
م و  هاي آن در دانشگاه آزاد اسالمي لفهؤسبك تفكر مديران

∗دكتر فتاح ناظم

م:چكيده و . هاي آن در مـديران دانـشگاه آزاد اسـالمي اسـت لفهؤهدف اساسي پژوهش حاضر بررسي تعهد سازماني

گيـري بـا روش نمونـه. آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي تـشكيل مـي دهنـدي جامعه

و طبقه تصادفي مرحله  ابـزار. نفر از مديران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسـالمي انتخـاب شـدند 540بندي تعداد اي

شد سنجش عبارت از پرسش  طرفـه نتايج تحليل واريانس يـك. نامه سبك تفكر استرانبرگ است كه روي مديران اجرا

 بين سبك تفكر مـديران دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه تفكيـك منطقـه تفـاوت-1: نشان داد كه LSDو آزمون پيگردي 

و سـطح فكـري درون نگـر از ابعـاد سـبك تفكـر مـديران بـه بين ابعاد قانون-2دار وجود دارد، معني گذاري، اجرايـي

و تفكيك منطقه تفاوت معني  و نگر، سطح فكري جزي گر، سطح فكري كلي بين ابعاد قضاوت-3دار وجود دارد ي نگر

.دار وجود ندارد نگر از ابعاد سبك تفكر مديران به تفكيك منطقه تفاوت معني سطح فكري برون

.، دانشگاه آزاد اسالمي1سبك تفكر:هاي كليدي واژه

 مقدمه
و جامعه است و رهبري از اركان هر سازمان ها ها، مديريت دانشگاه در بين انواع مديريت.مديريت

تـرين مـسائل هـر اگر آموزش عالي در هر جامعه در شمار مهـم. برخوردار استاي از جايگاه ويژه

و شـكوفايي شمار آيد، مديريت دانشگاه جامعه به ها نيز با همان منطق، جايگـاه مهمـي در بهـسازي

و سـبك. جامعه دارد از طرف ديگر اگر مديران آموزش عالي يك جامعـه داراي دانـش، مهـارت

. وري بااليي برخوردار خواهد بود ترديد نظام آموزش عالي نيز از بهرهتفكر مناسب باشند بدون

عمل فكر كردن متـشكل از سـه. باور داشتن يعني گرايش به اقدام. فكر كردن، تهيه نقشه است

و حافظه است بـ. عنصر احساس، تخيل كـار بـردن قـواي اسـتنباط،هتفكر، عبارت است از توانـايي

و تشخيص به تفكـر، جريـاني اسـت كـه در آن فـرد كوشـش.ر دستيابي به يـك نتيجـه منظو تصور
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و با تجربيات قبلي خويش به حـل آن اقـدام مي كند مشكلي را كه با آن روبرو شده مشخص سازد

و تفكـر اساسـي از نظـر جان ديوئي فكر را عبارت از درك روابط مي ). 1374وان فانژه،(كند داند

و نتـايجي كـه عقيده با توجه به داليلي كه از آن حمايت مـي وي يعني بررسي دقيق هر نظر يا كنـد

هاي جهت دار ذهن، براي حل مسأله، فكر عبارت است از فعاليت. آنهاستاين نظر يا عقيده متوجه

و تفكر به آن نوع فعاليت يـا رفتـار ذهنـي گفتـه مـي يا به شـود كـه بـه حـل عبارت ديگر انديشيدن

تفكـر اساسـي وقتـي شـروع: برخـورد بـا مـسأله-1: يات تفكر شامل خصوص. باشداي متوجه مسأله

و مشخصي را در تجربيـات مي و نتواند راه حل ثابت شود كه فرد با مسأله يا مشكلي برخورد نمايد

آن. قبلي خود پيدا كند و بـا اجـراي در اين صورت بايد فعاليت كند تا راه حـل مناسـب را دريابـد

به-2. مشكل را از ميان بردارد تفكر مانند ساير اشكال رفتـار فـرد عكـس: العمل عنوان عكس تفكر

مي العملي است كه در مقابل موقعيت فرق تفكـر بـا. زند هاي مختلف با مسائل گوناگون از فرد سر

و جـزء: جنبه تجريدي تفكر-3. ساير رفتار مربوط به محرك است تفكر طبعاً جنبه تجريـدي دارد

مي: جهت مشخص-4. استاعمال غيرقابل مشاهده دهد در جهت آنچه فرد در جريان تفكر انجام

. سـازد بنابراين حل مسأله جهت فعاليت فرد را در موقع تفكر مـشخص مـي.و مسير معيني قرار دارد

مي: هدف معين-5  بـه رسـيدن اي را كـه مـانع خواهد مشكل يـا مـسأله در جريان تفكر معموالً فرد

محـرك اساسـي فـرد در تفكـر هـدف.و خود را به هدف نزديك كند هدف است از ميان بردارد

ب مشخصي است كه مي  ). 1361شريعتمداري،(ه آن برسدخواهد

و يادگيري مورد نياز است نكته اساسي وجود دارد كه براي درك سبك15 :هاي تفكر

ب هاي تفكر توانايي نيستند بلكه رجحان سبك-1 . هستندها،ييكارگيري تواناههايي براي

و توانايي همخواني بين سبك-2 كنـد كـه بـسيار ايجـاد مـي» نيـروي افزايـشي«هـا يـك هاي تفكر

