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  هاي تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیري سبکي رابطه ارزیابی
  ] 1[در شهرستان ایالم با خالقیت مدیران

 ناصر سراج خرمی

  مسعود برومند نسب
  اعظم عبدالهی

  چکیده
، تحمـل ابهـام و خطرپـذیري بـا خالقیـت مـدیران       هاي تفکـر سبکي رابطه ارزیابیهدف پژوهش حاضر 

آمـاري   يجامعـه . از نوع همبسـتگی بـود   ،توصیفی روش پژوهش .استایالم  ستانآموزش و پرورش شهر
فرمول کـوکران و  نفر بودند که با استفاده از  300ایالم به تعداد  ستانمدیران آموزش و پرورش شهر يکلیه
انتخـاب   1389 -1388در سال تحصـیل نوان نمونه مدیر به ع 98تعداد  ،سادهگیري تصادفی روش نمونهبه 

هاي تفکر اسـترنبرگ و اگنـر، تحمـل ابهـام     سبک نامه پرسشچهار هاي پژوهش  ر گردآوري دادهابزا. شدند
از  هـا  و آزمـون فرضـیه  هـا  ادهبراي تجزیـه و تحلیـل د   .، خطرپذیري آیزنک و خالقیت رندسیپ بودبودنر

ینان بین اطم درصد 95نتایج نشان داد که با . شداستفاده  هون چند متغیریضریب همبستگی پیرسون و رگرس
. دار و معکوس وجود داردامعني گر با خالقیت مدیران رابطهی و قضاوت، اجرایگذارهاي تفکر قانونسبک

بــین  .جــود داردو p>05/0در ســطح داريامثبــت و معنــي بــین تحمــل ابهــام و خالقیــت مــدیران رابطــه
گـذاري، اجرایـی،   نهاي تفکر قـانو بین سبک .داري وجود نداردامعني خطرپذیري با خالقیت مدیران رابطه

وجود  p>05/0داري در سطح امثبت و معني گانهچندي تحمل ابهام با خالقیت مدیران رابطه و گر قضاوت
  .دارد
 .خالقیت، خطرپذیري ،ابهامتحمل  ،هاي تفکرسبک :کلیدي گانواژ

  )بیان مسأله و اهمیت موضوع(مقدمه
محیط  براند به کمک فکر خود توانسته هاانسان .ویژگی اساسی انسان برخورداري از قدرت تفکر است

در مورد  خودي افراد با سبک ویژه. و به حیات خود ادامه دهند وندلط شپیچیده و متغیر محیط مس
گیري کار هب اي برايبلکه شیوه ،نیستمترادف اصطالح سبک با توانایی  .کنندفکر میچگونگی انجام کارها 
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مسئولي کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی و نویسنده 
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فرد داراي سبک تفکر اجرایی، معتقد است  استرنبرگ).Strenberg, 1988: 22(توانایی فرد است
اختراع گذاري تمایل به ایجاد،  دهد و فرد داراي سبک تفکر قانونشود، انجام میچه را که به او گفته می آن

گر تمایل به فرد داراي سبک تفکر قضاوت. دهدو طراحی کارها دارد و کارها را به روش خود انجام می
هاي کمابیش تواناییمدیران در فرایند مدیریت مدرسه، ممکن است . وت و ارزیابی افراد و کارها داردقضا

هاي یکسان افراد، وجه به تواناییهاي تفکر متفاوت هستند و با تولی داراي سبک ؛مشابهی داشته باشند
مورد  ،بلکه افرادي که داراي سطوح باالي توانایی هستند ،کندقضاوت نمی سانها یکدر مورد آنجامعه 

هاي  بلکه انطباق سبک ،شود توانایی نیستچه مطرح میرغم این واقعیت آنعلی. گیرندقضاوت قرار می
توان طوري می ،شودغالباً وظایفی را که به افراد محول می. دارندتفکر آنان با وظایفی است که بر عهده 

ها سبک تفکرشان را متناسب با آن وظایف تعدیل یا آن انطباق داشته باشدآنان ر تفک ه نمود که با سبکایار
داشته  رویکردتغییر س توانند شانهرگز نمی نداشته باشند توانایی الزمخاصی  ينمایند اما اگر در زمینه

ها براي او متناسب هستند تالیکند بهتر دریابد چرا بعضی فع هاي تفکر به فرد کمک میدرك سبک. باشند
- یک مسئولیت احساس خوشایندي به آنان دست میدادن انجام  دریا چرا  و برخی دیگر متناسب نیستند

  ).25: 1388، ناظمبه نقل از  ؛1997 استرنبرگ،(در مسئولیتی دیگر این احساس دیده نمی شود ولی؛ دهد
 ,Sweeny & Owen(شـروع شـد   1950شناسـی آن از سـال    تحقیق در مورد ابهـام و عناصـر روان       

2002, Norton, 1975: 608(.     شناسـی   تحمل ابهام یک متغیر شخصـیتی اسـت کـه در ادبیـات روان
بـه نـوع    ،در واقـع  .داده است هاي گوناگون نشانهاي مختلف، خود را به شکلاستنباط يجدید به واسطه

تحمل ابهام بـه عنـوان مکانیسـمی در    از توانند  مدیران مدارس می .تواند مورد ارزیابی قرار گیردخاصی می
ایـن   .استفاده کننـد دهد، هاي مبهم که اغلب در محیط مدارس رخ میدر موقعیتبهتر گیري تصمیم راستاي

