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Introduction
The emergence of new crises in recent decades (like coronavirus pandemic)
has created a situation in which it is difficult to predict the future. Learnerss
must be equipped with problem-solving tools to deal with emerging situations.
Schools and universities must become knowledge-building communities. Rapid
collaborative knowledge building (RCKB) is effective strategy for overcoming
crisis and solving emerging problems. The focus of knowledge-building
communities is on developing collective knowledge and improving learners'
problem-solving skills.

Method
The purpose of this study was to develop a rapid collaborative knowledge
building model to encounter emerging situations according to Scardamalia,
Bereiter, and Stahl perspectives. Forty mechanical engineering students (8
groups) voluntarily participated in a time overcoming race designed by Yazd
university's mechanical engineering professors. Students encountered an
emergent problem on the day of the competition (which involved building a
boat to carry at least one kilogram in the shortest possible time, and over the
course of the long haul). Specific equipment and limited time were provided
equally to all teams to examine the process of rapid collaborative knowledge
building. After the competition (5 hours), the results were announced, the 3
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groups were named as successful and the other groups were named as
unsuccessful. The qualitative method of grounded theory was used.
Qualitative data were collected from focus group interviews, observations
and scientific resources (scientific documents). Grounded theory was
developed based on data triangulation.

Results
By categorizing the concepts, sub-categories and the discovery of the core
categories, using data triangulation, RCKB in emergent situation as core
phenomenon and the relations between categories emerged in the form of a
paradigmatic model that included the causal conditions (6 categories:
planning, idea storming, creativity, holding a maneuvers, preparation of
responsible institutions, utilizing the power of specialists), and the
consequences (3 categories: success in solving the emerging crisis, transform
knowledge in to hardware or software, combination of intelligence, knowledge
and artificial intelligence in the production of robots), contextual conditions (3
categories: positive perfectionism, achievement motivation, and time
limitation), the strategies (4 categories: utilization of hardware and software
tools, time management, communication, and speed in completing the
mission), and the environmental conditions (3 categories: sudden occurrence
of crisis, equipment limitations, and chaotic situation).

Conclusion
Based on studies reviewed by researchers, the process of RCKB in Iran,
does not have a native model. Thus, by RCKB in a limited time and in an
emerging situation, can be produced tools to encounter emerging situations,
as well as, to solve the emerging crisis.
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الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیتهای
نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد
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هدف پژوهش حاضر تدوين الگوی ساخت سريع دانش مشارکتی در مواجهه دانشجويان با
موقعيت نامعين بر اساس نظريات اسکارداماليا ،برايتر و استال بود .چهل دانشجوی مهندسی مکانيک
(در قالب هشت تيم پنج نفره) بهصورت داوطلبانه در مسابقه غلبه بر زمان که توسط اساتيد گروه
مهندسی مکانيک دانشگاه يزد طراحی شده بود ،شرکت کردند .دانشجويان در روز مسابقه با مسئله
جديدی (ساخت قايق بادی برای حمل حداقل يک کيلو بار در کوتاهترين زمان و طی بيشترين مسافت)
مواجه شدند .وسايل مشخص و زمان محدودی به صورت مساوی در اختيار همه تيمها قرار گرفت تا
فرآيند ساخت دانش مشارکتی سريع بررسی شود .پس از انجام مراحل ساخت در بازه زمانی پنج
ساعت و انجام داوری توسط استادان گروه مکانيک ،سه گروه بهعنوان موفق و پنج گروه ديگر بهعنوان
ناموفق نامگذاری شدند .روش پژوهش کيفی نظريه داده بنياد بود .الگوی داده بنياد بر اساس کدگذاری
(باز ،محوری و انتخابی) دادههای حاصل از مصاحبه گروههای کانونی ،مشاهده و منابع علمی تدوين
شد .نتايج نشان داد که ساخت سريع دانش مشارکتی به عوامل :ارتباطات ،سازماندهی تيم ،بهرهگيری از
ابزار ،برنامهريزی و ايدهپردازی ،انگيزش کسب پيشرفت ،کمالگرايی و مديريتزمان بستگی دارد.
کلید واژگان :ساخت سريع دانش مشارکتی ،موقعيت نوظهور ،اجتماعات دانش ساز ،دانشگاه يزد
 استاديار گروه علوم تربيتی دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
 مهندس مکانيک و کارشناس ارشد روانشناسی تربيتی (نويسنده مسئول) ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربيتی ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
 .دانشيار گروه مهندسی مکانيک ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
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مقدمه
افزايش دگرگونیها در دهههای اخير و ظهور پياپی مسائل جديد ،وضعيتی را ايجاد کرده که
پيشبينی آينده در دنيای پرتحول امری دشوار و گاه غيرممکن است (.)Halsapple, 2014
بحرانهايی مانند زلزله بم و شيوع جهانی ويروس کرونا رخ میدهند که مسبوق به سابقه نيستند
تا بتوان راهکارهای مواجهه با آنها را پيشبينی کرد .متخصصان سه مرحله را برای مديريت
بحران مشخص کردهاند :الف) آمادگی قبل از بحران (تنظيم برنامهها ،پيشبينی امکانات)؛ ب)
پاسخگويی به بحران و امدادرسانی جهت به حداقل رسيدن تلفات؛ ج) بازسازی پس از بحران
( ،Elliott and Eboiss (2007) .)Karimi Afshar, 2006موفقيت در بحران را منوط به طراحی
درست ،ارزيابی دقيق و عکسالعمل سريع دانستهاند .برای نمونه ،Saeedi Rezvani (2003) ،به
سردرگمی جدی اداره آموزشوپرورش در زلزله بم اشاره نموده که بهجز بازگشايی مدارس،
برنامه خاصی برای حمايت نظامدار از دانشآموزان آسيبديده وجود نداشته است.
از اينرو مديران و متخصصان بايد به دانش و ابزارهای حل مسئله برای مواجهه با
موقعيتهای نوظهور مجهز باشند .مدارس و دانشگاهها بايد به اجتماعات دانشساز 2تبديل
شوند چون برای درک صحيح مسائل واقعی جهان و اتخاذ اقدام مناسب برای مواجهه با آن
ناچار به مسلح کردن ذهن به ديدگاههای تازه هستيم (.)Rosenhead & Mingers, 2012
متأسفانه بين دانش و مهارتی که دانشجويان ياد میگيرند ،با دانش و مهارتهای موردنياز
جامعه و بازار کار ،شکاف بزرگی وجود دارد .دانشجويان زندگی خود را در دنيايی
پرجنبوجوش ،چندوجهی و مبتنی بر فناوری سپری میکنند ( .)Greenhill, 2010تا ابتدای
قرن بيستويکم ،نظامهای آموزشی به ارائه دانش و مهارتهای سوادآموزی و حساب کردن
میپرداختند ( .)Care & Anderson, 2016پيشرفتهای فناوری و ارتباطات ،اطالعات را در
قرن بيستويکم بهطور گسترده و به راحتی قابل دسترس کردهاند .نظامهای آموزشی بهمنظور
پاسخگويی به تغييرات فناورانه ،طيفی از مهارتها را به دانشآموزان ارائه میدهند که نه تنها
بر شناخت ،بلکه بر ويژگیهای شناختی ،اجتماعی و هيجانی متمرکزند (

& Brynjolfsson

 .)McAfee, 2014اجتماعات دانشساز (دانش را در پاسخ به يک مسئله در فضای اجتماعی
خلق و از آن استفاده میکنند) بايد جايگزين توليد انفرادی دانش گردد .ساخت سريع دانش
1- knowledge building communities
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مشارکتی 2به عنوان يکی از مهارتهای مهم قرن بيستويکم ،در محيطهای پويا و ديناميک
قابلاستفاده است ( .)Looi, 2008ساخت دانش مشارکتی روش کارآمدی برای حل مسائل نوظهور
است که به معنای شکلگيری دانش گروهی متناسب با مسئله در همان بافتار است (

