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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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ای هالگوی ساخت سریع دانش مشارکتی برای مواجهه با موقعیت
 نوظهور بر اساس نظریه داده بنیاد

 

 احمد زندوانیان
 سمیه ذوالفقاری

 حمیده همتی
 شهرام طالبی

 چکیده
با  انيدانشجوهدف پژوهش حاضر تدوين الگوی ساخت سريع دانش مشارکتی در مواجهه 

دسی مکانيک چهل دانشجوی مهن موقعيت نامعين بر اساس نظريات اسکارداماليا، برايتر و استال بود.
غلبه بر زمان که توسط اساتيد گروه   مسابقهداوطلبانه در  صورت به)در قالب هشت تيم پنج نفره( 

شرکت کردند. دانشجويان در روز مسابقه با مسئله  ،مهندسی مکانيک دانشگاه يزد طراحی شده بود
طی بيشترين مسافت( ترين زمان و جديدی )ساخت قايق بادی برای حمل حداقل يک کيلو بار در کوتاه

ها قرار گرفت تا مواجه شدند. وسايل مشخص و زمان محدودی به صورت مساوی در اختيار همه تيم
فرآيند ساخت دانش مشارکتی سريع بررسی شود. پس از انجام مراحل ساخت در بازه زمانی پنج 

 عنوان بهج گروه ديگر موفق و پن عنوان بهساعت و انجام داوری توسط استادان گروه مکانيک، سه گروه 
ی شدند. روش پژوهش کيفی نظريه داده بنياد بود. الگوی داده بنياد بر اساس کدگذاری گذار نامناموفق 

ی کانونی، مشاهده و منابع علمی تدوين ها گروهی حاصل از مصاحبه ها داده)باز، محوری و انتخابی( 
 يری از گ بهرهزماندهی تيم، سال: ارتباطات، به عوام یدانش مشارکت عيساخت سر شد. نتايج نشان داد که

 زمان بستگی دارد. يی و مديريتگرا کمالپردازی، انگيزش کسب پيشرفت،  يدهايزی و ر برنامهابزار، 
 

 ساخت سريع دانش مشارکتی، موقعيت نوظهور، اجتماعات دانش ساز، دانشگاه يزدکلید واژگان: 
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 مقدمه
و ظهور پياپی مسائل جديد، وضعيتی را ايجاد کرده که ی اخير ها دههها در  یدگرگونافزايش 

(. Halsapple, 2014يرممکن است )غامری دشوار و گاه  لوپرتحبينی آينده در دنيای  يشپ

دهند که مسبوق به سابقه نيستند  و شيوع جهانی ويروس کرونا رخ می هايی مانند زلزله بم بحران

را برای مديريت   مرحلهبينی کرد. متخصصان سه  يشپرا  ها آنتا بتوان راهکارهای مواجهه با 

(؛ ب( بينی امکانات يشپ، ها برنامه: الف( آمادگی قبل از بحران )تنظيم اند دهبحران مشخص کر

؛ ج( بازسازی پس از بحران به حداقل رسيدن تلفات جهترسانی  امداد وپاسخگويی به بحران 

(Karimi Afshar, 2006 .)Elliott and Eboiss (2007) موفقيت در بحران را منوط به طراحی ،

، به  Saeedi Rezvani (2003)رای نمونه،ب .اند دانستهسريع  العمل عکسدرست، ارزيابی دقيق و 

بازگشايی مدارس،  جز بهدر زلزله بم اشاره نموده که  وپرورش آموزشسردرگمی جدی اداره 

 نداشته است.  وجود ديدهآموزان آسيبدار از دانشبرنامه خاصی برای حمايت نظام

رو مديران و متخصصان بايد به دانش و ابزارهای حل مسئله برای مواجهه با  ينا از

تبديل  2سازها بايد به اجتماعات دانشهای نوظهور مجهز باشند. مدارس و دانشگاه يتموقع

  نآشوند چون برای درک صحيح مسائل واقعی جهان و اتخاذ اقدام مناسب برای مواجهه با 

(. Rosenhead & Mingers, 2012های تازه هستيم ) يدگاهدناچار به مسلح کردن ذهن به 

های موردنياز  گيرند، با دانش و مهارت ياد می دانشجويانبين دانش و مهارتی که متأسفانه 

زندگی خود را در دنيايی  نشجويانی وجود دارد. دابزرگکار، شکاف  بازارجامعه و 

تا ابتدای (. Greenhill, 2010د )کنن سپری می و مبتنی بر فناوری وجوش، چندوجهی پرجنب

های سوادآموزی و حساب کردن  مهارت ودانش  به ارائه شیهای آموز ، نظامويکم بيست قرن

های فناوری و ارتباطات، اطالعات را در  پيشرفت(. Care & Anderson, 2016پرداختند )می

منظور  های آموزشی به اند. نظام دسترس کرده  حتی قابلطور گسترده و به را ويکم به قرن بيست

دهند که نه تنها  آموزان ارائه می ها را به دانش گويی به تغييرات فناورانه، طيفی از مهارت پاسخ

 & Brynjolfsson) دنهای شناختی، اجتماعی و هيجانی متمرکز ويژگیبر بر شناخت، بلکه 

McAfee, 2014 .)نش را در پاسخ به يک مسئله در فضای اجتماعی ساز )دااجتماعات دانش

ساخت سريع دانش  کنند( بايد جايگزين توليد انفرادی دانش گردد. یمخلق و از آن استفاده 

                                                           
1-  knowledge building communities 
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های پويا و ديناميک  يطمح، در ويکم بيستی مهم قرن ها مهارتبه عنوان يکی از  2مشارکتی

 نوظهورش کارآمدی برای حل مسائل (. ساخت دانش مشارکتی روLooi, 2008است ) استفاده قابل

 ,Bereiter) استيری دانش گروهی متناسب با مسئله در همان بافتار گ شکلکه به معنای  است

برای ويکم  بيست، بر نياز قرن فنّاورانهيک نوآوری نظری، آموزشی و  عنوان به(. ساخت دانش 2002

دانش  جاديا(. Scardamalia & Bereiter, 2010ايجاد خالقيت توسط دانش متمرکز است )

 Duvall et) کندیم یبانيپشت ها را خاص در تعامل یو الگوها یديارتقاء اثرات متقابل تول یمشارکت

al, 2020 دارند، به وجود  سروکارء که مردم با آن  یش(. در جامعه اطالعاتی، دانش از يک هدف يا

های  يتفعالارکتی که در بستر (. ساخت سريع دانش مش Gilbert & Driscoll, 2002) آيد یم

گرا و های يادگيری سازنده يطمحای نوين برای طراحی  يوهش عنوان بهکند،  یمگروهی معنا پيدا 

(. اين مدل از ساخت دانش مشارکتی، چارچوب مفهومی Looi, 2008است ) شده ابداعمشارکتی 

کند  یمرا مهيا  8یافزار نرمهای پويا و فرآيندمحور آموزشی مانند محيط  يطمح طراحی

(Scardamalia & Bereiter, 2006, 2010مفهوم ساخت دانش در زمينه .)  اقتصاد، وکار کسبهای ،

 (.Park & Park, 2018است ) شده واردی آموزشی فنّاورمديريت دانش و 

ساخت سريع دانش مشارکتی، از طريق آمادگی برای کارگروهی و مشارکت اجتماعی در 

 ,Yazdanpourافزايی دانش اعضای گروه است ) گيرد و نتيجه هم شکل می ها مدارس و دانشگاه

ساز بر توسعه دانش جمعی و بهبود مهارت ها در اجتماعات دانش يتفعال(. تمرکز اصلی 2010