 در توانـد تـأثیر زیـادي   دهنـد، مـی  موضوع که مدیران چگونه با ابهام سر و کار دارند یا واکنش نشـان مـی  
ل پیچیـده  یدهد که بـا مسـا   تحمل ابهام به مدیران اجازه میچنین، هم. داشته باشدمدیریت مدیران ي  تجربه

احتمـال افـزایش وجـود یـک      درگیر شوند، داراي ذهن باز براي پذیرش نظـرات مختلـف و بـه دنبـال آن    
  ).Bennet, 1990, Norton, 1975: 608(موقعیت جدید شوند

گذارد گیري تأثیر مییکی از عواملی که بر تصمیم. مدیریت است ي اصلیترین وظیفهگیري مهمتصمیم     
خدمتي مدیران در طی دوره. گیري ریسکی استهاي تصمیمتچگونگی برخورد مدیران نسبت به موقعی 

 سازوکارهاییاین تصمیمات  واقع، در. بگیرندکه باید تصمیمات استراتژیکی  شوندمی مواجههاییبا موقعیت
اجراي این  به منظورهاي مورد نیاز و سیاست وظایف محولهشامل تعریف و تعیین نوع فعالیت سازمان، 
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 دخالت، عوامل زیادي هاگیريتصمیماین گونه در . هستندبراي رسیدن به اهداف نهایی سازمان تصمیمات 
قبول خطر همیشه با شناخت خطرات و تجزیه و  .استیکی از این عوامل میزان خطرپذیري مدیر  .دارند

آوري شده ناي اطالعات جمعشود و مدیران بر مبتحلیل آنها بر مبناي میزان اثرگذاري بر سازمان شروع می
گیري در مورد خطر  از طریق برآورد خطر، میزان خطر، سنجش خطر، تصمیم آن، ارزیابیبه وآگاهی 

  ).Bueara, 2006: 291(پردازند می
جا که از آن .کندشناسی ظهور میعنوان حالتی روانی و ذهنی در قلمرو علم روانه ، خالقیت باز سویی     

ي ایجاد و پـرورش خالقیـت در محـدوده   شود، عامل ها انجام میها در سازمانکار و فعالیت انساني عمده
توانـد توانـایی و اسـتعداد    مـدیریت مـی   .)153: 1382، و دیگـران  علوي(گیردعلم و هنر مدیریت قرار می

نوآوري را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند یا رفتار وعملکردي داشته باشد که مانع نوآوري  خالقیت و
کـاهش   ؛تحمل مخـاطره  :کنندد موارد زیر را امکان پذیر افراد خالق بایمدیران براي پرورش  .کارکنان شود

تمرکز بر نتایج تا  ؛تحمل تضاد ؛هاي غیر عملیتحمل راه ؛قبول ابهام ؛کاهش تقسیم کار زیاد ؛ل بیرونیکنتر
  .)227: 1382سید جوادین،(هاي کاريگسترش گروه و ایجاد نظام مشارکت جو ؛ارتباط همه جانبه ؛ابزارها

هـاي او  اسـتراتژي  تواندمیی فرد با سبک تفکر یین تحقیق باید اشاره کرد که آشناانجام ا براي تأکید بر     
. هـاي اشـتباه شـود    گیريو بدین ترتیب سبب کاهش تصمیم هدگیري و حل مسأله گسترش درا در تصمیم

بـا   ،یاز طرفـ  .توان تغییـرداد میاي مهم باشد، سبک تفکر را  دیگر اینکه وقتی تغییر براي رشد حرفه ينکته
هاي افراد، الزم است مدیران با ایجاد امکانات متناسب با  گذاري سبک تفکر بر رفتار و فعالیتتوجه به تأثیر

در . هـا مهیـا سـازد    شخصی و سـازمانی آن  نوآوري و خالقیت، براي پیشرفت سبک تفکر هر فرد، زمینه را
هاي شغلی، شناخت سـبک  ها و موفقیتبینی انتخاب ست براي پیشتأیید این مطلب، استرنبرگ نیز معتقد ا

جا که مطالعه و تحقیق در مورد سبک تفکر و خالقیت براي حرکـت بـه سـوي    از آن. تفکر افراد مهم است
آشـنایی   ي و در این حرکت، آگاهی و آمادگی در زمینـه  داردضرورتی روزافزون اصالح آموزش و پرورش 

الزم است مدیران آموزشی با ایـن مفـاهیم آشـنا     ،بنابراین ؛ي داردزیادت خالقیت اهمیتفکر و هاي با سبک
در شهرستان ایـالم   اما کمبود مطالعه و تحقیق ؛هاي اجرایی استفاده کنندتها در موقعیشوند تا بتوانند از آن

ي افـراد  اهـ تحمل ابهام و خطرپذیري کـه از ویژگـی   يدو مؤلفهپیرامون سبک تفکر و خالقیت سازمانی و 
هـا در مـدیریت    آني بررسـی رابطـه   بـا هـدف   تـا را بر آن داشت  ان ، پژوهشگرهستندداراي ذهن خالق 

ي کـاربرد در عمـل و همـین طـور     بتواند سنگ بناي مناسـبی بـرا   و دادهپژوهش حاضر را انجام  ،آموزشی
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هـاي تفکـر،   این است که آیا بین سـبک  پژوهشدف از انجام این ه .اي براي کارهاي بعدي فراهم آورد پایه
  ساده و چندگانه وجود دارد؟ ي تحمل ابهام و خطرپذیري با خالقیت مدیران رابطه

