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چکیده

اطالعات مقاله

. در مدیریت دانش است،  نحوهء مدیریت ذهنی افراد، یکی از کارکردهای اصلی ذهنیت فلسفی در زمینه یادگیری

1931  آذر ماه11:دریافت

 قادرند نحوه یادگیری و تولید دانش را در خود مدیریت، افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند،به عبارت دیگر

1933  خردادماه22 :پذیرش

. تبیین تأثیر ذهنیت فلسفی بر مدیریت دانش مدیران آموزشی و معلمان دوره ابتدایی است، هدف این مطالعه.کنند

:واژگان کلیدی

 این مطالعه به روش همبستگی و با نمونه.جامعه آماری شامل همه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم است

 مدیریت،ذهنیت فلسفی

 ذهنیت. نفر از مدیران و معلمان با اجرای پرسشنامه ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش انجام شده است871 آماری

، مدیران آموزشی،دانش

 بهکارگیری دانش، تسهیم دانش، خلق دانش، رابطه معناداری با مؤلفههای مدیریت دانش،فلسفی مدیران و معلمان

.معلمان ابتدایی

ء

. ذهنیت فلسفی تبیین کننده مناسبی برای مدیریت دانش و مؤلفههای آن است،و ذخیرهسازی دانش نشان داد
 عملکرد معناداری، در حوزه مدیریت دانش و خصوصاً در مؤلفه خلق دانش،معلمان و مدیران دارای ذهنیت فلسفی
 تبیین کنندهء مناسب و معناداری برای، بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی.را از خود نشان دادند
.خلق دانش مدیران و معلمان خواهد بود
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One of the main functions of the philosophical mindedness in learning is the mental
management mode of individuals in knowledge management. In other words, people
who have a philosophical mindedness are capable of managing their learning and
knowledge production in themselves. The goal of this research is to clarify the impact of
philosophical mindedness on the Knowledge management of principals and teachers of
primary schools. all principals and teachers of Qom include the statistical population of
this study. It was performed based on correlation method, 874 subjects of school
principals and teachers as sample statistics have responded the philosophical mindedness
and knowledge management questionnaires. there was a significant correlation between
the philosophical mindedness of principals and teachers regarding the factors of
Knowledge management (knowledge creation, Knowledge ratio, knowledge application
and storage). The philosophical mindedness is a suitable explanation for Knowledge
management and its elements. teachers and principals who have a philosophical
mindedness showed a significant performance especially in the area of knowledge
management and creation. Therefore, it is concluded that philosophical mindedness will
be an appropriate and meaningful explanation for knowledge creation of the teachers
and principals.

