
  
  

  
  ذهنیت فلسفی و سبک رهبري مدیران

  )دانشگاه فردوسی مشهد: مورد بررسی (
  

  2زیتا ابوترابیر -1طاهره جاویدي کالته جعفرآبادي
 6/5/89 :تاریخ پذیرش  22/6/88: دریافتتاریخ 

  
  چکیده

وسـی مـشهد، هـدف اصـلی ایـن مقالـه        ذهنیت فلسفی و سبک رهبري مدیران در دانـشگاه فرد  ۀبررسی رابط 
مورد مطالعه ) n=88(عنوان گروه مورد بررسی    ههد ب  مش  مدیران دانشگاه فردوسی   ،در این پژوهش  . باشد می

 ۀ براي سنجش ذهن فلسفی از پرسشنام سبک رهبري وۀ براي سنجش سبک رهبري از پرسشنام      .قرار گرفتند 
نجـام   ابیینـی مقطعـی   کمی غیرآزمایشی  تةبا استفاده از شیو  تحقیق حاضر   . ذهنیت فلسفی استفاده شده است    

نتـایج  . ده شـده اسـت   اسـتفا t و آزمـون  LSDها از تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی    دادهشده، و براي تحلیل     
داري وجود  هاي رهبري مدیران بر حسب ذهنیت فلسفی آنان تفاوت معنی دهد  که بین سبک تحقیق نشان می

 باالتري کسب کردند، بیـشتر بـه   ةنیت فلسفی نمرذه ۀی است که مدیرانی که در پرسشنام  این بدان معن  . دارد
صیات ذهـن فلـسفی شـامل     نیـاز بـه تقویـت خـصو    ،در نتیجـه . استفاده از سبک رهبري تیمی گرایش دارنـد      

اي این تحقیق بارز و نمایان گشته ه  مدیران دانشگاه با نظر به یافته     در پذیري، نگري و انعطاف   جامعیت، ژرف 
  .  است
  .هاي رهبري پذیري، سبک ففلسفی، جامعیت، تعمق، انعطا ذهن : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

هاي اجتماعی محسوس و حیاتی است و این نیـاز در      هاي فعالیت   زمینه ۀنیاز به مدیریت و رهبري در هم      
بقـاي آن دارنـد، اهمیـت بیـشتري      هاي آموزشی که نقـش اساسـی در گـردش امـور جامعـه و تـداوم و             نظام
 زیـرا  ؛بري نوعی اعمـال قـدرت اجتمـاعی اسـت        ره اندیشمندان بر این باورند که    ). 1381بند، هعالق(یابد   می

                                         
 tjavidi@um.ac.ir  -   استادیار دانشگاه فردوسی مشهد- 1
   دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد- 2

 و سبک رهبري مدیران در نظام فلسفی ذهنیت). 1389(جاویدي کالته جعفرآبادي، طاهره؛ ابوترابی، رزیتا
   .211- 234 ،)1 (11، شناسی مطالعات تربیتی و روان).  مشهد فردوسیدانشگاه : بررسیمورد  (عالیآموزش 
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 اثـري ژرف دارد  ه گـرو ۀمان، سازگاري با محیط کار و روحیـ   رهبر بر سلوك فرد، قدرت تولید فرد و ساز        
  ). 105: 1382سرمد، (

کید بر أها با ت ن نظریهلی ایسیر تکام. هاي رهبري در طول سالیان اخیر تغییرات بسیاري کرده است     نظریه
 محـیط  ۀ را در انگیزش پیروانشان در زمینيهایی اثر گذاشته که رویکرد رهبر  شروع شده و بر نظریه     يرهبر

هاي رفتـاري رهبـري اسـت      مدیریت از جمله تئوري    ۀشبک). 2006 بوخینگهام،(آزمایند   کاري خودشان می  
 کارکنان و توجـه بـه تولیـد     توجه به،در این شبکه .  ارائه شده است   4 و جین موتن   3وسیله رابرت بلیک   هکه ب 
مـداري   شـود کـه محـور عمـودي رابطـه       نه قسمتی ترسیم می  ۀ نتایج بر روي شبک    ،گیري شده و سپس    اندازه

،  و همکـاران 5شـرمرهورن (دهد  را نشان  می) توجه به تولید(اري  مد و محور افقی وظیفه   ) ه به کارکنان  توج(
1378 :232.(  

را داراي بـاالترین   مداري قـوي اسـت   مداري و رابطه   وظیفه گر  رهبري تیمی که بیان    ةشیو بلیک و موتن  
در سـازمان منـافع   افـراد  شـود،    افراد متعهد انجام میۀوسیل ه کارها ب،در این سبک رهبري  . دانند میاثربخشی  

، باشـگاهی هبري در سبک ر. شود  موجب احترام متقابل می   ها مشترك دارند و وابستگی و روابط متقابل آن       
 یـا شـرایط    از این طریـق، جـو  اي ایجاد کند و مدیر توجه عمیق و دقیق به نیازهاي افراد دارد تا روابط حسنه      

پردازد و   صدور دستور میبر به ره،استبدادي در سبک رهبري. اي بر سازمان حاکم شود صمیمی و دوستانه
 و .آینـد  حـساب مـی    انجـام کـار بـه   ۀمان نوعی وسـیل  افراد ساز ، در این سبک   .دستورها باید دقیق اجرا شوند    

  ).223 :1383رابینز، (ن اثربخشی را دارد کمتری، خاصیت یا نامحسوس بی خره سبک رهبريباأل
ی اسـت   مشارکتةسازي شیو جا که تیم کند و از آن در سبک رهبري تیمی، مدیر اقدام به تشکیل تیم می        

کننـد،   هـا و فراینـد بـا هـم همکـاري مـی       مورد داده ت اصالحی در   خود و اقداما   ةو افراد براي ارزیابی ستاد    
هاي بنیادي براي هدایت و راهنمایی رفتار اعـضا شناسـایی شـده و هـدف کلـی بـه اهـداف مـشخص               ارزش

یابی به نتایج عملکرد باال مـشخص شـده    ها براي دست شود و ترکیب صحیحی از مهارت عملکرد تبدیل می 
  ).  177و176 :1378،  شرمرهورن و همکاران(شود  رد و وظایف تقویت میقیت در عملکو نوآوري و خال

تواند مدیران را هنگام مواجهه بـا   هاي آدمی است که می     دیگر، ذهنیت فلسفی یکی از ویژگی      از طرف 
عبارت دیگر، مدیري کـه از ذهنیـت فلـسفی بـاال برخـوردار       به. اري نمایدیشمار رهبري آموزشی  مسائل بی 
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اسـاس اهـداف درازمـدت، تعمـیم خـالق، عقایـد اصـولی و طیـف وسـیعی از                  یدن مسائل بـر   است، براي د  
  ).252 :1374اسمیت، (، شانس بیشتري دارد  منطقیيها انتخاب
ها را   آنتوان   هد که می  د ي ذهن فلسفی خصوصیاتی را نشان می       دارا  فردعد جامعیـت، تعمـق و   در سه ب

ند، مـسائل  ک هایش تالش می واره در جامعیت بخشیدن به اندیشه   ماین فرد ه  . بندي کرد  پذیري گروه  نعطافا
ال قـرار داده  ؤبیند، امور بدیهی را مورد سـ  هاي درازمدت می اي وسیع و مرتبط به هدف را در ارتباط با زمینه 

اي  هـاي شخـصی و تـصورات کلیـشه     ماوراي تعصبات جاهالنه، جانبـداري و به شانس خود براي حرکت به    
ر اسـت و  پذیري که با نواندیشی، دگربینی و خالقیـت همـراه اسـت، برخـوردا           ن فرد از انعطاف   ای. افزاید می

 از مـدیري  بـرایبن،  بنـا ). 38-57 :1369شریعتمداري، (کند  هاي متعدد بررسی می مسائل را از شقوق و جنبه   
  .رود یمداري قوي انتظار م داري قوي و وظیفه لسفی باالیی برخوردار است، رابطهکه از ذهنیت ف

