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های تفکر نوع اول با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش  بررسی رابطه سبک

 آباد شهرستان پارس

 1هانیه ملکی

 

 چکیده 

 

های تفکر) نوع اول( با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان پاار  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک

گیری متغیرهاای پاژوهش از مایاا  نفر با روش سرشماری، پرداخته است. جهت اندازه 80تعدادای به ی جامعهآباد، با مطالعه

ها با استفاده از روش چند متغیری) پیرسون( مورد تجزیاه های تفکر استرنبرگ، و عملکرد شغلی استفاده شده است. دادهسبک

نگر، سلسله مراتبی( غیر از سابک ل) قانونی، قضایی، کلیهای تفکر نوع اوو تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین تمام سبک

داری وجود دارد. همچنین بین سازگاری تفکر آزاداندیش، با عملکرد شغلی کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رابطه معنی

 داری وجود دارد.اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رابطه معنی

 

 تفکر نوع اول،عملکرد شغلی،کارکنانیدی:واژگان کل

 

 مقدمه

انسان ها در ابعاد مختلف،دارای تفاوت های هستند که درتوانایی ها، استعدادها، رغبت ها وسرانجام در سبک تفکار آنهاا نماود 

شوند.شااید یکای از پیدا می کند. توجه به این تفاوت ها باعث می شود که افراد در مسیر تحصیلی و شاغلی مناسابی هادایت 

(. 48، ص1368مهمترین موضوعاتی که باید نسبت به آن اگاه وهوشیار بود، وجود سبک های تفکر افراد است )علی اکبر سیف،

( شایوه هاای 1997)2در آموزش و پرورش معاصر نه تنها مادار یادگیری، بلکه یاادگیری بهتار دارای اهمیات است.اساترنبرگ

نامگذاری کرده است. به اعتااد او اهمیت دادن به سابک هاای  3عات را به عنوان سبک های تفکرمتفاوت افراد در پردازش اطال

تفکر از این جهت ارزشمند است که در جامعه به کرات، سبکهای تفکر با توانایی افراد مشتبه می شوند در نتیجه تفااوت هاای 

داده می شوند. بدترین حالات، عادم تطاابب سابک تفکار  فردی ناشی از سبک های تفکر به اشتباه به تفاوت توانایی ها نسبت

دانش آموز با سبک تفکر معلم یا فرد یا ریس خود است و چنین ناهماهنگی در مدرسه و محیط کار صورت جدی به خود مای 

 استرنبرگ براسا  نظریه خود گردانی ذهنی،سیزده سبک تفکر را معرفی می کند انواع. ( 8،ص1391گیرد)فرهوش واحمدی، 

سیزده گانه سبک های تفکر را براسا  معیارهایی همچون پیچیدگی شناختی و میزان همنوایی با مراجع قادرت باه ساه ناوع 

اصلی تاسیم بندی کرده اند: سبک های نوع اول  شامل پنج سبک تفکر قاانون گاذار، قضااوتگر، سلساله مراتای، کلای نگار و 

بوده وپیچیدگی شناختی زیادی دارند و سبک های تفکار ناوع دوم وناوع  آزاداندیش است. این دسته از سبک ها مولد خالقیت

 سوم  هستند از آنجا که ما در این پژوهش درصدد آن هستیم که به مطالعه سبکهای تفکر)نوع اول( بپردازیم
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شمه گرفتاه پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرایند آموزش سرچ

های اساسی روانشناسی در قارن های مرتبط با سبک های تفکر و یادگیری در واقع یکی از پیشرفتاست. شناخت و درک مدل

هاا بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای آن در آموزش و پرورش امری الزم و ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت

(.اما آیا 16ص 1392به توانایی، می توان به سبک های تفکر نسبت داد)زارعی و سرداری، در عملکرد افراد به جای نسبت دادن 

( در پاسا  باه ایان پرساش مای گویاد: سابک 1997سبک تفکر چیست؟ آیا سبک تفکر مترادف با توانایی است؟ استرنبرگ)

