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 یمنطقر  یریر گمیتصم به آن یبرا که روستهروب یمسائلبا  یزندگ ةروزمر اناتیجر رد یانسان

  استتفکر  یفرد هر یبرااساسی  ةسئلم پس (.221ص ،2984 همکاران، و پورطال ) دارد ازین

(Smith, 1990) یکری از ایرن ابزارهرا داشرتن ذهرن       .الزم اسرت  ییابزارها برای پرورش آن که

 ذهرن فلسرفی   یهرا  در براب ویگگری   .کنرد  یمر را در تفکر منطقی کمر    فرداست که  2فلسفی

 زین یکه آن را تفکر فلسف ،یفلسف ذهن اصطالح .است تحریر در نیامده ةمطال  چندانی به رشت

ذهرن   یبررا  او .کررد  طرحم (2331اسمیت )فیلیپ جان بار نیاول را( 2982 ،یشرف) ،اندنام نهاده

 :است شدهبه شرح ذیل قائل سه بعد و چند نشانه  یفلسف

سرازد و سرعی    یمر وسیع مرتب   یا موارد خاص را در زمینه ریمد ،بعد نیا در: 1جامعیت .2

ها را آن رابطة کند یم یدر برخورد با مسائل سع نیهمچن ؛کند تصویر بزرگ را ببیند یم

نظرر گیررد.    آینده امکران دارد در ها در ی که تحقق آنیهااساسی یا آرمان یها با هدف

امرا چنرین    ؛کنرد  یمر قابرل تعمریم ترالش     یهرا هنظریر  ارائةدارد برای  تیکه جامع یذهن

هرا اسرتخرا    خصوصریات مشرترآ آن   یآور جمعات و یئجز ةهم ةمطالعنظریاتی را از 

کنرد کره بره طرور      یمر کلی درست  یا بلکه از طریق بررسی چند مورد، قاعده ،کند یمن

 ةسرع در مقابل افکار مختلف  نکهیا تینها درو  کند انیباین امور را  یها جنبه ةهموسیع 

 دهد. یمصدر نشان 

شود  یمکه برای دیگران مسلم فرض  اموری دربارة ،دارد یفلسف ذهن که یریمد: 9. تعمق1

دهرد و در   یمر اساسری مسرائل را تشرخی      ةجنبر اندیشری  ژرفاز راه  و کند یم شپرس

بینرد   یماز آنچه  ضمن در ؛کند یمها را مشخ  نظریه، اصول و مبانی آنبرخورد با هر 

در اجررای   او .اسرت امرور حسراس    ةرابطر و بره   کند یما  چیزهای نامحسوس را استخر

گونه کره  . بدینکند یمی استفاده یقیاسی به جای روش استقرا -ای هیفرضتعمق از روش 

پردازد و در شررای  خاصری    یم هیفرضفرد ضمن برخورد با ی  یا چند مورد به تدوین 

 دهد. یمتعمیم  مشابهبه موارد  و داندیم را امر کلی هیفرض

دچرار جمرود    ریمرد از اینکره   نداین جنبه از ذهن فلسفی عبارت یها : نشانه4پذیری. انعطاف9

                                                 
1. Philosophical Mindset 

2. Comprehensiveness 
3. Penetration 

4. Flexibility 
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 ،کندها قرار بگیرد ارزیابی نابع آنم ریتأثعقاید را بدون اینکه تحت  ،شودن یشناخت روان

در  .گرذارد بمیان امرور متاراد و متنراقر فرر      و  کند از جهات متعدد بررسیمسائل را 

 ،طرور کلری   ه. بر زدیر بپرهکردن عقایرد  احتیاط را رعایت کند و از قطعی ةجنبها قااوت

فو  مح   یها اعمال و رفتارهای خود را با شاخ   یمدارای ذهنیت فلسفی، تما ریمد

 زند. یم

 :داردسه کارکرد  یذهن فلسف( معتقد است 2982) یشرف

  ؛بخشدیم یخاص نظام هاآن  به و ابدییمخود  یها شهیاند یبرا یچهارچوب: فرد ی. نظر2

  کند؛یممجدد  ریها را تفس و واژه  میهمفا فرد : یلیتحل. 1

 ،یشرف) کند یم جادیا یمناسب یگذار ارزش یارهایمع دهایو نبا دهایبا یبرا فرد: ی. دستور9

2982 .) 

( ذهنیت فلسفی مدیر را همان با بینش فلسفی به مسائل اندیشیدن، طرز 2980) یعتمداریشر

 در کره  دانرد یمر مسرائل و گرایشرات و خصوصریات فکرری او      ابر  ایشران  برخورد نحوةفکر، یا 

 (.2980 ،یعتمداریشر) خورد یممختلف رفتارش به چشم  یها جنبه

 شرود  یمذهنیت فلسفی برای مدیران از این جهت است که مدیریت هر روز متحول  اهمیت

 کننرد همواره در تالش هستند اصولی را کشف  نظرانصاح  و گیرد یمبه خود  ایو ابعاد تازه

ترا بتوانرد    اسرت تفکرر صرحی     مردیریت  الزمةاصول استوار باشد.  این پایةتا مبانی مدیریت بر 

 . کنداعمال خود  یمااصول و مبانی را راهن

 هنگرام  کره  اسرت  کرارگردان  یر   نقرش  ماننرد  مردیر  یر   نقرش  کره  گفرت  بتروان  شراید 

اجزای  همة به و کند یمکار را نگاه  جوان  همةجامع و عمیق  طور بهاثر خود  تصویرکشیدن به

بررای   ریرزی نیرز هنگرام برنامره    وکرار  کسر  . مردیر  کنرد  یمر صحنه به صورت ی  کرل توجره   

 را شناسایی و اهداف کلی را مشخ  وکار کس  یابتدا باید تمام عناصر سازمان شوکار کس 

خاص را هماهنگ و مرتب  سازد تا تحقق هدف کلری سسرت    یها و در راستای آن هدف کند

 ،دارنرد  انی. از آنجا که مدیران نقش اساسی در پرورش ذهنیت فلسرفی کارکنران و مشرتر   شودن

در تفکرراتش   او ةکننرد یراری  ریمرد ذهنیت فلسرفی   واقع در. باید خود دارای این ویگگی باشند

 .(2981 ،یهاشم فیس) است

مردیر بایرد برا     است معتقد و داندیمساس کار مدیریت ا را( تفکر منطقی 2903) یرکمالیم
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 ،پرذیر نیسرت  امکران ر و این کا ردیگ کار بهی مسئله تا پیداکردن راه حل یتفکر منطقی از شناسا

  .(2903 ،یرکمالیم) تفکر منطقی برخوردار باشد مگر اینکه از

مرردیری کرره در تفکررر خررود جررامع، عمیررق و     اسررت  معتقررد (212، ص 2331) اسررمیت

