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Abstract 

This research aims to determine leadership styles based on counterfactual 

thinking in relation to oneself and others. The research method was semi 

structure and the statistical population of the research were formed by the 

leaders of the Offshore Oil Company, among whom thirty-two people based 

on characteristics, managers The CEO was immediately elected. The 

research tools included eight leadership style measurement scenarios based 

on counterfactual thinking, upward and downward counterfactual thinking 

questionnaire, leadership styles questionnaire and self and others 

questionnaire. The data were analyzed using independent groups t-test (to 

determine the effect of applied manipulation) and multivariate analysis of 

variance (MANOVA). The results of the independent groups t-test showed 

that the two scenarios of upward and downward counterfactual thinking had 

a significant effect on each of the four leadership styles of managers. The 

results of the multivariate analysis of variance (MANOVA) also showed that 

there is a significant difference between upward and downward thinking in 

leadership styles, as well as with oneself and others (p<0.05), but in 

leadership styles, there is a significant difference between upward and 

downward thinking. It was not obtained. 
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رهبری در سازمان با رویکرد تفکر  های سبک گیری اندازه

 ایران( )مورد مطالعه شرکت نفت فالت قارۀ خالف واقع

 4ناصر میرسپاسی ـ 3ذرآعادل  ـ 2درویش زهرا علیپور ـ 1احسان صالحی

 ...ی رهبری در سازمان با رویکرد تفکر خالف واقعها گیری سبک اندازه

 چکیده
واقع در ارتباط رهبری بر اساس تفکر خالف  های سبکاین پژوهش با هدف تعیین 

آماری پژوهش را  ۀآزمایشی و جامع روش پژوهش شبه .استبا خویش و دیگران 

پایه  نفر بر ودو سی ها آنکه از بین تشکیل دادند  رهبران شرکت نفت فالت قاره

 هشت. ابزارهای پژوهش شامل انتخاب شدند مدیرعاملمدیران بالفصل ، ویژگی

تفکر ، پرسشنامه تفکر خالف واقع سبک رهبری مبتنی بر گیری اندازهسناریوی 

خویش و و پرسشنامه  رهبری های سبکپرسشنامه ، فزاینده و کاهنده خالف واقع

 تأثیربرای تعیین )مستقل  های روهگ t با استفاده از آزمون ها دادهبودند.  دیگران

. تحلیل شدند(MANOVA) متغیری و تحلیل واریانس چند (شده اعمال کاری دست

 گیری اندازهمستقل نشان داد که دو سناریوی  های گروه t نتایج حاصل از آزمون

هر یک از چهار سبک معنادار بر  تأثیردارای  تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده

نیز نشان  (MANOVA) نتایج تحلیل واریانس چند متغیری .اند داشته رهبری مدیران

 خویش و دیگران نیز با و رهبری های سبکدر  کاهندهو  فزاینده تفکرداد که بین 

تفاوت معناداری  رهبری های سبکولی در  ( >05/0p)تفاوت معنادار وجود دارد 

  .به دست نیامد کاهندهو  فزاینده تفکربین دو 
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 مقدمه

 رهبری ماهیت یند نفوذ در دیگران است ودر سازمان طبق بعضی از تعاریف فرارهبری 

 (Ho et al., 2021)، شود می گرفته نظر در دیگران بر نفوذ اعمال یندفرا عنوان به اغلب

رفتارهای پیروان  و احساسات افکار، بر نفوذ برای خود های ییتوانا از قدرتمند رهبران

 برانگیخته گروه اهداف یا مشترک منافع سمت به را ایشان افکار و کنند می استفاده خود

 (Sang et al., 2021) .کنند می

 های مهارتمتفاوتی مانند  های مهارتدانش، تجارب و  معموالًرهبران در این راستا  

تا بتوانند بر پیروان خود نفوذ کنند و در  گیرند میی و شناختی خود را بکار اجتماعی، عاطف

 یزممکانبرای اصالح و بهبود رفتارشان  معموالًندارند و  آمیزی موفقیتخیلی از موارد تجربه 

عد شناختی است که تحقیقات از طریق بُ ها مکانیزم  اینیکی از  .گیرند میمختلفی را بکار 

بر  (Muller at al., 2021). اند گرفتهینه کمتر رویکرد شناختی را بکار موجود در این زم

 به رفتاری دیدگاه از تغییر در مسیر اجتماعی علوم، اخذشدهفرایندی  های دادهاساس 

 شناخت حوزۀ که گونه همان (Robert J. Lord at al., 2020)است.  علوم شناختی

مفهوم  عنوان بهزیر بنایی  ،است توسعه  درحالاسنادی نفوذ،  تئوری و روند اجتماعی

  (Robert J. Lord at al., 2020) .است گیری شکلاحساس اجتماعی در حال  سازۀ

مشخص نموده است که  رهبری های سبکبر روی  گرفته انجامنتایج تحقیقات 

که  ترتیب این به. اند شدهرهبری بر اساس نظر پیروان ایشان اعتبار سنجی  های شاخص

 آن رهبر بر اساس نظر او را با بازتاب رفتاری از سوی پیروان های ویژگی سازگاری

 بندی رتبهرهبران را  ،و بر اساس میزان سازگاری اند داده قرار بررسی موردایشان 

 رویکردهای که شده است بسیاری تحقیقات کانون بندی، رتبه های مقیاس ینا. نمایند می

 برند. می کار به رهبر رفتار های بندی رتبه و رهبری اتادراک درک برای را جتماعیـ ا شناختی
(Robert J. Lord at al., 2020) 

 ،ارائه شده است (1980) الیورکه توسط  (EDM) تأیید عدم مدل انتظار ـ 

به معنای فاصله مابین انتظار از عملکرد و  تأیید عدمکاربردهای متعددی در توضیح 

 های ناهماهنگیاین تئوری دچار انواعی از  ،ضاتدارد و طبق مفرو شده ادراکعملکرد 

. داشته باشند ای چارهتوجیه یا  تأیید عدمتا بتوانند برای این  شوند میشناختی 

(Stephen & Gregory, 2017) از خود انتظار  ،هبران نیز در راستای نفوذ بر پیروانر

عدم موفقیت  های ینههزو بابت آن باید  رسند نمیعملکرد مطلوب دارند اما وقتی به آن 
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که تفکر خالف واقع نام  گیرند میرا تحمل کنند در یک فرایند ناهماهنگ شناختی قرار 

