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چکيده
هدف اصللی این پژوهش ،بررسی تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در
بين دانشلجویان تحصليت تکميلی بود .برای دستيابی به این هدف ،از روش توصيفی -همبستگی با استفاده
از تحليل رگرسليون سللسلله مراتبی بهره گرفته شلد .کليه دانشلجویان تحصليت تکميلی دانشگاه فردوسی
مشللهد در چهار گروه آزمایشللی علوم انسللانی ،علوم پایه ،فنی -مهندسللی و کشللاورزی و منابع طبيعی جامعه
موردمطلاععله را تشلللکيلل دادند .حجم نمونه موردمطاععه برابر با  975نفر تعيين شلللد و از روش نمونهگيری
طبقهای اسلللتفاده شلللد .بهمنظور گردآوری دادههای موردنياز از دو پرسلللشلللنامه اشلللتراک دانش و باورهای
معرفتشناختی استفاده شد .روایی و پایایی پرسشنامهها نيز از طریق روایی محتوایی و محاسبه آعفای کرونباخ
تعيين گردید .نتایج بهدسللتآمده از تحليل رگرسلليون سلللسللله مراتبی نشللان داد که باورهای دانشللجویان
موردمطاععه درباره مطلق دانستن دانش و ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری نقش مؤثری در پيشبينی اشتراک
دانش در بين دانشللجویان تحصلليت تکميلی دارند؛ درحاعیکه تأثير باورهای سللاده دانسللتن دانش و سللریع
بودن فرایند یادگيری بر اشتراک دانش معنیدار نشد.
واژههای کليدی :باورهای معرفتشناختی ،اشتراک دانش ،دانشجویان تحصيت تکميلی.
 نویسنده مسؤول
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commercially.
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مقدمه
اشللتراک دانش ،اسللاو و شللاعوده یادگيری و پژوهش در دانشللگاهها به شللمار میآید (کومار،1
1447؛ به نقل از زاکویت 1و عباو )1411 ،و به مثابه یک روش ارزشلللمندی قلمداد میشلللود که از
طریق آن دانشلجویان میتوانند از یکدیگر یاد بگيرند و از نظر فکری رشد یابند .اشتراک دانش ناظر
بر فرایند تبادل و کسل

دانش اسلت که به واسلطه کانالهای رسلمی و غيررسمی و نيز امکانا فنی

صور میگيرد (علی1443 ،؛ به نقل از زاکویت و عباو .)1411 ،شواهد موجود حاکی از آن است
که اشللتراک فعال و داوطلبانه دانش ،انگيزه اصلللی و کليدی برای یادگيری مشللارکتی موفق در ميان
دانشللجویان به شللمار میرود .این مبادال به دانشللجویان در پاسللد دادن به سللؤاال  ،حل مسللا،ل،
یلادگيری مفلاهيم جلدیلد ،کمک به یکدیگر و افزایش درک خود از یک موضلللوا خاص کمک
میکند (هاگبرگ و ادوینسلون .)1331 ،9واضح است که تعامل و اشتراک دانش در بين دانشجویان،
جزء مهم فرایند یادگيری آنان محسلو میشلود .عذا ،به نظر میرسد ترغي

دانشجویان به اشتراک

دانش ،ظرفيتهای یادگيری آنها را افزایش دهد (مجيد و وی.)1443 ،1
به رغم مزیتهایی که برای اشلتراک دانش در ارتقای یادگيری دانشلجویان برشمرده شده است؛
چنانکه برخی محققان چون :ریج  )1447( 7و یوان 6و همکاران ( )1447خاطرنشلللان سلللاختهاند ،در
اغل

موارد دانشللجویان تمایل به اشللتراک دانش نشللان نمیدهند .از مهمترین این موانع میتوان به

نبود رابطله عميق بين منبع و دریللافلتکننلده دانش ،نبود انگيزه و پلاداش برای بله اشلللتراکگللذاری
دانش،کمبود وقت و عدم فرهنگ تشلریکمسلاعی ،نبود زمان کافی ،زبان ،جنسيت ،محل سکونت،
ترو از ارا،ه اطتعا اشلتباه ،عدم آگاهی از آنهه باید به اشتراک گذاشته شود و نبود اعتمادبهنفس
اشاره کرد (به نقل از یوان و مجيد1446 ،؛ آنگ ،یيپ ،تان و چونگ .)1411 ،5در این ميان ،باورهای
فرد ،یکی از متغيرهای اصللی اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش به شمار میآید .با استناد به مدل نظری
رفتار برنامهریزیشللده 1آجزن ( )1331میتوان رفتار اشللتراک دانش در بين دانشللجویان را با نظر به
1- Kumar
2- Zaqout
3- Hogberg & Edvinsson
4- Wey
5- Riege
6-Yuan
7- Ong, Yeap, Tan & Chong
)8 Theory of Planned Behavior (TPB
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قصلللد و نيلت آنهلا بله اشلللتراک دانش و بله تبع آن نگرش ،انگيزش و باورهای آنان ،اعبته باورهای
معرفلتشلللنلاختی تبيين نمود .مطاععا صلللور گرفته در این زمينه بر قابليت این مدل در پيشبينی
رفتلار اشلللتراک دانش تلأکيلد کردهانلد (بوک1447،؛ جبر1445،؛ اععجمی 1443 ،به نقل از :بهلول،
حسلللينقلیزاده و کرمی1931،؛ چنلاملانی ،تگ و راجا1411،1؛ عين و عی1441 ،1؛ بکان ،ارسلللهان و
یاکبيس .)1411 ،9در واقع ،این نظریه به سلب

