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چکیده:
شخصیتي  ويژگي هاي  با  فلسفي  ذهنیت  بین  رابطه  بررسي  حاضر،  پژوهش  هدف 
کارآفرينانه مديران و معاونان مدارس است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از 
نظر روش، توصیفي ـ  همبستگي است. جامعه آماري پژوهش، تمامي مديران و معاونان 
که   )N=240( است  شده  نظرگرفته  در  ارومیه  شهر   92-93 سال  متوسطه  مدارس 
به  و  شدند  انتخاب  نمونه  به عنوان  نفر   148 تعداد  تصادفي  نمونه گیري  از  استفاده  با 
پرسشنامه هاي ذهنیت فلسفي و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه پاسخ دادند. براي 
تعیین روايي پرسشنامه ها از نظرات متخصصان استفاده شد و پايايي آنها با استفاده از 
به دست آمده  يافته هاي  به ترتیب 0/77 و 0/85 محاسبه شد.  آلفاي کرونباخ  فرمول 
با استفاده از روش تحلیل همبستگي کانوني نشان داد که ابعاد ذهنیت فلسفي رابطه 
معناداري با ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه مديران و معاونان دارند. تحلیل کانوني 
دو مجموعه معنادار بین ذهنیت فلسفي و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را نشان داد 
که در اين مجموعه، ابعاد جامعیت، تعمق و انعطاف پذيري رابطه معناداري با خالقیت، 
مخاطره پذيري، نیاز به توفیق و جايگاه کنترل داشتند. به طورکلي مي توان نتیجه گرفت 
هر چقدر مديران و معاونان از ذهنیت فلسفي بااليي برخوردار باشند توان کارآفريني نیز 

در آنها افزايش مي يابد.
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مقدمه

قرآن کريم در سوره االعراف، آيه 179 با ظرافتي تمام به بیان الگوي تفكر انسان مي پردازد 
و آن الگويي است که »دل ها را به درك و معرفت، چشم ها را به بصیرت و گوش ها را به شنوايي 
حقیقت برساند«. الگوي تفكر انسان هر اندازه محدودتر و تنگ نظرانه تر باشد، انسان قادر است تا 
فراتر از امور جزيي مربوط به يک پديده را ببیند و پیوند صحیح روابط آن جزء را با ساير اجزا و کل 
درك کند )منصف افشار،1390(. ضرورت تفكر تا اين حد است که هر انسان يا مديري در جريانات 
روزمره زندگي با مشكالت و دشواري هايي رو به روست که براي آن نیازمند تفكر و تصمیم گیري 
است. مديري که تفكر نكند خطرناك است و هیچ مديريتي را نمي توان يافت که بدون تفكر و 
و  )طالب پور  باشد  کرده  کسب  مستمري  موفقیت  و  باشد  داشته  تصمیم گیري صحیحي  تحلیل، 

همكاران 1384(. 
تفكر منطقي پايه و اساس عملكرد مديريت است و يک مدير بايد براي شناسايي مشكالت و 
تشخیص راه حل هاي مناسب از تفكر منطقي استفاده کند و داراي ويژگي هاي تفكر منطقي باشد 
)Mohammadi & Youzbashi, 2012(. بنابراين، مدير تحصیل کرده و آگاه و با تفكر منطقي 

است که توان مقاومت در مقابل فشارهاي آني، پرهیز از تصمیم گیري شتابزده و رفتار هاي احساسي 
را دارد و با رفتاري هوشمندانه، شكیبايي و انعطاف پذيري اطالعات موجود را نظم داده و برخوردي 
انبوه جمع آوري اطالعات گرفتار نمي کند. بديهي است  منطقي با مشكالت مي کند و خود را در 
مديريت سازمان با چنین صفاتي در باال بردن اثربخشي و کارايي عملكرد، برنامه ها و ارتباطات 
چند جانبه، بین افراد و کل سازمان و تعمق نگري و دقت و نظم اطالعات، توجه به اصول اساسي 
قوانین و  تنها جمع آوري  قرار مي دهد. مديريت  را مدنظر  ثبات بخشیده و آن  انديشه خود  را در 
مقررات براساس اصول و استدالل هاي علمي نیست، بلكه الزمه مدير موفق بودن، برخورداري از 
ذهنیت فلسفي است. به طورکلي، فرد داراي ذهنیت فلسفي تمام اعمال و رفتار و قضاوت هاي خود 
با نشانه هاي ذهنیت فلسفي محک مي زند )بهاري، 1385(. ذهنیت فلسفي مانند روح فلسفي  را 
داراي خصوصیاتي است که در رفتار و طرز فكر فیلسوف، در برخورد وي با ديگران، روبه رو شدن 
با مشكالت و به طورکلي در تمام شئون زندگي وي به چشم مي خورد که باعث تمايز او از ديگران 
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مي شود. اسمیت1 )1990( براي ذهنیت فلسفي سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذيري را پیشنهاد 
مي کند و ادعا مي کند که هر کدام از ابعاد داراي چهار ويژگي هستند که در زير به آن اشاره مي شود. 
با هم  را در يک زمینه وسیع  اين است که فرد: 1. موارد خاص  جامعيت2: نشانه هاي آن 
مرتبط مي سازد؛ 2. در برخورد با مسائل رابطه آنها را با هدف هاي اساسي يا ايده آل ها و آرمان هايي 
که تحقق آنها در آينده امكان دارد در نظر مي گیرد؛ 3. براي نظريات قابل تعمیم تالش مي کند اما 
چنین نظرياتي را از مطالعه همه جزيیات و جمع آوري خصوصیات مشترك آنها استخراج نمي کند. 
بلكه از طريق بررسي و تحلیل چند مورد، قاعده کلي درست مي کند که به طور وسیع همه جنبه هاي 

اين امور را تبیین کند؛ 4. در مقابل عقايد و افكار مختلف سعه صدر نشان مي دهد. 
تعمق3: نشانه هاي اين بعد شامل اين است که فرد : 1. اموري را که براي ديگران مسلم فرض 
مي شود مورد پرسش قرار مي دهد؛ 2. از راه ژرف انديشي جنبه اساسي مسائل را تشخیص مي دهد 
آنچه مي بیند چیز هاي  از  را مشخص مي کند؛ 3.  آنها  با هر نظريه، اصول و مباني  برخورد  و در 
نامحسوس را استخراج مي کند و به معاني تلويحي و ربط امور حساس است؛ 4. در اجراي تعمق، از 
روش فرضیه اي قیاسي به جاي روش استقرايي استفاده مي کند. به اين گونه که فرد ضمن برخورد 
با يک يا چند مورد به تدوين فرضیه مي پردازد و در شرايط خاصي فرضیه را به عنوان امر کلي به 

موارد گوناگون تعمیم مي دهد. 
انعطاف پذيري4: نشانه هاي اين جنبه از ذهن فلسفي عبارتند از اينكه فرد: 1. دچار جمود 
ارزيابي  بگیرد  قرار  آنها  منابع  تاثیر  اينكه تحت  بدون  را  افكار  و  عقايد   .2 نمي شود؛  روانشناختي 
مي کند؛ 3. مسائل را از جهات متعدد مورد بررسي قرار مي دهد و میان امور متضاد و متناقض فرق 
مي گذارد؛ 4. در قضاوت ها جنبه احتیاط را رعايت مي کند و از قطعي و يقیني کردن عقايد پرهیز 
مي کند. به طورکلي فرد داراي ذهنیت فلسفي، تمامي اعمال و رفتارهاي خود را با شاخص هاي فوق 

محک مي زند )شريعتمداري،1391(. 
بدون شک ويژگي بارز عصر حاضر، تغییر و تحولي است که در تمام شئون اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي جامعه در حال وقوع است و بنیان ها و ساختارهاي سازمان اجتماعي را دگرگون مي سازد. 
تغییر و تحول  براي پذيرش  را  تنها زمینه ذهني، علمي و پژوهشي الزم  نه  آموزشي،  نظام هاي 
فراهم مي آورند، بلكه مهم تر از آن، خود پرچم دار و قافله ساالر جريان گسترده تغییر و تحول به شمار 

