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سبکهاي تفکر، خالقیت، ویژگیهاي شخصیتی، سبکهاي رهبري، مدیر:ها کلید واژه

روش . می باشد بین سبکهاي تفکر، خالقیت و ویژگیهاي شخصیتی با سبکهاي رهبري مدیران زن و مرد تبیین رابطههدف این تحقیق : چکیده

جامعه آماري شامل کلیه مدیران اجرایی و آموزشی . و به شکل میدانی اجرا شده است بودهی و علی مقایسه اي تحقیق حاضر از نوع همبستگ

گردآوري جهت . نفر می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند 100تعداد افراد نمونه در این تحقیق . شهرهاي تبریز و اردبیل می باشد

براي بررسی سبکهاي تفکر، از پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا براي بررسی شخصیت، از  واگنر - استنبرگ سبکهاي تفکراطالعات الزم، از پرسشنامه 

استفاده شده پرسشنامه توصیف رفتاري رهبري همفیل و کونز براي بررسی سبکهاي رهبري و براي بررسی خالقیت از پرسشنامه خالقیت عابدي 

نتایج حاصل . ده از ابزارهاي آماري رگرسیون، تحلیل واریانس چند متغیري و همبستگی استفاده شده استاطالعات گردآوري شده با استفا. است

بین ویژگیهاي شخصیتی سلطه گري، خودپذیري، خویشتن داري، اجتماعی شدن و استعداد پایگاه با از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که

معنی داري وجود ندارد و فقط ویژگیهاي شخصیتی حضور اجتماعی در زنان و مسئولیت در مردان  سبکهاي رهبري مالحظه کار و سازمانده ارتباط

یافته هاي حاصل از  .ارتباط معنی داري پیدا نشدهمچنین بین خالقیت و سبکهاي تفکر با سبکهاي رهبري . ازمانده رابطه دارندبا سبک رهبري س

  .بعضی از متغیرهاي مورد بررسی ارتباط معنی داري وجود دارد ضریب همبستگی پیرسون نیز حاکی از آنست که بین

  

    



  مقدمه

زیرا انسان نه تنها یکی از منابع انسانی عمده ترین استراتژیک هر سازمان محسوب می شود،   

با اعمال تدبیر اتخاذ تصمیمات الزم،بلکه به عنوان مدیر،عوامل حیاتی تولید و خدمات است،

آنچه ی دهد،آنچنانچه تجربه کشورهاي پیشرفته نشان م.استفاده از سایر علوم را میسر می سازد

داشتن انسانهاي توانمند بوده نه داشتن منابع طبیعی و موجب رشد و توسعه این کشورها گردیده،

  .)1381میر سپاسی، (مادي غنی 

تعاریف مختلف و متفاوتی براي مدیریت ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیر ارائه می   

اقتداري،(»سانی و مادي براي رسیدن به هدفع انمدیریت عبارتست از هماهنگ کردن مناب«: گردد

مدیریت فرآیندي است که بوسیله آن کوشش هاي فردي و گروهی به منظور نیل ).1371علیمحمدي،

مدیریت را یکی از مهمترین عوامل توسعه همچنین صاحبنظران،.به هدف مشترك هم آهنگ می شود

فت و توسعه ملل توجه به آن را در اولویت قرار اهمیت مدیریت در پیشر«لذا .و پیشرفت می دانند

  .»داده است

باید زمینه ساز رشد و تعالی افراد در در مدیریت قابل قبول، مدیر عالوه بر هماهنگی فعالیت ها،   

با ارتباط از چنین فکري از مدیریت افرادي که عهده دار چنین .سازمان از بعد مادي و معنوي باشد

یی می شوند بایستی داراي ویژگی هایی باشند تا بتوانند گرایش و دلبستگی وظایف و مسئولیت ها

  . از این طریق تأمین نمایندهمکاران و دیگر افراد را نسبت به هدفهاي تحت سرپرستی،

یکی از این سبک ها عمدتأ وظیفه . فیدلر در مطالعات خود دو سبک رهبري را ذکر کرده است   

دیگري در  .ک رهبر از مشاهده انجام وظایف رضایت حاصل می نمایدن یآمی باشد که در  1گرایی

جهت تحقق روابط متقابل مناسب بین اشخاص و در جهت کسب موقعیتی  با اهمیت و برجستگی 

  .نامیده شده است 2شخصی بیشتري می باشد که مردم گرایی

                                               
ask-oriented   1- t

people-oriented   2-



وم انسانی مورد یکی از موضوعات مهمی که در دهه هاي گذشته در قلمرو معرفت شناسی عل   

باشند که با توجه به آن می توان رفتارها و نحوة نگرش افراد توجه قرار گرفته است سبکهاي تفکر می

سبک تفکر یک شخص مجموع  . از جمله مدیران را در مورد مسایل گوناگون مورد بحث قرار داد

هر شخص است،عکس العمل هاي فردي مثل تمایالت ذاتی و شرایط موقعیتی و تجارب رفتاري 

  ).1982، 3هریسون و برامسون(داراي یک شیوة فکر کردن است

در دنیاي پیچیدة کنونی و در عصر وابستگی متقابل و چند جانبه ملتها و ظهور دهکدة جهانی که    

شاهد رقابتهاي بسیار فشردة جوامع براي دستیابی به جدید ترین تکنولوژِیها و منابع قدرت هستیم،

