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چکيده:
هدف اساسی این پژوهش ،بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان
زندانهاي خراسان شمالی است .روش تحقیق توصیفی -پیمایش از نوع کاربردي است .جامعه آماري
این پزوهش شامل مدیران وکارکنان زندانهاي خراسان شمالی که  250نفر بووده و بوا اسوتفاده از
جدول کرجسی مورگان  40نفر مدیر (عالی و میانی) و  80نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزار اندازه گیري به ترتیب شامل دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی با  60گویه و ضریب پایوایی
 %81و پرسش نامه فرهنگ سازمانی با  60گویه و ضریب پایایی  %87بر اساس طیو  5لیكورت
است .براي تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش و تصمیم گیري در مورد رد تا تایید فرضیههوا از روش
ضریب همبتسگی پیرسون و جهت پیش بینی تاثیر هور یوا از ابعواد ذهنیوت فلسوفی مودیران بور
شاخصهاي فرهنگ سازمانی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافتههاي پوژوهش نشوان
داد که  72/5درصد مدیران داراي ذهنیت فلسفی متوسط -بواممی باشوند .بوین ذهنیوت فلسوفی
مدیران و فرهنگ سازمانی کارکنان با سطح اطمینان  95درصد و ضریب همبستگی  ./559رابطوه
معناداري وجود دارد .همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مودیران توانسوته
 %31واریانس متغیر فرهنگ سامانی کارکنان را پیش بینی کند و در مجموع  39درصد از تغییورات
فرهنگ سازمانی توسط ابعاد ذهنیت فلسفی پیش بینی میشود که بعود انعطواف پوذیري و جامعیوت
ذهنیت فلسفی بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.
كليد واژهها :ذهنیت فلسفی ،جامعیت ،تعمق ،انعطاف پذیري ،فرهنگ سازمانی ،زندان

 1استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه بجنورد.
 2دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود eesani65@gmail.com
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مقدمه
آنچه امروز در علم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است که انگیزههاي کارکنوان پایوههواي
کارآیی و اثربخش سازمان را تشكیل میدهند و مدیرانی که بوه موفقیوت و اعوتالي سوازمان خوود
عالقمند هستند براي شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجواد موینماینود توالش و
کوشش میکنند (هري.)1385 ،
همه سازمانها براي بقا ،نیازمند اندیشههاي نو و نظرات بدیع و تازه اند .امروزه سازمانهاي ي
موفق هستند و می توانند در دنیاي پر رقابت ادامه حیات دهند که دائما افكار و اندیشههواي جدیود را
در سازمان بكار برند و این امر توسط مدیران با ذهنیوت فلسوفی 1امكوان پوذیر اسوت (بنودلی زاده،
 .)1376ذهنیووت فلس و فی از مباحووا ارزشوومندي اسووت کووه قرفیووت و قابلیووت ،ایجوواد و پوورورش
مهارتهاي ذهنی را در کارکنان دارد .پرورش این مهارتها موجب بهبود کیفیت فعالیتهواي اداري
میشود .بی شا یكی از زیباترین ویژگیهاي انسان ،قدرت آفرینندگی و خالقیت اوست .به کموا
همین ویژگی است که انسان می تواند اهداف آرمانگرایانه خود را تحقق بخشیده و تواناییهاي خوود
را شكوفا سازد (هاشمی.)1383 ،
مساله اساسی تربیت کارکنان ،تفكر میباشد که براي پرورش آن ابزارهایی مزم است ،یكوی از
این ابزارها داشتن ذهن فلسفی است کوه افوراد را در تفكور صوحیح و منطقوی کموا مویکنود .در
خصوص ذهن فلسفی میرکمالی ( )1379معتقد است تفكر منطقی اساس کار فرد است و فرد بایود
با تفكر منطقی از شناسایی مساله تا پیدا کردن راه حلهاي مناسب براي مشكالت پیش برود و ایون
کار امكان پذیر نسیت مگر این که از خصوصیات تفكر منطقی برخوردار باشد .تفكر منطقوی حاصول
داشتن ذهن فلسفی است .ذهنیت فلسفی را نخستین بار فیلیپ جی اسمیت 2مطور کورد .او ضومن
بررسی و مطالعه ویژگیهايهاي افرادي که داراي تفكر و مشرب فلسفی هستند به سه بعد یا ویژگی
در طرز تفكر آنها پی برد (اسمیت ،به تقل از بهرنگی.)1392،

