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 یمحمدرضا بهرنگ

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم  ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب  ،یآموزش تیر یاستاد مد

 *یوسفی یعل

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب  ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب  ،یآموزش تیر یمد  یدکتر 

 

 : دهيچک

انجاام شاد    رانیمد  ییاقتضا یو سبک رهبر  یفلسف  تیابعاد ذهن نیرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررس

  یمارد و زن شاا ل در مادارو دو تا  رانیكلياه ماد  ،یاز ناو  همبساتگ یفیپاژوهش تو ا نیجامعه آماري ا

  80تعاداد  هبا یو مورگاان نموناه آماار  ینفر بودند که طبق جدول کرجس  100سوار مشتمل بر   لهیشهرستان ب

  تیااطالعاا  از دو پرسشانامه سانجش ذهن یآور  جما  یسااده انتاااش شادند  بارا  ینفر بصاور  تصاادف

و  یهرسا  ییاقتضاا یسانجش سابک رهبار   و 74/0 یآ فا بیبا ضر  تیبر اساو مدل اسم رانیمد  یفلسف

 هیاتجز  یکاانون  یتگهمبس  لیپژوهش با استفاده از تحل های استفاده شد  داده 81/0 یآ فا بیبالنچارد با ضر 

 یرهاایمتغ  یخطا بیاترک جاادیرا در ا ریتأث نیشتر یب یضیسبک تفو  رینشان داد که متغ  جیشد  نتا  لیو تحل

اسات و   یفلساف  تیااز ابعااد ذهن یکاانون  ریامتغ  دیاوزن در تو  نیشاتر یتعماق واجاد ب ریوابسته دارد  متغ

وابسااته اساات  وزن  یرهاایاز متغ  االحا یبایترک ریاارابطاه بااا متغ نیشااتر یب یدارا  یر یپا انعطاااف ریامتغ

در د است کاه از  حاا    42برابر با  ریدو دسته متغ  نیا انی( میکانون  یمشترک )مج ور همبستگ  انسیوار 

سابک   ريیدر باه کاارگ  رگ اریتأث یعامل ریمد  یفلسف  تیپژوهش، ذهن جیمطابق نتا   باشد یممعنادار    یآمار 

دارناد از سابک    لیاکارکناان تما  یباا،، در رهبار  ریپا  انعطااف نبا ذه رانی  مدباشد یم ریمد  ییرهبري اقتضا

آناان  یفلساف  تیاباه ذهن دیابا رانیساط  عملکارد ماد  شیاستفاده کنند  به منظاور افازا شتریب یمشارکت

 داده شود   تیاهم

 

 .یکانون  یهمبستگ  لیتحل ،ییاقتضا یسبک رهبر   ،یفلسف  تیذهن ران،یمد: واژگان کلیدی
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 مقدمه

موفاق هساتند    ییها ساازمان  یرقابت یایامروزه در دن

را   یا تاازه یها شاهیکه بتوانند در هر زماان افکاار و اند

باا  رانیامار توسام ماد نیاو ا رندیدر سازمان به کار گ

از   یفلساف  تیااست  ذهن ریپ  امکان یفلسف  تیذهن

 جاادیا تیاو قابل تیااست که ظرف یتیمباحث با اهم

و کارکنااان را   رانیمااد  در یذهناا یهااا و پاارورش مهار 

  تیاافیهااا موجااب بهبااود ک مهار   نیاادارد  پاارورش ا

اهمياات   ن،ی  همچنااشااود یسااازمان ماا  یهااا تیفعا 

و شاصايت   یروان یها یژگیوسبك رهبري مديران و 

از جملااه موضااوعات   یآموزشاا یها سااازماندر    هااا آن

گاا اران هاار نظااام -اساات كااه مااورد نظاار سياساات

باه تنهااي  و بادون  ان  اگرچاه مادير باشد یم یآموزش

اساااتفاده از نياااروي انساااان  باااا انگيااازه و توانمناااد  

به اهداف سازمان  نائل آيند؛ و   رهباري و   توانند ینم

راهگشااااي   تواناااد یماااماااديريت عا ماناااه و مدبراناااه  

از  ی ااایكناااون  باشاااد    یمشااا ال  جوامااا  آموزشااا

رهباااران،  ااازوم   یرو شیپااا یهاااا چا ش نیبزرگتااار 

و افااراد در  ها سااازمان دنو فعااال كاار  یابیاا تیااموقع

و  یسااازگار   یباارا ا،یااسااات و پو  یهااا میمحبراباار  

(   Uhl-Bien & Arena, 2018) هاساات آنانطباااب بااا 

  اش ییتوانااباه  یارزش هر شاصا تیطبق نظر اسم

(  ذهان  Smith, 2016دارد)  یدر خوش فکر کاردن بساتگ

کااه باا تفکاار درساات و    کنااد یمافاارد را آماااده    یفلساف

 ,Mirkamli) دیاانما  ییشناسااا  ار  ها دهیااپد یمنطقاا

 ت،ی(  اسميت براي ذهن فلسف  سه بعد جامع2014

  ريیقائاال شااده اساات  مااد  یر یپاا  تعمااق و انعطاااف

 نادهیف ري است که بتواند حال را باه آ  تیداراي جامع

و  ستهینگر   ها دهیپدبه  یستمینگرش سربم داده و با  

را داشاته باشاد کاه خاود داراي  میقادر  تعما  ییتوانا

: )ا ا(( نگريساتن باه  باشاد یما یچهار مؤ فاه اساسا

وساي ، )ش( ارتبااط   یا ناهیزمموارد خاص در ارتباط باا 

دراز مااد ، ) ( بکااار   یها هاادفآناا  بااه   مسااائلدادن  

بردن قادر  تعمايم، )د(  شاکيباي  در تفکارا  عمياق  

نگاري و   کال  یناوع  ت،یا(   جامعSmith, 2016نظاري )

