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چکيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران انجاام شاد
جامعه آماري این پاژوهش تو ایفی از ناو همبساتگی ،كلياه مادیران مارد و زن شاا ل در مادارو دو تای
شهرستان بیله سوار مشتمل بر  100نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگاان نموناه آمااری باه تعاداد 80
نفر بصاور

تصاادفی سااده انتاااش شادند بارای جما آوری اطالعاا

از دو پرسشانامه سانجش ذهنیات

فلسفی مدیران بر اساو مدل اسمیت با ضریب آ فای  0/74و سانجش سابک رهباری اقتضاایی هرسای و
بالنچارد با ضریب آ فای  0/81استفاده شد دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی کاانونی تجزیاه
و تحلیل شد نتایج نشان داد که متغیر سبک تفویضی بیشترین تأثیر را در ایجااد ترکیاب خطای متغیرهاای
وابسته دارد متغیر تعماق واجاد بیشاترین وزن در تو یاد متغیار کاانونی از ابعااد ذهنیات فلسافی اسات و
متغیار انعطااافپا یری دارای بیشااترین رابطاه بااا متغیار ترکیبای حا اال از متغیرهاای وابسااته اساات وزن
واریانس مشترک (مج ور همبستگی کانونی) میان این دو دسته متغیر برابر با  42در د است کاه از حاا
آماری معنادار میباشد مطابق نتایج پژوهش ،ذهنیت فلسفی مدیر عاملی تأثیرگ ار در باه کاارگیري سابک
رهبري اقتضایی مدیر میباشد مدیران با ذهن انعطااف پا یر باا ،،در رهباری کارکناان تمایال دارناد از سابک
مشارکتی بیشتر استفاده کنند به منظاور افازایش ساط عملکارد مادیران بایاد باه ذهنیات فلسافی آناان
اهمیت داده شود

واژگان کلیدی :مدیران ،ذهنیت فلسفی ،سبک رهبری اقتضایی ،تحلیل همبستگی کانونی.

1

|

تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران

دیاادن امااور در یااک زمینااه وساای اساات کااه باعااث

مقدمه
امروزه در دنیای رقابتی ساازمانهایی موفاق هساتند

میشود فارد هماواره در جهات وحاد

که بتوانند در هر زماان افکاار و اندیشاههای تاازهای را

اندیشههایش تالش کند تعمق یعنی ژرف اندیشای و

در سازمان به کار گیرند و ایان امار توسام مادیران باا

به پدیدهها با دید عمیاق نگریساتن اسات مادیري کاه

ذهنیت فلسفی امکانپ یر است ذهنیات فلسافی از

تعمق دارد به پدیده-هایی که از دیاد دیگاران مسالم و

مباحث با اهمیتی است که ظرفیات و قابلیات ایجااد

باادیهی اساات عمیااقتر مااینگاارد کااه مؤ فااههای آن

و پاارورش مهار هااای ذهنای در ماادیران و کارکنااان را

عبارتند از( :ا )) زير سؤال بردن آنچه مسلم يا بديه

دارد پاارورش ایاان مهار هااا موجااب بهبااود کیفیاات

تلق میشود (ش) کش) و تدوين نظريا  ،سؤا،

فعا یتهااای سااازمان م ایشااود همچن این ،اهمياات

فرضهای بنيادي در موقعيت خاص ) ( ،حساو باه

سبك رهبري مديران و ویژگیهای روانی و شاصايت
آنهااا در سااازمانهای آموزشای از جملااه موضااوعات