. آن استيتر از مجموع اجزا افزون

و توانايي هاي زندگي مستلزم تناسب بين سبك انتخاب-3 .ها است هاي تفكر

. افراد داراي الگوهاي متعدد سبك تفكر هستند-4

م سبك-5 .هاي مختلف متفاوت هستند وقعيتهاي تفكر در

مي در سبك»پايداري«-6 .دهند، متفاوت است هاي تفكري كه افراد ترجيح

در-7 .هاي تفكر خود متفاوت هستند نسبت به سبك» پذيري انعطاف« افراد

.هستند» پذيري جامعه«هاي تفكر داراي ويژگي سبك-8

مي سبك-9 .كنند هاي تفكر در طول زندگي تغيير
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.هستند» گيري اندازه«هاي تفكر قابل سبك-10

.هستند»قابل آموزش«هاي تفكر سبك-11

.هاي تفكر، در بعد زمان، نسبي است گذاري سبك ارزش-12

.هاي تفكر از نظر مكاني امري نسبي است گذاري سبك ارزش-13

و نادرستي سبك-14 .هاي تفكر امري نسبي است درستي

و سطوح مختلف توانايي امر پيچيده تناسب بين سبك تفك-15 ).1997استرانبرگ،(اي استر

دهنـده آن رشـد يابنـد ايـن هـاي تـشكيل براي دستيابي به تفكر منطقـي الزم اسـت كـه توانـايي

به توانايي و ملموس توسط خود فرد در كارگيري مكرر آنان برپايه تجربيـات ها تنها در روند عملي

ت عيني شكل مي و و سرانجام تفكر را برخوردار از بعدي منطقي در رويـارويي كامل مي گيرند يابند

).1361شريعتمداري،(هاي مختلف مي نمايد با پديده

يهسبك مترادف با توانـايي نيـست، بلكـه نحـو. سبك، عبارت است از شيوه ترجيحي تفكر

د متناسـب بـا سـبك تفكرشـان گزينن اگر مشاغلي كه افراد برمي. هاي بالقوه است استفاده از توانايي

هاي افراد داراي سبك. رسند باشد به درصد باالتر از موفقيت جهت پرورش توانايي فكري خود مي

:مختلف تفكر هستند كه تعدادي از آنها شامل موارد زير است

اي گذار هستند مايلند كارها را بـه شـيوه افرادي كه داراي تفكر قانون:گذار سبك قانون-1

م ويكه ترجيح و خود تصميم بگيرند، كـه چـه كـاري را انجـام دهنـد دهند انجام دهند

افراد قانون گذار دوست دارند، قوانين را خود وضع كنند. چگونه آن را به انجام برسانند

و سازماندهي نشده باشد نوع مشاغلي كـه ايـن.و به مسائلي بپردازند كه قبالً طرح ريزي

و به آنان گـذار بـودن خـود را بهتـر بـه فرصت مي دهـد تـا قـانون افراد ترجيح مي دهند

نويـــسندگي خـــالق، دانـــشمندي، هنرپيـــشگي،: از قبيـــل نمـــايش بگذارنـــد، مـــشاغلي

و معمـاري اسـت مجسمه گـذار سـبك قـانون. سازي، اختراع، سهامداري، سياسـتگذاري

بـ انجامد، زيرا افراد خالق نه تنها قادر به خلق ايـده عمالً به خالقيت مي ديع هـستند هـاي

.ي بيشتري دارند بلكه به آن مبحث عالقه

و كارهـايي را بـه:سبك اجرايي-2 افراد با سبك اجرايي مايلند از مقـررات پيـروي كـرده

و سازماندهي شده است عهده بگيرند كه از قبل طرح بهآن. ريزي ها مايلند نقش خود را

هـاي ازجملـه فعاليـت. اجـرا كننـد جاي خلق ساختاري نو، در درون ساختارهاي موجود

مييهمورد عالق به آنان كـارگيري ضـوابط موجـود در حـل توان به حل مسايل رياضي،
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و پافـشاري بـر اجـراي مقـررات، اشـاره و تدريس براساس نظر ديگران مسائل سخنراني

از. كرد وكالـت، نيـروي انتظـامي،: بعضي از مشاغل مناسب براي افـراد مجـري عبارتنـد

و مشاوره مديريتي از پيش تعيين شده، تبعيت از طرحهاي اجراي طرح .هاي متفاوت

و برنامه افرادي كه داراي تفكر قضاوت:گر سبك قضاوت-3 را گر هستند، مايلند قوانين هـا

ميآن. ارزيابي كنند و ها اموري را ترجيح و امور موجود تحليـل دهند، كه در آن عقايد

 نوشتن مقاالت:هايي مانند گر است، فعاليت فردي كه داراي سبك قضاوت. ارزيابي شود

و ارزيابي برنامه را ترجيح و كارهاي آنان انتقاد آميز، ارائه عقايد، قضاوت در مورد افراد

و تحليـل. دهند مي گـر قاضي، منتقد، ارزياب برنامـه، مـشاوره، بـازرس، مـسئول قـرارداد

.سيستم از اين قبيل هستند

كلي-4 كلي:نگر سطح فكري و نگر ترجيح مـي افراد دهنـد مـسائل را در حـد بـسيار وسـيع

و دوست دارند به درختان در مـتنآن. كنندانتزاعي بررسي ها به جزئيات توجهي ندارند

مي ها اغلب مجموعهآن. جنگل توجه كنند دهند، از نظري درختاني كه جنگل را تشكيل

ا. دارند دور مي . نبوه گم نشونددر نتيجه بايد مواظب باشند در اين جنگل

ت افراد جزئي:نگر سطح فكري جزئي-5 بهآن. كيد دارندأنگر روي جزئيات مسائل ها مايلند

خطـري كـه ايـن. ها اهـل عمـل هـستندآن. هاي عملي يك موفقيت هدايت شوند جهت

مي افراد را تهديد مي .شود جنگل را نبينند كند اين است كه توجه به درختان باعث

آن مـي. كـار دارنـد نگر با امور درونـي سـرو فراد درونا:نگر تفكر درون-6 هـا تـوان گفـت

