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 چکیده
دانشجویان  های اجتماعی و پیشرفت تحصیلیاجتماع یادگیری بر مهارت تأثیری هدف پژوهش حاضر بررس

 آزمونپیشهدف اصلی از روش پژوهش حاضر از نوع  بر اساسد. تهران بو دانشگاه عالمه طباطبائی
دو گروهی )برای متغیر پیشرفت  آزمونپسهای اجتماعی( و دو گروهی )برای متغیر مهارت آزمونپس

علوم تربیتی و تحصیلی( برای بررسی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشکده روانشناسی 
افراد نمونه انتخاب شدند که  عنوانبهنفر  11بودند. از بین جامعه آماری تعداد طباطبائی دانشگاه عالمه 

اریانس برای آزمون تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نتایج آزمون تحلیل کوو طوربه
ری داد که اجتماع یادگی معنادار بود و نشان (>09/0P) درصد 19ماعی در سطح اطمینان های اجتمهارت

نیز نشان داد که بین میزان  tدهد. نتایج آزمون دارد و آن را افزایش می تأثیرعی جتمااهای بر مهارت
به عبارتی  داری وجود دارد؛گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دو

 اند.تری برخوردار بودهرفت تحصیلی بیشاند از پیشا روش اجتماع یادگیری آموزش دیدهدانشجویانی که ب

های روش اجتماع یادگیری آماده است، اساتید و که زیرساخت مؤسساتیها و شود در دانشگاهپیشنهاد می
 ی دانشجویان استفاده کنند.لهای اجتماعی و پیشرفت تحصیء سطح مهارتمربیان از این روش برای ارتقا

فت تحصیلی، دانشگاه عالمه پیشر های اجتماعی،اجتماع یادگیری، مهارت: کلیدی نواژگا
 ی تهرانطباطبائ

 

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و کارشناس پژوهشی دانشگاه عالمه .1
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 مقدمه
 توسعه با و بوده دانش و کسب یادگیری حال در خود، زندگی طول در همواره شرب

 شده غنی و هماهنگ هافناوری با به مرور و نمانده بهرهبی از آن آموزش بحث  ،فناوری

 و تغییر حال درمدام  اطالعات امروز که پیشرفته جامعه در تحصیل بنابراین است؛

 این از خبربیانسان آید و به شمار می زندگی اساسی برای نیازهای از یکی است پیشرفت

 با دیگر طرف از. شودمی جامعه محسوب از مانده جدا و ثباتبی انسانی تغییرات،

باید  بنابراین باشد؛ آموزش به افراد تمامی پاسخگوی تواندجامعه نمی جمعیت، افزایش
(. 1312، ممقانی)همگان میسر شود  برای آموزش هزینه، کمترین با که یافت بردیراه

 یک نسل برای نسل دیگر دانست گذاریسرمایهتوان موزشی هر کشور را میهای آفعالیت
 از دف، هگریدعبارتبهتوسعه انسانی و  گذاریسرمایههدف اصلی این (. 1312)شکوهی، 

به  ؛2009بالقوه انسان است )بازرگان،  هایتواناییها و های آموزشی، رشد آگاهیفعالیت
 ابزارهای پیدایش با تربیت و تعلیم هاینظام و فرایندها(. 3ص  ،1310، بیگینقل از شاه 

 این که بسیاری هایظرفیت دلیل به گاهی و اندشده تغییراتی دستخوشجدید  ارتباطی
عرصه  این در انقالبی باعث ،انداشتهد یادگیری یاددهی فرایند از حمایت برای ابزارها

 این نمونه از تربیت و آموزش و تعلیم عرصه در آن کارگیریبه و رایانه .اندشده
 سواد ، اطالعاتی جامعه قبیل از مفاهیمی همراه به ایرایانه فناوری ظهور .ابزارهاست

 است. شده آموزشی هایمحیط در شگرفی تحوالت باعث ایرایانه و اطالعاتی
 ، باال بردن سطح کیفی، گسترش تفکر خالقکاراییافزایش  با هدف امروزی هایسازمان

وبه  نمایندمی ارتباطات و اطالعات فناوری صرف فراوانی هایهزینه ،خود وریبهره و
 (.2ص  ،1312کنند )قالوندی و علی زاده، می تضمین نیز را بلندمدتشان منافع این شکل

