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چکیده
اهداف اراباط سب ،های افکر مدیران با میرزان پرریرش ایییرر از سروی آنهرا در مراکرز درمرانی بررای مردیران
پرستاری چالشبرانگیز است .لرا ،این ارقیق با هدف اهیین رابطة سب،های افکر عملکردی مردیران پرسرتاری برا
میزان پریرش ایییر در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1938انجام گرفت.
مواد و روشها پژوهش حاضر مطالهرهای اوصریفی-ارلیر مقطهری اسرت .نمونرة پرژوهش  181نفرر از مردیران
پرستاری شاغ در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشرکی شرهر اصرفهان بودنرد کره برهروش در دسرترس
انتخاب شدند .برای بررسی سب ،افکر از پرسشنامة اسرترنبرگ-واگنرر و بررای ارزیرابی میرزان پرریرش ایییرر از
پرسشنامة رابرم-هلر استفاده شد .دادههای امعآوریشده با نرمافزار  SPSS19اجزیهوارلی شد.
یافتهها یافتههای پژوهش نشان داد که سب ،افکر عملکردی غالب در بین مدیران پرستاری سرب ،اارایری برود.
میانگین نمرة پریرش ایییر مدیران  31/4±19/52بود .همبمتگی مراسبهشده بین سرب،هرای افکرر و پرریرش
ایییر اوسط مدیران نشان داد بین سب،های افکر اارایی ،سضاواگر و سانونگرار برا پرریرش ایییرر رابطرة مثبرت
مهناداری واود دارد.
نتیجهگیری مدیرانی که در هر ی ،از سه سب ،افکر مورد بررسی ،افکر سویاری داشتند آمادگی بیشتری بررای
پریرش ایییر ندارد .این رابطه در افکر سضاواگر مشهودار است.

کلیدواژهها:
پررریرش ایییررر ،سررب ،افکررر،
مدیریت پرستاری.

مقدمه
مدیریت و رهبرری سمرمتی ضرروری از حرفرة مراسبرت
سالمت است [ .]1مدیران پرستاری بهعنوان مدیران خط مقردم
سیمتم مراسبتهای بهداشت و درمان ،نقش اساسی در کیفیرت

مراسبتهای بهداشرتی درمرانی و اراقرای سرالمتی اامهره ایفرا
مرریکننررد [ .]5در مطالهررام مرردیریتی برررر دربررارة افکررر و
شیوههای ادراکی مدیران اایگاه خاصی بهخرود اختاراص داده
است ،چرا که افکرر مردیر بره طرور ممرتقیم ار ثیر خرود را در
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ناجی و همکاران

پژوهش را انجام دهد.