و نوآور و صاحبان اندیشه هاي نو و مبتکران همانند گرانبهاترین سرمایه هایی هستند که  افراد خالق

خالقیت به عنوان یک نیاز بشري در تمام ابعاد زندگی .از جایگاه واال و ارزشمندي برخوردارند

بشري مطرح بود و به عنوان رکن اصلی و اساسی پیشرفت و توسعه اقتصادي جوامع بشمار می رود 

لذا بسته به میزان توجه مسئولین به نوآوري و خالقیت و عنایت به اندیشه هاي ).  1999، 4پیکاس(

  .مبتکران و ابداع گران، جوامع به پیشرفت و ترقی نائل می آیند

شخصیت با توجه به نقش مهمی  .است» شخصیت«یکی از عوامل مؤثر در وضعیت هاي رهبري    

در علم رفتار سازمانی از جایگاه ویژه اي فرآیند مدیریت دارد،که در فرآیندهاي سازمان از جمله 

شخصیت عبارتست از سبکهاي ویژه اي که هر فرد در فکر کردن و ). 1362شاملو، (برخوردار است

به عبارت دیگر نحوه خاص فکر کردن و رفتار کردن هر فرد منعکس کننده .رفتار کردن دارد

شخصیت فرد یا الگوي معمولی پاسخ هاي وي در برابر  بدین ترتیب اگر.شخصیت وي می باشد

  .می توانیم رفتار او را در موقعیتهاي جدید پیش بینی کنیمموقعیتها را بشناسیم،

  

  بیان مسأله

رهبري یکی از فرآیندهاي  اصلی هر سازمان محسوب می گردد و بهره وري سازمان به شیوه    

متعدد حاکی از آنند که هر سازمان براي نیل به اهداف،مطالعات . هاي رهبري مدیران آن متکی است

                                               
  1- Harison  &Bramson  

2- Speek    



همچنین نتایج حاصل از بررسی خصوصیات .شیوة خاصی از رهبري و مدیریت را الزم دارد

لذا .شخصیتی افراد حاکی از آنند که رفتار افراد به منش ها و خصلتهاي شخصیتی آنان بستگی دارد

در این میان، مدیران کارآمد، خالق و .هاي آنان می باشندویژگی هاي شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتار

رفتارهاي مدیران در .اثر بخش به دلیل ابعاد شخصیتی ویژه بر عملکرد سازمانها تأثیر بسزایی دارند

محیط سازمانی بر سیر تحول، پویایی و شکوفایی سازمان تأثیر دارند و خشنودي و ناخشنودي 

  .)1384شکرکن، (ده رفتار مدیران آن دارکارکنان سازمان بستگی زیادي ب

اینکه چه افرادي مناسب براي .بررسی ویژگی هاي شخصیتی مدیران مورد توجه زیاد بوده است   

فرض .سمت هاي مدیریتی هستند و چه افرادي از عهده انجام وظایف و امور مدیریتی ناتوان هستند

مطالعات .د که آنها را از دیگر افراد متمایز سازدبر اینست که رهبران بایستی ویژگیهایی داشته باشن

علمی و تحقیقی با این هدف آغاز شد که صفات و ویژگیهاي خاص مشترك بین رهبران اثر بخش را 

  ).1376طوسی، (میالدي ادامه داشت  1994این مطالعات تا قبل از .شناسایی کنند

مطالعه خصوصیات شخصیتی رهبران که  136و همکاران با بررسی یافته هاي  5راف اف استگدیل   

ویژگیهاي مشترك بین رهبران موفق را به شرح زیر انجام گرفته بود، 1969و  1948در سالهاي 

میل و اشتیاق (وظیفه مدار-)هوشی و شخصیتیویژگیهاي فیزیکی،(خویشتن مدار: شناسایی کردند

). 1373شیرازي، ) (مهارتهاي اجتماعیهمکاري،(اجتماعی مدار-)ابتکار و پیگیريبراي موفقیت،

همچنین نتایج تحقیقات نشان داده است که ویژگی هاي شخصیتی افراد با عملکرد شغلی همبستگی 

  ).1991و دیگران، 6تت(دارد 

اما در .برنامه و هدف آن اساس کارایی سازمان را تشکیل می دهدترکیب سازمان،بدون تردید،   

مهمترین متغیر در سازمان رفتار مدیر یا رئیس سازمان آن است که باید نقش وراي اینها، تنها عامل و 

رهبري را به عهده بگیرد و از طریق رهبري، بر انگیختن و یگانه ساختن تالش هاي دیگران به 

شکی نیست که چگونگی رهبري در طرز سلوك و رفتار .هدفهاي سازمان جامه عمل بپوشاند

از طرفی مطالعه در زمینه .مؤثر استهدف و حصول اثربخشی سازمان،کارمندان و نهایتا در تحقق 

صنعت و تجارت، تفکر خالق خالقیت در رهبري بیانگر اینست که در تمامی زمینه هاي سیاست،

                                               
1- Rof F stegdile
2- Tett



براي رهبري حائز اهمیت است، خصوصأ در سطوح میانی و عملیاتی سازمان ارتقاء قدرت خالقیت 

سازمانهاي بزرگ محسوب می شود و می توان اذعان نمود که چنین مدیران یکی از نیازهاي  مهم در 