روش اسااتنتاجی-قیاساای ( )Smith, 2016انعطاااف

اساات كااه مااورد نظاار سياساات-گاا اران هاار نظااام

پ یري با نواندیشی ،دیگربینی و خالقیات ساروکار دارد

آموزشی میباشد اگرچاه ماديران باه تنهااي و بادون

و همچون خالقیت ممکن است همواره بر سار راه آن

اساااتفاده از نياااروي انساااان باااا انگيااازه و توانمناااد

موانعی وجود داشته باشد ا لب افراد به د یل تحات

رهباري و

تأثیر قرار گرفتن فشارهاي محیطی ،عااطفی و روانای

ماااديريت عا ماناااه و مدبراناااه مااایتواناااد راهگشااااي

دچااار نااوعی تحجاار فکااري م ایشااوند و ممکاان اساات

جوامااا آموزشااای كناااون باشاااد ی ااای از

عکاااس ا عملااای انجاااام دهناااد کاااه مناساااب باااا آن

بزرگتااارین چا شهاااای پااایش روی رهباااران ،ااازوم

موقعیت نباشاد ( )Shariatmadari, 2017مادیري کاه

موقعیات ی اابی و فعااال كااردن سااازمانها و افااراد در

انعطاااف دارد جمااود روان ای ناادارد و قابلی ات پ ا یرش

براباار محیمهااای سااات و پویااا ،باارای سااازگاری و

روشها و راههای جدیدي که در جهاان کارآماد باوده را

انطباااب بااا آنهاساات ()Uhl-Bien & Arena, 2018

داشته و با اعتقاد به خرد جمعی و هماه ساونگري در

طبق نظر اسمیت ارزش هر شاصای باه توانااییاش

تحقق اهداف از پیش تعیین شاده آماادگی مشاارکت

در خوش فکر کاردن بساتگی دارد( )Smith, 2016ذهان

کارکنااان را در رفاا مشاا ال

دارد کااه مؤ فااههای آن

فلسافی فاارد را آماااده مایکنااد کااه باا تفکاار درساات و

موارد ذیل را در بر می-گیرد( :ا )) رها شادن از جماود

منطقاای پدیاادهها را شناسااایی نمایااد ( Mirkamli,

روانشناخت ( ،ش) ارزش-سنج

جادا

 )2014اسميت براي ذهن فلسف سه بعد جامعیت،

از منب آنهاا ) ( ،ديادن مساائل باا جهاا

تعمااق و انعطاااف پ ا یری قائاال شااده اساات ماادیري

ايجاد جانشینهایی باراي فرضایهها( ،د) شاکيباي در

داراي جامعیت ف ري است که بتواند حال را باه آیناده

قضاو های موقت و مشروط و عالقاه باه اقادام در

ربم داده و با نگرش سیستمی به پدیدهها نگریسته و

موقعيت مبهم ()Smith, 2016

مشااا ال

و ربام اماور( ،د) قضااو

و

معان

نمیتوانند به اهداف سازمان نائل آيند؛ و

تلاويح

باشایدن باه

و حکام باه

افکاار و نظرياا

متعادد و

تعمایم را داشاته باشاد کاه خاود داراي

تأکیااد باار ارزشهااای جامعیاات ،تعمااق و انعطاااف-

چهار مؤ فاه اساسای مایباشاد( :ا ا)) نگريساتن باه

پ یری ،مدیران مدارو را تشویق میکند تا منطبق باا

موارد خاص در ارتباط باا زمیناهای وساي ( ،ش) ارتبااط

وضعیت محیطی به آزمودن ایدههای جدید در برنامه

دادن مسااائل آن ا بااه هاادفهای دراز مااد  ) ( ،بکااار

مدرسااه بدردازناااد و همچنااین وجاااود ایاان ارزشهاااا

عمياق

موجب توسعه نوآوری و خالقیات در کارکناان کلیادی

نظاري ( )Smith, 2016جامعیات ،ناوعی کال نگاري و

مدارو مایشاود ( )García-Sánchez, 2018باه طاور

توانایی قادر

بردن قادر
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مساالم مااديري كااه بتوانااد دانااش و تجااارش خااود را

ویژگیهای شرایم برای تو ید رفتار و اثرباشای رهبار

متناسب با هر عمل و زمان انتظاام باشاد و آن را در

باهم ترکیب میشوند دوم ،عوامال محیطای باهطور

زمینااهای وسااي در رابطااه بااا كاال اهااداف سااازمان بااا

مستقیم بر اثرباشی تأثیر دارد رویکردهای اقتضایی

تعمااق و انعطاااف پ ا يري هماهنااز سااازد ،م ایتوانااد

بااه دنبااال تصااری شاارایم یااا متغیرهااای مااوقعیتی

كاركنااان و شاااگردان را در جهاات

هستند که رابطه ویژگیهای رهبار و رفتاار رهبار را باا

رسيدن به اهداف مطلوش فاراهم نماياد ( Behrangi,

عملکارد تعادیل مایکناد ( )Hoy & Miskel, 2013در

 )2015به نظر میرسد رهبری انعطااف پا یر باه ویاژه

سالهای اخیر به مهار هایی کاه باه ویاژه باا رهباری

زمانی مهم است که سازمان با تهدیدی جادی مواجاه

اقتضایی مرتبم است ،توجاه زیاادی شاده اسات ایان

عماده در

مهار ها شامل تعمق ،توانایی درک وضعیت رهباری

راهبردهااای سااازمان مااورد نی ااز باشااد ()Yukl, 2010

و تواناااایی انعطااااف پااا یری در مواجهاااه باااا تغییااار

رهبری انعطاف پ یر بارای اکثار مادیران بسایار مهام

شاارایطی هساات کااه نی ااز بااه تغیی ار در راهبردهااا ی اا

زمينااه رشااد و تعااا

شود و بارای جلاوگیری از فاجعاه ،تغییارا

است؛ زیرا انوا تغییرا

در سازمان تأثیرگ ارند اناوا

رفتارهاااا دارد ( )Mumford et al., 2007انعطااااف

تغییراتی که نیاز به انعطاف پ یری ،انطباب و ناوآوری

پ ا یری ،بااه سااازمانها ای ان امکااان را م ایدهااد کااه بااا

توسم رهبران را افزایش مایدهاد عبارتناد از :جهاانی

در محاایم خااود سااازگار شااوند و پاساااگو

شدن و تجار

ساری فنااوری،

باشاند ( )Do et al., 2016همچناین انعطااف پا یری

تغییر ارزشهای فرهنگی ،نیروی کار متناو و اشاکال

کارکنان باه انعطااف پا یری و پویاایی تایم و ساازمان

جدید شبکههای اجتماعی ()Burke & Cooper, 2003

کماااک مااایکناااد ( )Tan, 2019یکااای از دانشااامندان

زی ار ساااخت هااای موفااق در قاارن بیساات ویکاام بای اد

مدیریت به نام ادگار شاین بیاان مایکناد کاه مادیران

انعطاااف پاا یر و چابااک باشااد اسااتفاده مناسااب از

بای اد تشااایص دهنااده خااوبی باشااند و متناسااب بااا

ا گوهای انعطاف پ یری یک عنصار مهام در مادیریت

مقتض ایا

مح ایم از روشهااا و ساابکهای مناسااب

عملکاارد اساات و مایتوانااد منجاار بااه بهبااود عملکاارد

رهبااری باارای نفااوذ در رفتااار کارکنااان اسااتفاده کننااد

گردد ()Chester & Allenby, 2018

همچن این بای اد از انعطاااف پ ا یری ،زم در ماادیریت و

تحقیقااا

بین ا مللای ،تغییارا

تغییاارا

نشااان م ایدهااد کااه اثرباش ای ی اک ش ایوه

رهبری بهره مند باشند تا بتوانند ،تقاضاهای ماتل)

رهبری بستگی باه شارایطی دارد کاه رهبار در آن قارار

را برآورده ساازند و در

باودن نیازهاا و

م ای-گی ارد و ماادیر اثاارباش کس ای اساات کااه ضاامن

انگیزههای کارکنان ،با آنها رفتارهای متفاوتی داشته

داشتن شیوه-های رهبری ،باید بداند که چگوناه آنهاا

باشند ()Zarei Matin, 2018

را در موقعیت-های مناسب خود به کار برد ( & Hersy

نقش او یه نظریاه اقتضاایی آگااه سااختن ایان نکتاه

 )Blanchard,رویکردهاااااااای ماااااااوقعیتی

بااوده اساات کااه باارای سااازماندهی موفقی ات آمی از و

تأثیرگ ارترین مدلهای رهبری در دهاه  1980بودناد در

تعیین بادیلها و تبعاا

آن ،راههاای ماتلفای وجاود

بهتاارین حا اات ،روشهااای مااوقعیتی یااا اقتضااایی

دارد ( ) Hatch & cunliffe, 2016رهبااری اقتضااایی

شامل چهار مجموعه از مفاهیم ،شامل ویژگایهاای

بی اان م ایدارد کااه بهتاارین روش باارای نفااوذ در رفتااار

رهبااران ،ویژگاایهااای موقعیاات ،رفتارهااای رهبااری و

کارکنان وجود ندارد بلکه بهتارین رویکارد تحات تاأثیر

اثرباش ای رهباار اساات نظری اه اقتضااایی دو فرض ایه

سط آمادگی کارکنان است چگاونگی نفاوذ در رفتاار

اساسی را مطرح میکناد اول ،ویژگایهاای رهباران و

کارکنااان ،تحاات تاااأثیر سااط آمااادگی آنهاسااات و

2018

اور

متفااو
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براساو آمادگی ،از رفتارهای وظیفه گرا و رابطاه گارا

