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 مقدمه

ها به منظور اینكه چرا افراد متفاوت هستند، محققان بسیاري از علوم مختلف درباره ماهیت وجودي انساندر شروع قرن بیستم، 

هداي بدین ها ارائه شد. برخی محققان تفداوتهاي فردي در بین انسانپژوهش كردند. مفاهیم متفاوتی در رابطه با تشریح تفاوت

هداي افدراد را بواسدطه تفداوت ،عنوان كردندد. برخدی دییدر سدعی كردنددبر شخصیت  هاي فردي مبتنیافراد را ناشی از تفاوت

 تنظدیم عوامدل مهمتدرین از یكدی خودكارآمددي كه بود باور این بر ،(1994و1981) 1بندورا هاي شناختی معرفی كنند.توانایی

د تواندایی خدود بدراي انیدام خودكارآمدي به عنوان قضاوت فرد در مور ،(2010) 2به اعتقاد بیرگیت و سابین است. انسان رفتار

 و كیفیت از بیش موقعیت، یك در فرد ناكارآمدي هايقضاوت گردد.اي معین تعریف میاصل تكالیف در چارچوب شغلی و حرفه

 ؛دارندد خدود هدايتوانایی درباره بدبینانه تفكرات كم، خودكارآمدي با افرادآورند. می بوجود را فشارها موقعیت، خود هايویژگی

 بدا افدراد ،درمقابدل كنندد.مدی دوري باشدد، فراتدر هایشدانتواندایی از آنهدا نظدر اسا  بر كه موقعیتی هر از افراد این راین،بناب

 چدالش تكدالیف ؛شدوند مسدل  آنهدا بدر توانندمی كهگیرند می درنظر هاییچالش عنوان به را سخت تكالیف باال، خودكارآمدي

 شدودمدی حفد  شدانتدتش مشدكتت، وجدود درصدورت و یابددمی بهبود ترسری  شانخودكارآمدي كنند،می انتخاب برانییز

افدراد را ناشدی از سدبك تفكدر آنهدا در سطح عملكرد برخی از محققان تفاوت از سوي دییر،  (.2001 ،3كاالنتزي و )كارادیما 

شدود، نده مدیدر زمان فكر كدردن تاكیدد افراد  رو در رویكرد سبك تفكر، به نحوه متفاوت شدنانند. از ایندزمان فكر كردن می

خداطر بكدارگیري ه هایی مشابه باشند، ممكن اسدت بدهاي علمی، حتی اگر افراد در تواناییكنند. طبق یافتهاي كه فكر مینحوه

كده  هاي مشابه نشان دهندهاي متفاوتی به موقعیتهاي متفاوت ارزیابی و قضاوت، عملكرد متفاوتی داشته باشند و واكنششیوه

 (. 1341دهنده برخورداري از سبك ترجیحی تفكر هر فرد است )آزاد، این نشان

هدا هاي هدف آن موقعیدتنه حالت ،ها بستیی داردهاي تفسیر موقعیترفتار فرد به نظام اعتقادي وي و شیوه ،معتقدندمحققان 

بدین رفتدار و عملكدرد هسدتند و ه عندوان پدیشهاي تفكدر بدتوان اظهار نمود كه سبكبنابراین می ؛(1381پور، )سالك و آتش

 ؛كننددگیري و رفتارهاي عیندی بعددي راهنمدایی مدیمساله، تصمیم كنند كه ما را براي حلهاي ذهنی درونی را اجرا میبرنامه

كه  دهند نشان راهوشیاري و آگاهی شوند و نحوه پیییري یك الیوي تفكر هدفمند د موجب نتوانهاي تفكر میسبكهمچنین، 

سدبك  ،(2002) 5هاریسدون و برامسدون(. 2008و همكاران،  1گردد )ونستر و بهبود عملكرد میمنیر به تغییر رفتارهاي مثبت

سازي و نوعی از اطتعات گیري و تصمیمآوري و پردازش اطتعات، نحوه استفاده از این اطتعات براي تصمیمتفكر را نحوه جم 

هداي به یك سبك تفكر و یدا تركیبدی واضدح از سدبك هر فرد ،مبناي این اظهاراتبر. شودمیكه در ذهن ثبت كنند می تعریف

 (. 2001 ،1جونز) هاي شناختی، یادگیري، شخصیتی و تفكر تفاوت وجود داردشود و بین سبكتفكر متمایل می

 "خوب از عهده كداري برآمددن"ی به . توانایاستهایش هاي تفكر یك توانایی نیست؛ بلكه چیونیی استفاده فرد از تواناییسبك

ذهندی  یبراسا  نظریه خودمدیریت .فرد دوست دارد چیونه كاري را انیام دهد ،اشاره دارد؛ درحالیكه سبك به این معنی است

هداي فدردي آندان اشداره دارد و بیدان هاي ترجیحی افراد در اسدتفاده از توانداییهاي تفكر به شیوه، سبك(9199) 4 استرنبر 

-هاي خود، از شدیوههاي متفاوتی وجود دارد؛ افراد نیز براي بهره گرفتن از توانایییونه كه براي مدیریت جامعه راههمان ،ندكمی

 (. 2001، 8ژانگكنند )هاي متفاوتی استفاده می

                                                           
1. Bandura 

2. Birgit and Sabine 

3. Karademasand Kalantzi 

4. Vance 

5. Harrison and Bramson 

6. Jones 
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8. Zhang 
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بلكده داراي ( بر اسا  نظریه خودمدیریتی ذهنی خود، بر این باور است كه ما یك سبك خاص تفكر ندداریم، 1988استرنبر  )

هداي تفكدر متفداوتی برخدوردار هاي مشابه، امدا سدبكهاي تفكر هستیم. بطوریكه افراد ممكن است از تواناییرخی از سبكنیم

هدا از هدا و گدرایشها، سطوح، حوزهبعد كاركردها، شكل 5كند كه در سبك تفكر را توصیف می 13باشند. بر همین اسا ، وي 

  شوند.یكدییر متمایز می

)یعنی تمایل به اییاد، اختراع و طراحی و انیدام كارهدا  1گذارر بعد كاركرد، افراد داراي یكی از سه سبك تفكر قانوند -

)یعندی تمایدل بده  3گدرشود( و یا قضداوت)یعنی تمایل به پیروي از دستورها و اجراي آنچه گفته می 2به شیوه دلخواه(، اجرایی

قوانین را خود وض  كنند و به مسائلی بپردازندد  ،گذار دوست دارندان( هستند. افراد قانونقضاوت و ارزیابی افراد و كارهاي دییر

كارهایی را به عهدده  ،از مقررات پیروي كرده ،اما افراد با سبك تفكر اجرایی مایلند ؛ریزي و سازماندهی نشده باشندكه قبت طرح

قدوانین و مراحدل انیدام كدار را ارزیدابی  ،گر مایلنددل، افراد قضاوتریزي و سازماندهی شده است. درمقاببییرند كه از قبل طرح

 درباره هر چیزي قضاوتی داشته باشند. ،كرده

-بده خدود مدی 4و آنارشی 1، الییارشی5مراتبی، سلسله1قطبیدر بعد اشكال، خودمدیریتی ذهنی فرد، چهار شكل تك -

دهدد در یدك زمدان صدرفا بدر یدك برد كه به او اجازه مدیلذت میقطبی، از انیام تكالیفی بطوریكه یك فرد با سبك تك ؛گیرد

توجه خود را بین چندد تكلیدف  ،دهدمراتبی ترجیح می تكلیف و به گونه كامل متمركز شود؛ درحالیكه فرد داراي سبك سلسله

تكلیدف كدار كندد، بددون در همان محدوده زمانی روي چند  ،شده توزی  نماید و فرد با سبك الییارشی تمایل داردبندياولویت

برند كه درخصوص چه، كیا، كی و چیونده بیشتر از انیام تكالیفی لذت می ،افراد با سبك آنارشی. اینكه هیچ اولویتی قائل شود

 انیام دادن یك تكلیف اختیار الزم را داشته باشند.

