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 چکیده 

است.  مدیریت دانش ریت ذهنی افراد ، درمدی ء، نحوهدر زمینه یادگیری  ی از کارکردهای اصلی ذهنیت فلسفییک

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

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

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

ذهنیت  .ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش انجام شده است  نامه نفر از مدیران و معلمان با اجرای پرسش 871آماری 

کارگیری دانش  ، تسهیم دانش، بهدانشخلق های مدیریت دانش،  اداری با مؤلفهرابطه معن ،فلسفی مدیران و معلمان

 .های آن است مناسبی برای مدیریت دانش و مؤلفه ءذهنیت فلسفی تبیین کننده نشان داد، سازی دانش و ذخیره

خصوصاً در مؤلفه خلق دانش، عملکرد معناداری معلمان و مدیران دارای ذهنیت فلسفی، در حوزه مدیریت دانش و 

مناسب و معناداری برای  ءتوان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی، تبیین کننده را از خود نشان دادند. بر این اساس می

 خلق دانش مدیران و معلمان خواهد بود.
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 ABSTRACT 
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. 
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 مقدمه 
(، Smith,1331) (،Smith and et al,1338) بر اساس مطالعات انجام شده در موضوع ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان

(Smith,2009 ) ،اسمیتآثار که پیشگام همه آنها (Smith,1392است ) ( و 2018JafarianYasar and et al,2012) ؛ افرادی که

توان آنها را در سه بعد جامعیت، تعمق و  د که مینده نشان میاز خود تی خصوصیادارای ذهنیت فلسفی باالیی هستند، 

تباط با د، مسائل را در ارنکن تالش مییشان ها ت بخشیدن به اندیشهد همواره در جامعیّافرابندی کرد. این  پذیری گروه انعطاف

ال قرار داده و به شانس خود برای حرکت به امور بدیهی را مورد سؤ ،دنبین های دراز مدت می هدف اای وسیع و مرتبط ب زمینه

پذیری که با نواندیشی،  طافاز انعهمچنین د. نافزای ای می های شخصی و تصورات کلیشه ماورای تعصبات جاهالنه، جانبداری

رداری از د. بنابراین برخونکن های متعدد بررسی می و مسائل را از شقوق و جنبهبوده ی و خالقیت همراه است، برخوردار ندگربی

( و Dewey,1387(،)Dewey,1381) را تحت تأثیر قرار دهد افرادهای شخصیتی و رفتاری  تواند تمام ویژگی ذهنیت فلسفی می

(Alaqe Band,2011) . های  سازمانها کاربرد دارد، ولی در  مدیریتها و  سازمانداشتن بینش، بصیرت و ارزش، اگرچه در سایر

 .کاربرد بیشتری دارد، آموزشی

 روحیده  میزان خالقیت مددیران و  ،انسانی مطلوب ثیر ذهنیت فلسفی بر روابطأبه منظور بررسی ت، اسمیتاولین بار، فیلیپ جی. 

نتدای  ایدن    انتخداب شددند.   ایالدت  مدرسده  89 از مددیران  وی آمداری  ءنمونه داد.قرار  پژوهشد روم را ویرجینیا مدارس ،کارکنان 

نیدز بدا روحیده     میزان خالقیت مدیران وو  (Olson,1313) مطلوب انسانی روابط سفی مدیران بابین ذهنیت فل که پژوهش نشان داد

ذهنیدت فلسدفی    هایی مانند سن، سنوات خدمت و تحصدیالت مددیران بدا    این پژوهش بین ویژگی در مستقیم دارد. ءکارکنان رابطه

سدمیت در  ا(. Smith,1392)شدد   اساس متغیر جنس دیدده  برباب خالقیت  نشد، اما تفاوت معناداری در آنها تفاوت معناداری دیده 

را در انتظام تفکر، تعریف کرده و تأثیر آن را  (،Shariatmadari,2001)9ت انعطافو قابلی 2ق، تعم1تمطالعات نظری خود؛ جامعی

ت و روابدط  ت، ندوآوری و خالقید  شدحون از آسدایش خیدال، دوسدتی و محبد     کوشش و ایجاد جوّی مو در ایجاد رغبت برای کار 