  ي تحقیقپیشینه
 يبـه وسـیله  در تحقیقـی کـه   . هاي تفکر با متغیرهاي متعددي مورد بررسی قرار گرفته استسبکي رابطه

هاي تفکر و مفـاهیم خالقیـت در دانشـجویان دانشـگاه انجـام شـد،       با عنوان سبک) 2011( چانگ و ژانگ
در پژوهش دیگري که توسط . هاي تفکر و خالقیت ارتباط معناداري وجود داردمعلوم گردید که بین سبک

هـاي خودارتبـاطی کـه روي    هـاي تفکـر در  توانـایی    بینی سـبک  با عنوان بررسی قدرت پیش) 2010(ژانگ
رایـی، محافظـه   اج(مشخص شد که از بـین سـه سـبک    ،ها انجام گرفتو مدیران ارشد دانشگاه دانشجویان

بسـرن   .ددارهاي فراشـناخت  ییبینی خالقیت و توانا سبک تفکر اجرایی قدرت پیش) گذارانهکارانه و قانون
هاي ذهنـی  هاي تفکر و دیدگاهبررسی ارتباط بین سبک«در پژوهش مشترك خود با عنوان ) 2010(1و ازمیر

مدار بوده و ارتباط مثبتـی   ن این مقطع بیشتر قانوناکه معلم :ندبه این نتیجه دست یافت »دبستانین پیشامعلم
در ) 2010(2ایرداج و آسرک .ن وجود داشته استاهاي ذهنی معلمو انواع دیدگاه هاي سبک تفکربین دیدگاه

-گویی و تفکر منشعب که روي دانش آموزان پایه هاي بذلهپژوهش مشترك خود با عنوان ارتباط بین سبک

گـویی،   که بین چهـار سـبک بذلـه    رسیدندنتیجه این ششم، هفتم و هشتم مدارس ترکیه انجام دادند، به ي 
در پژوهش خود با عنـوان  )2009(و ژانگ 3هایجینز. داري وجود داردانوآوري و خالقیت ارتباط منفی و معن

گـذار از بـین سـه    که تنها سبک تفکر قانون رسیدندنتیجه این به  »سانیمشاغل نیروي ان وهاي تفکر سبک«
در پـژوهش  ) 2009(4چـایرا . افراد مؤثر استي بر عملکرد خالقانه) گرگذار، اجرایی و قضاوتقانون(سبک

در تحقیـق عبدالـه   . ت در دانشجویان دانشگاه برن دست یافـت هاي تفکر و خالقیخود به ارتباط بین سبک
چندگانـه وجـود   ي هاي تفکـر رابطـه  نشان داده شد که بین سبک) 1388(و حسینی هفشجانی) 1386(زاده
  .دارد
پژوهشگران متعددي ارتباط بین تحمل ابهـام را بـا متغیرهـاي متعـددي مـورد بررسـی قـرار         ،چنینهم     
 ام و خالقیـت کارکنـان  میـان تحمـل ابهـ    يدر پژوهش خود با عنوان رابطه) 2009(5کالري و راب. اند داده

مریکا به این نتیجه دست یافتنـد کـه ارتبـاط مثبتـی بـین تحمـل ابهـام و        آ ينظامی ایاالت متحده ي مدرسه

                                                
2. Beceren & Ozdemer  
3. Cayirdag & Acar  
4. Higgins  
5. Chiara   
6. Clary & Rob  
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تحمـل ابهـام و   ي رابطـه «در تحقیقی با عنوان ) 2007(1فرانک زیناسنی. خالقیت کارکنان نظامی وجود دارد
به این صورت که افـرادي کـه    ؛مثبت وجود داردي رابطهت ، نشان دادکه بین تحمل ابهام و خالقی»خالقیت

 76عملکرد خالقیـت  ) 1984(2کامادنا .آفرینندبیشتري می يهاي خالقانهتحمل ابهام بیشتري دارند، داستان
دانشجوي کارشناسی را مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که تحمـل ابهـام در ارتبـاط مثبـت بـا تعـداد       

مثبتی بین تحمـل ابهـام    يرابطه) 1990(3تیگانو ).Zenasni, 2007: 4(خالقانه استهاي تولیدي و  ایده
مهمی بین تحمـل  ي پی به رابطه) 1997(4فورنهام). Ibid:4(شان نشان دادخالقیت ي ن و میزان نمرهامعلم

هـاي رفتـار    وي دریافت که بین تحمل ابهـام و بعضـی از جنبـه   . هاي سورئالیست برد ابهام و برتري نقاشی
  ).Ibid:4(وجود داردمثبتی ي رابطهخالقیت 

و هـم بـه فرهنـگ    ) عامـل فـردي  (پذیري فردن دادند که رفتار خالق هم به خطرنشا 5شلی و گیلسون     
تحقیقـات وودمـن، سـایر و    ). Rice, 2006: 239(مربـوط اسـت   ،محیطی که فرد در آن کـار مـی کنـد   

پذیر با خالقیـت افـراد    عقالئی، مشارکتی، حمایت کننده و ریسکنشان داد که بین فرهنگ ) 1993(6گریفین
  ). 140: 1384، دیگرانقهرمان تبریزي و (مثبت وجود داردي رابطه
در پژوهش خود به ارتباط بین اثرات فردي و محیطی خالقیت در خالقیت دانشجویان ) 2007(7ویهووا     

