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چکیده:
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي
کارآفرينانه مديران و معاونان مدارس است .اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از
نظر روش ،توصيفيـهمبستگي است .جامعه آماري پژوهش ،تمامي مديران و معاونان
مدارس متوسطه سال  92-93شهر اروميه در نظرگرفته شده است ( )N=240که
با استفاده از نمونهگيري تصادفي تعداد  148نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و به
پرسشنامههاي ذهنيت فلسفي و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه پاسخ دادند .براي
تعيين روايي پرسشنامهها از نظرات متخصصان استفاده شد و پايايي آنها با استفاده از
فرمول آلفاي کرونباخ به ترتيب  0/77و  0/85محاسبه شد .يافتههاي به دستآمده
با استفاده از روش تحليل همبستگي کانوني نشان داد که ابعاد ذهنيت فلسفي رابطه
معناداري با ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه مديران و معاونان دارند .تحليل کانوني
دو مجموعه معنادار بين ذهنيت فلسفي و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را نشان داد
که در اين مجموعه ،ابعاد جامعيت ،تعمق و انعطافپذيري رابطه معناداري با خالقيت،
مخاطرهپذيري ،نياز به توفيق و جايگاه کنترل داشتند .بهطورکلي ميتوان نتيجه گرفت
هر چقدر مديران و معاونان از ذهنيت فلسفي بااليي برخوردار باشند توان کارآفريني نيز
در آنها افزايش مييابد.

