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علي ايمان زاده
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استاديار فلسفه آموزش ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبریز ،ایران

چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با تسهیم دانش و تعهد سازمانی در دانشجویان گروه ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میباشد .روش تحقیق توصیفی  -همبستگی می باشد که برای جمعآوری داده ها از
تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری پژوهش  143نفر بودند که کل اعضای جامعه بهصورت سرشماری در
تحقیق شرکت داده شدند .ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه استاندارد؛ ذهنیت فلسفی اسمیت ،تسهیم دانش وانگ و وانگ
و تعهد سازمانی آلن و مییر میباشد .پایایی ابزار اندازهگیری نیز از طریق یک آزمون مقدماتی و ارزیابی مقدار ضریب آلفا کرونباخ
سؤاالت پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت که مقدار آن برای قسمتهای مختلف پرسشنامه باالتر از  α= 0/72به دست آمد که
نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد .نتایج بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با تسهیم دانش و تعهد سازمانی نشان داد :رابطه
معنادار مثبت و مستقیم بین متغیرهای؛ ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تسهیم دانش ،تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهد سازمانی و
ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تعهد سازمانی وجود دارد .تفاوت معناداری در میزان ذهنیت فلسفی دانشجویان مرد و زن وجود ندارد.
تفاوت معناداری در میانگین تعهد سازمانی دانشجویان مرد و زن وجود دارد بهنحویکه دانشجویان زن متعهدتر از دانشجویان مرد
هستند .میانگین نمره ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی دانشجویان باالتر از حد متوسط است.
واژههای کلیدی :ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش ،تعهد سازمانی ،دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی

1ـ نویسنده مسئول مکاتباتaliimanzadeh@yahoo.com ،

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال یازدهم  /شماره  / 2تابستان  / 97پیاپی 42

29

رابطه بین ذهنیت فلسفی با تسهیم دانش و تعهد سازمانی آنها در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