اامیمها ،طرحها ،رفتارها ،نرروة برخرورد برا ممرا و شررایط
گوناگون در سطح سازمان متجلی مریسرازد [ .]9سرازمانی کره
اوان ارا ة افکار نو و به کارگیری مناسرب آن را در خرود داشرته
باشد ،بههیچواه از ایییر و ارول رویگردان نیمت ،بلکره حتری
خود میاواند عاملی در اهت ایجراد ایییرر در مرریط خرویش
عم کند [.]8
در مریط مراسبت سالمتی کنونی ،ایییر سرازمانی بررای
اطابق اساسی است ،ایییر غیرساب ااتناب است و بررای اوسرهة
الزم است [ .]2امروز ،سازمانها بهصورم فزاینردهای برا مرریط
پویا و در حال ایییر روبهرویند .سازمانهرا بررای زنردهمانردن و
اثربخشبودن راهی از همگامی با دنیای پرارول پیرامون خرود
را ندارند [ .]1در این راستا ،مطالهة اریران ایییرر ،مقاومرت در
برابر ایییر یا میزان پریرش آن برای مردیران برهویرژه مردیریت
بخشهای بهداشتی و درمانی بهعنوان عامالن ایییر مفید اسرت
[ .]1حال که ایییر و ارول ،بهصورم اصلی اداناپریر از زندگی
روزمره درآمده است و انکار یا مقاومت در برابر آن ،چیرزی ارز
انش و انزوا در بر ندارد ،هیچ مدیری ،بهویرژه مردیران سیمرتم
بهداشتی -درمانی ،نمیاواند ایییرر را در سرازمان خرود نادیرده
بگیرد [.]4
ایجاد و پیشبرد ایییر در وهلة نخمت نیازمنرد متفراوم
اندیشیدن بهمنظور متفاوم عم کردن است [ .]3اگر سرار اسرت
ایییر و ارول ارقق یابد ،باید شریوة افکرر انمرانهرا دگرگرون
شود .عدم اوفیرق در ایرن مهرم عامر عمردة شکمرت مردیران
اارایی است [ .]16با اواه به اهمیرت سرازمانهرا و مردیران و
میزان پریرش ایییر از اانب آنها بایرد بره سرب ،افکرر افرراد
اواه کرد و اینکه افراد چره نروم مکترب افکرری دارنرد [.]11
سب ،افکر کارکنان و مدیران سازمان یکی از عوام مررابط برا
پریرش ،امای و آمادگی برای ایییر اسرت .از ایرنرو ،شرناخت
سب ،های افکر گامی مهم در پیشبینی روند سازمانی در برابرر
ایییرام مرموب مریشرود [ .]15مطالهره و ارقیرق در مرورد
سب ،افکر و ایییر ضرورای روزافزون بررای حرکرت بره سروی
اراقررا و بهرررهوری سررازمان اسررت و در ایررن حرکررت ،آگرراهی و
آمادگی مدیران در زمینرة آشرنایی سرب،هرای افکرر و ایییرر
اهمیت بمیاری دارد .بنابراین ،الزم است مدیران با این مفراهیم
آشنا شوند اا بتوانند از آنها در موسهیتهرای اارایری اسرتفاده
کنند و با بهکارگیری آنها زمینة رشد فردی و سازمانی خرود و
دیگران را فراهم کنند .با ایرن همره کمبرود مطالهره و ارقیرق
پیرامون سب ،افکر و ایییر سازمانی و بررسی رابطرة آنهرا در
مدیریت پرستاری باعر شد اا مرقق در زمینة رابطة سب،های
افکر عملکردی مدیران پرستاری با میرزان پرریرش ایییرر ایرن

روش شناسی
مطالهة حاضر از نوم اوصریفی -مقطهری ارلیلری اسرت.
اامهة آماری ایرن پرژوهش مردیران پرسرتاری (سرپرسرتاران)
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند .در
نهایت 181 ،نفر برا اسرتفاده از روش نمونرهگیرری در دسرترس
مطالهرره شرردند .در ایررن پررژوهش پرسشررنامه ابررزار گررردآوری
اطالعام استفاده شرد .در ایرن راسرتا ،در اهیرین سرب ،افکرر
مدیران از پرسشنامة استاندارد سب ،افکر استرنبرگ -واگنرر و
در اهیین میزان پریرش ایییر از پرسشنامة استاندارد رابرم هلر
استفاده شد .عالوهبر این ،ی ،سممت مشخاام فردی و شریلی
شام هفت مورد سن ،انمیت ،میزان اراریالم ،سرابقة کرار
پرستاری ،سابقة کار مدیریتی ،سابقة مدیریت در پمت کنونی و
سابقة خدمت بهصورم مرققساخته به پرسشنامه اضرافه شرد.
پرسشنامة سب ،افکر استرنبرگ -واگنر در سال  1331طراحی
شده و شام  168سؤال است که  19خرردهآزمرون را اشرکی
میدهد .هر خردهآزمون شام  4سؤال است که سب ،افکرر را
اندازهگیری میکند [.]19
بهد کارکردی پرسشنامة سب،های افکر  58سرؤال دارد
که سه نوم سب ،افکرر مردیران شرام سرب ،افکرر سضرایی،
سانونگرارانه و اارایی را اندازهگیری میکند .بدین صرورم کره
سؤالهای  1اا  4برای سنجش سب ،افکر سضاواگر ،سؤالهرای
 3اررا  11برررای سررنجش سررب ،افکررر سانونگرررار و سرؤالهررای
11اا 58برای سنجش سب ،افکر اارایی پیشبینی شده است.
هر سؤال طیفی  1گزینرهای دارد (اصرالا خروب نیمرت ،خیلری
خوب نیمت ،اندکی خوب است ،اا حدودی خوب اسرت ،خروب
است ،خیلی خوب است و فوقالهاده خوب است) که برر اسراس
مقیاس لیکرم سازماندهی شده است و بهارایب نمرة  1ارا  1را
دربرمیگیرد.
پرسشنامة استاندارد رابرم هلر در سال  1341اهیه شده
و دارای  95سؤال اسرت .نمررهگرراری ایرن آزمرون برهصرورم
طبقهای است .در مقاب هر پرسش ،چهار گزینرة هرگرز ،گراهی
اوسام ،اغلب و همیشه سرار دارد که به هر کدام از این گزینرههرا
بهارایب نمرههای  1ارا  8اهلرق مریگیررد .برر اسراس نمررام
بهدستآمده ،آزمودنیها در سه طبقه سرارمیگیرند [:]18
 .1امتیاز  18-95یهنی فرد در برابرر ایییرر مقراوم یرا از فوایرد
بالقوة آن بیاطالم است.
 .5امتیاز  32-12نیاز به ایییر را درک میکند.
 .9امتیاز  154-31بهعنوان عام ایییر است.
پرسشنامههای سرب ،افکرر اسرترنبرگ-واگنرر و ایییرر
03

