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 چکيده
پرداخته شد. لذا در دبیران زن ومرد  تفکر چهار ربع مغزبه سنجش تسلط در پژوهش حاضر 

دبیران تعیین ربع مغزی مسلط در هدف اصلی این مطالعه، افزایش آگاهی از ربع های مغزی و 

از پرسشنامه  در این پژوهش به همین منظور زن و مرد در کالس درس در مقطع متوسطه است.

های تفکر استفاده های مغزی هرمن برای سنجش تسلط سبک سؤالی سنجش تسلط ربع 60

تمام دبیران مقطع نفر از  291شامل مورد استفاده در این مطالعه   جامعه آماری. ه استشد

باشد که با استفاده از جدول های دخترانه و پسرانه شهرستان ارومیه می متوسطه دبیرستان

های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از روش ورگان انتخاب گردید. در این مطالعهم

نشان  نتایج حاصل استفاده شده است. Tتاندارد و آزمون چند متغیری، میانگین، انحراف اس

باشد با این می مغزیC   مرد ربع معلمان ترین ربع مغزی در بین معلمان زن ومسلطدهد می

 باشد.( می97/7در مردان )( و 06/9ر دبیران زن )این ربع دتفاوت که میانگین 

 HBDI، های مغزیربع : يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

م(
سو

ل 
سا

ن )
یرا

ی ا
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

 ف

ه  
مار

ش
12 

ن 
ستا

زم
  /

13
96

 
ص 

 /
41-03

 

 2 زاده ميرمحمد سيدعباس،  1 شرمين اسمعيلی انور

  مدیریت آموزشی ارشد کارشناس 1
 انشگاه ارومیهاستاد و عضو هیئت علمی د 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 شرمين اسمعيلی انور

 مرد و زن دبيران در مسلط مغزي ربع
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 مقدمه
وان شخصی که ارتباط گیرد. نقش معلم را به عنای در سایه نوع و کیفیت فعالیتی است که در مدارس انجام میرقی هر جامعهپیشرفت و ت

های خاصی برخوردار ولویتاتوان نادیده گرفت، آموزش و پرورش نسل فعلی جامعه، در میان نیازهای دیگر، از آموزان دارد نمیتنگاتنگی با دانش

 (.Mirkamaly, 1994) دطلبای را میآموزان، اداره کالس، توجه ویژهسازی معلم برای کالس درس و نحوه برخورد او با دانشهباشد و آمادمی

ته باشند،به عنوان تحقیقات هرمن نشان داده است که مردم در حرفه های متنوع تمایل دارند تا تسلط نیمکره چپ مغز یا راست مغز داش

همانند مدیران  اشند.ساختاردهی و کنترل موقعیت ها را داشته ب تمرکز بر سازماندهی، ند تا تسلط نیمکره چپ مغز،نمونه مدیران تمایل دار

 (.45 : 1373 معلمان نیز به عنوان مدیران کالس تمایل دارند تا تسلط ربع مغزی خاصی داشته باشند. )کولین و السکت،

حو خاصی ارزیابی ه این شرح است: به طور طبیعی همه ما مایلیم اطالعات را به نب "ابزار تسلط بر مغز هرمان "توضیح ساده تئوری 

د. دو ربع در طرف راست و ها را به دیگران بازگو کنیم. این گرایش تقریباً با چهار ربع مختلف مغز مطابقت دارکنیم، مسائل را حل کنیم و آن

 د.گیرر به کار میکه مغز هنگام ارزیابی دنیا به صورت خودکاهای ذهنی است دو ربع در طرف چپ، این تمایل مثل پیش فرض

 

 ف پژوهشهد
 تعیین تسلط ربع های مغزی دبیران دبیرستان ها. -

 

 سوال پژوهش
 آیا بین ربع های مغزی در دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

 

 بيان مسأله
 ربع هاي مغزي

به طور قدرتمند رفتار قابل مشاهده شخص را تحت تأثیر قرار  1انستنهایی از دویژگی تسلط مغزی شخص و ترجیحاتش برای حالت