داشتن سازههایی که ابعاد مهم پيشبينی رفتار را مورد

توجه قرار میدهند ،میتواند در بررسلللی عقاید ،ارزشها و نگرشهایی که در بطن رفتار اشلللتراک
دانش وجود دارد ،استفاده شود.
طرح موضللوا باورهای معرفتشللناختی و نسللبت آن با اشللتراک دانش ناظر بر ضللرور درک
ماهيت دانش و یادگيری از دیدگاه دانشللجویان و تأثير آن بر تمایل و رفتار آنان نسللبت به اشللتراک
دانش اسللللت (هللافر 1وپينتریچ1335 ،7؛کللاردش و چوعز1336،؛ بلله نقللل از آقللازاده ،رضللللایی و
محمدزاده .)1911،شومر )1441( 6در یک بازنگری مفهومی نسبت به باورهای معرفتشناختی آن را
بهعنوان نظامی از عقاید کموبيش مسللتقل طرحریزی نمود .منظور از نظام این اسللت که بيش از یک
عقيده وجود دارد و منظور از کموبيش مسلتقل ،آن است که ممکن است فرد نسبت با آن آگاه باشد
یا نباشللد .صللرفنظر از دیدگاههای مختلف ،دو حوزه کلی مربوط به سللاختار اصلللی باورهای افراد
دربلاره یلادگيری و آموزش را چنين میتوان شلللرح داد -1 :ملاهيلت دانش (آنهه فرد باور دارد که
دانش اسللت) و  -1ماهيت یا فرایند دانسللتن (فرد چگونه میداند) (شللعبانی ورکی و حسللينقلی زاده،
.)1916
بنابراین ،با تکيه بر شواهد تجربی موجود مبنی بر پيشرفت تحوعی باورهای معرفتشناختی افراد؛
بهویژه آنان که آموزش دانشگاهی دریافت کردهاند ،و به زعم پياژه افزایش قابليت انعطاف ذهنی،
چنين به نظر میرسد که دانشجویان در مقطع تحصيت

تکميلی ،چنانکه تسای و چوانگ)1447( 5

خاطرنشان ساختند ،با برخورداری از باورهای معرفتشناختی سازندهگرا (تأکيد بر روند ساختوساز
دانش ،تفسير و به اشتراکگذاری دانش) تمایل به استفاده از راهبردهای شناختی بهتر و رسيدن به
1- Chennamaneni, Teng & Raja
2- Lin & Lee
3- Bakan, Erşahan & Büyükbeşe
4- Hofer
5- Pintric
6- Schoommer
7- Tsai & Chuang
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نتایج یادگيری بهتر]از طریق اشتراک دانش[ داشته باشند .ازاینرو ،در این پژوهش با تکيه بر
پژوهشهایی که با تمرکز بر روند تحول باورهای معرفتشناختی دانشجویان به بررسی تأثير آن بر
پيشرفت تحصيلی پرداختهاند و نيز مطاععاتی که بررابطه معنیدار بين یادگيری و اشتراک دانش تأکيد
کردهاند ،تتش میشود ضمن بررسی نگرش ،تمایل و رفتار اشتراک دانش در بين دانشجویان
تحصيت تکميلی ،نقش باورهای معرفتشناختی در پيشبينی اشتراک دانش مطاععه شود.
ماهيلت اشللتراک دانللش را مللیتللوان بللا نظللر بلله مؤعفللههللای کليللدی آن؛ یعنللی اشللتراک باورهللا
و افکللار و تجربللههللا ،انتقللال دانللش ،تبللادل دانللش و کمللک کللردن بلله دیگللران ،یللادگيری جمعللی،
توزیللع دانللش ،تعللامت ميللان فللردی ،تبللادل دانللش آشللکار و اشللتراک ایللدههللا معنللا و درک
نمللود (بهلللول و همکللاران .)1931 ،در ادبيللا مللدیریت دانللش از مجمللوا نظریللههللایی کلله بلله
تبيللين اشللتراک دانللش پرداختللهانللد ،مللیتللوان بلله نظریلله رفتللار برنامللهریللزیشللده ،نظریلله سللرمایه
اجتمللاعی ،نظریلله تبللادل اقتصللادی و نظریلله ارتباطللا اشللاره کللرد .در ایللن ميللان ،مللدل نظللری
رفتار برنامهریلزیشلده ،یکلی از معتبرتلرین ملدلهلای پليشبينلی رفتلار اسلت کله بله سلب داشلتن
سللازههللایی کلله ابعللاد مهللم پلليشبينللی رفتللار را مللورد توجلله قللرار مللیدهنللد ،مللیتوانللد در بررسللی
عقایللد ،ارزشهللا و نگللرشهللایی کلله در بطللن رفتللار اشللتراک دانللش وجللود دارد ،اسللتفاده شللود.
برپایلله مفروضللههللای ایللن مللدل ،رفتللار هللر فللرد ناشللی از نيللت اوسللت و نيللا تللابعی از انگيللزش
افللراد و هنجارهللای درونللی افللراد اسللت .عللذا ،افللراد در مللورد پيامللدها و نتللایج رفتارشللان فکللر
میکنند و سلسس تصلميم ملیگيرنلد کله کلاری را انجلام دهنلد یلا انجلام ندهنلد (فيشلبن و آجلزن
1357،؛ بللله نقلللل از ابلللزری و همکلللاران .)1934،در تایيلللد ایلللن دیلللدگاه ملللیتلللوان از منظلللر
داونسلللور ( ،)1414دراکلللر ( )1331و کلللاعووی و برعينلللگ ( )1444نيلللز بللله ایلللن مفروضللله
زیربنللایی اشللاره کللرد کلله اقللدام بلله اشللتراک دانللش بللا دیگللران ،رفتللاری داوطلبانلله و اختيللاری
محسللو مللیشللود .ایللن مهللم موجل