نیر به تصدویر كلدی یدك د كلیشود. افراانیام می 9و جزئی 8در بعد سطوح، خودمدیریتی ذهنی فرد در دو سطح كلی -

مسائل را در سطح بسیار وسی  و انتزاعی مورد بررسی قرار دهند و بر باورهاي انتزاعی  ،دهندكنند و ترجیح میموضوع توجه می

ی یك برند كه اجازه كار روي ابعاد ویژه و اصلنیر، از انیام تكالیفی لذت میشوند. درمقابل، افراد با سبك تفكر جزئیمتمركز می

هاي عملی یك موضدوع هددایت شدوند و موضوع و جزئیات عینی آنها را بدهد، روي جزئیات مسائل تاكید دارند، مایلند به جهت

 اهل عمل هستند.

نیر، با امدور دروندی سدروكار است. افراد درون11و بیرونی10ذهنی، شامل دو حوزه درونیها، خودمدیریتی در بعد حوزه -

گیدري از مداري، كندارهنیري، وظیفهبرند كه بتوانند آنها را به گونه مستقل انیام دهند، به درونلذت می دارند، از انیام تكالیفی

دهند كه فرصت الزم براي تعامل نیر، تكالیفی را ترجیح میدییران و گهیاه ناآگاهی اجتماعی گرایش دارند. درمقابل، افراد برون

مدار هستند،  البا داراي حساسیت اجتماعی هستند و از آنچه بدراي رایش دارند، مردمبا دییران به آنها بدهد، به محی  بیرون گ

 افتد، آگاهی دارند.دییران اتفاق می

                                                           
1. Legislative  

2. Executive 

3. Judicial 

4. Monarchic 

5. Hierarchic 

6. Oligarchic 

7. Anarchic 

8. Global 

9. Local 

10. Internal 

11. External 
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. افراد آزادانددیش از انیدام 2كارو محافظه 1ها در خودمدیریتی ذهنی، دو گرایش وجود دارد: آزاداندیشدر بعد گرایش -

هاي موجود فكدر كنندد و بده دنبدال فراتر از قوانین و برنامه ،دارد. این افراد دوست دارندبرند كه تازگی و ابهام تكالیفی لذت می

كدار، متمایدل بده درحالیكه افراد داراي سدبك محافظده؛ كنندهاي پیچیده و مبهم را دنبال میحداكثر تغییر هستند و موقعیت

هداي موجدود وفدادار به قوانین و برنامه ،اران دوست دارندكباشند. محافظههاي موجود در انیام تكلیف میرعایت قوانین و روش

 (. 2001هاي پیچیده و مبهم اجتناب كنند )ژانگ، بمانند و به دنبال حداقل تغییر هستند و از موقعیت

اي افدراد دار اسدت.گذارانه، قضایی و اجرایی هاي تفكر قانونسبك ،هاي تفكر شاملبراسا  نظریه استرنبر ، انواع اصلی سبك

هداي خدود كه نیاز به ختقیت دارد. این افراد خودشدان بدراي فعالیدتبرند می لذتاز انیام كارهایی  ،3گذارانهسبك تفكر قانون

، بیشدتر توجده خدود را بدر 1كنند. افراد داراي سبك تفكر قضاییها از قانون خود پیروي میگذارند و در اجراي فعالیتقانون می

هدا هایی كه دییران براي انیدام تكدالیف آنها و قانونبرنامه ،مندندكنند. این افراد عتقهان متمركز میهاي دییرارزیابی فعالیت

ها مندند كه نحوه اجراي آن، بیشتر به تكالیفی عتقه5نهایت افراد داراي سبك تفكر اجراییارند را نقد و ارزیابی كنند و درگذمی

 (.1999، استرنبر توس  دییران كنترل شوند ) ،این افراد دوست دارندریزي شده و مشخص باشد. از قبل برنامه

 هداحوزه سایر در متعددي هايپژوهش ،ورزش در حوزه خودكارآمدي و تفكر هايسبك زمینه در مطالعات ودناندک ب ر معلی

 خدود هدايتواندایی از بدتمث خودارزیدابی كده آمدوزانیداندش دریافت پژوهشی در ،(2001) ژانگبطور نمونه  است. شده یامان

 شدناختی رشدد از كردند،می ارزیابی پایین را خود هايتوانایی كه آموزانیدانش و بودند برخوردار ختقانه تفكر سبك از داشتند،

حداكی از آن بدود كده شدهرت مددیران بدا  ،( نیدز1020) 1نتدایج پدژوهش شدینز بودند. برخوردار اجرایی تفكر سبك و ترپایین

ایراندی و  ندژادنتایج تحقیق  ،در سطح تحقیقات داخلی انیام شده نیزارتباط مثبت و معناداري دارد.  ،هاشغلی آن خودكارآمدي

 مدیران میان در تفكر  الب سبك كه نشان داد ،شرقی هاي دولتی آذرباییاننفر از مدیران سازمان 41( روي 2015زاده ) اصغر

عدتوه، ارتبداط معنداداري بدین گرایش به تغییرات بیش از سطح متوس  بود. بههمچنین،  ؛است گذاريقانون سبك استان، این

در پژوهشدی بده ایدن  ،(2013بییدی و شدكاري )ندوريو گرایش به تغییر وجود داشت.  گرگذاري، اجرایی و قضاوتسبك قانون

هدا ارتبداط ها در برخدی از جنبدهتن ،هاي فردي و سازمانی در مدیریت زماننتییه رسیدند كه بین سبك تفكر مدیران و مهارت

گدذار و قدانون گدرهداي قضداوتداللت بر این مطلب داشت كه بدین سدبك ،( نیز2013) و همكاران هاي آقایییافتهوجود دارد. 

بدین همچنین، سبك تفكر اجرایی بده عندوان یدك پدیش؛ ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد ،وآوري سازمانی آنانمعلمان و ن

كده شدیوه تفكدر  الدب در بدین مددیران  ندنشان داد در تحقیق خود ،(1390)و همكاران  پورقازمانی شناخته شد. نوآوري ساز

یر بدا ختقیدت و خطرپدذیري نهاي تفكر قضایی، آزادمنش و برونعتوه، بین شیوهیر است. بهنشهر بیرجند، تفكر برونمدار  

خودكارآمدي بده ایدن نتییده رسدید كده پیرامون ( در پژوهشی 1393) عاشوري. رابطه مثبت و معناداري وجود داشت ،مدیران

 سدروقد و همكدارانكندد. درصد از واریانس پیشدرفت تحصدیلی را تبیدین مدی 39و هوش هییانی  خودكارآمدي، تفكر اجرایی

آمدوزان در دانشنیر یر و كلنهاي تفكر بیز تفكر دروناي نشان دادند كه بین خودكارآمدي با تمامی سبكدر مطالعه ،(1389)

-داندشهاي تفكر و خودكارآمددي بین سبك ،همچنین ؛رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،دانشیاهی شیرازدختر و پسر پیش

طده راب ،آموزان پسدرمدي دانشهاي تفكر با خودكارآولی بین هیچ یك از سبك ؛رابطه معناداري وجود داشت ،موزان دختر نیزآ

تري بدراي كننده قويبینین داد كه سبك تفكر آزاداندیش پیشنتایج تحلیل رگرسیون نیز نشا عتوه،. بهمعناداري مشاهده نشد