یمـی و بـا درنظرگـرفتن ایـن نکتـه کـه برخـورداري از ذهنیـت            سبک رهبري ت   با توجه به نتایج سودمند    
ال ؤثیر قـرار دهـد، سـ   أفتاري و سـازمانی مـدیران را تحـت تـ    هاي شخصیتی و ر  ویژگیتواند تمام فلسفی می 

ت فلـسفی بـاالتري   اصلی پژوهش حاضر  این است که آیا مدیرانی که سبک رهبري تیمـی دارنـد، از ذهنیـ    
  نسبت به سایر مدیران برخوردارند؟

 ۀذهنیت فلسفی انجام شـده و رابطـ  که تحقیقات اندکی در داخل و خارج کشور در مورد         با توجه به آن   
ري، روحیـه و مـشارکت معلمـان،    گی  تصمیمةذهنیت فلسفی را با خالقیت، عملکرد مدیریت، خالقیت، شیو       

، ســیف 1965ت ،یاســم(انــد  وانــایی انجــام وظــایف مــدیریتی ســنجیده شــغلی و کــارایی مــدیران و تۀعالقــ
، 1372، اسـحاقیان، 1385اعـی،  ، خز1385، زارع، 1380، مرتـضایی مقـدم،      1374، هاشـمی،    1383هاشمی،
 ذهنیت فلسفی با سبک رهبري ۀکدام رابط ولی در هیچ، ) 1381، لروانی، 1382، موسوي،   1376زاده،   بندلی

  .شود د زیادي ضرورت این تحقیق محرز میدومدیر بررسی نشده، تا ح
  

   پژوهشۀپیشین
.  را براي تفکر ارائه نمایدی و روش  تواند چارچوب   مطالعاتی است، می   ۀکه یک رشت   فلسفه عالوه بر این   

 فکـر و عمـل یگـانگی بـه وجـود       بـین ودهـد   هاي تفکر را گسترش   ییت توانا جهت،  فلسفه قادر اس    از این   
هـا خـود، اسـاس فکـر و       بر عهده دارد کـه ایـن   را عقل سلیميها  بررسی منظم فرض   همچنین، فلسفه    .آورد

ونـا و  ر (عملـی بـراي اشـخاص محـسوب شـود      ۀ  نظریتواند نوعی  فلسفه می،باشد و در این صورت  عمل می 
  .)6: 2004، لیرهم
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به نتـایج  تا  موریت دارد به انسان کمک کندأنگرد که م عنوان نوعی فعالیت ذهنی می  هاسمیت به فلسفه ب   
ن نگرش، ذهن فلـسفی  یطبق ا). 3: 1374 اسمیت،(کند و حکیمانه عمل کند      تر فکر    اش عمیق  اعمال روزانه 

 براي کمک يا عنوان وسیله هتواند ب یکه م ) 32 :1372ري، شریعتمدا( همان طرز تفکر صحیح علمی است       
  ).105 :1374اسمیت، ( به افراد در تفکر لحاظ شود 

عـد مـرتبط   ها را در سـه ب  توان آن یدهد که م ن فلسفی است خصوصیاتی را نشان میي ذه فردي که دارا  
   ) . 71 :1374اسمیت، (بندي کرد  پذیري گروه ف ، تعمق و انعطا جامعیت یعنیبه هم

شـود فـرد همـواره در      وسـیع اسـت کـه باعـث مـی     ۀنگري و دیدن امور در یک زمین    جامعیت نوعی کل  
پذیري  جامع اندیشی، مستلزم ایستادگی در مقابل تأثیري. کند هایش تالش    دیشهجهت وحدت بخشیدن به ان    

 حاضر چه ارتباطی با سایر مـسائل دارد  ۀلئکه، مس  اینةطرح سؤاالتی دربار.  و مقطعی است از امور زودگذر  
می در هاي حال ما، با آن اهداف چه ارتبـاطی دارنـد؟ گـا    که اهداف ما در زندگی چیست و فعالیت      و یا این  

  ) .38-45 :1369شریعتمداري،( شود اندیشی محسوب می مسیر جامع
  :طور کلی، جامعیت داراي چهار ویژگی زیر است هب

کنـد   فرد داراي ذهن فلسفی تـالش مـی  :  عاي وسی ر ارتباط با زمینه نگریستن به موارد خاص د    •
  .ت کندتر کرده و در برابر فشار موارد خاص مقاوم  ادراکات خود را وسیعۀزمین

نوعی نیروي عقالنی و هیجانی کـه در برابـر   : هاي درازمدت  ارتباط دادن مسائل آنی به هدف      •
 هاي ثابـت و نـسبتاً   شود تصمیمات بر اساس هدف آنی مسائل مقاومت کرده و باعث می    فشار  

  .دور اتخاذ شود
تعمـیم   بـین  نظرگـرفتن تفـاوت    بـا در  :جـاي تعمـیم اسـتقرایی       تعمیم خالق به   ةبه کاربردن قو   •

 استنتاجی نشان -جا فرضیه شویم در این استنتاجی یا خالق متذکر می -تجربی و تعمیم فرضیه   
  .ذهنیت فلسفی است

تــر نظــري بــراي  کــرات عمیــقمنظــور تف شــکیبایی بــه: در تفکــرات عمیــق نظــريشــکیبایی  •
: 1374 اسـمیت، (صورت کل بنگـرد     تا اجزاء را در ارتباط با هم به       دهی حقایق است   سازمان

71.(  
 ها را مورد مطالعه عمیق قراردهد ها و پدیده شود فرد ایده عد دوم ذهن فلسفی است که سبب می   تعمق ب .

   هـا    آنةبـار گران بدیهی تلقـی کـرده و و در  عد دوم ذهن فلسفی برخودار است، آنچه را که دی    فردي که از ب
 يخـود بـراي حرکـت بـه مـاورا      بـر شـانس   دهـد، و از ایـن طریـق        ال قـرار مـی    ؤکنند، مورد سـ    پرسش نمی 
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بـا رهـایی از جبـر    . افزایـد  اي مـی  هاي شخصی و تصورات کلیشه هاي تعصب جاهالنه، جانبداري  محدودیت
شـوند   اي وسـیع نمایـان مـی    اي حـل مـسائل در دامنـه      عنـوان کلیـده    هبور آشکار، نظریات و افکار اساسی       ام
  ). 45-50 :1369شریعتمداري،(

ال بـردن آنچـه مـسلم یـا بـدیهی تلقـی       ؤزیـر سـ  :  ویژگی است که عبارتند از    عد تعمق نیز داراي چهار      ب
بـرد و بـر شـانس     ال مـی ؤدهند زیر س ال قرار نمی  ؤفرد داراي ذهن فلسفی آنچه را دیگران مورد س        :  شود می

  . افزاید هاي شخصی و تصورات قالبی می ماوراء تعصبات جاهالنه، جانبداريخود براي حرکت به 
کسانی که ذهن فلسفی دارنـد بـا رهـایی از جبـر امـور آشـکار قـادر                : نیادهاکشف و تدوین ب    •

 . عنوان کلیدهاي حل مسائل دریابند شوند نظریات و افکار اساسی را به می

فهم کم و بیش دقیـق  : اي است داراي معانی ضمنی و رابطهکاربرد حساسیت براي اموري که      •
دهـد تـا    دي کـه ذهـن فلـسفی دارد مـی     ري بـه فـر    معانی تلویحی یا ربط امور، رهنمـودي فـو        

 . بدیهی منطقی را از هم فروپاشدۀاالت عمیق مطرح کند که افسانؤس

فی بـا طـرح    داراي ذهـن فلـس  فـرد :  قیاسـی -مبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی     •
 کند و در ت مبادرت به آزمون فرضیات خود می   توضیحات و فرضیا   ۀاالت عمیق و با ارائ    ؤس

