
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

٣٣١

  با سطح اثربخشي مديران آموزشيDبررسي رابطه سبك تفّكر خالقانه ربع مغزي 

  
  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗اكرم مقدسي، ∗∗∗∗∗∗∗∗، دكترعلي غنائي چمن آباد∗∗∗∗دكترميرمحمد سيدعباس زاده

 
  خالصه

 با اثربخشي عملكرد Dهدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه تسّلط تفّكر خالق ربع مغزي 
 سؤالي 60نامه به اين منظور از پرسش. ر مشهد بوده استمديران آموزشي در مقطع متوسطه شه

 در Dهاي مغزي هرمن جهت سنجش تسلّط سبك تفّكر خالق ربع مغزي  سنجش تسلّط ربع
 سؤالي سنجش اثربخشي الگوي پارسونز جهت 35نامه  نفري مديران و از پرسش103نمونه 

مديران  از ي طبقه اي نسبي نفري دبيران كه به صورت تصادف412سنجش اثربخشي در نمونه 
استفاده   انتخاب شدند،1387-88 مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي  دبيرانآموزشي و

ميانگين و عالوه بر  تجزيه و تحليل آماري ها در دادهها و جمع آوري  نامهه پرسشيپس از ارا .شد
بر اساس نتايج به . ه گرديد استفاد نيز و رگرسيونونس پيرهمبستگيضريب   ازانحراف استاندارد

 مثبت و معناداري رابطه99/0 درسطح اطمينان Dمغزي ، تسلّط سبك تفكّر خالق ربع دست آمده
ها، انسجام قابليت انطباق، تحقّق هدف: اثربخشي عملكرد مديران آموزشي در چهار مؤلفه با 
  .نشان داد) مداومت(و تداوم ) يگانگي(

 تفكّر خالق هاي مغزي،  تسلّط ربع،بخشي، الگوي مغزي هرمناثر ، مديريت:هاي كليديواژه
   .Dربع مغزي 

 
  مقدمه

در جهاني كه شكل تغييرات آن از مقياس زماني قرن به ثانيه تبديل شده است، سرعت 
بخشيدن به توليد فكر و خالقيت هماهنگ با اين تغييرات و تحوالت، داراي اهميت فراواني 

هاي اثربخش، قدرت توليد دانش و نوآوري، مقوالت الق، ارتباطاز اين رو تفكّر خ. است
     .روندمهمي براي تطابق افراد با عصر جديد به شمار مي

                                         
∗
 استاد و رييس دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه اروميه 
 شناسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار دانشكده علوم تربيتي و روان ∗∗
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه اروميه ∗∗∗
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ازسوي . در عصر ارتباطات و اّطالعات عنصر حياتي مديريت نقشي بنيادي ايفاء مي كند
والت و ها و سرعت انتشار آن مديريت را دچار تحديگر پيشرفت تكنولوژي و ارتباط
مديران آموزشي در مدارس با جو پرچالش و درحال . دگرگوني هاي فراواني ساخته است

براي اين كه با دانش روز پيش رفته و خود را براي آينده اي هميشه . تغييري روبه رو هستند
در حال تغيير آماده نماييم بايد تالش در جهت گذر از سنّت هاي معمول و ديرين را مضاعف 

  ). 1382الننبورگ، ( حضور در وادي تحول و نوآوري را امري حياتي به حساب آورد نموده و
 از معضالت پيچيده بشري در هيج جا و هيچ زماني قابل رفع نخواهد بود، مگر يكهيچ 

رو، خالقانه  هاي پيش تافرادي باشند كه بتوانند با نهاد پيوسته در حال بسط و توسعه واقعي
اين جوامع نه تنها با . ت استت پايه و اساس جوامع توسعه يافته خالقيحقيق در. رفتار كنند

ل را نيز از طريق ي اين مساكنند، بلكه راه حلّ ل خود را شناسايي مييت مسااستفاده از خالقي
ل گرا از نفوذ ايده آل، انگيزه الهام بخش، .)1998بوهم،  (جويند ت ميخالقيرهبران تحو 

هوي وميسكل، (كنند  ات فردي براي تغيير مدارس خود استفاده ميتحريك عقالني و مالحظ
1387( .  

