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of efficiency with accepting organizational change in
primary school principals in Kerman Region 2
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Abstract:
Times New Roman 12 The aim of this study was to investigate the relationship between thinking
styles and feelings of efficiency with the acceptance of organizational change in primary school
principals in District 2 of Kerman. The method of this research was descriptive-correlational and
its statistical population included all primary school principals in District 2 of Kerman to 192
people, 124 people were selected by random sampling method.Data collection tools were three
questionnaires of Sternberg-Wagner (1991) thinking styles, determining the efficiency of Bani
Hashemi managers (1998) and accepting the organizational change of Saatchi, Kamkari and
Askarian (2010). Reliability was estimated with Cronbach's alpha coefficient of 0.78, 0.92 and
0.87. Data were collected by SPSS software using Cronbach's alpha coefficient, skewness and
elongation coefficient, Pearson correlation coefficient and regression analysis. According to the
research, Pearson correlation coefficient between thinking styles and acceptance of
organizational change in primary school principals was equal to 0.132, which according to the
significance level of 0.144, it can be concluded that there is no significant correlation Pearson
correlation coefficient between sense of efficiency . And acceptance of organizational change in
primary school principals equal to 0.157 which according to the significance level of 0.082 can
be concluded that there is no significant correlation.
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رابطه سبك هاي تفكر و احساس كارآمدي با پذيرش تغيير سازماني در مديران
مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه  ٢كرمان
1

اكرم سياري

صص 1-1٧
تاريخ دريافت 1٤٠٠/٥/1٢ :تاريخ پذيرش1٤٠٠/٧/٢٣ :

چكيده
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه سبكهاي تفكر و احساس كارآمدي با پذيرش تغيير سازماني در مديران مدارس
ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه  ٢كرمان بود .روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري آن شامل

كليه مديران مدارس ابتدايي ناحيه  ٢شهر كرمان به تعداد  ١٩٢نفر بود ،با روش نمونهگيري تصادفي  ١٢٤نفر آنها

انتخاب شدند.ابزار گردآوري داده ،سه پرسشنامهي سبكهاي تفكر استرنبرگ -واگنر)  ،(١٩٩١تعيين ميزان كارآيي

مديران بنيهاشمي)  (١٣٧٧و پذيرش تغيير سازماني ساعتچي ،كامكاري و عسكريان)  (١٣٨٩بود .سنجش ميزان پايايي
با ضريب آلفاي كرونباخ به تربيت  ٠/٩٢ ،٠/٧٨و  ٠/٨٧برآورد گرديد .دادههاي تحقيق پس از جمعآوري با نرم افزار

 SPSSو با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ،ضرايب چولگي و كشيدگي ،ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تحليل
شد .بر اساس يافتههاي تحقيق ضريب همبستگي پيرسون بين سبكهاي تفكر و پذيرش تغيير سازماني در مديران
مدارس ابتدايي برابر با مقدار  ٠/١٣٢حاصل شد كه با توجه به سطح معناداري  ٠/١٤٤ميتوان نتيجه گرفت كه همبستگي

معني دار وجود ندارد همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين احساس كارآمدي و پذيرش تغيير سازماني در مديران
مدارس ابتدايي برابر با مقدار  ٠/١٥٧شد كه با توجه به سطح معناداري  ٠/٠٨٢ميتوان نتيجه گرفت كه همبستگي

معنيدار وجود ندارد.
كليدواژهها :سبك تفكر ،احساس كارآمدي ،تغيير سازماني ،مدارس ابتدايي

