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Abstract
Thinking grounds and thinking power are among
the issues that play an important role in the
knowledge of teachers. The purpose of the present
study was to investigate the effectiveness of
teaching interactive thinking model on the tacit
knowledge and knowledge creation of primary
school teachers. The research was a semiexperimental and pre-test-posttest with control
group. The statistical population consisted of all
elementary school teachers of district one of
Baharestan City in the academic year 2018-2019
with 695 students. 82 of them were selected by
multistage random sampling method and randomly
assigned to two experimental groups (41 subjects),
(N = 41) and control (n = 41). Data were collected
using the standard knowledge of implicit
knowledge (2012) and knowledge creation
questionnaire (2002). The content validity of the
questionnaires was confirmed and the reliability of
the implicit knowledge and knowledge creation
questionnaire was 0.78 and 0.96 ،respectively.
Data analysis was performed in two levels of
descriptive and inferential statistics using SPSS
software. The results of this study showed that
interactive thinking education has a significant
effect on tacit knowledge and knowledge creation
of teachers (P <0.05), and it increases the tacit
knowledge and knowledge creation in elementary
school teachers, therefore attention to interactive
thinking model plays an important role in
improving tacit knowledge And has a teacher of
teachers.
Keywords: interactive thinking, tacit knowledge,
knowledge creation, teachers.
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مقدمه
امب زه دیگب همه گب ههای کاری علموی اذعوان دارنود
که سازمان ها یبای داشوی ضووور ممویمب پایودار در
دنیای تجارت رقایت ،یاید ضوول محوور علو دانو
فعالیت کنند .دانو مههوومی فباتوب از داده االععوات
است .دان زیبینای مهارت ،تجبیه تخصو هوب فوبد
است ( .)Dalkir, 2005آموزش پب رش ه یا توجوه یوه
تأثیب عمیقی که در جامعوه دارد هو یوه دلیود تعوداد
یمیار زیاد کادر آموزشی ،نیازمند منطبق سواتی توود
یوا دانو االععوات ر ز اسوت ( Yazdani & Yagobi,
 .)2018جنس دان در سازمانهوا یوا یکودیگب میهوا ت
یوده در سازمان های آموزشی دانشی یه دلید تأکیود
یب ممائد غیبموادی ،دیبهنگوا یوودن یوازده نیوای
ک رنگتوب یوودن نقو اقیصوادی دانو  ،از آن ییشویب
یه عنوان سبمایه فکبی در جهت ارتقای عملکبد فبدی
سازمانی مطبح مویشوود ( & Ghasemi Nejad raeini
 .)Azaei, 2016تلق دان تأثیب یمیار تعیوی کننودهای
در ارتقوووای تووووان نووووآ ری درنییجوووه موفقیوووت
رقایتپذیبی سوازمانهوا دارد ( Asgari, Kheirandish,
 .)Gholami & Khalatbarimoazm, 2014همچنووی
توجه تأکید یب فبآینود تلوق دانو در سوازمان هوای
د لیی نیایجی چون یهبود کیهیت تصمی گیبیها ،ایجاد
سبمایه های نامشوهود عموومی ،توسوعۀ دانو عموومی
کارکنووان یخوو د لیووی افووزای سووط اعیموواد
رضاییمندی عمومی نمبت یه ای سوازمانهوا را در پوی
تواهد داشت ( .)Wiig, 2002دانو معموو ب یوا تعامود
تولید میشود ای یدان معنوی اسوت کوه شوبکههوای
اجیماعی ساتیه شده توسط گوب ه تعامود تعقیوت
گووب ه در تولیوود دانوو جدیوود تعیووی کننووده اسووت
(.)Mohamaddavodi & Pazhohesh, 2015
دانو آفبینوی ( )knowledge creationیو پدیوده
جمعی است؛ ینایبای تنها از سوی افبادی عملوی اسوت
که دسیبسی کامد یه دان داشیه از توانایی یا یی در
ادغا عقاید تجارب یبتوردار یاشند .لذا یخ هوایی از