 در سطح اثربخشي مديران Dبا توجه به مشاهده نقش تعيين كننده تسلّط ربع مغزي 
همچنين مشاهده تفاوت معنادار مديران سطح باال و پايين اثربخشي در تسلّط ربع  آموزشي،
 اين پژوهش با اتكاء به اين مفروضه اصلي، رابطة ،)1388مقدسي، ( در پژوهش قبلي Dمغزي 

مديران آموزشي با سطح اثربخشي آنها در مقطع متوسطه D تسلّط سبك تفكّر خالق ربع مغزي
  . شهر مشهد صورت پذيرفته است

دهند كه هشت ويژگي كليدي تفكّر مغزي وجود دارد كه طرز تفّكر  ها نشان ميپژوهش
مغز ما منحصربه فرد، تخصصي، موقعيتي، به هم . دهند قرار ميو يادگيري ما را تحت تأثير 

مغز ما بي نظير است دقيقاً مثل اثر . پيوسته، تكراركننده، مسلّط، قابل انعطاف و كامل است
شود كه الگوي مغزي يكساني هيچ دو نفري پيدا نمي. انگشتان ما كه منحصر به فرد هستند

بخش هاي مختلفي از مغز مخصوص و مسؤول . ي استهمچنين مغز ما اختصاص. داشته باشند
مغز ما تكرارگر است زيرا . عمل هاي متفاوت شامل نوشتن، ديدن، ناميدن و شنيدن هستند

تكرارگر يعني اين كه ما قادر هستيم كه . ها دريافت كنندة دروني دارد ميلياردها عصب با ميليون
 قسمت هاي مختلف مغزمان را در به جلو و عقب درون مغز خود تحرّك داشته باشيم و

. كنيم همچنين ما از مغز خود برطبق شرايط استفاده مي. وظايف و كارهاي پيچيده به كار گيريم
ما اين قدرت و توانايي را داريم قسمتي از مغزمان را كه در شرايط خاصي نياز داريم، روشن 
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٣٣٣

مغز ما . گر برتري پيدا مي كنندقسمت هايي از مغز ما بر قسمت هاي دي. كنيم و به كار بگيريم
. مغز ما آنچنان انعطاف پذير است كه هيچ محدوديت ذاتي ندارد. انعطاف پذير و كامل است

تمام اين خصوصيات به مغز كامل تأكيد مي كنند كه همه به آن دسترسي دارند اما قسمت هاي 
هگتون، ( پيدا مي كنند خاصي از مغز بر قسمت هاي ديگر در تمايالت فكري و يادگيري تسلّط

را به عنوان توضيحي از انعطاف پذيري در استفاده از » تمام مغزي«هرمن نظريه ). 2008
هاي تفكّر ابداع كرد كه ممكن است در بعضي افراد سبك تفّكر يك ربع مغز ترجيح داده  سبك

اده قرار شود كه سبك تفكّر چهار ربع مغز مورداستف دهي سبب شود و در بعضي ديگر سازمان
با استفاده از ايده تخصص يافته، ماهيت تكراري مغز، نه فقط ممكن ). 1999هرمن، (گيرد 

توان به آنها كمك كرد تا  ها را به مردم آموخت بلكه همچنين مياست فنون خالقيت و مهارت
م الگوي خالقيت يك فرايند و يك مسير را فراه. به استعداد خالقيت نهفته شان دست يابند

تر شده باشد تا نه تنها جنبه هاي شخصي خالقيت، بلكه همچنين مي كند، و مي تواند گسترده
 ).1988هرمن، (شود را نيز شامل گردد  فرهنگي كه در يك تجربه خالقيت لمس مي

رفت، هرمن نيز   زماني كه پژوهش در مورد مغز، منبع خالقيت به شمار مي1976در سال 
-از كارها و آزمايش. هايي انجام دادول مك لين، راجر اسپري پژوهشمانند جوزف بگن، پائ

