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 1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 2استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
نام نویسنده مسئول:
شرمين اسمعيلی انور

چکيده
در پژوهش حاضر به سنجش تسلط تفکر چهار ربع مغز در دبیران زن ومرد پرداخته شد .لذا
هدف اصلی این مطالعه ،افزایش آگاهی از ربع های مغزی و تعیین ربع مغزی مسلط در دبیران
زن و مرد در کالس درس در مقطع متوسطه است .به همین منظور در این پژوهش از پرسشنامه
 60سؤالی سنجش تسلط ربع های مغزی هرمن برای سنجش تسلط سبکهای تفکر استفاده
شده است .جامعه آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل  291نفر از تمام دبیران مقطع
متوسطه دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان ارومیه میباشد که با استفاده از جدول
مورگان انتخاب گردید .در این مطالعه از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون
چند متغیری ،میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون  Tاستفاده شده است .نتایج حاصل نشان
میدهد مسلطترین ربع مغزی در بین معلمان زن و معلمان مرد ربع Cمغزی میباشد با این
تفاوت که میانگین این ربع در دبیران زن ( )9/06و در مردان ( )7/97میباشد.
واژگان کليدي  :ربعهای مغزیHBDI ،
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مقدمه
پیشرفت و ترقی هر جامعهای در سایه نوع و کیفیت فعالیتی است که در مدارس انجام میگیرد .نقش معلم را به عنوان شخصی که ارتباط
تنگاتنگی با دانشآموزان دارد نمیتوان نادیده گرفت ،آموزش و پرورش نسل فعلی جامعه ،در میان نیازهای دیگر ،از اولویتهای خاصی برخوردار
میباشد و آمادهسازی معلم برای کالس درس و نحوه برخورد او با دانشآموزان ،اداره کالس ،توجه ویژهای را میطلبد (.)Mirkamaly, 1994
تحقیقات هرمن نشان داده است که مردم در حرفه های متنوع تمایل دارند تا تسلط نیمکره چپ مغز یا راست مغز داشته باشند،به عنوان
نمونه مدیران تمایل دارند تا تسلط نیمکره چپ مغز ،تمرکز بر سازماندهی ،ساختاردهی و کنترل موقعیت ها را داشته باشند .همانند مدیران
معلمان نیز به عنوان مدیران کالس تمایل دارند تا تسلط ربع مغزی خاصی داشته باشند( .کولین و السکت.)45 : 1373 ،
توضیح ساده تئوری " ابزار تسلط بر مغز هرمان" به این شرح است :به طور طبیعی همه ما مایلیم اطالعات را به نحو خاصی ارزیابی
کنیم ،مسائل را حل کنیم و آن ها را به دیگران بازگو کنیم .این گرایش تقریباً با چهار ربع مختلف مغز مطابقت دارد .دو ربع در طرف راست و
دو ربع در طرف چپ ،این تمایل مثل پیش فرضهای ذهنی است که مغز هنگام ارزیابی دنیا به صورت خودکار به کار میگیرد.

هدف پژوهش
 -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
ویژگی تسلط مغزی شخص و ترجیحاتش برای حالتهایی از دانستن 1به طور قدرتمند رفتار قابل مشاهده شخص را تحت تأثیر قرار
میدهد (هرمن .)17 :1992 ،راه و روشی که ما با بقیه افراد ارتباط برقرار میکنیم و برداشتی که از این ارتباط داریم به چگونگی تفسیر وتحلیل
مغز ما از این ارتباط دارد .و برداشت ما از موضوعات اطراف بستگی به سبک های تفکر ترجیحی و تسلط مغزی ما دارد .بدن ما مثال خوبی از
تسلط بین ساختارهای دوگانه است .هر کدام از ما یک دست برتر داریم (راست دست بودن یا چپ دست بودن) ،یک پای برتر و یک چشم
برترداریم .همچنین ما قسمتهایی از مغز داریم که در مراحل مختلف بیشتر از آنها استفاده میکنیم .این تمایل و عالقه ما به استفاده بیشتر،
سبکهای تفکر ترجیحی ما را تشکیل میدهند (هرمن(15-17 :1992،
ویژگیهاي سبک تفکر تحليلی ربع A