دان که قاعدتاب در اتییار دیگبان است ،یوبای افوباد در
اثووب تعووامعت میعوودد ،دانوو جدی ود ایجوواد موویکنوود
()CorominaSole, 2006؛ یعنووی یوووب ایوو اسوووا ،
دان آفبینی یبای افبادی مقد ر است کوه ظبفیوتهوای
پویایی را یبای تحصید یکپارچگی دانو فوباه کننود.
لونیوال ( Cohen & Levinthal,
الووری کوه کووه
 )1990از آنها یهصورت ظبفیت جذب یاد میکننود آن
را مجموعه سیعی از مهارت ها ،در نظب دارند که دان -
یمویه
آفبینی ضاصد شده از جاهای مخیلف را کمو
یه نیازهای مخیلف کاریبدی موی نماینود .دانو آفبینوی
شووامد چهووار م لهووه اجیموواعی سووازی (انیقووال دان و
نامشهود ی فبدیه فوبد دیگوب) ،ییب نوی سوازی (تبودید
دان نامشهود یه دان مشهود) ،تبکی کبدن (ضبکت
از دان آشکار فبدی یه سمت دانو آشوکار گب هوی
ذتیبهسازی آن) در نیسوازی (نهادینوه شودن دانو
آشکار یه دست آمده) اسوت ( Byounggu & Heeseok,
.)2002
نوناکوا تواکوچی (،)Nonaka & Takeuchi, 1995
در یعد معبفتشناسی ،دان را یه د نوع دان ضومنی
( )implicit knowledgeدانوو آشووکار ( explicit
 )knowledgeدسیه یندی موینماینود چگوونگی تلوق
دان را ایمیه یه تبدید دان ضمنی یه دان آشوکار
قلمداد می کنند .دان ضمنی را می توان مجموعوهای از
تجارب ،مهارتها ،دیدگاههوای کواری نظوا ارزشوی
ذهنی در در ن فبد دانمت که قایود گهوی نبووده در
هیچ پایگواه داده ای ذتیوبه نشوده اسوت .جایگواه آن را
ذه نیب ی انمانی فعالیتهای ا است؛ یهعبارتدیگوب
میتوان گهت که یهمب رزمان یا اداموه جبیوان زنودگی
نوعی از دان در در ن اشخاص نهادینه میگبدد .دان
ضمنی اگبچه نوعاب فبدی است؛ اما قویاب مبنوای سوازمانی
دارد؛ ارتبووام مموویقی یووا مهووارت دارد همچنووی
زمینهمودار اسوت ( McAdam, Mason, & McCrory,
 .)2007عع ه یب ای  ،دان ضمنی یا تأکید یب یوادگیبی
عملی ( ،)learning doingیادگیبی کاریبدی ( learning
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 )by usingهوووش عملووی ()practical intelligence
گبای یه عملی یوودن دارد توا اینکوه ماهیوت تکوریو
داشیه یاشد یا توجه یه رقایت یشبی ،کم آن منووم
یه پشییبانی محیطی قانونی است که مزیت رقاییی را یوا
تود یه همباه میآ رد ( .)Jalavandi, 2019دانشوی کوه
مبنای عمد ی معل یا هب شخ دیگب قبار میگیوبد؛
دامنه ای سیع تب دارد تجارب ،مهارت ها ،دیودگاه هوای
کاری یا تبه نظا ارزشی ذهنوی در ن فوبد را نیوز
شامد میشود که گبچه در هیچ پایگاهی ذتیوبه نشوده
است ،اما یه شدت رفیار عملکوبد را تحوت توأثیب قوبار
میدهد که دان ضمنی قلمداد میشود (.)Shiri, 2014
دان ضمنی یه د م لهوه فنوی ذهنوی تقموی ینودی
می شود .یه الووریکوه یعود فنوی دانو ضومنی شوامد
فنوون
نواملمو
ضبفهها ،مهوارتهوای غیبمیعوار
عینی میشود؛ درضالیکوه یعود ذهنوی کوه در نوی نیوز
توانده میشود مواردی چون الگوهای ذهنوی ،الوبحهوا،
نمونه ها ،ز ایا ،عقاید ،یا رها ،نگبش ها تصورات یواالنی
را در یبمیگیبد که فبد دریارۀ آنها هیچ تبدیودی نودارد.
یعوود ذهنووی دانوو ضوومنی تصووورات فووبد از اقعیووت
(چیموویی) نگووبش ا نمووبت یووه آینووده (یایموویی) را
منعکس میکند (.)Nonaka, 1994
ازآنجاکه تنها یا داشی ی معل توانمند میتوان یوه
اهدا تعلی تبییوت دسوت یافوت توانوایی کمو
یهکارگیبی تهکبات سط یا می تواند منجب یه عملکوبد
یهیوووب یو و معلو و توانمنووود در تعقیوووت ،نووووآ ری،
مثبتاندیشوی ،کیهیوت تعهود شوود ایو کوه دانو
یهتودیتود نمیتواند یهالور کامد ییان شود ،یلکه یایود
یوهعنووان یخشوی از
از البیق آموزش مناسو کمو
فبایند انیقال قبار گیبد ( .)Forman, 2009تهکوب ،شوکد
یمیار پیچیدۀ رفیار انمان عوالی توبی شوکد فعالیوت
عقلی ذهنی است .تهکب ،ی فبایند شناتیی است کوه
یه سیلۀ رموز یا نشوانههوای نمایوانگب اشویاو ضوواد ،
مشخ می شود .هود هوب سیموی آموزشوی تبییوت
فباگیبانی میهکب ،تعق ،نقاد دارای یین علمی اسوت

که ییوانند در زنودگی ر زموبۀ توود یوه یهیوبی شویوۀ
ممک  ،آنها را یه کار یبده زمینه رشد ارتقاو فوبدی
اجیمواعی توود دیگوبان را فوباه سوازند ( Cottrell,
 .)2011تهکب در مههو سیع کلمه یه معنای جمیجوی
ش وعور آگوواهی اسووت؛ شووعوری کووه ه و معطووو یووه
دسییایی یه معبفوت موجوود ارزیوایی آن اسوت هو
معطو یه تولید معبفت جدید .تهکب ی فباینود اسوت؛
فبایندی که عناصب کارکبدهای مخیلهی دارد .از تعامد
عناصب مخیلف تبکی کارکبدهای میها ت ،اعموالی در
ذه شکد میگیبد در رایطه یا انواع ضالتهای فکوب
کبدن ،یه نظب میرسد که مناس تبی نحوۀ یهکوارگیبی
قوۀ تهکب در ی فعالیوت پیچیوده ،یهوبهگیوبی از انوواع
تهکب یهصوورت تعواملی یاشود ( .)Shabani, 2015البوق
نیای مطالعات یوه عمود آموده توسوط دانشوکده علوو
تبیییی دانشگاه آیو ا ( )Iowa Universityالگوی مناس
فکب کبدن در فبایندهای پیچیده ،اسیهاده از تعامود سوه
نوع تهکب سوط یوا اسوت کوه شوامد تهکوب محیووایی
( )content thinkingنقادانوووه ()critical thinking
تعقانه ( )creative thinkingاست تحت عنوان الگوی
تهکب تعاملی است .در ای الگو تعامد یی سه نوع تهکوب
تحت تأثیب سه نوع آگاهی مطوبح اسوت ،یوهالووریکوه:
تهکب محیوایی تحت تأثیب (آگاهی پذیبفیوه شوده) تهکوب
نقادانه تحت تأثیب (آگاهی تشخی داده شوده) تهکوب
تعقانه تحت تأثیب (آگاهی تولید شوده) قوبار مویگیوبد
(.)Bastani & Mahmodi, 2019; Seyf, 2019
الگوی تهکب تعاملی ()interactive thinking pattern
امکان یهبهگیبی از انواع تهکب را یهصورت هو زموان یوه
جوود مویآ رد ( ;Nguynulln & Nguynulln, 2017
Cargas, Williams and Rosenberg, 2017; Wallace
& Jefferson, 2013; Monteiro, Mattos & Lunney,
 .)2009تهکب پایه (محیوایی) :تهکبی اسوت کوه در آغواز

