است (استرنبرگ.)1997 ،

اگر چــه افراد تواناییهای مشــابه دارند ،آنها ممکن اســت عملکردهــای متفاوتی را از

طریق شــیوههای ارزیابی متفاوت ارائه کنند و به طور متفاوتی بسته به ترجیحات تفکرشان

به آن پاســخ دهند .فرضیه اساســی تئوری ســبکهای تفکر این اســت که افراد تعارض یا
کشــمکشهایی دارند ،زیرا آنها متفاوت هســتند ،نه به خاطر اینکه یک نفر از دیگری بهتر

اســت (استرنبرگ .)1997 ،بنابراین ،تحقیقات سبک تفکر تالش میکند تا تفاوتهای فردی
را بر حســب ترجیحات در فکر کردن و مطابقت ترجیحات با روشهای آموزشی و تصمیمات
حرفهای درک نماید تا استعداد افراد را به حداکثر برساند (کیم.)2009 ،1

نظريه سبكهاي تفكر استرنبرگ

اســترنبرگ در دسته بندی خود از سبکهای تفکر اســتعاره خود حکومتی ذهنی 2را به کار
بســته و در نتیجه اصطالحات حکومت داری را برای توضیح مفاهیم مورد نظر خود برگزیده
اســت .تئوری خــود حکومتی ذهنی بر این فرض مبتنی اســت که افراد به طــور روزانه بر
فعالیتهای خود با اســتراتژیهای متفاوتی حکومت میکنند .او این استراتژیهای متفاوت

را ســبکهای تفکر مینامد .تئوری خود حکومتی ذهنی استرنبرگ سبکهای تفکر افراد را
توصیف میکند؛ یعنی روشهایی که افراد ترجیح میدهند تا کارهایشــان را انجام دهند .بر

این اساس ،افراد به نوعی حکومت یا مدیریت فعالیتهای روزانهشان نیاز دارند .برای این کار
استفاده کنند .بنابراین ،افراد در اســتفاده از سبکهایشان تا اندازهای انعطافپذیرند و سعی
میکنند با درجات متفاوتی از موفقیت ،خودشــان را برای تقاضاهای ســبکی از یک موقعیت
معین ســازگار کنند .بنابراین یک فرد که در یک موقعیت ســبک خاصی را ترجیح میدهد
ممکن اســت در موقعیتی دیگر ســبک متفاوتی را ترجیح دهد .به زعم استرنبرگ (،1994

 )1997ســبکهای تفکر میتواند توسط محیطی که افراد در آن تأثیر متقابل دارند اصالح و
1. Kim
2. mental self-government

سال هشتم  -شماره  - 26پاییز 93

روشهای بســیاری وجود دارد .افراد تمایل دارند تا از ســبکهایی که آنها راحتتر هستند
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تعدیل شوند (زانگ و استرنبرگ.)2002 ،

الگوی ســبکهای تفکر استرنبرگ شامل سه کارکرد ،چهار صورت یا شکل ،دو سطح ،دو

گســتره یا محدوده و دو گرایش است .سه کارکرد مهم حکومت داری عبارتند از :قانونگذارانه
(آفریننده) ،اجرایی (تحقق بخش) و قضایی (ارزشــیابانه) .چهار شــکل حکومت عبارتند از:

پادشاهی (مونارشی یا تک ساالری) ،سلسله مراتبی (هیرارشی یا پایور ساالری) ،گروه ساالری

(الیگارشی یا جرگه ســاالری) ،و هرج و مرج ساالری (آنارشی ،بیقانونی) .دو سطح حکومت

عبارتند از :کلی (فراگیر) و جزئی؛ دو گستره عبارتند از :داخلی (درونی) و خارجی (بیرونی)؛ و

دو گرایش عبارتند از :محافظه کارانه و ترقیخواهانه (آزاد منشانه) (سیف ،1383 ،ص .)275
این سبکها در مورد همه افراد و در همه نقاط ،از جمله رهبران سازمانی مصداق دارد.

مرور تحقیقات انجام شــده و دادههای تجربی (زانگ و اســترنبرگ2002 ،؛ زانگ،2006 ،

 2008و  )2010بیانگر آن اســت که سیزده سبک تفکر معرفی شده در مدل خود حکومتی

ذهنی استرنبرگ را میتوان درون سه سبک کلی به شرح ذیل قرار داد.

ســبکهای تفکر نوع اول ،این سبکها مولد خالقیت بوده ،ســطوح باالتری از پیچیدگی

شــناختی را طلب میکنند و به عنوان ارزشهای انطباقی یا ســازگار در نظر گرفته شدهاند
زیرا ،آنها شــدیدا ً با ویژگیهای انسانی مطلوب از قبیل سطوح باالی توسعه شناختی (زانک

 )2002و ویژگی آزادی شــخصیت انســان (افجل و والهود )0042 ،1در ارتباط هستند (نقل
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از زانگ .)2010 ،ســبکهای نوع اول شامل پنج سبک قانونی (خالق بودن) ،قضایی (ارزیابی

افراد دیگر یا بازدهها) ،سلســله مراتبی (اولویت بندی تکالیف فردی) ،کلی (تمرکز بر تصویر

کلی) و آزادمنشانه (اتخاذ رویکرد بدیع نسبت به انجام تکالیف) هستند.