 ،ینگرر جرامع . دارد یمتفراوت  رفترار  گرر ید رانیمرد باشد در اعمال خرود نسربت بره    پذیر  انعطاف

 یدر برخورد با مشکالت از خودمحور تا سازدیمرا قادر  رانیمد یریپذو انعطاف یریپذ تعمق

 توانمنرد  وکرار  کسر   یو اصرول   یشرناخت صرح   دررا  هرا  آن و بماننرد مصرون   یو جمود فکر

 رو شیپر  مشکالت بر دنبتوان دیجد یراهکارها ارائةکه با  دهدیم ییتوانا رانیمد بهو  سازد یم

  (. 31ص ،2908 ،یزک) کنند تیخود هدا  یصح ریجهت را در مس و ندیآ قئفا

دارنرد   ییبراال  یفلسرف  کره ذهرن   یرانیکه مد کند یم انیب را نکته نیا  دیشواهد جد ،امروزه

 یهرا  تیر قابل شیافرزا  (.2908 ،یابروتراب  و یدیر جاو) دارنرد  یشرتر یب یریپرذ  س یرو  تیخالق

بره   تروان  یمرا  رانیمد یفکر ییدارد. توانا یادیز نقش وکار کس  یور بهرهدر  رانیمد یفکر

منروط بره داشرتن     تروان  یمر  را یدرونر  کنتررل و  یریپرذ  سر  یر ،تیر خالق و براال  یفلسرف  تفکر

 (. 2988 ،یپردنجان یمراد و یدران) دانست ینیکارآفر یها یها شیگرا

 یکرار  تیر فیدر بهبود ک (نانهیکارآفر یها شیگراو  یو تفکر فلسف تیذهن) عوامل نیا  از  یهر

 را کارکنانشران  تفکرر  ندتوان یمبهتر  ،باشند آشنا یمنطق تفکر با رانیمد اگر. دارند ییبسزا ریتأث رانیمد

تواناتر  هاقراردادن آن ریتأثرفتار و تحت  ینیب شیپارتباط،  یبرقرار یرا برا ها آنامر  نیا و کنند درآ

 (. 2901 ،یهاشم) دهند ارائه یا خالقانه یها دهیا  تا دهدیمامکان را  نیا  هاو به آن کند یم

مردیران   ذهرن فلسرفی   یهرا  که تا چه میزان ویگگی است نیا  یاصل پرسش ،حاضر مقالةدر 

 بررا -سررتها آنکرره یکرری از ملزومررات تفکررر منطقرری  - متوسرر  و کوچرر  یهرراوکار کسرر 

  ؟دارد ریتأثآن  بر و هرابطها آن ةنانیکارآفر یها شیگرا
 

 موضوع اتیادببر  یمرور
 یرر م .اسرت  شرده  یبررسر  هرا  آنبر عملکرد  رانیمد تیو ذهن تفکر ریتأث متعدد، یها پگوهش در

در نظارت بر احسراس و افکرار خرود اثرر      رانیمد ییکرد که توانا  یتشر (68-60، ص 1119)

 در کره  داد شران ن ( 1116ترورن برری )   .کنرد  یمجاد یا  رانیمد ینیکارآفر یها شیبر گرا یمثبت

نقرش   هرا  آن یفکرر  فلسفةو  تیذهن رانیمد یتیشخص یها یگگیو بر عالوه رانیمد ینیکارآفر

 . دارد یا کنندهنییتع
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در  یمر نقرش مه  رانیتفکرر مرد   وةیشر  کره  دادند شانن( 110، ص 1110هرمان و همکاران )

( به این نتایج دسرت یافرت کره برین ذهرن      2906) زادهبندلی .دارد ها آن ینیکارآفر یها تیفعال

( نشران دادنرد کره    219، ص 2983) گل شکوه و همکراران  .وجود دارد هرابطیی اکارفلسفی و 

 فاضرل  و انیر کمال .تاسر  ینیکرارآفر  یبررا  یقرو  یها کنندهینیب شیپاز  یکیسب  تفکر افراد 

برودن بره   حسراس  ،یخودآگراه  همچرون  آن ابعراد  از یبرخ و هوش نی( نشان دادند که ب2931)

، ص 2931) همکراران  و پورقاز .وجود دارد یدار یمعن رابطة ینیبا کارآفر یریپذمیامور و تعم

 .دارد یدار یمعنر  ریترأث  هرا  آن ینیکارآفر یها شیگرا بر رانیمد تفکر وةیش( نشان دادند که 60

 یتیشخصر  یهرا  یگگیبا و یفلسف تیذهن رابطة که دادند نشان( 2، ص 2932) و همکاران ینعمت

 داریمعنر  رانیمرد  یطلبر استقالل با یفلسف تیذهن رابطة فق معنادار است و  رانیمد نانةیکارآفر

 .است نشده

 :کرد انیب ریبه شرح ز توان یمرا  قیتحق ةیفرض نیاول ،قاتیتحق نیا جینتابه  توجه با 
 

 دارد ینیکارآفر یها شیبر گرا یمعنادار ریتأث یفلسف تیاول: ذهن ةیفرض

 شیگررا برر   یفلسرف  تیر ذهن ریترأث  و رابطره  انیببه  زین یگریباال، مطالعات د قاتیبر تحق عالوه

 برا  رانیمرد  یفلسف تیذهن نی( نشان داد که ب2988) زادهینور. اندپرداخته رانیمد یطلبشرفتیپ

 ؛وجرود دارد  یدار یمعنر  رابطرة و توسعه  شرفتیپ ،رییتغ به رانیمد شیگرااز ابعاد آن با   یهر

 زةیر انگبرا   رانیمرد  یفلسف تیذهن نی( نشان دادند که ب2، ص 2932) و همکاران ینعمت نیهمچن

 ریر بره شررح ز   زیر ن قیتحق نیا  دوم ةیفرض پس .دارد وجود یدار یمعن رابطة شرفتیپ یبرا ها آن

 خواهد بود:
 

 دارد یطلبشرفتیبر پ یمعنادار ریتأث یفلسف تیذهندوم:  ةیفرض
نشران   ینیکرارآفر  یهرا  شیگررا  برا  را یفلسرف  تیر ذهن انیم رابطهکه وجود  یقاتیتحق بر عالوه

 ریتررأث رانیمررد یفلسررف تیرر( نشرران دادنررد کرره ذهن 2، ص 2932) همکرراران و ینعمترر ،انررد داده

 نیر ا  برر  .دارد رانیمد یطلب استقاللبه  شیبه جز گرا ینیکارآفر یها شیبر تمام گرا یدار یمعن