اساات کااه باعااث    یوساا نااهیزم کیااامااور در  دنیااد

باه  دنیفارد هماواره در جهات وحاد  باشا  شود یم

و  یشایاند ژرف یعنیتالش کند  تعمق  شیها شهیاند

کاه   ريیاسات  ماد ساتنینگر   قیاعم دیبا د ها دهیپدبه 

مسالم و    گارانید  دیاکه از د  ییها-دهیتعمق دارد به پد

آن  یها مؤ فااهکااه    نگاارد یماا تر قیااعماساات  یهیبااد

آنچه مسلم يا بديه   دنعبارتند از: )ا (( زير سؤال بر 

  )ش( کش( و تدوين نظريا ، سؤا،  و  شود یمتلق   

بنيادي در موقعيت خاص، ) ( حساو باه   یها فرض

معان  تلاويح  و ربام اماور، )د( قضااو  و حکام باه 

 (  انعطااافSmith, 2016) یاساایق-یروش اسااتنتاج

ساروکار دارد   تیاو خالق ینیگربید  ،یشیبا نواند ريیپ 

ممکن است همواره بر سار راه آن    تیو همچون خالق

تحات   لیوجود داشته باشد  ا لب افراد به د  یموانع

  یو روانا یعااطف ،یطیقرار گرفتن فشارهاي مح  ریتأث

و ممکاان اساات  شااوند یمااتحجاار فکااري   یدچااار نااوع

انجاااام دهناااد کاااه مناساااب باااا آن   یا عملااا عکاااس

کاه   ريی(  مادShariatmadari, 2017نباشاد )  تیموقع

 رشیپاا  تیااناادارد و قابل  یجمااود رواناا دانعطاااف دار 

که در جهاان کارآماد باوده را    ديیجد یها راهو  ها روش

و هماه ساونگري در  یداشته و با اعتقاد به خرد جمع

مشاارکت    یآماادگ شاده نییتع شیتحقق اهداف از پ

آن   یها مؤ فااهکارکنااان را در رفاا  مشاا ال  دارد کااه  

از جماود  دن: )ا (( رها شاردیگ-یرا در بر م لیموارد ذ

سنج  افکاار و نظرياا  جادا -روانشناخت ، )ش( ارزش

، ) ( ديادن مساائل باا جهاا  متعادد و هاا آناز منب  

، )د( شاکيباي  در ها هیفرضاباراي   ییها نیجانشايجاد 

موقت  و مشروط و عالقاه باه اقادام در    یها قضاو 

 ( Smith, 2016موقعيت مبهم )

-تعمااق و انعطاااف ت،یااجامع یهااا باار ارزش دیااتأک

تا منطبق باا  کند یم  قیمدارو را تشو  رانیمد  ،یر یپ 

در برنامه    دیجد یها دهیابه آزمودن  یطیمح  تیوضع

  هاااا ارزش نیااوجاااود ا نیمدرسااه بدردازناااد و همچناا

  یدیادر کارکناان کل  تیاو خالق یموجب توسعه نوآور 

طاور    باه(  García-Sánchez, 2018) شاود یمامدارو  
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مساالم مااديري كااه بتوانااد دانااش و تجااارش خااود را  

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

وسااي  در رابطااه بااا كاال اهااداف سااازمان بااا  یا نااهیزم

 توانااد یمااپاا يري هماهنااز سااازد،   تعمااق و انعطاااف

زمينااه رشااد و تعااا   كاركنااان و شاااگردان را در جهاات 

 ,Behrangi) مايادرسيدن به اهداف مطلوش فاراهم ن

 ژهیاو باه ریپا  انعطااف یرهبر  رسد یم(  به نظر  2015

مواجاه    یجاد یدیمهم است که سازمان با تهد  یزمان

عماده در  را ییااز فاجعاه، تغ یر یجلاوگ یشود و بارا

(  Yukl, 2010باشااد ) ازیااسااازمان مااورد ن  یراهبردهااا

مهام   اریبسا رانیاکثار ماد یبارا ریپ  انعطاف یرهبر 

  اناوا  رگ ارندیدر سازمان تأث  را ییتغ ا انو رایاست؛ ز 

 یانطباب و ناوآور  ،یر یپ  به انعطاف ازیکه ن  یراتییتغ

  یعبارتناد از: جهاان دهاد یما شیتوسم رهبران را افزا

 ،یفنااور    یسار   را ییاتغ ،یا مللا نیشدن و تجار  ب

کار متناو  و اشاکال    یروین  ،یفرهنگ  یها ارزش رییتغ

(  Burke & Cooper, 2003) یاجتماع یها شبکه دیجد

 دیاابا کاامیو سااتیموفااق در قاارن ب  یساااخت هااا  ریااز 

و چابااک باشااد  اسااتفاده مناسااب از  ریانعطاااف پاا 

 تیر یعنصار مهام در ماد کی یر یپ  انعطاف یا گوها

منجاار بااه بهبااود عملکاارد    توانااد یمااعملکاارد اساات و  

 (   Chester & Allenby, 2018گردد )

 وهیشاا  کیاا یکااه اثرباشاا  دهااد یماانشااان    قااا یتحق

دارد کاه رهبار در آن قارار    یطیباه شارا یبستگ یرهبر 

اساات کااه ضاامن   یاثاارباش کساا ریو مااد ردیااگ-یماا

 هاا آنبداند که چگوناه  دیبا ،یرهبر  یها-وهیداشتن ش

 & Hersyمناسب خود به کار برد )  یها-تیرا در موقع

Blanchard, 2018یتیماااااااوقع  یکردهاااااااای(  رو 

ودناد  در  ب 1980در دهاه   یرهبر  یها مدل  نیرگ ارتر یتأث

  ییاقتضااا ایاا یتیمااوقع  یهااا حا اات، روش نیبهتاار 

 یهاا یژگایشامل و  م،یشامل چهار مجموعه از مفاه

و  یرهباار  یرفتارهااا ت،یااموقع  یهااا یژگاایرهبااران، و

 هیدو فرضاا  ییاقتضااا هیاارهباار اساات  نظر  یاثرباشاا

و  نرهبارا یهاا یژگایو  اول، کناد یمرا مطرح   یاساس

رهبار  یرفتار و اثرباشا دیتو  یبرا میشرا  یها یژگیو

طور   باه یطای  دوم، عوامال محشوند یم بیباهم ترک

 ییاقتضا یکردهایدارد  رو  ریتأث یبر اثرباش میمستق

  یتیمااوقع  یرهااایمتغ  ایاا میشاارا   یبااه دنبااال تصاار 

رهبار و رفتاار رهبار را باا  یها یژگیهستند که رابطه و

(  در  Hoy & Miskel, 2013) کناد یماا  لیعملکارد تعاد

 یباا رهبار  ژهیاو کاه باه  ییها مهار به   ریاخ یها سال

 نیاشاده اسات  ا  یادیامرتبم است، توجاه ز   ییاقتضا

 یرهبار  تیدرک وضع  ییشامل تعمق، توانا  ها مهار 

  رییااادر مواجهاااه باااا تغ  یر یپااا  انعطااااف ییو تواناااا

 ایاادر راهبردهااا   رییاابااه تغ ازیااهساات کااه ن  یطیشاارا

 (  انعطاااافMumford et al., 2007رفتارهاااا دارد )

کااه بااا   دهااد یمااامکااان را   نیااا ها سااازمانبااه   ،یر یپاا 

خااود سااازگار شااوند و پاساااگو  میدر محاا  را ییااتغ

  یر یپا  انعطااف نی(  همچناDo et al., 2016باشاند )