کلیدواژهها:ذهنيت فلسفي ،جامعيت ،تعمق ،انعطافپذيري،
ويژگيهايشخصيتيکارآفرينانه.
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قرآن کريم در سوره االعراف ،آيه  179با ظرافتي تمام به بيان الگوي تفکر انسان ميپردازد
و آن الگويي است که «دلها را به درک و معرفت ،چشمها را به بصيرت و گوشها را به شنوايي
حقيقت برساند» .الگوي تفکر انسان هر اندازه محدودتر و تنگنظرانهتر باشد ،انسان قادر است تا
فراتر از امور جزيي مربوط به يک پديده را ببيند و پيوند صحيح روابط آن جزء را با ساير اجزا و کل
درک کند (منصف افشار .)1390،ضرورت تفکر تا اين حد است که هر انسان يا مديري در جريانات
روزمره زندگي با مشکالت و دشواريهايي روبهروست که براي آن نيازمند تفکر و تصميمگيري
است .مديري که تفکر نكند خطرناک است و هيچ مديريتي را نميتوان يافت که بدون تفکر و
تحليل ،تصميمگيري صحيحي داشته باشد و موفقيت مستمري کسب كرده باشد (طالبپور و
همکاران .)1384
تفکر منطقي پايه و اساس عملکرد مديريت است و يک مدير بايد براي شناسايي مشکالت و
تشخيص راهحلهاي مناسب از تفکر منطقي استفاده کند و داراي ويژگيهاي تفکر منطقي باشد
( .)Mohammadi & Youzbashi, 2012بنابراين ،مدير تحصيلکرده و آگاه و با تفکر منطقي
است که توان مقاومت در مقابل فشارهاي آني ،پرهيز از تصميمگيري شتابزده و رفتارهاي احساسي
را دارد و با رفتاري هوشمندانه ،شکيبايي و انعطافپذيري اطالعات موجود را نظم داده و برخوردي
منطقي با مشکالت ميكند و خود را در انبوه جمعآوري اطالعات گرفتار نميکند .بديهي است
مديريت سازمان با چنين صفاتي در باال بردن اثربخشي و کارايي عملکرد ،برنامهها و ارتباطات
چندجانبه ،بين افراد و کل سازمان و تعمقنگري و دقت و نظم اطالعات ،توجه به اصول اساسي
را در انديشه خود ثبات بخشيده و آن را مدنظر قرار ميدهد .مديريت تنها جمعآوري قوانين و
مقررات براساس اصول و استداللهاي علمي نيست ،بلکه الزمه مدير موفقبودن ،برخورداري از
ذهنيت فلسفي است .بهطورکلي ،فرد داراي ذهنيت فلسفي تمام اعمال و رفتار و قضاوتهاي خود
را با نشانههاي ذهنيت فلسفي محک ميزند (بهاري .)1385 ،ذهنيت فلسفي مانند روح فلسفي
داراي خصوصياتي است که در رفتار و طرز فکر فيلسوف ،در برخورد وي با ديگران ،روبهروشدن
با مشکالت و بهطورکلي در تمام شئون زندگي وي به چشم ميخورد که باعث تمايز او از ديگران
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ميشود .اسميت )1990( 1براي ذهنيت فلسفي سه بعد جامعيت ،تعمق و انعطافپذيري را پيشنهاد
ميكند و ادعا ميكند که هر کدام از ابعاد داراي چهار ويژگي هستند که در زير به آن اشاره ميشود.
جامعيت :2نشانههاي آن اين است كه فرد .1 :موارد خاص را در يك زمينه وسيع با هم
مرتبط ميسازد؛  .2در برخورد با مسائل رابطه آنها را با هدفهاي اساسي يا ايدهآلها و آرمانهايي
كه تحقق آنها در آينده امكان دارد در نظر ميگيرد؛  .3براي نظريات قابل تعميم تالش ميكند اما
چنين نظرياتي را از مطالعه همه جزييات و جمعآوري خصوصيات مشترك آنها استخراج نميكند.
بلكه از طريق بررسي و تحليل چند مورد ،قاعده كلي درست ميكند كه بهطور وسيع همه جنبههاي
اين امور را تبيين كند؛  .4در مقابل عقايد و افكار مختلف سعه صدر نشان ميدهد.
تعمق :3نشانههاي اين بعد شامل اين است كه فرد .1 :اموري را كه براي ديگران مسلم فرض
ميشود مورد پرسش قرار ميدهد؛  .2از راه ژرفانديشي جنبه اساسي مسائل را تشخيص ميدهد
و در برخورد با هر نظريه ،اصول و مباني آنها را مشخص ميكند؛  .3از آنچه ميبيند چيزهاي
نامحسوس را استخراج ميكند و به معاني تلويحي و ربط امور حساس است؛  .4در اجراي تعمق ،از
روش فرضيهاي قياسي به جاي روش استقرايي استفاده ميكند .بهاينگونه كه فرد ضمن برخورد
با يك يا چند مورد به تدوين فرضيه ميپردازد و در شرايط خاصي فرضيه را بهعنوان امر كلي به
موارد گوناگون تعميم ميدهد.
انعطافپذيري :4نشانههاي اين جنبه از ذهن فلسفي عبارتند از اينكه فرد .1 :دچار جمود
روانشناختي نميشود؛  .2عقايد و افكار را بدون اينكه تحت تاثير منابع آنها قرار بگيرد ارزيابي
ميكند؛  .3مسائل را از جهات متعدد مورد بررسي قرار ميدهد و ميان امور متضاد و متناقض فرق
ميگذارد؛  .4در قضاوتها جنبه احتياط را رعايت ميكند و از قطعي و يقيني كردن عقايد پرهيز
ميكند .بهطوركلي فرد داراي ذهنيت فلسفي ،تمامي اعمال و رفتارهاي خود را با شاخصهاي فوق
محك ميزند (شريعتمداري.)1391،
بدون شک ويژگي بارز عصر حاضر ،تغيير و تحولي است که در تمام شئون اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي جامعه در حال وقوع است و بنيانها و ساختارهاي سازمان اجتماعي را دگرگون ميسازد.
نظامهاي آموزشي ،نه تنها زمينه ذهني ،علمي و پژوهشي الزم را براي پذيرش تغيير و تحول
فراهم ميآورند ،بلکه مهمتر از آن ،خود پرچمدار و قافلهساالر جريان گسترده تغيير و تحول بهشمار
1. Smith
2. Comprehensiveness
3. Penetration
4. Flexibility
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ميآيند .بنابراين ،توجه به اصل تغيير و تحول از اساسيترين اصول طراحي هرگونه اصالحات و از
جمله تاکيد بر کارآفريني در نظامهاي آموزشي است .کارآفريني در نظام آموزشي ،فرآيند منظم و
مستمري است که به شناسايي و بهرهبرداري موثر از تمامي منابع دروني و بيروني نظام آموزشي و
ايجاد فرصتهاي جديد ياددهي و يادگيري منجر ميشود.
کارآفريني موضوعي است که از اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشي کشورهاي
جهان قرار گرفت ،زيرا در حال حاضر در عرصه جهاني ،افراد خالق و مبتکر به عنوان کارآفرينان
منشاء تحوالت بزرگي در زمينه صنعتي ،تربيتي و خدماتي شدهاند .در سالهاي اخير با توجه به
مشکالت و چالشهاي پيش روي نظامهاي اقتصادي و اجتماعي ،نظير نرخ باالي بيکاري ،نظام
آموزشي ما بيش از پيش نياز به آن دارد تا به سمت کارآفريني و نهادينه کردن آن در جامعه حرکت
کند (پورقاز ،کاظمي و محمدي .)1390 ،بر اساس مطالعات انجامگرفته اين نتيجه به دست آمده که
آموزش و پرورش ميتواند از ابتداي کودکي بهطور جدي و حسابشده موجبات کسب مهارتهاي
الزم کارآفريني دانشآموزان در سطوح تحصيلي را به اقتضاي سن و شخصيت آنها فراهم سازد.
اما معلوم نيست که مديران آموزشي که بر مبناي نوآوري با ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه
استخدام نشدهاند ،بتوانند مدارس را جهت نيل به اهداف خود هدايت کنند (بهرنگي و طباطبايي،
 .)1388بهاينمنظور در سطح نظام آموزشي و بهويژه مدارس با بهکارگيري مديراني کارآفرين و
خالق ميتوان بستر و فرصت مناسب و مقتضي را براي رشد روحيه کارآفريني در محيط مدارس