مقدمه
امروزه تفکر فلسفی یکی از اهداف اصلی نظامهای آموزشی
است (ایمان زاده و همکاران .)1392 ،طرز تفکر؛ نحوۀ
برخورد با مسائل؛ گرایش و خصوصیات فکری ،تردید منطقی،
کنجکاوی ،دید وسیع ،سعۀ صدر ،ترقیطلبی ،وحدت شخصیت
(شریعتمداری ،)1394 ،طرفداری از ارزشهای انسانی،
ژرفاندیشی (یادگاری خندانی و محمدی ،)1387 ،فروتنی،
اتکای به نفس (طالب پور )1384 ،ازجمله مؤلفههایی است
که از طریق تفکر فلسفی و ذهنیت فلسفی قابل تحقق است.
امروزه محققان به این نتیجه رسیدهاند که بدون داشتن ذهنيت
فلسفي ،مديريت و رهبري موفقیتآميز يك سازمان آموزشي
امکانپذیر نيست (سعیدیان .)1389 ،ذهنیت فلسفی یکی
از ویژگیهای آدمی است که میتواند دانشجویان را هنگام
مواجهه با مسائل بیشمار فعالیتهای حرفهای یاری نماید
(.)Anyiam-Osigwe, 2005
ذهنیت فلسفی دانشجویان را قادر میسازد تا در تصمیمگیری
سازمانی خود حداقل خطا را داشته باشند و ظرافتها و
پیچیدگیهای سازمان را بهتر درک کنند و ترکیب مناسب
و معقولی بین عوامل تولید و سازمان برقرار سازند .ذهنیت
فلسفی درنهایت به تقویت مهارتهای ادراکی دانشجویان
کمک میکند و درواقع فلسفی فکر کردن تبدیل به فلسفی
عمل کردن میشود (زکی .)1377 ،به عقیده اسمیت وقتی فرد
در برخورد با مسائل ،از خود جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری
فکر نشان میدهد و بتواند دانش و تجارب خود را متناسب با
هر عمل و زمان انتظام بخشد و آن را در زمینهای وسیع در
رابطه با کل اهداف سازمان با تعمق و انعطافپذیری هماهنگ
سازد ،میتواند زمینه رشد و تعالی در جهت رسیدن به اهداف
مطلوب را فراهم نماید (.)Tsoukas & Chia, 2011
در این پژوهش ،ذهنیت فلسفی بر اساس نظریه فلیپ جی
اسمیت 1در سه بعد؛ جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری تعریف
گردیده است.
در جامعیت فرد میتواند حال را به آینده ربط داده و با نگرش
سیستمی به پدیدهها نگریسته و توانایی تعمیم را داشته
باشد (بهرنگی و همکاران .)1393 ،تعمق عبارت از چیزی را
موردمطالعه قرار دادن و در ورای آن مشاهده به کشف چیزهای
جدیدی نائل آمدن است (بیاتی مطهر )1389 ،و فردی که
از ذهنیت فلسفی برخوردار است ،دچار جمود روانی نمیشود
و مسائل تازه ،شباهتهای سطحی یا حوادث غیرمنتظره،
جنبه منطقی فکری او را مختل نمیسازد (یادگاری خندانی
و محمدی.)1387 ،
دانش بهعنوان یک منبع ارزشمند برای سازمان ،از جایگاه
بسیار واالیی برخوردار است (رمضانیان و همکاران)1391 ،
و نوعی دارایی کلیدی است که هر سازمانی میتواند با در
اختیار گرفتن آن به رشد و پیشرفت برسد (عطافرو و همکاران،
 .)1394درواقع اشتراک دانش بهعنوان یکی از ویژگیهای
دانش مهمترین عوامل و پایه بسیاری از راهبردهای مدیریت
دانش و ابزاری بنیادین در راستای بهکارگیری دانش ،ایجاد
نوآوری و دستیابی به مزیت رقابتی است (عطافرو و همکاران،
 .)1394تسهیم دانش به معنای قرار دادن دانش خود در اختیار
دیگران و بهطور طبیعی ،دستیابی به دانش دیگران در زمان
1-Philip J Smith
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نیاز است (.(Wang & Noe, 2010
( Lin )2005بیان میکند که تسهیم دانش ،فرهنگ تعامل
اجتماعی است که دربرگیرنده تبادل دانش کارکنان ،تجربهها
و مهارتها در تمام بخش یا سازمان است .تسهیم دانش شامل
تبادل دانش ضمنی و صریح در سطح فردی ،گروهی و سازمانی
است ( .)Tong et al., 2014تسهیم دانش به معنای قرار
دادن دانش خود در اختیار دیگران و بهطور طبیعی دستیابی به
دانش دیگران در زمان نیاز است.
پوالنی دانش را به دودسته؛ دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم
کرده است .دانش صریح یا آشکار دانشی است که بهوضوح
تعریف یا فرموله میشود و از طریق تکنولوژیهای اطالعاتی
به اشتراک گذاشته میشود (احمدی و صالحی .)1391 ،دانش
صریح را میتوان بهراحتی ضبط ،طبقهبندی و ذخیره کرد و
انتقال آن در یکزبان رسمی ،ساده و آسان است (مظلومی
سوینی و همکاران .)1394 ،دانش صریح عینی است و قابلیت
ذخیرهسازی بهمنظور بهکارگیری در مراحل بعدی را دارد
(ساکی و همکاران )1394 ،و دانش ضمنی ،دانش مفهومی
و تجربه محور است و بهسختی با دیگران تبادل یا به اشتراک
گذاشته میشود (قلیچلی و همکاران.)1394 ،
دانش ضمنی بهصورت پنهان در اقدامات روزمره و مدلهای
ذهنی افراد ریشه دارد (مظلومی سوینی و همکاران.)1394 ،
ازنظر پوالنی ،دانش ضمنی در معرفت جامع ذهن و جسم بشر
جای دارد .دانش ضمنی از مدلهای ذهنی ،باورها و اعتقادات
هر فرد تشکیل میشود که آنچنان در ذهن وی جای گرفتهاند
که بدیهی تلقی میشوند.
دانش ضمنی ،دانشی شخصی و مختص به زمینه میباشد
که فرمولبندی ،ثبت و بیان آن دشوار بوده و در اذهان افراد
ذخیره میشود (ارمغان .)1393 ،استراتژی استفاده از مدیریت
دانش مستلزم این است که اعضا بهجای حفظ اطالعات ،آنها