Keywords:
Philosophical Mindedness,Knowledge
Management, Educational Managers,
Primary Teachers.
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مقدمه
بر اساس مطالعات انجام شده در موضوع ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان (،)Smith,1331( ،)Smith and et al,1338
( )Smith,2009که پیشگام همه آنها ،آثار اسمیت ( )Smith,1392است ( 2018و )JafarianYasar and et al,2012؛ افرادی که
دارای ذهنیت فلسفی باالیی هستند ،خصوصیاتی از خود نشان میدهند که میتوان آنها را در سه بعد جامعیت ،تعمق و
انعطافپذیری گروهبندی کرد .این افراد همواره در جامعیّت بخشیدن به اندیشههایشان تالش میکنند ،مسائل را در ارتباط با
زمینهای وسیع و مرتبط با هدفهای دراز مدت میبینند ،امور بدیهی را مورد سؤال قرار داده و به شانس خود برای حرکت به
ماورای تعصبات جاهالنه ،جانبداریهای شخصی و تصورات کلیشهای میافزایند .همچنین از انعطافپذیری که با نواندیشی،
دگربینی و خالقیت همراه است ،برخوردار بوده و مسائل را از شقوق و جنبههای متعدد بررسی میکنند .بنابراین برخورداری از
ذهنیت فلسفی میتواند تمام ویژگیهای شخصیتی و رفتاری افراد را تحت تأثیر قرار دهد ( )Dewey,1381(،)Dewey,1387و
( .)Alaqe Band,2011داشتن بینش ،بصیرت و ارزش ،اگرچه در سایر سازمانها و مدیریتها کاربرد دارد ،ولی در سازمانهای
آموزشی ،کاربرد بیشتری دارد.
اولین بار ،فیلیپ جی .اسمیت ،به منظور بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی بر روابط انسانی مطلوب ،میزان خالقیت مددیران و روحیده
کارکنان ،مدارس ویرجینیا را مورد پژوهش قرار داد .نمونهء آمداری وی از مددیران  89مدرسده ایالدت انتخداب شددند .نتدای ایدن
پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روابط انسانی مطلوب ( )Olson,1313و میزان خالقیت مدیران و نیدز بدا روحیده
کارکنان رابطهء مستقیم دارد .در این پژوهش بین ویژگیهایی مانند سن ،سنوات خدمت و تحصدیالت مددیران بدا ذهنیدت فلسدفی
آنها تفاوت معناداری دیده نشد ،اما تفاوت معناداری در باب خالقیت بر اساس متغیر جنس دیدده شدد( .)Smith,1392اسدمیت در
مطالعات نظری خود؛ جامعیت ،1تعمق 2و قابلیت انعطاف ،)Shariatmadari,2001(9را در انتظام تفکر ،تعریف کرده و تأثیر آن را
در ایجاد رغبت برای کار و کوشش و ایجاد جوّی مشدحون از آسدایش خیدال ،دوسدتی و محبدت ،ندوآوری و خالقیدت و روابدط
انسانی مطلوب( )Jafarianyasar,2019و باالخره بهبود رفتار مدیران ،روحیه کارکنان و تشکیالت و ترتیبات سدازمانی نشدان داده
اسدت( )Farmahini Farahani,2001و همچندین امدر بده تفکدر را همدراه نحدوه اجدرای تفکدر در اعمدال روزانده مددیران توصدیّه
میکند( .)Behrangi,1333در واقع اسمیت به نوعی مدیریت دانش برای افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند قائل شده اسدت.
فرد دارای ذهن فلسفی ،خصوصیاتی عالوه بر سه بعد جامعیدت ،تعمدق و انعطدافپدذیری( )Shariatmadari,2001از خدود نشدان
میدهد که میتوان ادعا کرد ،دارای توانایی مدیریت دانش نیز خواهد بود .فرد دارای ذهنیت فلسفی ،خالق ،نواندیش ،دگدربین،
دارای جنبههای مختلف تفکر است( )Azarfar,2001و ( .)Farmahini Farahani,2008بر اساس چنین ویژگدیهدایی ،ایدن مقالده
پژوهشی مدعی است ،فرد دارای ذهنیت فلسفی ،دارای توانایی مدیریت دانش نیز میباشد.
توانایی ذهنی و میزان ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی و معلمان ،از عوامل تأثیرگذار بر بهبود کیفیت نظام آموزشی است ،زیرا
این دو عامل ،مدیران و معلمان را قادر میسازد -1:در برخورد با مسائل و مشکالت سازمان از خودمحوری ،یکجانبهنگری و
جمود فکری مصون بمانند و قادر به شناخت صحیح و اصولی سازمان باشند  -2با ارائه راهکارهای تازه و جدید ،بتوانند بر مسائل
آموزشی سنتگرای غلط و تندروی جدید ،فائق آیند و جهت آموزش را در مسیر صحیح خود هدایت نمایند(.)Dewey,1387
کشف تأثیر ذهنیت فلسفی ،بر توان مندی مدیران و معلمان از سه نقطه نظر حائز اهمیت است :الف) آگاهسازی مدیران و معلمان
1.Comprehensiveness
2.Penetration
3.Flexibility
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مدارس از جایگاه ذهنیت فلسفی در حل مسائل مدرسه .ب) ارائة دادههای الزم و معتبر جهت تصمیمگیری و ایجاد یک معیار
علمی برای مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و همهء دستاندرکاران مدرسه در نگاه صحیح به اداره شایسته مدرسه .ج) ارائه