سازمانهایی با داشتن رهبري خالق در ایجاد و نگهداري فرهنگ داخلی سازمان و نیز در ترغیب و بو 

  .جود آوردن انگیزه براي رفتار خالق کارکنان و گروه هاي درون سازمانی کوشا خواهند بود

است مالحظه شده که مدیران فقط به مسائل عادي مشاغل خود توجه در مطالعاتی که انجام شده    

داشته و وظایف خود را بدون ابراز خالقیت و اینکه چه کارهایی می توانند انجام دهند تا مدیران و 

آگاهی از عواملی که رهبري را کارآمد می سازد و آگاهی از .رهبران بهتري باشند انجام می دهند

بکهاي رهبري با موقعیت هاي مربوطه مطابقت دارد به هر مدیري کمک می کند راههایی که در آنها س

  .که یاد بگیرد یک رهبر کارآمد باشد

تاکنون تحقیقات زیادي در مورد سبک تفکر و عملکرد افراد در خارج از کشور انجام شده و به    

). 1984، 9برامسون ؛ هریسون و8،1993؛ استنبرگ7،1998ویتکین(نتایج گوناگونی منجر شده است 

نتایج بدست آمده تا حد زیادي رابطه بین سبک تفکر و عملکرد افراد در زمینه هاي شغلی را تأیید 

به همین دلیل بررسی . اما بعضی از یافته ها نشان از رابطه اي ضعیف میان این دو عامل دارد. می کنند

ر چگونگی انجام کارها و وظایف و تفحص در رابطه بین سبک تفکر مدیران یعنی ترجیحات آنها د

شان و همچنین عملکرد آنان یعنی نوع سبکی که در محیط واقعی از خود نشان می دهند مسأله اي 

  .در خور توجه است

با توجه به این مسأله که تعداد زنان مدیر نسبت به مردان مدیر در سمت هاي مدیریتی بسیار    

تفاوتهاي موجود بین مدیریت و رهبري زنان و مردان  تحقیقات گوناگون در زمینه.اندك می باشد

دهد که دالیل و شواهد اندکی براي این باور وجود دارد که مردان، یا زنان، مدیران برتري نشان می

بنابراین بهتر است . یا اینکه زنان و مردان از حیث رهبري و مدیریت، با یکدیگر تفاوت دارند.هستند

  :گفته شود

                                               
Witkin1-

2- Sternberg



.ضعیف و متوسط را می توان در بین زنان و مردان مشاهده کردی بسیار خوب،عملکرد مدیریت

الزمه موفقیت در بازار پر رقابت امروز، وجود سازمانهایی است که صرفنظر از جنسیت کارکنان، 

براي این منظور و براي افزایش بهره وري .بهترین بهره را از استعدادها و توانمندیهاي کارکنان ببرند

بهترین روش آنست که صرفنظر از جنسیت مدیران، بهترین فرد را تشویق و امکانات الزم ،سازمان

  ).1990، 10؛ به نقل از پاول1384ساعتچی، (جهت ارتقاء آنها را فراهم آوریم 

با توجه به این مطالب پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که کدامیک از    

قیت و ویژگیهاي شخصیتی می تواند سبک رهبري مالحظه کار و سازمان خالمتغیرهاي سبک تفکر،

  ده را در زنان و مردان پیش بینی کند؟

  

  اهمیت و ضرورت مسأله

اما می توان در تعدیل آنها اگر چه نمی توان تمام عوامل دنیاي کار را شناخت و یا بررسی نمود،   

شناخت رفتار مدیران به لحاظ نقش .ار دادهمت گمارد و عوامل مهم و کلیدي را مورد بررسی قر

لذا تحقیق پیرامون موضوعاتی چون شخصیت .حیاتی مدیریت در سازمانها بسیار ضروري می نماید

می تواند اطالعات مفیدي در اختیار مسئولین قرار داده و آنان را در  ، ...شیوه هاي رهبري و مدیران،

رهبري یکی از . میم گیریهاي بهینه را فراهم سازدانجام وظایف شان یاري نموده و موجبات تص

شناخت شیوه هاي رهبري مدیران، بالقوه می تواند مدیریت بنابراین،.وظایف اصلی مدیران است

امور نیروي انسانی را در انتصاب، ارزشیابی و آموزش و بهسازي و جابجایی افراد در مشاغل مدیریتی 

  .رهنمون باشد

ار مدیر از یک سو و تأثیر رفتار مدیر بر عملکرد سازمانی از دیگر سو تأثیر شخصیت بر رفت   

اهمیت این موضوع را آشکار می سازد که رابطه ویژگیهاي شخصیتی مدیر با عملکرد سازمانی باید 

تعیین رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و سبکهاي رهبري مدیران، به سازمانها .مورد مطالعه قرار بگیرد

تا میان افراد درون و برون سازمان، افرادي مناسب را انتخاب کنند، آموزش دهند و کمک خواهد کرد 

  . براي رهبري آینده سازمان آماده سازند

                                               
1- Poul



امروزه عصر نوین مدیریت کلیه مسئوالن و دست اندرکاران سازمانها را متوجه این واقعیت نموده    

استفاده از اندیشه هاي خالق و اطالعات  است که براي دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر

زیرا عدم توجه به این زمینه، صرفنظر از به هدر دادن تالشهاي مدیریت، . جدید در امر مدیریت باشند