                                                           
1. Liberal 

2. Conservative 

3. Legeslative 

4. Judicial 
5. Executive 

6. Schyns 
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كننده قویتري بینیسبك تفكر آزاداندیش پیشگر و آزاداندیش، هاي تفكر قضاوتو از بین سبك آموزانكل دانشمدي خودكارآ

 دختدر آمدوزانداندش ،داد نشدان نیز (1381) حصاريذبیحی پژوهش ایجنت عتوه،بهبود.  موزان دخترآبراي خودكارآمدي دانش

حداكی از  ،نیدز (1383) افروز و معتمدي پژوهش نتایج .هستند باالتري عمومی خودكارآمدي داراي ،پسر موزانآدانش به نسبت

خودكارآمددي و عملكدرد  ( بدین1382عندایتی ) .دنددار تفداوت كدییری با پسران و دختران خودكارآمدي هايمولفه كه آن بود

 رابطه معناداري بدست آوردند.  ،( بین خودكارآمدي و اثربخشی رهبري مدیران آموزشی1384مدیران مدار  و نصرتی )

بین خودكارآمدي و عملكدرد مددیریت  ،(2005)1یزنآ و دسیویلیادر مورد تحقیقات انیام شده در این مورد در حوزه ورزش نیز 

هداي ( كده روي مددیران هیئدت1393) و همكاران همچنین در تحقیق كشاورزد. ه نموعناداري مشاهدرابطه مثبت و م ،مدیران

و سابقه  تخصصی رشته ورزشیمدیریت در با سطح تحصیتت،  ورزشی استان تهران انیام شد، بین خودكارآمدي شغلی مدیران

 ورزشی مدیران ارتباط معناداري مشاهده شد.

 موجبدات وي، در انییدزه اییداد بدا توانددمدی كه دارد اشاره خود هايتوانایی مورد در فرد هاياوتقض و باورها به خودكارآمدي،

 توانددمی مشكتت، و مسائل با برخورد در مدیران خودكارآمدي و خودباوري مفهوم شناخت بنابراین، ؛سازد فراهم را او پیشرفت

-سبك اینكه به توجه با كه است حالی در این ؛گردد اجرایی هايیتفعال در بویژه امور تمام در هاآن موفقیت و پیشرفت موجب

-سدبك بده توجه با نیز هاآن هايتوانایی و عملكردها طبیعتاً است، متفاوت افراد در كردن فكر ترجیحی هايشیوه یا كرتف هاي

ري ندوع سدبك تفكدر مددیران بدر ذادلیدل اثرگدبه ،بنابراین ؛(1389)سروقد و همكاران،  بود خواهد متفاوت ناآن ترجیحی هاي

انداز سازمان، گیري كلی حركت سازمان در مسیر مطلوب و همراستا با مقاصد و چشمهاي كاركنان و نیز جهتدهی تتشجهت

 گدذارقدانون تفكدرسدبك  داراي مدیریك  مثال، براي .است برخوردار ايویژه اهمیت از ،مدیران تفكر هايسبك مفهوم شناخت

  الدب تفكدر سدبك بدا شدنا وظیفه كارمندي یا و باشد برخوردار باالیی خودكارآمدي از ،اختراع و ابداع نواندیشی، در تواندمی

 سدبك با افراد همچنین، ؛باشد سازمان براي خودكارآمد فردي تواندمی خود مرج  بهینه دستورات از پیروي در مسلما اجرایی،

 تواننددمدی قضداوت و ارزیدابی زمینده در مسدلما گیرند، قرار مناسب فرهنیی و محیطی شرای  در اگر ،گريقضاوت  الب تفكر

 یكدی برخوردارندد. ايویدژه جاییداه از ،نیدز تفكر هايسبك دییر .(1389)سروقد و همكاران،  باشند موفق و خودكارآمد افرادي

 رشدد، كه ايگونه به ؛است گرفته قرار ايژهوی توجه مورد تفكر مدیریتی، هايدیدگاه در امروزه كه است این مسئله ابعاد از دییر

 هداتواندایی بده كده هداییموفقیت و هاشكست است. هاسازمان در مدیریت اساسی كاركردهاي از یكی ،تفكر ارزشیابی و پرورش

 انآند تواندایی عددم علدت به همیشه كاركنان ضعیف عملكرد ،بداند باید مدیر یك هاست.سبك از ناشی ا لب شده، داده نسبت

  (.1988)استرنبر ، است كاركنان از او انتظارات و مدیران تفكر هايسبك بین تناسبعدم خاطربه بلكه ؛نیست

داد رفتاري افراد بویژه مددیران موثر در عملكرد به عنوان یك برون ن است كه یكی از عواملطور كلی، نتایج تحقیقات حاكی از آب

هدا اسدت انیر سدبك تفكدر آننندد كده ایدن امدر بیدی خدود اسدتفاده كیاز تواندا چیونده ،دهندداین است كه افراد ترجیح مدی

هدا كده اثرگدذار بدر تواندد از طریدق سدبك تفكدر آنخودكارآمدي مدیران ورزشی مدی ،رسداز اینرو به نظر می (.1381لك،ا)س

 بدا تفكدر هدايسدبك ینبد رابطده شدناخت بدراي پژوهشی چنین انیام ضرورتلذا  ؛كنكاش قرار گیردعملكردشان است، مورد 

هداي تفكدر هاي مرتب  با سبكاز سوي دییر، شناخت و درک مدل رسد.می نظر به ضروري و الزم امري ،مدیران خودكارآمدي

در مدیریت امري الزم و ضروري است؛ زیرا بسدیاري از  ،م بودههاي اساسی رفتار سازمانی در قرن بیستیكی از پیشرفت ،مدیران

هاي تفكر آنها نسبت داد. به توان به سبكد افراد بویژه مدیران سازمانی را به جاي نسبت دادن به توانایی، میها در عملكرتفاوت

دهدی مناسدب بینی میزان اثربخشی نتدایج آنهدا در طراحدی و جهدتهاي تفكر مدیران، موجب پیشاي كه آگاهی از سبكگونه

هاي اخیر، توجه فراگیر به عملكدرد مددیران در ورزش، تی ورزشی در سالتحوالت مدیری ،د. در حوزه ورزش نیزشوها میفعالیت

                                                           
1. Desivilya  and Eizen 
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پژوهدان رشدته علدوم هاي عملیاتی ورزش، همه بده ندوعی محققدان و داندشها و برنامههاي ضروري در فعالیتنظارت و ارزیابی

ان ورزشدی نیدز همچدون سدایر ورزشی را بر آن داشته است تا به عناصر اثرگذار بر عملكرد مدیران ورزشی توجده كنندد. مددیر

هاي علمی شان، نیازمند توجه ویژه و كنكاشها، به دلیل محی  سازمانی عملیاتیتر از آنمدیران سازمانی و حتی گاهی حسا 

هاي دیداري و شنیداري، عملكرد مدیران ورزشی مورد بررسی و تحلیدل روزه از طریق اجتماعات بشري و نیز رسانههستند. همه

هاي ورزشی و حتی نتدایج مقطعدی آنهدا، از طدرف مدردم، متخصصدان و هاي بوجود آمده در سازمانگیرد. گاهی چالشقرار می

ها، نیازمند داشتن تفكدر صدحیح بنابراین، مدیریت در ورزش نیز همچون سایر حوزه ؛گیردمورد تحلیل قرار می ،مسئوالن كشور

این در  ؛دهداین عناصر، خودكارآمدي مدیران ورزشی را تحت تاثیر قرار می رهبري و كنترل است وریزي، سازماندهی، در برنامه

روي مددیران  اكثر تحقیقات انیام شده در حوزه سبك تفكر كه از طرف محقق مورد بررسی قرار گرفت، یا اصدتًحالی است كه 