شللد تللا جهللتگيللری محققللان بلله سللوی شناسللایی عوامللل و

موانللع مللؤثر بللر تمایللل و نگللرش افللراد بلله اشللتراک دانللش معطللوف شللود .بللرای نمونلله ،نتللایج
حاصلللل از مطاععلللا وو و ژو ،)1411( 1چناملللاننی و همکلللاران ( ،)1411بهللللول و همکلللاران
( ،)1931عليسلللور درویشلللی و دوعلللتآبلللادی ( )1931و ابلللزری ،شلللا،می و عباسلللی ( )1913بلللا
1- Wu & Zhu
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اسللتناد بلله ت للوری رفتللار برنامللهریللزیشللده مؤیللد آن هسللتند کلله رفتللار اشللتراک دانللش بلله ميللزان
درخورتللوجهی متللاثر از تمایللل و بلله تبللع آن ،نگللرش و باورهللای افللراد نسللبت بلله اشللتراک دانللش
است.
باورهای معرفتشللناختی نزد روانشللناسللان تربيتی بهعنوان عقاید مربوط به ماهيت دانش مطرح
اسلت .این مقوعه میتواند شلامل عقایدی درباره قطعيت و جزميت دانش ،منبع دانش ،کس

دانش و

سلللاختلار دانش بلاشلللد .از اوایلل دهله  1364بسللليلاری از محققلان بله مطلاععله رابطله بين باورهای
معرفتشلللناختی و یادگيری پرداختند .مرور ادبيا پژوهش ،گویای آن اسلللت که غاع

محققان با

تمرکز بر رابطه بين باورهای معرفتشلللناختی و یادگيری و پيشلللرفت تحصللليلی در تتش بودهاند تا
ضلللمن بررسلللی رونلد تحول بلاورهای معرفتشلللناختی فراگيران ،به مطاععه تأثير آن بر راهبردهای
یادگيری بسردازند (شلللعبانی ورکی و حسلللينقلی زاده1916 ،؛ غفوری آثار1931 ،؛ رضلللایی1911 ،؛
آقازاده ،رضللایی و محمد زاده1911 ،؛ سلليف ،رضللویه و عطيفيان1917 ،؛ رضللایی و پاشللایی1913 ،؛
کلدیور ،تنهلا و فرزاد1931 ،؛ زارا و رسلللتگلار1931 ،؛ سللليف و مرزوقی1911 ،؛ حيللدری فرزان،
؛1931؛ محمدی .)1914 ،برای نمونه ،شلللعبانی ورکی و حسلللينقلی زاده ( )1916در مطاععهای به این
نتایج دسلت یافتند که بين اعتقاد دانشلجویان سلالهای اول ،دوم ،سلوم و چهارم راجع به ساده بودن،
مطلق بودن ،سلللریع بودن و ذاتی بودن دانش تفلاو معنلاداری وجود نلدارد .همهنين ،بين باورهای
معرفتشلناختی دانشلجویان برحسل جنسيت و تأهل تفاو معناداری وجود ندارد .درعينحال ،بين
باورهای معرفتشلناختی دانشجویان برحس رشته تحصيلی تفاو معنادار است .آقازاده و همکاران
( )1911نيز در مطلاععله دیگری نشلللان دادنلد کله درگيری شلللنلاختی بلا متغيرهلای خودکارآمدی،
جهتگيری هدفی تسلللطی ،عملکردی و قطعيت دانش همبسللتگی مثبت معنادار؛ وعی با جهتگيری
هدفی بيرونی ،یادگيری سلریع و توانایی ذاتی یادگيری همبستگی منفی معنادار دارد .نتایج حاصل از
پژوهش رضایی ( )1911نيز گویای آن است که دو متغير باورهای معرفتشناختی دانش ساده /قطعی
و راهبردهای یادگيری خودنظمدهی پيشبينی کنندههای معنیداری برای عملکرد تحصلليلی هسللتند.
همهنين ،غفوری آثار ( )1931در مطاععه خود نشلان داد که از بين باورهای معرفتشناختی ،تنها باور
به توانایی ذاتی و باور به یادگيری سریع با انگيزش پيشرفت رابطه معناداری دارد.
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فرضيه اصلی پژوهش :اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت

تکميلی از طریق باورهای

معرفتشناختی قابل پيشبينی است.
سؤالهای پژوهش
 -1ميانگين نگرش ،تمایل و رفتار اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی چقدر است؟
 -1آیا بين اشتراک دانش دانشجویان تحصيت