های بالاوه است. استرنبرگ بر اسا  تواناییمترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر، نحوه استفاده از 

هاا هساتیم. افاراد نظریه خود مدیریتی ذهنی خود بر این باور است که ما یک سبک خاص نداریم بلکه دارای نیمرخی از سبک

سابک تفکار را توصایف مای کناد.  13های تفکر متفاوت برخوردار باشند. ایان نظریاه ممکن است از توانایی مشابه، اما سبک

های ای برخوردار است، ولی متأسفانه به دلیل ناشناخته ماندن و ناآگاهی از مفهوم سبکهای تفکر در افراد از اهمیت ویژهبکس

ها کمتر از آنچه نیاز بوده، مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر به عملکرد افراد اهمیت داده شده است. با توجه تفکر، این سبک

های ترجیحی کر کردن در افراد متفاوت است، طبیعتاً عملکرد و توانایی هر فرد نیز با توجه به سبکبه این که شیوه ترجیحی ف

خود متفاوت خواهد بود. بنابراین، شناختن مفهوم سبک های تفکر در افراد و درک ارتباط بین آن سبک ها با توانایی از اهمیت 

فکر قانونگذارمی تواند در نواندیشی، اباداع و اختاراع از خودکارآمادیی ای برخوردار خواهد بود. برای مثال فردی با سبک تویژه

باالی برخوردار باشد یا کارمندی وظیفه شنا  با سبک تفکر غالی اجرایی، مسلما در پیروی از دستورات بهینه مرجع خود می 

ترکیبای اسات کاه طباب آن  (.عملکرد شغلی یاک ساازه2010تواند فردی فعال برای سازمان خود باشد) کالرک و همکاران، 

(. بنابراین، عملکارد شاغلی یاک 1993؛استوارت،1992کارکنان موفب در مجموع از رفتارها مشخص می شوند)استین و ویالنو،

مالک چندگانه و گسترده است که در آن مجموع رفتارهای که به دقت تعریف شده اند برای تعریف عملکرد شاغلی فارد ماورد 

(. امروزه اغلی محااان روی عملکرد کلی شغل توافب دارند کاه در ساه بعاد 1996اونز و ویسوسواران، استفاده قرار می گیرند)

تعریف می شود: عملکرد کاری) به طور مستایم و غیر مستایم با فعالیت های فنی سازمان مرتبط است(، عملکارد وابساته باه 

اختی که عملکرد کاری در آن اتفاق می افتد، موثر اسات. بافت) عملکردی که در شکل گیری بافت سازمانی، اجتماعی و روانشن

نظیر: کمک به دیگران، داوطلی شدن برای اضافه کاری، اشتیاق( و رفتار ضد تولیدی) رفتارهایی از کارکنان کاه باه ساازمان و 

از آنجاا کاه مناابع  (.2، ص1390افراد آن آسیی می رساند. نظیر: انجام دادن عمدی کارها به کندی..) آقا میریوسفی و حسنی،

انسانی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان به شمار می رود بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع کاه مای توانناد بار 

عملکرد سازمانی آنها موثر باشند، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. با توجه به این که عوامل زیادی در عملکارد شاغلی 

ر دارد از جمله عوامل روانشناختی، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی و..، اما تا به حال تحایااات کمای در ماورد، کارکنان تأثی

رابطه سبک های تفکر و سازگاری اجتماعی با عملکرد شغلی صورت گرفته در بنابراین در این پاژوهش باه دنباال جاوان ایان 

 "لکرد شغلی رابطه ای وجود دارد؟آیا بین سبک های تفکر)نوع اول با عم "سوال هستم که

 

 فرضیات پژوهش

 بین سبک تفکر) قانونی( با عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

 بین سبک تفکر) قضایی( با عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

 نگر( با عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.بین سبک تفکر) کلی 

 بین سبک تفکر) سلسله مراتبی( با عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش رایطه وجود دارد.