؛ سدروقد و همكداران 1393د )عاشدوري آمدوزان بودندها صرفا كارمندان و یا داندشها انیام نشده بود و جامعه هدف آنسازمان

هاي آموزشی یا صنعتی و نه ورزشی انیام شدده بدود ( و یا اینكه روي مدیران سازمان1384؛ ناطقیان 1381زاده ؛ عبداهلل1389

كده روي مددیران یافدت  دست( و شخص محقق به تحقیقات ورزشی بسیار اندكی در این ارتباط 1381؛ سالك، 1390)پورقاز، 

 نیام شده باشد.ورزشی ا

ها اشاره دارد. امدروزه همچنان كه اظهار شد، خودكارآمدي به باور فرد از توانمند بودنش در اجراي وظایف و برنامهاز سوي دییر 

گیرد و در بسیاري از بیش از پیش مدنظر قرار می ورزشی گران عملكردهاي ورزشی، مولفه خودكارآمدي مدیراناز طرف تحلیل

ن این حوزه، مولفه مذكور به عنوان عامل حیاتی و اثرگذار در بروز ان و متخصصهاي مسئوالنظر در بررسی دیدگاهاوقات، با دقت

بنابراین، بررسی وضعیت ارتباط این دو متغیدر و تبیدین شدرای  آن در بدین  ؛دشونتایج و عملكردهاي سازمانی ورزش اشاره می

تواند سدودمند باشدد و ، میهاهاي ورزشی نسبت به سایر سازمانكاري سازمانمدیران ورزشی، با توجه محی  و شرای  متفاوت 

 و همكداران 1كوینبه اعتقاد چانگكه  ، از آنیاعتوهبه. به تبیین هرچه بیشتر وضعیت خودكارآمدي مدیران ورزشی كمك نماید

وال مطرح است كه آیا خودكارآمدي یدك خودكارآمدي مدیران تحت تاثیر متغیرهاي گوناگون فردي قرار دارد، این س ،(2005)

تواندد بده عندوان متغیدري اثرگدذار بدر سدطح تواند تحت تاثیر جنسیت وي قرار گیرد. به عبارت دییر، آیا جنسیت میمدیر می

 خودكارآمدي مدیران قلمداد گردد؟

سدبك تفكدر مددیران ادارات به دنبال پاسخیویی به این سوال اسدت كده آیدا بدین  حاضر پژوهش با توجه به مطالب ذكر شده،

-پدیش تفكدر، هدايسدبك از كدامیكاینكه  خیر؟ آنها ارتباط وجود دارد یا خودكارآمديهاي استان تهران با ورزشی شهرستان

با توجه به همچنین،  د؟هستنتهران هاي استان شهرستان و جوانان مدیران ادارات ورزش خودكارآمدي براي قویتري كنندهبینی

محقق مدل مفهومی زیر را به عنوان الیدویی بدراي ، حوزهبا مرور تحقیقات انیام شده در این ود در این زمینه و هاي موجنظریه

 انیام این تحقیق مورد استفاده قرار داد:

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق ـ 6شكل 

 

                                                           
1. Chang-qin 

 خودكارآمدي سبك تفكر
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  شناسیروش

در دسدته تحقیقدات همبسدتیی قدرار بوده و توصیفی  ،هاگردآوري داده این پژوهش از نظر هدف از نوع كاربردي و از نظر روش

 جواندان وورزش  ادارات روسداي كلیده ،شدامل نفدر 111 حاضدر تحقیدق آمداري جامعه گیرد كه به صورت میدانی اجرا شد.می

اداره  38در  یدك معداون آقایدان و بانواناون معاداره، یك  رئیس)یك  1393 سال در آنها نامعاون و تهراناستان  هايشهرستان

 بدرايشدمار تمدام گیدرينمونه روش از آماري، جامعه بودن اندک بهد. باتوجه بودن( هاي استان تهرانش و جوانان شهرستانورز

آوري جمد  ،تكمیل ازپس  و توزی  آنها نامعاون و ادارات روساي بینها در پرسشنامه نهایت،در وشد  استفاده نمونه حیم تعیین

كده بده  بدوده خودكارآمددي پرسشنامهو  تفكر هايسبك پرسشنامه ،شامل پژوهش این در هاي مورد استفادهپرسشنامهگردید. 

 .باشندمیشرح زیر 

 ،دارايایدن پرسشدنامه اسدتفاده شدد.  (1991اسدترنبر  )از پرسشنامه سبك تفكدر ، افراد تفكر سبك نوع ارزشیابی منظور به

-درون ،گدرقضداوت اجرائی، ،گذارقانون  سبك تفكر ،شاملهاي تفكر مختلف در افراد بررسی سبك ،آنهدف و سوال است 101

 طیدف شدكل بده و است آنارشیو  ، الییارشیقطبیتكبی، مراتكار، سلسلهآزاداندیش، محافظه ،نیرجزئی ،نیركلی نیر،رونبنیر، 

كدامت " و"موافقم" ،"فقمتاحدودي موا" ،"نظري ندارم" ،"تاحدودي مخالفم" ،"مخالفم" ،"كامت مخالفم" اي،گزینههفت لیكرت

-در این پرسشنامه، بیز دو سبك قانون. گیردمیبردر را 4 تا 1 از ،هانمره ترتیب . در این مقیا است شده سازماندهی "موافقم

 ،بندابراین ؛گیرنددسوال مورد سدنیش قدرار مدی 8با طرح ها د، سایر سبكنسوال هست 9و  4 ،گذار و جزئی كه به ترتیب داراي

 این درونی اعتبار ضریب پژوهشی درهمچنین  استرنبر  .است 101 ،و كمترین امتیاز آن 428 ،امتیاز این پرسشنامه بیشترین

  است. كرده گزارش 88/0 را ابزار

 ایدن گدذارينمدره شدد.اسدتفاده   (1991) و همكداران نظدامی ايماده 10 پرسشنامه از ،خودكارآمدي سنیش براي همچنین،

 ،"مدن شدبیه كمدی" ،"مدن مخدالف كدامت" گزینده چهار، پرسش هر مقابل در .است لیكرت نوع از و ايهرتب صورت به ،آزمون

 ؛گیدردمدیتعلدق  1 تدا 1 هداينمدره ،ترتیب به هاگزینه این از كدام هر بهكه  دارد قرار "من شبیه كامت" و "من شبیه خیلی"

 ایدن روایدی تاییدد ضدمن خدود تحقیق در (1382) كدیور .است 10 ،نمره بیشترین و 10 ،فرد یك براي نمره كمترین بنابراین،

بدا . ه اسدتودنمد گدزارش 80/0 را آن پایدایی ضریب ،كرده استفاده كرونباخ آلفاي روش ازآن  پایایی سنیشجهت  پرسشنامه،

ورزشدی، بدویژه نفر از اساتید مدیریت  12از طرف  هاي تحقیقروایی صوري و محتوایی پرسشنامه، حاضر پژوهشوجود این، در 

اصتحات الزم در این زمینه انیام شدد و نهایتدا مدورد تاییدد  ،مورد بررسی قرار گرفته پژوهش در این حوزهسابقه اساتید داراي 

 استفاده با و تهران استان جوانان و شزور ادارات ورزشی از مدیران نفر 32 روي 1مقدماتی مطالعه یك درضمنا،  آنها قرار گرفت.