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،1060دورة  ،21شمارة 1

رابطة سبکهای تفکر عملکردی با پذیرش تغییر...

 1/4سال بهدست آمد .میانگین سابقة مدیریتی در پمت کنونی
 2/3±8/9سال بود.
در زمینة سب ،های افکر عملکردی نتایم ارقیق نشران
می دهد که اکثر مدیران پرستاری ( 11/1درصرد) سرب ،افکرر
اارایی داشرتند و درصرد فراوانری دو سرب ،افکرر سضراواگر و
سانونگرار در بین واحردهای مرورد پرژوهش برهارایرب  12/1و
 11/1درصد بود .در این ارقیق اراباط بین سب،های افکرر برا
مشخاام فردی و شیلی بررسی شد .نترایم ارقیرق نشران داد
که بین سب ،افکر و هریچ یر ،از متییرهرای فرردی و شریلی
اراباط مهناداری واود ندارد .در زمینرة پرریرش ایییرر ،نترایم
ارقیق نشران داد کره هریچ مقراومتی در برابرر ایییرر در برین
واحدهای مورد پژوهش دیده نشرد .اکثرر افرراد ( 24/3درصرد)
عام ایییر بودند و بقیة افراد ( 81/1درصرد) نیراز بره ایییرر را
درک میکردند .میانگین نمرة پریرش ایییرر  31/4برا انررراف
مهیار  19/52و با بیشینه و کمینرة نمرره برهارایرب  154و 12
بهدست آمد.
نتایم ارقیق در زمینة اراباط بین میزان پریرش ایییرر
با مشخاام فردی و شیلی با استفاده از آزمون کرای دو نشران
داد که بین میزان پریرش ایییر و هیچ ی ،از متییرهای فرردی
و شیلی اراباط مهناداری واود ندارد (.)P<6/62
برای رسریدن بره هردف پرژوهش ،یهنری اهیرین رابطرة
سب ،های افکر عملکرردی برا میرزان پرریرش ایییرر از سروی
مرردیران ،از آزمررون آنررالیز واریررانس یرر،طرفرره اسررتفاده شررد.
همانطور که در ادول  1مشراهده مریشرود ،میرانگین امتیراز
سب ،افکر سضاواگر در افرادی که ایییر را درک کردهاند 1/61
 94/82 ±و در افرررادی کرره عامر ایییررر بودنررد برابررر ± 2/3
 89/39بود .آزمون آنالیز واریانس نشران داد کره ایرن اخرتالف
مهنادار است ( .)P<6/661برههمرین ارایرب ،میرانگین امتیراز
سب ،افکر سانونگرار افرادی که ایییر را درک کرردهانرد 4/98
 94/89 ±و در افرادی که عام ایییر بودنرد 81/39 ± 1/53
بود .آزمون آنالیز واریانس ی،طرفه نشان داد کره ایرن اخرتالف
مهنادار است ( .)P<6/663میانگین امتیاز سب ،افکرر اارایری
در افرادی که ایییرر را درک کرردهانرد  88/14 ± 15/61و در
افرادی که عام ایییرر برودهانرد  84/41 ± 8/39برود .آزمرون
آنالیز واریانس ی،طرفه نشان داد که این اختالف مهنادار اسرت
(.)P<6/668

