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نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان  با شاخص های رهبري تحولی 

علی مهدوی شکیب1*
محمدرضا آهنچیان2**

چکیده
ســبک های تفکر و نوع نگاه مدیران به مســائل پیرامون خود می تواند به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با توســعه و 
بالندگی ســازمانی و رهبری ســازمان نقش آفرینی نماید. تحقیق حاضر با هدف بررســی نقش سبک های تفکر مدیران 
آموزشــی در انطباق رفتار آنان با شــاخص های رهبري تحولی انجام شــد. روش تحقیق همبســتگی بود. جامعه آماری 
شــامل 72 مدیر آموزشی شــاغل در مدارس بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از دو 
پرسشــنامه ســبک های تفکر )استرنبرگ، 1997( و ســبک رهبری تحولی )بس و اولیو، 1985( استفاده شد. داده ها در 
سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. 
نتایج این تحقیق نشــان داد که: مدیران آموزشی مورد بررسی به ســبک های نوع اول در دسته بندی زانگ و استرنبرگ 
گرایش بیشــتری داشته اند و در ســبک های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی در مقایسه با دیگر سبک ها 
نمره باالتری داشــته اند. رفتار مدیران از حیث انطباق با شــاخص های رهبری تحولی به دو شاخص انگیزش الهام بخش 
و مالحظات فردی نزدیک تر بوده اســت. ضمن آن که، رفتار مدیران مرد در مقایســه با مدیران زن انطباق بیشــتری با 
شاخص های رهبری تحولی داشته است. بین سبک های نوع اول، دوم و سوم با یکدیگر رابطه معناداری وجود داشته است؛ 

اما بین هیچ یک از سبک های تفکر با شاخص های رهبری تحولی رابطه معناداری مشاهده نشد.
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مقدمه

مدیریت و رهبري در محیط هاي آموزشــي از دشــوارترین و حســاس ترین انواع مدیریت در 
ســازمان های عمومي و دولتي است. در سازمان هاي آموزشي به لحاظ نوع فعالیت، روش هاي 
اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبري آموزشــي جایــگاه ویژه ای را به خود اختصاص 
داده اســت )حقیقت جو، 1387(. بنابراین، مدیران نمی توانند با اتکا به مفروضات و شیوه های 
ســنتی مدیریت، از عهده ایجاد، مهار، همگامی و بهره وری 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، سبک های تفکر افراد می باشد )استرنبرگ1، 1997(. به عبارت دیگر، سبک های 
تفکر متفاوت یــک مؤلفه و عنصر مهم در ارتباط با رویکردهای رهبری، مدیریت و ارتباطات 
در ســازمان ها هستند )مالنی2، 2006(. زیرا به زعم اســترنبرگ افراد به روش های متفاوتی 
از توانایی های ذهنیشــان استفاده می کنند و این باعث می شــود که افراد فعالیت های روزانه 
و وظایف خود را مدیریت و آن ها را با یکدیگر مرتبط نمایند. )اســترنبرگ، 1998، به نقل از 

ِچن3، 2011(. 
حساســیت و اهمیت مدیریت و رهبری در مدارس ابتدایی به خاطر آغاز تعلیم و تربیت و 
اثر آن بر ادامه فرایند آموزش در ســایر دوره ها بیشتر است و مدیران هرروز با همکاران خود 
در تعامل و ارتباط هســتند، به عبارت دیگــر همکاران مدیر در مدارس برای موفقیت در کار 
خود به حمایت های 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 فعالیت های 
ســطح باالتر و روش های جدید و خالق در انجام کارهایشــان تشویق نماید و مسیری را در 
جهت هدایت تالش های همه کارکنان برای به انجام رســاندن اهداف مدرسه فراهم آورد. به 

1. Sternberg
2. Melanie
3. Chen 
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زعم اسمیت1 )1370( تفکر مدیر به طور مستقیم تأثیر خود را در تصمیم ها، طرح ها، رفتارها، 
نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون سازمان متجلی می سازد، و می توان 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 داشــته اند )چنگ2 و همکاران، 2001؛ سلک و آتش پور، 1385؛ والدریما3 
و همکاران، 2008(. عالوه براین، ســبک های فکری متفاوت مدیران و افراد در ســازمان های 
متفاوت، می تواند منجر به عملکرد های متفاوتی شــود، زیرا ســبک تفکر فردی به شــدت بر 
چگونگــی تجزیه و تحلیل، ارتباط با دیگران، رویکردها، موقعیت ها، ســازماندهی کردن، حل 
مســائل، رهبری و مدیریت تأثیر می گذارد )هریســون و برامسون، 1997 و 1974، به نقل از 

مالنی، 2006(.
رهبــران تحولی با بهر ه مندی از عواملی چون نفوذ آرمانــی، تحریک ذهنی، انگیزش الهام 
بخــش، و مالحظات فردی قادر خواهند بود موجبات تغییرات بنیادین در نگرش ها و ادراکات 
کارکنان و هم چنین فرهنگ سازمانی را فراهم نموده و از این طریق قابلیت های مورد نیاز در 

جهت توفیق سازمان را ارتقاء دهند )حسینی سرخوش، 1389(. 
در این تحقیق از تئوری خود حکومتی ذهنی اســترنبرگ برای شناســایی سبک های تفکر 
مدیران اســتفاده به عمل می آید. استرنبرگ معتقد است ســبک تفکر استعداد نیست، بلکه 
اســتعداد انتخاب نمودن یک راه جهت استفاده از راه های دیگر است. وقتي نیمرخ سبک های 
تفکر فرد تناسب خوبي با محیط داشته باشد، پیشرفت خواهد کرد؛ و بسته به این که نیمرخ 
سبک های تفکر فرد تا چه اندازه و چگونه با انتظارات محیط تطابق یابد و چگونه فرد محیط 
را ارزیابــي مي نماید، عملکرد بهتر یا ضعیف تر وي طي دوره های شــغلي مشــخص می گردد 
)استرنبرگ، 1381(. از طرف دیگر، سبک  رهبری تحولی که بیشتر ویژگی  های فردی رهبران 
را مورد توجه قرار می دهد، )نوین نام، 1380( رهبران را قادر می ســازد تا از طریق مشــخصه 