قرار گرفت و به ترتیب مورد بررسی  ،هر دو پرسشنامه سبك تفكر و خودكارآمدي پایاییضریب  ،كرونباخ يآلفا روش از استفاده

 . استبدست آمد كه قابل قبول  41/0و  82/0ضرایب 

از فراواندی  ،مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش آمدار توصدیفی ،هاي آمار توصیفی و استنباطیهاي حاصله با استفاده از شیوهداده

-داده چیونیی توزید اسمیرنف جهت تعیین  د كلوموگروفاز آزمون  ،باطیمعیار و در بخش آمار استن بی، میانیین و انحرافنس

 د.استفاده ش مستقل تیو  چندگانه رگرسیونهمبستیی، آماري  هايها و نیز روش

 هایافته

فر مدیر و معاون شدا ل در ادارات ورزش و جواندان ن 111، از میموع 1هاي توصیفی ارائه شده در جدول شماره بر اسا  یافته

كننده در تحقیدق درصد از افراد شركت 44عتوه، در حدود درصد مرد بودند. به 11درصد زن و  31هاي استان تهران، شهرستان

                                                           
1. Pilot Study 
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هدا از آن درصدد 10یعنی نزدیك به  ،همچنین، بیشتر مدیران نمونه آماري این تحقیق ؛سال سن داشتند 50تا  31حاضر، بین 

 سال سابقه كار داشتند. 10تا  1بین 

 كنندگان تحقیقشركتشناختی جمعیتهاي ویژگیآمار توصیفی مربوط به  ـ 6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

  31 38 زن جنسیت

  11 41 مرد

  3/8 10 سال 30-25 سن

  9/34 13 سال 10-31

  1/39 15 سال 50-11

  2/11 11 سال 50باالي 

  2/11 13 سال 5زیر  سابقه كار

  1/39 15 سال 1-10

  1/11 18 سال 11-15

  1/18 21 سال 11-20

  5/11 14 سال 20باالي 

 53/1كدار )هداي تفكدر محافظدهكمترین و بیشترین میانیین به ترتیب مربوط به سدبك ،دهدمی نشان 2هاي جدول شماره یافته

گدذار است. این بدان معنی است كه بیشتر مدیران از نظر عملكرد، داراي تفكدري قدانون( 51/21± 51/1گذار )و قانون( ±11/11

ن مرد، كمترین و بیشترین میانیین به ترتیب مربوط بده اهمچنین، در مدیران و معاون؛ كارانه دارندهستند و كمتر گرایش محافظه

همچندین، در زندان كمتدرین و بیشدترین  ؛بدوده اسدت( 91/20± 29/1نیر )و برون( 21/15± 55/1كار )هاي تفكر محافظهسبك

بوده اسدت. ایدن بددان  ( 14/20± 08/1)گذار و قانون (21/15± 14/1)كار هاي تفكر محافظهمربوط به سبك ،میانیین به ترتیب

 .ه دارندكارانگذار دارند و كمتر گرایش محافظهها از نظر عملكرد، تفكري قانونمعنی است كه بیشتر خانم

 هاي استان تهرانمدیران ورزشی ادارات ورزشی شهرستان تفكر هايسبك توصیفی آمار ـ 2 جدول

 كارمحافظه آزاداندیش نگركل نگریجزئ نگردرون نگربرون اجرایی گرقضاوت گذارقانون آماره 

 11/11 58/14 32/19 29/14 95/18 21/19 12/20 91/20 51/21 میانیین كل

 53/1 34/1 19/1 34/1 54/1 31/1 41/3 28/3 51/1 معیارانحراف

 21/15 11/18 51/19 58/14 01/19 91/20 31/19 58/19 39/20 میانیین مردان

 55/1 11/1 98/3 21/1 21/1 29/1 29/3 12/3 03/1 معیارانحراف

 21/15 24/14 21/14 21/18 01/19 21/20 29/18 13/19 14/20 میانیین زنان

 14/1 21/1 19/1 41/1 29/1 55/1 19/3 31/3 08/1 معیارفانحرا

معیدار خودكارآمددي مددیران زن كمتدر از  دهد، میدانیین و انحدرافنشان می 3شماره جدول نتایج ارائه شده در همانیونه كه 

 مدیران مرد است.
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 هاي استان تهرانشهرستان مدیران ورزشی ادارات ورزش و جوانان آمار توصیفی خودكارآمدي ـ  9جدول 

 زنان مردان كل آماره 

 21/24 39/28 25/29 میانیین خودكارآمدي

 01/1 28/1 15/1 معیارانحراف

بر اسا   اسمیرنف استفاده شد.د  ها و تعیین نوع آزمون مورد استفاده، از آزمون كلوموگروفداده چیونیی توزی جهت بررسی 

بود،  05/0 ها بیشتر ازداري تمام مؤلفهچون سطح معنا ارائه شده است، 1ل شماره نتایج بدست آمده از این آزمون كه در جدو

هاي پارامتریك استفاده هاي آماري مربوط به آنها از آزمونبراي بررسی فرضیه ،نرمال بودهبه شكل ها بنابراین، توزی  كلیه داده

 شد.

 هابودن داده ف جهت تعیین نرمالاسمیرن -نتایج آزمون كلوموگروف  ـ 4 جدول

 متغیر تعداد (Zآماره آزمون ) سطح معناداري نتیجه آزمون

 سبك تفكر 111 299/0 014/0 ها نرمال است.توزی  داده

 گذارقانون 111 132/1 045/0 ها نرمال است.توزی  داده

 گرقضاوت 111 091/1 052/0 ها نرمال است.توزی  داده

 اجرایی 111 089/1 111/0 ها نرمال است.توزی  داده

 نیربرون 111 312/1 081/0 ها نرمال است.توزی  داده

 نیردرون 111 208/1 019/0 ها نرمال است.توزی  داده

 نیرجزئی 111 058/0 248/0 ها نرمال است.توزی  داده

 نیركل 111 108/1 011/0 ها نرمال است.توزی  داده

 آزاداندیش 111 151/1 055/0 ها نرمال است.توزی  داده

 كارمحافظه 111 412/1 011/0 ها نرمال است.توزی  داده

 خودكارآمدي 111 501/1 192/0 ها نرمال است.توزی  داده

نتدایج بدسدت آمدده از انیدام آزمدون معنداداري ضدریب همبسدتیی دهد، نشان می 5چنانكه نتایج ارائه شده در جدول شماره 

هداي عدتوه، در بدین سدبكبده. هاي تفكر، رابطه معنادار وجود داردپیرسون بیانیر آن است كه بین خودكارآمدي با همه سبك

-بده 40/0و  41/0، 42/0نیر با ضرایب همبسدتیی گر و جزئیو نیز قضاوت نیرگذار و كلینیر، قانونهاي تفكر برونتفكر، سبك

 .بیشترین همبستیی مثبت معنادار را با خودكارآمدي داشتند ،ترتیب
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 مدیران ورزشی  با خودكارآمدي تفكر هايسبكبین  همبستیی آزمون نتایج ـ 4 جدول

 سطح معناداري میزان همبستگی بینمتغیرهاي پیش 

 021/0 419/0 گذارقانون كاركردها

 023/0 40/0 گرقضاوت

 021/0 194/0 اجرائی

 025/0 42/0 یرنبرون حوزه

 029/0 199/0 یرندرون

 024/0 41/0 نیركلی سطوح

 032/0 40/0 نیریجزئ

 021/0 195/0 آزاداندیش گرایش

 029/0 143/0 كارمحافظه

 

 شكل
 024/0 182/0 مراتبیسلسله

 011/0 123/0 قطبیكت

 011/0 391/0 الییارشی

 025/0 158/0 ارشیآن

-با توجه به آماره دوربین واتسون كه براي سنیش فرض استقتل خطاها از یكدییر )تفاوت بین مقادیر واقعدی و مقدادیر پدیش

( تقریبا 441/1شود با توجه به اینكه مقدار آماره )گیرد، متحظه میشده توس  معادله در رگرسیون( مورد استفاده قرار میبینی

 ؛حاكی از استفاده درست از رگرسیون در ایدن مدورد اسدت ،كننده فرض استقتل خطاها بوده، این امر تصدیقاستنزدیك  2به 

، =14/0و  p ،21/15=F =002/0آمدده بدا روش ورود همزمدان،  مبناي ضرایب رگرسدیون چندگانده بدسدت همچنین، بر

درصدد از واریدانس خودكارآمددي  14میمدوع قدادر بده تبیدین  در ،شدههاي تفكر در معادله رگرسیون وارد تمامی ابعاد سبك

 مدیران ورزشی بودند.