و باالخره بهبود رفتار مدیران، روحیه کارکنان و تشکیالت و ترتیبات سدازمانی نشدان داده    (Jafarianyasar,2019)انسانی مطلوب

و همچندین امدر بده تفکدر را همدراه نحدوه اجدرای تفکدر در اعمدال روزانده مددیران توصدیّه              (Farmahini Farahani,2001)اسدت 

واقع اسمیت به نوعی مدیریت دانش برای افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند قائل شده اسدت.  در  .(Behrangi,1333)کند می

از خدود نشدان    (Shariatmadari,2001)پدذیری  خصوصیاتی عالوه بر سه بعد جامعیدت، تعمدق و انعطداف    ،فرد دارای ذهن فلسفی

د. فرد دارای ذهنیت فلسفی، خالق، نواندیش، دگدربین،  توان ادعا کرد، دارای توانایی مدیریت دانش نیز خواهد بو دهد که می می

هدایی، ایدن مقالده     بر اساس چنین ویژگدی  (.Farmahini Farahani,2008) و (Azarfar,2001)است های مختلف تفکر دارای جنبه

 باشد.  پژوهشی مدعی است، فرد دارای ذهنیت فلسفی، دارای توانایی مدیریت دانش نیز می

آموزشی است، زیرا  نظام  ن ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی و معلمان، از عوامل تأثیرگذار بر بهبود کیفیت توانایی ذهنی و میزا

نگری و  جانبه از خودمحوری، یک در برخورد با مسائل و مشکالت سازمان  -1سازد:ن و معلمان را قادر میاین دو عامل، مدیرا

د بر مسائل نراهکارهای تازه و جدید، بتوان  با ارائه  -2ولی سازمان باشند ه شناخت صحیح و اصقادر بند و جمود فکری مصون بمان

(. Dewey,1387)دند و جهت آموزش را در مسیر صحیح خود هدایت نماینگرای غلط و تندروی جدید، فائق آی آموزشی سنت

سازی مدیران و معلمان  الف( آگاه مندی مدیران و معلمان از سه نقطه نظر حائز اهمیت است: کشف تأثیر ذهنیت فلسفی، بر توان

                                                           
1.Comprehensiveness 

2.Penetration 

3.Flexibility 
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گیری و ایجاد یک معیار  های الزم و معتبر جهت تصمیم داده ةمدارس از جایگاه ذهنیت فلسفی در حل مسائل مدرسه. ب( ارائ

 ءاندرکاران مدرسه در نگاه صحیح به اداره شایسته مدرسه. ج( ارائه دست ءآموزان و همه علمی برای مدیران، معلمان، دانش

، های مذکور عالوه بر جنبهشنهادهای کاربردی و عملی در باب چگونگی تقویت ذهنیت فلسفی در همه کارکنان مدارس. پی 

های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و  . در سالداردپژوهش  ی جدی دراهمیت ریت دانش، از نگاه این مقالهمؤلفه مدی

ها با  های آموزشی و غیرآموزشی هر دو بر این باورند که سازمان ازمانس. (Hoseinqolizadeh,2008)حیاتی تبدیل شده است

اند که  یافتهدرهای رقابتی حفظ کنند. دانشمندان در تحقیقات خود  های بلند مدت خود را در عرصه توانند برتری قدرت دانش می

بیش از  ،ها ط و فضای رقابتی سازمانهای دیگر زودگذر نیست، بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرای خالف مدیریتمدیریت دانش 

 Jafari, M. and Akhavan, 2011; Jafari Moqadam, 2010; Jafari)پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است

Moghadam, 2009  .)هستند.  هستند که دائما با موضوع دانش و تولید دانش در ارتباط ای از افراد ران و معلمان مجموعهمدی

د ضروری است. بنابراین فهم این موضوع که مدیران و معلمان در چه سطحی از تولید دانش هستن ،ریزی ی برنامهبنابراین برا

 .دارداهمیت و ضرورت  یت دانش در مدیران و معلمانرابطه ذهنیت فلسفی و مدیر ءمطالعه

دگیری آندان و بده عبدارتی، مددیریت     یکی از کارکردهای اصلی ذهنیت فلسفی در افراد، نحوه مدیریت ذهنی افراد در زمینه یا