1. Smith.
2. Chang 
3. Yildirima
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حمایت های توســعه گرا )مالحظات فردی( به تک  تک نیازهای پیروان توجه نموده و آن ها را 
راهنمایی و هدایت نمایند )بس و اولیو1، 1993(. در مسیر توسـعه تحقیقات مربوط به رهبری 
تحولی و رابطه آن با ویژگی های شخصی مدیران آموزشی، تحقیق حاضر نقش سبـــک های 
تفـــکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شــاخص های رهبري تحولی را مورد مطالعه 

قرار داد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
هنگامی که محققین به ســبک ها عالقه نشان دادند، مفاهیم گوناگونی از سبک ها ارائه شد تا 
تفاوت های فردی را در بین افراد حمایت کند. برخی از محققین تفاوت های فردی را توســط 
شــخصیت، )فارهام2، 2008؛ مایرز3 و مایرز 1993(، و دیگران ســعی کرده اند که تفاوت های 
فردی را از طریق توانایی شــناختی )رینــرای4، گربر5، و وایلــی6، 2006؛ ردینگ7 و راینر8، 
1998؛ ویتکین9، 1967( یا رویکرد های توانایی محور )دان10 و پرایس11، 1978؛ تامســون12 
و ماسکازین13، 2000( توضیح دهند. در حالی که شیوه تحقیق برای درک تفاوت های فردی 
طراحی شده بود، بسیاری از پژوهش ها در حوزه شناختی مربوط می شد به اینکه افراد چگونه 
خوب انجام می دهند و چطور آن ها می توانند، در حوزه های شــناختی عملکرد، بهتری انجام 
دهند. با این وجود رویکرد )دیدگاه( ســبک های تفکر بر نحوه عملکرد متفاوت ما هنگامی که 

1. Bass & Avaolio
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 می کنیم، متمرکز است )استرنبرگ، 1997(.
اگر چــه افراد توانایی های مشــابه دارند، آن ها ممکن اســت عملکرد هــای متفاوتی را از 
طریق شــیوه های ارزیابی متفاوت ارائه کنند و به طور متفاوتی بسته به ترجیحات تفکرشان 
به آن پاســخ دهند. فرضیه اساســی تئوری ســبک های تفکر این اســت که افراد تعارض یا 
کشــمکش هایی دارند، زیرا آن ها متفاوت هســتند، نه به خاطر اینکه یک نفر از دیگری بهتر 
اســت )استرنبرگ، 1997(. بنابراین، تحقیقات سبک تفکر تالش می کند تا تفاوت های فردی 
را بر حســب ترجیحات در فکر کردن و مطابقت ترجیحات با روش های آموزشی و تصمیمات 

حرفه ای درک نماید تا استعداد افراد را به حداکثر برساند )کیم1، 2009(.

نظریه سبک هاي تفکر استرنبرگ
اســترنبرگ در دسته بندی خود از سبک های تفکر اســتعاره خود حکومتی ذهنی2 را 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 
فعالیت های خود با اســتراتژی های متفاوتی حکومت می کنند. او این استراتژ ی های متفاوت 
را ســبک های تفکر می نامد. تئوری خود حکومتی ذهنی استرنبرگ سبک های تفکر افراد را 
توصیف می کند؛ یعنی روش هایی که افراد ترجیح می دهند تا کارهایشــان را انجام دهند. بر 
این اساس، افراد به نوعی حکومت یا مدیریت فعالیت های روزانه شان نیاز دارند. برای این کار 
روش های بســیاری وجود دارد. افراد تمایل دارند تا از ســبک هایی که آن ها راحت تر هستند 
استفاده کنند. بنابراین، افراد در اســتفاده از سبک هایشان تا اندازه ای انعطاف پذیرند و سعی 
می کنند 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 می دهد 
ممکن اســت در موقعیتی دیگر ســبک متفاوتی را ترجیح دهد. به زعم استرنبرگ )1994، 
1997( ســبک های تفکر می تواند توسط محیطی که افراد در آن تأثیر متقابل دارند اصالح و 

1. Kim 
2. mental self-government 
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تعدیل شوند )زانگ و استرنبرگ، 2002(.
 الگوی ســبک های 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، بی قانونی(. 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 ترقی خواهانه )آزاد منشانه( )سیف، 1383، ص 275(. 

این سبک ها در مورد همه افراد و در همه نقاط، از جمله رهبران سازمانی مصداق دارد.
مرور تحقیقات انجام شــده و داده های تجربی )زانگ و اســترنبرگ، 2002؛ زانگ، 2006، 
2008 و 2010( بیانگر آن اســت که سیزده سبک تفکر معرفی شده در مدل خود حکومتی 

ذهنی استرنبرگ را می توان درون سه سبک کلی به شرح ذیل قرار داد. 
ســبک های تفکر نوع اول، این سبک ها مولد خالقیت بوده، ســطوح باالتری از پیچیدگی 
شــناختی را طلب می کنند و به عنوان ارزش های انطباقی یا ســازگار در نظر گرفته شده اند 
زیرا، آن ها شــدیداً با ویژگی های انسانی مطلوب از قبیل سطوح باالی توسعه شناختی )زانک 
2002( و ویژگی آزادی شــخصیت انســان )افجل و والهود1، 0042( در ارتباط هستند )نقل 
از زانگ، 2010(. ســبک های نوع اول شامل پنج سبک  قانونی )خالق بودن(، قضایی )ارزیابی 
افراد دیگر یا بازده ها(، سلســله مراتبی )اولویت بندی تکالیف فردی(، کلی )تمرکز بر تصویر 