ء

پی شنهادهای کاربردی و عملی در باب چگونگی تقویت ذهنیت فلسفی در همه کارکنان مدارس .عالوه بر جنبههای مذکور،
مؤلفه مدیریت دانش ،از نگاه این مقاله اهمیتی جدی در پژوهش دارد .در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و
حیاتی تبدیل شده است( .)Hoseinqolizadeh,2008سازمانهای آموزشی و غیرآموزشی هر دو بر این باورند که سازمانها با
قدرت دانش میتوانند برتریهای بلند مدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند .دانشمندان در تحقیقات خود دریافتهاند که
مدیریت دانش خالف مدیریتهای دیگر زودگذر نیست ،بلکه اثرات ماندگاری دارد .شرایط و فضای رقابتی سازمانها ،بیش از
پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است( Jafari, M. and Akhavan, 2011; Jafari Moqadam, 2010; Jafari

 .)Moghadam, 2009مدیران و معلمان مجموعهای از افراد هستند که دائما با موضوع دانش و تولید دانش در ارتباط هستند.
بنابراین برای برنامهریزی ،فهم این موضوع که مدیران و معلمان در چه سطحی از تولید دانش هستند ضروری است .بنابراین
مطالعهء رابطه ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش در مدیران و معلمان اهمیت و ضرورت دارد.
یکی از کارکردهای اصلی ذهنیت فلسفی در افراد ،نحوه مدیریت ذهنی افراد در زمینه یادگیری آندان و بده عبدارتی ،مددیریت
دانش در افراد است .به عبارت دیگر ،افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند ،قادرند نحدوه یدادگیری و تولیدد داندش را در خدود
مدیریت کنند .در مطالعه گوپتا و دیگران ( ،)Jafari Moghadam, 2009اقددامات و چدالشهدای مددیریت داندش در تعددادی از
سازمانهای مورد بررسی قرار گرفته ،نشان داد که مدیریت دانش تنها منبع مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن  21است ( Jafari

 .)Moqadam, 2010مدیریت دانش ،یک فرآیند ایجاد ارزش از داراییهای ناملموس سدازمان اسدت .بده تعبیدر دیگدر ،مددیریت
دانش شامل؛ خلق دانش ،کسب دانش ،ذخیره سازی آن ،انتشار و به اشتراکگذاری دانش و بداالخره بدهکدارگیری داندش اسدت.
مدیریت دانش شامل فرایندهای برنامهریزی و کنترل برای رسیدن به هددفهدای سدازمانی اسدت (.)Sohrabi, & Darmi, 2010
مدیریت دانش فرآیندی است که  8رکن دارد)1 :محتوا :به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط میشود؛ )2مهارت :دستیابی
بده مهدارتهدایی جهدت اسدتخراج داندش اسدت؛ )9فرهند ::فرهند :سدازمان بایدد مشدوق توزیدع داندش و ا العدات باشدد و
)8سازماندهی :منظور سازماندهی دانشهای موجود است (.)Jafari Moqadam, 2010
1

مدیریت دانش مفهومی شناخته شده و قدیمی است که از اوایل دهه  1370به معنا و مفهوم تازهای به کار رفت ( Davenport

2000

et al,

 .)andبا نزدیک شدن به اواسط دهه  1310و آشکار شدن اهمیت دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در

سازمانهای آموزشی و بازارهای اقتصادی ،اهمیت ویژهای یافت) .(Adli, 2002در دهه  ،1310نظامهای مبتنی بر هوش مصنوعی
و نظامهای هوشمند برای مدیرت دانش به کار گرفته شد ( )Nonaka. et.al, 2009و مفاهیمی چون «فراگیری دانش«، »2مهندسی
مجدد« ،»9نظامهای دانشمدار »8و مانند آنها رواج پیدا کرد ( .)Proust, 2009با ورود به دهه  1330فعالیت گسترده شرکتهای
آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحوه چشمگیری افزایش یافت .در اواسط دهه « 1330ظهور وب
جهانی ،»2تحرک تازهای به حوزه مدیریت دانش بخشید« .شبکه بینالمللی مدیریت دانش در اروپا« ،»9مجمع مدیریت دانش
1.Knowledge management
2.Knowledge acquisitions
3.Knowledge Engineering
8.Knowledge-based systems
2.Word Wide Web
6.International knowledge management network
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ایاالت متحده آمریکا »1بر روی اینترنت ،فعالیتهای خود را گسترش دادند .در سال « 1332اتحادیه اروپا »2ی برنامهای به نام
«اسپریت» 9بودجهء قابل مالحظهای را برای اجرای رحهای مدیریت دانش اختصاص داد .از این دوره به بعد ،به تدری
شرکتهای بزرگی مانند «ارنست و یان «، »8:بوزآلن و هملتون »2و دهها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه مدیریت
دانش شدند ( .)Hassan Zadeh, 2009برای فراهم ساختن بستر مدیریت دانش در مدارس ،با دخالت مدیران و معلمان ،شرایطی
الزم است .در جدول زیر معیارها و مؤلفههای الزم برای اجرای مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی ،به ور خالصه آمده-
است (.)Mohammadi Fateh, SobhaniM, 2011
جدول  .1معیارها و شرایط الزم برای عملی کردن مدیریت دانش در مدارس
ردیف