 گرفتند میپیش  تری خردمندانهکه اگر رفتار  پندارند میبه این معنی که  (Rose, 2018). دارد

ر یا بدتر مقایسه بهت های حالترا در  عملکردشانو لذا نتایج  کرد مینتایج عملکردشان چه تغییری 

 .دهد میکه نتایج وقایع گذشته را تغییر  کنند میجایگزینی را تصور  های واقعیتو  کنند می
(Vang at al., 2017) 

منفی یا مثبت  پیامدهای برای شده سازی شبیه ذهنی های گزینه ،تفکر خالف واقع 

 احتمال وقوع که تفکری) کاهنده تفکر خالف واقع صورت به تواند می و است درگذشته

نتایج  احتمال وقوع تفکری که) فزاینده تفکر خالف واقع یا( کند می تصور را بدتری نتایج

که  از این کاهندهتفکر خالف واقع  دارندگان که درحالیبروز نماید. ( کند می را تصور بهتری

 هفزایند تفکر خالف واقع اما دارندگان ،هستند حال خوشپیامدی بدتر حادث نشده است، 

 چهچنان  (Allen at al., 2014) .هستندکه پیامد بهتری حادث نشده است، ناراحت  از این

 نظر مورد عملکرد بهبود چنانچه و واقع فزایندهتفکر خالف  ،باشد نظر هدایتگری، مورد

 به بررسی توسعه فزاینده تفکر خالف واقع در بود. کاهنده خواهدتفکر خالف واقع  باشد،

 بررسی به کاهنده،تفکر خالف واقع  در عوض در و دشو می بیان شدهایجادکامیابی  و

 آن تکرار عدم های روش نیز و ناکامی این کلیدی نقاط و ایجادشده زوال و ناکامی علل

 بر اساس اجتماعی ارتباطات در تقدم گونه. دشو می بیان موجود، وضع بهبود جهت در

 قبلی الگوی بینی پیشنموده و  تغییر او منافع با متناسب شخص هر مالکانه رفتارهای

 (Rose, 2018). دارد برتری جدید الگوی به نسبت

 و علل کرده حوادث جلوگیری و ها بدبختی بروز از توانیم می با تفکر خالف واقع، 

 با مقابله را برای خود هم درنتیجه و بیابیم را ها پیروزی و ها موفقیتپدیدآوری  شرایط و

روزافزون گام برداریم.  های موفقیتیا در مسیر  و کنیم می آماده هآیند در شرایطی چنین

(Heslin & Keating, 2017)  در خصوص نقش تفکر خالف واقع در  شده انجاممطالعات

 پدیدۀ یک عنوان به خود پیروان بین در نفوذ از متأثر هایی نقش عملکرد ایشان،و  رهبران

 با توان می را رهبری عملکرد ،درنتیجه (Bass & Yokel, 2018). است پیچیده العاده فوق

در  زاکارو کرد و در این راستا، درک مختلف وجهی چند های مدل از تعدادی از استفاده

 :داد قرار استفاده مورد رهبری مطالعات را در مدل چهار ،2014سال 

 مثال عنوان به گرا تحول متخصص، رهبری استاد یک عنوان به رهبر .1

(Bass ,1990)  مثل زا تحولیا(Garen & Been, 2005)  شود می شناخته. 
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 و  (Mumford,2006) کاریزماتیک سیاستمدار، رهبری یک عنوان به رهبر .2

 .شود می شناخته (Shandrick at al., 2010) فردی بین فرایندهای گر تحلیل

 (Markham & Smith,2015) گرا عمل عنوان به اساطیری مطالعات در رهبر  .3

 .شود می شناخته (DeHoog , 2018) رفتارگرایا 

 یا ,Fleishman) 2012( بنیادگرا رهبری معضالت، کنندۀ حل عنوان بهرهبر   .4

 .شود می شناخته (Steenburg, 2013)خردمند 

و ناموفق  برانگیز چالشتحقیقات رهبری و یادگیری از تجارب  در راستای توسعۀ 

نقش انواع تفکر  بررسی باهدف، این مقاله ررهبران برای نفوذ در پیروان با رویکرد تفکر محو

 یند نفوذ رهبران در میان چهار سبک مختلف رهبری انجام شده است.خالف واقع در فرا

 اصلی تحقیق سؤال

از  یک کدام شوند میروبرو  برانگیز چالشوقتی رهبران سازمانی با تجارب نفوذ 

سازوکارهای تفکر  کارگیری بهآیا  ؟ وگیرند میسازوکارهای تفکر خالف واقع را بکار 

 دارند. باهمرهبری، تفاوت معناداری  سبک چهارخالف واقع در 

 32میان  سناریو در 8در این راستا یک تحقیق شبه آزمایشی سناریو مبنا شامل  

 ایران انجام شد. مدیر شرکت نفت فالت قارۀ

 شناسی روش

سناریو محور ی ایشآزم یوه اجرا یک پژوهش شبهپژوهش حاضر از نظر فرایند و ش

رهبری  های سبکو متغیر وابسته  تفکر خالف واقعمتغیر مستقل ) دوگروهی

متغیر مستقل از طریق  کاری دستمبتنی بر  ،بنیادگراو  گرا عمل، گرا تحولکاریزماتیک، 

روش قیاسی  عنوان بهمبتنی بر سناریو که در برخی متون روش تحقیق ( تجسم ذهنی

آماری آن  ۀو جامع (Atzmuller & Steiner,2012) ه استدر آزمایش نیز معرفی شد

بودند. روش  1400نفر در زمستان  ودو سیبه تعداد  رهبران شرکت نفت فالت قارهکلیه 

برای دستیابی به گروه نمونه، انتخاب بر مبنای همتاسازی نسبی افراد  گیری نمونه

تفکر خالف  میزان گیری اندازه یسناریو هشتانتخاب شده بود. ابزارهای پژوهش شامل 

رهبری  سبک چهارکه بر اساس  باشند میواقع فزاینده و تفکر خالف واقع کاهنده 

 تدوین شده است.