سازد و انتظارات آینـده    تازه میۀبرداشتن این تجرب جدیدي براي در   ۀشکست، فرضی صورت  
  ).71: 1374 اسمیت،(دهد  اساس این تجربه تغییر می را بر

 و ، بـا نواندیـشی، دیگربینـی و خالقیـت سـروکار دارد       عد سوم ذهـن فلـسفی اسـت       پذیري که ب   ف   انعطا
اغلـب افـراد بـه دلیـل تحـت      . وانعی وجود داشته باشـد همچون خالقیت ممکن است همواره بر سر راه آن م       

شـوند و ممکـن اسـت     تأثیر قرار گرفتن فشارهاي محیطی، عاطفی و روانی دچـار نـوعی تحجـر فکـري مـی       
  ). 51-57 :1369 شریعتمداري،(العملی انجام دهند که مناسب با آن موقعیت نباشد  عکس

  : داراي چهار ویژگی زیر استپذیري نیز انعطاف
شـناختی در سـه موقعیـت روي     رسـد جمـود روان   نظر مـی  هب: شناختی شدن از جمود روانرها   •

 فـرد آمـادگی   ۀقدري است که تجارب گذشـت   ه در شرایطی که تازگی آن ب      ، نخست :دهد می
اي   زمـانی کـه تجربـه   ،دوم. کنـد  موقعیـت جدیـد را فـراهم نمـی     الزم براي واکنش مناسب با      

 سـومین نـوع جمـود در    .دهـد   تجـارب روي مـی  ۀبـا بقیـ  ر مـشابه ولـی اصـوال متفـاوت         ظاه هب
  .دهد العاده وجود دارد روي می هایی که فشارهاي هیجانی فوق عیتوقم
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در ارزش سنجی یک فکر یا نظر جدا از منبع آن : نظریات جدا از منبع آنان ارزشیابی افکار و  •
اي مـشاهده شـده   هـ   پدیـده ۀیه براي پاسخ یا توضـیح همـ  قدر کافی فرض هباید توجه کرد که ب  

معنـا   نکرده باشیم کـه بـی   وجود داشته باشد و آنقدر کامل یک فکر یا نظر را از منبع آن جدا     
 .شود

 داراي ذهـن فلـسفی مراقـب فـرق بـین متـضادها و             شـخصِ : دیدن مسائل از جهـات مختلـف       •
 . دهد که در امور متضاد حالت وسطی نیز وجود دارد ضات است و تشخیص میمتناق

 داراي ذهن فلسفی مایل اسـت در موقعیـت مـبهم        فرد: قضاوت موقت و مشروط   شکیبایی در    •
کـه موقعیـت   اي حـل کـرد    گونـه  توان ابهـام را بـه   ند و معتقد است که فقط با عمل میاقدام ک 

 ).71: 1374 اسمیت،( انسان هماهنگ شود ۀمذکور با هدف هوشمندان

تـصمیمات و  قی یا ذهنیت فلسفی مـدیران بـر    ذهنیت فلسفی  افراد متفاوت است و تفکر منط   که از آنجا 
 رفتـار یـا سـبک رهبـري     ، بـا ذهنیـت فلـسفی متفـاوت    توان از افراد گذارد، می ثیر می أبر رفتار رهبري آنان ت    
  .متفاوتی انتظار داشت

ند اثرگذاري و نفوذ در رفتار اعـضاي سـازمان بـراي    یست از فرا ابند، رهبري عبارت   بنا به تعریف عالقه   
 ، و از نظـر رابینـز، رهبـري عبـارت    )98: 1381 عالقـه بنـد،  (ها در انجام وظایف سازمانی     دایت آن یاري و ه  

در ). 217 :1383رابینـز، (هـاي مـورد نظـر     ها بـه هـدف   عمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن    ست از توانایی ا   ا
 هـا   و بـرآوردن آن هاي یک گروه سازمان یافته در جهت تعیین هـدف      رهبري فراگرد نفوذ در فعالیت     ،واقع
  ) .510: 1382نقل از هوي و میسکل،  به،لیاستاگد(ست ا

هـاي سـازمان یافتـه در     هاي یک گروه با تالش ثیرگذاري بر فعالیتأعنوان فرایند ت اولیوا نیز رهبري را به 
  ).318:1379اولیوا، (رد یگ یابی به اهداف در نظر می گذاري و دست جهت هدف

عمال قدرت اجتماعی است چون رهبـري بـر   رهبري در ماهیت خود، ا" که همچنین، سرمد معتقد است  
،  ... گروه اثري ژرف داردۀر سازگاري با محیط کار و بر روحیسلوك فرد، بر قدرت تولید فرد و سازمان، ب   

ست از توان و قدرت فرد براي نفوذ در رفتار اعـضاي یـک گـروه یـا           ا شناسی رهبري عبارت   از لحاظ روان  
اي از هنجارهـاي اجتمـاعی در    ها و خلق پاره     طریق براي تحقق هدف    ۀائهاي گروه، ار   تعیین هدف سازمان،  
عمـال نفـوذ    تعـاریف رهبـري، بـر ا      بیشتر در   ،شود طور که مالحظه می    همان). 105: 1382سرمد،( "....گروه

  .رهبر و هدایت گروه براي نیل به اهداف اتفاق نظر وجود دارد
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هـاي مـدیر را حـل مـشکالت، قـدرت معنـوي،           یشمندان، وظایف و ویژگـی    د ان عالوه بر این، برخی از    
قدرت قضاوت، قدرت تحلیل شرایط، مهارت در برقراري روابـط انـسانی، مهـارت در ترغیـب دیگـران بـه          

ت و هوشـیاري،  کار، معلومات فنی و اداري، وسعت معلومات و عالیق، صحت عمل، قابلیت اعتماد، ذکـاو     
عنـوان وظیفـه بـه     یري صفات فوق را داشته باشـد و بـه  بدون شک اگر مد. اند  امور دانستهةریزي و ادار  برنامه

  ).108 :1382سرمد، (ق انسانی خواهد بود آن عمل کند، نه تنها رهبر بلکه سرپرستی با خلق و خوي فو
 پیـشگام ) 1979 (6اسـتاگدیل . هاي رهبري تالش کردنـد    محققان بسیاري براي شناسایی و تعیین ویژگی      

 کـارا کـه   هاي مورد نیاز وي براي این هایی رهبر و مهارت اي بین ویژگی   پرداز سازمانی، رابطه    نخست و نظریه  
تواننـد رهبـران مـوفقی     مـی  افراد فقط در صورت دارا بودن صفات ویـژه       او این فرض که   . باشد، ایجاد کرد  

جـا کـه  بیـشتر     از آن). 2006م، نقـل از بوخینگهـا   ، بـه  7رازیـک و سونـسون    (باشند را مـورد سـؤال قـرار داد          
تحقیقات جاري در این قسمت بر این باور متمرکز است که برخوداري از صفات خاص، بـه توانـایی رهبـر              

کند و جنبه ناخوشایند تئوري صفات که تعامـل   اش را تضمین نمی کند، اما موفقیت ي موفقیت کمک می برا
، )27: 2006وخینگهـام،  ب(گیـرد   نـد را در نظـر نمـی   شان و محیطـی کـه در آن وجـود دار        بین افراد، وظایف  

تـوان از تئـوري    هـا مـی   ان مطرح شدند، از جمله این تئوريهاي رفتاري رهبري براي تبیین رفتار رهبر  تئوري
  . مدیریت نام بردۀ، اوهایو و شبکحاصل از تحقیقات دانشگاه میشیگان

عـد  اسـاس دو ب   مـدیریت بـر  ۀشـبک . اسـت  شبکه مدیریت    ۀ مبناي نظري این پژوهش، نظری     ،طور کلی  هب
ـ        ه حالـت نـشان داده شـده  کـه در     توجه به کارکنان و توجه به تولید طرح شده است که بر روي هر محور نُ

کـه   )9/9( رهبـري  ة شـیو ،با توجه به نتایج تحقیـق بلیـک و موتـان   .  حالت وجود خواهد داشت   81 ،مجموع
 ۀوسـیل  کارهـا بـه  ) 9/9( در مدیریت تیمی. ن اثربخشی است موارد داراي باالتریۀمدیریت تیمی است در هم    