بـا عنـوان خالقیـت در سـطوح      یپژوهشـ در  ،)2009(8چائو یونـگ و هیـو  . دانشجویان چینی دست یافت
، بـه ایـن نتیجـه دسـت     جمله شانگهاي، هنگ کنگ و تـایوان  آموزش ابتدایی در شهرهاي مختلف چین از

توانند به عنوان موانعی در آمـوزش، یـادگیري و پیشـرفت خالقیـت بـه شـمار       یافتند که عوامل محیطی می
  .روندب

  تحقیق هايهفرضی
  ؛با خالقیت مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایالم رابطه وجود داردگذارانه بین سبک تفکر قانون. 1
  ؛بین سبک تفکر اجرایی با خالقیت مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایالم رابطه وجود دارد. 2
  ؛گر با خالقیت مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایالم رابطه وجود داردسبک تفکر قضاوت بین. 3
  ؛ش شهرستان ایالم رابطه وجود داردالقیت مدیران آموزش و پروربین تحمل ابهام با خ. 4
  .خطرپذیري با خالقیت مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایالم رابطه وجود دارد بین. 5

                                                
1. Franck Zenasni  

  2. Camadena  
3. Tigano  
4. Furenham  

5. Sheely& Gilson  
6. Woodman,Sawyer& Griffin  
7. Weihu  
8. Chu-ying&Hui  
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  گیري نمونهآماري وي جامعه، تحقیق روش
هاي تفکر، تحمل ابهـام و خطـر   بین متغیرهاي سبکي این پژوهش به دنبال شناخت رابطه جا کهاز آن     

یـک پـژوهش توصـیفی از نـوع همبسـتگی محسـوب       ، روایـن  ازهسـت؛  پذیري با متغیر خالقیت مدیران 
مـدارس   ي ی و متوسـطه مدیران مـدارس ابتـدایی، راهنمـای    يکلیهشامل آماري  يجامعه ،چنینهم. شود می

با استفاده از فرمـول کـوکران    .بودند)1389-1388در سال تحصیلی (نفر 300تعداد بهم شهرستان ایال دولتی
-ها بین آننامه پرسشمدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند و  98گیري تصادفی ساده، تعداد و به روش نمونه

  .ها توزیع گردیدند
  هاآوري دادهابزار گرد

. هایی با سـؤاالت بسـته اسـتفاده شـد    نامه پرسشهاي مورد نیاز، از در این پژوهش براي گردآوري داده     
سبک تفکر اسـترنبرگ و   ينامه پرسشگر از گذار، اجرایی و قضاوتسه سبک تفکر قانون گیرياندازهبراي 
از  تحمـل ابهـام   متغیـر  در مـورد  .استفاده شده است ايپرسش و به صورت هفت گزینه 24 با )1969(اگنر

داراي  و شـده   اسـتفاده اي پرسش و به صورت شش گزینـه  16با  )1962(1بودنر تحمل ابهام ي نامه پرسش
متغیـر خطرپـذیري از   ي  دربـاره  .شـود خـتم مـی  بسیار مخـالفم   بهطیفی است که از بسیار موافقم شروع و 

اسـتفاده شـده   ) بلـی و خیـر  (اي  به صورت دو گزینـه  الؤس 30 با)1960(2پذیري آیزنک خطري نامه پرسش
که ) 1380، مقیمیي ترجمه  ؛1979(3خالقیت رندسیپي نامه پرسش استفاده ازمتغیر خالقیت نیز با  .است

  .، استفاده شده استباشدگزینه می 5ي هر ماده داراو ماده 50دارايکه 
  ها  روش تجزیه و تحلیل داده

سـطح  کـه  با توجـه بـه ایـن   . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  Spss 18افزارداده ها با استفاده از نرم     
ي بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده شـده   تعیین رابطهاي بوده براي ها فاصلهسنجش متغیر

گـذار، اجرایـی،    سـبک تفکـر قـانون   (بـین  ي همزمان متغیرهـاي پـیش  در ادامه به منظور تعیین رابطه. است
ن چندگانـه بـه روش   از رگرسـیو ) خالقیت مدیران(بر متغیر مالك ) گر، تحمل ابهام و خطرپذیريقضاوت

  .استفاده شدگام به گام 
  اعتبار و پایایی

                                                
1. Budner  
2. Eyzenck  
3. Randsipp  
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نامـه از اعتبـار   هاي استاندارد، براي تعیین اعتبار پرسشنامهدر این تحقیق، با توجه به استفاده از پرسش     
مقـدماتی بـه    يآوري شـده از یـک نمونـه   هاي جمعچنین، با استفاده از دادههم. صوري استفاده شده است

در مـورد هـر چهـار متغیـر     . از آلفاي کرونباخ استفاده گردیدنامه  پرسشجهت آزمون پایایی  ،نفر 30تعداد 
  .باشد ها مینامهبود که حاکی از پایایی قابل قبول پرسش 80/0مورد مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ بیش از 

  هاي پژوهشافتهی
  ها آزمودنی يحداکثر نمرهمیانگین، انحراف معیار، حداقل و : )1(يشماره جدول