دو  گیری اندازه: برای تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده گیری اندازهسناریوهای  
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 چهار سناریو برای این پژوهش طراحی و آماده اجرا شد. هشت، فزاینده و کاهنده تفکر

 دیگر سناریوی چهارو تفکر خالف واقع فزاینده سناریو، مربوط به  هشتاز این  تا

تفکر خالف ی هابود. به لحاظ محتوایی در سناریوتفکر خالف واقع کاهنده مربوط به 

شرایطی برای فرد پاسخگو ارائه و از وی خواسته شد تا خود را در شرایط واقع فزاینده 

سناریو بر اساس  چهاربه این شرح بود که در آن  هااین سناریوارائه شده تصور نماید. 

را ایجاد نموده است. در مقابل در  گرا عملو  گرا تحولرهبری  های سبکدو نوع از 

شرایطی برای فرد پاسخگو ارائه و از وی خواسته تفکر خالف واقع کاهنده ی هاسناریو

به این شرح بود که در  هاسناریوشد تا خود را در شرایط ارائه شده تصور نماید. این 

را ایجاد  و کاریزماتیک بنیادگرارهبری  های سبکسناریو بر اساس دو نوع از  چهارآن 

تفکر خالف واقع فزاینده و  گیری اندازهبررسی میزان اعتبار  منظور بهنموده بود. 

مطرح شد که طی آن از فرد پاسخگو خواسته  سؤال دهدر پایان هر سناریو  کاهنده

تفکر خالف از ابعاد  یک کدامشد، مشخص نماید که در سناریویی که با آن مواجه شده 

تفکر خالف واقع  کنندگان شرکتوجود داشته است. هر یک از واقع فزاینده و کاهنده 

سناریو، ابتدا  چهاراز این  هر یکدقیق  بامطالعهموظف بودند تا فزاینده و کاهنده 

 گیری اندازه تأثیربررسی  ۀپرسشنام سؤال دهبه  فاصله پس از خواندن سناریوالب

 گیری اندازه تأثیرپاسخ دهند. آلفای کرونباخ پرسشنامه مربوط به سنجش  ،شده اعمال

تعیین اعتبار کنترل  منظور بهبه دسـت آمد.  93/0در پژوهش حاضر برابر با  شده اعمال

مشاهده  1که در جــدول  نچنا. است شده  ارائه نتایج ۀبر پای شده اعمال گیری اندازه

کاهنده  خالف واقعدر سناریوی  خالف واقع میانگیننوع تفکر در  شود، می

با پاسخ  شده اعمال گیری اندازهمیزان کنترل  ۀپرسشنام سؤال دهاز  آمده دست به

تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده دو  (5= زیادتا بسیار  1= کمبسیار ) ای درجه پنج

و  27/2برابر با  1مستقل در جدول  های گروه t ار گرفتند. نتایج آزمونمورد مقایسه قر

مذکور به این معنا  های میانگینبوده است.  32/3برابر با خالف واقع فزاینده در گروه 

موقعیت و شرایطی را که خالف واقع فزاینده نسبت به  کاهنده خالف واقعهستند که 

 نوع تفکرنتایج مقایسه بین دو  .سازند می ایانرا بیشتر نم اند داشتهدر آن قرار 

میزان تفکر خالف ، حاکی از معنادار بودن شود میمشاهده  1که در جدول  طور همان

بوده است. این تفکر خالف واقع فزاینده به نسبت خالف واقع کاهنده  تفکردر واقع 

میزان  گیری اندازهبرای  شده اعمال کاری دستتفاوت معنادار حاکی از آن است که 

 .رای اعتبار معناداری بوده استتفکر خالف واقع کاهنده و فزاینده دا
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برای کنترل  کاهندهو  فزاینده تفکرمستقل بین دو  یها گروه t نتایج آزمون. 1جدول 

 شده اعمال یکار تأثیر دست

 شرایط M SD تفکرها
 t آزمون آزمون لوین

F p t df p D 

 1.06 2.27 کاهنده
ری رعایت براب

 ها انسیوار

0.25 0.73 

3.82- 126 0.001 1.05- 

 1.05 3.32 فزاینده

رعایت عدم 

برابری 

 ها انسیوار

3.82- 125.11 0.001 1.05- 

 

 مۀاز پرسشنا های رهبری سبکبــرای سنجش  های رهبری: سبک ۀپرسشنام

که مقیاس پاسخگویی آن در این پژوهش به دلیل ساختار و طیف لیکرت  سؤالیپنج 

هش حاضر بوده، استفاده شد. در پژو ( 5=قطعاًتا  1=  )اصالٌ ای درجه پنجپژوهش  رایندف

با ساختار و فرایند  رهبری های سبک ۀپرسشنام سؤاالت ۀارائ ۀبرای تناسب دادن بین نحو

قرار گرفتن در موقعیتی که  با «است  شده افزودهاین کلمات  سؤالپژوهش، در ابتدای هر 

خود  کننده شرکتمنظور سناریویی بوده که در مرحله اول پژوهش هر ). توضیح داده شد

، سؤالبا افزوده شدن این کلمات در ابتدای هر  (را در فضای آن تجسم نموده است

تفکر به دلیل فضای  بیشتر همزادپنداریافزایش نمرات در این پرسشنامه به معنای 

این پرسشنامه در  سؤاله مطرح در سناریو بوده است. یک نمون خالف واقع کاهنده

 «باشم داشته را موردنظرم تحوالت برای الزم زمان فقط اگر پژوهش چنین بوده است:

این پرسشنامه را بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی  ۀساز روایی( 2012)گلپرور و همکاران 