1- philosophic Mindness
2-p G.Smith
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از مجموع  114سوره قرآن 20 ،سوره به طور قطعی از آیاتی برخوردار است که مسوتقیما بوه
تفكر اشاره دارد (شریعتمداري .)1377 ،لذا در نظوام اداري یكوی از مهوم تورین عناصوري کوه در
کارائی درونی و بیرونی هر سازمانی ایفاي نقش میکنند برخورداري از ذهن فلسفی و تفكور منطقوی
مدیران است که در زندگی تا تا کارکنان تواثیر خواهود داشوت (شومس .)1388 ،طورز تفكور،
برخورد با مسائل و گرایش و خصوصیات فكري مدیران دور از چشم کارکنان نخواهد ماند و کارکنان
به عنوان ثمرههاي نظام اداري تحت تاثیر ایدهها و فكرهواي گونواگون وارد عرصوههواي مودیریتی
خواهند شد و در ردههاي مدیر ارشد به فعالیت خواهند پرداخت .بنابراین تاثیر نگرش و تفكر مودیران
بر کارکنان بسیار ملموس و تعیین کننده است .در زندانها نیز تغییر و تحول ابزاري اسوت در جهوت
کنترل کیفیت روند اصال و تربیت و هدایت انسانها است .در سالهاي اخیر در وضعیت زنودانهوا
تحومت و تغییرات چشمگیري وج ود داشته که اثرات مثبت و مطلوبی از خود به جوا گذاشوته اسوت
مثال :حذف زندان هاي انفرادي ،طبقه بندي زندانیان ،حذف لباس خاص زندانیان ،افزایش مرخصیها
و  ...که همهي اینها تحولی در زندانها ایجاد کرده است ،که امروزه وضع زنودانهواي کشوور بوی
نظیر است (شمس.)1388 ،
به نظ راسمیت ،ذهنیت فلسفی نه از پر کردن مغز یا محتواي دروس فلسفی و نه از گرایش بوه
یا فلسفه نسبت به فلسفه دیگر ناشی از مجادله فلسفی حاصل مویشوود  ،بلكوه ذهنیوت فلسوفی
برحسب فعالیتی بهوجود میآید که مشخصا به بهبود داوريهاي ارزشی اختصاص یافته باشد .ذهنیت
فلسفی بر حسب درجهاي از جامعیت ،1تعمق2و قابلیت انعطاف3در زمانی مشخص میشود که فرد بوا
مسائلی که براي حل آنان فراخوانده میشود  ،به داوري هاي ارزشی بپردازد .از نظر اسمیت ،ذهنیوت
فلسفی نوعی تفكر است که داراي سه بعد به هم مرتبط جامعیت ،تعمق و قابلیت انعطاف باشود ایون
نشانهها و خصوصیاتی عالئمی هستند که فرد در تفكر خود نشان میدهد پیش از آنكه خصوصویات
تفكر فرد باشند ،خصوصیات آن فرد هستند .این تمام فرد است که فكر میکند (هاشمی.)1377 ،