ســبکهای تفکر نوع دوم ،این ســبکها فرد یا افراد را به تبعیت از هنجار رهنمون ساخته

و ســطوح پایینتری از پیچیدگی شــناختی را در بر میگیرند .سبکهای نوع دوم برخالف

سبکهای نوع اول به عنوان ارزشهای انطباقی یا سازگار پایینتر در نظر گرفته شدهاند زیرا
آنها شدیدا ً با ویژگیهای انسانی نامطلوب از قبیل سطوح پایین رشد شناختی و ویژگیهای
1. Fjell & Walhovd
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نامطلوب شخصیت انسان در ارتباط هستند و شامل چهار سبک اجرایی (انجام تکلیف در یک
زمان) ،جزئی (تمرکز بر جزئیات) ،سلطنتی یا تک ساالری (کار روی یک تکلیف در یک زمان)
و محافظهکار (استفاده از رویکردهای سنتی در انجام تکالیف) هستند.
سبکهای تفکر نوع سوم ،این سبکها معموالً با توجه به مطالبات سبکی هر تکلیف خاص،

ویژگیهای ســبکهای نوع اول و دوم را نشان میدهند .این ســبکها به عنوان ارزشهای
متفاوت در نظر گرفته شدهاند؛ و شامل چهار سبک هرج و مرج ساالری (کار روی تکالیفی که
برای فرد انعطــاف الزم را در خصوص "چه"" ،کجا"" ،کی" و "چگونه" انجام دادن تکلیف در

اختیار داشــته باشد) ،الیگارشی (کار روی تکالیف چندگانه بدون اولویت بندی قبلی) ،درونی
(انجــام تکالیف به تنهایی) و بیرونی (کار با دیگران) میباشــند .بــرای مثال ،فرد میتواند از
ســبک آنارشیست به صورتی پیچیده استفاده کند (ویژگی سبکهای نوع اول) .چنین فردی

بدون توجــه به تصویر کلی موضوع اصلی با تکالیف پیچیده مواجه میشــود .در مقابل ،فرد
میتواند از سبک آنارشیست به صورت ساده استفاده نماید (ویژگی سبکهای نوع دوم) .این
فرد بدون آگاهی از اینکه چگونه هر تکلیف برای رســیدن به هدف نهایی به او کمک میکند
توان مواجهه با تکالیف مختلف را دارد (زانگ.)2002 ،

نظريه رهبري تحولي

يكي از جديدترين رويكردهاي شــخصي كه براي مطالعه رهبري پديد آمده اســت ،بر اساس
اوليو ( )1995میباشد .به زعم گل ( )2011جيمز مکگريگور برنز )1978( 1اولين كسي بود

كــه در كتاب خود به نام «رهبري» اصطالحات رهبري تبادلی و تحولی را وضع كرد؛ رهبران
تحول آفرين نيازها و انگیزههای پيروان را باال برده و باعث تغيير برجســته در افراد ،گروهها و
سازمانها میشوند؛ بر اســاس نظريه رهبري تحولی ،يك رهبر ،نيازمند استفاده از بازيگران

داخلي جهت انجام وظايف الزم براي ســازمان است تا به اهداف مطلوبش دست يابد .در اين
راستا ،هدف رهبر تحولی آن است كه اطمينان يابد مسير رسيدن به هدف ،به وضوح از سوي
1. James Mc Gregore Burns
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مدل رهبري تحولی -تبادلی خلق شده از سوي بس ( )1985و عملياتي شده از سوي بس و
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بازيگران داخلي درك شده است( .بوینکه ،2003 ،1انصاري رناني.)1384 ،

پس از برنز ،برنارد بس )1985( 2اين الگو را با تلفيق رهبري تحولی و مراودهای ،توسعه داد

و بيان كرد كه هر دو ســبك میتواند با دســتيابي به هدفها و مقاصد مطلوب ،رابطه داشته

باشد (گاردنر و استاف .) 2002 3ویژگیهای کلیدی یک رهبر تحولی ،ترسیم یک چشمانداز
روشن ،توانایی الهامبخشــی به دیگران با این چشمانداز ،ظرفیت ایجاد معانی جدید ،توانایی
دیدن تصویر بزرگ و مهارت در برنده شــدن تعهد از طرف دیگران ،یعنی پیروان میباشــد

(اســتوری .)2004 ،4رهبران تحولی به عنوان رهبرانی توصیف میشوند که عالیق پیروانشان
را ارتقا و گســترش میدهند ،آگاهی و تعهد افراد را در جهت هدف و مأموریت گروه پرورش
میدهند و زیردســتان را توانمند میکنند یا تا خویشکامی یا ســود شخصیشــان را برای

بهبودی (ترقی) گروه باال ببرند (ســلتزر 5و همکاران 1989 ،به نقل از نیلســن .)2008 ،6از
طریق نفوذ ایدهآل رهبری تحولی مجموعهای از ارزشهای شفاف و روشن را ابراز میکند و از
طریق طرحریزی نقش ،پیروان میتوانند مشــاهده کنند که آنها ممکن است خودشان برای

انجام کارهاشان مسئولیت بر عهده گیرند .پیروانی که با رهبرانی با استاندارها و انتظارات باال

کار میکنند ،احساس راحتی بیشتری میکنند و قادرند در تصمیماتی که در خصوص کار در
دست آنهاست ،درگیر شوند (بس و اولیو.)1994 ،

رهبران تحولی باید چهار نوع رفتار را دارا باشــند و این رفتارها را در عمل از خود نشــان
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دهند ،این رفتارها عبارت است از:

 )1نفوذ آرماني :این ویژگی قوی رهبرانی اســت کــه احترام ،اعتماد و تعهد دارند و هویت

فردی پیروانشــان را شناســایی ميکنند و به یک شــناخت عاطفی نسبت به آنان ميرسند.