. در اند نمودهبرای این پرسشنامه گزارش  7/0مستند ساخته و آلفای کرونباخ برابر با 

عاملی اکتشافی مجدد تک عاملی بودن این  تحلیل( 2014)پژوهش گلپرور و همکاران 

است. در  شده گزارش 72/0نموده و آلفــای کرونباخ برابر با  تأییدپرسشنامه را دوباره 

 .به دست آمد 78/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 

دهی بوده است. برای  گزارش دخودر این پژوهش  ها پرسشنامهروش اجرای  

که شامل کلیه رهبران سازمان  شرکت نفت فالت قارهنفری، به  ودو سیانتخاب نمونــه 

مبتنی کلیه رهبران سازمان انتخاب بر مبتنی  گیری نمونه طیو  شد مراجعه ،باشند می

در خود را  بیان شد که مطالعه نموده و دقت به را شرکت مدیرعامل هبالفصل بودن ببر 

پس از فرایند تصور خود در شــرایط معرفی شده . شرایط توضیح داده شده تصور نمایند
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تفکر خالف واقع فزاینده و  گیری اندازه سؤاالتبه  طی مصاحبهدر هــر سناریو، هر فرد 

 ها آنو از پرداخته رهبری  های سبکسناریو و شناسایی و میزان  8کاهنده برمبنای 

 .را پاسخ دهند ها پرسش، اند نمودهسناریویی که مطالعه  خواسته شد که بر مبنای

مســتقل و تحلیل واریانــس  های گروه t با اســتفاده از آزمون ها دادهتحلیل  

با استفاده از بسته آماری  شده انجام های تحلیلانجام گرفــت.  (MANOVA) چندمتغیری

 اند قرارگرفتهنظر  که در پژوهش مدقی موازیــن اخال. انجام شد (SPSS) اجتماعیبرای علوم 

جلوگیری از  منظور بهپاسخگویان  تک تکرعایت گمنامی برای . 1به این شــرح اســت: 

 افقت شخصی برای شــرکت در پژوهشکســب مو .2. ها آنتبعات احتمالی منفی برای 

 .حاصل از اجرای پژوهش فقط در راستای اهداف پژوهش های دادهاستفاده از  .3

 ها تهیاف

 تأثیر از حکایت درواقع که پژوهش در مدیران با شده انجام های مصاحبه محتوای تحلیل

 این خصوص نوع تفکر در دو شناسایی به دارد، تفکر خالف واقع با سبک رهبری ایشان

 ادامه در. تفکر خالف واقع کاهنده( ب تفکر خالف واقع فزاینده و (الف: شد منجر پدیده

 تجارب از سناریوهایی قالب در و شده مطرح تفکیک به ها آن های موعهزیرمج و موارد این

 شود. می ارائه مدیران زیستۀ

رهبری طی مصاحبه با خبرگان گردآوری و طی  های سبکنوع از  4در این مقاله  

دسته متمایز  8ایشان به  واقعبا رهبران سازمان بر اساس نوع تفکر خالف  هایی مصاحبه

نوع سبک رهبری هر رهبر بر اساس نوع تفکر خالف واقع و در شده و در هر دسته 

 ارتباط با خویش یا دیگران احصاء شده است.

سبک  4دسته در دو نوع تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده بر اساس  8این  

 به شرح زیر گنجانده شده است. ،(2)جدول  رهبری

که  نحوی ثیرگذار است. بههای رهبری مدیران تأ سبک فزاینده بر واقع خالف تفکر 

هایی که در گذاشته کسب کرده )خویش( و  ها و پیروزی تفکر رهبران بر اساس موفقیت

های این  اند، متفاوت خواهد بود. بر اساس یافته یا از پیرامون )دیگری( اکتساب نموده

درصد از تفکر  55( حدود 2نفر از رهبران سازمان )جدول  30مقاله و طی مصاحبه با 

 درصد از نوع تفکر 21نوع تفکر خالف واقع فزاینده است. بر همین اساس  بران ازره

درصد دیگر بر اساس تجربیات و  34در ارتباط با محیط و دیگران و  فزایند خالف واقع

 تفکر خویش )خود رهبر( است.
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 .2جدول 
نوع تفکر

در رابطه با 
 

سبک 

 رهبری

میزان 

سبک 

رهبری در 

از  نوع هر

 تفکر

بک میزان س

 هر رهبری در

از تفکر  نوع

 )درصد(

میزان 

سبک 

 رهبری در

از  نوع هر

 5تفکر از 

 میزان نوع

 تفکر در رابطه

با خویش یا 

 دیگری

میزان نوع 

تفکررهبران 

 سازمان

ف واقع فزاینده
تفکر خال

ی 
دیگر

 

 140.5 1.519128 30.38 42.6857 کاریزماتیک

 21معادل 

 درصد

 
376 

 55معادل 

 درصد

 1.163256 23.27 32.6875 رفتارگرا

 0.885231 17.70 24.875 بنیادگرا

 1.432384 28.65 40.25 گرا تحول

ش
خوی

 

 1.640117 32.80 77.21875 کاریزماتیک
235.5 

 34معادل 

 درصد

 1.11111 22.22 52.3125 رفتارگرا

 1.318864 26.38 62.09375 بنیادگرا

 0.929908 18.60 43.78125 گرا تحول

ف واقع کاهنده
تفکر خال

 

 

ی
دیگر

 

 2.075218 41.50 38.625 کاریزماتیک
93 

 14معادل 

 درصد
303 

 45معادل 

 درصد

 1.870383 37.41 34.8125 رفتارگرا

 0.68308 13.57 12.625 بنیادگرا

 0.376091 7.52 7 گرا تحول

ش
خوی

 

 0.973254 19.47 40.9375 کاریزماتیک

210 

 31معادل 

 درصد

 1.859584 37.19 78.21875 رفتارگرا

 1.323923 26.48 55.6875 بنیادگرا

 گرا تحول
35.46875 26.48 

 

0.843239 

 

، رهبران دارای تفکر خالف واقع فزاینده به ترتیب ها یافتهبر اساس این  

درصد  23درصد، رفتارگرا با  24با  گرا تحولدرصد،  32کاریزماتیک با رهبری  های سبک

 .اند نمودهدرصد در مدیریت بر مجموعه خود را انتخاب  22با  بنیادگراو 

این نوع از  سبک رهبری کاریزماتیک بر اساس تفکر خالف واقع فزاینده: 