 1كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه آزاداسﻼمي واحد كرمان.
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مقدمه
امروزه بسياري از سازمان ها تغيير را به عنوان چالشي واقعي و موضوع اصلي مورد توجه كاركنان سازمان ها مي دانند) جمالي روشت و
محمدشاهي .( ١٣٩٦ ،تغيير به معناي انتقال سازمان از وضع موجود به وضع دلخواه است) فلويد .(٢٠٠٢ ،سازمان ها براي بقاي خود دست به
تغيير ميزنند )نظرپوري .( ١٣٨٦،امروز ،سازمان ها به صورت فزاينده اي با محيط پويا و درحال تغيير روبه رويند .سازمان ها براي زنده ماندن و اثر
بخش بودن راهي جز همگامي با دنياي پرتحول پيرامون خود را ندارند) تپن .(٢٠١٠ ،١اهميت تغيير و تحول مثبت بر كسي پوشيده نيست چرا كه
نياز آينده است .سازمان هاي موفق در جهان امروز سازمان هايي هستند كه تغيير و تحول را در چهارچوب تشكيﻼتي خود بگنجانند ،بر كسي
پوشيده نيست كه بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجايي كه نياز انسان ها دايم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز
جديد است بنابراين لزوم تغيير در سازمان ها همواره ديده مي شود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تغييرات بيش از پيش خود را نشان مي
دهد و مدير مي تواند اين تغييرات را مديريت كند) كوهي .(١٣٨٧ ،ايجاد و پيشبرد تغيير در وهله ي نخست تيازمند متفاوت انديشيدن به منظور
متفاوت عمل كردن است) زاهدي .(٢٠٠٣ ،٢اگر قرار است تغيير و تحول تحقق يابد بايد شيوه تفكر انسان ها دگرگون شود) كرينز .(٢٠٠٧ ،٣اگر
بخواهيم در ساختار سازمان تغيير به وجود آوريم ،بايد نحوه تفكر و نگاهمان را تغيير دهيم) فريس ،ﻻزاريدو .(٢٠٠٦ ،اگر با سبك هاي تفكر آشنا
باشيم بهتر مي توانيم بفهميم ديگران چگونه فكر مي كنند؛ اين امر ما را براي برقراركردن ارتباط با ديگران ،پيش بيني رفتار و تحت تاثير قرار
دادن آنها تواناتر مي كندو به ما اين امكان را مي دهد تا انديشه هاي خود را به گونه اي ابراز كنيم كه به طور نزديك تري با سبك تفكر آن ها
سازگاري داشته باشد)گودبرند .(١٩٩٨ ،همچنين آشنايي با سبك تفكر مي تواند به افراد كمك كند تا نقاط ضعف و قوت خود را تشخيص دهند و
بفهمند چگونه مي توانند استراتژي هاي خود را در تصميم گيري وحل مسئله گسترش دهند) زارعي .(٢٠٠٧ ،اين سبك هاي تفكراست كه
انسان خود و ديگران را متحول مي كند .بنابراين همه سازمان ها براي بقا نيازمند داشتن سبك هاي تفكر و كارآمدي ﻻزم در مديران خود
هستند .در مطالعات مديريتي بحث درباره ي تفكر شيوه هاي ادراكي مديران جايگاه خاصي به خود اختصاص داده است ،چرا كه تفكر مدير به
طور مستقيم تاثير خود را در تصميم ها ،طرحها ،رفتارها ،نحوه ي برخورد با مسائل و شرايط گوناگون در سطح سازمان متجلي مي سازد )زارعي،٤
 .(٢٠٠٦هريسون و برامسون ( ١٩٨٣) ٥معتقدند كه شناخت سبك هاي تفكر مي تواند به فهميدن اين موضوع كمك كند كه مديران به دنبال چه
هستند و ديدگاهشان چيست .استرنبرگ سبك تفكر را به عنوان راهي كه فرد مي انديشد ،عنوان مي كند) سيف .(١٣٨٢ ،به عقيده استرنبرگ،
سبك تفكر ،شيوه اي براي تفكر و به كارگيري توانايي فرد است)استرنبرگ .(١٣٨١ ،مطالعات متعدد نشان داده است كه كارآمدي شغلي از
عوامل مهم افزايش بهره وري ،دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان ،تعلق و دلبستگي آنان به محيط كار ،افزايش كميت و كيفيت كار ،برقراري
روابط خوب و انساني در محل كار و باﻻبردن روحيه كاركنان ا ست)زنگنه .(١٣٩١،مديران با سبكهاي تفكر مختلف در هر رشته و زمينه كارآمد
باشند و از تواناييهاي خود حداكثر استفاده را ببرند) اباذر ،مولوي ،مهران و ولي پور .(١٣٩٥ ،احساس كارآمدي را مي توان اعتقاد و داوري
فرددرباره ي مهارت ها ،توانمندي ها و قابليت هايش در اجرا با رسيدن به يك هدف تعريف كرد) بندورا .(١٩٩٧ ،سازمان ها براي بقاي خود
دست به تغيير ميزنند و نظريه پردازان سازمان براي توصيف و تبيين آن ها نياز به الگوهاي پويا خواهند داشت )نظرپوري .(١٣٨٦،طراحي و به
كار گيري اين الگوهاي پويا وابسته به سبك تفكر و ميزان كارآمدي مديران است .در واقع مدير كار آمد احساس تعهد نسبت به سازمان دارد و
همواره براي بقا سازمان تﻼش مي كند) فريس و ﻻزاريدو.(٢٠٠٦ ،
ايران نژاد)  (١٣٩٢در تحقيقي به بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و پذيرش تغيير سازماني مديران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سيرجان
پرداخته است كه يافته هاي او بيانگر رابطه مثبت و معنادار بين سبك تفكر و پذيرش تغيير سازماني است .مولوي و ولي پور ) (١٣٩٥در تحقيق
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خود با عنوان بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با پذيرش تغيير و تحول در سازمان )مطالعه موردي :اداره كل آموزش و پرورش استان
آذربايجان غربي( ،نتيجه گرفتند بين سبكهاي تفكر مديران با پذيرش تغيير و تحول رابطه مثبت و معنيداري وجود ندارد .از بين متغيرهاي
سبكهاي تفكر مديران ،متغير سبك تفكر اجرايي با ميانگين  ٤٦/٣و متغير سبك تفكر آزادانديش با ميانگين  ٥٦/٢به ترتيب بيشترين و كمترين
اثرگذاري را بر سبكهاي تفكر مديران داشتهاند .بيرانوند و مهرداد) (١٣٨٩در پژوهش بررسي رابطه بين سبك تفكر و پذيرش تغيير مديران
مدارس راهنمايي پسرانه شهر خرم آباد نشان دادند كه بين سبك هاي تفكر و پذيرش تغيير در بين مديران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
يعني با توجه به نوع سبك تفكر افراد مي توان ميزان پذيرش تغيير آن ها را پيش بيني كرد .بين ميزان پذيرش تغيير مديراني كه سبك قضاوتگر
آنان در حد زياد است ،بيشتر از مديراني است كه در حد كم و متوسط از اين سبك استفاده مي كنند ،اما ميزان پذيرش تغيير در بين مديراني كه
در حد كم و متوسط اين سبك را بكار مي برند ،تفاوت معناداري وجود ندارد .بنابراين مديران مدارس مذكور با سبك تفكر قضاوتگر متفاوت
عمل مي نمايند و هرچه سبك تفكر قضاوتگر در سطحي زيادتر باشد به همان ميزان از پذيرش تغيير بيشتري برخوردارند .شريفي و مهرجو)
