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Abstract: Knowledge sharing and reflective thinking are two key issues in any 

educational system. The present study examined the willingness of instructors of 

English for the students of allied medical sciences to share knowledge and think 

reflectively and investigated their reluctance to form knowledge sharing groups. To 

this aim, in the quantitative phase of the study, two questionnaires were completed by 

148 instructors, while in the quantitative phase, 12 instructors participated in semi-

structured interviews. Based on the results, the participants considered knowledge 

sharing effective and had a positive view about it. In addition, there was a significant 

relationship between knowledge sharing and reflective thinking, and knowledge 

sharing can be used to predict reflective thinking. The findings of the interview also 

indicated that three categories of factors play a role in the studied instructors' 

reluctance to share knowledge, which included individual, organizational and cultural 

barriers. Due to the importance of knowledge sharing, some suggestions were made to 

promote this practice among English for specific purposes (ESP) instructors. 
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 قدمهم

یادگیری یک زبان خارجی به ویژه انگلیسیی در همیه      

ای پیدا کرده است، بیه های تحصیلی اهمیت فزایندهزمینه

هیای تحصیی ت تیمیلیی بسییاری از طیوری کیه در دوره

های تحصییلی، اسیتداده از منیابن انگلیسیی ب شیی رشته

سییتا ایییو خصودیییت در هاناپییریر از آن رشییته جدایی

بیه عه علوم پزشیی بیشتر مشهود اسیتا های مجمورشته

 یتقاضیا یراپزشیییو پ یپزشیی یهادر رشیته ایو دلیی 

وجیود  یسییزبان انگل یهاتسلط بر مهارت یبرا یاندهیفزا

 ویبه تعام  بی ازیها و نرشته ویا تیماه  یبه دل ویداردا ا

 (ا2015 پراتومرات و ونگ، ت،یراجپراس) ها استآن یالملل

 یبه دلیی  اهمییت شی ل دیدانشجویان بادر همیو راستا، 

انت ییاو و ، آینییده خییود و نیییاز بییه شناسییایی، دسترسییی

ای از اط عات که بایید مرتایاب بیه استداده از طیف گسترده

اییو اما متأسدانه بسییاری از  اروز شوند، انگلیسی بیاموزند

اند مهیارت کیافی در دانشجویان به دالی  م تلف نتوانسته

 ب کنندا زمینه را کسایو 

 باییدهای م تلیف کلیه دانشجویان دارای رشیتهدر ایران 

را پشیت سیر عمومی به نام انگلیسی  واحدییک دوره سه 

انگلیسیی واحیدی دو یا چنید بگرارند که پس از آن دوره 

شودا دوره سه واحیدی تأکیید برگزار میبرای اهداف ویژه 

زیادی بر مهارت درک مطلب و پیشیرفت واگگیان عمیومی 

 ژهییاهیداف و یبیرا یسییدا به همیو ترتیب، برای انگلدار

درک مطلب از اهمیت بیاالیی برخیوردار اسیتا  و خواندن

سیازی  های هدف خیا،، آمیادههدف انگلیسی برای دوره

برای خواندن متون و کلمات متداول مربوط به  دانشجویان

ماتنیی بیر  ایو دورهموضوع مورد نظر استا به طور کلی، 

ف( مطابقییت محتییوای دوره بییا رشییته دو فییرا اسییت  الیی

هییای درک مطلییب و تحصیییلی و( بهاییود محییدود مهارت

)قنسیولی و پیشیقدم  خواندن و همچنیو گرامر و واگگیان

 از اهمیت و لزوم تشییی  اییوا با ایو حال، به غیر (1389

و  اساتید نقش خصودیاترسد، که مهم به نظر می هادوره

بسییار   ژهیاهداف و یراب یسیانگل ها در آموزشآن توانایی

 ضروری استا

معلمییان  خصودیییاتبییه  یوسییعه در هییر نظییام آموزشییت 

 ازییمیورد نمهیم  اریبسی اتیداردا از جمله خصود یبستگ

معلمیان از  یبیرا تدییر تیأملیاسیتا  تدیر تأملیمعلمان 

 بییمعلمیان را ترغ راییبرخیوردار اسیت ز یاریبس تیاهم

کننید و کشیف در لحظه متوقف شیوند، نگیاه "کند که یم

کیه در  رندیگب میکنند که در کجا قرار دارند و سپس تصم

  2012)فیارل،  "به کدام مسیر حرکت خواهند کیرد ندهیآ

 ویبیه تمیر یاسیتداده از تویور یراه را براتدیر تأملی (ا 7

میثرر در کی    عملییردحال به  ویکند و در عیهموار م

تأم  با  توام یهاآموزش ریکه درگ یکندا معلمانیکمک م

بیه اییو کیه  رندیگیم ادیات ک   خود یهستند، از تجرب

 شیودیهیا مآن یانوبه خود منجر به رشد و عملیرد حرفه

خانیام  زاهید و  ؛2003فنیدرل  ؛2017)سیروکی و فیارل 

 اتیتأم  معلمان بر تجرب(ا 1987 ستونیل زچنر و ؛2019

ه دانش آمیوزان رابطی شرفتیتواند با پیبر ک   م یماتن

تواند یم ؛(2018  یستانیو س رزادهیباشد )خ تهمثات داش

 همییارانو  ینیمعلمان را بهاود ب شد )حس یخودکارآمد

 سیتونیزچنیرو ل) ماهر و تواناتر کنیدرا ( و معلمان 2018

  ا(1996

وجیود نیداردا تدییر تیأملی القول درباره متدق تعریف هیچ

، ر تأملیتدیدر مطالعات  شگامی( به عنوان پ1933) ییوید

از ح  مسوله اسیت  ینوع خاد تأملیتدیر اعتقاد دارد که 

شیود )هیاتو و یها مدهییا قییدق بکیو تر وندیکه شام  پ

کنید کیه یملیزم م رامعلمان  تدیر تأملی ا(1995 تیاسم

خود سثال کنند و سپس از  یک س عملیرددائماب در مورد 

بیا شیوند یم جیادیا تأمی کیه در هنگیام  یدرمورد سثاالت

ا گلییزر، آبیوت و  (2020، ییتیکننید )پ مشورت گرانید

اغلب به  تدیر تأملی"دهند که یگزارش م (2004هریس )

 "کنیدیعمی  م یافیهرشید حر یبرا زوریکاتال کیعنوان 

 دیی(، آمیوزش معلمیان با1990بارتلیت ) از نظر(ا 35)، 

معلمان باشدا به عاارت ها به مهارتآموزش فراتر از چیزی 

روزانیه  عملییرد  یو تحل هیتجز ییتوانا دیمعلمان با، گرید
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کیه جمیین  یشییواهد بیاخیود را داشییته باشیند و خییود را 

، بهزادپیور و یهمیانطور کیه اکایر .تطایق دهندکنند یم

کیه درگییر  یمعلمی"کنند یم بیان( 212  2010دادوند )