( بیشترین 3)جدول  درصد از ارتباط با خویش یا دیگری 17.7سبک رهبری با مجموع 

بر تفکر  ها ها و موفقیت ن است که بر اساس پیروزیسبک رایج بین مدیران سازما

گرفته است. بر اساس ویژگی رهبران کاریزماتیک ایشان ضمن الهام بخشی  مدیران شکل

کارکنان و تالش برای همسوسازی ایشان با اهداف مشترک، باعث تمرکز سازمان و 

ایگزین اهداف شود. باید کنترل شود که اهداف مشترک سازمانی ج آن می سازی یکپارچه
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شخصی این سبک از رهبران شده و به دلیل فزاینده بودن تفکر خالف واقع ایشان دچار 

غرور و تعصب و دیکتاتوری نشوند زیرا ممکن است ایشان با باور فراقانونی بودن دست به 

 خطاهای مالی و اخالقی زنند.

 زمانهای رهبری بر اساس تفکر خالف واقع مدیران سا . میزان سبک3جدول 

 درصد سبک رهبری میزان سبک رهبری سبک رهبری از ارتباط با تفکر نوع

 11.5 78.2 رفتارگرا خویش کاهنده تفکر خالف واقع

 11.4 77.2 کاریزماتیک خویش تفکر خالف واقع فزاینده

 9.1 62 بنیادگرا خویش تفکر خالف واقع فزاینده

 8.2 55.7 بنیادگرا خویش کاهنده تفکر خالف واقع

 7.7 52.3 رفتارگرا خویش تفکر خالف واقع فزاینده

 6.4 43.8 گرا تحول خویش تفکر خالف واقع فزاینده

 6.3 42.7 کاریزماتیک دیگران تفکر خالف واقع فزاینده

 6 40.9 کاریزماتیک خویش کاهنده تفکر خالف واقع

 5.9 40.2 گرا تحول دیگران تفکر خالف واقع فزاینده

 5.7 38.6 کاریزماتیک دیگران کاهنده تفکر خالف واقع

 5.2 35.6 گرا تحول خویش کاهنده تفکر خالف واقع

 5.1 34.8 رفتارگرا دیگران کاهنده تفکر خالف واقع

 4.8 32.7 رفتارگرا دیگران تفکر خالف واقع فزاینده

 3.7 24.8 ادگرایبن دیگران تفکر خالف واقع فزاینده

 1.9 12.6 ادگرایبن دیگران کاهنده تفکر خالف واقع

 1 7 گرا تحول دیگران کاهنده تفکر خالف واقع

 

این نوع از  بر اساس تفکر خالف واقع فزاینده: رفتارگراسبک رهبری  

( چهارمین 3جدول ) از ارتباط با خویش یا دیگری درصد 12.5سبک رهبری با مجموع 

بر تفکر مدیران  ها قیتموفو  ها پیروزیسبک رایج بین مدیران سازمان است که بر اساس 

و نظام سلسله مراتبی و  مدت کوتاهبر اساس اهداف این سبک رهبری  است. گرفته شکل

و مطرود  سازمان بلندمدتکه به همین دلیل سوگیری از اهداف  استتنبیه و پاداش 

که سازمان باید  استدر این خصوص بسیار حائز اهمیت  ها نوآوریو  ها خالقیتنمودن 

پیرامونی در جهت خودشکوفایی و توجه به  های نظامی بر ساختار سازمانی از ضمن بازنگر
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استفاده نماید. این مدیران بر اساس تفکر خالف واقع فزاینده خود، اصرار و پافشاری  ها ایده

را بیشتر  غیررسمیبیشتری به این سبک داشته و امکان ایجاد ساختارهای موازی 

 .نماید می

این نوع از سبک  بر اساس تفکر خالف واقع فزاینده: بنیادگراسبک رهبری  

( سومین سبک رایج 3جدول ) درصد از ارتباط با خویش یا دیگری 12.8رهبری با مجموع 

 گرفته شکلبر تفکر مدیران  ها موفقیتو  ها پیروزیبین مدیران سازمان است که بر اساس 

کارکنان بر  که نحوی بهست اساس این سبک رهبری بر میزان وفاداری و مشارکتی ااست. 

. لذا شوند میاساس میزان وفاداری به رهبر، مسئولیت گرفته و در تصمیمات مشارکت داده 

 های موفقیتنخبه و کاردان باشند و رهبر آن به دلیل  ای جامعهچنانچه سازمان دارای 

و در ایشان در جهت اهداف سازمان خواهد داشت  کارگیری بهدر  ای فزایندهپیشین تفکر 

 جایگزین آن خواهد شد. غیررسمیو ساختار  چاپلوسیتملق و  صورت اینغیر 

این نوع از  بر اساس تفکر خالف واقع فزاینده: گرا تحولسبک رهبری  

 پنجمین(3جدول ) از ارتباط با خویش یا دیگری درصد 12.4سبک رهبری با مجموع 

بر تفکر  ها موفقیتو  ها پیروزیسبک رایج بین مدیران سازمان است که بر اساس 

پیشین و سبک رهبری  های موفقیتاین رهبران به دلیل  است. گرفته شکلمدیران 

اما  باشند میدر جهت اهداف کالن سازمان  کننده ترغیبو  خواه آرمان، بخش الهامخویش 

سازمان، عدم ترسیم درست مسیر  جای بهامکان سوگیری در تعیین اهداف شخصی 

از کارکنان وفادار به سازمان را  ای گستردهو به حاشیه راندن طیف و غرور  گرایی تحول

 در پی خواهد داشت.

که  نحوی های رهبری مدیران تأثیرگذار است. به سبک کاهنده بر واقع خالف تفکر 

ها و تجربیات سختی است که در گذاشته کسب کرده  تفکر رهبران بر اساس شکست

اند، متفاوت خواهد بود. بر اساس  ساب نموده)خویش( و یا از پیرامون )دیگری( اکت

 45( حدود 2نفر از رهبران سازمان )جدول  30های این مقاله و طی مصاحبه با  یافته

درصد  14درصد از تفکر رهبران از نوع تفکر خالف واقع کاهنده است. بر همین اساس 

د دیگر بر اساس درص 31از نوع تفکر خالف واقع کاهنده در ارتباط با محیط و دیگران و 

 تجربیات و تفکر خویش )خود رهبر( است.