 ( ١٣٨٧در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با پذيرش تغيير در به اين نتيجه رسيدند كه ميزان پذيرش تغيير در مديران با
انواع سبك تفكر رابطه معناداري وجود دارد بدان معنا كه سبك تفكر با پذيرش تغيير سازماني رابطه مستقيم و معناداري دارد .يافته هاي نبوي)
 ( ١٣٩٦در خصوص بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با پذيرش تغيير در سازمان در شركت هاي صنعتي شاهرود نشان داد بين كاركرد
سبك هاي تفكر) اجرايي ،قضايي و قانون گذار( و پذيرش تغيير در بين مديران شركت هاي شهرك صنعتي شاهرود رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد .يعني با توجه به نوع سبك تفكر افراد مي توان ميزان پذيرش تغيير آن ها را پيش بيني كرد .محمدي) (١٣٩١در پژوهشي كه به
بررسي رابطه بين سبك تفكر با پذيرش تغيير مديران آموزشي مقطع ابتدايي شهرستان جيرفت پرداخت نشان داد كه بين تفكر قانوني و پذيرش
تغيير رابطه منفي و معناداري وجود دارد اما بين سبك اجرايي و قضايي با پذيرش تغيير مديران رابطه معناداري مشاهده نشد .تركزاده ،جهاني،
هاشمي و مرزوقي) (١٣٩٦در تحقيقي با عنوان آمادگي تغيير در روابط تعدّي نظارتي و احساس خودكارآمدي نوآورانه كاركنان دانشگاه علوم
پزشكي شيراز نشان دادند كه تعدّي نظارتي تأثير منفي و معنيداري بر ابعاد مختلف آمادگي براي تغيير دارد .آمادگي عاطفي براي تغيير ،تأثير
مثبت و معنيداري بر احساس خودكارآمدي نوآورانه داشت و سهم واسطهگري در روابط بين تعدّي نظارتي و خودكارآمدي نوآورانه كاركنان دارا
بود .علي عسگري ) ( ١٣٩٣در تحقيق خود با عنوان بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با پذيرش تغيير ،مطالعه موردي :گروه صنعتي ايران
خودرو ،نتيجه گرفت بين ميزان پذيرش تغيير و برخورداري مديران از تفكر قانون گذار رابطه معني داري وجود دارد .بين ميزان پذيرش تغيير و
برخورداري مديران از تفكر قضاوت گرا رابطه معني داري وجود دارد .بين ميزان پذيرش تغيير و برخورداري مديران از تفكر اجرايي رابطه معني
داري وجود دارد .چانكو ( ٢٠٠٩ )١در مطالعه خود نشان داده است كه تغيير سازماني ،در صورتي كه كاركنان احساس كنند كه در طول تﻼش
هاي تغيير حمايت خواهند شد موفقيت باﻻتري كسب خواهند كرد.
شناخت ،رشد و پرورش سبك هاي تفكر مديران همواره مسئله اي مهم مي باشد .به طوري كه در دهه اخير مطالعهي رفتار سازماني و مديريتي
بررسي سبك تفكر مديران به طور قابل توجهي افزايش يافته است .سبك تفكر يك استدﻻل خاص و استراتژي حل مسئله است كه به روشن
شدن اين مطلب كمك مي كند كه چرا افراد در مسائل مربوط به تغييرات سازماني به شيوه هاي متفاوت واكنش نشان مي دهند.
استرنبرگ) ( ١٩٩٧معتقد است با بكارگيري مناسب سبك هاي تفكر در زندگي اجتماعي مي توان بر مشكﻼت فايق آمد .درك صحيح سبك
هاي تفكر مي تواند در جهت پذيرش تغيير مناسب در سازمان به مديران كمك كند .كارايي مدير و توانمندي او براي رساندن سازمان به اهداف
و برنامه ريزي و عملكرد مناسب او متناسب با تغييرات سازماني مي تواند موانع بر سر راه تغيير را كاهش دهد) هاتفي .(١٣٨٢ ،توجه به اهميت
سازمان ها و مديران و ميزان پذيرش تغيير از جانب آن ها بايد به سبك تفكر افراد توجه كرد و اينكه افراد چه نوع مكتب تفكري دارند) رابينز،٢
 .( ٢٠٠٨به طور كلي نيروي انساني كارا و اثربخش در هر سازماني بالقوه وجود دارد اما انگيزه به فعل در آوردن فكر و عمل افراد يك سازمان در
گرو محيط و نحوه ي تفكر مديريت هر سازمان است كه چقدر به افراد اعتماد كند .درك صحيح سبك هاي تفكر مي تواند در جهت پذيرش
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تغيير مناسب در سازمان به مديران كمك كند .بنابراين پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي بين سبك هاي تفكر و احساس كارايي مديران با
پذيرش تغيير در سازمان پرداخته است) هاتفي.(١٣٨٢ ،
فرضيه تحقيق
بين سبك هاي تفكر و احساس كارآمدي با پذيرش تغيير سازماني در مديران مدارس ابتدايي رابطه وجود دارد.
روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد؛ توصيفي به اين دليل كه به بررسي متغيرهاي موجود پرداخته و همبستگي از
آن جهت كه به بررسي رابطه بين متغير ها مي پردازد .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران مقطع ابتدايي ناحيه  ٢شهر كرمان در سال
تحصيلي  ٩٨-٩٩كه تعداد آن ها  ١٩٢نفر مي باشد است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده است كه  ١٢٤نفر است و با توجه
به جامعه آماري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است .روش گردآوري اطﻼعات در دو سطح ميداني و كتابخانه اي صورت
گرفت و در سطح كتابخانه ا ي به جمع آوري اطﻼعات و منابع مورد نياز در خصوص متغير هاي اين پژوهش پرداخته شد .در سطح ميداني با
استفاده از سه پرسشنامه ي سبك هاي تفكر استرنبرگ -واگنر)  ،(١٩٩١تعيين ميزان كارآيي مديران نرگس خاتون بني هاشمي)  (١٣٧٧و
پذيرش تغيير سازماني ساعتچي ،كامكاري و عسكريان)  (١٣٨٩به جمع آوري كمي متغير ها پرداخته شد .پرسشنامه سبك هاي تفكر ١به وسيله
استرنبرگ و واگنر در سال) (١٩٩٢طراحي شده است) استرنبرگ و واگنر .(١٩٩٢ ،آلفاي كرونباخ آن  ٠/٧٨است و اين پرسشنامه داراي  ٦٥سوال
بوده و هدف آن بررسي سبك تفكر مختلف در افراد مي باشد .شيوه نمره دهي اين پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي بوده است
پرسشنامه كارايي مديران بني هاشمي)  (١٣٧٧با آلفاي كرونباخ  ٠/٩٢و پايايي  ٠/٩٦مفاهيم كارآيي را با  ٤گزينه"هميشه-بيشتر اوقات-گاهي
اوقات-بندرت" مورد سنجش قرار مي دهد .پرسشنامه پذيرش تغيير سازماني تاليف ساعتچي ،كامكاري و عسكريان) (١٣٨٩مي باشد در اين
پژوهش پذيرش تغيير سازماني بهوسيلهي  ١٨سؤال سنجيده ميشود و آلفاي كرونباخ آن  ٠/٨٧مي باشد.
يافته ها
پژوهش با استفاده از مدل آماري چند متغيري مورد آزمون قرار گرفت كه خﻼصه محاسبات در حيطه آمار توصيفي آن در جدول زير ارائه شده
است:
جدول  .١شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه

متغير ها
سبك هاي تفكر
احساس كارآمدي
پذيرش تغيير سازماني

تعداد
گويه
٦٥
٢٤
١٨

تعداد
نمونه
١٢٤
١٢٤
١٢٤

ميانگين
٣.٤٧
٢.٥٤
٥.١٥

انحراف
معيار
٠.٥٣
٠.٤٥
٠.٧٨

واريانس

كمينه

بيشينه

٠.٢٨
٠.٢٠
٠.٦١

٢
١.٥٤
٣.٢٢

٤.٥٧
٤
٦.٨٩

اين جدول بيانگر اين است كه نمره كل سبكهاي تفكر با استفاده از ميانگين  ٦٥گويه مورد بررسي قرار گرفته است .ميانگين نمرات
پاسخگويان در اين متغير )سبك هاي تفكر( برابر با  ٣.٤٧از  ٥و انحراف معيار آن  ٠.٥٣ميباشد به گونهاي كه كرانه پايين )كمينه( نمرات  ٢و
كرانه باﻻ )بيشينه( نمرات  ٤.٥٧است .نمره كل احساس كارآمدي با استفاده از ميانگين  ٢٤گويه مورد بررسي قرار گرفته است .ميانگين نمرات
- Thinking Styles Inventory
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پاسخگويان در اين متغير )احساس كارآمدي( برابر با  ٢.٥٤از  ٤و انحراف معيار آن  ٠.٤٥ميباشد به گونهاي كه كرانه پايين )كمينه( نمرات ١.٥٤
و كرانه باﻻ )بيشينه( نمرات  ٤است .نمره كل پذيرش تغيير سازماني با استفاده از ميانگين  ١٨گويه مورد بررسي قرار گرفته است .ميانگين نمرات
پاسخگويان در اين متغير )تغيير سازماني( برابر با  ٥.١٥از  ٧و انحراف معيار آن  ٠.٧٨ميباشد به گونهاي كه كرانه پايين )كمينه( نمرات  ٣.٢٢و
كرانه باﻻ )بيشينه( نمرات  ٦.٨٩است.
در بخش آمار استنباطي از ضريب آلفاي كرونباخ ،آزمون نرماليتي دادهها ،رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
يكي از پيش شرط هاي اصلي استفاده از رگرسيون ،نرمال بودن توزيع خطاهاي رگرسيوني ميباشد كه نتايج آن در جدول زير آمده است.
جدول  .٢آزمون نرماليتي خطاها

آزمون نرمالتي داده ها
كشيدگي
١.٧٠٨

چولگي
٠.٦١٧

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ،مقدار چولگي و كشيدگي باقي ماندههاي رگرسيوني بترتيب برابر با  ٠/٦١٧و  ١/٧٠٨بدست آمده
است .لذا اينگونه استنباط ميشود كه توزيع خطاها نرمال ميباشد و اين پيش فرض اساسي استفاده از رگرسيون تاييد ميشود .همچنين نمودار
هيستوگرام باقي ماندههاي رگرسيوني ) 𝑒( حالت متقارن و زنگولهاي داشته و بسيار شبيه به توزيع نرمال ميباشد .لذا ميتوان اينگونه برداشت
نمود كه توزيع دادههاي خطاها )باقي مانده ها(ي رگرسيوني نرمال ميباشند.
جدول  .٣شاخص هاي رگرسيون خطي چند متغير

همبستگي چندگانه

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

مقدار آماره دوربين واتسون

١.٥٤٤
٠.٠٠٥
٠.١١٨
٠.٣٤٤
ضريب تعيين تعديل شده برابر ٠/٠٠٥برآورد شده كه نشان دهنده اين موضوع است كه متغيرهاي مستقل مدل )سبكهاي تفكر و احساس
كارآمدي( با همكاري يكديگر توانستهاند مقدار ناچيزي ) ٠/٥درصد( از تغييرات متغير وابسته پذيرش تغيير سازماني را تبيين كند و مابقي تغييرات
آن وابسته به ساير عوامل و متغيرهايي ميباشد كه در مدل نيامده است .آماره دوربين -واتسون كه استقﻼل خطاها را مورد آزمون قرار ميدهد
برابر با  ١/٥٤٤و در محدوده قابل قبول ) ٢/٥و  (١/٥قرار گرفته است .لذا اينگونه استنباط ميشود كه خطاهاي رگرسيوني داراي استقﻼل
ميباشند.
جدول  .٤نتايج رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و پذيرش تغيير سازماني