همانطور که در شکل نیمرخ ترجیح ربع  Aمشاهده میشود ،سبک تفکر ربع  Aمربوط به ربع سربرال نیمکره چپ مغز میباشد .ترجیح
ربع  Aبه این معنی است که شخص ،به فعالیتهایی عالقه دارد که شامل تحلیل کردن ،تشریح کردن ،سنجیدن ،حل مسأله به صورت منطقی
و دریافت حقایق میشود .در تصمیمگیریها ،شخص بر منطقی که بر اساس فرضهای خاص است تکیه میکند و این فرضها با یک توانایی
- know
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ب رای دریافت کردن ،به فعل درآوردن و بیان کردن چیزها به طور صحیح ترکیب میشوند .شخص عالقه به کاهش دادن پیچیدگی به سادگی،
عدم وضوح به وضوح ،پر زحمت به کارآمد دارد .حقایق ،پیبندیهای قاطع برای حالتهای کالمی هستند÷.
سبک تفکر با توالی ربع B

 Bاساساً فعالیت محور است و بنابراین ممکن است شکیبایی یا احترام کمی برای پیچیدگیهای هوشی داشته باشد .او از حقطیقت
حفاظت میکند ،اما اغلب ممکن است پیشرفت را شکست دهد .کارآمدی  Bبا مطمئن شدن از اینکه چیزها سروقت و به طور صحیح با آخرین
جزء در اولین فرصت ممکن انجام میشوند مشخص میشود .هیچ میانبری برای  Bنیست شما کاری را در اولین فرصت انجام میدهید که هر
شخص در آخرین فرصت که مجبور باشد انجام میدهد .یکی از نقاط قوت ربع  Bتوانایی تمرکز کردن بر یک چیز در یک زمان است .ترجیح
 Bایمن نگه داشتن و قابل پیشبینی بودن چیزهاست .او همچنین ابهام از هر نوعی را طرد میکند که فوراً حالتهای جسمانی ،احساسی و
شهودی را از توجه حذف میکند (کی ویسوکی.)99 :1376 ،

سبک تفکر بين فردي ربع C

از همه ربعها در مغز ،ربع  Cمیتواند به عنوان پذیراترین و حساسترین به نظر برسد C .تجربههایش را در مورد حالت ،محیطها،
نگرشها و سطوح انرژی مثل یک اسفنج جذب میکند .او یک هواسنج لحظه به لحظه از آن چیزی است که بر مردم اطرافش رفته است .او به
مانند  Aبا واقعیت مرتبط شده اما آن واقعیت بسیار متفاوتی است ،مرکب نبودن از کلمات ،اما مرکب بودن از روشهای هیجانی .زمانی که
حالت شخصی یا گروهی تغییر میکند  Cفوراً از تغییر آگاه میشود و معموالً آماده پاسخگویی به آن به یک روش تسکین دهنده یا مسالمت-
آمیز است .اگرچه آگاهی زیاد از شرایط بیرونی از لحاظ دنیا و خصوصاً مردم اطرافش ،که فقط  Cآنها را با جسم خودش -از طریق تجربه
درونی -درک میکند .او تمایل دارد آن چیزی باشد که جنبشی1خوانده می شود ،که به این معنی است که درک و ارتباط به عنوان یک توالی
- kinesthetic
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جریان آزاد از احساس جسمی و حرکت ،بیشتر از اطالعات کالمی یا دیداری تجربه میشوند .حتی در کمترین مطالعه طولی در عملکرد ،فقط
 Cفرصت کمی برای منطق با تئوری دارد .برای او ،تئوری چیزی است که از واقعیت برداشته میشود در حالیکه تجربه واقعیت است.حالتهای
موقتیاش ،معنوی و هیجانی هستند(کی ویسوکی)100 :1386 ،
سبک تفکر خالق ربع D

در اولین جلسه ،برجستهترین چیزی که شما در مورد  Dتوجه خواهید کرد این است که احتماالً بیشتر از آنچه که او در حال گفتن
بود نمیتوانست بفهمد.
اما گاهگاهی شما با یک نگاه اجمالی به آنچه که یک متفکر ربع  Dدر حال دیدن است ممکن است بالفاصله تحت تأثیر ابتکار محض،
زیبایی یا سرکشی او قرار بگیرید .فقط  Dهیجان ایدههای نو ،امکانات ،تنوع ،کارهای غریب ،ناسازگاریها و سؤاالتی را تحریک میکند که سد
آشکاری است ولی واقعاً به سمت قلب مسئله میرود .شگفتیها ،گفتههای غیر طبیعی و عدم اطمینانها همه احتماالت هستند با مقدار زیادی
گندم برای آسیابش .او تمایل دارد یک آدم دور اندیش حقیقی ،در بهترین حس از کلمه باشد .تصورات میتوانند فقط تصوراتی از ایدهها در
اصطالحات استعاری باشند (کی ویسوکی.)101 :1386 ،