معیارها

1

آموزش

2

فرهن :نوع دوستی

قصد همکاری بدون جبران کار

9

محیط رهبری باز

بحث آزاد درباره دیدگاه ،استراتژی و رویهها و پشتیبانی از بهبود و سبک رهبری دموکراتیک

8

استراتژی دانش

استراتژیهای ویژه (خاص) برای مدیریت دانش

2

مدیریت پشتیبانی

اندازهای که رهبری سازمان و مدیریت متعهد شدهاند و پشتیبانی شدهاند در اجرای تغیرات آینده

9

مشارکت

چه اندازه یک مخا ب احساس میکند که او را در فرایند تغیر شریک کردهاند

7

کیفیت ا العات

اندازهای که افراد احساس میکنند که ا العات مفید و پر معنی فرایند تغییر دارند.

1

کار گروهی

3

نظام پاداش

10

دسترسی به زیر ساخت سامانه
ا العات

شرح مؤلفه
ابزارها و رویههای مناسب آموزش ،فراهم کردن محیط خودآموزشی و خودیادگیری ،تشویق
کارمندان به شرکتکردن در آموزش داخلی و خارجی

تشویق گروههای خلق دانش .نگرانی درباره دانش و تجربه کار گروهی .ارزیابی در هماهنگی،
همکاری و بهرهوری تیم.
مراجعه به منابع پاداش مانند هدیه ،جایزه و حقوق باالتر
پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش به نرمافزار ،سختافزار و شبکه نیاز دارد

یک توافق عمومی وجود دارد که مدیریت دانش ،مهمترین عامل مزیت رقابتی را برای سازمانها ارائه میکند .محققدان ،چده
در ایاالت متحده و چه در اروپا ،به اجماع در زمینهء اهمیت مدیریت دانش به عنوان مبنایی بدرای مزیدت رقدابتی و اثربخشدی برتدر
عملیاتی ،اتفاق نظر دارند ( .)Adli, 2002هدف مدیریت دانش در سازمانها ،ارزشمند نمودن دانش و خلق دانش جدید از ریدق
همافزایی است ،باید دانش موجود نزد افراد به اشتراک گذاشته و تسهیم شود و از داندش کسدب شدده جهدت رسدیدن بده اهدداف
عالی سازمان و کسب مزیت رقابتی استفاده نمود .از ریق مدیریت دانش میتوان پلی ساخت تا ا العات و دانش ،تخصد

هدا و

مهارتها به راحتی به نیازمندان اصلی یا به پایگاه دانش جهت استفادههای آتی انتقال یابد (.)Adli, 2002
بیشتر سازمان ها برای افزایش اثربخشی و توان رقابتی خود به سمت دانش و فرآیندهای مدیریت دانش روی آوردهاند .رقابدت
جهانی ،کم شدن کاربرد نیروی انسانی و افزایش کاربرد فناوری در انجام امور ،کم شدن زمان الزم برای تجربه و کسدب داندش،
از دست دادن دانش در اثر خروج کارکنان و  ،...سبب شده تا سازمانها جهت باقی ماندن در عرصده جهدانی بده مددیریت داندش
1.United states knowledge management forum
2.European union
3.ESPPRIT
 Youngو 8.Ernest
2.Booz Allen and Hamilton