1- comprehensiveness
2- penetration
3- flexibility
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بعد جامعیت :مدیري داراي جامعیت فكري است که بتواند حال را به آینده ربط داده و با نگرش
سیستمی به پدیدهها نگریسته و توانایی قدرت تعمیم را داشوته باشود .کوه خوود داراي چهوار مولفوه
اساسی می باشند:
 -1مشاهده امور خاص ،باتوجه به ارتباط آنها به یا زمینه وسیع
 -2ارتباط دادن کنونی و آنی به هدفهاي دور
 -3به کاربردن قوه تعمیم
 -4توجه داشتن به جنبههاي نظري.
بعد تعمق :تعمق یعنی ژرف اندیشی و به پدیدهها با دید عمیوق نگریسوتن اسوت .مودیري کوه
تعمق دارد به پدیده هایی که از دید دیگران مسلم و بدیهی است عمیق تر می نگرد که مولفوههواي
آن عبارتند از:
-1زیر سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود،
-2کش امور اساسی و بیان آن در هر موقعیت،
 -3توجه به اسارات وا مور مربوط به جنبههاي اساسی در ه رموقعیت،
 -4قضاوت و حكم به روش فرضیه استنتاجی -قیاسی
بعد انعطاف پذیري :مدیري که انعطاف دارد جمود روانوی نودارد و قابلیوت پوذیرش روشهوا و
راههاي جدیدي که در جهان تولید و کارآمد بوده را داشته و با اعتقاد به خرد جمعی و همه سونگري
در تحقق اهداف از پویش تعیوین شوده آموادگی مشوارکت کارکنوان را در رفوع مشوكالت دارد موه
مولفههاي آن موارد ذیل را در برمی گیرد:
-1رها ساختن خود از جمود روانی،
 -2توجه به مسائل مورد بحا از جنبههاي گوناگون،
 -3ارزش سنجی افكار و نظریهها بدون توجه به منبع آن ها،
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 -4شكیبایی در قضاوت موقت و مشروط و عالقمند به اقدام در موقعیت نامشخص.
آداب ،رسوم ،سنتها و شیوه اي که یا سازمان کارها را انجام میدهد تا حد زیادي به گذشته
آن و تجربیات موفقیت آمیزي که آن سازمان در این تالشها داشته است .بستگی دارد .این موضوع
ما را به منبع اصلی فرهنگ سازمانی ،یعنی بنیانگذاران آن رهنمون میشود (اسشین .)1983 ،پوس
از اینكه یا فرهنگ در سازمان ارائه و تثبیت شد ،اقدامات زیادي انجوام مویشوود توا کارکنوان بوه
تجربههاي مشابهی دست یابند و آن فرهنگ حفظ شود (سی .)1991 ،فرهنگ سازمانی بوهعنووان
مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك بر رفتار و اندیشه اعضاي سازمان اثر میگذارد و مویتووان
نقطه شروعی براي حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت بوه شومار آیود .فرهنوگ سوازمانی از
اساسیترین زمینههاي تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامههاي جدید تحول بیشتر به
تحول بنیادي سازمانی نگاه میکند از اینرو هدف این برناموههوا تغییور و تحوول فرهنوگ سوازمان
بهعنوان زیربنا به بستر تحول است (شوریعتمداري .)1377 ،از دیودگاه کووئین ،فرهنوگ سوازمانی
عبارت است از ارزشهاي اصلی ،مفروضات ،تفسیرات در رویكرد هایی که ویژگیهاي یوا سوازمان را
مشخص میکند که در  4گونه فرهنگ سازمانی نمایان می شود .این چهار گونه شامل قومی ،ویوژه
سامري و بازار ،سلسله مراتب میباشند (کوئین.)1999 ،
یا سیستم که اعضاي آن داراي استنباط مشترك از آن هستند .از مجموعوه اي ویژگویهواي
اصلی تشكیل شده است که سازمان به آنها ارج مینهد ،یا براي آنها ارزش قائل است .چنین به نظور
میرسد که  7ویژگی وجود دارد که در مجموع معرف و نمایانگر عصاره فرهنگ سازمانی هستند .این
ویژگیها عبارتند از:
 .1نوآوري و خطرپذیري :میزانی که کارکنان تشویق به نوآوري و خطرپذیري میشوند.
 . 2توجه به جزئیات :میزانی که کارکنان باید به جزئیات بپردازند دقیق باشند و کارها را تجزیوه
و تحلیل نمایند.
 .3توجه به ره آوردها :میزانی که مدیریت باید به نتیجهها و دسوتاوردها توجوه کنود (و نوه بوه
شیوههاي اجرایی که به این نتیجه انجامیده است.
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 . 4توجه به اعضاي سازمان :میزان توجهی که مدیریت (به هنگام تصومیم گوري و مشوارکت،
دادن افراد) به اعضاي سازمان نشان میدهد.
 .5توجه به تیم :میزانی که کارها و فعالیتها حول محور تیم (و نه افراد) متمرکز شده است.
 .6جاه طلبی :میزان یا درجه اي که افراد و اعضاي سازمان بلندپرواز و جاه طلب هستند (و نوه
این که همواره سر به زیر و تسلیم باشند).
 .7پایداري :میزان یا درجه اي که سازمان بر حفظ وضع موجود تاکید میکند (که این رونود بوا
رشد و پیشرفت ،مغایر است) .هر یا از این ویژگیها بر روي طیفی قرار میگیرنود کوه دامنوه آن از
بسیار کم تا بسیار زیاد کشیده میشود (کوئین.)1999 ،
پروفسور دنیسون فرهنگ سازمانی را شامل چهار ویژگی اصلی میداند که هر ویژگی خود به
چند عامل تقسیم میشود ،که عبارتند از:
درگیرشدن در کار( 1مشارکت ) :که شامل اختیاردادن به کارمندان(توانمندسازي)،کارتیمی کردن
(تیم سازي ) و توسعه قابلیتهاي کارمندان است.
همانندي( 2سوازگاري یوا یكپوارچگی ) :کوه شوامل ارزشوهاي محووري ،موافقوت کارکنوان و
هماهنگی و یكپارچگی میباشد.
انطباق پذیري :3که شامل ایجاد تغییر ،مشتري مداري و یادگیري سازمانی است.
رسالت یا ماموریت :4که شامل رهبري راهبردي (جهت گیوري اسوتراتژیا) ،اهوداف ،مقاصودو
دیدگاه(چشم انداز) میباشد (دنیسون  ،2000،مبلی و همكاران )2005،نتوای مطالعواتی کوه بوه
منظور میزان تعهد کارکنان و تعیین ارزشها عقاید اساسی آنان در برخی از سازمانهاي موفق صوورت
گرفته است 8 ،ویژگی فرهنگ سازمانی را با توجه به درجه اهمیتشان اعالم گردیده است :عملكورد،
صداقت ،رقابت ،روحیه کار گروهی ،روحیه سازمانی ،نوأوري ،حمایت مدیریت و موفقیتهاي فردي.