 یاسیت کیه بیه طیور انتقیاد یکسی تدیر تأملی می شیود

 ییهادهبیه ا ییدهید، یقرار م یسخود را مورد برر عملیرد

بهایود  یتواند عملییرد خیود را بیرایکه چگونه م رسدمی

 ها را به کیاردهیب شد، و آن ا ارتقاءدانش آموزان  یریادگی

 سیانید کیه تیدرگونیاگون نشیان داده مطالعاتا "ردیگمی

 ن بیدارد )کا یمثات ریبر دانش و نگرش معلمان تأر یتأمل

ل شیده اسیت کیه آمیوزش تأمی  اسیتدالچنیو (ا 2007

معمیول  یهاوهیسیازد کیه شیی، معلمان را قیادر مزیبرانگ

را  ترآگاهانیه عملیردیال قرار دهند و ثرا مورد س سیتدر

 باشیدا به کار گیرند کیه بیر پاییه آگیاهی و دانیش عملیی

در  ویکیه بیه تمیر یدر مقابی ، معلمیان ا(2000کراندال )

 یهایز اسییتراتژا شییتریکننیید، بیکیی   خییود تأمیی  نم

 بییراون و کرامپیی کننیید )یآمییوزش ناکارآمیید اسییتداده م

 (ا2004

مورد کمتر در آموزش و پرورش در ایو میان  ی کهموضوع

 تیریدانیش اسیتا مید تیریمیدتوجه قرار گرفته اسیت، 

و بییه  تیری، مییدیآورجمیین نییدیفرا"دانییش بییه عنییوان 

 استشده  فیتعر "سازمان یکااا دانش در یگراراشتراک

کنید تیا یدانش کمیک م تیریمد (ا37  2005)بوجاراجو 

و مینظم، دانیش را  یبه دورت جمع" انسازم کی یاعضا

 جیادیخود ا یاتیو عمل کیبه اهداف استراتژ یابیدست یبرا

)نییورو و  "درنییکننید، بیه اشیتراک بگرارنید و بیه کیار گ

دانیش اغلیب از دو منظیر  تیریمد(ا 211  2016 باباخانلو

کیه بیه انتشیار  یشود  جنایه فنیاوریته مگرف مورد توجه

کییه در آن  یاجتمیاع یهانیهیو زمکنیید کمیک میدانیش 

)بیاسوتی و ال دقایدی  افتدیدانش اتداق م یگراراشتراک

دانیش،  تیریمیداز مهم  ایزیر مجموعهبه عنوان ا (2012

، اسیتداده مجیدد و ی، سیازماندهدستیابیاشتراک دانش "

آن دانیش در قیرار دادن بیه و بیر تجر یانتقال دانش ماتن

 دییبا"معلمیان  (ا27  2006، وی)ل "است گرانیدستر  د

بتواننید آن را خود به اشتراک بگرارند تا  انیدانش را در م

 "قیرار دهنید یآموزان، جامعه و جهان به طور کل به دانش

اشتراک دانش،  قیاز طر (ا 27  2018، )آدامسجد و هونگ

قیرار  گیرانیو در دستر  د نتق بر تجربه م یدانش ماتن

(ا اشتراک دانش میثرر، شیانس بقیای 2006 وی)ل ردیگیم

و همیییاران  )آروگییات  دهییدییک سییازمان را افییزایش می

و بییرای بییه اشییتراک گییراری دانییش، بسییترهای  (2000

های بحی  و گدتگیو م تلدی از جمله وب گ، ایمی ، گروه

کیه  سیتیا مهم ندآن یو و تاالر گدتگو در دستر  هستن

رسد یانت او شده باشد، به نظر م کدام یک از ایو بسترها

 .برخوردار است یاژهیو تیتعام  معلم به معلم اهم

م تلیف  یهادر دوره آموزش زبان انگلیسی گرچه معلمان

آمییوزش معلمییان در مییدار  و مییدار  زبییان شییرکت 

کنند، اما تعام  معلم به معلم کمتیر میورد توجیه قیرار یم

حتیی بیا توجیه بیه تجربیه ا (2010 ینیوهااست )مگرفته 

ا در شیودها دییده نمیمثلدیو ایو تعام  اد ب در دانشیگاه

 افیتیمعلمان منجیر بیه در ریرر با ساثراستا، ارتااط م ویا

 ؛ 2004 همییارانو  )گلیزرم تلف از معلمان  یهادگاهید

رفتیار  ایدر شناخت و  رییت "منجر به و  (2009 نگ و تو

، و اکس)دوپنایرگ، بی "شیود یگروهی ایی یدر سطح فیرد

ممیو است در  دانش(ا اشتراک 549-548  2012بروک، 

)کلچرمیانس  تدییر تیأملی معلمیان اررگیرار باشیدتوسعه 

و در  (1996 جییوون ؛2015 ونگرکو و همییاران ؛2006

کنید )نییومو، کینیگ و  رییت  جادیها اآن یعملیرد ک س

 معلمیان یریگادییجوامین (ا در ایو خصیو، 2000یانگز 

از  یاسیت کیه توسیط تعیداد یریادگیی ییهیاشام  گروه

مدرسه شی  گرفته اسیتا  کیهمه معلمان در  ایمعلمان 

 یدهنیید کییه وقتیییم حی( توضیی2005) و فییارل چییاردزیر

سیاختو  یبیرا یشتریکنند، شانس بیمعلمان با هم کار م

 یهاوهیو به دناال آن تحیول  شیآن دانش، شی  دادن به 

هیم جمین  کیه مرتایاب کنیار یمعلمیان د دارنیداخو سیتدر

 دارنیدآموزش خود و همیاران  یهام  بر روشأشوند تیم

و  )هیارگریکنند میتاادل نظر  گرییدیبا  نهیزم ویو در ا

 ویییکییه در ا یدهیید معلمییانینشییان م قییاتیتحقا (2013

را در خیود  یشیتریندس به ها شرکت دارند، اعتماد بگروه
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مسوله دارنید کیه  ویبه ا یشتریقاد باعت دهند،یپرورش م