چنین رهبرانی قادرند که تالش مورد نیاز برای رســیدن به سطوح بهینه توسعه و عملکرد را
1. boehnke
2. Bernard Bass
3. Gardner & Stough
4. Storey
5. Seltzer
6. Nielsen
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در کارکنانشان برانگیزانند؛

 )2تحریک ذهنی :خصوصیت رهبران ،کارکنان را در مورد فعالیتهایی که برای تمایز خود

از دیگران انجام ميدهند ،رشــد ميدهد .بدین ترتیب ،کارکنان به طور اثربخشتر حلکننده

مسایلشان با و بدون کمک رهبران ميشوند؛

 )3انگیزههای روحی :رهبران با صحبتهایشان به افراد نیرو ميدهند ،نیک بینی و اشتیاق

را افزایش ميدهند ،و بینش خودشــان از آینده در دســترس را با شایســتگی افراد ارتباط
ميدهند .آنها بینشــی را فراهم ميکنند که توان الزم برای انجام سطوح باالیی از عملکرد و

توسعه را بر ميانگیزند؛ و

 )4مالحظات فردی :رهبران بر شناخت نیازها و ظرفیتهای کارکنان خود تمرکز ميکنند.
آنها نیازهای کارکنانشــان را ميشناســند و شــخصاً با آنها همراه ميشوند .آنها نیازها و
سطوح شایستگی پیروانشان را برای به دست آوردن سطوح باالتری از مسئولیت ،باال ميبرند

(بس و اولیو.)2007 ،

هر یک از موضوعات ســبکهای تفکر و رهبری تحولی تحقیقات زیادی را در منابع علمی

به خود اختصاص دادهاند؛ اما تحقیقی که به طور خاص رابطه این دو را بررســی کرده باشد،
یافت نشد.

چنگ 1و همکاران ( ،)2001سبکهای تفکر و متغیرهای مرتبط با مدیران مدارس متوسطه

نشان داد که مدیران بر اســاس ابعاد پنجگانه تئوری استرنبرگ ،در کارکردهای تفکر بیشتر
سبک تفکر اجرایی ،در سطوح تفکر ،بیشتر سبک کل گرا ،در قلمرو تفکر بیشتر برونگرا و در

گرایشهای سبک تفکر بیشتر به سبک آزادمنشانه گرایش دارند و مدیران مرد نمره باالتری
را نســبت به مدیران زن در سبک تفکر جزئی داشتهاند ،همچنین نتایج نشان داد ،مدیران بر
حسب سبک تفکرشان ســبک رهبری متمایزی دارند .مشابه با یافتههای این تحقیق درباره
سبکهای تفکر و سبک رهبری ،سلك و آتش پور )1385( ،تحقيقی تحت عنوان «رابطه بين
1. Chang
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(دبیرستان) در تایوان را بر اساس تئوری خود حکومتی ذهنی استرنبرگ بررسی نمودند .نتایج
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ســبکهای رهبري (رابطه گرا  -وظيفه گرا) و ســبك تفكر در مديران و سرپرستان مجتمع
عسلويه» انجام دادند؛ نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه :بين سبک رهبري رابطه گرا

و ســبکهاي تفكر برونگرا و آزاداندیشانه و بين سبك رهبري وظیفه گرا و سبكهاي تفكر

اجرايي ،جزئینگر رابطه همبستگي معنادار وجود داشت.

استرنبرگ و گریگورنکو ،)1997( 1سبکهای تفکر دانش آموزان و معلمان را بررسی کردند.

نتایج نشــان داد که ،معلمان کالسهای پایینتر ،در مقایســه بــا معلمان کالسهای باالتر،

بیشــتر به سبک قانونگذاری ،و کمتر به ســبک اجرایی گرایش داشتهاند (نقل از امامیپور،

 .)1386همچنیــن ،والدریما 2و همکاران ( )2008نیز در تحقیق خود به بررســی روابط بین
ســبک رهبری مشاهده شده معلمان ،سبک یادگیری دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی 746

دانشآموز دبیرســتانی پرداختند ،در این تحقیق سبک رهبری معلم بر اساس رابطهمداری و
وظیفه مداری ارزیابی شــد .تجزیه و تحلیل چندگانه بهطور مجزا نشان داد که سبک رهبری
معلمان یک فاکتور اصلی تأثیر گذار در پیشرفت تحصیلی است.

توانگــر ( )1383تحقیقی با عنوان «بررســی رابطه تحلیلی رابطه بین ســبکهای تفکر و

عملکرد مدیران مدارس متوســطه شهر شــیراز» انجام داد .در این تحقیق از نه سبک تفکر
مورد بررسی همه ،به استثنای سبک تفکر قضاوتگر ،با عملکردشان در سطح  ./.5تا  ./..1رابطه

همبســتگی معنادار دارند .کانو و هیوگز )2000( ،3با انجام تحقیقی تحت عنوان «سبکهای
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تفکر و یادگیری :تحلیل و رابطه متقابلشــان و تأثیر بر روی پیشرفت تحصیلی» نشان دادند،

بین سبکهای تفکر و یادگیری یک رابطه متعادل وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان
داد که پیشــرفت تحصیلی دانشــجویان با سبکهای تفکرشــان مرتبط است .افزون بر این،
کالرک 4و همکاران ،)2010( ،رابطه میان ســبکهای تفکر با سبکهای یادگیری و آموزش
در دانشــجویان فوق لیســانس به باال را بررسی کردند ،نتایج نشان داد که ،سه سبک تفکر از
1. Sternberg & Grigorenko
2. Yildirima
3. Cano & Hughes
4. Clarke
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تئوری خود حکومتی ذهنی اســترنبرگ باالتر از متوسط با سبکهای یادگیری تئوری فلدر

و ســیلورمن 1همبســتگی داشتند .ســبکهای تفکر محافظهکار ،اجرایی و محلی (جزئی) با
سبکهای یادگیری حسی و ترتیبی ارتباط داشتند.