کااه ذهنیاات فلساافی افااراد متفاااو

اسااتفاده ماایشااود ( )Zarei Matin, 2018رهبااران

منطقی یا ذهنیت فلسفی مدیران بر تصمیما

میتوانند در شیوه رهباری و هادایت کارکناان ،یکای از

رفتار رهبري آنان تأثیر میگا ارد ،مایتاوان از افاراد باا

چهار سبک دستوری ،تشویقی ،مشاارکتی و تفویضای

ذهنیاات فلساافی متفاااو  ،رفتااار یااا ساابک رهبااري

را انتاااش کنناد ( )Hersy & Blanchard, 2018سابك

متفاااوتی انتظااار داشاات هاار ساابکی باار روی ترکی اب

دستوری در ماوقعیتی کااربرد دارد کاه ساط آماادگی

ماتلفاای از رفتارهااای رابطهمااداری و وظیفهمااداری

پیرو پاایین اسات ،یعنای تواناایی انجاام کاار را نادارد و

رهبری ،تأکید میکند این نگرش رهبری مساتلزم ایان

انگیازه ،زم را نیاز کسااب نکاارده اساات ایان ساابک بااه

است که رهبر قابلیات تشاایص موقعیات را داشاته

طرفدار كار و بسیار كم-توجه به كارمناد اسات

باشااد و ساادس ساابک رهبااری مناسااب را انتااااش و

كاركنان دقیقا میدانند كه سازمان از آنها چه تاوقعی

اعمااال کنااد ای ان نظری اه بااه پی اروان و احساوشااان

روشنی از طرف رهبر باه

درباره وظیفهای که به آن اشتغال دارند ،توجه خا ای

آنان اباال مایشاود سابک تشاویقی وقتای اساتفاده

دارد همچن این تأکی اد م ایکنااد کااه ی اک رهباار کارآمااد،

،زم را کساب نکارده

موقعیت را به مرور زمان ،دوباره ارزیابی میکناد و باه

اساات ،امااا نشااان م ایدهااد کااه انگی ازه دارد در ساابك

پدید آمده در سط آماادگی انساانها توجاه

شد

دارد و در این راستا دستورا

میشود کاه پیارو هناوز مهاار

تشویقی ،رهبر به

ور

تغییرا

اساات و تفکاار
و بر

هم زمان نسابت باه مقو اه

ویژه مبا ول مایدارد ( )Shermerhor, 2008از طارف

كااار و كارمنااد توجااه شاادید نشااان مایدهااد در ساابک

دیگر ،ذهنیت فلسفی یکی از ویژگیهاای آدمای اسات

مشارکتی ،پیروان توانایی انجام کار دارند؛ اما هنوز باه

که می-تواند مدیران را هنگام مواجهه باا مساائل بای

خااود اطمینااان ،زم ندارنااد ساابك مشااارکتی شاادیدا

شامار رهباري آموزشای یااري نمایاد باه عباار دیگاار،

طرفدار كارمند و بیتوجه به كاار اسات در ایان سابك

مدیري که از ذهنیت فلسفی با ،برخوردار است ،باراي

رهبار از كارمنادان باه طاور وسایعی نظار و پیشاانهاد

دی ادن مسااائل باار اساااو اهااداف درازمااد  ،تعم ایم

دریافت مایكناد ،ای ن در خصاوص اخا تصامیما

خالب ،عقاید ا و ی و طیا) وسایعی از انتااشهاای

نمایپا یرد در سابک

منطقاای ،شااانس بیشتااری دارد ()Behrangi, 2015

نهایی تفاویض اختیااری

تفویضی ،پیاروان هام تواناایی و هام اطمیناان ،زم را

وقتی یاک مادیر جامعیات ،تعماق و انعطااف پا یری

دارند در این سبك ،رهبر به هیچ وجه دخا تی در اماور

فکر را در برخورد با مسائل نشاان مایدهاد ،معلماان

به طور كامل به زیردستان واگا ار

بااه طااور متوساام احساااو ماایکننااد کااه آسااانتر

میشود؛ زیرا تصور بر ایان اسات كاه زیردساتان دارای

میتوانناد باا وی تفااهم برقارار ساازند از طارف دیگار

شایسااتگی كااافی باارای تشااایص موقعیات و انجااام

وقتی مدیر از حا

ذهن فلسفی و ویژگیهاای آن در

وظای) هستند ( )Hersy & Blanchard, 2018نظریاه

سطحی پایینتر قرار دارد ،بسیاری از معلمان گازارش

اقتضایی نقطه عط) مهمی در سایر تفکار مادیریت

میدهند که تفااهم باا مادیر مشاکل اسات مادیر باا

فوب میتاوان نتیجاه

ذهنی ات فلساافی بااا ،بااه طااور رضااایت باااش تااری

و یگاانگی

نسبت به مدیر با ذهنیت فلسفی پایین عمل میکند

میااان مفاااهیم ،ا ااول و اندیشااه-هااای موجااود در

( )Farjad, 2011نقاااش مااادیر در پااارورش خالقیااات،

ماادیریت و جاا ش و کاااربرد آنهااا در قلماارو تحقیااق و

تحریک و تشویق کارکنان ،تفویض اختیار باه کارکناان،

کااارورزی ،بیشااتر از نظریااههای دیگاار و پیشااین بااه

پی ادا کااردن ذهاان-هااای خااالب و اسااتفاده از خالقی ات

محققان و کارورزان مادیریت مادد رسااندهاند از آنجاا

دیگران است نظام مدیریت مشارکتی با تکیه بر خاود

نمیكند و اختیارا

اور

محسوش میشود ،با مالحظا

گرفت که نظریه اقتضایی باا ایجااد وحاد
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کنتر ی کارکنان ،مشور  ،تشاویق باه ابتکاار و احتارام