ها، رهبران دارای تفکر خالف واقع کاهنده به ترتیب  بر اساس این یافته

درصد  20درصد، بنیادگرا با  30درصد، کاریزماتیک با  37های رهبری رفتارگرا با  سبک

 اند. درصد در مدیریت بر مجموعه خود را انتخاب نموده 13گرا با  و تحول
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  رهبری مدیران در سازمان درصد های سبکمیزان  .1شکل 

 

 

  

این نوع از  بر اساس تفکر خالف واقع کاهنده: سبک رهبری کاریزماتیک 

 ششمین( 3)جدول  درصد از ارتباط با خویش یا دیگری 11.7سبک رهبری با مجموع 

و تجربیات  ها شکستو بر اساس تفکر ناشی از سبک رایج بین مدیران سازمان است 

 است. گرفته شکلدر مدیران  تلخی است که

این نوع از سبک  بر اساس تفکر خالف واقع کاهنده: رفتارگراسبک رهبری  

سبک  دومین( 3جدول ) درصد از ارتباط با خویش یا دیگری 16.6رهبری با مجموع 

لخی و تجربیات ت ها شکستتفکر ناشی از  بر اساس ورایج بین مدیران سازمان است 

مدیران این سبک از رهبری به دلیل واکنشی است.  گرفته شکلمدیران  در است که

بودن و عدم پویایی تنها بر اساس رویکرد کلی سازمان مجبور به حرکت شده و تمایل به 

پاداش  وحفظ وضع موجود از طریق اجرای تنبیه سعی در کنترل کارکنان خود داشته 

فزاینده

کاهنده
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اهد شد. این امر موجب تقابل و آشفتگی بین تنها مخصوص عده کمی از ایشان خو

 کارکنان خواهد شد.

این نوع از سبک  بر اساس تفکر خالف واقع کاهنده: بنیادگراسبک رهبری  

( هفتمین سبک 3)جدول درصد از ارتباط با خویش یا دیگری 10.1رهبری با مجموع 

جربیات تلخی و ت ها شکسترایج بین مدیران سازمان است و بر اساس تفکر ناشی از 

بر اساس این سبک رهبری، مدیر به دلیل تفکر است.  گرفته شکلدر مدیران  است که

سعی بر جذب و جلب وفاداری کارکنان خواهد شد.  ابتداخالف واقع کاهنده خویش در 

کارکنان باید خود را به رهبر اثبات نموده و در ادامه تفویض اختیار کامل خواهند داشت. 

کاری خواهد داد و  های تیمر متبلور خواهد شد و رهبر دستور تشکیل اهداف فردی بسیا

دلسوزانه و پدرانه به مشکالت ایشان رسیدگی خواهد نمود. این امر تعهد و وفاداری 

 کارکنان را به همراه خواهد داشت.

این نوع از  بر اساس تفکر خالف واقع کاهنده: گرا تحولسبک رهبری  

( هشتمین 3جدول ) رصد از ارتباط با خویش یا دیگرید 6.3سبک رهبری با مجموع 

و تجربیات  ها شکستسازمان است و بر اساس تفکر ناشی از  سبک رایج بین مدیران

با توجه به تجربیات  گرا تحولرهبران است.  گرفته شکلدر مدیران  تلخی است که

ان خود بیشتری نسبت به سازمان و کارکن بینی واقع، از تالش و درگذشتهناموفق 

و فرایندها خواهند  ها پروژهزمانی بهتری در انجام  برآوردبرخوردار بوده و سعی در 

خبره منتقد و به حاشیه راندن ایشان  های نیرویاما به همین دلیل امکان حذف  ؛داشت

 .استمحتمل 

جهت )ویلکس و آزمون لوین ـ  نتایــج مربوط به آزمون شاپیرو 4در جدول  

اهده مش 4چنانکــه در جدول ت. ارائه شده اس (خطا های یانسواربررسی برابری 

فزاینده  گیری اندازهبه دلیل ساختار  رهبری های سبکتفکر خالف واقع و ، توزیع شود می

خطا  های واریانسمتغیر برابری  دودارای وضعیت نرمــال نبوده، اما در هر یا کاهنده 

(0.05P<)  ت که تحلیلزم به ذکر اسالت. ت شده اسرعای کاهندهو  فزاینده تفکربین دو 

کمــاکان  ها فرض پیشدر برابر نقــض برخی از  (MANOVA) متغیری واریانس چند

میانگین و انحراف معیار متغیرها در  5. در جدول دهد میبه دســت  اعتمادی قابلنتایج 

  تفکرمیانگین  شود میمشاهده  5چنانکه در جدول . پژوهش ارائه شده است های گروه

و در مقابل  باالتر فزاینده تفکرنسبت به  کاهنده تفکردر  های رهبری خالف واقع و سبک

  بیشتر بوده است. در فزاینده تفکرنسبت به  کاهنده تفکردر تفکر خالف واقع کاهش 
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 های خطا . نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلکس و آزمون لوین درمورد برابری واریانس4جدول 

 متغیر ردیف
 آزمون لوین ویلکسن شاپیرو ـ آزمو

 معناداری آماره معناداری آماره

 0.51 043 0.03 0.98 تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده 1

 0.32 1 0.001 0.96 رهبری یها سبک 2
 

 پژوهش یها گروهمیانگین و انحراف معیار متغیرها در  .5جدول 

 متغیرها ردیف
 فزاینده کاهنده

M SD M SD 
 1.28 3.28 1.15 3.69 ر خالف واقعتفک 1

 1.46 2.88 1.33 3.46 ی رهبریها سبک 2
 

نتایج تحلیل واریانــس چندمتغیری در خصوص مقایسه متغیرها در میان  6جــدول 

، در شود میردیف اول مشــاهده  6چنانکه در جدول  .است شده ارائهپژوهش  های گروه

وجود ندارد. به  (>0.05Pتفاوت معناداری ) ندهفزایو  کاهنده تفکر بین تفکر خالف واقع

تفاوتی را  تفکر خالف واقعدر  فزاینده تفکرنســبت به  تفکر کاهندهمعنای اینکه 

 های رهبری سبک، در شود میردیف دوم مشاهده  6. چنانکه در جدول اند ننمودهگزارش 

 وجود دارد. (≥0.05Pتفاوت معناداری ) فزایندهو  کاهنده تفکربین 

. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر دو متغیر تفکر خالف واقع و 6دول ج