21

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش در مدیران و معلمان دوره ابتدایی

روی آورند ( .)Jafari and Akhavan, 2011اکنون در سالهای آغدازین قدرن  21مددیریت داندش بدرای بسدیاری از کشدورهای
پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه در آمده است.در واقع  ،در جهان امروز کده تولیدد کاالهدا و ارائده
خدمات به شدت دانشمدار گردیده« ،دانش» ،دارایی و کلیدی برای کسب مزیت رقابتی است (.)Jafari Moghadam, 2009
البپور در پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران ،مربیان و سرپرستان تیمهای ورزشی دانشگاههای
سراسر ایران نشان داد؛ مدیران ،مربیان و سرپرستان از نظر ذهنیت فلسفی در حد متوسط قرار دارند .با این حال ،مقایسهء این سه
گروه نشان داد که مدیران ذهنیت فلسفی باالتری دارند .از رف دیگر در مقایسه ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی ،نمونه تحت
بررسی در بعد تعمق دارای میانگین بهتری نسبت به ابعاد دیگر ذهنیت فلسفی بود (.)Taleb Poor, 2001
امینبیدختی ( ،)1912در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطهء خالقیت و میزان ذهنیت فلسفی در مدیران مدارس دوره ابتددایی
و متوسطه» نشان داد ،رابطده معندادار ،متبدت و مسدتقیمی بدین خالقیدت و ذهنیدت فلسدفی و ابعداد آن وجدود دارد .همچندین رابطده
معناداری بین خالقیت با متغیرهای جمعیت شناسی وجود دارد ( .)Bidakhti and et al, 2009تقیپورظهیر و توکلی در پژوهشدی
با عنوان «بررسی رابطهء ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه تهران» نشان دادندد؛  79/1درصدد مددیران دارای
ذهنیت فلسفی متوسط هستند .بین ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد دبیران با سطح ا مینان  32درصد و ضدریب همبسدتگی 0/911
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مددیران توانسدته  18/2درصدد ،واریدانس
متغیر عملکرد دبیران را پیشبینی کند که بعد انعطاف پذیری و جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین تأثیر را بدر شداخ

هدای عملکدرد

دبیران دارد (.)Taqi Poor Zahir & Tavakoli, 2011
مطالعه بهرنگی و همکاران با عنوان « بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه دبیران در مدارس متوسطه برای پذیرش
الگوی مدیریت آموزش علوم» نشان داد؛ بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران ،همچنین بین مؤلفههای جامعیت،
تعمق و انعطافپذیری مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران ،رابطه متبت و معناداری وجود دارد .نتای تحلیل رگرسیون نشان داد
که بعد جامعیت ،با ضریب بتای  ،0/89سهم معناداری در پیشبینی روحیه الگوپذیری دبیران دارد ( Behrangi and et al,

 .)2019جعفریانیسار در مقاله مستخرج از رساله دکتری خود با موضوع «مقایسهء تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی
مدارس دوره ابتدایی بر تفکر فلسفی آنان» نشان داد؛ آموزش ذهنیت فلسفی باعث افزایش تفکر فلسفی مدیران شد .میانگین
ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در مردان بیشتر از زنان است .بین میانگین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه،
تفاوت معناداری دیده شد .بین میانگین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در دو گروه مردان و زنان ،تفاوت معناداری دیده شد .متغیرهای
سن ،سابقه ،تأهل ،تحصیالت و جنسیت ،در معادله رگرسیونی ،قادرند؛  12درصد از تغییرات واریانس بعد جامعیت 21 ،درصد از
تغییرات واریانس بعد تعمق 29 ،درصد از تغییرات واریانس بعد قابلیت انعطاف و  13درصد از تغییرات واریانس ذهنیت فلسفی را
تبیین کنند (.)JafarianYasar and et al, 2018
جعفریانیسار در مقاله دیگری با عنوان «مقایسهء ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس دوره ابتدایی و عوامل مؤثر
بر آن» نشان داد؛ میانگین ذهنیت فلسفی و مؤلفههای سهگانهء آن (جامعیت ،تعمق و انعطاف ذهنی) در مدیران آموزشی بیشتر از
میانگین معلمان دورهء ابتدایی است ،اما تفاوت بین میانگین آنها ،معنادار نیست .عوامل مؤثر بر ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی و
معلمان دوره ابتدایی ،بر اساس رتبه عوامل متغیرهای جمعیت شناختی در تبیین ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان ،جنسیت ،سن،
سابقهء خدمت ،رشتهء تحصیلی و درجهء تحصیالت؛ مشابه بود  .تنها در معلمان ،عامل جنسیت معنادار به دست آمده است .در
مدیران آموزشی هیچ یک از عوامل ،معنادار نشد .مؤلفههای جمعیتشناختی به عنوان عوامل مؤثر در تبیین ذهنیت فلسفی مدیران
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ء