نیااز در آنهااا افاازایش مییابااد انصاااری و همکاااران

به افاراد ،نقاش مهمای در پارورش خالقیات کارکناان

( )Ansary et al., 2013در نتایج پژوهش خودشان بین

ایفااا ماایکناااد ( )Rezaeian, 2017رفتااار و عملکااارد

ذهنیات فلساافی و خالقی ات ماادیران رابطااه معنااادار

مدیران ناشی از سبک رهبری آناان مایباشاد؛ ا ا ،زم

نشاان دادهاناد جمشایدی و همکااران ( Jamshidi et

است که مدیران برای بهبود عملکارد و اثرباشای هار

 )al., 2013در نتایج تحقیق-شان رابطه مثبت معنادار

چه بیشتر زیردستان که خود نشانی از تأثیر مستقیم

بین ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان باا خالقیات و

از عملکرد مدیران میباشد ،نو سبک مناسب رهبری

نوآوری آنها نشان دادهاند بر اساو نتاایج پاژوهش

را برای هدایت و مدیریت زیردستان داشاته باشاند در

شاااااایخ زاده و پورهاشاااااامی (

Sheikhzade

این موقعیات ،کارکناان تاأثیر و نقاش مساتقیمی در

 )Pourhashemi, 2014ذهنیات فلساافی پایش بین ای

تعااا ی و رشااد سااازمان خواهنااد داشاات ( Robbins,

کننااده معنااادار باارای فرهنااز سااازمانی اساات و بعااد

)2019

انعطاااااف پاااا یري و جامعیاااات ذهنیاااات فلساااافی

تحقیقااا

&

اناادکی در داخاال و خااار کشااور در مااورد

بیشترین تاأثیر را بار فرهناز ساازمانی کارکناان دارد

رابطاه ذهنیات فلساافی و سابک رهبااری انجاام شااده

نتایج تحقیق بهرنگی و همکارانش ( Behrangi et al.,

است و پژوهشگران بیشتر رابطه ذهنیت فلسافی را

 )2014نشااان داده اساات کااه بااین ذهنیاات فلساافی

با خالقیت مدیران و کارکنان و یا باا کاارایی و عملکارد

مدیران و مؤ فههای آن باا روحیاه ا گوپا یری دبیاران

آنها سنجیدهاند گرچاه خالقيات ياك سااختار نسابتا

رابطاااه مثبااات و معناااادار وجاااود دارد بااار اسااااو

مطابقات

یافتااااههای تحقيااااق میرزامحماااادی و همکااااارانش

دارد ( )Huxtable et al., 2009نتایج پژوهش کاویاانی

( )Mirzamohammadi et al., 2013مایتااوان اذعااان

و اساافندیاری ( )Kaviani & Esfandiari, 2019نشااان

داشت که هر چه ميازان ذهنيات فلساف و ابعااد آن

داده است کاه متغیرهاای بارون زای انعطااف پا یری

(جامعيت ،تعمق و انعطاف-پا يري) در باين کارکناان

متغیار

بيشاتر باشاد ،خالقيات

مستقل است ،اما هنوز با ذهنیت فلسف

سازمانی و سواد سازمانی میتوانند تغییارا

مرکز آموزش مديريت دو تا

عملکاارد ماادیران را پیشبیناای کننااد یافتااههای بااه

بيشااتري از خااود نشااان م ایدهنااد از تحلياال دادههااا

دسااات آماااده از پاااژوهش مهااااجران و همکاااارانش

میتوان چنين نتيجه گرفت که بعد جامعيت ذهنيت

( )Mohajeran et al., 2015با استفاده از روش تحلیال

فلسااف رابطااه بيشااتري بااا خالقياات دارد و ابعاااد

همبستگی کانونی نشان مایدهاد کاه ابعااد ذهنیات

انعطاف پ يري و تعمق در رتبههای دوم و ساوم قارار

فلسفی رابطاه معنااداری باا ویژگایهاای شاصایتی

دارنااد ایمااانی و همکاااران ( )Imani et al., 2012ب این

کارآفرینانه مدیران و معاونان دارند تحلیل کانونی دو

ذهنیت فلسافی مادیران باا عملکارد معلماان رابطاه

مجموعه معنادار بین ذهنیت فلسفی و ویژگایهاای

مثبت معنادار نشان دادهاند نتایج پژوهش تقای پاور

شاصاااایتی کارآفرینانااااه را نشااااان داد کااااه در ایاااان

ظهیر و توکلی ()Taghipour Zahir & Tavakoli, 2011

مجموعه ،ابعااد جامعیات ،تعماق و انعطااف پا یری

بين ذهنيت فلسف

مديران و عمل رد دبياران رابطاه

رابطه معناداری با خالقیت ،ماااطره پا یری ،نیااز باه

معنااادار نشااان داد در ایاان پااژوهش ،بعااد انعطاااف

توفی اق و جایگاااه کنتاارل داشااتند بااه طااورکلی نتااایج

پ يري و جامعيت ذهنيت فلسف بیشتارین تاأثير را

حاکی از آن است که هار چقادر مادیران و معاوناان از

بر شاخص-هاي عمل رد دبيران داشت نتایج تحقیاق

ذهنیت فلسفی با،یی برخوردار باشند توان کارآفرینی

جاویادی و اباوترابی ( Javidi Kalate & Aboutorabi,
5
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 )2010نشااان داده اساات کااه ب این ساابکهای رهبااري
مدیران بر حسب ذهنیت فلسافی آناان تفااو

معناا

داري وجود دارد این بدان معنی است که مدیرانی کاه

در ایااان پاااژوهش بااارای گاااردآوري دادههاااا از دو ناااو
پرسشنامه استفاده شد تحلیل همبستگی کانونی با
وارد کردن دادهها در  SPSSاجرا و تفسیر شد