هـا موجـب     در سازمان افراد منافع مشترك دارند و وابستگی با روابـط متقابـل آن        ،شود  افراد متعهد انجام می   
 یـا مـدیریت   1/1 سـبک رهبـري   ،در مقابـل . ترین سبک رهبري اسـت  آل گردد و این ایده   احترام متقابل می  

که در آن، رهبر بـه صـدور دسـتور     مدیریت استبدادي است     ) 1/9. ( اثربخشی را دارد   ترین محسوس پایین نا
ان نـوعی وسـیله بـراي انجـام کـار      پردازد و دستور و بخشنامه کارها باید دقیـق اجـرا شـود و افـراد سـازم           می
همزمـان بـه عملکـرد سـازمان و رضـایت شـغلی         ) 5/5(در مـدیریت انـسانی و سـازمانی         . آینـد  حساب می  به
خره در مـدیریت  و بـاأل . سـت  اشود، هم تولید و هم رضایت شغلی اعـضاي سـازمان بـاال     ارکنان توجه می  ک

                                         
6 . Stogdill 
7 . Razik & Swanson 
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 یـا شـرایط   توجه عمیق و دقیق بـه نیازهـاي افـراد وجـود دارد تـا روابـط حـسنه شـود و جـو         ) 9/1(باشگاهی  
  ).223: 1383رابینز ،(سازمان حاکم گردد صمیمی و دوستانه بر 

  :دهد ریت را در شبکه مدیریتی نمایش میمدی اشکال مختلف 1-2شکل 
  

    شبکه مدیریت-1- 2شکل 
                     )9/1(    مدیریت باشگاهی                                                   )     9/9( مدیریت تیمی

                                        
  توجه به کارکنان                                                     

  )مداري رابطه(                                         ) 5/5( سازمانی    مدیریت انسانی و                                
  

                                                                                                      
                                                          

  )1/1( مدیریت نامحسوس                                       )                1/9(مدیریت استبدادي 
  )مداري وظیفه(توجه به تولید                                         

  
 خـود و  ةی است و افـراد بـراي ارزیـابی سـتاد    اي مشارکت وهسازي شی  جا که در مدیریت تیمی، تیم      از آن 

هـاي بنیـادي بـراي هـدایت و      کننـد، ارزش  ها و فرایند بـا هـم همکـاري مـی     مورد داده اقدامات اصالحی در 
شـود و ترکیـب    اهـداف مـشخص عملکـرد تبـدیل مـی     ی بـه  راهنمایی رفتار اعضا شناسایی شده و هدف کل  

یابی به نتایج عملکرد باال مشخص شده و نوآوري و خالقیت در عملکـرد      ها براي دست   صحیحی از مهارت  
  ).177و176 :1378شرمرهورن و همکاران، (شود  و وظایف تقویت می

ري و تشریک مـساعی را   در افزایش نوآوثیر مدیریت تیمیأ برخی از تحقیقات در این زمینه ت همچنین،
ریت تیمـی نظیـر مباحثـه و    هاي مـدی  دهند ویژگی و نشان می) 2004، 9 بولنت، ؛  8یانگ سیگ(کنند   ید می أیت

 و همکـاران،  10تیـل (گیـري اسـتراتژیک در گـروه دارد     اي بر جامعیت و سـرعت تـصمیم     ثیر عمده أاعتماد ت 
2004.( 

                                         
8 . Seigyoung Auh 
9 . Bulent Menguc 
10 . Till 
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هاي مـدیران هنگـام مواجهـه بـا مـسائل        از ویژگی  که ذهنیت فلسفی یکی    از سوي دیگر، با توجه به این      
شمار رهبري آموزشی است و مدیري که از ذهنیت فلـسفی بـاال برخـوردار اسـت شـانس بیـشتري بـراي                  بی

هـا دارد   اساس اهداف درازمدت، تعمیم خالق، عقایـد اصـولی و طیـف وسـیعی از انتخـاب             دیدن مسائل بر  
پوشانی قابل تـوجهی بـین مـدیریت تیمـی و ذهنیـت فلـسفی       شود که هم ، مالحظه می  )252 :1374اسمیت،  (

هـاي رهبـري     ذهـن فلـسفی و سـبک   ۀتحقیق حاضر چگـونگی رابطـ  ال اصلی ؤساس، بر این اس  . وجود دارد 
ویـژه   ههـاي رهبـري  بـ    کـارگیري سـبک   هثیرگذار در بأکه ذهنیت فلسفی مدیر عاملی ت      در صورتی . باشد می

 از طریق مطمح نظر قرار داده ورا  ذهنیت فلسفی آنان ،گزینش مدیرانتوان در    رهبري تیمی مدیر باشد، می    
  .ها افزایش داد  آنرآموزش این توانایی را د

  
  اهداف پژوهش

 هاي رهبري و ذهنیت فلسفی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد  سبکۀشناسایی رابط .١

بـین سـبک    ۀ کـار در رابطـ  ۀ تحـصیلی و سـابق  ۀثیر جنسیت، میزان تحصیالت، رشت  ذشناسایی ت  .٢
 رهبري و ذهنیت فلسفی

 
  هاي پژوهش فرضیه

  .داري وجود دارد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیهاي رهبري مدیران از لح سبکبین  .١
اظ ذهنیــت فلــسفی آنــان اخــتالف بــین ســبک رهبــري تیمــی و نامحــسوس مــدیران از  لحــ .٢

 .داري وجود دارد معنی

اظ ذهنیــت فلــسفی آنــان اخــتالف  بــین ســبک رهبــري تیمــی و اســتبدادي مــدیران از  لحــ  .٣
 . داري وجود دارد معنی

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان اخـتالف       بین سبک رهبري نامحسوس و استبدادي مـدیران از  لحـ            .۴
 .داري وجود دارد معنی

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان اخـتالف     بین سبک رهبري باشـگاهی و اسـتبدادي مـدیران از  لحـ            .۵
 .داري وجود دارد معنی

داري وجـود   اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنـی و غیرتیمی از  لحبین سبک رهبري تیمی    .۶
 .دارد
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رنـد برحـسب جنـسیت آنـان تفـاوت      بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبـري تیمـی دا         .٧
 .داري وجود دارد معنی

بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دارند برحسب سابقه خدمت آنان تفاوت     .٨
 .داري وجود دارد معنی

 ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دارنـد برحـسب مـدرك تحـصیلی آنـان           بین .٩
 .داري وجود دارد تفاوت معنی

 تحـصیلی آنـان   ۀرشـت بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سـبک رهبـري تیمـی دارنـد برحـسب               .١٠
 .داري وجود دارد تفاوت معنی

  
  روش پژوهش

آزمایـشی    کمـی غیر ةتفاده از شـیو  و از نظـر روش بـا اسـ   تحقیق حاضر از حیث هـدف کـاربردي اسـت     
  ).117 :1385شعبانی، (   انجام شده است11مقطعی تبیینی

در سـال  ) N=105( مـدیران دانـشگاه فردوسـی مـشهد     عبارت بـود از تمـام     آماري این پژوهش     ۀجامع
   .  مدیر دانشگاه فردوسی مشهد بودند88 ، و گروه مورد بررسی1387-88تحصیلی 

 سبک رهبري که بر اساس تحقیقات دانشگاه ۀ سبک رهبري از  پرسشنام     براي سنجش  ،در این پژوهش  
ایـن  . کار گرفته شـده، اسـتفاده شـده اسـت         هب) 1378( ایالتی اوهایو طراحی شده و توسط سیدمحمد سیدي       

مـداري وي را    رابطـه  آن،االت زوجؤمداري مدیر و سـ     ، وظیفه  آن االت فرد ؤ گویه دارد که س    30پرسشنامه  
نـدرت، بعـضی مواقـع و     صـورت هرگـز، بـه    اي بـه    ها بر روي مقیاس چهار درجـه       هاي آن   سخسنجند و پا   می