هرمن از تركيب نظرية .  قسمت و حيطه است4شد كه مغز دارايهاي آنها نتيجه گيري مي
، هنري مينتزبرگ و ميچائل )1997(نيمكره راست و چپ راجر اسپري، رابرت اُرنستين 

و ) مغز منطقي، مغز مياني و مغز اوليه ( مغز مك لين1با نظرية تثليث) 1998(گازانيگا 
هاي سربرال و ليمبيك مغز  هاي فيزيكي بين نيمكره راست و چپ و رابطه بين قسمت ارتباط

عبداهللا، كريشنان، باالسينگم، ايگ فونك، (استفاده كرد تا الگوي چهار ربعي مغز را ارايه دهد 
هرمن، نظرية نيمكره ) چهارربعي(زي دهد كه چگونه نظريه تمام مغ شكل زير نشان مي). 2002

بر (و نظرية سه گانه مغز ) بر اساس پژوهش در رشته عصب شناختي(راست و چپ مغز 
؛ هرمن، 1999بوئر، استين، (گيرد  را در برمي) شناسي هاي به دست آمده از انسان اساس يافته

  ).1999؛ المزدين، المزدين، شلنات، 1996. 1992

                                         
1
 Triune 
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  )40: 1995هرمن،(نظرية نيمكره راست و نيمكره چپ با نظرية تثليث مغز تركيب : 1شكل شمارة 

  

يك مفهوم كليدي در الگوي هرمن توجه به تسلّط است كه تمايل به استفاده از الگويي 
در اين باره ترجيح چيزي شبيه دست خط . ها را استدالل مي كند معين، ترجيح بر ديگر ربع

اما در اثر صدمه يا از دست دادن . ي دست راست داردفرد دست راست يك ترجيح برا. است
آن چنان كه در الگوي هرمن نشان . دست راست مي تواند استفاده از دست چپ را بياموزد

 است شخصي منطقي، Aداده خواهد شد اگر باالترين نمره شما در ترجيح براي ربع مغزي 
 است، Bر ترجيح براي ربع مغزي اگر باالترين نمره شما د. شويدتحليلي و كمي توصيف مي

نمره باال در . احتماالً شخصي جزيي نگر، برنامه ريز، عمل گرا و خوب سازمان دهنده هستيد
 نشان مي دهد كه با احساسات، هم در خودتان و هم در ديگران سر Cترجيح براي ربع مغزي

. در گروه كار كنيدتمايل داريد تا هيجاني و همدرد باشيد و ترجيح مي دهيد . و كار داريد
 هستيد احتماالً تصوري، خالق و نوآور Dسرانجام اگر شما شخصي با ترجيح ربع مغزي 

اغلب در به دست آوردن تصويري بزرگ برتري داريد اما ممكن است دشواري هايي . هستيد
  ). 2000هلم و كرايان، (در بيان ايده هايتان به ديگران داشته باشيد 

هنرمند، مبتكر، :  بيشتر بيان مي كنند عبارتند ازD با ترجيح ربع مغزي هايي كه افرادواژه
آنها افرادي داراي ايده در يك تيم هستند و از . كل نگر، تخيلي، تركيب كننده و خيال پرداز

ايده هاي قابل استنتاج از چند منبع براي خلق چيزي جديد ناشي از تركيب آنها لذّت مي برند 
 اغلب بشردوستاني هستند كه يادگيري مشاركتي و Dتفّكران ربع م) 1386كي ويسوكي، (

آنها اغلب ديداري، تخيلي، فضايي، انعطاف پذير و شهودي . بحث گروهي را ترجيح مي دهند
. هاي راهبردي سر و كار دارند اغلب با امكانات، ابداعات و طرحDمتفّكران ربع . هستند

آنها . ض جزييات، تصاوير بزرگ را جستجو مي كنندهمانند يادگيرندگان، اين متفّكران در عو
هريس، (ها ترجيح مي دهند و مسايل با انتهاي باز را انجام مي دهند تصاوير را بر واژه
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  .)1999؛ المزدين، 2006سادوسكي، بركمن، 
 معيار اثربخشي 