تکميلی برحس

مقطع تحصيلی و جنسيت تفاو

معنیداری وجود دارد؟
 -9وضعيت باورهای معرفتشناختی در بين دانشجویان تحصيت تکميلی چگونه است؟
 -1آیا بين باورهای معرفتشناختی دانشجویان تحصيت تکميلی برحس

مقطع تحصيلی و جنسيت

تفاو معنیداری وجود دارد؟
روش پژوهش
در این پژوهش ،بهمنظور بررسی نقش باورهای معرفتشناختی در پيشبينی اشترک دانش از
روش توصيفی -همبستگی با استفاده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبی بهره گرفته شد .در تحليل
رگرسيون هدف پيشبينی تغييرا

یک یا چند متغير وابسته (متک) با توجه به تغييرا

مستقل (پيشبين) است(سرمد ،بازرگان و حجازی .)1956 ،کليه دانشجویان تحصيت

متغيرهای
تکميلی

دانشگاه فردوسی مشهد در چهارگروه آزمایشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی-مهندسی و کشاورزی و
منابع طبيعی جامعه آماری مورد مطاععه را تشکيل دادند که تعداد آنها مشتمل بر  5571نفر است .حجم
نمونه موردمطاععه با استفاده از جدول مورگان با اطمينان 37درصد خطا برابر با  954نفر تعيين و با نظر
به نسبت نامساوی زیرگروهها از روش نمونهگيری طبقهای استفاده شد .با این هدف که زیرگروهها با
همان نسبتی که در جامعه موردمطاععه وجود دارند ،بهعنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته
باشند .از مجموا  954پرسشنامه توزیع شده 973 ،پرسشنامه گردآوری و دادههای حاصل از آن تحليل
شد .در جدول ( )1توزیع گروههای آموزشی و حجم نمونه موردمطاععه با در نظر گرفتن نسبت هر
گروه نشان داده شده است.

تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بين دانشجویان13/ ...

جدول  :1توزیع دانشجویان تحصيت تکميلی در چهار گروه آموزشی
گروههای آموزشی

مقطع

جامعه آماری

حجم نمونه

موردمطاععه

تحصيلی

()N

موردمطاععه ()n

علوم انسانی

کارشناسی
دکتری
ارشد

1115
711

111
11

علوم پایه

کارشناسی
دکتری
ارشد

399
615

11
94

فنی -مهندسی

کارشناسی
دکتری
ارشد

1193
163

71
19

کشاورزی و منابع

کارشناسی
دکتری
ارشد
کارشناسی
دکتری
ارشد

149
511
7961
1936

91
97
176
111

طبيعی
کل

بللهمنظور گردآوری دادههللای موردنيللاز از دو پرسلللشلللنللاملله اشلللتراک دانش و بللاورهللای
معرفتشلناختی اسلتفاده شد .پرسشنامه اشتراک دانش حاوی  19گویه است که در سه بخش تمایل،
نگرش ،انگيزش و رفتار اشللتراک دانش تنظيم شللده اسللت .ضللری

پایایی این پرسللشللنامه توسلل

حسلللينقلی زاده و افخمی روحلانی ( )1931و بهلول و همکلاران ( )1931بله ترتيل
 4/164گزارش شللد .در این پژوهش ،ضللری

برابر با  4/161و

پایایی این پرسللشللنامه برابر با  4/515محاسللبه شللد.

همهنين ،پرسلشلنامه باورهای معرفتشناختی شومر حاوی  69سؤال است که چهار باور کلی افراد را
در زمينه ماهيت علم و یادگيری که شلامل  11زیرمجموعه است ،میسنجد .در این پرسشنامه نيمی از
سلللؤاال نشلللاندهنلده بلاورهای خام و نيم دیگر نشلللاندهنده باورهای مترقی اسلللت .بنابراین ،در
نمرهگلذاری ،نمرههلای سلللؤاالتی کله بلا بلاورهای خام فرد مغایرند ،نمره معکوو آنها در مقياو7
درجهای عيکر موردتوجه قرار گرفته اسللت (شللومر1339 ،؛ به نقل از :شللعبانی ورکی و حسللينقلی
زاده .)1916 ،ضری

پایایی پرسشنامه باورهای معرفتشناختی با استناد به شومر( 4/ 51 )1334است.

شلومر در سلال  1339پس از تجدیدنظر در پرسلشنامه مزبور ،ضری

پایایی بهدستآمده را در دامنه

 4/17تا 4/17گزارش داد .شللعبانی ورکی و حسللينقلی زاده ( )1916مرزوقی ( ،)1956امامی ()1955
نيز پایایی این پرسلللشلللنامه را در ایران به ترتي
پژوهش ،ضللری

 ،4/53 ،4/17 ،4/56و 4/69گزارش کردهاند .در این

پایایی این پرسللشللنامه برابر با  4/611محاسللبه شللد .روایی پرسللشللنامه باورهای
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معرفتشلناختی و اشلتراک دانش از طریق روایی محتوایی و با تکيه بر نظر  7نفر از متخصصان تعليم
و تربيلت تعيين شلللد .عتوه براین ،میتوان به نتایج حاصلللل از روایی سلللازه پرسلللشلللنامه باورهای
معرفتشللناختی شللومر در پژوهش شللعبانی ورکی و حسللين قلیزاده ( )1916اسللتناد نمود .برخی از
گویههای مورداسلتفاده در پرسشنامه اشتراک دانش و باورهای معرفتشناختی برای نمونه در جدول
( )1نشان داده شده است.
جدول  :1نمونهای از گویههای پرسشنامه سنجش اشتراک دانش و باورهای معرفتشناختی
گویهها