دانش با ماهيتی  ، Stahl (2000)حل مسئله يادگيرندگان است. در مدل ساخت دانش مشارکتی

 (.Gilbert & Driscoll, 2002شود ) یمسازی بازاعضای گروه  توسط مدام پويا،

باور دارد  است که دانش يریگ شکل های يدگاهاز جديدترين د 3اجتماعی ساختن گرايی

اين رويکرد  در. شود یممشارکت دارند ساخته  در آنيله افرادی که وس بهواقعيت اجتماعی 

 يری برجسته است.يادگ ارتعامل با بافت درنقش عوامل و فرآيندهای شخصی و اجتماعی 

Melzner et al, (2020) خود را  یمشارکت یريادگيروند ، هدسازمانخود یهاکه گروه دريافتند

 ،Piagetگرايی ناين باور ريشه در نظريه ساخت کنند.یم ميمواجهه با انواع مشکالت تنظ در

  هفلسفو  ،یشناس يادگيری مبتنی بر مردم های يهنظر ،Vygotstkyاجتماعی  -نظريه فرهنگی
 

                                                           
1-  Rapid Collaborative Knowledge Building (RCKB)  
2-  Computer Supported Intentional Collaborative Learning Environment (CSICLE) 
3-  social constructivism 
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 (. Kareshki, 2010)دارد  2مشارکتی آموزش یها نقش مهمی در تحول روشو  گرا  نسبی

ی فراوانی برای درگير ساختن يادگيرندگان به ها تالشقرن گذشته  يمناگرچه در خالل 

فاقد پويايی الزم برای  ها تالش، اين Bereiterاست، اما به ادعای  آمده عمل  بهی اصيل ها کاوش

اول، يا جهان طبيعی و  جهان بر ها تالشيد اين تأک، Popper. به بيان اند بودهختن دانش سا

ها و  يهنظرآموزان بوده است، اما از جهان سوم، يا همان جهان جهان دوم، يا جهان ذهنی دانش

ها و تاالرهای همايش هستند، غفلت  يشگاهآزماکه هدف و موضوع ساختن دانش در  ها سازه

دهند که  یم، نشان «های يادگيری مبتنی بر کامپيوتر يطمح»دستاوردهای پروژه شده است. 

(. مطالعات فعلی در ساخت دانش Palmer, 2012کنند ) یمکودکان در جهان سوم فعاليت 

بر فرآيندهای يادگيری و ايجاد دانش در بين اعضای گروه متمرکز است و اين  8مشارکتی

بر يادگيری مشارکتی و درک  مؤثرادگيری به مطالعه شرايط يج از تحليل نتايج يتدر بهتمرکز 

تغيير جهت داده است. البته فقدان تئوری جامعی در مورد فرآيندهای درگير در  مؤثرفرآيندهای 

 ,Elahi, Naseri, Hasanzadeh های (. طبق يافتهStahl, 2000ساخت دانش مشارکتی وجود دارد )

and Rouhani (2016) 3از: پادکست عبارتنددر خلق و اشاعه دانش در سازمان  ، ده شاخص برتر ،

، گوناگونی 6ی اجتماعیها شبکه، ها وبالگ، 5ها، تعامالت اجتماعی يکیو، 4اجتماعات يادگيرنده

 ، تنوع تجارب، فرهنگ جمعی و ابزارهای جستجوی هوشمند.ها فرهنگ

بحران مقصدهای  در فرآيند مديريت مؤثری ها سازمانارزيابی عملکرد مديريت دانش 

نشان داد که وضعيت مديريت دانش  Ebrahimi and Sokhandan (2017)گردشگری اردبيل توسط 

و مستندات  ها نتايج مصاحبهی آن نامطلوب و ضعيف است. بر اساس ها مؤلفهو تمامی 

 Gilbert and Driscollتوسط  ترم در يک مطالعه کيفی در دانشگاه فلوريدا  طولشده در  یآور جمع

محيط يادگيری مبتنی بر ساخت دانش مشارکتی عبارتند از: داشتن هدف برای شرايط الزم ، (2002)

 های يمهمکاری، انتخاب شخصی واحدهای درسی و تصم یها اجتماعی معتبر، استفاده از گروه

  نتايج برای تسهيل ارتباطات. یگروهی برای ايجاد مالکيت يادگيری و استفاده از ابزارهای فنّاور
 

                                                           
1-  collaborative learning  
2-  collaborative knowledge building (CKB)  
3-  podcast 
4-  learning communities 
5-  social interactions 
6-  social networks 
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درباره مدل جامع ساخت دانش مشارکتی  Singh, Hawkins and Whymark (2007) مطالعه

شود و  یمی مشترک باعث رشد منطقه تقريبی رشد فردی و گروهی تأملاز: تفکر  اند عبارت

يک ابزار تحليلی، با تشويق و توسعه جوامع مجازی از  عنوان بهبودن نظريه فعاليت،  اثربخش

ی ها دستگاهبا استفاده از  Nielek and Wawer (2014)کند.  یمتی پشتيبانی ساخت دانش مشارک

ارتباطی مبتنی بر وب در حل مسئله مشارکتی، عمليات نجات يک چترباز لهستانی با کمک شبکه 

Kiteforum  ی چنين عملياتی در اينترنت با همکاری مردم را در زمان محدود ده سازمانو چگونگی

نشان داد که در چنين شرايطی مردم از ابزارهای آشنا و موجود در جامعه  بررسی کردند. نتايج

ی افکارشان از طريق وب، تهيه گذار اشتراککنند و حفظ بسيج مردمی، تشويق مردم به  یماستفاده 

ی الزم برای افراد داوطلب و ارتباط اطالعات با منبع، ترجمه و انتشار ها مهارتی از منابع و فهرست

ير راهبردهای حل تأثدر بررسی  Lu and Lin (2017) ضروری است. KFطريق شبکه  اطالعات از

ی کامپيوتری بر عملکرد يادگيری دانشجويان دريافتند ها شبکهسازی  يهشبمسئله مشارکتی مبتنی بر 

يله شبکه کامپيوتری ادغام وس بههای آموزشی که راهبرد حل مسئله مشارکتی را با آموزش  يتفعال

دهد  یمدر داخل نشان  شده انجامی ها پژوهشاست. مرور  سودمندترد برای دانشجويان کرده بودن

ی ها روشيکی از  RCKBی خارجی، ها پژوهشدر  انجام نشده ولی RCKBکه پژوهشی در حوزه 

 (.Looi, 2008است ) فعالمطرح تدريس 

ه و دانـش ذاتـاً های مهندسـی، بهرشـته قابليت اجرای فرآيند  به دليـل تلفيـق مهـارت، تجرـب

نزديک است.  بحرانساخت دانش سريع و مشارکتی و تبديل آن به دستاورد ملموس برای حل 

توان دانش را به بنابراين با ساخت دانش سريع مشارکتی در زمان محدود و در وضعيت نوظهور می

د ساخت دانش ، فرآينشده انجامبر مبنای مطالعات . حل مسئله تبديل نمود برای ایدست ساخته

های بحرانی کشور، فاقد مدل بومی است و تحقيقات انجام شده در ايران از  مشارکتی در در زمان

سازی . پژوهش حاضر با شبيهاندفرآيندهای مؤثر در ساخت سريع دانش مشارکتی غفلت داشته

وقعيت ، به دنبال بررسی فرآيندهای منجر به موفقيت در ساخت سريع دانش مشارکتی در مشرايط

  نوظهور و ارائه نظريه داده بنياد است.

 

 روش
 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 کنندگان شرکتشامل  یجامعه آمارروش پژوهش کيفی از نوع نظريه داده بنياد سيستماتيک و 
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. موقعيت ناگهانی )طراحی و ساخت يک قايق بادی( برای دانشجويان در مسابقه بودندحاضر 

ه توسط اساتيد مهندسی مکانيک دانشگاه يزد ايجاد شد. معيارهای امتيازدهی، کنندشرکت

استحکام سازه، زيبايی سازه، حمل يک کيلوگرم بار در کمترين زمان و طی بيشترين مسافت در 

ها )استفاده از اينترنت، افزاری گروهافزاری و امکانات نرموسايل سخت چهار نوبت تست بود.

