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، 91/0ها به تایید صاحب نظران رسیده و ضریب پآیایی آنها به ترتیب ) استفاده شد. روایی و پآیایی پرسشنامه1387

 هاي آمار استنباطیمیانگین و انحراف استاندارد) و روش( ها از روش آماري توصیفیباشد. دادهمی 74/0، 86/0
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دانش و ابعاد هر سازمانی و ظرفیت جذبفلسفی مدیران و نوآوريکه وضعیت ذهنیت نتایج پژوهش نشان دادگرفت. 

سازمانی با ظرفیت فلسفی مدیران ونوآوريکدام در بین مدیران مدارس مناسب است وهمچنین بین ذهنیت

سازمانی، يفلسفی و نوآورذهنیتدانش مدیران همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون حاکی از آن است جذب

) سهم بیشتري را B=0.339فلسفی (این میان ذهنیتکنند، دردانش را در جهت مثبت پیش بینی میظرفیت جذب

بینی ظرفیت سازمانی در پیشدانش دارد و سهم نوآوريبینی ظرفیت جذبسازمانی در پیشنسبت به نوآوري

  درصد معنی دار است. 99مینان باشد و سهم هر دو مولفه در سطح اط) میB=0.308دانش(جذب
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  ـ مقدمه1ـ1

هاي پیشرفتها به منظور حفظ پویایی و بقاي خود در جریان تغییر و تحوالت محیطی و سازمان

ها را بیش تواند سازماناین دارایی مهم میکنند، چرا کهوسیع، به دانش به عنوان منبعی راهبردي نگاه می

انگیز محیطی، اهداف استراتژیک خود را که بتوانند در شرایط چالشپذیر کند، به طورياز پیش انعطاف

محیطی  تغییرات و جدید نیازهاي با را ودخ باشد، باید پیشرفت به دنبال سازمانی محقق سازند. اگر

 جدید بتواند نیازهاي کم دست تا دهد تغییر را خود محیط، ساختار تغییرات با همگام و کرده هماهنگ

 رقابتی مزیت هاي افزایشراه از یکی نوآوري کند، همچنین برآورده یادشده تغییرات با متناسب را خود

 به دستیابی براي هاشرکت هاي راهبردينگرش ترینمهم از یکی عنوان به هاوقت بیشتر که باشدمی

، 2010الدینی، دارد (تاج آمیزهمخاطر امور بر قابل توجهی تأثیر و شودمی بلندمدت، دیده هايموفقیت

هاي جدیـدي ). نـوآوري عمـري به درازاي عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه223ص

 ترینکنونی، مهم رقابتی هايمحیط در خالقیت و نوآوري امروزه .کارهـاي خود بوده استبـراي انجـام 

گاگلیاردي،  و هاست (کرزمینه تمامی در کلی طور به و هاسازمان بقاي در بشر پیشرفت و رشد عامل

. پس براي در نظر گرفتن دانش به عنوان منبع راهبردي در سازمان و همگام کردن آن با 1)2003

ایجاد نوآوري، داشتن تفکر فلسفی براي مدیران نیازهاي جدید و تغییرات محیطی در جهت پیشرفت و

اندیشی و سنجش خردمندانه است. افالطون استعداد باشد.تفکر فلسفی بیش از هر چیز ژرفچاره ساز می

ها انه کردن گوناگونییعنی نگریستن به کل و یگ "نگريباهم"پذیرد که از توانایی فلسفی را براي کسی می

تواند با دید شود و هر موضوعی میبرخوردار باشد اندیشه و تفکر فلسفی به موضوع خاصی محدود نمی

فلسفی نگریسته شود. فلسفه براي انسان هم امري طبیعی است و هم الزم، ما همواره در جستجوي 

ندرون آن مفاهیم کلی جاي بدهیم. هاي جداگانه خود را در اچهارچوبی جامع هستیم تا بتوانیم یافته

ها هاي تازه با توجه به نیازهاي روزمره انسانفلسفی به نوعی در پیدایش طرز تفکر جدید و روشذهنیت

هاي آموزشی حاکم بود و تغییرات اي که اگر چنین نبود رکود در تمام سیستمتأثیر به سزایی دارد به گونه

 در و سازمانی هرم رأس پرورش و آموزش در مدیریت که آنجا .ازپذیرفت به کندي و به ندرت انجام می

 و تعلیم دارعهده پرورش و آموزش چون دیگر سوي از و هاستدگرگونی و آغازگر تغییرات موارد از بسیاري

 و باشد پرورش و آموزش متولیان مهم مسائل از یکی باید آن به است، توجه یافته توسعه هايانسان تربیت

 و عاطفه، احساسات از سرشار هاییانسان با مستقیم بطور پرورش و آموزش مدیریت چون جهت ازدیگر

اي ). نکته25، ص1377هاست ( ابطحی، سازمان دیگر در مدیریت از تر غامض دارد، امري سروکار شرافت

دارند زیرا تصور که باید بر آن تاکید شود آنست که مدیران اغلب خود را از مسائل فلسفی دور نگه می

باشند، الزم است آنان خود را جزئی از گروهی بدانند که مینمایند برآیاین کار شایستگی الزم را دارا نمی

                                                             
1- Kerr and Gagliardi  
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باشد. فلسفی فکر کردن یا تفکر منطقی بخشی فلسفی در مدیریت میهنیتهدفشان حیات بخشیدن به ذ

 قالب و قواعد رسدمی نظر به مهم فلسفی ذهنیت در ).آنچه1386(خلیلی شورینی،  از زندگی روزانه است

هاي امروزي به مدیرانی نیازدارند که دارند. سازمان آن مسائل و به سازمان نسبت که است مدیران فکري

برند، ها طبق روال همیشگی را زیر سوال میبه چالش با هنجارهاي موجود داشته و انجام فعالیت تمایل

 مساله همین و .2)1999ها به روش همیشگی انجام شود (تاپسون، ها قابل قبول نیست که فعالیتبراي آن

 کارگردان یا اسعک یک همانطورکه .برمیگیرد را در فعالیتها انجام چگونگی و نگرشها از عظیمی بخش

 عناصر و سازمان مرز باید هم مدیر گیرد می نظر در را کادر مشخصی طبیعت از نظر سوژه مورد تهیه براي

). پس با توجه به پیشرفت وتغییر سریع علم و 58، ص1387نماید (بهرنگی، مشخص را آن درون

درآخر با  .فلسفی برخوردار باشندتکنولوژي الزم است که تمامی مدیران نظام آموزشی و اداري از تفکر 

فلسفی و اي که ارائه شد، در پژوهش حاضر محقق سعی در تعیین رابطه بین ذهنیتمقدمه

  دانش در مدیران مقطع متوسطه را دارد.سازمانی با ظرفیت جذبنوآوري

  ـ بیان مسأله2ـ1

در نظام آموزش و هاي نو و تحول پیشرفت روزافزون ابعاد مختلف جامعه بشري در گرو اندیشه

هاي آموزشی به منظور تطابق با دنیاي در حال تغییر به موجب شده تا نظامئله پرورش است همین مس

تربیت نیروهایی همت گمارند که در درك دنیاي پیچیده موجود توانمند و در مدیریت و رهبري آن خالق 

ترین آن قلمداد شده است یکی دانش مهم. از بین منابع سازمانی، 3)37، 1382(اسمیت،  و مبتکر باشند

مند شدن و استفاده کلیه دانش است، جهت بهرهاز مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی، مفهوم ظرفیت جذب

دانش کارکنان امري ضروري و اجتناب ناپذیر کارکنان و سازمان از دانش جدید افزایش ظرفیت جذب

اي از فرآیندها و روندهاي سازمانی است یت جذب مجموعه. ظرف4)1990(کوهن و لوینتال،  شودتلقی می

ایجاد پردازد تا قابلیت پویا را در خودسازي، انتقال و استخراج دانش میکه طی آن سازمان به کسب، شبیه

گیري از دانش مرتبط هستند و توانایی سازمان را براي دستیابی و حفظ ها به خلق و بهرهاین قابلیتکند

دانش شامل دو عنصر است که . ظرفیت جذب5)2002(زاهرا و جرج،  دهندبتی افزایش میمزیت رقا

(شدت دانش) کارکنان، به منظور تسهیل در جذب حداکثري  (دانش پیشین) و انگیزه عبارتند از: توانایی

باوا و (مین  ها یا کارکنان سازمان هر دو جنبه از ظرفیت جذب باید وجود داشته باشنددانش در بخش