دانش در افراد است. به عبارت دیگر، افرادی که دارای ذهنیت فلسفی هستند، قادرند نحدوه یدادگیری و تولیدد داندش را در خدود      

هدای مددیریت داندش در تعددادی از      ، اقددامات و چدالش  (Jafari Moghadam, 2009) مدیریت کنند. در مطالعه گوپتا و دیگران

 Jafari) است 21ها در قرن  که مدیریت دانش تنها منبع مزیت رقابتی برای سازمان ورد بررسی قرار گرفته، نشان دادهای م سازمان

Moqadam, 2010 .)های ناملموس سدازمان اسدت. بده تعبیدر دیگدر، مددیریت       مدیریت دانش، یک فرآیند ایجاد ارزش از دارایی

کدارگیری داندش اسدت.     گذاری دانش و بداالخره بده   زی آن، انتشار و به اشتراکدانش شامل؛ خلق دانش، کسب دانش، ذخیره سا

. (Sohrabi, & Darmi, 2010)اسدت   سدازمانی  هدای  هددف  برای رسیدن به کنترل و ریزی برنامه فرایندهای شامل دانش مدیریت

 دستیابی(مهارت: 2شود؛  می مربوط بودن( نهفته یا دانش )آشکار نوع (محتوا: به1 دارد:رکن  8 که است فرآیندی دانش مدیریت

و  باشدد  سدازمان بایدد مشدوق توزیدع داندش و ا العدات       (فرهند:: فرهند:  9 اسدت؛  داندش  اسدتخراج  جهدت  هدایی  مهدارت  بده 

 .(Jafari Moqadam, 2010) است موجود های دانش سازماندهیمنظور (سازماندهی: 8

 Davenport) ای به کار رفتبه معنا و مفهوم تازه 1370هه از اوایل د است که قدیمیشناخته شده و مفهومی  1مدیریت دانش

and et al, 2000 .)ثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در أو آشکار شدن اهمیت دانش و ت 1310نزدیک شدن به اواسط دهه  با

بر هوش مصنوعی  ینهای مبت نظام، 1310 در دهه .(Adli, 2002)ای یافت اهمیت ویژه، بازارهای اقتصادیهای آموزشی و  سازمان

مهندسی »،« 2گیری دانشفرا»و مفاهیمی چون  (Nonaka. et.al, 2009) های هوشمند برای مدیرت دانش به کار گرفته شد و نظام

های  فعالیت گسترده شرکت 1330با ورود به دهه . (Proust, 2009) و مانند آنها رواج پیدا کرد «8مدار های دانش نظام»، «9مجدد

ظهور وب » 1330در اواسط دهه  .ایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحوه چشمگیری افزایش یافتاروپ آمریکایی،

مجمع مدیریت دانش »، «9ت دانش در اروپایالمللی مدیر شبکه بین» ای به حوزه مدیریت دانش بخشید. ، تحرک تازه«2جهانی

                                                           
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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ای به نام   ی برنامه« 2اتحادیه اروپا» 1332در سال  ش دادند.های خود را گستر فعالیت ،نترنتیبر روی ا« 1ایاالت متحده آمریکا

از این دوره به بعد، به تدری   های مدیریت دانش اختصاص داد. ای را برای اجرای  رح قابل مالحظه ءبودجه 9«اسپریت»

یت ررد عرصه مدیها شرکت دیگر به شکل تجاری وا و ده« 2بوزآلن و هملتون» ،« 8ارنست و یان:» های بزرگی مانند شرکت

با دخالت مدیران و معلمان، شرایطی  ،بستر مدیریت دانش در مدارس فراهم ساختن. برای (Hassan Zadeh, 2009) دانش شدند

-های آموزشی، به  ور خالصه آمده نای الزم برای اجرای مدیریت دانش در سازماه الزم است. در جدول زیر معیارها و مؤلفه