سی، سؤال تلفنی از اساتيد و افراد بيرون از دانشگاه( يکسان بود. با اعالم افزارهای مهندنرم

نام کردند. دانشجويان خودشان اعضای گروه را های دانشجويی ثبتفراخوان مسابقه، تيم

 از سال( 83تا  29دختر، در محدوده سنی  4پسر و  36نفر ) 40 نمونه، حجم کردند.انتخاب می

بودند، که  «زمان بر غلبه مسابقه» در داوطلب شرکت ک دانشگاه يزدمهندسی مکاني دانشجويان

 ساعت( به رقابت پرداختند. اين مسابقه با 5ه، در زمان محدود )نفر 5گروه  2در قالب 

پس از پايان طراحی و . شد مکانيک برگزار مهندسی و شناسیروان های دانشکده مشارکت

های خود پرداخته و استادان ساختهت دستساخت، دانشجويان در استخر دانشکده، به تس

نفر( با بيشترين امتياز  25امتيازدهی را انجام دادند. با توجه به معيارهای مسابقه، سه گروه اول )

 نفر( به عنوان ناموفق معرفی شدند.   85به عنوان موفق و پنج گروه ديگر )

 

 ابزارهای پژوهش
-ها در حين فرآيند ساخت و مصاحبه نيمهگروه ياز با استفاده از مشاهدهن مورد های داده

( Mohammadpour, 2012کاسی؛  و کروگر کانونی های گروه عملی يافته )طرح ساختار

تيم با  8تيم دارای باالترين امتياز و  3گيری هدفمند، با با روش نمونهمصاحبه شد.   آوری جمع

 وبرگزار ژوهشگر )نويسنده مسئول( توسط پمسابقه  از پس هفته دو طینفر(  85کمترين امتياز )

ا ب ،RCKB از پيشينه علمی ها، مشاهده و مصاحبه بر در نهايت عالوه شد.ضبط  صوتیصورت  به

  .شداستفاده  تدوين نظريه داده بنياد برای (8چندگانه منابع) 2بندیتکنيک مثلث
 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
استفاده  Graneheim and Lundman (2004)ها از روش کدگذاری نظری  در تحليل داده

ها  شد. بالفاصله بعد از هر مصاحبه محتوای آن با دقت تايپ شد. بعد از پياده کردن، مصاحبه

                                                           
1-  triangulation technique 

2-  multiple resources 
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های دانشجويان به عمل آيد. واحد اصلی تحليل  چندين بار خوانده شد تا فهم کلی از گفته

طور مستقيم از رونوشت  به گذاری، برای کدگذاری، مفاهيم بودند. مفاهيم از طريق عنوان

ها، ايجاد شدند.  کنندگان )کدهای زنده( و با توجه به موارد مشترک کاربرد آن مصاحبه شرکت

بندی شد.  های همگون طبقه ها کدها در دسته های اوليه استخراج و بر اساس شباهت سپس، کد

د داشته باشد سعی شد درون طبقات بيشترين همگونی و بين طبقات بيشترين ناهمگونی وجو

 ها برای يافتن مفاهيم  شده مصاحبههای پياده ای در درون دو طبقه قرار نگيرد. نسخه تا داده

 های اصلی  ؛ مقوله-ها های ذهنی جداگانه به پديده واحدهای سازنده تئوری يا برچسب-

با يک  مفاهيم مرتبط-های فرعی  ؛ و مقوله-بندی مفاهيم سازنده پديده در سطحی باالتر طبقه-

 (، مورد بررسی قرار گرفتند.Taghavi, 2013) -مقوله به همراه توضيحات و مشخصات بيشتر

 مشارکت از برخی ،نويسنده مسئول ديدگاه از ها يافته بودن دقيق از اطمينانمنظور   به

 را خود نظر و کرده بازبينی راآمده  دست به های مقوله و تحليل فرآيند نهايی، گزارشکنندگان  

 ها آن دربارهاظهارنظر  و ها يافته بررسی به داشتند. همکاران اين تحقيق، ابراز ها آن با ارتباط رد

 در شدهپياده های متن در کنندگان شرکت های پاسخ انسجام ها، داده تحليل پرداختند. هنگام

 است.  کاربردپذيری و دقت اعتماد، قابليت نشانگر که بررسی شد مختلف سطوح

القی پژوهش عبارتند از: پيش از شروع مسابقه، داوطلبان از روش اجرا مطلع مالحظات اخ

 .رايگان بود آنهاها تفسير شد، شرکت در مسابقه برای شدند، نتايج در صورت تمايل برای آن
 

 ها یافته

اصلی بيانگر فرآيندهای مؤثر در ساخت   کد اوليه در هفده مقوله فرعی و هفت مقوله 647

( و 2های موفق )جدول در گروه رکتی در مواجهه با موقعيت نوظهورسريع دانش مشا

 ( هستند.8های ناموفق )جدول  گروه

شامل دو مقوله فرعی: آشنايی اوليه و جو حاکم بر گروه است.  الف( مقوله اصلی ارتباطات:

ت در و آشنايی از طريق شرک  در مقوله آشنايی اوليه، دانشجويان به هم اتاقی، دوست، هم رشته،

،  نظر های کالسی اشاره کردند. جو حاکم بر گروه موفق تعامل توأم با پذيرش اختالف پروژه

ارتباطات سازنده و اعتماد جمعی بود، اما در گروه ناموفق، تعامالت بيشتر در راستای حفظ روابط 

 شدند.  یمت کوتاه آمده و تسليم مرجع قدراز موضع خود ، نظر اختالفرو موقع  ينا ازدوستانه بود، 
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Table 1. Results of open coding and core and subcategories in successful group 

 هایی از کدهای اولیه نمونه
مقوله 
 فرعی

مقوله 
 اصلی

 -55A آشنايی قبل از کار تيمی -54A ارتباطات قبلی -22A آشنايی اعضای گروه
 وليهآشنايی ا 86C شنايی اوليهآ -56A زندگی خوابگاهی

پذيرش اختالف  -72A عدم تعصب در گروه -67A مشورت -8A همگرايی آرا ارتباطات
  -39B آزادی در ارائه نظرات کارگشا -28B جو محترمانه گروه -92A نظر

جو حاکم 
 بر گروه

 -40Aمحدوديت ابزار A-34 نپرداختن به جزئيات -38Aدرک تساوی شرايط همه 
  -72B توجه به شرايط بحرانی -280A ه رقباتوجه ب -98A بررسی شرايط اوليه

مديريت 
 اقتضايی

ساختار 
 تيمی

 تشکيل خرده گروه -40B تمرکز بر مسئوليت -76A ايفای نقش همه اعضا
59B- 276 های گروهیگردش نقشB-  223 توانايی بر اساستقسيم کارB 

تقسيم 
 وظايف

عدم فرد گرايی رهبر  - 68A اعتماد به تصميم رهبر -60A اطمينان نسبی به رهبر
66A- 73 فصل الخطاب بودن حرف رهبرA- 74 تشابه رهبری با کاپيتانیA-  

رهبری 
 گروه

 -96B تفکر هنگام شکست -23A تالش مجدد پس از شکست -77Aدلسرد نشدن 
  -245B مديريت هيجانات B1-205 گشودگی نسبت به مسائل

مديريت 
 هيجانات

انتخاب افراد  -6B تجربهگيری از فرد بابهره -4B وهاستفاده از افراد خالق در گر
 286B مختلط  گروه -220B چينش مناسب اعضاء -22B بر اساس توانايی

ترکيب تيمی 
 مناسب

تجربه کار  -53A تجربه کار تيمی مشترک -58A آشنايی با شرايط کار گروهی
 -222B داشتن تجربه در عمل -224A تيمی در دوران تحصيل

 تجربه کار
 تيمی

 کمبود وسايل -49A گيری از ابزار هدفمندی در بهره -47A گيری مناسب از ابزار بهره
200A- 226 تحقيق جستجو و روش مناسبA- 229 ها فراوانی کليدواژهA-  

