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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه عالمه طباطبائی تهران بود .بر اساس هدف اصلی از روش پژوهش حاضر از نوع پیشآزمون
پسآزمون دو گروهی (برای متغیر مهارتهای اجتماعی) و پسآزمون دو گروهی (برای متغیر پیشرفت
تحصیلی) برای بررسی استفاده شد .جامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه عالمه طباطبائی بودند .از بین جامعه آماری تعداد  11نفر بهعنوان افراد نمونه انتخاب شدند که
بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمون
مهارتهای اجتماعی در سطح اطمینان  19درصد ( )P<0/09معنادار بود و نشان داد که اجتماع یادگیری
بر مهارتهای اجتماعی تأثیر دارد و آن را افزایش میدهد .نتایج آزمون  tنیز نشان داد که بین میزان
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به عبارتی
دانشجویانی که با روش اجتماع یادگیری آموزش دیدهاند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار بودهاند.
پیشنهاد میشود در دانشگاهها و مؤسساتی که زیرساختهای روش اجتماع یادگیری آماده است ،اساتید و
مربیان از این روش برای ارتقاء سطح مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده کنند.

واژگان کلیدی :اجتماع یادگیری ،مهارتهای اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی تهران
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مقدمه

بشر همواره در طول زندگی خود ،در حال یادگیری و کسب دانش بوده و با توسعه
فناوری ،بحث آموزش از آن بیبهره نمانده و به مرور با فناوریها هماهنگ و غنی شده
است؛ بنابراین تحصیل در جامعه پیشرفته امروز که اطالعات مدام در حال تغییر و
پیشرفت است یکی از نیازهای اساسی برای زندگی به شمار میآید و انسان بیخبر از این
تغییرات ،انسانی بیثبات و جدا مانده از جامعه محسوب میشود .از طرف دیگر با
افزایش جمعیت ،جامعه نمیتواند پاسخگوی تمامی افراد به آموزش باشد؛ بنابراین باید
راهبردی یافت که با کمترین هزینه ،آموزش برای همگان میسر شود (ممقانی.)1312 ،
فعالیتهای آموزشی هر کشور را میتوان سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست
(شکوهی .)1312 ،هدف اصلی این سرمایهگذاری توسعه انسانی و بهعبارتدیگر ،هدف از
فعالیتهای آموزشی ،رشد آگاهیها و تواناییهای بالقوه انسان است (بازرگان2009 ،؛ به
نقل از شاه بیگی ،1310 ،ص  .)3فرایندها و نظامهای تعلیم و تربیت با پیدایش ابزارهای
ارتباطی جدید دستخوش تغییراتی شدهاند و گاهی به دلیل ظرفیتهای بسیاری که این
ابزارها برای حمایت از فرایند یاددهی یادگیری داشتهاند ،باعث انقالبی در این عرصه
شدهاند .رایانه و بهکارگیری آن در عرصه تعلیم و تربیت و آموزش از نمونه این
ابزارهاست .ظهور فناوری رایانهای به همراه مفاهیمی از قبیل جامعه اطالعاتی  ،سواد
اطالعاتی و رایانهای باعث تحوالت شگرفی در محیطهای آموزشی شده است.
سازمانهای امروزی با هدف افزایش کارایی ،باال بردن سطح کیفی ،گسترش تفکر خالق
و بهرهوری خود ،هزینههای فراوانی صرف فناوری اطالعات و ارتباطات مینمایند وبه
این شکل منافع بلندمدتشان را نیز تضمین میکنند (قالوندی و علی زاده ،1312 ،ص .)2
نیومن ( )2003در این زمینه مینویسد «با پیدایش و گسترش فناوری رایانه و اینترنت در
طول دهه  1110وسیله جدید و قدرتمندی در اختیار دانشگاهها قرار گرفت که باکمک
آن هم میتوانند به مقاصد مؤسسه خود نائل شوند و هم محیطهای یادگیری یاددهی
پویا و جدیدی ایجاد کنند» (خیر آبادی1311 ،؛ به نقل از مؤمنی راد ،1312 ،ص .)11
بهتبع این تغییر در محیطهای آموزشی یادگیرندگان از طریق ورود رویکردهای جدید
به آموزش شاهد تحوالتی در این رویکرد هستیم .در پاسخ به نیازهای قرن حاضر به
آموزش عالی ،بسیاری از دانشگاهها ،مؤسسهها ،مراکز خصوصی و مستقل اقدام به
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راهاندازی یادگیری الکترونیکی کردهاند؛ درحالیکه بسیاری از متخصصان و مؤسسهها
نگران کیفیت یادگیری و آموزشی هستند که این مؤسسهها ارائه میدهند ،متقاضیان این
نوع آموزش نیز به دنبال بهرهمند شدن از آموزشی با کیفیت از سوی این مؤسسهها
هستند .در رویکردهای جدید ،یادگیرندگان فعالاند و از طریق کار ،مشارکت و ارتباط با
یکدیگر یاد میگیرند .در این روش مطالعه فعالیتی طوالنیمدت بهصورت فردی و خواندن
کتابها و یادداشتهای سخنرانی نیست .در عوض ،تمرکز بر یادگیری مشارکتی ،از طریق
همکاری یادگیرندگان به شیوۀ گروهی ،تعامل با یکدیگر ،به اشتراکگذاری منابع ،عقاید
و خلق پدیدهای با یکدیگر است (کیار.)2011 ،1
در این راستا تشکیل اجتماعات یادگیری در آموزش الکترونیکی و نوین از جمله
اقدامات قابل مالحظه است .از طراحی فضای یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی
بهطورکلی تحت عنوان اجتماع یادگیری 2بحث میشود .اجتماع یادگیری گروهی از
یادگیرندگان یا فضایی مجازی است که در آن یادگیرندگان به صورت فعال اطالعات،
دغدغهها ،دانش ،نگرشهای خود را در مورد موضوعی که دنبال میکنند به اشتراک
میگذارند و در نتیجه این اشتراک گذاری به نتایج عمیق تری میرسند .در اهمیت ایجاد
اجتماعی برای یادگیری تحقیقات بسیاری انجام شده است؛ رایت و بیکفورد)2006( 3
اظهار میدارند که اجتماع یادگیری باعث شتاب بخشیدن به یادگیری عمیق شده و در
هنگام برنامهریزی باید فضاهای یادگیری مجازی و فیزیکی مورد مالحظه قرار گیرد.
تحقیقات بر روی نظریات یادگیری و نحوه عملکرد مغز نشان دادهاند که یادگیری
مشارکتی و درگیری یادگیرندگان در اجتماع باعث یادگیری بیشتر افراد میشود(کا 1و
همکاران2003 ،؛ لنجل2011 ،9؛ به نقل از مؤمنی راد ،1311 ،ص  .)19-11در عین حال
یادگیرندگان از طریق کار مشارکتی قادرند مهارت ها و دانش فنی الزم را در موقعیت های
علمی آتی بکاربرند.