1

- Invovelment
1
-Consistency
2
- Adaptability
3
-Mission
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قهیر پور و توکلی ( )1390در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 73/8 ،درصد مدیران داراي
ذهنیت فلسفی متوسط میباشند ،همچنین تحلیل مدل رگرسویونی نشوان داد کوه ذهنیوت فلسوفی
مدیران توانسته  %14/5واریانس متغیر عملكرد دبیران را پیش بینی کند و در مجموع  16درصد از
تغییرات عملكرد دبیران توسط ابعاد ذهنیت فلسفی پیش بینی میشوود کوه بعود انعطواف پوذیري و
جامعیت بیشترین تاثیر را بر شاخصهاي عملكرد دبیران دارد.
مرچیلی و رسول نژاد ( )1387در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ،بین سه شاخص ذهنیوت
فلسفی یعنی جامعیت ،تعمق و انعطاف پوذیري بوا خالقیوت اسوتادان رابطوه معنواداري وجوود دارد.
اسحاقیان ( )1372در تحقیقی به نتایجی رسید که حاکی از آن است ،مدیران را میتوان بر اسواس
میزان برخورداري از رو فلسفی طبقه بندي کرد و رو فلسفی با عالقه شوغلی همبسوتگی زیوادي
وجود داشت .بندلی زاده ( )1376در پژوهشی به این نتای دست یافت که بین ذهن فلسفی مدیران
و کارآیی آنان رابطه وجود دارد .اما بین ویژگیهاي سن ،جنس و رشته تحصیلی مدیران بوا ذهنیوت
فلسفی آنها تفاوت معناداري مشاهده نشد.
خرقانیان ( )1372در پژوهشی نتایجی را آشكار ساخته است که با اطمینان  99درصد روحیوه
معلمانی که با مدیران داراي ذهنیت فلسفی بام کار میکنند بامتر از از روحیه معلمانی بوده است که
با مدیران داراي ذهنیت فلسفی پایین کار میکردند.
پی یرا )2009( 1در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی رابطه بین ذهنیت فلسوفی مودیران بوا
بهبود عملكرد کارکنان آنها در سازمانهاي دولتی" به این نتیجه رسیدند که ذهنیت فلسفی مودیران
با بهبود عملكرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد و کارکنانی که خالقیت مدیران آنها در سطح بام و
رشته تحصیلی آنها مرتبط با نوع کار بوده است ،عملكرد بهتري نسبت به کارکنانی با رشته تحصیلی
غیر مرتبط دارند.
ضرورت تغییر و تحول ،سازمانها را به مدیریت تغییر نیازمند ساخته است که همانا بوه اهوداف
اصلی خود و کارایی و بهروري مزم دست یابند .لذا در این مقاله محقق میخواهد بداند آیا بوین ذهنیوت
فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-Pierra
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روش
جامعه آماري ،روش نمونه گیري ،حجم نمونه
این پژوهش از نوع توصیفی است .مدلی که در این تحقیق استفاده میشود ،الگویی بر گرفته از
مدل اسمیت ،که از این نوع تفكر تحت عنوان ذهنیت فلسفی نام میبرد .جامعه آماري این پوژوهش
شامل تمامی مدیران و کارکنان زندانهاي استان خراسان شومالی کوه تعوداد  250نفور مویباشوند،
تشكیل می دهد .به منظور نمونه گیري از جدول کرجسی و مورگان تعداد  120نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .هم چنین نتای حاصل از جدول مورگان براي جامعه مودیران  40نفور مورد و بوراي
جامعه کارکنان  80نفر مرد بعنوان نمونه انتخاب شدند .براي تجزیه و تحلیل دادههاي این پوژوهش
از روشهاي آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و براي تجزیوه و تحلیول نهوایی دادههواي
پژوهش و تصمیم گیري در مورد رد یا تایید فرضیههاي تحقیق از آمار استنباطی (آزمونهاي ضریب
همبتسگی پیرسون و جهت پیش بینی تاثیر هر یا از ابعاد ذهنیت فلسفی بر شاخصهواي فرهنوگ
سازمانی از رگرسیون چند متغیره با نرم افزار  SPSS16انجام شده است.
ابزار پزوهش
ابزار گردآوري اطالعات شامل دو پرسشنامه میباشد که عبارتند از:
پرسش نامه ذهنیت فلسفی ( :)PMQذهن فلسفی الگوي تفكري است کوه داراي سوه م لفوه
اصلی جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیري است ،براي سنجش ذهن فلسفی از این پرسشنامه که توسط
ایرج سلطانی( ،)1375تودوین و اجورا و توسوط محمود علوی زکوی( )1377و مهووش مرتضوایی
مقدم( ،)1380مجددا اجرا شده است ،استفاده می شود .ضریب آلفاي کرونباخ به دست آموده بوراي
این پرسشنامه توسط مهوش مرتضایی مقدم(0/73 ،)1380بوده است و در ایون پوژوهش ضوریب
آلفاي کرونباخ بدست آمده  0/74می باشد.
پرسش نامه فرهنگ سازمانی  :این پرسشنامه از ابعاد مختل (توانمندسازي ،تیم گرایی ،توسعه
قابلیتها ،ارزشهاي بنیادین ،توافق ،انسوجام و همواهنگی ،ایجواد تغییور ،مشوتري موداري ،یوادگیري
سازمانی ،نیت و جهت استراتژیا ،اهداف و مقاصد و چشم انوداز) طراحوی شوده اسوت و داراي60
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سوال بوده و طی پاسخگویی آن از نوع لیكرت میباشد و براي سنجش میزان پایوایی آن از آلفواي
کرونباخ استفاده شد .ضریب به دست آمده  %90می باشد که نشان دهندةضریب بامي پایایی ابوزار
سنجش است (رحیم نیا ،علیزاده.)1387 ،
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يافته ها
فرضیه اصلی :بین ذهنیت فلسفی مدیران و فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی
رابطه وجود دارد.
جدول :1ضریب همبستگی بین ذهنیت فلسفی مدیران و فرهنگ سازمانی کارکنان
فرهنگ سازمانی *