مفهوم تسلط مغز
یک مفهوم کلیدی در مدل هرمن توجه به تسلط است که یک تمایل به استفاده از یک الگوی معین ،ترجیح بر دیگر ربعها را استدالل
میکند .در اینباره تر جیح چیزی شبیه دست خط است .فرد دست راست یک ترجیح برای دست راست دارد اما در رویداد صدمه یا از دست
دادن دست راست میتواند استفاده کردن از دست چپ را بیاموزد (هلم و کرایان .)339:2000 ،همانطور که در چپ دست یا راست دست
بودن ،تسلط مغز طبیعتاً بین دو نیمکره مغز و احتماالً در یکی از ساختارهای سربرال و لیمبیک اتفاق میافتد .چهار سبک تفکر از ترکیب
تسلط چپ یا راست ،لیمبیک یا سربرال سرچشمه میگیرد که نتیجه هر کدام در تفکر و خصوصیات رفتاری کامالًمتفاوت است .تمایل به تفکر
به روشی خاص به نوع خاصی از تفکر منجر میشود با است فاده بیشتر و مکرر از قسمت خاصی از مغز ،درنتیجه سبک تفکر آن قسمت خاص
در مغز گسترش بیشتری در فعالیتهای ذهنی آن قسمت خاص مغز صورت میگیرد (هرمن .1999 ،1990 ،چورچیل.)2008 ،بر طبق مدل
هرمن ،هر شخص یک ترکیب منحصر به فرد از حالتهای تسلط ربعهای مغزی و سبک تفکر را دارا است و یک یا ربعهای بیشتری بر دیگر
ربعها تسلط مییابند (هریس ،سادوسکی ،برکمن .)2006 ،افراد برای یک یا چند ربع تمایل نشان خواهند داد .آنها میتوانند دارای اشراف
منفرد (تسلط یک ربعی) ،دوگانه (تسلط دو ربعی) ،سهگانه (تسلط سه ربعی) و یا چهارگانه (تسلط تمام مغزی) باشند (کی ویسوکی:1386 ،
.)98

ابزار سنجش تسلط مغز هرمن HBDI
 HBDIکه ادعا میکند ترجیحات فکری افراد را توصیف و اندازهگیری میکند ،توسط ندهرمن در زمانی که مسئولیت مدیریت آموزشی
را در جنرال الکتریک برعهده داشت ،گسترش یافته است .این ابزار محصول سالها تحقیق در مورد مغز انسان توسط ندهرمن میباشد .نتیجه
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این تحقیقات مدلی از طرز تفکر است که از قیاس عملکرد مغز استفاده میکند .آن یک مدل سبک شناختی1است که به شاخص نوع مایرز
بریگز ،،پرسشنامه گرایش یادگیری( LOQ2بنتلی و هال )3961 :2001 ،و ابزار سنجش نیمرخ رفتاری3و  ...شباهت دارد (ویلسون:2007 ،
 .1079داردف.)2338 :2005 ،
بر اساس تحقیق وسیع هرمن بر روی تسلط مغز که  20سال به طول انجامید ندهرمن ( )1996 ،1992ابزار سنجشی را به نام ابزار
سنجش تسلط مغز توسعه داد که درجه و کمیت ترجیحات شخص برای هریک از سبکهای تفکر ویژهاش را میسنجد .آن از پرسشنامهای که
شامل  120سوال است و بوسیله افراد کامل میشود بدست میآید .اگرچه هرمن عنوان میکند که مدل او بعنوان مدلی استعاری از چهار ربع
مغز است و هم تراز با آن و بوسیله پروژههای تحقیقی گوناگون حمایت میشود و بعنوان یک ابزار سنجش استفاده میشود .آن همچنین اشاره
دارد که تسلط مغز برای همه شخصیتهای انسانی ذاتی و به هنجار است .این میانگینها در تسلط مغز نه فقط در دو نیمکره بلکه در تمام
چهار ساختار ویژه تفکر تأثیر میگذارند (لویز د بوئر .)120 :2001 ،هر کدام از این  120سؤال یکی از چهار بعد شناختی زیر را توصیف میکند:
سربرال (تفکر تحلیلی) ،لیمبیک (تفکر عاطفی) ،راست (تفکر کلی) و چپ (تفکر جزئی) .اطالعات خاص ویژگیهای روانسنجیHBDI 4
میتواند در بازنگری مستقل توسط باندرسن ( ) 1987از سرویس آزمون آموزشی و در یازدهمین سالنامه ابزارهای ذهنی یافت شود (بروس،
 .1992منیلی و پورتیلو .)155-166 :2005 ،این ابزار راههای ترجیح داده شده تفکر را مورد سنجش قرار میدهد و تستی برای اندازهگیری
صالحیت و هوش نمیباشد .نتایج بدست آمده از این ابزار نشاندهنده شایستگی بالفعل این ابزار است (هرمن.)50 :1996 ،