1. Kear, K
2. learning community
3. Bickford & Wright
4. Kuh
5. Langel
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شواهد و تحقیقات نشان میدهد که بیشتر مسائلی که در روش سنتی و غیرفعال به
چشم میخورد در رویکرد مشارکتی به حداقل میرسد .به گفته راجرز" 1آن نوع
یادگیری تسهیل میشود که خود انگیخته باشد و فراگیر در فرایند یادگیری مشارکت

فعاالنه داشته باشد"(پارسا)1337 ،مطالعه آنویوبازی 2نیز نشان داد فراگیرانی که در

گروههای یادگیری مشارکتی به یادگیری میپردازند نسبت به کسانی که بهطور انفرادی
یاد میگیرند پیشرفت تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند (آنویوبازی2002 ،؛ به
نقل از کرامتی .)1336 ،دیوید جانسون و راجر جانسون مشخصههای یادگیری مشارکتی
را در قالب پنج عنصر کلیدی بیان میکنند .وابستگی درونی مثبت ،پاسخگویی فردی،
تعامل رودررو ،یادگیری مهارتهای اجتماعی ،پردازش گروهی (هرید2000 ،؛ نقل از
سرمستی.)1331 ،
بر اساس مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که دو عامل بسیار مهم که میشود بر طبق
آن قضاوت کرد که یک نوع آموزش و یا یک روش آموزشی دارای موفقیت است یا
خیر؟ این است که این روش ،به پیشرفت تحصیلی 3و ارتقای مهارتهای اجتماعی

1

فراگیران منجر شود .درحقیقت چنانچه روشی به ارتقای مهارتهای اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی منجر شود میتوان گفت آن روش در نظام آموزشی مؤثر است .در همین راستا
مسئله این پژوهش بررسی اثربخشی اجتماع یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای
اجتماعی در دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی است .با توجه به نوظهور بودن این حیطه
پژوهشی بیشتر پژوهشها بر ماهیت آن و ارائه راهبردهایی برای استفاده مؤثرتر از آن
متمرکز است .با اینحال علیرغم گسترش روزافزون این نوع آموزش و شیوۀ آموزش
الکترونیک تحقیقات زیادی در رابطه با تأثیر آن بر متغیرهای مهم و اساسی که جز اهداف
آموزش عالی هستند انجام نشده است .متغیرهایی مانند پیشرفت تحصیلی و مهارتهای
اجتماعی جز متغیرهایی هستند که انواع آموزش باید به بهبود آنها منجر شوند و هر نوع از
آموزشی که به افزایش کیفیت این دو متغیر منجر شود میتواند جای خود را در نظام
آموزشی پیدا کند و روند رو به رشد خود را طی کند .در همین راستا و با توجه به تحول
1. Rogers
2. Onwuebuzie
3. academic achievement
4. social skills
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در آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تغییرات فناوری که در چند سال
اخیر رخ داده است و از طرفی با توجه به اهمیت مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان ایران ،سؤال اصلی در پژوهش حاضر این خواهد بود که آیا اجتماع
یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی در دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبائی شهر تهران تأثیر دارد؟ بنابراین فرضیههای پژوهش به این صورت تدوین شد:

 اجتماع یادگیری بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی
تأثیر دارد.