مؤعفهها

ترجيح میدهم اطتعا موردنيازم را از اینترنت جستجو کنم تا اینکه مستقيماً از همکتسیهایم
تمایل به اشتراک
دانش

درخواست کمک کنم.
تمایل دارم دانش و تجربهای را که در ختل فعاعيتهای درسیام کس

کردهام ،با همکتسیهایم

به اشتراک بگذارم.
به اشتراک دانش تمایل دارم؛ زیرا اعتقاد دارم که نتيجه آن ،موفقيت و پيشرفت خواهد بود.
اشتراک دانش در فعاعيتهای آموزشی و پژوهشی موج

نگرش به اشتراک
دانش

یادگيری و توعيد دانش جدید میشود.

از اینکه به طور داوطلبانه دانش و تجربه کاریام را با همکتسیهایم در ميان میگذارم ،احساو
اشتراکدارم.
خوبی
دانش و انتقال تجربه ،شرای سوءاستفاده دیگران را فراهم میکند.
اطمينان دارم که ارزش دانش من در بهرهمندی دیگران از آن مشخص میشود.
وقتی با یک مسأعه کاری مواجه میشوم ،از همکتسیهایم برای حل آن کمک میطلبم.

رفتار اشتراک دانش

وقتی همکتسیهایم با مسأعهای مواجه میشوند ،میکوشم تا در حدّ توانم به آنها کمک کنم.
وقتی چيز جدیدی یاد میگيرم ،درباره آن با همکتسیهایم گفتگو میکنم.

باورهای

شما میتوانيد تقریباً تمام اطتعا موجود در یک کتا درسی را با یکبار مطاععه فرابگيرید.

معرفتشناختی

من از استادانی که سخنرانیشان را تنظيم نموده و طبق آن تدریس میکنند ،واقعاً تقدیر میکنم.
یادگيری فرایند تدریجی شکلگيری دانش است.
واقعيتهای امروز ممکن است فردا موهوم باشند.

یافتهها
فرضيه اصلی پژوهش :اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت

تکميلی از طریق باورهای

معرفتشناختی قابل پيشبينی است.
بهمنظور پيشبينی تأثير باورهای معرفتشلناختی دانشلجویان تحصيت تکميلی بر اشتراک دانش
از تحليل رگرسليون اسلتفاده شلد .نتایج بهدسلتآمده نشان داد که از مجموا متغيرهای ساده دانستن

تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بين دانشجویان91/ ...

دانش ،مطلق دانسلللتن دانش ،ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری و سلللریع بودن فرایند یادگيری وارد
شلللده به تحليل رگرسللليون ،دو متغير مطلق دانسلللتن دانش و ذاتی تلقی کردن توانایی یادگيری وارد
مدل شلدند و حدود  4/471درصد تغييرا مربوط به اشتراک دانش را تبيين میکنند (.)R2=4/471
بر این اسلاو ،به نظر میرسد باورهای دانشجویان نسبت به ماهيت دانش و فرایند دانستن (یادگيری)
در پيشبينی تملایلل ،نگرش و رفتلار اشلللتراک دانش نقش مؤثری دارد .بهعبار دیگر ،این باور که
دانش در احاطه مراجع است یا از راه استدالل به وجود میآید و اینکه توانایی یادگيری ذاتی یا ثابت
اسللت ،تمایل ،نگرش و رفتار دانشللجویان را نسللبت به اشللتراک دانش تحت تأثير قرار میدهد .نتایج
بهدستآمده از تحليل رگرسيون را میتوان با نظر به نتایج توصيفی بهدستآمده در نمودار ( )1چنين
تفسللير نمود که باور نسللبیگرایانه دانشللجویان نسللبت ماهيت دانش و نيز توانایی اکتسللابی یادگيری،
احتماالً متغيرهای پيشبين مناسلبی برای اشلتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی به نظر
میرسلللنلد .بنلابراین ،چنين میتوان نتيجه گرفت که باورهای دانشلللجویان موردمطاععه درباره مطلق
دانسلللتن دانش و ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری نقش مؤثری در پيشبينی اشلللتراک دانش در بين
دانشللجویان تحصلليت تکميلی دارند؛ درحاعیکه تأثير باورهای سللاده دانسللتن دانش و سللریع بودن
فرایند یادگيری بر اشللتراک دانش معنیدار نشللد .جدول ( )9نتایج تحليل رگرسلليون مربوط به نقش
باورهای معرفتشناختی را در پيشبينی اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی را نشان
میدهد.
جدول :9نتایج مربوط به تحليل رگرسيون باورهای معرفتشناختی و اشتراک دانش
اشتراک دانش

متغيرهای پيشبين
ضری بتا

معنیداری

مطلق دانستن دانش

4/171

4/411

ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری

-4/157

4/441

ساده دانستن دانش

4/147

4/436

سریع بودن فرایند یادگيری

-4/443

4/111

R2
Adjusted R2
ΔR2
F

4/467
4/471
4/467
6/414
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سؤالهای پژوهش
 -1ميانگين نگرش ،تمایل و رفتار اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی چقدر است؟
در این پژوهش ،وضلللعيت اشلللتراک دانش با نظر به ابعاد نگرش ،تمایل و رفتار اشلللتراک دانش
بررسللی شللد .یافتههای بهدسللتآمده نشللان داد که مؤعفه تمایل به اشللتراک دانش با ميانگين 13/31