مؤثر بر قابلیت جذب که توسط که توسط هر دو عامل داخلی و . از عوامل 6)2003: 588همکاران، 

گیرد عوامل داخلی عبارتند از: پایه قبل دانش، ظرفیت جذب افراد، سطح خارجی تحت تاثیر قرار می

سازمانی، اندازه آموزش و پرورش و دانشگاهی، مدارك تحصیلی کارکنان، ساختارهاي سازمانی، فرهنگ 

زیست دانش خارجی و موفقیت سازمان شرکت و مدیریت منابع انسانی. عوامل خارجی ترکیبی از محیط
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خود هدف خودياین است که ظرفیت جذب بهتوجه قابلنکته 7.)2002(لین،  باشدهاي علمی میدر شبکه

 8).2011(کاسترپولوس،  نه را خلق کندتواند بروندادهاي سازمانی مهمیچون عملکرد نوآورانیست، اما می

ها که فضاي کامال هاي امروزي براي آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمانهمچنین سازمان

باشد به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوري به عنوان یک استراتژي ضروري رقابتی و دانش محور می

هاي تغییر و تحوالت محیطی، براي رویارویی با آنها شاخص در عصر کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت

(زرین  ها را بدهندترین پاسخسازمانی را شناسایی کنند و به تغییرات مناسبسازمانی تأثیرگذار بر نوآوري

). نوآوري را تکوین، تصویب و بکارگیري خدمات، افکار و راههاي معین و جدید در اجراي 1390سبب، 

هاي داخلی سازمان، بر مبناي عامل 9).2001(گلره،  کنندبهبود و اصالح آنها، تعریف می امور به منظور

این عوامل داخلی ).1390(رضوانی،  تواند شامل نوآوري محصول، فرآیند یا فناوري باشدماهیت نوآوري می

ي خارجی نیز وجود هاها و هنجارها هستند. عاملهاي مدیریت، ارزششامل منابع دانش و مهارت، سامانه

هونگ، (یوآن سازمانی اثر میگذارند که شامل مشتریان، رقبا، قوانین و فناوري هستنددارند که روي نوآوري

در محیط متغییر و دانش محور امروزي، نوآوري به علت تغییر الگوهاي رقابت سازمانی و  10).2011

رار گرفته است و به همین دلیل یکی از ضرورت سازگاري با تغییرات سریع، بیش از پیش مورد توجه ق

باشدکه چه اقداماتی را براي توسعه و این مسئله میها با آن مواجه میشوندمسائلی که مدیران سازمان

بهبود نوآوري سازمان باید انجام دهند، لذا چنانچه سازمانی بخواهد در چنین شرایطی خود را با تغییرات 

هاي تفکر در سازمان ري دست یابد باید به توسعه و گسترش سرمایهعصر حاضر سازگار کند و به نوآو

). به بیان دیگر مسئله اصلی تربیت تفکر 1390(زرین سبب،  هاي خود قرار دهدپرداخته و آن را جز الویت

این ابزارها داشتن ذهن فلسفی ). یکی از1370(اسمیت،  باشد که براي پرورش آن ابزارهایی الزم استمی

فلسفی یکی دیگر از ). ذهنیت1381(شرقی،  کندکه افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک میاست 

تواند مدیران را هنگام مواجه با مسائل بیشمار یاري نماید. به عبارت دیگر، هاي آدمی است که میویژگی

مدت، تعمیم  فلسفی باال برخوردار است براي دیدن مسائل برا اساس اهداف درازمدیري که از ذهنیت

). 1374: 252(اسمیت،  هاي منطقی، شانس بیشتري دارداخالق، عقاید اصولی و طیف وسیعی از انتخاب

ها را در سه بعد جامعیت، تعمق، دهد که میتوان آنفرد داراي ذهن فلسفی خصوصیاتی را نشان می

کند و با هایش تالش مییشهاین فرد همواره در جامعیت بخشیدن به اندبندي کرد.پذیري گروهانعطاف

باشد و مسائل را از شقوق و پذیري که با نواندیشی، دگربینی و خالقیت همراه است، برخوردار میانعطاف

این اساس در پژوهش حاضر تالش به ). بر1369: 57ـ38(شریعتمداري،  کندهاي متعدد بررسی میجنبه

دانش در مدارس سازمانی با ظرفیت جذبن و نوآوريمدیرافلسفی بررسی رابطه بین متغییر ذهنیت

سازمانی فلسفی مدیران و نوآوريآیا بین ذهنیتاینکه متوسطه شهرستان میاندوآب پرداخته و به بررسی 
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فلسفی امدیران و دانش در مدارس متوسطه ارتباطی وجود دارد؟ و سهم ذهنیتبا ظرفیت جذب

 دانش چقدر است؟جذب بینی ظرفیتسازمانی در پیشنوآوري

  

  ـ اهمیت و ضرورت پژوهش3ـ1

شود دانش به عنوان دارایی مهم سازمان براي خلق مزیت دانش اشاره میزمانی که به ظرفیت جذب

ها به طور عادي با مشکالتی در این نکته ضروري است که سازمانشود، اما توجه بهرقابتی تلقی می

ظرفیت جذب در سه حال  11).2002: 129(نوناکا و تویاما،  مواجه هستنداین دارایی مدیریت و ارزیابی

). 2006(لین،  قابلیت پویاـ3(متداول)  قابلیت ذاتیـ2دارایی ـ1شود گیري میمفهوم سازي و اندازه

عنوان ها به دانش با قابلیت پویا رابطه تنگاتنگی دارد از نقطه نظر قابلیت پویا، سازمانظرفیت جذب

مشکل زمانی افزایش  12).2005(جانتومن،  هاي دانش به فعالیت میپردازندنهادهاي دانش در قالب فزاینده

شود، دانش سازمان یک دارایی پویا، وابسته و دائما در حال هاي پنهان دانش مطرح مییابد که ویژگیمی

این همچنین 13).2010: 78(هاروي،  کندگیري آن را مشکل میتغییر است که همین امر بررسی و اندازه

حقیقت وجود دارد که دانش در وهله نخست به افراد مربوط است و در گام بعد به کل سازمان بر میگردد. 

دانش را نه فقط در سطح سازمان بلکه در سطح افراد بنابراین نیازمند رویکردي هستیم که ظرفیت جذب

این امر روي انتقال دانش سازمان دانش متفاوتی دارند کهبآن سازمان نیز بررسی کند، افراد ظرفیت جذ

اینکه نظام آموزش و پرورش یکی از مهمترین بنابراین با توجه به 14).2003: 587(مین باوا،  اثر میگذارد

هاي پیچیده اجتماعی محسوب میگردد و نقش بسیار مهمیدر تولید علم و تربیت نیروهآیاینده ساز نظام

دانش کارکنان مدارس از جمله مدیران و معلمان شاغل در آن از اهمیت کیفیت ظرفیت جذبکشور دارد، 

سازمانی در جوامع فلسفی مدیران و نوآوريتواند متاثر از ذهنیتاین کیفیت میفزایندي برخوردار است

کاهش  تواند منجر بهاین زمینه میمتغییر امروزي باشد. بدیهی است که هرگونه نقض و کاستی در

دانش گردد که تبعات زیانباري براي مدارس و خدمت گیرندگان آن بطور کلی جامعه ظرفیت جذب

خواهد داشت، داشتن الگوي تفکر مناسب در ذهن مدیر برآیایجاد ثبات در رفتار مدیریت ضروري است 

آماده به  ها یکسان نیستند، برخی بنیادهاي غیر منطقی و ساختار ضعیف والگوهاي ذهنی همه انسان

این صورت حاکمیت چنین الگوي تفکري بر رفتار مدیر سرنوشت سازمان را به مخاطره فروپاشی دارند در

). براي 193، ص1382(بهرنگی،  کندها را خشکانده و از جا میانداخته و ریشه ثبات ومداومت رشد آن

فلسفی ها  برخورداري از ذهنیتنهاي آموزشی با تغییر و تحوالت جهانی و حفظ بقاي آسازگاري سازمان

 فلسفی مدیران از عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت آموزشی استبراي مدیران ضروري است، ذهنیت

فلسفی داراي سه بعد به هم مرتبط جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف ). ذهنیت12، ص1384(طالب پور، 
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ها خصوصیات آن دهد آنرد در تفکر خود نشان میها و خصوصیات عالئمیهستند که فاین نشانهباشدمی

فلسفی براي ). اهمیت ذهنیت72، ص1377(بهرنگی، کنداین تمام فرد است که فکر میفرد هستند.