کنیم و برداشتی که از این ارتباط داریم به چگونگی تفسیر وتحلیل (. راه و روشی که ما با بقیه افراد ارتباط برقرار می17 :1992)هرمن،  دهدمی

های تفکر ترجیحی و تسلط مغزی ما دارد. بدن ما مثال خوبی از ی به سبکمغز ما از این ارتباط دارد. و برداشت ما از موضوعات اطراف بستگ

ودن(، یک پای برتر و یک چشم )راست دست بودن یا چپ دست ب تسلط بین ساختارهای دوگانه است. هر کدام از ما یک دست برتر داریم

کنیم. این تمایل و عالقه ما به استفاده بیشتر، ها استفاده میهایی از مغز داریم که در مراحل مختلف بیشتر از آنداریم. همچنین ما قسمتبرتر

 )    17-15 :1992)هرمن، دهندهای تفکر ترجیحی ما را تشکیل میسبک
 

 Aهاي سبک تفکر تحليلی ربع ویژگی

 
 

باشد. ترجیح می مربوط به ربع سربرال نیمکره چپ مغز Aشود، سبک تفکر ربع مشاهده می Aطور که در شکل نیمرخ ترجیح ربع همان

هایی عالقه دارد که شامل تحلیل کردن، تشریح کردن، سنجیدن، حل مسأله به صورت منطقی به این معنی است که شخص، به فعالیت Aربع 

ها با یک توانایی کند و این فرضهای خاص است تکیه میها، شخص بر منطقی که بر اساس فرضگیریشود. در تصمیمو دریافت حقایق می
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شوند. شخص عالقه به کاهش دادن پیچیدگی به سادگی، رای دریافت کردن، به فعل درآوردن و بیان کردن چیزها به طور صحیح ترکیب میب

 ÷های کالمی هستند.قاطع برای حالتهای بندیآمد دارد. حقایق، پیعدم وضوح به وضوح، پر زحمت به کار

 

 Bسبک تفکر با توالی ربع 

 
 

B   یقت طو از حقا .های هوشی داشته باشدمحور است و بنابراین ممکن است شکیبایی یا احترام کمی برای پیچیدگیاساساً فعالیت

صحیح با آخرین  وقت و به طورکه چیزها سربا مطمئن شدن از این Bکند، اما اغلب ممکن است پیشرفت را شکست دهد. کارآمدی حفاظت می

دهید که هر یمنیست شما کاری را در اولین فرصت انجام  Bشود. هیچ میانبری برای مشخص میشوند جزء در اولین فرصت ممکن انجام می

ترجیح ن است. کردن بر یک چیز در یک زما توانایی تمرکز Bدهد. یکی از نقاط قوت ربع شخص در آخرین فرصت که مجبور باشد انجام می

B سمانی، احساسی و های جکند که فوراً حالتین ابهام از هر نوعی را طرد میبینی بودن چیزهاست. او همچنایمن نگه داشتن و قابل پیش

 (.99: 1376)کی ویسوکی،  کندشهودی را از توجه حذف می

 

 Cسبک تفکر بين فردي ربع 

 
 

ها، ، محیطهایش را در مورد حالتتجربه Cترین به نظر برسد. تواند به عنوان پذیراترین و حساسمی Cها در مغز، ربع از همه ربع

کند. او یک هواسنج لحظه به لحظه از آن چیزی است که بر مردم اطرافش رفته است. او به ها و سطوح انرژی مثل یک اسفنج جذب مینگرش

های هیجانی. زمانی که با واقعیت مرتبط شده اما آن واقعیت بسیار متفاوتی است، مرکب نبودن از کلمات، اما مرکب بودن از روش Aمانند 

-روش تسکین دهنده یا مسالمت گویی به آن به یکشود و معموالً آماده پاسخفوراً از تغییر آگاه می Cکند حالت شخصی یا گروهی تغییر می

از طریق تجربه  -ها را با جسم خودشآن Cاست. اگرچه آگاهی زیاد از شرایط بیرونی از لحاظ دنیا و خصوصاً مردم اطرافش، که فقط آمیز

