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و ميـزان خالقيـت اعـضاي هيـ:چكيده ت علمـيأمسأله مورد بررسي در اين پژوهش بررسي رابطه بين ذهنيت فلـسفي

ب شاخص. مي استان زنجان است هاي آزاد اسال دانشگاه از كار رفته براي انـدازهههاي :گيـري ذهنيـت فلـسفي عبارتـست

. مورد بررسي قرار گرفته استاستادانها با ميزان خالقيت كه ارتباط اين شاخص پذيري انعطافو، تعمق جامعيت

اس جامعه آماري پژوهش ، نمونـه مـورد نظـر از طريـقن)N=440(هـاي آزاد اسـتان زنجـان دانـشگاه تادان، فـر بـوده

.N=210(اي انتخاب گرديده است طبقه-گيري تصادفي نمونه از در پژوهش مورد نظـر بـراي جمـع) آوري اطالعـات

و ضريب رواده است كه هر دو استاندارشد؛ خالقيت، ذهنيت فلسفي، استفادهي نامه دو پرسش  ي آنهـا بـه ترتيـبي بوده

گر%80و% 81 و تحليل داده. ديده است برآورده و اسـتنباطي اسـتفاده شـده اسـت براي تجزيه در. ها از آمـار توصـيفي

و در بخـش آمـار اسـتنباطي بخش آمار توصيفي از مشخصه و انحـراف اسـتاندارد ، ميـانگين هاي آماري نظيـر فراوانـي

و براي مقايسه ميانگين منظوربه  بندي نظيـر جـنسو ها در متغيرهاي گروه بررسي رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي

مي. مستقل استفاده گرديده استTرشته تحصيلي از آزمون   دهد؛ نتايج پژوهش نشان

و ميـزان خالقيـت99/0توان با اطمينانمي)p>01/0( با توجه به سطح معناداري-  پـذيرفت كـه بـين ذهنيـت فلـسفي

. رابطه معناداري وجود دارداستادان

.، انعطاف پذيري، با خالقيت رابطه آماري معناداري وجود دارد سه شاخص ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق بين-

ب- ميTوسيله آزمونه مقايسه انجام گرفته و مستقل نشان و علـوم پايـه بـين ذهنيـت فلـسفي دهد در رشته علوم انـساني

. تفاوت معناداري وجود ندارداستادانخالقيت 

بها مقايسه- باTوسيله آزمونهي انجام گرفته ميp<05/0 مستقل و مـرد اسـتادان دهد بـين ميـزان خالقيـت نشان  زن

با. تفاوت معناداري وجود ندارد . ذهنيت فلسفي در مردان بيشتر از زنان استp<01/0اما
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. اين طرح پژوهشي با اعتبارات مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خدابنده انجام شده است-3
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به است هاي ذهنيت فلسفي نيز تنها عاملي كه باعث ايجاد تفاوت شده شاخص تعمق در بين شاخص- كه مـردان طوري،

و مردان تفاوت معناداري بـا يكـديگر، اما انعطافند معناداري تعمق بيشتري از زنان داشت شكلهب و جامعيت زنان پذيري

.نداشته است

 علميهيأت، اعضاي، خالقيت، انعطاف پذيري، تعمق، جامعيت ذهنيت فلسفي:هاي كليدي واژه

 مقدمـه
و خالقيت اوست هاي انسان ترين ويژگيشك يكي از زيبا بي به كمك همين.، قدرت آفرينندگي

و تواناييمي ويژگي است كه انسان را تواند اهداف آرمانگرايانه خود را تحقق بخشيده هاي خود

مي)1383(صمد آقايي.شكوفا سازد . كند خالقيت را فرايند ايجاد هر چيز جديد با ارزش تعريف

هاست كه با اين ارند كه خالقيت خصوصيت ذاتي شمار معدودي از انسانپند برخي افراد مي

كه ثابت شده است اين استعداد در نوع بشر به مثابه حافظه در صورتي. شوند توانايي متولد مي

و مي و روش عموميت داشته پيشرفت روزافزون. هاي معين پرورش داد توان آن را با كاربرد اصول

م در، گوياي اين واقعيت است كه در گرو خلق انديشه ختلفجامعه بشري در ابعاد و تحول هاي نو

به نظام و تكنولوژي و افراد خالق در اين هاي آموزشي است كه علم سرعت پيشرفت كرده

و تعيين و تحول عظيم نقش كليدي و تربيت. اند كننده داشته پيشرفت از آنجا كه امروزه تعليم

ر عنوان اساسي به بترين عامل و اجتماعي اهميت و اقتصادي و توسعه فرهنگي، سياسي سزاييهشد

و خالقيت مسئوالن. پيدا كرده، مسئوليت مسئوالن آموزشي نيز بيشتر شده است توانايي فكري

مي ترين ويژگي آموزشي در جهت بهبود كيفيت آموزشي از مهم تفكر. شود هاي آنان محسوب

و منطقي مربي آموزشي را مي وان منوط به داشتن ذهنيت فلسفي او دانست، ذهن فلسفيت صحيح

كه فرد را مي و خصوصيات فكري او شناخت و گرايش توان از طرز تفكر، نحوه برخورد با مسائل

مي در جنبه و دانشي.خورد هاي مختلف رفتارش به چشم دهد تا بتواندمي ذهن فلسفي به فرد بينش

خه با مسائل از تنگ نظريهدر مواج او، و همچنين به و يك جانبه نگري مصون بماند ود محوري

به كمك مي و معرفت الزم درباره امور در واقع. طور منطقي تصميم بگيرد كند تا با شناخت

و مهارت درست انديشيدن توان گفت ارزش هر انسان در نيكو انديشيدن اوست از اين مي رو تفكر

، هاشمي(ن انديشمندان را به خود مشغول كرده استاز جمله مسائل مهمي است كه از ديرباز ذه

مي.)1383  يكي از اين،باشد كه براي پرورش آن ابزارهايي الزم است مسأله اساسي تربيت، تفكر

و منطقي كمك مي در خصوص. كند ابزارها داشتن ذهن فلسفي است كه افراد را در تفكر صحيح



و ميزان خالقيت اعضاي هي 47  ...ت علميأبررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي

و فرد بايد با تفكر تفكر معتقد است) 1379(ذهن فلسفي ميركمالي منطقي اساس كار فرد است