تحقيقات داخلی در ارتباط با مؤلفه ربعهاي مغزي
در ارتباط با تسلط ربعهای مغزی و استفاده از  HBDIدر کشور به جز یک مورد که به آن خواهیم پرداخت پژوهش رسمی و علمی
صورت نگرفته است ،تنها در چند مورد به معرفی مدل چهار ربعی هرمن پرداخته شدهاست که در اینجا ذکر خواهد شد.
در سال  1384در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه آقای مجتبی میر خلف مسئول دفتر مهندسی صنایع مرکز تحقیقات
مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان و آقای آرش شاهین استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان مقالهای با عنوان " ارائه راهکاری جهت سنجش
فرد شایسته برای مدیریت پروژه" به صورت پوستر ارائه نمودند .در این مقاله سعی شده بود با استفاده از شاخص مایرز بریگز ،مدل ند هرمان،
مدل شایستگی مدیر پروژه  BUCECکه از مرکز آموزش شرکتی دانشگاه بوستون به صورت فکس دریافت شدهبود ،روشی برای سنجش
ویژگیهای شخصیتی فرد شایسته برای مدیریت پروژه ارائه شود(سایت سیویلیا).
در بیست و هشتم اسفند هشتاد و پنج در اواین نشست  2035گروه مشاوران جوان وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایرات ،در
بخش پایانی نشست به معرفی مدل مغز چهار ربعی ند هرمن و نتیجه کاربردی آن و نوع تفکر رفتاری نیمکره راست و چپ مغز اختصاص
دادهشد (.)Young Consultants of TPO
در سال  1388خانم اکرم مقدسی پژوهشی با عنوان " بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربعهای مغزی مدیران آموزشی بر سطح اثر بخشی
آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد" انجام دادند که در آن به این نتیجه رسیدند که بین تسلط ربعهای مغزی مدیران آموزشی با سطح
اثربخشی آنها با  %99اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در پنجم اسفند سال نود خانم سمینه ثقفی کارگاه آموزشیای با عنوان " ربعهای مغزی " در شهر تهران برگزار کرد ،که محقق در این
کارگاه حضور داشت .در این کارگاه ضمن معرفی ربعهای مغزی ،پرسشنامه  60سؤالی ربعهای مغزی بین شرکت کنندگان توزیع و پس از
آموزش نحوه نمرهگذاری ،هر شرکت کننده به تعیین تسلط ربع مغزی خود پرداخت.

تحقيقات خارجی در ارتباط با مؤلفه تسلط ربعهاي مغزي
رابرت کی ویسوکی پس از چند سال تالش در زمینه اصالح اثربخشی تیم پروژه به کمک ابزار  HBDIتوانست شیوههای تفکر تیم پروژه
را روی نمودار  HBDIبیانیه قلمرو پروژهها قرار داده و میزانی را که آن دو با یکدیگرهمسو بودند را ارزیابی نموده و هرگونه ناهمسویی قابل
توجهی که میتوانست با راهبردهای تشکیل تیم ،آرایش و آموزش یا به وسیله ایجاد هشدار در قسمتی از مدیریت پروژه و یا اعضای تیم پروژه
نسبت به مسائل بالقوه اصالح شود .همچنین با این هشدار ،میتوانست اقدامات پیشگیرانهای را برای کاهش خطرهایی که ممکن بود به دلیل
آنها ناهمسویی ایجاد شود ،پیشنهاد کند.
1