را در سازمان اشاعه دهند ،به اشتراکگذارند و تسهیم کنند که
از مهمترین و مشترکترین فرآیندها در ساختارهای مختلف
مدیریت دانش ،تسهیم دانش است و عوامل مؤثر بر افراد در
تسهیم دانش سازمانها ،از مهمترین اولویتهای برنامهریزان
مدیریت دانش در جهان است ( .)Kim et al., 2009تسهیم
یا به اشتراکگذاری ابزاری بنیادی برای بهبود بهرهوری و بقاء
سازمان است (.)Wang & Noe, 2010
تعهد سازمانی از موضوعاتی است که از اوایل دهۀ  1950در
رأس عالیق محققان قرارگرفته چراکه محققان معتقد هستند
مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی
که الزمه سازمانهای امروزی است از قبیل اثربخشی سازمانی،
بهبود عملکرد ،کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت و
خودکنترلی شود (کاملی و نظری .)1393 ،نیروی انسانی با
تعهد پایین ،نهتنها خود در جهت اهداف سازمانی حرکت
نمیکند بلکه با ایجاد فرهنگ بیتفاوتی نسبت به مسائل و
مشکالت سازمان ،بین دیگر همکاران ،روح همکاری و تعاون
را تضعیف میکند و درنهایت موفقیت سازمان را به تأخیر
میاندازد و یا مانع آن میشود (کفاش پور و شکوری.)1394 ،
تعهد سازمانی به معنای پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر
شدن در سازمان است و معیارهای اندازهگیری آن شامل انگیزه،
تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان است (مرادی
و جلیلیان .)1394 ،به نظر ) Porter (1974تعهد سازمانی
میزان انطباق شخصی با سازمان خاص و یا دلبستگی به آن
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است که میتواند حداقل بهوسیلۀ سه عامل مشخص شود:
اعتقاد و پذیرش اهداف و ارزشها؛ تالش در جهت موفقیت
و تمایل به حفظ عضویت و باقی ماندن در سازمان (افسانه
و همکاران .)1395 ،بهزعم (،Mayer & Alen )1991
تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان عالقه ،دلبستگی
و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن
در سازمان را نشان میدهد (یزدانی و همکاران .)1393 ،در
تحقیق حاضر نیز ،تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مییر
تعریف گردیده است .این مدل شامل ابعاد تعهد عاطفی ،تعهد
مستمر و تعهد هنجاری است.
تعهد عاطفی دربرگیرندۀ تمایل افراد به گذاشتن انرژی
و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان
است (امینی محمد و همکاران .)1394 ،اراده باقی ماندن در
سازمان در تعهد عاطفی ناشی از عالقه و میل قلبی و بهواسطه
حس افتخاری است که عضویت در سازمان موجب آن میشود
(کفاش پور و شکوری .)1394 ،در مدل آلن و مییر یازده متغیر
بهعنوان مقدمات تعهد عاطفی بررسیشدهاند که عبارتاند از:
چالش شغلی ،شفافیت نقش ،شفافیت هدف ،دشواری هدف،
قوه درک ،مدیریت انسجام همکاری ،تبعیت پذیری سازمانی،
برابری ،اهمیت فردی ،بازخورد ،مشارکت (دهقانیان و همکاران،
.)1392
تعهد مستمر عبارت است از تعهد فرد بر اساس تشخیص
فرد از هزینههای مرتبط با ترک سازمان (مشاری و همکاران،
 .)1394تعهد مستمر؛ تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر
اساس تشخیص فرد از هزینههای مرتبط با ترک سازمان است
( )Masrek Noorman et al., 2009در تعهد مستمر یا
حسابگرانه ،پیششرطها و عوامل تعیینکنندهای وجود دارد
که عبارتاند از :ترس برای از دست دادن سرمایههای اندوخته
و فقدان فرصتهای شغلی (حسین زاده و همکاران.)1394 ،
تعهد هنجاری عبارت است از احساس اجبار اخالقی برای
ماندن در سازمان .بهعبارتیدیگر افراد در سازمان باقی میمانند
چون احساس تکلیف میکنند که نباید سازمان را ترک کنند.
تجربیات افراد قبل از ورود به سازمان (مانند اجتماعی شدن
فرهنگی و خانوادگی) و بعد از ورود به سازمان (مانند اجتماعی
شدن سازمانی) از عوامل مؤثر بر آن است (مشاری و همکاران،
.)1394
تعهد سازمانی به این دلیل از اهمیت برخوردار است که
کارکنان دارای سطوح باالی تعهد سازمانی ،تمایل بیشتری به
ارائه تالش داوطلبانه مازاد دارند و بهطورکلی به تسهیم دانش
در سازمان تمایل بیشتری نشان میدهند.
( )Hislop, 2010کارکنانی که تعهد سازمانی باالیی دارند
به دلیل اعتقاد بیشتر به اهداف و ارزشهای انسانی در مقابل
تغییرات ،انعطافپذیری بیشتری نشان میدهند و باعث تجلی
بهتر اهداف متعالی سازمان و دستیابی به اهداف فردی میشوند
(صادقی و همکاران.)1393 ،
وجود تعهد در دانشجویان و کارکنان میتواند با عوامل
سازمانی ،شغلی ،محیط کار و عوامل فردی رابطۀ متقابل داشته
باشد .متعهد بودن به کار در دانشجویان به لحاظ تقویت ایمان،
وجدان کاری را همواره بیدار نگه میدارد که درنتیجه منجر به
انجام بهینه امور خواهد شد (کمال زاده و همکاران.)1392 ،
یافتههای تحقیق ایمان زاده ( )1396نشان داد بین تسهیم دانش
و نوآوری در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی تفاوت

معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق )& Niazazari (2015
 Khosroabadiنشان داد که رابطۀ معناداری بین ذهنیت
فلسفی دانشجویان و عملکرد آنها درازای وظایف مدیریتیشان
وجود دارد .همچنین ،بین جنسیت دانشجویان و تحصیالت
آنها اختالف معناداری مشاهده نشد.
پژوهش) Mozaiini & Nazem (2015باهدف بررسی
رابطۀ بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و اثربخشی رهبری
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که بین ذهنیت
فلسفی و ابعاد آن و رهبری مؤثر دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
در تحقیقی که) Wang & Wang (2012باهدف یافتن
«رابطۀ کمی بین تسهیم دانش ،نوآوری و کارایی» انجام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که تسهیم دانش نهتنها ارتباط
مثبت با کارکرد دارد ،بلکه نوآوری را نیز تحت تأثیر قرار
داده و به کارکرد شرکت کمک میکند ،دانش صریح و دانش
ضمنی که به اشتراک گذاشته میشوند ،نوآوری و کارکرد را
تسهیل میکنند .دانش صریح به اشتراک گذاشتهشده تأثیر
چشمگیرتری بر سرعت نوآوری و کارکرد مالی در شرکت دارد.
درحالیکه دانش ضمنی تأثیر بیشتری بر روی کیفیت نوآوری
و کارکرد عملیاتی دارد.
نتایج تحقیق ) Lopes & Araujo (2015حاکی از این بود
که ادراک کارمندان در مورد ابعاد کارآمدی رهبری (رهبری
مبتنی بر ارزشها ،پشتکار و ثابتقدمی و بالیدگی) منجر به
تعهد سازمانی میشود .همچنین تعهد عاطفی و تعهد هنجاری
عملکرد فردی را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد.
نتایج تحقیق ( )Peng et al., 2014نشان میدهد که
بین خودارزیابیهای مرکزی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و
فرسودگی شغلی روابط همبستگی معناداری وجود دارد .نتایج
مدلسازی معادالت ساختاری نیز نشاندهنده تأثیرگذاری
معنادار خودارزیابیهای مرکزی بر فرسودگی شغلی است و
ثابت میکند این فرایند بهصورت کامل به دلیل نقش میانجی
دو عامل تعهد سازمانی و رضایت شغلی تحقق مییابد(2010).
 Menep & Nartgunپژوهشی با عنوان «بررسی میزان
تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی» در شهرستان ایدل
استان شیرناک ترکیه انجام دادند.
نتایج این پژوهش مؤید آن است که هیچ رابطۀ معناداری
بین جنسیت و وضعیت تأهل با تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و
تعهد هنجاری وجود ندارد .در این پژوهش ،سابقۀ تدریس با
تعهد عاطفی رابطۀ مثبت نشان داد اما هیچ تفاوت معناداری
با تعهد مستمر و تعهد هنجاری وجود نداشت .متغیر سن با
تعهد هنجاری و تعهد عاطفی رابطۀ مثبت داشت ولی رابطۀ
معناداری با تعهد مستمر نشان ندادAnvari et al.,( .
 )2014پژوهشی با عنوان «نقش میانجی تعهد سازمانی
عاطفی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوههای راهبردی
جبران خدمات و به اشتراکگذاری دانش» در بین  ۳۰۱نفر از
کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی ایران انجام دادند.
نتایج بر وجود روابط معنادار بین شیوههای راهبردی جبران
عاطفی
خدمات و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی ،بعد تعهد
ِ
تعهد سازمانی و به اشتراکگذاری دانش ،شیوههای راهبردی
جبران خدمات و قرارداد روانشناختی و قرارداد روانشناختی
و به اشتراکگذاری دانش تأکید دارند .عالوه بر این ،نتایج نشان
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میدهند که شیوههای راهبردی جبران خدمات رابطه مثبتی با
بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی و قرارداد روانشناختی دارند.
درختی و همکاران ( )1394بیانگر آن است که بین اعتماد
سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان رابطۀ معناداری وجود دارد و همچنین بین
اعتماد سازمانی و ابعاد آن (شایستگی و رو راستی) با تعهد
سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد .ولی بین ابعاد (صداقت،
وفاداری ،ثبات و پایداری) اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی
رابطۀ معناداری وجود ندارد.
نتایج تحقیق مظلومی و همکاران ( )1394نشان داد که
خالقیت تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش کارکنان و
تسهیم دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد در ادارات
ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی استان اصفهان دارد.
شواهد حاصل از پژوهش شاهحسینی و نادی ( )1393نشان
داد که از بین مؤلفههای تعهد سازمانی (تعهد مستمر) با رفتار
تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است و بین
سالمت سازمانی با رفتار تسهیم دانش رابطۀ معناداری وجود
نداشته است و نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که
هیچیک از دو متغیر تعهد سازمانی و سالمت سازمانی دارای
توان پیشبینی برای رفتار تسهیم دانش نبودهاند.
نتایج تحقیق بیک زاد و همکاران ( )1390نشان داد ،بین
میزان سالمت سازمانی مدارس دارای دانشجویان برخوردار از
هوش اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی (باال،
متوسط و پایین) در مدارس شهرستان بناب تفاوت معناداری
وجود دارد ،ولی بین میزان سالمت سازمانی مدارس برخوردار
از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود ندارد.
یوسفی و همکاران ( )1389در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که سطوح باالی تعهد سازمانی با نگرشهای مثبت
کارکنان به تسهیم دانش مرتبط است .کارکنانی که تعهد
بیشتری به سازمان خود دارند ،مشارکت بیشتر و فعالتری در
فعالیتهای تسهیم دانش انجام میدهند.
بررسی پژوهشهای فوق نشان میدهد پژوهشی با عنوان
بررسی رابطۀ ذهنیت فلسفی با تسهیم دانش و تعهد سازمانی
بهطورکلی و در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بهطور اخص انجام نگرفته
و انجام این پژوهش میتواند افقهای جدیدی در این حیطه
ترسیم نماید.
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی رابطۀ بین ذهنیت فلسفی با تسهیم
دانش و تعهد سازمانی در دانشجویان گروه رشته ترویج و
توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میباشد که
از اهداف فرعی و اختصاصی زیر برخوردار میباشد:
ـ تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن
با تسهیم دانش در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز؛
ـ تعیین رابطه بین تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهد سازمانی
دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز؛
ـ تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن با
تعهد سازمانی آنان در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز؛
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ـ تعیین میزان تفاوت ذهنیت فلسفی و تعهد سازمانی
دانشجویان مرد و دانشجویان زن دانشجویان گروه رشته ترویج
و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز؛
ـ تعیین میزان ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی
دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز.
روش پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و ویژگیهای کلی ،در گروه
پژوهشهای کمی ،ازنظر نحوۀ گردآوری دادهها و روش اجرا،
توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف ،تحقیقی کاربردی
میباشد .جامعۀ آماری تحقیق حاضر ،دانشجویان گروه رشته
ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز که
تعداد آنها  143نفر است.
به علت محدود بودن جامعۀ آماری و امکان انجام نظرسنجی از
همه دانشجویان ،تمام دانشجویان ( 143نفر) بهطور سرشماری
در این تحقیق شرکت داده شدند .درنهایت تعداد پرسشنامههایی
که پاسخ داده شد و قابلاستفاده برای تجزیهوتحلیل آماری بود
برابر  136عدد معادل  95درصد بود .برای جمعآوری اطالعات
از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضیهها از روش میدانی
استفاده گردید.
برای جمعآوری دادهها بهمنظور آزمون فرضیههای تنظیمشدۀ
این تحقیق ،از پرسشنامهای که شامل؛ اطالعات عمومی و
سؤاالت مربوط به متغیرها بود ،استفادهشد .سؤاالت متغیرها
شامل دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه  42گویهای ذهنیت
فلسفی اسمیت با طیف  5درجهای لیکرت ،پرسشنامه 13
گویهای تسهیم دانش وانگ با طیف  5درجهای لیکرت و
پرسشنامه  24گویهای تعهد سازمانی آلن و مییر با طیف
 7درجهای لیکرت بود .نظر به اینکه پرسشنامۀ مورداستفاده
یک ابزار استاندارد بود ،بااینهمه در تحقیق حاضر برای تعیین
روایی ابزار جمعآوری دادهها از روایی صوری یا ظاهری استفاده
گردید .برای تحقق این مهم ،پرسشنامه در اختیار چند نفر از
اساتید و صاحبنظرانصاحبنظران دانشگاهی رشتههای مرتبط
قرار گرفت تا در رابطه بااینکه "سؤاالت مطرحشده آنچه را که
مدنظر است ،اندازهگیری میکند یا خیر؟" اظهارنظر نمایند.
سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و
تغییرات الزم در سؤاالت به وجود آمد.
برای تعیین پایایی ،پرسشنامه بر روی یک گروه  45نفری
بهعنوان پیش نمونه اجرا گردید .پایایی ابزار اندازهگیری نیز
از طریق یک آزمون مقدماتی و ارزیابی مقدار آلفاي کرونباخ
سؤاالت پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت که مقدار آن برای
قسمتهای مختلف پرسشنامه باالتر از  α=0/72به دست
آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد .بهمنظور
تجزیهوتحلیل و بررسی دادهها از روشهای آماری توصیفی
شامل آزمون فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد برای تلخیص،
طبقهبندی و تفسیر دادههای آماری و در سطح آمار استنباطی
برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف
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ـ اسمیرنف استفادهشده است و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی
اسپیرمن ،آزمون  tمستقل و آزمون  tتک گروهی استفادهشده و برای سنجش فرضیههای تحقیق از نرمافزار  SPSS23استفادهشده
است.
یافتهها
یافتههای توصیفی
طبق نتایج بهدستآمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بر اساس جنسیت مطابق با جدول  1میباشد .بر اساس دادهها تعداد
دانشجویان مذکر با  73نفر معادل  53/7درصد بیش از تعداد دانشجویان مؤنث با  63نفر معادل  46/32درصد میباشد.
جدول  .1توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخدهندگان
شاخص آماری ـ جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مذکر