اجتماع یادگیری بر افزایش مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه عالمه

طباطبائی تأثیر دارد.

روش
در این پژوهش از روشهای آزمایشی برای بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر میزان پیشرفت
تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استفاده
شد .بهطور دقیقتر ،در این پژوهش برای اثربخشی اجتماع یادگیری بر مهارتهای
اجتماعی از طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل و برای اثربخشی اجتماع یادگیری
بر پیشرفت تحصیلی از طرح پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .طرح اصلی پژوهش
حاضر بر اساس رساله دکتری مؤمنی راد ( )1312انجام شد که در آن به شناسایی عوامل
مؤثر بر شکلگیری اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی و ارائه مدلی برای طراحی آن
پرداخته شد .مؤمنی راد ( 1 ،)1312مقوله نهایی معلم ،مشارکت ،حضور اجتماعی ،زمان،
منابع ،اعتماد ،پشتیبانی ،ابزار و گروه را شناسایی کرده است .این  1مقوله منجر به
شکلگیری الگوی اجتماع یادگیری الکترونیکی میشود .اجرای روشهای تدریس در دو
گروه (گروه آزمایش اول و گروه آزمایش دوم) توسط استاد مربوطه صورت گرفت .استاد
طی یک جلسه توجیهی ضمن آشنایی با روش آموزش اجتماع یادگیری که توسط محقق
تهیه شده در جریان پژوهش و نحوه اجرای کار قرار خواهد گرفت .دو گروه آزمایش اول
و آزمایش دوم و گروه کنترل در مدت آموزش با روش اجتماع یادگیری و چند جلسه
سنتی قرار میگیرند .برای کنترل متغیرهای مزاحم که میتواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر
قرار دهد هر دو آموزش بهصورت همزمان و با یک محتوا انجام شد و توزیع جنسیتی و
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سنی افراد نمونه نیز مشابه بود .آموزش به روش اجتماع یادگیری با مشورت اساتید راهنما و
مشاور و با استفاده از پایاننامه دکتری جناب آقای مؤمنی راد ( )1312طراحی و تنظیم شد.
در طراحی جلسات آموزشی ابتدا اهداف یادگیری مشخص و براساس تدوین اهداف
یادگیری که انتظار میرفت یادگیرندگان بعد از اتمام دوره به آن برسند محتوای کالسها
تنظیم شد .در تنظیم محتوا به بحث مشارکتهای گروهی ،فعالیت دو و چندجانبه افراد و
گروههای کوچک با یکدیگر توجه خاص شد .در ضمن در تعیین محتوا به استفاده از
تکنولوژی و ارتباطات آنالین نیز توجه شد .در جلسه اول با استفاده از روش اجتماع
یادگیری ،یادگیرندگان با کلیات مبانی این روش و شیوۀ کار در طول جلسات آموزشی
آشنا شدند و ابهامات ذهنی آنها برطرف شد و جلسات برای  10هفته تنظیم شد .در جلسه
دوم فراگیران گروهبندی شدند و اهداف یادگیری برای هرکدام مشخص شد.گروهها با
اعضای خود آشنا شدند و ارتباطات اولیه گروهی و تعامالت اجتماعی شکل گرفت .در
این جلسه ضمن انتخاب سرگروهها مقرر شد این سرگروهی بهصورت چرخشی بین افراد
متغیر باشد تا دانشجویان حس مشارکت بیشتری درک نمایند .جلسه سوم تا پنجم به
آموزش با استفاده از روشهای گروهی و اجتماعی و روشهای مشارکتی آنالین که
مجموعاً روش اجتماع یادگیری را شکل میدهند پرداخته شد .در جلسه ششم ارزشیابی
تکوینی صورت گرفت و جلسات شش تا ده نیز به ارزیابی و ادامه تدریس محتوا پرداخته
شد .در هر جلسه در مورد نحوه تدریس از یادگیرندگان سؤاالتی پرسیده شد تا با استفاده
از این بازخورد روش کار در جلسات بعدی اصالح شود.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی تهران بود
که در سال  11-19به تحصیل اشتغال داشتند .جامعه از نوع جامعه در دسترس بود.
بهمنظور اجرای پژوهش و انتخاب نمونه  11نفر بهصورت تصادفی انتخاب و با روش
تصادفی در دو گروه ،جایگزین شدند .به منظور همگنی بیشتر نحوه انتخاب افراد برای
گروههای دوگانه سنتی و اجتماع یادگیری بهصورت تصادفی بوده است .بهطوریکه نام
تمامی افراد کالس در داخل گویی ریخته شد و یکی در میان اسمهایی که بیرون میآمدند
در گروه سنتی و اجتماع یادگیری جایگزین شدند.
ابزارهای جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .برای اندازهگیری مهارتهای اجتماعی از
پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت استفاده شد .این پرسشنامه شامل  31سؤال
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سهگزینهای است که بهصورت هرگز ،بعضیاوقات و اغلب اوقات درجهبندی شده است.
حداقل نمره در این مقیاس صفر و حداکثر  73است .گرشام و الیوت پایایی آزمون
مهارتهای اجتماعی را با استفاده از روش بازآزمایی بین  69تا  13و از طریق روش ضریب