فراهم کرد و از اين طريق به روند حاکم شدن روحيه کارآفريني و فرهنگ کارآفرينانه بر کل جامعه
کمک کرد (پورقاز ،کاظمي و محمدي.)1390 ،
داگالس لوبر ،1از صاحبنظران کارآفريني ،بر اين باور است که سه دسته عوامل باعث توسعه
کارآفريني سازماني ميشوند که عبارتند از :عوامل درونسازماني ،محيط بيروني و ويژگيهاي
شخصيتي .ويژگيهاي شخصيتي نيز ميتواند تاثيري مهم در ارتقاي کارآفريني سازماني داشته
باشد (لوبر1998 ،؛ به نقل از محمدي ،احمدي ،شايانجهرمي .)1390 ،صاحبنظران علم مديريت
نيز ويژگي شخصيت را عامل تاثيرگذار در موفقيت سازمان تلقي كرده و آن را در كنار عوامل
سازماني و عوامل محيطي مورد توجه قرار دادهاند .آنان بر اين باورند كه كاركنان بايد واجد دو
ويژگي مهم باشند :يكي ساخت تخصصي كه به معناي داشتن دانش و تخصص كافي است
و ديگري ساخت شخصيتي كه به معناي داشتن ويژگيهاي خاص شخصيتي مانند اعتماد به
نفس ،ريسكپذيري ،كانون كنترل و ...است (Digman, 2002؛ به نقل از محمدي ،احمدي،
1. Douglas Lober
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نياز به توفيق
انگيزه موفقيت بهعنوان تمايل فرد به کسب هدف بر اساس مجموعهاي از استانداردهاست.
توفيقطلبي ،بيانگر ميل مداوم براي دستيابي به سطوح باالي كارايي ،براي رسيدن به يك استاندارد
باال ،براي انجام كار بهتر نسبت به آنچه در گذشته انجام شده و بهدست آوردن خودانگيختگي در
باالترين حد است ( .)Matthews, 2010مککلهلند در پژوهشهاي خود چنين نتيجهگيري كرد
که نياز به توفيق در افرادي که فعاليتهاي اقتصادي خود را آغاز ميكنند ،باالتر است .اين افراد
مايل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسيدن به اهداف قابل دسترس و همچنين نسبت
به عملکرد خود ،به بازخورد مکرر و منظم نياز دارند .اين افراد ترجيح ميدهند شخص ًا مسئوليت حل
مشکالت ،تعيين اهداف و دستيابي به آنها را از طريق تالش شخصي خود بر عهده گيرند .بهطور
خالصه وي استدالل ميكند که افرادي که نياز به توفيق بسيار بااليي دارند ،داراي ويژگيهاي
زير هستند:
 .1مسئوليت شخصي براي تصميمگيري را ترجيح ميدهند.
 .2مخاطرهپذيري آنها متوسط است.
 .3به دريافت بازخورد از نتايج تصميمات خود عالقهمند هستند.
نياز به توفيق در افرادي وجود دارد که در فعاليتهاي کارآفرينانه موفق هستند .در واقع نياز به
توفيق افراد را تحريک ميکند تا کارآفرين شوند و کارآفرينان آيندهنگري را که شرکتهاي جديدي
تاسيس کرده باشند نيز بهسوي رشد هدايت ميكند .مکكلهلند در پژوهشهاي خود نتيجهگيري
ميكند که نياز به توفيق ،انگيزه اصلي توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در تصميمگيري فرد
براي کارآفرينشدن تاثير بسزايي دارد (احمدپوردارياني.)1381 ،
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شايانجهرمي .)1390 ،ويژگيهاي شخصيتي ،تناوب و تکرار رفتارهاي انسان را توضيح ميدهند
و به فهم اين مطلب کمک ميكنند که چرا در موقعيتي يکسان ،انسانها به شيوههاي متفاوت
رفتار ميكنند .تقريب ًا همه نويسندگاني که درباره کارآفريني و کارآفرينان قلم زدهاند اذعان داشتهاند
که کارآفرينان ويژگيهاي خاصي دارند که آنها را از افراد معمولي متمايز ميسازد (حسينيخواه،
 .)1387پژوهشگران فهرستهاي متعددي از انواع ويژگيهاي شخصيتي ارائه كردهاند که در اينجا
به شش مشخصه اصلي که مورد توافق همگان است ،اشاره ميشود:
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عقيده فرد به اينکه وي تحت کنترل وقايع خارجي يا داخلي است را مرکز کنترل مينامند.
بيشتر کارآفرينان را داراي مرکز کنترل دروني توصيف كردهاند .افراد با مرکز کنترل بيروني بر اين
باورند که وقايع خارجي که خارج از کنترل آنهاست ،سرنوشت آنها را تعيين ميکند .بهعبارت ديگر
کارآفرينان موفق ،به خود ايمان دارند و موفقيت و شکست را به سرنوشت ،اقبال يا نيروهاي مشابه
نسبت نميدهند .به عقيده آنها شکستها و پيشرفتها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در
نتايج عملکردهايشان موثر ميدانند .به عقيده روتر ،1هرگاه شخصي بازخوردي را مشاهده كند که
به طور کامل ناشي از عملکرد وي نباشد ،پيامد آن را به بخت يا اقبال نسبت داده و آن را تحت
کنترل ديگران داشته يا اصو ًال به علت پيچيدگي فراوان نيروهاي محيطي آن را غيرقابل پيشبيني
تصور ميكند .هرگاه فرد رويدادي را به اين صورت تحليل كند به کنترل بيروني اعتقاد دارد و
چنانچه شخصي آن رخداد را پيامد رفتار و ويژگيهاي دائمي خود بداند به کنترل دروني معتقد است
(احمدپوردارياني .)1381 ،افراد داراي مرکز کنترل دروني ،رويدادهاي زندگي را به نتايج مهارتها
و رفتارهاي خود نسبت ميدهند (.)Arslan, Dilmac & Hamarta, 2009
ريسکپذيري
ريسکپذيري به تمايل فرد در نشاندادن خطر يا دوري از خطر هنگامي که با موقعيتهاي
خطرناک مواجه ميشود ،اشاره دارد ( )Gurol & Atsan, 2006و در جاي ديگر عبارت است
از پذيرش مخاطرههاي معتدل که ميتوانند از طريق تالشهاي شخصي مهار شوند .هنگام
در نظرگرفتن هرگونه مخاطره ،دو عنصر در ايجاد اين مفهوم نقش دارند؛ يکي سطح درک فرد
کارآفرين از مخاطره در آغاز هر فعاليت مخاطرهآميز و ديگري احتمال شکست در صورت ناموفق
بودن آن فعاليت .مخاطرههايي که کارآفرينان در تاسيس و راهاندازي شرکتهاي خود ميپذيرند،
متفاوت هستند .براي مثال آنها با سرمايهگذاري ،مخاطره مالي را ميپذيرند و با ترک شغل خود،
مخاطره شغلي را پذيرا ميشوند .مردم عادي،کارآفرين را عاشق مخاطره ميدانند ،درحاليکه
پژوهشها نشان ميدهد که کارآفرين نوع ًا چنين نيست .خواه زن باشد خواه مرد ،شخصي است
ميانهرو که حسابشده مخاطره ميکند .او لزوم ًا در پي مخاطرهاي نيست که خطر آن زياد باشد،
بلکه مايل است مقدار متوسطي از مخاطره را براي شروع فعاليت اقتصادي بپذيرد و در اين حد
حاضر ميشود پول ،امنيت ،شهرت و موقعیت خود را به مخاطره اندازد .هرگز اينطور نيست که
1. Rotter
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استقاللطلبي
استقاللطلبي با مرکز کنترل دروني کام ً
ال مرتبط است .رئيس خودبودن ،يکي از قويترين
نيازهاي فرد کارآفرين است .او ميخواهد کارها را به شيوه خودش و براي خود انجام دهد و
کارکردن براي ديگران ،براي او سخت است (دهقانپورفراشاه .)1381 ،از اينرو ميل به استقالل،
نيروي انگيزشي بسيار مهمي براي کارآفرينان معاصر است .بنابراين ،آزادي عمل ،پاداش ديگر
کارآفريني است (احمدپوردارياني و عزيزي1383 ،؛ به نقل از مالکي ،همايي و نوري.)1392 ،
خالقيت و نوآوري
خالقيت شامل توانايي خلق ايدهها و پاسخهاي جديد و غيرعادي است (Furnham & Bachtiar