ضریب همبستگی

مقدار همبستگی

سطح معنی داري

ذهنیت فلسفی

پیرسون

./559

./001

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر نشان دهنوده وجوود ارتبواط بوین دو متغیور فرهنوگ
سازمانی کارکنان زندانها و ذهنیت فلسفی مدیران است .جهت ضریب همبستگی مثبت است و نشان
می دهد که دو متغیر با هم رابطه مستقیم دارند .سطح معنی دار بودن بدست آموده کووچكتر از %5
است که نشان دهنده معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر است .بنابراین موی تووان ادعوا نموود ،بوین
ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی رابطه معنواداري وجوود
دارد .یعنی هر چه ذهنیت فلسفی مدیران بیش تر باشد فرهنگ سازمانی کارکنان نیز ارتقاء مییابد.
فرضیه فرعی اول :بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سوازمانی کارکنوان رابطوه
وجود دارد.
جدول :2ضریب همبستگی بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران و فرهنگ سازمانی کارکنان
فرهنگ سازمانی *

ضریب همبستگی

مقدار همبستگی

سطح معنی داري

بعد جامعیت

پیرسون

./417

./007

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر نشان دهنوده وجوود ارتبواط بوین دو متغیور فرهنوگ
سازمانی کارکنان زندانها و بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران است .جهت ضریب همبستگی مثبوت
است و نشان می دهد که دو متغیر با هم رابطه مستقیم دارند .سطح معنوی دار بوودن بدسوت آموده
کوچكتر از  %5است که نشان دهنده معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر است و به این ترتیب فرضویه
فرعی اول تایید و فرض صفر آن رد می شود .می توان ادعا نموود ،بوین جامعیوت ذهنیوت فلسوفی
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مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی رابطه معناداري وجود دارد .یعنوی هور
چه بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی کارکنان نیز ارتقاء مییابد.
فرضیه فرعی دوم :بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنوگ سوازمانی کارکنوان رابطوه
وجود دارد.
جدول :3ضریب همبستگی بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان
فرهنگ سازمانی کارکنان *

ضریب همبستگی

مقدار همبستگی

سطح معنی داري

بعد تعمق

پیرسون

./396

./011

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر نشان دهنوده وجوود ارتبواط بوین دو متغیور فرهنوگ
سازمانی کارکنان زندانها و بعد تعمق ذهنیت فلسفی مدیران است .جهت ضوریب همبسوتگی مثبوت
است و نشان می دهد که دو متغیر با هم رابطه مستقیم دارند .سطح معنوی دار بوودن بدسوت آموده
کوچكتر از  % 5است که نشان دهنده معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر است و به این ترتیب فرضویه
فرعی دوم تایید و فرض صفر آن رد می شود .می توان ادعا نمود ،بین تعمق ذهنیت فلسفی مدیران
با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی رابطه معناداري وجود دارد .یعنی هور چوه بعود
تعمق ذهنیت فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی کارکنان نیز ارتقاء مییابد.
فرضیه فرعی سوم :بین بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان
رابطه وجود دارد.
جدول :4ضریب همبستگی بین بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان
فرهنگ سازمانی کارکنان *

ضریب همبستگی

مقدار همبستگی

سطح معنی داري

بعد انعطاف پذیري

پیرسون

./479

./002

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر نشان دهنوده وجوود ارتبواط بوین دو متغیور فرهنوگ
سازمانی کارکنان زندانها و بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی مدیران است .جهت ضریب همبستگی
مثبت است و نشان می دهد که دو متغیر با هم رابطه مستقیم دارند .سطح معنوی دار بوودن بدسوت
آمده کوچكتر از  % 5است که نشان دهنده معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر است و بوه ایون ترتیوب
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فرضیه فر عی سوم تایید و فرض صفر آن رد می شود .بنابراین می تووان ادعوا نموود ،بوین انعطواف
پذیري ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهاي خراسان شمالی رابطه معناداري
وجود دارد .یعنی هر چه بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی مودیران بوامتر باشود فرهنوگ سوازمانی
کارکنان نیز ارتقاء مییابد.
آیا مولفههاي ذهنیت فلسفی مدیران (جامعیت ،تعمق و انعطواف پوذیري) توانوایی پویش بینوی
فرهنگ سازمانی کارکنان را دارد؟ به منظور بررسی قدرت پیش بینوی مولفوههواي ذهینوت فلسوفی
مدیران (جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیري) در فرهنگ سازمانی کارکنان از تحلیل رگرسیون چند گانه
با ورود همزمان استفاده شد که نتای آن در ادامه ذکر شده است.
جدول  :5نتای تحلیل رگرسیونی چند متغیره پیش بینی فرهنگ سازمانی توسط ذهنیت فلسفی مدیران
ضریب رگرسیونی چند گانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیل شده