درزمينه مؤلفه هاي اثربخشي نتايج باارزش، يك الگوي عالي براي هدايت كردن انتخاب 
وي فرض مي كند بقاء سيستم . تهيه شده است» تالكوت پارسونز«معيارهاي مشّخص به وسيلة 

اين كاركردها براي شناسايي ساير منابع، . هاي اجتماعي به چهار كاركرد حساس بستگي دارد
: اين چهار كاركرد عبارتنداز. هاي سازمان محسوب شوندبنيادي هستند و مي توانند هدف

پارسونز براي اثربخشي چهار بعد ). مداومت(، تداوم )يگانگي(ها، انسجام  هدفانطباق، تحّقق
  . قايل است كه هريك چهار شاخص دارد

  . شامل شاخص هاي قابليت رشد، ابتكار و توسعه:  انطباق -1
  .  شامل شاخص هاي قابليت موفقيت، كيفيت، كسب منابع و كارآيي: ها تحقّق هدف-2
  . هاي رضايت شغلي، جو سالم، ارتباطات و تعارض شاخصشامل :  انسجام-3
هاي وفاداري، عاليق اصلي زندگي، انگيزش و هويت را در بر  شاخص:  مداومت-4

  ).1382رابينز به نقل از ميركمالي،(گيرد  مي
 با سطح اثربخشي و Dهدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه تسلّط سبك تفكّر خالق ربع مغزي

هاي آموزشي، قدرت انسجام ي از قبيل، قابليت انطباق، تحقّق هدفهاي اثربخش مؤلفه
 .مديران آموزشي است) مداومت(، قدرت تداوم )يگانگي(

    روش

جامعه آماري عبارت ازكليه  پژوهش حاضر از نوع توصيفي با استفاده از بررسي رابطه همبستگي و
روش نمونه گيري تصادفي  .است1387 -8مديران و دبيران مقطع متوسطه مشهد در سال تحصيلي

 نفر از دبيران مقطع متوسطه 412 نفر از مديران و 103بر اين اساس نمونه آماري  . اي نسبي است طبقه
  .مشهد است

  ابزارهاي پژوهش
نامه سنجش تسلّط دراين پژوهش با رويكرد فرايند تمام نگر باليني، ضمن استفاده از پرسش

هاي حاصل از  امه سنجش اثربخشي عملكرد مديران از دادهنهاي مغزي هرمن و پرسش ربع
  .مشاهده، مصاحبه و آزمون همتا بهره برداري شده است
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در اين پژوهش جهت سنجش تسلّط  HBDI: 1نامه سنجش تسّلط مغزي هرمنپرسش-الف
 سؤالي ابزار سنجش تسلّط ربع 60نامه  از زير مقياس پرسشDسبك تفكّر خالق ربع مغزي

كه به صورت فعاليت هاي ترجيحي هر يك از ربع هاي مغزي از HBDI  هرمنهاي مغزي
 ربعي نظرية هرمن 4و براساس الگوي ) 1386ها، المزدين(سوي ادوارد و مونيكا المزدين 

 زير مقياس كه ميزان تسلّط مغز را 4 سوال با 60شامل . مطابقت داده شده است) 1995هرمن، (
ر سه سطح و د D و ربع مغزيC ، ربع مغزي B، ربع مغزيAدر چهار سبك تفّكر ربع مغزي 

شايان ذكر است اين . تسلّط، تفكّر در دسترس و تفكّر اجتنابي مي سنجد، استفاده شده است: 
 15 ارزيابي 4(هاي مغزي به صورت  نامه در ابتدا به صورت ارزيابي تسلّط هريك از ربعپرسش
 آنها را 1380 حائري زاده و محمدحسين در سال جداگانه بوده و پژوهشگران خانم ها) سؤالي