و اين كار هاي مناسب براي مشكالتحل منطقي از شناسايي مسأله تا پيدا كردن راه پيش برود

تفكر منطقي حاصل. كه از خصوصيات تفكر منطقي برخوردار باشد پذير نيست مگر اين امكان

.داشتن ذهن فلسفي است

ب1965( اسميت و ويژگيييذهنيت فلسفي را توانا) 1382هرنگي،، به نقل از مي ها داند هاي ذهن

و او را به قضاوت كه به تفكر صحيح فرد كمك مي مي كند او براي ذهن. دهد هاي صحيح عادت

و براي هر بعد چهار3پذيريو انعطاف2، تعمق1فلسفي سه بعد؛ جامعيت قائل شده است

.ش ذهن فلسفي از اين سه بعد بررسي خواهد گرديدخصوصيت را بيان كرده كه در اين پژوه

آن نشانه: جامعيت- كههاي اين بعد  فرد موارد خاص را در يك زمينه وسيع باهم-1:است

و سعي مي با در برخورد با مسائل، رابطه-2. كند تصوير بزرگ را ببيند مرتبط ساخته آنها را

و آرمانآل اهداف اساسي يا ايده ت ها ميهايي كه -3. گيرد حقيق آنها در آينده امكان دارد در نظر

و جمعراكوشد اما اين نظريات براي ارائه نظريات قابل تعميم مي آوري از مطالعه همه جزئيات

و تحليل چند مورد يك قاعده كند خصوصيات مشترك آنها استخراج نمي ، بلكه از طريق بررسي

ب ميهكلي مي مقابل عقايددر-4.آورد دست .دهدو افكار مختلف سعه صدر نشان

 فرد دچار جمود روان-1:ازعبارتند هاي اين جنبه از ذهن فلسفي نشانه: انعطاف پذيري-

و افكار را بدون آنكه تحت تأثير منابع آنها قرار بگيرد شود شناختي نمي مي، عقايد . كند، ارزيابي

مي-2 وكن مسائل را از جهات متعدد بررسي ميينبد و متضاد تفاوت قائل -3.شود امور متناقض

اكندميها جنبه احتياط را رعايت در قضاوت و يقينيزو مي قطعي .نمايد كردن عقايد پرهيز

فهاي اين بعد شامل آن است نشانه: تعمق-  اموري را كه براي ديگران مسلم فرض-1:ردكه

س مي ميؤشود مورد ميانديش با ژرف-2.دهد ال قرار دري جنبه اساسي مسائل را تشخيص و دهد

و مباني آن را تشخيص مي بيند چيزهاي نامحسوسمي از آنچه-3. دهد برخورد با هر نظريه اصول

مي را استخراج مي و ربط امور حساس و به معناي تلويحي  از روش قياسي به جاي-4. باشد كند

.)1377شريعتمداري،(كند روش استقرايي استفاده مي

به) 1986(4كايزر هاي ذهن براي ايجاد يك فكر جديد كارگيري توانايي خالقيت را به معناي

مي يكي از ويژگي)1991(5ميچل. داند مي مي هاي افراد خالق را تفكر منطقي آنها و گويد داند

 
1- Comperhensive   2- deep thinking 
2- Flexibility    4- Kaiser 
5- Michael  
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و فكرهاي مختلف اگر چه افرادي كه فكر خالق دارند خود را محصور در يك فكر نمي  را كنند

و منطقي هستند از زواياي متفاوت در ذهن بررسي مي آنها. كنند ولي همواره داراي فكر اصولي

و معلول به مي دنبال علت و تفكرشان بر اصول منطقي استوار است ها . گردند

و رابطه بين اين دو مقوله پژوهشگران كشور ما كمتر به و خالقيت عليرغم اهميت ذهن فلسفي

بي رو پرسش از اين. اند پرداختهاين موضوع هايي پرسش. پاسخ مانده است هاي زيادي در اين زمينه

و خالقيت در چه وضعيتي قرار علمي دانشگاههيأتكه اعضاي مانند اين ها از نظر ذهنيت فلسفي

و خالقيت آنها رابطه مي دارند؟ آيا بين ذهنيت فلسفي و چگونه هاي توان توانايي اي وجود دارد

و خالقيت اعضاي   علمي را تقويت كرد؟هيأتمرتبط با ذهنيت فلسفي

هاي ذهن فلسفي شود كه ويژگي با توجه به موارد باال در پژوهش حاضر اين مسأله بررسي مي

بههيأتاعضاي  عنوان يكي از عناصر كليدي در سيستم دانشگاهي تا چه ميزان با خلق علمي

و ايده انديشه نو ها  آنها رابطه دارد؟) قيتخال(هاي

و وقوع تغييرات سريع علمي و پيچيدگي جوامع و اجتماعي با پيشرفت روزافزون ،، صنعتي

و مهارت بيني دانش پيش به ها و توان عبارتي نمي هاي ضروري براي زندگي آينده مشكل شده است

با نظام در چنين شرايطي. عنوان راهنماي آينده تأكيد داشت به گذشته به هاي آموزشي ناچارند

و تربيت نظير جهشن شيوهشتكنار گذا ،، انباشت اطالعات هاي تحصيلي هاي سنتي تعليم

و اهتمام به تربيت انسان مدرك و هاي همرنگ گرائي و پرورش خالق را گسترش داده ، آموزش

و در برخورد با موضوعاقدام به تربيت نسلي و مشكالت نمايد كه در شرايط ناآشناي آينده ات

ب جديد و اقدام به تصميمه، قادر باشند . گيري نمايند صورت مستقل انديشيده

 كه در كارآيي هستندترين عناصري ها يكي از مهم دانشگاهاستادانهاي آموزشي در نظام

و بيروني سازمان مي دروني بهك هاي آموزشي ايفاي نقش و مي نند رسد برخورداري از ذهن نظر

و تفكر منطقي فلس طرز. تأثير بسزايي در زندگي تك تك دانشجويان خواهد داشتاستادانفي

و خصوصيات فكري تفكر و گرايش  دور از چشم دانشجو نخواهد ماند استادان، برخورد با مسائل

و فكرهاي گوناگون وارد جامعه خواهند هاي دانشگاه تحت تأثير ايده عنوان ثمرهو دانشجويان به ها