گذار میانگین و انحـراف   شود در متغیر سبک تفکر قانونمالحظه می )1(يشمارهطوري که در جدول انهم
، در درصـد  817/0و  48/5سبک تفکر اجرایی ، در متغیر درصد 23/1و  98/4معیار، به ترتیب براي مدیران 

درصـد   483/0و  98/2، در متغیر تحمل ابهام مـدیران  در صد 677/0و  62/5گر متغیر سبک تفکر قضاوت
 27/2و در متغیر خالقیت میانگین و انحراف معیار به ترتیــب  درصد  134/0و  37/1در متغیر خطرپذیري 

  .بوده استدرصد  370/0و 

شده که در جـدول   هاي اول تا پنجم این پژوهش از ضریب همبستگی ساده استفادهفرضیه به منظور آزمون
  . است آمده )2(ي شماره

  
  
  

   

  هاي آماريشاخص  متغیر
    ها آزمودنی

تعداد   حداقل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین
  )n(مونهن

  98  00/7  3  23/1  98/4  مدیران  گذارتفکر قانونسبک
  98  00/7  5  817/0  48/5  مدیران  تفکر اجراییسبک
  98  00/7  2  677/0  62/5  مدیران  گرتفکر قضاوتسبک

  98  00/4  1  483/0  98/2  مدیران  ابهامتحمل 
  98  70/1  1  134/0  37/1  مدیران  خطرپذیري

  98  34/3  1  370/0  27/2  مدیران  خالقیت
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تحمل ابهام و  گر،قضاوت اجرایی، گذار،هاي تفکر قانونضرایب همبستگی ساده بین سبک: )2(يشماره جدول
  پذیري با خالقیت مدیرانخطر

  هاي آماري شاخص
  بین متغیرها ي رابطه

  

ضریب 
  )r(همبستگی

سطح 
  )p(معناداري

تعداد 
  )n(نمونه

  98  012/0  -25/0  بین سبک تفکر قانون گذار با خالقیت ي رابطه

  98  005/0  -28/0  بین سبک تفکر اجرایی با خالقیت ي رابطه

  98  049/0  -20/0  بین سبک تفکر قضاوت گر با خالقیت ي رابطه

  98  045/0  20/0  خالقیتبین تحمل ابهام با  ي رابطه

  98  605/0  05/0  بین خطرپذیري با خالقیت ي رابطه

هـا بـه صـورت ضـرایب     هـاي فرعـی مربـوط بـه آن     هاي اول تا پنجم و فرضیه هاي مربوط به فرضیهیافته
مشاهده ) 2( ي شماره طوري که در جدولهمان .اندنشان داده شده )2( ي همبستگی ساده در جدول شماره

و  p/= 012(داري وجـود دارد امعنـ منفـی   يو خالقیت مـدیران رابطـه   گذاربین سبک تفکر قانون ،شود می
25/0-  =r.( بـه همـان انـدازه     ،یابـد گـذار مـدیران افـزایش مـی     عبارت دیگر، هر چه سبک تفکر قانون به

نتـایجی کـه در    بـا توجـه بـه   چنین، هم .گردداول تأیید می يفرضیه ،بنابراین .یابدمیخالقیت آنان کاهش 
منفـی  ي بـین سـبک تفکـر اجرایـی و خالقیـت مـدیران رابطـه        ،نشان داده شده است) 2( ي شماره جدول

 بـا  به عبارت دیگر، افزایش سـبک تفکـر اجرایـی مـدیران     ).r=  -28/0و  p=005/0(داري وجود داردامعن
شـماره  نتایج جدول  چنین،هم .گردددوم تأیید میي فرضیه ،بنابراین. خالقیت آنان همراه شده است کاهش

داري مشـاهده  امنفـی معنـ   يگـر و خالقیـت مـدیران رابطـه     دهد بـین سـبک تفکـر قضـاوت    نشان می) 2(
گر مدیران، خالقیت آنان  عبارت دیگر، با افزایش سبک تفکر قضاوت به ).r=  -20/0و  p=049/0(شود می

با توجه به نتایج ایـن جـدول مالحظـه     ،چنینهم. گرددسوم تأیید می يفرضیه ،بنابراین .یافته است کاهش
=  20/0و  p= 045/0(شـود داري مشاهده میاعنم مثبت يبین تحمل ابهام و خالقیت مدیران رابطه شودمی

r.( یابد به همان اندازه خالقیت آنـان افـزایش پیـدا    به عبارت دیگر، هر چه تحمل ابهام مدیران افزایش می
 )2( ي شـماره ر جـدول  د وجه به نتایجی کـه تبا  ،چنینهم .گرددچهارم تأیید میي  فرضیه ،بنابراین .کندمی

و  p=605/0(شـود داري مشاهده نمیامثبت معني شود بین خطرپذیري و خالقیت مدیران رابطهمالحظه می
05/0  =r .(شودپنجم تأیید نمی يفرضیه ،بنابراین.  
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اسـتفاده شـده اسـت و    گام به گـام  از رگرسیون چند متغیري با روش  مدل تجربی تحقیق،به منظور آزمون 
  .ه شده استیارا )3(دست آمده در جدول شماره ه نتایج ب
، تحمل ابهام و  هاي تفکر سبک(بین  ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهاي پیش :)3(شماره دولج

  2و مرحله اي 1هاي ورود با خالقیت مدیران با روش) پذیري خطر
همبستگی   شاخص آماري  الف