ضرايب غير استاندارد
متغيرها

خطاي

ضرايب
استاندارد

مقدار t

سطح
معناداري

آماره هاي همخطي
VIF

تلرانس

سبك تفكر

0/119

0/172

0/089

0/533

0/639

3/176

0/340

احساس كارآمدي

0/244

0/165

0/142

1/474

0/143

1/149

0/870

B

استاندارد

Beta
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همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ،سطح معناداري سبك هاي تفكر همگي بيشتر از سطح خطاي ٠.٠٥محاسبه شده است .لذا اينگونه
برداشت ميشود كه به لحاظ آماري سبكهاي تفكر بر پذيرش تغيير سازماني تاثير معنادار ندارد ) .(p>0.05در واقع با توجه به دادههاي
گردآوري شده سبكهاي تفكر قادر به پيش بيني واريانس پذيرش تغيير سازماني نبوده و اثر معناداري بر متغير مﻼك ندارد.
همچنين سطح معناداري احساس كارآمدي با مقدار آماره تي  ١.٩٣٤برابر با  ٠.٠٥٥و بيشتر از سطح خطاي  ٠.٠٥محاسبه شده است .لذا اينگونه
برداشت ميشود كه به لحاظ آماري احساس كارآمدي بر پذيرش تغيير سازماني با بتاي استاندارد ) (٠.١٧٣تاثير معنادار ندارد ) .(p>0.05در واقع
با توجه به دادههاي گردآوري شده احساس كارآمدي قادر به پيش بيني واريانس پذيرش تغيير سازماني نبوده و اثر معناداري بر متغير مﻼك ندارد.
نتيجه گيري
در عصر حاضر آموزش و پرورش به مانند ساير سازمانها به صورت فزايندهاي با محيطي پويا و در حال تغيير مواجه شده و با توجه به شرايطي
كه با آن روبرو شده است ،به منظور بقا و پويايي خود مجبور است كه خود را با تغييرات محيطي كه با آنها مواجه ميشود سازگار سازد .در زمينه
اجراي موفقيتآميز اين تغييرات بيشك نقش مديران مدارس از عوامل ديگر مهمتر ميباشد .در واقع ،آن چه كه باعث رشد و بالندگي و يا مرگ
سازمان ها خواهد شد مديريت سازمان است .وظيفه مدير ،حركت سازمان از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است .يك مدير اثربخش و كارا
بايد مسيري را در جهت هدايت تﻼشهاي همه كاركنان براي به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد .همراهي و پشتيباني مديران سازمان
آموزش و پرورش ﻻزمه ايجاد و پيشبرد تغييرات در آموزش و پرورش و در سطح مدارس ميباشد .مديران سازمان آموزش و پرورش به
موقعيتهاي پيش رويشان بر اساس سبك تفكر خود پاسخ ميدهند و همچنين بر اساس آن عمل ميكنند چرا كه به گفته ژانگ ) (٢٠٠١افراد
تمايل دارند فعاليتهايشان را به وسيله انتخاب سبكهايي كه برايشان خوشايندند ،اداره كنند .پس بنابراين با توجه اين موضوع و همچنين
اهميت بعد ادراكي مديران در تصميمگيري ميتوان به اهميت و كار كرد سبك تفكر مديران و از طرفي تأثير آن بر اجراي برنامههاي سازمان
آموزش و پرورش پي برد .نكته اساسي در پيروي گرايش به تغيير مديران از سبك تفكر مديران ارشد خود در سازمان آموزش و پرورش در اين
است كه سيستم مت مركز آموزش و پرورش منجر به همچنين نتايجي شده است .چرا كه اين مديران ارشد سازمان آموزش و پرورش هستند كه
بر برنامههاي مدارس و عملكرد مديران مدارس نظارت ميكنند .بنابراين از مهم ترين الزامات اقدام به تغيير در آموزش و پرورش )و يا هر سازمان
ديگري( به چالش كشيدن تفكرات افراد و قالببندي درك جديدي از ديدگاههاي افراد ميباشد .با توجه به اين نتايج سازمان آموزش و پرورش،
بايستي قبل از تحميل تغيير با استفاده از آييننامهها و يا طرحهاي جديد در سطح مدارس ،بايستي از سبكهاي تفكر و ديدگاههاي مديران و
كاركنان سازمان خود آگاهي يابند و زمينهاي را براي بحث و بررسي مديراني با سبكهاي تفكر متفاوت ايجاد كرده كه ماحصل اين امر
شكلگيري الگوي تفكر قوي براي پشتيباني از برنامههاي تغيير سازماني خواهد بود .پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبكهاي تفكر و
احساس كارآمدي با پذيرش تغيير سازماني در مديران مدارس ابتدايي انجام گرفت .با توجه به نتايج به دست آمده سطح معناداري سبكهاي
تفكر همگي بيشتر از سطح خطاي  ٠/٠٥محاسبه شده است .لذا اينگونه برداشت ميشود كه به لحاظ آماري سبكهاي تفكر بر پذيرش تغيير
سازماني تاثير معنادار ندارد ) .(p>0.05در واقع با توجه به دادههاي گردآوري شده سبكهاي تفكر قادر به پيشبيني واريانس پذيرش تغيير
سازماني نبوده و اثر معناداري بر متغير مﻼك ندارد .همچنين سطح معناداري احساس كارآمدي با مقدار آماره تي  ١/٩٣٤برابر با  ٠/٠٥٥و بيشتر
از سطح خطاي  ٠/٠٥محاسبه شده است .لذا اينگونه برداشت ميشود كه به لحاظ آماري احساس كارآمدي بر پذيرش تغيير سازماني با بتاي
استاندارد ) (٠/١٧٣تاثير معنادار ندارد ) .(p>0.05در واقع با توجه به دادههاي گردآوري شده احساس كارآمدي قادر به پيشبيني واريانس
پذيرش تغيير سازماني نبوده و اثر معناداري بر متغير مﻼك ندارد .نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيق مولوي و وليپور ) ،(١٣٩٥محمدي )،(١٣٩١
شريفي و مهرجو ) (١٣٨٧همسو است و با نتايج تحقيقات ايراننژاد ) ،(١٣٩٢مهرداد و بيراندوند ) ،(١٣٩١علي عسگري ) ،(١٣٩٣نبوي )،(١٣٩٦
مرزوقي و همكاران ) ،(١٣٩٦همسو نيست .در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت منابع انساني سازمان كه عمدهترين منبع توسعه تفكر در سازمان
مي باشند ،در كليه سطوح به اين باور برسند كه اصوﻻً بقاي سازمان در دنياي رقابتي و بازارهاي پيچيده داخلي و بين المللي امروز منوط به
خﻼقيت ،سبك تفكر همگاني بوده و همه نيروها بايد در جهت ايجاد تفكر و سبك در سازمان فعاليت نمايند .براي ايجاد و تداوم تفكر و
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شكوفايي در سازمان بايستي عادت به تفكر و خﻼقيت را در كاركنان ،كارشناسان و مديران ايجاد كرد .چرا كه سبك با تفكر و خﻼقيت بوجود
ميآيد .وقتي تفكر و انديشه در راستاي ماموريت و اهداف سازمان بصورت عادت و روزمره درآيد مجموعه كاركنان يك سازمان به دنبال
شكوفايي و ارتقاي سازمان مربوطه خواهند بود .اين تفكر بصورت يك فرهنگ سازماني در ﻻيههاي مختلف سازمان رسوخ كرده و در اجراي
استراتژي تاثير كلي و دائمي ميگذارد .سازمانهاي موفق ،سازمانهايي هستند كه مديران ،كارشناسان و كاركنان آن بر اساس استراتژي سازمان
همواره در يك رقابت پوي ا به دنبال تفكر و سبك باشند و تفكر در نيروهاي سازمان بصورت يك عادت و وظيفه سازماني تلقي گردد .در اين
صورت با نهادينه شدن سبك و توليد فكر و انديشه نو ،سازمان تبديل به يك سازمان خﻼق ،نوآور و شكوفا ميگردد و حاصل آن همافزايي در
تفكر سازماني است .حاصل فكر جمعي موجب هم افزايي در سازمان شده و نهايتاً يك هم آوايي جمعي موجب تﻼش سازمان در راستاي
هدفهاي سازمان با فكر نو و شكوفايي سازمان ميگردد .با توجه به نظريه ايترنبرگ كه هيچ سبكي خوب يا بد نيست و سبكهاي تفكر افراد
شيوههاي ترجيحي آنان در استفاده از اين سبكهاست بنابراين مديران نيز با هر سبك تفكر ميتوانند از تواناييهاي خود حداكثر استفاده را ببرند
و در تمام زمينهها كارآمد باشند .جامعه در نظر گرفته شده در اين تحقيق مديران مقطع ابتدايي ناحيه  ٢شهر كرمان بود كه اين امكان وجود
داشت جامعه بزرگتري را مورد بررسي قرار داد تا امكان تعميم يافتهها به جوامع ديگر وجود داشته باشد .زمان تحقيق همزمان با آخر سال
تحصيلي بود كه دسترسي به جامعه را دشوار كرده بود .پرسشنامه داراي محدوديت ذاتي است و اين امكان وجود داشت از مقياسهاي ديگري
براي سنجش متغيرهاي تحقيق استفاده شود .زمانبر بودن مراحل و فرايندهاي اداري براي اخذ مجوز توزيع و جمعآوري پرسشنامههاي مرتبط با
مديران ،تعدادي از مديران در اجراي پژوهش همكاري ﻻزم را به عمل نميآوردند ،كمبود تحقيقات پيشين در مورد احساس كارآمدي و پذيرش
تغيير ،محافظه كاري برخي از مديران در پاسخگويي به سواﻻت ،عدم امكان كنترل تمام متغيرهاي تاثيرگذاري كه ممكن است روي نتيجه
تحقيق اثر داشته باشد مثل سابقه خدمت ،پايگاه اجتماعي افراد و ...تعميم يافتهها را با مشكل مواجه ميكند .پژوهش حاضر برگرفته از پايان نامه
كارشناسيارشد مي باشد كه با همكاري دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد كرمان و همچنين اداره آموزش و پرورش ناحيه  ٢كرمان
انجام گرديده است ،بدين وسيله نويسنده مراتب تشكر و قدرداني خود را از اساتيد محترم دانشگاه و مديران ارجمند مدارس ابتدايي به عمل
ميآورد.
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پيوست ها:
پرسشنامه استاندارد پذيرش تغيير سازماني ساعتچي ،كامكاري و عسكريان.