بيشلترین ميانگين را به خود اختصلاص داد .سلسس ،مؤعفه نگرش به اشتراک دانش با ميانگين  17/76و
سلللسس رفتلار اشلللتراک دانش بلا ميلانگين  19/11در مراتل

بعلدی قرارگرفتنلد .بلهطورکلی ،نتللایج

بهدستآمده حاکی از وضعيت نامطلو اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی است.
چنانکه متحظه میشللود ،به رغم تمایل نسللبی دانشللجویان به اشللتراک دانش ،تجار و اطتعا با
یکدیگر ،و نيز اعتقاد نسلللبی به اینکه اشلللتراک دانش در فعاعيتهای آموزشلللی و پژوهشلللی موج
یادگيری و توعيد دانش جدید میشللود ،به بهتر انجام شللدن وظایف و پيشللرفت حرفهای میانجامد و
باعث صلرفهجویی در زمان میشلود و از آن بهعنوان یک امر طبيعی در بين دانشلجویان یاد میشود؛
عکن در عمل نشللانههای رفتاری ناظر بر رفتار آشللکار اشللتراک دانش کمتر قابلمتحظه اس لت .برای
نمونه ،در عمل وقتی با یک مسلأعه درسی مواجه میشوند ،کمتر تتش میکنند تا از سایر دانشجویان
برای حلل آن کملک بطلبند و یا متقابتً به دیگران کمک کنند .نمود بارز این رفتارها در تبادل متون
و منابع آموزشللی و پژوهشللی و درو آموختههای جدید دانشللجویان با یکدیگر و صللرف زمان در
جلسلا گروهی غيررسمی و دوستانه قابلمتحظه است .بيشترین ميزان تمایل دانشجویان به اشتراک
دانش ناشللی از این دو دعيل بوده اسللت که آنها از کمک کردن به دیگران عذ می برند و نيز اعتقاد
دارند که نتيجه اشلتراک دانش ،موفقيت و پيشرفت خواهد بود .نتایج توصيفی تمایل ،نگرش و رفتار
اشلتراک دانش در بين دانشلجویان تحصليت تکميلی به طور ختصه در جدول ( )1نشان داده شده
است.
جدول  :1توصيف مؤعفههای اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی
مؤعفههای اشتراک دانش

ميانگين

واریانس

انحراف معيار

نگرش به اشتراک دانش

17/76

17/39

9/3

تمایل به اشتراک دانش

13/31

11/1

1/3

رفتار اشتراک دانش

19/11

11/96

1/3

تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بين دانشجویان99/ ...

 )1آیا اشلتراک دانش در بين دانشلجویان تحصليت برحس

مقطع تحصيلی و جنسيت تفاو

معنیداری وجود دارد؟
مقایسله وضلعيت اشلتراک دانش در بين دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری نشان داد که
بين دانشجویان این دو دوره از حيث تمایل به اشتراک دانش ،نگرش نسبت به اشتراک دانش و رفتار
اشلللتراک دانش تفلاو معنیداری وجود نلدارد .این درحاعی اسلللت که با نظر به ماهيت و سلللبک
متفاو فعاعيتهای آموزشلی و پژوهشی در دوره دکتری انتظار میرود دانشجویان این دوره بيش از
دانشللجویان کارشللناسللی ارشللد درگير فعاعيتهای اشللتراک دانش شللوند .جدول ( )7نتایج مربوط به
مقایسه وضعيت اشتراک دانش در بين دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دکتری را نشان داده است.
جدول  :7مقایسه وضعيت اشتراک دانش و ابعاد آن در بين دانشجویان تحصيت تکميلی
مؤعفهها

مقطع

ميانگين

تعداد

تمایل به

ک .ارشد

11/91

171

اشتراک دانش

دکتری

11/51

141

نگرش به

ک .ارشد

16

174

اشتراک دانش

دکتری

16/1

141

رفتار اشتراک

ک .ارشد

19/97

174

دانش

دکتری

11/66

141

تحصيلی

درجه

سطح

اختتف

آزادی

معنیداری

-4/93111

-4/111

975

4/541

-4/11136

-4/171

976

4/191

4/61799

4/479

976

9/5

ميانگين

آماره T

عتوه براین ،نتایج نشللان داد که بين دانشللجویان تحصلليت تکميلی برحسلل

متغيرهای گروه

آموزشلللی ،جنسللليت و سلللال ورود به دوره در ابعاد تمایل ،نگرش و رفتار اشلللتراک دانش تفاو
معنیداری وجود ندارد .همهنين ،بررسلللی روشهای اشلللتراک دانش و تجربه در بين دانشلللجویان
تحصللليت تکميلی حلاکی از آن اسلللت کلله بيشلللترین ميزان اشلللتراک دانش بله ترتيل

از طریق

کتوهلای درو ( 11درصلللد) ،متقلا های چهره به چهره ( 11درصلللد) ،پسلللت اعکترونيکی (3
درصللد) ،جلسللا گروهی غيررسللمی و دوسللتانه ( 3درصللد) ،تلفن ( 1درصللد) و گفتگوی اینترنتی
(چللت) ( 1درصللللد) صلللور