 .)2008,يا به وجودآوردن تلفيقي از انديشه و رهيافتهاي افراد يا گروهها در يك روش جديد است
( .)Luthans, 2005بهطورکلي براي ارائه تعريف دقيقي از خالقيت ،بايد ابتدا جايگاه نوآوري را
مشخص کرد .نوآوري همانا ارائه محصول ،فرآيند و خدمات جديد به بازار است و خالقيت نيرويي
است که در پس نوآوري نهفته است .خالقيت ارتباط بين تصور و انديشيدن ايدههاي نو و ارائه
محصول ،فرآيند و خدمات نوآورانه است .هم نوآوري و هم خالقيت از اجزاي الينفک کارآفريني
هستند و به گفته پيتر دراکر وجود نوآوري در کارآفريني به قدري ضروري است که ميتوان
ادعا كرد کارآفريني بدون آن وجود ندارد و خالقيت نيز بدون نوآوري نتيجهاي به بار نميآورد
(احمدپوردارياني.)1381 ،
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تصور شود کارآفرينان قمار ميكنند ،بلکه در اقدام به مخاطره بسيار حسابشده و با دقت عمل
ميکنند و تمام تالش خود را بهکار ميبندند تا احتماالت را به نفع خود تغيير دهند .بروکهاو پس
از پژوهشهاي خود ،مخاطرهپذيري را اينگونه تعريف ميکند :احتمال دريافت پاداش در نتيجه
موفقيت فعاليت پيشنهادي که شخص قبل از اينکه خود را در معرض پيامدهاي ناشي از شکست
قرار دهد ،آن را تعيين ميكند (احمدپوردارياني .)1381 ،بنابراين خطرپذيري به حالتي گفته ميشود
که فرد براي انجام کاري يا پذيرش مسئوليتي که احتمال شکست در آن وجود دارد ،اعالم آمادگي
ميکند .خطر کردن ممکن است به آگاهي فرد از موضوع بستگي نداشته باشد و حتي فرد از نتايج
و پيامدهاي احتمالي آن نيز بياطالع باشد (.)Burns, 2001
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تحمل ابهام
قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرفتن عدم قطعيت بهعنوان بخشي از زندگي ،توانايي
ادامه حيات با دانش ناقص درباره محيط و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل بيآنکه شخص بداند آيا
موفق خواهد شد يا خير .به نظر ميرسد کارآفرينان به مراتب بيش از مديران شرکتها ،قدرت
تحمل ابهام را داشته باشند .کارآفرينان بدون اينکه احساس تهديد يا ناراحتي كنند قادرند تا بهطور
اثربخش با شرايط و اطالعات مبهم ،ناقص ،غيرقطعي ،سازماننيافته و غيرشفاف روبهرو شوند
و ضمن رفع ابهامات آنها را به نفع خود تغيير دهند؛ در واقع ابهام ،سبب انگيزش آنها ميشود
(احمدپوردارياني.)1381 ،
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پیشینه پژوهش
شايان ذکر است که درباره ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان و ذهنيت فلسفي قب ً
ال پژوهشهايي
انجام شده است ،ولي در جريان بررسي پيشينه متغيرهاي مذکور ،پژوهشي مشاهده نشد که هر دو
مولفه را با هم در نظر گرفته باشد .آنچه ذکر خواهد شد گزيدهاي از پژوهشهايي است که با مطالعه
حاضر به نحوي مرتبط است.هاشمي ( )1372در پژوهشي ،تاثير ابعاد ذهنيت فلسفي مديران را بر
چگونگي انجام وظايف مديريتي بررسي كرده است .نتايج پژوهش نشان داد كه مديران با ذهنيت
فلسفي باال نسبت به مديراني كه ذهنيت فلسفي پايين داشتند ،عملكرد بهتري در انجام وظايف
مديريتي از خود نشان ميدادند .يادگاريخنداني ( )1379در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که
بين ذهنيت فلسفي مديران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد و مديراني که داراي ذهنيت فلسفي
هستند در انجام وظايف مديريتي تواناترند .همچنين نتايج پژوهشي نشان داد كه بين ذهن فلسفي
مديران و كارايي آنان رابطه وجود دارد و ميان ويژگيهاي سن ،جنس و رشته تحصيلي مديران
با ذهنيت فلسفي آنها تفاوت معناداري مشاهده نشد (بندليزاده .)1376 ،كميلياصل ( )1381در
پژوهشي با عنوان «بررسي تاثير ذهنيت فلسفي مديران شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نيرو بر
عملكرد كاركنان آنها» نتيجه ميگيرد که ذهنيت فلسفي مديران بر عملكرد كاركنان آنها موثر
است.
سيفهاشمي و رجاييپور ( )1383در پژوهش خود پي بردند که بين ذهنيت فلسفي و ميزان
خالقيت مديران رابطه وجود دارد .همچنين ميان ذهنيت فلسفي با خالقيت مديران با توجه به
ويژگيهاي دموگرافيک تفاوت معناداري مشاهده نشد .بهاري ( )1385در پژوهشي تحت عنوان
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رابطه بين ذهنيت فلسفي مديران با عملکرد آنان به اين نتايج دست يافت که ميان ذهنيت فلسفي
با عملکرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد .در عين حال ذهنيت فلسفي در مردان و زنان تفاوت
معناداري ندارد.
نتايج پژوهش اسميت ( )1965نشان داد که بين ذهنيت فلسفي مديران با روابط انساني
مطلوب و ميزان خالقيت مديران و نيز با روحيه کارکنان رابطه مستقيم دارد .در اين پژوهش بين
ويژگيهايي مانند سن ،سنوات خدمت و تحصيالت مديران با ذهنيت فلسفي آنها تفاوت معناداري
ديدهنشد ،اما تفاوت معناداري ميان متغير خالقيت با جنس ديده شد .بولينگر ( )2002در پژوهشي
تحت عنوان «بررسي ميزان ذهنيت فلسفي مديران آموزشي بر عملکرد کارکنان آنها در مدارس
شيکاگو» به اين نتيجه رسيد که مديران مدارسي که داراي تفکر جامع ،عميق ،انعطافپذير و
انتقادي باشند ،نسبت به مديراني که فاقد اين کيفيات هستند ،تاثير متفاوتي بر کارکنان خود دارند.
نتايج پژوهش جاويدي و ابوترابي ( ،)2009نشان داد که بين ذهنيت فلسفي مديران با روحيه ،رابطه
صميمي ،ميزان مخالفت ،ميزان توجه و بيتوجهي و بيتفاوتي و همچنين ميزان اعتمادسازي
معلمان رابطه وجود نداشت و تنها ذهنيت فلسفي مديران با ميزان عالقهمندي معلمان به شغل را
افزايش ميداد .اميرتاش ،آبکار و مظفري ( ،)2011در پژوهشي تحت عنوان «بررسي رابطه بين
ذهنيت فلسفي و عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني» به اين نتيجه دست
يافتند که رابطه مستقيمي بين ابعاد ذهنيت فلسفي با عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي وجود
دارد .همچنين متغيرها و ابعاد ذهنيت فلسفي در پيشبيني و تغييرات در اثربخشي ساختار سازماني
بيش از  34درصد مشارکت دارند .جزايريناصري و همکاران ( )2012در پژوهشي تحت عنوان
«مطالعه رابطه بين ذهنيت فلسفي و جو سازماني مدارس بجنورد» به اين نتايج دست مييابند که
بين ذهنيت فلسفي با جو سازماني رابطه وجود دارد و همچنين مشخص شد مديراني که از ذهنيت
فلسفي برخوردارند سعي ميکنند جو سازماني را بهتر نگه دارند.
امينبيدختي ،عبدالملکي و محمديكمسرخ ( )1387پژوهشي با عنوان «بررسي رابطه خالقيت
و ميزان ذهنيت فلسفي در مديران مدارس سه مقطع ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان شهرستان
سنندج» انجام دادند و يافتههاي پژوهش حاکي از آن بود که رابطه معنادار ،مثبت و مستقيمي
ميان خالقيت و ذهنيت فلسفي و ابعاد آن (جامعيت ،تعمق و انعطافپذيري) وجود دارد .دمرچيلي
و رسولنژاد ( )1387در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه ذهنیت فلسفي با ميزان خالقيت اعضاي
هيات علمي دانشگاههاي آزاد استان زنجان به اين نتايج دست يافتند که ميان ذهنيت فلسفي با
ميزان خالقيت اعضاي هيات علمي رابطه وجود دارد .بين سه شاخص ذهنيت فلسفي با خالقيت
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نيز رابطه وجود دارد .همچنين در رشتههاي علوم انساني و علوم پايه ميان ذهنيت فلسفي با ميزان
خالقيت رابطه ديده نشد و بهعالوه ذهنيت فلسفي در مردان بيشتر از زنان گزارش شده است.
بدري ،لياقتدار ،عابدي و جعفري ( )1385در پژوهشي با عنوان «بررسي قابليتهاي کارآفريني
دانشجويان دانشگاه اصفهان» به اين نتايج رسيدند که قابليتهاي کارآفريني دانشجويان در
زمينههاي استقاللطلبي ،کنترل دروني ،انگيزه پيشرفت و خالقيت باالتر از حد ميانگين بود .اما
نمرات ريسکپذيري از متوسط نمره معيار پايينتر بود.
جهانگيري و کالنتريثقفي ( )1387در مطالعهاي موردي در شرکت مخابرات ايران ،به بررسي
و سنجش ويژگيهاي کارآفريني مديران پرداخته و مشخصههايي از قبيل انعطافپذيري ،پشتکار،
فرصتطلبي ،قاطعيت ،اعتماد به نفس ،ريسکپذيري و درونگرايي را جزء جداييناپذير شخصيت
مديران کارآفرين معرفي كردند .مشخص شد که هيچ ارتباطي ميان کارآفرين بودن مديران و سابقه
کار ،جنسيت و پست سازماني آنها وجود نداشته است .نتايج پژوهش بررسي رابطه ويژگيهاي
كارآفرينانه مديران با اثربخشي آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر كرمان نشان داد بين ويژگيهاي
شخصيتي كارآفريني و اثربخشي مديران متوسطه رابطه معناداري وجود ندارد (بهرنگي و طباطبايي،
 .)1388نتايج پژوهش «بررسي ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم»
نشان ميدهد روحيه تحمل ابهام ،توفيقطلبي ،ريسکپذيري ،خالقيت و کنترل دروني در ميان
بيشتر دانشجويان در سطح باال و روحيه استقاللطلبي در سطح پايين بوده است (واحدي ،مرادنژادي،
شريفزاده و شريفي .)1388 ،نتايج پژوهش «بررسي رابطه شيوههاي تفکر و ويژگيهاي شخصيتي
کارآفريني مديران مدارس» نشان داد شيوه تفکر غالب در ميان مديران ،تفکر برونگراست .همچنين
در ميان ويژگيهاي شخصيتي کارآفريني ،ويژگي توفيقطلبي باالترين ميانگين را به خود اختصاص
داده است .و در اين ميان بين شيوه تفکر دروننگر با استقاللطلبي مديران مدارس رابطه معناداري
مشاهده شد .همچنين تمام شيوههاي تفکر به جز تفکر دروننگر با توفيقطلبي مديران مدارس رابطه
معناداري داشتند (پورقاز ،کاظمي و محمدي.)1390 ،
نوراهیدا ( )2007در پژوهشي با عنوان «رابطه ميان ويژگيهاي روانشناختي و موفقيت در
ل دروني) با
کارآفريني» به نتايج زير دست يافت که دو متغير روانشناختي (توفيقطلبي و کنتر 
موفقيت کارآفريني رابطه معنادار دارند .کاليندو ،فاسن و کريکِس ( )2011در پژوهشي تحت
عنوان «رابطه ويژگيهاي شخصيتي با تصميمگيري براي خوداشتغالشدن و ماندن» به اين
نتايج دست يافت که ويژگيهاي مخاطرهپذيري و جايگاه کنترل بيشترين تاثير را در نمونه مورد
بررسي داشتهاند .آقاجاني و عباسقليپور ( )2012در پژوهشي تحت عنوان «بررسي بين ويژگيهاي
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دموگرافيک در روحيه کارآفريني دانشجويان» به اين نتايج دست يافتند که به جز متغير سن ديگر
متغيرها مثل جنسيت ،تاهل ،استخدام ،ترتيب تولد و سطح سواد والدين رابطه معناداري با روحيه
کارآفريني نداشتهاند.
با توجه به مباحث مطرحشده بايد اضافه كرد که تنها شرط نظام آموزشي براي بقا و اثربخش
بودن ،بهکارگيري منابع انساني است که از ويژگيهاي کارآفرينانه بهرهمند باشد .در اين ميان نقش
مديراني که از ذهن فلسفي بااليي برخوردارند بر کسي پوشيده نيست؛ يعني مديري که همگام با
پيشرفت روزافزون جامعه بتواند برنامهريزي كند ،قدرت جمعبندي ،پيوند دادن مدارک و شواهد و
پرورش خالقيت را دارد (بهاري .)1385 ،از اين رو الزمه مديريت يك مدير ،تفكر صحيح است تا
بتواند اصول و مباني را بهعنوان راهنما در اعمال خود به كار گيرد .شايد بتوان گفت كه نقش يك
مدير مانند نقش يك كارگردان است كه هنگام به تصوير كشيدن اثر خود بهطور جامع و عميق
همه جوانب كار را نگاه ميكند و همه اجزاي صحنه را به صورت يك كل مورد توجه قرار ميدهد.
مدير آموزشگاه نيز هنگام برنامهريزي براي مدرسه ابتدا بايد تمام عناصر آموزشي مانند مربيان،
دانشآموزان ،مواد و فضاي آموزشي را شناسايي كند و اهداف كلي را مشخص و در راستاي آن
هدفهاي خاص را هماهنگ و مرتبط سازد تا تحقق هدف كلي سست نشود .از آنجا كه مديران
نقش اساسي در پرورش ذهنيت فلسفي معلمان و دانشآموزان دارند بايد خود داراي اين ويژگي
باشند .به طور كلي ذهنيت فلسفي ياريكننده فرد در تفكراتش است (هاشمي .)1372 ،از آنجا که
مدير راس هرم سازماني و جزء الينفک آن است ،داشتن اين خصوصيات نقش حساستري دارد
و نظر به اينکه در جهان امروز تعليم و تربيت به عنوان اساسيترين عامل رشد و توسعه فرهنگي،
سياسي و اقتصادي و اجتماعي جامعه اهميت بسزايي دارد (بهاري ،)1385 ،مديري که از خوي
فلسفي در تفکراتشان استفاده ميکند ،ميتواند در تصميمگيريهاي مربوط به کل مولفههاي
سازمان کمترين خطا را مرتکب شود و ارتباط معقولي ميان جامعه و سازمان برقرار کند ،موقتي
بودن امور را تحمل ميكند و نظريه تازه را مورد توجه قرار ميدهد و هيچگاه داراي کمبود و تحجر
نيست .در اين ميان مديران مدارس به ويژه مديران مدارس متوسطه به سبب نقشي که در اين
مقطع تحصيلي دارند همواره با چالشهاي به مراتب گستردهتر و مهمتر مواجه هستند که عبور از
ميان امواج سنگين اين چالشها براي مديري ميسر است که از ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه
برخوردار باشد .يعني بتواند خالق فکر کند ،ابهامات موجود را در مدرسه حل و منحل کند ،از قدرت
مخاطرهپذيري معقولي برخوردار باشد ،بر جايگاه کنترل خود مسلط باشد و تفکر موفقيتطلب
و استقاللطلب داشته باشد .رشد اين الگوي فکري براي تصميمگيري منطقي ،ثبات سازماني،
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افزايش روحيه ،مشارکت و آيندهنگري در برنامهريزي به مديريت کمک ميکند تا از فروپاشي فرد،
کارکنان و سازمان جلوگيري کند.
نمودار ( )1مدل مفهومي پژوهش را نشان میدهد:
ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ
٠/٨٣

رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮي
��٠/
�٠/٨

ﺗﻌﻤﻖ

٠/٧٨

ذﻫﻨﻴﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻲ
٠/٣٠

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
٠/٨٠
��٠/

اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﻲ

�٠/٧
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٠/٢٠

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي
ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم
٠/�٣

ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومي پژوهش

١١

با توجه به مطالبي که بيان شد پژوهش حاضر به دنبال اين است که ارتباط ميان ذهنيت
فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي کارآفريني را بررسي كند .به ويژه اين پژوهش در پي روشن کردن
اين موضع است که براي فهم و تبيين رابطه بين دو مجموعه از متغيرهاي مورد بررسي ،يعني
ذهنيت فلسفي (جامعيت ،تعمق و انعطاف) و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه (خالقيت ،ريسک،
نياز به توفيق ،استقالل دروني و ابهام) چند بعد اين روابط احتمالي ضروري است .پرسش اصلي اين
پژوهش عبارت است از :آيا ابعاد ذهنيت فلسفي قادر به پيشبيني ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه
مديران و معاونان است؟ و اينکه چند بعد به منظور روشن کردن رابطه احتمالي بين دو مجموعه
از متغيرهاي پژوهش الزم است؟ به اين ترتيب فرضيه پژوهش به اين صورت بيان ميشود كه:
ميان ابعاد ذهنيت فلسفي و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه مديران و معاونان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي و طرح پژوهشي همبستگي از نوع همبستگي بنيادي
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ابزارها
دادههاي مورد نياز در اين پژوهش از طريق دو پرسشنامه استاندارد به شرح زير جمعآوري شد:
ذهنيت فلسفي :براي سنجش اين متغير از پرسشنامه ذهنيت فلسفي مبتني بر مدل اسميت که
به وسيله ميرسپاسي و سلطاني طراحي شده است ،استفاده شد (Mohammadi & Youzbashi,
 .)2012اين پرسشنامه ،حاوي پرسشهاي مربوط به مشخصات فردي از قبيل جنس ،سن ،سابقه
خدمت ،مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي بوده است .اما قسمت دوم پرسشنامه مربوط به ذهنيت
فلسفي است كه از  60گويه تشكيل شده است و سه بعد جامعيت ،تعمق و انعطافپذيري را مورد
سنجش قرار ميدهد .گويهها براساس طيف ليكرت پنجدرجهاي از هرگز « »1تا هميشه «»5
تنظيم 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 ترتيب براي مولفههاي جامعيت ،تعمق
و انعطافپذيري؛  0/76 ،0/75و  0/79به دست آمد که پايايي کل پرسشنامه برابر با  0/77است.
ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه :براي سنجش اين متغير از پرسشنامه استانداردشده
بينالمللي مرکز کارآفريني دانشگاه «دارهام» که از سوي احمدپوردارياني ( )1377در ايران
طراحي شد ،استفاده شد (به نقل از پورقاز و همکاران .)1390 ،قسمت اول اين پرسشنامه ،حاوي
سواالت مربوط به مشخصات فردي از قبيل جنس ،سن ،سابقه خدمت ،مدرك تحصيلي و رشته
تحصيلي بوده است .اما قسمت دوم پرسشنامه مربوط به ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه است
كه از  24گويه تشكيل شده است که شش بعد خالقيت ،تمايل به مخاطرهپذيري ،نياز به توفيق،
استقاللطلبي ،جايگاه کنترل و تحمل ابهام را مورد سنجش قرار ميدهد .گويهها براساس طيف
ليكرت پنجدرجهاي از خيلي کم « »1تا خيلي زياد « »5تنظيم شده است .در مطالعه حاضر ،روايي
ابزار با در نظر گرفتن نظرات متخصصان مورد بررسي قرار گرفت و پايايي پرسشنامه با استفاده

مقاله  -6بررسي رابطه ميان ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي  | ...بهناز مهاجران و دیگران

يا کانوني 1است .جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را تمامي مديران و معاونان مدارس
متوسطه ناحيه يک شهر اروميه که در سال تحصيلي  1392-1393مشغول به تحصيل بودند،
تشکيل ميدهند ( .)N=240با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي تعداد  144نفر
بهعنوان نمونه پژوهش ،به پرسشنامهها پاسخ دادند که در نهايت تعداد  137پرسشنامه صحيح
جمعآوري شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده و آزمونهاي آماري
مورد استفاده در اين مطالعه آزمون همبستگي پيرسون و همبستگي کانوني است.