شود، که به این معنی است که درک و ارتباط به عنوان یک توالی خوانده می 1کند. او تمایل دارد آن چیزی باشد که جنبشیک میدر -درونی
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شوند. حتی در کمترین مطالعه طولی در عملکرد، فقط جریان آزاد از احساس جسمی و حرکت، بیشتر از اطالعات کالمی یا دیداری تجربه می

C هایکه تجربه واقعیت است.حالتشود در حالیق با تئوری دارد. برای او، تئوری چیزی است که از واقعیت برداشته میفرصت کمی برای منط 

 (100: 1386اش، معنوی و هیجانی هستند)کی ویسوکی، موقتی

 

 Dسبک تفکر خالق ربع 

 

چه که او در حال گفتن ه احتماالً بیشتر از آنتوجه خواهید کرد این است ک Dترین چیزی که شما در مورد در اولین جلسه، برجسته

 توانست بفهمد. بود نمی

در حال دیدن است ممکن است بالفاصله تحت تأثیر ابتکار محض،  Dچه که یک متفکر ربع اما گاهگاهی شما با یک نگاه اجمالی به آن

کند که سد ها و سؤاالتی را تحریک میکارهای غریب، ناسازگاریهای نو، امکانات، تنوع، هیجان ایده Dزیبایی یا سرکشی او قرار بگیرید. فقط 

ها همه احتماالت هستند با مقدار زیادی های غیر طبیعی و عدم اطمینانها، گفتهرود. شگفتیآشکاری است ولی واقعاً به سمت قلب مسئله می

ها در توانند فقط تصوراتی از ایدهکلمه باشد. تصورات می گندم برای آسیابش. او تمایل دارد یک آدم دور اندیش حقیقی، در بهترین حس از

 (.101: 1386اصطالحات استعاری باشند )کی ویسوکی، 

 

 مفهوم تسلط مغز
ها را استدالل یک مفهوم کلیدی در مدل هرمن توجه به تسلط است که یک تمایل به استفاده از یک الگوی معین، ترجیح بر دیگر ربع

جیح چیزی شبیه دست خط است. فرد دست راست یک ترجیح برای دست راست دارد اما در رویداد صدمه یا از دست باره ترکند. در اینمی

طور که در چپ دست یا راست دست (. همان2000:339)هلم و کرایان،  تواند استفاده کردن از دست چپ را بیاموزددادن دست راست می

افتد. چهار سبک تفکر از ترکیب احتماالً در یکی از ساختارهای سربرال و لیمبیک اتفاق میبودن، تسلط مغز طبیعتاً بین دو نیمکره مغز و 

گیرد که نتیجه هر کدام در تفکر و خصوصیات رفتاری کامالًمتفاوت است. تمایل به تفکر تسلط چپ یا راست، لیمبیک یا سربرال سرچشمه می

فاده بیشتر و مکرر از قسمت خاصی از مغز، درنتیجه سبک تفکر آن قسمت خاص شود با استبه روشی خاص به نوع خاصی از تفکر منجر می

(.بر طبق مدل 2008. چورچیل، 1999، 1990)هرمن،  گیردهای ذهنی آن قسمت خاص مغز صورت میدر مغز گسترش بیشتری در فعالیت

های بیشتری بر دیگر را دارا است و یک یا ربعهای مغزی و سبک تفکر های تسلط ربعهرمن، هر شخص یک ترکیب منحصر به فرد از حالت

توانند دارای اشراف ها می(. افراد برای یک یا چند ربع تمایل نشان خواهند داد. آن2006)هریس، سادوسکی، برکمن،  یابندها تسلط میربع

 :1386)کی ویسوکی،  ط تمام مغزی( باشند)تسل )تسلط سه ربعی( و یا چهارگانه گانه)تسلط دو ربعی(، سه )تسلط یک ربعی(، دوگانه منفرد

98.) 