شب ع می شود ،مانند هب تهکبی ،موبتبط یوا ر یودادها
آنچه اتهاق افیاده است میتواهود ایو قوایع را در
کند ای کار را یه ر ش تاصی انجوا مویدهود .تهکوب
پایه میکوشد تا یه اییدا ی نقطه مبدأ یبگبدد؛ جایی
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که علت ا ل آنچه اتهاق افیاده اسوت یافوت شوود .تهکوب
پایه یه نگاه سطحی یه ر یدادها قوانع نیموت در نظوب
دارد شب ع یه تجزیه تحلید عوامد پایه ا لیه فباینود
ر ی دادن قووایع کنوود ( .)MacNair, 1995همچنووی
تهکب نقادانه :نوعی تهکوب کوه در آن سوازندگی ،عموق
همچنی ارزشیایی شواهد مشهود اسوت .تهکوب انیقوادی
یبرسی فعال ،پایدار دقیق هب عقیده یا دان میداند
درنهایوت تهکوب توعق فباینوود ضوس کوبدن مشووکعت،
ممائد ،شکا در االععات ،عناصوب گو شوده ،چیزهوای
ناجور ،ضد زدن فبضیهسازی دریواره ایو نوواق
ارزیایی آزمودن ای ضد ها فبضویههوا ،تجدیودنظب
کبدن د یاره آزمودن آنها یا تبه انیقال نیای اسوت
( .)MacNair, 1995تهکب تعق نوعی از تهکب اسوت کوه
منجووب یووه پیوودای دیوودگاههووای جدیوود ،ر یکبدهووای
نوظهور ،د رنماهایی تازه راه های جدیود یوبای فهو
در اشیاو موقعیوتهوا مویشوود .دنیوای معاصوب یوه
دییبان مبییان جدید نیاز دارد .دییبانی که نوه تنهوا از
نظب ف هوای آموزشوی قووی یاشوند ،یلکوه ذهو یواز
انیقادی نیز داشیه یاشند .آنهوا یایود ییواننود توود را یوا
تغییبات درتواست مدا محیط پیبامون تود تطبیق
دهند جبیوان ر یوه رشود االععوات را در نوی کننود.
درضالیکه ه در سط شخصی ه در سط ضبفهای
ر ی آنها تأمد میکننود (.)Ranjdost & Eyvazi, 2013
یا توجه یه اهمیت الگووی تهکوب تعواملی در ایو راسویا،
نگوینووول ( Nguynulln & Nguynulln,
نگوینووول
 )2017در پژ ه تود یه ای نییجه دست یافینود کوه
آموزش تهکوب انیقوادی تعواملی معلموان اغلو توأثیب
مثبیی یب توسعه یادگیبی زیان دارد .ای مطالعوه نشوان
داد کووه دسوویورالعمد صووبی را یووا اسوویهاده از آموووزش
مهارتهای تهکب سط یا میتواند یادگیبی ارزیایی را
از نظوب فباینوود یوادگیبی ،عملکووبد ارزیوایی ،تعقیووت
انگیزه را یبای یادگیبی ارتقا دهود .در پوژ ه دیگوبی
پبی کارپوا ( )Perry & Korpova, 2017دریافیند کوه
پووس از یوو د ره آموزشووی تهکووب تووعق ،اعیقووواد

یافوت

شبکتکنندگان یه تواناییهای تعق تود افزای
میزان تولید تلق دان نیز ییشویب گبدیود .ا
جهبسون ( )Wallace & Jefferson, 2013در پژ هشوی
یه ای نییجه دست یافیند که توسعه مهارت هوای تهکوب
انیقادی یوبای موفقیوت االععواتی مویتوانود یوب یهبوود
مهارتهای ایو تهکوب اثوبیخ یاشود .در اقوع توسوعه
مهوارتهووای تهکوب انیقووادی توعق ،نقو مهموی در
افزای تلق تولیود دانو دارد .عموگبی همکواران
( )Asgari, & et al, 2014در پوژ ه توود یوا عنووان
تأثیب توانمندسوازی ر ان شوناتیی کارکنوان یوب توسوعه
ظبفیت تلق دانو در سوازمان یوه ایو نییجوه دسوت
یافیند کوه هموه ایعواد توانمندسوازی ر انشوناتیی یوب
ظبفیت تلق دان در سازمان تأثیبی معنوادار مثبوت
دارند .در پژ هشوی دیگوب مشوخ گبدیوده اسوت کوه
آموزش الگوی تعاملی یب معلمان می تواند یاعث افوزای
دان در آنها شده میزان دان ذهنی (دانشی که قاید
اشیبا گذاری نیمت) را افزای دهود ( Cargas, et al,
.)2017
مهارت ها راهببدها ،از اعمال اصلی تهکب اسوت کوه
معلمان یبای پب رش تقویت تهکب فباگیبان یاید آنها را
مووورد توجووه قووبار دهنوود .ر ان شناسووان شووناتیی
میخصصان تعلی تبییت از سالها پوی ر شهوایی را
تجویز کبده اند که یه سیلۀ آنهوا موی تووان مهوارت هوا
راهببدهووای شووناتیی را آموووزش داد یووا در ضووم
آموزش های رسمی تقویت کبد که الگوی تهکوب تعواملی
یهعنوان ی ر ش آموزش میتواند در ای زمینوه نقو
مهمی داشویه یاشود ( ;Janhonen & Johanson, 2011
 .)Monteiro, Mattos & Lunney, 2009یوهالووریکوه
توجه یه الگوی تهکوب تعواملی مویتوانود گوامی مهو در
تحقق اهدا آموزشی یه شمار میآید که در جهتدهوی
فعالیووتهووای دانشووی معلمووان در راسوویای آن یووه
دان آموزان کم میکند .ازآنجاکه تنها یا داشی یو
معل توانمند میتوان یه اهودا تعلوی تبییوت دسوت
یهکارگیبی تهکوبات سوط یوا
یافت توانایی کم
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میتواند منجب یه عملکوبد یهیوب یو معلو توانمنود در
تعقیت ،نوآ ری ،مثبت اندیشی ،کیهیت تعهد شوود
ای که دان یهتودیتود نمیتواند یهالوور کامود ییوان
شووود ،یلکووه یایوود از البیووق آموووزش مناس و کم و
یهعنوان یخشی از فبایند انیقال قبار گیبد در ای میان
میتوان یه نق اصلی معل یبای ایجاد آگاهی یه سویلۀ
فنّا ری ،توسعۀ نگبش ها یهمنظور نووآ ری اسویهاده از
مدیبیت دان یبای یه ضداکثب رساندن یوادگیبی مو ثب
اشوواره نمووود ( .)MacNair, 1995معلمووان درزمینووۀ
فبایندهای آموزشی یاید یهالور مدا االععوات یوهر زی
کم کنند تا ییواننود در عبصوۀ کواری توود اثوبیخ
یاشند نیز هب معلمی یاید یب اسا فعالیتهای فکوبی،
کیهووی تووعق مووورد ارزیووایی قووبار گیووبد .ازایوو ر
ممکلههایی یه جود میآید که چگونوه از چوه البیوق
یو معلو موویتوانوود اییوودا تووودش ،آگوواهی توسووعۀ
نگبش ها یبای دان ضمنی تلق دانو را یوه دسوت
آ رد تا ییواند کعسی یبای افزای نوآ ری دانو مودار
یبای دان آموزان تود ایجواد کنود چگونوه مویتوانود
دان ضمنی تود را مورد پبدازش قبار دهد تا ییوانند یا
توجه یه فبایندهای در ضوال تغییوب آموزشوی سوازگاری
ایجاد کند یهعنوان عامد فعال در دانو آفبینوی توود
عمد کند که توجه یه ای عوامد در معلموان از اهمیوت
تاصی یبتوردار اسوت کوه در پوژ ه ضاضوب یکوی از
الگوهای تهکب یعنوی تهکوب تعواملی موورد یبرسوی قوبار
گبفیه است تا مهارت ها راهببدها ،از اعمال اصلی تهکب
است که معلمان یوبای پوب رش تقویوت تهکوب دانو
آموزان یایود آنهوا را موورد توجوه قوبار دهنود ،در تهکوب
تعاملی آموزش داده شود تا تأثیب ایو الگووی تهکوب یوب
دان ضمنی دان آفبینی معلمان مشخ شود .لذا یا
توجه یه ای مبوانی نظوبی تحقیقوات تجبیوی کمیوب،
هد پژ ه ضاضب تعیی یبرسوی اثبیخشوی آمووزش
تهکب تعاملی یب دان ضومنی دانو آفبینوی معلموان
د ره اییدائی است .یب ای اسا فبضیههای زیوب مطوبح
شدند:

 .1آموزش تهکب تعاملی یب دان ضمنی م لهههای
آن در معلمان د ره اییدایی تأثیب دارد.
 .2آموزش تهکب تعاملی یب دان آفبینی م لهههوای
آن در معلمان د ره اییدایی تأثیب دارد.
روش پژوهش
ای و پووژ ه یووه ش ویوۀ نیمووهآزمایش وی از نوووع الووبح
پی آزمون -پس آزموون یوا گوب ه کنیوبل یوود .جامعوۀ
آماری پژ ه شامد همۀ معلمان د رۀ اییودایی ناضیوه
ی شهبسیان یهارسیان در سال تحصیلی  1396-99یوا
تعداد  695نهب ( 219نهب مبد  696نهب زن) یود کوه از
ای و تعووداد 82 ،نهووب یووه ر ش نمونووهگیووبی توشووهای
چندمبضلووووهای ()multistage random sampling
انیخواب شوده ( )Delavar, 2019یوهصوورت گموارش
تصادفی در د گوب ه آزموای ( 61نهوب) کنیوبل (61
نهب) جایگزی شدند .ز یه ذکب است که اییودا از یوی
معلمان شهبسیان یهارسیان ،تعداد  6مدرسه یوهصوورت
تصادفی انیخاب شوده سوپس از یوی تعوداد مودار ،
معلمان یهصورت تصوادفی موورد یبرسوی قوبار گبفینود.
جهت اجبای پژ ه  ،اییدا پبسشنامه های دان ضمنی
دان آفبینی یهعنوان پی آزمون اسیهاده شد سپس
یه گب ه آزمایشی ،الگوی تهکب تعاملی آموزش داده شوده
گب ه کنیوبل هویچ مداتلوهای دریافوت نکوبد .یعود از
اجبای آموزش ،مجدداب پبسشنامه ها یه عنوان پس آزموون
توسط معلمان تکمید گبدید .یمیۀ مورد اسیهاده الگوی
تهکب تعاملی یوده که الی  12جلمۀ یو سواعیه توسوط
پژ هشگب یبای گب ه آزمای  ،آموزش داده شد.
ابزارهای پژوهش
یبای جمعآ ری دادهها از ایزارهای زیب اسیهاده شد:
 .9پرسشنامۀ دانش ضممنی :پبسشونامه اسویاندارد
دان ضمنی مقیمی ( )Mogimi, 2012که مورد جبح
تعدید قبار گبفیه است شامد  22س ال د م لهه فنی
ذهنی یود که  12س ال مبیووم یوه م لهوه فنوی 10
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س و ال مبیوووم یووه یعوود ذهن وی دان و ضوومنی یودنوود.
نمبهگذاری ای پبسشنامه یهصورت  5درجوهای لیکوبت
از تیلی زیاد نمبه  5تا تیلی کو نموبه  1اسوت .یوبای
یبرسی ضبی پایایی ای پبسشونامه از آلهوای کب نبوا
اسیهاده شد که یبای م لهوه فنوی ،ذهنوی نموبه کلوی
دان ضمنی یه تبتیو  0/98 0/63 ،0/62یوه دسوت
آموود .همچنووی یووبای یبرسووی ارزیووایی موودلهووای
اندازه گیبی از تحلید عاملی تأییدی اسیهاده شد کوه در
ای مدل ،پایایی تبکیبی ( )CRمیانگی اریانس هوای
اسیخباج شده ( )AVEیه تبتی یبای م لهه فنی ،ذهنی
نمبه کد دان ضمنی یه تبتیو 0/61 0/68 ،0/85
 0/89 0/98 ،0/88یه دست آمد.
 -1پرسشنامۀ دانش آفرینی :پبسشونامه اسویاندارد
دانوو آفبینووی ییووانگو همووو ( & Byounggu
 )Heeseok, 2002که مورد جبح تعودید قوبار گبفیوه
اسووت ،شووامد  36گویووه  6م لهووه اجیموواعیسووازی،
در نیسازی است .در ای آزمون
ییب نی سازی ،تبکی
م لهه اجیماعیسازی شامد ( 9س ال) ،ییب نی سوازی (6
س ال) ،تبکی ( 10س ال) در نیسازی ( 9س ال) یود.
نمبهگذاری ای پبسشنامه یهصورت  5درجوهای لیکوبت
از تیلی زیاد نمبه  5تا تیلی ک نمبه  1است .همچنی
ر ایی صوری ای پبسشنامه نیز مورد تأیید قوبار گبفیوه
اسوت ( .)CorominaSole, 2006یوبای یبرسوی ضوبی
پایایی ای پبسشنامه از آلهای کب نبا اسیهاده شود کوه
یبای م لهه های اجیماعی سازی ،ییب نی سازی ،تبکیو
در نیسازی نمبه کد دان آفبینوی یوه تبتیو ،0/89
 0/96 0/83 ،0/92 ،0/85یه دست آمد.
 -8آموزش الگوی تفکمر تعماملی :یمویه آموزشوی
الگوووی تهکووب تعوواملی توسووط پژ هشووگب یووب اسووا
نظبیههای موجود ( ;Nguynulln & Nguynulln, 2017
& Bauwens & Gerhard, 1987; Basadur, Basadur
 )Licina, 2012; Abedi, 2005مبیوم یه تهکب الباضوی