1. Canonical Correlation
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از آلفاي کرونباخ به ترتيب براي مولفههاي خالقيت ،تمايل به مخاطرهپذيري ،نياز به توفيق،
استقاللطلبي ،جايگاه کنترل و تحمل ابهام؛  0/71 ،0/70 ،0/89 ،0/86 ،0/74و  0/77به دست
آمد که پايايي کل پرسشنامه برابر با  0/85است.
يافتهها

|دوره  - 28پاییز  - 94شماره  - 3پياپي 93

قبل از بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش ،نتايج بررسي شاخصهاي چولگي و کشيدگي نشان
داد که توزيع دادهها به صورت نرمال است .همچنين براي بررسي بيشتر نرمال بودن دادهها آزمون
کالموگروف ـ اسميرنف بر دادهها اجرا شد و معنادار نبودن نتايج آن نشانه نرمال بودن توزيع دادهها
بود .در جدول ( )1ماتريس همبستگي متغيرها گزارش شده است.
جدول  :1ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش

شماره

متغير

2

تعمق

1

جامعيت

1

2

**0/32

1

*0/19

0/23

1

 3انعطافپذيري **35/0** 0/25

3

4

1

4

خالقيت

ريسکپذيري

**

0/25

6

نياز به توفيق

**

0/17

7

استقاللطلبي

8

کنترل دروني **0/17* 0/38** 0/29** 0/32

5

9

تحمل ابهام

0/08
0/09

**

0/32

0/13

0/14
*

1

0/19

**

0/85

0/21

**

0/69

**

5

6

7

1
**

0/82

1

0/31** 0/23** 0/30** -0/13 -0/10
*0/19

1

0/12

**0/23

-0/16 -0/06 -0/02 -0/02 -0/02

-0/05

p < 0 /01 *p 0/05

8

1
**1 0/24

**

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( )1رابطه بعد جامعيت با خالقيت در سطح  0/05و با ريسکپذيري ،نياز
به توفيق و کنترل دروني در سطح  0/01مثبت و معنادار است ( .)r=0/19 ،0/25 ،0/17 ،0/32اما
مولفه جامعيت رابطه معناداري را با استقاللطلبي و تحمل ابهام نشان نداده است (.)r=0/08 ،0/09
رابطه تعمق با خالقيت ،ريسکپذيري و کنترل دروني در سطح  0/01مثبت و معنادار است (،0/29

120

جدول  :2نتايج تحليل همبستگي کانوني رابطه مجموعه ذهنيت فلسفي با مجموعه ويژگيهاي
شخصيتي کارآفريني

مجموعه مقادير ويژه همبستگي کانوني واريانستبيينشده المبداي ويکلز درجه آزادي سطح معناداري
1

0/52

0/59

0/34

0/55

18

0/000

2

0/13

0/34

0/12

0/84

10

0/01

3

0/05

0/21

0/04

0/95

4

0/20

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( ،)2آماره المبداي ويلکز براي مجموعه اول و دوم متغيرهاي مستقل و
وابسته به ترتيب برابر با  0/55و  0/84در سطح  0/001معنادار است .بنابراين ،با توجه به اين يافته
ميتوان نتيجه گرفت که فقط دو مجموعه معنادار از متغيرهاي مستقل و وابسته در دادهها وجود
دارد .رابطه مجموعه اول  0/59است .مجموعه اول ذهنيت فلسفي  0/34درصد از تغييرات مجموعه
اول ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تبيين ميکند .رابطه مجموعه دوم  0/34است که مجموعه
دوم ذهنيت فلسفي  0/12درصد از تغييرات مجموعه دوم ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تبيين
ميکند .همچنين با توجه به جدول ( ،)2مجموعه سوم رابطه معناداري ندارد .حال براي بررسي اينکه
مجموعه اول و دوم متغيرهاي مستقل و وابسته از چه متغيرهايي تشکيل شدهاند و نحوه ارتباط آنها
چگونه است ،در شکل ( )1نتايج بررسي مجموعههاي اول و دوم گزارش شده است.
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 .)r=0/23 ،0/32اما مولفه تعمق رابطه معناداري را با نياز به توفيق ،استقاللطلبي و تحمل ابهام
نشان نداده است ( .)r=0/13 ،-0/10 ،-0/02رابطه بعد انعطاف با ريسکپذيري ،توفيق و كنترل
دروني در سطح  0/05مثبت و معنادار است ( .)r=0/19 ،0/21 ،0/38اما مولفه انعطاف رابطه
معناداري را با استقالل و ابهام نشان نداده است ( .)r=-0/13 ،-0/02براي بررسي رابطه مجموعه
ذهنيت فلسفي (ابعاد جامعيت ،تعمق و انعطافپذيري) با مجموعه ابعاد ويژگيهاي شخصيتي
کارآفرينانه (خالقيت ،ريسکپذيري ،نياز به توفيق ،استقاللطلبي ،کنترل دروني و تحمل ابهام)
از تحليل همبستگي کانوني استفاده شد .در جدول ( )2نتايج تحليل کانوني گزارش شده است.
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شکل  :1بار کانوني ،ضريب کانوني استانداردشده ،واريانس تبيينشده مجموعههاي اول و دوم
�� ���� )�( ��� ������� ����� ������� ����� �� ����� ������ ���� ����� ������ �������������
متغيرهاي مالک و پيشبين
������ ����� ������� ������������ �� ����� ������� ����� � ��������� ����� ����� ��
������ ������ (�/��) ��������� �� ����������� ������ ��� ������ ����� ��� ������ �� ���� .
���� ������ ������������ )�������� �������� ��� ������ �� � ����� ������� ����� (�/