- Cognitive style
- Learning orientation questionnaire
3 - DISCMRTM
4 - Psychometry
2
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رابرت کی ویسوکی بر اساس بیش از  35سا ل تجربه مدیریت پروژه ،هم به عنوان مشاور و هم به عنوان مجری ،با اطمینان میگوید که
برای هر موقعیتی که ممکن است با چنین تحلیلی پوشش دادهشده باشد ،میتواند طرحهای عملی اصالحی ارائه کند و آشنایی با ندهرمن و
ابزار  HBDIرا باعث شروع حرکتی میداند که او را به توسعه و معماری تیم و نوشتن کتابی در این زمینه راهنمایی کردهاست (کی ویسوکی،
.)180 :1386او همچنین بیان میکند ابزار سنجش تسلط مغزی ( ) HBDIابزاری بسیار قوی است زیرا برای توصیف پروژه ،توصیف هر عضو
تیم و توصیف کل تیم مورد استفاده قرار میگیرد .من هیچ ابزار دیگری را نمیشناسم که این وسعت کاربرد را برای مدیریت پروژه داشته باشد
(همان.)96 :مقاله ای توسط لئونارد و استرائوس دو مدل شناختی افزوده را برجسته کرد که احتماالً میتوانند استفاده شوند تا اختالف شیوههای
یادگیری دانشجویان حسابداری مقدماتی را اندازه بگیرد .این دو مدل شاخص نوع مایرز بریگز( )MBTIو ابزار تسلط مغزی هرمن ()HBDI
هستند.هر دوی این مدلها سیاهههای توصیفی هستند که اشخاص را طبقهبندی نمیکنند اما نسبتاً به سادگی ویژگیهای عمومی در مورد
رفتار محتمل آنها را لیست میکنند .آنها کمتر محتمل است که موضوعی برای انتقادهای اعتباری مشخص شده توسط استوت و روبل
( ) 104-89 :1994در آزمونهایشان از مدل کلب را داشته باشند .هر دو مدل توصیف شده توسط لئوناردو و استرائوس شاید بتوانند پایهای برای
تحقیق در تجدید آموزش حسابداری را فراهم کنند (لئونارد و استرائوس.)110-121 :1997 ،در یک مطالعه در دانشگاه کارولینای جنوبی بر
اساس  HBDIترجیح تفکر  487دانشجوی دپارتمان مهندسی مورد سنجش قرار گرفت .نتایج این مطالعه به اساتید عضو دپارتمان مهندسی
در طراحی یک برنامه آموزشی که با سبک تفکر یادگیرندگان تطبیق داشته باشد کمک کرد (شلنات.)1996 ،در یک پروژه تحقیقی با عنوان "
ترجیح سبک تفکر در جهت شناخت " از دانشجویان سال اول در رشته برنامهریزی توسعه  BSCدر دانشگاه علوم طبیعی پروتریا از ابزار
سنجش  HBDIبرای درک سبک تفکرشان و هماهنگی با نیازهای آکادمیکشان استفاده شد .در این پژوهش  31نفر از دانشجویان به صورت
داوطلبانه شرکت داشتند و پرسشنامه  HBDIرا تکمیل کردند .اهداف پژوهش عبارت بودند از:
 -1دادن بینش به دانشجویان جهت شناخت ترجیحات تفکرشان.
 -2تسهیل استفاده از این دانش برای پیشرفت دانشجویان.
 -3نشان دادن یک تنوع/همسانی به جهت سبکهای تفکر مرجح در دانشجویان در این گروه.
 -4نشان دادن توزیع ترجیحات سبک تفکر در این گروه.
در این پژوهش طی مشاورههای فردی با دانشجویان این مطلب قابل توجه بود که هر دانشجو بیان کرد که نیمرخ او در حقیقت نماینده
ترجیحات فکری اوست و به نظر میرسید که دانشجویان از سبکهای تفکر ترجیح داده خود آگاه شدهاند .همچنین دانشجویان آگاه شدند که
با آشنا شدن با مهارتهای جدید و تمرین کردن آنها ،میتوانند توانایی خود را برای دستیابی به سبکهای تفکری که از آنها تمایل ندارند را
افزایش دهند و با انجام این کار میتوانند عملکرد کل مغز را بهتر کنند.نتیجه مهم و قابل توجه در این پروژه این بود که تسلط غالب در بین
گروه در سبک تفکر مربوط به قسمت لیمبیک نیمکره چپ (ربع ) Bبود و یک کمبود تمایل به قسمت سربرال نیمکره راست یعنی ربع مغزی
 Dوجود داشت (بوئر ،لویز،استیفن ،توبیا .)1999،این امر بیانگر این حقیقت است که سیستم مدرسه چنان قوی و محکم بر روی مهارتهای
متوالی ،منطقی و استدالل تمرکز کردهاست که تواناییهای خالق را کامالً زیر سایه خود قرار دادهاست و نه تنها مدرسه دانشآموزان را برای
خالق بودن سرکوب کردهاست بلکه دانشآموزان عالوه بر مدرسه ،توسط والدین خود نیزسرکوب شدهاند (المزدین ،المزدین و شلنات:1999 ،
.)51