و ساازمان   میتا ییایاو پو یر یپا  کارکنان باه انعطااف

از دانشااامندان   یکااای(  Tan, 2019) کناااد یماااکماااک  

 رانیکاه ماد  کناد یما انیاب نینام ادگار شا  به تیر یمد

باشااند و متناسااب بااا   یخااوب دهنااده صیتشااا دیاابا

مناسااب   یها ساابکو   هااا روشاز  میمحاا  ا یمقتضاا

نفااوذ در رفتااار کارکنااان اسااتفاده کننااد     یباارا یرهباار 

و  تیر ی،زم در مااد یر یپاا  از انعطاااف دیاابا نیهمچناا

 ل(مات  یمند باشند تا بتوانند، تقاضاها بهره یرهبر 

و  ازهاایرا برآورده ساازند و در  اور  متفااو  باودن ن

داشته   یمتفاوت  یرفتارها ها آنکارکنان، با   یها زهیانگ

 (   Zarei Matin, 2018باشند )

نکتاه   نیاآگااه سااختن ا ییاقتضاا هیانظر   هیاو  نقش

و  زیااآم تیااموفق  یسااازمانده  یبااوده اساات کااه باارا

وجاود   یماتلفا  یهاا و تبعاا  آن، راه ها لیباد نییتع

 ییاقتضااا ی(  رهباار  Hatch & cunliffe, 2016دارد )

نفااوذ در رفتااار    یروش باارا نیکااه بهتاار   دارد یماا انیااب

  ریتحات تاأث کاردیور  نیکارکنان وجود ندارد  بلکه بهتار 

نفاوذ در رفتاار    یکارکنان است  چگاونگ  یسط  آمادگ

و  هاسااات آن یسااط  آمااادگ  ریکارکنااان، تحاات تاااأث
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گارا  و رابطاه گرا فهیوظ یاز رفتارها ،یبراساو آمادگ