  ). 264: 1385حوريزاد، (سؤالي تركيب نموده اند 60نامه به صورت پرسش
 35نامه  در اين پژوهش از يك پرسش:نامه سنجش اثربخشي عملكرد مديران پرسش-ب

ن را در سؤالي كه بر اساس الگوي پارسونز ايجاد شده است و ميزان اثر بخشي عملكرد مديرا
مورد آزمون قرار ) مداومت(و تداوم ) يگانگي(ها، انسجام  مؤلفه قابليت انطباق، تحّقق هدف4

  .، استفاده شده است)1376فرخ نژاد، (مي دهد 
نامه سنجش تسلّط ربع هاي مغزي هرمن از سوي هرمن در سال  پرسش3 و پايايي2روايي

ريك بود تدارك ديده شده و اعتبار  زماني كه مسؤول مديريت آموزشي جنرال الكت1976
-1992باندرسن، (دروني و بيروني آن در چندين مرحله به صورت تخصصي انجام يافته است 

1987.(  
هاي معدودي در اين زمينه به جهت تازگي موضوع و عدم وجود ادبياتي غني، پژوهش

د نشانگر روايي وپايايي هاي متعددر ايران به انجام رسيده است اما در سطح بين الملل پژوهش
 HBDI 4هاي روان سنجي اّطالعات خاص ويژگي. هاي مغزي است مقياس سنجش تسلّط ربع

از سرويس آزمون آموزشي و در ) 1987(مي تواند در بازنگري مستقل از سوي باندرسن 
به نتايج ). 2005؛ منيلي وپورتيلو، 1992بروس،(نامة ابزارهاي ذهني، يافت شود يازدهمين سال

در ايران ). 1996هرمن، (دست آمده از اين ابزار نشان دهنده شايستگي بالفعل اين ابزار است 

                                         
1
 Herrmann Brain Dominance Instrument 
2
 Validity 
3
 Reliabilty 
4
 Psychometry 
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هاي نامه در كارگاه اين پرسش1380نيز متخصصان روايي آن را مورد تأييد قرار داده و از سال 
فته هاي مغزي مورد استفاده قرار گر تفكّر خالق و غيره جهت شناخت افراد از نظر تسلّط ربع

در اين پژوهش نيز روايي آن به سبك هرمن كه به وسيله مشاوره با شخص پس از . است
پايايي . شخص انجام مي شود تأييد شدنامه و تأييد روايي نيمرخ از جانب تكميل پرسش

نامه به وسيله يك آزمون همتا كه جهت سنجش تسلّط نيمكره راست و چپ استفاده پرسش
نامه از طريق آلفاي كرونباخ، با توجه به نمونه گرفته چنين  پايايي پرسشهم. شود، تأييد گرديد مي

  . درصد اندازه گيري شده است42/84شده 
نامه سنجش اثر بخشي نيز بارها از سوي پژوهشگران مورد آزمون روايي و پايايي پرسش
يي  درصد گزارش شده است در پژوهش حاضر نيز پايا96 تا 95قرار گرفته و پايايي آن 

 درصد اندازه 40/95نامه بر اساس نمونه گرفته شده و با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پرسش
  . گيري شده است

  نتايج
هاي  براي تجزيه وتحليل داده ها، از آمار توصيفي وهمچنين آمار استنباطي نظير آزمون

  . پارامتريك تحليل واريانس استفاده شد
 مديران آموزشي وسطح اثربخشي آنها رابطه وجود Dي بين تسلّط ربع مغز: فرضيه اصلي 

 .دارد
و ) Dتسّلط ربع مغزي( متغير پيش بين ANOVAمجذورهمبستگي وتعديل شده آن و : 1جدول شمارة

  )اثربخشي(متغيرمالك 

  الگو
  منبع

  پراكندگي
جمع 
  مجذورها

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورها

مجذور 
  ضريب
  همبستگي

  مجذور ضريب
همبستگي 

  يل شدهتعد
F 

  سطح 
  معناداري

187/10174  رگرسيون  1 
187/

10174 
408/0  402/0  689/69  000/0  

362/14745  ماندهباقي  101 994/145        
1  

549/24919  كل  102        

  