آموزشی و معلمان دوره ابتدایی ،حدود  8درصد از تغییرات ذهنیت فلسفی آنان را پیشبینی میکند ( JafarianYasar and et al,

.)2012
روش پژوهش
این مطالعه از نوع توصیفی د پیماشی و به روش همبستگی ( )Delawar, 2012با جامعه آماری همه مدیران و معلمان مدارس
دوره ابتدایی شهر قم ،که تعداد آنان بر اساس آمار آموزش و پرورش شهر قم 2197 ،نفر میباشند ،انجام شده است.
جدول  .2نمونه آماری مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم
آزمودنیها

زن

مرد

جمع

مدیران

99

27

129

معلمان

172

110

922

جمع کل
871

نمونه آماری مورد نیاز پژوهش به توجه به ماهیت پژوهشهای توصیفی ،از فرمول 

 z pq
2

2



pq /  N  1  d

2



n  Nz

محاسبه شد ( )Saraiee, 1339( ،)Jandaghi & Falah, 2010و ( .)Delawar, 2001ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه سنجش
ذهنیت فلسفی ( )Smith, Philip, 1392( )1PMQو پرسشنامه سنجش مدیریت دانش ( )Jafari Moqadam, 2010بود.
-1پرسشنامه ذهنیت فلسفی :پرسشنامه ذهنیت فلسفی دارای  90سؤال در سه مؤلفه جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری با پایایی
 0/388و  0/387گزارش شده است ( )Soltani, 2001و (.)JafarianYasar and et al, 2018
-2پرسشنامه مدیریت دانش :پرسشنامه مدیریت دانش دارای  22سؤال در چهار مؤلفه خلق دانش ،تسهیم دانش ،بهکارگیری
دانش و ذخیرهسازی دانش با پایایی  0/311گزارش شده است ( )Khamda, 2003و ( .)Norouzian, 2009برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،از آزمونهای تی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (.)Daneshjoo and et al, 2010
یافتههای پژوهش
جدول  .9خالصه آمار توصیفی مؤلفههای ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش مدیران و معلمان
متغیرها

بعد جامعیت
بعد تعمق
بعد انعطافپذیری
ذهنیت فلسفی
خلق دانش

استاندارد خطای

آزمودنیها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مدیران

129

99271

9239

02921

معلمان

922

99283

9218

02999

مدیران

129

99223

9299

02901

معلمان

922

99203

9298

02922

مدیران

129

21219

7289

02979

معلمان

922

21273

7298

02930

مدیران

129

92221

9282

02212

معلمان

922

92202

2232

02919

مدیران

129

29207

19293

1287

معلمان

922

20299

12210

02101

میانگین

1.Philosophical Mindedness Questionnaire
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تسهیم دانش
بهکارگیری دانش
ذخیرهسازی دانش
مدیریت دانش

91

مدیران

129

29219

12211

1282

معلمان

922

21299

12221

02111

مدیران

129

92298

12230

1289

معلمان

922

91230

12210

02101

مدیران

129

28237

12228

1219

معلمان

922

29231

12281

02921

مدیران

129

22211

12221

1212

معلمان

922

28288

11222

02237

دادههای جدول باال ،آمار توصیفی مؤلفههای ذهنیت فلسفی و مؤلفههای مدیریت دانش را نشان میدهد .از آنجایی که مقادیر
به شاخ

درصد تبدیل شده ،قابلیت مقایسه با یکدیگر را دارند .با این مبنا ،مؤلفهء «جامعیت ذهن» در مدیران ( )99/71و معلمان