(  رهبااران  Zarei Matin, 2018) شااود یماااسااتفاده  

از  یکایکارکناان،   تیو هادا یرهبار   وهیدر ش  توانند یم

 یضایو تفو یمشاارکت  ،یقیتشو ،یر دستو   چهار سبک

(  سابك  Hersy & Blanchard, 2018کنناد ) را انتاااش 

 یکااربرد دارد کاه ساط  آماادگ  یتیدر ماوقع  یدستور 

انجاام کاار را نادارد و  ییتواناا یعنایاسات،  نییپاا رویپ

  ساابک بااه   نیااکسااب نکاارده اساات  ا  زیاا،زم را ن زهیاانگ

اسات   دتوجه به كارمنا-كم  اریشد  طرفدار كار و بس

  یكه سازمان از آنها چه تاوقع  دانند یم  قا  یكاركنان دق

از طرف رهبر باه  یراستا دستورا  روشن نیدارد و در ا

اساتفاده   یوقتا یقی  سابک تشاوشاود یآنان اباال  ما

هناوز مهاار  ،زم را کساب نکارده   رویاکاه  پ  شود یم

دارد  در ساابك   زهیااکااه انگ  دهااد یماااساات، امااا نشااان  

زمان نسابت باه مقو اه  هم  ور رهبر به   ،یقیتشو

  در ساابک  دهااد ینشااان ماا  دیكااار و كارمنااد توجااه شااد

انجام کار دارند؛ اما هنوز باه  ییتوانا روانیپ ،یمشارکت

  دا  یشااد  ی،زم ندارنااد  ساابك مشااارکت نااانیخااود اطم

سابك   نیابه كاار اسات  در ا توجه یطرفدار كارمند و ب

  شاانهادینظار و پ  یعیرهبار از كارمنادان باه طاور وسا

  ما یدر خصاوص اخا  تصام   نی ا كناد، یما  افتیدر 

  در سابک ردیپا  ی اور  نما  یار یااخت ضیتفاو یینها

،زم را   ناانیو هام اطم ییهام تواناا  روانیاپ ،یضیتفو

در اماور    یوجه دخا ت چیسبك، رهبر به ه  نیدارند  در ا

واگا ار   ردستانیبه طور كامل به ز  ارا یو اخت كند ینم

  یدارا  ردساتانیكاه ز   اسات نیاتصور بر ا رایز  شود؛ یم

و انجااام  تیااموقع  صیتشااا یباارا یكاااف  یسااتگیشا

 هیا(  نظر Hersy & Blanchard, 2018هستند )  (یوظا

  تیر یتفکار ماد ریدر سا  ینقطه عط( مهم  ییاقتضا

  جاهینت  تاوان یم، با مالحظا  فوب  شود یممحسوش  

  یگاانگیوحاد  و  جاادیباا ا ییاقتضا هیگرفت که نظر 

موجااود در    یهااا-شااهیندا ااول و ا م،یمفاااه  انیاام

و   قیااو جاا ش و کاااربرد آنهااا در قلماارو تحق تیر یمااد

بااه   نیشاایو پ گاارید  یها هیاانظر از   شااتریب ،یکااارورز 

  از آنجاا  اند رسااندهمادد   تیر یمحققان و کارورزان ماد

افااراد متفاااو  اساات و تفکاار   یفلسااف  تیااکااه ذهن

و بر  ما یبر تصم رانیمد  یفلسف  تیذهن ای یمنطق

از افاراد باا  تاوان یما،  گا ارد یم ریتأثرفتار رهبري آنان 

ساابک رهبااري    ایاامتفاااو ، رفتااار   یفلسااف  تیااذهن

  بیااترک یباار رو یانتظااار داشاات  هاار ساابک یمتفاااوت

 یماادار  فهیو وظ یماادار  رابطه یاز رفتارهااا یماتلفاا

 نیامساتلزم ا  ینگرش رهبر   نی  اکند یم  دیتأک ،یرهبر 

را داشاته   تیاموقع  صیتشاا تیااست که رهبر قابل

مناسااب را انتااااش و   یباشااد و ساادس ساابک رهباار 

شااان   و احساو روانیاابااه پ هیاانظر   نیاااعمااال کنااد  ا

  یکه به آن اشتغال دارند، توجه خا ا  یا فهیه وظدربار 

رهباار کارآمااد،   کیااکااه   کنااد یماا  دیااتأک نیدارد  همچناا

و باه   کناد یم  یابیرا به مرور زمان، دوباره ارز  تیموقع

توجاه  ها انانسا یآمده در سط  آماادگ دیپد را ییتغ

(  از طارف  Shermerhor, 2008) دارد یمبا ول ما  ژهیو

اسات   یآدما یهاا یژگیواز  یکی یفلسف  تیذهن گر،ید

 یرا هنگام مواجهه باا مساائل با رانیتواند مد-یکه م

  گاار،ی  باه عباار  ددیانما  اريیاا یرهباري آموزشا شامار

با، برخوردار است، باراي   یفلسف  تیکه از ذهن  ريیمد

 میاهااداف درازمااد ، تعماا ساااومسااائل باار ا  دنیااد

  یهاا انتااشاز  یعیوسا (یاو ط یا و  دیخالب، عقا

(  Behrangi, 2015دارد )  یتاار  شیبشااانس   ،یمنطقاا

  یر یپا  تعماق و انعطااف ت،یاجامع ریماد  کیا یوقت

معلماان    ،دهاد یمافکر را در برخورد با مسائل نشاان  

 تر آسااانکااه   کننااد یماابااه طااور متوساام احساااو  

 گاریبرقارار ساازند  از طارف د همتفاا یباا و توانناد یم

آن در   یهاا یژگیوو  یاز  حا  ذهن فلسف ریمد  یوقت

از معلمان گازارش   یار یقرار دارد، بس  تر نییپا یسطح

باا  ریمشاکل اسات  ماد  ریکه تفااهم باا ماد  دهند یم

  یتاار  باااش تیبااا، بااه طااور رضااا یفلسااف  تیااذهن

 کند یمعمل   نییپا یفلسف  تیبا ذهن رینسبت به مد

(Farjad, 2011نقاااش ماااد  )ت،یااادر پااارورش خالق  ری 

باه کارکناان،  اریاخت ضیکارکنان، تفو  قیو تشو کیتحر 

  تیااخااالب و اسااتفاده از خالق یهااا-کااردن ذهاان  دایااپ

بر خاود   هیبا تک یمشارکت  تیر یاست  نظام مد گرانید
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باه ابتکاار و احتارام  قیکارکنان، مشور ، تشاو  یکنتر 

 کارکناان تیادر پارورش خالق  یبه افاراد، نقاش مهما

(  رفتااار و عملکااارد  Rezaeian, 2017) کناااد یماا فااایا

 ا ا ،زم  ؛باشاد یماآناان   یاز سبک رهبر  یناش  رانیمد

هار    یبهبود عملکارد و اثرباشا یبرا رانیاست که مد

 میمستق  ریاز تأث یکه خود نشان  ردستانیز  شتریچه ب

 ینو  سبک مناسب رهبر   ،باشد یم رانیاز عملکرد مد

داشاته باشاند  در   ردستانیز  تیر یدو م تیهدا  یرا برا

در   یمیو نقاش مساتق ریکارکناان تاأث  ت،یاموقع  نیا

 ,Robbinsو رشااد سااازمان خواهنااد داشاات ) یتعااا 

2019   ) 

در داخاال و خااار  کشااور در مااورد   یاناادک قااا یتحق

انجاام شااده  یو سابک رهباار  یفلسااف  تیارابطاه ذهن

را  یفلساف  تیرابطه ذهن تر شیباست و پژوهشگران 

و عملکارد  ییباا کاارا ایو کارکنان و  رانیمد  تیبا خالق

  گرچاه خالقيات ياك سااختار نسابتا   اند دهیسنج ها آن

مطابقات    ف فلس  تیمستقل است، اما هنوز با ذهن

 یانیاپژوهش کاو جی(  نتاHuxtable et al., 2009دارد )

( نشااان  Kaviani & Esfandiari, 2019) یار یو اساافند

  یر یپا   انعطااف یزا بارون یرهاایداده است کاه متغ

  ریامتغ  را ییاتغ توانند یم  یو سواد سازمان یسازمان

بااه   یها افتااهیکننااد    یناایب شیرا پ رانیعملکاارد مااد

مهااااجران و همکاااارانش   وهشدسااات آماااده از پاااژ 

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

  تیاکاه ابعااد ذهن  دهاد یمانشان    یکانون  یهمبستگ

  یتیشاصا  یهاا یژگایوباا  یرابطاه معناادار  یفلسف

دو    یکانون  لیو معاونان دارند  تحل رانیمد  نانهیکارآفر 

  یهاا یژگایوو  یفلسف  تیذهن نیمجموعه معنادار ب

  نیاااارا نشااااان داد کااااه در ا نانااااهیکارآفر   یتیشاصاااا

 یر یپا  تعماق و انعطااف ت،یامجموعه، ابعااد جامع

باه  ازیان  ،یر یپا  ماااطره  ت،یبا خالق یرابطه معنادار 

 جینتااا  یکنتاارل داشااتند  بااه طااورکل  گاااهیو جا قیااتوف

و معاوناان از  رانیاز آن است که هار چقادر ماد یحاک

  ینیارآفر برخوردار باشند توان ک ییبا،  یفلسف  تیذهن

و همکاااران  ی  انصااار اباادی یم شیدر آنهااا افاازا  زیاان

(Ansary et al., 2013در نتا )نیپژوهش خودشان ب جی 

رابطااه معنااادار   رانیمااد  تیااو خالق یفلسااف  تیااذهن

 Jamshidi etو همکااران ) یدی  جمشااناد دادهنشاان  

al., 2013شان رابطه مثبت معنادار  -قیتحق جی( در نتا

و  تیاو معلمان باا خالق رانیمد  یفلسف  تیذهن نیب

پاژوهش   جی  بر اساو نتاااند دادهنشان    ها آن ینوآور 

 & Sheikhzade) یو پورهاشاااااام زاده خیشاااااا

Pourhashemi, 2014یناایب شیپاا یفلسااف  تیاا( ذهن 

اساات و بعااد  یفرهنااز سااازمان  یمعنااادار باارا  کننااده

 یفلسااااف  تیااااذهن تیااااو جامع ريیپاااا  انعطاااااف

کارکناان دارد     یانرا بار فرهناز ساازم ریتاأث نیتر  شیب

 ,.Behrangi et alو همکارانش ) یبهرنگ قیتحق جینتا

  یفلسااف  تیااذهن نی( نشااان داده اساات کااه باا2014

 رانیادب  یر یا گوپا  هیاآن باا روح یها مؤ فهو   رانیمد

رابطاااه مثبااات و معناااادار وجاااود دارد  بااار اسااااو 

و همکااااارانش  یرزامحماااادیتحقيااااق م یها افتااااهی

(Mirzamohammadi et al., 2013 )اذعااان   تااوان یماا

داشت که هر چه ميازان ذهنيات فلساف  و ابعااد آن 

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

مرکز آموزش مديريت دو تا  بيشاتر باشاد، خالقيات  

 هااا داده  از تحلياال  دهنااد یماابيشااتري از خااود نشااان  

چنين نتيجه گرفت که بعد جامعيت ذهنيت   توان یم

دارد و ابعاااد بااا خالقياات   يفلسااف  رابطااه بيشااتر 

دوم و ساوم قارار    یها رتبهپ يري و تعمق در  انعطاف

 نی( بااImani et al., 2012و همکاااران ) یمااانیدارنااد  ا

باا عملکارد معلماان رابطاه   رانیماد  یفلساف  تیذهن

  پاور یپژوهش تقا جی  نتااند دادهمثبت معنادار نشان  

( Taghipour Zahir & Tavakoli, 2011) یو توکل ریظه

فلسف  مديران و عمل رد دبياران رابطاه    بين ذهنيت

 پااژوهش، بعااد انعطاااف نیاامعنااادار نشااان داد  در ا

تاأثير را  نیتار  شیبپ يري و جامعيت ذهنيت فلسف  

  قیاتحق جیهاي عمل رد دبيران داشت  نتا-بر شاخص

 ,Javidi Kalate & Aboutorabi) یو اباوتراب یدیاجاو
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رهبااري   یها ساابک نی( نشااان داده اساات کااه باا2010