Bereiter,

 .)2002ساخت دانش بهعنوان يک نوآوری نظری ،آموزشی و فنّاورانه ،بر نياز قرن بيستويکم برای
ايجاد خالقيت توسط دانش متمرکز است ( .)Scardamalia & Bereiter, 2010ايجاد دانش
مشارکتی ارتقاء اثرات متقابل توليدی و الگوهای خاص در تعامل ها را پشتيبانی میکند ( Duvall et

 .)al, 2020در جامعه اطالعاتی ،دانش از يک هدف يا شیء که مردم با آن سروکار دارند ،به وجود
میآيد (  .)Gilbert & Driscoll, 2002ساخت سريع دانش مشارکتی که در بستر فعاليتهای
گروهی معنا پيدا میکند ،بهعنوان شيوهای نوين برای طراحی محيطهای يادگيری سازندهگرا و
مشارکتی ابداعشده است ( .)Looi, 2008اين مدل از ساخت دانش مشارکتی ،چارچوب مفهومی
طراحی محيطهای پويا و فرآيندمحور آموزشی مانند محيط نرمافزاری 8را مهيا میکند
( .)Scardamalia & Bereiter, 2006, 2010مفهوم ساخت دانش در زمينههای کسبوکار ،اقتصاد،
مديريت دانش و فنّاوری آموزشی وارد شده است (.)Park & Park, 2018
ساخت سريع دانش مشارکتی ،از طريق آمادگی برای کارگروهی و مشارکت اجتماعی در
مدارس و دانشگاهها شکل میگيرد و نتيجه همافزايی دانش اعضای گروه است ( Yazdanpour,

 .)2010تمرکز اصلی فعاليتها در اجتماعات دانشساز بر توسعه دانش جمعی و بهبود مهارت
حل مسئله يادگيرندگان است .در مدل ساخت دانش مشارکتی ) ،Stahl (2000دانش با ماهيتی
پويا ،مدام توسط اعضای گروه بازسازی میشود (.)Gilbert & Driscoll, 2002
ساختن گرايی اجتماعی 3از جديدترين ديدگاههای شکلگيری دانش است که باور دارد
واقعيت اجتماعی بهوسيله افرادی که در آن مشارکت دارند ساخته میشود .در اين رويکرد
نقش عوامل و فرآيندهای شخصی و اجتماعی در تعامل با بافتار يادگيری برجسته است.
)Melzner et al, (2020دريافتند که گروههای خودسازمانده ،روند يادگيری مشارکتی خود را
در مواجهه با انواع مشکالت تنظيم میکنند .اين باور ريشه در نظريه ساختنگرايی ،Piaget
نظريه فرهنگی -اجتماعی  ،Vygotstkyنظريههای يادگيری مبتنی بر مردمشناسی ،و فلسفه
)1- Rapid Collaborative Knowledge Building (RCKB
)2- Computer Supported Intentional Collaborative Learning Environment (CSICLE
3- social constructivism
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نسبیگرا و نقش مهمی در تحول روشهای آموزش مشارکتی 2دارد (.)Kareshki, 2010
اگرچه در خالل نيمقرن گذشته تالشهای فراوانی برای درگير ساختن يادگيرندگان به
کاوشهای اصيل به عملآمده است ،اما به ادعای  ،Bereiterاين تالشها فاقد پويايی الزم برای
ساختن دانش بودهاند .به بيان  ،Popperتأکيد اين تالشها بر جهان اول ،يا جهان طبيعی و
جهان دوم ،يا جهان ذهنی دانشآموزان بوده است ،اما از جهان سوم ،يا همان جهان نظريهها و
سازهها که هدف و موضوع ساختن دانش در آزمايشگاهها و تاالرهای همايش هستند ،غفلت
شده است .دستاوردهای پروژه «محيطهای يادگيری مبتنی بر کامپيوتر» ،نشان میدهند که
کودکان در جهان سوم فعاليت میکنند ( .)Palmer, 2012مطالعات فعلی در ساخت دانش
مشارکتی 8بر فرآيندهای يادگيری و ايجاد دانش در بين اعضای گروه متمرکز است و اين
تمرکز بهتدريج از تحليل نتايج يادگيری به مطالعه شرايط مؤثر بر يادگيری مشارکتی و درک
فرآيندهای مؤثر تغيير جهت داده است .البته فقدان تئوری جامعی در مورد فرآيندهای درگير در
ساخت دانش مشارکتی وجود دارد ( .)Stahl, 2000طبق يافتههای

Elahi, Naseri, Hasanzadeh,
3

) ،and Rouhani (2016ده شاخص برتر در خلق و اشاعه دانش در سازمان عبارتند از :پادکست ،
اجتماعات يادگيرنده ،4ويکیها ،تعامالت اجتماعی ،5وبالگها ،شبکههای اجتماعی ،6گوناگونی
فرهنگها ،تنوع تجارب ،فرهنگ جمعی و ابزارهای جستجوی هوشمند.
ارزيابی عملکرد مديريت دانش سازمانهای مؤثر در فرآيند مديريت بحران مقصدهای
گردشگری اردبيل توسط ) Ebrahimi and Sokhandan (2017نشان داد که وضعيت مديريت دانش
و تمامی مؤلفههای آن نامطلوب و ضعيف است .بر اساس نتايج مصاحبهها و مستندات
جمعآوریشده در طول ترم در يک مطالعه کيفی در دانشگاه فلوريدا توسط

Gilbert and Driscoll

) ،(2002شرايط الزم برای محيط يادگيری مبتنی بر ساخت دانش مشارکتی عبارتند از :داشتن هدف
اجتماعی معتبر ،استفاده از گروههای همکاری ،انتخاب شخصی واحدهای درسی و تصميمهای
گروهی برای ايجاد مالکيت يادگيری و استفاده از ابزارهای فنّاوری برای تسهيل ارتباطات .نتايج
collaborative learning
)Collaborative Knowledge Building (CKB
podcast
learning communities
social interactions
social networks
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مطالعه ) Singh, Hawkins and Whymark (2007درباره مدل جامع ساخت دانش مشارکتی
عبارتاند از :تفکر تأملی مشترک باعث رشد منطقه تقريبی رشد فردی و گروهی میشود و
اثربخش بودن نظريه فعاليت ،بهعنوان يک ابزار تحليلی ،با تشويق و توسعه جوامع مجازی از
ساخت دانش مشارکتی پشتيبانی میکند Nielek and Wawer (2014) .با استفاده از دستگاههای
ارتباطی مبتنی بر وب در حل مسئله مشارکتی ،عمليات نجات يک چترباز لهستانی با کمک شبکه
 Kiteforumو چگونگی سازماندهی چنين عملياتی در اينترنت با همکاری مردم را در زمان محدود
بررسی کردند .نتايج نشان داد که در چنين شرايطی مردم از ابزارهای آشنا و موجود در جامعه
استفاده میکنند و حفظ بسيج مردمی ،تشويق مردم به اشتراکگذاری افکارشان از طريق وب ،تهيه
فهرستی از منابع و مهارتهای الزم برای افراد داوطلب و ارتباط اطالعات با منبع ،ترجمه و انتشار
اطالعات از طريق شبکه  KFضروری است Lu and Lin (2017) .در بررسی تأثير راهبردهای حل
مسئله مشارکتی مبتنی بر شبيهسازی شبکههای کامپيوتری بر عملکرد يادگيری دانشجويان دريافتند
فعاليتهای آموزشی که راهبرد حل مسئله مشارکتی را با آموزش بهوسيله شبکه کامپيوتری ادغام
کرده بودند برای دانشجويان سودمندتر است .مرور پژوهشهای انجامشده در داخل نشان میدهد
که پژوهشی در حوزه  RCKBانجام نشده ولی در پژوهشهای خارجی RCKB ،يکی از روشهای
مطرح تدريس فعال است (.)Looi, 2008
رشـتههای مهندسـی ،به دليـل تلفيـق مهـارت ،تجربـه و دانـش ذاتـاً به قابليت اجرای فرآيند
ساخت دانش سريع و مشارکتی و تبديل آن به دستاورد ملموس برای حل بحران نزديک است.
بنابراين با ساخت دانش سريع مشارکتی در زمان محدود و در وضعيت نوظهور میتوان دانش را به
دست ساختهای برای حل مسئله تبديل نمود .بر مبنای مطالعات انجامشده ،فرآيند ساخت دانش
مشارکتی در در زمانهای بحرانی کشور ،فاقد مدل بومی است و تحقيقات انجام شده در ايران از
فرآيندهای مؤثر در ساخت سريع دانش مشارکتی غفلت داشتهاند .پژوهش حاضر با شبيهسازی
شرايط ،به دنبال بررسی فرآيندهای منجر به موفقيت در ساخت سريع دانش مشارکتی در موقعيت
نوظهور و ارائه نظريه داده بنياد است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش کيفی از نوع نظريه داده بنياد سيستماتيک و جامعه آماری شامل شرکتکنندگان
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حاضر در مسابقه بودند .موقعيت ناگهانی (طراحی و ساخت يک قايق بادی) برای دانشجويان
شرکتکنند ه توسط اساتيد مهندسی مکانيک دانشگاه يزد ايجاد شد .معيارهای امتيازدهی،
استحکام سازه ،زيبايی سازه ،حمل يک کيلوگرم بار در کمترين زمان و طی بيشترين مسافت در
چهار نوبت تست بود .وسايل سختافزاری و امکانات نرمافزاری گروهها (استفاده از اينترنت،
نرمافزارهای مهندسی ،سؤال تلفنی از اساتيد و افراد بيرون از دانشگاه) يکسان بود .با اعالم
فراخوان مسابقه ،تيمهای دانشجويی ثبتنام کردند .دانشجويان خودشان اعضای گروه را
انتخاب میکردند .حجم نمونه 40 ،نفر ( 36پسر و  4دختر ،در محدوده سنی  29تا  83سال) از
دانشجويان مهندسی مکانيک دانشگاه يزد داوطلب شرکت در «مسابقه غلبه بر زمان» بودند ،که
در قالب  2گروه  5نفره ،در زمان محدود ( 5ساعت) به رقابت پرداختند .اين مسابقه با
مشارکت دانشکدههای روانشناسی و مهندسی مکانيک برگزار شد .پس از پايان طراحی و
ساخت ،دانشجويان در استخر دانشکده ،به تست دستساختههای خود پرداخته و استادان
امتيازدهی را انجام دادند .با توجه به معيارهای مسابقه ،سه گروه اول ( 25نفر) با بيشترين امتياز
به عنوان موفق و پنج گروه ديگر ( 85نفر) به عنوان ناموفق معرفی شدند.