 ميزان استفاده
 از ابزار

گيری  بهره
 از ابزار

ترين  ترين و کاربردی دنبال ساده -2A برخورداری از استراتژی مناسب در لحظه
 -29A پردازی قبل از عمل ايده -25A چند قسمت کردن مسئله -20A حل راه

 -222Bمکتوب کردن نظرات  B-52 پااليش ايده -207Aاستفاده از تقريبات 

پردازی  ايده
 قبل از عمل

ريزی  برنامه
و 

 پردازی ايده

 -44Aخالقيت در طراحی  -6A تأثير کم تخصص و دانش زياد در موفقيت
لزوم  -94B خالقيت در کاربرد ابزار -78B تغيير الگوی قبلی -50B خالقيت
 -62B طراحی پلن کار  -33C تجربه دست اول -38C خالقيت

 خالقيت

حساب شده  -52A های ممکن بينی موقعيت پيش -50A تمهيدات پيش از مسابقه
 -202Aتغيير سريع برنامه  -76B ريزی قبل از ساخت برنامه -22B بودن مراحل

 ريزی امهبرن

اهداف عالی قابل  -20B اولويت داشتن هدف بر روابط -285A هدف مشترک
 -232B تمرکز بر هدف اصلی -224B گرا بودننتيجه B-35 حصول

هدفمندی 
 گروه

انگيزش 
کسب 
 پيشرفت

 -89B اسناد درونی موفقيت -84B اسناد شکست به کم کاری و عدم تالش بيشتر
خاص بودن و متفاوت  -45B خطی بودن پيروزیغير  -48B اسناد بيرونی شکست

 -8C اطمينان به توانايی -25B عدم نقش شانس در موفقيت -73B بودن کار گروه

 نوع اسناد

 انتظارات سطح باال -32B انگيزش کسب توفيق -88B انگيزش کسب پيشرفت
36B- 95 ش برای حفظ نتيجهتالB- 273 های بيرونی بَرانگيزندگی مشوقB 

انگيزش 
 يشرفتپ

 گرايی کمال نوع مثبت 90Aها قناعت به حداقل -24A ها قناعت به حداقل -89A گرايی عدم کمال
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 -33Aتناسب فعاليت با زمان در دسترس  -87A سرعت عمل -82A بندی زمان
 26B مديريت زمان طراحی و اجرا -254B ماهيت زمانی مسابقه

مديريت 
 زمان

مديريت 
 زمان

 آشنايی اوليه  -4E زندگی خوابگاهی -222F داشتن آشنايی قبلی -90F آشنايی اوليه اعضاء
عدم  -88F زود قانع شدن -82F پذيری تسليم -80F نظر حل زود هنگام اختالف ارتباطات

  -29F صميميت زياد بين اعضاء -63Fاجماع سطحی  -8F تحليل نظرات گروه
جو حاکم 

 بر گروه
عدم مهارت  -25F کز روی يک طرحعدم تمر -24F عدم بررسی شرايط محيطی

  -22F حل راهاقناع کردن به جای تحليل  -42F گيری در لحظه يمتصم
مديريت 
 اقتضايی

مديريت 
)ساختار( 

 تيمی

موازی  -20F مبهم بودن وظايف -65F بندیگروه -3F عدم بيان روشن وظايف
 53E عدم تقسيم وظايف -38E کاری اعضاء

تقسيم 
 وظايف

 تبعيت زياد از رهبر -80E اعتماد بيش از حد به رهبر -57F عدم وجود رهبر
86E- 56 سابقه کار تيمی رهبرE- 66 فردگرايی رهبرE 

رهبری 
 گروه

 اعتماد به نفس کاذب -32F تصورات منفی -34F ضعف اعتماد به نفس اعضاء
98F- 208 عدم کنترل هيجانF- 206 مبالغه در شکستF-  

مديريت 
 هيجانات

تفاوت تجربيات  -43F ترجيحات جنسيتی -40F از اعضای گروه عدم رضايت
  65E ضعف روحيه تيمی -27F اولويت روابط در تيم -50F اعضاء

ترکيب تيمی 
 مناسب

 تجربه کار تيمی داشتن رهبر گروه -56F ضعف تجربه قبلی کار تيمی تمام اعضاء
5E- 67 عدم مهارت کار تيمیE 

تجربه کار 
 تيمی

 عدم مديريت ابزار -225F عدم کمک از خبرگان -2F با موقعيتتناسب ابزار 
226F- 87 عدم کارآيی اينترنتE 

استفاده از 
 ابزار

گيری بهره
 از ابزار

اصالح با  -69F توجهی به قسمت اصلی مسئله بی -20F سازی نادرست طرح  پياده
  -224F طراحی پيچيده - 209F عدم درک سازه آزمايشی -204F سعی و خطا

پردازی  يدها
برنامه  قبل از عمل

ريزی و 
 خالقيت 62E اهميت طراحی خالقانه -55E خالقيت زياد -9F خالقيت در کار پردازیايده

 ريزیبرنامه  -44F یده سازمانعدم  -220F سرهم بندی کار -73F ريزی عدم برنامه
ر عدم درک هدف د -32F کم رنگ شدن هدف اصلی -89F تناقض در اهداف گروه

  -22E عدم تمرکز بر اهداف -280F اهداف متفاوت اعضاء -97F شرايط بحران

هدفمندی 
انگيزش  گروه

کسب 
 پيشرفت

 محتاط عمل کردن –54F پذيریتأثير مخرب شکست در ريسک -49F شانس
55F- 37 القاء شکستF- 39 عدم احساس مالکيت در تشکيل تيمF-  اسناد 

 انگيزشیبی  -200F بی انگيزگی -99F شدن شکست عادی -F 92 شده آموختهدرماندگی 
 گرايیکمال نوع منفی های ناموفقطراحی پيچيده قايق توسط يکی از گروه

تناقض بين   -28F تخمين نادرست زمان -4F نسبت زمان کم تحقيق به ساخت
  -75F بندی نامناسبزمان -78F زمان کم جستجو -72F اعضاء برای تقسيم زمان

مديريت 
 مانز

مديريت 
 زمان

  

 

کنم همکاری  می فکر  همدر آن لحظه، من  حل راهترين  یکاربردبرای حل بحران و » گروه موفق:
 دوستماناطمينان به اينکه »؛ «آشنا بوديم و اينکه همه ما اطمينان به همديگر داشتيم باهمکه داشتيم و 

  .«هم دلگرم بوديم و به  دهد یمکند کارش رو خوب انجام  یمکه در آن قسمت کار 
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شرکت کرده  باهمسال همکالسی بوديم و در مسابقات سطح شهرستان  28»گروه ناموفق: 
زديم و راحت  یم به همبوديم چون دوست بوديم خيلی راحت حرفهامون  باهمبوديم. هميشه 

بررسی يگر فکر کنيم و بتونيم همدجوری نبود که بخواهيم در مورد نظرات  ينا»؛ «کرديم یمانتقاد 
 «.آمد و پافشاری وجود نداشت یم کوتاهکنيم و بايد يک نفر 

ی فرعی مديريت اقتضايی، تقسيم وظايف، نقش ها مقوله: شامل ب( مقوله اصلی ساختار تیمی

 رهبر، مديريت هيجانات، ترکيب تيمی مناسب و تجربه کار تيمی است.

، شناخت به موقعيت خاص توجه ها بايد با گيری يمتصم در شرايط بحرانی،مديريت اقتضايی: 

 ها و شرايط صورت گيرد. محدوديت زمان، نپرداختن به جزئيات، توجه به محدوديت

در  حل راهترين  یکاربردين و تر ساده دنبالما در آن شرايط »مديريت اقتضايی در گروه موفق: 
ست و برای همه کم که زمان کم ا چون زمان کم بود پس آگاه بوديم» ؛«آن لحظه بوديم برای  بحران

 «.نيست اصالًاست و وقت ساخت يک شکل پيچيده 

مديريت اقتضايی در گروه ناموفق: به شرايط مسئله و نيز مواد اوليه ساخت قايق دقت نداشتند. 