کلی( و آزادمنشانه )اتخاذ رویکرد بدیع نسبت به انجام تکالیف( هستند.
ســبک های تفکر نوع دوم، این ســبک ها فرد یا افراد را به تبعیت از هنجار رهنمون ساخته 
و ســطوح پایین تری از پیچیدگی شــناختی را در بر می گیرند. سبک های نوع دوم برخالف 
سبک های نوع اول به عنوان ارزش های انطباقی یا سازگار پایین تر در نظر گرفته شده اند زیرا 
آن ها شدیداً با ویژگی های انسانی نامطلوب از قبیل سطوح پایین رشد شناختی و ویژگی های 

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 محافظه کار )استفاده از رویکرد های سنتی در انجام تکالیف( هستند.
سبک های تفکر نوع سوم، این سبک ها معموالً با توجه به مطالبات سبکی هر تکلیف خاص، 
ویژگی های ســبک های نوع اول و دوم را نشان می دهند. این ســبک ها به عنوان ارزش های 
متفاوت در نظر گرفته شده اند؛ 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( می باشــند. بــرای مثال، فرد می تواند از 
ســبک آنارشیست به صورتی پیچیده استفاده کند )ویژگی سبک های نوع اول(. چنین فردی 
بدون توجــه به تصویر کلی موضوع اصلی با تکالیف پیچیده مواجه می شــود. در مقابل، فرد 
می تواند از سبک آنارشیست به صورت ساده استفاده نماید )ویژگی سبک های نوع دوم(. این 
فرد بدون آگاهی از اینکه چگونه هر تکلیف برای رســیدن به هدف نهایی به او کمک می کند 

توان مواجهه با تکالیف مختلف را دارد )زانگ، 2002(. 

نظریه رهبري تحولي
یکي از جدیدترین رویکردهاي شــخصي که براي مطالعه رهبري پدید آمده اســت، بر اساس 
مدل رهبري تحولی- تبادلی خلق شده از سوي بس )1985( و عملیاتي شده از سوي بس و 
اولیو )1995( می باشد. به زعم گل )2011( جیمز مک گریگور برنز1 )1978( اولین کسي بود 
کــه در کتاب خود به نام »رهبري« اصطالحات رهبري تبادلی و تحولی را وضع کرد؛ رهبران 
تحول آفرین نیازها و انگیزه های پیروان را باال برده و باعث تغییر برجســته در افراد، گروه ها و 
سازمان ها می شوند؛ بر اســاس نظریه رهبري تحولی، یک رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران 
داخلي جهت انجام وظایف الزم براي ســازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این 
راستا، هدف رهبر تحولی آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوي 

1. James Mc Gregore Burns 
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بازیگران داخلي درک شده است. )بوینکه1، 2003، انصاري رناني، 1384(.
پس از برنز، برنارد بس2 )1985( این الگو را با تلفیق رهبري تحولی و مراوده ای، توسعه داد 
و بیان کرد که هر دو ســبک می تواند با دســتیابي به هدف ها و مقاصد مطلوب، رابطه داشته 
باشد )گاردنر و استاف3 2002 (. ویژگی های کلیدی یک رهبر تحولی، ترسیم یک چشم انداز 
روشن، توانایی الهام بخشــی به دیگران با این چشم انداز، ظرفیت ایجاد معانی جدید، توانایی 
دیدن تصویر بزرگ و مهارت در برنده شــدن تعهد از طرف دیگران، یعنی پیروان می باشــد 
)اســتوری4، 2004(. رهبران تحولی به عنوان رهبرانی توصیف می شوند که عالیق پیروانشان 
را ارتقا و گســترش می دهند، آگاهی و تعهد افراد را در جهت هدف و مأموریت گروه پرورش 
می دهند و زیردســتان را توانمند می کنند یا تا خویش کامی یا ســود شخصی شــان را برای 
بهبودی )ترقی( گروه باال ببرند )ســلتزر5 و همکاران، 1989 به نقل از نیلســن6، 2008(. از 
طریق نفوذ ایده آل رهبری تحولی مجموعه ای از ارزش های شفاف و روشن را ابراز می کند و از 
طریق طرح ریزی نقش، پیروان می توانند مشــاهده کنند که آن ها ممکن است خودشان برای 
انجام کارهاشان مسئولیت بر عهده گیرند. پیروانی که با رهبرانی با استاندارها و انتظارات باال 
کار می کنند، احساس راحتی بیشتری می کنند و قادرند در تصمیماتی که در خصوص کار در 

دست آن هاست، درگیر شوند )بس و اولیو، 1994(.
رهبران تحولی باید چهار نوع رفتار را دارا باشــند و این رفتارها را در عمل از خود نشــان 

دهند، این رفتارها عبارت است از:
1( نفوذ آرماني: این ویژگی قوی رهبرانی اســت کــه احترام، اعتماد و تعهد دارند و هویت 
فردی پیروانشــان را شناســایی مي کنند و به یک شــناخت عاطفی نسبت به آنان مي رسند. 
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؛ 
2( تحریک ذهنی: خصوصیت رهبران، کارکنان را در مورد فعالیت هایی که برای تمایز خود 
از دیگران انجام مي دهند، رشــد مي دهد. بدین ترتیب، کارکنان به طور اثربخش تر حل کننده 

مسایلشان با و بدون کمک رهبران مي شوند؛
3( انگیزه های روحی: رهبران با صحبت هایشان به افراد نیرو مي دهند، نیک بینی و اشتیاق 
را افزایش مي دهند، و بینش خودشــان از آینده در دســترس را با شایســتگی افراد ارتباط 
مي دهند. آن ها بینشــی را فراهم مي کنند که توان الزم برای انجام سطوح باالیی از عملکرد و 

توسعه را بر مي انگیزند؛ و 
4( مالحظات فردی: رهبران بر شناخت نیازها و ظرفیت های کارکنان خود تمرکز مي کنند. 
آن ها نیازهای کارکنانشــان را مي شناســند و شــخصاً با آن ها همراه مي شوند. آن ها نیازها و 
سطوح شایستگی پیروانشان را برای به دست آوردن سطوح باالتری از مسئولیت، باال مي برند 