ابزارهای پژوهش

دادههای مورد نياز با استفاده از مشاهده گروهها در حين فرآيند ساخت و مصاحبه نيمه-

ساختار يافته (طرح عملی گروههای کانونی کروگر و کاسی؛ )Mohammadpour, 2012
جمعآوری شد .مصاحبه با روش نمونهگيری هدفمند ،با  3تيم دارای باالترين امتياز و  8تيم با
کمترين امتياز ( 85نفر) طی دو هفته پس از مسابقه توسط پژوهشگر (نويسنده مسئول) برگزار و
بهصورت صوتی ضبط شد .در نهايت عالوه بر مشاهده و مصاحبهها ،از پيشينه علمی  ،RCKBبا
تکنيک مثلثبندی( 2منابع چندگانه )8برای تدوين نظريه داده بنياد استفاده شد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در تحليل دادهها از روش کدگذاری نظری ) Graneheim and Lundman (2004استفاده
شد .بالفاصله بعد از هر مصاحبه محتوای آن با دقت تايپ شد .بعد از پياده کردن ،مصاحبهها
1- triangulation technique
2- multiple resources

الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیتهای نوظهور بر ...

1

چندين بار خوانده شد تا فهم کلی از گفتههای دانشجويان به عمل آيد .واحد اصلی تحليل
برای کدگذاری ،مفاهيم بودند .مفاهيم از طريق عنوانگذاری ،بهطور مستقيم از رونوشت
مصاحبه شرکتکنندگان (کدهای زنده) و با توجه به موارد مشترک کاربرد آنها ،ايجاد شدند.
سپس ،کدهای اوليه استخراج و بر اساس شباهتها کدها در دستههای همگون طبقهبندی شد.
سعی شد درون طبقات بيشترين همگونی و بين طبقات بيشترين ناهمگونی وجود داشته باشد
تا دادهای در درون دو طبقه قرار نگيرد .نسخههای پيادهشده مصاحبهها برای يافتن مفاهيم
واحدهای سازنده تئوری يا برچسبهای ذهنی جداگانه به پديدهها-؛ مقولههای اصلیطبقهبندی مفاهيم سازنده پديده در سطحی باالتر-؛ و مقولههای فرعی -مفاهيم مرتبط با يکمقوله به همراه توضيحات و مشخصات بيشتر ،)Taghavi, 2013( -مورد بررسی قرار گرفتند.
بهمنظور اطمينان از دقيق بودن يافتهها از ديدگاه نويسنده مسئول ،برخی از مشارکت
کنندگان گزارش نهايی ،فرآيند تحليل و مقولههای بهدستآمده را بازبينی کرده و نظر خود را
در ارتباط با آنها ابراز داشتند .همکاران اين تحقيق ،به بررسی يافتهها و اظهارنظر درباره آنها
پرداختند .هنگام تحليل دادهها ،انسجام پاسخهای شرکتکنندگان در متنهای پيادهشده در
سطوح مختلف بررسی شد که نشانگر قابليت اعتماد ،دقت و کاربردپذيری است.
مالحظات اخالقی پژوهش عبارتند از :پيش از شروع مسابقه ،داوطلبان از روش اجرا مطلع
شدند ،نتايج در صورت تمايل برای آنها تفسير شد ،شرکت در مسابقه برای آنها رايگان بود.

یافتهها
 647کد اوليه در هفده مقوله فرعی و هفت مقوله اصلی بيانگر فرآيندهای مؤثر در ساخت
سريع دانش مشارکتی در مواجهه با موقعيت نوظهور در گروههای موفق (جدول  )2و
گروههای ناموفق (جدول  )8هستند.
الف) مقوله اصلی ارتباطات :شامل دو مقوله فرعی :آشنايی اوليه و جو حاکم بر گروه است.
در مقوله آشنايی اوليه ،دانشجويان به هم اتاقی ،دوست ،هم رشته ،و آشنايی از طريق شرکت در
پروژههای کالسی اشاره کردند .جو حاکم بر گروه موفق تعامل توأم با پذيرش اختالفنظر،
ارتباطات سازنده و اعتماد جمعی بود ،اما در گروه ناموفق ،تعامالت بيشتر در راستای حفظ روابط
دوستانه بود ،از اينرو موقع اختالفنظر ،از موضع خود کوتاه آمده و تسليم مرجع قدرت میشدند.
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Table 1. Results of open coding and core and subcategories in successful group