نیر هاي تفكر برون، سبكارائه شده است 1كه در جدول شماره  آمده در معادله رگرسیون چندگانهبر اسا  ضرایب بتاي بدست

 ،( بده ترتیدب20/0گدر )نیدر و قضداوتدانددیش، جزئدی( و آزا21/0نیر )گذار و كلی، قانون22/0مراتبی با ضریب بتاي و سلسله

با توجده بده سدطح قطبی، الییارشی و آنارشی اما سه سبك تك ؛بینی معنادار براي خودكارآمدي را داشتندبیشترین توان پیش

 بینی معناداري براي خودكارآمدي را نداشتند.معناداري بدست آمده، قابلیت پیش
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 هاي تفكرسبكابعاد مدیران ورزشی از طریق  خودكارآمديبینی پیش جهت چندگانه رسیوننتایج تحلیل رگ ـ1 جدول

 سطح معناداري (tآماره آزمون ) B β بینمتغیرهاي پیش

 001/0 50/2 - 482/9 مقدار ثابت

 033/0 91/2 21/0 518/1 گذارقانون

 035/0 13/2 20/0 130/1 گرقضاوت

 034/0 15/2 18/0 283/0 اجرائی

 031/0 98/2 22/0 820/1 نیربرون

 031/0 41/2 19/0 189/0 نیردرون

 031/0 21/3 21/0 510/1 نیركلی

 039/0 05/3 20/0 111/1 نیرجزئی

 024/0 91/2 20/0 100/1 آزاداندیش

 033/0 51/2 18/0 211/0 كارمحافظه

 039/0 22/2 22/0 814/1 مراتبیسلسله

 310/0 22/1 19/0 321/0 قطبیتك

 310/0 02/1 19/0 340/0 الییارشی

 210/0 18/1 14/0 114/0 آنارشی

دهد، بین میانیین نمره حاصل از خودكارآمدي در بین مدیران مرد و نشان می 4همانیونه كه نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 زن تفاوت معنادار وجود ندارد.

 هاي استان تهرانشهرستان ادارات ورزش و جوانان نمقایسه خودكارآمدي مدیران ورزشی مرد و ز ـ 2 جدول

 سطح معناداري (tآماره آزمون ) میانگین جنسیت متغیر

 39/28 مرد خودكارآمدي
88/1 019/0 

 21/24 زن

  گیرينتیجه و بحث

هاي استان تانادارات ورزش و جوانان شهرس ورزشی مدیران خودكارآمدي و تفكر سبك بین ارتباط تعیین ،حاضر تحقیق هدف 

بدود.  ورزشدی مدیران تفكر هايسبك همه باخودكارآمدي  بین معنادارتایید وجود ارتباط  ،یكی از نتایج این تحقیق بود.تهران 

 همكداران و سدروقد( و 1393(، عاشدوري )2001) ژاندگ تحقیقدات هدايیافتده بدا ،پژوهش از بخش این در آمده بدست نتییه

 بهبدود و پیشدرفت بدا گدذارقانون و گرقضاوت تفكر هايسبككه  باورندمحققان بر این این  .است همسو زمینه این( در 1389)

آمدده در ایدن بخدش از پدژوهش توجیه نتایج بدستمثبت دارد. در  همبستیی ،تحصیلی وشغلی مختلف  هايحوزه در عملكرد

-و كوچكترین عملكردها می دارنداي قرار اي ویژهنهانعكا  رسا تاثیر هاي اجرایی ورزش، تحتتوان گفت، از آنیا كه محی می

متداثر  ،كدارمدیران ورزشی از سبك تفكر محافظهرسد، برخورداري مثبت و منفی شود، به نظر میهاي تواند موجب بروز واكنش

هداي ظور كداهش آسدیبلذا به من ،دست ورزش بوده هاي سازمان باالها و استراتژيریزيیت این گروه از مدیران از برنامهاز تبع

كداري و جاییاه سبك محافظه گذار این مدیران استهاي ختقانه كه ناشی از سبك تفكر قانونریزيو برنامه مرتب  با عملكردها

كدار گذار و محافظه، این مدیران را با سبك تفكر قانونسازمانیوانین و مقررات درونگذاري ویژه به قبه دلیل لزوم توجه و ارزش

-چه از بابت اجدراي اداري ورزشدی مدیچه از بابت اجراي فنی ورزشی و  ،به عبارت دییر، ماهیت محی  ورزش آورده است.بار 
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كمتدر دسدتخوش آسدیب  ،طلبد كه مدیران این حوزه، داراي چنین سبك تفكري باشند تا در تتطم رویدادهاي متنوع ورزشدی

 گردند.

درصدد از تغییدرات  14میموع قادر به تبیین  درهاي تفكر كه سبكز آن است حاكی ا ،ي پژوهش حاضرهایافتههمچنین، سایر 

نژادایراندی و اصدغرزاده یافتده بدا نتدایج پدژوهش ایدن بودند.  ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان تهران دكارآمدي مدیرانخو

هداي آمداري هشیران نیز در تحلیل. این پژواستهمسو در این رابطه  ،(1389( و سروقد و همكاران )1393(، عاشوري )2015)

عدتوه، در تحقیدق حاضدر بدر به بینی خودكارآمدي مدیران را دارند.قابلیت پیش ،هاي تفكررسیدند كه سبك نتییه این خود به

، 22/0 تبی بدا ضدریب بتدايامریر و سلسلهنهاي تفكر برونسبكآمده در معادله رگرسیون چندگانه، اسا  ضرایب بتاي بدست

بیندی معندادار بدراي بیشدترین تدوان پدیش ،ترتیدب( به20/0) گرنیر و قضاوت( و آزاداندیش، جزئی21/0نیر )گذار و كلیقانون

بیدانیر وزن و  ،به عبارت دییر، محاسبه متغیرهاي ابعاد سبك تفكدر در نمونده آمداري تحقیدق حاضدرخودكارآمدي را داشتند. 

اسدت و  گرنیر و قضاوتنیر، آزاداندیش، جزئیگذار، كلیتبی، قانونامریر، سلسلهنهاي تفكر برونسبكاهمیت باالي هفت مولفه 

بینی معنادار براي خودكارآمددي بیشترین توان پیش ،به ترتیبفوق هاي تفكر سبكبین ابعاد سبك تفكر، در دهد كه نشان می

 ،سبك تفكر هايمؤلفه از كدام هر در تغییر استاندارد انحراف یك ازاي به كه است معنی این به بتا استاندارد ضرایبرا داشتند. 