گیرد و اي به خود میشود و ابعاد تازهاین جهت است که مدیریت هر روز متحول میمدیران از

اصولی را کشف کنند که مبانی مدیریت برپایه آن استوار  صاحبنظران علم مدیریت همواره میکوشند تا

باشد. الزمه مدیریت یک مدیر تفکر صحیح است تا بتواند اصول و مبانی را به عنوان راهنما در اعمال خود 

همچنین با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش، نوآوري به عنوان یکی  15).2003(فرهنگ وبستر،  بکار گیرد

هاي نو و ایدهها براي بقا نیازمندشود، همه سازمانها محسوب میهاي اصلی براي حیات سازماناز مزیت

دهد. شود و آن را از نیستی و فنا نجات میبدیع هستندکه همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می

سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند، بلکه ابزار ها را قادر میي نه تنها سازمانظهور نوآور

). بنابراین همان طور که 1388(دهقان نجم،  کندسودمندي را براي ارتقاي عملکرد سازمانی ارائه می

باشد، ح شدن میاي در حال مطرهاي سازمانی به طور فزایندهسازمانی در محیطاهمیت و ضرورت نوآوري

باشد. نوآوري استفاده از دانش فنی و اي در حال گسترش میطیف کاربردهاي آن نیز به طور پیشرونده

اجرایی جدید براي ارائه محصول جدید و یاخدمت به مشتریان که شامل تجهیزات، محصوالت، خدمات، 

ایجاد بسیاري از صاحبنظران، نوآوري و 16).2007(یولین،  باشدشود، میها میها و پروژهها، سیاستفرآیند

). امروزه نوآوري یکی از عوامل 1389(معطوفی،  تمایز را به عنوان ضرورت انکار ناپذیر معرفی کرده اند

). چهار بعد ظرفیت 1389(اردکانی،  شودهاي دانش محور محسوب میمؤثر بر موفقیت و بقاي سازمان

تواند منجر به نوآوري در سازمان سازي، تبدیل و استخراج دانش میجذب سازمانی یعنی اکتساب، شبیه 

هاي هاي امروزي، به ویژه مدارس در محیطاینکه سازمانبا توجه به 17).2002(زاهرا و جرج،  شوند

 ظرفیت بینی پیش در سازمانینوآوري و مدیران فلسفیذهنیت سهم تعیینمتغییر، متحول و پویا 

دانش، در حال فعالیت میباشند. و با توجه به اهمیت ظرفیت جذبتوسطه م مدارس در دانشجذب

این ها بخصوص مدارس، توجه بهسازمانی در کارآمدي و اثر بخشی سازمانفلسفی و نوآوريذهنیت

کند و این ضرورت را احساس میاین پژوهشاین راستاها و شناسایی روابط آنها امري مهمیاست، درمتغییر

دانش در مدارس متوسطه سازمانی با ظرفیت جذبفلسفی مدیران و نوآوريسی رابطه بین ذهنیتبه برر

پردازد. تا از طریق بررسی وضع موجود، شناخت نقاط قوت و ضعف آن، آشکار شهر ستان میاندوآب می

ی فلسفهاي مشهود مدارس، در ارتقا افزایش ذهنیتهاي موجود و تببین و تعیین الویتسازي شکاف

هاي بلند دانش جهت نیل به وضع مطلوب و آرمانسازمانی و به تبع آن ظرفیت جذبمدیران و نوآوري

  مدت سازمان آموزش و پرورش و جامعه گام برداشته شود.
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  ـ اهداف پژوهش4ـ1

  هدف کلی: 

  دانشسازمانی با ظرفیت جذبفلسفی مدیران و نوآوريتعیین وضعیت ذهنیتـ1

  دانشسازمانی با ظرفیت جذبفلسفی مدیران و نوآوريذهنیتتعیین رابطه ـ2

  دانشسازمانی در پیش بینی ظرفیت جذبفلسفی مدیران و نوآوريتعیین سهم ذهنیتـ3

   

  : اهداف اختصاصی

  فلسفی مدیران و ابعادآن در مدارس متوسطه شهرستان میاندوابتعیین وضعیت  ذهنیتـ1

  هاي آن در مدارس متوسطه شهرستان میاندوابو مولفه سازمانی تعیین وضعیت نوآوريـ2

  دانش در مدارس متوسطه شهرستان میاندوابتعیین وضعیت ظرفیت جذبـ3

   دانش در مدارس متوسطه هاي آن با ظرفیت جذبفلسفی مدیران و مولفهتعیین رابطه ذهنیتـ4

  شهرستان میاندواب

  دانشهاي آن با ظرفیت جذبمولفهسازمانی و تعیین رابطه  نوآوريـ5

 مدارس در دانشجذب ظرفیت بینی پیش در سازمانینوآوري و مدیران فلسفیذهنیت سهم تعیینـ6

  شهرستان میاندوآب متوسطه

دانش مدارس متوسطه شهرستان سازمانی در پیش بینی ظرفیت جذبتعیین سهم ابعاد نوآوريـ7

  میاندواب

دانش مدارس متوسطه فلسفی مدیران در پیش بینی ظرفیت جذبتعیین سهم ابعاد ذهنیتـ8

  شهرستان میاندواب

  ـ سواالت پژوهش5ـ1

  فلسفی مدیران و ابعاد آن در مدارس متوسطه شهرستان میاندواب چگونه است؟وضعیت ذهنیتـ1

  سازمانی و ابعاد آن در مدارس متوسطه شهرستان میاندواب چگونه است؟ـ وضعیت نوآوري2

  دانش و ابعاد آن در مدارس متوسطه شهرستان میاندواب چگونه است؟وضعیت ظرفیت جذبـ 3

  دانش رابطه دارد؟فلسفی مدیران و ابعاد آن با ظرفیت جذبآیا ذهنیتـ4

  دانش رابطه دارد؟سازمانی و ابعاد آن با ظرفیت جذبآیا نوآوريـ5

  است؟ چقدر دانشجذب ظرفیت بینی شپی در سازمانینوآوري و مدیران فلسفیذهنیت سهمـ6

  دانش چقدر است؟ـ سهم ابعاد ذهیت فلسفی مدیران در پیش بینی ظرفیت جذب7

  دانش چقدر است؟سازمانی  در پیش بینی ظرفیت جذبـ سهم ابعاد نوآوري8
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  تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاـ6ـ1

  فلسفی: تعریف نظري ذهنیت

به مدیران در تفکر است. از مدیري که در تفکر خود جامع، عمیق و فلسفی ابزاري براي کمک ذهنیت

این انتظار، معقول به نظر میرسد که در اعمال خود تاثیري متفاوت نسبت به مدیري قابل انعطاف است

 ).92، ص1377(زکی،  داشته باشد که در تفکرش چنین کیفیاتی ندارد

  فلسفیتعریف عملیاتی ذهنیت

اي پرسشنامه گویه 60اي است که مدیران به سواالت فلسفی نمرهور از ذهنیتاین پژوهش منظدر

اي است که فرد در در پرسشنامه فلسفی مدیران نمرهمنظور از ذهنیت هند پسفلسفی پاسخ میذهنیت

  اي است.این متغییر فاصلهکند. مقیاس)کسب می1375(سلطانی،  فلسفی مدیرانفرم خالصه شده ذهنیت

  سازمانی: تعریف نظري نوآوري

ها براي توسعه فرآیندهاي جدید هاي جدید و خالقیتایدهنواوري یعنی گرایش سازمان به حمایت از

 هاي جدید میگرددهاي روز و روشکه باعث تسهیل دانش سازمان  براي کسب مزیت رقابتی در تکنولوژي

  18).2007(کرسپل و هنسون، 

  زمانیساتعریف عملیاتی نوآوري

اي پرسشنامه گویه 17اي است که مدیران به سواالت سازمانی نمرهاین پژوهش منظور از نوآوريدر

اي است که فرد در در پرسشنامه فرم سازمانی نمرهمنظور از نوآوري هند پسسازمانی پاسخ مینوآوري

  اي است.متغییر فاصلهاین کند. مقیاسکسب می19)2008سازمانی (جیمنز، خالصه شده نوآوري

  دانش: تعریف نظري ظرفیت جذب

هاي عادي سازمانی که طی آن سازمان دانش خارجی را کسب، تبدیل ها و روالاي از فرآیندمجموعه