آلفای کرونباخ بین  31تا  39گزارش نمودهاند .خرده مقیاسهای این ابزار عبارتند از
همکاری و تعاون (کمک به همساالن و اعضای خانواده و همکاری با آنها)؛ رفتار قاطع یا
ابراز وجود (آشنا شدن با همساالن و دفاع از حق و عقیده خود قبل از آنکه به وی چیزی
بگویند)؛ خویشتنداری (کنترل خشم و عصبانیت هنگام برخورد با همساالن)؛ و همدلی
(درک مشکالت و شادی اطرافیان) .مقامی ( )1311پس از اجرای پیشآزمون و
پسآزمون پرسشنامه مهارتهای اجتماعی بر روی نمونه دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبائی ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را برابر  0/36و برای مقیاس ابراز
وجود ،0/76 ،خویشتنداری  ،0/33همکاری  0/71و همدلی  0/31گزارش کرده است.
میزان آلفای کرونباخ در این پژوهش برای کل پرسشنامه  0/33و برای مقیاس ابراز وجود،
 ،0/31خویشتنداری  ،0/71همکاری  0/71و همدلی  0/33به دست آمد .در این تحقیق
برای بررسی روایی نیز پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید.
برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی از آزمون محققساخته استفاده شد .برای طراحی و
تدوین سؤالهای آزمون ،ابتدا جدول مشخصات محتوایی درس مورد تدریس با مشورت
استادان راهنما و مشاور و نیز با توجه به وزن و درجه اهمیت هر یک از سطوح
هدفهای مورد انتظار و فصول درس ،محتوا ،تعداد سؤالها و مدتزمان آزمون مشخص
شد .برای اندازهگیری سطوح مختلف یادگیری و دامنه بیشتری از تواناییهای دانشجویان
عالوه بر آزمونهای چهارگزینهای و تشریحی طبق روال معمول در دانشگاهها از
آزمونهای مستمر در چارچوب تکالیف و پروژههای پژوهشی کالس درس استفاده شد.
برای توزیع و تقسیم مناسب سؤالهای درس ،معیارهایی مانند اهمیت هر یک از فصول
درس ،سطوح مختلف هدفهای آموزشی و حجم محتوای درس ،مورد توجه قرار
گرفت .پس از طراحی و تدوین جدول مشخصات ،تعیین سؤالها و مدتزمان اجرای
آزمون با همکاری اساتید تعداد  30تا  10سؤال برای آزمون مقدماتی تدوین و انتخاب
شد .پس از اجرای مقدماتی آزمون ،سؤالهای دارای ابهام شناسایی و کنار گذاشته شد.
با کمک اساتید تعداد  20سؤال با توجه به جدول مشخصات انتخاب و دفترچه آزمون
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تدوین نهایی شد .همچنین تکالیف و فعالیتهای مستمر دانشجویان طبق رویه جاری در
دانشگاهها بهعنوان بخشی از نمره کل دانشجویان در نظر گرفته شد .نمرهگذاری آزمون و
سنجش عملکرد یادگیرندگان طبق رویه جاری در دانشگاهها بین صفر تا  20در نظر
گرفته شد که اساتید با کمک محقق بر اساس سطوح مختلف یادگیری و نیز فعالیتهای
مستمر علمی و درسی دانشجویان نسبت به ارزشیابی و نمرهگذاری نهایی برای هر یک از
دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل اقدام شد.
پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی مورد استفاده در این پژوهش دارای دو بخش باز
پاسخ و چندگزینهای بوده است .پایایی سؤاالت چندگزینهای آزمون با استفاده از روش
کودر ریچاردسون  0/31بود .پایایی سؤاالت باز پاسخ با استفاده از روش آلفای کرونباخ
به دست آمد .ضریب به دست آمده نشانگر این است که پایایی کل آزمون  0/39است
که بیانگر این است که آزمون از دقت الزم برخوردار است.
در رابطه با روایی آزمون با توجه به جدول مشخصات تهیه شده و تدوین سؤالهای
آزمون پیشرفت تحصیلی درس مربوطه بر اساس هدفها و محتوای تعیین شده از سوی
اساتید راهنما و مشاور و متخصص در زمینه درس مربوطه میتوان گفت که این آزمون از
روایی محتوایی الزم برخوردار بوده است .در این پژوهش عالوه بر موارد فوق و
بهمنظور برآورد دقیقتر روایی محتوای آزمون ،یکی از اساتید با سابقه و مجرب (به غیر
از دو استاد کالسهای آزمایش و کنترل) سؤاالت آزمون پایانی را با توجه به اهداف
آموزشی این درس تهیه و به اطالع اساتید رساند تا آنان نیز سؤاالت تألیف شده را
باهدفهای درس مطابقت دهند .فرم آزمون پس از اجماع نظرات اساتید برای یک نمونه
 30نفری در یکی از کالسهای دانشگاه عالمه طباطبائی اجرا شد .در این مرحله برخی
سؤاالت فاقد مشخصههای الزم حذف و برخی از سؤاالت دارای ابهام اصالح شدند .به
این ترتیب فرم جدید آزمون نهایی آماده برای اجرا ارائه شد .برای تحلیل دادهها و
تحلیل و نتیجهگیری درباره فرضیههای پژوهش از روشهای تحلیل کوواریانس و آزمون
 tگروههای مستقل استفاده شد .توصیف و تحلیل تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  spss21انجام گرفت
.