1. Smith
2. Comprehensiveness
3. Penetration 
4. Flexibility 
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مي آيند. بنابراين، توجه به اصل تغییر و تحول از اساسي ترين اصول طراحي هرگونه اصالحات و از 
جمله تاکید بر کارآفريني در نظا م هاي آموزشي است. کارآفريني در نظام آموزشي، فرآيند منظم و 
مستمري است که به شناسايي و بهر ه برداري موثر از تمامي منابع دروني و بیروني نظام آموزشي و 

ايجاد فرصت هاي جديد ياددهي و يادگیري منجر مي شود. 
از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشي کشورهاي    کارآفريني موضوعي است که 
جهان قرار گرفت، زيرا در حال حاضر در عرصه جهاني، افراد خالق و مبتكر به عنوان کارآفرينان 
منشاء تحوالت بزرگي در زمینه صنعتي، تربیتي و خدماتي شده اند. در سال هاي اخیر با توجه به 
مشكالت و چالش هاي پیش روي نظام هاي اقتصادي و اجتماعي، نظیر نرخ باالي بیكاري، نظام 
آموزشي ما بیش از پیش نیاز به آن دارد تا به سمت کارآفريني و نهادينه کردن آن در جامعه حرکت 
کند )پورقاز، کاظمي و محمدي، 1390(. بر اساس مطالعات انجام گرفته اين نتیجه به دست آمده که 
آموزش و پرورش مي تواند از ابتداي کودکي به طور جدي و حساب شده موجبات کسب مهارت هاي 
الزم کارآفريني دانش آموزان در سطوح تحصیلي را به اقتضاي سن و شخصیت آنها فراهم سازد. 
کارآفرينانه  ويژگي هاي شخصیتي  با  نوآوري  مبناي  بر  که  آموزشي  مديران  که  نیست  معلوم  اما 
استخدام نشده اند، بتوانند مدارس را جهت نیل به اهداف خود هدايت کنند )بهرنگي و طباطبايي، 
1388(. به اين منظور در سطح نظام آموزشي و به ويژه مدارس با به کارگیري مديراني کارآفرين و 
خالق مي توان بستر و فرصت مناسب و مقتضي را براي رشد روحیه کارآفريني در محیط مدارس 
فراهم کرد و از اين طريق به روند حاکم شدن روحیه کارآفريني و فرهنگ کارآفرينانه بر کل جامعه 

کمک کرد )پورقاز، کاظمي و محمدي، 1390(. 
داگالس لوبر1، از صاحب نظران کارآفريني، بر اين باور است که سه دسته عوامل باعث توسعه 
ويژگي هاي  و  بیروني  محیط  درون سازماني،  عوامل  از:  عبارتند  که  مي شوند  سازماني  کارآفريني 
ارتقاي کارآفريني سازماني داشته  تاثیري مهم در  نیز مي تواند  شخصیتي. ويژگي هاي شخصیتي 
باشد )لوبر، 1998؛ به نقل از محمدي، احمدي، شايان جهرمي، 1390(. صاحب نظران علم مديريت 
کنار عوامل  در  را  آن  و  تلقي کرده  موفقیت سازمان  در  تاثیرگذار  را عامل  ويژگي شخصیت  نیز 
سازماني و عوامل محیطي مورد توجه قرار داده اند. آنان بر اين باورند که کارکنان بايد واجد دو 
است  کافي  تخصص  و  دانش  داشتن  معناي  به  که  تخصصي  ساخت  يكي  باشند:  مهم  ويژگي 
به  اعتماد  مانند  خاص شخصیتي  ويژگي هاي  داشتن  معناي  به  که  ساخت شخصیتي  ديگري  و 
احمدي،  محمدي،  از  نقل  به  )Digman, 2002؛  است  و...  کنترل  کانون  ريسک پذيري،  نفس، 

1. Douglas Lober
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شايان جهرمي، 1390(. ويژگي هاي شخصیتي، تناوب و تكرار رفتارهاي انسان را توضیح مي دهند 
و به فهم اين مطلب  کمک مي کنند که چرا در موقعیتي يكسان، انسان ها به شیوه هاي متفاوت 
رفتار مي کنند. تقريبًا همه نويسندگاني که درباره  کارآفريني و کارآفرينان قلم زده اند اذعان  داشته اند 
که کارآفرينان ويژگي هاي خاصي دارند که آنها را از افراد معمولي متمايز مي سازد )حسیني خواه، 
1387(. پژوهشگران فهرست هاي متعددي از انواع ويژگي هاي شخصیتي ارائه کرده اند که در اينجا 

به شش مشخصه اصلي که مورد توافق همگان است، اشاره مي شود:

نياز به توفيق

انگیزه موفقیت به عنوان تمايل فرد به کسب هدف بر اساس مجموعه اي از استانداردهاست. 
توفیق طلبي، بیانگر میل مداوم براي دستیابي به سطوح باالي کارايي، براي رسیدن به يک استاندارد 
باال، براي انجام کار بهتر نسبت به آنچه در گذشته انجام شده و به دست آوردن خودانگیختگي در 
باالترين حد است )Matthews, 2010(. مک کله لند در پژوهش هاي خود چنین نتیجه گیري کرد 
که نیاز به توفیق در افرادي که فعالیت هاي اقتصادي خود را آغاز مي کنند، باالتر است. اين افراد 
مايل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترس و همچنین نسبت 
به عملكرد خود، به باز خورد مكرر و منظم نیاز دارند. اين افراد ترجیح مي دهند شخصًا مسئولیت حل 
مشكالت، تعیین اهداف و دستیابي به آنها را از طريق تالش شخصي خود بر عهده گیرند. به طور 
خالصه وي استدالل مي کند که افرادي که نیاز به توفیق بسیار بااليي دارند، داراي ويژگي هاي 

زير هستند:
1. مسئولیت شخصي براي تصمیم گیري را ترجیح مي دهند. 

2. مخاطره پذيري آنها متوسط است. 
3. به دريافت بازخورد از نتايج تصمیمات خود عالقه مند هستند. 

نیاز به توفیق در افرادي وجود دارد که در فعالیت هاي کارآفرينانه موفق هستند. در واقع نیاز به 
توفیق افراد را تحريک مي کند تا کارآفرين شوند و کارآفرينان آينده نگري را که شرکت هاي جديدي 
تاسیس کرده باشند نیز به سوي رشد هدايت مي کند. مک کله لند در پژوهش هاي خود نتیجه گیري 
مي کند که نیاز به توفیق، انگیزه اصلي توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در تصمیم گیري فرد 

براي کارآفرين شدن تاثیر بسزايي دارد )احمد پور دارياني، 1381(. 
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جايگاه کنترل

عقیده فرد به اينكه وي تحت کنترل وقايع خارجي يا داخلي است را مرکز کنترل مي نامند. 
بیشتر کارآفرينان را داراي مرکز کنترل دروني توصیف کرده اند. افراد با مرکز کنترل بیروني بر اين 
باورند که وقايع خارجي که خارج از کنترل آنهاست، سرنوشت آنها را تعیین مي کند. به عبارت ديگر 
کارآفرينان موفق، به خود ايمان دارند و موفقیت و شكست را به سرنوشت، اقبال يا نیروهاي مشابه 
نسبت نمي دهند. به عقیده آنها شكست ها و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در 
نتايج عملكردهايشان موثر مي دانند. به عقیده روتر1، هرگاه شخصي بازخوردي را مشاهده کند که 
به طور کامل ناشي از عملكرد وي نباشد، پیامد آن را به بخت يا اقبال نسبت داده و آن را تحت 
کنترل ديگران داشته يا اصواًل به علت پیچیدگي فراوان نیروهاي محیطي آن را غیر قابل پیش بیني 
تصور مي کند. هرگاه فرد رويدادي را به اين صورت تحلیل کند به کنترل بیروني اعتقاد دارد و 
چنانچه شخصي آن رخداد را پیامد رفتار و ويژگي هاي دائمي خود بداند به کنترل دروني معتقد است 
)احمدپور دارياني، 1381(. افراد داراي مرکز کنترل دروني، رويدادهاي زندگي را به نتايج مهارت ها 