ارکنان خواسته شد تا پـس  از ک. باشد  می45مرز بین کم و زیاد عدد     . ندا  مشخص شده ) 4 ،   3،  2 ، 1(همیشه  
اري هـر  مـد  مـداري و رابطـه    مربوط به وظیفهةنمر. شان را درمقابل آن مشخص نمایندال نظرؤس  هرۀاز مطالع 

سـبک رهبـري وي    ،دهـد و بـر ایـن اسـاس      سبک رهبـري وي را تـشکیل مـی    ةمدیر با هم جمع شده و نمر      
مداري بیش   رابطهة، اگر نمر بوده باشد سبک رهبري وي تیمی40 هر دو بیش از ة نمراگر. شود مشخص می

وي اسـتبدادي اسـت و    باشد سبک 40مداري بیش از   وظیفهة، اگر نمر بوده باشد سبک وي باشگاهی   40از  
  . باشد سبک رهبري وي نامحسوس است40 هر دو زیر ةاگر نمر

                                         
11 . quantitive- non-experimental- descriptive- retrospective 
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 زیـرا  ؛ش آلفاي کرونباخ استفاده شـده اسـت   رومدیران از سبک رهبري   ۀپرسشنامبراي سنجش پایایی    
هاي مـورد نظـر را    لفهؤ هماهنگی درونی بین م توان هایی است که با این روش می       لفهؤپرسشنامه متشکل از م   

دسـت آمـده بـراي ایـن      ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـه    ). 169: 1385همکـاران،   و سـرمد ( نمـود   گیـري  زهاندا
%  07/94 ضـریب آلفـاي کرونبـاخ      ،بـوده اسـت و در ایـن پـژوهش         % 99،  )1378( پرسشنامه توسـط سـیدي    

  .دست آمده است هب
افـرادي   سـبک رهبـري از روش اعتبـار سـازه اسـتفاده شـده کـه توسـط          ۀبراي سنجش روایی پرسـشنام    

  .متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین شده است
 ذهن فلسفی که توسط سـلطانی  ۀهمچنین، در این پژوهش براي سنجش ذهن فلسفی مدیران از پرسشنام 

کار گرفتـه، اسـتفاده    هب) 1380(و مرتضایی مقدم    ) 1377(  توسط زکی  تدوین و اجرا شده و مجدداً     ) 1375(
لفه داراي بیست عبارت یا گویـه اسـت و   ؤهر م. سنجد  ذهن فلسفی را میۀلفؤ سه ماین پرسشنامه. شده است 

ندرت،   هرگز، بهصورت اي به ها بر روي مقیاس پنج درجه هاي آن  گویه دارد که پاسخ  60پرسشنامه در کل    
شود که واکنش خود را نـسبت بـه    از مدیران خواسته می  . اند   همیشه و همیشه تنظیم شده     بعضی مواقع، تقریباً  

. شـوند  گذاري می ها در جهت مثبت و منفی نمره گانه، بر روي مقیاسی مشخص نمایند و گویه      60هاي    ویهگ
  .باشد  می1، 2، 3، 4، 5 و در جهت منفی 5، 4، 3، 2، 1در جهت مثبت 

 زیـرا  ؛ش آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت      ذهن فلسفی مدیران از رو     ۀپرسشنامبراي سنجش پایایی    
 ۀ ایـن روش بـراي محاسـب   ،گونـه کـه ذکـر شـد     همـان . هـایی اسـت   لفـه ؤر نیز متشکل از م     مورد نظ  ۀپرسشنام

و  سـرمد (رود  کـار مـی   هکنند، ب گیري می هاي مختلف را اندازه یی که خصیصه ها هماهنگی درونی پرسشنامه  
  ).169: 1385، همکاران

بـوده و   73/0، )1380(دست آمده براي این پرسشنامه توسط مرتضایی مقـدم          ضریب آلفاي کرونباخ به   
  .دست آمده است هب 74/0ر این پژوهش ضریب آلفاي کرونباخ د

 آزمون مجـدد اسـتفاده کـرده کـه ضـریب         -براي سنجش پایایی این پرسشنامه از آزمون      ) 1377(زکی  
  .بدست آمده است68/0همبستگی 

 نظـر  ، ذهن فلسفی، از روش اعتبار سازه اسـتفاده شـده کـه در ایـن روش          ۀبراي سنجش روایی پرسشنام   
هـا بـا    مخـوانی گویـه   براي تعیـین میـزان ه  ،بنابراین. شود ص در موضوع مورد مطالعه بررسی می      افراد متخص 
  .هاي ذهن فلسفی بر اساس تشخیص متخصصان فلسفه و تعلیم وتربیت عمل شده است ویژگی
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  ها افتهی
  :ها توصیف یافته-1

 کـاري  ۀ تحصیلی، مدرك تحصیلی، سابقۀهاي مربوط به سن، جنسیت، رشت  توصیف یافته -1-1
   مدیریتی مدیرانۀو سابق
% 7/81داراي مـدرك لیـسانس و  % 1/17باشد که از ایـن تعـداد     مرد می73 زن و   15 تحقیق شامل    ۀنمون

% 12 علـوم پایـه،   %5/26 انسانی، علوم% 47 تحصیلی ۀاین نمونه از لحاظ رشت   . فوق لیسانس و دکتري هستند    
  . باشند دامپزشکی می% 5/9کشاورزي و % 8/4، فنی و مهندسی
و  میـانگین . انـد  بیـشتر از میـانگین داشـته   % 8/45  کمتر از میانگین و    ۀسابق مدیران نمونه % 2/54همچنین،  
 نـشان داده  1جـدول   مـدیریتی مـدیران در   ۀ کاري و سـابق ۀ نما، مینیمم و ماکزیمم سن، سابق    انحراف معیار، 

  :شده است
  

 سابقه مدیریتی سابقه کاري سن 
 8.56 16.73 44.61 میانگین

 6.043 7.842 8.023 انحراف معیار

 10 15 42 نما

 1 2 23 مینیمم

 25 35 63 ماکزیمم

   میانگین، انحراف معیار، نما، مینیمم و ماکزیمم سن، سابقه کاري و سابقه مدیریتی-1جدول 
  

هـاي تحـصیلی در نمـودار     سابقه کاري، سـابقه مـدیریت و رشـته   اکندگی نمونه بر حسب سن،   میزان پر 
  . نشان داده شده است4 تا1هاي

                                                         
 1  نمودار                                                                                     2نمودار
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4نمودار                                                                                       3نمودار  

 
 هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک رهبري مدیران  توصیف یافته-1-2

رات ذهنیـت فلـسفی و سـبک رهبـري مـدیران در          و انحراف معیار، نما، مینیمم و مـاکزیمم نمـ          میانگین
  : نشان داده شده است2جدول 

  
 نمره سبک رهبري ذهنیت فلسفی پذیري انعطاف تعمق جامعیت 
 101.67 207.52 73.71 64.77 69.04 میانگین

 19.667 16.667 6.073 6.358 9.68 انحراف معیار

 89 201 74 66 68 نما

 52 140 59 51 50 مینیمم

 144 251 82 88 84 مماکزیم

   میانگین، انحراف معیار، نما، مینیمم و ماکزیمم ذهنیت فلسفی و ابعاد آن-2جدول     
 

طـور   هاند، که بـ  تیمی داشته سبک رهبري غیر  % 8/34 مدیران سبک رهبري تیمی و     % 2/65طور کلی،    هب
  : داده شده استهاي رهبري مدیران نمونه نشان   میزان درصد فراوانی سبک3 جدول تر در دقیق

 

 نامحسوس باشگاهی استبدادي تیمی سبک رهبري
 16.7 7.1 13.1 63.1 درصد فراوانی

  فراوانی سبک رهبري مدیران  درصد-3جدول 
  

دهـد، ذهنیـت فلـسفی مـدیران ایـن نمونـه از توزیـع نرمـال           ذهن فلـسفی نـشان مـی   طور که نمودار  همان
 رهبـري، میـانگین ذهـن فلـسفی     ةع ذهـن فلـسفی، نمـر      زیـر چگـونگی توزیـ     در نمودارهاي   . برخورداراست