 اقیکنند،  اشت جادیا رییشاگردان ت  یریادگیتوانند در یم

روش خیود  ریییت  یبیرا شیتریو تعهید ب یبه کار مشارکت

هیا در آن دییجد یهیاامتحیان روش یراو ت ش بی داشته

، اسییت  و همیییاران 2010)ارلییی و پوریییت  وجییود دارد

بییرای موفقیییت مهمییی (ا اشییتراک دانییش عامیی  2006

هییای علمییی و دانشییگاهی ها اسییت و در محیطسییازمان

عنصری از ضروریات جامعه دانش محیور اسیت )ترهیان و 

( و عام  بهاود عملییرد حرفیه ای اسیاتید 2012کوشواها 

تیا بیه امیروز، (ا  امیا 2019زاده و همییاران است )رمضان

ها کمتیر و تعام  بیو معلمدانش  یگرارقدرت به اشتراک

 ، مریی  و آدمییرالسیت )جونیگد توجه واقین شیده امور

اشتراک ارتااط  خصو،در  پژوهشی وی(ا ع وه بر ا2019

تدیر تیأملی بیه وییژه در اسیاتید انگلیسیی بیرای  دانش و

، در خی ء ویاطرف کردن بر یا برااهداف ویژه وجود ندارد

ارتایاط اییو دو مقولیه و  یبررسرو با هدف  شیپژوهش پ

به  حوزه پیراپزشیی یزبان ت صص دیتاساعل  عدم رغات 

مطرح  ریز قیسثاالت تحق اشتراک دانش یهاگروه  یتشی

  شد

ا وضییعیت تماییی  بییه اشییتراک دانییش در میییان اسییاتید 1

 انگلیسی برای اهداف ویژه چگونه است؟

ای بیو اشتراک دانش و تدیر تأملی در اساتید ا آیا رابطه2

 انگلیسی برای اهداف ویژه هست؟

بینیی توانید تدییر تیأملی را پیشاشتراک دانش می ا آیا3

 کند؟

های ا علیی  عییدم رغاییت اسییاتید زبییان ت صصییی رشییته4

 های اشتراک دانش چیست؟پیراپزشیی به تشیی  گروه

 روش کار

بیودا  یشییمایاز نیوع پتحقییق حاضیر پژوهش  روش     

که در  بود  یدیندر از اسات148متشی  از  یجامعه آمار

را های پیراپزشییی بیرای رشیته یت صصی یسییزبان انگل

 وییآن بودنیدا ا سیدر حیال تیدر اییکرده بودنید  سیتدر

غرو کشیور وابسیته  یعلوم پزشی دانشگاهچهار در  دیاسات

 هایاسیتان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسی می شیام 

و لرسیتان مشی ول بیه فعالییت کردستان  ، میکرمانشاه، ا

-99 یلیسال تحص اول مسالیندر انتهای  مطالعه بودند و

برای انجام فیاز اول مطالعیه کیه مرحلیه  اانجام شد 1398

از اسییاتید  170کمّیی بییود دو نسیی ه پرسشیینامه در بیییو 

انگلیسی برای اهداف وییژه بیه دیورت مسیتقیم و ایمیی  

پرسشینامه تیمیی  شیده  148توزین شد که از آن تعیداد 

شنامه تدیر ها شام  پرسعودت داده شدندا ایو پرسشنامه

تأملی و پرسشنامه درک تعاملی معلمیان انگلیسیی بودنیدا 

توسیط  یخیارج یهیامعلمیان زبان یملأپرسشنامه تدیر ت

 وییا اشده است یطراح( 2010)، بهزادپور و دادوند یاکار

را در  تدییر تیأملی معلمیاناسیت و  گوییه 29ابزار شام  

 میورد، ویکنیدا اولییم یابییم تلف ارز یهاا یخرده مق

گیرد کیه دورت می ی( است، که وقتسثال 6) یعمل تأم 

بیه را بیا همییاران خیود  سیدرتمعلمان مسائ  مربوط به 

معلمیان را مشیاهده  گیرید یهاگرارند، ک  یاشتراک م

 شیرفتیپ جادیبا هدف ا دیگر همیاران نیهیا ایکنند و یم

 مییورد مشییاهده قییراررا  هییاآن یهییاخییود، ک   کییاردر 

(، سثال 6) یشناخت یبازخوان ،دوم ا یرده مقا خدهندیم

مشیارکت در توسیعه  یآگاهانه معلمیان بیرا یهابه ت ش

خواندن مج ت  ایها از جمله، حضور در کندرانس یاحرفه

 وی( سیومسیثال 3) یعیاطد یاشاره داردا بازخوان یاحرفه

اسیت کیه معلمیان  ییهیااست، شام  ت ش ا یخرده مق

دهنید و یانجیام م انآمیوزدانش نهیشییدرک بهتر پ یبرا

بیه  سیم تلیف تیدر یهیاروشرا در مورد  هاآن یهادهیا

(، کییه سییثال 7) یفراشییناخت ییآورنییدا بییازآرایدسییت م

چهیارم اسیت، شیام  سیه موضیوع اعتقیادات  رمجموعیز

از  یانتقیاد یابی، ارزسیتدر تیمعلمان درباره ماه یش ص

میان خیودا از رفتیار معل ییرهایعملیرد خودشیان و تدسی

(، سیثال 7) یانتقیاد تأم ، ا یخرده مق ویسرانجام، آخر

 یاجتمییاع-یاسیییمربییوط بییه دانییش معلمییان از عوامیی  س

اییو عوامی  در میتو کی   اسیتا  وییا ریو تیأر سیتدر

متداوت  یانقطه 5 یرتیل ا یبر اسا  مق پرسشنامه باید

 پاسخ داده شودا  "شهیهم"( 5تا ) "هرگز"( 1از )
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نسات  انگلیسی برای اهداف ویژه معلمان درکپرسشنامه 