مقوله
اصلی
ارتباطات

ساختار
تيمی

بهرهگيری
از ابزار

برنامهريزی
و
ايدهپردازی

انگيزش
کسب
پيشرفت

مقوله
فرعی

نمونه هایی از کدهای اولیه

آشنايی اعضای گروه  -A22ارتباطات قبلی  -A54آشنايی قبل از کار تيمی
آشنايی اوليه
 -A55زندگی خوابگاهی  -A56آشنايی اوليه C86
جو حاکم همگرايی آرا  -A8مشورت  -A67عدم تعصب در گروه  -A72پذيرش اختالف
بر گروه نظر  -A92جو محترمانه گروه  -B28آزادی در ارائه نظرات کارگشا -B39
مديريت درک تساوی شرايط همه  -A38نپرداختن به جزئيات  -A34محدوديت ابزار-A40
اقتضايی بررسی شرايط اوليه  -A98توجه به رقبا  -A280توجه به شرايط بحرانی -B72
تقسيم ايفای نقش همه اعضا  -A76تمرکز بر مسئوليت  -B40تشکيل خرده گروه
وظايف  -B59گردش نقشهای گروهی  -B276تقسيم کار بر اساس توانايی B223
رهبری اطمينان نسبی به رهبر  -A60اعتماد به تصميم رهبر  - A68عدم فرد گرايی رهبر
گروه  -A66فصل الخطاب بودن حرف رهبر  -A73تشابه رهبری با کاپيتانی -A74
مديريت دلسرد نشدن  -A77تالش مجدد پس از شکست  -A23تفکر هنگام شکست
هيجانات  -B96گشودگی نسبت به مسائل  -B1205مديريت هيجانات -B245
ترکيب
استفاده از افراد خالق در گروه  -B4بهرهگيری از فرد باتجربه  -B6انتخاب افراد
تيمی
بر اساس توانايی  -B22چينش مناسب اعضاء  -B220گروه مختلط B286
مناسب
تجربه کار آشنايی با شرايط کار گروهی  -A58تجربه کار تيمی مشترک  -A53تجربه کار
تيمی در دوران تحصيل  -A224داشتن تجربه در عمل -B222
تيمی
بهرهگيری مناسب از ابزار  -A47هدفمندی در بهرهگيری از ابزار -A49
ميزان
استفاده از کمبود وسايل  -A200روش مناسب جستجو و تحقيق  -A226فراوانی
کليدواژهها -A229
ابزار
برخورداری از استراتژی مناسب در لحظه  -A2دنبال سادهترين و کاربردیترين
ايدهپردازی
راهحل  -A20چند قسمت کردن مسئله  -A25ايدهپردازی قبل از عمل -A29
قبل از عمل
استفاده از تقريبات  -A207پااليش ايده  -B52مکتوب کردن نظرات -B222
تأثير کم تخصص و دانش زياد در موفقيت  -A6خالقيت در طراحی -A44
خالقيت خالقيت  -B50تغيير الگوی قبلی  -B78خالقيت در کاربرد ابزار  -B94لزوم
خالقيت  -C38تجربه دست اول  -C33طراحی پلن کار -B62
تمهيدات پيش از مسابقه  -A50پيشبينی موقعيتهای ممکن  -A52حساب شده
برنامهريزی
بودن مراحل  -B22برنامهريزی قبل از ساخت  -B76تغيير سريع برنامه -A202
هدفمندی هدف مشترک  -A285اولويت داشتن هدف بر روابط  -B20اهداف عالی قابل
گروه حصول  -B35نتيجهگرا بودن  -B224تمرکز بر هدف اصلی -B232
اسناد شکست به کم کاری و عدم تالش بيشتر  -B84اسناد درونی موفقيت -B89
نوع اسناد اسناد بيرونی شکست  -B48غير خطی بودن پيروزی  -B45خاص بودن و متفاوت
بودن کار گروه  -B73عدم نقش شانس در موفقيت  -B25اطمينان به توانايی -C8
انگيزش انگيزش کسب پيشرفت  -B88انگيزش کسب توفيق  -B32انتظارات سطح باال
پيشرفت  -B36تالش برای حفظ نتيجه  -B95بَرانگيزندگی مشوقهای بيرونی B273

الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیتهای نوظهور بر ...

کمالگرايی
مديريت
زمان
ارتباطات

مديريت
(ساختار)
تيمی

نوع مثبت
مديريت
زمان
آشنايی اوليه
جو حاکم
بر گروه
مديريت
اقتضايی
تقسيم
وظايف
رهبری
گروه
مديريت
هيجانات
ترکيب
تيمی
مناسب
تجربه کار
تيمی
استفاده از
ابزار
ايدهپردازی
قبل از عمل
خالقيت
برنامهريزی
هدفمندی
گروه
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عدم کمالگرايی  -A89قناعت به حداقلها  -A24قناعت به حداقلهاA90
زمانبندی  -A82سرعت عمل  -A87تناسب فعاليت با زمان در دسترس
 -A33ماهيت زمانی مسابقه  -B254مديريت زمان طراحی و اجرا B26
آشنايی اوليه اعضاء  -F90داشتن آشنايی قبلی  -F222زندگی خوابگاهی -E4
حل زود هنگام اختالفنظر  -F80تسليمپذيری  -F82زود قانع شدن  -F88عدم
تحليل نظرات گروه  -F8اجماع سطحی  -F63صميميت زياد بين اعضاء -F29
عدم بررسی شرايط محيطی  -F24عدم تمرکز روی يک طرح  -F25عدم مهارت
تصميمگيری در لحظه  -F42اقناع کردن به جای تحليل راهحل -F22
عدم بيان روشن وظايف  -F3گروهبندی  -F65مبهم بودن وظايف  -F20موازی
کاری اعضاء  -E38عدم تقسيم وظايف E53
عدم وجود رهبر  -F57اعتماد بيش از حد به رهبر  -E80تبعيت زياد از رهبر
 -E86سابقه کار تيمی رهبر  -E56فردگرايی رهبر E66
ضعف اعتماد به نفس اعضاء  -F34تصورات منفی  -F32اعتماد به نفس کاذب
 -F98عدم کنترل هيجان  -F208مبالغه در شکست -F206

عدم رضايت از اعضای گروه  -F40ترجيحات جنسيتی  -F43تفاوت تجربيات
اعضاء  -F50اولويت روابط در تيم  -F27ضعف روحيه تيمی E65

ضعف تجربه قبلی کار تيمی تمام اعضاء  -F56تجربه کار تيمی داشتن رهبر گروه
 -E5عدم مهارت کار تيمی E67
تناسب ابزار با موقعيت  -F2عدم کمک از خبرگان  -F225عدم مديريت ابزار
بهرهگيری
 -F226عدم کارآيی اينترنت E87
از ابزار
پياده سازی نادرست طرح  -F20بیتوجهی به قسمت اصلی مسئله  -F69اصالح
برنامه
با سعی و خطا  -F204عدم درک سازه آزمايشی  - F209طراحی پيچيده -F224
ريزی و
خالقيت در کار  -F9خالقيت زياد  -E55اهميت طراحی خالقانه E62
ايدهپردازی
عدم برنامهريزی  -F73سرهم بندی کار  -F220عدم سازماندهی -F44
تناقض در اهداف گروه  -F89کم رنگ شدن هدف اصلی  -F32عدم درک هدف
در شرايط بحران  -F97اهداف متفاوت اعضاء  -F280عدم تمرکز بر اهداف -E22
انگيزش
شانس  -F49تأثير مخرب شکست در ريسکپذيری  –F54محتاط عمل کردن
کسب
اسناد
 -F55القاء شکست  -F37عدم احساس مالکيت در تشکيل تيم -F39
پيشرفت
بیانگيزشی درماندگی آموختهشده  - F92عادی شدن شکست  -F99بی انگيزگی -F200
کمالگرايی نوع منفی طراحی پيچيده قايق توسط يکی از گروههای ناموفق
مديريت مديريت نسبت زمان کم تحقيق به ساخت  -F4تخمين نادرست زمان  -F28تناقض بين
اعضاء برای تقسيم زمان  -F72زمان کم جستجو  -F78زمانبندی نامناسب -F75
زمان
زمان

گروه موفق« :برای حل بحران و کاربردیترين راهحل در آن لحظه ،من هم فکر میکنم همکاری
که داشتيم و باهم آشنا بوديم و اينکه همه ما اطمينان به همديگر داشتيم»؛ «اطمينان به اينکه دوستمان
که در آن قسمت کار میکند کارش رو خوب انجام میدهد و به هم دلگرم بوديم».
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گروه ناموفق 28« :سال همکالسی بوديم و در مسابقات سطح شهرستان باهم شرکت کرده
بوديم .هميشه باهم بوديم چون دوست بوديم خيلی راحت حرفهامون به هم میزديم و راحت
انتقاد میکرديم»؛ «اينجوری نبود که بخواهيم در مورد نظرات همديگر فکر کنيم و بتونيم بررسی
کنيم و بايد يک نفر کوتاه میآمد و پافشاری وجود نداشت».
ب) مقوله اصلی ساختار تیمی :شامل مقولههای فرعی مديريت اقتضايی ،تقسيم وظايف ،نقش
رهبر ،مديريت هيجانات ،ترکيب تيمی مناسب و تجربه کار تيمی است.
مديريت اقتضايی :در شرايط بحرانی ،تصميمگيریها بايد با توجه به موقعيت خاص ،شناخت
محدوديت زمان ،نپرداختن به جزئيات ،توجه به محدوديتها و شرايط صورت گيرد.