مــداري، نگــري، وظيفــه هــا بــه درونآن. كننــد افــرادي هــستند كــه بــه درون توجــه مــي

و گهگاه ناآگاهي اجتماعي گرايش دارنـد كناره هـا مايلنـد كـه بـهآن. گيري از ديگران

و برتري آنان ضرو ازرتنهايي كار كنند و عقايد، جداي از تاً استفاده  هوش در مورد اشيا

.ديگران است

و افراد برون:نگر تفكر برون-7 . دار هـستند مـردم نگر بيشتر به محيط بيـرون گـرايش دارنـد

و از آنچه براي ديگـران اتفـاق مـي غالباً داراي حساسيت اجتماعي افتـد، آگـاهي هستند

 افـراد معمـوالً. ان كـار كننـد كه ممكن است دوست دارند بـا ديگـر ها تا جاييآن. دارند

و افـراد بـرون نگـر كمتـر بــه كـار گروهـي عالقــه نـشان مـي درون نگــر كمتـر بــه دهنــد،

مي فعاليت در. پردازند هاي انفرادي آنچه مسلم است، ايـن كـه افـراد بايـد بياموزنـد كـه

.)1997استرانبراگ،(پذيري بيشتري داشته باشند هاي مختلف يادگيري، انعطاف موقعيت
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مي سبك را سازند به توانايي هاي تفكر ما را قادر و متناسـب بـا آن شـغلي هاي خـود پـي ببـريم

هايـشان بـه طـرق مختلـف اسـتفاده هاي تفكر متفاوت مايلند از توانـايي افراد با سبك. انتخاب كنيم

و متناسب با نوع تفكرشان واكنش ننـد تـاك ها به ما كمك مـي سبك. هاي متفاوت ارائه دهند كنند

و برخي ناموفق افراد به مـشاغلي نيازمنـد. اند دريابيم چرا بعضي افراد در مشاغل انتخابي خود موفق

و شايد بيشتر با سبك تفكرشان تناسب داشته هستند كه نه تنها با توانايي هايشان بلكه به همان نسبت

.باشد

دبيـران بـا كـارايي آنـان در بررسـي رابطـه بـين سـبك تفكـر«، پژوهشي در زمينه)1382( كياني-

كه، انجام داده است»مدارس متوسطه شهر قدس و كارآيي آنـان:، دريافت بين سبك تفكر دبيران

بـين، هاسـت كارايي دبيران داراي سبك تفكر قانونگـذار بيـشتر از سـاير سـبك. رابطه وجود دارد

و مرد تفاوتي وجود ندارد دبيران.ت رابطه وجود دارد بين سبك تفكر با جنسيوكارايي دبيران زن

و دبي .گذار گرايش دارند ران مرد به سبك تفكر قانونـزن به سبك تفكر اجرايي گرايش دارند

و« به نام، در پژوهشي)1380( عربي- رابطه سبك تفكر استادان دانشگاه آزاد اسـالمي بـا سـطوح

كه،»دامنه فكري آنان اج هاي تفكر قانون بين سبك:پي برد و قضاوت گذار، وگر رايي استادان زن

و قضاوت هاي تفكر قانون نگري آنان رابطه وجود دارد ولي بين سبك مرد با كلي گر گذار، اجرايي

و مرد رابطه وجود ندارد و مرد تفاوت وجود نداردو استادان زن .بين تفكر استادان زن

ان بـا كـارايي آنـان در مـدارس رابطه سبك تفكر مدير«به نام در پژوهشي نيز،)1378( پايكاري-

بين سـبك تفكـر مـديران بـا كـارايي آنـان:، به نتايج زير دست يافته است»متوسطه شهرستان كرج

و مردان با يكديگر تفاوت وجود ندارد، رابطه وجود دارد عبارت ديگر كاراييهب. بين كارايي زنان

و مرد يكسان .ان رابطه وجود ندارد بين جنسيت با سبك تفكر مديرواستدو گروه زن

كه- در ارتبـاط ميـان زيـر مقيـاس« با عنـوان)1992(توسط ارمل در پژوهشي هـاي انتخـاب شـده

و زمينه مستقل سبك به انجام شد،»هاي تفكر استرنبرگ كه اين نتيجه قا:دست آمد گذاروننسبك

و سـبك درون افراد، زمينه مستقل تـر از سـبكه مـستقل گـرا زمينـ تر از سـبك اجرايـي افـراد بـوده

و نمرات آزمونبهمبستگي منفي مهـمو گرا بود برون ب مشكل،ين نمرات قضاوتي كـار رفتـهههاي

و نمايان ساختيهگروهي را براي اشخاصي كه در برنام . آزموشي بودند، آشكار

و مؤلفـه هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي د هـاي آن در مـديران دانـشگاه آزا سبك تفكر

.اسالمي است
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 روش
و از نظر روش از نوع تحقيقات زمينهاين .يابي است پژوهش از لحاظ هدف از نوع كاربردي

و روش انتخاب نمونهي جامعه  آماري، نمونه
گانه تشكيل12 آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را مديران دانشگاه آزاد اسالمي مناطقيهجامع