 .)Arslan, Dilmac & Hamarta, 2009( و رفتارهاي خود نسبت مي دهند

ريسك پذيري

ريسک پذيري به تمايل فرد در نشان دادن خطر يا دوري از خطر هنگامي که با موقعیت هاي 
است  عبارت  ديگر  در جاي  و   )Gurol & Atsan, 2006( دارد  اشاره  مواجه مي شود،  خطر ناك 
هنگام  شوند.  مهار  شخصي  تالش هاي  طريق  از  مي توانند  که  معتدل  مخاطره هاي  پذيرش  از 
در نظر گرفتن هرگونه مخاطره، دو عنصر در ايجاد اين مفهوم نقش دارند؛ يكي سطح درك فرد 
کارآفرين از مخاطره در آغاز هر فعالیت مخاطره آمیز و ديگري احتمال شكست در صورت ناموفق 
بودن آن فعالیت. مخاطره هايي که کارآفرينان در تاسیس و راه اندازي شرکت هاي خود مي پذيرند، 
متفاوت هستند. براي مثال آنها با سرمايه گذاري، مخاطره مالي را مي پذيرند و با ترك شغل خود، 
درحالي که  مي دانند،  مخاطره  عاشق  را  عادي،کارآفرين  مردم  مي شوند.  پذيرا  را  شغلي  مخاطره 
پژوهش ها نشان مي دهد که کارآفرين نوعًا چنین نیست. خواه زن باشد خواه مرد، شخصي است 
میانه رو که حساب شده مخاطره مي کند. او لزومًا در پي مخاطره اي نیست که خطر آن زياد باشد، 
بلكه مايل است مقدار متوسطي از مخاطره را براي شروع فعالیت اقتصادي بپذيرد و در اين حد 
حاضر مي شود پول، امنیت، شهرت و موقعیت خود را به مخاطره اندازد. هرگز اين طور نیست که 
1. Rotter
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تصور شود کارآفرينان قمار مي کنند، بلكه در اقدام به مخاطره بسیار حساب شده و با دقت عمل 
مي کنند و تمام تالش خود را به کار مي بندند تا احتماالت را به نفع خود تغییر دهند. بروکهاو پس 
نتیجه  پاداش در  اينگونه تعريف مي کند: احتمال دريافت  را  از پژوهش هاي خود، مخاطره پذيري 
موفقیت فعالیت پیشنهادي که شخص قبل از اينكه خود را در معرض پیامدهاي ناشي از شكست 
قرار دهد، آن را تعیین مي کند )احمد پور دارياني، 1381(. بنابراين خطر پذيري به حالتي گفته مي شود 
که فرد براي انجام کاري يا پذيرش مسئولیتي که احتمال شكست در آن وجود دارد، اعالم آمادگي 
مي کند. خطر کردن ممكن است به آگاهي فرد از موضوع بستگي نداشته باشد و حتي فرد از نتايج 

 .)Burns, 2001( و پیامدهاي احتمالي آن نیز بي اطالع باشد

 استقالل طلبي

استقالل طلبي با مرکز کنترل دروني کاماًل مرتبط است. رئیس خود بودن، يكي از قوي ترين 
و  دهد  انجام  خود  براي  و  خودش  شیوه  به  را  کارها  مي خواهد  او  است.  کارآفرين  فرد  نیازهاي 
کار کردن براي ديگران، براي او سخت است )دهقان پور فراشاه، 1381(. از اين رو میل به استقالل، 
پاداش ديگر  آزادي عمل،  بنابراين،  براي کارآفرينان معاصر است.  بسیار مهمي  انگیزشي  نیروي 

کارآفريني است )احمدپور دارياني و عزيزي، 1383؛ به نقل از مالكي، همايي و نوري، 1392(. 

خالقيت و نوآوري

Furnham & Bachtiar( خالقیت شامل توانايي خلق ايده ها و پاسخ هاي جديد و غیرعادي است 
,2008(. يا به وجود آوردن تلفیقي از انديشه و رهیافت هاي افراد يا گروه ها در يک روش جديد است 

)Luthans, 2005(. به طورکلي براي ارائه تعريف دقیقي از خالقیت، بايد ابتدا جايگاه نوآوري را 

مشخص کرد. نوآوري همانا ارائه محصول، فرآيند و خدمات جديد به بازار است و خالقیت نیرويي 
است که در پس نوآوري نهفته است. خالقیت ارتباط بین تصور و انديشیدن ايده هاي نو و ارائه 
محصول، فرآيند و خدمات نوآورانه است. هم نوآوري و هم خالقیت از اجزاي الينفک کارآفريني 
مي توان  که  است  ضروري  قدري  به  کارآفريني  در  نوآوري  وجود  دراکر  پیتر  گفته  به  و  هستند 
بار نمي آورد  به  نتیجه اي  نوآوري  نیز بدون  ندارد و خالقیت  ادعا کرد کارآفريني بدون آن وجود 

)احمد پوردارياني، 1381(. 
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تحمل ابهام

قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي 
ادامه حیات با دانش ناقص در باره محیط و تمايل به آغاز فعالیتي مستقل بي آنكه شخص بداند آيا 
موفق خواهد شد يا خیر. به نظر مي رسد کارآفرينان به مراتب بیش از مديران شرکت ها، قدرت 
تحمل ابهام را داشته باشند. کارآفرينان بدون اينكه احساس تهديد يا ناراحتي کنند قادرند تا به طور 
روبه رو شوند  و غیر شفاف  ناقص، غیر قطعي، سازمان نیافته  اطالعات مبهم،  و  با شرايط  اثربخش 
آنها مي شود  انگیزش  ابهام، سبب  تغییر دهند؛ در واقع  به نفع خود  را  آنها  ابهامات  و ضمن رفع 

)احمد پور دارياني، 1381(. 

پيشينه پژوهش

شايان ذکر است که درباره ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينان و ذهنیت فلسفي قباًل پژوهش هايي 
انجام شده است، ولي در جريان بررسي پیشینه متغیرهاي مذکور، پژوهشي مشاهده نشد که هر دو 
مولفه را با هم در نظر گرفته باشد. آنچه ذکر خواهد شد گزيده اي از پژوهش هايي است که با مطالعه 
حاضر به نحوي مرتبط است.  هاشمي )1372( در پژوهشي، تاثیر ابعاد ذهنیت فلسفي مديران را بر 
چگونگي انجام وظايف مديريتي بررسي کرده است. نتايج پژوهش نشان داد که مديران با ذهنیت 
فلسفي باال نسبت به مديراني که ذهنیت فلسفي پايین داشتند، عملكرد بهتري در انجام وظايف 
مديريتي از خود نشان مي دادند. يادگاري خنداني )1379( در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که 
بین ذهنیت فلسفي مديران و عملكرد آنان رابطه وجود دارد و مديراني که داراي ذهنیت فلسفي 
هستند در انجام وظايف مديريتي تواناترند. همچنین نتايج پژوهشي نشان داد که بین ذهن فلسفي 
مديران و کارايي آنان رابطه وجود دارد و میان ويژگي هاي سن، جنس و رشته تحصیلي مديران 
با ذهنیت فلسفي آنها تفاوت معناداري مشاهده نشد )بندلي زاده، 1376(. کمیلي اصل )1381( در 
پژوهشي با عنوان »بررسي تاثیر ذهنیت فلسفي مديران شرکت هاي تابعه و وابسته وزارت نیرو بر 
آنها موثر  نتیجه مي گیرد که ذهنیت فلسفي مديران بر عملكرد کارکنان  آنها«  عملكرد کارکنان 

است. 
سیف هاشمي و رجايي  پور )1383( در پژوهش خود پي بردند که بین ذهنیت فلسفي و میزان 
با توجه به  خالقیت مديران رابطه وجود دارد. همچنین میان ذهنیت فلسفي با خالقیت مديران 
ويژگي هاي دموگرافیک تفاوت معناداري مشاهده نشد. بهاري )1385( در پژوهشي تحت عنوان 



115

ران
یگ

و د
ان 

جر
مها

از 
بهن

 | .
ي ..