( )99/83باالترین میانگین و «خلق دانش» در معلمان ( )20/99و «تسهیم دانش» در معلمان ( )21/99دارای کمترین میانگین است.
بر اساس نتای آزمون تی ،بین هیچیک از متغیرها و مؤلفههای آنها ،در دو گروه مدیران و معلمان ،تفاوت معناداری مشاهده نشد.
جدول  .8خالصه مدل رگرسیونی برای تعیین همبستگی ذهنیت فلسفی با مؤلفههای مدیریت دانش
مؤلفههای
مدیریت دانش

خلق دانش
تسهیم دانش
بهکارگیری دانش
ذخیرهسازی دانش

ضریب تعیین

استاندارد خطای

تعدیلشده

برآورد

مدیران

02818

02298

02221

18280

معلمان

02813

02179

02179

19279

مدیران

02929

02107

02033

12201

معلمان

02280

02021

02022

18219

مدیران

02123

02022

02017

12277

معلمان

02099

02008

02001

12203

مدیران

02138

02091

02090

12292

معلمان

02191

02021

02029

12222

آزمودنیها

همبسنگی
چندگانه

ضریب تعیین

بر اساس نتای به دست آمده از مدل رگرسیونی ،بین ذهنیدت فلسدفی بدا مؤلفده خلدق داندش در مددیران 0/818 ،و در معلمدان
0/813؛ در مؤلفه تسهیم دانش  0/929در مدیران و  0/280در معلمان؛ در مؤلفه بهکارگیری دانش  0/123در مددیران و  0/099در
معلمان؛ در مؤلفه ذخیرهسازی دانش  0/138در مدیران و  0/191در معلمان؛ همبستگی نشان داده است .ضدمناً تغییدرات واریدانس
مدل رگرسیونی در همه مؤلفهها به جز مؤلفه بهکارگیری دانش ،معنادار است.
جدول  .2ضرایب بتای مدل رگرسیونی برای تبیین مؤلفههای مدیریت دانش از متغیر ذهنیت فلسفی
متغیر مستقل

ذهنیت فلسفی

ضرایب استاندارد

آماره t

سطح معناداری

9201

02000

1297

0200
02000

آزمودنیها

متغیرهای پیشبین

مدیران

خلق دانش

02818

معلمان

خلق دانش

02813

مدیران

تسهیم دانش

02929

9273

معلمان

تسهیم دانش

02280

8292

02000

مدیران

بهکارگیری دانش

02123

1277

02071

معلمان

بهکارگیری دانش

02099

1217

02280

شده بتا

92

نشریه علمی -تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی ،بهار و تابستان ،1911سال دوم ،شماره سوم ،ص ص.92-22 :

مدیران

ذخیرهسازی دانش

02138

2217

02091

معلمان

ذخیرهسازی دانش

02191

92209

02001

بر اساس نتای به دست آمده از ضرایب بتای مددل رگرسدیونی ،ذهنیدت فلسدفی در مددیران بدا بتدای  )p<0/001( 0/818و در
معلمان با بتای  )p<0/001(0/813قادر است مؤلفه خلق دانش را تبیین کند .ذهنیت فلسفی در مدیران با بتدای  )p<0/001(0/929و
در معلمددان بددا بتددای  )p<0/001( 0/280قددادر اسددت مؤلفدده تسددهیم دانددش را تبیددین کنددد .ذهنیددت فلسددفی در مدددیران بددا بتددای
 )p=0/071(0/123و در معلمان با بتای  )p=0/280( 0/099قادر است مؤلفه بهکارگیری داندش را تبیدین کندد .ذهنیدت فلسدفی در
مدیران با بتای  )p=0/091(0/138و در معلمان با بتای  )p<0/001( 0/191قادر است مؤلفهء ذخیرهسازی دانش را تبیین کند.