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

جامعه آماري
در تحقیق حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه یک شهرستان ارومیه که در  30مدرسه مشغول به
خدمت هستند و تعداد کل آنها  1200نفر میباشد.

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
استفاده کردیم .که با توجه به حجم جامعه که  1200نفر میباشد ،نمونه این پژوهش  291نفر تعیین گردید.
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روش نمونهگيري
روشی که در نمونهگیری این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،نمونهگیری تصادفی ساده است.

ابزار جمعآوري دادهها
پرسشنامه سنجش تسلط مغزی هرمن HBDI
جدول شرح نمره گذاري پرسشنامه تسلط ربع هاي مغزي

ردیف

مؤلفه

سؤاالت

کل سؤاالت

1

تسلط ربع A

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

15

2

تسلط ربع B

3،4،11،12،19،20،27،28،35،36،43،44،51،52،58

15

3

تسلط ربع C

5،6،13،14،21،22،29،30،37،38،45،46،53،54،59

15

4

تسلط ربع D

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

15

نسخه اصلی این پرسشنامه از ندهرمن ( ) 1980است ،با توجه به اینکه تصحیح فرمت اصلی پرسشنامه  120سؤالی ابزار سنجش تسلط
مغزی هرمن کار تخصصی و انحصاری مؤسسه بینالمللی هرمن میباشد ،در این پژوهش از پرسشنامه  60سؤالی هم ارز با  HBDIکه از
ابزارهای اولیه سنجش تسلط ربعهای مغزی هرمن بوده و به صورت فعالیتهای ترجیحی هر یک از ربعهای مغزی توسط ادوارد و مونیکا
المزدین ( المزدینها )100-1386،90 ،و بر اساس مدل چهار ربعی تئوری ندهرمن (هرمن )90-75 :1992 ،مطابقت داده شدهاست و شامل
 60سوال با  4زیر مقیاس می باشد که میزان تسلط مغزی مدیران را در چهار سبک تفکر ربع مغزی  ،Aربع مغزی ،Bربع مغزی  Cو ربع مغزی
 Dو در سه سطح :تسلط ،تفکر در دسترس و تفکر اجتنابی میسنجد ()Hoorizad, 2006

تجزیه و تحليل یافتههاي پژوهش
شاخصهاي توصيفی
در جدول  1-4تعداد و درصد فراوانی مربوط به نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش شدهاند.
جدول  :1-4تعداد و درصد فراوانی نمونه

متغیر

ارزش ها

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

139

47/8

زن
n= 291

152

52/2

در جدول  2-4شاخصهای توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین و بیشترین نمره برای متغیر
مورد بررسی در این پژوهش (تسلط مغزی) ارائه شدهاند
جدول :2-4آمارههاي توصيفی متغيرهاي پژوهش

متغیر

پایینترین نمره

باالترین نمره

میانگین نمرات

انحراف استاندارد

ربع مغزی A

1

15

7/42

3/34

ربع مغزی B

0

15

6/00

3/51

ربع مغزی C

0

15

8/46

3/31

ربع مغزی D
n= 291

0

15

6/51

3/21
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یافتههاي استنباطی
ربع مغزي مسلط در بين معلمان زن و مرد کدام است؟
برای پاسخگویی به این سوال در جدول  7-4میانگین و انحراف استاندارد مردان و زنان در هریک از ربعهای مغزی گزارش شده است
جدول  :7-4ميانگين و انحراف استاندارد مردان و زنان در هریک از ربعهاي مغزي