 زمان هم طور بهی رهبری ها سبک

 رهایمتغ ردیف
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

مجذور 

سهمی 

 اتا

توان 

 آزمون

 0.47 0.0.28 0.06 3.59 5.3 1 5.3 تفکر خالف واقع 1

 0.65 0.042 0.02 5.56 10.77 1 10.77 رهبری یها سبک 2

 P= 0.12 * 1.51 * 0.15 اثر پیالی 3

 P= 0.12 * 1.51 * 0.85 المبدای ویلکس 4

 P= 0.12 * 1.51 * 0.17 اثر هتلینگ 5

 P = 0.12 * 1.51 * 0.17 ریشه روی نیتر بزرگ 6
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 فکردرصد از تفکر رهبران سازمان ت 55حدود  (7بر اساس نتایج تحقیق )جدول 

کاهنده  خالف واقعدرصد از تفکر رهبران سازمان تفکر  45بوده و  واقع فزاینده خالف

درصد این تفکر  37، حدود باشند باشند. از میزان رهبرانی که دارای تفکر فزاینده می می

درصد این تفکر را از تجربیات  63اند و حدود  را از ارتباط با دیگران و محیط کسب کرده

بوده و این تفکرشان ناشی از دیگران فزاینده د. تفکر رهبرانی که خود کسب نمودن

 درصد، 28گرا با  درصد، تحول 30باشند به ترتیب دارای سبک رهبری کاریزماتیک با  می

باشند. آن میزان از تفکر رهبرانی که  درصد می 17درصد و بنیادگرا با  23گرا با  عمل

، به ترتیب دارای سبک رهبری کاریزماتیک بوده و ناشی از خودشان استفزاینده تفکر 

درصد  18گرا با  درصد و تحول 22گرا با  درصد، عمل 26درصد، بنیادگرا با  32با 

 هستند.

 های سبکتفکر خالف واقع، دو چند متغیری بر دو متغیر . ماتریس دودر7جدول 

 زمان هم طور بهو نسبت به خویش و دیگران  رهبری

 

درصد این تفکر را از  30باشند،  دارای تفکر کاهنده میاز میزان رهبرانی که  

درصد را از ارتباط با تجربیات و  70 دست آورده و ارتباط با دیگران و محیط به

اند. آن میزان از تفکر کاهنده رهبرانی که از  دست آورده های خودشان به فرض پیش

گرا  درصد، عمل 41یک وجود آمده به ترتیب دارای سبک کاریزمات ارتباط با دیگران به

درصد است. از میزان رهبران سازمانی که  7گرا  درصد و تحول 13درصد، بنیادگرا  37
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های خودشان به دست آوردند، به ترتیب  فرض تجربیات و پیش تفکر خویش را مبتنی بر

درصد و  19درصد، کاریزماتیک  26بنیادگرا  درصد، 37رفتارگرا  دارای سبک رهبری

 درصد است. 17گرا  تحول

زیر را احصاء نمود که تفکرات رهبران  توان نتیجه ( می8موارد باال )جدول از 

سازمان، بیشتر متأثر از چه نوع تفکر، این تفکر ناشی از خود یا دیگران و سهم هر سبک 

 رهبری در تفکر ایشان به چه میزان است.

 های سبکف واقع، تفکر خالدو چند متغیری بر دو متغیر . نتایج تحلیل دودر8جدول 

 زمان هم طور بهو نسبت به خویش و دیگران  رهبری

 ها سبکاز  هرکدامسهم  سبک رهبری از ارتباط با نوع تفکر خالف واقع

 درصد 11.5 گرا عمل خویش کاهنده

 درصد 11.4 کاریزماتیک خویش فزاینده

 درصد 9.1 بنیادگرا خویش فزاینده

 درصد 8.2 بنیادگرا خویش کاهنده

 درصد 7.7 گرا عمل خویش زایندهف

 درصد 6.4 گرا تحول خویش فزاینده

 درصد 6.3 کاریزماتیک دیگران فزاینده

 درصد 6 کاریزماتیک خویش کاهنده

 درصد 5.9 گرا تحول دیگران فزاینده

 درصد 5.7 کاریزماتیک دیگران کاهنده

 درصد 5.2 گرا تحول خویش کاهنده

 رصدد 5.1 گرا عمل دیگران کاهنده

 درصد 4.8 گرا عمل دیگران فزاینده

 درصد 3.7 بنیادگرا دیگران فزاینده

 درصد 1.9 بنیادگرا دیگران کاهنده

 درصد 1 گرا تحول دیگران کاهنده

 گیری نتیجهبحث و 

 ها آنمیزان  گیری اندازهرهبری رهبران در سازمان و  های سبکشناسایی هر نوع از 

. هر یک از استارتباط بین کارکنان و مدیران سازمان  حلقه اتصال عنوان به تواند می

خویش و از دانش، مهارت و تجربیات  متأثرنوع تفکر خالف واقعی که  اساس بررهبران 
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و  مشی خطکه  نمایند میرهبری را انتخاب  های سبکمحیط اطراف ایشان باشد نوعی از 

موضوع چرایی موفقیت . این گیرد میانتظارات ایشان از کارکنان بر اساس آن شکل 

دیگر را نشان  های سازمانرهبران موفق در یک سازمان و عدم موفقیت ایشان در 

 قطعاًشود.  قرارگرفته. این مقوله باید در انتخاب مدیران در سازمان مدنظر دهد می

که رهبران و مدیران در سازمان انتصاب یابند از طریق مصاحبه با این  قبل از آن توان می