 آناان تفااو  معناا یفلساف  تیبر حسب ذهن رانیمد

کاه    یرانیاست که مد یبدان معن نیداري وجود دارد  ا

نماره باا،تري کساب    یفلساف  تیادر پرسشنامه ذهن

  یماایبااه اسااتفاده از ساابک رهبااري ت شااتری، بانااد کرده

 ا یخصو ا تیاباه تقو ازیان  جاه،یدارند  در نت  شیگرا

 و انعطاااف تعمااق ت،یااشااامل جامع  یذهاان فلسااف

گشاته اسات     انیادانشگاه بارز و نما  رانیدر مد  ريیپ 

خااود   قیااتحق جی( در نتاااBowlinger, 2012) نگریباااو 

تفکار جاام ،  یکاه دارا  یمدارسا  رانینشان داد که ماد

باشااند، نساابت بااه   یو انتقاااد ریپاا  انعطاااف ق،یااعم

 یمتفااوت  ریهستند، تاأث  ا یفیک  نیکه فاقد ا  یرانیمد

 دارند   خودبر کارکنان 

  تیاذهن نیاست که رابطه ب نیپژوهش حاضر ا هدف

آنااان مااورد  یرهباار  یها ساابکرا بااا   رانیمااد  یفلسااف

  تیادر ماورد نقاش ذهن  هاا پژوهشقرار دهد    یبررس

در روند توسعه اهدف ساازمان هناوز    رانیمد  یفلسف

شاااکاف   نیااابرطااارف کاااردن ا یمحااادود اسااات  بااارا

،زم است عوامل ماؤثر و مارتبم باا سابک  یقاتیتحق

  جیگردنااد  بااا توجااه بااه نتااا  ییشناسااا  رانیمااد  یرهباار 

و بااا در نظاار   رانیمااد  ییساابک رهبااري اقتضااا  دیاامف

 یفلسااف  تیاانکتااه کااه برخااورداري از ذهن  نیااگاارفتن ا

رفتاااري و   ،یتیشاصاا  یهااا یژگاایوتمااام  توانااد یماا

 نیااقاارار دهااد، باار ا  ریرا تحاات تااأث رانیمااد  یسااازمان

است که رابطاه   نیا شود یمکه مطرح    یاساو سؤا 

 یرهباار  یها ساابکو   یفلسااف  تیااابعاااد ذهن انیاام

 چگونه است؟ رانیمد  ییاقتضا

 

 روش تحقیق

در   یتحقيااق حاضاار تو اايف  از نااو  همبسااتگ

حيطه تحقيقاا  كااربردي اسات  جامعاه آمااري ايان 

ماارد و زن شااا ل در ماادارو    رانیتحقيااق كليااه مااد

نفر بودناد    100مشتمل بر   سوار لهیشهرستان ب  یدو ت

باه  یو مورگاان نموناه آماار  یکه طبق جادول کرجسا

ساده انتااش شادند     ی ور  تصادف-نفر به  80تعداد 

از دو ناااو   هاااا دادهگاااردآوري    یپاااژوهش بااارا نیااادر ا

با  یکانون  یهمبستگ  لیپرسشنامه استفاده شد  تحل

 شد   ریاجرا و تفس SPSSدر   ها دادهوارد کردن  

  ی: باااراییاقتضاااا یسااابک رهبااار   پرسشااانامه

از پرسشااانامه اساااتاندارد  یسااانجش سااابک رهبااار 

استفاده شاد   «یر یپ  و انعطاف یاثرباش (یتو »

   شاود یمانجام   یپرسشنامه به  ور  خودسنج نیا

هار    یو برا کند یم (یرا تو  تیموقع  12پرسشنامه 

،  ها پاساخاز  کیاچهار پاسخ وجاود دارد  هار  تیموقع

  ،یقیتشاو ،ی)دساتور  یرهبار  یها سابکاز   یکی انگریب

 یرهباار  یشااده در ترااور   (یاا( تعر یضاایتفو ،یمشااارکت

  نیو بالنچاارد تادو یاسات کاه توسام هرسا ییاقتضا

  ریپرسشنامه، نمره هار ماد نیشده است  بر اساو ا

  نیاا ییمحتاوا  یای  رواگاردد یمدر هر سبک مشاص  

و در   نیااایتع یرانااایپرسشااانامه قااابال  در جامعاااه ا

  بیبه کار گرفته شده اسات و ضار  یار یبسمطا عا  

و   یپرسشااانامه در مطا عاااه شمساااائ نیاااا ییایاااپا

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

 81/0کرانباخ   یآ فا بیپژوهش ضر  نیشده است  در ا

توسام دو نفار از  زیاآن ن ی اور   ییبه دست آمد و روا

 دییاتأ یلایدانشاگاه محقاق اردب  یتایعلاوم ترب دیاسات

    شد

: بااراي ساانجش یفلسااف  تیااپرسشاانامه ذهن 

  تیاااپرسشااانامه ذهن»از  رانیماااد  یذهااان فلساااف

و  نیتادو 1375در سال   یکه توسم سلطان  «یفلسف

( Javidi Kalate & Aboutorabi, 2010اجاارا شااده )

پرسشاانامه سااه مؤ فااه  نیاااسااتفاده شااده اساات  ا

 تعماق و انعطااف ت،یاشاامل جامع  یفلسف  تیذهن

  هار  سانجد یما یا درجاه نجپ اویمق  یرا بر رو یر یپ 

  60سااؤال اساات و پرسشاانامه در کاال   20مؤ فااه داراي 

کاه واکانش   شاود یماخواساته   رانیسؤال دارد  از مد

و ساؤا،    نادیخود را نسبت به سؤا،  مشااص نما

 بی  ضر شوند یمگ اري   نمره  یدر جهت مثبت و منف

پرسشاانامه در پااژوهش  نیااا یکرونباااخ باارا  یآ فااا

 ,Javidi Kalate & Aboutorabi) یو اباوتراب یدیاجاو
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پااژوهش   نیااگاازارش شااده اساات  در ا  74/0، (2010