و1387دهد كه در سال مي به در .كار مشغول بودند احد دانشگاهي متبوع

منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول كوكران به
2

22

d
zn ς=به. استفاده شد با توجه

 سبك تفكرنامه نفر برآورد شده است پرسش540حداقل نمونه مورد نياز براي گروه مديران كه

شداسترانبرگ منظور انتخاب نمونه مورد نياز از روش تصادفيبه.روي گروه مديران اجرا

و طبقه مرحله شد اي .اي استفاده

 ابزار پژوهش
شد در اين پژوهش براي سنجش سبك تفكر از پرسش نامه اين پرسش. نامه استرانبرگ استفاده

 خوب نيست، خيلي خوب نيست، خوب هاي اصالً عبارت است كه براساس گزينه56مشتمل بر

ب و فوقينيست، مي نظير، خوب است، خيلي خوب است اين.شد العاده است به آنها پاسخ داده

،)9-16سؤاالت(، اجرايي)1-8سؤاالت(گذار مقياس فرعي قانون7نامه حاوي پرسش

كلي)17-24سؤاالت(گر قضاوت نگر، سطح فكري جزئي)25-32سؤاالت(نگر، سطح فكري

منظوربه. است)49-56(نگرو تفكر برون)41-48االتؤس(نگر، تفكر درون)33-40سؤاالت(

برآورد اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ابتدا روي گروهي از مديران دانشگاه آزاد

به)n=49(اسالمي واحد رودهن شد كه برآورد اوليه. طور تصادفي ساده انتخاب شده بودند، اجرا

با در نهايت پرسش. دست آمدبه95/0ضريب اعتبار آن شد56نامه . ماده اجرا
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ها يافته

و مؤلفه هاي مديران در پرسش هاي آماري مربوط به نمره خالصه شاخص:1جدول آن نامه سبك تفكر  هاي

 شاخص

 متغير
 كشيدگي كجي واريانس انحراف معيار نما ميانه ميانگين

73/37393925/919/8620/014/5 گذار قانون

20/3-71/45474590/663/4729/1 اجرايي

54/4250/424012/778/50221/026/8گر قضاوت

66/0-96/33393870/693/4432/0 نگر سطح فكري كلي

563/0-72/34343168/706/59219/0 نگر سطح فكري جزيي

-68/27272486/924/97314/0007/0 نگر تفكر درون

14/1-98/42434099/692/4856/0 نگر تفكر برون

94/2-373/0 96/2902/898 281 270 04/270)كل( سبك تفكر

مي1طور كه از جدول همان و باالترين نمره 118» سبك تفكر«ترين نمره پايين شود، مالحظه

با سبك تفكرنمرهترين بيش.باشدمي386 از سبك تفكرمرهن.باشدمي281برابر نيمي

مي270پاسخگويان مساوي يا كمتر از  سبك تفكر نمره ميانگين. باشدو نيمي ديگر بيش از آن

نمره ترين بيش.باشدمي106و باالترين نمره9» گذار قانون«ترين نمره پايين. باشدمي04/270

با گذار قانونتكرار و39خگويان مساوي يا كمتر از نيمي از پاس گذار قانون نمره.است39برابر

» اجرايي«ترين نمره پايين. باشدمي73/37 گذار قانون نمره ميانگين. باشد نيمي ديگر بيش از آن مي

اجرايي نمره.باشدمي45 اجرايي برابر با نمره تكرارترين بيش.باشدمي56و باالترين نمره 10

ميو نيم47نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر از اجرايي نمره ميانگين. باشدي ديگر بيش از آن

 نمره تكرارترين بيش.باشدمي98و باالترين نمره12»گر قضاوت«ترين نمره پايين. باشدمي71/45

با قضاوت از قضاوت نمره.است40گر برابر و نيمي50/42گر نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر

سطح فكري«ترين نمره پايين. است54/42گر قضاوت نمرهينميانگ. باشد ديگر بيش از آن مي

كلينمره تكرار بيشترين.باشدمي56و باالترين نمره13»نگر كلي بانگر سطح فكري 38برابر

ازنگر سطح فكري كلي نمره.است از39نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر و نيمي ديگر بيش

فك نمره ميانگين. باشد آن مي سطح فكري«ترين نمره پايين. باشدمي96/33نگر ري كليسطح

بانگر سطح فكري جزئينمره تكرارترين بيش. باشدمي54و باالترين نمره11» جزئي نگر 31برابر

ازنگر سطح فكري جزئينمره. باشد مي و نيمي ديگر بيش34نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر
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تفكر«ترين نمره پايين.باشدمي72/34نگر سطح فكري جزئي نمرهميانگين. باشد از آن مي

بانگر تفكر دروننمره تكرارترين بيش. باشدمي56و باالترين نمره8» نگر درون .است24برابر

ازنگر تفكر دروننمره ميو27نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر . باشد نيمي ديگر بيش از آن

و باالترين نمره12»نگر تفكر برون«ترين نمره پايين. باشدمي68/27 نگر تفكر درون نمره ميانگين

با نگر تفكر بروننمره تكرارترين بيش. است 56 ازنگر تفكر برون نمره.باشدمي40برابر نيمي

مي43پاسخگويان مساوي يا كمتر از نگر تفكر برون نمره ميانگين. باشدو نيمي ديگر بيش از آن