مقدار F

سطح معنی داري

./559

./313

./295

17/30

./0001

در جدول بام مشاهده میشود که ضریب رگرسیونی مدل  0/559اسوت و ضوریب تبیوین آن
برابر با  0/313است که در واقع سهم پیش بینی واریانس متغیور وابسوته اسوت کوه توسوط متغیور
مستقل در مدل تبیین (پیش بینی) میشود .با توجه به ایون کوه مقودار  Fمشواهده شوده در سوطح
معناداري  0/0001نشان می دهد که مدل رگرسیونی معنادار است و میتوان بیان نمود کوه حودود
 31درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی کارکنان زندانها توسط ذهنیت فلسفی مدیران تبیین میشود.
جدول :6نتای تحلیل رگرسیونی چند متغیره پیش بینی فرهنگ سازمانی توسط ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران
ضریب رگرسیونی چند گانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیل شده

مقدار F

سطح معنی داري

./625

./390

./339

7/68

./0001

در جدول بام مشاهده میشود که ضریب رگرسیونی مودل  ./625اسوت و ضوریب تبیوین آن
برابر با  0/390است که در واقع سهم پیش بینی واریانس متغیور وابسوته اسوت کوه توسوط متغیور
مستقل در مدل تبیین (پیش بینی) میشود .با توجه به ایون کوه مقودار  Fمشواهده شوده در سوطح
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معناداري  0/0001نشان می دهد که مدل رگرسیونی معنادار است و میتوان بیان نمود کوه حودود
 39درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی کارکنان زندانها توسط ذهنیت فلسفی مدیران تبیین میشود.
جدول  :7سهم تاثیر هر یا از متغیرهاي مستقل (ابعاد ذهنیت فلسفی) بر متغیر وابسته (فرهنگ سازمانی)
متغیرهاي مستقل

ضریب بتا

ضریب بتا استاندارد

مقدار t

سطح معنی داري

جامعیت

./768

./417

2/83

./007

تعمق

./960

./396

2/66

./011

انعطاف پذیري

1/99

./479

3/37

./002

ضرایب تاثیر (بتا استاندارد) نشان دهنده این است که بعد انعطواف پوذیري تواثیر بیشوتري بور
فرهنگ سازمانی کارکنان دارد .به عبارت دیگر به ازاء یا واحد افزایش در متغیر مستقل (انعطواف)،
متغیر وابسته (فرهنگ سازمانی) به ازء  ./479واحد افزایش پیدا میکند .در مورد بعد جامعیت نیز بوا
توجه به ضریب تاثیر  ./417میتوان بیان نمود که به ازاء هر واحد افزایش در متغیور مسوتقل (بعود
جامعیت) ،متغیر وابسته (فرهنگ سازمانی) به ازاء  ./417واحد افزایش پیودا مویکنود .همچنوین در
مورد بعد تعمق نیز با توجه به ضریب تاثیر  ./396میتوان بیان نمود که به ازاء هر واحد افزایش در
متغیر مستقل (بعد تعمق) ،متغیر وابسته (فرهنگ سازمانی) به ازاء  ./396واحد افزایش پیدا میکند.
بحث و نتيجه گيري
سازمانها ،امروزه با افزایش سرعت ،شدت و عمق در شرایط داخلوی و خوارجی مواجوه هسوتند.
موضوع بسیار مهم در هر نظام ،انتخاب و انتصاب مدیران و رهبران واجد شرایط به گونوه اي اسوت
که بتواند در اداره و سرپرستی سازمان زندانها موثر واقع شوند .مدیران کارآمد زندانها ،فرایند هودایت
و رهبري کارکنان را در جهت نیل به هدفها و رسالتها و آرمانهاي سازمانی خود را بوه گونوه اي
موثر و مناسب تري به انجام می رسانند ،در هنگام برخورد با موانوع و مشوكالت بوه طوور جودي و
منطقی عمل می کنند و براي کارکنان تحت سرپرستی خوود ارزش و احتورام قائول موی شووند ،در
تربیت ،پرورش و اثر بخش ساختن کارکنان کوشش بیشتري به عمل می آورند و سرانجام از طریوق
ایجاد رابطه مثبت با کارکنان در اجراي وقای