 69,689 و >P 001/0 شود  مالحظه مي1چنانچه از نتايج رگرسيوني در جدول شمارة 
=Fر پيش بين . كند  تأييد مياين يافته فرضيه اصلي پژوهش را.  استتسلّط ربع (يعني بين متغي

رابطه مثبت و معناداري 99/0، در سطح اطمينان )اثربخشي مديران(و متغير مالك ) Dمغزي 
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  .وجود دارد
 مديران آموزشي با قابليت انطباق آنها رابطه وجود  Dبين تسلّط ربع مغزي: فرضيه فرعي اول 

  .دارد
و متغيبرمالك ) Dتسّلط ربع مغزي( متغير پيش بين ANOVAتعديل شده آن و مجذورهمبستگي و: 2جدول

  )قابليت انطباق(

  الگو
  منبع

  پراكندگي
جمع 
  مجذورها

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورها

مجذور 
  ضريب
  همبستگي

  مجذور ضريب
همبستگي 
  تعديل شده

F 
  سطح 
  معناداري

882/844  رگرسيون  1 882/844  413/0  407/0  978/70  000/0  
245/1202  ماندهباقي  101 903/11        1  

126/2047  كل  102        

  

 F =70,978 و >P 001/0: شود  مالحظه مي2چنانچه از نتايج رگرسيوني در جدول شمارة 
تسلّط ربع (يعني بين متغير پيش بين . كند اين يافته فرضيه فرعي اول پژوهش را تأييد مي. است

رابطه مثبت و  99/0، در سطح اطمينان )قابليت انطباق مديران( و متغير مالك D)مغزي 
  . معناداري وجود دارد
هاي آموزشي  مديران آموزشي با تحقّق هدف Dبين تسلّط ربع مغزي:  فرضيه فرعي دوم 
  .رابطه وجود دارد

 و) Dتسلّط ربع مغزي( متغير پيش بين ANOVAمجذورهمبستگي و تعديل شده آن و  : 3جدول شمارة
  )هاتحّقق هدف(متغيرمالك 

  الگو
  منبع

  پراكندگي
جمع 
  مجذورها

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورها

مجذور 
  ضريب
  همبستگي

  مجذور ضريب
همبستگي 
  تعديل شده

F 
  سطح 
  معناداري

545/493  رگرسيون  1 545/493  350/0  343/0  313/54  000/0  
789/917  ماندهباقي  101 087/9        1  

334/1411  كل  102        

  

 F =54,313 و >P 001/0: شود  مالحظه مي3چنانچه از نتايج رگرسيوني در جدول شمارة 
تسلّط ربع (يعني بين متغير پيش بين . كند اين يافته فرضيه فرعي دوم پژوهش را تأييد مي. است
رابطه مثبت ومعناداري وجود 99/0، در سطح اطمينان )هاتحقّق هدف( و متغير مالك D)مغزي 

  . اردد
آنها ) يگانگي( مديران آموزشي با قدرت انسجام  Dبين تسلّط ربع مغزي: فرضيه فرعي سوم 
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و ) Dتسّلط ربع مغزي( متغير پيش بين ANOVAمجذورهمبستگي وتعديل شده آن و  :4جدول شمارة 
  )قدرت انسجام(متغير مالك 

  الگو
  منبع

  پراكندگي
جمع 
  مجذورها

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورها

  مجذور ضريب
  همبستگي

  مجذور ضريب
همبستگي 
  تعديل شده

F 
  سطح 
  معناداري

617/655  رگرسيون  1 617/655  296/0  289/0  521/42  000/0  
293/1557  ماندهباقي  101 419/15        1  

910/2212  كل  102        

  

 F =42,521 و >P 001/0: شود  مالحظه مي4چنانچه از نتايج رگرسيوني در جدول شمارة 
تسلّط (يعني بين متغير پيش بين . كند اين يافته فرضيه فرعي سوم پژوهش را تأييد مي. است