)بس و اولیو، 2007(. 
هر یک از موضوعات ســبک های تفکر و رهبری تحولی تحقیقات زیادی را در منابع علمی 
به خود اختصاص داده اند؛ اما تحقیقی که به طور خاص رابطه این دو را بررســی کرده باشد، 

یافت نشد.
چنگ1 و همکاران )2001(، سبک های تفکر و متغیر های مرتبط با مدیران مدارس متوسطه 
)دبیرستان( در تایوان را بر اساس تئوری خود حکومتی ذهنی استرنبرگ بررسی نمودند. نتایج 
نشان داد که مدیران بر اســاس ابعاد پنج گانه تئوری استرنبرگ، در کارکرد های تفکر بیشتر 
سبک تفکر اجرایی، در سطوح تفکر، بیشتر سبک کل گرا، در قلمرو تفکر بیشتر برونگرا و در 
گرایش های سبک تفکر بیشتر به سبک آزادمنشانه گرایش دارند و مدیران مرد نمره باالتری 
را نســبت به مدیران زن در سبک تفکر جزئی داشته اند، همچنین نتایج نشان داد، مدیران بر 
حسب سبک تفکرشان ســبک رهبری متمایزی دارند. مشابه با یافته های این تحقیق درباره 
سبک  های تفکر و سبک رهبری، سلک و آتش پور، )1385( تحقیقی تحت عنوان »رابطه بین 

1. Chang 
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ســبک های رهبري )رابطه گرا - وظیفه گرا( و ســبک تفکر در مدیران و سرپرستان مجتمع 
عسلویه« انجام دادند؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین سبک رهبري رابطه گرا 
و ســبک هاي تفکر برون گرا و آزاداندیشانه و بین سبک رهبري وظیفه گرا و سبک هاي تفکر 

اجرایي، جزئی نگر رابطه همبستگي معنادار وجود داشت.
استرنبرگ و گریگورنکو1 )1997(، سبک های تفکر دانش آموزان و معلمان را بررسی کردند. 
نتایج نشــان داد که، معلمان کالس های پایین تر، در مقایســه بــا معلمان کالس های باالتر، 
بیشــتر به سبک قانون گذاری، و کمتر به ســبک اجرایی گرایش داشته اند )نقل از امامی پور، 
1386(. همچنیــن، والدریما2 و همکاران )2008( نیز در تحقیق خود به بررســی روابط بین 
ســبک رهبری مشاهده شده معلمان، سبک یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی 746 
دانش آموز دبیرســتانی پرداختند، در این تحقیق سبک رهبری معلم بر اساس رابطه مداری و 
وظیفه مداری ارزیابی شــد. تجزیه و تحلیل چندگانه به طور مجزا نشان داد که سبک رهبری 

معلمان یک فاکتور اصلی تأثیر گذار در پیشرفت تحصیلی است. 
توانگــر )1383( تحقیقی با عنوان »بررســی رابطه تحلیلی رابطه بین ســبک های 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 5./. تا 1../. رابطه 
همبســتگی معنادار دارند. کانو و هیوگز3، )2000( با انجام تحقیقی تحت عنوان »سبک های 
تفکر و یادگیری: تحلیل و رابطه متقابلشــان و تأثیر بر روی پیشرفت تحصیلی« نشان دادند، 
بین سبک های تفکر و یادگیری یک رابطه متعادل وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان 
داد که پیشــرفت تحصیلی دانشــجویان با سبک های تفکرشــان مرتبط است. افزون بر این، 
کالرک4 و همکاران، )2010(، رابطه میان ســبک های تفکر با سبک های 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 سبک های یادگیری تئوری فلدر 
و ســیلورمن1 همبســتگی داشتند. ســبک های تفکر محافظه کار، اجرایی و محلی )جزئی( با 

سبک های یادگیری حسی و ترتیبی ارتباط داشتند.
استیفن2، )2008( به بررسی رابطه سبک تفکر کارآفرینان با نوآوری در شرکت های چینی 
مبتنــی بر فن آوری پرداخت. در این تحقیق 66 نفر شــرکت کردند. نتایج نشــان داد، تنها 
ســبک تفکر آزادمنشــانه با نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارد. مشابه با این تحقیق، زارعی 
1385، رابطه بین ســبک های 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 معنی دار وجود دارد. سبک تفکر عمل گرایی بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی دارد. 
همچنین، کشــتکاران )1387( در تحقیقی با عنوان »بررسی سبک تفکر با نوآوری سازمانی 
مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز« نشان داد که بین سبک تفکر و نوآوری 
سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز رابطه وجود دارد و سبک تفکر 

عمل گرایی بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی دارد. 
مرور تحقیقات انجام شــده نشــان می دهد تحقیقاتی که به طور مستقیم به بررسی رابطه 
سبک تفکر مدیران با سبک  رهبری تحولی بپردازند، اندک می باشد و تنها در چند مورد رابطه 
ســبک های تفکر با ســبک های رهبری رابطه گرایی- وظیفه گرایی مورد بررسی قرار گرفته 
اســت، ضمن آنکه عمده تحقیقات انجام شده محدود به بررسی رابطه سبک تفکر و پیشرفت 
تحصیلی، رشــد روانی، خالقیت و نوآوری، شــیوه تدریس معلمان و عملکرد مدیران و سایر 
زمینه ها می باشــد. همانطور که تحقیقات نشان داد سبک های تفکر با نوع عملکرد مدیران، و 
برخی سبک های رهبری )رابطه گرایی و وظیفه گرایی( رابطه وجود دارد. همچنین سبک های 
تفکر با پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشــجویان، شیوه تدریس معلمان و با روش های 
بادگیری رابطه داشــته است. از طرف دیگر بر پایه داده های تجربی حاصل از تحقیقات انجام 
شده، متغیر های مانند جنسیت، سن افراد، مدرک تحصیلی، سابقه کار نیز در نوع سبک تفکر 