گبدید که پس از هماهنگی تأیید اساتید میخصصوان

در الی  12جلمه یه اجبا درآمد که شامد محیوای زیوب
یود:
جلمۀ ا ل توا سوو  :آمووزش تهکوب ینیوادی ر ش
اسیهاده از تهکب ینیادی در زنودگی فوبدی اجیمواعی
تدریس
جلمۀ چهار تا ششو  :آمووزش تهکوب نقواد ر ش
اسویهاده از تهکووب نقوواد در زنودگی فووبدی اجیموواعی
تدریس
جلمۀ ههی توا نهو  :آمووزش تهکوب توعق ر ش
اسیهاده از تهکب توعق در زنودگی فوبدی اجیمواعی
تدریس
جلمۀ ده  :ارائوه تعصوهای از آمووزشهوا نکوات
کلیدی در مورد تهکب ینیادی
یبرسی پایایی ر ایی ای یمیه آموزشوی نشوان داد
که میانگی اریانسهای هب سوازه از تووان د ضوبی
همبمیگی ( )R2یا سایب سازههوا ییشویب اسوت؛ ینوایبای
ر ایی اگبایی هب د مدل اندازهگیبی تأیید میشود.
یافتههای پژوهش
یب اسا یافیههوای جمعیوتشوناتیی 23 ،نهوب معوادل
16درصد یی  1تا  5سال سوایقه کوار 60 ،نهوب معوادل
26/6درصوود یووی  6تووا  10سووال 31 ،نهووب معووادل
18/9درصوود یووی  11تووا  16سووال 18 ،نهووب معووادل
11درصوود یووی  20تووا  19سووال  52نهووب معووادل
31/9درصوود یووا تب از  20سووال سووایقه کووار داشوویهانوود.
همچنی 18درصد معادل  31نهب دارای مدر کاردانی،
61/6درصوود معووادل  101نهووب دارای موودر لیمووانس،
18/3درصوود معووادل  30نهووب دارای موودر ارشوود
1/2درصد معادل  2نهب دارای مدر دکیبی یودهاند.
شات های پباکندگی تمایود مبکوزی میغیبهوای
پژ ه (دان ضمنی دان آفبینی) یه تهکی گوب ه
نوع آزمون در جد ل  2 1نشان داده شده است.
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جدول  .9ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پيشآزمون
متغير
دانش ضمنی

دانش آفرينی

گروه

گروه کنترل

گروه آزمایش

مؤلفه ها

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

دانش فنی

44/58

4/79

44/79

8/44

دانش ذهنی

47/44

4/85

49/58

4/47

اجتماعی سازی

44/79

4/98

47/47

4/99

بیرونی سازی

49/48

4/47

75/79

4/79

ترکیب

44/54

8/95

47/49

4/54

درونی سازی

49/84

8/48

49/99

4/98

نیای جد ل  1نشان می دهود کوه میوانگی نموبات
دان فنی ،دان ذهنی نموبه کود دانو ضومنی در
معلمووان در پووی آزمووون گووب ه آزمووای یووه تبتی و
 82/20 39/36 ،66/85در گب ه کنیوبل یوه تبتیو
 99/96 39/85 ،62/90اسوووت .همچنو وی میو وانگی

نمووبات اجیموواعیسووازی ،ییب نوویسووازی ،تبکیوو
در نیسازی در معلمان در پی آزمون گوب ه آزموای
یه تبتیو  30/63 36/86 ،20/66 ،32/19در گوب ه
کنیووبل یووه تبتی و 29/09 31/39 ،18/119 ،29/39
است.

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ پسآزمون
متغير
دانش ضمنی

دانش آفرينی

گروه

گروه کنترل

گروه آزمایش

مؤلفه ها

ميانگ ين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

دانش فنی

89/98

8/79

48/79

4/98

دانش ذهنی

44/78

4/55

45/99

4/49

اجتماعی سازی

49/99

4/79

44/75

4/99

بیرونی سازی

44/47

4/55

44/58

4/79

ترکیب

47/87

4/54

45/78

8/98

درونی سازی

49/44

4/99

44/79

8/75

نیای جد ل  2نشان می دهود کوه میوانگی نموبات
دان فنی ،دان ذهنی نموبه کود دانو ضومنی در
معلمان در پس آزمون گب ه آزمای یه تبتی ،50/96
 92/90 ،62/15در گب ه کنیبل یه تبتی 38 ،65/19
 83/19اسووووت .همچنووووی میووووانگی نمووووبات
اجیماعیسازی ،ییب نیسوازی ،تبکیو  ،در نویسوازی
نمبه کد دان آفبینی در معلمان در پسآزموون گوب ه
آزمووای یووه تبتی و 39/32 ،61/61 ،26/61 ،39/09
 160/61در گوووب ه کنیوووبل یوووه تبتیووو ،33/98
 130/69 33/90 ،38/95،23/85است.