  .(Mohammadi Fateh, SobhaniM, 2011) است

 
 معیارها و شرایط الزم برای عملی کردن مدیریت دانش در مدارس .1 جدول

 شرح مؤلفه معیارها ردیف

 آموزش 1
تشویق ، فراهم کردن محیط خودآموزشی و خودیادگیری، های مناسب آموزش رویه ابزارها و

 کردن در آموزش داخلی و خارجی کارمندان به شرکت

 قصد همکاری بدون جبران کار تیفرهن: نوع دوس 2

 ها و پشتیبانی از بهبود و سبک رهبری دموکراتیک استراتژی و رویه، بحث آزاد درباره دیدگاه محیط رهبری باز 9

 های ویژه )خاص( برای مدیریت دانش استراتژی استراتژی دانش 8

 اند در اجرای  تغیرات آینده د و پشتیبانی شدهان ای که رهبری سازمان و مدیریت متعهد شده اندازه مدیریت پشتیبانی 2

 اند کند که او را در فرایند تغیر شریک کرده چه اندازه یک مخا ب احساس می مشارکت 9

 ر دارند.یکنند که ا العات مفید و پر معنی فرایند تغی ای که افراد احساس می اندازه کیفیت ا العات 7

 کار گروهی 1
. نگرانی درباره دانش و تجربه کار گروهی. ارزیابی در هماهنگی، های خلق دانش تشویق گروه

 وری تیم. همکاری و بهره

 و حقوق باالتر جایزهمراجعه به منابع پاداش مانند هدیه،  پاداش نظام 3

10 
 سامانهدسترسی به زیر ساخت 

 ا العات
 یاز داردنافزار و شبکه  افزار، سخت های مدیریت دانش به نرم برنامهسازی  پیاده

 

، چده  محققدان کند.  ه میها ارائ یت رقابتی را برای سازمانترین عامل مز یک توافق عمومی وجود دارد که مدیریت دانش، مهم

بتی و اثربخشدی برتدر   اهمیت مدیریت دانش به عنوان مبنایی بدرای مزیدت رقدا    ءدر ایاالت متحده و چه در اروپا، به اجماع در زمینه

ید از  ریدق  ها، ارزشمند نمودن دانش و خلق دانش جد . هدف مدیریت دانش در سازمان(Adli, 2002) دارند اتفاق نظر ،عملیاتی

کسدب شدده جهدت رسدیدن بده اهدداف       افزایی است، باید دانش موجود نزد افراد به اشتراک گذاشته و تسهیم شود و از داندش  هم

هدا و   توان پلی ساخت تا ا العات و دانش، تخصد   یت دانش میسازمان و کسب مزیت رقابتی استفاده نمود. از  ریق مدیر عالی

 .(Adli, 2002) های آتی انتقال یابد ها به راحتی به نیازمندان اصلی یا به پایگاه دانش جهت استفاده مهارت

د. رقابدت  ان ها برای افزایش اثربخشی و توان رقابتی خود به سمت دانش و فرآیندهای مدیریت دانش روی آورده بیشتر سازمان

جهانی، کم شدن کاربرد نیروی انسانی و افزایش کاربرد فناوری در انجام امور، کم شدن زمان الزم برای تجربه و کسدب داندش،   

ها جهت باقی ماندن در عرصده جهدانی بده مددیریت داندش       از دست دادن دانش در اثر خروج کارکنان و ...، سبب شده تا سازمان

                                                           
1.United states knowledge management forum  

2.European union  

3.ESPPRIT 

8.Ernest و Young  

2.Booz Allen and Hamilton 
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مددیریت داندش بدرای بسدیاری از کشدورهای       21های آغدازین قدرن    اکنون در سال. (Jafari and Akhavan, 2011) روی آورند

هدا و ارائده   الپیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه در آمده است.در واقع ، در جهان امروز کده تولیدد کا  

 .(Jafari Moghadam, 2009) کسب مزیت رقابتی استدارایی و کلیدی برای  ،«دانش» ،گردیدهمدار خدمات به شدت دانش

های  های ورزشی دانشگاه بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیمدر پژوهشی با عنوان  پور  الب

این سه  ءقایسهمتوسط قرار دارند. با این حال، ن از نظر ذهنیت فلسفی در حد مداد؛ مدیران، مربیان و سرپرستا ایران نشانسراسر 