 .اند هبري مدیران نمونه نشان داده شدههاي ر هاي تحصیلی و سبک رشته
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  ها  تحلیل یافته-2
  هاي رهبري مدیران هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک  تحلیل یافته-2-1
هـاي رهبـري مـدیران از لحـاظ ذهنیـت فلـسفی آنـان اخـتالف              بـین سـبک   " پژوهشی   ۀ توجه به فرضی   با
 نتـایج  . بررسـی قـرار گرفـت   ها با تحلیل واریانس یک طرفه مورد  نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  معنی

   : ارائه شده است4حاصل در جدول 

  هاي مختلف رهبري با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه  تحلیل تفاوت ذهنیت فلسفی در سبک-4جدول 
  

سـبک  طور متوسط میزان ذهنیـت فلـسفی در بـین چهـار گـروه           هدهد، ب   نشان می  4طور که جدول     همان
 ؛شـود  یـد مـی  أی فـوق ت ۀو فرضـی ) p< 0.05(رهبري تیمی، استبدادي، باشگاهی و نامحسوس متفاوت است 

  .داري وجود دارد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیهاي رهبري مدیران از لح یعنی بین سبک

  ها شاخص        
 متغیرها   

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 راتمجذو

 F نسبت درجه آزادي
سطح معنی 

 Pداري 

 0.022 3.401 3 898.755 2696.265 بین گروه ها
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باشـد    می)1374(و هاشمی ) 1380(ی مقدم ید نتایج تحقیقات قبلی از جمله تحقیق مرتضایؤاین نتیجه م  
  .گیري و انجام وظایف مدیریتی نشان دادند  تصمیمةثیر ذهنیت فلسفی مدیر را بر نحوأکه ت

  
  هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک هاي رهبري تیمی و نامحسوس   تحلیل یافته-2-2

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان    هاي رهبـري تیمـی و نامحـسوس از لحـ         بین سبک " پژوهشی   ۀبا توجه به فرضی   
مـورد  % 5صـد خطـاي   بـا در    LSDها با آزمون تعقیبـی    نمرات آزمودنی ،"داري وجود دارد   معنیاختالف  

  : ارائه شده است5 نتایج حاصل در جدول .تحلیل قرار گرفت
  

 داري سطح معنی I-Jمیاتگین تفاوت ذهن فلسفی J سبک رهبريIسبک رهبري

 0.005 13.996 نامحسوس     تیمی

 LSDیمی و نامحسوس با آزمون تعقیبی  تفاوت سبک رهبري ت-5جدول 

  
داري از لحاظ ذهـن فلـسفی بـین     تفاوت معنی% 5دهد با درصد خطاي       نشان می   5ور که جدول    ط همان

هاي رهبري تیمی و نامحـسوس    یعنی بین سبکد؛شو ید میأی فوق تۀو سبک رهبري وجود دارد، لذا فرضی    د
  .د داردداري وجو اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیاز لح

باشد که نشان داده بین ذهنیت فلـسفی   می) 1381( ید تحقیقات قبلی از جمله تحقیق لروانی     ؤاین نتیجه م  
  .اري وجود داردد دیران و کارآیی آنان رابطه معنیم

  
  هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک هاي رهبري تیمی و استبدادي  افته تحلیل ی-2-3

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان    هـاي رهبـري تیمـی و اسـتبدادي از لحـ      کبین سـب " پژوهشی ۀبا توجه به فرضی   
مـورد  % 5 بـا در صـد خطـاي    LSDها با آزمـون تعقیبـی     نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد   اختالف معنی 

  : ارائه شده است6ج حاصل در جدول  نتای.تحلیل قرار گرفت
  

 يسطح معنی دار I-Jمیاتگین تفاوت ذهن فلسفی J سبک رهبريIسبک رهبري

 0.786 1.47 تیمی    استبدادي

  LSD تفاوت سبک رهبري تیمی و استبدادي با آزمون تعقیبی - 6جدول
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داري از لحاظ ذهـن فلـسفی بـین     تفاوت معنی% 5 با درصد خطاي  ،دهد  نشان می  6طور که جدول     همان
 اسـتبدادي از  هاي رهبري تیمی و  یعنی بین سبک؛شود  فوق رد میۀ سبک رهبري وجود ندارد، لذا فرضی دو
  .داري وجود ندارد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیلح

  
  هاي رهبري استبدادي و نامحسوس  هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک  تحلیل یافته-2-4

اظ ذهنیت فلـسفی آنـان   هاي رهبري نامحسوس و استبدادي از لح ین سبکب" پژوهشی  ۀبا توجه به فرضی   
مـورد  % 5 بـا درصـد خطـاي    LSDها بـا آزمـون تعقیبـی      نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  اختالف معنی 

  : ارائه شده است7 نتایج حاصل در جدول .تحلیل قرار گرفت
  

 سطح معنی داري I-Jمیاتگین تفاوت ذهن فلسفی J سبک رهبريIسبک رهبري

 0.059 12.526   نامحسوس استبدادي

  LSDا آزمون تعقیبی  تفاوت سبک رهبري نامحسوس و استبدادي ب-7جدول 
  

داري از لحاظ ذهن فلـسفی بـین    تفاوت معنی% 5 با درصد خطاي  ،دهد   نشان می   7طور که جدول     همان
هـاي رهبـري اسـتبدادي و      یعنـی بـین سـبک    ؛شـود   فـوق رد مـی     ۀ سبک رهبري وجود ندارد، لـذا فرضـی        دو

  .داري وجود ندارد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنینامحسوس از لح
  
  هاي رهبري استبدادي و باشگاهی هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک  تحلیل یافته-2-5

ی آنـان  هاي رهبري باشگاهی و استبدادي از لحاظ ذهنیـت فلـسف        بین سبک " پژوهشی   ۀبا توجه به فرضی   
مـورد  % 5 بـا درصـد خطـاي    LSDها بـا آزمـون تعقیبـی      نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  اختالف معنی 

  :ارائه شده است  8 نتایج حاصل در جدول .رار گرفتتحلیل ق
  

 سطح معنی داري I-Jمیاتگین تفاوت ذهن فلسفی J سبک رهبريIسبک رهبري

 0.195 10.788   باشگاهی استبدادي

  LSDیبی   تفاوت سبک رهبري باشگاهی و استبدادي با آزمون تعق-8جدول 
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داري از لحاظ ذهن فلـسفی بـین    تفاوت معنی% 5 با درصد خطاي  ،دهد   نشان می   8طور که جدول     همان
هـاي رهبـري اسـتبدادي و      یعنـی بـین سـبک    ؛شـود   فـوق رد مـی     ۀ سبک رهبري وجود ندارد، لـذا فرضـی        دو

  .داري وجود ندارد باشگاهی از لحاظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنی
  
  یمی هاي رهبري تیمی و غیرت هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک  تحلیل یافته-2-6

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان    هـاي رهبـري تیمـی و غیرتیمـی از لحـ      بـین سـبک  " پژوهشی  ۀفرضیبا توجه به    
 نتـایج حاصـل در   . گرفت مورد تحلیل قرارtها با آزمون      نمرات آزمودنی  ،"داري وجود دارد   اختالف معنی 

  : ارائه شده است 9جدول 
  

 t غیرتیمی تیمی
درجه 
 آزادي

F 
سطح 

شاخص  pيدار معنی
 وضعیت

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

ذهنیت 
 فلسفی

210.92 16.012 201.71 17.172 
2.478 82 0.033 0.015 

  t تفاوت ذهنیت فلسفی در سبک رهبري تیمی و عیرتیمی با آزمون -9جدول 
  

انی کـه سـبک رهبـري    رداري در ذهنیت فلسفی مدی  تفاوت معنی ،دهد   نشان می   9طور که جدول     همان
هـاي رهبـري     یعنی بین سبک؛شود ید میأی فوق ت  ۀلذا فرضی ). p>0.05(تیمی دارند وجود دارد     تیمی و غیر  