 در اینترنت و رایانه فناوری گسترش و پیدایش با» نویسدمی ینهزم این ( در2003نیومن )
 کمکبا که گرفت قرار هادانشگاه اختیار در قدرتمندی و جدید وسیله 1110 دهه طول

 یاددهی یادگیری هایمحیط هم و شوند نائل خود سسهمؤ مقاصد به توانندمی هم آن
 (.11ص  ،1312راد،  یمؤمنل از به نق ؛1311خیر آبادی، ) «کنند ایجاد جدیدی و پویا

رویکردهای جدید آموزشی یادگیرندگان از طریق ورود  هایمحیط تغییر دراین  تبعبه
 به حاضر قرن نیازهای به پاسخ در .تحوالتی در این رویکرد هستیمشاهد آموزش  به

 به اقدام مستقل و یخصوص مراکز ها،مؤسسه ها،دانشگاه از بسیاری لی،عا آموزش
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 هامؤسسه و متخصصان از بسیاری کهدرحالی؛ اندکرده الکترونیکی یادگیری اندازیراه
 این متقاضیان، دهندمی ارائه هامؤسسه این که هستند آموزشی و یادگیری کیفیت نگران

 هامؤسسه این سوی از کیفیت با آموزشی از شدن مندبهره به دنبال نیز آموزش نوع
شارکت و ارتباط با و از طریق کار، م اندفعالادگیرندگان در رویکردهای جدید، ی .هستند

فردی و خواندن  صورتبه مدتطوالنیمطالعه فعالیتی  در این روش گیرند.یکدیگر یاد می
بر یادگیری مشارکتی، از طریق  انی نیست. در عوض، تمرکزهای سخنرها و یادداشتکتاب

عقاید  ،گذاری منابعبه اشتراککدیگر، تعامل با ی، به شیوۀ گروهیی یادگیرندگان همکار
  (.2011، 1دیگر است )کیاریکای با و خلق پدیده

و نوین از جمله  یلکترونیکادر این راستا تشکیل اجتماعات یادگیری در آموزش 
اقدامات قابل مالحظه است. از طراحی فضای یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی 

شود. اجتماع یادگیری گروهی از یمبحث  2دگیریتحت عنوان اجتماع یا یطورکلبه
اطالعات،  به صورت فعال یادگیرندگان یا فضایی مجازی است که در آن یادگیرندگان

کنند به اشتراک یمی خود را در مورد موضوعی که دنبال هانگرش، دانش، هادغدغه
در اهمیت ایجاد رسند. گذارند و در نتیجه این اشتراک گذاری به نتایج عمیق تری مییم

( 2006) 3انجام شده است؛ رایت و بیکفورد بسیاریاجتماعی برای یادگیری تحقیقات 
دارند که اجتماع یادگیری باعث شتاب بخشیدن به یادگیری عمیق شده و در یماظهار 

فضاهای یادگیری مجازی و فیزیکی مورد مالحظه قرار گیرد.  باید ریزیبرنامههنگام 
که یادگیری  انددادهظریات یادگیری و نحوه عملکرد مغز نشان تحقیقات بر روی ن

و  1)کاشودیممشارکتی و درگیری یادگیرندگان در اجتماع باعث یادگیری بیشتر افراد 
در عین حال  (.19-11ص  ،1311راد،  مؤمنیبه نقل از  ؛2011، 9لنجل ؛2003، همکاران

ا و دانش فنی الزم را در موقعیت های یادگیرندگان از طریق کار مشارکتی قادرند مهارت ه
 علمی آتی بکاربرند.

 
1. Kear, K 

2. learning community 

3. Bickford & Wright 

4. Kuh  

5. Langel 
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 به فعالغیر و سنتی روش در که مسائلی بیشتر که دهدمی نشان و تحقیقات  هدشوا

آن نوع " 1راجرزبه گفته رسد. می حداقل به مشارکتی در رویکرد خوردمی چشم
مشارکت  یادگیری فرایند در فراگیرشود که خود انگیخته باشد و یادگیری تسهیل می