در پرسشنامه ذهنیات فلسافی نماره باا،تري کساب

پرسشااانامه سااابک رهباااری اقتضاااایی :بااارای

کردهانااد ،بیشااتر بااه اسااتفاده از ساابک رهبااري تیم ای

سااانجش سااابک رهباااری از پرسشااانامه اساااتاندارد

گرایش دارند در نتیجاه ،نیااز باه تقویات خصو ایا

«تو ی) اثرباشی و انعطاف پ یری» استفاده شاد

ذهاان فلساافی شااامل جامعی ات ،تعمااق و انعطاااف

این پرسشنامه به

پ یري در مدیران دانشگاه بارز و نمایاان گشاته اسات

پرسشنامه  12موقعیت را تو ی) میکند و برای هار

باااو ینگر ( )Bowlinger, 2012در نتااایج تحقی اق خااود

موقعیت چهار پاسخ وجاود دارد هار یاک از پاساخها،

نشان داد که مادیران مدارسای کاه دارای تفکار جاام ،

بیانگر یکی از سابکهای رهباری (دساتوری ،تشاویقی،

عمی اق ،انعطاااف پ ا یر و انتقااادی باشااند ،نساابت بااه

مشااارکتی ،تفویضای) تعریا) شااده در ترااوری رهبااری

هستند ،تاأثیر متفااوتی

اقتضایی اسات کاه توسام هرسای و بالنچاارد تادوین

مدیرانی که فاقد این کیفیا

ور

خودسنجی انجام میشاود

بر کارکنان خود دارند

شده است بر اساو این پرسشنامه ،نمره هار مادیر

هدف پژوهش حاضر این است که رابطه بین ذهنیات

در هر سبک مشاص میگاردد روایای محتاوایی ایان

فلساافی ماادیران را بااا ساابکهای رهبااری آنااان مااورد

پرسشااانامه قااابال در جامعاااه ایرانااای تعیاااین و در

بررسی قرار دهد پژوهشهاا در ماورد نقاش ذهنیات

مطا عا

بسیاری به کار گرفته شده اسات و ضاریب

فلسفی مدیران در روند توسعه اهدف ساازمان هناوز

پایاااایی ایااان پرسشااانامه در مطا عاااه شمساااائی و

محااادود اسااات بااارای برطااارف کاااردن ایااان شاااکاف

همکاااران () 92/0 ،Shamsaie et al., 2015گاازارش

تحقیقاتی ،زم است عوامل ماؤثر و مارتبم باا سابک

شده است در این پژوهش ضریب آ فای کرانباخ 0/81

رهبااری ماادیران شناسااایی گردنااد بااا توجااه بااه نتااایج

به دست آمد و روایی

اوری آن نیاز توسام دو نفار از

مفی اد ساابک رهبااري اقتضااایی ماادیران و بااا در نظاار

اساتید علاوم تربیتای دانشاگاه محقاق اردبیلای تأییاد

گاارفتن ای ان نکتااه کااه برخااورداري از ذهنی ات فلساافی

شد

ماایتوانااد تمااام ویژگاایهااای شاصاایتی ،رفتاااري و

پرسشاانامه ذهنیاات فلساافی :بااراي ساانجش

سااازمانی ماادیران را تحاات تااأثیر قاارار دهااد ،باار ایاان

ذهااان فلسااافی مااادیران از «پرسشااانامه ذهنیااات

اساو سؤا ی که مطرح میشود این است که رابطاه

فلسفی» که توسم سلطانی در سال  1375تادوین و

میااان ابعاااد ذهنیاات فلساافی و ساابکهای رهبااری

اجاارا شااده ()Javidi Kalate & Aboutorabi, 2010

اقتضایی مدیران چگونه است؟

اسااتفاده شااده اساات ایاان پرسشاانامه سااه مؤ فااه
ذهنیت فلسفی شاامل جامعیات ،تعماق و انعطااف
پ یری را بر روی مقیاو پنج درجاهای مایسانجد هار

روش تحقیق
تحقيااق حاضاار تو اايف از نااو همبسااتگی در

مؤ فااه داراي  20سااؤال اساات و پرسشاانامه در کاال 60

كااربردي اسات جامعاه آمااري ايان

سؤال دارد از مدیران خواساته مایشاود کاه واکانش

حيطه تحقيقاا

تحقيااق كليااه ماادیران ماارد و زن شااا ل در ماادارو

خود را نسبت به سؤا،

دو تی شهرستان بیله سوار مشتمل بر  100نفر بودناد

در جهت مثبت و منفی نمره گ اري میشوند ضریب

که طبق جادول کرجسای و مورگاان نموناه آمااری باه

آ فااای کرونباااخ باارای ایاان پرسشاانامه در پااژوهش

تصادفی ساده انتااش شادند

جاویادی و اباوترابی ( Javidi Kalate & Aboutorabi,

تعداد  80نفر به -ور
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) 74/0 ،2010گاازارش شااده اساات در ایاان پااژوهش

بین دو ترکیب خطی بیشینه شاود ()Hooman, 2015

ضااریب آ فااای کرانباااخ  0/74بااه دساات آمااد و روایاای

قباال از تحلیاال دادههاااا ،پاایش فرضهااای تحلیااال

وری آن نیز توسام دو نفار از اسااتید علاوم تربیتای

واریاااانس چنااادمتغیری ،بررسااای و نتاااایج چاااو گی و
كشااایدگی متغیرهاااا نشاااان داد کاااه توزیااا نمااارا

دانشگاه محقق اردبیلی تأیید شد

آزمونها نرمال است مجموعه متغیرهای پیش باین
را سه متغیر (جامعیت ،تعماق ،و انعطااف-پا یری) و

یافتههای تحقیق
تحلیاال ضااریب همبسااتگی کااانونی رابطااه دو

مجموعه متغیرهای وابسته یا مالک را چهاار متغیار

مجموعااه متغیاار را در یااک گااروه بررساای ماایکنااد

(سبک دساتوری ،سابک تشاویقی ،سابک مشاارکتی و

استراتژی آن عبار

سبک تفویضی) ،تشکیل میدهند

است از استنتا یک ترکیب خطی

از مجموعه-هایی از متغیرها به طوری که همبستگی
جدول 1نتایج آمار تو یفی میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون
متغیر