فلسفی باالتری دارند. از  رف دیگر در مقایسه ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی، نمونه تحت  یتذهن نشان داد که مدیرانگروه 

 .(Taleb Poor, 2001) به ابعاد دیگر ذهنیت فلسفی بود بررسی در بعد تعمق دارای میانگین بهتری نسبت

خالقیت و میزان ذهنیت فلسفی در مدیران مدارس دوره ابتددایی   ءبررسی رابطه»ان (، در تحقیق خود با عنو1912بیدختی ) امین

و ابعداد آن وجدود دارد. همچندین رابطده       رابطده معندادار، متبدت و مسدتقیمی بدین خالقیدت و ذهنیدت فلسدفی        نشان داد،  «و متوسطه

پژوهشدی   در پورظهیر و توکلی تقی .(Bidakhti and et al, 2009) ود داردوج جمعیت شناسیهای معناداری بین خالقیت با متغیر

درصدد مددیران دارای    1/79؛ ندد نشان داد «ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه تهران ءبررسی رابطه»با عنوان 

 911/0درصد و ضدریب همبسدتگی    32ند. بین ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد دبیران با سطح ا مینان هستذهنیت فلسفی متوسط 

درصدد، واریدانس    2/18رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مددیران توانسدته   

هدای عملکدرد    پذیری و جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین تأثیر را بدر شداخ    بینی کند که بعد انعطاف متغیر عملکرد دبیران را پیش

 .(Taqi Poor Zahir & Tavakoli, 2011) دبیران دارد

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه دبیران در مدارس متوسطه برای پذیرش »مطالعه بهرنگی و همکاران با عنوان  

های جامعیت، لفهؤهمچنین بین م ،بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه الگوپذیری دبیراننشان داد؛ « الگوی مدیریت آموزش علوم

نشان داد داری وجود دارد. نتای  تحلیل رگرسیون ارابطه متبت و معن ،پذیری مدیران با روحیه الگوپذیری دبیرانفتعمق و انعطا

 ,Behrangi and et al) بینی روحیه الگوپذیری دبیران داردسهم معناداری در پیش، 89/0 با ضریب بتای ،بعد جامعیتکه 

تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی  ءمقایسه»خود با موضوع  ه دکتریرسالمستخرج از  مقالهیسار در  جعفریان(. 2019

دیران شد. میانگین ت فلسفی باعث افزایش تفکر فلسفی منشان داد؛ آموزش ذهنی« مدارس دوره ابتدایی بر تفکر فلسفی آنان

 ،عاد آن در دو  گروه آزمایش و گواهذهنیت فلسفی و ابعاد آن در مردان بیشتر از زنان است. بین میانگین ذهنیت فلسفی و اب

تفاوت معناداری دیده شد. متغیرهای  ،تفاوت معناداری دیده شد. بین میانگین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن در دو گروه مردان و زنان

رصد از د 21درصد از تغییرات واریانس بعد جامعیت،  12سن، سابقه، تأهل، تحصیالت و جنسیت، در معادله رگرسیونی، قادرند؛ 

درصد از تغییرات واریانس ذهنیت فلسفی را  13درصد از تغییرات واریانس بعد قابلیت انعطاف و  29تغییرات واریانس بعد تعمق، 

 .(JafarianYasar and et al, 2018) تبیین کنند

دوره ابتدایی و عوامل مؤثر  ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس ءمقایسه»دیگری با عنوان مقاله  یسار در نجعفریا

مدیران آموزشی بیشتر از در آن )جامعیت، تعمق و انعطاف ذهنی(  ءگانه های سه نشان داد؛ میانگین ذهنیت فلسفی و مؤلفه« بر آن

شی و ابتدایی است، اما تفاوت بین میانگین آنها، معنادار نیست. عوامل مؤثر بر ذهنیت فلسفی مدیران آموز ءمیانگین معلمان دوره

شناختی در تبیین ذهنیت فلسفی مدیران و معلمان، جنسیت، سن،  معلمان دوره ابتدایی، بر اساس رتبه عوامل متغیرهای جمعیت

. تنها در معلمان، عامل جنسیت معنادار به دست آمده است. در بود تحصیالت؛ مشابه ءتحصیلی و درجه ءخدمت، رشته ءسابقه

شناختی به عنوان عوامل مؤثر در تبیین ذهنیت فلسفی مدیران  های جمعیت معنادار نشد. مؤلفهمدیران آموزشی هیچ یک از عوامل، 
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 ,JafarianYasar and et al) کند بینی می درصد از تغییرات ذهنیت فلسفی آنان را پیش 8ابتدایی، حدود  ءآموزشی و معلمان دوره

2012.) 