هم ديديم خيلی الزم نداشتيم که بريم ببينيم  آزمودنرو از باال پشت شيشه ديديم و چند تا  حوض»
بينانه شرايط رو  يکبارقدر  ينابار آزمايش کرديم. اما اينکه  يک»؛ «اق هم بودو يه دونه کولر داخل ات

 «.بررسی کنيم، نه به بقيه شرايط هم دقت نکرديم. فقط آزمايش را انجام داديم

تقسيم وظايف خيلی مهم » :مراتبی بود منطقی و سلسله صورت بهتقسيم وظايف در گروه موفق 
که  يناضوع کار کنيم، و اينکه همه ما اطمينان به همديگر داشتيم و بود و همه ما نرفتيم روی يک مو

؛ اما «سازم يا من ميرم آن مشکل قايق رو در ميارم یمرويم در قسمت بادبان و بادبان را  یم مثالًما 

کار کرده بوديم  يم تقس» :کردند واضح و روشن نبود و همه باهم کار می صورت بهدر گروه ناموفق 
ی تخصص هرکسنوشت، و  یمراحی و يک نفر تو ساخت و يک نفر گزارش کار رو سه نفر تو ط

   «.ساخت قايق بود که بر عهده رهبر بود همانزد  یمداشت اما اون چيزی که حرف اول رو 

با يکديگر،  مؤثربه کارکردی  ها آنکارکرد رهبر، ايجاد تيم، بهبود روابط اعضاء، قادر ساختن 

ناسب کردن تغييرات با مشارکت اعضاء برای مواجهه با اهداف متغير است تحليل مداوم نتايج و مت

(Tarricone & Luca, 2002 .)هماهنگی بين فردی،  دليل امکان مشورت وبه ها کيفيت تصميم

 (.Golparvar & Vaseghi, 2010يابد )رسانی و کار سازنده تيمی افزايش میياری

 الخطاب بود که اعضاء به  د، رهبر موقعی فصلدر گروه موفق، اطاعت از رهبری منطقی بو
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رهبری خيلی مهم هست، رهبر بايد برای هر گروه باشد منتها عين يک »بندی نهايی نرسند.  جمع
؛ «کاپيتان تيم فوتبال و حرف آخر را او بزند، البته بقيه نبايد کورکورانه نظر رهبر رو قبول کنند

ی سوار دوچرخهو ما کاپيتان داشتيم، مثل ورزش ی تيمی بود سوار دوچرخهمسابقه ما مثل »
 «.گروه رو تشکيل داديم ها بچهچهارنفره بود، اما برای تشکيل گروه من و يکی ديگه از 

کردند يکديگر را از طريق روابط دوستانه آرام کنند؛ يا  اعضاء سعی میدر گروه ناموفق، 

د و به دليل تجربه کار تيمی رهبر، بقيه و اعتماد کامل به رهبر بو وچرا چونصورت تبعيت بدون  به

دونستيم که هر بخشی رو می»الزم را نداشتند.  نفس اعتمادبهکردند و  اعضاء نظر خود را بيان نمی
گذاشتيم اون  یمرسيديم و  یمکرديم و به نتيجه  یممشورت  باهميک نفر مسئولش هست و همه 

کرديم،  نمی جروبحثنفر که بهتره و باهاش کسی که کارش بهتره اون قسمت رو هدايت کنه، و يه 
جور مسابقات بوده از بچگی و  ينايکی از بچه هامون کامل توی »؛ «رسمی نداشتيم عنوان بهرهبر 

کرديم  آشنايی داشته و رتبه اول رباتيک کشوری بود و بيشتر حرف اون رو بهش اعتماد می
 «.بيشتر بود و نظر اون مهم بود اش تجربه

نات: مديريت هيجانات و ساخت دانش مشارکتی رابطه دوسويه دارند. افراد در مديريت هيجا

مواقع بحرانی بايد با مديريت هيجانات خود، فضای مساعدی را برای مباحثه، گفتگو و مذاکره و 

 ساخت دانش مشارکتی فراهم کنند. 

ی شد. ا هردخکنم توی مسابقه، مرحله اول تست ما حدود يک متر و  یمفکر » :در گروه موفق 
وقتی زمان خيلی کم است »؛ «ما اون موقع دلسرد نشديم و داد نزديم سر همديگر عصبانی نشديم

 «.من نکنيم خيلی حرف نزنيم منکنترل اعصاب مهم است. داد نزنيم، 

بازيم و  ره و ما می ینمگفتند که قايق  یماين پيش اومد که مدام  ها بچهبين »در گروه ناموفق: 

اول کار قايقمون خراب شد و بادبانش شکست و ما ترميمش کرديم  همان»؛ «شد نوان میاين مدام ع
 «.ريختيم به همهيجانی خيلی  نظر ازو ما 

های متنوع برای نيل به اهداف  يیتواناترکيب تيمی مناسب: يک تيم بايد شامل استعدادها و 

ها بر اين  يتمسئولشده و وظايف و  يیشناساهای اعضاء  یتوانمندمورد نظر باشد. بايد استعدادها و 

 (.Mealiea & Balthazar, 2005مبنا تفويض شود )

ها و مهارت اعضاء و سپس  يیتوانا بر اساسترکيب تيمی در گروه موفق: اولويت انتخاب 

گفتيم به يه نفر احتياج داريم، که خالقيتش زياد باشه، يک  مثالًاومديم »داشتن روابط دوستانه بود. 
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بازديد رفته باشه، تجربه زياد داشته باشه، کار عملی انجام داده باشه، اومديم گلچين کرديم و نفر که 
ما از دست  اگر مثالًمختلط باشه بهتره،  ها گروهوقتی »؛ «هر کسی را که نياز داشتيم  انتخاب کرديم
قش يک ن Xگيم، خانم  يگر هيچی نمیهمدهست به  Xهم عصبانی هم باشيم به علت اينکه خانم 

 «.کنيم توی همان مسير اصلی بمونيم کنند و سعی می یمکننده رو ايفا  يلتعدعضو 

ترکيب تيمی در گروه ناموفق تا حدودی به دليل روابط دوستانه اعضاء و يا از روی ناچاری 

ها باشد چون اول شدن براش خيلی  يیباالخواست با ترم  یم ها بچهاولش که يکی از »بوده است. 
؛ «ديد که قبولش نکردند، اومديم دوستان هم رو جمع کرديم و تيم تشکيل داديم بعداًولی مهم بود 

در مورد تغيير اعضای تيم من چون خودم گروه تشکيل نداده بودم، شايد ترجيح بدم دو تا اعضاء »
من  .ظرافت و دقت بهتر است لحاظ ازبايد در گروه باشند الزم است و  ها خانمرو عوض کنم، 

 «. تا خانم باشند و تفکر غالب با آقايون باشه 8تا آقا و  3ترجيحم اين باشه که شايد 
 بود.ناموفق گروه اعضای  از  گروه موفق بيشترتجربه کار تيمی اعضاء 

ی آبی شرکت کرده بوديم و با فرآيند کار تيمی آشنا بوديم و ها موشکدر مسابقه »گروه موفق: 
 .«ينتيم، مثل درس ديناميک ماشی تيمی داشکارهاهامون هم در درس

من خودم تجربه کار تيمی زياد داشتم پل ماکارونی و جشنواره خوارزمی بودم و »گروه ناموفق: 
با پيشگامان کار گروهی داشتم، بهترين کار گروهی من در جشنواره خوارزمی بود و ما يک رهبر 