  یاایبااه دساات آمااد و روا 74/0کرانباااخ   یآ فااا بیضاار 

  یتایعلاوم ترب دیتوسام دو نفار از اساات زیآن ن ی ور 

 شد   دییتأ یلیدانشگاه محقق اردب

 

 های تحقیق یافته

رابطااه دو   یکااانون  یهمبسااتگ  بیضاار   لیااتحل

  کنااد یماا یگااروه بررساا  کیاارا در  ریاامجموعااه متغ

 یخط بیترک کیآن عبار  است از استنتا   یاستراتژ 

  یکه همبستگ  یبه طور  رهایاز متغ ییها-از مجموعه

(   Hooman, 2015شاود )  نهیشیب یخط بیدو ترک  نیب

 لیاااتحل یهااا فرض شی، پااهاااا داده لیااقباال از تحل

و   یچاااو گ جیو نتاااا یبررسااا ،یر یچنااادمتغ انسیاااوار 

نمااارا     یااانشاااان داد کاااه توز   رهاااایمتغ  یدگیكشااا

 نیبا شیپ یرهاینرمال است  مجموعه متغ  ها آزمون

( و  یر یپا -تعماق، و انعطااف ت،ی)جامع ریرا سه متغ

 ریامالک را چهاار متغ  ایوابسته  یرهایمجموعه متغ

و   یسابک مشاارکت  ،یقیسابک تشاو  ،ی)سبک دساتور 

  دهند یم لی(، تشکیضیسبک تفو

 

   نتایج آمار تو یفی میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون1جدول

انحراف  ميانگين ابعاد متغیر

 معيار

 تفویضی مشارکتی تشویقی دستوری انعطاف تعمق جامعیت

ت  
نی
ه
ذ

ی
ف
س
فل

       1 15/12 15/29 جامعیت 

      1 59/0** 85/10 87/28 تعمق

     1 54/0** 70/0** 45/10 26/30 انعطاف 

ی
ر
هب
 ر
ک
سب

    1 17/0 06/0      19/0    75/0 42/2 دستوری  

   1 098/0 38/0** 30/0** 37/0** 82/0 47/5 تشویقی

  1 30/0** -22/0 36/0** 45/0** 39/0** 61/0 73/2 مشارکتی 

 1 46/0** -78/0** -47/0** -50/0** -43/0** -46/0** 28/1 30/1 تفویضی

 

جامعیات، تعماق و  باين 1مطابق نتاایج جادول 

هااای تشااویقی، مشااارکتی  ساابک بااا پاا یریانعطاااف

 همبسااتگ  تفویضاایهمبسااتگی مثباات و بااا ساابک 

    دارد وجود01/0در سط   منفی معنادار

ایان فرضایه از همبساتگی کاانونی  برای تحلیال

 معنااداري هااينآزمونتایج   2جدول   گردید استفاده

 نشاان را كاانون  همبساتگ  تحليل كامل مدل براي

 .دهدم 

 

   آزمون معناداری برای مدل کامل تحلیل ضریب همبستگی کانونی2جدول
آزموننام     F DF مقدار 

 فرضیه

DF  خطا سط   

 معناداری

 001/0 225 12 06/3 42/0 پیالری

 001/0 215 12 70/3 62/0 هتلینز

 001/0 193 12 39/3 60/0 ویلکز

    - 35/0 روی

 

 معناااداری، سااط  آزمااون بارای آماااره تاارینرایاج

کاه در واقا    ویلکاز آزماون باشاد مای ویکلاز ،مبادای

دهناده  چناد متغیاری اسات، نشاانتارین آزماون مهم

حاضر  پژوهشاین آماره در  .ضریب عدم تعیین است

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

هااای  متغیر ) در ااد از واریااانس متغیرهااای وابسااته

ابعااد ذهنیات  توسم متغیرهای  یر از  سبک رهبری(

معناااداری   2  جاادول شااوندبیناای ماایپاایش فلساافی

دهااد کااه بااین دو  دای ویلکااز را نشااان ماایمقاادار ،مباا

 مجموعاااه متغیااار همبساااتگی کاااانونی وجاااود دارد 

(01/0>P ,40/3=, F60/0=Wilks L.  بناابراین و باا توجاه  )

تااوان  هااای چنااد متغیااری، ماایبااه معناااداری آماااره

 .معناداری کلی مدل را پ یرفت

 

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

 رهبری

مقادیر  تواب  

 ویژه

در د  در د

 تراکمی

همبستگی  

 کانونی

مج ور 

 همبستگی

1 55/0 91/88 91/88 60/0 35/0 

2 050/0 078/ 98/96 22/0 04/0 

3 09/0 011/ 100 13/0 09/0 
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به ترتیب باه همبساتگی سااده  3جدول مقادیر 

و مجااا ور آن میاااان متغیرهاااای ترکیبااای حا ااال از  

همبساتگی   .متغیرهای مستقل و وابسته اشاره دارد

سااااده میاااان ناساااتین متغیااار ترکیبااای حا ااال از  

 60/0متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته برابر باا 

کااه از محاساابه    بنیااادیدومااین همبسااتگی   اساات

همبستگی ساده میان جفت متغیر ترکیبی بعدی باه  

ومین    ساااساات 22/0مااده اساات، براباار بااا آدساات 

 كااه   تااوابع اساات 13/0براباار بااا  بنیااادیهمبسااتگی 

 كناار باياد نمايناد تبياين را وارياانس در اد 10 از كمتر

 تااب  نيساتند  بناابراين، تفسير قابل و شوند گ اشته

تفسااير   در ااد 35اول بااا مجاا ور همبسااتگی حاادود 

، یاک  پژوهش حاضاردر ،زم به ذکر است که    شودم 

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

هااای  ااورتی کااه مجمااو  مجاا ور تمااام همبسااتگی

-ماهیات متعاماد تااب   شاودمی  42/0برابر با  بنیادی

هاای شود کاه تااب های همبستگی زیربنایی باعث می

جا مانده در متغیرهاای  بعدی آن مقدار از واریانس به

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

تر از انادازه ها بزرگمواق  مجمو  اندازه اثر تمام تاب 

 Yousefi, Baghrian) شاوداثر مدل کلی پژوهش مای

& shojaei, 2014 ) 

 

   نتایج تحلیل کاهش بعد4جدول

،مبدای   ها شهیر 

 ویلکز

نسبت 

F 

DF    فرضیه  DF  خطا سط   

 معناداری

 000/0 193 12 39/3 60/0 3به  1

 053/0 148 6 84/0 93/0 3به  2

 500/0 75 6 69/0 98/0 3به  3

 