ابعاد

ميانگين

جامعیت

جامعیت

انحراف

انعطاف

تعمق

دستوری

تشویقی

مشارکتی

تفویضی

معيار
ذهنیت

فلسفی

سبک رهبری

29/15

12/15

1

تعمق

28/87

10/85

**0/59

1

انعطاف

30/26

10/45

**0/70

**0/54

دستوری

0/19

1

2/42

0/75

0/17

1

تشویقی

5/47

0/82

**0/37

**0/30

**0/38

0/098

1

0/60

مشارکتی

2/73

0/61

**0/39

**0/45

**0/36

-0/22

**0/30

1

تفویضی

1/30

1/28

**-0/46

**-0/43

**-0/50

**-0/47

**-0/78

**0/46

1

مهمتارین آزماون چناد متغیاری اسات ،نشااندهناده
مطابق نتاایج جادول  1باين جامعیات ،تعماق و

ضریب عدم تعیین است .این آماره در پژوهش حاضر

انعطااافپاا یری بااا ساابکهااای تشااویقی ،مشااارکتی

براباار بااا  0/60مایباشااد؛ بااه عبااار دیگاار ،در حاادود 60

همبسااتگی مثباات و بااا ساابک تفویضاای همبسااتگ

در ااد از واریااانس متغیرهااای وابسااته (متغیرهااای

منفی معنادار در سط 0/01وجود دارد

سبک رهبری) توسم متغیرهای یر از ابعااد ذهنیات

برای تحلیال ایان فرضایه از همبساتگی کاانونی

فلساافی پاایشبیناای ماایشااوند جاادول  2معناااداری

استفاده گردید جدول  2نتایج آزمونهااي معنااداري

مقاادار ،مبادای ویلکااز را نشااان ماایدهااد کااه بااین دو

را نشاان

مجموعاااه متغیااار همبساااتگی کاااانونی وجاااود دارد

براي مدل كامل تحليل همبساتگ

كاانون

( )Wilks L.=0/60, F=3/40, P>0/01بناابراین و باا توجاه

م دهد.

بااه معناااداری آمااارههااای چنااد متغیااری ،ماایتااوان
جدول 2آزمون معناداری برای مدل کامل تحلیل ضریب همبستگی کانونی
نام آزمون

مقدار

F

DF

خطا DF

فرضیه

معناداری کلی مدل را پ یرفت.

سط
معناداری

پیالری

0/42

3/60

12

225

0/001

جدول  3نتایج محاسبه ضریب همبستگی کانونی بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک

هتلینز

0/62

3/70

12

215

0/001

رهبری

ویلکز

0/60

3/39

12

193

0/001

روی

0/35

-

رایاجتاارین آماااره بارای آزمااون سااط معناااداری،

تواب

مقادیر

در د

ویژه

در د
تراکمی

همبستگی
کانونی

مج ور
همبستگی

1

0/55

88/91

88/91

0/60

0/35

2

0/050

/078

96/98

0/22

0/04

3

0/09

/011

100

0/13

0/09

،مبادای ویکلاز مایباشاد آزماون ویلکاز کاه در واقا

7

|

تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران

مقادیر جدول  3به ترتیب باه همبساتگی سااده
و مجااا ور آن میاااان متغیرهاااای ترکیبااای حا ااال از

سااط تمااام تواباا کااانونی (حا اال از سااه جفاات
متغیرهای ترکیبی) ارزیابی میکنند

متغیرهای مستقل و وابسته اشاره دارد .همبساتگی

نتایج جدول  4مربوط به آزمون  Fنشان میدهاد

سااااده میاااان ناساااتین متغیااار ترکیبااای حا ااال از

که دو همبستگی کانونی از نظر آمااری معناادار مای-

متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته برابر باا 0/60

باشد بدین حا  ،باش واریانس مشترک میان ساه

اساات دومااین همبسااتگی بنیااادی کااه از محاساابه

متغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای مستقل باا چهاار

همبستگی ساده میان جفت متغیر ترکیبی بعدی باه

متغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای وابسته باا مقادار

دساات آمااده اساات ،براباار بااا  0/22اساات سااومین

 F= 3/40و درجه آزادی  12در سط  0/01از حا

آماری

همبسااتگی بنیااادی براباار بااا  0/13اساات تااوابع كااه

معناداری است

كمتر از  10در اد وارياانس را تبياين نمايناد باياد كناار

در پژوهش حاضر دو بعد کانونی در نظر گرفتاه

گ اشته شوند و قابل تفسير نيساتند بناابراين ،تااب

شااد کااه هاار دو بعااد معنااادار ماایباشااد امااا چااون

اول بااا مج ا ور همبسااتگی حاادود  35در ااد تفسااير

همبستگی کانونی بعد اول بیشتر است ،بعاد اول باه

م شود ،زم به ذکر است که در پژوهش حاضار ،یاک

عنوان قویترین همبساتگی کاانونی انتاااش شاد باه

منهای ،مبدای ویلکاز ( )1-0/60برابار باا  0/40اسات ،در

د یاال بااروز خطااای ناشاای از مقایسااههااای گوناااگون،

ااورتی کااه مجمااو مج ا ور تمااام همبسااتگیهااای

هاایچ روش مطلااوش شااناخته شاادهای جهاات آزمااون

بنیادی برابر با  0/42میشاود ماهیات متعاماد تااب -

معناداری دو همبساتگی کاانونی ( 0/05و  )0/50وجاود

های همبستگی زیربنایی باعث میشود کاه تااب هاای

ندارد ،زم به توضی است که در باش کااهش بعاد،

بعدی آن مقدار از واریانس بهجا مانده در متغیرهاای

از یک شیوه آزمودنی معناداری آماری سلساه مراتبای

مشاهده شده ا لی را ج ش نمایند و در نتیجه ا لب

استفاده مایشاود بطاوری کاه در بعاد دوم ( 2باه )3

مواق مجمو اندازه اثر تمام تاب ها بزرگتر از انادازه

مجمااو واریااانس تببااین شااده حا اال از دومااین و

اثر مدل کلی پژوهش مایشاود ( Yousefi, Baghrian

سومین جفت متغیر ترکیبی آزموده میشاود (+ 0/05

)& shojaei, 2014

 )0/02و در بعد سوم ( 3به  )3کاه مقادار آن  0/02مای-
باشد ،به

جدول 4نتایج تحلیل کاهش بعد
ریشهها

،مبدای

نسبت

ویلکز

F

فرضیه DF

خطا DF

سط
معناداری

 1به 3

0/60

3/39

12

193

0/000

 2به 3

0/93

0/84

6

148

0/053

 3به 3

0/98

0/69

6

75

0/500

ور

جداگانه آزموده میشود باا توجاه باه

وزن او ااین همبسااتگی ماایتااوان اسااتنباط کاارد کااه
احتماااا ،معنااااداری مااادل کلااای ناشااای از او اااین
همبستگی است
جااداول  5و  ،6ضاارایب كااانونی اسااتاندارد و
ساختاری برای تمام متغیرهای پایشباین و وابساته