رابرم هلر پرسشنامههایی استاندارد است کره در پرژوهشهرای
داخ و خارج کشور بهمیزان وسیهی بهکار میرود و روایی آن با
نظر متخااان مربوط ا یید شده است .اهیین پایایی یا ارلیر
اعتبار ابزار مورد نظر با اواه به نظر اسااید و متخااان حروزة
مربوط و مطالهام انجامشده صورم گرفت.
مهرررداد و بیرانونررد در سررال  1931در مطالهرة خررود بررا
عنوان «بررسی رابطة بین سب ،افکر و پریرش ایییرر مردیران
مدارس راهنمایی پمرانة شهر خرم آباد در سرال اراریلی -36
 »1943از این دو پرسشنامه اسرتفاده کردنرد و ضرریب آلفرای
کرونباخ را برای سرب،هرای اارایری ،سضرایی و سرانونگرارانره
بهارایب  6/39 ،6/38و  6/35و بررای کر ( 58سرؤال)6/31 ،
بهدست آوردند .برای پرسشنامة ایییر رابرم هلر ضرریب آلفرای
کرونبرراخ مراسرربهشررده  6/39گررزارش شررده اسررت [.]12
پرسشنامه ها با رعایت موازین اخالسی ،از امله اخر مهرفینامرة
کتبرری از دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد اصررفهان (خوراسررگان)،
هماهنگی با مدیر مراکز و مهرفی خود بره واحردهای پژوهشری،
ضمن ارا ة اوضریرام الزم و درخواسرت اکمیر فررم رضرایت
آگاهانه و اطمینان دادن به مررمانهبودن اطالعام ،بین مردیران
پرستاری (سرپرستاران) در شیفتهای صبح برهمردم دو هفتره
اوزیع شد .از واحدهای مورد پژوهش درخواست شد که اکمیر
پرسشنامهها بهصورم خودگزارشدهی در همان زمان با حضرور
مرقق انجام گیرد .در صورم عدم فرصت از آنان خواسرته شرد
که زمان دیگری را برای مرااهره و اکمیر پرسشرنامه اهیرین
کنند .اهداد  181پرسشرنامه متناسرب برا اهرداد سرپرسرتاران
مراکز اوزیع شد که همان اهداد نیز در پایان امعآوری گردید.
پس از اکمی پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار آمراری SPSS
 19شد و برا اسرتفاده از آمرار اوصریفی و اسرتنباطی (فراوانری،
درصد ،میانگین ،انرراف مهیرار ،ضرریب همبمرتگی پیرسرون و
کای دو) اجزیهوارلی گردید.

یافته ها
نتررایم مطالهرره حرراکی از آن اسررت کرره  11/5درصررد
سرپرستاران شرکتکننده در مطالهه را زنان اشکی مریدهنرد.
میانگین سنی واحدهای مورد پرژوهش  93/1 ± 1/2بره دسرت
آمد .بیشتر سرپرستاران مورد مطالهه مدرک کارشناسی داشتند
( 48/5درصد) .میانگین سابقة کار واحدهای مورد پرژوهش 1/2
 12/3 ±بود .میانگین سابقة مدیریتی سرپرستاران نیرز ± 2/1

جدول  .1رابطة انواع سبک تفکر سرپرستاران با پذیرش تغییر از سوی آنها
مقاومت تغییر

درک تغییر
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انحراف معیار

میانگین

ناجی و همکاران
میانگین

انحراف
معیار

انحراف

t

میانگین

P

معیار

سضاواگر

6/6

6/6

1/61

94/82

2/36

89/11

-8/43

6/661

سانونگرار

6/6

6/6

4/98

94/89

1/93

81/39

-5/11

6/663

6/6

15/61

88/14

8/39

84/41

-5/44

6/668

6/6

اارایی

برای مشخصکردن نوم رابطة سب ،افکر با پریرش ایییر از آزمون ضریب همبمتگی پیرسون استفاده شد (ادول  .)5همانطور که
مشاهده میشود ،هر ی ،از سب،های افکر سانونگرار ( )P<6/69 ،r =6/581و اارایی ( )P<6/61 ،r =6/925و سضاواگر (،r =6/251
 )P<6/61دارای رابطة مهناداری با پریرش ایییر بود ،به نروی که با اواه به دارابودن ضریب همبمتگی باالار از صفر ،این رابطه
بهصورم ممتقیم است و سب ،افکر سضاواگر بیشترین همبمتگی را با پریرش ایییر نشان میدهد.
جدول  .2ضرایب همبستگی میزان پذیرش تغییر با سبکهای تفکر