.تاس42/98

آيا بين سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت: پرسش اصلي پژوهش

 داري وجود دارد؟ معني

يك:2جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

 داري سطح معنيF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

092/1365/0 11885/978 739/10767 گروهي بين

 006/896 441 464/395138 گروهي درون

 452 203/405906 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)365/0( داريو سطح معني)092/1( محاسبه شدهFبا توجه به

 تفاوتα=05/0ميانگين سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك منطقه در سطح 

.داري وجود ندارد معني

ب يا بين قانونآ عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيكهگذاري

 داري وجود دارد؟ منطقه تفاوت معني

يك:3جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

 داري سطح معنيF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

075/2021/0 11958/174 535/1924 بين گروهي

311/84 518 954/43672 درون گروهي

 529 489/45597 جمع
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توان قضاوت كرد كه بينمي)021/0( داريو سطح معني)075/2( محاسبه شدهFبا توجه به

ب ميانگين نمره قانون داري عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاوت معنيهگذار

.وجود دارد

 LSD خالصه نتايج آزمون پيگردي:4جدول

 منطقه گذاري ميانگين نمره قانون

 منطقه

و اختالف ميانگين سطح معني از مناطق  داري

)=39/4MDو≥05/0P(13منطقه

)=43/7MDو≥05/0P(23منطقه

4)05/0P≤49/4وMD=(

7)05/0P≤74/6وMD=(

)=72/6MDو≥05/0P(53منطقه

)=89/8MDو≥05/0P(63منطقه

4)05/0P≤95/5وMD=(

7)05/0P≤19/8وMD=(

)=13/5MDو≥05/0P(83منطقه

)=21/5MDو≥05/0P(93منطقه

)=61/4MDو≥05/0P(113منطقه

)=21/4MDو≥05/0P(123منطقه

گذاري مديران نمره قانون نيز حاكي از اين است كه ميانگين LSD نتايج آزمون پيگردي

3 از منطقه2منطقه،)=39/4MDو≥05/0P(3 از مديران منطقه1دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 

)05/0P≤43/7وMD=(،4 از منطقه2منطقه)05/0P≤49/4وMD=(،7منطقهاز2هقمنط

)05/0P≤74/6وMD=(،3 از منطقه5منطقه)05/0P≤72/6وMD=(،من6 منطقه 3هطق از

)05/0P≤89/8وMD=(4 از منطقه6، منطقه)05/0P≤95/5وMD=(7 از منطقه6، منطقه

)05/0P≤19/8وMD=(3 از منطقه8، منطقه)05/0P≤13/5وMD=(3 از منطقه9، منطقه

)05/0P≤21/5وMD=(3 از منطقه11، منطقه)05/0P≤61/4وMD=(3 از منطقه12، منطقه

)05/0P≤21/4وMD=(از مديران3 در عين حال ميانگين نمره مديران منطقه.تر است بزرگ 

3، منطقه)=72/6MDو≥05/0P(5 از مديران منطقه3، منطقه)=43/7MDو≥05/0P(2 مناطق

و≥05/0P(9 از مديران منطقه3، منطقه)=13/5MDو≥05/0P(8 از مديران منطقه

21/5MD=(11 از مديران منطقه3، منطقه)05/0P≤61/4وMD=(از مديران3، منطقه 

،)=49/4MDو≥05/0P(2 از مديران منطقه4، منطقه)=21/4MDو≥05/0P(12 منطقه
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و≥05/0P(2 از مديران منطقه7، منطقه)=95/5MDو≥05/0P(6 از مديران منطقه4 منطقه

74/6MD=(،6 از مديران منطقه7 مديران منطقه)05/0P≤19/8وMD=(تر است كوچك.

ب عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيكهآيا بين بعد اجرايي

 داري وجود دارد؟ منطقه تفاوت معني

يك:5جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

مجموع منابع تغيير

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
F

سطح

 داري معني

11474/85825/1047/0 212/940 گروهي بين

828/46 513 615/24022 گروهي درون

 524 827/24962 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)047/0( داريو سطح معني)825/1( محاسبه شدهFبا توجه به

م بؤميانگين نمره داري وت معنيعنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاهلفه اجرايي

.وجود دارد

 LSDخالصه نتايج آزمون پيگردي:6جدول

 ميانگين نمره اجرايي

 منطقه

و اختالف ميانگين سطح معني از مناطق  داري

)=77/3MDو≥05/0P(112 منطقه

4)05/0P≤59/4وMD=( 5منطقه

12 )05/0P≤26/5وMD=(

)=31/5MDو≥05/0P(411منطقه

)=47/2MDو≥05/0P(812منطقه

11 )05/0P≤27/3وMD=( 10منطقه

12 )05/0P≤27/3وMD=(

 نيز حاكي از اين است كه ميانگين نمره اجرايي مديران دانشگاه LSDنتايج آزمون پيگردي

12 از منطقه1منطقه،)=92/3MDو≥05/0P(11 از مديران منطقه1آزاد اسالمي منطقه

)05/0P≤77/3وMD=(،4 از منطقه5منطقه)05/0P≤59/4وMD=(،11از4منطقه)05/0P≤

و≥05/0P(12 از مناطق8 منطقه،)=26/5MDو≥05/0P(12 از منطقه5منطقه،)=31/5MDو

47/2MD=(11 از منطقه10، منطقه)05/0P≤27/3وMD=(12 از منطقه10، منطقه)05/0P≤و
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27/3MD=(5 از مديران مناطق4 حال ميانگين نمره مديران منطقهدر عين.، بزرگتر است