مديريت اقتضايی در گروه موفق« :ما در آن شرايط دنبال سادهترين و کاربردیترين راهحل در
آن لحظه بوديم برای بحران»؛ «چون زمان کم بود پس آگاه بوديم که زمان کم است و برای همه کم
است و وقت ساخت يک شکل پيچيده اصالً نيست».
مديريت اقتضايی در گروه ناموفق :به شرايط مسئله و نيز مواد اوليه ساخت قايق دقت نداشتند.

«حوض رو از باال پشت شيشه ديديم و چند تا آزمودن هم ديديم خيلی الزم نداشتيم که بريم ببينيم
و يه دونه کولر داخل اتاق هم بود»؛ «يکبار آزمايش کرديم .اما اينکه اينقدر باريکبينانه شرايط رو
بررسی کنيم ،نه به بقيه شرايط هم دقت نکرديم .فقط آزمايش را انجام داديم».
تقسيم وظايف در گروه موفق بهصورت منطقی و سلسلهمراتبی بود« :تقسيم وظايف خيلی مهم
بود و همه ما نرفتيم روی يک موضوع کار کنيم ،و اينکه همه ما اطمينان به همديگر داشتيم و اينکه
ما مثالً میرويم در قسمت بادبان و بادبان را میسازم يا من ميرم آن مشکل قايق رو در ميارم»؛ اما

در گروه ناموفق بهصورت واضح و روشن نبود و همه باهم کار میکردند« :تقسيم کار کرده بوديم
سه نفر تو طراحی و يک نفر تو ساخت و يک نفر گزارش کار رو مینوشت ،و هرکسی تخصص
داشت اما اون چيزی که حرف اول رو میزد همان ساخت قايق بود که بر عهده رهبر بود».
کارکرد رهبر ،ايجاد تيم ،بهبود روابط اعضاء ،قادر ساختن آنها به کارکردی مؤثر با يکديگر،
تحليل مداوم نتايج و متناسب کردن تغييرات با مشارکت اعضاء برای مواجهه با اهداف متغير است
( .)Tarricone & Luca, 2002کيفيت تصميمها به دليل امکان مشورت و هماهنگی بين فردی،
ياریرسانی و کار سازنده تيمی افزايش میيابد (.)Golparvar & Vaseghi, 2010
در گروه موفق ،اطاعت از رهبری منطقی بود ،رهبر موقعی فصلالخطاب بود که اعضاء به
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جمعبندی نهايی نرسند« .رهبری خيلی مهم هست ،رهبر بايد برای هر گروه باشد منتها عين يک
کاپيتان تيم فوتبال و حرف آخر را او بزند ،البته بقيه نبايد کورکورانه نظر رهبر رو قبول کنند»؛
«مسابقه ما مثل دوچرخهسواری تيمی بود و ما کاپيتان داشتيم ،مثل ورزش دوچرخهسواری
چهارنفره بود ،اما برای تشکيل گروه من و يکی ديگه از بچهها گروه رو تشکيل داديم».
در گروه ناموفق ،اعضاء سعی میکردند يکديگر را از طريق روابط دوستانه آرام کنند؛ يا
بهصورت تبعيت بدون چونوچرا و اعتماد کامل به رهبر بود و به دليل تجربه کار تيمی رهبر ،بقيه

اعضاء نظر خود را بيان نمیکردند و اعتمادبهنفس الزم را نداشتند« .هر بخشی رو میدونستيم که
يک نفر مسئولش هست و همه باهم مشورت میکرديم و به نتيجه میرسيديم و میگذاشتيم اون
کسی که کارش بهتره اون قسمت رو هدايت کنه ،و يه نفر که بهتره و باهاش جروبحث نمیکرديم،
رهبر بهعنوان رسمی نداشتيم»؛ «يکی از بچه هامون کامل توی اينجور مسابقات بوده از بچگی و
آشنايی داشته و رتبه اول رباتيک کشوری بود و بيشتر حرف اون رو بهش اعتماد میکرديم
تجربهاش بيشتر بود و نظر اون مهم بود».
مديريت هيجانات :مديريت هيجانات و ساخت دانش مشارکتی رابطه دوسويه دارند .افراد در
مواقع بحرانی بايد با مديريت هيجانات خود ،فضای مساعدی را برای مباحثه ،گفتگو و مذاکره و
ساخت دانش مشارکتی فراهم کنند.

در گروه موفق « :فکر میکنم توی مسابقه ،مرحله اول تست ما حدود يک متر و خردهای شد.
ما اون موقع دلسرد نشديم و داد نزديم سر همديگر عصبانی نشديم»؛ «وقتی زمان خيلی کم است
کنترل اعصاب مهم است .داد نزنيم ،من من نکنيم خيلی حرف نزنيم».
در گروه ناموفق« :بين بچهها اين پيش اومد که مدام میگفتند که قايق نمیره و ما میبازيم و
اين مدام عنوان میشد»؛ «همان اول کار قايقمون خراب شد و بادبانش شکست و ما ترميمش کرديم
و ما از نظر هيجانی خيلی به هم ريختيم».
ترکيب تيمی مناسب :يک تيم بايد شامل استعدادها و توانايیهای متنوع برای نيل به اهداف
مورد نظر باشد .بايد استعدادها و توانمندیهای اعضاء شناسايیشده و وظايف و مسئوليتها بر اين
مبنا تفويض شود (.)Mealiea & Balthazar, 2005
ترکيب تيمی در گروه موفق :اولويت انتخاب بر اساس توانايیها و مهارت اعضاء و سپس

داشتن روابط دوستانه بود« .اومديم مثالً گفتيم به يه نفر احتياج داريم ،که خالقيتش زياد باشه ،يک
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نفر که بازديد رفته باشه ،تجربه زياد داشته باشه ،کار عملی انجام داده باشه ،اومديم گلچين کرديم و
هر کسی را که نياز داشتيم انتخاب کرديم»؛ «وقتی گروهها مختلط باشه بهتره ،مثالً اگر ما از دست
هم عصبانی هم باشيم به علت اينکه خانم  Xهست به همديگر هيچی نمیگيم ،خانم  Xنقش يک
عضو تعديلکننده رو ايفا میکنند و سعی میکنيم توی همان مسير اصلی بمونيم».
ترکيب تيمی در گروه ناموفق تا حدودی به دليل روابط دوستانه اعضاء و يا از روی ناچاری

بوده است« .اولش که يکی از بچهها میخواست با ترم بااليیها باشد چون اول شدن براش خيلی
مهم بود ولی بعداً ديد که قبولش نکردند ،اومديم دوستان هم رو جمع کرديم و تيم تشکيل داديم»؛
«در مورد تغيير اعضای تيم من چون خودم گروه تشکيل نداده بودم ،شايد ترجيح بدم دو تا اعضاء
رو عوض کنم ،خانمها بايد در گروه باشند الزم است و از لحاظ ظرافت و دقت بهتر است .من
شايد ترجيحم اين باشه که  3تا آقا و  8تا خانم باشند و تفکر غالب با آقايون باشه».
تجربه کار تيمی اعضاء گروه موفق بيشتر از اعضای گروه ناموفق بود.