 ).2002(زاهرا و جرج،  کند تا قابلیت سازمانی پویا خلق کندو استخراج می

  دانشتعریف عملیاتی ظرفیت جذب

اي گویه 21اي است که مدیران به سواالت دانش نمرهاین پژوهش منظور از ظرفیت جذبدر 

اي است که فرد در در دانش نمرههند پس منظور از ظرفیت جذبدانش پاسخ میپرسشنامه ظرفیت جذب

 )کسب1387(عباسعلی حاجی کریمی، بهمن حاجی پور،  دانشپرسشنامه فرم خالصه شده ظرفیت جذب

  اي است.این متغییر فاصلهکند. مقیاسمی

  

  

  

  

  

                                                             
1- Krspland Hanson 
2- Jimenez  
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 فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه -2-1

سازمانی و فلسفی مدیران، نوآوريهاي، ذهنیتهاي نظري و سوابق پژوهشی متغیراین فصل دیدگاهدر

فلسفی شود. در بخش اول ذهنیتمیاین فصل شامل چهار بخش گردد،دانش بررسی میظرفیت جذب

سازمانی تشریح خواهد شد، و در بخش سوم گیرد، در بخش دوم نوآوريمدیران مورد بررسی قرار می

هاي انجام شده در راستاي شود. در نهایت در بخش آخر پژوهشدانش توضیح داده میظرفیت جذب

  تحقیق حاضر، مطرح میگردد.

  فلسفیـ تعریف ذهنیت2ـ2

(فیلیپ جان اسمیت،  ذهن فلسفی، که آن را تفکر فلسفی نیز نام نهاده اند، را اولین بار اصطالح

که معتقد بود مدیري که در تفکر خود جامع، عمیق و انعطافپذیر باشد در اعمال  مطرح کرد 20)1990

ان را جامع نگري، تعمق پذیري و انعطاف پذیري مدیر خود نسبت به مدیران دیگر رفتار متفاوتی دارد.

سازد تا در برخورد با مشکالت از خودمحوري و جمود فکري مصون بمانند و آنها را را در شناخت قادر می

دهد که با ارائۀ راهکارهاي جدید سازد و به مدیران توانایی میصریح و اصولی کسب وکار توانمند می

). 92، ص1378یت کنند (زکی، ود هداایند و جهت را در مسیر صحیح خبتوانند برمشکالت پیش رو فائق

هاي ذهن که فرد را در ها و ویژگیفلسفی یا همان طرز تفکر صحیح علمی، عبارت است از تواناییذهنیت

دهد. که شامل سه بعد هاي صحیح، عادت میتفکر صحیح کمک مینماید و او را به داشتن قضاوت

فلسفی مدیر را همان با بینش فلسفی به ذهنیت ).1370جامعیت، تعمق و انعطاف پذیري است (بهرنگی، 

ایشان با مسائل وگرایشات و خصوصیات فکري او میداند که مسائل اندیشیدن، طرز فکر، یا نحوة برخورد

تفکر منطقی اساس کار فرد است  ).1387هاي مختلف رفتارش به چشم میخورد (شریعتمداري، در جنبه

هاي مناسب براي مشکالت پیش برود ه تا پیدا کردن راه حلو فرد باید با تفکر منطقی از شناسایی مسئل

اینکه از خصوصیات تفکر منطقی برخوردار باشد. تفکر منطقی حاصل این کار امکان پذیر نیست مگرو

دهد که نه فلسفی به مدرسان دانش و بینش میذهنیت ).1382داشتن ذهن فلسفی است (میر کمالی، 

میتوانمند باشند، بلکه با به کارگیري اصول تعلیم و تربیت در رویارویی و تنها در برخورد با مسائل عل

  ).1386(شریعتمداري،  ي تربیتی نیز بتوانند آنها را به طور صحیح حل نمایندبرخورد با مسائل روزمره

  

  

                                                             
1- Philip John Smith  
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  هاي سه گانه مدیریتمهارتـ1ـ2ـ2

بندي کرد. فنی، انسانی و ادراکی طبقهتوان به صورت مهارتهاي مورد نیاز مدیران را بطور کلی می

شودبنابراین منظور از هاي قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقاي وظائف منعکس میمهارت به توانایی

  .مهارت توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است

 .ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن  ـ مهارت فنی:1

هاي فنی از طریق ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت

هاي آموزشی یا ها را طی دورهاین مهارتمدیران معموالً.شوندتحصیل، کارورزي و تجربه حاصل می

بندي، کنترل، حسابداري، امور ریزي، بودجههاي برنامهگیرند نظیر دانش، فنون و روشارآموزي فرا میک

مالی، کارگزینی کارپردازي و غیره ویژگی بارز مهارت، فنی آن است که به باالترین درجه شایستگی و 

ط عینی و قابل این نوع مهارت دقیق، مشخص، داراي ضوابتوان دست یافت زیراخبرگی در آن می

  .گیري استاندازه

ایجاد محیط مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه:  مهارت انسانی ـ2

هاي تفاهم و همکاري و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درك انگیزه

 .در نقطه مقابل مهارت فنی است افراد و تأثیرگذاري بر رفتار آنان. مهارت انسانی

هاي کل سازمان و تصور همه : مهارت ادارکی یعنی توانایی درك پیچیدگیـ مهارت ادراکی3

دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر، عناصر و اجزاي تشکیل

دیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از یکاینکه کارکردهاي گوناگون سازمان بهتوانایی درك و تشخیص

این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم دهد. آگاهی ازهاي دیگر را تحت تأثیر قرار میها، الزاماً بخشبخش

گیري یا اقدام کند که موجبات سازد که به طریقی تصمیمهاي مختلف، مدیر را قادر میدر موقعیت

را فراهم نماید. اکتساب مهارت ادراکی (یا مفهومی) مستلزم  اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن

  گیري و کاربرد عملی آنهاست.هاي سازمان، مدیریت و تصمیمهاي علوم رفتاري بویژه تئوريآموزش نظریه
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  فلسفیـ ارتباط مهارت مدیران باذهنیت1ـ2شکل

  

  طبقه بندي سطوح مدیریتـ 2ـ2ـ2

 سه سطح تفکیکی میگردد.در یک تقسیم بندي کلی مدیریت به 

  .عملیاتی(پایه) که اولین سطح مدیریت است3  .میانی (واسطه)2  .عالی (ارشد)1  

کار مدیران ارشد انطباق مسائل با تغییرات محیطی است.وي کسی است که وضعیت گذشته، حال 

قط وضعیت حال را اینده (آنچه در پیش است) را میبیند و بدان توجه دارد ولی مدیران عملیاتی (پایه) فو

اینده توجهی اینست که فقط جلوي پاي خود را دیده میبینند و بهمیبینند.یکی از مشکالت مدیران ما

 .ندارند

   طبقه بندي مدیریت و مهارتـ 3ـ2ـ2

این است که سه نوع مهارت براي اجراي فرآیند مدیریت وجود دارد اجماع نظریه پردازان مدیریت بر

ادراکی به عبارت دیگر بصورت کلی در سه ارت فنی، مهارت انسانی و مهارت مفهومیکه عبارتنداز: مه

هاي خاصی مورد نیاز است. بصورت کلی میتوان مدیریت و مهارت مورد نیاز را به سطح مدیریت مهارت

  شرح ذیل ارائه نمود: 

  مهارت ادراکی,مهارت انسانی,مهارت فنی مدیران عالی:

 انسانی,مهارت ادراکی,مهارت فنی: مهارت مدیران میانی

 : مهارت فنی,مهارت انسانی,مهارت ادراکیمدیران عملیاتی
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  ـ بصورت کلی میتوان مدیریت و مهارت مورد نیاز را به شرح ذیل ارائه نمود.2ـ2شکل

  

  :  هاـ ارزش نسبی مهارت1ـ3ـ2ـ2

هاي بعضی از وظایف، مهارتهمه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت است. گرچه در انجام دادن 

هاي مختلف این، ارزش نسبی آنها در سطوح و ردهرسند، با وجودگانه الزم و ملزوم یکدیگر به نظر میسه

اي نیاز دارند زیرا که هاي فنی قابل مالحظههاي سرپرستی به مهارتکند. مدیران ردهمدیریت فرق می

در مقابل مدیران  .ان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهندکند که زیردستایجاب میوظایف آنها غالباً