استیفن )2008( ،2به بررسی رابطه سبک تفکر کارآفرینان با نوآوری در شرکتهای چینی

مبتنــی بر فنآوری پرداخت .در این تحقیق  66نفر شــرکت کردند .نتایج نشــان داد ،تنها
ســبک تفکر آزادمنشــانه با نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارد .مشابه با این تحقیق ،زارعی

 ،1385رابطه بین ســبکهای تفکر و نوآوری ســازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز
را بررســی کرد .نتایج این تحقیق نشان داد که بین ســبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران

رابطه معنیدار وجود دارد .سبک تفکر عمل گرایی بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی دارد.

همچنین ،کشــتکاران ( )1387در تحقیقی با عنوان «بررسی سبک تفکر با نوآوری سازمانی
مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای آموزشی شیراز» نشان داد که بین سبک تفکر و نوآوری
سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای آموزشی شیراز رابطه وجود دارد و سبک تفکر

عملگرایی بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی دارد.

مرور تحقیقات انجام شــده نشــان میدهد تحقیقاتی که به طور مستقیم به بررسی رابطه

سبک تفکر مدیران با سبک رهبری تحولی بپردازند ،اندک میباشد و تنها در چند مورد رابطه
ســبکهای تفکر با ســبکهای رهبری رابطه گرایی -وظیفه گرایی مورد بررسی قرار گرفته
تحصیلی ،رشــد روانی ،خالقیت و نوآوری ،شــیوه تدریس معلمان و عملکرد مدیران و سایر

زمینهها میباشــد .همانطور که تحقیقات نشان داد سبکهای تفکر با نوع عملکرد مدیران ،و

برخی سبکهای رهبری (رابطه گرایی و وظیفهگرایی) رابطه وجود دارد .همچنین سبکهای
تفکر با پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشــجویان ،شیوه تدریس معلمان و با روشهای
بادگیری رابطه داشــته است .از طرف دیگر بر پایه دادههای تجربی حاصل از تحقیقات انجام
شده ،متغیرهای مانند جنسیت ،سن افراد ،مدرک تحصیلی ،سابقه کار نیز در نوع سبک تفکر
1. Fiedler & Silverman
2. Stephen
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اســت ،ضمن آنکه عمده تحقیقات انجام شده محدود به بررسی رابطه سبک تفکر و پیشرفت
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و سبک رهبری تأثیر گذار میباشند.

در مجموع از مرور پیشــینه این نتیجه حاصل شد که بهرغم تاکید نظریهپردازان بر ارزش

رهبری ،و توجه به ســبکهای رهبری از جمله رهبری تحولی ،پژوهشگران در تناسب با آن
توجــه و تاکید ،به مطالعات رهبری توجه الزم نشــان ندادهاند .این خالء بهویژه در مطالعات

رهبری در ســازمانهای آموزشــی ،بیشتر به چشــم خورد .چنان که انتظار میرفت ،نتیجه

وجود این کمبود ،در مطالعات رهبری در ســازمانهای آموزشی مشهود بود .بنابراين ،تحقیق
ک تفکر مدیران آموزشي بر مبناي دسته بندي اخير زانك ()2002
حاضر ضمن شناسايي سب 

و تعيين ميزان انطباق رفتار مديران با چهار شــاخص رهبــري تحولي در نظريه بس و اوليو
( ،)2007رابطه و نقش سبكهاي تفكر مديران را در انطباق رفتار آنان با شاخصهاي رهبری
تحولی را مورد بررسي قرار داده است.

سؤاالت پژوهش

 )1مدیران آموزشــی به کدام یک از ســبکهای تفکر در مدل اســترنبرگ گرایش بیشتری
داشتهاند؟

 )2آیا در گرایش مدیـران به سبکهای تفکر بر حسب جنسـیت آنان تفاوت معناداری وجود

دارد؟

 )3رفتار مدیران با کدام یک از شاخصهای رهبری تحولی انطباق بیشتری دارد؟
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 )4آیا در انطباق رفتار مدیران با شــاخصهای رهبری تحولی بر حسب جنسیت آنان تفاوت