 در که یرانیفراگ داد نشان نیز 2آنویوبازی مطالعه(1337پارسا، )"النه داشته باشدفعا

 انفرادی طوربه که کسانی به نسبت پردازندمی یادگیری به مشارکتی یادگیری هایگروه

به  ؛2002 )آنویوبازی، دارند بیشتری مسئولیت احساس و گیرند پیشرفت تحصیلیمی یاد
 مشارکتی یادگیری هایمشخصه جانسون راجر و . دیوید جانسون(1336ز کرامتی، نقل ا

 فردی، پاسخگویی مثبت، وابستگی درونی کنند.می بیان کلیدی عنصر پنج قالب در را

نقل از  ؛2000)هرید،  گروهی پردازش اجتماعی، هایمهارت یادگیری رو،رودر تعامل
 (.1331ستی، مسر

بر طبق شود گرفت که دو عامل بسیار مهم که میتوان نتیجه می فوقمطالب  بر اساس
آن قضاوت کرد که یک نوع آموزش و یا یک روش آموزشی دارای موفقیت است یا 

 1های اجتماعیو ارتقای مهارت 3به پیشرفت تحصیلی ،خیر؟ این است که این روش
اعی و پیشرفت مهای اجتروشی به ارتقای مهارت چنانچه حقیقتفراگیران منجر شود. در
است. در همین راستا  مؤثرتوان گفت آن روش در نظام آموزشی تحصیلی منجر شود می

های ادگیری بر پیشرفت تحصیلی و مهارتمسئله این پژوهش بررسی اثربخشی اجتماع ی
 حیطه این بودن نوظهور به با توجه. است طباطبائی اجتماعی در دانشجویان دانشگاه عالمه

 آن از مؤثرتر استفاده راهبردهایی برای ارائه و آن ماهیت بر هاپژوهش بیشتر پژوهشی
آموزش  شیوۀاین نوع آموزش و  روزافزونگسترش  رغمعلی حالاین با .است متمرکز
بر متغیرهای مهم و اساسی که جز اهداف  آن  تأثیرنیک تحقیقات زیادی در رابطه با الکترو

های ایی مانند پیشرفت تحصیلی و مهارتغیرهآموزش عالی هستند انجام نشده است. مت
نوع از  منجر شوند و هر هاآند به بهبود اجتماعی جز متغیرهایی هستند که انواع آموزش بای

تواند جای خود را در نظام کیفیت این دو متغیر منجر شود می آموزشی که به افزایش
وجه به تحول راستا و با ت در همین به رشد خود را طی کند.ی پیدا کند و روند رو آموزش

 
1. Rogers 

2. Onwuebuzie 

3. academic achievement 

4. social skills 
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عالی و تغییرات فناوری که در چند سال آموزش  مؤسساتها و در آموزش در دانشگاه
های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی از طرفی با توجه به اهمیت مهارت اخیر رخ داده است و

اجتماع  اصلی در پژوهش حاضر این خواهد بود که آیا سؤالدر دانشجویان ایران، 
دانشجویان دانشگاه عالمه  های اجتماعی دربر پیشرفت تحصیلی و مهارت ادگیریی

 تدوین شد: صورتاین  بهپژوهش  هاییهفرضبنابراین  دارد؟ تأثیری شهر تهران طباطبائ
 طباطبائی  عالمه دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت افزایش بر یادگیری اجتماع

 دارد. تأثیر
 عالمه دانشگاه دانشجویان های اجتماعیرتمها افزایش بر یادگیری اجتماع 

 دارد. تأثیرطباطبائی 

 روش
بر میزان پیشرفت  اجتماع یادگیری تأثیرآزمایشی برای بررسی  هایروشدر این پژوهش از 
یتی استفاده های اجتماعی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربتحصیلی و مهارت

های اثربخشی اجتماع یادگیری بر مهارتای تر، در این پژوهش بردقیق طوربه شد.
با گروه کنترل و برای اثربخشی اجتماع یادگیری  آزمونپس ـ آزمونپیشاجتماعی از طرح 

طرح اصلی پژوهش  با گروه کنترل استفاده شد. آزمونپسبر پیشرفت تحصیلی از طرح 
عوامل  ییشناسا( انجام شد که در آن به 1312راد ) یمؤمنحاضر بر اساس رساله دکتری 

 آن یطراح یبرا یو ارائه مدل یکیدر آموزش الکترون یریادگیاجتماع  یریگمؤثر بر شکل
مقوله نهایی معلم، مشارکت، حضور اجتماعی، زمان،  1(، 1312راد ) یمؤمنپرداخته شد. 