شان سازمان را در مسیر موفقیت و تعالی نمود که پس از چندی ای بینی شپی ،روش

بر اساس سوابق قبلی رهبران  قطعاً. نمایند میتبدیل  ای ویرانهرهنمون ساخته یا به 

زیرا سازمان  ؛دیگر پیچید های سازمانبرای  شده تعییناز پیش  ای نسخه توان نمی

رهبران و مدیران بر اساس مختصات و  نیاز به ای دورهموجودی زنده است و در هر 

 های سبک ،هایی مصاحبهخود دارد. پس باید قبل از انتصاب ایشان در  های ویژگی

رهبری و تفکر خالف واقع ایشان را شناسایی و از پنل های ارزیابی بر اساس این مدل 

 شد، همشاهد مقاله متن در که طور هماناستفاده نمود.  ساز تصمیمابزار کمک  عنوان به

شرکت نفت فالت قاره بر اساس نوع تفکر خالف  ی مدیرانرهبر های سبکشناسایی 

در ترسیم نقشه شناخت سرمایه انسانی  واقع ایشان در ارتباط با خویش یا دیگران

سازمان و ایجاد هماهنگی و نیز رسیدن به زبان مشترک بین رهبران و کارکنان سازمان 

 گذشته تجارب واسطۀ به تفکر خالف واقع، هرهجو که فهمبسیار حائز اهمیت است 

 پدیدارشناسی رویکرد انتخاب از پس اساس این بر. شد انجام پدیده این از عالی مدیران

 مصاحبه و تدوین پژوهش های پرسش و نظری چارچوب هوسرل، به منسوب توصیفی

نوع تفکر  استخراج هدف با سازمان عالی مدیران از نفر 30 با ساختاریافته نیمه عمیق

 براکتینگ) گذاری اپوخه فرایند پژوهش مراحل تمامی در. شد انجام خالف واقع ایشان

 مورد موضوع خصوص در محقق شخصی تجربیات و تصورات تعلیق طریق از (جداسازی

 برای مجزا و اولیه اطالعاتی پروفایل تشکیل ،ها داده گردآوری از پس. شد انجام مطالعه،

 و مستقیم درک ترتیب بدین و گرفت قرار کار دستور در گانکنند مشارکت از یک هر

 و آشنایی کلی، شناخت طریق از سبک رهبری مبتنی بر نوع تفکر ایشان از واسطه بی

 ،ها مصاحبه به باره چند و چندین دادن گوش و خواندن طریق از پدیده با شدن مأنوس

 موردمطالعه پدیدۀ با طمرتب جمالت شناسایی و برداری یادداشت ادامه در. شد حاصل

 هم کنار در و ترکیب از. شد استخراج ها آن درون از مهم و معنادار های گزاره و انجام

 منظور به. شد شناسایی( رهبری های سبک) معنی واحدهای معنادار، های گزاره دادن قرار

 های رهگزا با شده شناسایی های تم بین ارتباط برقراری همچنین و ها یافته روایی افزایش
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 هر تفکیک به ساختاری و متنی توصیفات ،کنندگان مشارکت توسط شده بیان کالمی

 و متنی توصیفات تمامی ترکیب از درنهایت. شد انجام رهبری های سبک از یک

و سبک رهبری مبتنی بر  نوع تفکر خالف واقع از یکپارچه و جامع شناخت ساختاری،

 کنندگان مشارکت به مجدد مراجعۀ طریق از ها یافته به اعتباربخشی فرایند و حاصلآن 

 .شد انجام ،رهبری های سبک از یک هر خصوص در ایشان تأیید دریافت و

 رهبری های سبک ،تفکر خالف واقع رهبران چیستی و ماهیت خصوص در 

تفکر  .الف شدند: بندی دستهچهار سبک رهبری  قالب در که شد استخراج مختلفی

 ،(با خویش و دیگران ارتباطسبک رهبری در  4 بر مشتمل خود که) فزاینده واقعخالف 

با خویش و  طسبک رهبری در ارتبا 4 بر مشتمل خود که) تفکر خالف واقع کاهنده .ب

 غالب در رهبری های سبک به کنندگان مشارکتع فزاینده قتفکر خالف وا .ج ،(دیگران

نیز بر  ایشانالف واقع کاهنده تفکر خ د( و گرا تحولو  گراکاریزماتیک، رفتارگرا، بنیاد

تفکر خالف واقع  اسرهبری بر اس های سبک احتمال بینی پیش وهمین اساس ترسیم 

 شد. گیری اندازهایشان 

رهبری  های سبکنوع تفکر خالف واقع فزاینده و کاهنده،  دو جز به میان این در 

 در که نحوی به قرار گرفت موردبررسی بنیادگراو  رفتارگرا، گرا تحولکاریزماتیک، 

 درمدیران نفوذ  رابطۀ واکاوی مثال برای. بود شدهاشاره  نیز به آن قبلی مطالعات

 (Durin at al., 2021)ذهنی رهبران  های مدل (Atwater & Berth, 2006) کارکنان

تفکر خالف واقع در شناخت  و (Vogel at al., 2020)ترسیم مدل ذهنی سبک رهبران 

 این خاص های یافته از یکی .است گرفته قرار مداقه مورد... و (Rose, 2018)رفتاری 

رهبری مدیران سازمان بر اساس تفکر خالف واقع ایشان و  های سبکشناخت  پژوهش

در انتخاب مدیران  توان می که ؛در ارتباط با کارکنان بود ها آنرفتارهای  بینی پیش

 ن استفاده نمود.سازمان از آ های مشی خطو  ها سیاست باسازمان مطابق 

 منابع

نگاشت مفهومی و کارکردهای (، 1381آبادی، حمیدرضا ) زاده کریم آذر، عادل؛ حسن
 .4و  3انداز مدیریت بازرگانی، تابستان و پاییز، شمارۀ  ، چشممدیریتی آن

، سازمان تحقیق در عملیات نرم(، 1392آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جاللی، رضا )

 ان.تهر مدیریت صنعتی،
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