رابطه 99/0، درسطح اطمينان )قدرت انسجام يا يگانگي مديران(و متغير مالك ) Dربع مغزي 
  . مثبت ومعناداري وجود دارد

 )مداومت(  آموزشي با قدرت تداوم مديران Dبين تسلط ربع مغزي: فرضيه فرعي چهارم 
  .آنهارابطه وجود دارد

  و) Dتسّلط ربع مغزي( متغير پيش بين ANOVAمجذورهمبستگي و تعديل شده آن و  : 5جدول
  )قدرت تداوم(متغيرمالك 

  الگو
  منبع

  پراكندگي
جمع 
  مجذورها

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورها

مجذور 
  ضريب
  همبستگي

  مجذور ضريب
همبستگي 

   شدهتعديل
F 

  سطح 
  معناداري

679/545  رگرسيون  1 679/545  337/0  331/0  394/51  000/0  
366/1072  ماندهباقي  101 617/10        1  

045/1618  كل  102        

  

 F =51,394 و>P 001/0: شود  مالحظه مي5چنانچه از نتايج رگرسيوني در جدول شمارة 
تسلّط (يعني بين متغير پيش بين . كند ييد مياين يافته فرضيه فرعي چهارم پژوهش را تأ. است

رابطه مثبت ومعناداري 99/0، در سطح اطمينان )قدرت تداوم(و متغير مالك ) Dربع مغزي 
  . وجود دارد

  گيري بحث و نتيجه
مديران آموزشي با D هاي حاصل از بررسي رابطه تسلّط سبك تفكّر خالق ربع مغزي  يافته

مديران آموزشي D دهند بين تسلّط سبك تفّكر خالق ربع مغزي  سطح اثربخشي آنها نشان مي
يعني با . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد99/0با سطح اثربخشي آنها در سطح اطمينان 
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همچنين . يابد  متغير اثربخشي افزايش ميDافزايش متغيرتسلّط سبك تفّكر خالق ربع مغزي 
 مديران Dد بين تسلّط سبك تفكّر خالق ربع مغزيدهن هاي فرعي نشان مي بررسي نتايج فرضيه

ها، قدرت انسجام و تداوم آنها نيز در سطح اطمينان آموزشي با قابليت انطباق، تحّقق هدف
  . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 99/0

مبني بر نقش ) 1388مقدسي، (هاي قبلي پژوهشگر هاي پژوهش با نتايج يافته اين يافته
ها،  در افزايش سطح اثربخشي، قابليت انطباق، تحقّق هدفD تسلّط ربع مغزيتعيين كننده

از دانشجويان ارشد در ) 1992(هاي راو و واترز  قدرت انسجام و تداوم  مديران آموزشي، يافته
هاي وتن و كامرون   مديريت عمومي به عنوان يك تركيب كننده و همچنين با نتايج يافته رشته

  .هاي مديران اثربخش نيز همخواني دارداز مهارت) 1376(
با انتظارات و D توان به هماهنگي تسلّط ربع مغزي  هاي ديگر اين پژوهش مي از يافته

اين يافته . اشاره كرد) هاي مديران تنوع و پراكندگي فعاليت(هاي شغلي مديران  ضرورت
، راو و واترز )1989(، رايس و اليندكمپ )1985(، هالند )1992(هاي هرمن  پژوهش با يافته

دارند اگر نيمرخ شخص با طبيعت كار و انتظارات شغلي او جور باشد  كه اظهار مي) 1992(
نتايج پژوهش حاكي از اين . نتيجه و حاصل كار در سطح بااليي خواهد بود، همخواني دارد

ه و در  برخوردار بودDهستند كه مديران اثربخش از تسّلط باالي سبك تفكّر خالق ربع مغزي 
  . نمايند فرايند مديريتي خود مبتكر، نوآور و ريسك پذير بوده و از تغييرات استقبال مي

 مديران درك درستي از رسد با تمام اهميت و نقش تعيين كننده خالقيت، به نظر مي
دانند چگونه و بيشتر افراد نمي) 1988، آمابيل(ر برآن نداشته ّثؤت و عوامل ممفهوم خالقي 