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی رابطهء ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود .ذهنیت
فلسفی ،نوعی از تفکر است که تفکر منظم را مجسم میسازد؛ به عبارت دیگر داشتن ذهنی تؤام با منطق و دلیل است ،که خود
یک مزیّت عالی به حساب میآید .ذهنیت فلسفی ،به ذهن فرد اجازه می دهد تا متمرکز باقی بماند .بدون فکر متمرکز و دقیق،
شخ

یک زندگی آشفته و بیاندازه احساسی خواهد داشت .رفتار احساسی میتواند برقراری ارتباط با دیگران را تضعیف کند.

به همین دلیل است که فرد باید بتواند ذهنیت فلسفی خود را تقویت نماید .ذهنیت فلسفی به افزایش رفتار محبَتآمیز کمک
میکند .معموالً خشم و عصبانیت از خصوصیات رفتاری کسی است که دارای تفکر منظّم و منطقی نبوده و آن حاصل یک ذهن
کمتر توسعه یافته است .مدیر مدرسه دارای بیشترین ارتباط با تنوعی از افراد اعم از دانشآموزان ،معلمان ،کارکنان ،والدین،
مسئوالن و  ...است .بنابراین باید دارای توانایی ذهنی خاصی باشد تا بتواند در برخورد با افراد و مسائل ،موفق باشد .او باید دارای
ذهنیت فلسفی در خور قبولی باشد .نظریه تفکر فلسفی و یا ذهنیت فلسفی ،حاصل تالش فیلسوف شهیر امریکایی ،جان دیویی
است .وی تفکر فلسفی را در اکتر آثار خود مطرح کرده است .شاگردان و حتی منتقدان دیویی ،این نظریه را توسعه دادند.
مطالعات انجام شده حاکی از اهمیت باالی موضوع است .سال  1392اولین بار به شکل علمی و پژوهشی ،فیلیپ جی .اسمیت از
شاگردان دیویی ،متغیر ذهنیت فلسفی و ابعاد آن را به روش ولی در  89مدرسه ایالت ویرجینیا ،مورد مطالعه قرار داد .مطالعه
اسمیت نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران با روحیهء کارکنان رابطه مستقیم دارد .همچنین مشخ

ء

شد ،مدیران دارای ذهنیت

فلسفی ،دارای موفقیت بیشتری بوده و دارای روابط انسانی مطلوبی با کارکنان هستند .یافته با ارزش مطالعه اسمیت این است که
مدیران دارای ذهنیت فلسفی باال ،دارای خالقیت بیشتری نیز هستند(.)Smith, 1392
بر اساس نتای مطالعدات انجدام شدده ( ;Iravanian, 2009; Bandalizade, 1337; Seif Hashemi, 2009; Hashemi,1339

 )Shojaee,2010و همچنین نتای پژوهش حاضر ،ذهنیت فلسفی ،توانایی قابل توجهی است که در صدورت ایجداد آن در افدراد،
خصوصاً مدیران ،قادر خواهند شد روابط انسانی خود را ارتقا دهند؛ در برخورد با مسدائل و مشدکالت روشدی علمدی و منطقدی را
برای آن اتخاذ کنند؛ در برخورد با مسائل و موضوعات ،هیچگاه احساسی نشوند؛ اگر در حدل مسدألهای شکسدت خوردندد ،آن را
رها نکنند؛ نظریات دیگران را مشروط بپذیرند؛ در محیط کار صمیمت ،اعتماد ،تالش ،رضایت و احترام ایجاد کنند؛ اثربخشدی و
کارآیی سازمان را افزایش دهن د و بر اساس یافته این پژوهش ،در حوزه مدیریت دانش ،تواندایی و بدازده بیشدتر و مطلدوبی داشدته
باشند .بنابر یافتههای این مطالعه و مطالعات انجام شده  ،در صورت تقویدت ذهنیدت فلسدفی ،مددیران و معلمدان قدادر خواهندد بدود
عملکرد بهتری در سازمان آموزشی خود داشته باشدند .همچندین نتدای ایدن پدژوهش نشدان داد ،معلمدان و مددیران دارای ذهنیدت
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 بدر ایدن اسداس. عملکدرد معنداداری را از خدود نشدان دادندد، » در حوزه «مدیریت دانش» و خصوصاً در مؤلفه «خلق دانش،فلسفی
. تبیین کنندهء مناسب و معناداری برای خلق دانش مدیران و معلمان خواهد بود،میتوان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی
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