ممکن است سازمان را از نظر اثربخشی با مشکالت فراوانی مواجه ساخته که در این شرایط بخشی از 

ر حل مشکل بوجود آمده خواهد بود و نیز احتمال آن بودجه و انرژي سازمان صرف هزینه به منظو

رود که در مواقعی این مشکالت زمینه ساز مشکالت دیگر باشد و حتی منجر به نابودي سازمان می

بنابراین ضروري بنظر می رسد که به منظور پیشگیري از بروز این مشکالت نوعی کنترل آینده . گردد

از اندیشه هاي خالق مدیران و نیز اطالعات نوین که در دسترس دارند جهت نگر بواسطه بهره گیري 

اتخاذ شیوه هاي مناسب رفتاري در سازمان بوجود بیاید، تا بتوان هنگام مواجهه با مشکالت پیش 

توجه به چگونگی اتخاذ سبک رهبري در برخورد با . آمده به صورت مطلوب از آن بهره جست

به . ی یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاري در حوزه رهبري استموقعیتهاي متفاوت سازمان

گونه اي که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد و این در نتیجه شناسایی و تشخیص 

صحیح کلیه عوامل در موقعیت نظیر توجه به تغییر زندگی، انتظارات و ارزشهاي فکري مخاطبان 

تمایالت یا گذشته و نیز شناسایی نیروهاي مداخله گر مانند تکنولوژي،سازمان نسبت به نسلهاي 

روندهاي در حال تغییر اجتماعی که در شرایطی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و به همراه 

  .اندیشه هاي خالق مدیران تحقق پیدا خواهد کرد

ظایف و کارکرد هاي مدیریت از آنجایی که سبک تفکر در عملکرد افراد مؤثر است و می تواند و   

سازماندهی، تصمیم گیري، رهبري، هماهنگی و کنترل را تحت تأثیر قرار دهد و یعنی برنامه ریزي،

همچنین در تمامی زمینه هاي محیطی از جمله رفتارهاي فردي، گروهی، اجتماعی و سازمانی نفوذ 

از . نی عملکرد آنان زمینه باشدشناخت دقیق سبکهاي مدیران می تواند براي شناخت و پیش بی ،کند

آنجایی که سبک تفکر مدیران در عملکرد مدیریتی آنان یعنی تصمیم گیري، برنامه ریزي، سازماندهی، 

منعکس می شود و تأثیر گذار می باشد، شناخت هر چه بیشتر سبک هاي تفکر افراد می تواند در ... و 

بنابراین درك سبک هاي تفکر به افراد . شود برنامه ریزي هاي کوتاه مدت و بلند مدت مؤثر واقع

  .کمک می کند که بهتر در یابند که بعضی فعالیت هاي آنان مناسب است و برخی دیگر مناسب نیست



در غرب عالقه قابل توجهی نسبت به تصدي مسئولیت هاي سرپرستی در چند دهه گذشته،   

اما به دلیل سریع بودن .وجود آمده استبوسیله زنان و طراحی و اجراي تحقیقات در این زمینه، ب

تري انجام گیرد تغییرات و تحوالت اجتماعی در آغاز ورود به هزاره سوم، الزم است تحقیقات جدید

با نتایج تحقیقات گذشته در این زمینه مقایسه و نتایج حاصل از این تحقیقات در مورد زنان مدیر،

عطف توجه خاص نسبت به ابعاد گوناگون رهبري و در تحلیل جامع خود و با ) 1990(11باس. شود

مدیریت زنان به این نتیجه رسیده است که علیرغم مشکالتی که به دلیل اجتماعی شدن و تصورات 

که با گذشت زمان، زنان هستیم شاهد آن ، قالبی که در راه تصدي پستهاي مدیریتی زنان وجود دارد

ند هنوز هم الزمه مدیریت اثر بخش، برخوردار بودن از هر چ . در این رده، پیشرفت هایی داشته اند

عوامل قابل کنترل دیگري نیز براي رهبري و مدیریت . ویژگیهایی است که با نرینگی مرتبط است

).1384ساعتچی، (شناخته شده است که ربط چندانی با جنسیت رهبران و مدیران موفق، ندارد

  اهداف

 هايسبکبا  القیت و ویژگی هاي شخصیتیخسبک هاي تفکر،ارتباط بین تعیین .1

  زنان و مالحظه کار رهبري سازمانده 

سبک با  خالقیت و ویژگی هاي شخصیتیسبک هاي تفکر،ارتباط بین تعیین .2

و مالحظه کار مردانرهبري سازمانده 

وضعیت خالقیت و ویژگی هاي تعیین تفاوتهاي اصلی در سبک هاي تفکر،.3

شخصیتی زنان و مردان مدیر

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی زنان داراي سبک هاي تفکر،بین  تعیین تفاوت. 3-1

سبک رهبري سازمانده با مردان داراي سبک رهبري سازمانده

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی زنان داراي بین سبک هاي تفکر،تعیین تفاوت. 3-2

  سبک رهبري مالحظه کار با مردان داراي سبک رهبري مالحظه کار

  یه هافرض

                                               
1- Boss



خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی می توانند سبک رهبري سبک هاي تفکر،-1

  .سازمانده زنان را پیش بینی کنند

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی می توانند سبک رهبري سبک هاي تفکر،-2