  ).1992، دبونو( ت خود را افزايش دهندنند خالقيتوا مي
 داراي خصوصيت زير ترين رهبراناهاي آتي، كاركند كه در شركت بيان مي 1باسادور

ت كاربردي كه شامل يند خالقياتا از طريق يك فر... كنند  به افراد كمك مي: هستند
ت و به كار گرفتن  اين مشكالل و مشكالت جديد، حلّيهاي مداوم و تعريف مسا نوآوري

شان را هماهنگ كرده و به صورت  هاي متفاوت ها و شيوه هاي جديد است، سبك حل راه
خالقيت بخشي از .  تمامي افراد بشر قادرند خالق باشند.)2004 ،باسادور( يكپارچه در آورند

  . الزم نيست شخص با استعدادي باشيد تا اين كه خالق شويد. حقّ طبيعي و ذاتي ما است
دهم كمتر از  من احتمال مي: نويسد هرمن پدر تكنولوژي عصر جديد در اين رابطه مي

                                         
1
 Basadur 
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در عين . توانند در طبقه افراد با استعداد و خالق قرار بگيرند يك در صد جمعيت كل جهان مي
 70.ام كه خالقيت خود را در نظر نگرفته اند ها نفر من با كساني كار كرده حال، از بين ميليون

 آنها از -1:  درصد از اين افراد قادرند رضايت خود را از اين بابت اثبات نمايند كه80الي 
توانند آن افراد را موفق  ها به واسطه تمرين مي  آن توانايي-2هاي خالقانه برخوردارند و  قابليت

  ).1992هرمن، (و پر ثمر سازند 
  منابع

ـ ترجمـه حـسين نـژ   . تدرباره خالقي). 1998( بوهم، ديويد - تهـران، ) . 1381( د علـي  اد، محم 

  .205-29نشرساقي، 
الگوي چنـد وجهـي غنـي سـازي     (هاي مديران و معلمان   بر فراز قابليت  ). 1385(حوريزاد، بهمن    -

  .، نشر لوح زرين)فرهنگ آموزش 
). 1382(ترجمه بصيري، قاسم و غفـاري پـور، مرتـضي         . يت جد خالقي).1992( ونو، ادوارد   بد -

  .392-59 :نشر آييژ تهران؛
بررسي رابطه ميان انگيزه پيشرفت مديران با اثـر بخـشي سـازماني     ). 1376(فرخ نژاد، خدا نظر      -

دانشگاه علـوم   . پايان نامه كار شناسي ارشد    . آنها در مدارس متوسطه دو شهر برازجان و بوشهر        
  .  شناسي تهرانتربيتي و روان

ترجمـة مرتـضي كوشـا، محمـود        . ژههاي موفق پرو    تشكيل تيم  ). 1386(كي ويسوكي، رابرت     -
 .رفيعي، انتشارات اركان دانش

هاي فكري براي جهان در     مهارت. حلّ خالق مسأله  ).1386(المزدين، ادوارد و المزدين، مونيكا       -
ترجمة دكتر بهروز ارباب شيراني و مهندس بهروز نـصرآزاداني، انتـشارات اركـان              . حال تحول 

  . دانش
ترجمه محمـد   . مديريت آموزشي مفاهيم و عمل    ). 1382(آالنسي  اورنستين  . الننبورگ، فردسي  -

   .انتشارات جمالي. تبريز. علي فرنيا
هاي مغزي مديران آموزشي با سـطح اثربخـشي           بررسي رابطه تسلّط ربع   ). 1388(مقدسي، اكرم    -

  . دانشگاه اروميه. پايان نامه كارشناسي ارشد. آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد
نظريه، تحقيق و عمل در مديريت آمـوزش، ترجمـه          ). 1387( ميسكل، سيسيل    ك و هوي، وين  -

  .ميرمحمد سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه
. ترجمه نسرين جزئـي . راه گشايي خالق در مديريت). 1376(وتن، ديويداي و ركسيم كامرون   -

  .نشر ني
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