 ا یمق ویابه دورت محقق ساخته بودا  به اشتراک دانش

نسات به  آموزش زبان انگلیسی انیسنجش درک مرب یبرا

پرسشنامه پیس  هیته یشده استا برا هیاشتراک دانش ته

کاراسنه و  2004، 2003ایپه ) تحقیق اتیادب هب مراجعهاز 

مقالیه بیه  20شیام   سینیوشیپ وی(، اولی2019ی و الزوب

 داده یسییمدر  آموزش زبان انگل 13 به یشیدورت آزما

 کام ب میوافقم با طیف لییرت ازال ثس17 به طور کلیشدا 

بیه ا باشدمی م با نمره گراری از یک الی پنجم الد تا کام ب

ندر از اعضیای  5در اختیار  منظور روایی دوری پرسشنامه

انگلیسی و حوزه علم اط عات و  هیأت علمی آموزش زبان

شناسی قرار گرفت و بر اسا  نظر آنیان پرسشینامه دانش

ی اییو نهایی اد ح شدا حادی  نظیرات گیردآوری شیده

ی اییو بیود کیه پرسشینامه از رواییی افراد، نشان دهنیده

سیپس بیرای دوری کیافی و مناسیب برخیوردار هسیتندا 

استداده شیدا  تعییو ضریب اعتاار درونی از آلدای کرونااخ

نشیان که  785/0نتایج آلدای کرونااخ به طور کلی برابر با 

دهنده ایو بود که پرسشنامه از پایایی مطلیوبی برخیوردار 

ها در ب ش کمّی بیا اسیتداده از بودا در نهایت تحلی  داده

تحلیی  ضریب هماستگی پیرسون و جهت پیش بینیی از 

نسی ه  SPSS رگرسیون چندگانه با استداده از نرم افیزار

 انجام شدا 23

جهیت تعیییو در فاز دوم مطالعه که مرحلیه کیدیی بیود، 

ها استداده شیدا در حجم و اندازه نمونه از روش اشااع داده

دهنده زمیان ها نشیانپژوهش کیدی رسیدن به اشااع داده

استا جهت انجیام نییات اخ قیی و کسیب  اتمام مصاحاه

  از مصیاحاه بیه اطمینان خاطر به مصاحاه شوندگان قای

اط ع آنان رسانده شد که اوالب اسامی آنیان در مقالیه و ییا 

کننیدگان در شود، دومیاب بیه شیرکتجایی دیگر بازگو نمی

هایشان محرمانه بوده و پژوهش اطمینان داده شد که گدته

گییردا علیه آنان در هیچ جایی میورد اسیتداده قیرار نمیی

تدییر تیأملی امتییاز  بنابرایو از اساتیدی که در پرسشنامه

باالتر از میانگیو را کسب کرده بودنید، دعیوت شید تیا در 

مصاحاه شرکت کنندا بنابرایو تعداد افیرادی کیه در اییو 

ندر بودند که با توجه به اشیااع  12مصاحاه شرکت کردند 

داده ها ایو تعداد به عنوان حجم نمونیه انجیام شیدا ابیزار 

ی نیمیه مصیاحاه روشهیا، مصیاحاه و بیه گردآوری داده

-با توجه به شیوع وییرو  کووییدساختاریافته انجام شدا 

مصاحاه از طریق تلدو و پیام رسان واتیس آ  انجیام  19

انجیام شید و 1398زمان مصاحاه در اواسیط اسیدند شدا 

بعید از دقیقیه بیودا  40تیا  20ها بیو طول مدت مصاحاه

بیرای ها از تحلیی  محتیوا پیاده کردن هر کدام از مصاحاه

هیا، آوری دادهها استداده شد که شیام  جمینتحلی  داده

ها و در مرحله آخر استااط و تحلی   بودا به ایو تقلی  آن

شی  تحلی  محتوا انجام شد که بعد از مطالعه پاسیخ هیر 

یک از سثاالت به جم ت معنادار یک کد داده شدا سپس 

به کدهایی که دارای مدهیوم مشیترک بودنید ییک طاقیه 

ها در ختصا، داده شدا در فرایند بررسی بیاقی مصیاحاها

دورتی که دیگر شرکت کنندگان به آن نیات قالی اشیاره 

کرده بودند به آن طاقیه ادغیام گردیید و در دیورتی کیه 

موارد جدیدی را مطرح کردند طاقه جدیدی ایجاد شدا در 

نهایت به منظور افزایش اعتاار فرایند دورت گرفته از سیه 

بنیدی را میورد اساتید خواسیته شید کیه کیار طاقهندر از 

هیا داده  ییو تحل هیتجز بصورت کلی بازنگری انجام دهندا

 میها و تقسینسی ه نخوانید ییبا استداده از روش اسیتقرا

در ایو پیژوهش ا دار انجام شدامعن یآنها به واحدها یبند

چند سثال به دورت کلی به عنوان راهنمای مصاحاه بیان 

التی چون به نظر شما علت عدم رغات اسیاتید گردید؛ سثا

انگلیسی برای اهداف ویژه به اشتراک دانیش چیسیتا کیه 

نیاز به پاسخ بیاز و تدسییری داشیت، و سیثاالت  ایو سثال

بعدی بر اسا  پاسخ مصاحاه شوندگان  در طول مصاحاه 

به منظور روایی و اعتاار پیژوهش از چهیار طراحی گردیدا 

پریری، وابستگی و اتیاپیریری و انتقال معیار اعتاارپریری،

پریری استداده شدا درخصو، اعتاارپریری پژوهش، تأیید

سیال اسیت کیه درگییر  17تقریااب پژوهشگر اول بییش از 

تدریس در حوزه آموزش زبیان انگلیسیی و پژوهشیگر دوم 

باشیدا سال در حوزه علم اط عات و دانش شناسی می 18

پیژوهش تمیا  مسیتمر  بنابرایو پژوهشیگران بیا محییط
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داشیییته و اییییو شیییرایط موجیییب شیییده کیییه اعتمیییاد 

کنندگان در پژوهش را به خود جلیب کنیدا جهیت شرکت

پریری و تناسب یا قابلیت تعمیم و انتقال نتیایج بیه انتقال

هیای مشیابه، نتیایج هیا و محییطدست آمده به سایر گروه

پژوهش در اختیار تعدادی از اعضای هیأت علمیی کیه بیه 

با موضوع در ارتایاط بودنید ولیی در اییو پیژوهش  نحوی

پیریری و شرکت یا نقشی نداشتند، قرار گرفیت تیا انتقیال

تناسب آن بررسی گرددا نتیجه ایو بررسیی ضیمو تأییید 

های تیمیلیی بیود کیه در ها، ارائه تجربیات و دیدگاهیافته

ها به کار گرفته شدا معییار وابسیتگی و فرایند تحلی  داده

هایی مانند سعی ی در پژوهش حاضر توسط روشاتیاپریر

در جلب اعتماد مصاحاه شیوندگان از طرییق گیوش دادن 

دقیق و عمیق دورت گرفتا در نهاییت بیه منظیور تأییید 

های تنظیم شده به همیراه های پژوهش، دست نوشتهیافته

ها در اختیار چهار ندیر کدهای اولیه به منظور بازخوانی آن

گییروه آموزشییی آمییوزش زبییان  از اعضییای هیییأت علمییی

شناسیی کیه در رابطیه بیا انگلیسی و علم اط عات و دانش

تدیر تأملی و اشتراک دانش داشتند، قرار گرفت و نظرهای 

هر یک از آنیان بیه دیورت مجیزا گیردآوری و سیپس بیا 

ییدیگر مقایسیه و نظیرات مشیابه و متدیاوت آنیان میورد 

 تحلی  قرار گرفتا 

 هایافته

  یتما تیوضعل ایو پژوهش به دناال بررسی سثال او     

اهیداف  یبیرا یسییانگل دیاسیات انیبه اشتراک دانش در م

ه بودا برای پاسخ به ایو سثال آمیار تودییدی اسیتداد ژهیو

شییناختی نشییان داد از مجمییوع هییای جمعیتشییدا ویژگی

ندیر  50ندری که به پرسشنامه پاسیخ دادنید، تعیداد  148

دردد میرد  2/66ندر معادل  98دردد زن و  8/33معادل 

 5/38ندیر معیادل  57بودندا از لحاظ مرتاه علمیی تعیداد 

دردید  1/56ندیر معیادل  83دردد مرتایه مربیی، تعیداد 

 1اد دردد دانشیار و تعد 7/4ندر معادل  7استادیار، تعداد 

دردیید مرتاییه اسییتادی داشییتندا آمییاره  7/0ندییر معییادل 

های ها و مثلدیه تودیدی پژوهش هر کدام از خرده مقیا

 نشان داده شده استا 1در جدول 

ج

 . بررسی وضعیت اشتراک دانش و تفکر تأملی1دول 

Table 1. Investigating the status of knowledge sharing and reflective thinking 
 انحراف معیار میانگین تعداد خرده مقیاس مؤلفه

 تفکر تأملی

 356/0 55/2 148 یعمل تأمل

 329/0 50/2 148 یشناخت یزخوانبا

 348/0 58/2 148 یعاطف یبازخوان

 89/2 64/2 148 یفراشناخت ییبازآرا

 382/0 61/2 148 یانتقاد تأمل

 243/0 57/2 148 مجموع تفکر تأملی

 اشتراک دانش

 615/0 24/3 148 فرهنگی

 556/0 76/2 148 تأمل

 695/0 87/2 148 شخصی

 500/0 60/2 148 هزینه

 561/0 57/2 148 سازمانی

 319/0 79/2 148 مجموع اشتراک دانش

 

شود، در بیو مثلده م حظه می 1همانگونه که  در جدول 

تدیر تأملی خرده مقیا  بازآرایی فراشناختی بیا مییانگیو 
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بیشییتریو و خییرده مقیییا   89/2و انحییراف معیییار  64/2

اف معیییار و انحییر 50/2بییازخوانی شییناختی بییا میییانگیو 

 کمتریو میانگیو به خود اختصا، داده استا  329/0

 