ریزي و گیري، برنامههاي فنی ندارند بلکه وظایف تصمیمها چندان نیازي به مهارتباالي سازمانرده

هاي انسانی تقریباً مهارت .اي مجهز باشندکند که به مهارت ادراکی قابل مالحظهایجاب میسازماندهی

الزمه انجام دادن همه وظایف در همه سطوح مدیریت است زیرا که مدیران صرفنظر از نوع وظایف یا 

سطح مسئولیت و مقام با افراد انسان سر و کار داشته براي جلب همکاري و اثرگذاري بر رفتار آنها باید از 

هاي انسانی ها، تأکید بر مهارتامروزه، در مدیریت سازمان این رو،هاي انسانی برخوردار باشند. ازمهارت

یابد. به مهارت هرچه فرد از سطوح پایین مدیریتی به سطوح باال ارتقاء می.اي پیدا کرده استاولویت ویژه

فنی کمتري نیاز دارد. همچنین در سطوح پایین مدیریت که سرپرستان قرار دارند. مهارت فنی زیادي 

 .ها و کارکنان تحت سرپرستی خود را آموزش دهندرود تکنسینا از آنها انتظار مینیاز است. زیر

  فلسفیخواستگاه و بحث ذهنیتـ 4ـ2ـ2

فلسفی شود، ذهنیتفلسفی مدیران میهاي ادراکی تاکید خاصی بر ذهنیتدر زمینه مطالعه مهارت

نهایت فلسفی فکر کردن تبدیل به کند و در هاي ادراکی در مدیران کمک میدر نهایت به تقویت مهارت

فلسفی مجهز شوند الزم است که ما ها به ذهنیتشود. برآیاینکه مدیران سازمانفلسفی عمل کردن می

یک رشته مطالعاتی اینکههاي داشتن ذهن فلسفی و ابعاد آن مطالعه کنیم.فلسفه عالوه برروي ویژگی

هاي تفکر را این جهت، فلسفه قادر است توانااز .ئه نمایدتواند چارچوب و روشی را براي تفکر ارااست، می
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هاي گسترش دهـد و بـین فکـرو عمـل یگـانگی بـه وجـود آورد. همچنین، فلسفه بررسی منظم فرض

تواند این صورت، فلسفه میباشد ودرایـنهـا خـود، اسـاس فکـرو عمل میعقل سلیم را بر عهده دارد کـه

اسمیت به فلسفه به عنوان ).2004، 21(رونـا و لیرهم بـراي اشـخاص محـسوب شـود نوعی نظریۀ عملـی

نوعی فعالیت ذهنی مینگرد که ماموریت دارد به انسان کمک کند تا به نتـایج اعمال روزانه اش عمیقتر 

این نگرش، ذهن فلـسفی همان طرز تفکر صحیح ).طبق1374: 3( فکر کند و حکیمانه عمل کند اسمیت

اي براي کمک به افراد در تفکر لحاظ تواند به عنوان وسیله). که می1372: 32علمیاست شریعتمداري ( 

)که براي 1990پس مسئلۀ اساسی براي هرفردي تفکر است (اسمیت،  .)1374: 105شود، اسمیت (

فلسفی است که فرد را در تفکر منطقی  این ابزارها داشتن ذهنپرورش آن ابزارهایی الزم است. یکی از

هاي ذهن فلسفی مطالب چندانی به رشتۀ تحریر در نیامده است. اصطالح کند . در باب ویژگیکمک می

). را اولین بار فیلیپ جان اسمیت 1381ذهن فلسفی، که آن را تفکر فلسفی نیز نام نهاده اند (شرفی، 

  نشانه به شرح ذیل قائل شده است:  مطرح کرد . او براي ذهن فلسفی سه بعد و چند

  فلسفی داشتنابعاد ذهنیتـ5ـ2ـ2

کند سازد و سعی میاي وسیع مرتبط میاین بعد، مدیر موارد خاص را در زمینه: درجامعیتـ1

کند رابطۀ آنها را با هدفهاي اساسی یا تصویر بزرگ را ببیند؛ همچنین در برخورد با مسائل سعی می

هاي ذهنی که جامعیت دارد براي ارائۀ نظریه .اینده امکان دارد در نظر گیردحقق آنها درآرمانهایی که ت

کند، اما چنین  نظریاتی را از مطالعۀ همۀ جزئیات و جمع آوري خصوصیات قابل تعمیم تالش می

به کند که کند، بلکه از طریق بررسی چند مورد، قاعدهاي کلی درست میها استخراج  نمیمشترك آن

اینکه در مقابل افکار مختلف سعه صدر نشان هآیاین امور را بیان کند و در نهایتطور وسیع همۀ جنبه

شود فـرد جامعیت نوعی کل نگري و دیدن امور در یک زمینۀ وسـیع اسـت کـه باعـث می .دهدمی

یستادگی در مقابل اهایش تالش کند. جامع اندیشی، مستلزمهمـواره در جهت وحدت بخشیدن به اندیشه

اینکه مسئله حاضر چه ارتباطی با تأثیري پذیري از امور زودگذر و مقطعی است. طرح سؤاالتی دربارة

اینکه اهداف ما در زندگی چیست و فعالیتهاي حال ما، با آن اهداف چه ارتبـاطی سایرمـسائل دارد و یا

  ).45ـ38: 1369عتمداري، (شری شوددر مسیر جامع اندیشی محسوب میدارنـد؟ گـامی

  بطور کلی، جامعیت داراي چهار ویژگی زیراست: ـ1ـ5ـ2ـ2

کند زمینه فرد داراي ذهن فلسفی تـالش مینگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینه اي وسیع : 

فردي که داراي ذهن فلسفی یا .ادراکات خود را وسیع تر کرده ودر برابرفشار موارد خاص مقاومت کند

دهد و توجه دارد او زمینه ادراکات خود را توسعه می“ به تصویر بزرگ”طرز تفکر فلسفی باشد معموالً

سازد، ارتباط امر خاصی را که اکنون در مقابل او قرار دارد با سایر توجه خود را محدود به امور معین نمی

فرادي خود را در مقایسه با یک کند.مثالًسربازي که در جبهه جنگ در حال نبرد است کار انامور درك می

                                                             
1- Roma and Lira 
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این طریق بر وسوسه ي تیر اندازي به دشمنی که در نزدیکی او تصویر بزرگتر در نزد خود تصور کرده واز

این بینش را به او “تصویر بزرگ ”این تصور کند .وهست جهت لو نرفتن نقشه ي کل جنگ خود داري می

  .دهدمی

 

نوعی نیروي عقالنی و هیجانی کـه در برابـر فشار اي درازمدت: هارتباط دادن مسائل آنی به هدف

هاي ثابـت ونـسبتاً دور اتخاذ شود. شود تصمیمات براساس هدفآنی مسائل مقاومت کرده وباعث می

هاي دور مستلزم بکار انداختن عقل و تسلط بر عواطف ومقاومت در ارتباط دادن مسائل روزانه به هدف

است، یعنی شخص نباید خود را تسلیم مسئله روز کند.بلکه با کمک عقل خود و  مقابل فشار امر فوري

این صورت تصمیماتی که براي حل مسئله روزانه کنترل عوطف خویشتن در مقابل آن مقاومت نماید .در

نیز این عامل زمان را هاي ثابت و دور به مرحله اجرا در میآید.بنا برکند با توجه به هدفخویشتن اخذ می

هاي هاي آموزشی و قابلیتسازد.مثل مدیري که بدون توجه به هدفوارد می“ تصویر بزرگ ”در مشاهده 

گیرد ؛از در مورد نحوه ي سازماندهی معلمان در مدرسه تصمیم می“آنی”هاي همکاران و با توجه به هدف

ش حل مسئله حساب خصوصیت جامعیت در تفکر خود بر خوردار نیست .ولی معلّمیکه عالوه بر آموز

دهد و آنهارا نیز مد نظر دارد از خصوصیت هاي دیگر مفاهیم ریاضی را نیز به شاگرد آموزش میهدف

 . جامعیت در تفکر خود بر خوردار است

 

: بـا در نظرگـرفتن تفـاوت بـین تعمـیم به کاربردن قو تعمیم خالق به جـاي تعمـیم اسـتقرایی

اینجا فرضیه ـ استنتاجی نشان استنتاجی یا خالق متذکر میشویم درتجربی و تعمیم فرضیه ـ 

منظور از قوه ي تعمیم بیان یک قاعده کلی در اثر استقراء یا بررسی موارد جزئی  .فلسفی استذهنیت