می گيرد .نمودار ( )1توزیع روش هللای اشلللتراک دانش را در بين

دانشجویان تحصيت تکميلی به تصویر میکشد.
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شکل  :1نمودار توزیع روشهای اشتراک دانش در بين دانشجویان تحصيت تکميلی

 -9وضعيت باورهای معرفتشناختی در بين دانشجویان تحصيت تکميلی چگونه است؟
توصليف وضلعيت باورهای معرفتشلناختی در بين دانشلجویان تحصيت تکميلی حاکی از آن
اسلت که مؤعفه سلاده دانسلتن دانش با ميانگين  51/11بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است.
سللسس ،مطلق دانسللتن دانش با ميانگين  ،11/11ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری با ميانگين  11/77و
سریع بودن فرایند یادگيری با ميانگين  19/63در مرات

بعدی قرار گرفتند .بهعبار دیگر ،از دیدگاه

دانشجویان موردمطاععه ،دانش بيش از حد ساده ،روشن و در احاطه مراجع است .اعتقاد به ساده بودن
دانش نمایانگر این باور اسلت که دانش مطلقاً درسلت یا نادرست است ،توانایی یادگيری ذاتی است
و درنتيجه فرایند یادگيری به سلرعت بدون نياز به تتش و کوشش فردی انجام میپذیرد .نمودار ()1
وضعيت باورهای معرفتشناختی را در بين دانشجویان تحصيت تکميلی نشان میدهد.
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فرایند یادگيری توانایی یادگيری
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ساده دانستن
دانش

شکل  :1نمودار توصيف باورهای معرفتشناختی در بين دانشجویان تحصيت تکميلی

تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بين دانشجویان97/ ...

 -9آیا بين باورهای معرفتشناختی دانشجویان تحصيت

برحس

مقطع تحصيلی و جنسيت تفاو

معنیداری وجود دارد؟

چنانکه در جدول ( )6متحظه میشلود ،مقایسله باورهای معرفتشناختی در بين دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد و دکتری نشان میدهد که بين باورهای دانشجویان راجع به ساده بودن ،مطلق بودن،
سلللریلع بودن و ذاتی بودن دانش تفللاو

معنی داری وجود نللدارد .بلله عبللار دیگر ،بللاورهللای

معرفتشلللناختی دانشلللجویان به طورمعنیداری از سلللاده به پيهيده تغيير نمیکند .عتوه براین ،نتایج
نشلان داد که بين باورهای دانشلجویان دختر و پسر در هر یک از ابعاد ساده بودن ،مطلق بودن ،سریع
بودن و ذاتی بودن دانش تفاو معنیداری وجود ندارد.
جدول  :6مقایسه باورهای معرفتشناختی دانشجویان تحصيت تکميلی برحس
جنسيت و
متغير

تعداد
ميانگين

مقطع
تحصيلی
زن

111

161/7963

باورهای

مرد

143

163/11114

معرفتشناختی

کارشناسی
دکتری
ارشد

115
146

154/4111
166/4431

اختتف
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ميانگين
-4/11719
1/44151

-4/171
1/499

مقایسله باورهای معرفتشناختی دانشجویان تحصيت تکميلی برحس

جنسيت و مقطع تحصيلی
درجه

سطح

آزادی

معنیداری

971
971

4/131
4/169

رشته تحصيلی نيز حاکی

از آن است که بين دانشجویان رشتههای علوم انسانی ،علوم پایه ،مهندسی و کشاورزی و منابع طبيعی
از حيث اعتقاد به سادگی ،قطعيت ،ذاتی بودن توانایی یادگيری و سریع بودن فرایند یادگيری تفاو
معنیداری وجود ندارد .نتایج مربوط به مقایسللله باورهای معرفتشلللناختی دانشلللجویان تحصللليت
تکميلی در گروههای آموزشی مختلف در جدول ( )5نشان داده شده است.
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جدول :5نتایج تحليل واریانس باورهای معرفتشناختی دانشجویان تحصيت تکميلی
برحس رشته تحصيلی
منبع تغييرا