و فرهنگي به فعاليت خواهند پرداخت، اجتماعيو در ابعاد مختلف اقتصاديشد بنابراين.، سياسي

و تفكر  و تعييناستادانتأثير نگرش اهميت ديگر پژوهش. استكننده بر دانشجو بسيار ملموس

و تأثير آنان در زندگي استاداناينكه آگاهي  و خالقيت خود  از نقش اساسي ذهنيت فلسفي

و همچنين به مسئوالن دانشگاهي خاطر استادانجويان، دانش  را به تقويت اين دو مقوله وادار كرده
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و ذهنيت فلسفي هاي الزم فراهم گردد زمينهاستاداننشان خواهد ساخت كه براي تقويت خالقيت

و باال بردن كيفيت آموزشي مؤثر  و يادگيري كه اين امر به نوبه خود در بهبود فرايند ياددهي

با توجه به اهميت مسائل ذكر شده پژوهش بسيار اندكي در تبيين رابطه بين ذهنيت. خواهد بود

و ميزان خالقيت  ، لذا ضرورت انجام اين تحقيق بيش از پيش آشكار صورت گرفتهاستادانفلسفي

.گردد مي

رو در بررسي پيشينه تحقيقات مربوط به خالقيت با فعاليت ميهاي گروهي از محققين شويم برو

و انگيزه در عملكـرد كه تالش خود را معطوف به مطالعه  در زمينه نقش عوامل بيروني نظير پاداش

گيـري از تحقيقات خود چنين نتيجه 1975 در سال2و اسپلر1شوماخراند، در اين زمينه خالق نموده 

در ها گفته شود كه در يك آزمون خالقيت شركت دارند كردند كه اگر به آزمودني  ، نمرات آنهـا

.)1383هاشمي،(اين آزمون افزايش خواهد يافت

افراد. به بررسي نگرش افراد خالق نسبت به خودشان پرداخت در پژوهشي) 1962(3كينونمك-

گو خالق در پاسخ به پرسش  ايـن تحقيـق بـر روي.ف تصوير مثبتي از خود نشان دادند نامه صفات

و هنرم مهندسان معمار  به. ندان خالق انجام گرفت، مديران كه نتايج دست آمده عبارت بود از اين

راك از گروهيهر  هاي مورد بررسي صفاتي را در وصف خود ابراز داشتند، مهندسـان معمـارخود

و مديران خود را افرادي، مبتكر فعال و باهوش وصف نمودند دامنطقي، پركـار، هنرمند راي روح،

دهمكاري، سازگار، منعطف ع، و شجاع توصيف كردند اراي .)45: 1383 هاشمي،(اليق گوناگون

و ميـزان خالقيـتبه) 1965( اسميت- منظور بررسي تأثير ذهنيت فلسفي بر روابط انـساني مطلـوب

و همچنين بر روحيه كاركنان مدارس ويرجينيا پژوهشي انجام داد  نمونه آماري از مـديران. مديران

با. خاب شدند مدرسه در اين ايالت انت 46 نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين ذهنيت فلسفي مديران

و نيز با روحيه كاركنان رابطـه مـستقيم  و ميزان خالقيت مديران . وجـود دارد روابط انساني مطلوب

سن در اين پژوهش بين ويژگي و تحصيالت مديران هايي مانند  با ذهنيـت فلـسفي، سنوات خدمت

و مـردب؛ اما تفاوت ديده نشد داري آنها تفاوت معني ين ميانگين نمـرات خالقيـت در دو گـروه زن

تر بـه، راحت معلمان در اين پژوهش معتقد بودند كه با مديران داراي ذهن فلسفي باال. دار بود معني

. رسند توافق مي

1- Schumacher    2- Speller 
3- Mack kinnon    
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آموزشـي هـاي در رابطه با ديدگاه مديران درباره عوامل مهم خالقيت در سـازمان) 1998(1 فورد-

 مدير در مورد عوامـل مهـم خالقيـت مـورد 169در مرحله اول ديدگاه. آمريكا پژوهشي انجام داد 

به46بررسي قرار گرفت در مرحله دوم صورت غيرمستقيم مـورد آمـوزش قـرار گرفتنـد كـه مدير

و ديدگاه بعد از آموزش  نتيجـه نـشان داد كـه بـين. مـشاهده شـد تفاوت آشكاري بين ديدگاه اول

و خالقيت آنها رابطه وجود دارد  يعني هرچه مـدرك تحـصيلي مـديران؛ مدرك تحصيلي مديران

هـاي پـرورش البتـه ارتبـاط مـستقيم ناشـي از آمـوزش. شـد، خالقيت آنها بيشتر مـي رفت باالتر مي 

. خالقيت در كنار تحصيالت بود

ب نتايج پژوهش هـايي بـود كـه در برخـيهش، مربـوط بـه پـژو طور مختصر ارائـه شـدههايي كه

و ذهنيـت. كشورها انجام گرديده بود  حال به تحقيقـاتي كـه در داخـل كـشور در زمينـه خالقيـت

و رابطه بين اين دو متغير انجام گرديده مي فلسفي . شود، پرداخته

ميزان حاكميت ابعاد روح فلسفي در مديران آموزشي مقطع« با عنوان پژوهشي) 1372(اسحاقيان-

ب» وسطه شهر اصفهان مت ميهانجام داده، نتايج تـوان بـر دست آمده حاكي از آن است كه مديران را

اگر چه در تمام ابعاد روح فلـسفي نمـرات. بندي كرد اساس ميزان برخورداري از روح فلسفي طبقه 

و مرد تفاوت معنادابزنان بيشتر از مردان بود، اما  و ميزان روح فلسفي مديران زن ري وجـود ين سن

و عالقه شغلي همبستگي زيادي وجود داشت. نداشت . همچنين بين روح فلسفي

در« پژوهشي با عنوان)1372(خرقانيان- بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران با روحيه معلمان آنان

مي. انجام داده است» مدارس راهنمايي منطقه پنج شهر تهران  ي دهد معلمـان نتايج اين پژوهش نشان

با كه با مديران داراي ذهنيت فلسفي باال كار مي مديران داراي ذهنيت كردند از روحيه معلماني كه