 پرورش رابطه وجود دارد.       .بین سبک تفکر) آزاد اندیش( با عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی اداره آموزش و 
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 روش تحقیق

های تفکر) نوع اول( با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان پاار  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک

 روش تحایاب در ایان پاژوهش توصایفی از ناوعنفر با روش سرشماری، پرداخته است.  80ای به تعدادی جامعهآباد، با مطالعه

می باشد. تحایب حاضر توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یاا یاک 4همبستگی

( معتاد اسات کاه تحایاب توصایفی باه منظاور توضایا سیساتماتیک،  عینای و دقیاب وقاایع و 1373موضوع است. هومن )

همچنین روش تحایب حاضار همبساتگی اسات، زیارا (. 77خصوصیات مورد نظر یا موضوع مورد عالقه صورت می گیرد )ص، 

هدف و روش تحایب همبستگی، بررسی رابطه بین متغیرهای موجود در تحایاب اسات یاا باه عباارتی دیگار؛ مطالعاه حادود 

تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است. روش همبستگی این امکان را فراهم می آورد تا رابطه چند متغییار 

 (.46، ص 1380زه گیری و الگوهای ارتباطی آن ها و به دنبال آن الگوی رفتاری مربوط شناسایی می شود) دالور، اندا

( استفاده 1386(، و عملکرد شغلی مینا نابدل)2007های تفکر استرنبرگ)گیری متغیرهای پژوهش از مایا  سبکجهت اندازه

و در دو سطا توصایفی و اساتنباطی spssافزار آماری تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم شده است..

هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در ساطا آماار انجام شد. در سطا آمارتوصیفی از آماره

 نظور بررسی روابط بین متغیر ها؛ استفاده شده است.استنباطی از ضریی همبستگی پیرسون، به م

 

 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی

نمونه که در شهر پاار   55در این قسمت از تجزیه و تحلیل آماری مشخصات فردی نمونه آماری کارکنان زن و مرد به حجم 

 شود.اند پرداخته میپرسشگری قرار گرفتههای مربوطه مورد اباد در رابطه با پژوهش با استفاده از پرسشنامه

 ( توزیع فراوانی افراد نمونه برحسی جنسیت 1)جدول 

 فراوانی )درصد( فراوانی )نفر( جنسیت 

 7/61 55 آقا

 3/38 25 خانم

 0/100 80 مجموع

( مؤناث 25) درصاد3/38نفار( ماذکر، 55درصاد ) 7/61( ، آمده است از بین کارکنان مورد بررسی 1طور که در جدول )همان

 بودند.

گیری شده برای پژوهش دارای مدارک تحصیلی مختلفی از دیپلم تا دکتری بودناد و چنین کارکنان آموزش و پرورش نمونههم

هاا در همگی در آموزش و پرورش شهرستاران پار  آباد مشغول به فعالیت بودند که اطّالعاات مرباوط باه توزیاع فراوانای آن

 ست.آمده ا (2جدول)

 
4-correlation 
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 ( توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسی مدرک تحصیلی2جدول )

 درصد فراوانی )نفر( مدرک تحصیلی

 9/1 2 دیپلم

 8/3 8 کاردانی

 5/78 49 کارشناسی

 6/11 17 کارشناسی ارشد

 8/3 3 دکتری

 0/100 80 مجموع

دارای مدارک تحصیلی مختلفی از دیپلم تا دکتری بودناد و گیری شده برای پژوهش چنین کارکنان آموزش و پرورش نمونههم

ها در جادول همگی در آموزش و پرورش شهرستان پار  آباد مشغول به فعالیت بودند که اطّالعات مربوط به توزیع فراوانی آن

 آمده است.  (2)

 یافته های استنباطی

 رابطه وجود دارد.بین سبک تفکر) قانونی( با عملکرد شغلی کارکنان آ. پ  

 همبستگی پیرسون

کمتار از  sigدهد. بر اسا  این خروجی از آنجایی کاه و تعداد  داده ها را نشان می sigضریی همبستگی پیرسون، (3) جدول