معناداری وجود دارد؟

 )5آيا بين سبكهاي تفكر مدیران با میزان انطباق رفتار آنها با شاخصهای رهبری تحولی

رابطه معناداري وجود دارد؟

 ...راتفر قابطنا رد یشزومآ ناریدم رکفت یاهکبس شقن
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ایــن تحقیق از حیث روش ،تحقیق کمی و با اســتفاده از روش همبســتگی انجام شــد .در
تحقیقات همبســتگی رابطه میان متغیرها براســاس هدف تحقیق تحلیل میگردد (سرمد،
حجازي و بازرگان  .)90 :1384جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی
شــهر نیشــابور و کارکنان زیرمجموعه آنان (معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی) برابر با
 1027نفر بود که در ســال تحصیلی  1390-1389در این مدارس مشــغول به کار بودند .با
توجه به امکان دسترســی محقق به تمام نفــرات جامعه؛ افزایش امکان کنترل اثر متغیرهای
مداخلــه گر؛ و باال بردن اعتبار یافتههای پژوهــش ،نمونهگیری از مدیران مدارس به صورت
سرشــماری انجام شــد .بدین ترتیب که  72نفر مدیر مدرســه در بازه زمانی انجام مطالعه
پرسشــنامه خود ارزیابی سبکهای تفکر را تکمیل کردند و برای ارزیابی میزان انطباق رفتار
مدیران با شــاخصهای رهبری تحولی در هر مدرسه با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد
 270معلم (هر مدرسه به طور متوسط  3تا  4نفر) انتخاب شدند.
ابــزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشــنامه بود .به این منظور ،از دو پرسشــنامه
ســبکهای تفکر اســترنبرگ و واگنر ( )1992برای اندازهگیری و مشخص نمودن نوع سبک
تفکــر مدیران و برای تعیین میــزان انطباق رفتار مدیران با شــاخصهای رهبری تحولی از
پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو )1985( ،استفاده شد .براي بررسي پایایی ابزار
جمعآوري دادههاي اين تحقيق ،ابتدا یک آزمون مقدماتی انجام شــد که در آن  37آزمودنی
به پرسشــنامه سبکهای تفکر پاســخ دادند .پس از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار ،Spss
پایایی پرسشنامه سبکهای تفکر ./92 ،به دست آمد .همچنین ضریب پایایی خرده آزمونها
از  0/51برای ســبک بیرونی تا  0/83برای ســبک درونی -با میانگینی برابر  0/64به دست
آمده اســت .زانگ ( ،)2004در تحقیقی برای بررسی سبکهای تفکر معلمان ،ضریب خرده
آزمونها را در محدودهای بین  0.55برای ســبک قضایی تا  0.76برای سبک گروه ساالری با
میانگین  0.65بهدست آورد .ضمن آنکه زانگ ( )2006در مطالعه دیگری ضریب پایایی برای
خرده آزمونها را برای ســبک قانونی  ،0.71سبک اجرایی  ،0.76سبک قضایی  ،0.61سبک
سلسله مراتبی  ،0.72سبک مونارشــی  ،0.71الیگارشی  ،0.80سبک آنارشی ،0.68 ،سبک
کلی  ،0.64سبک جزئی  ،0.66سبک آزادمنشــانه  ،0.76سبک محافظهکارانه  ،0.75سبک
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درونی  0.77و ســبک بیرونی  0.79بدست آورده است .در خصوص پایایی پرسشنامه رهبری
تحولی ،محقق با توجه به وجه اشتراک سازمانی و نزدیکی زمان اجرای دو تحقیق ،به پایایی
به دست آمده حاصل از تحقیق انجام شده توسط اطهری ( 0/98 ،)1388اعتماد نمود .بررسی
روایی پرسشنامه ،از طریق تعیین روایی محتوایی ،به شیوه داوري تخصصي و از حيث انطباق
با بنيان نظري آن توسط سه تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت .ضمن آن که ،برای
تجزیه و تحلیل دادهها متناســب با سواالت پژوهش از شــاخصهای آمار توصیفی(میانگین،
واریانس و انحراف استاندارد و )...و آزمون میانگین برای گروههای مستقل ( )tو آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافتهها

 )1مدیران آموزشی به کدام یک از انواع سبکهای تفکر گرایش بیشتری داشتهاند؟
ddجدول( )1شاخصهای توصیفی سبکهای تفکر مدیران بر اساس سبکهای سیزدهگانه استرنبرگ
M

V

Std. D

Min

Max

قانونی

16/11

24/01

4/90

5

28

قضایی

34/22

18/68

4/32

5

28

سلسله مراتبی

18/19

4/86

2/20

11

21

کلی

24/54

26/16

5/11

11

34

آزادمنشانه

29/98

13/16

3/62

19

35

نمره کل سبك 1

123/05

184/16

13/57

91

150

اجرایی

25/56

23/38

4/83

14

35

تک ساالری

12/09

18/42

4/29

3

21

جزئی

16/41

21/12

4/59

6

25

محافظه کارانه

19/69

38/52

6/20

6

34

نمره کل سبك 2

73/86

192/57

13/87

47

102

سبکهای تفکر

سبک تفکر نوع 1
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سبک تفکر نوع 2
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M

V

Std. D

Min

Max

هرج و مرج ساالری

17/84

21/20

4/60

9

28

گروه ساالری

12/26

24/08

4/90

4

24

درونی

9/61

18/46

4/29

3

22

بیرونی

25

7/29

2/70

17

28

نمره کل سبك 2

64/72

131/16

11/45

44

93
n=72

سبکهای تفکر

سبک تفکر نوع 3

همانگونه که در جدول ( )1مشــاهده میشــود ،در بين سه نوع كلي سبك تفكر باالترين

نمره ســبك تفكر مديران مربوط به سبك نوع يك با ميانگين ( )123/05و در بين سبكهاي
نوع يك باالترين نمره مربوط به ســبك قضايي با ميانگين ( )34/22ميباشد .ضمن آنكه ،در

بين ســبكهاي مربوط به نوع  ،2باالترين نمره مربوط به ســبك اجرايي با ميانگين()25/56
و در دسته سبكهاي نوع ســوم باالترين نمره مربوط به سبك تفكر بيروني با ميانگين()25

ميباشــد .با توجه به میانگین باالی نمرات  5ســبك قضايي( ،)34/22آزادمنشانه(،)29/98

اجرايي( ،)25/56كلي ( )24/54و بيروني ( )25در مقايســه با ساير سبكهاي مورد بررسي،
ميتوان اين گونه نتيجه گرفت كه مديران نســبت به ســبكهاي نام برده گرايش بيشــتري

داشتهاند و اين سبكها ،سبكهاي تفكر غالب مديران محسوب ميشود .همچنين با توجه به
و كلي جزء ســبكهاي نوع يك محســوب ميشــوند ،بنابراين ،مديران مورد بررسي در بين

سبكهاي تفكر به سبكهاي نوع اول گرايش بيشتري دارند.