)05/0P≤59/4وMD=(5 از مديران منطقه11، منطقه)05/0P≤31/5وMD=(از11، منطقه

و≥05/0P(1 از مديران منطقه12، منطقه)=32/3MDو≥05/0P(10 مديران منطقه

57/3MD=(5 از مديران منطقه12، منطقه)05/0P≤26/5وMD=(6 از مديران منطقه12، منطقه

)05/0P≤72/1وMD=(8 از مديران منطقه12، منطقه)05/0P≤47/2وMD=(از12، منطقه

.كوچكتر است) =27/3MDو≥05/0P(10 مديران منطقه

ب آيا بين بعد قضاوت بههگر عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي

 داري وجود دارد؟ اوت معنيتفكيك منطقه تف

يك:7جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

مجموع تغيير منابع

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
Fداري سطح معني 

11659/68362/1187/0 254/755 گروهي بين

398/50 504 721/25400 گروهي درون

 515 974/26155 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)187/0( داريو سطح معني)362/1( شده محاسبهFبا توجه به

ب ميانگين نمره قضاوت داري عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاوت معنيهگر

.وجود ندارد

ب آيا بين بعد سطح فكري كلي عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر مديران دانشگاه آزادهنگر

 داري وجود دارد؟ك منطقه تفاوت معنياسالمي به تفكي

يك:8جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

مجموع تغيير منابع

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
Fداري سطح معني 

11798/66503/1127/0 779/734 گروهي بين

455/44 504 196/22405 گروهي درون

 515 975/23139 جمع
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توان قضاوت كرد كه بينمي)127/0( داريو سطح معني)503/1( محاسبه شدهFبا توجه به

ب ميانگين نمره سطح فكري كلي عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاوتهنگر

.داري وجود ندارد معني

ب آيا بين بعد سطح فكري جزئي آهنگر زاد عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر مديران دانشگاه

 داري وجود دارد؟ اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت معني

 خالصه تحليل واريانس يك طرفه:9جدول

مجموع تغيير منابع

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
Fداري سطح معني 

11881/49842/0598/0 690/548 گروهي بين

267/59 505 079/29930 گروهي درون

 516 770/30478 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)598/0( داريو سطح معني)842/0( محاسبه شدهFبا توجه به

ب ميانگين نمره سطح فكري جزئي عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاوتهنگر

.داري وجود ندارد معني

ب آيا بين بعد سطح فكري درون تهنگر فكر مديران دانشگاه آزاد عنوان يكي از ابعاد سبك

 داري وجود دارد؟ اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت معني

يك:10جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

مجموع تغيير منابع

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
Fداري سطح معني 

268/2011/0 11847/214 322/2363 گروهي بين

710/94 510 251/48302 گروهي درون

 521 573/50665 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)011/0( داريو سطح معني)268/2( محاسبه شدهFبا توجه به

م ب لفه سطح فكري درونؤميانگين نمره عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقههنگر

. داري وجود دارد تفاوت معني
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 LSDدي خالصه نتايج آزمون پيگر:11جدول

 نگر ميانگين نمره سطح فكري درون

 منطقه

و اختالف ميانگين سطح معني از مناطق  داري

)=01/7MDو≥05/0P(27منطقه

3)05/0P≤42/7وMD=(

4)05/0P≤67/6وMD=(

7)05/0P≤40/11وMD=(

8)05/0P≤04/7وMD=(

6منطقه

10 )05/0P≤17/7وMD=(

)=13/7MDو≥05/0P(117منطقه

3)05/0P≤58/4وMD=(

4)05/0P≤82/3وMD=(

7)05/0P≤56/8وMD=(

8)05/0P≤19/4وMD=(

12منطقه

10 )05/0P≤17/7وMD=(

نگر نيز حاكي از اين است كه ميانگين نمره سطح فكري درونLSDنتايج آزمون پيگردي

از6،منطقه)=01/7MDو≥05/0P(7 از مديران منطقه2طقه مديران دانشگاه آزاد اسالمي من

7از6هقمنط،)=67/6MDو≥05/0P(4 از منطقه6منطقه،)=42/7MDو≥05/0P(3منطقه

)05/0P≤40/11وMD=(،8 از منطقه6منطقه)05/0P≤04/7وMD=(،من6منطقه 10 طقه از

)05/0P≤17/7وMD=(7 از منطقه11، منطقه)05/0P≤13/7وMD=(3 از منطقه12، منطقه

)05/0P≤58/4وMD=(4 از منطقه12، منطقه)05/0P≤82/3وMD=(7 از منطقه12، منطقه

)05/0P≤56/8وMD=(8 از منطقه12، منطقه)05/0P≤19/4وMD=(10 از منطقه12، منطقه

)05/0P≤32/4وMD= (تر است بزرگ.

،)=42/7MDو≥05/0P(6 از مديران مناطق3 ان منطقهدر عين حال ميانگين نمره مدير

و≥05/0P(6 از مديران منطقه4، منطقه)=58/4MDو≥05/0P(12 از مديران منطقه3 منطقه

67/6MD=(12 از مديران منطقه4، منطقه)05/0P≤82/3وMD=(2 از مديران منطقه7، منطقه

)05/0P≤01/7وMD=(من7، منطقه از7، منطقه)=40/11MDو≥05/0P(6 طقه از مديران

و≥05/0P(12 از مديران منطقه7، منطقه)=13/7MDو≥05/0P(11 مديران منطقه

56/8MD=(6 از مديران منطقه8، منطقه)05/0P≤04/7وMD=(،از مديران8 مديران منطقه 

،)=19/4MDو≥05/0P(12 از مديران منطقه8، منطقه)=02/1MDو≥05/0P(9 منطقه
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12 از مديران منطقه10 مديران منطقه،)=17/7MDو≥05/0P(6 از مديران منطقه10منطقه

)05/0P≤32/4وMD= (كوچكتر است.