 است. 329/0داده  80باشد, همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریی این همبستگی برای می 05/0

 

Correlations 

شغلی عملکرد    تفکر قانونی 

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 .329* 

Sig. (2-tailed)  .010 

N 80 80 

 Pearson تفکر قانونی

Correlation 
.329* 1 

Sig. (2-tailed) .010  

N 80 80 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

 (3جدول)

 

 تفکر)قضایی( با عملکرد شغلی کارکنان آ. پ رابطه وجود دارد.بین سبک  
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دهاد. بار اساا  ایان خروجای از و تعداد  داده ها را نشان می sig(  ضریی همبستگی پیرسون، 4جدول) همبستگی پیرسون

 255/0داده  80باشد, همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریی این همبساتگی بارای می 05/0کمتر از  sigآنجایی که 

 است.

Correlations 

 تفکر قضایی عملکرد شغلی  

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 .255* 

Sig. (2-tailed)  .049 

N 80 80 

 Pearson تفکر قضایی

Correlation 
.255* 1 

Sig. (2-tailed) .049  

N 80 80 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

 (4جدول)

 

 بین سبک تفکر) کلی نگر( با عملکرد شغلی کارکنان آ. پ رابطه وجود دارد.

دهاد. بار اساا  ایان خروجای از و تعداد  داده ها را نشان می sig(  ضریی همبستگی پیرسون، 5همبستگی پیرسون جدول)

 420/0داده  80باشد, همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریی این همبساتگی بارای می 05/0کمتر از  sigآنجایی که 

 است.

 

Correlations 

  

 عملکرد شغلی

تفکاار کلاای 

 نگر

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 .420** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 80 80 

 Pearson تفکر کلی نگر

Correlation 
.430** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 80 80 
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Correlations 

  

 عملکرد شغلی

تفکاار کلاای 

 نگر

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 .420** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 80 80 

 Pearson تفکر کلی نگر

Correlation 
.430** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 (5جدول)

 

 بین سبک تفکر) سلسله مراتب( با عملکرد شغلی کارکنان آ. پ رابطه وجود دارد.

دهاد. بار اساا  ایان خروجای از و تعداد  داده ها را نشان می sig(  ضریی همبستگی پیرسون، 6جدول) همبستگی پیرسون

 54/0داده  80باشد, همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریی ایان همبساتگی بارای می 05/0کمتر از  sigآنجایی که 

 است.

Correlations 

  

 عملکرد شغلی

تفکاااار سلسااااله 

 مراتبی

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 **405. 

Sig. (2-tailed)  .008 

N 80 80 

 Pearson تفکر سلسله مراتبی

Correlation 
**340. 1 

Sig. (2-tailed) .008  

N 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (6جدول)

 .داردبین سبک تفکر) آزاد اندیش( با عملکرد شغلی کارکنان آ. پ رابطه وجود  
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دهاد. بار اساا  ایان خروجای از و تعداد  داده ها را نشان می sig(  ضریی همبستگی پیرسون، 7جدول) همبستگی پیرسون

 باشد, همبستگی بین این دو متغیر وجود ندارد.می 05/0بیشتر از  sigآنجایی که 

Correlations 

 تفکر آزاد اندیشی عملکرد شغلی  

 Pearson عملکرد شغلی

Correlation 
1 .208 

Sig. (2-tailed)  .111 

N 80 80 

 Pearson تفکر آزاد اندیشی

Correlation 
.208 1 

Sig. (2-tailed) .111  

N 80 80 

 (7جدول)

 

 بحث

اماوزش و  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های تفکر )نوع اول( و ساازگاری اجتمااعی باا عملکارد شاغلی کارکناان

به اجراد درامد. بین سبک تفکر قانونی با عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش رابطههه وجههود     پرورش پار  اباد

یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین سبک تفکر قاانونی و عملکارد شاغلی کارکناان ساتادی اداره آماوزش و دارد.