  .مالحظه کار زنان را پیش بینی کنند

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی می توانند سبک رهبري سبک هاي تفکر،-3

  .انده و مالحظه کار مردان را پیش بینی کنندسازم

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی زنان داراي سبک رهبري بین سبک هاي تفکر،-4

.سازمانده با مردان داراي سبک رهبري سازمانده تفاوت وجود دارد

خالقیت و ویژگی هاي شخصیتی زنان داراي سبک رهبري بین سبک هاي تفکر،-5

.ي سبک رهبري مالحظه کار تفاوت وجود داردمالحظه کار با مردان دارا

  

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

بیان می کند که سبک ها روش هاي ترجیح یافته براي ) 2000(استنبرگ : 12سبک هاي تفکر   

سبک ها نشان می دهند که چگونه افراد دوست دارند . استفاده از توانایی هاي شناختی هستند

براساس نظر استنبرگ شیوه هاي متفاوت افراد در . ر زندگی روزمره بکار گیرندتواناییهاي خویش را د

در واقع سبکهاي تفکر روشهاي ترجیح دادن چگونگی . پردازش اطالعات، سبکهاي تفکر نام دارد

استنبرگ، (استفاده از تواناییها هستند، نه خود تواناییها و به یک روش رجحان یافته تفکر اشاره دارند

1997(.  

افرادي که داراي این سبک تفکر هستند، مایلند کارها را به شیوه اي که : سبک تفکر قانون گذار    

ترجیح می دهند انجام دهند و خود تصمیم بگیرند که چه کاري را انجام دهند و چگونه آن را به 

  .ه باشددوست دارند به مسایلی بپردازند که قبأل طرح ریزي و سازماندهی نشد. انجام برسانند

                                               
1- Thinking styles



مایلند از مقررات پیروي کنند و کارهایی را افراد داراي سبک تفکر اجرایی : سبک تفکر اجرایی    

آنها مایلند نقش خود را به جاي خلق . ریزي و سازماندهی شده استبه عهده بگیرند که از قبل طرح

  .ساختارهاي نو، در درون ساختارهاي موجود ایفا نمایند

      آنها اموري را ترجیح . مایلند قوانین و مقررات را ارزیابی کننداین افراد :سبک تفکر قضاوت گر

فرد داراي سبک تفکر قضاوت گر، . دهند که در آن عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شودمی

و  فعالیت هایی را مانند نوشتن مقاالت انتقاد آمیز، ارائه عقاید، قضاوت در امور افراد و کارهاي آنان

  ).1997استنبرگ، (ارزیابی برنامه ها را ترجیح می دهند

 پرسشنامهدر این پژوهش سبک تفکر مدیران چیزي است که بر اساس نمرات بدست آمده از    

  .واگنر مشخص می شود -سبکهاي تفکر استنبرگ

خالقیت یعنی حل یک مشکل یا سلسله اي از مسائل کوچک و «14طبق نظر گیلفورد: 13خالقیت   

 16پاپالیا.» اظهار وجود و استقالل طلبی و حفظ شخصیت انسان می داند«خالقیت را  15راجرز. »بزرگ

نیز خالقیت را توانایی دیدن چیزها با یک نظر نو و غیر معمولی و دیدن مشکالتی می داند که هیچ 

ثر کس دیگر، وجود آنها را تشخیص نمی دهد و سپس ارائه رهیافت هاي جدید، غیر معمولی و ا

)1372(در این پژوهش خالقیت یعنی چیزي که توسط آزمون خالقیت عابدي . بخش را ذکر می کند

  .شودمی   اندازه گیري

هرسی و (الگوهاي رفتاري رهبر بنا به ادراك همکاران و زیر دستانش : 17سبک هاي رهبري   

  ).1370بالنچارد، 

جنبه هاي مناسباتی تأکید دارد، مدیر به  سبک رهبري مالحظه کار بر: 18سبک رهبري مالحظه کار   

زیردستان خود فرصت می دهد تا توانایی هاي خود را شکوفا سازند، تفویض مسئولیت می کند و 

  ).1370هرسی و بالنچارد، (رفتاري دوستانه و همراه با اعتمادي متقابل دارد

                                               
Creativity1-

2- Guilford
3- Rogers
4- Papalia

Leadership styles5-
people-oriented   6-  



دستان خود را تعریف کرده،  بر کار و وظیفه تأکید دارد، مدیر نقش زیر:19سبک رهبري سازمانده   

توضیح می دهد که هر کدام از آنها چه فعالیتهاي را چگونه، در کجا و چه وقت انجام دهند و 

  .فعالیتهاي اعضاي گروه خود را سازماندهی و هماهنگ می کند

 )1951(20در این پژوهش سبکهاي رهبري توسط پرسشنامه توصیف رفتاري همفیل و آلوین کنز

  .بررسی می شود

با ثبات افراد که آنها را از یکدیگر  نسبتاًبه مجموعه صفات و رفتارهاي بی همتا و : 21شخصیت   

و یا شخصیت عبارتست از الگوهاي ) 1990، 22بارون و گرین برگ(متمایز می سازد، شخصیت گویند

 23داتکینسون و هیلگار(رفتاري و شیوه هاي تفکر که سازگاري فرد با محیط را تعیین می کنند

سلطه گري، : در این تحقیق ویژگیهاي شخصیتی مورد بررسی عبارتنداز ).1384؛ کریمی، 1993،