همچنیو در بییو مثلدیه اشیتراک دانیش خیرده مقییا  

بیشتریو  615/0و انحراف معیار  24/3فرهنگی با میانگیو 

و انحراف معییار  57/2و خرده مقیا  سازمانی با میانگیو 

کمتریو میانگیو به خود اختصا، داده اسیتا در  516/0

و تدییر تیأملی  79/2میانگیو اشتراک دانش برابر  مجموع

 و بودا 57/2برابر 

ای بیو اشیتراک سثال دوم پژوهش بیان کرد که آیا رابطه

دانش و تدیر تأملی در اساتید انگلیسی برای اهیداف وییژه 

وجود دارد؟ برای ایو منظور از ضریب هماستگی پیرسون 

 ا نشان داده شده است 2استداده شد که در جدول 

 های تفکر تأملی با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون. رابطه بین اشتراک دانش با خرده مقیاس2جدول 

Table 2. The relationship between knowledge sharing and reflective thinking subscales using Pearson 

correlation matrix 
 6 5 4 3 2 1 هامولفه و خرده مقیاس

 1 راک دانشاشت
     

     

 یعمل تأمل
611/0** 

1 

    

000/0     

 یشناخت یبازخوان
558/0** 363/0** 

1 

   

000/0 000/0    

 یعاطف یبازخوان
631/0** 360/0** 380/0** 

1 

  

000/0 000/0 000/0   

 یفراشناخت ییبازآرا
502/0** 306/0** 323/0** 408/0** 

1 

 

000/0 000/0 000/0 000/0  

 یانتقاد تأمل
679/0** 463/0** 458/0** 417/0** 322/0** 

1 
000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 01/0** همبستگی در سطح معناداری 

دردید و مییزان خطیای  99، با اطمینیان 2مطابق جدول 

دردییید و سیییطح معنیییاری بیییه دسیییت آمیییده  01/0

(000/0=Sig.) هیای  بیو اشتراک دانیش و خیرده مقیا

دار و مثاتیی تدیر تأملی به عنوان مت یر وابسته رابطه معنا

وجود داردا از نظر شدت هماستگی، بیو ایو مت یرهیا بیه 

دورت مستقیم )مثات( و در حد متوسط تا قیوی بیودا در 

ادامه ایو سثال جهت مش ص شدن رابطه بییو اشیتراک 

دانش و تدیر تأملی از ضریب هماستگی پیرسون اسیتداده 

 نشان داده شده استا  3ا نتایج در جدول شد

 اشتراک دانش و تفکر تأملی. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین 3جدول 

Table 3. Pearson correlation coefficient to investigate the relationship between knowledge  
sharing and reflective thinking 

 متغیر تعداد همبستگیضریب  داریسطح معنا

 اشتراک دانش و تفکر تأملی 148 **844/0 000/0

 

دردیید و خطییای  99بییا اطمینییان  ، 3مطییابق جییدول 

دردید بیا توجیه بیه سیطح معنیاداری  01/0تر از کوچک

(000/0 =Sig. ) توان نتیجه گرفت بییو می 01/0کمتر از

 ی وجود رابطه معنادار تدیر تأملیو اشتراک دانش مت یر 

 

 

میی ( r=844/0) که برابر با  شدت هماستگیداردا از نظر 

دهد است و نشان می قویایو مقدار، مثات و در حد  باشد

 یابدا می ءارتقا سطح تدیر تأملی، اشتراک دانشبا باالرفتو 
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 (ا4)جدول  شداز رگرسییون چندگانیه اسیتداده  سثال سومبرای پاسخ به 

 

 

 

 اشتراک دانشبین با استفاده از متغیرهای پیش فکر تأملیتبینی . ضریب معادله پیش4جدول 

Table 4. Predictive equation coefficient of reflective thinking using predictive variables  
of knowledge sharing 

 

 B مدل
خطای 

 استاندارد
Beta t 

سطح 

 داریمعنا

همبستگی 

 مرتبه صفر

همبستگی 

تفکیکی 

 مرتبه دوم

تگی همبس

 نیمه تفکیکی

    000/0 922/4  046/0 240/0 مقدار

 219/0 381/0 611/0 000/0 913/4 257/0 047/0 230/0 یعمل تأمل

 137/0 251/0 558/0 002/0 089/3 162/0 051/0 157/0 یشناخت یبازخوان

 236/0 406/0 631/0 000/0 298/5 281/0 049/0 257/0 یعاطف یبازخوان

 135/0 247/0 502/0 003/0 043/3 153/0 056/0 169/0 یتفراشناخ ییبازآرا

 258/0 437/0 679/0 000/0 797/5 320/0 046/0 267/0 یانتقاد تأمل

   000/0=Sig. 709/0 =Adj.  848/0  =R 

     615/72=F 719/0= 

 

برابیر  R، مقیدار 4جیدول  داده های منیدرج در اسا  بر

اسییت، یعنییی هماسییتگی پیرسییون بیییو مقییادیر  848/0

 85/0شده و مقدار واقعی مت ییر وابسیته تقریایاب بینیپیش

 دهد کیه اییو مت ییر توانسیتنشان می 2R استا ضریب 

را تایییو کنیدا  تدییر تیأملیدردد از واریانس  72 تقریااب

شیده برابیر بیا مشاهده Fتحلی  واریانس نشان داد مقیدار 

دهیید در نشییان می P(=000/0)<05/0اسییت و  615/72

 95عاارت دیگر، بیه احتمیال دار استا بهمعنا 05/0سطح 

اشیتراک دردد بیو ترکیب خطیی مت ییر مسیتق  وزنیی 

نظر آماری رابطه معنادار وجود داردا ازدانش و تدیر تأملی 

تواند می 05/0ضریب معادله نیز نشان داد در سطح آلدای 

معنادار تاییو کندا ضریب  دورترا به تدیر تأملیواریانس 

 تأمیی  عملیییدهیید مت ییر بتیای استانداردشییده نشیان می

(257/0=β  913/4و =t مت ییییییر ،)شیییییناختیبازخوانی 

(162/0=β  089/3و =t مت یییییر ،)بییییازخوانی عییییاطدی 

(281/0=β  298/5و =t) ، بیییازآرایی فراشیییناختیمت ییییر 

(153/0=β  043/3و =t) تأمیییی  انتقییییادیمت یییییر ، و 

(320/0=β  797/5و =tبیه ) 32و  15، 28، 16، 25ترتیب 

را تاییو کندا نتیایج  تدیر تأملیت ییرات مربوط به  دردد

 تأمی  عملییضرایب هماستگی سهمی نشیان داد مت ییر 

 مت یر دردد،  3/6بازخوانی شناختی  مت یر دردد،51/14

 

 1/6مت یر بیازآرایی فراشیناختی  48/16بازخوانی عاطدی 

از وارییانس دردید  09/19  انتقیادی دردد و مت یر تأمی

 کنندا را تاییو می تدیر تأملیمت یر وابسته 

علی  عیدم سثال چهارم پژوهش اینگونه مطیرح شید کیه 

بیه های پیراپزشییی رشیته یزبیان ت صصی دیرغات اسات

چیست؟ جهت پاسیخ بیه اشتراک دانش  یهاگروه  یتشی

اده ایو سثال از مطالعه کیدی از نوع تحلیی  محتیوا اسیتد

شناختی اساتید در ایو ب یش، از شدا ابتدا ویژگی جمعیت

ندر مرد بودندا از لحیاظ  9ندر زن و  3نظر جنسیت شام  

ندییر  7ندییر مربییی )دانشییجوی دکتییری(،  3مرتاییه علمییی 

هیای ندر دانشیار بودنیدا فراینید تحلیی  داده 2استادیار و 

م ها، مداهیکیدی بدیو دورت بود که بعد از گردآوری داده

های ادلی و فرعی شناسایی گردییدا بیا اسیت راج و مقوله

کدهای مدهومی مشترک و پاالیش و حرف موارد تیراری، 

برخی از کدهای مدهومی شناسایی و با انجام پیاالیش اییو 
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های فرعیی سیازماندهی شیدندا بیه مداهیم در قالب مقوله