 

 پژوهش  روش

با جامعه آماری همه مدیران و معلمان مدارس  ( Delawar, 2012) ه روش همبستگیاین مطالعه از نوع توصیفی د پیماشی و ب

 باشند، انجام شده است. نفر می 2197دوره ابتدایی شهر قم، که تعداد آنان بر اساس آمار آموزش و پرورش شهر قم، 
 

 نمونه آماری مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم .2 جدول

 مع کلج جمع مرد زن ها آزمودنی

 129 27 99 مدیران
871 

 922 110 172 معلمان

 

های توصیفی، از فرمول  نمونه آماری مورد نیاز پژوهش به توجه به ماهیت پژوهش    pqzdNpqNzn
222

1/  

نامه سنجش  گیری، پرسش ابزار اندازه .(Delawar, 2001)و  (Saraiee, 1339) ،(Jandaghi & Falah, 2010) محاسبه شد

PMQفلسفی ) ذهنیت
1 )(Smith, Philip, 1392) نامه سنجش مدیریت دانش و پرسش (Jafari Moqadam, 2010) بود.  

پذیری با پایایی  سؤال در سه مؤلفه جامعیت، تعمق و انعطاف 90نامه ذهنیت فلسفی دارای  پرسشنامه ذهنیت فلسفی: پرسش-1

 . (JafarianYasar and et al, 2018)و  (Soltani, 2001) گزارش شده است 387/0و  388/0

کارگیری  سؤال در چهار مؤلفه خلق دانش، تسهیم دانش، به 22نامه مدیریت دانش دارای  پرسشنامه مدیریت دانش: پرسش-2

. برای تجزیه و تحلیل (Norouzian, 2009)و  (Khamda, 2003) گزارش شده است 311/0سازی دانش با پایایی  دانش و ذخیره

 .(Daneshjoo and et al, 2010) های تی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید زمونها، از آ داده

 

 های پژوهشیافته

 
 های ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش مدیران و معلمان خالصه آمار توصیفی مؤلفه .9 جدول

استاندارد خطای 

 میانگین
 متغیرها ها آزمودنی تعداد میانگین انحراف معیار

 مدیران 129 99271 9239 02921
 بعد جامعیت

 معلمان 922 99283 9218 02999

 مدیران 129 99223 9299 02901
 بعد تعمق

 معلمان 922 99203 9298 02922

 مدیران 129 21219 7289 02979
 پذیری بعد انعطاف

 معلمان 922 21273 7298 02930

 مدیران 129 92221 9282 02212
 ذهنیت فلسفی

 معلمان 922 92202 2232 02919

 مدیران 129 29207 19293 1287
 خلق دانش

 معلمان 922 20299 12210 02101

                                                           
1.Philosophical Mindedness Questionnaire 
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 مدیران 129 29219 12211 1282
 تسهیم دانش

 معلمان 922 21299 12221 02111

 مدیران 129 92298 12230 1289
 کارگیری دانشبه

 معلمان 922 91230 12210 02101

 مدیران 129 28237 12228 1219
 سازی دانشذخیره

 معلمان 922 29231 12281 02921

 مدیران 129 22211 12221 1212
 مدیریت دانش

 معلمان 922 28288 11222 02237

 

ز آنجایی که مقادیر دهد. ا ای مدیریت دانش را نشان میه های ذهنیت فلسفی و مؤلفه های جدول باال، آمار توصیفی مؤلفه داده

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

است. ارای کمترین میانگین ( د99/21در معلمان ) «تسهیم دانش»( و 99/20در معلمان ) «خلق دانش»( باالترین میانگین و 83/99)