73

بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی...

یافتهها
ابتدا شاخصهای آمار توصیفی نمرات حاصل از اجرای آزمون مهارتهای اجتماعی (در
دو مرحله پیشآزمون ،پسآزمون) و پیشرفت تحصیلی که برای هر دو گروه بهطور
جداگانه محاسبه شد آورده شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفی آزمون مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در گروهها
گروه

مرحله آزمون

تعداد

میانگین

خطایاستاندارد

واریانس

استاندارد

انحراف

حداقل

حداکثر

گروه
آموزش

مهارتهای اجتماعی (پیشآزمون)

7

1/21

0/11

0/30

0/11

0/91

2

سنتی

اجتماع
یادگیری

مهارتهای اجتماعی (پسآزمون)

7

2/22

0/31

0/69

0/11

1

3/10

پیشرفت تحصیلی

7

16/79

0/39

9/22

2/23

13/39

11/90

مهارتهای اجتماعی (پیشآزمون)

7

1/12

0/12

0/36

0/21

0/66

2

مهارتهای اجتماعی (پسآزمون)

7

3/76

0/91

0/22

0/31

2/71

3/10

پیشرفت تحصیلی

7

13/97

0/12

2/61

1/61

16

20
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بر اساس اطالعات گزارش شده در جدول باال میانگین و انحراف استاندارد نمرههای
پیشآزمون مهارتهای اجتماعی به ترتیب برابر  1/21و  0/11است .به همین ترتیب
میانگین نمرههای پسآزمون مهارتهای اجتماعی برابر  2/22با انحراف استاندارد  ،0/31و
میانگین نمرههای آزمون پیشرفت تحصیلی برابر  16/79با انحراف استاندارد  0/39است.
همچنین بر اساس اطالعات گزارش شده در جدول باال میانگین و انحراف استاندارد
نمرههای پیشآزمون مهارتهای اجتماعی به ترتیب برابر  1/12و  0/12است .به همین
ترتیب میانگین نمرههای پسآزمون مهارتهای اجتماعی برابر  3/76با انحراف استاندارد
 ،0/91و میانگین نمرههای پیشرفت تحصیلی برابر  13/79با انحراف استاندارد  0/12است.
فرضیه نخست پژوهش :اجتماع یادگیری بر مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبائی تأثیر دارد.
با توجه به اینکه طرح تحقیق مورداستفاده ،طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل بوده است ،متغیر وابسته عبارت است از نمره کل پسآزمون در آزمون مهارتهای
اجتماعی ،و متغیر کمکی عبارت است از میزان نمره کل پیشآزمون در همین آزمون .لذا
باید از تحلیل کوواریانس تک متغیری (دالور .1333 ،ص  )337برای آزمون این فرضیه
استفاده کرد .پیشفرضهای آزمون شامل نرمال بودن دادهها (سطح معنیداری  0/791و
 0/711برای متغیرها در آزمون کولموگروف اسمیرنوف) ،همگنی واریانسها (سطح
معنیداری  0/63و  0/03برای متغیرها در آزمون لوین) ،همگنی شیبها (سطح معنیداری
 )0/16برقرار بود .با توجه به اینکه مفروضههای تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 11
درصد ( )P<0/01برقرار میباشند ،لذا مجاز به استفاده از این آزمون آماری هستیم که
نتایج این تحلیل در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