 :کرد انیب ریبه شرح ز توان یمرا  قیتحق نیا  سوم ةیفرضاساس 
 

 ندارد یطلببر استقالل یمعنادار ریتأث یفلسف تیذهن :سوم ةیفرض
کینرون   مر  . اسرت  شرده انجرام   یمتعردد  قرات یتحق زین تیبر خالق یفلسف تیذهن ریتأث دربارة
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نشران داد کره برین     (2331اسرمیت )  .هسرتند که مدیران خال  افرادی منعطف  افتیدر (2361)

کارکنران   ةروحیر برا   یحتر  وخالقیت مردیران   و ذهنیت فلسفی مدیران با رواب  انسانی مطلوب

گزارش دادند کره  برا مردیرانی کره ذهرن فلسرفی براال         زین کارکنانوجود دارد.  یممستقی رابطة

دسرت یافرت کره مردیرانی کره       جهیبه این نت( 2339) راسکین .رسند یمبه توافق تر راحتدارند 

متررأثر هررا از منررابع آن خررود یهررا در قارراوت کردنررددر آزمررون خالقیررت کسرر   ییبرراال ةنمرر 

در  زیر نمندی به قردرت فرردی   ابراز وجود و عالقه. کنند یمصورت مستقل عمل  هو ب شوند ینم

 . استها بیشتر آن

 یهرا  کنتررل احسراس   تیکه قابل یافراد افتندیدر( 268، ص 1113) زامپتاکیس و همکاران

 .ددارنر  یادیر ز شیگررا  تیبه خالق کنندیمرها  یشناختخود را دارند و خود را از جمود روان

مردارس   یبرا جرو سرازمان    یفلسرف  تیذهن رابطة ی( در بررس1121) همکاران و یناصر یریجزا

   .دارد دوجو یدار یمعن رابطة یبا جو سازمان یفلسف تیذهن نیکه ب افتندیدر

، بره اسرتفاده   دارند ییباال یفلسف تیکه ذهن یرانیکه مد افتندی( در2908) یابوتراب و یدیجاو

 تیذهن نیکه ب افتی( در2981) یهاشم فیس .دارند یشتریب شینوآور گراو  خال  یها از سب 

 و یدختیر ب نیامر  .وجرود دارد  یدار یمعنر  رابطرة مردارس   رانیمرد  تیر و ابعراد آن برا خالق   یفلسرف 

 وجرود  رانیمرد  تیر خالق برا  یفلسرف  تیر ذهن نیبر  یمیمستق رابطة( نشان دادند که 2989) همکاران

 .دارد دوجرو  رابطه تیبا خالق یفلسف ذهن نی( نشان دادند که ب2980) نگادرسول و یلیدمرچ .دارد

بره   ،کسر  کننرد   ییباال یفلسف تیذهن رانیکه هر اندازه مد افتندیدر( 2983) و همکاران یشجاع

کردند  یریگ جهینت زین( 2931) یو شهر یعسگر .بود خواهند ترها خال آن کارکنان زانیهمان م

 یشرتر یب تیر خالق رانیمرد  ریبرا سرا   سره یدارند در مقا شیاندژرف و جامع یتفکر که یرانیمدکه 

 :کرد انیب ریبه شرح ز توان یمرا  قیتحق نیا  چهارم ةیفرض ،گرفتهانجام قاتیبا توجه به تحق .دارند
 

 دارد تیبر خالق یدار یمعن ریتأث یفلسف تی: ذهنچهارم ةیفرض
 یدار یمعنر  ریترأث  یریپرذ  سر  یربره   شیگرابر  یفلسف تیکه ذهن است نیا  دیمؤ زین یقاتیتحق

 تیر ذهن در ییبراال  ةنمر که یرانیمد که افتندی( در2908) یابوتراب و یدیجاوآن جمله  از ؛دارد

 ریپذس یرو  خال  یو رهبر تیریمد یها سب  از استفاده به شتریاند ببه دست آورده یفلسف

را  قیر تحق نیا  پنجم ةیفرضاساس  نیا  بر .خواهند داشت یشتریب یریپذ س یردارند و  شیگرا

 کرد: انیب ریبه شرح ز توان یم
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 دارد یریپذ سکیربر  یدار یمعن ریتأث یفلسف تی: ذهنپنجم ةیفرض
 یکنتررل درونر   مرکرز بره   شیگررا با  یفلسف تیابعاد مختلف ذهن نیکه ب اندنشان داده یقاتیتحق

 رابطررة ی( در بررسرر2، ص 2932) و همکرراران ینعمترر از جملرره ؛وجررود دارد یدار یمعنرر رابطررة

 تیر ذهن رابطرة  کره  نشران دادنرد   ینیبره کرارآفر   لیمدارس متوسطه با تما رانیمد یفلسف تیذهن

را  قیر تحق نیر ا  ششم ةیفرضاساس  نیا  بر .است ارمعناد رانیمد یکنترل درون به لیتمابا  یفلسف

 کرد: انیب ریبه شرح ز توان یم
 

 دارد یبر کنترل درون یدار یمعن ریتأث یفلسف تی: ذهنششم ةیفرض
 همکراران  و یقهرمران  و( 2983) همکراران  و یرضرو  فالح ،(2989) یعذار و یمهدو کهنیا با

 یدار یمعن ریتأث ها آن نانهیکارآفر یها یگگیو بر رانیمد یتیریمد سابقة که دادند نشان( 2983)

( 2983) یانیر دار احمردپور  نیهمچنر  و (2334جنینگرز و همکراران )   همانند گرید یبرخ ،ندارد

 بره  پرس  ؛دارد وجود ییباال یهمبستگ ها آن ینیکارآفر با افراد یکار تجربة نیب که دادند نشان

 برر  و هاسرت آن یفلسرف  تیر ذهن ریر متغ ةکننرد  لیتعرد  رانیمرد  یتیریمرد  سرابقة  کره  رسدیم نظر

 توان یم را قیتحق نیا  هفتم ةیفرض اساس نیا  بر. گذارد یم ریتأث رانیمد ینیکارآفر یها شیگرا

 :کرد انیب ریز شرح به

 
 یها شیگرا بر یفلسف تیذهن ریمتغ کنندة لیتعد عنوان به یتیریمد سابقة: هفتم ةیفرض

 دارد یدار یمعن ریتأث ینیکارآفر
 یممفهرو  ارچوبهر چ از حاضرر  مقالة در موضوع دربارة شده مطرح نةیشیپ و اتیادب به توجه با

 یهرا وکار کسر   رانیمرد  ینیکارآفر یها شیگرا بر یفلسف تیذهن ریتأث و رابطه انیب یبرا ریز

 :است شده استفاده متوس  و کوچ 
 

بدر   یفلسدف  تید ابعداد ذهن  ریتدأث  و رابطده  انید ب یبدرا  شدده ارائده هشتم: مددل   ةیفرض