رديف
٧

بهطورمعمول ،تغيير براي سازمان سودمند است

٨

بيشتر همكارانم از تغيير سود ميبرند

٩

براي حمايت از تغيير ،هر آنچه را كه ممكن باشد ،انجام ميدهم

١٠

بهطورمعمول ،از افكار و انديشههاي جديد ،حمايت ميكنم

١١

دريافتهام كه بيشتر تغييرها ،خوشايند هستند

١٢

بهطورمعمول ،از تغيير سود ميبرم

١٣

در انتظار تغيير در كارم هستم

١٤

تمايل نسبت به استفاده از افكار و انديشههاي جديد دارم

١٥

تغييرها موجب ترغيب و برانگيختن من ميشوند

١٦

غالباً شيوهها و روشهاي جديد را براي كارها پيشنهاد ميكنم

١٧

تغييرها اغلب به من كمك ميكنند تا بهتر عمل كنم

١٨

افراد ديگر فكر ميكنند كه من از تغيير حمايت ميكنم

كامﻼً مخالفم

٦

بهطورمعمول ،افكار و انديشههاي جديد را با ترديد و دودلي به كار ميگيرم

مخالفم

٥

بيشتر تغييرهاي محيط كار ،برايم آزاردهنده است

تا حدودي مخالفم

٤

تغيير موجب ناكامي و عجز من ميشود

نظري ندارم

٣

تغيير را دوست ندارم

تا حدودي موافقم

٢

بهطورمعمول در برابر افكار و انديشههاي جديد ،مقاومت ميكنم

موافقم

١

بهطوركلي تغيير توانايي مرا براي كنترل آنچه در كار رخ ميدهد ،ميكاهد

كامﻼ موافقم

سؤاﻻت )دو صفحه پشت و رو ميباشد(
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پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر
لطفا عبارات زير را به دقت مطالعه كرده و نظر خود را نسبت به هريك از سواﻻت ،در پاسخ نامه عﻼمت بزنيد.
رديف