1. Fiedler & Silverman 
2. Stephen 
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و سبک رهبری تأثیر گذار می باشند.
در مجموع از مرور پیشــینه این نتیجه حاصل شد که به رغم تاکید نظریه پردازان بر ارزش 
رهبری، و توجه به ســبک های رهبری از جمله رهبری تحولی، پژوهشگران در تناسب با آن 
توجــه و تاکید، به مطالعات رهبری توجه الزم نشــان نداده اند. این خالء به ویژه در مطالعات 
رهبری در ســازمان های آموزشــی، بیشتر به چشــم خورد. چنان که انتظار می رفت، نتیجه 
وجود این کمبود، در مطالعات رهبری در ســازمان های آموزشی مشهود بود. بنابراین، تحقیق 
حاضر ضمن شناسایي سبک  تفکر مدیران آموزشي بر مبناي دسته بندي اخیر زانک )2002( 
و تعیین میزان انطباق رفتار مدیران با چهار شــاخص رهبــري تحولي در نظریه بس و اولیو 
)2007(، رابطه و نقش سبک هاي تفکر مدیران را در انطباق رفتار آنان با شاخص هاي رهبری 

تحولی را مورد بررسي قرار داده است. 

سؤاالت پژوهش
1( مدیران آموزشــی به کدام یک از ســبک های تفکر در مدل اســترنبرگ گرایش بیشتری 

داشته اند؟
2( آیا در گرایش مدیـران به سبک های تفکر بر حسب جنسـیت آنان تفاوت معناداری وجود 

دارد؟
3( رفتار مدیران با کدام یک از شاخص های رهبری تحولی انطباق بیشتری دارد؟

4( آیا در انطباق رفتار مدیران با شــاخص های رهبری تحولی بر حسب جنسیت آنان تفاوت 
معناداری وجود دارد؟

5( آیا بین سبک هاي تفکر مدیران با میزان انطباق رفتار آن ها با شاخص های رهبری تحولی 
رابطه معناداري وجود دارد؟
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روش

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 می گردد )سرمد، 
حجازي و بازرگان 1384: 90(. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی 
شــهر نیشــابور و کارکنان زیرمجموعه آنان )معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی( برابر با 
1027 نفر بود که در ســال تحصیلی 1389-1390 در 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 یافته های پژوهــش، نمونه گیری از مدیران مدارس به صورت 
سرشــماری انجام شــد. بدین ترتیب که 72 نفر مدیر مدرســه در بازه زمانی انجام مطالعه 
پرسشــنامه خود ارزیابی سبک های تفکر را تکمیل کردند و برای ارزیابی میزان انطباق رفتار 
مدیران با شــاخص های رهبری تحولی در هر مدرسه با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 

270 معلم )هر مدرسه به طور متوسط 3 تا 4 نفر( انتخاب شدند.
ابــزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشــنامه بود. به این منظور، از دو پرسشــنامه 
ســبک های تفکر اســترنبرگ و واگنر )1992( برای اندازه گیری و مشخص نمودن نوع سبک 
تفکــر مدیران و برای تعیین میــزان انطباق رفتار مدیران با شــاخص های رهبری تحولی از 
پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو، )1985( استفاده شد. براي بررسي پایایی ابزار 
جمع آوري داده هاي این تحقیق، ابتدا یک آزمون مقدماتی انجام شــد که در آن 37 آزمودنی 
 ،Spss به پرسشــنامه سبک های تفکر پاســخ دادند. پس از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار
پایایی پرسشنامه سبک های تفکر، 92/. به دست آمد. همچنین ضریب پایایی خرده آزمون ها 
از 0/51 برای ســبک بیرونی تا 0/83 برای ســبک درونی- با میانگینی برابر 0/64 به دست 
آمده اســت. زانگ )2004(، در تحقیقی برای بررسی سبک های تفکر معلمان، ضریب خرده 
آزمون ها را در محدوده ای بین 0.55 برای ســبک قضایی تا 0.76 برای سبک گروه ساالری با 
میانگین 0.65 به دست آورد. ضمن آنکه زانگ )2006( در مطالعه دیگری ضریب پایایی برای 
خرده آزمون ها را برای ســبک قانونی 0.71، سبک اجرایی 0.76، سبک قضایی 0.61، سبک 
سلسله مراتبی 0.72، سبک مونارشــی 0.71، الیگارشی 0.80، سبک آنارشی، 0.68، سبک 
کلی 0.64، سبک جزئی 0.66، سبک آزادمنشــانه 0.76، سبک محافظه کارانه 0.75، سبک 
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درونی 0.77 و ســبک بیرونی 0.79 بدست 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 )1388(، 0/98 اعتماد نمود. بررسی 
روایی پرسشنامه، از طریق تعیین روایی محتوایی، به شیوه داوري تخصصي و از حیث انطباق 
با بنیان نظري آن توسط سه تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت. ضمن آن که، برای 
تجزیه و تحلیل داده ها متناســب با سواالت پژوهش از شــاخص های آمار توصیفی)میانگین، 
واریانس و انحراف استاندارد و...( و آزمون میانگین برای گروه های مستقل )t( و آزمون ضریب 

همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها
1( مدیران آموزشی به کدام یک از انواع سبک های تفکر گرایش بیشتری داشته اند؟

d جدول)1( شاخص های توصیفی سبک های تفکر مدیران بر اساس سبک های سیزده گانه استرنبرگ

MVStd. DMinMaxسبک های تفکر

سبک تفکر نوع 1

16/1124/014/90528قانونی

34/2218/684/32528قضایی

18/194/862/201121سلسله مراتبی

24/5426/165/111134كلی

29/9813/163/621935آزادمنشانه

123/05184/1613/5791150نمره كل سبک 1

سبک تفکر نوع 2

25/5623/384/831435اجرایی

12/0918/424/29321تک ساالری

16/4121/124/59625جزئی

19/6938/526/20634محافظه كارانه

73/86192/5713/8747102نمره كل سبک 2
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MVStd. DMinMaxسبک های تفکر