ثابت

1/12

2

1/79

پیشآزمون

1/23

1

1/23

گروه

7/33

1

7/33

خطا

3/16

11

0/360

F
/13
13
3/96
/33
20

سطح
معناداری

مجذور
جزئی

0/001

0/39

0/020

0/001

0/016

0/13
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75

11

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود نتیجه آزمون تک متغیری برای آزمون
یادگیری در سطح اطمینان  19درصد ( )P<0/09معنادار است؛ بنابراین نتیجه گرفته
میشود که در اثر اعمال متغیر مستقل بین میزان مهارتهای اجتماعی دو گروه (با تعدیل
اثر پیشآزمون) تفاوت معناداری مشاهده میشود؛ البته با توجه به رقم مجذور اتا)0/13( ،
شدت ارتباط بین عامل آزمایش و متغیر وابسته را نشان میدهد که میزان بسیار باالیی است
و بهنوعی نزدیک به  20درصد از تغییرات متغیر وابسته (مهارتهای اجتماعی) با فرض
ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش (آموزش به روش اجتماع یادگیری) برمیگردد.
وجود این تفاوت معنادار در شکل زیر بهروشنی منعکس شده است:

نمودار  .1مقایسه میزان اثربخشی آموزش اجتماع یادگیری بر میزان مهارتهای اجتماعی

نمودار باال گویای میزان تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش اول (روش اجتماع
یادگیری) و گروه آزمایش دوم (روش آموزش سنتی) در میزان یادگیری دانشجویان
دانشگاه عالمه طباطبائی است .در نمودار باال با توجه به فاصلههای اطمینان  19درصدی ،نیز
می توان مشاهده کرد که بین دو گروه آزمایش اول و گروه آزمایش دوم تفاوت معناداری
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وجود دارد .به عبارت دیگر میتوان عنوان کرد که آموزش مبتنی بر روش اجتماع
یادگیری توانسته است بهطور معنادار میزان مهارتهای اجتماعی افراد گروه آزمایش را
افزایش دهد.
فرضیه دوم پژوهش :اجتماع یادگیری بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبائی تأثیر دارد.
آزمون این فرضیه که آموزش به روش اجتماع یادگیری بر میزان پیشرفت تحصیلی
دانشجویان مؤثر است در واقع آزمون این فرضیه است که بین میزان پیشرفت تحصیلی
دانشجویانی که به روش اجتماع یادگیری و روش سنتی آموزش دیدهاند تفاوت وجود
دارد .با عنایت به اینکه آزمون پیشرفت تحصیلی پیشآزمون ندارد و فقط پسآزمون برای
هر دو گروه اجرا شده است ،طرح مناسب جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،طرح پسآزمون با
گروه کنترل (دالور .1333 ،ص  )331است .جهت تجزیهوتحلیل طرح پسآزمون با گروه
کنترل از آزمون  tگروههای مستقل استفاده میشود.
جدول  .3آمارههای آزمون  tدو گروه مستقل
آزمون لون
F

معنیداری

آمارههای آزمون
t

درجه
آزادی

معنیداری

اختالف

خطای

حد

حد

میانگین

میانگین

پایین

باال

سنتی*
اجتماع

0/293

0/621

2/13

12

0/13

1/39

6/33

3/23

1/76

یادگیری

همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد از آنجا که مقدار  tهای بهدستآمده برای دو
گروه و سطوح معنیداری بهدستآمده بین پیشرفت تحصیلی در دو گروه تفاوت
معنیداری وجود دارد .نتایج جدول باال فقط نشان میدهد که در کل در دو آزمون یادشده
بین این دو گروه (اجتماع یادگیری و سنتی) تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
جدول فوق بهخوبی از طریق نمودار زیر منعکس شده است:
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نمودار  .2مقایسه میانگین میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنیها به تفکیک گروهها

بر اساس نمودار باال آشکار است در بین دو گروه اجتماع یادگیری و روش سنتی بین
دو گروه تفاوت وجود دارد .بر اساس نمودار باال بهخوبی پیداست که در پسآزمون
پیشرفت تحصیلی ،گروهی که به روش اجتماع یادگیری آموزش دیدهاند نسبت به گروهی
که به روش سنتی آموزش دیدهاند بهتر عمل کردهاند.