با توجه . استعداد پایگاه، حضور اجتماعی، خود پذیري، مسئولیت، اجتماعی شدن و خویشتن داري

، 25مارنات( این متغیرها در میان مدیران عمومیت دارد) 1981( و همکاران  24به یافته هاي وب

1997(  

این مقیاس حوزه هاي توانایی رهبري را اندازه می گیرد و تواناییهایی مانند سیالی : 26سلطه گري  

کالمی، ترغیب و مجاب کردن دیگران و اینکه شخص تا چه اندازه می تواند در یک موقعیت تصدي 

  .کارها را بر عهده بگیرد را شامل است

انگر آن است که سرانجام، شخص به پایگاه و منزلتصفت استعداد پایگاه نش: 27استعداد پایگاه   

می رسد؛ یعنی فرد داراي استعداد پایگاه باال داراي خصوصیاتی است که سرانجام شخص  را به 

  .رهبري، جاه طلبی و اعتماد به نفس –پایگاه اجتماعی باالیی می رساند مانند پشتکار، خود 

دگی و ثبات، اعتماد به نفس، زنده دلی و خود منظور از این مقیاس برازن: 28حضور اجتماعی   

  .انگیختگی در تعامل هاي اجتماعی است

                                               
ask-oriented   1- t  

2-  Ham Phil & Alvin Coons
personality3-

3- Baroon &Grinberg
5- Atkinson & Hilgard

Webb6-
Marnat7-
dominance8-
capacity for status9-



این مقیاس عواملی مانند احساس ارزش شخصی، پذیرش خود و استعداد براي : 29خود پذیري   

.اندیشیدن و عمل کردن مستقل را اندازه می گیرد

  

لیت پذیري، قابلیت اعتماد، عمل کردن منظور از مسئولیت یعنی وظیفه شناسی، مسئو: 30مسئولیت    

  .بر اساس نظم و مقررات، و اعتقاد بر اینکه عقل و دلیل باید بر زندگی حاکم باشد

این مقیاس میزان پذیرش و جانبداري از هنجارهاي اجتماعی را اندازه می : 31اجتماعی شدن    

  .گیرد

ارتی است که شخص بر رفتار خود منظور از خویشتن داري میزان کنترل و نظ:  32خویشتن داري   

  .دارد

) CPI(شخصیتی کالیفرنیا  پرسشنامه، ویژگیهاي شخصیتی یعنی آنچه که توسط در این بررسی      

  .اندازه گیري می شود

مدیریت فرا گرد بکارگیري مؤثر کارآمد منابع مادي و انسانی بر مبناي یک نظام :33مدیریت   

یق برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و ارزشی پذیرفته شده است که از طر

)1381عالقه بند،(کنترل عملیات براي دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد

در این بررسی منظور از مدیریت، سمت هاي اجرایی و مدیریتی سازمانهاي آموزشی، اجرایی و    

.باشدمی... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
social presence10-

self-acceptance1-
responsibility2-
socialization3-
self-control4-
Management5-



ابتدا به توضیح هر یک از متغیرها به ترتیب، سبکهاي تفکر، خالقیت، شخصیت و  فصلدر این    

  .ی شود و در ادامه پیشینه تجقیقاتی آورده می شودمرهبري پرداخته 

  سبک هاي تفکر

د مسئله تفکر مور 1995افراد بشر از زمان یونان باستان به مسئله تفکر توجه داشته اند اما از سال    

افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام کارها فکر می کنند . توجه ویژه اي قرار گرفت

اصطالح سبک مترادف با توانایی . یک سبک، شیوه اي براي تفکر است). 1997، 34براین وودوارد(

وار تمایز بین سبک و توانایی امري دش. نیست بلکه شیوه اي براي به کارگیري توانایی فرد است

توانایی به این امر اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاري را انجام دهد، اما سبک . است

سبک هاي ).1998استرنبرگ، (به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد که کار را چگونه انجام دهد 

ان را درك کنند و ابزاري قوي براي افراد هستند تا بدان وسیله آنها بتوانند خود و دیگر، تفکر

  .مهارتهاي اجتماعی خود را بهبود بخشند

معتقدند که عدم تطابق بین یادگیري و تفکر به تفاوتهاي فردي ) 1983(هریسون و برامسون    

آنها اینطور . نسبت داده می شود که البته صحیح تر آنست که تفکر به شخصیت افراد نسبت داده شود

در . کر مکمل مجموعه راهبردهاي مفهومی و عینی افراد هستنداستدالل می کنند که سبک هاي تف

سازمانهایی که ارتباطات قوي و تنگاتنگ افراد باعث ایجاد خالقیت و موفقیت است، مقوله سبک 

 37، و رفتار افراد36، طرز گفتار35در یک محیط گروهی اطالع از شناخت. هاي تفکر کارآیی بسیار دارد

منظور از شناخت، فرآیندهاي ذهنی و فکري افراد . بسیار مؤثر است درون تیم براي افزایش کارآیی

طرز گفتار، به معناي کلمات و زبان گفتاري اشخاص است و رفتار افراد، حرکات و رفتارهایی . است

اگر بین این سه مقوله بتوان ارتباط و . که اشخاص به عنوان نتیجه سبک تفکر از خود نشان می دهند