بـ آيا بين بعد سطح فكري برون عنـوان يكـي از ابعـاد سـبك تفكـر مـديران دانـشگاه آزادهنگر

؟داري وجود دارد اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت معني

يك:12جدول  طرفه خالصه تحليل واريانس

مجموعع تغييربمنا

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين

 مجذورات
Fداري سطح معني 

11123/61256/1247/0 349/672 گروهي بين

669/48 518 422/25210 گروهي درون

 529 772/25882 جمع

توان قضاوت كرد كه بينمي)247/0(داريو سطح معني)256/1( محاسبه شدهFبا توجه به

ب ميانگين نمره سطح فكري برون عنوان يكي از ابعاد سبك تفكر به تفكيك منطقه تفاوتهنگر

.داري وجود ندارد معني

و نتيجه  گيري بحث
يافته پژوهش حاضر آن است كه بين سبك تفكر مديران دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيـك منـاطق

م  و سطح فكري درون دار وجود دارد، بين ابعاد قانون عنيمختلف تفاوت نگر از ابعاد گذار، اجرايي

و همچنين بين ابعاد قضاوت سبك تفكر مديران به تفكيك منطقه تفاوت معني  گـر، دار وجود دارد

و سطح فكري برون نگر، سطح فكري جزيي سطح فكري كلي  نگر از ابعاد سبك تفكر مـديران نگر

در پـژوهش خـود دريافـت كـه بـين) 1382(كياني. دار وجود ندارده تفاوت معنيبه تفكيك منطق 

و دبيران  و دبيران زن به سبك تفكر اجرايي گرايش دارند سبك تفكر با جنسيت رابطه وجود دارد

در مطالعـه خـود دريافـت كـه بـين) 1380(عربـي. گـذار گـرايش دارنـد مرد به سبك تفكر قانون 

و قضاوتگذ هاي تفكر قانون سبك و مـرد بـا كلـي نگـري آنـان رابطـه ار، اجرايي گر اسـتادان زن

و مرد رابطـه وجـود هاي تفكر قانون وجود دارد ولي بين سبك  گذار، اجرايي، قضاوت استادان زن

نيز در پژوهش خود پي برد كه بين سبك تفكـر مـديران بـا كـارايي آنـان) 1378(پايكاري. ندارد

ج  ــين ــا ب ــدارد رابطــه وجــود دارد ام ــديران رابطــه وجــود ن ــا ســبك تفكــر م ــسيت ب ــين،. ن همچن

گـذار، قـضايي، سلـسله هاي تفكـر قـانون در مطالعات خود دريافت كه بين سبك) 1380(پور امامي
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و آزادمنشانه دانش و دانشجويان در گروه مراتبي هاي مختلف سني رابطه وجود دارد، سطح آموزان

و تحصيالت با سبك تفكر رابطه معني و پيشرفت تحصيلي با سبكدار و بين جنسيت هاي جود دارد

. تفكر رابطه وجود دارد

و نـوع مدرسـه بـا عملكـرد) 1378(عالوه بـر آن، برخـوردار پـور دريافـت كـه اثـر كلـي سـن

كلي دانش و عادي در دو سبك تفكر و جزيي آموزان تيزهوش به نگر كه طوري نگر متفاوت هستند

ا دانش . اند آموزان عادي استفاده كردهز اين دو سبك تفكر بيشتر از دانشآموزان تيزهوش

و رهبري در همه زمينه و حياتي است نياز به مديريت هاي فعاليت اجتماعي، امري محسوس

و نابودي مي و رهبري اليق، روبه كاهش و مادي بدون هدايت رود اما در اين ميان منابع انساني

مس نوان ادارهع مديران آموزش عالي به و واحدهاي دانشگ والن سازمانئكنندگان، يا اهي عامل ها

و تأمين نيروي انساني ديگر نهادهاي توليدي كننده آماده اصلي تعيين و خدماتي در جامعه سازي

به. هستند و نقش نظام آموزش عالي و با توجه به اهميت ويژه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

ها، فعاليت اساسي صورت وري است تا در جهت بهتر كردن كيفيت اين نظامسياسي جامعه ضر

و از هدررفتن سرمايه و مادي جلوگيري شود گيرد .هاي انساني

م مديران ممكن است توانايي هاي تفكر شابهي داشته باشند ولي داراي سبكهاي كمابيش

و جامعه هميشه با توجه به توانا آنهاي يكسييمتفاوت هستند يك ان افراد، در مورد جور ها

مي قضاوت نمي . گيرند كند بلكه افرادي كه داراي سطوح باالي توانايي هستند مورد قضاوت قرار

مي علي با شود توانايي نيست بلكه انطباق سبك رغم اين واقعيت آنچه مطرح هاي تفكر آنان

ميغالباً وظايفي را كه به افراد. وظايفي است كه برعهده دارند مي محول توان طوري ارائه شود

آن. انطباق داشته باشدهاي تفكرشان نمود كه با سبك آن يا اين كه ها سبك تفكرشان را متناسب با

توانند اما اگر افراد توانايي الزم در زمينه خاصي را نداشته باشند هرگز نمي. وظايف تعديل نمايند