73

53/7

53/7

مؤنث

63

46/32

100/0

کل

136

100/0

بر اساس دادههای جدول  2میانگین توزیع بعد جامعیت ذهنیت فلسفی برابر  3/68و انحراف معیار آن برابر  0/34میباشد.
میانگین توزیع بعد تعمق ذهنیت فلسفی دانشجویان برابر  3/73و انحراف معیار آن برابر  0/37میباشد .میانگین توزیع بعد
انعطافپذیری ذهنیت فلسفی برابر  3/63و انحراف معیار آن برابر  0/36میباشد .میانگین توزیع ذهنیت فلسفی برابر  3/69و
انحراف معیار آن برابر  0/28میباشد .چولگی این متغیر که برابر با  0/24میباشد.
جدول  .2آمارههای توزیع نمره مربوط به ذهنیت فلسفی و ابعاد موردبررسی آن
متغیر

تعداد

مقدار کمینه

مقدار بیشینه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

نمره کلی جامعیت

129

2/93

4/40

3/6837

0/34098

0/116

نمره کلی تعمق

125

2/86

4/64

3/7326

0/36657

0/134

نمره کلی انعطافپذیری

130

2/92

4/62

3/6296

0/35630

0/127

نمره کلی ذهنیت فلسفی

114

3/10

4/33

3/6905

0/28149

0/079

بر اساس دادههای جدول  ، 3میانگین توزیع تسهیم ضمنی دانش برابر  3/6و انحراف معیار آن برابر  0/65میباشد .میانگین توزیع
تسهیم آشکار دانش برابر  3/4و انحراف معیار آن برابر  0/71میباشد .میانگین توزیع تسهیم دانش برابر  3/5و انحراف معیار آن
برابر  0/58میباشد.
جدول  .3آمارههای توزیع نمره مربوط به تسهیم دانش و ابعاد آن
متغیر

تعداد

مقدار کمینه

مقدار بیشینه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

نمره کلی تسهیم ضمنی دانش

131

1/86

5/00

3/5943

0/64786

0/420

نمره کلی تسهیم آشکار دانش

135

1/83

5/00

3/3975

0/70564

0/498

نمره کلی تسهیم دانش

131

2/00

5/00

3/4962

0/58187

0/339

بر اساس دادههای جدول  4میانگین توزیع بعد تعهد عاطفی از متغیر تعهد سازمانی برابر  5/01و انحراف معیار آن برابر 1/2
میباشد .میانگین توزیع بعد تعهد مستمر از متغیر تعهد سازمانی دانشجویان برابر  4/2و انحراف معیار آن برابر  0/67میباشد.
میانگین توزیع بعد تعهد هنجاری متغیر تعهد سازمانی برابر  4/62و انحراف معیار آن برابر  0/86میباشد .میانگین توزیع تعهد
سازمانی برابر  4/65و انحراف معیار آن برابر  0/69میباشد.
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جدول  .4آمارههای توزیع نمره مربوط به تعهد سازمانی و ابعاد موردبررسی آن
متغیر

تعداد

مقدار کمینه

نمره کلی تعهد عاطفی

130

1/88

مقدار
بیشینه
7/00

5/0125

132

2/50

6/75

4/62

132

نمره کلی تعهد مستمر

نمره کلی تعهد هنجاری

123

نمره کلی تعهد سازمانی

6/00

3/00

6/13

2/96

میانگین

انحراف معیار

واریانس

1/19925

1/438

0/86244

0/744

4/2992
4/65

0/67248
0/69098

0/452
0/477

یافتههای استنباطی
برای انتخاب اینکه در آمار استنباطی از آزمونهای پارامتریک و یا نا پارامتریک استفاده شود ابتدا باید مشخص شود که متغیرهای
تحقیق دارای توزیع نرمال هستند یا غیر نرمال .بر اساس جدول  5ذهنیت فلسفی و ابعاد جامعیت و انعطافپذیری دارای توزیع
نرمال هستند و بعد تعمق دارای توزیع غیر نرمال است.
جدول  .5نتایج آزمون نرمال بودن متغیر ذهنیت فلسفی و ابعاد آن
کلموگروف ـ اسمیرنف

متغیر
آماره

تعداد

سطح معناداری

نمره کلی جامعیت

0/063

129

0/200

نمره کلی تعمق

0/088

125

0/019

نمره کلی انعطافپذیری

0/077

130

0/055

نمره کلی ذهنیت فلسفی

0/074

114

0/173

بر اساس جدول  6تسهیم دانش دارای توزیع نرمال است و ابعاد تسهیم ضمنی دانش و تسهیم آشکار دانش دارای توزیع غیر
نرمال است.
جدول  .6نتایج آزمون نرمال بودن متغیر تسهیم دانش و ابعاد آن
متغیر