 

 HBDIابزار سنجش تسلط مغز هرمن 

HBDI کند، توسط ندهرمن در زمانی که مسئولیت مدیریت آموزشی گیری میکند ترجیحات فکری افراد را توصیف و اندازهکه ادعا می

باشد. نتیجه ها تحقیق در مورد مغز انسان توسط ندهرمن میالرا در جنرال الکتریک برعهده داشت، گسترش یافته است. این ابزار محصول س
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است که به شاخص نوع مایرز  1کند. آن یک مدل سبک شناختیاین تحقیقات مدلی از طرز تفکر است که از قیاس عملکرد مغز استفاده می

: 2007و ... شباهت دارد )ویلسون،  3رفتاری( و ابزار سنجش نیمرخ 3961 :2001)بنتلی و هال،  2LOQ، پرسشنامه گرایش یادگیری بریگز،

 (.2338 :2005. داردف، 1079

( ابزار سنجشی را به نام ابزار 1996، 1992سال به طول انجامید ندهرمن ) 20بر اساس تحقیق وسیع هرمن بر روی تسلط مغز که 

ای که سنجد. آن از پرسشنامهاش را میویژههای تفکر سنجش تسلط مغز توسعه داد که درجه و کمیت ترجیحات شخص برای هریک از سبک

کند که مدل او بعنوان مدلی استعاری از چهار ربع آید. اگرچه هرمن عنوان میشود بدست میسوال است و بوسیله افراد کامل می 120شامل 

شود. آن همچنین اشاره جش استفاده میشود و بعنوان یک ابزار سنهای تحقیقی گوناگون حمایت میمغز است و هم تراز با آن و بوسیله پروژه

ها در تسلط مغز نه فقط در دو نیمکره بلکه در تمام های انسانی ذاتی و به هنجار است. این میانگیندارد که تسلط مغز برای همه شخصیت

کند: ار بعد شناختی زیر را توصیف میسؤال یکی از چه 120(. هر کدام از این 120 :2001گذارند )لویز د بوئر، یر میچهار ساختار ویژه تفکر تأث

 HBDI 4سنجیهای روانسربرال )تفکر تحلیلی(، لیمبیک )تفکر عاطفی(، راست )تفکر کلی( و چپ )تفکر جزئی(. اطالعات خاص ویژگی

 فت شود )بروس،( از سرویس آزمون آموزشی و در یازدهمین سالنامه ابزارهای ذهنی یا1987تواند در بازنگری مستقل توسط باندرسن )می

گیری دهد و تستی برای اندازههای ترجیح داده شده تفکر را مورد سنجش قرار می(. این ابزار راه166-155: 2005 منیلی و پورتیلو، .1992

 (.50 :1996الفعل این ابزار است )هرمن، دهنده شایستگی بباشد. نتایج بدست آمده از این ابزار نشانصالحیت و هوش نمی

 

 هاي مغزيت داخلی در ارتباط با مؤلفه ربعتحقيقا
ی و علمی پژوهش رسمبه جز یک مورد که به آن خواهیم پرداخت در کشور  HBDIهای مغزی و استفاده از در ارتباط با تسلط ربع

 جا ذکر خواهد شد.است که در ایناست، تنها در چند مورد به معرفی مدل چهار ربعی هرمن پرداخته شدهصورت نگرفته

حقیقات در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه آقای مجتبی میر خلف مسئول دفتر مهندسی صنایع مرکز ت 1384در سال 

اهکاری جهت سنجش رارائه  "ای با عنوان مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان و آقای آرش شاهین استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان مقاله

ز بریگز، مدل ند هرمان، به صورت پوستر ارائه نمودند. در این مقاله سعی شده بود با استفاده از شاخص مایر "پروژه فرد شایسته برای مدیریت

نجش بود، روشی برای سکه از مرکز آموزش شرکتی دانشگاه بوستون به صورت فکس دریافت شده BUCECمدل شایستگی مدیر پروژه 

 پروژه ارائه شود)سایت سیویلیا(. های شخصیتی فرد شایسته برای مدیریتویژگی

ارت ایرات، در گروه مشاوران جوان وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تج 2035در بیست و هشتم اسفند هشتاد و پنج در اواین نشست 