منظور جلوگیری از افیزایش حجیم اییو نوشیتار، از ارائیه 

ولیه که ییصد و چهی  و پینج مدهیوم اولییه بیود کدهای ا

هیا و کنندگان مقولهشودا طاق نظر مشارکتخودداری می

عوام  ادلی و فرعی مورر بر عدم رغات اساتید به اشتراک 

توان از مجموع ییصد و شصد و پینج مدیاهیم دانش را می

-اولیه، سه مقوله و عام  ادلی و سیزده عام  فرعی طاقه

 بندی کرد  

   موانن فردی 1وله ادلیمق

اولیو مقوله ادلی در ایو پژوهش موانن فیردی بیودا اییو 

هییای ش صیییتی افییراد و دسییته از موانیین ناشییی از ویژگی

  فقیدان انگییزه  1ارتااطات بیو افیراد اسیتامقوله فرعیی 

گیری اشیتراک تواند مانن مهمیی دربرابیر شیی انگیزه می

یییی از اسیاتید در  (ا2007دانش باشد )تیمونو و یلیتیالو 

دانم چرا باید در میورد نمی"ایو خصو، چنیو بیان کرد  

موارد م تلف تدریس با دیگر همیاران باید دیحات کینما 

مو به عنوان مدر  کار خودم را به شی  مناسیب انجیام 

 (ا3)شرکت کننده شماره  "دهممی

  عیدم شیناخت کیافی از اهمییت اشیتراک 2 یمقوله فرع

توانید بیه از فوایید اشیتراک دانیش میدانش  عدم اطی ع 

هیای عنوان یک مانن دیگیر در اشیتراک دانیش در محیط

ها باشدا یییی از اسیاتید چنییو ارهیار آموزشی و دانشگاه

تا حاال ایو مسوله را اد  جدی نگیرفتم چیون "نظر کرد  

ای داشته باشها اد ب اشتراک دانش کردم که فایدهفیر نمی

 "دانسیتم لی بیا همییاران میرا در سطح یک گی  معمیو

 (ا5)شرکت کننده شماره 

  عدم ایجاد رابطه بیو ش صی  در بسییاری 3 یمقوله فرع

از مواقن ممیو است اساتید تمای  به تاادل دانش با دیگیر 

اساتید داشته باشند اما فردت ایجاد رابطه با دیگر اسیاتید 

ارتااط  هارا نداشته باشند و یا نتوانند به شی  مثرری با آن

کند که مهارت ارتااطی برقرار کنندا چنانچه ریگ بیان می

تواند تأریر زیادی بر روی توانایی اشتراک دانش داشیته می

 "(ا در ایو رابطه ییی از اسیاتید گدیت  2005باشد )ریگ 

مو ادوالب فردی هستم کیه بیه نیدرت بیا دیگیران ارتایاط 

سییتاد ا یییا ا(11)شییرکت کننییده شییماره  "کنمبرقییرار مییی

معمیوالب وقتیی قای  ییا بعید از "دیگری چنیو بیان کیرد 

ک   به اتاق اساتید میرم موفق به دیدن اساتید انگلیسی 

 (ا8)شرکت کننده شماره  "شومبرای اهداف ویژه نمی

  کماییود وقییت بییرای شییرکت در فعالیییت 4 یمقولییه فرعیی

اشتراک دانیش  فردیت کیافی بیرای اختصیا، دادن بیه 

ک دانش عام  مهمی استا تعداد زیادی های اشترافعالیت

از اساتید به کماود وقت و مش له فیراوان بیه عنیوان ییک 

مییانن اساسییی در ایجییاد ارتاییاط اشییاره کردنییدا ییییی از 

سیاعات زییادی در هدتیه ”کند  شوندگان بیان میمصاحاه

مش ول تدریسما وقت کافی برای دحات بیا همییاران در 

)شرکت  "دریسو  ندارمگروه در خصو، ک   و یا نحوه ت

 (ا12کننده شماره 

کاهش محاوبیت و شهرت  نیته جالای که   5 یمقوله فرع

اساتید به آن اشاره کردند ایو بود که دانشی که بیه میرور 

هیا اقتیدار اند به آنزمان با تجربه و مطالعه گردآوری کرده

داده اسییت و ایییو باعیی  ارتقییاء جایگییاه آنییان در بیییو 

شده استا انتقال اییو دانیش همیاران  رگیو ددانشجویان 

دانشی که بیه "شوندگان  به دیگران به گدته ییی مصاحاه

شه باع  میشیه کیه اییو تجربیه و دانیش مرور کسب می

ها قرار بگیرها دانشیی کیه بدون هیچ زحمتی در اختیار آن

)شیرکت  "حاد  مطالعه و تی ش خیود فیرد بیوده اسیت

 (ا6کننده شماره 

اجتناو از تضاد  آنگونه کیه اسیاتید حاضیر   6 یمقوله فرع

هایشیان در مصاحاه گزارش کردند نگرانی از ایو که عقیده

مورد پریرش دیگران واقن نشود عام  مهمی در اجتناو از 

اشییتراک دانییش اسییتا آنگونییه کییه ییییی از اسییاتید 

کننده در مصییاحاه بییه آن اشییاره کییرد ایییو بییود  شییرکت

ام اشتااه باشد و ت ایدهکنم که ممیو اسهمیشه فیر می"

یا ایو که مورد توجه کیافی واقین نشیودا گیاهی هیم فییر 

کنم ممیو است مطیالای کیه قیرار اسیت بیه دیگیران می

کنم انتقال دهم به درد دیگران ن وردا بنابرایو سیعی میی

در خصو، مطالب علمی و یا ک سی با همیارانم دیحات 

 (ا 2)شرکت کننده شماره  "نینم
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 یسازمانموانن   2یمقوله ادل

شیوندگان بیود، مقولیه مقوله ادلی که مورد بح  مصاحاه

موانن سازمانی بودا موانن سازمانی موانعی هستند که متارر 

 باشدااز قوانیو، ساختار سازمانی و یا امیانات آن می

حمایت مدیران  ییی از عوامی  عدم وجود   1 یمقوله فرع

ثسسه آموزشی و یا مثرر در ایجاد و تداوم اشتراک دانش م

های تواند شیی گروه آموزشی از آن استا ایو حمایت می

های آموزشیی و رسانی، ایجاد دورهمتداوتی در قالب آگاهی

یا ایجاد بستر مناسب فیزییی جهت گردهم آمدن اسیاتید 

مدیر "کند  شوندگان چنیو بیان میباشدا ییی از مصاحاه

می و یییا گییروه نقییش اساسییی در ایجییاد ارتااطییات رسیی

غیررسمی داردا به نظرم اساساب عام  گردهم آمدن اسیاتید 

تواند اساتید را هیر چنید ش ص مدیر گروه استا مدیر می

وقت یک بار برای تاادل عقاید کنار هم جمن کند و ییا بیا 

آ  های اجتماعی مثی  واتیسایجاد گروه مجازی در رسانه

مطالیب علمیی ییا ها را تشویق به گدتگیو در خصیو، آن

 (ا7)شرکت کننده شماره ” روش تدریس کند

  فقیدان مشیوق در بییو مشوقوجود  عدم  2 یمقوله فرع

تواند عام  بسیار مثرری در عدم برقراری ارتااط اساتید می

بیه ( 2003آرتور، مک آویلیی و ریگیانز )بیو اساتید باشدا 

نقییش کلیییدی پییاداش در فراینیید اشییتراک دانییش اشییاره 

کنید  ا در ایو رابطه ییی از اساتید چنیو بیان میکنندمی

تا اکنون هیچ مشوقی از طرف مسیوولیو بیرای اشیتراک "