صيت
شخ

ي 
ي ها

ژگ
 وی

ي با
سف

ت فل
هني

ن ذ
ميا

طه 
 راب

سي
رر

- ب
6 

اله
مق

رابطه بین ذهنیت فلسفي مديران با عملكرد آنان به اين نتايج دست يافت که میان ذهنیت فلسفي 
با عملكرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد. در عین حال ذهنیت فلسفي در مردان و زنان تفاوت 

معناداري ندارد. 
روابط  انساني  با  مديران  فلسفي  ذهنیت  بین  که  داد  نشان   )1965( اسمیت  پژوهش  نتايج 
مطلوب و میزان خالقیت مديران و نیز با روحیه کارکنان رابطه مستقیم دارد. در اين پژوهش بین 
ويژگي هايي مانند سن، سنوات خدمت و تحصیالت مديران با ذهنیت فلسفي آنها تفاوت معناداري 
ديده  نشد، اما تفاوت معناداري میان متغیر خالقیت با جنس ديده  شد. بولینگر )2002( در پژوهشي 
تحت عنوان »بررسي میزان ذهنیت فلسفي مديران آموزشي بر عملكرد کارکنان آنها در مدارس 
و  انعطاف پذير  عمیق،  جامع،  تفكر  داراي  که  مدارسي  مديران  که  رسید  نتیجه  اين  به  شیكاگو« 
انتقادي باشند، نسبت به مديراني که فاقد اين کیفیات هستند، تاثیر متفاوتي بر کارکنان خود دارند. 
نتايج پژوهش جاويدي و ابوترابي )2009(، نشان داد که بین ذهنیت فلسفي مديران با روحیه، رابطه 
اعتماد سازي  میزان  همچنین  و  بي تفاوتي  و  بي توجهي  و  توجه  میزان  مخالفت،  میزان  صمیمي، 
معلمان رابطه وجود نداشت و تنها ذهنیت فلسفي مديران با میزان عالقه مندي معلمان به شغل را 
افزايش مي داد. امیر تاش، آبكار و مظفري )2011(، در پژوهشي تحت عنوان »بررسي رابطه بین 
ذهنیت فلسفي و عملكرد آموزشي اعضاي هیات علمي رشته تربیت بدني« به اين نتیجه دست 
يافتند که رابطه مستقیمي بین ابعاد ذهنیت فلسفي با عملكرد آموزشي اعضاي هیات علمي وجود 
دارد. همچنین متغیرها و ابعاد ذهنیت فلسفي در پیش بیني و تغییرات در اثر بخشي ساختار سازماني 
بیش از 34 درصد مشارکت دارند. جزايري ناصري و همكاران )2012( در پژوهشي تحت عنوان 
»مطالعه رابطه بین ذهنیت فلسفي و جو سازماني مدارس بجنورد« به اين نتايج دست مي يابند که 
بین ذهنیت فلسفي با جو سازماني رابطه وجود دارد و همچنین مشخص شد مديراني که از ذهنیت 

فلسفي برخوردارند سعي مي کنند جو سازماني را بهتر نگه دارند. 
امین بیدختي، عبدالملكي و محمدي کمسرخ )1387( پژوهشي با عنوان »بررسي رابطه خالقیت 
دبیرستان شهرستان  و  راهنمايي  ابتدايي،  مقطع  مدارس سه  مديران  در  فلسفي  میزان ذهنیت  و 
از آن بود که رابطه معنادار، مثبت و مستقیمي  يافته هاي پژوهش حاکي  انجام دادند و  سنندج« 
میان خالقیت و ذهنیت فلسفي  و ابعاد آن )جامعیت، تعمق و انعطاف پذيري( وجود دارد. دمرچیلي 
و رسول نژاد )1387( در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه ذهنیت فلسفي با میزان خالقیت اعضاي 
هیات علمي دانشگا  ه هاي آزاد استان زنجان به اين نتايج دست يافتند که میان ذهنیت فلسفي با 
میزان خالقیت اعضاي هیات علمي رابطه وجود دارد. بین سه شاخص ذهنیت فلسفي با خالقیت 
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نیز رابطه وجود دارد. همچنین در رشته هاي علوم انساني و علوم پايه میان ذهنیت فلسفي با میزان 
از زنان گزارش شده است.  خالقیت رابطه ديده نشد و به عالوه ذهنیت فلسفي در مردان بیشتر 
بدري، لیاقت دار، عابدي و جعفري )1385( در پژوهشي با عنوان »بررسي قابلیت هاي کارآفريني 
در  دانشجويان  کارآفريني  قابلیت هاي  که  رسیدند  نتايج  اين  به  اصفهان«  دانشگاه  دانشجويان 
زمینه هاي استقالل طلبي، کنترل دروني، انگیزه پیشرفت و خالقیت باالتر از حد میانگین بود. اما 

نمرات ريسک پذيري از متوسط نمره معیار پايین تر بود. 
جهانگیري و کالنتري ثقفي )1387( در مطالعه اي موردي در شرکت مخابرات ايران، به بررسي 
و سنجش ويژگي هاي کارآفريني مديران پرداخته و مشخصه هايي از قبیل انعطاف پذيري، پشتكار، 
فرصت طلبي، قاطعیت، اعتماد به نفس، ريسک پذيري و درونگرايي را جزء جدايي ناپذير شخصیت 
مديران کارآفرين معرفي کردند. مشخص شد که هیچ ارتباطي میان کارآفرين بودن مديران و سابقه 
ويژگي هاي  رابطه  بررسي  پژوهش  نتايج  است.  نداشته  وجود  آنها  سازماني  پست  و  جنسیت  کار، 
کارآفرينانه مديران با اثربخشي آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان نشان داد بین ويژگي هاي 
شخصیتي کارآفريني و اثربخشي مديران متوسطه رابطه معناداري وجود ندارد )بهرنگي و طباطبايي، 
1388(. نتايج پژوهش »بررسي ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم« 
میان  در  دروني  کنترل  و  توفیق طلبي، ريسک پذيري، خالقیت  ابهام،  روحیه تحمل  نشان مي دهد 
بیشتر دانشجويان در سطح باال و روحیه استقالل طلبي در سطح پايین بوده است )واحدي، مرادنژادي، 
شريف زاده و شريفي، 1388(. نتايج پژوهش »بررسي رابطه شیوه هاي تفكر و ويژگي هاي شخصیتي 
کارآفريني مديران مدارس« نشان داد شیوه تفكر غالب در میان مديران، تفكر برونگراست. همچنین 
در میان ويژگي هاي شخصیتي کارآفريني، ويژگي توفیق طلبي باالترين میانگین را به خود اختصاص 
داده است. و در اين میان بین شیوه تفكر درون نگر با استقالل طلبي مديران مدارس رابطه معناداري 
مشاهده شد. همچنین تمام شیوه هاي تفكر به جز تفكر درون نگر با توفیق طلبي مديران مدارس رابطه 

معناداري داشتند )پورقاز، کاظمي و محمدي، 1390(. 
در  موفقیت  و  روانشناختي  ويژگي هاي  میان  »رابطه  عنوان  با  پژوهشي  در   )2007( نوراهیدا 
با  و کنترل  دروني(  ) توفیق طلبي  روانشناختي  متغیر  دو  يافت که  زير دست  نتايج  به  کارآفريني« 
تحت  پژوهشي  در   )2011( کريِكس  و  فاسن  کالیندو ،  دارند.  معنادار  رابطه  کارآفريني  موفقیت 
اين  به  ماندن«  و  خود اشتغال شدن  براي  تصمیم گیري  با  شخصیتي  ويژگي هاي  »رابطه  عنوان 
نتايج دست يافت که ويژگي هاي مخاطره پذيري و جايگاه کنترل بیشترين تاثیر را در نمونه مورد 
بررسي داشته اند. آقاجاني و عباسقلي پور )2012( در پژوهشي تحت عنوان »بررسي بین ويژگي هاي 
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دموگرافیک در روحیه کارآفريني دانشجويان« به اين نتايج دست يافتند که به جز متغیر سن ديگر 
متغیرها مثل جنسیت، تاهل، استخدام، ترتیب تولد و سطح سواد والدين رابطه معناداري با روحیه 