در توجیده  شود.اییاد میتغییر  ،خودكارآمدي مدیران ورزشیاستاندارد  انحراف در ،مؤلفه همان بتاي استاندارد ضریب مقدار به

ده تداثیر ندوع و ماهیدت دهندنشدان ،مدیران ورزشدی یرنك تفكر بروننیا كه سبآاز  :آمده در این بخش باید گفتنتییه بدست

رسدد، نظدر مدیو ضرورت ارتباط نزدیك و تعامل با اقشار مختلف اجتماع است، به هاي عملیاتی مدیران در حوزه ورزش فعالیت

، نیازمندد )از لحدا  سدنی و جنسدیت( ها و اقشار مختلفحوزه ورزش بنا به جنبه فراگیر بودنش در بطن جامعه و در بین گروه

اي یر بوده تا از این طریق بتواند فلسفه وجودي و نقش اصلی خود را به نحو شایسدتهنن با سبك تفكر برونیرابرخورداري از مد

مراتبدی بدودن سدبك تفكدر مددیران سلسدله ،رسدبه نظر می ز سوي دییر،در پیشبرد اهداف سازمانی نظام ورزش انیام دهد. ا

هاي متنوع ورزشی بده صدورت انفدرادي یدا گروهدی و بدا رشتهدي از نشانیر این است كه یك مدیر ورزشی با حیم زیا ،ورزشی

ظرفیدت، منداب  مدالی و سدایر  امكاندات، تقاضدا، ،سنین مختلف در بین مردان و زنان اجتماع روبروست، اما به دالیلی همچدون

ها، برخی را بندا ین فعالیتضروري است بین تنوعی از ا ،یك سازمان و نهاد ورزشی هاي اثرگذار بر توسعه و توفیق مدیرانمولفه

اي انیدام دهدد. گدذاري ویدژهبراي رسیدن به اهدداف سدازمانی سدرمایه ،بندي نمودهای  موجود آن شهر یا محی  اولویتبر شر

ا یا توفیدق در سبك تفكرش براي اجرها از طرف شخص بندي برنامهیتمراتبی به اولود، سبك تفكر سلسلههمچنان كه اشاره ش

ایفدا تواند نقش بسدزایی در خودكارآمددي مددیران ورزشدی می ،مراتبییر و سلسلهنرو سبك مدیریتی بروناز این .دكناشاره می

 نماید.

را از  كنددبینی میدرصد از خودكارآمدي مدیران ورزشی را پیش 50كه سبك تفكر به طور كلی نزدیك به  عتوه، این موضوعبه

درصد، توانایی  50اینكه بیز سبك تفكر، عوامل دییري نیز وجود دارد كه به میزان اول  ؛مورد بررسی قرار دادتوان دو منظر می

هدا بده دنبدال شناسدایی ایدن كند كه در سایر پژوهشبینی خودكارآمدي مدیران ورزشی را دارد و این ظرفیت را اییاد میپیش

بحث دوم این است كه بدانیم با آگداهی از  ؛شی باشیمها بر خودكارآمدي مدیران ورزعوامل و تعیین میزان اثرگذاري تقویتی آن

بده تواندد به نوبه خود مدیدرصد افزایش داده كه  50میزان خودكارآمدي آنها را به میزان  ،توانیممیورزشی سبك تفكر مدیران 

بق عملكدرد هداي پورتفلدوي سدواهاي آتی مدیران ورزشی مفید باشدد. تددوین برگدهعنوان یك نقطه قوت در شناسایی ظرفیت

سدازمانی دستی كشور نیداه ارتقداد درون كه مدیران باالدرصورتی و كاركنان سازمان در صورتی كه دقیق و هدفمند انیام گردد

در توجهی به عندوان یدك ابدزار پشدتیبان  به طور قابلتواند میهاي ورزشی را داشته باشند، كاركنان به منظور مدیریت سازمان

گیدري در هاي ورزشی به عندوان مرجد  تصدمیمسوابق كاري كاركنان سازمان ،شوداز اینرو، پیشنهاد می عمل نماید.این زمینه 
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هداي ورزشدی بدراي اییداد محلدی در سدازمانرو هاي اجرایی قرار گیرد و از اینرابطه با شناسایی افراد درون سازمان براي پست

 د.شوسازي و ارتقاد این افراد پیشنهاد میبه جهت شناسایی، آموزش، ،تی سازمانمدیریت استعدادهاي مدیری

و طبق نظریه بندورا، خودكارآمددي یكدی  استخودكارآمدي مدیران ورزشی  ،با عنایت به اینكه مساله پژوهش حاضرهمچنین، 

خدود هداي بیش از كیفیت و ویژگدی ،هاي ناكارآمدي فرد در یك موقعیتاز عوامل مهم تنظیم رفتار انسان است و اینكه قضاوت

اگرچده سدبك  هاي تفكر فرد در حد امكان ضدروري اسدت.آورد، تتش براي تغییر یا اصتح سبكموقعیت، فشارها را بوجود می

نحدوه  ،هاي دییدري همچدونكاري، دانش، فرهنگ  الب اجتماعی و مولفهبحث به ،تفكر هر فرد ناشی از عوامل زیادي همچون

، اما از آنیا كه این متغیر قابل است یمات فردي و سازمانی و حتی محی  خانوادگینیرش و رویكردهاي پرداختن به نتایج تصم

هداي اجرایدی و بسترسدازي با مدیریت استعدادهاي مدیریتی مدیران شا ل در سازمان ،سدریادگیري و اصتح است، به نظر می

بتدوان زمینده بهسدازي خودكارآمددي مددیران هدا گیري براي آنبراي تقویت و ا ناي بحث به این افراد و اییاد فرصت تصمیم

، از آنیا كه نتایج این تحقیق حاكی از آن اسدت كده خودكارآمددي مددیران ورزشدی بدا عتوهبه ورزشی را بیشتر تحصیل نمود.

 در مددیریت ،رسددنیر، آزادانددیش و آنارشدی بیشدترین ارتبداط را دارد، بده نظدر مدینیر، كلگذار، برونهاي تفكر قانونسبك

هاي آتدی سدازمان بدراي گدزینش افدراد سنییظرفیت ،ها بهتر استپروري آناستعدادهاي مدیریتی مدیران ورزشی و جانشین

الذكر معطوف گردد تا از این طریق، مسدیر هاي تفكر فوقهاي هر یك از سبكشایسته، بر اسا  استعدادیابی متمركز بر ویژگی

 كارآمدي مدیران ورزشی تسهیل گردد.نیل به اهداف سازمانی و تحقق ویژگی خود

 تفداوت آنهدا خودكارآمددي بدا ورزشدی مددیران جنسیت بین كه است مطلب این گویاي ،ي پژوهش حاضرهایافتهیكی دییر از 

 مددیران نسدیتج بدا هاي تفكدرسبك بین رابطه كه (1381) زادهعبداهلل پژوهش هايیافتهبا این نتییه  ندارد. وجود داريمعنا

ذبیحدی پدژوهش نتایج باولی  ،بوده همسو (1383) افروز و معتمدي و( 1380) اعرابیان هايیافته با ندانسته، معنادار ار ورزشی

 رابطده، ایدن در است. ناهمسو برخوردارند، مردان به نسبت باالتري عمومی خودكارآمدي از زنان ،داد نشان كه (1381) حصاري

بده  نسدبت بداالتري خودكارآمددياز  ردانمو  است متفاوتجنس  وسن  به باتوجه مديخودكارآ ،معتقد است (2200) 1پاجارز

در رابطه با نقش جنسیت در خودكارآمدي مدیران ورزشی باید اذعان نمود كه در جامعه ایران بندا بده شدرای  برخوردارند.  زنان

-و بدرون هداي اجتمداعیها به فعالیدتها و نهادهاي رسمی، رسانهسازمانو توجه اندک  جامعهحاكم بر و سنتی فرهنیی خاص 

تواند تاثیر زیادي بر بدروز میهاي رسمی و  یررسمی از سوي زنان، هاي سازماننامهاي زنان و مشاركت فعال در مدیریت برخانه

و  ورقدتب، حضداین شرای  در دو دهه ابتدایی انقتب استمی بیشتر مشاهده شد؛ ولی از دهده سدوم ان داشته باشد. دیدگاهاین 

در اجدراي امدور بسترسدازي رسدد، بده نظدر مدیهاي ورزشی بیشتر شده است. بویژه برنامه ،هامشاركت زنان در مدیریت برنامه

هاي پژوهش ی داشته است. این موضوع در یافتهفضاهاي ورزشمدي زنان و دختران در نقش بسزایی در تقویت خودكارآ ،رزشیو

 بیشدتريهداي پدژوهشانیدام  بهنیاز  ،رابطهنظر قطعی در این هر گونه ارائه این، ا وجود شود. ببه خوبی مشاهده می ،حاضر نیز

تفداهم درخصدوص انیاشتن خودكارآمدي زنان در قیا  با مردان، یك دیدگاه یا سود كمتر ،رسدبه نظر میاز سوي دییر،  دارد.