 )2آیا در گرایش مدیران به سبکهای تفـــکر بر حسب جنسیت آنان تفـــاوت معناداری

وجود دارد؟
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اين كه در ميان ســبكهاي غالب (داراي باالترين نمره) سبكهاي تفكر قضايي ،آزادمنشانه
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ddجدول ( :)2نتايج آزمون میانگین برای گروههای مستقل جهت مقايسه مديران مرد و زن در
سبكهاي سه گانه تفكر
متغيرها

مديران مرد
M

SD

آزمون
لونز

مديران زن
M

SD

آزمون t
df

p

سبكهاي نوع اول (قانوني ،قضايي،
سلسلهمراتبي ،كلي ،آزادمنشانه)

0/553 0/115 13/172 122/166 14/087 123/94

70

0/582

سبك نوع دوم (اجرايي ،تكساالري،
جزيي و محافظهكارانه)

0/762 0/130 13/659 72/611 14/171 75/111

70

0/449

سبك نوع سوم (هرج مرج ساالري،
گروهساالري ،دروني و بيروني)

0/115 2/547 10/349 63/750 12/53 65/69

70

0/475

نمره F

t

 36و * p>0/50 n=36

مطابق با دادههاي جدول ( )2نتيجه آزمون ميانگين براي گروههاي مســتقل در ارتباط با

مقايسه گرايش مديران مرد و زن به سه نوع كلي سبك تفكر نشان داد كه ،سطح معنیداری

ک تفكر ( )0.05>pميباشد ،بنابراین ،فرض برابری میانگینها
بدست آمده برای هر سه نوع سب 
پذیرفته میشود؛ يعني به رغم باالتر بودن نمره ميانگين مديران مرد در مقايسه با مديران زن،

اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار نميباشــد .یعنی در ميزان گرايش مدیران مورد مطالعه به
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سبکهای نوع اول ،دوم و سوم بر حسب زن يا مرد بودن آنان تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 )3رفتار مدیران با کدام یک از شاخصهای رهبری تحولی انطباق بیشتری دارد؟
ddجدول( )3دادههای توصیفی شاخصهای رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو
شاخصهای رهبری تحولی

M

V

Std. D

Min

Max

نفوذ آرمانی

53.07

39/09

6.25

35

65

تحریک ذهنی

49.11

28/84

5.37

34

58
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شاخصهای رهبری تحولی

M

V

Std. D

Min

Max

انگیزش الها م بخش

84.82

105/14

10.25

56

102

مالحظات فردی

77.31

74/07

8.60

54

92

n=72

همانگونه که دادههای جدول ( )3نشان ميدهد ،باالترین نمرات مدیران بر اساس نزدیکی

رفتار آنها به شــاخصهای رهبری تحولی به ترتیب مربوط به شــاخص انگیزش الهام بخش

با میانگین( )84.82و پایینترین نمره مربوط به شــاخص تحریک ذهنی با میانگین ()49.11

میباشــد .ضمن آنکه نمره مدیران در شاخص مالحظات فردی ( )77.31و نفوذ آرمانی برابر
با ( )77.31میباشــد .بنابراین ،با توجه به دادههای جدول باال ،رفتار مدیران مورد مطالعه از

حیث انطباق با شاخصهای رهبری تحولی ،به شاخص انگیزش الهامبخش و مالحظات فردی
نسبت به شاخصهای نفوذ آرمانی و تحریک ذهنی انطباق بيشتري داشته است.

 )4آیا در انطباق رفتار مدیران با شاخصهای رهبری تحولی بر حسب جنسیت آنان تفاوت

معناداری وجود دارد؟

متغيرها

مديران مرد

M

آزمون لونز

SD

نمرهF

t

df

p

51/44 5/006 54/70

6/98

3/215

*2/276

70

0/026

تحريك ذهني

50/43

4/27

47/79

6/05

4/199

*0/037 62/60 2/136

انگيزش الهامبخش

87/12

7/90

11/82 82/51

5/492

*0/056 61/08 1/947

مالحظات فردي

79/48

6/95

9/60

4/278

*0/031 63/79 2/204

نفوذ آرماني

M

SD

مديران زن

آزمون t

75/13

 36و * p>0/50 n=36
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ddجدول ( :)4نتايج آزمون میانگین برای گروههای مستقل جهت تعیین معنیداری ميزان انطباق رفتار
مديران با شاخصهاي رهبري تحولي برحسب جنسيت آنان
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براي مقايســه ميزان انطباق رفتار مديران مرد و زن با شاخصهاي رهبري تحولي با اجرای

آزمون ل ِونز ،برابری واریانسها محرز گردید و بر این اســاس آزمون  tاجرا شد .نتيجه تحلیل

دادهها با اجراي آزمون  tو ســطح معنيداري برای هر يك از شــاخصهاي رهبري تحولي به
ترتيب براي شــاخص نفوذ آرماني برابر با ( ،)=t 2/p276 ,0/05براي شاخص تحريك ذهني

برابــر با ( ،)=t 2/p136 ,0/05براي شــاخص انگيزش الهام بخــش برابر با (1/p947 ,0/05

 )=tو براي شــاخص مالحظات فردي نيــز ( )=t 2/p204 ,0/05به دســت آمد .با توجه به
اين كه ،ســطح معني داري مشاهده شــده براي تمام متغيرهاي مورد بررسي كوچك تر و يا

مساوي با 0 /05ميباشــد؛ بنابراین ،فرض برابری میانگینها پذیرفته نمیشود؛ یعنی انطباق

رفتار مدیران با شــاخصهاي رهبری تحولی بر جنسيت مديران به لحاظ آماري داراي تفاوت

معنيداري ميباشد .به عبارت دیگر ،ميتوان نتیجه گرفت که بین جنسیت مدیران در انطباق
رفتارشان با شاخصهای رهبری تحولی تفاوت وجود دارد و با عنايت به اين كه ،نمره میانگین
مدیران مرد از مدیران زن در تمامي متغيرها بيشــتر میباشد؛ بنابراین ،رفتار مدیران مرد در
مقایسه با مدیران زن انطباق بيشتري با شاخصهای رهبری تحولی داشته است.