  .داري وجود دارد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیتیمی و غیرتیمی از لح
 ایـن  ،اشـد ب و توانایی انجـام وظـایف حـداکثر مـی    جا که در سبک رهبري تیمی توجه به کارکنان   از آن 

 بین سطح ذهنیت فلسفی مدیران با ۀاست که رابط ) 1381(تحقیق لروانی   ید تحقیقات قبلی از جمله      ؤنتیجه م 
کـه  ) 1378(و فخرآبـادي  ) 1385(ع یید کرده، همچنین تحقیـق زار     أتوانایی انجام وظایف و کارآیی آنان ت      

  . داده است کارکنان و رضایت آنان نشانۀثیر ذهنیت فلسفی مدیر را بر روحیأت
  
  هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک رهبري تیمی برحسب جنسیت   تحلیل یافته-2-7

رند برحـسب جنـسیت   بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دا" پژوهشی ۀبا توجه به فرضی   
ج حاصـل   نتـای . مورد تحلیل قرار گرفتtها با آزمون   نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  آنان تفاوت معنی  

  : ارائه شده است10در جدول 
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 t زن مرد
درجه 
 آزادي

F 
سطح 

شاخص  pداري معنی
 وضعیت

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

ذهنیت 
 فلسفی

210.74 16.799 211.70 12.789 
0.168 51 0.917 0.867 

  tا آزمون  تفاوت ذهنیت فلسفی درسبک رهبري تیمی برحسب جنسیت ب-10جدول
  

داري در ذهنیـت فلـسفی مـدیران داراي سـبک         تفـاوت معنـی    ،دهـد   نـشان مـی    10طور که جدول     همان
 یعنی بـین ذهنیـت   ؛شود  فوق رد میۀ، لذا فرضی)p>0.05(شود   رهبري تیمی از لحاظ جنسیت مشاهده نمی      
  .د نداردداري وجو رند برحسب جنسیت آنان تفاوت معنیفلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دا

  
  هاي مربوط به ذهنیت فلسفی و سبک رهبري تیمی برحسب سابقه کاري   تحلیل یافته-2-8

بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبـري تیمـی دارنـد برحـسب سـابقه      " پژوهشی  ۀبا توجه به فرضی   
 نتـایج  .فـت  مورد تحلیل قـرار گر tها با آزمون   نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  کاري آنان تفاوت معنی   

  : ارائه شده است11حاصل در جدول 
  

 کاري کمتر از ۀسابق
 )16.73<( میانگین

 کاري بیشتر از ۀسابق
 )16.73<(= میانگین

t 
درجه 
 آزادي

F 
سطح 

شاخص  pداري معنی
 وضعیت

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

ذهنیت 
 فلسفی

206.21 18.848 208 14.556 
0.462 76 0.389 0.645 

  t کاري با آزمون ۀ تفاوت ذهنیت فلسفی درسبک رهبري تیمی برحسب سابق-11جدول 
  

داري در ذهنیـت فلـسفی مـدیران داراي سـبک         تفـاوت معنـی    ،دهـد    نشان مـی    11طور که جدول     همان
ی بـین   یعنـ ؛شـود   فـوق رد مـی  ۀ فرضیبنابراین،، )p>0.05(شود  ي تیمی از لحاظ جنسیت مشاهده نمی   رهبر

داري وجـود    کاري آنـان تفـاوت معنـی   ۀسبک رهبري تیمی دارند برحسب سابق  ذهنیت فلسفی مدیرانی که     
  .ندارد
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هاي مربوط به ذهنیـت فلـسفی و سـبک رهبـري تیمـی برحـسب مـدرك                    تحلیل یافته  -2-9

  تحصیلی 
درك ب مـ بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دارند برحـس   " پژوهشی   ۀبا توجه به فرضی   

 . مـورد تحلیـل قـرار گرفـت    tهـا بـا آزمـون      نمرات آزمودنی،"داري وجود دارد  تحصیلی آنان تفاوت معنی   
  : ارائه شده است12نتایج حاصل در جدول 

  

 t فوق لیسانس و باالتر لیسانس
درجه 
 آزادي

F 
سطح 

شاخص  pداري معنی
 وضعیت

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

ذهنیت 
 فلسفی

213.64 14.616 206.62 17.769 
1.377 75 1.179 0.173 

  tسبک رهبري تیمی برحسب مدرك تحصیلی باآزمون   تفاوت ذهنیت فلسفی در-12جدول 
  

داري در ذهنیـت فلـسفی مـدیران داراي سـبک         تفـاوت معنـی    ،دهـد    نشان مـی    12طور که جدول     همان
 یعنی بین ؛شود  فوق رد مییۀ لذا فرض؛)p>0.05(شود  هده نمیرهبري تیمی از لحاظ مدرك تحصیلی مشا      

داري  حـسب مـدرك تحـصیلی آنـان تفـاوت معنـی         ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبري تیمی دارند بر        
  .وجود ندارد

 تحـصیلی را بـر ذهنیـت      ثیر مدرك أت) 1374( این نتیجه همچون تحقیقات قبلی از جمله تحقیق هاشمی        
  .کند فلسفی رد می

  
هاي مربوط به ذهنیـت فلـسفی و سـبک رهبـري تیمـی بـر حـسب رشـته                یافته  تحلیل -2-10

  تحصیلی مدیران
حـسب رشـته   بین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سبک رهبـري تیمـی دارنـد بر        " پژوهشی   ۀبا توجه به فرضی   

هـا بـا تحلیـل واریـانس یـک طرفـه مـورد             نمـرات آزمـودنی    ،"داري وجود دارد   تحصیلی آنان تفاوت معنی   
 : ارائه شده است13 گرفت، نتایج حاصل در جدول بررسی قرار
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  حصیلی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل تفاوت ذهنیت فلسفی در درسبک رهبري تیمی برحسب رشته ت-13جدول 
  

طـور متوسـط میـزان ذهنیـت فلـسفی در بـین پـنج گـروه علـوم                ه ب ،دهد  نشان می  13همانطور که جدول    
 ۀو فرضـی ) p> 0.05(داري نـدارد   ، دامپزشکی و کشاورزي تفاوت معنیانسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی

 تحـصیلی  ۀحـسب رشـت   مدیرانی که سبک رهبري تیمی دارنـد بـر   یعنی بین ذهنیت فلسفی ؛شود فوق رد می 
  . داري وجود ندارد آنان تفاوت معنی

  
 یگیري کل نتیجه

ی بـه کـل در   یـ به امور یعنی درك ارتباط امور جزهایی چون قدرت نظم دادن      در عصر حاضر، توانایی   
نگـري و تجزیـه و    رت ژرفهـاي آتـی، برخـورداري از قـد         هاي آنی به هـدف     اي وسیع، ارتباط برنامه    زمینه

 پرهیـز از نگـرش یـک    پذیري بـاال،  ضیات اساسی در هر موقعیت، انعطافتحلیل نظرات، کشف اصول و فر 
بعدي به مسائل و نظرات و توجه به نظر دیگران بدون توجه به منبع آن بـراي هـدایت کلـی سـازمان و افـراد       

عملکـرد سـازمان   فـردي، جامعـه و بهبـود    توانـد بـر رفتـار     یدن به اهداف مورد توجـه اسـت و مـی     جهت رس 
  . ثیرگذار باشدأت

شـمار رهبـري    هاي مدیران هنگام مواجهه بـا مـسائل بـی    که ذهنیت فلسفی یکی از ویژگی با توجه به این 
 آموزشی است و مدیري که از ذهنیت فلسفی باال برخـوردار اسـت شـانس بیـشتري بـراي دیـدن مـسائل بـر                