 (ا 10)شرکت کننده شماره  "ایمدانش نداشته

رود کیه   انتظیار مییاهداف مشیترک ناود  3فرعی  مقوله

اهداف دوره درسی توسط سرفص  ارائه شیود و اسیاتید بیا 

از اهداف اط ع پیدا کننیدا  مطالعه سرفص  مرتاط درسی

گییرد و اما ایو اط عات همیشه در اختیار اساتید قرار نمی

ها هم رغاتیی بیه دسیتیابی بیه اییو ممیو است خود آن

به ایو دورت اهداف متداوتی برای اط عات نداشته باشندا 

درو  و به ویژه در  انگلیسی برای اهداف وییژه توسیط 

داف متدیاوت میانن از آن اساتید وضن خواهد شدا اییو اهی

خواهند بود که ارتااط مثرری بیو اساتید برقرار شود زییرا 

کنیدا هر مدر  هدفی متداوت با مدر  دیگر را دناال می

های ییی از اساتید مثید همیو مطلب است چنانچیه گدته

گرچه سرفصی  مشی ص کننیده اهیداف و "کند  بیان می

ا تا آنجایی کیه تدریس مثرر است ام یراه برانشان دهنده 

شیود و هیر اسیتاد بیا دانم معموالب تیوجهی بیه آن نمیمی

اهداف مد نظیر خیودش و ییا آن چیه را کیه میدیر گیروه 

)شیرکت کننیده شیماره  "کننداکند دناال میمش ص می

9) 

 

 یفرهنگ   موانن 3ادلی  مقوله

مقوله سوم در ایو پژوهش موانن فرهنگی اسیتا فرهنیگ 

توانید بیه عنیوان ر تعام  افراد میحاکم بر جامعه ماتنی ب

یک عام  محرک و یا یک میانن در اشیتراک دانیش عمی  

کندا فرهنگ نشأت گرفته از همیاری و تشیریک مسیاعی 

توانیید در سییازمان و یییا محیییط فرهنگییی در جامعییه می

 تأریرگرار باشدا

فردگراییی  فردگراییی و توجیه دیرف بیه   1 یمقوله فرع

هرگونیه تشیریک مسیاعی را  تواند اهمیتمنافن فردی می

( اعتقاد دارد معدود افرادی پیدا 1994کاهش دهدا نوناکا )

شوند که بدون چشم داشت دانیش خیود را در اختییار می

دیگران قرار دهندا اساتید حاضر در مصاحاه به خیوبی بیه 

ایو موضوع اشاره کردند چنانچه ییی از مصاحاه شوندگان 

م کیه بیه اشیتراک کنوقتیی احسیا  میی"کند  بیان می

ام را هایم هیچ ندعی برای مو نداره انگییزهگراشتو دانسته

 (ا5)شرکت کننده شماره  "دهمبرای ایو کار از دست می

بستگی بیه وجود تعهد  تعهد سازمانی عدم   2 یمقوله فرع

های سازمانی دارد و میزان هماهنگی فرد با اهداف و ارزش

اشید تمایی  فیرد بیه در دورتی که تناسای بیو ایو دو نا

(ا آنگونیه 1388فر یابد )خاتمیاناشتراک دانش کاهش می

کنید  کنندگان در ایو پژوهش بییان میکه ییی از شرکت

بیشتر هر فرد )استاد( به فیر موفقیت و پیشرفت در کیار "

ها و منافن دانشگاه چیسیت خودش است و ایو که اولویت

 (ا3اره )شرکت کننده شم "خیلی برایش اهمیت نداره

  رقابیت بییو اسیاتید از دیاسیات وی  رقابت ب3 یمقوله فرع

جمله عوام  مثرری بود که اسیاتید بیه آن اشیاره کردنیدا 
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وجود ایو رقابت باع  خواهد شد تا فرد اعتقادی به تاادل 

دانش نداشته باشد و سعی کند هر گونیه امتییاز علمیی را 

و مقولیه برای خود محدوظ نگاه داردا استاد جوانی بیه ایی

کنم کییه خیلییی از مواقیین فیییر مییی"اشییاره کییرد و گدییت 

همیارانم سیعی در م دیی کیردن اط عیات در خصیو، 

هیا مسائ  علمی از مو دارند و وقتی در ایو خصو، از آن

 "رونیدپرسیم معمیوالب از پاسیخ دادن طدیره میسثالی می

 (ا4)شرکت کننده شماره 

  روحیه اعتمیاد دیاسات گری  عدم اعتماد به د4ی مقوله فرع

نقییش بسییزایی در اشییتراک دانییش در یییک سییازمان دارد 

عییدم اعتمییاد بییه سییازمان یییا دیگییر  (ا1388فر انییی)خاتم

گیری آنان شودا در اییو همیاران ممیو است باع  گوشه

در "خصو، ییی از اساتید با تجربه چنیو ارهار کرد که  

های های کاری اط عیات م تلدیی را در نشسیتطی سال

ی و غیررسمی به دیگر اسیاتید انتقیال دادم و بعیدها رسم

متوجه شدم که آن همیاران بدون ایو که میرا در جرییان 

انییدا شییاید فیییر بگرارنیید از آن اط عییات اسییتداده کرده

اند در دورتی که دیگران را در جریان پیشرفتشان کردهمی

ها خواهند بیودا اییو حیس بگرارند اساتید دیگر رقیب آن

اد به نظرم ریشه در تصوراتی دارد که جامعیه بیه عدم اعتم

 (ا8)شرکت کننده شماره  "ما انتقال داده است

 گیریبح  و نتیجه

تعام  و اشتراک دانش در مییان معلیم هیا از اهمییت      

هییای زبییان زیییادی برخییوردار اسییت و از آن جییا کییه دوره

های پیراپزشیی از جایگاه پراهمیتیی ت صصی رشته رشته

توانید در ر استا اشتراک دانیش مییان اسیاتید میبرخوردا

هییا هییا و در نتیجییه تییدریس آنتعییالی تدیییر عییالی در آن

ی مطالعیه بیه بررسی وییامثمررمر باشدا بیا اییو رویییرد 

وضعیت تمای  اساتید به اشتراک دانش و رابطیه اشیتراک 

اسییاتید ، جیبراسییا  نتییا ادانییش و تدیییر تییاملی پرداخییت

و  دانسته دانش را مثرراشتراک ، ژهانگلیسی برای اهداف وی

بییو اشیتراک ، در ضیمو اشتندنظر مثات نسات به آن دا

ارد و اشیتراک وجود د یدارارابطه معن دانش و تدیر تأملی

ای که مطالعه بینی کنداتواند تدیر تاملی را پیشدانش می

اشتراک دانش و تدییر به دورت مستقیم به بررسی رابطه 

جیود نیدارد از اییو رو در اینجیا بیه ی پرداخته باشد وملأت

( به بررسیی 2011سانگ )شودا تمطالعات مشابه اشاره می

های گروهی دانشجویان پرداخت و گیزارش کیرد کیه بح 

های ها استقاال کردند و بیه شیی دانشجویان از ایو گروه

انییدا انچسییون ی سییودمند بودهگروهیی یهییابح متدییاوت 

خط معلمان را در  ( که بح  گروهی برخط و برون2018)