و مقررات اداري به نتای مثبوت و ثموربخش دسوت
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می یابند .هرسی و بالنچارد )1972( 1معتقدند وقیفه مدیر با رهبر سازمان از این نظر مهوم اسوت
که او به مثابه نقطه اتكایی محسوب می شود که همه متغیرهاي محیطی دیگر بور حوول آن کونش
متقابل دارند .در سازمانها اگر در موقع انتخاب و تربیت مدیران با استفاده از یافتوههواي علوم روان
شناسی و مدیریت به برخی از ویژگیهاي شخصیتی آنان نظیر ذهنیت فلسفی توجوه دقیوق مبوذول
شود ،توقع در اختیار داشتن مدیران کارآمد ،امر بیهوده نخواهد بود .سازمان زندانها به عنوان سازمان
دولتی به منظور اداره ي امور زندانیان و ارایه خدمات مزم بوا هودف مودیریت و توسوعهي کالبودي،
قضایی ،اجتماعی در محدوده ي شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وقیفهي آن برآورده ساختن
نیازهاي شهروندان در جهت مشكالت قضایی و قانونی بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قوادر بوه
برآورده ساختن آنها نیستند (رجب صالحی.)1381،
نتای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در باره فرضیه اصولی پوژوهش نشوان داد کوه بوین
ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان رابطه معناداري وجود دارد .بنابراین میتوان اذعان
داشت که یافتههاي پژوهش در خصوص رابطه بین ذهنیت فلسوفی مودیران بوا فرهنوگ سوازمانی
کارکنان ،به نوع جدیودي هموراه اسوت بوا یافتوههواي پژوهشوی بنودلی زاده و هاشومی ()1376؛
اسمیت()1965؛ بولینگر ،دانیل)2002( 2؛ کنی و ریودي)2006( 3؛ ذهنیوت فلسوفی و خالقیوت
کارکنان (معظمی و وام )1391 ،همخوان میباشد .وجود رابطه مثبت و مستقیم بدین معنوی اسوت
که هر چه ذهنیت فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی نیوز ارتقواء موییابود .بودین صوورت
مدیري که داراي ذهینت فلسفی بیش تر می باشد در برخورد با مسوائل ژرف انودیش ،جوامع نگور و
انعطاف پذیر بوده و داراي تمرکز فكر ،حساسیت در مقابل ادراکوات و پیونود بوین آنهوا جهوت فهوم
حقایق میباشد .اینچنین مدیري توانایی و آمادگیهاي مزم جهت ارزش گذاري و قضاوت صحیح را
دارا بوده و به گونه طبیعی کارکنانی که باچنین مدیرانی همكار میباشند داراي روحیه خدمتی بوامتر
نسبت به سایرین هستند .هم چنین اسمیت ،فرهنگ سازمانی را ناشوی از عملكورد مودیر و عملكورد
مدیر را متاثر از نوع تفكر و ذهنیت فلسفی اش میداند.

1-Hersey & Blanchard
1-Bowlinger
2-Kenny & Reedy
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نتای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در باره فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد که بوین
بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنوان زنودانهاي خراسوان شومالی رابطوه
معناداري وجود دارد .وجود رابطه مثبت و مستقیم بدین معنی است که هر چه بعد جامعیوت ذهنیوت
فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی نیز ارتقاء مییابد .بنابراین میتووان اذعوان داشوت کوه
یافتههاي پژوهش در خصوص رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی مدیران بوا فرهنوگ سوازمانی
کارکنان ،با یافتههاي پژوهشی بهرنگی و خرقانیان ( )1372و اسمیت ( )1965همخوان میباشد .طبعا
مدیري که داراي جامعیت فكر میباشد ،مسائل و کارکردهاي گوناگون محیط کار را در ارتباط با یكدیگر
میبیند ،درصدد حل مشكالت سازمان خود به صورت موضعی برنمی آید ،قبل از تصمیم گیري اطالعات
همه جانبه اي فراهم میآورد و در مورد مسائل و مشكالت فوري و آنی تسلیم نمی شود.