ادی که دارای سبک تفکر قانونی هستند عملکرد شاغلی بااالیی دارناد. دکنار پرورش رابطه وجود معنی دار وجود داردیعنی افر

( در پژوهشی تحت عنوان رابطاه هاوش هیجاانی و عملکارد شاغلی باه ایان نتیجاه 1387محسن گل پرور و فخری خاکسار) 

فکر قانونی از انجام رسیدند که بین متغیرهای هوش هیجانی و عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد دارای سبک ت

(.  سبک قانون گذار عمال باه خالقیات مای 1387کارهای که نیاز به خالقیت دارد، لذت می برد) استرنبرگ به نال از یمینی، 

انجامد. افراد خالق نه تنها قادر به خلب ایده های بدیع هستند، بلکه به آن مباحث عالقه بیشاتری نشاان مای دهناد. عملکارد 

افراد طبب وظایف قانونی تعریف شده است و عبارت است از پیامد فعالیت هاای نیاروی انساانی در خصاوص  شغلی همان بازده

انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان موفایت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظااز را بیاان 

ی باال و نتیجه تحایب حاضر می توان استنباط کرد کاه افاراد دارای (. با توجه به گفته ها1381می کند)سوانسون و همکاران، 

 سبک تفکر قانونی، عملکرد شغلی باالیی دارند.

 بین سبک تفکر قضایی و عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

وزش و پرورش رابطه معنای داری یافته تحایب حاضر بیانگر آن است بین سبک تفکر قضایی و عملکرد شغلی کارکنان اداره آم

وجود دارد, عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و این که آیا کار را خون انجاام داده ایام یاا ناه) رابیناز، باه ناال از خاداپناهی و 

(. در نهایت یک فرد با سبک تفکر قضاوتگر بیشتر توجه خود را برای ارزیابی فعالیت های دیگران متمرکز مای 1381همکاران، 
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(. برخی از ویژگی های افراد با سبک تفکر قضااوتگر, ارزیاابی برناماه شاغلی, قضااوت در ماورد 2004ند) کوفیلد و همکاران, ک

کیفیت کارهای زیردستان است. با توجه به این مطالی و نتیجه پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفات کاه افاراد دارای سابک 

اهند داشت زیرا عملکرد شغلی باال سازمان را ملزم به داشتن افرادی مای کناد تفکر قضایی در سازمان عملکرد شغلی باالیی خو

که برای باالبردن کارایی و اثربخشی سازمان نهایت سعی خود را بکنند و دائما از عملکرد افراد ارزیابی به عمال بیاییاد. انتظاار 

 د.می رود افراد دارای سبک تفکر قضایی در رسیدن به این اهداف موفب تر باشن

یافتاه تحایاب حاضار بین سبک تفکر کلی نگر و عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش رابطههه وجههود دارد.

در  .بیانگر آن است بین سبک تفکر کلی نگر و عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پارورش رابطاه معنای داری وجاود دارد،

ی اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهمترین عامل اثربخشای و کاارایی دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان ها، نظام ها

آنها می باشد. آنها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارناد و بادون تاالش و تعهاد کارکناان 

و شایساتگی، بسایار مهام و حیااتی خود، به موفایت دست نمی یابند. رضایت برای دستیابی به کارکنانی با بهترین صاالحیت 

است. افراد دارای سبک تفکر کلی نگر دوست دارند مفهوم سازی کنند و با جهان ایده ها سر و کاار داشاته باشاند. تمایال باه 

انتزاع و تجربه دارند و گاهی اوقات بسیار متفکرند و عالقمندند در جهان اندیشه ها سیر کنند. طبب نوشته ها و نتاایج پاژوهش 

ضر، افراد سبک تفکر کلی نگر در سازمان ها عملکرد شغلی باالیی دارند زیرا افراد کلی نگر به دنبال خلاب ایاده هاای ناو در حا

 سازمان هستند و ایده های نو موجی تالش و انگیزه کارکنان و به رغم آن عملکرد شغلی باالیی کارکنان می شود.