اول تعمیم استقرائی: قاعده اي کلی که از راه  . اینجا دو نوع تعمیم مطرح استبدست آمده نیست .در

سازد آزماینده بجاي مشاهده تمام موارد، ذهن خود را فعال میخالق :دوم تعمیم  .شودصل میاستقراء حا

کند. پس فردي که داراي طرز تفکر فلسفی است میل دارد از آنچه این موارد را دقیقاً بررسی میو وضع

چیزي داخل آن محسوس است پا فراتر بگذارد. مثالً: مشاهده ي فردي با ذهن فلسفی در یک ماشین که 

اینکه بظاهر ورود و خروج و تغییرات شود . او میخواهد عالوه برشود ودر شرایط معینی از آن خارج میمی

 .کند، بفهمد که در داخل ماشین چه خبر استحاصله را در شییء مشاهده می

 

ـراي شـکیبایی بـه منظـور تفکـرات عمیـق تـرنظـري بشـکیبایی در تفکـرات عمیـق نظـري: 

این ). یعنی71: 1374(اسـمیت،  سازماندهی حقایق است تا اجزاء را در ارتباط با هم به صورت کل بنگـرد

که خود را صرفاً محکوم امور محسوس نسازیم بلکه قوه ابتکار و خالقه ذهن را بکار بیندازیم تا بهتر امور 

م ودر صدد شرح و تفسیر دالئل ومدارك محسوس را در یابیم . کمیذهن خود را از عالم واقع خارج سازی

 .مربوطه به امور خاص باشیم
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ها را مورد مطالعه عمیق ها و پدیدهایدهشود فرد: بعد دوم ذهن فلسفی است که سبب می تعمقـ2

ـی کـرده و ودربـار ه آنهـا فردي که از بعد دوم ذهن فلسفی برخودار است، آنچه را که دیگران بدیهی تلق

نس خـود بـراي حرکـت بـه ایـن طریـق بـر شـادهد، و ازکنند، مورد سـؤال قـرار مینمیپرسش 

افزایـد. بـا رهـایی هاي شخصی وتصورات کلیشه اي میهاي تعصب جاهالنه، جانبداريمحدودیتمـاوراي 

سـیع نمآیان از جبـر امور آشکار، نظریات و افکار اساسی به عنـوان کلیـدهاي حـل مـسائل در دامنـهاي و

). مدیري که ذهن فلسفی دارد، دربارة اموري که براي دیگران 45ـ38: 1369(شریعتمداري،   شـوندمـی

دهد.و در کند و از راه ژرف اندیشی جنبه اساسی مسائل را تشخیص میشود پرسش میمسلم فرض می

چه میبیند  چیزهاي نامحسوس کند؛ در ضمن از آنبرخورد با هر نظریه، اصول و مبانی آنها را مشخص می

قیاسی به جاي روش  ایـ. او در اجراي تعمق از روش فرضیهکند و به رابطه امور حساس استمیرا استخرا 

پردازد و کند. بدین گونه فرد ضمن برخورد با یک یا چند مورد به تدوین فرضیه میاستقرایی استفاده می

  دهدبه موارد مشابه تعمیم می درشرایط خاصی  فرضیه را امر کلی میداند و

  ـ بعد تعمق نیز داراي چهار ویژگی است که عبارتند از: 2ـ5ـ2ـ2

: افرادي که داراي  کنندمورد سؤال قرار دادن آنچه را که دیگران مسلّم و بدیهی فرض می

روي میزان هند و ارزش آنها را از طرز تفکّر فلسفی هستند افکار و نظریات قدیم را مورد پرسش قرار می

کند و به آنها کمک مینماید تا کنند.تعلیم وتربیت صحیح نیروي تعمق را در افراد زیاد میعلمیتعیین می

این چنین افرادي همواره موضوعات و در ادراك حقایق تحت تأثیر تعصبات اجتماعی و فردي قرار نگیرند.

ستی آن آگاه شوند، و مطالب را بدون هند تا از درمسائل مورد بحث را مورد سؤال و کنکاش قرار می

  .استدالل و روشن شدن ارزش علمیآن نمیپذیرند

کسانی که ذهن فلسفی دارنـد بـا رهایی از جبـر امـور آشـکار، قـادر کشف و تدوین بنیادها: 

فردي که داراي طرز تفکر  .میشوند نظریات وافکار اساسی را به عنوان کلیدهاي حل مسائل دریابند

گیرد در هر موقعیت ست عالوه بر آنکه در مقابل امور مختلف حالت استفهام و تردید بخود میفلسفی ا

کند که نکات اساسی و تصورات عمده اي را که در حل مسائل مؤثر هستند ادراك نماید. کوشش می

کند ؛در یدهد ویا نمره انضباط او را کسر ممعلمیکه در اثر غیبت شاگرد اسم او را به دفتر آموزشگاه می

آموز یک امر ظاهري توجه دارد و آن هم عدم حضور دانشصدد نیست که علت غیبت را بفهمد، او فقط به

  .فلسفی در ذهن اوستاین جنبه از ذهنیتاین مسئله نشان دهنده ي عدم وجوددر کالس .

دقیـق : فهم کم و بیش کاربرد حساسیت براي اموري که داراي معانی ضمنی و رابطه اي است

دهد تـا سؤاالت معانی تلویحی یا ربط امور، رهنمـودي فـوري بـه فـردي کـه ذهـن فلـسفی دارد می

این خصوصیت باشد فردي که داراي .عمیق مطرح کند که افسانۀ بدیهی منطقی را از هم فروپاشد

ها بر چه داللت هاین جنبیک موقعیت را درك کرده میخواهد بداند کههاي اساسی و عناصر عمدهجنبه

کند بلکه دارند. وذهن خود را محدود به چند امر که نتیجه منطقی و ارتباط امور اساسی است نمی

هاي مختلف گیرد. معلمیکه بی میلی شاگرد به درس را در جنبهها و اشارات مختلف را در نظر میداللت
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جنبه ي خصوصیات فلسفی برخور دار  اینروش تدریس آمادگی شاگرد، وغیره مد نظر دارد از خانوادگی

  .است

داراي ذهـن فلـسفی بـا  فـردمبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی ـ قیاسـی : 

کند ودر صورت طـرح سؤاالت عمیق و با ارائۀ توضیحات و فرضیات مبادرت به آزمون فرضیات خود می

این تجربه اینـده را براساسسازد وانتظاراتاین تجربه تازه شکست، فرضیه جدیدي براي دربرداشتن

). فردي که داراي طرز تفکر فلسفی است بجاي یادداشت و ثبت جزء 71: 1374(اسـمیت،  دهدتغییرمی

پردازد .مشاهده چند موردکافی است که فکر اورا بکار اندازد ودر بجزء وقایع به توضیح و تفسیر آنها می

اینکه از سطح قضآیا پا فراتر .فردي که داراي طرز تفکر فلسفی نیست بجاياین موارد اقدام کند تشریح

دهد .فرد نهد وعمق آنها را درك کند ؛امور تجربی و قابل مشاهده را مبناي عمده قضاوت خود قرار می

کند و با پیدا شدن ها وقضاوتهاي موقتی و محدود به همین موارد میداراي طرز تفکر فلسفی ؛حکم

دهد و مجدداً در صدد جدید و توسعه تجربیات و برخورد به موارد دیگر فرضیه خود را تغییر می امکانات

  .کندتشریح جزئیات برمیآید و در فرضیه خود تجدید نظر می

: که بعد سوم ذهـن فلـسفی اسـت، بـا نواندیـشی، دیگربینـی و خالقیـت انعطاف پذیريـ3

است همواره بر سر راه آن موانعی وجود داشته باشـد. اغلـب سـروکار دارد و همچون خالقیت ممکن 

افـراد بـه دلیـل تحـت تأثیر قرار گرفتن فشارهاي محیطی، عاطفی و روانی دچـار نـوعی تحجـر فکـري 

(شریعتمداري،  مـیشـوند و ممکـن اسـت عکس العملی انجام دهند که مناسب با آن موقعیت نباشد

1369.(  

  پذیري نیزداراي چهار ویژگی زیراست: ـ انعطاف 3ـ5ـ2ـ2

  به نظر دکتر اسمیت جمود روانی در سه موقعیت پیش میآید.رها شدن از جمود روانشناختی: 

شود شود و تازگی آن سبب میدر اوضاع و احوال یا شرایط کامالً تازه اي که فرد با آن روبرو می اول :

تواند با استفاده از که فرد نتواند عکس العمل مناسب نشان دهد .و اگر فرد داراي جمود روانی نباشد می

 تجربیات گذشته ي خود در مقابل شرایط جدید عکس العمل مناسب نشان دهد.