سبک تفکر نوع 3

17/8421/204/60928هرج و مرج ساالری

12/2624/084/90424گروه ساالری

9/6118/464/29322درونی

257/292/701728بیرونی

64/72131/1611/454493نمره كل سبک 2
n=72

همان گونه که در جدول )1( مشــاهده می شــود، در بین سه نوع کلي سبک تفکر باالترین 
نمره ســبک تفکر مدیران مربوط به سبک نوع یک با میانگین )123/05( و در بین سبکهاي 
نوع یک باالترین نمره مربوط به ســبک قضایي با میانگین )34/22( مي باشد. ضمن آنکه، در 
بین ســبک هاي مربوط به نوع 2، باالترین نمره مربوط به ســبک اجرایي با میانگین)25/56( 
و در دسته سبک هاي نوع ســوم باالترین نمره مربوط به سبک تفکر بیروني با میانگین)25( 
مي باشــد. با توجه به میانگین باالی نمرات 5 ســبک قضایي)34/22(، آزادمنشانه)29/98(، 
اجرایي)25/56(، کلي )24/54( و بیروني )25( در مقایســه با سایر سبک هاي مورد بررسي، 
مي توان این گونه نتیجه گرفت که مدیران نســبت به ســبک هاي نام برده گرایش بیشــتري 
داشته اند و این سبک ها، سبک هاي تفکر غالب مدیران محسوب مي شود. همچنین با توجه به 
این که در میان ســبک هاي غالب )داراي باالترین نمره( سبک هاي تفکر قضایي، آزادمنشانه 
و کلي جزء ســبک هاي نوع یک محســوب مي شــوند، بنابراین، مدیران مورد بررسي در بین 

سبک هاي تفکر به سبک هاي نوع اول گرایش بیشتري دارند.

2( آیا در گرایش مدیران به سبک های تفـــکر بر حسب جنسیت آنان تفـــاوت معناداری 
وجود دارد؟
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d  جدول )2(: نتایج آزمون میانگین برای گروه های مستقل جهت مقایسه مدیران مرد و زن در
سبک هاي سه گانه تفکر

متغیرها
آزمون مدیران زنمدیران مرد

آزمون tلونز

MSDMSDF نمرهt dfp

سبک هاي نوع اول )قانوني، قضایي، 
123/9414/087122/16613/1720/1150/553700/582سلسله مراتبي، كلي، آزادمنشانه(

سبک نوع دوم )اجرایي، تک ساالري، 
75/11114/17172/61113/6590/1300/762700/449جزیي و محافظه كارانه(

سبک نوع سوم )هرج مرج ساالري، 
65/6912/5363/75010/3492/5470/115700/475گروه ساالري، دروني و بیروني(

* p>0/50 n=36 36 و

مطابق با داده هاي جدول )2( نتیجه آزمون میانگین براي گروه هاي مســتقل در ارتباط با 
مقایسه گرایش مدیران مرد و زن به سه نوع کلي سبک تفکر نشان داد که، سطح معنی داری 
بدست آمده برای هر سه نوع سبک  تفکر )p<0.05( مي باشد، بنابراین، فرض برابری میانگین ها 
پذیرفته می شود؛ یعني به رغم باالتر بودن نمره میانگین مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن، 
این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نمي باشــد. یعنی در میزان گرایش مدیران مورد مطالعه به 
سبک های نوع اول، دوم و سوم بر حسب زن یا مرد بودن آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

3( رفتار مدیران با کدام یک از شاخص های رهبری تحولی انطباق بیشتری دارد؟

d جدول)3( داده های توصیفی شاخص های رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو

MVStd. DMinMaxشاخص های رهبری تحولی

53.0739/096.253565نفوذ آرمانی

49.1128/845.373458تحریک ذهنی
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MVStd. DMinMaxشاخص های رهبری تحولی

84.82105/1410.2556102انگیزش الهام  بخش

77.3174/078.605492مالحظات فردی

n=72

همان گونه که داده های جدول )3( نشان مي دهد، باالترین نمرات مدیران بر اساس نزدیکی 
رفتار آن ها به شــاخص های رهبری تحولی به ترتیب مربوط به شــاخص انگیزش الهام بخش 
با میانگین)84.82( و پایین ترین نمره مربوط به شــاخص تحریک ذهنی با میانگین )49.11( 
می باشــد. ضمن آنکه نمره مدیران در شاخص مالحظات فردی )77.31( و نفوذ آرمانی برابر 
با )77.31( می باشــد. بنابر این، با توجه به داده های جدول باال، رفتار مدیران مورد مطالعه از 
حیث انطباق با شاخص های رهبری تحولی، به شاخص انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی 

نسبت به شاخص های نفوذ آرمانی و تحریک ذهنی انطباق بیشتري داشته است.

4( آیا در انطباق رفتار مدیران با شاخص های رهبری تحولی بر حسب جنسیت آنان تفاوت 
معناداری وجود دارد؟

d  جدول )4(: نتایج آزمون میانگین برای گروه های مستقل جهت تعیین معنی داری میزان انطباق رفتار
مدیران با شاخص هاي رهبري تحولي برحسب جنسیت آنان