بررسی باش کاهش بعاد و ساطوح معنااداری

در تااب اول را نشاان مایدهاد ایان ضارایب در واقا

مرتبم با آنها نشان میدهد که معناداری بعاد ( 1باه

همبساتگی باین هار کادام از مجموعاه متغیرهاای

 )3مشااابه بااا معناااداری ماادل کلاای اساات ایاان سااه

پیشبین و وابساته باا هار کادام از بعادهای کاانونی

آزمون چندمتغیری مدل کلی میان دو دسته متغیر را

مایباشااد کااه تنهااا باارای تااب

اول کاه قاویتاارین

آزمون میکنند؛ به عبار دیگر ،این آزمونها واریاانس

همبستگی کانونی است ،بیان شده است با توجه باه

مشااترک میااان متغیرهااای مسااتقل و وابسااته را در

ایااان کاااه در ایااان پاااژوهش مقااادار مجااا ور ضاااریب
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همبسااتگی او ااین تاااب قاباال توجااه اساات ،بنااابراین
نیازی به بررسی مقادیر تاب  2و  3وجود ندارد

در این جا ابتدا سه متغیر ترکیبای از متغیرهاای
وابسته ساخته میشود و سدس روابم میان آنها باا
متغیرهااای مسااتقل ارزیااابی ماایشااود ارتباااط میااان

جدول 5ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای وابسته در تاب اول

ضریب استاندارد جامعیت ،تعمق و انعطافپ یری باا

متغیر

ضریب استاندارد

ضریب ساختاری

دستوری

0/008

-0/24

ناستین متغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای وابساته

تشویقی

0/07

-0/65

مشارکتی

-0/46

-0/79

بااه ترتیااب براباار بااا  -0/46 ، -0/27و  -0/42اساات؛ بااه

تفویضی

0/75

0/91

تحلیااال متغيرهااااي كاااانون از طرياااق بررسااا
ضاارايب اسااتاندارد و ساااختاري

ااور

ماا پاا يرد

ضاارايب كااانون اساااتاندارد شااده هماننااد ضااارايب
رگرساايون اسااتاندارد شااده در تحلياال رگرساايونانااد و
اهمياات متغياار را در مجموعااه نشااان م ا دهنااد بااه
عبارتی بر حسب ضرایب استاندارد میتوان نسبت باه
اهمیت نسبی نقاش متغیرهاا در واریاانس مشاترک
دو دساااته متغیااار مساااتقل و وابساااته داوری کااارد
مطابق جدول  5در ازای افزایش یک واحاد در انحاراف
استاندارد متغیر تفویضای ،افزایشای معاادل 0/75در
انحراف استاندارد ،در ناستین متغیر کاانونی مشاتق
شده از ابعاد ذهنیات فلسافی پایش خواهاد آماد بار
حسب ضرایب استاندارد میتوان نسابت باه اهمیات
نسبی نقش متغیرها در واریانس مشاترک دو دساته

عبااار دیگاار ،متغیاار تعمااق مهاامتاارین و جامعیاات
ضااعی)تاارین متغیرهااایی هسااتند کااه بااا ناسااتین
متغیاار ترکیباای مشااتق شااده از متغیرهااای ساابک
رهبری موقعیتی رابطه دارند برای تبیین این موضو
کااه افاازایش یااا کاااهش در نماارههااای متغیرهااای
مستقل چگونه باا افازایش یاا کااهش در متغیرهاای
وابسته مارتبم اسات ،از ضارایب سااختاری اساتفاده
میشود ضرایب ساختاری متغیرهای مستقل نشان
دهنااده اهمیاات ضااریب اسااتاندارد جامعیاات(،)-0/85
تعمق ( )-0/86و انعطافپ یری ( )-0/87میباشد ،می-
توان گفت هر چه نمره جامعیات ،تعماق و انعطااف-
پاا یری افااراد پااایینتاار باشااد ،نمااره آنهااا در ساابک
دسااتوری ( )-0/24و ساابک تشااویقی ( )-0/65و ساابک
مشارکتی ( )-0/79پایینتر و در سابک تفویضای ()0/91
با،تر خواهد بود

متغیر مستقل و وابسته داوری کرد
همچنین جدول  5ضرایب ساختاری او این تااب
را نشااان ماایدهااد کااه متغیاار تفویضاای بااا وزن 0/91
بیشترین تاأثیر را در ایجااد ترکیاب خطای متغیرهاای
وابسااته دارد همبسااتگی ساااده میااان ایاان متغیاار
ترکیبای باا مشاارکتی برابار  ،-0/79باا تشاویقی برابار

بحث و نتیجه گیری
پاااژوهش حاضااار باااه منظاااور بررسااای رابطاااه
همبستگی کانونی بین دو مجموعاه متغیرهاا انجاام
شد نتاايج نشاان داد كاه طباق تااب اول ،متغیرهاای
دستوری ،تشویقی ،مشارکتی و تفویضی باا مجموعاه
متغیرهای جامعیت ،تعماق و انعطااف پا یری بهتار

 -0/65و با دستوری برابر  -0/23است

پيش بين
جدول 6ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای مستقل در تاب اول
متغیر

ضریب استاندارد

ضریب ساختاری

جامعیت

-0/27

-0/85

تعمق

-0/46

-0/86

انعطافپ یری

-0/42

-0/87

میشوند این یافتهها با نتاایج مطا عاا

مهاااجران و همکااااران (،)Mohajeran et al., 2015
میرزامحمدی و همکاران (Mirzamohammadi et al.,
 ،)2013انصاااری و همکاااران ( )Ansary et al., 2013و
ایمانی و همکاران ( )Imani et al., 2012همسو اسات
استد،ل این است ،مدیرانی كه ذهنيت فلسف آنهاا
9
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باشد از خالقيت بیشتری برخوردارند