گروه موفق« :در مسابقه موشکهای آبی شرکت کرده بوديم و با فرآيند کار تيمی آشنا بوديم و
در درسهامون هم کارهای تيمی داشتيم ،مثل درس ديناميک ماشين».
گروه ناموفق« :من خودم تجربه کار تيمی زياد داشتم پل ماکارونی و جشنواره خوارزمی بودم و
با پيشگامان کار گروهی داشتم ،بهترين کار گروهی من در جشنواره خوارزمی بود و ما يک رهبر
داشتيم که حرف اول و آخر رو او میزد و دليلش اين بود که فکر و طرح از او بود و پياده سازيش
با ما بود»؛ «ما بيشتر میخواستيم با همديگر تفريح کرده باشيم تا اينکه يک مسابقه انجام بديم».
پ) مقوله اصلی بهرهگیری از ابزار« :ابزار»« ،فنّاوری» و «رسانه» ،از ملزومات اصلی توليد
دانش است .نظريهپردازان معاصر فنّاوری مانند هايدگر و مکلوهان ،اتفاقنظر دارند که همه
دستساختههای دست يا ذهن بشر ،عروسک ،خودرو ،ديوارنوشته ،نظريهای جامع ،يک ابزار
هستند ( .)Yazdanpour, 2010ابزارها بهخصوص اينترنت باعث آسانسازی ورود و بازيابی
اطالعات میشود و کانالهای ارتباطی مختلفی را ايجاد میکند ( )Jonassen, 1995و در برقراری
ارتباط بين افراد مؤثر است ( .)Savari & Bashlideh, 2012فنّاوری چيزی بيش از سختافزار و
نرمافزار است و شامل راهبردهای آموزشی و روابط آموزنده است .ابزارهايی که از جوامع ساخت
دانش مشارکتی حمايت میکنند بايد گفتمان را ميان اعضايشان گسترش دهند (

& Scardamalia

 .)Bereiter, 2014ابزار در اين پژوهش ،نظريهها ،فرمولهای گوناگون ،اينترنت ،استفاده هدفمند از

الگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیتهای نوظهور بر ...

95

تلفن همراه ،استفاده از نظر خبرگان و اساتيد ،ابزار فيزيکی ،نقشههای مفهومی و زبان است.
استفاده از ابزار در گروه موفق ،شامل اينترنت ،تلفن همراه ،استفاده جهتدار از ابزار و استفاده از

روش تحقيق مناسب بود « .با موبايل با دوستان تماس گرفتيم و از اينترنت استفاده کرديم»؛ «من
خودم چون در سرچ کردن دنبال شکل قايق بودم بيشتر از تصاوير استفاده میکردم اما فيلم يا
تصاويری که در اينترنت بود متفاوت بود و در اين ابعاد نبود ،دنبال شکل و مقياس قايق بودم».
درگروه ناموفق مديريت ابزار فيزيکی ضعيف بود و ميزان جستجو نيز کمتر بود« .بهجای اينکه
بگرديم ،همون اول بايد از کسی که می دونست زنگ میزديم میپرسيديم»؛ «اعتماد زياد به نظر
رهبر داشتيم و بعد هم اينکه تو سايتها که میگشتيم بيشتر همون قايقی رو ساختيم که جديد بود
ولی زياد از اينترنت چيزی دستمون رو نگرفت».
ت) مقوله اصلی برنامهریزی و ایدهپردازی :برنامهريزی فرآيندی دارای مراحل مشخص و
بههمپيوسته برای توليد يک خروجی منسجم در قالب سيستمی هماهنگ از تصميمات است
( .)Kavoosi, 2010ايده دادن (بارش مغزی) اولين گام در حل مشکل است .اين مقوله اصلی به سه
مقوله فرعی ايدهپردازی قبل از عمل ،خالقيت و برنامهريزی تقسيم میشود.
برنامهريزی ساختارمند از ويژگیهای کار گروه موفق بود و اينکه در حل مسئله به اولويتها

دقت کرده و يک برنامهريزی منعطف داشتهاند« .انتخاب راهکار مناسب و اينکه شايد يک تيم
اعضای خيلی قوی داشته باشد ما اين را میديديم و حس هم میکرديم و ساير اعضای تيمهای
ديگه بچههايی بودند که از ما هم بيشتر کار کرده بودند و اينکه توی اون شرايط چه راهکاری را
استفاده کنيم مثالً ميگم ساخت يک قايق پيچيده از لحاظ علمی درستتر باشد اما کارآمد نباشد
چون ما دقت پايينی در آن شرايط داشتيم و دنبال سادهترين و کاربردیترين راه بوديم»؛ «مرحله اول
خالقيت خاصی نياز است پس هرکسی مسئله رو برای خودش خوب بخونه و محدوديتها و خط
و مرزها رو بشناسيم»؛ «ايدههای فرضی خودمون را روی اين برگهای که میبينيد نوشتيم».
در گروه ناموفق ،بیبرنامهگی ،بیتوجهی به قسمتهای اصلی مسئله و عدم پيشبينی شرايط

احتمالی وجود داشت« .من خودم تا دو سه روز قبل از مسابقه هنوز به بچهها اوکی نداده بودم و
قبل از مسابقه هيچ هماهنگی با هم نداشتيم»؛ «ما هيچ برنامهريزی قبلی نداشتيم و همينجوری دور
هم جمع شديم و گفتيم بريم توی مسابقه شرکت کنيم و همون موقع که سؤال رو به ما گفتن
شروع کرديم و اينکه تمهيدات مناسب رو انديشيده باشيم نه!».
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ث) مقوله اصلی انگیزش کسب پیشرفت :شامل سه مقوله فرعی هدفمداری ،اسناد و انگيزش
کسب پيشرفت است .افراد دارای نياز زياد به پيشرفت ،عموماً با هيجانهای گرايشی ،مانند غرور و
انتظار خشنودی پاسخ میدهند .اما افرادی که نياز کم به پيشرفت دارند ،عموماً با هيجانهای اجتنابی
مانند اضطراب ،دفاع ،و ترس از شکست واکنش نشان میدهند (.)Reeve, 2012
هدفمداری :اهداف مشترک جزء اساسی يک کار تيمی اثربخش است .يک تيم برای اينکه
بتواند اعضای خود را بهطور اثربخش به کار گيرد و در جهت موفقيت ،حرکت نمايد ،اعضايش بايد
نسبت به اهداف مشترک تيمی ،آگاه و متعهد باشند (

Nadi, Ahanchian, & Noghani Dokht

 .)Bahmani, 2017يکی از شرايط جوامع ساخت دانش مشارکتی ،داشتن يک هدف مشترک و
معتبر برای حمايت از همکاری و مشارکت در جامعه است (.)Scardamalia & Bereiter, 2014

در گروه موفق ،اعضاء هدف مشخصی داشتند و برای رسيدن به نتيجه تالش میکردند« .واقعاً
از نظر منطقی و حل مسئله بايد اول میشديم ،اينکه ما خيلی هم اعتقاد داشتيم و میخواستيم که
اول بشيم و اسم گروهمون رو گذاشتيم يکميليون و دويست»؛ «قبل از مسابقه يک توپ پالستيکی
برداشتيم و گارد گرفتيم و محکم رفتيم ولی خيلی اميد داشتيم».
در گروه ناموفق اعضاء چند هدف متفاوت داشتند« .جايزه صد در صد نبود و بيشتر برای اين
بود که دورهم باشيم و خوش میگذره و خود مسابقه خيلی چالشبرانگيز بود .ما بيشتر چون سال
آخر بوديم خواستيم کنار هم باشيم و بهمون خوش بگذره».
اسناد :منظور چگونگی ادراک و تفسير فرد از علتهای موفقيت و شکست خودش است.

اسناد در گروه موفق« :هميشه دنيا منصفانه نيست و هميشه يک اتفاقاتی ميفته که انصاف نيست
و نتونستيم اول بشيم .اما واقعاً از نظر منطقی و حل مسئله بايد اول میشديم»؛ «و اينکه اول نشديم
سر يک سری از اهماالت از طرف خودمون بود»؛ «به دکتر گفتم ما صد در صد اول میشيم مگه
اينکه بدشانسی بياريم ،آخه روند کاری ما خيلی خوب بود».