  چندگانه
MR  

ضریب 
  تعیین
R2  

  Fنسبت 
  pاحتمال

  )(ضرایب رگرسیون 
متغیر 
  مالك

  متغیرهاي
  پیش بین 

1  2  3  4  

ت
القی

خ
  

سبک ـ 1
  گذارقانون

25/0  06/0  
56/6=F  
012/0p=  

25/0- =  
56/2- =t  

012/0p=  
      

سبک ـ 2
  اجرایی

30/0  09/0  
70/4=F  
011/0p=  

12/0- =  
99/0- =t  

321/0p=  

20/0- =  
64/1- =t  

103/0p=  
    

سبک ـ 3
  گرقضاوت

30/0  09/0  
24/3=F  
026/0p=  

14/0- =  
11/1- =t  

266/0p=  

14/0- =  
91/0- =t  

365/0p=  

08/0- =  
61/0- =t  

540/0p=  
  

  تحملـ 4
  ابهام        

33/0  10/0  
80/2=F  
030/0p=  

13/0- =  
05/1- =t  

295/0p=  

13/0- =  
85/0- =t  

398/0p=  

04/0- =  
35/0- =t  

727/0p=  

12/0- =  
19/1- =t  

234/0p=  

  متغیرپیش بین  ب
همبستگی 
  چندگانه

MR  

ضریب 
  تعیین
R2  

  Fنسبت 
  pاحتمال

  )(ضرایب رگرسیون 

  اجراییتفکر سبک 

ت
القی

خ
  

  08/0  28/0  سبک اجرایی
41/8=F  
005/0p=  

28/0- =  
90/2- =t  

005/0p=  

گام شود، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مشاهده می)3(ي شماره طوري که در جدولمانه
هاي تفکر، تحمل ابهـام و خطـر   هاي سبک، ضریب همبستگی چند متغیري براي ترکیب خطی مؤلفهبه گام

دار امعنـ  =005/0pباشـد کـه در سطــح    مـی  R2= 08/0و  MR= 28/0پذیري باخالقیت مدیران برابر بـا  
خالقیـت   سدرصـد واریـان   8، مشخـص شده کـه  )R2(با توجه به مقدار ضریب تعیین  ،بنابراین .باشد می

جـدول مـذکور   » ب«با توجـه بـه قسـمت     ،چنینهم. باشدبین قابل تبیین می مدیران توسط متغیرهاي پیش
تحمـل ابهـام بـه عنـوان      و گـر اجرایـی، قضـاوت   گـذار، تفکر قـانون  هايشود که از میان سبکمشاهده می

                                                
1. Enter 
2. Stepwise  
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باشـد و سـایر   بینی کننده براي خالقیت مـدیران مـی  جرایی پیشابین، تنها متغیر سبک تفکر متغیرهاي پیش
چنـین، ضـرایب   هم .کنندایفا نمی کنندگی خالقیت مدیران نقشی بینیتحمل ابهام در پیش و هاي تفکرسبک

به طـوري  . ها بیشتر استهمبستگی ساده هر یک از آنها از ضرایب گانه براي کل آزمودنیهمبستگی چند
، تحمل ابهام  و خطرپذیري بـه ترتیـب   گر، اجرایی، قضاوتگذارقانونهاي تفکر تگی ساده سبککه همبس

گـذار،  هـاي تفکـر قـانون    سـبک  گانـه در حالی که همبسـتگی چند  است؛ 20/0 و -20/0،  -28/0،  -25/0
  .باشدمی 33/0 و 30/0، 30/0، 25/0ترتیب م به ، تحمل ابهاگر اجرایی، قضاوت

  گیرينتیجه
بـا  گـر   ، اجرایـی و قضـاوت  گـذار بـین سـبک تفکـر قـانون     هـاي پـژوهش نشـان داد کـه      تحلیل داده     

هــر چــه ســبک تفکــر  ،بــه عبــارت دیگـر  .داري وجــود دارداي معکــوس و معنـ  خالقیـت مــدیران رابطــه 
یابـد، بـه همـان انـدازه خالقیـت آنـان کـاهش        افـزایش مـی   گـر مـدیران  ، اجرایـی و قضـاوت  گـذار قانون
ــی ــد م ــه. یاب ــن یافت ــا ای ــهه ــا یافت ــاي ب ــر ه ــایرداج وآس ــورت) 1988(، اســترنبرگ)2010(ک ، )2005(و ک

ــگ ــگ)2002و2011،2010(ژانـــ ــائول و ژانـــ ــر)2010(، پـــ ــرن و ازمیـــ ــان و )2010(، بســـ ، فـــ
) 2007(، ویهـــووا)2009(هیـــو، چائویونـــگ و )1990(، آمابیـــل)2009(، چـــایرا)2010(همکـــاران

  .همخوانی دارد
هـاي تفکـر افـراد بـا توجـه بـه        توان اشاره کرد که هیچ سـبکی بهتـرین نیسـت و سـبک    چنین، میهم     

یـک مـدیر کارآمـد فـردي اسـت کـه بـا تکیـه بـر سـبک مناسـب            . کنـد تغییـر مـی   آنـان موقعیت و شغل 
فقـط یـک سـبک تفکـر خـاص ندارنـد، بلکـه         افـراد آورد، بهترین بازده را بـراي سـازمان بـه ارمغـان مـی     