  .، می توان رابطه بین رفتار و گویش و روش تفکر افراد را درك کردهماهنگی ایجاد کرد

                                               
1- brain woodward 
2- cognitive
3- linguistic
4- behavioural



شناخت فرآیند تفکر افراد یک گروه، باعث می شود که اطالعات طوري به آنها ارائه شود که    

باعث گردد آنها با یکدیگر بطور مؤثر تري همفکري کنند و موفقیت هاي گروهی بیشتري موجب 

افراد کمک می کند که آنها فکر خود را به منظور سازگاري با شناخت سبک هاي تفکر به . شود

  .سبکهاي تفکر مختلف تعدیل کنند و در ارتباطات خود موفق باشند

به هر حال افراد باید سعی کنند سبک تفکر خود و دیگران را بشناسند و تفاوتهاي میان آن را    

  .اشندبپذیرند تا بتوانند در برقراري ارتباط با دیگران موفق ب

. محققین بسیاري در این زمینه تحقیق و مطالعه نموده اند و الگوهاي گوناگونی را پیشنهاد داده اند   

  .در اینجا دو نوع الگوي سبکهاي تفکر هریسون و برامسون و سبکهاي تفکر استرنبرگ آورده می شود

  

  :الگوي سبکهاي تفکر هریسون و برامسون-1- 2-1

، ایده 38ترکیبی: گروه دسته بندي کرده اند 5سبک هاي تفکر را در ) 1982(هریسون و برامسون   

البته این بدان معنی نیست که هر شخص فقط در یکی از . 42، رئالیسم41، آنالیسم40، پراگماتیسم39آلیسم

سبک ترجیحا ت او را نشان  5هر شخص مستقأل فکر می کند، اما این . این گروه ها قرار می گیرد

هر سبک . چیزهایی که انجام می دهند، فکر می کنند هسبک ویژه خودشان در بارمی دهد، افراد با 

شامل یک مجموعه راهبردهایی است که با توجه به موقعیت بکار گرفته می شوند، اکثر مردم در یک 

موقعیت یک خط مشی را بکار می گیرند اما درصد کمی از افراد به طور همزمان از سبک هاي 

سبک طبقه  5افراد را در این هریسون و برامسون  .ي دیگر استفاده می کنندترکیبی و خط مشی ها