کارآفريني نداشته اند. 
با توجه به مباحث مطرح شده بايد اضافه کرد که تنها شرط نظام آموزشي براي بقا و اثربخش 
بودن، به کارگیري منابع انساني است که از ويژگي هاي کارآفرينانه بهره مند باشد. در اين میان نقش 
مديراني که از ذهن فلسفي بااليي برخوردارند بر کسي پوشیده نیست؛ يعني مديري که همگام با 
پیشرفت روزافزون جامعه بتواند برنامه ريزي کند، قدرت جمع بندي، پیوند دادن مدارك و شواهد و 
پرورش خالقیت را دارد ) بهاري، 1385(. از اين رو الزمه مديريت يک مدير، تفكر صحیح است تا 
بتواند اصول و مباني را به  عنوان راهنما در اعمال خود به کار گیرد. شايد بتوان گفت که نقش يک 
مدير مانند نقش يک کارگردان است که هنگام به تصوير کشیدن اثر خود به طور جامع و عمیق 
همه جوانب کار را نگاه مي کند و همه اجزاي صحنه را به صورت يک کل مورد توجه قرار مي دهد. 
مدير آموزشگاه نیز هنگام برنامه ريزي براي مدرسه ابتدا بايد تمام عناصر آموزشي مانند مربیان، 
دانش آموزان، مواد و فضاي آموزشي را شناسايي کند و اهداف کلي را مشخص و در راستاي آن 
هدف هاي خاص را هماهنگ و مرتبط سازد تا تحقق هدف کلي سست نشود. از آنجا که مديران 
نقش اساسي در پرورش ذهنیت فلسفي معلمان و دانش آموزان دارند بايد خود داراي اين ويژگي 
باشند. به طور کلي ذهنیت فلسفي ياري کننده فرد در تفكراتش است )هاشمي، 1372(. از آنجا که 
مدير راس هرم سازماني و جزء الينفک آن است، داشتن اين خصوصیات نقش حساس تري دارد 
و نظر به اين كه در جهان امروز تعلیم و تربیت به عنوان اساسي ترين عامل رشد و توسعه فرهنگي، 
سیاسي و اقتصادي و اجتماعي جامعه اهمیت بسزايي دارد )بهاري، 1385(، مديري که از خوي 
مولفه هاي  به کل  مربوط  در تصمیم گیري هاي  استفاده مي کند، مي تواند  تفكرات شان  در  فلسفي 
سازمان کمترين خطا را مرتكب شود و ارتباط معقولي میان جامعه و سازمان برقرار کند، موقتي 
بودن امور را تحمل مي کند و نظريه تازه را مورد توجه قرار مي دهد و هیچگاه داراي کمبود و تحجر 
نیست. در اين میان مديران مدارس به ويژه مديران مدارس متوسطه به سبب نقشي که در اين 
مقطع تحصیلي دارند همواره با چالش هاي به مراتب گسترده تر و مهم تر مواجه هستند که عبور از 
میان امواج سنگین اين چالش ها براي مديري میسر است که از ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه 
برخوردار باشد. يعني بتواند خالق فكر کند، ابهامات موجود را در مدرسه حل و منحل کند، از قدرت 
موفقیت طلب  تفكر  و  باشد  مسلط  خود  کنترل  جايگاه  بر  باشد،  برخوردار  معقولي  مخاطره پذيري 
ثبات سازماني،  براي تصمیم گیري منطقي،  الگوي فكري  اين  باشد. رشد  استقالل طلب داشته  و 
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افزايش روحیه، مشارکت و آينده نگري در برنامه ريزي به مديريت کمک مي کند تا از فروپاشي فرد، 
کارکنان و سازمان جلوگیري کند. 

نمودار )1( مدل مفهومي پژوهش را نشان می دهد:

١١ 
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نمودار 1: مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومي پژوهش

ارتباط میان ذهنیت  اين است که  دنبال  به  بیان شد پژوهش حاضر  به مطالبي که  توجه  با 
فلسفي با ويژگي هاي شخصیتي کارآفريني را بررسي کند. به ويژه اين پژوهش در پي روشن کردن 
اين موضع است که براي فهم و تبیین رابطه بین دو مجموعه از متغیرهاي مورد بررسي، يعني 
ذهنیت فلسفي )جامعیت، تعمق و انعطاف( و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه )خالقیت، ريسک، 
نیاز به توفیق، استقالل دروني و ابهام( چند بعد اين روابط احتمالي ضروري است. پرسش اصلي اين 
پژوهش عبارت است از: آيا ابعاد ذهنیت فلسفي قادر به پیش بیني ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه 
مديران و معاونان است؟ و اينكه چند بعد به منظور روشن کردن رابطه احتمالي بین دو مجموعه 
از متغیرهاي پژوهش الزم است؟ به اين ترتیب فرضیه پژوهش به اين صورت بیان مي شود که: 
میان ابعاد ذهنیت فلسفي و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه مديران و معاونان رابطه وجود دارد. 

روش پژوهش

از نوع همبستگي بنیادي  روش اجراي پژوهش حاضر توصیفي و طرح پژوهشي همبستگي 
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يا کانوني1 است. جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را تمامي مديران و معاونان مدارس 
بودند،  به تحصیل  تحصیلي 1393- 1392 مشغول  در سال  که  ارومیه  ناحیه يک شهر  متوسطه 
نفر   144 تعداد  طبقه اي  تصادفي  نمونه گیري  روش  از  استفاده  با   .)N=240( مي دهند  تشكیل 
نهايت تعداد 137 پرسشنامه صحیح  به پرسشنامه ها پاسخ دادند که در  به عنوان نمونه پژوهش، 
جمع آوري شد. براي تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و آزمون هاي آماري 

مورد استفاده در اين مطالعه آزمون همبستگي پیرسون و همبستگي کانوني است. 

ابزارها

داده هاي مورد نیاز در اين پژوهش از طريق دو پرسشنامه استاندارد به شرح زير جمع آوري شد:
ذهنیت فلسفي: براي سنجش اين متغیر از پرسشنامه ذهنیت فلسفي مبتني بر مدل اسمیت که 
 Mohammadi & Youzbashi,( به وسیله میرسپاسي و سلطاني طراحي شده است، استفاده شد
2012(. اين پرسشنامه، حاوي پرسش هاي مربوط به مشخصات فردي از قبیل جنس، سن، سابقه 

خدمت، مدرك تحصیلي و رشته تحصیلي بوده است. اما قسمت دوم پرسشنامه مربوط به ذهنیت 
فلسفي است که از 60 گويه تشكیل شده است و سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذيري را مورد 
تا همیشه »5«  از هرگز »1«  پنج درجه اي  لیكرت  براساس طیف  گويه ها  قرار مي دهد.  سنجش 
تنظیم شده است. در مطالعه حاضر، روايي ابزار با در نظر گرفتن نظرات متخصصان مورد بررسي 
قرار گرفت و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترتیب براي مولفه هاي جامعیت، تعمق 
و انعطاف پذيري؛ 0/75، 0/76 و 0/79 به دست آمد که پايايي کل پرسشنامه برابر با 0/77 است. 

استاندارد شده  پرسشنامه  از  متغیر  اين  سنجش  براي  کارآفرينانه:  شخصیتي  ويژگي هاي 
ايران  در   )1377( احمد پور دارياني  سوي  از  که  »دارهام«  دانشگاه  کارآفريني  مرکز  بین المللي 
طراحي شد، استفاده شد )به نقل از پورقاز و همكاران، 1390(. قسمت اول اين پرسشنامه، حاوي 
سواالت مربوط به مشخصات فردي از قبیل جنس، سن، سابقه خدمت، مدرك تحصیلي و رشته 
تحصیلي بوده است. اما قسمت دوم پرسشنامه مربوط به ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه است 
که از 24 گويه تشكیل شده است که شش بعد خالقیت، تمايل به مخاطره پذيري، نیاز به توفیق، 
استقالل طلبي، جايگاه کنترل و تحمل ابهام را مورد سنجش قرار مي دهد. گويه ها براساس طیف 
لیكرت پنج  درجه اي از خیلي کم »1« تا خیلي زياد »5« تنظیم شده است. در مطالعه حاضر، روايي 
ابزار با در نظر گرفتن نظرات متخصصان مورد بررسي قرار گرفت و پايايي پرسشنامه با استفاده 

1. Canonical Correlation
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توفیق،  به  نیاز  مخاطره پذيري،  به  تمايل  خالقیت،  مولفه هاي  براي  ترتیب  به  کرونباخ  آلفاي  از 
استقالل طلبي، جايگاه کنترل و تحمل ابهام؛ 0/74، 0/86، 0/89، 0/70، 0/71 و 0/77 به دست 

آمد که پايايي کل پرسشنامه برابر با 0/85 است. 