 آمدده دسدت بده  یهدا  داده با و است یمدل مناسب رانیمد ینیکارآفر یها شیگرا

 دارد برازش
 

 قیتحق یشناسروش
 توصریفی  یهرا  طرح زمرة در زین یپگوهش طرح لحاظ به و یکاربرد نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق
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 یهرا  شیگررا  برا  رانیمرد  یفلسرف  تیر ذهن ابعراد  انیر م رابطره  انیب و تحلیل به که آنجا از و آید یم شمار به

 .است یهمبستگ نوع از پردازد، یم واقعی یصورت به و حاضر یزمان مقطع در ها آن ینیکارآفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یممفهو ارچوبهچ. 1 شکل

 

 :است ریبه شرح ز قیتحق نیا  هشتم ةیفرض  ،باال یارچوب مفهومهبا توجه به چ

 لیتشرک  رانیر ا متوسر   و کوچر   یهرا وکار کسر   رانیمرد  همرة  را قیتحق یآمار جامعة

 فرر ن 962( 2301) نگرجسی و مورگا یکا مجذور آمارة از استفاده با هاآن انیم از که دنده یم

 جانیآذربا ،یرضو خراسان فارس، اصفهان، تهران، یها استان از یا خوشه یریگ نمونه روش هب

 . ندانتخاب شد یاریبخت و چهارمحال و کرمانشاه زد،ی همدان، ،یشرق

 (2331) اسرمیت  یفلسف تیذهن یپرسش 29 ةپرسشناماز  زینمورد نیاز  یها داده یبرای گردآور

 یطراح( 2983) یمیو مق یانیدار احمدپور که ،ینیکارآفر یها شیگرا یپرسش 91 ةپرسشنامو 

 یهرا پرسرش  یبررا  و حاضر قیتحق در هاپرسشنامه کرونباخ پایاییاست.  شده استفاده ،اندکرده

 است آمده دست به/ 31 و /36 برابر  یترتبه ینیکارآفر یها شیگرا و یفلسف تیذهن به مربوط

 .است ییباال ییایپا موجود منابع اساس بر که
 

 هاافتهی
برا   زیر تمام محاسربات ن  واستفاده  یساختار معادالت مدلاز  هاداده لیتحل یبرا ،در این پگوهش

 نیو همچنر  ها هیفرضمربوط به آزمون  جینتا ،ریز دراست.  دهشانجام  Lisrel افزار نرماستفاده از 

 فلسفیذهنیت 
 جامعیت
 تعمق

 انعطاف پذیری
 

 های کارآفرینیگرایش
 طلبیپیشرفت
 طلبیاستقالل

 خالقیت
 پذیریریسک

 مرکز کنترل

 فعالیت کارآفرینانه  ةتدوین برنام
 

 نانهیکارآفر تفکر یریگشکل

 نوآوری و رشد 

 

 مدیریتی ةسابق
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 و 0ترا   2 یهرا  هیفرضر مربوط به آزمون  جینتا ،2 جدولدر آمده است.  یمدل معادالت ساختار

 .آمده است (ریمس لیتحل مدل) 8 ةیفرضبه آزمون  مربوط جینتا زین 0جدول 

 ینیکارآفر یها شیگرا بر را رانیمد( یکل) یفلسف تیذهن ریتأثن پگوهش یا  اول ةیفرض

( در یکلر ) یفلسرف  تیر گفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضراست دهآزمو ها آن

 ریمسر   یضر. گذاردیممثبت  ریتأث( یکل) ینیکارآفر یها شیدرصد بر گرا 33 نانیسط  اطم

(β )یهررا شیگرررا کنررد، رییررتغ واحررد  یرر رانیمررد یفلسررف تیررذهن اگررر کرره اسررت آن انگریررب 

 نشان/  964( R2) چندگانه انیب  یضر خواهد کرد. ریی/ در جهت مثبت تغ09 ها آن ینیکارآفر

 ینیکرارآفر  یهرا  شیگررا رات مربروط بره   ییدرصد از تغ 41/96 یفلسف تیذهن ریمتغ که دهدیم

 و ینر یب شیپر  یخطرا  بره  مانرده  یبراق  راتییر درصرد از تغ  61/99و  کنرد  یمر  ینر یب شیپرا  رانیمد

 . است مربوط گرید یرهایمتغ

 هرا  آن یطلبر  شررفت یپرا برر   رانی( مرد یکلر ) یفلسف تیذهن ریتأثن پگوهش یا  دوم ةیفرض

( در سرط   یکلر ) یفلسف تیگفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضرآزموده است

آن است کره   انگری( بβ) ریمس  یضر. گذاردیممثبت  ریتأث یطلب شرفتیپدرصد بر  33 نانیاطم

 رییر تغ مثبرت  جهت در/ 68 ها آن یطلب شرفتیپکند،  رییواحد تغ  ی رانیمد یفلسف تیذهن اگر

 1/40 یفلسرف  تیر ذهن ریر متغ کره  دهرد یمر  نشان/  401( R2) چندگانه  انیب  یضر .کرد خواهد

درصد از  8/91و  کند یم ینیب شیپرا  رانیمد یطلب شرفتیپ شیگرارات مربوط به ییدرصد از تغ

 . استمربوط  گرید یرهایمتغ و ینیب شیپ یخطا به مانده یباق راتییتغ

 هرا  آن یطلبر  اسرتقالل را برر   رانی( مرد یکلر ) یفلسف تیذهن ریتأثن پگوهش یا  سوم ةیفرض

( در سرط   یکلر ) یفلسف تیگفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضرآزموده است

آن اسرت کره    انگری( بβ) ریمس  یضر. گذاردیممثبت  ریتأث یطلب استقاللدرصد بر  33 نانیاطم

 رییر تغ مثبرت  جهت در/ 69 ها آن یطلب استقاللکند،  رییواحد تغ  ی رانیمد یفلسف تیاگر ذهن

درصد از  41 یفلسف تیذهن ریمتغ که دهدیم نشان/ 41( R2)چندگانه  انیب  یضر. کرد خواهد

 راتییر درصرد از تغ  61و  کنرد  یمر  ینیب شیپرا  رانیمد یطلب استقالل شیگرارات مربوط به ییتغ

 .استمربوط  گرید یرهایمتغ و ینیب شیپ یخطا به مانده یباق

آزمروده   هرا  آن تیر را بر خالق رانی( مدیکل) یفلسف تیذهن ریتأثن پگوهش یا  چهارم ةیفرض

 33 نران ی( در سرط  اطم یکلر ) یفلسف تیگفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضراست
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 یفلسرف  تیر آن است که اگرر ذهن  انگری( بβ) ریمس  یضر. گذاردیممثبت  ریتأث تیدرصد بر خالق

 انیر ب  یضرر  خواهرد کررد.   رییر / در جهت مثبت تغ09 ها آن تیکند، خالق رییواحد تغ  ی رانیمد