.، باالتر بود كردند فلسفي پايين كار مي

تــأثير ذهنيــت فلــسفي بــر كــارآيي مــديران متوســطه« بــا عنــوان پژوهــشيدر) 1376(زاده بنــدلي-

كه» شهرستان دامغان  و كارآيي آنان رابطه وجـود به اين نتايج دست يافت  بين ذهن فلسفي مديران

و رشـته تحـصيلي مـديران بـا ذهنيـت فلـسفي آنهـا تفـاوت هاي سـن ويژگي اما بين. دارد ، جـنس

. معناداري مشاهده نشد

م«پژوهشي تحت عنوان) 1377( فرهنگ- ثر بر خالقيـت مـديران شـركت روغـنؤبررسي عوامل

ان» نباتي پارس  و در شهر تهران و خالقيـت مـديران و به اين نتيجه دست يافت كه بين سـن جام داد

و خالقيت آنان تفاوت معني . داري وجود ندارد همچنين بين ميزان تحصيالت

1- Ford 
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و ميـزان« با عنوان پژوهشي) 1383( فخرالسادات سيف هاشمي- بررسي رابطه بين ذهنيـت فلـسفي

بم دادهانجا» خالقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان ميه، نتايج دهد كه بين دست آمده نشان

و خالقيت مديران رابطه مثبتي وجود دارد  ، همچنـين بـين هـر يـك از ابعـاد ذهنيـت ذهنيت فلسفي

مي)، انعطاف پذيري، جامعيت تعمق(فلسفي و ابعـاد. شود با خالقيت رابطه ديده بين ذهنيت فلسفي

و خالقيت مديران با توجه به متغ  و، مدرك تحصيلي، خدمت يرهايي مانند سن آن ، رشته تحـصيلي

و و غير انتفاعي تفـاوت معنـاداري مـشاهده نگرديـد، امـا بـين ويژگـي جنـسيت نوع مدرسه دولتي

ش خالقي از.دت مديران تفاوت معناداري مشاهده بدين صورت كـه خالقيـت در مـديران زن بيـشتر

.مديران مرد بود

م و خالقيــت بـا توجــه بــه اهميـت و رابطــه بـين دو متغيــر ذهنيــت فلـسفي  اســتادانين بــوضــوع

و با توجه به اينكه چنين پژوهشي با جامعه آماري مورد نظر صورت دانشگاه هاي آزاد استان زنجان

و رابطه آنها در بين اعـضاي هيـأت علمـي است نگرفته ، در پژوهش حاضر به بررسي اين دو مقوله

شدهاي آزاد استان دانشگاه .زنجان پرداخته خواهد

و خالقيت اعضاي محقق در  علمي هيأتصدد بررسي تعيين رابطه دو متغير ذهنيت فلسفي

.باشد مي

و ميزان خالقيت اعضاي هدف كلي اين پژوهش  علمي هيأتتعيين رابطه بين ذهنيت فلسفي

. مي باشدهاي آزاد استان زنجان دانشگاه

:االت پژوهشؤس

و ميزان خالقيت اعضاي آيا بين ذهني- هاي آزاد استان زنجان علمي دانشگاههيأتت فلسفي

 رابطه وجود دارد؟

و ميزان خالقيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه- بر آيا بين ابعاد ذهنيت فلسفي هاي آزاد زنجان

و رشته تحصيلي(هاي دموگرافيك اساس ويژگي  تفاوت وجود دارد؟) جنسيت

و ميزان خالقيت اعضاي آيا بين بعد جامعيت ذهني- هاي آزاد علمي دانشگاههيأتت فلسفي

 استان زنجان رابطه وجود دارد؟

و ميزان خالقيت اعضاي- هاي آزاد استان علمي دانشگاههيأتآيا بين بعد تعمق ذهنيت فلسفي

؟ زنجان رابطه وجود دارد
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و ميزان خالقيت اعضاي آيا بين بعد انعطاف- هاي لمي دانشگاهعهيأتپذيري ذهنيت فلسفي

 آزاد استان زنجان رابطه وجود دارد؟

 روش
و هدف پژوهش  هيأتبررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي اعضاي، يعني با در نظر گرفتن ماهيت

. پيمايشي انتخاب شده است-علمي با خالقيت آنها روش تحقيق حاضر توصيفي

و روش نمونه آماريي جامعه  گيري، نمونه
و تمام وقت دانشگاه آماري جامعه هاي آزاد استاني اين پژوهش را اعضاي هيأت علمي پاره وقت

مي باشد نفر مي 445زنجان كه شامل   445 آماريي با توجه به جدول مورگان جامعه. دهد، تشكيل

به باشد كه نمونه نفر مي 210ها نفره تعداد نمونه مي طبقه-صورت تصادفي گيري از.گيرد اي انجام

و68 استاد 210 و در رشـته 104 نفر استاد زن هـاي نفر استاد مرد نمونـه مـورد نظـر را تـشكيل داده

و انساني توزيع گرديده .اند علوم پايه

و تحليل داده ها روش تجزيه
و تحليل از و استنباطي انجام spss طريق نرم افزار كامپيوترتجزيه و در دو سطح آمار توصيفي

، ميانگين، درصد، هاي آماري نظير فراواني آمار توصيفي از مشخصهدر سطح. خواهد گرفت

و در سطح آمار استنباطي از ضريب و انحراف معيار همبستگي جهت همبستگي بين واريانس

و خالقيت، آزمون  و رگرسيون چند مستقلtمتغيرهاي ذهنيت فلسفي ، آزمون تحليل واريانس

.متغيره استفاده خواهد شد

ب . آزاد استان زنجان انجام گرديده استهاي بين دانشگاه1386-1387هايالسين اين پژوهش

 پژوهشابزار
و ميداني خواهد بود روش گردآوري اطالعات كتابخانه و مباني نظري توسط. اي بخش ادبيات

و  و انگليسي و مجالت فارسي ميكتب، نشريات دو اينترنت شكل و بخش ميداني شامل گيرد

و ذهنيت فلسفي خواهد بود كه در ميان اعضاي قسمت پرسش  علمي هيأتنامه در زمينه خالقيت

مي دانشگاه و ضريب روائي گردد، اين دو پرسش هاي آزاد استان زنجان توزيع نامه استاندارد بوده