پی از یبرسی معناداری تأثیب آموزش الگووی تهکوب
تعاملی یب میغیب دان ضمنی دان آفبینی ز اسوت
که پی شبم هوای تحلیود کو اریوانس ازجملوه نبموال
یووودن دادههووا همگنووی اریووانسهووا یبرسووی شووود.
یهالوریکه نیای آزمون گوالموگب  -اسومیبنو یوبای
یبرسی نبمال یودن داده ها نشوان داد کوه مقودار سوط
معناداری در ایو آزموون یوبای کلیوه میغیبهوا از 0/05
یزرگتب است لذا توزیع دادهها نبمال اسوت .همچنوی
یبای همگنی اریانسها از آزمون لوی اسیهاده شود کوه
یب اسا عد معناداری یبای میغیبهای دان ضومنی
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دان آفبینی م لهههای آنها ،شبم یبایبی اریانسهای
یی گب هوی نیوز رعایوت شوده اسوت گوب ههوا دارای
تجانس یوده همگ همیند .از سویی پی شبم دیگوب
تطوی یوودن همبمویگی میغیوب پوی آزموون میغیوب
مموویقد اسووت ک وه مقوودار  Fتعاموود میغی وب مموویقد
همپباش در میغیبهوای دانو ضومنی دانو آفبینوی
معنادار است موی تووان گهوت کوه همبمویگی میغیوب

همپباش ممیقد رعایت شده است .همچنی یب اسا
آزمون  Mیاکس ،مواتبیس هوای کو اریوانس میغیبهوای
ایمیه رعایت شده است؛ لذا یا توجوه یوه محقوق شودن
پی فبض ها ،می توان یبای تحلید فبضویه هوای زیوب ،از
تحلید کو اریانس چندمیغیبه اسیهاده کبد.
فبضیۀ ا ل :آموزش تهکب تعاملی یب دانو ضومنی
م لهههای آن در معلمان د رۀ اییدایی تأثیب دارد.

جدول  .8نتایج آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيره بر مقایسه مؤلفههای دانش ضمنی
آزمون

ارزش

F

درجه آزاد ی فرضيه

درجه آزاد ی خطا

سطح معناداری

پیاليی -بارتلت

9/494

5/457

8

449

9/997

المبدای ويلکز

9/945

7/799

8

475

9/997

اثر هتلینگ

9/494

7/575

8

478

9/997

بزرگ ترين ريشه خطا

9/494

77/557

4

789

9/997

نیای مشخصۀ آماری مبدای یلکوز نشوان داد کوه
اثب گب ه یب تبکی م لهه هوای دانو ضومنی معنویدار
است ( =0/92 ،F=9/100 ،P>0/001مبودای یلکوز)؛
ینایبای یا توجوه یوه معنواداری آمواره مبودای یلکوز،

میتواند از تحلید کو اریانس اسیهاده کبد .نیوای نشوان
داد که ضداقد یی یکی از میغیبهوای موورد یبرسوی در
یی د گب ه تها ت معناداری جود دارد.

جدول  .1نتایج تحليل کوواریانس چند متغيری روی نمرات پيشآزمون -پسآزمون دانش ضمنی گروه آزمایش و کنترل
متغير

مجموع مجذورات

درجه آزادی

م يانگ ين مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

دانش فنی

7497/594

4

487/789

75/784

9/997

9/484

دانش ذهنی

984/447

4

484/774

79/498

9/997

9/448

یب اسا داده های یه دست آمده از جد ل  ،6پس از
تعدید نمبات پی آزمون ،اثب معنیداری در عامود یوی
آزمودنیهای گب ه جود دارد .یهالوریکه نموبات نشوان
می دهد میانگی گب ه آزمای کوه در معوبض آمووزش
قبار گبفیهاند ،یهالور چشمگیبی افوزای داشویه اسوت.

ازای ر می توان نییجه گبفت که آمووزش الگووی تهکوب
تعاملی یب میغیب دانو ضومنی م لهوههوای آن توأثیب
دارد.
فبضیۀ د  :آموزش تهکب تعاملی یب دانو آفبینوی
م لهههای آن در معلمان د رۀ اییدایی تأثیب دارد.

جدول  .6نتایج آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيره بر مقایسه مؤلفههای دانشآفرینی
آزمون

ارزش

F

درجه آزاد ی فرضيه

درجه آزاد ی خطا

سطح معناداری

پیاليی -بارتلت

9/485

8/88

74

499

9/997

المبدای ويلکز

9/885

8/74

74

478/894

9/997

اثر هتلینگ

9/459

8/44

74

489

9/997

بزرگ ترين ريشه خطا

9/499

74/78

4

787

9/997
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نیای مشخصۀ آماری مبدای یلکوز نشوان داد کوه
اثب گب ه یب تبکی م لهوههوای دانو آفبینوی معنویدار
اسووت ( =0/65 ،F=5/93 ،P>0/001مبوودای یلکووز).
آزمون فوق قایلیت اسیهاده از تحلید کو اریانس را مجاز

شمبد .نیای نشان داد که ضداقد یی یکی از میغیبهای
مورد یبرسی در یی د گوب ه تهوا ت معنواداری جوود
دارد.