تفکـر بـه   . برنـد بـه کـار مـی    نتیجـه  هاي متفـاوت و متعـدد را بـراي رسـیدن بـه بهتـرین       الگویی از سبک
در یــک  در عـین حــال کــه بسـیاري از افــراد   آن،عــالوه بــر . شـود شخصـیت افــراد نیـز نســبت داده مــی  

هـاي ترکیبـی و   م بـه طـور همزمـان از سـبک    بسـیاري هـ   ،کننـد موقعیت از یک سبک تفکـر اسـتفاده مـی   
هـا   فـردي کـه داراي سـبک ترکیبـی اسـت در برخـورد بـا موقعیـت        . کننـد هاي دیگر استفاده میمشیخط

توانـد فراتـر   بـرآوردي دقیـق از سـبک هـاي تفکـر یـک فـرد مـی         ،بنـابراین . دهدعقاید جدید را شکل می
توانـد از ترکیـب دو یـا چنـد      یـک فـرد مـی    ،چنـین هـم  .سـنجد مـی  نامه پرسشاز آن چیزي باشد که یک 

هــاي تفکــر قابــل آمــوزش بایــد در نظــر داشــت کــه ســبک. هــاي تفکــر اســتفاده نمایــدحیطــه از ســبک
 هایشـان توانـایی سـوي الگـوي مناسـب و همسـو بـا       افـراد را بـه   ،دادنتوان بـا آمـوزش    می ،پس .هستند

ــرد ــه انت  . رهنمــون ک ــد از نظــر دور داشــت ک ــه را نبای ــن نکت ــبکای ــأثیر  خــاب س ــاي تفکــر تحــت ت ه
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بــا . والــدین، مدرســه، شــغل و جنســیت افــراد قــرار دارد فرهنــگ، ســن، ســبک تفکــر متغیرهــایی ماننــد
 ــر رفتــار و فع ــه تأثیرگــذاري ســبک تفکــر ب ــعنایــت ب ــا ایجــاد  تالی هــاي افــراد، الزم اســت مســئوالن ب

امکانــات متناســب بــا ســبک تفکــر هــر فــرد، زمینــه را بــراي پیشــرفت و نــوآوري شخصــی و ســازمانی  
  .کنندمهیا 
مثبـت   يچهارم بین تحمل ابهام با  خالقیت مدیران رابطه يفرضیههاي حاصل از  تحلیل دادهبر مبناي      
افزایش تحمل ابهام مدیران با افزایش خالقیـت آنـان همـراه بـوده      ،دیگربه عبارت  .وجود دارد يداراو معن
، )1995(، آمابیـل   )1988(، اسـترنبرگ  )2009(هـاي کـالري و راپ   بـا یافتـه   هاي ایـن فرضـیه  یافته. است

در ) 2007(، زیناسـنی )1990(، تیگـانو )1984(، کامادنـا )1997(، فورنهـام )1970(، مـک آنـاال  )1970(ورنون
هاي افراد که تحمل ابهام را از ویژگی) 1382(هاي سیدجوادین و در داخل کشور با پژوهش خارج از کشور

  .خالق از نظر صاحبنظران مختلف ذکر کرده است، همخوانی دارد
دهد که همبستگی بین خطرپذیري و خالقیـت  ها نشان می دست آمده در بحث یافتهه نتایج ب ،چنینهم     
، شـلی  )2006(هاي تائیبا یافته هاي این فرضیه یافته. م مورد تأیید قرار نگرفتجپني دار نبود و فرضیهامعن

، داننـد  میبه خطرپذیري فرد مربوط را که رفتار خالق ) 1993(، وودمن، سایر و گریفین)2004(و گیلسون 
قیـت و کنجکـاوي ایجـاد    تـوان گفـت بـراي تقویـت خال    ل رد این فرضیه مییدر بیان دال. همخوانی ندارد

یر توانـا بـا ایجـاد    مـد . جستجوي محیط پژوهش و تجربه کردن ضروري اسـت  ،آزمایش ،رصت مشاهدهف
خطرپـذیري معقـول و بررسـی    . تواند نقش مؤثرتري را ایفا کنـد ل گوناگون سازمانی مییحساسیت به مسا

هاي تازه و غیرمعمول، درگیري با پیچیدگی و لذت بردن از این درگیري نیز در رشد خالقیت مـدیران   شیوه
هاي نو و بکر نیازمند اسـتقالل در   و پذیرش طرح خطرپذیريآغاز تصمیمات همراه با  .داردت زیادي اهمی

معیارهـاي   ،مدارسمتأسفانه در نظام آموزش و پرورش کشور ما و به طور اخص در  .اندیشه و عمل است
شوند که بـراي  افرادي انتخاب می. رسد ارد حساب شده و منطقی به نظر نمیمو بیشترانتخاب یک مدیر در 

مدیریت یک تخصص است . مدیریتي تدریس دارند تا تجربه ياند و بیشتر تجربهاین سمت تربیت نشده
اري از مـدیران مـدارس بـراي ایـن     بسـی . که نیازمند تحصیالت آکادمیک و تجربیات فردي و گروهی است

. هاي مدیریتی، به خوبی آشنائی ندارنـد گیريل مربوط به مدارس و تصمیمیاند و با مسا شغل آموزش ندیده
الیق مـوازي در  ترس از عدم امنیت شغلی و سي واسطهه امکان خطرپذیري بدر مدارس ما  ،از طرف دیگر