سواﻻت

١
٢

ترجيح ميدهم كه به مسائل خاص بپردازم تا سواﻻت كلي
هنگام صحبت كردن يا نوشتن درباره موضوعات به يك موضوع كلي
مي پردازم
هنگام شروع يك تمرين يا مسئله دوست دارم ايده هايم را با دوستان و
همساﻻن در ميان بگذارم
دوست دارم قبل از انجام كارهاي ضروري اولويتهايي براي خود تعيين
كنم
هنگام مواجهه با يك مسئله ايده ها و راهبردهاي خود را براي حل آن به
كار ميگيرم.
فكر كنم هنگام بحث كردن يا نوشتن درباره يك موضوع جزئيات و
واقعيت مهم تر از تصوير كلي آن باشند.
معموﻻً به جزئيات توجه كمي دارم.
دوست دارم در حل يك مسئله از قوانين خاصي پيروي كنم.
دوست دارم كه همه مراحل يك طرح را بدون مشورت با ديگران انجام
دهم.
دوست دارم ايده هايم را به كار گرفته و ببينم تا چه اندازه اثر گذار
هستند.
سعي مي كنم براي حل مسائل روش مناسب را به كار گيرم.
از كار كردن بر روي مسائلي كه دستورالعمل مشخصي دارند لذت مي
برم.
در انجام كارها از قوانين يا شيوه هاي معيني پيروي مي كنم.
مسائلي را دوست دارم كه در آن ها مي توانم راه حل هاي شخصي خود
را امتحان كنم.
در هنگام تصميم گيري درباره شرايط به قضاوت خود متكي هستم.
مي توانم به راحتي از يك تكليف به تكليف ديگر بپردازم زيرا همه
تكاليف براي من از اهميت يكساني برخوردار هستند.
درباره بحث يا گزارش موضوعات دوست دارم ايده هاي خود و ديگران را
باهم تركيب كنم.
من به تاثير كلي تكليفي كه بايد انجام دهم بيشتر اهميت مي دهم تا به
جزئيات آن
هنگام كار كردن بر روي يك تكليف مي توانم از ارتباط اجزا با هدف

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

كامﻼ

مخالفم

مخالفم

نظري
ندارم

موافقم

كامﻼ

موافقم

فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م  ،ز م س ت ا ن  ،١ ٤ ٠ ٠پ ي ا پ ي ٦

٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩

كلي تكليف آگاه شوم.
موقعيت هايي را دوست دارم كه در آنها امكان مقايسه و ارزيابي انجام
كارها به شيوه هاي گوناگون وجود دارد.
هنگامي كه بايد كارهاي زياد و مهم انجام دهم سعي ميكنم در مدت
زماني كه در اختيار دارم تعداد بيشتري از كارها را انجام دهم.
هنگامي كه مسئوليت انجام كاري را بر عهده ميگيرم از روشها و
ايدههايي كه در گذشته مورد استفاده بودند بهره مي گيرم.
دوست دارم كه ايده هاي متضاد و ديدگاه هاي متناقض را بررسي و
ارزيابي كنم.
دوست دارم براي انجام طرح ها اطﻼعات مشروح يا مشخص جمع آوري
كنم.
در حل مسائل همواره مي دانم كه هر كدام از آنها چه اهميتي برخوردار
هستند و به چه ترتيبي بايد به آنها بپردازم.
موقعيت هايي را دوست دارم كه در آن ها مي توانم از شيوه هاي معين و
باثبات استفاده كنم.
هنگام بحث يا نوشتن درباره يك موضوع ديدگاه هاي مورد قبول
همكارانم را دنبال مي كنم.
تكاليف يا مسائلي را دوست دارم كه براي تكميل و حل آنها بايد از
قوانين خاص استفاده كرد.
هم بر روي طرح ها يا تكاليف كار كنم كه خوشايند و مورد تاييد
همساﻻنم باشند.
هنگامي كه چندين كار مهم براي انجام دادن وجود دارند مواردي كه
براي من و همكارانم از بيشترين اهميت برخوردار است را انجام مي
دهم.
طرح هايي را دوست دارم كه ساختار برنامه و هدف مشخصي دارند.
هنگام انجام يك تكليف دوست دارم كه تكليف با ايدههاي خودم شروع
كنم.
هنگامي كه كارهاي زيادي براي انجام دادن وجود دارند از ترتيب انجام
آن ها به خوبي آگاهم.
دوست دارم در فعاليتهاي شركت كنم كه بتوانم به عنوان عضوي از يك
گروه با ديگران تعامل داشته باشم.
پرداختن به مسائل مختلف را دوست دارم حتي آنهايي كه در ظاهر كم
اهميت هستند.
هنگام مواجه شدن با يك مسئله دوست دارم آنها را با روشي مرسوم و
متعارف حل كنم.
دوست دارم به تنهايي بر روي يك مسئله يا تكليف كار كنم.
معموﻻً بر ابعاد كلي مسائل و يا اثر كلي يك طرح تاكيد مي كنم.
دوست دارم هنگام حل يك مسئله يا انجام يك تكليف از قوانين يا
دستورالعمل هاي معيني پيروي كنم.
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هنگام بحث كردن يا نوشتن درباره موضوعات از آنچه به ذهن ميآيد
استفاده ميكنم.
هنگام كار كردن بر روي يك طرح دوست دارم ديگران را در ايده هايم
شريك نموده و از آنها كمك بگيرم.
طرح هايي را دوست دارم كه در آن ها مي توانم ديدگاه هاي مختلف
نسبت به يك موضوع را بررسي و ارزيابي كنم.
تصميم گيري معموﻻً فقط يك عامل اصلي را در نظر مي گيرم.
مسائلي را دوست دارم كه در انجام آنها توجه به جزئيات ضروري است.
دوست دارم كه ايده ها يا روش هاي قديمي براي انجام كارها را به
چالش كشيده و ايده ها و روش هاي جديد جستجو كنم.
موقعيت هايي را دوست دارم كه در آنها با ديگران تعامل و با يكديگر كار
ميكنيم.
فكر كنم كه حل يك مسئله معموﻻً به مسائل ديگري منجر ميشود كه
دقيقاً به همان اندازه اهميت دارند.
دوست دارم بر روي طرح هايي كار كنم كه به موضوعات كلي
ميپردازند و نه به جزئيات مطلب.
موقعيت هايي را دوست دارم كه مي توانم از ايده ها و روشهاي خود
براي انجام كارها استفاده كنم.
اگر چندين كار مهم براي انجام دادن وجود داشته باشد ابتدا كاري را كه
از بيشترين اهميت برخوردار است انجام مي دهم.
تكاليف يا مسائلي را ترجيح ميدهم كه در آن بتوانم تره يا روش مورد
استفاده افراد ديگر را ارزيابي كنم.
هنگامي كه چندين كار مهم براي انجام دادن وجود دارد مواردي را كه از
بيشترين اهميت برخوردار است انجام مي دهم.
هنگام مواجهه با يك مسئله و حل آن ترجيح مي دهم راهبردهاي يا
روشهاي جديدي را امتحان كنم.
دوست دارم كه در يك لحظه بر روي يك تكليف خاص تمركز كنم.
طرح هايي را دوست دارم كه مي توانم به طور مستقل آنها را تكميل
كنم.
هنگام شروع يك تكليف دوست دارم فهرستي از كارهايي را كه بايد
انجام دهم تهيه كرده و آنها را بر اساس اهميت مرتب كنم.
از انجام كارهايي لذت مي برم كه مستلزم تجزيه و تحليل ارزيابي و
مقايسه باشد.
دوست دارم كارها را با استفاده از روش هاي جديد انجام دهم كه قبﻼً
ديگران آن را به كار نگرفته اند.
هنگامي كه يك تكليف يا طرح شروع مي كنم بر روي بخش هايي از
آن تمركز مي كنم كه بيشترين ارتباط را با گروه همساﻻن من دارد.
انتخاب يك طرح جديد مستلزم اتمام طرح قبلي است.
هنگام بحث كردن يا نوشتن درباره موضوعات دوست دارم كه تصويري
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٦٢
٦٣
٦٤
٦٥