با%80و%81و پايائي آنها به ترتيب  و بر اساس مقياس30برآورد گرديده است كه هر كدام  گويه
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، تعمق بعد جامعيت3نامه ذهنيت فلسفي داراي پرسش. اي طيف ليكرت تنظيم شده است درجه5

و پرسشو انعطاف مه خالقيت براساسنا پذيري بر اساس مدل اسميت جهت سنجش ذهنيت فلسفي

و از تلفيق پرسش ويژگي  توسط2و انجمن خالق آمريكا) 1999(1نامه رادوسپ هاي افراد خالق

و تنظيم گرديده استخانم فخرالسادات . سيف هاشمي تهيه

ها يافته
ي ذهنيت فلسفي با خالقيت رابطه: سؤال پژوهش

 ها با توزيع طبيعيي توزيع داده آزمون كولموگروف اسميرنوف جهت مقايسه:1دولج

 پذيري انعطاف تعمق جامعيت ذهنيت فلسفي خالقيت

Z702/0776/0913/0720/01ارزش

708/0514/0375/0677/0264/0ريدا معنيسطح

هاي وابسته با توزيع هاي متغير آزمون كولموگروف اسميرنوف جهت تطابق توزيع داده1جدول

هاي خالقيت، ذهنيت فلسفي، هاي اين جدول هيچ يك از توزيع طبق داده. نرمال آورده شده است

و انعطاف مي پذيري تفاوت معني جامعيت، تعمق و داري با توزيع طبيعي ندارند، لذا توان در تجزيه

. هاي پارامتريك استفاده نمود ها از آزمون تحليل اين داده

و ميزان خالقيت اعضاي:پژوهشاول سؤال هاي آزاد علمي دانشگاههيأت آيا بين ذهنيت فلسفي

 استان زنجان رابطه وجود دارد؟

راهمبستگي:2جدول و خالقيت بطه پيرسون جهت تعيين ي ذهنيت فلسفي

 خالقيت همبستگي پيرسون

517/0 ضريب همبستگي

000/0 داري معني  ذهنيت فلسفي

 172 تعداد

مي نيز همبستگي پيرسون جهت تعيين رابطه2جدول و خالقيت را نشان . دهدي ذهنيت فلسفي

ب هاي اين جدول اين دو متغير داراي رابطه طبق داده و با افزايش هر يك اي مثبت ا يكديگر بوده

و با توجه به سطح باشدمي517/0مقدار اين رابطه نيز. كند متغير ديگر نيز افزايش پيدا مي

1- Raudsepp   2- Association USA creativity Questionnaire  
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جهت قضاوت دقيقتر در رابطه. اين رابطه را پذيرفت%99 توان با اطمينانمي)>01/0p( داري معني

ميي اين دو متغير از ضريب تعيين استف با مقدار رابطه با اده  نماييم كه در مورد اين دو متغير برابر

267/0=2rو خالقيت. باشدمي اين مقدار ضريب تعيين بدين معني است كه دو متغير ذهنيت فلسفي

. باشند واريانس مشتركمي%27داراي 

و خالقيت رابطه معناداري وجود دارد؟:سؤال دوم پژوهش  آيا بين بعد جامعيت

و خالقيت يرسون جهت تعيين رابطهپهمبستگي:3جدول ي جامعيت

 خالقيت همبستگي پيرسون

448/0 ضريب همبستگي

000/0 داري معني  جامعيت

 172 تعداد

مي نيز همبستگي پيرسون جهت تعيين رابطه3جدول و خالقيت را نشان طبق. دهدي جامعيت

و با افزايش هر يك متغيرا هاي اين جدول اين دو متغير داراي رابطه داده ي مثبت با يكديگر بوده

 داريو با توجه به سطح معني باشدمي448/0مقدار اين رابطه نيز. كند ديگر نيز افزايش پيدا مي

)01/0p<(تر در رابطه با مقدار قضاوت دقيقبراي. اين رابطه را پذيرفت%99توان با اطمينانمي

ميي اين دو متغير از ضريب رابطه با تعيين استفاده 2r=200/0 نماييم كه در مورد اين دو متغير برابر

و خالقيت داراي،است %20اين مقدار ضريب تعيين بدين معني است كه دو متغير جامعيت

. باشند واريانس مشترك مي

و خالقيت رابطه معناداري وجود دارد؟:سؤال سوم پژوهش  آيا بين بعد تعمق

پهمبس:4جدول و خالقيت يرسون جهت تعيين رابطهتگي ي تعمق

 خالقيت همبستگي پيرسون

434/0 ضريب همبستگي

000/0 داري معني  تعمق

 172 تعداد

مي نيز همبستگي پيرسون جهت تعيين رابطه4جدول و خالقيت را نشان طبق. دهدي تعمق

ي هاي اين جدول اين دو متغير داراي رابطه داده و با افزايش هر يك متغير اي مثبت با كديگر بوده

 داريو با توجه به سطح معني باشدمي434/0مقدار اين رابطه نيز. كند ديگر نيز افزايش پيدا مي

)01/0p<(بامي تر در رابطه با مقدار قضاوت دقيقمنظوربه. اين رابطه را پذيرفت%99اطمينان توان
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ميي اين دو متغير از ضريب تعيين رابطه با استفاده 2r=188/0 نماييم كه در مورد اين دو متغير برابر

و خالقيت داراياست،  واريانس%19 اين مقدار ضريب تعيين بدين معني است كه دو متغير تعمق

. باشند مشترك مي

و خالقيت رابطه معناداري وجود دارد؟ آيا بين بعد انعطاف: سؤال چهارم پژوهش  پذيري

و خالقيتي انعطاف پيرسون جهت تعيين رابطههمبستگي:5جدول  پذيري

 خالقيت همبستگي پيرسون

405/0 ضريب همبستگي

000/0 داري معني  پذيري انعطاف

 172 تعداد

و خالقيت را نشاني انعطاف تعيين رابطهمنظوربه نيز همبستگي پيرسون5جدول پذيري

دو طبق داده. دهد مي و با افزايش متغير داراي رابطههاي اين جدول اين اي مثبت با يكديگر بوده

و با توجه به سطحمي405/0مقدار اين رابطه نيز. كند هر يك متغير ديگر نيز افزايش پيدا مي باشد

در قضاوت دقيقمنظوربه. اين رابطه را پذيرفت%99مي توان با اطمينان)>01/0p( داري معني تر