و ساطوح معنااداری   بررسی باش کاهش بعاد

باه  1) دهد که معناداری بعادها نشان میمرتبم با آن

 سااهایاان    مشااابه بااا معناااداری ماادل کلاای اساات  (3

آزمون چندمتغیری مدل کلی میان دو دسته متغیر را 

ها واریاانس  کنند؛ به عبار  دیگر، این آزمونآزمون می

مشااترک میااان متغیرهااای مسااتقل و وابسااته را در  

جفاات   سااه)حا اال از  تواباا  کااانونی سااط  تمااام 

    کنندمتغیرهای ترکیبی( ارزیابی می

دهاد  نشان می  Fمربوط به آزمون   4نتایج جدول 

-که دو همبستگی کانونی از نظر آمااری معناادار مای

  ساهبدین  حا ، باش واریانس مشترک میان  باشد  

تغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای مستقل باا چهاار  م

متغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای وابسته باا مقادار 

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

 ی است  معنادار 

در پژوهش حاضر دو بعد کانونی در نظر گرفتاه  

باشااد  امااا چااون  شااد کااه هاار دو بعااد معنااادار ماای

ول بیشتر است، بعاد اول باه همبستگی کانونی بعد ا

باه   ترین همبساتگی کاانونی انتاااش شاد عنوان قوی

هااای گوناااگون،  د یاال بااروز خطااای ناشاای از مقایسااه

ای جهاات آزمااون  هاایچ روش مطلااوش شااناخته شااده

( وجاود  50/0 و 05/0) کاانونیهمبساتگی    دومعناداری  

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

آزمودنی معناداری آماری سلساه مراتبای از یک شیوه 

( 3باه  2)م دو در بعاد    بطاوری کاه  شاوداستفاده مای

ومااین و  دمجمااو  واریااانس تببااین شااده حا اال از  

+  05/0) شاودمین جفت متغیر ترکیبی آزموده میسو

-مای  02/0 آن مقادار  ( کاه3به  3در بعد سوم )و  ( 02/0

ه باه باا توجا  شودآزموده میجداگانه به  ور   باشد،

تااوان اسااتنباط کاارد کااه وزن او ااین همبسااتگی ماای

معنااااداری مااادل کلااای ناشااای از او اااین    احتماااا،  

  همبستگی است

اسااتاندارد و   ضاارایب كااانونی ،6و  5 جااداول

 باین و وابساتهپایش متغیرهای تمام ساختاری برای

 در واقا  دهاد  ایان ضارایبمای نشاان اول را تااب  در

متغیرهاای  مجموعاه از هار کادام باین همبساتگی

 کاانونی بعادهای از کادام هار باا بین و وابساتهپیش

 تاارینقاوی کاه اول باارای تااب  کااه تنهااا باشاادمای

 باه توجه است  با شده بیان است، کانونی همبستگی

مجااا ور ضاااریب   مقااادار پاااژوهش ایااان در کاااه ایااان
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 بنااابراین اساات، توجااه قاباال تاااب  او ااین همبسااتگی

  ندارد وجود 3 و 2 تاب  مقادیر بررسی به نیازی

 
   ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای وابسته در تاب  اول5جدول

 ضریب ساختاری ضریب استاندارد متغیر

 -24/0 008/0 دستوری

 -65/0 07/0 تشویقی

 -79/0 -46/0 مشارکتی

 91/0 75/0 تفویضی

 

 بررسااا  طرياااق از كاااانون  متغيرهااااي تحلیااال

  پاا يردماا   ااور  ساااختاري و اسااتاندارد ضاارايب

 ضااارايب هماننااد اساااتاندارد شااده ضاارايب كااانون 

 و اناادرگرساايون تحلياال در اسااتاندارد شااده رگرساايون

بااه   دهناادماا  نشااان مجموعااه در را اهمياات متغياار

توان نسبت باه بر حسب ضرایب استاندارد میعبارتی 

اهمیت نسبی نقاش متغیرهاا در واریاانس مشاترک  

   ی کااارددو دساااته متغیااار مساااتقل و وابساااته داور 

در ازای افزایش یک واحاد در انحاراف  5مطابق جدول 

در 75/0معاادل   افزایشای، تفویضای استاندارد متغیر

مشاتق    کاانونیدر ناستین متغیر    ،رداانحراف استاند

پایش خواهاد آماد  بار  ابعاد ذهنیات فلسافیشده از 

توان نسابت باه اهمیات  حسب ضرایب استاندارد می

مشاترک دو دساته    نسبی نقش متغیرها در واریانس

  متغیر مستقل و وابسته داوری کرد

تااب   او اینضرایب ساختاری  5همچنین جدول 

 91/0بااا وزن  تفویضاای دهااد کااه متغیاارنشااان ماایرا  

در ایجااد ترکیاب خطای متغیرهاای را  بیشترین تاأثیر 

همبسااتگی ساااده میااان ایاان متغیاار   دارد   وابسااته

برابار  تشاویقی، باا -79/0برابار  مشاارکتی ترکیبای باا

  است -23/0برابر  دستوری و با -65/0

 

   ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای مستقل در تاب  اول6جدول

 ضریب ساختاری ضریب استاندارد متغیر

 -85/0 -27/0 جامعیت

 -86/0 -46/0 تعمق

 -87/0 -42/0 پ یریانعطاف

 

متغیر ترکیبای از متغیرهاای   سهدر این جا ابتدا  

باا   ها آنشود و سدس روابم میان وابسته ساخته می

ارتباااط میااان    شااودمتغیرهااای مسااتقل ارزیااابی ماای

باا   پ یریجامعیت، تعمق و انعطافضریب استاندارد 

متغیر ترکیبی حا ل از متغیرهای وابساته   ینناست

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

  جامعیااتتاارین و مهااممتغیاار تعمااق  عبااار  دیگاار،  

تاارین متغیرهااایی هسااتند کااه بااا ناسااتین  ضااعی(

ساابک متغیاار ترکیباای مشااتق شااده از متغیرهااای  

ین این موضو   یبرای تب  رابطه دارند رهبری موقعیتی

هااای متغیرهااای  کااه افاازایش یااا کاااهش در نمااره

مستقل چگونه باا افازایش یاا کااهش در متغیرهاای 

از ضارایب سااختاری اساتفاده   ابسته مارتبم اسات،و

ضرایب ساختاری متغیرهای مستقل نشان  شود   می

، (-85/0)جامعیاات دهنااده اهمیاات ضااریب اسااتاندارد

-، میباشدمی  (-87/0) پ یریانعطاف( و -86/0)تعمق 

-جامعیات، تعماق و انعطاافتوان گفت هر چه نمره 

ساابک   هااا درباشااد، نمااره آن تاارافااراد پااایینپاا یری 

و ساابک  ( -65/0) ساابک تشااویقی( و  -24/0) دسااتوری

( 91/0) سابک تفویضایدر  تر و  پایین (-79/0)مشارکتی 

  خواهد بود با،تر

 