اسناد در گروه ناموفق« :اينکه بگيم به شانس بستگی داشت اينجوری نبود بلکه همش به باد
بستگی داشت يعنی همه چيش رو باد بود و باد تعيين میکرد ... ،و نمیشد کاری کنيم»؛ «شانس
نمشه بگن اون موقع که بادبان میساختيم و حواسمون رو جمع کرده بوديم و درست ساخته بوديم
اينجوری نمیشد ،همون زمان کم که عجله کرديم و دقت نکرديم خراب شد».
ج) کمالگرایی :کمالگرايان مثبت ،صفاتی همچون انگيزش قوی ،تمايل برای خودشکوفايی و
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اعتمادبهنفس دارند (.)Abolghasemi, Kordi, & Eskandari, 2010

کمالگرايی مثبت در گروه موفق« :از نظر من دو تا کليد وجود داشته است اول اينکه يک
اطمينان نسبی از طراحی چون چپ نشدن قايق کفايت میکرد و از همه مهمتر شرايط مسابقه بود
شرايط رو بايد سنجيد»؛ «سعی میکرديم که سريعتر جمعش کنيم و برويم دنبال مرحله ساخت و
نهايتاً به يک ايدهای برسيم که جواب ما را بدهد و دنبال اين نبوديم که کاملترين باشد» .اما يکی از
گروههای ناموفق ،قايق را پيچيده طراحی کرده بودند که نشانه کمالگرايی منفی است.

چ) مقوله اصلی مدیریت زمان :گروه موفق« :دنبال اين نبوديم که کاملترين باشد در عين
سادگی مديريت زمان کنيم ،چون زمان کم بود پس آگاه بوديم که زمان کم است ،و برای همه کم
است ،پس يک شکل پيچيده وقتش اصالً نيست» .گروه ناموفق« :همون اول کار زمانبندی داشتيم
اين مقدار زمان برای سرچ و طراحی خوب بود اما برای ساخت طول کشيد و خوشبينانه زمان را
پيشبينی کرده بوديم ،در عمل ساخت آن خيلی طول کشيد»؛ «اما اولش زمان اضافه آورديم و روی
بادبان اولی حساب کرده بوديم ،اما وقتی بادبان شکست زمان کم آورديم».

بحث و نتیجهگیری
هدف نهايی پژوهش حاضر تدوين الگوی داده بنياد «ساخت سريع دانش مشارکتی در مواجهه
با موقعيت نوظهور» بر اساس تکنيک مثلثبندی سه منبع مشاهده تيمها حين ساخت توسط
پژوهشگران ،مصاحبهها ( 7مقوله اصلی) ،و منابع علمی بود RCKB .میتواند يک زمينه بينرشتهای
در رشتههای علوم و مهندسی کامپيوتر ،علوم شناختی و روانشناسی باشد .اين سازه بهعنوان
فنّاوری آموزشی در محيطهای ساختنگرا کاربرد دارد و میتواند ابزاری کارآمد برای حل مسئله در
موقعيتهای جديد باشد .ساخت دانش مشارکتی از فرآيندهای فردی و اجتماعی تشکيلشده ،که
قسمت فردی آن به عوامل دخيل در ساخت دانش توسط فرد و قسمت اجتماعی آن به فرآيندهای
ساخت دانش در قالب گروه مربوط است (.)Scardamalia & Bereiter, 2014
موجبات علّی :شامل عواملی است که بهطور مستقيم به پديده اصلی  RCKBدر موقعيت
نوظهور منجر میشوند .موجبات علّی از مقوله اصلی برنامهريزی ،ايدهپردازی قبل از عمل و
خالقيت؛ آمادگی نهادهای مسئول (پدافند غيرعامل و هالل احمر) ،برگزاری رزمايشها (مانند مانور
زلزله) و بهرهگيری از توان متخصصان حضوری و برخط تشکيل شده است.
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Figure1.RCKB model to encounter emerging situations based on grounded theory

ايدهپردازی قبل از عمل با مفاهيم (استفاده از تقريبات ،پااليش ايده ،مکتوب کردن نظرات
قبل از برنامه ،الگوسازی ،طراحی انعطافپذير)؛ خالقيت با مفاهيم (خالقيت در طراحی ،خالقيت
در تغيير الگوهای قبلی ،خالقيت در استفاده از ابزار)؛ برنامهريزی با مفاهيم (تمهيدات الزم پيش
از مسابقه ،پيشبينی موقعيتهای ممکن ،دقت در تشکيل گروه) با نتايج )،Lak (2004
) Griffin and Care (2015) ،Gilbert and Driscoll (2002) ،Shalalvand (2013همسو است.
ویژگیهای محیطی :موجبات علّی نه در خأل ،بلکه در ويژگیهای محيطی شکل میگيرند .در
نتيجه ،توضيح فرآيند شکلگيری  RCKBبه فهم شرايط محيطی نياز دارد .رخداد ناگهانی وضعيت
(مانند ويروس کرونا بدون سابقه قبلی) ،به وجود آمدن شرايط بغرنج ،و کمبود امکانات (به دليل از
بين رفتن زيرساختهايی مانند راهها يا قطعی برق) ،تشکيلدهنده ويژگیهای محيطی هستند.
ویژگیهای زمینهای :به عوامل همبافت مؤثر در فرآيند شکلگيری  RCKBداللت میکنند و از
سه مقوله کمالگرايی مثبت ،کمبود زمان و انگيزش پيشرفت (شکل  )2تشکيل شده است.
در اين پژوهش گروههايی موفق شدند ،که بين سهلانگاری و کمالگرايی منفی يک تعادل
برقرار کرده بودند (کمالگرايی مثبت ،قناعت به حداقلها) .اگر اعضای تيم به دنبال بهترين راهحل
(کمالگرايی منفی) باشند ،با کمبود زمان ،انحراف از مسير اصلی ،و شکست مواجه میشوند.
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انگيزش کسب پيشرفت با تأثير بر روی انتخاب تکاليف دشوار و ايجاد حالت هيجانی مثبت و
ايجاد انگيزه برای رسيدن به هدف ،باعث تقويت تمرکز بر حل مسئله میشود .طبق ديدگاه
دانشجويان شرکتکننده ،انگيزش کسب پيشرفت ،شامل هدفمندی گروه با مفاهيم (هدف مشترک،
اولويت داشتن هدف بر روابط ،اهداف عالی قابل حصول ،تمرکز بر مسئله)؛ اسناد با مفاهيم (اسناد
شکست به کمکاری و عدم تالش ،اسناد درونی موفقيت ،غيرخطی بودن پيروزی ،خاص بودن و
متفاوت بودن تکليف)؛ انگيزش کسب پيشرفت با مفاهيم (انگيزش کسب توفيق ،انتظارات سطح
باال ،تالش برای حفظ نتيجه ،هدفمندی با ايجاد يک چشمانداز روشن ،همسوسازی فعاليتها) به
فرآيند ساخت دانش کمک میکند .يکی از شرايط ساخت دانش وجود اهداف واضح و پايبندی
افراد گروه به آن میباشد .نتايج بهدست آمده در راستای پژوهشهای )Tarricone ،Bereiter (2002

) Lu and Lin (2017) ،Mealiea and Balthazar(2005) ،and Luca (2002میباشد .تمام گروهها
به شانس اشاره داشتند که میتواند دو معنای متفاوت داشته باشد ،يک نگاه مربوط به نظريه اسناد و
اينکه افراد برای توجيه شکست خود از اسناد بيرونی ،ناپايدار و غيرقابل کنترل استفاده میکنند و از
منظر ديگر ،شانس به عنوان يک راهحل شهودی مطرح میشود ،يک راهحل برای مسائل سخت ،که
فرد غيرمنتظره به آن رسيده و آن را به شانس نسبت می دهد.
راهبردها :مطابق نظر اشتراوس و کوربين (به نقل از

Shakeri, Akbari, & Houshi Al-Sadat,

 )2019تعامالت و کنشهايیاند که در نحوه مديريت موقعيتها در مواجهه با مسائل به کار
میروند .اين اعمال و کنشهای عمدی برای حل مسئله صورت میگيرند و با صورت گرفتن آنها،
پديده خاصی شکل میگيرد .در اين پژوهش ،چهار راهبرد اساسی شناسايی شدند.
اولين راهبرد ،ارتباطات است .به نظر دانشجويان ،ارتباطات شامل :مقوله فرعی آشنايی اوليه با
مفاهيم (آشنايی اوليه اعضای گروه ،ارتباطات قبلی ،آشنايی قبل از کار تيمی ،زندگی خوابگاهی)؛
جو حاکم بر گروه با مفاهيم (همگرايی آرا در گروه ،اطمينان ،دلگرمی ،مشورت ،داشتن اعتماد
گروهی در تصميمگيری ،پذيرش اختالفنظر ،جو محترمانه گروه ،لحن و بيان منطقی ،کار و رفتار
حرفهای اعضای گروه ،آزادی در ارائه نظرات کارگشا ،تعامل و همکاری درونگروهی) میباشد.
نتايج )،Stahl (2000, 2002) ،Tarricone and Luca (2002) ،Nadi et al. (2017

Singh et al.