مي رابطه با مقدار رابطه نماييم كه در مورد اين دو متغيري اين دو متغير از ضريب تعيين استفاده

و. باشدمي2r=164/0 برابر با اين مقدار ضريب تعيين بدين معني است كه دو متغير جامعيت

. باشند واريانس مشتركمي%16 خالقيت داراي

ذ و و هنيت فلسفي رابطههمانطور كه در سه بخش قبلي مشاهده نموديم، بين خالقيت ي قوي

و)p;517/0=r>01/0(داري وجود دارد معني ، اما سه جزء ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق

متغيري، از بين اين سه متغير. بودندداريي آماري معني پذيري هم با خالقيت داراي رابطه انعطاف

با%20داراي كه بيشترين رابطه را با خالقيت داشت، متغير جامعيت بود كه   واريانس مشترك

و بعد هم انعطاف و پس از آن بيشترين رابطه را تعمق . پذيري داشت خالقيت بود

و ميزان خالقيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه:سؤال پنجم پژوهش هاي آيا بين ابعاد ذهنيت فلسفي

 آزاد زنجان بر اساس رشته تحصيلي تفاوت وجود دارد؟
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و علوم پايههاي آماره:6جدول و ذهنيت فلسفي در رشته علوم انساني  توصيفي خالقيت

 خطاي انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد

696/10174/1 83855/102 علوم پايه
 خالقيت

711/10135/1 89359/104 علوم انساني

564/10159/1 83301/101 علوم پايه
 ذهنيت فلسفي

89393/99602/11229/1 انسانيعلوم

83759/36807/4527/0 علوم پايه
 جامعيت

89112/36858/4514/0 علوم انساني

83831/35635/4580/0 علوم پايه
 تعمق

89775/34232/5554/0 علوم انساني

83710/28918/3430/0 علوم پايه
 پذيري انعطاف

89550/28042/4428/0 علوم انساني

و ذهنيت فلسفي آماره6جدول و انعطاف(هاي توصيفي خالقيت در) پذيري جامعيت، تعمق

و علوم پايه را به مي رشته علوم انساني ي اين جدولها طبق داده. دهد صورت تفكيك شده نشان

ر ميزان خالقيت در شركت اما ذهنيتي علوم پايه است،ي علوم انساني بيشتر از رشته شتهكنندگان

مي كنندگان در رشته فلسفي در شركت ي اين برتري در مورد تمامي اجزا. باشدي علوم پايه بيشتر

و انعطاف(ذهنيت فلسفي كنندگان علوم پايه بيشتر از علوم در شركت) پذيري جامعيت، تعمق

و يا ناشي از خطاي نمو اما حاال بايد ديد كه اين تفاوت. انساني است . گيري هستندنهها واقعي است

و قضاوت بهتر در مورد تعميم داده Tهاي تحقيق از آزمون استنباطي جهت رعايت اين اصل

علو به مقايسه7جدول. نماييم مستقل استفاده مي و ذهنيت فلسفي در رشته وي خالقيت م انساني

 تجانس آزمون لوين گرفته شده در ستون اول اين جدول جهت بررسي. پردازد علوم پايه مي

و پايه(ها واريانس گروه و ذهنيت فلسفي(هاي وابسته در متغير) علوم انساني جامعيت،(خالقيت

و انعطاف هاي وابسته در هاي اين آزمون واريانس متغير طبق داده. آورده شده است)) پذيري تعمق

ازميو)<05/0p(داري ندارد بندي با يكديگر تفاوت معني هيچ يك از سطوح متغير گروه توان

به مقايسه. ها استفاده نمود با فرض تساوي واريانسTآزمون  Tي آزمون وسيله هاي انجام گرفته

و ذهنيت فلسفي مستقل نشان مي و انعطاف(دهد كه خالقيت در رشته علوم) پذيري جامعيت، تعمق

و علوم پايه با يكديگر هيچ تفاوت معني . باشدمي<05/0p داري ندارد زيرا مقدار انساني
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و علوم پايه مقايسه:7جدول و ذهنيت فلسفي در رشته علوم انساني ي خالقيت

 آزمون لوين

Fضريب داري معني
Tمقدار

 درجه

 آزادي
 داري معني

 تفاوت

ها ميانگين

358/0 170-921/0ها تساوي واريانس
 خالقيت

ها عدم تساوي واريانس
894/0018/0

921/0-198/169 358/0
504/1-

262/0 125/1170ها تساوي واريانس
 ذهنيت فلسفي

ها عدم تساوي واريانس
678/0174/0

129/1906/169 261/0
907/1

382/0 877/0170ها تساوي واريانس
 جامعيت

ها عدم تساوي واريانس
648/0210/0

877/0395/169 382/0
646/0

164/0 397/1170ها تساوي واريانس
 تعمق

ها عدم تساوي واريانس
379/0778/0

403/1561/169 162/0
056/1

736/0 338/0170ها تساوي واريانس
 پذيري انعطاف

ها عدم تساوي واريانس
967/0002/0

338/0742/169 736/0
205/0

ا:سؤال ششم پژوهش و ميزان خالقيت هاي عضاي هيأت علمي دانشگاه آيا بين ابعاد ذهنيت فلسفي

 آزاد زنجان بر اساس جنسيت تفاوت وجود دارد؟

و علوم پايه آماره:8جدول و ذهنيت فلسفي در رشته علوم انساني  هاي توصيفي خالقيت

 خطاي انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد

164/11353/1 68632/102 زن
 خالقيت

386/10018/1 288/104 104 مرد

68602/97075/11343/1 زن
 ذهنيت فلسفي

843/10063/1 086/102 104 مرد

68838/35805/4582/0 زن
 جامعيت

807/36831/4473/0 104 مرد

68823/33778/4579/0 زن
 تعمق

340/36876/4478/0 104 مرد

68941/27843/3466/0 زن  پذيري انعطاف
038/29014/4393/0 104دمر

كنندگان مرد بيشتر از زن است، ذهنيت فلسفي ميزان خالقيت در شركت8هاي جدول طبق داده

مي نيز در شركت اين برتري در مورد دو جزء از ذهنيت فلسفي. باشد كنندگان مرد بيشتر از زن

و تعمق( بهاما. از زن استركنندگان مرد بيشت در شركت) جامعيت از زنان صورت ميانگين بيشتر