پریرش ایییر

سب ،افکر سضاواگر

سب ،افکر سانونگرار

سب ،افکر اارایی

3/121

3/249

3/012

P>3/31

P>3/30

P>3/31

بحث
رابطة بین سب ،افکرر مردیران مؤسمرام آموزشری در شرهر
اهررران و میررزان پررریرش ایییررر آنهررا» 41 ،نفررر از مرردیران
مؤسمام آموزشی شهر اهران بررسی شردند .نترایم نشران داد
که بین سب ،افکر اارایی و سانونگرار و پریرش ایییرر رابطرة
مهناداری واود دارد ،اما بین مدیران با سب ،افکر سضاواگر از
حیر پریرش ایییرام افاوم چشمگیری واود ندارد [.]15
مهرررداد و بیرانونررد ( )1931در پژوهشرری بررا عنرروان
«بررسی رابطة بین سب ،افکر و پریرش ایییر مدیران مدارس
راهنمایی پمرانة شهر خرمآباد در سرال اراریلی »1943-36
 15مدیر مدارس راهنمایی پمررانة شرهر خررمآبراد را بررسری
کردند [ .]12نتایم بیانگر این بود که هفت سب ،افکر اارایری
و سضاواگر سب ،افکر غالب در بین مدیران مدارس اسرت کره
نشان از مطابقت با مطالهة حاضر دارد.
مرمدی اازهآبادی در سال  1939در پرژوهش خرود برا
عنوان «رابطة بین سب ،افکر کارکنان با امایر بره ایییرر در
ادارة ک ثبت اسناد و امالک استان مازندران» به ایرن نتیجره
رسید کره برین سرب ،هرای افکرر و امایر بره ایییرر رابطرة
مهناداری واود دارد (.]11[ )P>6/62
سرران و همکرراران ( )5619پژوهشرری را در بررسرری اثررر
سررب ،افکررر روی طراحرری راهبردهررا بررا اسررتفاده از برنامررة
شبیهسازی روی  161دانشآموز دبیرستانهرای ارایوان انجرام
دادند [ .]14بر اساس این طراحیها مشخص شد دانشآمروزان
سه سب ،افکر سانون گررار ،سضراواگر و اارایری دارنرد .نترایم

نتایم پژوهش نشاندهنده این است که بین هرر یر ،از
سب،های افکر عملکرردی برا پرریرش ایییرر رابطرة مهنرادار
مثبتی واود دارد .میانگین افراد برا سرب ،افکرر سضراواگر در
افرادی که عام ایییر بودند بیشتر از افرادی است که ایییر را
درک کردهاند .آزمرون  tممرتق نشران داد کره ایرن اخرتالف
مهنادار است ( .)P<6/661بههمین ارایب ،میرانگین افرراد برا
سب ،افکر سانونگرار در افرادی که عام ایییر بودند بیشرتر از
افرادی است که ایییر را درک کردهاند .آزمون  tممتق نشران
داد که این اختالف مهنادار است (.)P<6/663
میانگین افراد با سب ،افکر اارایی در افرادی که عام
ایییر بودند بیشتر از افرادی است که ایییر را درک کررده انرد.
آزمون  tممرتق نشران داد کره ایرن اخرتالف مهنرادار اسرت
( .)P<6/668همچنررین ،سررب ،افکررر سضرراواگر (،r =6/251
 )P<6/61بیشررترین همبمررتگی را بررا پررریرش ایییررر نشرران
میدهد .پس از آن سب ،افکر اارایری ()P<6/61 ،r =6/925
و سانونگرار ( )P<6/69 ،r =6/581سراردارد.
در مطالهه ای کره در سرال  ،5612برا عنروان «ارزیرابی
رابط رة بررین سررب،هررای افکررر مرردیران و پررریرش ایییررر در
سازمانهرای دولتری اسرتان آاربایجران شررسی» نژادایرانری و
اصیرزاده  18از مردیر را بررسری کردنرد و بره رابطرة مثبرت و
مهناداری بین سه سطح افکر سانونگرار ،سضاواگر و اارایری برا
پریرش ایییر رسیدند [.]11
در مطالهة مالنوروزی در سال  5615با عنوان «ارزیرابی
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.مرموب میشود
از آنجا که نتایم ایرن ارقیرق نشران داد کره بیشرترین
، های افکر عملکردی و پریرش ایییر در سب،رابطه بین سب
 پیشنهاد می شود برهمنظرور آمرادهسرازی،سضاواگر واود دارد
بهتر مدیران برای پرریرش ایییرر از روشهرای اعطرای آزادی
افکر به کارکنان و اقویت افکر انتقادی و ایجاد اهامر فکرری
هرای، این پژوهش به بررسی ارابراط برین سرب.استفاده شود
 لررا نترایم،افکر و پریرش ایییر در مدیران پرستاری پرداخت
حاص از آن بیشتر برای استفادة مدیران و ممئوالن پرستاری
 از نتایم ارقیق میاوان در طراحی دورههای آموزشی در.است
 افکر سضاواگر، به ویژه سب، های افکر،آشنایی مدیران با سب
. استفاده کرد،در آموزشهای ضمن خدمت پرستاران و مدیران