زیردسااتان توسااعه دهنااد ساارانجام ،ابعاااد ذهنیاات

در حد مطلوب

و در نتیجه آنها اماور را در زمیناهای وسای و باا دیاد

فلسفی دنیایی پر از تغییر ،عدم اطمیناان و اساترو

عمیق ماینگرناد و انعطااف پ یرناد همچناین نتاایج

آور اساات و رهبااران بایاد از سااط تعهااد بااا،یی باارای

این پژوهش با روش تحلیل همبستگی کانونی نشان

انجااام آنچااه ،زم و ضااروری اساات برخااوردار باشااند

داد که متغیر تفویضی باا وزن  0/91بیشاترین تاأثیر را

میتوان نتیجه گرفات مادیران ساازمانها باا ذهنیات

در ایجاد ترکیب خطی متغیرهای وابسته دارد متغیر

فلسفی با ،،خصو اٌ با انعطاف پ یری با ،میتوانند

تعمق واجد بیشترین وزن در تو یاد متغیار کاانونی از

محیطی همراه با تفاهم و اعتماد متقابل و دوستانه

ابعاد ذهنیت فلسفی است و متغیر انعطااف پا یری

ایجاد کنند تا کارکنان با روحیه با ،،احساو رضایت و

دارای بیشااترین رابطااه بااا متغیاار ترکیباای حا اال از

امنیت نمایند مدیر دارای ویژگی ذهنیت فلسفی باا،

متغیرهااااای وابسااااته اساااات ضاااارایب ساااااختاری

در انتااش سبک رهبری ،سبکی را به کار میبرد که باه

متغیرهااای مسااتقل نشااان دهنااده اهمی ات ضااریب

انتظارا

توجه داشته

اساااااتاندارد جامعیااااات ( ،)-0/85تعماااااق ( )-0/86و

و به عبارتی بهبود عملکارد ساازمان و رضاایت منادی

انعطاف-پ یری ( )-0/87میباشد ،مایتاوان گفات هار

کارکنان را مدنظر قرار میدهد باه طاورکلی ،باا توجاه

چااه نمااره جامعی ات ،تعمااق و انعطاااف پ ا یری افااراد

بااه اهمی ات رهبااري تیم ای و مااوقعیتی و بااا در نظاار

پایینتر باشد ،نمره آنها در سبک دساتوری ( )-0/24و

گرفتن این که برخورداري از ذهنیت فلسفی مایتواناد

ساابک تشااویقی ( )-0/65و ساابک مشااارکتی ()-0/79

تمااامی ویژگایهاااي شاصایتی و رفتاااري و سااازمانی

پایینتر و در سبک تفویضی ( )0/91باا،تر خواهاد باود

مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و از آن جاا کاه ذهنیات

مطابق نتایج این پژوهش ،مادیران باا ذهان انعطااف

فلسفی مدیر ،عاملی تأثیرگا ار در باه کاارگیري سابک

پاا یر بااا ،،در رهبااری کارکنااان تمایاال دارنااد از ساابک

رهبري تیمای و ماوقعیتی مادیر مایباشاد ،پیشانهاد

مشارکتی بیشتر استفاده -کنند

میگردد که به منظور افزایش سط عملکرد مدیران

کارکنان و سازمان در بلندمد

برای رهبران مهم است که زمیناههای ماتلفای

در گاازینش ماادیران بای اد ذهنی ات فلساافی آنااان را در

را که نیاز به رفتار انعطاف پ یر دارند ،درک کنناد بارای

نظر گرفت با انتشار مقا،

انجاام

هر زمینه ،آنها باید بدانند چگونه مایتاوان وضاعیت

گرفته در زمينه خالقيت و ذهنيت فلسف در مجال

را تشاااایص داد و اناااوا رفتارهاااایی را کاااه مناساااب

و سااااير منااااب مطا عاااات  ،ماااديران را باااه اهميااات

هستند شناسایی کرد عالوه بر این ،آنها بایاد بدانناد

ذهنياات فلسااف و خالقياات آگاااه نماينااد محتااوای

که چگونه از مهار های ماتل) باه طارز ماهراناهای

آمااوزش باارای ماادیران آموزشاای مبتناای باار ذهنیاات

استفاده کنند رهبران نیاز به مدلهای ذهنی دارند که

فلسفی و تدریس آن باا اساتفاده از ا گاوی آماوزش و

پیچیده رفتارهایشان را بر اهداف متعادد درک

یادگیری ده گام اخیر بهرنگی در مدیریت آموزش برای

تأثیرا

کنند رهبران باید از فر تهای ممکن بارای افازایش
آگاهی خود از ویژگایهاا ،مهار هاا و رفتارهاای ماورد
نیاز استفاده کنند و مسرو یت خود را بارای کماک باه
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تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران

Cononical correlation analysis of the relationship between dimensions of philosophical
mentality and contingency leadership style of managers
Mohammad Reza Behrangi
Ali Yousefi1

Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between the dimensions of philosophical mentality
and contingent leadership style of managers. The statistical population of this descriptive correlational study
was all male and female principals working in public schools in Bilesavar city, which consisted of 100
participants. According to Krejcie and Morgan table, the sample size of 80 participants were selected by
simple random sampling. To collect data, two questionnaires were used to measure the philosophical
mentality of managers based on the Smith model with an alpha coefficient of 0.74 and the Hershey and
Blanchard contingency leadership style assessment with an alpha coefficient of 0.81. The research data were
analyzed using the canonical correlation analysis. The results of this study showed that the delegating style
variable has the greatest effect on the linear composition of dependent variables. The variable of penetration
has the highest weight in generating the canonical variable of the dimensions of philosophical subjectivity,
and the flexibility variable has the highest relationship with the composite variable derived from dependent
variables. The canonical correlation squared between these two variables is 42%, which is statistically
significant. According to the research results, principals with high flexibility of mind tend to use more
participatory style in employee leadership.

Keywords: Principals, Philosophical mentality, Contingency leadership style, Cononical correlation analysis.
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