رح از او بود و پياده سازيش ر و طزد و دليلش اين بود که فک یمداشتيم که حرف اول و آخر رو او 
 .«يگر تفريح کرده باشيم تا اينکه يک مسابقه انجام بديمهمدخواستيم با  یمما بيشتر »؛ «بود با ما

، از ملزومات اصلی توليد «رسانه»و « یفنّاور»، «ابزار»یری از ابزار: گ بهرهپ( مقوله اصلی 

دارند که همه  نظر اتفاقلوهان،  يدگر و مکی مانند هافنّاورپردازان معاصر  . نظريهاستدانش 

ای جامع، يک ابزار  ، نظريه يوارنوشتهدهای دست يا ذهن بشر، عروسک، خودرو،  ساخته دست

سازی ورود و بازيابی  خصوص اينترنت باعث آسان (. ابزارها بهYazdanpour, 2010هستند )

( و در برقراری Jonassen, 1995ند )ک های ارتباطی مختلفی را ايجاد می شود و کانال اطالعات می

افزار و  ی چيزی بيش از سختفنّاور(. Savari & Bashlideh, 2012ارتباط بين افراد مؤثر است )

. ابزارهايی که از جوامع ساخت ستهای آموزشی و روابط آموزنده ا افزار است و شامل راهبرد نرم

 & Scardamaliaايشان گسترش دهند )کنند بايد گفتمان را ميان اعض دانش مشارکتی حمايت می

Bereiter, 2014های گوناگون، اينترنت، استفاده هدفمند از  ها، فرمول (. ابزار در اين پژوهش، نظريه 
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 های مفهومی و زبان است. خبرگان و اساتيد، ابزار فيزيکی، نقشه نظر ازتلفن همراه، استفاده 

از ابزار و استفاده از  دار جهت، تلفن همراه، استفاده استفاده از ابزار در گروه موفق، شامل اينترنت

من »؛ «با موبايل با دوستان تماس گرفتيم و از اينترنت استفاده کرديم»روش تحقيق مناسب بود . 
کردم اما فيلم يا  یمخودم چون در سرچ کردن دنبال شکل قايق بودم بيشتر از تصاوير استفاده 

 «.تصاويری که در اينترنت بود متفاوت بود و در اين ابعاد نبود، دنبال شکل و مقياس قايق بودم
ی اينکه جا به»بود.  کمتردرگروه ناموفق مديريت ابزار فيزيکی ضعيف بود و ميزان جستجو نيز 

نظر اعتماد زياد به »؛ «پرسيديم یمزديم  یمبگرديم، همون اول بايد از کسی که می دونست زنگ 
گشتيم بيشتر همون قايقی رو ساختيم که جديد بود  یمها که  يتساداشتيم و بعد هم اينکه تو  رهبر

 «. ولی زياد از اينترنت چيزی دستمون رو نگرفت

ريزی فرآيندی دارای مراحل مشخص و  برنامه پردازی:ریزی و ایده ت( مقوله اصلی برنامه

يد يک خروجی منسجم در قالب سيستمی هماهنگ از تصميمات است پيوسته برای تول هم به

(Kavoosi, 2010 .)اين مقوله اصلی به سه حل مشکل است. در اولين گام  )بارش مغزی( ايده دادن

 شود. ريزی تقسيم می پردازی قبل از عمل، خالقيت و برنامهمقوله فرعی ايده

ها  که در حل مسئله به اولويت وفق بود و اينهای کار گروه م ريزی ساختارمند از ويژگی برنامه

انتخاب راهکار مناسب و اينکه شايد يک تيم »اند.  ريزی منعطف داشته دقت کرده و يک برنامه
های  کرديم و ساير اعضای تيم ديديم و حس هم می اعضای خيلی قوی داشته باشد ما اين را می

بودند و اينکه توی اون شرايط چه راهکاری را هايی بودند که از ما هم بيشتر کار کرده  ديگه بچه
تر باشد اما کارآمد نباشد  استفاده کنيم مثالً ميگم ساخت يک قايق پيچيده از لحاظ علمی درست

مرحله اول »؛ «بوديم  ترين راه ترين و کاربردی چون ما دقت پايينی در آن شرايط داشتيم و دنبال ساده
  ها و خط له رو برای خودش خوب بخونه و محدوديتخالقيت خاصی نياز است پس هرکسی مسئ

 «.نوشتيم بينيد ای که می اين برگه های فرضی خودمون را روی ايده»؛ «و مرزها رو بشناسيم

بينی شرايط  های اصلی مسئله و عدم پيش توجهی به قسمت گی، بی برنامهدر گروه ناموفق، بی

ها اوکی نداده بودم و  از مسابقه هنوز به بچهمن خودم تا دو سه روز قبل »احتمالی وجود داشت. 
جوری دور  ريزی قبلی نداشتيم و همين ما هيچ برنامه»؛ «قبل از مسابقه هيچ هماهنگی با هم نداشتيم

هم جمع شديم و گفتيم بريم توی مسابقه شرکت کنيم و همون موقع که سؤال رو به ما گفتن 
 «.ده باشيم نه!شروع کرديم و اينکه تمهيدات مناسب رو انديشي
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شامل سه مقوله فرعی هدفمداری، اسناد و انگيزش  مقوله اصلی انگیزش کسب پیشرفت: ث(

های گرايشی، مانند غرور و  کسب پيشرفت است. افراد دارای نياز زياد به پيشرفت، عموماً با هيجان

های اجتنابی  با هيجاندهند. اما افرادی که نياز کم به پيشرفت دارند، عموماً  انتظار خشنودی پاسخ می

  (.Reeve, 2012دهند ) مانند اضطراب، دفاع، و ترس از شکست واکنش نشان می

مداری: اهداف مشترک جزء اساسی يک کار تيمی اثربخش است. يک تيم برای اينکه هدف

طور اثربخش به کار گيرد و در جهت موفقيت، حرکت نمايد، اعضايش بايد  بتواند اعضای خود را به

 Nadi, Ahanchian, & Noghani Dokhtبه اهداف مشترک تيمی، آگاه و متعهد باشند ) نسبت

Bahmani, 2017 يکی از شرايط جوامع ساخت دانش مشارکتی، داشتن يک هدف مشترک و .)

 (.Scardamalia & Bereiter, 2014معتبر برای حمايت از همکاری و مشارکت در جامعه است )

واقعاً »کردند.  شخصی داشتند و برای رسيدن به نتيجه تالش میدر گروه موفق، اعضاء هدف م
خواستيم که  شديم، اينکه ما خيلی هم اعتقاد داشتيم و می از نظر منطقی و حل مسئله بايد اول می

قبل از مسابقه يک توپ پالستيکی »؛ «ميليون و دويست اول بشيم و اسم گروهمون رو گذاشتيم يک
 «.محکم رفتيم ولی خيلی اميد داشتيمبرداشتيم و گارد گرفتيم و 

جايزه صد در صد نبود و بيشتر برای اين »در گروه ناموفق اعضاء چند هدف متفاوت داشتند. 
برانگيز بود. ما بيشتر چون سال  گذره و خود مسابقه خيلی چالشبود که دورهم باشيم و خوش می

 «.آخر بوديم خواستيم کنار هم باشيم و بهمون خوش بگذره
 ی موفقيت و شکست خودش است.ها علتناد: منظور چگونگی ادراک و تفسير فرد از اس

هميشه دنيا منصفانه نيست و هميشه يک اتفاقاتی ميفته که انصاف نيست »اسناد در گروه موفق: 
که اول نشديم  يناو »؛ «شديم منطقی و حل مسئله بايد اول می نظر از واقعاًو نتونستيم اول بشيم. اما 

شيم مگه  به دکتر گفتم ما صد در صد اول می»؛ «سری از اهماالت از طرف خودمون بود سر يک
 .«اينکه بدشانسی بياريم، آخه روند کاری ما خيلی خوب بود

جوری نبود بلکه همش به باد  ينااينکه بگيم به شانس بستگی داشت »اسناد در گروه ناموفق: 
شانس »؛ «شد کاری کنيم ینمکرد، ... و  یمعيين بستگی داشت يعنی همه چيش رو باد بود و باد ت