جدول  .5نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيری روی نمرات پيشآزمون -پسآزمون دانشآفرینی گروه آزمایش و کنترل
متغير

مجموع مجذورات

درجه آزادی

م يانگ ي ن مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

اجتماعی سازی

848/594

4

795/844

79/49

9/997

9/784

بیرونی سازی

478/477

4

744/794

78/45

9/997

9/444

ترکیب

7974/478

4

484/745

74/84

9/997

9/494

درونی سازی

7944/788

4

447/455

78/44

9/997

9/444

یب اسا دادهها یه دست آموده از جود ل  ،6پوس از
تعدید نمبات پی آزمون ،اثب معنیداری در عامود یوی
آزمودنیهای گب ه جود دارد .یهالوریکه نموبات نشوان
می دهد میانگی گب ه آزمای کوه در معوبض آمووزش
قبار گبفیهاند ،یهالور چشمگیبی افوزای داشویه اسوت.
ازای ر می توان نییجه گبفت که آمووزش الگووی تهکوب
تعاملی یب میغیب دان آفبینی م لهههای آن تأثیب دارد.
بحث و نتيجهگيری
هد پژ ه ضاضب تعیوی اثبیخشوی آمووزش الگووی
تهکب تعاملی یب دان ضومنی دانو آفبینوی معلموان
د ره اییدایی یود.
یافیه پژ ه نشان داد که الگوی تهکوب تعواملی یوب
دان ضمنی معلمان تأثیب دارد یاعوث افوزای دانو
ضمنی در آنها میشود .ای یافیه یا نیوای پوژ ه هوای
نگوینووول ( Nguynulln & Nguynulln,
نگوینووول
جهبسوون ( Wallace & Jefferson,
 )2017ا
 )2013مطایقت دارد .یهالوریکه دان ضمنی هبچقودر
ییشیب یاشد توانایی آنان نیز در تصومی گیوبی ،پوذیبش
ممکولیت پیامدهای تصمی گیبی افوزای موییایود
نیز تماید یه تشبی دان ضمنی یب رفیار ممویقی یوه
میزان ییشیبی نمبت یه رفیوار غیبممویقی اسوت یوب
نق اساسی دان ضمنی در ضوزه فنوا ری االععوات

ارتباالات تأکید داشویند ( Nguynulln & Nguynulln,

 .)2017مهارت ها راهببدها ،از اعمال اصلی تهکب اسوت
که معلمان یبای پب رش تقویوت تهکوب فباگیوبان یایود
آنها را مورد توجه قبار دهنود .ر انشناسوان شوناتیی
میخصصان تعلی تبییت از سالها پوی ر شهوایی را
تجویز کبده اند که یه سیلۀ آنهوا مویتووان مهوارتهوا
راهببدهووای شووناتیی را آموووزش داد یووا در ضووم
آموزش های رسمی تقویت کبد که الگوی تهکوب تعواملی
یهعنوان ی ر ش آموزش میتواند در ای زمینوه نقو
مهمی داشویه یاشود ( ;Janhonen & Johanson, 2011
.)Monteiro, et al, 2009
در تبیی ای یافیوه موی تووان گهوت کوه یوب البوق
نظبیه های فباشناتت ،هد اساسی نظبیوه فباشوناتت
کم یه فباگیب یبای اندیشیدن پوب رش مهوارت فکوب
کبدن است .معلمان یبای تدریس م ثب در کوع در ،
یه درکی فزاینده از یادگیبی شیوه قوع آن نیاز دارند.
ای در ا ب شامد دان میشود ثانیاب کاریبد آنهوا در
فبایند تدریس میشوود ( .)Zamani, 2013دانو تنهوا
محصور در دان های نظبی نمیشود؛ یلکوه دانشوی کوه
مبنای عمد ی معل قبار داده میشود شوامد تجوارب،
مهارتها ،دیدگاههای کاری ،نظا ارزشی ذهنوی در ن
فبد میشود که یه شدت رفیار عملکبد را تحوت توأثیب
قبار میدهد .ازآنجاکه دان ضمنی نوعاب فوبدی اسوت
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ارتبووام مموویقی یووا مهووارت دارد زمینووهموودار اسووت
میتواند یا آموزش تهکبات سط یوا یوه سومت عملوی
یودن گبای پیدا کند تا اینکه تکوریگبا یاشد .یا ایجواد
ی محیط آموزشی جذاب یبای تدریس تهکوبات سوط
یووا نحوووۀ اسوویهاده از آن فبهنووگسووازی درزمین وۀ
تشویق افباد یه ایجاد دان ضمنی میتوان موقعیتهای
موفقیتآمیزی یبای تمهی دان ایجاد کبد ( Wallace
.)& Jefferson, 2013
ر شهای یهکارگیبی تهکبات سط یا مانند الوفان
مغزی می تواند تأثیب زیوادی یوب ییون هوا مشوهودات
مبیوم یه دان ضمنی گب هی یاشد که دان شخصوی
فووبد در تووعل گهووت گووو ،تعووامعت ر درر  ،منوواظبه
مباضثه ،تمهی تجارب مشاهده جبیان موییایود یوه
دیگبان انیقال مییاید .اشیبا دان  ،زمینه یبتورد آرا،
شکد ینودی د یوارۀ آنهوا ظهوور ایوده هوای جدیود یوا
تبکی یندی میها ت را فوباه مویکنود یوه توسوعه
تکامد دان ضمنی منجب مویشوود ( Cargas & et al,
 .)2017دان ضمنی سوط نامحموسوی از در اسوت
که ایباز آن یا کلمات اغل دشووار اسوت ،کوامعب در فوبد
نههیه است در تجبیوه تموبی ریشوه دارد ،از البیوق
اجبای ماهبانه ییان می شود یه سیله تلمذ کارآموزی
مشاهده انجوا اشوکال یوادگیبی منیقود مویشوود.
یادگیبی ضی کار که عامد مه جوذب دانو ضومنی
است .دان آشکار دان ضمنی دارای ارزش اقیصادی
میها تی همیند .دان آشکار یوهالوور نموبی کو ارزش
است زیبا ای دان غیبشخصی یوده انیقال آن توسط
کارکنان دیگب از البیوق فو آ ری االععوات ،یوه راضیوی
امکووانپووذیب اسووت .در مقایوود دانوو ضوومنی ،از نظووب
اقیصادی گبانتب یاارزشتب است ،چون یا فعالیوتهوای
مشارکیی ،مشاهده رفیار تما ممویقی یوا افوباد ،در
ارتبام است که یا راههای یمیار پیچیده ،تعامد یبقوبار
دان کارکنوان را شناسوایی مویکنود .تشوبی دانو
ضمنی در افباد یا تمایود قوویتوب نیوز یایمویی یوهالوور
ممیقی یا رفیار دان ضومنی رایطوه داشویه یاشود کوه