 رانیمد تیخالقرات مربوط به ییدرصد از تغ 61/91 یفلسف تیذهن که دهدیم نشان/ 916 چندگانه

 .استمربوط  گرید یرهایمتغ به مانده یباق راتییدرصد از تغ 41/63و  کند یم ینیب شیپرا 

 هرا  آن یریپرذ  سر  یررا بر  رانی( مدیکل) یفلسف تیذهن ریتأثن پگوهش یا  پنجم ةیفرض

( در سرط   یکلر ) یفلسف تیگفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضرآزموده است

آن است که  انگری( بβ) ریمس  ی. ضرگذاردیممثبت  ریتأث یریپذ س یردرصد بر  33 نانیاطم

 رییتغ مثبت جهت در/ 99 ها آن یریپذ س یرکند،  رییواحد تغ  ی رانیمد یفلسف تیاگر ذهن

 81/16 یفلسرف  تیر ذهن ریر متغ کره  دهرد یم نشان/  168( R2) چندگانه انیب  یضر .کرد خواهد

درصرد از   11/09و  کنرد  یمر  ینر یب شیپرا  رانیمد تیخالق شیگرارات مربوط به ییدرصد از تغ

 .استمربوط  گرید یرهایمتغ و ینیب شیپ یخطا به مانده یباق راتییتغ

 هرا  آنرا برر مرکرز کنتررل     رانی( مرد یکلر ) یفلسرف  تیذهن ریتأثن پگوهش یا ششم ةیفرض

( در سرط   یکلر ) یفلسف تیگفت ذهن توان یم t آمارةو  ریمس  ی. با توجه به ضرآزموده است

آن اسرت کره    انگریر ( بβ) ریمس  یضر. گذاردیممثبت  ریتأثدرصد بر مرکز کنترل  33 نانیاطم

 رییر تغ مثبرت  جهرت  در/ 92 ها آنکند، مرکز کنترل  رییواحد تغ  ی رانیمد یفلسف تیاگر ذهن

 41/03 یفلسرف  تیر ذهن ریر متغ کره  دهرد یم نشان/  034( R2) چندگانه انیب  یضر .کرد خواهد

درصرد از   61/11و  کنرد  یمر  ینر یب شیپرا  رانیمد تیخالق شیگرارات مربوط به ییدرصد از تغ

 .استمربوط  گرید یرهایمتغ و ینیب شیپ یخطا به مانده یباق راتییتغ

 ریترأث  کننردة  لیتعرد  ریر متغ کره را  رانیمرد  یتیریمرد  سابقة ریتأثن پگوهش یا  هفتم ةیفرض

و  ریمسر   ی. با توجه بره ضرر  آزموده است ست،ها آن ینیکارآفر یها شیبر گرا یفلسف تیذهن

مثبت  ریتأث شیدرصد بر گرا 33 نانیدر سط  اطم رانیمد یتیریمد سابقةگفت  توان یم t آمارة

 رییر واحرد تغ   یر  رانیمرد  یتیریمرد  سابقةآن است که اگر  انگری( بβ) ریمس  یضر. گذاردیم

( R2)چندگانره   انیر ب  یضرر  .کررد  خواهرد  رییتغ مثبت جهت در/ 00 یفلسف تیذهن ریکند، متغ

 شیگررا رات مربروط بره   ییر درصرد از تغ  31/93 یفلسرف  تیر ذهن ریر متغ کره  دهدیم نشان/  933

 و ینیب شیپ یخطا به مانده یباق راتییدرصد از تغ 21/41و  کند یم ینیب شیپرا  رانیمد تیخالق

 .استمربوط  گرید یرهایمتغ
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 7تا  1 یها هیفرضآزمون  جینتا. 1 جدول

 جهینت
(R

2) 

 t بیان ضریب
B 

 فرضیه (ریمس بیضر)

یدتأی  04/65 57/04 761/  (کلی) ینیکارآفر های یشگرا ←(کلی) فلسفی ذهنیت 

/587 11/17 04/07 تأیید  x1 طلبی یشرفتپ ←(یکل) یفلسف یتذهن 

/540 07/16 04 رد  x2 یطلب استقالل ≠(یکل) یفلسف یتذهن 

/664 67/10 5/44 تأیید  x3 یتخالق ←(یکل) یفلسف یتذهن 

/617 06/11 8/05 تأیید  x4 پذیری یسکر ←(یکل) یفلسف یتذهن 

/811 11/47 0/71 تأیید  x5 مرکز کنترل ←(یکل) یفلسف یتذهن 

10/04 1/61 تأیید  770/  ینیکارآفر ←یریتمد سابقة 

 یها شیبر گرا رانیمد یفلسف تیذهن ریتأث انیب یرا که برا یمدل قیتحق نیا هشتم ةیفرض

 انیر جردر . اسرت  آزمروده آن را  یو برازندگ کرده یریگ اندازه شده بود ارائه ها آن ینیکارآفر

یر   هر Lisrel  ةبرنامو با کم   یبا استفاده از مدل معادالت ساختار ریمس لیمدل تحل میترس

، نبودنرد برازندگی آن ناتنهایی دلیل برازندگی مدل یا آمده برای مدل بهدستبه یها از شاخ 

 یهرا  مقردار مردل   نیتدو انیجر در. اندشدهها در کنار یکدیگر و با هم تفسیر بلکه این شاخ 

 در مردل و بررازش   انیر بدر جهرت   شدهارائه مدلکه  دادها نشان ن شاخ یا  یآمده برادستبه

، اصررالحات یبرخرر انجررام پررس از داشررتبرره اصررالح  ازیررو ن نداشررتوضررعیت مناسرربی ابترردا 

 ریترأث  انیر ب ریمسر  لیر نمرودار تحل  ،1. در شکل داشت یمناسب تیوضع برازش مدل یها شاخ 

 و کوچر   یهرا وکار کس  رانیمد ینیکارآفر یها شیبر گرا یتیریمد سابقة و یفلسف تیذهن

 برازش مدل آمده است. یها شاخ  زین 1 جدول در. است آمده متوس 

 1/ 36 یاسکوئر و نسربت آن بره آزاد   یآمده است، شاخ  کا 1که در جدول  گونه همان

و  اسرت بررازش   ییکرو یشاخ  ن که ،GFI شاخ است.  ترنییپا 9از حد مجاز  کهشده است 

 شاخ . است شده/ کمتر 3از  أسفانه/ است که مت89 کند، یم یابیرا ارز انسیوار یواقع مقدار