هـا دارد، در ایـن تحقیـق     ق، عقاید اصولی و طیـف وسـیعی از انتخـاب          اساس اهداف درازمدت، تعمیم خال    
  . بین ذهنیت فلسفی مدیران و سبک رهبري آنان بر اساس مدل بلیک و موتان بررسی شدۀرابط

اظ ذهنیـت فلـسفی آنـان اخـتالف     هاي رهبري مدیران از لحـ   تحقیق نشان داده است که بین سبک     نتایج
هـاي رهبـري تیمـی و     دار ذهن فلسفی  بین سبک ت ناشی از اختالف معنیداري وجود دارد و این تفاو   معنی

  . باشد نامحسوس می
 ۀمدیریت است و از این لحـاظ در نقطـ   ةترین و کاراترین شیو  سبک رهبري تیمی اثربخش   که جا از آن 

 هـاي رهبـري آنـان     ذهنیت فلسفی مدیران را با سـبک    ۀبري نامحسوس است، این نتایج رابط     مقابل سبک ره  
که نـشان داده بـین ذهنیـت فلـسفی مـدیران و      ) 1381(کند و تحقیقات قبلی از جمله تحقیق لروانی     ید می أیت

  ها شاخص           
 متغیرها

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 F نسبت
سطح 

 Pداري  معنی
 0.375 1.075 4 302.023 1208.093 بین گروه ها



 231   ...ذهنیت فلسفی و سبک رهبري مدیران                                                                1389، سال 1دهم، شماره یازدوره   

 

ثیر ذهنیـت  أکـه تـ  ) 1378( و فخرآبـادي  )1385( داري وجـود دارد و تحقیـق زارع    معنی ۀکارآیی آنان رابط  
یـد  ؤ ایـن نتـایج م  ، همچنـین .نمایـد  ییـد مـی  أرکنان و رضایت آنان نـشان داده، ت    کا ۀفلسفی مدیر را بر روحی    

 انجـام وظـایف و کـارآیی     بین سطح ذهنیت فلسفی مدیران با توانایی       ۀاست که رابط   )1381(تحقیق لروانی   
  .یید کرده استأآنان را ت
ي هـا  هاي رهبري تیمی و نامحسوس، بین سبک دار ذهن فلسفی بین سبک رغم وجود اختالف معنی  علی

هـاي رهبـري تیمـی و      و سـبک   اي رهبـري باشـگاهی و اسـتبدادي       هـ  رهبري نامحسوس و استبدادي، سـبک     
  .داري مشاهده نشد اظ ذهنیت فلسفی آنان اختالف معنیاستبدادي مدیران از لح

ود  خةی است و افراد براي ارزیابی ستاد اي مشارکت  سازي شیوه  که در مدیریت تیمی،  تیم      با توجه به این   
هـاي بنیـادي بـراي هـدایت و      کننـد، ارزش   با هم همکـاري مـی  ها و فرایند و اقدامات اصالحی درمورد داده    

شـود و ترکیـب    راهنمایی رفتار اعضا شناسایی شده و هدف کلی بـه اهـداف مـشخص عملکـرد تبـدیل مـی        
قیت در عملکـرد  یابی به نتایج عملکرد باال مشخص شده و نوآوري و خال    ها براي دست   صحیحی از مهارت  

رفـت کـه سـبک رهبـري تیمـی را اتخـاذ         با ذهنیت فلسفی باال انتظار مـی شود، از افراد و وظایف تقویت می   
د تیمـی مقایـسه شـ   سفی مدیران داراي سبک تیمـی و غیر تر، ذهنیت فل منظور بررسی دقیق   به ، بنابراین .نمایند

تیمـی  بـین مـدیران داراي سـبک تیمـی و غیر    داري از لحـاظ ذهـن فلـسفی       که نتایج نشان داد اختالف معنی     
 . وجود دارد

 ۀثیر جنـسیت، سـابق  أبک رهبري غالب در نمونه بودند، تـ  همچنین، در مدیران داراي سبک تیمی که س      
کـدام از مـوارد     ولـی در هـیچ  ، تحصیلی آنان بر ذهنیت فلسفی بررسی شـد      ۀکاري، مدرك تحصیلی و رشت    

 خـدمت،  ۀ سابقثیرأاست که ت  ) 1374(ید تحقیق هاشمی    ؤاین نتایج م  . داري مشاهده نشد   فوق اختالف معنی  
 ، سیف هاشمی)1380( کند و تحقیقات صالحی ذهنیت فلسفی رد می  تحصیلی را برۀمدرك تحصیلی، رشت

داري بین ذهنیت فلـسفی مـدیران زن و مـرد وجـود      را که نشان دادند تفاوت معنی) 1385(و بهاري   ) 1383(
  .   رسد نظر می عیض جنسیتی غیرمنطقی بهعمال هرگونه تب در انتخاب مدیران ا، بنابراین.کند ید میأیندارد، ت
کـه برخـورداري از ذهنیـت فلـسفی      نظرگـرفتن ایـن   طور کلی، با توجه به اهمیت رهبري تیمی و با در هب
جـا کـه    ثیر قـرار دهـد و از آن  أفتاري و سازمانی مدیران را تحت تهاي شخصیتی و ر تواند تمامی ویژگی   می

منظـور افـزایش    باشد، بـه  کارگیري سبک رهبري تیمی مدیر می  هر ب ثیرگذار د أ عاملی ت  ،ذهنیت فلسفی مدیر  
  . سطح عملکرد مدیران در گزینش مدیران باید ذهنیت فلسفی آنان را در نظر گرفت
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یـت  ثیر آمـوزش ذهن أید تؤم) 1387( که تحقیقات قبلی از جمله تحقیق ابوترابی        با توجه به این    همچنین،
منظـور   یران بـه هاي آموزش ذهنیت فلسفی براي مد    ، برگزاري دوره  باشد فلسفی در افزایش این خصیصه می     
 .شود ارآیی و اثربخشی آنان پیشنهاد میافزایش ذهنیت فلسفی و افزایش ک

 
 
  منابع

 سازمانی هنرستان هاي فنی ثیر آموزش ذهنیت فلسفی مدیران بر جو     أبررسی ت  .)1387(ابوترابی، روزیتا   
 . مشهددانشگاه فردوسی  علوم تربیتی، کارشناسی ارشدنامه پایان، رانه مشهداي و کاردانش دخت و حرفه

  بررسی میزان حاکمیـت ابعـاد روح فلـسفی مـدیران آمـوزش متوسـطه شـهر         .)1372(اسحاقیان، مهدي   
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگاناصفهان

: بهرنگـی، تهـران  محمدرضـا  ، ترجمه یریت آموزشیذهنیت فلسفی در مد   .)1374( اسمیت، فلیپ جی    
  .انتشارات کمال تربیت

و  ، ترجمـه غالمرضـا احمـدي     نظارت و راهنمایی آموزشی در مـدارس امـروز         .)1379 (اولیوا، پیتر اف  
  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان: سعیده شهابی، اصفهان

نامـه   ، پایـان ارآیی مـدیران مـدارس شـهر دامغـان    ثیـر ذهنیـت فلـسفی بـر کـ         تأ. )1376( بندلی زاده، نادر  
  .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز

هـاي تـازه در    فـصلنامه اندیـشه  ،  رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکـرد آنـان    .)1385( بهاري، سیف اله  
  .، سال اول، شماره چهارمعلوم تربیتی

ی مدیران آموزشی و میزان بهره گیـري از مـشارکت   بررسی رابطه ذهنیت فلسف   .)1385(خزاعی، هادي   
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهراننامه  پایان، معلمان در مدارس متوسطه  اردبیل

:  پارسـائیان و سـید محمـد اعرابـی، تهـران     علی ، ترجمه مبانی رفتار سازمانی  .)1383(پی  . رابینز، استیفن 
  .انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی

، بررسی تاثیر ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی بر روي دبیران متوسـطه شـهرآمل      .)1385(رع، مرتضی   زا
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