آماره

کلموگروف ـ اسمیرنف
تعداد

نمره کلی تسهیم ضمنی دانش

0/138

131

نمره کلی تسهیم دانش

0/074

131

نمره کلی تسهیم آشکار دانش

0/078

سطح معناداری
0/000
0/042

135

0/075

بر اساس جدول  7تعهد سازمانی و بعد تعهد مستمر دارای توزیع نرمال هستند و ابعاد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری دارای توزیع
غیر نرمال میباشند.
جدول  .7نتایج آزمون نرمال بودن متغیر تعهد سازمانی و ابعاد آن
متغیر
نمره کلی تعهد عاطفی

نمره کلی تعهد مستمر

نمره کلی تعهد هنجاری
نمره کلی تعهد سازمانی

34

آماره

کلموگروف ـ اسمیرنف
تعداد

0/080

130

0/090

132

0/067

0/054
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132
123

سطح معناداری
0/039
0/200
0/010
0/200
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فرضیه  :1بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن با تسهیم دانش در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تسهیم دانش میباشد .برای تعیین نوع و شدت رابطه متغیرهای
نرمال از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون و برای متغیرهای غیر نرمال از آزمون نا پارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن
استفادهشده است.
است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود
با توجه به نتایج جدول  8سطح معناداری آزمونها کوچکتر از
ارتباط بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تسهیم دانش در بین دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز پذیرفته میشود.
جدول  .8نتیجه آزمون ضریب همبستگی برای ذهنیت فلسفی ابعاد آن با تسهیم دانش

تسهیم دانش

ذهنیت فلسفی

جامعیت

تعمق

انعطافپذیری

آماره r

0/365

0/341

0/328

0/258

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/004

تعداد

112

125

122

125

نوع آزمون

پیرسون

پیرسون

اسپیرمن

پیرسون

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

نتیجه آزمون

فرضیه  :2بین تسهیم دانش دانشجویان و ابعاد آن با تعهد سازمانی آنها در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهد سازمانی میباشد .برای تعیین نوع و شدت رابطه از آزمونهای
ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برای متغیرهای نرمال و غیر نرمال استفادهشده است.
است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود
با توجه به نتایج جدول  9سطح معناداری آزمونها کوچکتر از
ارتباط بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تعهد سازمانی در میان دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز پذیرفته میشود.
جدول  .9نتیجه آزمون ضریب همبستگی برای تسهیم دانش و ابعاد آن با تعهد سازمانی
تسهیم دانش

تسهیم ضمنی دانش

تسهیم آشکار دانش

آماره r

0/377

0/422

0/331

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

تعداد

119

119

122

نوع آزمون

پیرسون

اسپیرمن

اسپیرمن

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تعهد سازمانی

نتیجه آزمون

فرضیه  :3بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن با تعهد سازمانی آنها در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تعهد سازمانی میباشد .برای تعیین نوع و شدت رابطه از آزمون
پارامتریک همبستگی پیرسون برای متغیرهای نرمال و آزمون نا پارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای غیر نرمال
استفادهشده است.
است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود
با توجه به نتایج جدول  10سطح معناداری آزمونها کوچکتر از
ارتباط بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با تعهد سازمانی در میان دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز پذیرفته میشود.
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جدول  .10نتیجه آزمون ضریب همبستگی برای ذهنیت فلسفی ابعاد آن با تعهد سازمانی
ذهنیت فلسفی

جامعیت

تعمق

انعطافپذیری

آماره r

0/604

0/462

0/448

0/322

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

105

117

115

117

نوع آزمون

پیرسون

پیرسون

اسپیرمن

پیرسون

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

تعهد سازمانی

نتیجه آزمون

فرضیه  :4بین میزان ذهنیت فلسفی و تعهد سازمانی دانشجویان مرد و دانشجویان زن گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین میزان تفاوت ذهنیت فلسفی و تعهد سازمانی دانشجویان مرد و دانشجویان زن گروه رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میباشد که ذهنیت فلسفی و تعهد سازمانی متغیری پیوسته و دارای توزیع نرمال
هستند و دو گروه مردان و زنان دارای مقیاس اسمی میباشند و مستقل از هم هستند ،پس میتوان از آزمون -tمستقل برای
آزمودن فرضیه استفاده کرد.
با توجه به جدول  11سطح معناداری آزمون  -tمستقل برای مقایسه ذهنیت فلسفی دانشجویان مرد و زن برابر  0t=/428میباشد
بیشتر است ،پس فرض صفر تأیید میشود .بدین معنی که بین دانشجویان مرد و دانشجویان زن
که از
دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ازلحاظ آماری تفاوت معناداری در میانگین
نمرههای ذهنیت فلسفی وجود ندارد و مقدار تفاوت در میانگینها که برابر  sig= 0/04است ،ازلحاظ آماری معنادار نیست.
سطح معناداری آزمون -tمستقل برای مقایسه تعهد سازمانی دانشجویان مرد و زن برابر  sig= 0/000میباشد که از

کمتر است ،پس فرض تحقیق تأیید میشود؛ و یا به عبارتی  tبهدستآمده با درجه آزادی  121برابر  4t=/67میباشد
که ازلحاظ آماری معنادار است .بدین معنی که بین دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه
تبریز ازلحاظ آماری تفاوت معناداری در میانگین نمرههای تعهد سازمانی وجود دارد و دانشجویان زن نسبت به دانشجویان مرد
تعهد بیشتری به سازمان دارند .اندازه اثر بهدستآمده برابر  0sig=/083است که نشان از بیشتر بودن شدت رابطه است .درواقع
 8/3درصد واریانس تعهد سازمانی توسط جنسیت تبیین شده است
جدول  .11نتیجه آزمون  -tمستقل برای مقایسه ذهنیت فلسفی و تعهد سازمانی مردان و زنان
متغیر
ذهنیت فلسفی
تعهد سازمانی