ساختيم و حواسمون رو جمع کرده بوديم و درست ساخته بوديم  یمکه بادبان  موقعنمشه بگن اون 
 «.شد، همون زمان کم که عجله کرديم و دقت نکرديم خراب شد ینمجوری  ينا

 يل برای خودشکوفايی و يان مثبت، صفاتی همچون انگيزش قوی، تماگرا کمال یی:گرا کمالج( 
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 (.Abolghasemi, Kordi, & Eskandari, 2010دارند ) نفس اعتمادبه

من دو تا کليد وجود داشته است اول اينکه يک  نظر از»يی مثبت در گروه موفق: گرا کمال
شرايط مسابقه بود  تر مهمکرد و از همه  یماطمينان نسبی از طراحی چون چپ نشدن قايق کفايت 

تر جمعش کنيم و برويم دنبال مرحله ساخت و  يعسرکرديم که  یمسعی »؛ «بايد سنجيد شرايط رو
اما يکی از «. ين باشدتر کاملای برسيم که جواب ما را بدهد و دنبال اين نبوديم که  يدهايتاً به يک نها

 يی منفی است.گرا کمالهای ناموفق، قايق را پيچيده طراحی کرده بودند که نشانه گروه

ين باشد در عين تر کاملدنبال اين نبوديم که »گروه موفق:  قوله اصلی مدیریت زمان:چ( م
سادگی مديريت زمان کنيم، چون زمان کم بود پس آگاه بوديم  که زمان کم است، و برای همه کم 

ی داشتيم بند زمانهمون اول کار »گروه ناموفق:  .«نيست اصالًشکل پيچيده وقتش  است، پس يک 
ينانه زمان را ب خوشزمان برای سرچ و طراحی خوب بود اما برای ساخت طول کشيد و  اين مقدار

اما اولش زمان اضافه آورديم و روی »؛ «بينی کرده بوديم، در عمل ساخت آن خيلی طول کشيد يشپ
 «.بادبان اولی حساب کرده بوديم، اما وقتی بادبان شکست زمان کم آورديم

 

 گیری بحث و نتیجه
ساخت سريع دانش مشارکتی در مواجهه »پژوهش حاضر تدوين الگوی داده بنياد هدف نهايی 

ها حين ساخت توسط بندی سه منبع مشاهده تيمبر اساس تکنيک مثلث« با موقعيت نوظهور

ای  رشته ينبتواند يک زمينه  می RCKB مقوله اصلی(، و منابع علمی بود. 7ها )پژوهشگران، مصاحبه

 عنوان بهشناسی باشد. اين سازه هندسی کامپيوتر، علوم شناختی و روانهای علوم و م در رشته

تواند ابزاری کارآمد برای حل مسئله در  کاربرد دارد و می گراختنساهای  ی آموزشی در محيطفنّاور

، که شده باشد. ساخت دانش مشارکتی از فرآيندهای فردی و اجتماعی تشکيل  های جديد يتموقع

وامل دخيل در ساخت دانش توسط فرد و قسمت اجتماعی آن به فرآيندهای قسمت فردی آن به ع

 .(Scardamalia & Bereiter, 2014) استساخت دانش در قالب گروه مربوط 

در موقعيت  RCKBاصلی  هطور مستقيم به پديدامل عواملی است که بهشموجبات علّی: 

پردازی قبل از عمل و ريزی، ايدهبرنامهاصلی  هاز مقول شوند. موجبات علّیمنجر می نوظهور

ها )مانند مانور خالقيت؛ آمادگی نهادهای مسئول )پدافند غيرعامل و هالل احمر(، برگزاری رزمايش

 گيری از توان متخصصان حضوری و برخط تشکيل شده است.زلزله( و بهره
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Figure1.RCKB model to encounter emerging situations based on grounded theory 

 

با مفاهيم )استفاده از تقريبات، پااليش ايده، مکتوب کردن نظرات  پردازی قبل از عمل ايده

(؛ خالقيت با مفاهيم )خالقيت در طراحی، خالقيت يرپذ انعطافزی، طراحی الگوساقبل از برنامه، 

مهيدات الزم پيش با مفاهيم )ت ريزی در تغيير الگوهای قبلی، خالقيت در استفاده از ابزار(؛ برنامه

،  Lak (2004)های ممکن، دقت در تشکيل گروه( با نتايج  يتموقعبينی  يشپاز مسابقه، 

Shalalvand (2013) ،Gilbert and Driscoll (2002) ،Griffin and Care (2015)  .همسو است 

ر گيرند. دمحيطی شکل می هایويژگیموجبات علّی نه در خأل، بلکه در های محیطی: ویژگی

رخداد ناگهانی وضعيت به فهم شرايط محيطی نياز دارد.  RCKBگيری شکل يندآنتيجه، توضيح فر

(، به وجود آمدن شرايط بغرنج، و کمبود امکانات )به دليل از سابقه قبلیبدون )مانند ويروس کرونا 

 تند.های محيطی هسدهنده ويژگی(، تشکيلها يا قطعی برقهايی مانند راهبين رفتن زيرساخت

از  و کنندمی داللت RCKBگيری يند شکلآبه عوامل همبافت مؤثر در فرای: های زمینهویژگی

 .تشکيل شده است( 2 لشک)و انگيزش پيشرفت  گرايی مثبت، کمبود زمانکمال همقولسه 

گرايی منفی يک تعادل انگاری و کمال ند، که بين سهلشد هايی موفق در اين پژوهش گروه 

حل  (. اگر اعضای تيم به دنبال بهترين راهها حداقلقناعت به  ،يی مثبتگرا کمالبودند ) برقرار کرده

 شوند. مواجه می شکستگرايی منفی( باشند، با کمبود زمان، انحراف از مسير اصلی، و )کمال
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انگيزش کسب پيشرفت با تأثير بر روی انتخاب تکاليف دشوار و ايجاد حالت هيجانی مثبت و 

شود. طبق ديدگاه  مسئله می يزه برای رسيدن به هدف، باعث تقويت تمرکز بر حل ايجاد انگ

کننده، انگيزش کسب پيشرفت، شامل هدفمندی گروه با مفاهيم )هدف مشترک،  دانشجويان شرکت

(؛ اسناد با مفاهيم )اسناد حصول، تمرکز بر مسئله اولويت داشتن هدف بر روابط، اهداف عالی قابل

ص بودن و يرخطی بودن پيروزی، خاغی و عدم تالش، اسناد درونی موفقيت، کار کمشکست به 

(؛ انگيزش کسب پيشرفت با مفاهيم )انگيزش کسب توفيق، انتظارات سطح متفاوت بودن تکليف

ها( به  انداز روشن، همسوسازی فعاليت باال، تالش برای حفظ نتيجه، هدفمندی با ايجاد يک چشم

ند. يکی از شرايط ساخت دانش وجود اهداف واضح و پايبندی ک فرآيند ساخت دانش کمک می

 Bereiter (2002) ،Tarriconeهای  دست آمده در راستای پژوهش باشد. نتايج به افراد گروه به آن می

and Luca (2002) ،Mealiea and Balthazar(2005)  ،Lu and Lin (2017)  ها  باشد. تمام گروه می

تواند دو معنای متفاوت داشته باشد، يک نگاه مربوط به نظريه اسناد و  میبه شانس اشاره داشتند که 

کنند و از  اينکه افراد برای توجيه شکست خود از اسناد بيرونی، ناپايدار و غيرقابل کنترل استفاده می

 حل برای مسائل سخت، کهيک راهشود، حل شهودی مطرح میمنظر ديگر، شانس به عنوان يک راه

 دهد.می رسيده و آن را به شانس نسبت  آنظره به فرد غيرمنت

 ,Shakeri, Akbari, & Houshi Al-Sadat)به نقل از  مطابق نظر اشتراوس و کوربينراهبردها: 