كلي از ايده هايم نشان دهم.
بيشتر به اجزاء يك تكليف توجه مي كنم تا به تاثير يا اهميت كلي آن.
موقعيتهايي را ترجيح ميدهم كه بتوانم ايدههاي خود را بدون اتكا به
ديگران به كار گيرم.
دوست دارم براي بهبود انجام كارها روال عادي انجام آنها را تغيير دهم.
دوست دارم روش هاي جديدي براي حل مسائل قديمي پيدا كنم.
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پرسشنامه كارآيي مديران
مدير محترم
سﻼم عليكم
پرسشنامه پيوست به منظور جمع آوري اطﻼعات مورد نياز براي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد تهيه و تدوين شده است .دقت و همكاري
جنابعالي به عنوان يك مدير موفق در پاسخگويي به سواﻻت مي تواند ما را در دستيابي به اطﻼعات معتبر ياري رساند .يادآوري مي شود كه
تكميل اين پرسشنامه مسئوليتي براي جنابعالي ايجاد نمي كند و اطﻼعات بدست آمده نيز به صورت كامﻼ محرمانه خواهد شد .از پيش به خاطر
سهمي كه در انجام اين پژوهش خواهيد داشت ،سپاسگزارم.
سواﻻت
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

 تمايل و آمادگي را تا چه حد براي قبول مديريت مناسب مي دانيد؟ ابزار كار و كتاب ،وسايل آزمايشگاهي ،كامپيوتر ،اطﻼعات به هنگام ،به اندازه كافيدر اختيار كاركنان قرار دارد.
 تا چه حد افزايش تجربه ،مهارت و تخصص را در عملكرد باﻻ براي مدير موثر ميدانيد؟
 آيا نظام جاري حقوق و دستمزد انگيزه ﻻزم را در كاركنان ايجاد مي كند؟ آيا شايستگي و صﻼحيت در موفقيت مدير موثر است؟ آيا از آخرين اخبار علمي و پژوهشي مربوط به شغل خود مطلع هستيد؟ آيا اعتبار ﻻزم جهت خريد وسائل اداري و آموزشي در اختيار واحد شما قرار ميگيرد.
 روشهايي جهت بهبود انجام كار در آن واحد به اجرا گذاشته شده است. كاركنان آن واحد از وسيله اياب و ذهاب و امكانات رفاهي ديگر برخوردار مي باشند. در آن واحد آموزشهاي ﻻزم به منظور آشنايي با شيوه هاي نگهداري و توزيع لوازم وملزومات اداري ارائه مي گردد.
 آيا تاكنون طرحي براي رشد و ارتقاء و سنجش عملكرد كاركنان تهيه و اجرا شدهاست؟
 آيا فضاي كافي جهت استقرار كاركنان و وسايل كار در اختيار واحد شما قرار گرفتهاست؟
 آيا برنامه هايي جهت استفاده از نظامهاي پيشرفته ماشيني در آن واحد وجود دارد؟ به نيازهاي رواني و كاري كاركنان توجه مي شود. براي بهبود كيفيت آموزش و كاراداري كاركنان تسهيﻼت كافي در اختيار داريد. كاركنان واحد شما بر اساس شرايط احراز شغل)عﻼقه ،استعداد ،توانايي هاي ادراكيو شخصيتي( به كار گمارده شده اند.
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فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
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٢٢
٢٣
٢٤

 آيا استفاده بهينه از فضا و امكانات موجود در آن واحد به عمل آمده است. كاركنان واحد شما بر اساس شرايط احراز شغل)تحصيﻼت ،تخصص ،سنوات خدمتيو تجربه( به كار گمارده شده اند.
 جو سازماني تا چه حد در رضايت شغلي كاركنان تاثير دارد. بر اساس تشكيﻼت سازماني تعداد كاركنان مورد نياز در اختيار واحد شما قرار گرفتهاست.
 آيا شرايط نور و صدا و هوا جهت كار مناسب است؟ كاركنان واحد شما دوره هاي آموزشي ﻻزم ،ماموريتهاي علمي ،فرصتهاي مطالعاتيرا در رابطه با شغل خويش گذرانده اند.
 بين ابزار ،محيط و نوع كار تناسب وجود دارد. -تا چه حد از همكاري كاركنانتان در انجام امور استفاده مي كنيد؟
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