زنان

ربع مغزی

مردان

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

A

7/43

3/42

7/43

3/28

B

6/32

3/64

5/79

3/27

C

9/06

3/17

7/97

3/27

D

6/96

3/18

6/13

3/18

با توجه به جدول فوق در بین معلمان زن و مرد مسلط ترین ربع مغزی ،ربع ( Cمیانگین  )9/06برای زنان و (میانگین  )7/97برای مردان
میباشد .برای آزمون اینکه آیا میانگین ربع مغزی  Cدر زنان مردان تفاوت معناداری از ربع های دیگر دارد ،از تحلیل واریانس اندازههای مکرر
استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  8-4گزارش شده است.
جدول  :8-4نتایج آزمون تحليل واریانس اندازه هاي مکرر مربوط به ربعهاي مغزي در بين معلمان زن

سطح معنی داری

آزمون

مقدار

اثر پیالئی

0/58

F
69/13

Df1
3

Df2
147

0/001

المدای ویکلز

0/41

69/13

3

147

0/001

اثر هوتلینگ

1/41

69/13

3

147

0/001

بزرگترین ریشه روی

1/41

69/13

3

147

0/001

نتایج جدول فوق نشان میدهند که بین میانگین ربع های مغزی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود دارد .در جدول  9-4نیز مقایسه
زوجی این ربعها گزارش شده است.
جدول  :9-4مقایسه زوجی ربعهاي مغزي در بين معلمان زن

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد

سطح معنی داری

ربع مغزی
A

B

1/11

0/20

0/001

A

D

0/47

0/18

0/01

C

A

1/63

0/23

0/001

C

B

2/74

0/21

0/001

C

D

2/10

0/20

0/001

D

B

0/64

0/21

0/01

با توجه به جدول فوق میانگین ربع مغزی  Cبیشتر از میانگین سایر ربعهای مغزی است .بنابراین در بین زنان مسلط ترین ربع مغزی،
ربع  Cمیباشد .نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر برای معلمان مرد نیز در جدول  10-4گزارش شده است.
جدول  :10-4نتایج آزمون تحليل واریانس اندازههاي مکرر مربوط به ربعهاي مغزي در بين معلمان مرد

سطح معنی داری

آزمون

مقدار

اثر پیالئی

0/43

F
33/10

Df1
3

Df2
133

0/001

المدای ویکلز

0/57

33/10

3

133

0/001
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اثر هوتلینگ

0/75

33/10

3

133

0/001

بزرگترین ریشه روی

0/75

33/10

3

133

0/001

نتایج جدول فوق نشان می دهند که بین میانگین ربع های مغزی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود دارد .در جدول  11-4نیز مقایسه
زوجی این ربعها گزارش شده است
جدول  :11-4مقایسه زوجی ربعهاي مغزي در بين معلمان مرد

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معنی داری

ربع مغزی
A

B

1/64

0/21

0/001

A

D

1/29

0/22

0/01

C

A

0/54

0/21

0/01

C

B

2/18

0/25

0/001

C

D

1/84

0/25

0/001

D

B

0/35

0/23

0/14

با توجه به جدول فوق میانگین ربع مغزی  Cبیشتر از میانگین سایر ربعهای مغزی است .فقط تفاوت ربع  Dاز ربع  Bمعنی دار نمیباشد.
بنابراین در بین مردان مسلط ترین ربع مغزی ،ربع  Cمیباشد.
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بحث و نتيجه گيري
با توجه به تحلیلهای استن باطی این نتیجه حاصل شد که ربع مغزی مسلط در دبیران زن و مرد متفاوت است به این صورت که
مسلطترین ربع مغزی در بین معلمان زن و مرد ربع Cمغزی میباشد با این تفاوت که میانگین این ربع در دبیران زن ( )9/06و میانگین آن
در مردان ( )7/97میباشد.
بنابراین نتیجه بدست آمده با نتیجه پژوهشی تحت عنوان " بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربعهای مغزی مدیران آموزشی بر سطح
اثربخشی آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد" که توسط خانم اکرم مقدسی مبتنی بر تأثیر تسلط ربعهای مغزی بر رفتار مدیران و دبیران
انجام گرفته است همسو است .به این ترتیب که ایشان به نتیجه رسیدند که ربع مغزی  Dدر اثر بخشی مدیران تعیین کننده است بنابراین
نتایج این پژوهش ها نشان میدهند که ربع مغزی مسلط در افراد با جنسیت ها و سمت های مختلف ،متفاوت است
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