ویژگی
دموگرافیک
مذکر
مؤنث
مذکر
مؤنث

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

63

3/71

0/28

0/8

112

0/43

رد فرضیه

51

3/67

0/29

68

4/41

0/69

55

4/95

0/57

-4/67

121

0/000

تأیید فرضیه

فرضیه  :5میانگین نمره ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه
حد متوسط میباشد.
روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز باالتر از ّ
هدف این فرضیه تعیین میزان ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میباشد ،برای آزمون فرضیه از آزمون -tتک نمونهای استفادهشده است.
است ،پس
با توجه به نتایج جدول  12سطح معناداری آزمونها برابر  sig= 0/000میباشد که کوچکتر از
فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار در میانگین نمره ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی دانشجویان با سطح
متوسط تأیید میشود.
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جدول  .12نتیجه آزمون  - tتک گروهی برای تعیین میزان ذهنیت فلسفی ،تسهیم دانش و تعهد سازمانی دانشجویان

ذهنیت
فلسفی
تسهیم
دانش

تعهد
سازمانی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

مقدار
میانگین

اختالف از میانگین

نتیجه آزمون

114

3/69

0/28

26/190

113

0/000

3

0/69048

تأیید فرضیه

131

3/496

0/58

9/76

130

0/000

3

0/496

تأیید فرضیه

123

4/65

0/69

10/190

122

0/000

4

0/65

تأیید فرضیه

بحث و نتیجهگیری
ذهنیت فلسفی به توانائی تفکر مبتنی برجامعیت ،تعمق و انعطافپذیری اطالق میشود ( .)Huff et al., 2014در حالت کلی
و علیرغم وجود تعاریف و طبقهبندیهای متفاوت ،تسهیم دانش ،فعالیتی ارادی و داوطلبانه جهت اشتراک انتقال دانش از یک
فرد ،گروه یا سازمان به سایر افراد جهت دستیابی به منافع مشترک در سازمان است (ایمان زاده و پلنگی .)1395 ،تعهد سازمانی
ارزشگذاری و نگرش فرد برای یک سازمان را موردمطالعه قرار میدهدمیدهد (.)Davis et al., 2014
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و در تائید فرضیه اول ،میتوان گفت که بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن یعنی جامعیت،
تعمق و انعطافپذیری با میزان تسهیم دانش دانشجویان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .یافتههای تحقیق& Niazazari
) Khosroabadi(2015نیز با یافتههای این پژوهش همسوئی را نشان میدهد .ازآنجاکه ذهن فلسفی در بعد جامعیت شامل
ویژگیهای نگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینهای وسیع ،ارتباط دادن مسائل آنی به هدفهای درازمدت ،به کار بردن
قدرت تعمیم ،شکیبایی در تفکرات عمیق نظری است و در بعد تعمق شامل ویژگیهای زیر سؤال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی
میشود ،کشف ،تدوین نظریات ،سؤاالت و فرضهای بنیادی در موقعیت خاص ،حساس به معانی تلویحی و ربط امور ،مبتنی کردن
انتظارات بر یک جریان فرضیه استنتاجی  -قیاسی تا بر یک جریان ساده استقرایی است و در بعد انعطافپذیری شامل ویژگیهای
رها شدن از جمود روانشناختی ،ارزش سنجی افکار و نظریات جدا از منبع آنها ،دیدن مسائل با جهات متعدد تا دو جهت و
ایجاد جانشینهایی برای فرضیهها ،توضیحات ،جنبههای موردنظر ،شکیبایی در قضاوتهای موقتی و مشروط و عالقه به اقدام در
موقعیت مبهم است ،یک فرد جهت تقویت تسهیم دانش و تعهد سازمانی به این ویژگیها نیاز دارد.
بررسی فرضیه دوم نشان میدهد که بین میزان تسهیم دانش دانشجویان و ابعاد آن یعنی تسهیم ضمنی دانش و تسهیم آشکار
دانش با تعهد سازمانی آنان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .ازاینرو برای افزایش میزان تعهد سازمانی دانشجویان باید تمهیداتی
در جهت بهبود رفتار تسهیم دانش اندیشیده شود و عوامل مؤثر در تسهیم دانش که شامل ویژگیهای خود دانش ،ویژگیهای
اقدامات مدیریتی مانند سازوکارهای هماهنگی و مشوقها و پاداشهای تسهیم دانش ،ویژگیهای محیطی شامل عوامل محیطی
سطح کالن مانند فرهنگ کشور ،فناوری و فرهنگ سازمان و عوامل محیطی سطح خرد مانند روابط میان فردی نظیر زبان
مشترک ،چشمانداز مشترک و پیوندهای بین فردی میان افراد ،ویژگیهای اخالقی که به تسهیم دانش میپردازند مانند نگرشها،
اعتماد میان افراد ،انگیزه ،جنسیت ،عادالنه و منصفانه بودن فرآیندهای تصمیمگیری موجود ،ارتقاء ،تشویق و پاداش به تسهیم
دانش توسط فرهنگسازمانی و  ...است ،تقویت گردد .یافتههای این فرضیۀ پژوهش با یافتههای پژوهشهای شاهحسینی و نادی
( ،)1393یوسفی و همکاران ( )1389و ایمان زاده ( )1396همسو است.
طبق فرضیه سوم پژوهش ارتباط بین ذهنیت فلسفی دانشجویان و ابعاد آن یعنی جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری با میزان
تعهد سازمانی دانشجویان نیز معنادار است .هرچقدر ذهنیت فلسفی دانشجویان باالتر باشد تعهد سازمانی آنها نیز باالتر است.
یافتههای تحقیق ) ،Niazazari & Khosroabadi (2015ایمان زاده و پلنگی ( )1395و )Araujo & Lopes (2015
نیز با یافتههای این پژوهش همسو است.