 )5آيا بين ســبكهاي تفكر مدیــران با میزان انطباق رفتار آنها با شــاخصهای رهبری

تحولی رابطه معناداري وجود دارد؟

متغيرها

M

SD

()1

( )1سبكهاي
نوع1

13/57 123/05

( )2سبكهاي
نوع2
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ddجدول ( :)5آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه سبكهاي تفكر مدیران با میزان انطباق
رفتار آنها با شاخصهای رهبری

**0/567
13/87 73/86
0/000

()2

-

-

()3

()4

()5

()6

()7

()8
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متغيرها

M

SD

()1

()2

( )3سبكهاي
نوع3

**0/708** 0/572
11/45 64/72
0/000 0/000

()3

()4

()5

()6

()7

()8

-

( )4نفوذ آرماني

-0/043 -0/048 -0/034
6/252 53/075
0/722 0/689 0/777

-

( )5تحريك
ذهني

0/935** -0/107 -0/114 -0/102
5/370 49/114
0/000 0/370 0/342 0/393

-

( )6انگيزه
روحي

0/937** 0/952** -0/120 -0/122 -0/104
10/254 84/820
0/000 0/000 0/317 0/309 0/386

-

( )7مالحظات
فردي

0/974** 0/930** 0/955** -0/083 -0/074 -0/081
8/606 77/312
0/000 0/000 0/000 0/488 0/536 0/501

( )8نمره كل
رهبري

0/998** 0/990** 0/963** 0/977** -0/093 -0/093 -0/084
29/930 264/323
0/000 0/000 0/000 0/000 0/437 0/435 0/482

-

** p>0/10 n=72

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده ميشــود با اجرای آزمون همبستگی پیرسون رابطه

معنــی داری بین انواع ســبكهاي تفكر مدیران با میزان انطباق رفتار آنها با شــاخصهای

رهبری مشــاهده نشــد .اما رابطه میان هر یک از شــاخصهای رهبری تحولی با یکدیگر و

همچنین بین انواع ســبکهای نوع اول ،دوم و ســوم با یکدیگر رابطه همبستگی مستقیم و
معنادار مشاهده میشود.
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نتیجهگیری

در این تحقیق نقش ســبکهای تفکر مدیران آموزشــی در انطباق رفتار آنان با شاخصهای
رهبري تحولی مورد بررســی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که مدیران مورد مطالعه
در بین  13سبک تفکر معرفی شده در مدل استرنبرگ به  5سبک تفکر قضایی ،آزادمنشانه،
ک مذکور ،سبکهای تفکر
اجرایی ،بیرونی و کلی گرایش بیشتری نشان دادهاند .در بین  5سب 

قضایی ،آزادمنشانه و کلی در دسته سبکهای نوع اول قرار میگیرند .اما سبک تفکر اجرایی

مربوط به دســته دوم ســبکهای تفکر و سبک تفکر بیرونی مربوط به دسته سوم سبکهای
تفکر در دســتهبندی زانک و استرنبرگ ( )2002از ســبکهای تفکر قرار میگیرند .به زعم
زانگ و اســترنبرگ سبکهای تفکر نوع اول ،مولد خالقیت بوده ،سطوح باالتری از پیچیدگی
شــناختی را طلب میکنند و به عنوان ارزشهای انطباقی یا سازگار در نظر گرفته شدهاند در

حالی که ســبکهای نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجارها و وضعیت موجود رهنمون ساخته

و ســطوح پایینتری از پیچیدگی شناختی را در بر میگیرند .بر این اساس میتوان اینگونه

نتیجه گرفت که ،مدیران آموزشــی ضمن تمایل به قرار داشــتن در گروه سبکهای نوع اول

(میــل به خالقیت و نوآوری در کارها ،ارزیابی و به نقد کشــیدن شــیوههای موجود کاری و

برخوردار از یک نگاه کلگرا به مســایل) به خاطر فضای حاکم بر شرایط کاری و شغلی یعنی
قرار دادن رفتار و کارهای خود در یک چارچوب تعیین شــده و از قبل تعیین شده نسبت به
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ســبک تفکر اجرایی و بیرونی نیز تمایل نشان دادهاند .یافتههای مربوط به این سؤال با نتایج
تحقیقات رضوی ( ،)1387شکری و همکاران ( 1385و  )1388و سروقد و همکاران ()1389

در نتایج به دست آمده در رابطه با گرایش دانشجویان و دانشآموزان به سبکهای آزادمنشی،
قضایی ،اجرایی ،کلی و بیرونی همخوانی دارد .همچنین نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر

با نتایج تحقیق انجام شــده توسط چنگ )2001( 1همخوانی دارد .یافتههای مربوط به سؤال
اول اصلی همچنین دستهبندی زانگ )2002( 2از سبکهای تفکر را نیز تأیید میکند ،بدین

ترتیب که ســبکهای تفکر مدیران مورد مطالعه در تحقیق حاضر به سه سبک از سبکهای
1. Chang
2. Zhang
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نوع اول (یعنی سبکهای قضایی ،کلی و آزادمنشانه) ،به سبک اجرایی از سبکهای نوع دوم

و به سبک بیرونی از سبکهای نوع سوم نزدیک میباشد.