ها در مواجهه با مسائل به کار مديريت موقعيت نحوهاند که در هايیتعامالت و کنش( 2019

ها، گيرند و با صورت گرفتن آنمی ئله صورتبرای حل مس های عمدیکنش و روند. اين اعمال می

 د.راهبرد اساسی شناسايی شدنچهار گيرد. در اين پژوهش، خاصی شکل می هپديد

با  اولين راهبرد، ارتباطات است. به نظر دانشجويان، ارتباطات شامل: مقوله فرعی آشنايی اوليه

(؛ خوابگاهیل از کار تيمی، زندگی مفاهيم )آشنايی اوليه اعضای گروه، ارتباطات قبلی، آشنايی قب

جو حاکم بر گروه با مفاهيم )همگرايی آرا در گروه، اطمينان، دلگرمی، مشورت، داشتن اعتماد 

، جو محترمانه گروه، لحن و بيان منطقی، کار و رفتار نظر پذيرش اختالفگيری،  يمتصمگروهی در 

باشد.  ی( میگروه درونمل و همکاری ی اعضای گروه، آزادی در ارائه نظرات کارگشا، تعاا حرفه

 .Nadi et al. (2017) ،Tarricone and Luca (2002) ،Stahl (2000, 2002) ،Singh et alنتايج 

(2007)  ،Scardamalia and Bereiter (2014) .با نتايج تحقيق حاضر همسو است 

 شارکتی دارد. يک دهی تيم است، که تأثير زيادی در ساخت دانش م دومين مقوله فرعی سازمان
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های مکمل است که متعهدند برای دستيابی به يک هدف مشترک،  ای از افراد با مهارتتيم مجموعه

دهی تيم شامل: مديريت  (. بنابر پاسخ دانشجويان، سازمانTarricone & Luca, 2002تالش کنند )

نظر  زئيات، صرفبا مفاهيم )شناخت موقعيت، شناخت محدوديت زمان، نپرداختن به ج اقتضايی

، Ebrahimi and Sokhandan (2017) است که با نتايج ( های ديگر وهزيابی گرکردن از جزئيات، ار

Rezaei Dolatabadi, Khazaei Pool, Kia Lashaki, Amani, and Verij Kazemi (2013) ،Saeedi 

Rezvani (2003)  ،Tarricone and Luca (2002)  ،Nielek and Wawer (2014)  ،Lu and Lin 

با مفاهيم )تمرکز بر مسئوليت، حل فردی اجزای مسئله،  همخوان است. تقسيم وظايف  (2017)

 Nadi et al. (2017) ،Ebrahimi andکار با توجه به توانايی(، با نتايج   تشکيل خرده گروه، تقسيم

(2017)  Sokhandan ،Tarricone and Luca (2002)  ،Nielek and Wawer (2014)  همخوان

نفس کاذب  است. رهبری گروه با مفاهيم )اطمينان نسبی به رهبر، اعتماد به تصميم رهبر، اعتمادبه

های  رهبرگروه ناموفق، عدم فردگرايی رهبر، فصل الخطاب بودن حرف رهبر، نقش ويژگی

 Amin Mozaffari and Yousefi Aghdam (2014)  ،Taghaviشخصيتی رهبر گروه( با نتايج 

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

همخوان است. مديريت هيجانات با مفاهيم )کنترل استرس، دلسرد نشدن، تالش مجدد پس از 

Jan Ahmadi Gol  and Hosseinbor( با نتايجنترل هيجان، انديشيدن هنگام شکستشکست، ک

 Care and Griffin ,Tarricone and Luca (2002) ,(2013) al. et abadiRezaei Dolat ,(2017)

(2015), Nielek and Wawer (2014), Lu and Lin (2017) .ای  وعهدر يک تيم، مجم همسو است

های متنوع وجود دارند. بنا برنظر دانشجويان: ترکيب تيمی مناسب با  و توانمندی از افراد با تخصص

گيری از فرد باتجربه، دقت  افراد خالق در گروه، استفاده از فرد کارآزموده، بهره مفاهيم )استفاده از

،  Eshkevari (2018)( با نتايج ش مناسب اعضاءدر انتخاب افراد بر اساس توانايی، چين

Scardamalia and Bereiter (2014) ،Griffin and Care (2015)  همسو است. تجربه کار تيمی با

شتباهات آموزی از ا ار تيمی در دوران تحصيل، تجربه کارهای تيمی متفاوت، درسمفاهيم )تجربه ک

 همسو است. Nielek and Wawer (2014)و   Singh et al. (2007) ( با نتايج ديگران

وعات شناختی گيری از ابزار است. يکی از عناصر ساخت دانش، خلق مصندومين راهبرد، بهره                                        

ها و الگوهای  است، که اين ابزارها ممکن است صرفاً مصنوعات مفهومی باشند، از قبيل نظريه

انتزاعی يا وسايل فيزيکی که در فرآيند تکاملی باعث رشد دانش و به تبع آن پيشرفت ابزارها 
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مناسب از ابزار، يری گ بهرهگيری از ابزار ) (. بهرهScardamalia & Bereiter, 2006, 2014شود ) می

های سرچ( با  يدواژهکلاز ابزار، روش مناسب تحقيق، روش جستجو، تنوع  دار جهتاستفاده 

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

(2007)  ،Nielek and Wawer (2014)  ،Looi (2008) ار همسو است.درباره اهميت استفاده از ابز 

مديريت زمان، شامل مفاهيم )اختصاص زمان مناسب برای طراحی، مديريت  سومين راهبرد

. مديريت استبهينه زمان در طراحی و اجرا( توأمان با راهبرد چهارم يعنی سرعت عمل مدنظر 

توانند باعث  گذاری، سازماندهی امور( است که می هايی )انضباط شخصی، هدف زمان شامل مهارت

تواند  ، میسی سريع فرد به اطالعاتکاهش استرس شوند. استفاده از ابزارهای ارتباطی به دليل دستر

 جويی در زمان و گسترش ارتباطات به ساخت سريع دانش مشارکتی کمک کند. با صرفه

در  عينیتعامل مهر  (،Shakeri et al., 2019)به نقل از  مطابق مدل اشتراوس و کوربينپیامدها: 

ای ناخواسته به مسئله به منظور اداره موقعيت از سوی افراد انتخاب شود، پيامدهای خواسته ياپاسخ 

، موفقيت در حل بحران نوظهور، تبديل دانش به دست ساخته، حاضر ی مدلد. پيامدهاورآپديد می

 .ستا و امتزاج هوشبهر، دانش و هوش مصنوعی در توليد ربات

عدم  ی مديريت بحران به دليل بار مالی ومتول  های مکاری ارگانعدم امکان برگزاری مسابقه با ه

 .های پژوهش است واقعی از محدوديتهای  مندی از نظرات افراد دارای تجربه در بحران بهره

تحصيالت برای دانشجويان تبديل ايده به مصنوع در حوزه پژوهشی، برگزاری مسابقات 

 شود. پيشنهاد می نوظهور با حضور نخبگان هایانجام پژوهش برخورد با بحرانو تکميلی 
 

 

 

، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال و سميه ذوالفقارینویسندگان: مشارکت سهم 
، همکاری در طراحی چارچوب کلی، انتخاب احمد زندوانيانو نويسنده مسئول؛ دکتر  اصالحات مقاله

مقايسه  طراحی و اجرای مسابقه غلبه بر زمان؛ حميده همتی ،البیشهرام طرويکردها و بررسی نهايی؛ دکتر 
 اند. گيری؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نموده رويکردها و نتيجه

از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. ند اعالم میا بوده

در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 
 است. شهرام طالبیدکتر و مشاورت  احمد زندوانياندکتر نامه کارشناسی ارشد، با راهنمايی  پايان

 نبوده است. اين مقاله ازحمايت مالی برخوردارمنابع مالی: 
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