فرهنگ مردساالر جامعه ایران است كه كمتدر عتقمندد هاست كه ناشی از تعصبات و هاي زنان ایرانی در كلیه سازمانتوانمندي

هاي اجتماعی خارج از بافت خانواده است و كمتر تمایل دارد تا از زنان به عنوان ركن مهم خانواده، بده به حضور زنان در فعالیت

هداي و زندان را وارد بدازيهاي خاص اجرایی و سیاسی آنها استفاده گردد عنوان ابزاري براي نیل به اهداف سازمانی با پیچیدگی

حضدور زندان در فضداي  ،رسددخارج از تعلقات فكري زنانه نماید و از این طریق، آسیبی با بافت خانواده وارد شود. بده نظدر مدی

بنیان ناپذیري را متوجه تواند از میزان پرداختن به الزامات خانوادگی كاسته و خطرات جبراناجرایی بویژه در حوزه كتن آن می

 نواده گرداند. این تفكر، موجب محدودسازي حضور زنان در اجتماعات سازمانی شده است. خا

                                                           
1. Pajares  
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-فردي و بدینگرایی بر توسعه ارتباطات بینباشند. بروننیرتر میمردان برون ،گذارتر بودهبر پایه نتایج تحقیق حاضر، زنان قانون

گیرد و داشتن این نوع سبك راي زنان كمتر مورد اقبال قرار میگروهی بدون توجه به جنسیت تاكید دارد كه در جامعه ایرانی ب

گرایی بیشدتر بنابراین، بروز نتایج تحقیق حاضر در زمینه برون ؛شودكمتر مورد استقبال واق  می ،رفتاري و تفكري براي یك زن

ز خواسدت جامعده ایراندی از یدك زن هاي سازمانی را شاید بتوان ناشدی اگذار بودن بیشتر زنان در عرصه فعالیتمردان و قانون

هاي اداري از خود بروز دهدد تدا یدك زن فعدال در هاي یك زن ایرانی استمی را در محل سازمانویژگی ،دانست كه انتظار دارد

كرده و شدا ل زندان بدیش از مدردان هاي اخیر جامعه تحصیلهاي یك سازمان اداري. بنابراین، با توجه به اینكه در سالفعالیت

هاي آتی نیز ادامه خواهد داشت، الزم است به جاي محدودسازي زندان و انتشدار ضدعف آنهدا در احتماال این روند در سال ،ودهب

هاي اجرایی این بخش از جامعده از اوان كدودكی انیدام گدردد و در هاي اساسی در زمینه توانمنديفضاهاي اجرایی، بسترسازي

سرلوحه بخدش منداب  انسدانی تمدامی  ،هاي ورزشیهاي زنان فعال در عرصه فعالیتديهاي ورزشی نیز، مدیریت توانمنسازمان

 هاي ورزشی قرار گیرد.سازمان

هداي تفكدر بدا خودكارآمددي همچنین، از آنیا كه نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانیر تایید ارتباط معنادار بین تمدامی سدبك 

الزم ، كار در هر دو جنس مردان و زنان از میانیین پایینی برخوردار بودظهمدیران ورزشی بود و از سوي دییر، سبك تفكر محاف

-هاي تفكر بویژه سبك تفكر محافظدههاي آموزش تمامی سبكدستی سازمان نسبت به فراهم كردن زمینه مسئوالن باال ،است

وزن و اهمیدت بداالي هفدت مولفده بده همچنین، با توجه  كار براي تمامی مدیران مرد و زن شا ل در این سازمان اقدام نمایند.

در تبیین خودكارآمددي مددیران  گرنیر و قضاوتنیر، آزاداندیش، جزئیگذار، كلیمراتبی، قانوننیر، سلسلههاي تفكر برونسبك

گذار بر ها و ابعاد اثرهاي تفكر یادشده و نیز مولفهجهت ارتقاد خودكارآمدیشان به سبك ،ورزشی، مدیران حوزه ورزش الزم است

ها، زمینه ارتقاد خودكارآمدي خود را فدراهم نمایندد. ها و فنون تقویت این سبكآنها توجه ویژه داشته باشند و با فراگیري روش

حیح نیازسدنیی آموزشدی روبدرو ها كمتر با فرآیندد صدهاي ورزشی، بلكه در سایر سازماناز آنیا كه نه تنها در سازمانعتوه، به

دیریتی مددیران در حدوزه تدوان از طریدق شدناخت نیازهداي مداین موضوع توجه بیشتري گردد، می به ،تو ضروري اس هستیم

بدا مددیریت  ،هنمدود برگدزاراي را به منظور تقویت نحوه تفكر مدیران ورزشی در محدی  پدرتتطم ورزش هاي ویژهدوره ،ورزش

مندتج  محی  را در آنها پرورش داد. سبك مدیریت اقتضاییاستعدادهاي نهفته این دسته از مدیران، سبك تفكر متناسب با این 

مدوزش سدبك فضاي مملو از مشدتاقان ورزش، تحدت آطلبد كه مدیران ورزشی در این ه از جو و محی  عملیاتی ورزش، میشد

ف سازمانی را بدیش از مدي خود را ارتقا داده و از این راه، مسیر توفیق سازمانی و نیل به اهداتا بتوانند خودكارآتفكر قرار گیرند 

 تفكدر سدبك ازگیدري بهدره بدا توانندمی افراد استرنبر ، نظر به توجه با توان اظهار نمود كهبطور كلی می پیش هموار نمایند.

 هیچ ،استرنبر  نظریه طبق اگرچه باشند. برخوردار مشكتت و لسائم با برخورد در باالتري عمومی خودكارآمدي از ،خود الب 

 هدر بدا افدراد بنابراین، ست؛هاسبك این از استفاده در آنان ترجیحی هايشیوه افراد، تفكر هايسبك و نیست بد یا خوب سبكی

 تركیبدی كداربرد حتدی و تفكدر هايسبك این از بیا و بهینه كاربرد با گوناگون هايزمینه در توانندمی باشند، كه تفكري سبك

  باشند. جامعه براي ختق و كارآمد افرادي هازمینه تمام در و ببرند را ستفادها حداكثر خود هايتوانایی از ،هاسبك این
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the thinking style 

and self-efficacy in the Youth and Sport Office managers of cities in the Tehran Province. 

Methodology: This study was an applied and survey one. The population was all the Youth & 

Sport Office managers of cities in the Tehran Province (N = 114). The sample was considered 

an equal population. The Strenberg (1991) thinking style questionnaire and the Nezami et al. 

(1996) self-efficacy questionnaire were used to collect data. The internal reliabilities of both 

questionnaires were confirmed by Cronbach's alpha, which were determined to be 0.82 and 

0.74, respectively. Data analysis was performed by the Pearson Correlation, multiple 

regression, and t-test.  

Results: The results obtained showed that there was a positive significant relationship 

between the self-efficacy and all of the thinking styles. According to regression analysis, the 

legislative, global, liberal, external, and hierarchic thinking styles were the most important 

predictors for self-efficacy in sport managers.  

Conclusion: With regard to the results obtained and the low average of conservative thinking 

style in both men and women, it is necessary to provide the necessary facilities to learn the 

conservative thinking style for all sport managers. 
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