اختصاص  غزبخش پایانی نشست به معرفی مدل مغز چهار ربعی ند هرمن و نتیجه کاربردی آن و نوع تفکر رفتاری نیمکره راست و چپ م

 (.Young Consultants of TPO) شدداده

طح اثر بخشی سهای مغزی مدیران آموزشی بر بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع "خانم اکرم مقدسی پژوهشی با عنوان  1388در سال 

زشی با سطح مدیران آموهای مغزی انجام دادند که در آن به این نتیجه رسیدند که بین تسلط ربع "ها در مقطع متوسطه شهر مشهدآن

 اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. %99ها با اثربخشی آن

رد، که محقق در این در شهر تهران برگزار ک "های مغزی ربع "ای با عنوان در پنجم اسفند سال نود خانم سمینه ثقفی کارگاه آموزشی

زیع و پس از های مغزی بین شرکت کنندگان توسؤالی ربع 60غزی، پرسشنامه های مکارگاه حضور داشت. در این کارگاه ضمن معرفی ربع

 گذاری، هر شرکت کننده به تعیین تسلط ربع مغزی خود پرداخت.آموزش نحوه نمره

 

 هاي مغزيتحقيقات خارجی در ارتباط با مؤلفه تسلط ربع
فکر تیم پروژه های تتوانست شیوه HBDIژه به کمک ابزار رابرت کی ویسوکی پس از چند سال تالش در زمینه اصالح اثربخشی تیم پرو

ده و هرگونه ناهمسویی قابل ها قرار داده و میزانی را که آن دو با یکدیگرهمسو بودند را ارزیابی نموبیانیه قلمرو پروژه HBDIرا روی نمودار 

یا اعضای تیم پروژه  واد هشدار در قسمتی از مدیریت پروژه توانست با راهبردهای تشکیل تیم، آرایش و آموزش یا به وسیله ایجتوجهی که می

ه ممکن بود به دلیل کای را برای کاهش خطرهایی گیرانهتوانست اقدامات پیشنسبت به مسائل بالقوه اصالح شود. همچنین با این هشدار، می

 ها ناهمسویی ایجاد شود، پیشنهاد کند.آن

                                                           
1 - Cognitive style 
2 - Learning orientation questionnaire 
3 - DISCMRTM 
4 - Psychometry 
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گوید که ل تجربه مدیریت پروژه، هم به عنوان مشاور و هم به عنوان مجری، با اطمینان میسا 35رابرت کی ویسوکی بر اساس بیش از 

های عملی اصالحی ارائه کند و آشنایی با ندهرمن و تواند طرحشده باشد، میبرای هر موقعیتی که ممکن است با چنین تحلیلی پوشش داده

است )کی ویسوکی، نمایی کردهوسعه و معماری تیم و نوشتن کتابی در این زمینه راهداند که او را به ترا باعث شروع حرکتی می HBDIابزار 

( ابزاری بسیار قوی است زیرا برای توصیف پروژه، توصیف هر عضو HBDIکند ابزار سنجش تسلط مغزی )(.او همچنین بیان می180 :1386

 شناسم که این وسعت کاربرد را برای مدیریت پروژه داشته باشدی را نمیگیرد. من هیچ ابزار دیگرتیم و توصیف کل تیم مورد استفاده قرار می

های توانند استفاده شوند تا اختالف شیوهای توسط لئونارد و استرائوس دو مدل شناختی افزوده را برجسته کرد که احتماالً می(.مقاله96)همان: 

( HBDI) ( و ابزار تسلط مغزی هرمنMBTIو مدل شاخص نوع مایرز بریگز)یادگیری دانشجویان حسابداری مقدماتی را اندازه بگیرد. این د

های عمومی در مورد کنند اما نسبتاً به سادگی ویژگیبندی نمیهای توصیفی هستند که اشخاص را طبقهها سیاهههستند.هر دوی این مدل

 انتقادهای اعتباری مشخص شده توسط استوت و روبلها کمتر محتمل است که موضوعی برای کنند. آنها را لیست میرفتار محتمل آن