یهنویۀ تود یاید یوب رفیوار دانو آشوکار اثبگوذار شوود.
تجبیۀ معلمان نق عمدهای در فبایند یادگیبی
دان
دارد ()Saade, Morin & Thomas, 2012؛ ینووایبای
آموزش الگوی تهکب تعاملی مثد تهکوب توعق نقادانوه
میتواند دان ضمنی را در معلمان افزای دهد.
یافیه دیگب پژ ه نشان داد که الگوی تهکب تعواملی
یووب دانو آفبینووی معلمووان تووأثیب دارد یاعووث افووزای
دانو آفبینووی در آنهووا موویشووود .ای و یافیووه یووا نیووای
پژ ه های پبی کوارپوا ()Perry & Korpova, 2017
همکواران ( )Cargas, et al, 2017مطایقوت
کارگا
دارد .یه الووریکوه در پوژ ه توود نشوان دادنود کوه
آموزش مهوارت هوای تهکوب انیقوادی توعق ،آمووزش
تلهیقی تهکب انیقادی تعق ،تهکب آموزش مهارت هوای
یهکارگیبی تهکوب سوط یوا  ،یوادگیبی مهوارتهوای
فنا ری االععات ،یین راهبوبدی ر ضیوۀ یوه کوارگیبی
دان یاعث دانو آفبینوی تلوق دانو نوو مویشوود
( .)Perry & Korpova, 2017ای یافیه یا نیای پژ ه
نجاتیان ،قاسمی میب غهوری ( & Najatian, Ghasemi
 )Mirghafori, 2016هممو است که یادگیبی اعیمواد
تأثیب مثبیی یب تلق دان دارد قوی تبی توأثیب را یوب
م لهه در نیسازی میگوذارد .یوهالووریکوه یوادگیبی
اعیماد از م لهههوای مهو تأثیبگوذار یوب پیوادهسوازی
فبایند تلق دان است.
دان
در تبیی ای یافیوه مویتووان گهوت کوه دارا یوودن
معلمان از تهکب تعاملی یهکارگیبی آن میتواند فبصوت
مناسبی را یه جود آ رد توا یوا تلوق دانو ییواننود یوا
شناتت هب چه ییشیب از محیط پیبامون در نیازها
تواسیههای دان آموزان تود را یاری دهند یب اسا
آن ،ر شها ر یههای جاری تود را کاراتب اثبیخ تب
نمایند .از تلق دان جدید می توان نیایجی چون یهبود
کیهیت تصمی گیبی هوا ،ایجواد سوبمایه هوای نامشوهود
عمومی ،توسعۀ دان عمومی کارکنان افوزای سوط
اعیماد رضایتمندی نمبت یه سازمان را دریافت نموود
( .)Wiig, 2002در تبیینی دیگب میتوان گهوت در الوی
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فبآیند تلق دان  ،دان ضمنی صبی افباد اضدها
تمهی تبکی میشوند در ای راسویا ،ارزش دانو
یژه که اغل از مشارکت یا همکواران دیگوب سبچشومه
می گیوبد دارای اهمیوت ییشویبی مویشوود .توجوه یوه
فبایندهای تلق دان موضوعی اسوت کوه کمیوب موورد
توجه قبار گبفیه است .یا توجه یه اینکه یبای یوا یوبدن
تلق دان  ،عوامد م ثب مورد نیواز آن یایود شناسوایی
مووورد توجووه قووبار گیووبد .یافیووه پژ هشووی ضقیقووی،
پهلووانیقموی سوعدی ( & Hagigi, Pahlavanigomi
 )Sadi, 2012نشان داد که پی نیاز تلق دانو ؛ نیوت،
چنودگانگی دانو اسوت کوه
اسیقعل ،افز نگی دان
چنی عواملی پی نیاز موفقیت فبآیند تلوق دانو در
سازمان همیند .در تبیی ای یافیه پژ هشوی مویتووان
گهت که سازمان آموزش پب رش یاید شوبایطی را یوبای
معلمووان فووباه کنوود تووا افووباد ییواننوود اسوویقعل در
یهکارگیبی تهکب داشویه یاشوند یوا یبگوزاری جلموات
تبادلنظب تجبیههای افباد در الی ای جلمات افز نگی
در دان را تقویت کند (.)Hagigi & et al, 2012
ای پژ ه یا محد دیت هایی مواجه یوود .پوژ ه
ضاضب امکان پیگیبی ارسی پیامدهای اجوبای یبناموه
مداتلهای در یلندمدت را نداشت؛ لذا پیشنهاد مویشوود
در پووژ ه هووای یعوودی یووهجووای ی و پووسآزمووون ،از
پسآزمونهای میعدد در فاصلههای زمانی میها ت یهوبه
گیبند تا پایداری اثب آموزش ییشیب آشکار گبدد .یب ایو
اسا  ،ازآنجاکوه در آینوده کوار یوا دانو ییشویبی در
سازمان ها ییشیب تواهد شد ،توصیه میشود معلموان یوا
یه اشیبا گذاشی تهکبات سط یوا ی توود ،ییواننود
یهصورت گب هی تودریس کننود کوه یوه تلوق دانو
نوآ ری منجب میشود .همچنی پیشنهاد میشود جایگاه
پب رش تهکبات سط یوا در فباینود یبناموه درسوی در
د رههووای مخیلووف تحصوویلی مووورد توجووه قووبار گیووبد.
پیشنهاد میشود یبای آموزش تهکب تعواملی موییایموت
راهببدهای منظ تبی یه منظور یادگیبی تجزیه تحلیود،
ارزشیایی در نظب گبفیه شوود .ازآنجاکوه رشود
تبکی

تهکب در جامعه یهالور ینیوادی جوامع ممویلز جوود
زیبسوواتتهووای مخیلووف تووعش نهادهووای آموزشووی،
اجیماعی ،سیاسی فبهنگی است ،یه نظب میرسد نظا
آموزشی ما عع ه یوب تبییوت معلموان کارآمود ،نیازمنود
همهجانبه نهادهای مخیلف یاشود توا فبصوت ز یوبای
عملووی کووبدن تهکووبات سووط یووا در جامعووه در
ممیقی پیامدهای آن فباه گبدد.
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