بحث و نتیجهگیری
فرضیه اول پژوهش در رابطه با تأثیر آموزش به روش اجتماع یادگیری در مقایسه با روش
سنتی بر میزان مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
عالمه طباطبائی تهران بود .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمون مهارتهای
اجتماعی در سطح اطمینان  19درصد ( )P<0/09معنادار بود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که آموزش به روش اجتماع یادگیری به نسبت آموزش سنتی دارای اثربخشی بیشتری بوده
است و بین میزان مهارتهای اجتماعی دو گروه (گروه آزمایش اول که با روش اجتماع
یادگیری آموزش دیدهاند و گروه آزمایش دوم که با روش سنتی آموزش دیدهاند) تفاوت
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معناداری وجود داشت .در مجموع شدت ارتباط بین عامل آزمایش (آموزش اجتماع
یادگیری) و متغیر وابسته (مهارتهای اجتماعی) را نشان میدهد که میزان بسیار باالیی
است و بهنوعی نزدیک به  20درصد از تغییرات متغیر وابسته (مهارتهای اجتماعی) با
فرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش (آموزش اجتماع یادگیری) برمیگردد.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نمایانگر این است که روش آموزش اجتماع یادگیری در
مقایسه با روش سنتی بر کل مهارتهای اجتماعی دانشجویان معنیدار است؛ بنابراین
چنین استنباط میشود که این روش در آموزش مؤثر و سودمند است .طبق مطالعات انجام
شده پژوهشی که مستقیماً به بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارتهای اجتماعی
دانشجویان پرداخته باشد یافته نشد ،ولی نتایج این بررسی با بخشی از نتایج پژوهش قوامی
و عزتی ( ،)1333کرامتی ( )1336همسو بود.
فرضیه دوم پژوهش درباره تأثیر آموزش به روش اجتماع یادگیری بر میزان پیشرفت
تحصیلی دانشجویان در مقایسه با آموزش سنتی بود .ازآنجاییکه بهطور دقیق پسآزمون
پیشرفت تحصیلی وجود داشت و برای این آزمون پیشآزمونی وجود نداشت از طرح
پسآزمون با گروه کنترل و آزمون  tبرای تجزیهوتحلیل استفاده شد .نتایج این آزمون
نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که به روش اجتماع یادگیری و سنتی
آموزشدیدهاند تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه به میانگینهای بهدستآمده
دانشجویانی که با روش اجتماع یادگیری آموزشدیدهاند دارای پیشرفت تحصیلی باالتری
بودهاند .به نظر میرسد آموزش و یادگیری با روش اجتماع یادگیری انگیزش پیشرفت
یادگیرندگان در این طرح را به دنبال داشته است .این ویژگی موجب تالش بیشتر
دانشجویان تحت پوشش آموزش اجتماع یادگیری برای یادگیری بیشتر و عمیقتر و
درنهایت ارتقاء و سطح یادگیری آنان شده است .نتایج این بررسی با بخشی از نتایج
پژوهش کشاورز ( ،)1312کرامتی ( ،)1336ونگ )2011( 1و رابرت ( )2001همسو بود.
اجتماعات یادگیری مجازی با فراهم آوردن جوی که در آن یادگیرندگان اطالعات،
ارزشها ،دغدغهها و مسائل خود را به اشتراک میگذارند و حامی و پشتیبان یکدیگر
هستند ،فرصتی برای پر کردن خأل کمبود تعامالت غنی و معنادار در این فضا فراهم
میکنند .این اجتماعات مجازی از طریق ابزارهای مختلفی که بر بستر اینترنت موجود
1. Wang, T. H
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هستند ،شکل میگیرند .در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در تعداد و دامنه ابزارهایی
که قابلیت حمایت از اجتماعات برخط را داشته باشند ،صورت گرفته است .ابزارهای برای
بحث کردن ،به اشتراکگذاری منابع ،نوشتن مشارکتی و بسیاری از دیگر ابزارهایی که
مناسب اجتماعات یادگیری است ،وجود دارد .بعضی از این ابزارها بهوسیله گروههای
پژوهشی یا مربیان توسعه داده شدهاند ،بعضی در محیطهای یادگیری مجازی وجود دارند
و بعضی از طریق وب در دسترس هستند (پور جمشیدی .)1311 ،مؤمنی راد ( )1312بیان
میکند هرچه میزان مشارکتها در محیط یادگیری باالتر رود ،حس اجتماع باالتر میرود
و بهتبع آن عملکرد بهتر خواهد شد .به عبارت دیگر هیچ چیز برای فراگیر مهم تر از
آموختن و به کارگیری دانش خود در تعامالت مشارکتی با سایر فراگیران نیست (جانسون
و جانسون .)1130 ،قهامی و عزتی ( )1333تفحص گروهی را بر رشد مؤلفههای