 های آنها، در دو گروه مدیران و معلمان، تفاوت معناداری مشاهده نشد. از متغیرها و مؤلفه یک بر اساس نتای  آزمون تی، بین هیچ

 
 های مدیریت دانش خالصه مدل رگرسیونی برای تعیین همبستگی ذهنیت فلسفی با مؤلفه .8 جدول

استاندارد خطای 

 برآورد

ضریب تعیین 

شده تعدیل  
 ضریب تعیین

همبسنگی 

 چندگانه
 هاآزمودنی

 های  مؤلفه

 مدیریت دانش

 مدیران 02818 02298 02221 18280
 خلق دانش

 معلمان 02813 02179 02179 19279

 مدیران 02929 02107 02033 12201
 تسهیم دانش

 معلمان 02280 02021 02022 18219

 مدیران 02123 02022 02017 12277
کارگیری دانش به  

 معلمان 02099 02008 02001 12203

 مدیران 02138 02091 02090 12292
سازی دانش ذخیره  

 معلمان 02191 02021 02029 12222

 

و در معلمدان   818/0بر اساس نتای  به دست آمده از مدل رگرسیونی، بین ذهنیدت فلسدفی بدا مؤلفده خلدق داندش در مددیران،        

در  099/0در مددیران و   123/0ارگیری دانش ک در معلمان؛ در مؤلفه به 280/0در مدیران و  929/0؛ در مؤلفه تسهیم دانش 813/0

در معلمان؛ همبستگی نشان داده است. ضدمناً تغییدرات واریدانس     191/0در مدیران و  138/0سازی دانش  معلمان؛ در مؤلفه ذخیره

 کارگیری دانش، معنادار است. ها به جز مؤلفه به مدل رگرسیونی در همه مؤلفه

 
 های مدیریت دانش از متغیر ذهنیت فلسفی برای تبیین مؤلفهضرایب بتای مدل رگرسیونی  .2 جدول

 tآماره  سطح معناداری
ضرایب استاندارد 

 بتا شده
 متغیر مستقل هاآزمودنی بین متغیرهای پیش

 مدیران خلق دانش 02818 9201 02000

 ذهنیت فلسفی

 معلمان خلق دانش 02813 1297 0200

 مدیران تسهیم دانش 02929 9273 02000

 معلمان تسهیم دانش 02280 8292 02000

 مدیران کارگیری دانش به 02123 1277 02071

 معلمان کارگیری دانش به 02099 1217 02280
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 مدیران سازی دانش ذخیره 02138 2217 02091

 معلمان سازی دانش ذخیره 02191 92209 02001

 

( و در p<0/001) 818/0یونی، ذهنیدت فلسدفی در مددیران بدا بتدای      بر اساس نتای  به دست آمده از ضرایب بتای مددل رگرسد  

( و p<0/001)929/0( قادر است مؤلفه خلق دانش را تبیین کند. ذهنیت فلسفی در مدیران با بتدای  p<0/001)813/0معلمان با بتای 

ی در مدددیران بددا بتددای  ( قددادر اسددت مؤلفدده تسددهیم دانددش را تبیددین کنددد. ذهنیددت فلسددف   p<0/001) 280/0در معلمددان بددا بتددای  

123/0(p=0/071 و در معلمان با بتای )099/0 (p=0/280قادر است مؤلفه به )       کارگیری داندش را تبیدین کندد. ذهنیدت فلسدفی در

 سازی دانش را تبیین کند.ذخیره ء( قادر است مؤلفهp<0/001) 191/0( و در معلمان با بتای p=0/091)138/0مدیران با بتای 

 

 گیری بحث و نتیجه
ذهنیت فلسفی و مدیریت دانش در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود. ذهنیت  ءهدف این مطالعه بررسی رابطه

داشتن ذهنی تؤام با منطق و دلیل است، که خود  سازد؛ به عبارت دیگر ست که تفکر منظم را مجسم میفلسفی، نوعی از تفکر ا

دهد تا متمرکز باقی بماند. بدون فکر متمرکز و دقیق،  فلسفی، به ذهن فرد اجازه میآید. ذهنیت  یک مزیّت عالی به حساب می

تواند برقراری ارتباط با دیگران را تضعیف کند.  اندازه احساسی خواهد داشت. رفتار احساسی می شخ  یک زندگی آشفته و بی

آمیز کمک  ذهنیت فلسفی به افزایش رفتار محبَتبه همین دلیل است که فرد باید بتواند ذهنیت فلسفی خود را تقویت نماید. 