متغیرها
آزمون tآزمون لونزمدیران زنمدیران مرد

MSDMSDFنمرهt dfp

700/026*54/705/00651/446/983/2152/276نفوذ آرماني

62/600/037*50/434/2747/796/054/1992/136تحریک ذهني

61/080/056*87/127/9082/5111/825/4921/947انگیزش الهام بخش

63/790/031*79/486/9575/139/604/2782/204مالحظات فردي

* p>0/50 n=36 36 و
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براي مقایســه میزان انطباق رفتار مدیران مرد و زن با شاخص هاي رهبري تحولي با اجرای 
آزمون لِونز، برابری واریانس ها محرز گردید و بر این اســاس آزمون t اجرا شد. نتیجه تحلیل 
داده ها با اجراي آزمون t و ســطح معني داري برای هر یک از شــاخص هاي رهبري تحولي به 
ترتیب براي شــاخص نفوذ آرماني برابر با )t 2/p276 .0/05=(، براي شاخص تحریک ذهني 
 1/p947 .0/05( براي شــاخص انگیزش الهام بخــش برابر با ،)=t 2/p136 .0/05( برابــر با
t=( و براي شــاخص مالحظات فردي نیــز )t 2/p204 .0/05=( به دســت آمد. با توجه به 
این که، ســطح معني داري مشاهده شــده براي تمام متغیرهاي مورد بررسي کوچک تر و یا 
مساوي با 05/ 0مي باشــد؛ بنابراین، فرض برابری میانگین ها پذیرفته نمی شود؛ یعنی انطباق 
رفتار مدیران با شــاخص هاي رهبری تحولی بر جنسیت مدیران به لحاظ آماري داراي تفاوت 
معني داري مي باشد. به عبارت دیگر، مي توان نتیجه گرفت که بین جنسیت مدیران در انطباق 
رفتارشان با شاخص های رهبری تحولی تفاوت وجود دارد و با عنایت به این که، نمره میانگین 
مدیران مرد از مدیران زن در تمامي متغیرها بیشــتر می باشد؛ بنابراین، رفتار مدیران مرد در 

مقایسه با مدیران زن انطباق بیشتري با شاخص های رهبری تحولی داشته است.

5( آیا بین ســبک هاي تفکر مدیــران با میزان انطباق رفتار آن ها با شــاخص های رهبری 
تحولی رابطه معناداري وجود دارد؟

d  جدول )5(: آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه سبک هاي تفکر مدیران با میزان انطباق
رفتار آن ها با شاخص های رهبری

)MSD)1()2()3()4()5()6()7()8متغیر ها

ي 
ک ها

 سب
)1(

ع1
-123/0513/57نو

ي 
ک ها

 سب
)2(

ع2
73/8613/87نو

0/567**
0/000

-
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)MSD)1()2()3()4()5()6()7()8متغیر ها

ي 
ک ها

 سب
)3(

ع3
64/7211/45نو

0/572**
0/000

0/708**
0/000

-

ني
رما

ذ آ
نفو

 )4
(

53/0756/252
-0/034
0/777

-0/048
0/689

-0/043
0/722

-

ک 
حری

5( ت
(

ني
49/1145/370ذه

-0/102
0/393

-0/114
0/342

-0/107
0/370

0/935**
0/000

-

زه 
نگی

6( ا
(

حي
84/82010/254رو

-0/104
0/386

-0/122
0/309

-0/120
0/317

0/952**
0/000

0/937**
0/000

-

ت 
حظا

مال
 )7

(
دي

77/3128/606فر
-0/081
0/501

-0/074
0/536

-0/083
0/488

0/955**
0/000

0/930**
0/000

0/974**
0/000

-

ل 
ه ك

مر
8( ن

(
ري

264/32329/930رهب
-0/084
0/482

-0/093
0/435

-0/093
0/437

0/977**
0/000

0/963**
0/000

0/990**
0/000

0/998**
0/000

-

** p>0/10 n=72

همان گونه که در جدول )5( مشاهده مي شــود با اجرای آزمون همبستگی پیرسون رابطه 
معنــی داری بین انواع ســبک هاي تفکر مدیران با میزان انطباق رفتار آن ها با شــاخص های 
رهبری مشــاهده نشــد. اما رابطه میان هر یک از شــاخص های رهبری تحولی با یکدیگر و 
همچنین بین انواع ســبک های نوع اول، دوم و ســوم با یکدیگر رابطه همبستگی مستقیم و 

معنادار مشاهده می شود. 
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نتیجه گیری

در این تحقیق نقش ســبک های تفکر مدیران آموزشــی در انطباق رفتار آنان با شاخص های 
رهبري تحولی مورد بررســی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که مدیران مورد مطالعه 
در بین 13 سبک تفکر معرفی شده در مدل استرنبرگ به 5 سبک تفکر قضایی، آزادمنشانه، 
اجرایی، بیرونی و کلی گرایش بیشتری نشان داده اند. در بین 5 سبک  مذکور، سبک های تفکر 
قضایی، آزادمنشانه و کلی در دسته  سبک های نوع اول قرار می گیرند. اما سبک تفکر اجرایی 
مربوط به دســته دوم ســبک های تفکر و سبک تفکر بیرونی مربوط به دسته سوم سبک های 
تفکر در دســته بندی زانک و استرنبرگ )2002( از ســبک های تفکر قرار می گیرند. به زعم 
زانگ و اســترنبرگ سبک های تفکر نوع اول، مولد خالقیت بوده، سطوح باالتری از پیچیدگی 
شــناختی را طلب می کنند و به عنوان ارزش های انطباقی یا سازگار در نظر گرفته شده اند در 
حالی که ســبک های نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجار ها و وضعیت موجود رهنمون ساخته 
و ســطوح پایین تری از پیچیدگی شناختی را در بر می گیرند. بر این اساس می توان این گونه 
نتیجه گرفت که، مدیران آموزشــی ضمن تمایل به قرار داشــتن در گروه سبک های نوع اول 
)میــل به خالقیت و نوآوری در کارها، ارزیابی و به نقد کشــیدن شــیوه های موجود کاری و 
برخوردار از یک نگاه کل گرا 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 
ســبک تفکر اجرایی و بیرونی نیز تمایل نشان داده اند. یافته های مربوط به این سؤال با نتایج 
تحقیقات رضوی )1387(، شکری و همکاران )1385 و 1388( و سروقد و همکاران )1389( 
در نتایج به دست آمده در رابطه با گرایش دانشجویان و دانش آموزان به سبک های آزادمنشی، 
قضایی، اجرایی، کلی و بیرونی هم خوانی دارد. همچنین نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر 
با نتایج تحقیق انجام شــده توسط چنگ1 )2001( هم خوانی دارد. یافته های مربوط به سؤال 
اول اصلی همچنین دسته بندی زانگ2 )2002( از سبک های تفکر را نیز تأیید می  کند، بدین 
ترتیب که ســبک های تفکر مدیران مورد مطالعه در تحقیق حاضر به سه سبک از سبک های 

1. Chang
2. Zhang
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نوع اول )یعنی سبک های قضایی، کلی و آزادمنشانه(، به سبک اجرایی از سبک های نوع دوم 
و به سبک بیرونی از سبک های نوع سوم نزدیک می باشد.