) Scardamalia and Bereiter (2014) ،(2007با نتايج تحقيق حاضر همسو است.
دومين مقوله فرعی سازماندهی تيم است ،که تأثير زيادی در ساخت دانش مشارکتی دارد .يک
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تيم مجموعهای از افراد با مهارتهای مکمل است که متعهدند برای دستيابی به يک هدف مشترک،
تالش کنند ( .)Tarricone & Luca, 2002بنابر پاسخ دانشجويان ،سازماندهی تيم شامل :مديريت
اقتضايی با مفاهيم (شناخت موقعيت ،شناخت محدوديت زمان ،نپرداختن به جزئيات ،صرفنظر
کردن از جزئيات ،ارزيابی گروههای ديگر) است که با نتايج )،Ebrahimi and Sokhandan (2017
)Saeedi ،Rezaei Dolatabadi, Khazaei Pool, Kia Lashaki, Amani, and Verij Kazemi (2013
)Lu and Lin ،Nielek and Wawer (2014) ،Tarricone and Luca (2002) ،Rezvani (2003

) (2017همخوان است .تقسيم وظايف با مفاهيم (تمرکز بر مسئوليت ،حل فردی اجزای مسئله،
تشکيل خرده گروه ،تقسيم کار با توجه به توانايی) ،با نتايج

)Ebrahimi and ،Nadi et al. (2017

) Nielek and Wawer (2014) ،Tarricone and Luca (2002) ،Sokhandan (2017همخوان
است .رهبری گروه با مفاهيم (اطمينان نسبی به رهبر ،اعتماد به تصميم رهبر ،اعتمادبهنفس کاذب
رهبرگروه ناموفق ،عدم فردگرايی رهبر ،فصل الخطاب بودن حرف رهبر ،نقش ويژگیهای
شخصيتی رهبر گروه) با نتايج )،Amin Mozaffari and Yousefi Aghdam (2014

Taghavi

)Griffin and Care (2015) ،Nielek and Wawer (2014) ،Tarricone and Luca (2002) ،(2013

همخوان است .مديريت هيجانات با مفاهيم (کنترل استرس ،دلسرد نشدن ،تالش مجدد پس از
شکست ،کنترل هيجان ،انديشيدن هنگام شکست) با نتايج

Hosseinbor and Jan Ahmadi Gol

(2017), Rezaei Dolatabadi et al. (2013), Tarricone and Luca (2002), Griffin and Care

) (2015), Nielek and Wawer (2014), Lu and Lin (2017همسو است .در يک تيم ،مجموعهای
از افراد با تخصص و توانمندیهای متنوع وجود دارند .بنا برنظر دانشجويان :ترکيب تيمی مناسب با
مفاهيم (استفاده از افراد خالق در گروه ،استفاده از فرد کارآزموده ،بهرهگيری از فرد باتجربه ،دقت
در انتخاب افراد بر اساس توانايی ،چينش مناسب اعضاء) با نتايج

)،Eshkevari (2018

) Griffin and Care (2015) ،Scardamalia and Bereiter (2014همسو است .تجربه کار تيمی با
مفاهيم (تجربه کار تيمی در دوران تحصيل ،تجربه کارهای تيمی متفاوت ،درسآموزی از اشتباهات
ديگران) با نتايج ) Singh et al. (2007و ) Nielek and Wawer (2014همسو است.
دومين راهبرد ،بهرهگيری از ابزار است .يکی از عناصر ساخت دانش ،خلق مصنوعات شناختی
است ،که اين ابزارها ممکن است صرفاً مصنوعات مفهومی باشند ،از قبيل نظريهها و الگوهای
انتزاعی يا وسايل فيزيکی که در فرآيند تکاملی باعث رشد دانش و به تبع آن پيشرفت ابزارها
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میشود ( .)Scardamalia & Bereiter, 2006, 2014بهرهگيری از ابزار (بهرهگيری مناسب از ابزار،
استفاده جهتدار از ابزار ،روش مناسب تحقيق ،روش جستجو ،تنوع کليدواژههای سرچ) با
تحقيقات

)Singh et al. ،Scardamalia and Bereiter (2002, 2006, 2014) ،Stahl (2000, 2002

) Looi (2008) ،Nielek and Wawer (2014) ،(2007درباره اهميت استفاده از ابزار همسو است.
سومين راهبرد مديريت زمان ،شامل مفاهيم (اختصاص زمان مناسب برای طراحی ،مديريت
بهينه زمان در طراحی و اجرا) توأمان با راهبرد چهارم يعنی سرعت عمل مدنظر است .مديريت
زمان شامل مهارتهايی (انضباط شخصی ،هدفگذاری ،سازماندهی امور) است که میتوانند باعث
کاهش استرس شوند .استفاده از ابزارهای ارتباطی به دليل دسترسی سريع فرد به اطالعات ،میتواند
با صرفهجويی در زمان و گسترش ارتباطات به ساخت سريع دانش مشارکتی کمک کند.
پیامدها :مطابق مدل اشتراوس و کوربين (به نقل از  ،)Shakeri et al., 2019هر تعامل معينی در
پاسخ به مسئله به منظور اداره موقعيت از سوی افراد انتخاب شود ،پيامدهای خواسته يا ناخواستهای
پديد میآورد .پيامدهای مدل حاضر ،موفقيت در حل بحران نوظهور ،تبديل دانش به دست ساخته،
و امتزاج هوشبهر ،دانش و هوش مصنوعی در توليد ربات است.
عدم امکان برگزاری مسابقه با همکاری ارگانهای متولی مديريت بحران به دليل بار مالی و عدم
بهرهمندی از نظرات افراد دارای تجربه در بحرانهای واقعی از محدوديتهای پژوهش است.
در حوزه پژوهشی ،برگزاری مسابقات تبديل ايده به مصنوع برای دانشجويان تحصيالت
تکميلی و انجام پژوهش برخورد با بحرانهای نوظهور با حضور نخبگان پيشنهاد میشود.

سهم مشارکت نویسندگان :سميه ذوالفقاری  ،طراحی چارچوب کلی ،تدوين محتوا و تحليل مطالب ،ارسال و
اصالحات مقاله و نويسنده مسئول؛ دکتر احمد زندوانيان ،همکاری در طراحی چارچوب کلی ،انتخاب
رويکردها و بررسی نهايی؛ دکتر شهرام طالبی ،طراحی و اجرای مسابقه غلبه بر زمان؛ حميده همتی مقايسه
رويکردها و نتيجه گيری؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نمودهاند.
سپاسگزاری :نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر
بودهاند اعالم میدارند.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان می کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد .اين مقاله مستخرج از
پاياننامه کارشناسی ارشد ،با راهنمايی دکتر احمد زندوانيان و مشاورت دکتر شهرام طالبی است.
منابع مالی :اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.

)7  شمارهی،9311  پاییز و زمستان،72  سال،(دورهی چهارم
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