های افکر و امای به ایییر در،حاکی از آن است که بین سب
،ساختارها و راهبردها رابطه واود دارد که در این میران سرب
افکر سضاواگر بیشترین اراباط را با امای به ایییر داشت که با
 هممرویی.اواه به افاوم در اامهة پژوهش ساب اوایه اسرت
امامی مطالهام فوق با پژوهش حاضر نشان میدهد که رابطرة
 های افکر عملکردی و پریرش ایییرر در اوامرع آمراری،سب
.مختلف نتایم اقریباا مشابهی بههمراه داشته است

نتیجه گیری
هرای افکرر،در این پژوهش مشخص شد که بین سرب
 بهنروی،عملکردی و پریرش ایییر رابطة مهناداری واود دارد
 ایرن،که با اواه به دارابودن ضریب همبمتگی براالار از صرفر
 افکر سضاواگر بیشرترین،رابطه به صورم ممتقیم است و سب
 بررر اسرراس.همبمررتگی را بررا پررریرش ایییررر نشرران مرریدهررد
یافتههای پژوهش حاضر میاوان نتیجه گرفت که بررای ایجراد
 افکرر، سرب. افکر نقش مروری و بنیرادین دارد، سب،ایییر
،کارکنان و مدیران سازمان یکی از عوامر مررابط برا پرریرش
های، شناخت سب، از اینرو.امای و آمادگی برای ایییر است
افکر گامی مهم در پیش بینی روند سازمانی در برابرر ایییررام

تشکر و قدردانی

از امامی کمانی کره مرا را در اهیرة ایرن مقالره یراری کردنرد
.صمیمانه سپاسگزاریم
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مقاله پژوهشی
An investigation of the correlation between the nurse managers' functional
thinking style and accepting change in educational hospitals of Isfahan
University of Medical Sciences in 2015

Abstract

The relationship between managers' thinking style and
their accepting change can be challenging for nurse managers in
health centers. The aim of this study is to evaluate the correlation
between the nurse managers' functional thinking style and accepting
change in educational hospitals of Isfahan University of Medical
Sciences in 2015.
Materials and Methods: This research is descriptive-analytical crosssectional study. A sample with 146 individuals of statistical
population was selected from nurse managers worked in educational
hospitals of Isfahan University of Medical Sciences by available
sampling method. Data were collected from the research samples by
using the assessment index of Sternberg thinking style and Robert
Heller questionnaire for determining the acceptance rate of change.
Collected data was analyzes, using SPSS 19.
Results: The executive thinking style was the prominent thinking style
among the nurse managers. In terms of "change acceptance", the
average score was 97.8±13.25. Calculated correlation between
different levels of thinking styles and change acceptance by the
managers has indicated that there is a significant correlation between
the levels of executive, judicial and legislative thinking styles with the
change acceptance.
Conclusion: Managers with three investigated thinking styles have
stronger thinking and are mare prepared to accept changes. This
relationship is more prominent for judicial thinking style.
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