  : بندي کرده اند

. افراد داراي این سبک مستعد و آماده چالش و بحث کردن می باشند: سبک ترکیبی-١

هریسون و برامسون هنگامی که از یک سبک . آنها از بحث کردن لذت می برند

در این سبک . دیالکتیک عنوان می نمایند ترکیبی صحبت می کنند آن را به صورت

                                               
1- synthesists
2- Idealism
3- pragmatism
4- analysism
5- realism



افراد در برخورد با وقایع جاري، آنچه را که در ذهنشان وجود دارد و آن را قبول 

ن برخورده اند و به راحتی نمی آنامند و آنچه را که به تازگی به می     داریم تز 

کیب حاصل می توان آنرا قبول کرد آنتی تز می نامند، که از برخورد آنها سنتز یا تر

یک شخص داراي سبک ترکیبی با سنتز بین این دو بین بحثهاي ذهنی و . شود

این گروه تفکر را . دهدکند و عقاید جدید را شکل میشناختی ارزشگذاري می

  .دوست دارند و معتقدند که اولین قدم خالقیت، بحث آزاد می باشد

آنها از تعارض . ترکیبی هستند ایده آلیست ها در نقطه مقابل افراد: سبک ایده آلیسم-٢

یکی از خط مشی هاي آنها تمرکز بر کل . کنند و سعی در سازگاري دارندپرهیز می

آنها میل دارند که طراحان بزرگی باشند و اعتقاد دارند که دنیا می تواند بهتر . است

ست ایده آلیست ها درباره آینده و طرحها بیشتر فکر می کنند، انسان دو. از این باشد

آنها در جمع آوري اطالعات . و با عاطفه هستند و همچنین شنوندگان خوبی هستند

نیز عملکرد خوبی دارند و در موضع یک مدیر همیشه به دنبال روش و موقعیت ایده 

.می باشند آل

    آنها اغلب شوخ طبع هستند و با نظرات دیگران سریع موافقت : سبک پراگماتیسم-٣

آلیست ها در مقابل تعارض ها کمرو نیستند اما رغبت  برخالف ایده. کنندمی

آنها بارش مغزي و . چندانی به آن ندارند، ولی تعارض را مفید و الزم می دانند

افراد این سبک نسبت به سایر سبک ها داراي . تجربه را براي خالقیت مفید می دانند

تاه مدت استفاده در پروژه ها از برنامه هاي کو. خالقیت و نوآوري بیشتري هستند

. می کنند، زیرا معتقدند که پروژه هاي بزرگ هم باید قدم به قدم جلو برود

بزرگترین مزیت آنها قوة خالقیت و توانایی براي سازگاري با تغییرات است ولی 

.اشکال آنان در این است که کارها را بدون برنامه و جهت گیري انجام می دهند

ه افراد خونسرد، ساعی هستند، آنها به چیزها ب):تجزیه گرا(سبک آنالیسیسم -۴

آنها . صورت منطقی نگاه می کنند و اطالعات و حقایق را در مرکز قرار می دهند

بدون عاطفه، نظم . معتقدند که تنها یک راه صحیح براي انجام دادن کارها وجود دارد



. سالم است سالمت روان یاري دهنده تعمق و تخیل: دارا نبودن سالمت روان-۵-8

افرادي که از سالمت روان برخوردار نیستند در دریافت ادراك هاي حسی از محیط 

عالوه بر این، . ن ممکن است دچار اشکال شوندآو نیز در نگهداري و به یادآوري 

ممکن است تفسیر داده هاي محیطی منطبق با واقعیت ها نباشد و شخص را از ارائه 

  .ن و اثربخشی از خصوصیات آن است، باز دارداندیشه هاي خالق که عملی بود

۶-

  عوامل پیرامونی-٧

عوامل پیرامونی که به نحوي در بروز اندیشه خالق و عملکرد فرد ترینعمده   -٨

  :گذارد، عبارتند ازخالق، اثر منفی می

در صورتی که اعمال و رفتار همکاران : عدم پذیرش فرد خالق توسط همکاران-1-٩

ن از فرد و ابداعات او باشد، انگیزة ظهور خالقیت در او نشانگر عدم پذیرش آنا

  .کاهش یافته و حتی ممکن است از بین برود

محیط سازمانی که اجازه آزادي روانی : عدم وجود آزادي روانی و ذهنی-2- ١٠

و ذهنی به فرد خالق نمی دهد باعث می گردد که فرد آزادي کامل براي تفکر و به 

نداشته باشد و به تدریج قدرت اندیشیدن خالق در آزمایش نداشتن خالقیت خود 

.او تضعیف و حتی سرکوب شود

فشاري که بر فرد براي پیگیري کار بر اساس : فشار براي انجام کار-3- ١١

روشهاي معمول و مقررات غیر قابل انعطاف وارد می آید، شاید یکی از عوامل 

شوند که خالقیت در  مسئولیتی که استبدادي عمل می نمایند باعث می. اصلی است

.افراد کاهش پیدا کند

این احساسات ارزش افراد : ر گرفتن ایده هاي غیر معمولخبه تمس-4- ١٢

.خالق را از بین می برد آنها را به افرادي تدافعی و وسواس تبدیل می نماید



عوامل بسیاري در سازمان، انگیزه براي خالقیت را : عدم وجود انگیزه-5- ١٣

معتقد است که عواملی مانند رشد، موفقیت و عملکرد  43تآلبرش. کاهش می دهد

. سازمان، باعث از بین بردن خالقیت در افراد، گروهها و واحدهاي سازمان می شود

رشد سازمان، احتمال کاهش دادن و از بین بردن خالقیت را افزایش می دهد، زیرا 

نقدر که در یک سازمان بزرگ در مقایسه با یک سازمان کوچک، رفتار خالق آ

در واقع با . یابدنمی   شایسته است، ترغیب نمی شود و در نتیجه امکان ظهور نیز 

رشد سازمان، سنت ها، عادات، مقررات آن به فزونی می گراید و در نتیجه آزادي 

.عمل و انگیزه براي خالقیت محدود می شود

از دیگر عوامل بازدارنده محیطی خالقیت، وجود افرادي است که    - ١۴

می تواند با » ایده ضایع کن«یک . نامیده شده اند» 44ایده ضایع کن«اًصطالحا

. قضاوت زودرس، اندیشه خالق اولیه را قبل از اینکه به شکوفایی برسد از بین ببرد

این گونه افراد، با ضریب تخریب باالي خود، موجوداتی بسیار خطرناك براي 

یک منبع ارزشمند سازمان را به  متفکران خالق در سازمان هستند در حقیقت آنها

  . سرقت برده و آن را از بین می برند

  عوامل پیش برنده خالقیت-١۵

همان گونه که عوامل فردي و پیرامونی باعث عدم تبلور خالقیت در فرد     - ١۶

  .باعث ترغیب خالقیت می شوند -فردي و پیرامونی -خالق می شوند، عواملی نیز

  عوامل فردي- ١٧

  :ط به ویژگیهاي فردي شامل موارد زیر استعوامل فردي مربو    - ١٨

عالقمندي به کار و استمرار در آن نشانگر حضور : عالقمند بودن به کار-1- ١٩

انگیزة درونی در شخص خالق است، افراد خالق تمایل دارند که مسائل را با تمام 

توان حل کنند و در برابر مسایل، انرژي براي جستجوگري و حل آن در آنها زاییده 

  .شود می

                                               
1- Albrecht
1- ideal killer
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Abstract
   This study aimed at determining the relationship among the leadership 
styles with personality traits, thinking styles and creativity of the men and 
women managers. The investigation carried out on the basis of ex post 
facto and correlation. The sample comprised the 100 organizational and 
educational managers of tabriz and ardebil cities that they were choice 
with simple sampling. The researcher used the Stenberg-Wagner thinking 
styles, the Hemphill and Coons LBDQ, the California personality 
inventory  and Abedi’s creativity questionnaires  for gathering  the data to 
determine the manager’s leadership styles associated with the their 
personality, creativity and thinking styles, respectively. The findings 
manifested a significant relationship among presence of social in women 
managers and responsibility in men managers with task-oriented 
leadership styles, but there were a no significant relationship among 
others personality traits, thinking styles and creativity of the managers 
with their leadership styles. Further analysis of the data implied that there 
is significant relationship among some variables together. 
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