RMSEA شرده اسرت و برابرر    184برابر  است، نیانگیمجموع مجذورات م یکه شاخ  خطا /

 یبرازنردگ  شاخ  ،که CFIشده است؛ شاخ   زین نیچن و/ کمتر باشد 2 زا دیبامنابع موجود 

/ شرده  39 پرردازد، یمر  شیهرا  رابطهبا مدل بدون  شدهارائه مدل سةیمقانام دارد و به  افتهیلیتعد
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 ای شدهنرم یکه شاخ  برازندگ NFIشاخ   تینها درو  است/ باالتر 3است که از حد مجاز 

برا   نیبنرابرا  ؛باالتر است زین/ شده است که از حد مجاز خود 32نام دارد  زیشاخ  بنتلر بونت ن

که مردل   کرد یریگ جهینت توان یم یمدل معادالت ساختار لیاز تحل آمدهدستبه جیتوجه به نتا

 .دارد برازش هاداده با که است یمدل مناسب شدهارائه
 

 (Estimate) ریمس لیتحل مدل. 0 شکل
 

 برازش مدل یها شاخص. 0 جدول

 شاخص مجاز حد آمدهدستبهمقدار 

15/0  آزادی(  ةکای دو بر درج نسبت) χ2/df 4 از کمتر 

84/  (نیکویی برازش) GFI 1/4باالتر از  

480/  میانگین مربعات خطای برآورد( ةریش) RMSEA 1/4کمتر از  

14/  یافته(برازندگی تعدیل) CFI 1/4باالتر از  

11/  شده(نرم یبرازندگ) NFI 1/4باالتر از  

 

 

 تیجامع

 

 تعمق

 

 انعطاف

 یریپذ

 

 تیذهن

 یفلسف

 ینیکارآفر

 سابقة

 تیریمد

 شرفتیپ

 

 استقالل

 

 تیخالق

 

 سکیر

 

 سابقه

 

43/ 

 

42/ 

 

19/ 

 

13/ 

 

75/ 

 

78/ 

 

75/ 

 

78/ 

 

68/ 

 63/ 

 46/ 

 

54/ 

 
75/ 

 

81/ 

 

77/ 

 
 سکیر

 

34/ 

 

35/ 

 

27/ 

 

33/ 

 

04/ 

 

12/ 
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 یریگ جهینتو  بحث
 متوس  و کوچ  یهاوکار کس  رانیمد یفلسف تیذهن ریتأث و رابطه انیب یبرا ،مقاله نیا  در
 انیر اسرت. از م  شرده  رفتهیپذ(2331) اسمیت ینظر چهارچوب ها آن ینیکارآفر یها شیگرا بر
تعمررق و  ت،یررجامع یهررا یگگرریو (2331) اسررمیت نظررر بررا مطررابق ،یذهررن فلسررف یهررا یگگرریو

 ،یطلبر  اسرتقالل  ،یطلبر  شررفت یپ یها شیگرا ،نانهیکارآفر یها شیگرا انیو از م یریپذ انعطاف
 تیر ذهناز میزان  توانند با آگاهی مدیران می. شدکنترل مطالعه  مرکزو  یریپذ س یر ت،یخالق
پویرراکردن  یبررراهررای فکرری  از حرداکثر توانمنرردی  خررود ینیکررارآفر یهرا  شیگرررا و یفلسرف 
 ةروحیر خالقیرت،   کرردن پررورش و کراربردی  ایجراد،   و از طریق  رندیگببهره خود  وکار کس 
را بره   وکرار  کسر  د توانر  یمر امرر   د. ایرن نر را در کارکنان تقویت کن یو پگوهش یم، علیادانتق
های گذشته و کاال و خدمات جدید از طریرق  کند که بازنگری روالتبدیل  نیکارآفر یسازمان

جرز    اسرت  ارزش نهرادی یر    کهکار آن باشد و نوگرایی   ةسرلوحتراوشات فکری کارکنان 
 . شود وکار کس باورهای مشترآ 

 رانیمرد  ینیکرارآفر  یهرا  شیگررا برر   یفلسرف  تیر ذهن ریترأث  و رابطه دربارة یآمار لیوتحلهیتجز در
 .شد دییتأ هیفرض  یبه جز  ها هیفرضو تمام  شد مطرح هیفرض هشت و متوس  کوچ  یهاوکار کس 
 یهرا  شیگررا  برر  رانیمرد ( یکلر ) یفلسرف  تیر ذهن کره  داد نشران  جینتااول  ةیفرض نةیزم در
، ترورن  (1119یر)م مطالعاتبا نتایج  قیتحق جةینت. دارد یدار یمعن ریتأث ها آن (یکل) ینیکارآفر
 ،(2983) همکراران  و شرکوه گل ،(2906) زادهندلیب (، 1110)هرمان و همکاران  ،(1116بری )
همسرو و   (2932) همکراران  و ینعمتر  و( 2931) پورقراز و همکراران   ،(2931) فاضرل  و انیکمال
 .کند یم دییتأرا  هاآن جینتا و است جهت هم

 بررر هرراوکار کسرر  رانیمررد یفلسررف تیررذهننشرران داد کرره  جینتررا ،دوم ةیفرضرر مررورد در
 و ینعمت و( 2988) زادهینوربا مطالعات  قیتحق جةینت. دارد یدار یمعن ریتأث ها آن یطلب شرفتیپ

 .کند یم دییتأرا  هاآن جینتا و است جهتهم و همسو( 2932) همکاران
 و کوچر   یهاوکار کس  رانیمد یفلسف تیذهننشان داد که  جینتا ،سوم ةیفرض مورد در
 و همکراران  یبا مطالعات نعمت قیتحق جةینتدارد.  یدار یمعن ریتأث ها آن یطلب استقاللبر  متوس 
 .کند یمن دییتأاو را  قیتحق جینتا و است( مخالف 2932)
 متوس  و کوچ  یهاوکار کس  رانیمد یفلسف تیذهننشان داد که  جیچهارم نتا ةیفرض نةیزم در

، (2331اسمیت )(، 2361کینون )با مطالعات  قیتحق جةینتدارد.  یدار یمعن ریتأث ها آن تیبر خالق
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 و یدیجاو ،(1121) و همکاران یریجزا ،(، م 1113، زامپتاکیس و همکاران)(2339راسکین)
 نگادرسولو  یلیدمرچ ،(2989) و همکاران یدختیب نیام ،(2981) یهاشم فیس ،(2908) یابوتراب
 جینتا و است جهتهم و همسو( 2931) یشهر و یعسگر و( 2983) و همکاران یشجاع ،(2980)
 .کند یم دییتأ را هاآن

 ریتأث ها آن یریپذ س یر بر رانیمد یفلسف تیذهننشان داد که  جینتا پنجم ةیفرض نةیزم در
و  همسرو ( 2908) یابوتراب و یدیجاو حاصل از مطالعات جةینتبا  قیتحق جةینتدارد.  یدار یمعن