یافتههای به دســت آمده از ســؤال دوم نشــان داد در میزان گرایش مدیران به هر یک از

ســبکهای تفکر نوع اول ،دوم و سوم بر حسب جنســیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

به بیان دیگر ،مدیران مرد و زن در ســبکهای تفکر با یکدیگر تفاوتی ندارند .یافته مذکور با
نتایج تحقیقات زانگ )2001( ،)1999( ،1و ()2002؛ همســو و با تحقیقات انجام شده توسط

چنگ ،)2001( 2زانگ ،)2008( ،رضوی و شیری )1387( ،همسو نمیباشد .با توجه به زمینه
انجام تحقیق یعنی مدارس و جایگاه شرکت کنندگان در تحقیق یعنی مدیران مدارس به نظر

میرســد عدم تفاوت در ســبکهای تفکر مدیران زن و مرد به خاطر موقعیت شغلی یکسان،
رویه کاری مشابه و انتظارت واحد سازمانی و همکاران از آنان باشد .هر چند که ممکن است

این یافته (عدم تفاوت در ســبکهای تفکر و نزدیکی و دوری به سبکهای غالب) درباره کل
مدیــران مورد مطالعه کام ً
ال صدق نکند ،اما در تحقیق حاضر ،به طور کلی بین مدیران زن و

مرد در سبکهای تفکر تفاوت معناداری وجود نداشت.

يافتههای مربوط به ســؤال دوم تحقیق نشــان داد ،رفتار مدیران آموزشی از لحاظ انطباق

با شــاخصهای رهبری تحولی به شــاخص انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی نزدیکتر
اســت .به بیان دیگر از دیدگاه معلمان مدارس به عنوان پیروان رهبر آموزشــی مدرسه یعنی
و مالحظات فردی نســبت به دو شــاخص دیگر یعنی نفوذ آرمانی و تحریک ذهنی نزدیکتر

هســتند .یافتههای این ســؤال با نتایج تحقیق نورشاهی و یمنی ( )1385همخوانی دارد ،در
این تحقیق آنان نیز مدیران مورد مطالعه (رؤسای دانشگاهها) در شاخص انگیزش الهام بخش

و نفوذ ایدهآل نمرات باالیی کســب کردهاند .ضمن آنکه نتایج تحقیق حاضر به طور نســبی
یافتههای تحقیق اطهری ( )1388به ویژه انطباق رفتار مدیران مورد مطالعه را با شاخصهای
انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی تأیید میکند.

1.Zhang
2.Chang
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یافتههای به دســت آمده در پاســخ به سؤال چهارم نشــان داد که در نمونه تحقیق ،نمره

رهبری تحولی مدیران زن و مرد مدارس آموزشــی با یکدیگــر تفاوت معنیداری دارند .این

نتیجه با یافتههای تحقیقات تریســی )2002( ،و مرتضوی 1384 ،مشابه و با نتایج تحقیقات
ماندل و فروانی ( ،)2003سالی ( ،)1998دراسکت ( )1994و اطهری ( )1388که در تحقیق

خــود به نتایج تحقیقات وودز ( ،)2008اللی ( ،)2008منینگ ( ،)2002اوشــاگبمی و جیل
( ،)2003اشــاره کرده اســت؛ متفاوت بود .فضای حاکم بر مدارس ،روابط نزدیک و صمیمانه
مدیر با همکاران ،شــناخت مدیر از کارکنان و توجه به نیازهای آنان ســبب شــده تا محیط
مدارس ابتدایی به محیطی توأم با صمیمیت و روابط همدالنه تبدیل شــود و مدیران مرد در

نقش رهبر مدرســه عالوه بر تأکید بر ارزشها و هنجارهای ســازمان و روابط رسمی نسبت
به بعد رابطه گرایی و توجه به شــاخصهای رهبری تحولــی از جمله انگیزش الهام بخش و
مالحظات فردی تمایل نشــان دهند ،و از نظر کارکنان خود توانستهاند ویژگیهای مربوط به
این شاخصها را در رفتار خود به نمایش بگذارند.

یافتههای مربوط به ســؤال پنجم در تحقیق حاضر ،نشان داد اگر چه بین انواع سبکهای

تفکر نوع اول ،دوم و ســوم با یکدیگر و همچنین بین شــاخصهای رهبری تحولی با یکدیگر
رابطه همبســتگی مثبت و معناداری مشــاهده شد؛ اما بین هیچ یک از انواع سبکهای تفکر

مدیران با شــاخصهای سبک رهبری تحولی مدیران رابطه همبســتگی معناداری مشاهده
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نشــد .به عبارت دیگر یافتههای مربوط به این سؤال مبین آن است که سبکهای تفکر نقش
تعیینکنندهای در میزان انطباق رفتار مدیران با شــاخصهای رهبری تحولی نداشــته است

و پیش فرض محقق مبنی بر وجود رابطه میان ســبکهای تفکر مدیران آموزشــی با سبک

رهبری تحولی آنان رد میشــود .در تفسير نتيجه به دست آمده میتوان گفت كه سبکهای
تفکــر هر یک به صورت جداگانه نميتوانند به عنوان یک ســبک متعلق به یک فرد در نظر

گرفته شوند .استرنبرگ ( )1997معتقد است سبکها مانند تواناییها تا حدود زیادی حاصل
تعامل فرد با محیط و قابل توســعه و تحولاند ،بهعبارت دیگر ،سبکها سیالاند؛ به این معنا

که سبکهای متفاوت چه بسا در موقعیتهای متفاوتی به کار گرفته شوند .فردی که در یک
موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ،ممکن است در موقعیتی دیگر به سبک دیگری عمل
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کند .با توجه به اینکه محیط مدارس و ســازمانهای آموزشــی تحت تأثیر متغیرهایی زیادی
قرار میگیرد ،شــاید سبکهای تفکر به تنهایی نتواند در بروز شاخصهای رهبری تحولی در

رفتار مدیران تأثیر مستقیم داشته باشد .بنابراین ،این سبکها در تعامل با یکدیگر و بر حسب

موقعیتی که افراد در آن قرار دارند ،میتوانند رفتار فرد را تحت تأثیر قرار دهند.
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