يافته ها

قبل از بررسي رابطه متغیرهاي پژوهش، نتايج بررسي شاخص هاي چولگي و کشیدگي نشان 
داد که توزيع داده ها به صورت نرمال است. همچنین براي بررسي بیشتر نرمال بودن داده ها آزمون 
کالموگروف ـ اسمیرنف بر داده ها اجرا شد و معنادار نبودن نتايج آن نشانه نرمال بودن توزيع داده ها 

بود. در جدول )1( ماتريس همبستگي متغیرها گزارش شده است. 

جدول 1: ماتريس همبستگي متغیرهاي پژوهش

12345678متغيرشماره
1جامعيت1
1**0/32تعمق2
1**35/0**0/25انعطاف پذيري3
0/230/141*0/19خالقيت4
1**0/85**0/19**0/32**0/25ريسک پذيري5

1**0/82**0/69*0/130/21**0/17نياز به توفيق6

1**0/31**0/23**0/130/30-0/10-0/08استقالل طلبي7

1**0/120/23*0/19*0/17**0/38**0/29**0/32کنترل دروني8

1**0/050/24-0/16-0/06-0/02-0/02-0/02-0/09تحمل ابهام9

**p < 0 /01 *p 0/05
منبع: يافته های پژوهش

با توجه به جدول )1( رابطه بعد جامعیت با خالقیت در سطح 0/05 و با ريسک پذيري، نیاز 
به توفیق و کنترل دروني در سطح 0/01 مثبت و معنادار است )r=0/19 ،0/25 ،0/17 ،0/32(. اما 
 .)r=0/08 ،0/09( مولفه جامعیت رابطه معناداري را با استقالل طلبي و تحمل ابهام نشان نداده است
رابطه تعمق با خالقیت، ريسک پذيري و کنترل دروني در سطح 0/01 مثبت و معنادار است )0/29، 



121

ران
یگ

و د
ان 

جر
مها

از 
بهن

 | .
ي ..

صيت
شخ

ي 
ي ها

ژگ
 وی

ي با
سف

ت فل
هني

ن ذ
ميا

طه 
 راب

سي
رر

- ب
6 

اله
مق

r=0/23 ،0/32(. اما مولفه تعمق رابطه معناداري را با نیاز به توفیق، استقالل طلبي و تحمل ابهام 
نشان نداده است )r=0/13 ،-0/10 ،-0/02(. رابطه بعد انعطاف با ريسک پذيري، توفیق و کنترل 
رابطه  انعطاف  مولفه  اما   .)r=0/19  ،0/21  ،0/38( است  معنادار  و  مثبت   0/05 سطح  در  دروني 
معناداري را با استقالل و ابهام نشان نداده است )r=-0/13 ،-0/02(. براي بررسي رابطه مجموعه 
شخصیتي  ويژگي هاي  ابعاد  مجموعه  با  انعطاف پذيري(  و  تعمق  جامعیت،  )ابعاد  فلسفي  ذهنیت 
کارآفرينانه ) خالقیت، ريسک پذيري، نیاز به توفیق، استقالل طلبي، کنترل دروني و تحمل ابهام( 

از تحلیل همبستگي کانوني استفاده شد. در جدول )2( نتايج تحلیل کانوني گزارش شده است. 

جدول 2: نتايج تحلیل همبستگي کانوني رابطه مجموعه ذهنیت فلسفي با مجموعه ويژگي هاي 
شخصیتي کارآفريني

سطحمعناداريدرجهآزاديالمبدايويکلزواريانستبيينشدههمبستگيكانونيمقاديرويژهمجموعه

10/520/590/340/55180/000

20/130/340/120/84100/01

30/050/210/040/9540/20

منبع: يافته های پژوهش

و  مستقل  متغیرهاي  دوم  و  اول  مجموعه  براي  ويلكز  آماره المبداي   ،)2( به جدول  توجه  با 
وابسته به ترتیب برابر با 0/55 و 0/84 در سطح 0/001 معنادار است. بنابراين، با توجه به اين يافته 
مي توان نتیجه گرفت که فقط دو مجموعه معنادار از متغیرهاي مستقل و وابسته در داده ها وجود 
دارد. رابطه مجموعه اول 0/59 است. مجموعه اول ذهنیت فلسفي 0/34 درصد از تغییرات مجموعه 
اول ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تبیین مي کند. رابطه مجموعه دوم 0/34 است که مجموعه 
دوم ذهنیت فلسفي 0/12 درصد از تغییرات مجموعه دوم ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تبیین 
مي کند. همچنین با توجه به جدول )2(، مجموعه سوم رابطه معناداري ندارد. حال براي بررسي اينكه 
مجموعه اول و دوم متغیرهاي مستقل و وابسته از چه متغیرهايي تشكیل شده اند و نحوه ارتباط آنها 

چگونه است، در شكل )1( نتايج بررسي مجموعه هاي اول و دوم گزارش شده است. 
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شکل 1: بار کانوني، ضريب کانوني استاندارد شده، واريانس تبیین شده مجموعه هاي اول و دوم 
متغیرهاي مالک و پیش بین

کانوني  ضرايب  است،  کانوني  متغیر  با  متغیر  همبستگي  نشانه  کانوني،  بار   )1( شكل  در 
استاندارد شده، همانند ضرايب رگرسیون استاندارد شده در تحلیل رگرسیون هستند و نشان دهنده 
اهمیت متغیر در مجموعه هستند. مثاًل در مجموعه اول ذهنیت فلسفي، بعد قابلیت انعطاف پذيري 
با بارکانوني )0/81( و ضريب کانوني استاندارد شده )0/57( داراي بیشترين اهمیت و در مجموعه 
بار کانوني )0/76( و ضريب کانوني  با  اول ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه، بعد کنترل دروني 
بعد  فلسفي،  ذهنیت  دوم  مجموعه  در  است.  اهمیت  بیشترين  داراي   )0/82( استاندارد شده 
انعطاف پذيري با بار کانوني )0/56( و ضريب کانوني استاندارد شده )0/89( داراي بیشترين اهمیت 
 )-0/38( کانوني  بار  با  ريسک پذيري  بعد  کارآفرينانه،  ويژگي هاي شخصیتي  دوم  در مجموعه  و 
 )1( شكل  در  همچنین  است.  اهمیت  بیشترين  داراي   )-1/97( استانداردشده  کانوني  ضريب  و 
واريانس تبیین شده، میزان واريانسي است که هر مجموعه، متغیر کانوني مقابل را تبیین مي کند. 
اول مجموعه ذهنیت فلسفي0/52 درصد است.  واريانس استخراج شده متغیر کانوني  مثاًل میزان 
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مي کند.  تبیین  را  فلسفي  ذهنیت  واريانس  از  در صد  نیز 0/18  کارآفرينانه  ويژگي هاي شخصیتي 
میزان واريانس استخراج شده متغیر کانوني اول ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه 0/20 درصد و 
ذهنیت فلسفي نیز 7/11 درصد از تغییرات ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تبیین مي کند. میزان 
واريانس استخراج شده متغیر کانوني دوم مجموعه ذهنیت فلسفي 0/22 درصد است. ويژگي هاي 
شخصیتي کارآفرينانه نیز 2/64 درصد از واريانس ذهنیت فلسفي را تبیین مي کند. میزان واريانس 
استخراج شده متغیر کانوني دوم ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه 4/63 درصد و ذهنیت فلسفي 
نیز 0/55 از تغییرات ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تبیین مي کند. با توجه به شاخص هاي 
و  پیش بین  متغیرهاي  اول  بگیريم که مجموعه  نتیجه  و همپوشي مي توانیم  تبیین شده  واريانس 

مالك ارتباط خوبي با يكديگر دارند. 
فیدل  و  تاباچنیک  کانوني،  متغیرهاي  يا  مجموعه ها  در  معنادار  متغیرهاي  شناسايي  براي 
)2013( پیشنهاد مي کنند که بار کانوني0/30 و بیشتر هر متغیر نشانه معنادار بودن آن در مجموعه 
تعمق 0/78 و  فلسفي شامل  اول ذهنیت  معنادار در مجموعه  متغیرهاي  بنابراين،  خودش است. 
قابلیت انعطاف پذيري 0/81 است. در مجموعه اول ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه، متغیرهاي 
 0/76 دروني  کنترل  و   0/39 توفیق  به  نیاز   ،0/56 ريسک پذيري   ،0/41 شامل خالقیت  معنادار 
است. همچنین متغیرهاي معنادار در مجموعه دوم ذهنیت فلسفي شامل تعمق 0/56- و قابلیت 
انعطاف پذيري 0/56 است. در مجموعه دوم ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه، متغیرهاي معنادار 
فقط شامل ريسک پذيري 0/38- است. با توجه به اين يافته ها نتیجه مي گیريم که هر چقدر مديران 

و معاونان از ذهنیت فلسفي بااليي برخوردار باشند توان کارآفريني نیز در آنها افزايش مي يابد. 