  .کند یم دییتأرا  هاآن جینتا و استهم جهت 
و  کوچر   یهاوکار کس  رانیمد یفلسف تیذهننشان داد که  جیششم نتا ةیفرض نةیزم در
 حاصرل از مطالعرات   جرة ینتبرا   قیر تحق جةینتدارد.  یدار یمعن ریتأث ها آن کنترل مرکز برمتوس  
  .کند یم دییتأرا  هاآن جینتا و است جهتهم و همسو( 2932) و همکاران ینعمت
 ریر متغ کننردة  لیتعرد  کره  رانیمرد  یتیریمرد  سرابقة نشان داد کره   جیهفتم نتا ةیفرض مورد در
 جةینتبا  قیتحق جةینتدارد.  یدار یمعن ریتأث ها آن ینیکارآفر یها شیبر گرا است یفلسف تیذهن

 و یقهرمران  و( 2983) و همکراران  یفالح رضرو  ،(2989) یو عذار یمهدو حاصل از مطالعات
جنینگرز و   مطالعرات  جیاما با نترا  کند؛ یمن دییتأرا  هاآن جینتا و است( مخالف 2983) همکاران
 .کند یم دییتأرا  شانیا  جینتا و ستموافق و همسو (2334) همکاران
 تیر ذهن ریترأث  و رابطره  انیر ب یبررا  شرده ارائه مدلنشان داد که  جینتا ،هشتم ةیفرض نةیزم در
 است یمدل مناسب متوس  و کوچ  یهاوکار کس  رانیمد ینیکارآفر یها شیگرا بر یفلسف
 .دارد برازش آمدهتدس به یها داده با و

 

 شنهادهایپ

اسرت کره    یو رفتار یفکر یگگیو  ی نانهیکارآفر یها شیگرا و یفلسف ذهن از یبرخوردار
برا تسرل  برر وفرایف      سرازد  یمر داشته باشند. تقویت ذهنیت فلسفی مدیران را قادر  دیبا رانیمد

را تسرهیل   یفراینردهای تجرار   یارتقرا را با دید جامع در نظر بگیرند و  وکار کس خود، مسائل 
برر   یفلسرف  تیر ذهن ریترأث برا توجره بره     و قیتحق یها هیفرضاز  آمدهدستبه. بر اساس نتایج کنند
 :شود یم ارائه ریز یپیشنهادها رانیمد ینیکارآفر یها شیگرا

در  رانیمرد  دیر بادارد،  یمثبتر  ریتأث رانیمد ینیبر کارآفر یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .1
را  یتفکرر فلسرف   و دهنرد هیجرانی و عراطفی رفترار مناسر  از خرود برروز        یها موقعیت
 اهرداف  برر را  وکار کس  روزمرة مسائل. دهند قرار خود رفتار و اعمال یمتما سرلوحة
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و مسائل  باشند وسعت نظر داشته وکار کس بررسی امور  در ،کننددرازمدت آن منطبق 
 آید.  فراهم اعاا و خود ینیکارآفر بروز زمینةتا  کنندرا از جهات متعدد بررسی 

 ،دارد یدار یمعنر  ریترأث  هرا  آن یطلبر  شررفت یپ برر  رانیمد یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .2
 رشیپرذ  نیخرود و همچنر   شررفت یپ زةیانگ یارتقا یدر راستا رانیمدتا  شودیم شنهادیپ
 قیر طر از نیهمچنر  ؛کننرد  قیتشرو  زیو کارکنانشان را ن نندکتالش  ییجوفرصت و رییتغ
 اهتمام ورزند. خود قیتوف به ازین باالبردن به یعال حد در کار انجام به خود  یترغ

 ،دارد یدار یمعنر  ریترأث  هرا  آن یطلبر  اسرتقالل برر   رانیمد یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .3
 توسعه دهند. ها آنعمل به  یآزاد یاعطا قیبه استقالل را از طر ازین دیبا رانیمد

بره   دیبا رانیمد ،دارد یدار یمعن ریتأث رانیمد تیبر خالق یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .4
صرحی    جرة ینتبرای رسریدن بره یر      و ببرندخود پی  وکار کس  یریشه و عمق قاایا
خاصری تعصر     یها حل راه به نسبت زینو در حل مشکالت  کنند تمام موارد را بررسی

طور مسرتقل و دور از   به کارکناندر ارزیابی اعمال و گفتار  دیبا نیهمچن ؛نداشته باشند
ایرن رویکررد    .کننرد نمبهم قااوتی یقینی  یها و در موقعیت نندکذهنیات خود قااوت 
 .دهد یمجدید را بروز  یها ایده و شودیم مسائل ةدربارباعث تفکر بیشتر 

 ،دارد یدار یمعنر  ریترأث  هرا  آن یریپرذ  سر  یربر  رانیمد یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .5
 .کنند تیخود و کارکنان را تقو یریپذ س یرو  جسارت ةیروح دیبا رانیمد

نشران داده   یدار یمعنر  ریتأث ها آن کنترل مرکزبر  رانیمد یفلسف تیذهن نکهیا به توجه با .6
 هاشکست ای تیموفق دادننسبت ةیروحپرورش  قیطر از رانیمد شودیم شنهادیپ ،است
 مرکز کنترل خود بپردازند.  تیبه تقو خود به

یبررسر  جملره  از ،داشت وجود قیتحق نیا  در که ییها تیبا توجه به محدود ،نیا  بر عالوه
 ،یسرب  شرناخت   ریر متغ نکرردن لحراظ  نیسن در مردل و کنتررل آن و همچنر    ریمتغ ریتأث نکردن

 :شودیم شنهادیپ قیتحق نیا  یراستا در ریز یپگوهش موضوعات
 وةیشرر و یشررناختسررب  تفکررر، وةیشرر ریتررأث انیررب یبرررا ییالگررو ارائررة" نررامبررا  یقرریتحق .1

 .شود انجام "ها آن ینیکارآفر یها شیگرا بر رانیمد یریگ میتصم
 ینیکرارآفر  یهرا  شیبرر گررا   یذهن فلسف یارتقا یها آموزش ریتأث انیب" نامبا  یقیتحق .2

 انجام شود. یشیبه روش آزما "رانیمد

  .شود انجام کشور سط  نانیکارآفر یعنوان و بر رو نیبا هم یقیتحق
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  منابع
 .سیتهران: پرد ،الگوها و اتینظر ف،یتعار: ینیکارآفر ،(2983)محمود  ،یانیدار احمدپور

 تهران: دانشگاه تهران. ،ینیکارآفر یمبان ،(2983) محمد ،یمیمق و محمود ،یانیاحمدپوردار

 تیخالق رابطة یبررس" ،(2989) احمد کمسرخ، یمحمد جمال؛ ،یعبدالمالک اکبر؛ یعل ،یدختیب نیام

 ،رانیر ا در یانسران  علروم  یشناسر   یآسر  شیهمرا  ،"مدارس متوسرطه  رانیمد یفلسف تیذهن زانیو م
 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پگوهشگاه