نتای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در باره فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد که بین
بعد تعمق ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنوگ سوازمانی کارکنوان زنودانهاي خراسوان شومالی رابطوه
معناداري وجود دارد .وجود رابطه مثبت و مستقیم بدین معنی است که هور چوه بعود تعموق ذهنیوت
فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی نیز ارتقاء مییابد .بنابراین میتووان اذعوان داشوت کوه
یافتههاي پژوهش در خصوص رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان ،به نوع
جدیدي همراه اسوت بوا یافتوههواي پژوهشوی بهرنگوی و خرقانیوان ( )1372و اسومیت ()1965
میباشد .مدیرانی که داراي ذهن فلسفی و بویژه تعمق میباشند امور بدیهی و روشن را زیور سووال
می برند و برایشان مهم است که به ریشه و عمق قضایا پی ببرند .این مدیران در انجام هر کاري بوه
آینده و عاقبت آن می اندیشند ،براي رسیدن به یا نتیجه تمامی مووارد را بررسوی کورده و قبول از
انجام هر کاري طر و نقشه اي براي انجام آن دارند .این منطقی است که کارمنودانی کوه بوا ایون
مدیران کار می کنند نگرش بهتري نسبت به کار خود داشته باشند و در انجام وقای اداري خوود بوا
روحیه و رغبت بیش تري فعالیت کرده و از پشتیبانی مدیر در اجراي صحیح الگوي مدیریت آموزش
راهبردي استفاده کامل را ببرند.
نتای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در باره فرضیه فرعی سوم پژوهش نشان داد که بین
بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنوان زنودانهاي خراسوان شومالی
رابطه معناداري وجود دارد .وجود رابطه مثبت و مستقیم بدین معنی است که هور چوه بعود جامعیوت
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ذهنیت فلسفی مدیران بامتر باشد فرهنگ سازمانی نیز ارتقاء مییابد .بنابراین میتوان اذعان داشوت
که یافتههاي پژوهش در خصوص رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان ،بوا
یافتووههوواي پژوهشووی بهرنگووی و خرقانیووان ( ،)1372هاشوومی و بنوودلی زاده ( )1376و اسوومیت
( )1965همراه می باشد .مدیران داراي ذهون فلسوفی حوداقل نسوبت بوه افوراد دیگور ،معمووم در
موقعیتهاي تازه و ندیده کمتر رفتار نامناسب از خود بروز میدهند ،زیرا مالحظات آنان فراتر از امور
خاص است و به هدفهاي دراز مدت ،عقاید اصولی و ساختهواي ذهنوی فرضویه اسوتنتاجی توجوه
دارند ،در قضاوتها از خود سعه صدر نشان میدهند که ایون شوكیبایی در قضواوتهوا باعوا خلوق
ایدههاي جدید و نو و باعا تحول در فرهنگ سازمانی میشود ،اما هنووز تشوخیص مویدهنود کوه
تناسب این مالحظات کلی با یا موقعیت خاص همواره مورد سوال است .بالتبع کارمنودانی کوه بوا
این نوع مدیران کار میکنند از اینكه مافوق آنان دچار جمود روانی و فكري و تعصب عقیودتی نموی
باشد ،از روحیه خدمتی بهتر و بامتري برخوردار میشوند.
برتراند راسل معتقد است هر فردي که ذهن باز دارد ،در مقابول ادراکوات توازه حسواس اسوت،
داراي نیروي تمرکز است و می تواند ادراکات مختلو را بوا هوم مربووط سوازد از ذهنیوت فلسوفی
برخوردار می باشد .کسی که ذهن فلسفی دارد تمایل شدیدي بوه دانسوتن دارد و ایون تمایول را بوا
احتیاط زیاد در مورد باورهایش ترکیب می کند .او ذهنی منطقی داشته و عادت به درست فكر کردن
دارد و عادت به تفكر و قضاوت صحیح و ارزش گذاري و توانایی کاربرد آن در زنودگی را موی تووان
ذهنیت فلسفی نامید .ذهن فلسفی عبرات از کاوشگري تجربه انسان براي رسیدن به فهوم در زمینوه
معرفت به حقیقت ،روابط ،افكار و قضاوتهاي ارزشی است (ناقم و همكاران.)1389 ،
بنابراین ،می توان نتیجه گرفت کارکنان مدیران داراي ویژگیهواي ذهنیوت فلسوفی از نگورش
بهتري نسبت به کاربرد الگوي مدیریت برخوردارند و در انجام وقای اداري خود با روحیوه و رغبوت
بیشتري فعالیت کرده و از پشتیبانی مدیر در بكار گیري الگوي مدیریت اداري در محیط کار برخوردار
میباشند.
با توجه به این که ذهنیت فلسفی در شیوههاي جدید مدیریت محسووس عینوی دارد و موجوب بوام
بردن فرهنگ سازمانی و تغییر در ساختار مدیریت میگردد لذا:
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 پیشنهاد میشود مدیر از آنچه میبیند چیزهاي نامحسوس را استخراج کند و به معوانی تلوویحی وربط امور حساس باشد.
 پیشنهاد میشود مدیر از تفكر فرضیه اي قیاسی -استقرایی استفاده کند ،بودین گونوه کوه ضومنبرخورد به یا یا چند مورد به تدوین فرضیه بپردازد.
 نظر کارمندان مورد استفاده مدیر در تحقق اهداف و استرتژیا سازمانی قرار گیرد. کارکنان از تالش مدیر در شكوفا نمودن استعداها و رشد آنان برخوردار باشند. از نیروي کارآمد متخصص و جوان در ردههاي گوناگون مدیریتی سازمان استفاده شود. از نظرات و تجارب متخصصان و اندیشمندان حوزههواي مختلو (فرهنگوی ،تربیتوی ،حفواقتی وپژوهشی و  )..بدون توجه به سالیق و مسائل حزبی و سیاسی استفاده شود.
 برگزاري کارگاههاي آموزشی براي کارکنان در جهت توسعه شوناخت و افوزایش آگواهی آنوان ازالگويهاي مدیریت راهبري.
 -اهمیت فوق العاده به عنصر ذهنیت فلسفی مدیران در انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی داده شود
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