هاي تفكر به فرد كمك درك سبك.يير دهندشانس اين را داشته باشند كه رويكردشان را تغ

و برخي ديگر متناسب كند تا بهتر دريابد كه چرا بعضي از فعاليت مي ها براي او متناسب هستند

و اينكه چرا در انجام يك مسئوليت احساس خوشايندي به آنان دست مي در نيستند دهد ولي

.)1997استرنبرگ،(شود مسئوليتي ديگر اين احساس ديده نمي

و كارهايي را به عهده بگيرند كه از افراد با سبك تفكر اجرايي مايلند از مقررات پيروي كرده

و سازماندهي شده است قبل طرح و بسياري اين سبك تفكر در محيط. ريزي از هاي آموزشي

ميهاي حرفه هم ديگر مورد استقبال افراد قرار براوگيرد، زيرا افراد مجري ها گفته دانه آنچه را كه
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مي مي مي شود انجام و فرامين را دنبال و غالباً هم با خوشرويي آنها دستورات را دهند و خود كنند

مي براساس شيوه مي اي كه سازمان آنها را ارزيابي مثالً برحسب اينكه. دهند كند، مورد ارزيابي قرار

تا ديگران از آنها چه خواسته و آنان به اند هاي كلي سبكطورهب.اند انجام دادهخوبي چه حد آن را

مديران. ال مختلفي ارائه شودهاي متفاوت يك شغل، به اشك مختلف ممكن است با توجه به جنبه

ي باشد اما در سطوح باالتر مديريتيتر الزم است كه سبك تفكرشان اجرا هاي پايين رده

مي عملكردهاي قانون و قضاوتي بيشتر دنبال  در هر شغلي كه ملزومات در واقع. شود گذاري

ويهسبكي، همگام با افزايش سطح عملكرد تغيير كند، مباحث جدي را دربار  چگونگي انتخاب

.كند انتصاب افراد در سلسله مراتب مشاغل مطرح مي

، عسلي نباتي)1384(، رحمتي)1378(هاي فراواني از جمله پايكاري با توجه به پژوهش

ر)1384( و عملكرد آنان انجام شده است، ابطه سبك تفكر مديران با بهره، كه در مورد وري

و به شود كه با توجه به نقش دانشگاه آزاد در سيستم آموزش عالي ايران براي انت پيشنهاد مي صاب

و با توجه به سبك كارگماري مديران در رده هاي مختلف مديريتي، ابتدا سبك تفكر آنان سنجيده

م تفكر آنها سمت ديريتي مناسب واگذار شود كمااينكه اين مطلب در پژوهش استرانبرگ هاي

با عالوه بر آن با توجه به اينكه سبك. به اثبات رسيده است) 1997( هاي تفكر قابل آموزش هستند،

و با توجه به ويژگي آموزش در هاي مناسب مديريتي الزم براي سمت هاي مناسب هاي مديريتي

راد با سبك تفكر مورد انتظار براي مديريت واحدهاي مختلف دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، اف

. كيفيت نظام آموزش عالي شوديشوند كه باعث ارتقا تربيت مي

 منابع فارسي
س• و هاي تفكر در دانش بررسي تحولي سبك.)1380(.امامي پور، و دانشجويان آموزان

د و پيشرفت تحصيلي، پايان نامه كترا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رابطه آن با خالقيت

و تحقيقات .علوم

ف•  رابطه سبك تفكر مديران با كارايي آنان در مدارس متوسطه.)1378(.پايكاري،

. شهرستان كرج، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

م• مديريتي آنان از هاي تفكر مديران با انجام وظايف رابطه سبك.)1384(.عسلي نباتي،

هاي دخترانه شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نظر دبيران دبيرستان

.اسالمي واحد رودهن
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پ•  بررسي رابطه بين سبك تفكر دبيران با كارايي آنان در مدارس).1382(. كياني،

اسالمي واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد. شهر تهران. متوسطه شهر قدس

.تهران مركزي

ع• و تفكر منطقي).1361(. شريعتمداري، .انتشارات پيوند: تهران. پرورش روح علمي

ع• و دامنه).1380(.عربي،  رابطه سبك تفكر استادان دانشگاه آزاد اسالمي با سطوح

.كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن پايان نامه. فكري آنان

زبرخودارپو• سه بررسي رابطه توانش).1378(. ر، با هاي و الگوهاي تفكر گانه ذهني

و دبيرستان پيشرفت تحصيلي دانش و عادي شهر تهران، آموزان راهنمايي هاي تيزهوش

.پايان نامه كارشناسي ارشد

فا• انوان فن).1374(. ژه، و : تهران. حسن نعمتي:ترجمه. هنر خالقيت در صنعت

.رانتشارات اميركبي

ز• و جو سازماني با بهره.)1384(.رحمتي، وري بررسي رابطه سبك تفكر مديران

و پرورش شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد  كاركنان ادارات آموزش

.اسالمي واحد رودهن

 منابع انگليسي
• Strenberg, R. J. (1997). Thinking styles. Cambrige university Press. 
• Su- Chao Chang, M. S. L. (2006). Relationships among personality 

Traits, Job characteristics, job satisfaction and organizational 
commitment- an empirical study in Taiwan. The Business Review, 
Cambridge.The business Review, Vol. 6, Iss.  pgs.1,201. 

• Ermel, D. M. (1992). The Relationship Between Selected subscales in 
Sternberg’s thinking styles and field independence. MAI 32/03, P. 
797, Jun 

 



1388 بهار، دومهاي تازه در علوم تربيتي، سال چهارم، شماره فصلنامه انديشه  28