. پذيري داشتند مردان انعطاف
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و يا ناشي از خطاي نمونه اما حاال بايد ديد كه اين تفاوت  براي. گيري هستند ها واقعي است

و قضاوت بهتر در مورد تعميم داده  مستقلTهاي تحقيق از آزمون استنباطي رعايت اين اصل

مي به مقايسه8جدول. نماييم استفاده مي و مردان و ذهنيت فلسفي در بين زنان . پردازدي خالقيت

علوم(اه آزمون لوين گرفته شده در ستون اول اين جدول جهت بررسي تجانس واريانس گروه

و پايه و ذهنيت فلسفي(هاي وابسته در متغير) انساني و انعطاف(خالقيت )) پذيري جامعيت، تعمق

هاي وابسته در هيچ يك از سطوح متغير اي اين آزمون واريانس متغيره طبق داده. آورده شده است

مي)<05/0p(داري ندارد بندي با يكديگر تفاوت معني گروه  با فرضTتوان از از آزمونو

بهشدهاي انجام مقايسه. كردها استفاده تساوي واريانس ميtي آزمون وسيلهه كه مستقل نشان دهد

و  اما ذهنيت. باشدمي<05/0p داري ندارد زيرا مقدار مردان هيچ تفاوت معنيخالقيت در بين زنان

 ذهنيت فلسفييدر بين اجزا).>01/0p(داري بيشتر از زنان است صورت معني فلسفي در مردان به

و همانطور كه در اين جدول مي بينيم نيز تنها عاملي كه باعث ايجاد تفاوت شده است، تعمق است

به تعمق بين زنان و مردان داري تعمق بيشتري از زنان صورت معنيو مردان متفاوت بوده

و مردان در اين تحقيق تفاوت معني، اما انعطاف)>01/0p(دارند و جامعيت زنان با پذيري داري

).<05/0p(يكديگر نداشت 

و نتيجه  گيري بحث
مي نتيجه كلي اينكه با توجه به داده س هاي جدول چنين جـوابي پژوهش را اينال اصلؤتوان پاسخ

رابطه مثبت ذهنيت فلـسفي بـا%99توان با اطمينانمي)>01/0p(داد كه با توجه به سطح معناداري 

.، ديگـري نيـز افـزايش خواهـد داشـت، يعني با افزايش هر يك از اين متغيرها خالقيت را پذيرفت 

مي همچنين از تحليل داده ب ها عد جامعيت ذهنيت فلسفي رابطه بيـشتري توان چنين استنباط كرد كه

و انعطـاف  و ابعاد تعمق و سـوم بـا خالقيـت مـرتبط هـستند با خالقيت دارد . پـذيري در مرتبـه دوم

دادن ويژگي ذهن فلسفي در بعد جامعيت نگريستن به موارد خاص در ارتباط با زمينه وسيع، ارتباط

و به  ت مسائل آتي به اهداف دراز مدت و شكيبايي در تفكـرات عميـق اسـت كار بردن قدرت . عميم

و مـسائل اطـراف استاداني كه داراي ويژگي بعد تعمق هستند ، نحوه تفكر خود را دگرگون ساخته

و هميشه به آنها با ترديد نگاه مـي خود را قطعي نمي و امـور تلـويحي شمارند و بـراي مـسائل كننـد

از آنجا كـه. شودث تقويت خالقيت در آنها مي ها باع برند كه اين ويژگيميكار روش قياسي را به 

و ارزش هاي ذهني در بعد انعطاف ويژگي سـنجي افكـار بـدون پذيري، رها شدن از جمـود فكـري
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و توجه به جنبه هـاي باشـد، اسـتادان بـا داشـتن ويژگـي هاي گوناگون مسائل مـي توجه به منبع آنها

و بـه  و از جمـود ذهنيت فلسفي ديد وسيعي نسبت به قضايا داشـته و روابـط فـردي حـساسند امـور

و در قضاوت  مي فكري دور هـا باعـث دهند كه اين شكيبايي در قضاوت ها از خود سعه صدر نشان

نو خلق ايده  و : هـايي هـستند از جملـه داراي ويژگـي استادان خالق. شودمي) خالقيت(هاي جديد

و جسور، كوشا در جهت رفع مشكالت اعتماد به نفس و طـرح، داراي ايده، شجاع ، هـاي جديـد ها

و احترام گذاشتن به ايده و نظرات ديگران و همچنـين، هاي ديگـران توجه به عقايد  ارتبـاط عميـق

با وجود چنين ويژگي.دكننميبرقرار صميمي با ديگران هايي در استادان تأثير مثبتي در روابط آنان

و بي شك چنين استاداني  و به جامعه تحويل خواهند دانش،دانشجويان داشته جويان خالقي پرورش

.داد

و ميـزان خالقيـت اعـضاي هيـأتؤس- ال اصلي ديگر پژوهش اينكه آيا بين ابعـاد ذهنيـت فلـسفي

و رشـته تحـصيلي تفـاوت هاي آزاد استان زنجـان بـر اسـاس ويژگـي علمي دانشگاه  هـاي جنـسيت

ب؟ مقايسه معناداري وجود دارد  وTله آزمون وسيههاي انجام گرفته  مستقل نـشان داد كـه خالقيـت

و انعطاف(ذهنيت فلسفي و علـوم پايـه بـا يكـديگر) پذيري جامعيت، تعمق در رشته علـوم انـساني

باTهمچنين آزمون. تفاوت معناداري ندارد  نشان داد كه خالقيت در بين زنان)<05/0p( مستقل

بهو مردان تفاوت معناداري نداشته، اما ذهنيت فلسفي  . معناداري بيشتر از زنان است شكل در مردان

 شـكل مـردان بـه. ذهنيت فلسفي تنها عاملي كه باعث ايجاد تفاوت شده تعمـق اسـتيدر بين اجزا

و انعطـافندمعناداري تعمق بيشتري از زنان داشت و مـردان بـا يكـديگر، اما جامعيـت پـذيري زنـان

.تفاوت معناداري نداشت

 به نام 1383 با نتايج پژوهشي كه خانم فخرالسادات سيف هاشمي در سال نتايج اين پژوهش

و ميزان خالقيت بين مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان«  انجام»بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي

و خالقيت مديران نيز رابطه مثبت وجود. همخواني دارد،داده بدين ترتيب كه بين ذهنيت فلسفي

و بين ابعاد  خالداشته و ميزان و مثليت مديران با متغيرهاييقذهنيت فلسفي  سن، خدمت، مدرك

ن ، خالقيت در بين مديران زن بيشتر از اما. ده استشرشته تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده

. مديران مرد بوده است

مي1376و بندلي زاده به سال 1372همچنين نتايج تحقيقات هاشمي به سال يـت دهـد ذهن نشان

و بر عملكرد آنان تأثيرفلسفي باال در افراد با كارايي آنان رابطه مث .گذار استبت داشته

مي با توجه به يافته :شود هاي اين پژوهش پيشنهاد
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و تقويـت خالقيـت در هـر جامعـه يكي از بسترهاي مهم براي ظهور- هـاي اي حـل دغدغـه، رشد

و معنــوي را مــيهـا دغدغـه ايــن. باشـد هــا مـي دانـشگاه اسـتادان  تـوان در دو شـاخص كلــي مـادي

تر قابل تقسيم به شـكل هاي جزئي هاي كلي در شاخص بندي كرد كه هر يك از اين شاخص تقسيم

مي. باشد زير مي  و مزايـا، امنيـت مثـل هايي توان به شاخص براي شاخص شرايط بهتر مادي  حقـوق

و رفاه اشاره نمود شغلي م در شاخص.، تأمين  ماننـد تـر هـاي جزئـي تـوان بـه شـاخصيهاي معنوي

و احـساس منزلـت اشـاره نمـود و مفيد بـودن طبيعـي اسـت بـدون حـل ايـن. احساس رضايتمندي

و دغدغه ذهنـي ها بخش عمده دغدغه و اسـتادان اي از وقت و از ظهـور  صـرف ايـن مـسائل شـده

.تقويت خالقيت جلوگيري خواهد نمود

ب فضاي حاكم بر جامعه علمي كشور بايس- هـاي مطالعـاتي اي باشد كه مباني فلسفي حوزه گونههتي

و بدين معنا كـه بايـستي در همـه حـوزه. را تقويت بخشد  هـاي مطالعـاتي دروسـي در قالـب مبـاني

بـ بنيادهاي فلسفي آن دروس به  و جامع در همه سـطوح تحـصيلي ويـژه در تحـصيالتهطور علمي

ف و پرورشعاليه گنجانده شود، مانند فلسفه علم حقوق، . ... لسفه علم رياضي، فلسفه آموزش

و سنتي به حالت غيرمتمركـز در بيايـد- بـدين. نظام آموزش عالي كشور بايستي از حالت متمركز

 از پيش تعيين استادانمعنا كه در يك سيستم آموزش متمركز كه سرفصل هاي مشتركي براي همه 

و شكوفايي و. خالقيت نمود شده است، نبايد انتظار چنداني از بروز ولي نظام آموزشي غيرمتمركز

و استاداناعطاي آزادي عمل بيشتر به  و برخورداري جامع، عميق و شكوفايي خالقيت  امكان بروز

مي انعطاف و تربيت را فراهم و تعليم .سازد پذير را در حوزه مطالعاتي

و جذب- ماستادان در هنگام گزينش و خالقيت هاي ذهن لفهؤ در مجامع دانشگاهي بايد يت فلسفي

گ  و مـي.و عمليـاتي شـود يردمورد تأكيد قرار و طـرح جـامع و تـدوين يـك برنامـه تـوان بـا تهيـه

و خـالق توفيـق استادانهاي اين دو متغير در جذب گنجاندن شاخص   برخوردار از ذهنيت فلـسفي

.دست آورد به

در زمينه- و رشـد خالقيـت را و در دورهوردآ فـراهم اسـتادان هاي بـروز هـاي آموزشـي ضـمنه

به خدمت روش . آموزش دهندآنهاهاي پرورش خالقيت را

و ذهنيـت فلـسفي در منـابع- و نتايج تحقيقات انجام گرفته در زمينـه خالقيـت  با انتشارات مقاالت

. را به اهميت اين دو مقوله آگاه سازنداستادان، اطالعاتي

و نو هستندو ايدهي كه داراي ذهنيت فلسفي مطلوباستادان- و آنان را شوند شناسايي،هاي جديد

و تشويق نمايند .به سايرين معرفي



و ميزان خالقيت اعضاي هي 61  ...ت علميأبررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي

 منابع فارسي
ف•  مترجم محمدرضا بهرنگي،.ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي.)1382(.اسميت،

.نشر تندر

م•  بررسي ميزان حاكميت ابعاد روح فلسفي مديران آموزش متوسطه.)1372(.اسحاقيان،

 پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد.اصفهانشهر

.خوراسگان

ن• ب.)1376(.بندلي زاده، .ركارآيي مديران مدارس شهر دامغانتأثير ذهنيت فلسفي

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز

ع• و سطح ارزشمندي در دانشجويان مركز.)1375(.حجتي، بررسي ارتباط خالقيت

.، پايان نامه كارشناسي ارشديت معلم مشهدترب

ع• بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران با روحيه معلمان آنان در شهر.)1372(.خرقانيان،

نا.تهران .، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركزمه كارشناسي ارشد در رشته مديريت پايان

عريعتمداريش• و تربيت.)1377(.، و فلسفه تعليم .ات اميركبير، انتشاراصول

ج• .، انتشارات دانشگاه تهران خالقيت جوهره كارآفريني.)1383(. صمد آقايي،

ق• بررسي عوامل موثر بر خالقيت مديران شركت روغن نباتي پارس.)1377(.فرهنگ،

 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، دانشكده مديريت دانشگاه.در شهر تهران

.تهران

س• و مديريت آموزشي.)1379(.م.ميركمالي، . انتشارات يسطرون.رهبري

س• بررسي تأثير ابعاد ذهنيت فلسفي بر چگونگي انجام وظايف.)1372(.ا.هاشمي،

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پايان نامه كارشناسي ارشد در مديريت آموزشي.مديريت

.مركز

و ميزان خالقي بررسي.)1383(.ف هاشمي،• ت مديران متوسطه ذهنيت فلسفي

و تربيت،ش. شهراصفهان .، بهار1فصلنامه تعليم
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