آن حاصل یک ذهن خصوصیات رفتاری کسی است که دارای تفکر منظّم و منطقی نبوده و  موالً خشم و عصبانیت ازکند. مع می

ن، والدین، ان، معلمان، کارکناآموز یافته است. مدیر مدرسه دارای بیشترین ارتباط با تنوعی از افراد اعم از دانشکمتر توسعه

د. او باید دارای است. بنابراین باید دارای توانایی ذهنی خاصی باشد تا بتواند در برخورد با افراد و مسائل، موفق باش مسئوالن و ...

خور قبولی باشد. نظریه تفکر فلسفی و یا ذهنیت فلسفی، حاصل تالش فیلسوف شهیر امریکایی، جان دیویی ذهنیت فلسفی در

فلسفی را در اکتر آثار خود مطرح کرده است. شاگردان و حتی منتقدان دیویی، این نظریه را توسعه دادند. است. وی تفکر 

اولین بار به شکل علمی و پژوهشی، فیلیپ جی. اسمیت از  1392مطالعات انجام شده حاکی از اهمیت باالی موضوع است. سال 

 ءمورد مطالعه قرار داد. مطالعه مدرسه ایالت ویرجینیا، 89ولی در وش  شاگردان دیویی، متغیر ذهنیت فلسفی و ابعاد آن را به ر

کارکنان رابطه مستقیم دارد. همچنین مشخ  شد، مدیران دارای ذهنیت  ءاسمیت نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه

ته با ارزش مطالعه اسمیت این است که فلسفی، دارای موفقیت بیشتری بوده و دارای روابط انسانی مطلوبی با کارکنان هستند. یاف

 .(Smith, 1392)مدیران دارای ذهنیت فلسفی باال، دارای خالقیت بیشتری نیز هستند

 ;Iravanian, 2009; Bandalizade, 1337; Seif Hashemi, 2009; Hashemi,1339) بر اساس نتای  مطالعدات انجدام شدده   

Shojaee,2010 ) آن در افدراد،  توانایی قابل توجهی است که در صدورت ایجداد    ،هنیت فلسفی، ذو همچنین نتای  پژوهش حاضر

ی و منطقدی را  در برخورد با مسدائل و مشدکالت روشدی علمد     دهند؛ روابط انسانی خود را ارتقا د شدقادر خواهن خصوصاً مدیران،

ای شکسدت خوردندد، آن را    مسدأله  اگر در حدل  و موضوعات، هیچگاه احساسی نشوند؛ در برخورد با مسائل برای آن اتخاذ کنند؛

اثربخشدی و   د؛ندر محیط کار صمیمت، اعتماد، تالش، رضایت و احترام ایجاد کن د؛ننظریات دیگران را مشروط بپذیر رها نکنند؛

د و بر اساس یافته این پژوهش، در حوزه مدیریت دانش، تواندایی و بدازده بیشدتر و مطلدوبی داشدته      نکارآیی سازمان را افزایش ده

، در صورت تقویدت ذهنیدت فلسدفی، مددیران و معلمدان قدادر خواهندد بدود         این مطالعه و مطالعات انجام شدههای  باشند. بنابر یافته

عملکرد بهتری در سازمان آموزشی خود داشته باشدند. همچندین نتدای  ایدن پدژوهش نشدان داد، معلمدان و مددیران دارای ذهنیدت          
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، عملکدرد معنداداری را از خدود نشدان دادندد. بدر ایدن اسداس         «خلق دانش»صاً در مؤلفه و خصو «مدیریت دانش»فلسفی، در حوزه 

 مناسب و معناداری برای خلق دانش مدیران و معلمان خواهد بود. ءتوان نتیجه گرفت که ذهنیت فلسفی، تبیین کننده می
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