بررسی فرضیه چهارم نشان میدهد که بین میزان ذهنیت فلسفی دانشجویان مرد و دانشجویان زن دانشجویان گروه رشته
ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهشهای طالب
پور ( ،)1384سعیدیان ( ،)1389سیف هاشمی و رجائی پور ( )1383همسو است ولی با نتیجه پژوهش زکی ( )1377غیرهمسو
است بهنحویکه وی اظهار میدارد به تفکیک هرکدام از ابعاد سهگانه ذهنیت ،تفاوت معناداری میان دانشجویان مرد و زن وجود
ندارد ،لیکن در کل میان ذهنیت فلسفی دانشجویان مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد .بین میزان تعهد سازمانی دانشجویان
مرد و زن گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویان زن
تعهد بیشتری نسبت به دانشجویان مرد از خود نشان میدهند .این نتیجه ممکن است ناشی از عوامل متفاوت مانند عالقه
زیاد دانشجویان به این رشته تحصیلی باشد .برای افزایش میزان تعهد سازمانی دانشجویان مرد میتوان راهکارهایی مانند باال
بردن پیوستگی عاطفی در دانشجویان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان ،بهبود شبکههای ارتباط اجتماعی در کار،
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مشارکت کارکنان در تصمیمگیری ،ارزیابی عملکرد کارکنان
بهمنظور ایجاد بازخورد کاری ،تشریح اهداف و رسالتهای
سازمانی ،حذف موانع کاری ،تأکید بر جنبههایی که موجب
ارزش اجتماعی سازمان میشود ،استقالل نسبی برای انجام
وظایف ،غنیسازی شغلی ،اعطای تسهیالت و  ...را به کار برد.
این نتیجه با یافتههای تحقیقات محمدی و رضاییان ()1386
متناقض است بهنحویکه آنها اظهار داشتهاند در فرهنگستان
هنر کارکنان مرد تعهد بیشتری نسبت به کارکنان زن دارند؛
و با نتایج تحقیقات صادقی و همکاران ( ،)1393کمال زاده
و همکاران ( )1392همخوانی ندارد بهطوریکه آنها به این
نتیجه رسیدهاند که در میزان تعهد سازمانی پرستاران مرد و
زن تفاوت معناداری وجود ندارد .این تفاوت نتیجه میتواند
ناشی از تفاوت در سازمان موردمطالعه باشد.
بررسی نتایج فرضیه  5نیز نشان میدهد که میانگین نمره
ذهنیت فلسفی دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز باالتر از حد متوسط با اختالف
میانگین  sig= 0/7است .این یافته با پژوهشهای سعیدیان
( )1389و بیاتی مطهر ( )1389همسو است .میانگین نمره
تسهیم دانش دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز باالتر از حد متوسط با
اختالف میانگین  sig= 0/5است .میانگین نمره تعهد سازمانی
دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز باالتر از حد متوسط با اختالف میانگین
 sig= 0/65است .این یافته با تحقیقات حسینیان و همکاران
( )1386همسوست بهنحویکه میزان تعهد سازمانی کارکنان
کالنتریهای تهران بزرگ را متوسط به باال ارزیابی کردهاند.
بررسی پژوهش نشان میدهد که هرچقدر دانشجویان از
ذهنیت فلسفی باالتری برخوردار باشند ،هم تعهد سازمانی
آنها افزایش پیدا میکند و هم در اشتراک و تسهیم دانش که
مبنای علم آموزش و ترویج و توسعه روستایی است ،موفقتر و
بهتر عمل میکنند.
پیشنهادها
ـ بر اساس نتایج پژوهش حاضر به دانشجویان گروه رشته
ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پیشنهاد میشود مسائل و کارکردهای گوناگون حرفه ،شغل و
محل تحصیل خود را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند و تفکر
فلسفی را در تمامی اعمال و رفتار خود سرلوحه قرار دهند.
رفتار تسهیم دانش را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند.
ـ به مسئوالن دانشگاه و دانشکده کشاورزی و گروه ترویج
و توسعه روستایی پیشنهاد میشود در گزینش و انتخاب
دانشجویان ذهنیت فلسفی آنها را موردبررسی قرار دهند .بر
طبق نتایج این پژوهش دانشجویانی که دارای ذهنیت فلسفی
باالیی هستند ،میزان تسهیم دانش و تعهد سازمانی باالیی
نسبت به سازمان خوددارند .این امر سبب میشود تا در کل
سازمان تسهیم دانش و تعهد سازمانی به میزان چشمگیری
افزایش یابد .دانشجویانی که دارای ذهنیت فلسفی و میزان
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تسهیم دانش مطلوبی هستند ،شناسایی و مورد تشویق قرار
گیرند و به سایر دانشجویان معرفی گردند تا از طریق استفاده
از تجربیات و افکارشان ،میزان ذهنیت فلسفی همۀ دانشجویان
بهبود یابد.
ـ دورههای ضمن خدمت با محوریت افزایش ذهنیت فلسفی،
تسهیم دانش و تعهد سازمانی برای دانشجویان طرحریزی
شود .این امر نهایتاً منجر به بهبود فرآیند یاددهی  -یادگیری
میانجامد .نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینههای ذهنیت
فلسفی ،تسهیم دانش ،تعهد سازمانی و رابطۀ بین این عوامل در
بین دانشجویان و مدیران دانشکده انتشار یابد تا دانشجویان از
میزان اهمیت این عوامل آگاه شده و خود را در جهت رسیدن
به حد مطلوب این عوامل تقویت سازند.
تقدیر و تشکر
در پایان محقق بر خود فرض میداند تا از تمامی دانشجویان
گروه توسعه و ترویج روستایی که با پاسخهای صادقانه خود در
تکمیل پرسشنامه وی را یاری نمودند ،تقدیر و تشکر نماید.
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