 بحث و نتیجه گیری

رابطاااه   یپاااژوهش حاضااار باااه منظاااور بررسااا

انجاام   رهاایدو مجموعاه متغ  نیب یکانون  یهمبستگ

  یرهاایشد  نتاايج نشاان داد كاه طباق تااب  اول، متغ

باا مجموعاه   یضیو تفو یمشارکت  ،یقیتشو ،یدستور 

بهتار  یر یپا  تعماق و انعطااف ت،یجامع یرهایمتغ

مطا عاا     جیبا نتاا ها افتهی نی  اشوند یمبين    پيش

(،  Mohajeran et al., 2015و همکااااران ) جرانمهااا

 ,.Mirzamohammadi et alو همکاران ) یرزامحمدیم

( و Ansary et al., 2013و همکاااران ) ی(، انصااار 2013

( همسو اسات  Imani et al., 2012و همکاران ) یمانیا

  هاا آنكه ذهنيت فلسف    یرانیاست، مد نیاستد،ل ا
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برخوردارند  یتر  شیب  در حد مطلوب  باشد از خالقيت

 دیاو باا د  یوسا یا ناهیزماماور را در  ها آن جهیو در نت

 جینتاا  نی  همچنارنادیپ   و انعطااف نگرناد یما قیعم

نشان    یکانون  یهمبستگ  لیپژوهش با روش تحل نیا

را   ریتاأث نیشاتر یب 91/0باا وزن  یضیتفو ریداد که متغ

  ریوابسته دارد  متغ یرهایمتغ  یخط بیترک جادیدر ا

از  یکاانون  ریامتغ  دیاوزن در تو  نیشتر یواجد ب عمقت

  یر یپا  انعطااف ریاست و متغ یفلسف  تیابعاد ذهن

حا اال از   یباایترک ریاارابطااه بااا متغ نیشااتر یب یدارا

  یساااااختار   بیوابسااااته اساااات  ضاااارا یرهااااایمتغ

 بیضاار   تیاامسااتقل نشااان دهنااده اهم  یرهااایمتغ

( و -86/0(، تعماااااق )-85/0) تیااااااساااااتاندارد جامع

گفات هار   تاوان یما ،باشد یم( -87/0) یر یپ -انعطاف

افااراد  یر یپاا  تعمااق و انعطاااف ت،یااچااه نمااره جامع

( و  -24/0) یدر سبک دساتور   ها آنباشد، نمره  تر نییپا

( -79/0) ی( و ساابک مشااارکت-65/0) یقیساابک تشااو

( باا،تر خواهاد باود   91/0) یضیو در سبک تفو تر نییپا

 نعطاافباا ذهان ا رانیپژوهش، ماد نیا جیمطابق نتا

دارنااد از ساابک    لیااکارکنااان تما  یبااا،، در رهباار  ریپاا 

 کنند -استفاده  شتریب یمشارکت

 یماتلفا  یها ناهیزمرهبران مهم است که  یبرا

  یدارند، درک کنناد  بارا  ریپ  به رفتار انعطاف ازیرا که ن

 تیوضاع تاوان یمابدانند چگونه   دیبا ها آن نه،یهر زم

را کاااه مناساااب   ییداد و اناااوا  رفتارهاااا  صیرا تشاااا

بدانناد   دیابا ها آن ن،یکرد  عالوه بر ا  ییهستند شناسا

 یا ماهراناهباه طارز   ماتل( یها مهار که چگونه از  

دارند که   یذهن یها مدلبه   ازیاستفاده کنند  رهبران ن

را بر اهداف متعادد درک   شانیرفتارها دهیچیپ را یتأث

 شیافازا یممکن بارا  یها فر تاز   دیکنند  رهبران با

ماورد    یو رفتارهاا هاا مهار  ،هاا یژگایوخود از  یآگاه

کماک باه   یاخود را بار  تیاستفاده کنند و مسرو  ازین

  تیااتوسااعه دهنااد  ساارانجام، ابعاااد ذهن ردسااتانیز 

 و اساترو ناانیعدم اطم ر،ییپر از تغ ییایدن  یفلسف

 یباارا ییاز سااط  تعهااد بااا،  دیااآور اساات و رهبااران با

اساات برخااوردار باشااند    یانجااام آنچااه ،زم و ضاارور 

  تیاباا ذهن ها ساازمان رانیگرفات ماد  جهینت  توان یم

  توانند یبا، م یر یپ  نعطافبا،، خصو اٌ با ا یفلسف

همراه با تفاهم و اعتماد متقابل و دوستانه   یطیمح

و  تیبا،، احساو رضا هیکنند تا کارکنان با روح  جادیا

باا،   یفلسف  تیذهن یژگیو یدارا  ری  مدندینما  تیامن

که باه   برد یرا به کار م یسبک  ،یدر انتااش سبک رهبر 

توجه داشته  د انتظارا  کارکنان و سازمان در بلندم

  یمناد تیبهبود عملکارد ساازمان و رضاا یو به عبارت

باا توجاه  ،ی  باه طاورکلدهد یمکارکنان را مدنظر قرار  

و بااا در نظاار   یتیو مااوقع یماایرهبااري ت تیاابااه اهم

 تواناد یما  یفلسف  تیکه برخورداري از ذهن  نیگرفتن ا

  یو رفتاااري و سااازمان یتیشاصاا  هاااي یژگاایو یتمااام

  تیاقرار دهد و از آن جاا کاه ذهن  ریرا تحت تأث رانیمد

سابک   ريیدر باه کاارگ  رگا اریتأث یعامل ر،یمد  یفلسف

 شانهادیپ ،باشاد یما ریماد  یتیو ماوقع یمایرهبري ت

  رانیسط  عملکرد مد  شیکه به منظور افزا  گردد یم

آنااان را در   یفلسااف  تیااذهن دیاابا رانیمااد  نشیدر گااز 

  امنظر گرفت  با انتشار مقا،  و نتايج تحقيقا  انجا

گرفته در زمينه خالقيت و ذهنيت فلسف  در مجال  

و سااااير منااااب  مطا عاااات ، ماااديران را باااه اهميااات 

 یذهنياات فلسااف  و خالقياات آگاااه نماينااد  محتااوا

  تیااباار ذهن یمبتناا  یآموزشاا رانیمااد  یآمااوزش باارا

آماوزش و  یآن باا اساتفاده از ا گاو سیو تدر  یفلسف

 یبرا زشآمو تیر یدر مد  یبهرنگ ریده گام اخ  یر یادگی

 گردد   هیدر آموزش ته  نیهمه شا ل
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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. 
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