یافته های به دســت آمده از ســؤال دوم نشــان داد در میزان گرایش مدیران به هر یک از 
ســبک های تفکر نوع اول، دوم و سوم بر حسب جنســیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. 
به بیان دیگر، مدیران مرد و زن در ســبک های تفکر با یکدیگر تفاوتی ندارند. یافته مذکور با 
نتایج تحقیقات زانگ1، )1999(، )2001( و )2002(؛ همســو و با تحقیقات انجام شده توسط 
چنگ2 )2001(، زانگ، )2008(، رضوی و شیری، )1387( همسو نمی باشد. با توجه به زمینه 
انجام تحقیق یعنی مدارس و جایگاه شرکت کنندگان در تحقیق یعنی مدیران مدارس به نظر 
می رســد عدم تفاوت در ســبک های 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 ســبک های تفکر و نزدیکی و دوری به سبک های غالب( درباره کل 
مدیــران مورد مطالعه کاماًل صدق نکند، اما در تحقیق حاضر، به طور کلی بین مدیران زن و 

مرد در سبک های تفکر تفاوت معناداری وجود نداشت.
یافته های مربوط به ســؤال دوم تحقیق نشــان داد، رفتار مدیران آموزشی از لحاظ انطباق 
با شــاخص های رهبری تحولی به شــاخص انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی نزدیک تر 
اســت. به بیان دیگر از دیدگاه معلمان مدارس به عنوان پیروان رهبر آموزشــی مدرسه یعنی 
مدیران رفتار مدیران در بین چهار شــاخص رهبری تحولی به شــاخص انگیزش الهام بخش 
و مالحظات فردی نســبت به دو شــاخص دیگر یعنی نفوذ آرمانی و تحریک ذهنی نزدیکتر 
هســتند. یافته های این ســؤال با نتایج تحقیق نورشاهی و یمنی )1385( هم خوانی دارد، در 
این تحقیق آنان نیز مدیران مورد مطالعه )رؤسای دانشگاه ها( در شاخص انگیزش الهام بخش 
و نفوذ ایده آل نمرات باالیی کســب کرده اند. ضمن آنکه نتایج تحقیق حاضر به طور نســبی 
یافته های تحقیق اطهری )1388( به ویژه انطباق رفتار مدیران مورد مطالعه را با شاخص های 

انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی تأیید می کند. 

1.Zhang 
2.Chang 
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یافته های 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 معنی داری دارند. این 
نتیجه با یافته های تحقیقات تریســی، )2002( و مرتضوی، 1384 مشابه و با نتایج تحقیقات 
ماندل و فروانی )2003(، سالی )1998(، دراسکت )1994( و اطهری )1388( که در تحقیق 
خــود به نتایج تحقیقات وودز )2008(، اللی )2008(، منینگ )2002(، اوشــاگبمی و جیل 
)2003(، اشــاره 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 ارزش ها و هنجارهای ســازمان و روابط رسمی نسبت 
به بعد رابطه گرایی و توجه به شــاخص های رهبری تحولــی از جمله انگیزش الهام بخش و 
مالحظات فردی تمایل نشــان دهند، و از نظر کارکنان خود توانسته اند ویژگی های مربوط به 

این شاخص ها را در رفتار خود به نمایش بگذارند.
یافته های مربوط به ســؤال پنجم در تحقیق حاضر، نشان داد اگر چه بین انواع سبک های 
تفکر نوع اول، دوم و ســوم با یکدیگر و همچنین بین شــاخص های رهبری تحولی با یکدیگر 
رابطه همبســتگی مثبت و معناداری مشــاهده شد؛ اما بین هیچ یک از انواع سبک های تفکر 
مدیران با شــاخص های سبک رهبری تحولی مدیران رابطه همبســتگی معناداری مشاهده 
نشــد. به عبارت دیگر یافته های مربوط به این سؤال مبین آن است که سبک های تفکر نقش 
تعیین کننده ای در میزان انطباق رفتار مدیران با شــاخص های رهبری تحولی نداشــته است 
و پیش فرض محقق مبنی بر وجود رابطه میان ســبک های تفکر مدیران آموزشــی با سبک 
رهبری تحولی آنان رد می شــود. در تفسیر نتیجه به دست آمده می توان گفت که سبک های 
تفکــر هر یک به صورت جداگانه نمي توانند به عنوان یک ســبک متعلق به یک فرد در نظر 
گرفته شوند. استرنبرگ )1997( معتقد است سبک ها مانند توانایی ها تا حدود زیادی حاصل 
تعامل فرد با محیط و قابل توســعه و تحول اند، به عبارت دیگر، سبک ها سیال اند؛ به این معنا 
که سبک های متفاوت چه بسا در موقعیت های متفاوتی به کار گرفته شوند. فردی که در یک 
موقعیت به سبک خاصی عمل می کند، ممکن است در موقعیتی دیگر به سبک دیگری عمل 
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کند. با توجه به اینکه محیط مدارس و ســازمان های آموزشــی تحت تأثیر متغیرهایی زیادی 
قرار می گیرد، شــاید سبک های تفکر به تنهایی نتواند در بروز شاخص های رهبری تحولی در 
رفتار مدیران تأثیر مستقیم داشته باشد. بنابراین، این سبک ها در تعامل با یکدیگر و بر حسب 

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