هاي هاي همانند عکس العملدر صورتی جمود روانی پیش میآید که فرد در مقابل موقعیت :دوم 

مشابه بوجود آورد.واین عکس العمل جنبه شرطی داشته باشد.فردي که داراي طرز تفکر فلسفی است اگر 

ت هاي مشابه عکس العمل یکسان بوجود میآورد.معذالک عکس العمل او شرطی نیسچه در مقابل موقعیت

هاي مشابه است توجه دارد و دانستـه و از روي اراده این موقعـیـتهاي اساسی که مشترك دروبه جنبه

 سازد.ودر مقابـل آنها عکس العمل مناسب ظاهر می

شود ؛جمود روانی هاي عاطفی زیاد ؛و فرد به شدت دچار هیجان میهایی که جنبه: درموقعیتسوم 

در محلی که آتش گرفته است یا تحت فشار زیاد واقع شدن موجب پیدا  شود. مثالً بودننیز ظاهر می

اینکه بیشتر از مواقع دیگر فکر خود را به اینگونه موارد افراد به جايشود. درشدن جمود روانی در افراد می
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هاي کار اندازند و اقدام صحیح به عمل آورند، سخت تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و عکس العمل

هاي تازه و پیش هند. افرادي که داراي طرز تفکر فلسفی هستند، معموالً در موقعیتمناسب انجام مینا

هاي دور هستند و با بینی نشده کمتر رفتار نامناسب از خود ظاهر میسازند. زیرا آنها پیوسته متوجه هدف

متر تحت تأثیر هاي اساسی هر موقعیت و تجدید نظر در قضاوت و تصورات خویش کتوجه به جنبه

دکتر اسمیت کسی را خردمند میداند که داراي نحوه ي تفکر فلسفی  .و امور خاص قرار دارند هاموقعیت

  .باشد و آزاد بودن از جمود فکري یا روانی به نظر او یکی از خصوصیات تفکر فلسفی است

جدا از منبع آن باید در ارزش سنجی یک فکر یا نظر ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منبع آنان: 

هاي مـشاهده شـده وجود داشته توجه کرد که به قدر کافی فرضیه براي پاسخ یا توضـیح همـۀ پدیـده

  باشد و آنقدر کامل یک فکر یا نظر را از منبع آن جدا نکرده باشیم کـه بـی معنـا شود.

  مل عبارتند از: این چهار عاشود.چهار عامل باعث پیدایش افکار و نظریات در ذهن می 

یک امر و مبالغه در مورد آن یا عدم درك صحیح : گاهی عالقه ي شدید به الف : زمینه ي شخصی

 شود که افراد در ارزش سنجی افکار و نظریات دچار اشتباه شوند.آن باعث می

درباره  : اغلب کسانی که عقاید را مولود شرایط اجتماعی و روانی میدانند، ب : شرایط اجتماعیـروانی

کنند، بلکه کنند و موقع قضاوت آن طور که شایسته است افکار را بررسی نمیاین عامل مبالغه میي تأثیر

   .کندشرایط اجتماعی و روانی که در آنها چنین افکاري بیان شده است، نظر آنها را به خود جلب می

ظریات به علت ارتباط آنها با افکار و : در بعضی موارد پاره اي از ن ج : ارتباط و تداعی افکار در ذهن

این است که در اثر مجـاورت یـا مشـابهت دو نظر یا دو عقیده با شود. منظورعقاید دیگر مردود تلقی می

این دو عقیده را بدون یکی ازاینکهکند. آنهایی که دچار جمود فکري هستند، به جايهم ارتباط پیدا می

ه ي دیگر مورد مطالعه قرار دهند و ارزش سنجی کنند؛ از همان ابتدا حکمیرا توجه به ارتباط آن به عقید

این دو اظهار کرده اند به واسطه ي ارتباط آنها با هم، در مورد دیگري نیز همان حکم که درباره ي یکی از

  کنندرا صادر می

ی صحیح آنهاست. : گاهی انتخاب کلمات در بیان نظریات و عقاید، مانع ارزش سنج د : ربط منطقی

شود که نظریات بیان مثالً بعضی نسبت به پاره اي از کلمات یا عبارات تعصب دارند. همین تعصب مانع می

 .این کلمات را، درست ارزش سنجی نمایدشده ضمن

شـخصِ داراي ذهـن فلـسفی مراقـب فـرق بـین متـضادها و دیدن مسائل از جهـات مختلـف: 

این تمایل در معموالً .دهد که در امور متضاد حالت وسطی نیز وجود داردیمتناقضات است وتشخیص م

یا این جهت یاآن جهت ؛محدودسازند.این تقسیم دوگانهشود که افکار خود را بدوجهت ؛افرادي دیده می

ه دکتر چنانچ . یا آن راه در مورد آنچه تمایل اوست و آنچه بدان متمایل نیست بکار میروداین راهانتخاب

این مورد میگوید : این تقسیم در امور متناقض؛ صحیح است .منظوراز امور متناقض اموري است اسمیت در

این تقسیم در ولی . که وجود یکی مستلزم عدم دیگري است یا اثبات یکی نفی دیگري را مدلل میدارد
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در بحث و بررسی مسائل و امور  کند. اما افرادي که داراي طرز تفکر فلسفی هستندامور متضاد صدق نمی

کنند و آنگاه جهات مختلف را بطور هاي متناقض ومتضاد را از هم جدا میمورد اختالف ؛ ابتدا جنبه

  .کنندهاي مختلف و متنوع را براي حل مسائل طرح میوضوح بیان مینمایند و آنگاه فرضیه

اسـت در موقعیـت مـبهم اقدام  داراي ذهن فلسفی مایل فردشکیبایی در قضاوت موقت و مشروط: 

کند و معتقد است که فقط با عمل میتوان ابهـام را بـه گونـه اي حـل کـرد کـه موقعیـت مذکور با هدف 

اینکه دنبال . فردي که داراي ذهن فلسفی است بجاي)1374(اسمیت،  هوشمندانۀ انسان هماهنگ شود

هاي مبهم و این راه در مقابل موقعیتپذیرد وازهاي موقتی را میمعانی مطلق و ثابت باشد قضاوت

کند .بلکه کند.یعنی به خاطر پیدا کردن حکم مطلق وکلی ؛از قضاوت خود داري نمیایستادگی مینامعلوم

هاي کند و توجه دارد که اظهار نظر او در معرض تغییر قرار دارد. و همواره پذیراي فرصتموقتاً قضاوت می

  .بی مجدد وباز ساخت قضاوت و عمل خود استمناسب براي ارزشیا

  کارکردهاي ذهن فلسفی ـ6ـ2ـ2

  ).معتقد است ذهن فلسفی سه کارکرد دارد: 1381( شرفی

 یابد و به آنها نظام خاصی میبخشد؛هاي خود مینظري: فرد چهارچوبی براي اندیشه  

 کند؛ها را تفسیرمجدد میتحلیلی: فرد مفاهیم و واژه  

  کند.ایجاد میبراي بایدها و نبایدها معیارهاي ارزشگذاري مناسبیدستوري: فرد  

 ـ روح فلسفی   7ـ2ـ2

فلسفی معـادل روح فلسـفی، خصوصـیاتی است که در رفتار و طرز فکر فیلسوف در برخورد ذهنیت

 وي با دیگران، روبه رو شدن با مشکالت و به طور کلی در تمـام شـئونات زنـدگی وي به چشم میخورد

ایـن خصوصـیات شـامل کنجکـاوي زیـاد، فهـم عمیـق، دیـد شود کـهکه باعث تمایز او از دیگران می

(شـریعتمداري،  وسـیع، سعه صدر، ترقی طلبی، اتکاي به نفس و طرفداري از ارزشهاي انسانی است

لسفی ). براي روشن تر شدن مسائل مربوط به امور فلسفی الزم است که به روح ف73، ص 1373

کند همان طرز آنجه متفکري را به عنوان فیلسوف معرفی می وخصوصیات آن از نظر یک فیلسوف بنگریم

هاي مختلف رفتارش به تفکر ؛نحوه ي برخورد به مسائل ؛گرایش و خصوصیات فکري او است که در جنبه

  .کنیماینک پاره اي از خصوصیات روح فلسفی را ذکر میچشم میخورد.