یافتاه تحایاب کنان اداره آموزش و پرورش رابطههه وجههود دارد.بین سبک تفکر سلسله مراتبی و عملکرد شغلی کار

حاضر بیانگر آن است بین سبک تفکر سلسله مراتبی و عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد دارای سابک سلساله 

ی هاا یکای از دالیال مراتبی مایلند در حل مشکالت به طور سازمان یافته و نظامند عمل کنند. احتماال برخورداری از این ویژگ

بسیار مهم حضور توانمند آن ها در مدار  و سازمان های دیگر است. سازمان ها اولویت بیشاتری باه جاذن افاراد دارای ایان 

(. عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران، فرصت ها و منابع و امکانات و نیاز 1384سبک می دهند) نال از امیری، 

ی محیطی و سازمان های دیگر است. عملکرد کارکنان نیز تابع متغییرهای فردی) توانایی ها و مهارت هاای متأثر از سیستم ها

ذهنی و روانی و پیشینه زندگی( متغییرهای روانشناختی) ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری و انگیزه( و متغیرهاای ساازمانی) 

(. ساازمان هاا 1381الن و شولر، به نال از خداپناهی و همکاران، منابع، رهبری، پرداخت ها، ساختار و طرح شغلی است(. ) دو

اولویت بیشتر به جذن افراد سبک تفکر سلسله مراتبی می دهند و طبب نتیجه تحایب حاضر افراد سبک تفکر سلسله مراتبای 

 از عملکرد شغلی باالیی برخوردار هستند.

باین سابک تفکار رابطههه وجههود دارد.   موزش و پرورشبین سبک تفکر آزاداندیش و عملکرد شغلی کارکنان اداره آ

آزاداندیش و عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش رابطه معنای داری وجاود نادارد، یعنای افاراد دارای سابک تفکار 

آزاداندیش دارای عملکرد پایینی در سازمان هستند. اگرچه عال سالیم مای گویاد وجاود مااداری آزادی و اعتاااد باه آن در 

سازمان الزم است و اینکه چیزی فراتر از بروکراسی و دادن مااداری آزادی و حاب انتخاان باه کارکناان، کاارایی و اثربخشای 

سازمان را باال می برد. اما نتایج تحایب عکس این را نشان میدهد و این می تواند به علت تاثیر متغیرهای مداخله گر در جریان 

رسشنامه ها در آن ابالغ و جمع آوری شده اند. و یا دالیل دیگری از جملاه اینکاه شااید تحایب و شرایط نامساعدی است که پ 

 کارکنان ما به رسمیت و تمرکزگرایی عادت کرده اند و پیروی از قوانین و ماررات محض را ترجیا می دهند.

 نتیجه گیری
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ر انتخان شغل، سبک های تفکار افاراد مای انتخان های زندگی مستلزم تناسی بین سبک های تفکر و توانایی ها است مثال د

تواند تعیین کننده باشد. انسان دارای الگوهای متعدد سبک تفکر هستند. سبک های تفکر می تواند علت های عملکرد متفاوت 

و  افراد باشد، اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم باید سبک تفکر آنان را مد نظر قرار بدهیم. همخاوانی باین سابک هاای تفکار

توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزاء آن است پس افرادی کاه تصاور مای کنناد از 

انجام کاری ناتوانند ممکن است بخاطر فادان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر آنان یا کسانی که آنان را ارزیاابی مای کنناد 

ی اجتماعی در یک سازمان بسیار مهم و اساسی است چون مبنایی برای داشتن ارتباط خاون همخوانی ندارد. و داشتن سازگار

و دوستانه با سایر همکاران است. مسلما کارکنانی که سازگاری شان بیشتر است و مورد تأیید سایرین هستند و عملکرد شاغلی 

 باالتری دارند..
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