نتيجه گيري

رابطه مثبت بعد جامعیت با ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه نشانه آن است که جامعیت به 
به کار  آتي و  به  آني  ارتباط مسائل  با زمینه اي وسیع،  ارتباط  به موارد خاص در  دلیل نگريستن 
بردن قوه تعمیم، ارتباط نزديكي با خالقیت، مخاطره پذيري، جايگاه کنترل و نیاز به توفیق دارد. 
به طورکلي مديران و معاوناني که از ذهنیت فلسفي برخوردارند، به علت اينكه از نیروي جامعیت در 
افكار خود استفاده مي کنند، مسائل را از زاويه اي ديگر مي بینند و از قوه خالقیت ترکیبي استفاده 
مي کنند. همچنین مي توان علت رابطه مثبت جامعیت با مخاطره پذيري را در آن ديد که افراد با 
ذهن فلسفي از تفكر منطقي و معتدلي برخوردارند و از طرفي يک فرد کارآفرين هم در موقعیت هايي 
که بايد دست به مخاطره بزند، مخاطراتي را قبول مي کند که از درجه اطمینان معقولي برخوردار 
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باشند به عبارتي مخاطرات منطقي را حمايت مي کنند. فردي که خوي و خصلت فلسفي دارد همه 
جوانب را در نظر مي گیرد و تفكر رو به جلو و موفقیت طلبي دارد و بر اعمال و رفتار خود کنترل 
دارد و حاکم بر سرنوشت خويش است. همچنین کسي که خوي فلسفي دارد قطعًا به مسائل نیز 
با نتايج جزايري ناصري  احاطه دارد و همه مسائل را مرتبط و در يک کلیت مي بیند. اين نتیجه 
و همكاران )2012(، امیرتاش و همكاران )2011(، کالیندو و همكاران )2011(، بولینگر )2002(، 
اسمیت )1965(، سیف هاشمي و رجايي پور )1383(، کمیلی اصل )1381(، يادگارخنداني )1379( و 
بندلي زاده )1376( همسو است و با نتايج بهاري )1385( و بهرنگي و طباطبايي )1388( مبني بر 

اينكه بین ويژگي هاي شخصیتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد، هماهنگ نیست. 
وجود رابطه مثبت بعد تعمق با ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه نشانه آن است که هر چه مديران 
و معاونان از نیروي تعمق در افكار خود استفاده کنند يعني از راه ژرف انديشي جنبه اساسي مسائل را 
تشخیص دهند و در برخورد با هر نظريه، اصول و مباني آنها را مشخص کنند، مي توانند تلفیقي از انديشه 
و رهیافت هاي افراد يا گروه ها را در يک روش جديد به وجود آورند و از طريق تالش هاي شخصي، 
مخاطره هاي معتدل را مهار کنند. افرادي که از ذهنیت فلسفي برخوردار هستند موفقیت و شكست را 
به سرنوشت، اقبال يا نیروهاي مشابه نسبت نمي دهند. به عقیده آنها شكست ها و پیشرفت ها تحت 
کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملكردهايشان موثر مي دانند. چنین افرادي مايل هستند تا 
همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترس و همچنین نسبت به عملكرد خود، به 
بازخورد مكرر و منظم دست يابند . همچنین اين افراد ترجیح مي دهند شخصاً مسئولیت حل مشكالت، 
تعیین اهداف و دستیابي به آنها را از طريق تالش شخصي خود بر عهده گیرند که اين امر منجر به 
کسب موفقیت در افراد مي شود. در واقع نیاز به توفیق افراد را تحريک مي کند تا کارآفرين شوند و در 
تصمیم گیري فرد براي کارآفرين شدن تاثیر بسزايي دارد. چنین ويژگي شخصیتي اي در افرادي وجود 
دارد که در فعالیت هاي کارآفرينانه موفق هستند. اين نتیجه با نتايج امیرتاش و همكاران )2011(، 
کالیندو و همكاران )2011(، بولینگر )2001(، اسمیت )1965(، سیف هاشمي و رجايي پور )1383(، 
کمیلی اصل )1381(، يادگارخنداني )1379(، امین بیدختي، عبدالملكي و محمدي )1387(، دمرچیلي و 
همكاران )1387(، بندلي زاده )1376( همسو و با نتايج بهاري )1385( و بهرنگي و طباطبايي )1388( 

مبني بر اينكه میان ويژگي هاي شخصیتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد، ناهمسو است. 
آن  نشانه  کارآفرينانه  ويژگي هاي شخصیتي  با  انعطاف پذيري  قابلیت  بعد  مثبت  رابطه  وجود 
پیش بیني نشده  و  تازه  موقعیت هاي  در  معمواًل  هستند  فلسفي  تفكر  داراي  که  افرادي  که  است 
با  و  پیوسته متوجه هدف هاي دور هستند  آنها  زيرا  از خود ظاهر مي سازند.  نامناسب  رفتار  کمتر 
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توجه به جنبه هاي اساسي هر موقعیت و تجديد نظر در قضاوت و تصورات خويش کمتر تحت تاثیر 
موقعیت ها و امور خاص قرار مي گیرند. يعني آنها هیچ گاه خود را به امور مخصوص يا شرايط معین 
محدود نمي سازند و توجه دارند که هر امري را بايد در ارتباط با ساير امور و هر مسئله اي را با توجه 
به هدف هاي دور در نظر گرفت و دائمًا در واکنش ها تجديد نظر کرد که اين امر موجب باال رفتن 
خالقیت و نوآوري در افراد مي شود. هر چه مديران و معاونان عقايد و افكار را بدون اينكه تحت 
تاثیر منابع آنها قرار بگیرد ارزيابي کنند، مسائل را از جهات متعدد مورد بررسي قرار دهند و بین امور 
متضاد و متناقض فرق بگذارند، در قضاوت ها جنبه احتیاط را رعايت کنند و از قطعي و يقیني کردن 
عقايد پرهیز کنند در چنین صورتي تفكر رو جلو و موفقیت طلبي دارند . قطعًا به مسائل نیز احاطه 
دارند و همه مسائل را مرتبط و در يک کلیت مي بینند. افرادي که از ذهنیت فلسفي برخوردار باشند 
رخدادها و رويدادهاي زندگي را پیامد رفتار و ويژگي هاي دائمي خود مي دانند و آنها را به نتايج 
مهار ت ها و رفتار هاي خود نسبت مي دهند که در چنین صورتي فرد به کنترل دروني معتقد است. 
 ،)2001( بولینگر   ،)2011( همكاران  و  )2011(،کالیندو  همكاران  و  امیرتاش  نتايج  با  نتیجه  اين 
يادگارخنداني )1379(،  اسمیت )1965(، سیف هاشمي و رجايي پور )1383(، کمیلی اصل )1381(، 
 )1376( بندلي زاده   ،)1387( همكاران  و  دمرچیلي   ،)1387( محمدي  و  عبدالملكي  امین بیدختي، 
همسو و با نتايج بهاري )1385( و بهرنگي و طباطبايي )1388( مبني بر اينكه بین ويژگي هاي 

شخصیتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد، ناهمسو است.
ذهنیت  بین   روابط  از  معنادار  مجموعه  دو  وجود  کانوني،  همبستگي  تحلیل  نتايج  همچنین 
فلسفي و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تشخیص داد. مجموعه اول شامل تمامي ابعاد ذهنیت 
فلسفي )جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف پذيري( و ابعاد ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه )خالقیت، 
با  را  معناداري  رابطه  فلسفي  ذهنیت  ابعاد  اما  است.  دروني(  وکنترل  توفیق  به  نیاز  ريسک پذيري، 
ابهام نشان نداده است. در مجموعه اول ذهنیت فلسفي 0/34  مولفه هاي استقالل طلبي و تحمل 
درصد از تغییرات ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه را تبیین مي کند. وجود بارهاي کانوني مثبت هم 
در مجموعه ذهنیت فلسفي و هم ويژگي هاي شخصیتي کارآفريني نشانه آن است که مديران جهت 
داشتن روحیه کارآفريني باال نیازمند به تفكر منطقي هستند و اين تفكر منطقي مديون ذهن فلسفي 
است. مديران با داشتن ويژگي هاي ذهنیت فلسفي، ديد وسیعي نسبت به قضايا دارند، به امور و روابط 
فردي حساس هستند، از جمود فكري رها مي شوند و در قضاوت ها سعه صدر نشان مي دهند که اين 
شكیبايي در قضاوت ها باعث افزايش ويژگي هاي شخصیتي کارآفريني در مديران و معاونان مي شود. 
بررسي مجموعه معنادار دوم متغیرهاي مالك و پیش بین نشان مي دهد که هر چقدر مديران از 
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نیروي جامعیت و تعمق پايین ولي از نیروي انعطاف پذيري مناسبي برخوردار باشند، از خالقیت و ريسک 
کمتري برخوردارند. البته، با توجه به پايین بودن میزان واريانس استخراج شده و همپوشي اين مجموعه، 
بايد درباره تفسیر نتايج محتاط بود، اما به  طورکلي مي توان نتیجه گرفت که وقتي مدير از لحاظ »ذهن 
فلسفي« در سطحي پايین قرار دارد، به دلیل اينكه درك درستي از مخاطره پذيري در آغاز فعالیت خود 
ندارد، نمي تواند در اقدام به مخاطره حساب شده و با دقت عمل کند بنابراين چنین فردي نمي تواند 
زمینه هاي ايجاد خالقیت و نوآوري را به وجود بیاورد. چرا که ذهن فلسفي به مدير کمک مي کند تا در 
برخورد با مسائل تربیتي، راه حل هاي صحیح و علمي را به کار گیرد و در تصمیم گیري هاي مربوط به 
امور مدرسه کمترين خطا را مرتكب و ظرفیت ها را به خوبي درك کنند. در هر نظام آموزشي تا مديران 
افرادي خالق، آينده نگر و منعطف در مقابل تغییرات نباشند انتظار نوآوري و خالقیت از سوي آنان خیالي 
بیش نیست. بنابراين نتايج پژوهش حاضر با نتايج امیرتاش و همكاران )2011(، بولینگر )2001(، اسمیت 
)1965(، سیف هاشمي و رجايي پور )1383(، کمیلی اصل )1381(، يادگارخنداني )1379(، امین بیدختي، 
عبدالملكي و محمدي )1387(، دمرچیلي و همكاران )1387(، بندلي زاده )1376( همسو است و با نتايج 
بهاري )1385(، بدري و همكاران )1385( و بهرنگي و طباطبايي )1388( مبني بر اينكه میان ويژگي هاي 

شخصیتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد، همخواني ندارد. 
از آنجا که توانايي ذهنیت فلسفي و ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه قابل آموزش و انتقال 
هستند و محیط آموزشي نقش موثري در شكل دادن به آنها دارد بنابراين تقويت ذهنیت فلسفي 
تسلط  با  تا  مي سازد  قادر  را  آنها  مدارس  معاونان  و  مديران  کارآفرينانه  ويژگي هاي شخصیتي  و 
ارتقاي  و  بگیرند  نظر  در  جامع  ديد  با  را  تربیتي  و  آموزشي  و مشكالت  مسائل  خود،  وظايف  بر 
فرآيندهاي ياددهي و يادگیري را تسهیل کنند. از اين رو بر اساس يافته هاي پژوهش، پیشنهادهاي 

زير به مديران مدارس و مسئوالن نظام آموزش و پرورش ارائه مي شود. 

پيشنهادها

ـ به مديران محترم مدارس پیشنهاد مي شود:

از  و  بگیرند  نظر  در  يكديگر  با  ارتباط  در  را  خود  مدرسه  گوناگون  کارکردهاي  و  مسائل  ـ 
با  ارتباط عمیق و صمیمانه  برقراري  امكان  اين رويكرد  تصمیم گیري هاي عجوالنه پرهیز کنند. 

اعضاي مدرسه را فراهم مي کند و موجب بروز خالقیت در مديريت مدرسه مي شود. 
ـ به ريشه و عمق قضايا پي ببرند و براي رسیدن به يک نتیجه صحیح تمام موارد و علت ها را 
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بررسي کنند و در حل مشكالت مدرسه نسبت به راه حل هاي خاصي تعصب نداشته باشند. اين امر 
باعث مي شود که وقتي يک شیوه خاص براي يک مسئله کارساز نباشد فكر خود را بر روي شیوه 
ايده هاي  ايجاد  باعث  به عنوان قوه محرکه اي که  تنها  از تخیالت  تغییر جهت دهند و  مناسب تر 

جديد مي شود استفاده کنند. 
ـ در موقعیت هاي هیجاني و عاطفي رفتار مناسب از خود بروز دهند و تفكر را سرلوحه تمامي 
اعمال و رفتار خود قرار دهند و در ارزيابي اعمال و گفتار اعضاي مدرسه به طور مستقل و به دور 
از ذهنیات خود قضاوت کنند و در موقعیت هاي نامعلوم و مبهم قضاوتي يقیني را به تعويق بیندازند. 

اين رويكرد باعث تفكر بیشتر بر روي مسائل شده و ايده هاي جديد را بروز مي دهد. 

ـ به مسئوالن سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد مي شود:

ـ براي گسترش کارآفريني الزم است افرادي را که داراي ذهنیت فلسفي مناسب هستند به 
عنوان مديران مدارس انتخاب کنند و در هنگام گزينش مديران مدارس ارزشیابي دقیق و عملي از 

شايستگي هاي کارآفرينانه آنان به عمل آيد. 
ـ مديراني را که داراي ذهنیت فلسفي مطلوب و ايده هاي جديد هستند تشويق کنند و آنها را 

به ساير مديران معرفي کنند. 
دوره هاي ضمن خدمت،  در  و  آورند  فراهم  را  مديران  در  و رشد خالقیت  بروز  زمینه هاي  ـ 

روش هاي پرورش خالقیت را به مديران آموزش دهند. 
انجام گرفته در زمینه ذهنیت فلسفي و ويژگي هاي  نتايج پژوهش هاي  انتشار مقاالت و  با  ـ 
کارآفرينانه در مجالت و ساير منابع مطالعاتي، مديران را به اهمیت ذهنیت فلسفي و مولفه هاي 

کارآفرينانه آگاه کنند. 
در پايان با توجه به اهمیت تفكر در تمامي ابعاد زندگي، به پژوهشگران محترم پیشنهاد مي شود 

در پژوهش هاي آينده به بررسي متغیرهاي زير بپردازند:
ـ رابطه ذهنیت فلسفي با هوش فرهنگي و هوش معنوي مديران مدارس

ـ مقايسه ذهنیت فلسفي بین مديران سه مقطع آموزشي ) ابتدايي، راهنمايي و متوسطه(
ـ رابطه ذهنیت فلسفي باتمايل به کارآفريني فرهنگي و اجتماعي مديران

ـ تاثیر ذهنیت فلسفي مديران و معلمان بر رفتار شهروندي و مسئولیت پذيري دانش آموزان
ـ مقايسه ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينانه بین مديران سه مقطع آموزشي )ابتدايي، راهنمايي 

و متوسطه(
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نفس  به  اعتماد  و  تحصیلي  پیشرفت  با  مديران  کارآفرينانه  شخصیتي  ويژگي هاي  رابطه  ـ 
دانش آموزان و روحیه و عملكرد معلمان. 
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