  خصوصیات روح فلسفیـ 8ـ2ـ2

کند .تردید فیلسوف با افکار واقعیات یا : فیلسوف امور مختلف را با تردید تلقی میـ تردید منطقی

این راه آنچه را که منطقی و محسوسات فرق دارد. او میخواهد جنبه ي منطقی امور را وارسی کند واز

  باشد جدا سازد.معقول است از آنچه بی پایه واساس می
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فیلسوف کنجکاو است .او میخواهد براي هرچیزهر چند ساده وپیش پا افتاده تلقی شود کاوي: کنجـ

 . کنندهاي مختلف نظر فیلسوف را جلب می؛سبب یا علتی در نظر گیرد و به توضیح آن بپردازد وپدیده

نی همه هاي هنري ؛شعر و اعتقادات دیافکار فلسفی ؛نظریات علمی؛آداب ورسوم ؛عقاید عمومی؛ جنبه

هاي تازه است این کنجکاوي طرح مسائل اساسی و پیشنهاد راهمورد توجه فیلسوف قرار میگیرند. نتیجه

  کند.که کمتر نظر دانشمندان دیگر را به خود جلب می

: فیلسوف با نظر وسیع به امور مینگرد و تا آنجا که ممکن باشد امور مختلف را در دید وسیعـ

سازد . غالـباً مـشکالت را در ارتباط با هم کند. امري خاص ذهن اورا محدود نـمیمیارتباط با هم مطالعه 

  هند.مورد بحـث قرار می

: فیلسوف فکري باز و روشن دارد. از بر خورد با آراء و عقاید مختلف هراسناك سـعه ي صدرـ

   .شودمیدهد و هیچگاه دچار جمود و تحجر ننظریات تازه را مورد توجه قرار می .نیست

کند.فیلسوف وضع موجود را سعه ي صدر فیلسوف را براي ترقی و پیشرفت آماده میترقی طلبی: ـ

به عنوان امري نهایی تلقی نمینماید ؛روي همین زمینه پیوسته در صدد ارزشیابی عقاید بر میآید و 

منطقی به نظر میرسد محدود تغییرات الزم را در آنها بوجود میآورد .و خود را در قالب افکاري که موجه و 

  سازد.سازد و همین امر او را به طرح مسائل تازه و تهیه ي افکار جدید قادر مینمی

فیلسوف شخصیتی واحد وهماهنگ دارد ؛تضاد در رفتار فیلسوف کمتر به چشم وحدت شخصیت: ـ

 احساسات فیلسوف در کند آگاه است.عادات ؛افکار وکند واز آنچه میمیخورد .به آنچه میگوید عمل می

 . شودیک صورت ظاهر میهاي مختلف بهیک طرح منطقی با هم ارتباط دارند .و طرز برخورد او در زمینه

  .هاي مربوط به امور روز مره نیز جنبه ي منطقی در رفتار دارددر برخورد به مسائل عادي ودر قضاوت

  است؟آیا داشتن ذهن فلسفی براي مدیران آموزشی الزم ـ9ـ2ـ2

هاي ارزشی او دائماً در فشار است تا به قضاوت» تواند و باید فیلسوف خویش باشد.می«مدیر آموزشی 

بپردازد. او، حداقل، مسئولیت حفظ مدرسه را در مقابل پیشنهادهاي بسیار ساختگی دارد که مطمئناً 

به نظر میرسد فراهم  هاي گوناگون، فشار جامعه ي پیرامون مدرسه بر او اعمال میشوند.توسط گروه

هاي پرورش فرصتی در برنامه ي آماده سازي مدیر آموزشی، براي مالحظات متفکرانه ي قضاوت ساختن

اینکه او را در برابر پیشنهادات ساختگی واکسینه این آموزش نه تنها برايیافته ي دیگران، خوب باشد. و

ذاري صحیح عادت کرده و کاربرد توانایی و آمادگیش را اینکه او بتواند به جریانات ارزشگکنند، بلکه براي

باید دائماً تفکّر  ;این جریانات تقویت نماید. همچنین مدرسه باید جوي سودمند را براي تفکّر فراهم کنددر

این توانایی و را برانگیزد، و باید به شاگردان کمک کند تا تفکّر خود را تحلیل کرده و ارزشیابی نمایند.

  .نامید» 22فلسفیذهنیت«ی را میتوان آمادگ

                                                             
1-Philosophical Mindedness 
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  فلسفی در بین مدیران آموزشی ـ ذهنیت10ـ2ـ2

این انتظار معقول به نظر میرسد که در از مدیري که در تفکّر خود جامع، عمیق و قابل انعطاف است

ثیر این تأاعمال خود تأثیري متفاوت نسبت به مدیري داشته باشد که تفکّرش فاقد چنین کیفیاتی است.

ها، ترتیبات سازمانی و باید خود را به دو طریق نشان دهد: نخست باید در نتایج تفکّر مدیر، یعنی طرح

این نوع نتایج، نحوه ي تدوین و کند متجلّی شود، به طوري که بتوان ازموارد دیگري که وي پیشنهاد می

مشکل گشایی بتواند به طور مشهود بر دوم باید کیفیت رفتار مدیر در  .تنظیم تفکّر مدیر را ردیابی کرد

جهت ارزشیابی مدیرانی که داراي  .هاي کارکنان یا همکاران او تأثیر داشته باشدرفتار، احساسات و نگرش

فلسفی هستند، الزم است که آنها را با مدیرانی که داراي شرایط یکسانی از نظر کارکنان و دیگر ذهنیت

فلسفی در مدیران این طریق به تأثیر ذهنیتسه کنیم، تا ازخصوصیات مدرسه همانند هستند، مقای

  .فلسفی را چگونه اندازه میگیرنداین منظور باید دید که ذهنیتآموزشی پی ببریم. براي

  فلسفیـ اندازه گیري ذهنیت11ـ2ـ2

تند که این منظور آزمونی مرکّب از تکمیل عبارات ناتمام به مدیران داده شده و از آنها خواسبراي 

این مرحله، جهت تعیین میزان تفکّر فلسفی، این جمالت را کامل کنند. بعد ازبدون اتالف وقت و سریع

این دو جواب سؤاالت را به مدیر داده تا با فرصت و وقت زیادتر آنها را کامل کنند. در نتیجه ي مقایسه ي

هاي مربوط هم ب یکسانی داده و جوابمتوجه شدند تعدادي از افراد در هر دو مرحله به سؤاالت جوا

میتوانست بهمترین پاسخ از نظر جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف نسبت به دیگران باشد.اما عده اي دیگر 

هاي مرحله ي دوم که با فرصت بیشتري داده شد، در هر مرحله پاسخ متفاوت به سؤاالت دادند و پاسخ

هاي اولیه از درجه ي اعتبار و ارزش کمتري که میتوان گفت پاسخهاي اولیه بود. به طوري کاملتر از پاسخ

هاي بدینوسیله با توجه به ابعاد مختلف پاسخ .برخوردار بوده و ارتباط کمتري بین دو پاسخ دیده میشد

افراد در دو مرحله و مقایسه ي آن، مدیران را نسبت به تفکّر فلسفی درجه بندي کردند. مدیري که در 

با توجه به فرصت کم بهترین پاسخ را داد و در مرحله ي دوم هم همان پاسخ را تکرار کرد،  مرحله ي اول

 .نسبت به او دسته بندي کردند فلسفی را داده و بقیه ي افراد را به ترتیببه او باالترین درجه ي ذهنیت

  هاي معلّمانفلسفی و نگرشـ ذهنیت12ـ2ـ2

فلسفی مدیران در بین کارکنان اندازه باال یا پایین بودن ذهنیتاینکه دریابند تا چه محققین براي 

آنها از نظر روحیه تأثیر دارد، سؤاالتی را در بین معلّمان براي اندازه گیري واکنش آنان مطرح کرده ونتایج 

فلسفی آن را پس از تجزیه وتحلیل به شرح زیر بیان کردند: اکثریت معلمانی که داراي مدیرانی با ذهنیت

این عقیده فلسفی پایین بودند به طور کلی ازباال بودند ؛در مقایسه با معلمانی که مدیرانی با ذهنیت

 ـارتباط برقرار کردن با مدیر آسان است.1:  برخوردارند که

 کند.ـمدیر در تأمین نیاز به وسایل و تدارکات کمک می2
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