 ارشرد  یکارشناسر  ةنامر انیر پا ،ذهنیت فلسفی بر کارآیی مدیران مردارس  ریتأث ،(2906) نادر ،زادهبندلی

 .یمرکز تهرانواحد  یمدانشگاه آزاد اسال

تفکررر و  یهررا وهیشرر رابطررة یبررسرر" ،(2931) نیامرر ،یمحمررد ؛یرریحی ،یکررافم عبرردالوهاب؛ پورقرراز،

 شرمارة سال سروم،   ،ینیکارآفرتوسعة  فصلنامة ،"مدارس رانیمد ینیفرآکار یتیشخص یها یگگیو

 .60-89 ص ، 22

 یبر جو سرازمان  رانیمد یفلسف تیآموزش ذهن ریتأث یبررس ،(2908) تایرز ،یابوتراب و طاهره ،یدیجاو
دانشرگاه   ارشرد  یکارشناسر  ةنامر انیر پا ،مشرهد  ةدخترانر و کراردانش   یا و حرفره  یفنر  یهرا  هنرستان

 مشهد. یفردوس

تهرران: دانشرگاه    ،ینیکرارآفر  اصرول  و یمبران  ،(2988) اهلل حجرت  ،یپردنجران  یمرراد  و کمرال  ،یدران

 هرمزگان.

 تیر خالق زانیر با م یفلسف تیذهن نیب رابطة یبررس" ،(2980) نیعبدالحس ،و رسول نگاد بایرف ،یلیدمرچ

ترازه در علروم    یهرا  شره یاند فصرلنامة  ،"زنجان استان یمآزاد اسال یها دانشگاه یمعل ئتیه یاعاا
 .49-61اول، ص   ةشمار چهارم، سال ،یتیترب

سرال   ،دانرش مردیریت   ،"بررسی ابعراد اجتمراعی ذهنیرت فلسرفی مردیران     " ،(2908) زکی، محمد علی

 . 240-293 ص  ،42 ةشماریازدهم، 

بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت مدیران مردارس   رابطةبررسی  ،(2981) فخرالسادات ،یهاشم فیس
 ارشد دانشگاه اصفهان. یکارشناس ةنامانیپا ،اصفهان ةمتوسط

 ،برین ذهنیرت فلسرفی مردیران و خالقیرت معلمران       رابطرة بررسری   ،(2983) همکراران  و ناصرر  ،یشجاع

 معلم سبزوار. تیارشد دانشگاه ترب یکارشناس ةنام انیپا

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=647
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=647


 222    ینیکارآفر یها شیگرا بر یفلسف تیذهن ریتأث

 چاپ اول، تهران: انتشارات سروش. ،تفکر برتر ،(2982) رضاشرفی، محمد

 .ریرکبیتهران: انتشارات ام ،تیترب و میتعل فلسفةو  اصول ،(2980) یعل ،یعتمداریشر

 ران،یمرد  یفلسرف  تیر ذهن سرة یمقاو  یبررسر " ،(2984) ه ،یجبرار  م؛ ،یجبرار  ع؛ ن،یحس م؛ پور، طال 

 ،یورزشر  علروم  در پگوهش مجلة ،"سراسر کشور یها دانشگاه یورزش یها میت سرپرستان و انیمرب
 .213-291 ص  هفتم، شمارة

تفکر و خالقیت سرازمانی   یها بین انواع سب  رابطة" ،(2931) معصومه ،یشهر ،یمحمدهاد ،یعسگر

 .46 ةشمارسال پنجم،  ،مهندسی مدیریت ةنامهما ،"مدیران

 ریتررأث" ،(2983) جررواد ،یفرردرد یصررالح و یمجتبرر بذرافشرران، بهررروز، مهرررام، م،یمررر ،یرضررو فررالح

 فصرلنامة  ،"مردارس  سرازمان  بودنرندهیادگیبر  یآموزش رانیمد نانهیکارآفر یتیشخص یها یگگیو
 .292 -292 ص . 211 شمارة ،تیترب و میتعل

آن  رابطرة و  یسرازمان  فرهنگ" ،(2983) زاده، طاهر نیمحمدحسن و حس ،یپرداختچ محمد، ،یقهرمان

 .19-93 ص ، 2 شمارة ،یدولت تیریمد انداز چشم فصلنامة ،"یسازمان ینیبا کارآفر

 ینیو کررارآفر یجررانیهرروش ه انیررم رابطررة یبررسرر" ،(2931) ریررام فاضررل، و رضررا نیامرر ان،یررکمال

 .22 ةشمار سوم، سال ،یکارآفرین ةتوسع ةمجل ،"انیدانشجو

برا   تیر خالق شررفت، یپ زهیر تفکرر، انگ  یهرا  سرب   نیبر  رابطرة " ،(2983) گل شکوه، فرزانه و همکراران 

  .216 -211ص   ،"یشناسن   نو در روا یها افتهی ةمجل ،انیدانشجو ینیکارآفر

 و تیریمررد سررازمان رانیمررد ینیکررارآفر زانیررم یبررسرر" ،(2989) نرر یز ،یعررذار و یمهررد ،یمهرردو

 صر  ، 69و  66 شرمارة  ،"توسرعه  و تیریمد ندیفرا فصلنامةتابع،  یها سازمان و کشور یزیر برنامه

18-29. 

مقاالت همایش تغییر و نوآوری در  ةچکید ،تفکر خال  در آموزشگاه ،(2903) میرکمالی، سید محمد
 تعلیم و تربیت. ةپگوهشکدچاپ سوم، تهران: انتشارات  ،آموزشیسازمان و مدیریت 

 تیر ذهن رابطة یبررس" (.2932) رضایعل ،یا قلعه و بهناز مهاجران، محمد؛ ،یاصالح عبدالرزا ؛ ،ینعمت

 تیریو مرد  ینیکرارآفر  یکنفرانس ملر  ،"مدارس متوسطه رانیدر مد ینیبه کارآفر لیبا تما یفلسف
 .مازندران دانشگاه: مازندران ،انیبن دانش یهاوکار کس 

 ،یآموزشر  یو نروآور  رییر تغ زانیبا م رانیمد یفلسف تیذهن نیب رابطة یبررس ،(2988) زاده، اکبر یورن
 .تهران قاتیتحق و علوم واحد یمارشد دانشگاه آزاد اسال یکارشناس ةنامانیپا
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ابعراد ذهنیرت فلسرفی مردیران برر چگرونگی انجرام وفرایف          ریترأث بررسی  ،(2901) هاشمی، سید اعظم
دانشگاه  ارشد یکارشناس نامهانیپامدیریت آموزشی،  ةرشتنامه کارشناسی ارشد در پایان ،مدیریت
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