مهارتهای اجتماعی مؤثر میدانند .رما و میلیسزوسکا )2011( 1به تحلیل نگرش
دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی پرداختند که نتایج نشان داد دانشجویان نسبت به
آموزشهای الکترونیکی و روشهای بدیع و نو نگرش مثبتتری دارند و تعامل بین آنها
بیشتر میشود .سبک مشارکتی به کار گرفته شده در روش اجتماع یادگیری میتواند به
بهبود مهارتهای اجتماعی بیانجامد (الخالف 2و همکاران .)2012 ،این روشها میتواند بر
خودکارآمدی و افزایش اعتمادبهنفس دانشجویان نیز کمک کند (تسای و همکاران،3
 .)2011اجتماع یادگیری طبق نظر ونگر )1113( 1به سه دسته ،الکترونیک (شبکههای
دانش ،انعطافپذیری ،توزیع ،مدیریت ،ابزارها) ،اجتماع (محیط ،فرهنگ ،مذاکره
اجتماعی ،انگیزش ،تبادل دانش) و یادگیری (یادگیری موقعیتی ،سازنده گرایی ،بستر،
مذاکره ،انعطافپذیری شناختی ،استدالل مبتنی بر مورد) تقسیم میشود که هرکدام از
این شرایط میتواند بر عملکرد فراگیران تأثیر داشته باشد .از طرفی رابرت )2001( 9اعتقاد
دارد که فراگیرانی که به روشهای جدید و مبتنی بر تعامل در کالس درس آموزش
میبینند عملکرد بهتری در طول دوران یادگیری خواهند داشت .با مروری بر نتایج و
1. Rhema & Miliszewska
2. Alkhalaf
3. Tsai Et Al
4. Etienne Wenger
5. Robert L. W.
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یافتههای تحقیق و در یک نگاه کلی میتوان گفت :رابطه معناداری بین روش آموزش از
طریق اجتماع یادگیری و افزایش مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در
نمونه مورد بررسی مشاهده شد و بهکارگیری این روش آموزش در نظام آموزش عالی
ایران مؤثر و سودمند است .تلویحاً این بدان معنی است که آموزش از طریق اجتماع
یادگیری دارای مزیت نسبی نسبت به روشهای جاری و مبتنی بر متن و سنتی است.
همچنین در این پژوهش ،بین میزان مهارتهای اجتماعی در آموزش از طریق اجتماع
یادگیری و آموزش سنتی تفاوت معناداری وجود داشت .به نظر میرسد وجود تعامل
حمایتی با کمک فراگیران به یکدیگر برای تبادل منابع اطالعاتی و ارائه بازخورد با به
چالش کشیدن نتیجهگیریها برای رسیدن به هدف نهایی باعث نگرش مثبت دانشجویان
نسبت به روشهای آموزشی اجتماع یادگیری و افزایش مهارتهای اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان شده است .این نتیجه بیانگر این است که محیط آموزشی مبتنی بر
تعامالت بین فراگیران با تنوعبخشی به آموزش و یادگیری و ایجاد فضای فراغتی و
جذابتر نسبت به کالس سنتی سبب پیشرفت تحصیلی و از طرفی تقویت برنامههای
درسی موجب افزایش مهارتهای اجتماعی افراد شده است .بنابراین به نظر میرسد به غیر
از روش آموزش اجتماع یادگیری عوامل دیگری نیز در این امر مؤثر بوده است .ازجمله
میتوان به نو بودن و جذابیت این دوره ،نگرش مثبتتر دانشجویان گروه اجتماع
یادگیری در بهکارگیری مؤلفههای چندرسانهای و اینترنت اشاره کرد .درعینحال باید
اذعان کرد در صورت تداوم این دورهها و گسترش آن در دروس دیگر میتوان به
ارزشیابی واقعی دانشجویان برای یادگیری در محیط اجتماع یادگیری دست یافت .با
توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان گفت که به نظر میرسد ،با تقویت
برنامههای علمی و درسی در فضای اجتماع یادگیری در میان دانشجویان منجر به زندگی
بهتر و یادگیری مهارتهای بیشتر میشود .درنتیجه به نظر میرسد؛ افزایش حضور علمی
در محیطهای یادگیری و افزایش تعامالت رودررو و برخط میان دانشجویان ،دانشجویان و
اساتید و حتی دانشجویان هر کالس با کالسهای دیگر موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و
مهارتهای اجتماعی میشود .در پایان به این نکته تأکید میشود که موفقیت و پیشبرد
آموزشهای جدید رابطه تنگاتنگی با سرعت بهروز شدن اساتید و از طرفی اساتید و
امکانات دانشگاهها دارد ،بنابراین بدون توسعه زیرساخت و انتقال دانشگاهها به شبکههای
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پرسرعت انتقال اطالعات ،آموزشهای مجازی ،فرهنگسازی در تعامالت اجتماعی
نمیتواند رشد و توسعه الزم را پیدا کند.
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