درجه آزادی

مجموا مجذورا

بين گروهی
درون گروهی

9
913

179/511
141314/7

کل

971

141451/9

ميانگين مجذورا
71/115
131/496

مقدار F

سطح معنیداری

4/157
4/319

نتيجهگيری
هدف اصللی این پژوهش ،بررسلی نقش باورهای معرفتشناختی در پيشبينی اشتراک دانش در
بين دانشلللجویان تحصللليت تکميلی اسلللت .در این پژوهش بر پدیده اشلللتراک دانش و باورهای
معرفتشلناختی فردی تأکيد شلد؛ با طرح این سؤال اساسی که بر مبنای ت وری رفتار برنامهریزیشده
تا چه اندازه باورهای فرد درباره ماهيت دانش و دانستن میتواند بر تمایل ،نگرش و رفتار او نسبت به
اشلتراک دانش و تجربه با دیگران تأثير بگذارد .نتيجه اصلی این پژوهش بر تأثير باورهای فرد درباره
مطلق دانسلتن دانش و ذاتی تلقیکردن توانایی یادگيری بيش از دو باور سلاده دانسلتن دانش و سریع
بودن فرایند یادگيری دالعت دارد .شلایان ذکر اسلت که تفسير این نتيجه مستلزم بررسی نتایج مربوط
به توصليف وضلعيت باورهای معرفتشناختی در بين دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است .بر
اسلللاو دیدگاههای مطرح در زمينه باورهای معرفتشلللناختی؛ بهویژه دیدگاه شلللومر ( )1334نوعی
پيشلرفت و تحول در باورها در روند حرکت به سوی بزرگساعی وجود دارد؛ بهویژه برای افرادی که
آموزش دانشللگاهی را تجربه کردهاند .به اسللتناد برخی مطاععا صللور گرفته (از جمله شللومر و
همکلاران1331،؛ شلللومر و کلارعو 1337 ،؛ کنلی و وکلایری1441 ،؛ بله نقل از شلللعبانی ورکی و
حسلللينقلیزاده )1916 ،انتظار میرود در مقاطع تحصللليت تکميلی ،پيشلللرفت و تحول در باورهای
دانشلجویان از سلاده به پيهيده و از قطعی به نسلبی به مرور زمان حاصل شود .عذا ،دانشجویان سطوح
باالتر باید یادگيری را فرایندی پيهيده ،نسبی و تدریجی تلقی کنند و اعتقاد کمتری به ذاتی ،مطلق و
سلللریع بودن یلادگيری از خود نشلللان دهنلد .درحاعیکه نتایج این پژوهش نشلللان داد دانشلللجویان
تحصيت تکميلی دارای باورهای ساده معرفتشناختی هستند ،با این توضيح که آنها معتقدند دانش

تأثير باورهای معرفتشناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بين دانشجویان95/ ...

سللاده ،روشللن ،معين و در احاطه مراجع اسللت و همهنين قطعی و الیتغير هسللتند ،مفاهيم سللریعاً یاد
گرفته میشوند و اساساً توانایی یادگيری ذاتی است.
بلا نظر بله شلللواهلد موجود مبنی بر رابطه بين باورهای معرفتشلللناختی با ابعاد مختلف یادگيری
بهویژه در سلطح دانشگاه (شومر و همکاران1334 ،؛ ویلسون1449 ،؛ چان و اعيو  1449 ،؛ به نقل از
شلللعبانی ورکی و حسلللينقلیزاده )1916 ،میتوان از منظر جدیدی به ماهيت آموزش و یادگيری در
دورههلای تحصللليت تکميلی بلا تلأکيد بر راهبردهای یادگيری مبتنی بر سلللازندهگرایی نگاه کرد.
چنلانکله ،بله طور مشلللخص نتلایج مطلاععله چلان و اعيو ( )1449نشلللان داد بين توانایی ذاتی بودن
یادگيری ،قطعيت و حتميت دانش ،سللادگی دانش و رویکرد یادگيری سللنتی رابطه معنیداری وجود
دارد .بنابراین ،چنين به نظر میرسللد پيوند بين دو مقوعه باورهای معرفتشللناختی و اشللتراک دانش با
تأکيد بر یادگيری مشللارکتی و اجتماعی را میتوان در مفروضللههای زیربنایی ت وری سللازندهگرایی
اجتماعی جسللتجو کرد .چنانکه بر اسللاو این رویکرد ،ماهيت دانش بهعنوان یک محصللول انسللانی
تلقی میشلود که در تعامت اجتماعی و فرهنگی ساخته میشود .عذا ،افراد در تعامل با دیگران و در
محيطی که در آن زندگی میکنند ،دانش خلق میکنند (کيم.)1441 ،
در توضليح و تأیيد بيشلتر این مفروضه میتوان به مدل دانشآفرینی سازمانی نوناکا و تاکه اوچی
( )1337اشلاره کرد که بر مبنای آن اشلتراک دانش و اجتماعی شلدن دانش 1پيش باید خلق دانش به
شلمار رود .مفروضه دیگر رویکرد سازندهگرایی اجتماعی در خصوص ماهيت یادگيری است که بر
اسلاو آن یادگيری بهعنوان یک فرایند اجتماعی تعریف میشود .عذا یادگيری معنیدار زمانی اتفاق
میافتد که افراد در فعاعيتهای اجتماعی درگير شوند(کيم.)1441 ،
بهطورکلی ،بر اساو نتایج این پژوهش در پيوند دو وضعيت نامطلو باورهای معرفتشناختی و
اشلتراک دانش در بين دانشلجویان تحصيت تکميلی ،چنين به نظر میرسد که باورهای ساده و خام
نسلللبلت به ماهيت دانش و یادگيری در کنار نگرش هرچند مثبت به پدیده اشلللتراک دانش ،موج
بیميلی به تسلهيم و اشتراک دانش با دیگران میشود .عذا ،با تکيه بر این نتایج ،ضرور بازنگری در
ملاهيلت آموزشهلای تحصللليت تکميلی؛ بلهویژه طراحی محي هلای آموزشلللی مبتنی بر رویکرد
سلازندهگرایی اجتماعی در راسلتای ایجاد تحول در باورهای معرفتشناختی فردی یک اقدام اساسی
1 - knowledge socialization
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به نظر میرسللد .عتوه براین ،تدبير سللاز وکارهای مناسلل

برای کمک به دانشلللجویان در ایجاد و

تقویت مهار های مدیریت دانش شلخصلی میتواند ضلمن تقویت نگرش مثبت به اشلتراک دانش،
تمایل و رفتارهای متناس

با آن را در بين دانشجویان ترویج دهد.
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