دهـد نـه رفتارهـاي     سازمانی را بـروز مـی   يمدیر رفتار دیکته شده ،بنابراین. دور نیستکار براي مدیران مق
  .اندکش میخالقانه که قالب تنگ سازمان را به چالش 
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تحمل ابهـام بـا    و هاي تفکربین سبک نشان داد که ضرایب همبستگی چندگانهتحلیل نتایج حاصل از      
گـذار، اجرایـی،   هـاي تفکـر قـانون   از میـان سـبک   ،چنینهم. گانه وجود داردچندي بطهخالقیت مدیران را

بینـی کننـده بـراي خالقیـت      گر، تحمل ابهام به عنوان متغیرهاي پیش بین، سبک تفکر اجرایی پیش قضاوت
ارتبـاط   ازهـاي قبلـی نشـان    هاي این فرضـیه عـالوه بـر تأییـد پـژوهش      به طور کلی یافته .باشد مدیران می

و )1386(هـاي عبدالـه زاده   بـا یافتـه   ،چنـین هـم  .داردابهام با خالقیت تحمل  و هاي تفکرسبکي گانه چند
همخـوانی   هاي تفکر همبستگی چند گانه وجـود دارد،  اند بین سبک که بیان کرده) 1388(حسینی هفشجانی

  .دارد
  پیشنهادها

  ؛باشد سبی براي تربیت مدیران موفقمی تواند اقدام منابه مدیران هاي تفکر و خالقیت آموزش سبک )الف
هـا از قبـل   به جاي تأکید بـر محفوظـات و وظـایفی کـه سـاختار آن      انجام وظایف مدیریتی، مورددر  )ب

هایی تأکید شود که نیاز به تفکـر و ارزشـیابی بیشـتري دارد تـا افـرادي      بر کارها و موقعیت ،مشخص است
 پـرورده نشـوند  افرادي  ؛باشندداشته گیري خالقانه قدرت تصمیمهاي مختلف پرورش یابند که در موقعیت

  ؛را داشته باشند خاص ساختارو فقط توانایی موفقیت در یک کنند از یک ساختار خاص پیروي  صرفاً که
تـا   شـود یند خالقیـت پرهیـز   ا، عینی و مشخص بودن در فریتتأکید بر شفاف ازتحمل ابهام  ير حیطهد)ج

  ؛خالقیت کاهش نیابد يمحدوده
  . برگزار شود هاییجشنوارهبراي تشویق و معرفی مدیران خالق در سطوح مختلف مدیریتی  )د

  .ئول استمس يهارشد نویسند یکارشناس ياین مقاله برگرفته از پایان نامه ]1[: نوشتپی
  منابع و مآخذ

  منابع فارسی)الف
تفکـر و انگیـزه پیشـرفت    هاي سبک هاي شناختی، رابطه بین سبک، )1388(، تورجحسینی هفشجانی،  -

ریـزي آموزشـی،   برنامـه  اسـی ارشـد  با میزان یادگیري فناوري اطالعات و ارتباطات، پایان نامـه کارشن 
  .تهران، دانشگاه عالمه طباطبائیتربیتی شناسی و علومدانشکده روان

  .تهرانانتشارات نگاه دانش،  مبانی سازمان و مدیریت،، )1382(، سیدرضا سیدجوادین، -
هاي تفکـر بـا میـزان یـادگیري مبـانی فنـاوري       مقایسه بین انواع سبک، )1386(، لی اکبرع عبداله زاده، -

، پایان نامـه  اي شهر تهران اطالعات و ارتباطات در بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفه
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، عالمـه طباطبـایی   دانشگاهشناسی و علوم تربیتی دانشکده روان، ریزي آموزشیبرنامه کارشناسی ارشد
  .تهران

پیـام مـدیریت    ،»رابطه بین خالقیت کارکنان با جو سازمانی«، )1382(دیگران، و  سیدحمیدرضا لوي،ع -
  .8و7شماره موفق،

ارتباط بین فرهنـگ سـازمانی و خالقیـت اعضـاي هیـأت علمـی       « ،)1384(و دیگران،  قهرمان تبریزي -
  .6ریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره، نش»هاي کشور هاي تربیت بدنی در دانشگاه گروه
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Abstract 
 
The purpose of this project was  relation evaluat of the styles of thinking, tolerance  of  ambiguity 
and taking the risk with the creativity of the education principals of Ilam. The methodology of this 
project is descriptive of the kind of correlation. census society of all education principlas of ilam city 
were in educational year of 1388-1389. using  the formula cookran the sample taking method, 98 
principals were chosen as the models. the tool for collacting project data included: 4 questionnaires  
of the ways of Sternberg and Agner thinking , budner tolerance of ambiguity, eyzenck risk taking 
and randsipp creativity. for the analysis of the data and questions test we use correlation coefficient 
of Pirsonandmulti variable Regersion. the results showed that probably 0/95 between styles of 
legislative thinking, performing and judgment with principle creativity has inversely and meaningful 
relation.there is a positive and meaningful relation on the p<0/05 between tolerance of  ambiguity 
and principle creativity probably.there is no meaningful relation between risk taking and principles 
creativity. There is a positive and meaningful multiple relation on the  p<0/05 between the styles of 
thinking, tolerance  of  ambiguity and taking the risk with the creativity. 
Key words:styles of thinking -  tolerance of  ambiguity - risk taking- creativity. 
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