ای برای ( در آزمونهایشان از مدل کلب را داشته باشند. هر دو مدل توصیف شده توسط لئوناردو و استرائوس شاید بتوانند پایه104-89 :1994)

(.در یک مطالعه در دانشگاه کارولینای جنوبی بر 110-121 :1997)لئونارد و استرائوس،  تحقیق در تجدید آموزش حسابداری را فراهم کنند

دانشجوی دپارتمان مهندسی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مطالعه به اساتید عضو دپارتمان مهندسی  487ترجیح تفکر  HBDIاساس 

 "(.در یک پروژه تحقیقی با عنوان 1996)شلنات،  در طراحی یک برنامه آموزشی که با سبک تفکر یادگیرندگان تطبیق داشته باشد کمک کرد

در دانشگاه علوم طبیعی پروتریا از ابزار  CBS ریزی توسعه از دانشجویان  سال اول در رشته برنامه "ترجیح سبک تفکر در جهت شناخت 

دانشجویان به صورت نفر از  31برای درک سبک تفکرشان و هماهنگی با نیازهای آکادمیکشان استفاده شد. در این پژوهش  HBDIسنجش 

 را تکمیل کردند. اهداف پژوهش عبارت بودند از: HBDIداوطلبانه شرکت داشتند و پرسشنامه 

 دادن بینش به دانشجویان جهت شناخت ترجیحات تفکرشان. -1

 تسهیل استفاده از این دانش برای پیشرفت دانشجویان. -2

 ح در دانشجویان در این گروه.های تفکر مرجنشان دادن یک تنوع/همسانی به جهت سبک -3

 نشان دادن توزیع ترجیحات سبک تفکر در این گروه. -4

های فردی با دانشجویان این مطلب قابل توجه بود که هر دانشجو بیان کرد که نیمرخ او در حقیقت نماینده در این پژوهش طی مشاوره

اند. همچنین دانشجویان آگاه شدند که فکر ترجیح داده خود آگاه شدههای ترسید که دانشجویان از سبکترجیحات فکری اوست و به نظر می

ها تمایل ندارند را های تفکری که از آنتوانند توانایی خود را برای دستیابی به سبکها، میهای جدید و تمرین کردن آنبا آشنا شدن با مهارت

تر کنند.نتیجه مهم و قابل توجه در این پروژه این بود که تسلط غالب در بین توانند عملکرد کل مغز را بهافزایش دهند و با انجام این کار می

( بود و یک کمبود تمایل به قسمت سربرال نیمکره راست یعنی ربع مغزی Bگروه در سبک تفکر مربوط به قسمت لیمبیک نیمکره چپ )ربع

D ،های ت است که سیستم مدرسه چنان قوی و محکم بر روی مهارت(. این امر بیانگر این حقیق1999وجود داشت )بوئر، لویز،استیفن، توبیا

آموزان را برای است و نه تنها مدرسه دانشهای خالق را کامالً زیر سایه خود قرار دادهاست که تواناییمتوالی، منطقی و استدالل تمرکز کرده

 :1999)المزدین، المزدین و شلنات، اند خود نیزسرکوب شدهآموزان عالوه بر مدرسه، توسط والدین است بلکه دانشخالق بودن سرکوب کرده

51 .) 

 

 تحقيقروش 
 یابی و همبستگی است.،  توصیفی از نوع زمینه"ربع مغزی مسلط در دبیران زن و مرد "روش تحقیق حاضر با عنوان 

 

 جامعه آماري
مدرسه مشغول به  30در   شهرستان ارومیه کهدر تحقیق حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه یک 

 باشد.نفر می 1200ها خدمت هستند و  تعداد کل آن

 

 تعيين حجم نمونه
با توجه به اهمیت حجم نمونه در تحقیق، و همچنین به جهت افزودن بر قابلیت تعمیم پذیری نتایج، در این پژوهش از جدول مورگان  

 نفر تعیین گردید. 291باشد، نمونه این پژوهش نفر می 1200معه که استفاده کردیم. که با توجه به حجم جا
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 گيريروش نمونه
 گیری تصادفی ساده است. گیری این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونهروشی که در نمونه