در شکل ( )1بار کانوني ،نشانه همبستگي متغير با متغير کانوني است ،ضرايب کانوني
استانداردشده ،همانند ضرايب رگرسيون استانداردشده در تحليل رگرسيون هستند و نشاندهنده
�١
اهميت متغير در مجموعه هستند .مث ً
ال در مجموعه اول ذهنيت فلسفي ،بعد قابليت انعطافپذيري
با بارکانوني ( )0/81و ضريب کانوني استانداردشده ( )0/57داراي بيشترين اهميت و در مجموعه
اول ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه ،بعد کنترل دروني با بار کانوني ( )0/76و ضريب کانوني
استانداردشده ( )0/82داراي بيشترين اهميت است .در مجموعه دوم ذهنيت فلسفي ،بعد
انعطافپذيري با بار کانوني ( )0/56و ضريب کانوني استانداردشده ( )0/89داراي بيشترين اهميت
و در مجموعه دوم ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه ،بعد ريسکپذيري با بار کانوني ()-0/38
و ضريب کانوني استانداردشده ( )-1/97داراي بيشترين اهميت است .همچنين در شکل ()1
واريانس تبيينشده ،ميزان واريانسي است که هر مجموعه ،متغير کانوني مقابل را تبيين ميكند.
مث ً
ال ميزان واريانس استخراجشده متغير کانوني اول مجموعه ذهنيت فلسفي 0/52درصد است.
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نتيجهگيري
رابطه مثبت بعد جامعيت با ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه نشانه آن است که جامعيت به
دليل نگريستن به موارد خاص در ارتباط با زمينهاي وسيع ،ارتباط مسائل آني به آتي و به کار
بردن قوه تعميم ،ارتباط نزديکي با خالقيت ،مخاطرهپذيري ،جايگاه کنترل و نياز به توفيق دارد.
بهطورکلي مديران و معاوناني که از ذهنيت فلسفي برخوردارند ،به علت اينکه از نيروي جامعيت در
افکار خود استفاده ميکنند ،مسائل را از زاويهاي ديگر ميبينند و از قوه خالقيت ترکيبي استفاده
ميكنند .همچنين ميتوان علت رابطه مثبت جامعيت با مخاطرهپذيري را در آن ديد که افراد با
ذهن فلسفي از تفکر منطقي و معتدلي برخوردارند و از طرفي يک فرد کارآفرين هم در موقعيتهايي
که بايد دست به مخاطره بزند ،مخاطراتي را قبول ميکند که از درجه اطمينان معقولي برخوردار
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ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه نيز  0/18درصد از واريانس ذهنيت فلسفي را تبيين ميكند.
ميزان واريانس استخراجشده متغير کانوني اول ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه  0/20درصد و
ذهنيت فلسفي نيز  7/11درصد از تغييرات ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تبيين ميكند .ميزان
واريانس استخراجشده متغير کانوني دوم مجموعه ذهنيت فلسفي  0/22درصد است .ويژگيهاي
شخصيتي کارآفرينانه نيز  2/64درصد از واريانس ذهنيت فلسفي را تبيين ميكند .ميزان واريانس
استخراجشده متغير کانوني دوم ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه  4/63درصد و ذهنيت فلسفي
نيز  0/55از تغييرات ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تبيين ميكند .با توجه به شاخصهاي
واريانس تبيينشده و همپوشي ميتوانيم نتيجه بگيريم که مجموعه اول متغيرهاي پيشبين و
مالک ارتباط خوبي با يکديگر دارند.
براي شناسايي متغيرهاي معنادار در مجموعهها يا متغيرهاي کانوني ،تاباچنيک و فيدل
( )2013پيشنهاد ميکنند که بار کانوني 0/30و بيشتر هر متغير نشانه معنادار بودن آن در مجموعه
خودش است .بنابراين ،متغيرهاي معنادار در مجموعه اول ذهنيت فلسفي شامل تعمق  0/78و
قابليت انعطافپذيري  0/81است .در مجموعه اول ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه ،متغيرهاي
معنادار شامل خالقيت  ،0/41ريسکپذيري  ،0/56نياز به توفيق  0/39و کنترل دروني 0/76
است .همچنين متغيرهاي معنادار در مجموعه دوم ذهنيت فلسفي شامل تعمق  -0/56و قابليت
انعطافپذيري  0/56است .در مجموعه دوم ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه ،متغيرهاي معنادار
فقط شامل ريسکپذيري  -0/38است .با توجه به اين يافتهها نتيجه ميگيريم که هر چقدر مديران
و معاونان از ذهنيت فلسفي بااليي برخوردار باشند توان کارآفريني نيز در آنها افزايش مييابد.
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باشند بهعبارتي مخاطرات منطقي را حمايت ميکنند .فردي که خوي و خصلت فلسفي دارد همه
جوانب را در نظر ميگيرد و تفکر رو به جلو و موفقيتطلبي دارد و بر اعمال و رفتار خود کنترل
دارد و حاکم بر سرنوشت خويش است .همچنين کسي که خوي فلسفي دارد قطع ًا به مسائل نيز
احاطه دارد و همه مسائل را مرتبط و در يک کليت ميبيند .اين نتيجه با نتايج جزايريناصري
و همکاران ( ،)2012اميرتاش و همکاران ( ،)2011کاليندو و همکاران ( ،)2011بولينگر (،)2002
اسميت ( ،)1965سيفهاشمي و رجاييپور ( ،)1383کميلیاصل ( ،)1381يادگارخنداني ( )1379و
بندليزاده ( )1376همسو است و با نتايج بهاري ( )1385و بهرنگي و طباطبايي ( )1388مبني بر
اينکه بين ويژگيهاي شخصيتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد ،هماهنگ نيست.
وجود رابطه مثبت بعد تعمق با ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه نشانه آن است که هر چه مديران
و معاونان از نيروي تعمق در افکار خود استفاده کنند يعني از راه ژرفانديشي جنبه اساسي مسائل را
تشخيص دهند و در برخورد با هر نظريه ،اصول و مباني آنها را مشخص كنند ،ميتوانند تلفيقي از انديشه
و رهيافتهاي افراد يا گروهها را در يك روش جديد به وجود آورند و از طريق تالشهاي شخصي،
مخاطرههاي معتدل را مهار کنند .افرادي که از ذهنيت فلسفي برخوردار هستند موفقيت و شکست را
به سرنوشت ،اقبال يا نيروهاي مشابه نسبت نميدهند .به عقيده آنها شکستها و پيشرفتها تحت
کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملکردهايشان موثر ميدانند .چنين افرادي مايل هستند تا
همواره در چالش باشند و در راه رسيدن به اهداف قابل دسترس و همچنين نسبت به عملکرد خود ،به
بازخورد مکرر و منظم دست يابند .همچنين اين افراد ترجيح ميدهند شخص ًا مسئوليت حل مشکالت،
تعيين اهداف و دستيابي به آنها را از طريق تالش شخصي خود بر عهده گيرند که اين امر منجر به
کسب موفقيت در افراد ميشود .در واقع نياز به توفيق افراد را تحريک ميکند تا کارآفرين شوند و در
تصميمگيري فرد براي کارآفرينشدن تاثير بسزايي دارد .چنين ويژگي شخصيتياي در افرادي وجود
دارد که در فعاليتهاي کارآفرينانه موفق هستند .اين نتيجه با نتايج اميرتاش و همکاران (،)2011
کاليندو و همکاران ( ،)2011بولينگر ( ،)2001اسميت ( ،)1965سيفهاشمي و رجاييپور (،)1383
کميلیاصل ( ،)1381يادگارخنداني ( ،)1379امينبيدختي ،عبدالملکي و محمدي ( ،)1387دمرچيلي و
همکاران ( ،)1387بندليزاده ( )1376همسو و با نتايج بهاري ( )1385و بهرنگي و طباطبايي ()1388
مبني بر اينکه ميان ويژگيهاي شخصيتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد ،ناهمسو است.
وجود رابطه مثبت بعد قابليت انعطافپذيري با ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه نشانه آن
است که افرادي که داراي تفکر فلسفي هستند معمو ًال در موقعيتهاي تازه و پيشبينينشده
کمتر رفتار نامناسب از خود ظاهر ميسازند .زيرا آنها پيوسته متوجه هدفهاي دور هستند و با
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توجه به جنبههاي اساسي هر موقعيت و تجديد نظر در قضاوت و تصورات خويش کمتر تحتتاثير
موقعيتها و امور خاص قرار ميگيرند .يعني آنها هيچگاه خود را به امور مخصوص يا شرايط معين
محدود نميسازند و توجه دارند که هر امري را بايد در ارتباط با ساير امور و هر مسئلهاي را با توجه
به هدفهاي دور در نظر گرفت و دائم ًا در واکنشها تجديد نظر کرد که اين امر موجب باال رفتن
خالقيت و نوآوري در افراد ميشود .هر چه مديران و معاونان عقايد و افكار را بدون اينكه تحت
تاثير منابع آنها قرار بگيرد ارزيابي كنند ،مسائل را از جهات متعدد مورد بررسي قرار دهند و بين امور
متضاد و متناقض فرق بگذارند ،در قضاوتها جنبه احتياط را رعايت كنند و از قطعي و يقينيكردن
عقايد پرهيز كنند در چنين صورتي تفکر رو جلو و موفقيتطلبي دارند .قطع ًا به مسائل نيز احاطه
دارند و همه مسائل را مرتبط و در يک کليت ميبينند .افرادي که از ذهنيت فلسفي برخوردار باشند
رخدادها و رويدادهاي زندگي را پيامد رفتار و ويژگيهاي دائمي خود ميدانند و آنها را به نتايج
مهارتها و رفتارهاي خود نسبت ميدهند که در چنين صورتي فرد به کنترل دروني معتقد است.
اين نتيجه با نتايج اميرتاش و همکاران (،)2011کاليندو و همکاران ( ،)2011بولينگر (،)2001
اسميت ( ،)1965سيفهاشمي و رجاييپور ( ،)1383کميلیاصل ( ،)1381يادگارخنداني (،)1379
امينبيدختي ،عبدالملکي و محمدي ( ،)1387دمرچيلي و همکاران ( ،)1387بندليزاده ()1376
همسو و با نتايج بهاري ( )1385و بهرنگي و طباطبايي ( )1388مبني بر اينکه بين ويژگيهاي
شخصيتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد ،ناهمسو است.
همچنين نتايج تحليل همبستگي کانوني ،وجود دو مجموعه معنادار از روابط بين ذهنيت
فلسفي و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تشخيص داد .مجموعه اول شامل تمامي ابعاد ذهنيت
فلسفي (جامعيت ،تعمق و قابليت انعطافپذيري) و ابعاد ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه (خالقيت،
ريسکپذيري ،نياز به توفيق وکنترل دروني) است .اما ابعاد ذهنيت فلسفي رابطه معناداري را با
مولفههاي استقاللطلبي و تحمل ابهام نشان نداده است .در مجموعه اول ذهنيت فلسفي 0/34
درصد از تغييرات ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه را تبيين ميکند .وجود بارهاي کانوني مثبت هم
در مجموعه ذهنيت فلسفي و هم ويژگيهاي شخصيتي کارآفريني نشانه آن است که مديران جهت
داشتن روحيه کارآفريني باال نيازمند به تفكر منطقي هستند و اين تفكر منطقي مديون ذهن فلسفي
است .مديران با داشتن ويژگيهاي ذهنيت فلسفي ،ديد وسيعي نسبت به قضايا دارند ،به امور و روابط
فردي حساس هستند ،از جمود فكري رها ميشوند و در قضاوتها سعه صدر نشان ميدهند كه اين
شكيبايي در قضاوتها باعث افزايش ويژگيهاي شخصيتي کارآفريني در مديران و معاونان ميشود.
بررسي مجموعه معنادار دوم متغيرهاي مالک و پيشبين نشان ميدهد که هر چقدر مديران از
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نيروي جامعيت و تعمق پايين ولي از نيروي انعطافپذيري مناسبي برخوردار باشند ،از خالقيت و ريسک
کمتري برخوردارند .البته ،با توجه به پايين بودن ميزان واريانس استخراجشده و همپوشي اين مجموعه،
بايد درباره تفسير نتايج محتاط بود ،اما بهطورکلي ميتوان نتيجه گرفت که وقتي مدير از لحاظ «ذهن
فلسفي» در سطحي پايين قرار دارد ،به دليل اينکه درک درستي از مخاطرهپذيري در آغاز فعاليت خود
ندارد ،نميتواند در اقدام به مخاطره حسابشده و با دقت عمل کند بنابراين چنين فردي نميتواند
زمينههاي ايجاد خالقيت و نوآوري را به وجود بياورد .چرا که ذهن فلسفي به مدير كمك ميكند تا در
برخورد با مسائل تربيتي ،راهحلهاي صحيح و علمي را به كار گيرد و در تصميمگيريهاي مربوط به
امور مدرسه كمترين خطا را مرتكب و ظرفيتها را به خوبي درك كنند .در هر نظام آموزشي تا مديران
افرادي خالق ،آيندهنگر و منعطف در مقابل تغييرات نباشند انتظار نوآوري و خالقيت از سوي آنان خيالي
بيش نيست .بنابراين نتايج پژوهش حاضر با نتايج اميرتاش و همکاران ( ،)2011بولينگر ( ،)2001اسميت
( ،)1965سيفهاشمي و رجاييپور ( ،)1383کميلیاصل ( ،)1381يادگارخنداني ( ،)1379امينبيدختي،
عبدالملکي و محمدي ( ،)1387دمرچيلي و همکاران ( ،)1387بندليزاده ( )1376همسو است و با نتايج
بهاري ( ،)1385بدري و همکاران ( )1385و بهرنگي و طباطبايي ( )1388مبني بر اينکه ميان ويژگيهاي
شخصيتي و اثربخشي مديران رابطه وجود ندارد ،همخواني ندارد.
از آنجا كه توانايي ذهنيت فلسفي و ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه قابل آموزش و انتقال
هستند و محيط آموزشي نقش موثري در شكل دادن به آنها دارد بنابراين تقويت ذهنيت فلسفي
و ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه مديران و معاونان مدارس آنها را قادر ميسازد تا با تسلط
بر وظايف خود ،مسائل و مشكالت آموزشي و تربيتي را با ديد جامع در نظر بگيرند و ارتقاي
فرآيندهاي ياددهي و يادگيري را تسهيل كنند .از اين رو بر اساس يافتههاي پژوهش ،پيشنهادهاي
زير به مديران مدارس و مسئوالن نظام آموزش و پرورش ارائه ميشود.
پیشنهادها
ـ به مديران محترم مدارس پيشنهاد ميشود:

ـ مسائل و كاركردهاي گوناگون مدرسه خود را در ارتباط با يكديگر در نظر بگيرند و از
تصميمگيريهاي عجوالنه پرهيز كنند .اين رويكرد امكان برقراري ارتباط عميق و صميمانه با
اعضاي مدرسه را فراهم ميكند و موجب بروز خالقيت در مديريت مدرسه ميشود.
ـ به ريشه و عمق قضايا پي ببرند و براي رسيدن به يك نتيجه صحيح تمام موارد و علتها را
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ـ به مسئوالن سازمان آموزش و پرورش پيشنهاد ميشود:

ـ براي گسترش کارآفريني الزم است افرادي را که داراي ذهنيت فلسفي مناسب هستند به
عنوان مديران مدارس انتخاب كنند و در هنگام گزينش مديران مدارس ارزشيابي دقيق و عملي از
شايستگيهاي کارآفرينانه آنان به عمل آيد.
ـ مديراني را كه داراي ذهنيت فلسفي مطلوب و ايدههاي جديد هستند تشويق كنند و آنها را
به ساير مديران معرفي كنند.
ـ زمينههاي بروز و رشد خالقيت در مديران را فراهم آورند و در دورههاي ضمن خدمت،
روشهاي پرورش خالقيت را به مديران آموزش دهند.
ـ با انتشار مقاالت و نتايج پژوهشهاي انجامگرفته در زمينه ذهنيت فلسفي و ويژگيهاي

کارآفرينانه در مجالت و ساير منابع مطالعاتي ،مديران را به اهميت ذهنيت فلسفي و مولفههاي
کارآفرينانه آگاه كنند.
در پايان با توجه به اهميت تفکر در تمامي ابعاد زندگي ،به پژوهشگران محترم پيشنهاد ميشود
در پژوهشهاي آينده به بررسي متغيرهاي زير بپردازند:
ـ رابطه ذهنيت فلسفي با هوش فرهنگي و هوش معنوي مديران مدارس
ـ مقايسه ذهنيت فلسفي بين مديران سه مقطع آموزشي (ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه)
ـ رابطه ذهنيت فلسفي باتمايل به کارآفريني فرهنگي و اجتماعي مديران
ـ تاثير ذهنيت فلسفي مديران و معلمان بر رفتار شهروندي و مسئوليتپذيري دانشآموزان
ـ مقايسه ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه بين مديران سه مقطع آموزشي (ابتدايي ،راهنمايي
و متوسطه)
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بررسي كنند و در حل مشكالت مدرسه نسبت به راهحلهاي خاصي تعصب نداشته باشند .اين امر
باعث ميشود كه وقتي يك شيوه خاص براي يك مسئله كارساز نباشد فكر خود را بر روي شيوه
مناسبتر تغيير جهت دهند و از تخيالت تنها بهعنوان قوه محركهاي كه باعث ايجاد ايدههاي
جديد ميشود استفاده كنند.
ـ در موقعيتهاي هيجاني 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 ذهنيات خود قضاوت كنند و در موقعيتهاي نامعلوم و مبهم قضاوتي يقيني را به تعويق بيندازند.
اين رويكرد باعث تفكر بيشتر بر روي مسائل شده و ايدههاي جديد را بروز ميدهد.
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ـ رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه مديران با پيشرفت تحصيلي و اعتماد به نفس
دانشآموزان و روحيه و عملکرد معلمان.
منابع:
الف) فارسی
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