های قا  از خدمت مطالعه کرد که هر دو روش بح  دوره

( 2011اندا روان و گریدیی  )گروهی مزایا و معایای داشته

هم بح  بر خط در بیو معلمان را مورد مطالعه قرار دادند 

هایی که به واسطه ابزارهای فناوری و اع م کردند که بح 

هیا ای در بییو معلمحرفهشود به تاادل تجربیات انجام می

دهیدا کند و تدییر تیأملی معلمیان را ارتقیاء میکمک می

های برخط دانشیجویی را ( استداده از گروه2011تسانگ )

مورد توجه قرار دادا نتایج نشان داد که گیروه هیای تدییر 

و  ییاییدونتأملی بیر بهایود تدییر انتقیادی تیأریر داشیتا 

ی هیاکارگاه ییارآکی ی( که به بررسی2019سودمندافشار )

 هاکارگاهایو  گزارش کردند که اندمعلمان پرداخته تعاملی

هییا را ارتقییا آن سیتییدر تیییدیک در کنییار دیگییر عوامیی 

رو های پژوهش پییشها همسو با یافتهیافته ویاا ب شدیم

است )به عنوان مثال، گروسمو، تحقیق  اتیادبدر راستای 

( 2006تیالارت  و ویالول؛ میک2001، و وولیورو نارگیو

تیدریس  یریادگیی تشییی  گیروه هیایکنید یم انیکه ب

 ادهند یمعلمان را ارتقا م

عدم  یپژوهش که به دناال بررس چهارمدر پاسخ به سثال 

بیه  های پیراپزشیییرشیته یزبیان ت صصی دیرغات اسات

ها افتیهیبا توجه به  ،اشتراک دانش است یهاگروه  یتشی

رر دانست که شام  موانن ثا متوان سه دسته از عوام  ریم

تیا حیدود  افتیهی وییشیودا ایم یو فرهنگ یسازمان ،یفرد

بندی بیه دسیته ( که2005) گیر یوربا مطالعه مر یادیز

موانن اشتراک دانش پرداخت، همسو استا در ایو مطالعه 

ریگ عوام  را به سیه دسیته فیردی، سیازمانی و فنیاوری 

های مطالعیه افتیهتقسیم کرده استا مطالعه پییش رو بیا ی

مطابقیت  نیز (1392) آبادیپورسراجیان، دالح اولیا و علی
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دارد از آن جایی کیه اییو نویسیندگان بیه مطالعیه موانین 

های اییران پرداختنید و گیزارش اشتراک دانش در دانشگاه

کردند که ایو موانن راهاردهیای رهایری، عوامی  انسیانی، 

زمانی عوامیی  فرهنگییی، نظییام و فنییاوری و عوامیی  سییا

 باشندامی

هیای بحی  و گیردد گروهها، پیشینهاد میبا توجه به یافته

هیای آموزشیی گروهدر  یررسیمیغ ایی یرسیم تاادل نظیر

عامی   کییتوانید بیه عنیوان یم تشیی  شوندا ایو مسوله

عمی  کنیدا ها در جهت اشتراک دانش در دانشیگاه زهیانگ

 دییدانیش را ناا یررسیمیغدانش به دورت اشتراک  ریتأر

 جیادیدر انقش بسیزایی ممیو است  رایدست کم گرفت ز

 هی، تودیبییترت ویا بیه همیداشته باشد تردوستانه یفضا

انگلیسیی بیرای اهیداف بیه دیورت  شود که مدرسیانیم

فراخوانده شیوند تیا درمیورد  مدیران گروهاز طرف  ایدوره

 ویرا به اشتراک بگرارندا چن ییهادهیروزانه خود ا تدریس

ا در شودیم معلمان ویتداهم در ب تیباع  تقو هاییگدتگو

هایی به دورت آموزش ضیمو خیدمت ضمو تشیی  دوره

هیای تواند آگاهی اساتید را در خصو، اهمییت و روشمی

هیا هیا ییا دورهاشتراک دانش ارتقا ب شدا اییو گردهمایی

توانند با استداده از بستر ارتااطیات مجیازی نییز انجیام می

دورت نااید فرامیوش کیرد کیه اشیتراک  گیرندا اما در هر

دانش در بیو اساتید نیازمند تشویق، حمایت و پشیتیاانی 

 ویهمچنی شتریمطالعات بباشدا الزم از طرف مسوولیو می

اسیاتید  ویدانش در بیرا که مانن اشتراک  یتواند عواملیم

قیرار دهیدا  یاست، مورد بررسی انگلیسی برای اهداف ویژه

توانید نقیش یاشیتراک دانیش م بدون شک شناخت موانن

 اداشته باشد انیدر آموزش مرب یمهم
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رو به بررسی اندا از ایو رو پژوهش پیشاشتراک دانش و تدیر تأملی دو مقوله کلیدی در نظام آموزشی چییده 

 ویب یارابطه های پیراپزشیی،رشته ژهیاهداف و یبرا یسیانگل دیاسات انیک دانش در مبه اشترا  یتما تیوضع

زبان  دیعل  عدم رغات اساتو در نهایت  ژهیاهداف و یبرا یسیانگل دیدر اسات یملأاشتراک دانش و تدیر ت

 کمّیفاز ر د پرداخته استا به ایو منظور اشتراک دانش یهاگروه  یبه تشی یراپزشییپ یهارشته یت صص

تیمی  شدا در فاز کیدی مطالعه  ژهیاهداف و یبرا یسیانگل دیاسات ندر از 148توسط مطالعه دو نس ه پرسشنامه 

اهداف  یبرا یسیانگل دیاسات ج،یاسا  نتا بر ای نیمه ساختاریافته شرکت کردنداندر از ایو اساتید در مصاحاه 12

 یاشتراک دانش و تدیر تأمل ویات نسات به آن داشتندا در ضمو، باشتراک دانش را مثرر دانسته و نظر مث ژه،یو

ی ب ش کیدی نیز هاافتهیکندا  ینیبشیرا پ یملأتدیر ت ستتونو اشتراک دانش  داشتوجود  یرابطه معنادار

 ،یکه شام  موانن فرد در عدم رغات اساتید به اشتراک دانش نقش دارندسه دسته از عوام   حاکی از آن بود که

با توجه به اهمیت اشتراک دانش پیشنهاداتی در جهت ترویج آن در بیو اساتید  اشودیم یو فرهنگ یزمانسا

 انگلیسی برای اهداف ویژه پیشنهاد شده استا

 

  ااشتراک دانش، تدیر تأملی، اساتید انگلیسی برای اهداف ویژه، عدم رغات واگگان کلیدی 
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