 

 هاآوري دادهابزار جمع
  HBDIپرسشنامه سنجش تسلط مغزی هرمن 

 هاي مغزي سلط ربعپرسشنامه ت نمره گذاريجدول شرح 

 کل سؤاالت سؤاالت مؤلفه ردیف

 A 1،2،9،10،17،18،25،26،33،34،41،42،49،50،57 15تسلط ربع  1

 B 3،4،11،12،19،20،27،28،35،36،43،44،51،52،58 15تسلط ربع  2

 C 5،6،13،14،21،22،29،30،37،38،45،46،53،54،59 15تسلط ربع  3

 D 7،8،15،16،23،24،31،32،39،40،47،48،55،56،60 15تسلط ربع  4

 

سؤالی ابزار سنجش تسلط  120( است، با توجه به اینکه تصحیح فرمت اصلی پرسشنامه 1980نسخه اصلی این پرسشنامه از ندهرمن )

از  که HBDIسؤالی هم ارز با  60باشد، در این پژوهش از پرسشنامه المللی هرمن میمغزی هرمن کار تخصصی و انحصاری مؤسسه بین

های مغزی توسط ادوارد و مونیکا های ترجیحی هر یک از ربعهای مغزی هرمن بوده و به صورت فعالیتابزارهای اولیه سنجش تسلط ربع

است و شامل ( مطابقت داده شده90-75 :1992ر ربعی تئوری ندهرمن )هرمن، ( و بر اساس مدل چها100-1386،90ها، المزدین ) المزدین

و ربع مغزی  C، ربع مغزی B، ربع مغزیAباشد که میزان تسلط مغزی مدیران را در چهار سبک تفکر ربع مغزی یر مقیاس میز 4سوال با  60

D ی  میو در سه سطح: تسلط، تفکر در دسترس و تفکر اجتناب( سنجدHoorizad, 2006) 

 

 هاي پژوهشتجزیه و تحليل یافته
 هاي توصيفیشاخص

 اند. مربوط به نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش شدهراوانی تعداد و درصد ف 1-4در جدول 

 تعداد و درصد فراوانی نمونه: 1-4جدول 

 درصد فراوانی تعداد فراوانی ارزش ها متغیر

 8/47 139 مرد جنسیت

 2/52 152 زن 

 n= 291 

 

 رین و بیشترین نمره برای متغیراستاندارد، کمت های توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل میانگین، انحرافشاخص 2-4در جدول 

 اندارائه شده ()تسلط مغزی مورد بررسی در این پژوهش

 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش: آماره2-4جدول

 انحراف استاندارد میانگین نمرات باالترین نمره ترین نمرهپایین متغیر

 A 1 15 42/7 34/3ربع مغزی 

 B 0 15 00/6 51/3ربع مغزی 

 C 0 15 46/8 31/3ربع مغزی 

 D 0 15 51/6 21/3ربع مغزی 

n= 291 
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 هاي استنباطییافته

 ربع مغزي مسلط در بين معلمان زن و مرد کدام است؟
         های مغزی گزارش شده استمیانگین و انحراف استاندارد مردان و زنان در هریک از ربع 7-4برای پاسخگویی به این سوال در جدول 

 هاي مغزي: ميانگين و انحراف استاندارد مردان و زنان در هریک از ربع7-4دول ج

 ربع مغزی
 مردان زنان

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

A 43/7 42/3 43/7 28/3 

B 32/6 64/3 79/5 27/3 

C 06/9 17/3 97/7 27/3 

D 96/6 18/3 13/6 18/3 

 

( برای مردان 97/7( برای زنان و )میانگین 06/9)میانگین  Cوق در بین معلمان زن و مرد مسلط ترین ربع مغزی، ربع با توجه به جدول ف

های مکرر در زنان مردان تفاوت معناداری از ربع های دیگر دارد، از تحلیل واریانس اندازه Cباشد. برای آزمون اینکه آیا میانگین ربع مغزی می

 گزارش شده است.  8-4این آزمون در جدول استفاده شد. نتایج 

 هاي مغزي در بين معلمان زن: نتایج آزمون تحليل واریانس اندازه هاي مکرر مربوط به ربع8-4جدول 

 سطح معنی داری F Df1 Df2 مقدار آزمون

 001/0 147 3 13/69 58/0 اثر پیالئی

 001/0 147 3 13/69 41/0 المدای ویکلز

 001/0 147 3 13/69 41/1 اثر هوتلینگ

 001/0 147 3 13/69 41/1 بزرگترین ریشه روی

 

نیز مقایسه  9-4های مغزی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود دارد. در جدول دهند که بین میانگین ربعنتایج جدول فوق نشان می

 ها گزارش شده است.زوجی این ربع

 ن زنهاي مغزي در بين معلما: مقایسه زوجی ربع9-4جدول 

 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها ربع مغزی

A B 11/1 20/0 001/0 

A D 47/0 18/0 01/0 

C A 63/1 23/0 001/0 

C B 74/2 21/0 001/0 

C D 10/2 20/0 001/0 

D B 64/0 21/0 01/0 

 

مغزی است. بنابراین در بین زنان مسلط ترین ربع مغزی، های بیشتر از میانگین سایر ربع Cبا توجه به جدول فوق میانگین ربع مغزی 

 گزارش شده است.  10-4های مکرر برای معلمان مرد نیز در جدول باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهمی Cربع 

 هاي مغزي در بين معلمان مردهاي مکرر مربوط به ربع: نتایج آزمون تحليل واریانس اندازه10-4جدول 

 سطح معنی داری F Df1 Df2 مقدار آزمون

 001/0 133 3 10/33 43/0 اثر پیالئی

 001/0 133 3 10/33 57/0 المدای ویکلز
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 001/0 133 3 10/33 75/0 اثر هوتلینگ

 001/0 133 3 10/33 75/0 بزرگترین ریشه روی

 

نیز مقایسه  11-4عنی داری وجود دارد. در جدول دهند که بین میانگین ربع های مغزی با یکدیگر تفاوت منتایج جدول فوق نشان می

 ها گزارش شده استزوجی این ربع

 هاي مغزي در بين معلمان مرد: مقایسه زوجی ربع11-4جدول 

 سطح معنی داری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین ربع مغزی

A B 64/1 21/0 001/0 

A D 29/1 22/0 01/0 

C A 54/0 21/0 01/0 

C B 18/2 25/0 001/0 

C D 84/1 25/0 001/0 

D B 35/0 23/0 14/0 

 

باشد. معنی دار نمی Bاز ربع  Dهای مغزی است. فقط تفاوت ربع بیشتر از میانگین سایر ربع Cبا توجه به جدول فوق میانگین ربع مغزی 

 باشد.می Cبنابراین در بین مردان مسلط ترین ربع مغزی، ربع 
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 و نتيجه گيري بحث

باطی این نتیجه حاصل شد که ربع مغزی مسلط در دبیران زن و مرد متفاوت است به این صورت که ی استنهابا توجه به تحلیل

( و میانگین آن 06/9باشد با این تفاوت که میانگین این ربع در دبیران زن )می مغزیC ترین ربع مغزی در بین معلمان زن و مرد ربعمسلط

 باشد. ( می97/7در مردان )

های مغزی مدیران آموزشی بر سطح بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع "بدست آمده با نتیجه پژوهشی تحت عنوان  بنابراین نتیجه

های مغزی بر رفتار مدیران و دبیران که توسط خانم اکرم مقدسی مبتنی بر تأثیر تسلط ربع "ها در مقطع متوسطه شهر مشهداثربخشی آن

ر بخشی مدیران تعیین کننده است بنابراین در اث Dیب که ایشان به نتیجه رسیدند که ربع مغزی انجام گرفته است همسو است. به این ترت

 های مختلف، متفاوت است ربع مغزی مسلط در افراد با جنسیت ها و سمت دهند کهنتایج این پژوهش ها نشان می
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