مقوله منجر به  1منابع، اعتماد، پشتیبانی، ابزار و گروه را شناسایی کرده است. این 
یس در دو تدر هایروشاجرای  .شودیمری الگوی اجتماع یادگیری الکترونیکی یگشکل

استاد  گرفت.و گروه آزمایش دوم( توسط استاد مربوطه صورت گروه )گروه آزمایش اول 
طی یک جلسه توجیهی ضمن آشنایی با روش آموزش اجتماع یادگیری که توسط محقق 

گرفت. دو گروه آزمایش اول  قرار خواهدتهیه شده در جریان پژوهش و نحوه اجرای کار 
یادگیری و چند جلسه و آزمایش دوم و گروه کنترل در مدت آموزش با روش اجتماع 

 تأثیرنتایج تحقیق را تحت  تواندمیه . برای کنترل متغیرهای مزاحم کگیرندسنتی قرار می
جنسیتی و  یعو با یک محتوا انجام شد و توز زمانهم صورتبهقرار دهد هر دو آموزش 
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اساتید راهنما و روش اجتماع یادگیری با مشورت  آموزش به شابه بود.سنی افراد نمونه نیز م
د. ش میتنظحی و ا( طر1312راد ) یمؤمندکتری جناب آقای  نامهانیپامشاور و با استفاده از 

اساس تدوین اهداف بر و مشخصدر طراحی جلسات آموزشی ابتدا اهداف یادگیری 
 هاکالسیادگیرندگان بعد از اتمام دوره به آن برسند محتوای  رفتیمکه انتظار یادگیری 

افراد و  چندجانبهگروهی، فعالیت دو و  یهامشارکتمحتوا به بحث  میتنظتنظیم شد. در 
کوچک با یکدیگر توجه خاص شد. در ضمن در تعیین محتوا به استفاده از  یهاگروه

جلسه اول با استفاده از روش اجتماع توجه شد. در  تکنولوژی و ارتباطات آنالین نیز
کار در طول جلسات آموزشی  شیوۀیادگیرندگان با کلیات مبانی این روش و  ،یادگیری

جلسه در د. هفته تنظیم ش 10و جلسات برای  شد برطرف هاآن یذهن و ابهاماتآشنا شدند 
با  هاگروهشد. مشخص هرکداماهداف یادگیری برای  و شدند یبندگروهفراگیران دوم 

اجتماعی شکل گرفت. در  تعامالتاعضای خود آشنا شدند و ارتباطات اولیه گروهی و 
چرخشی بین افراد  صورتبه گروهیاین سرشد مقرر  هاگروهسر ضمن انتخاباین جلسه 

به  پنجمجلسه سوم تا د. نماینحس مشارکت بیشتری درک  دانشجویان متغیر باشد تا
مشارکتی آنالین که  یهاروشگروهی و اجتماعی و  یهاروشه از آموزش با استفاد

پرداخته شد. در جلسه ششم ارزشیابی  دهندیمروش اجتماع یادگیری را شکل  مجموعاً
نیز به ارزیابی و ادامه تدریس محتوا پرداخته  دهتا  ششتکوینی صورت گرفت و جلسات 

شد تا با استفاده پرسیده  یالتاؤسن شد. در هر جلسه در مورد نحوه تدریس از یادگیرندگا
 د.روش کار در جلسات بعدی اصالح شو از این بازخورد

 ی تهران بوددانشگاه عالمه طباطبائ دانشجویان کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه
 .دسترس بود در از نوع جامعه. جامعه اشتغال داشتند تحصیل به 11-19که در سال 

با روش  و انتخاب تصادفی صورتبه نفر 11 نمونه خابو انت پژوهش اجرای منظوربه
نحوه انتخاب افراد برای همگنی بیشتر  ه منظورب جایگزین شدند. ،تصادفی در دو گروه

نام  کهطوریبه. است هبودتصادفی  صورتبه یادگیریهای دوگانه سنتی و اجتماع گروه
آمدند هایی که بیرون میاسم گویی ریخته شد و یکی در میانتمامی افراد کالس در داخل 

 سنتی و اجتماع یادگیری جایگزین شدند. هدر گرو
اجتماعی از  یهامهارت یریگاندازهپرسشنامه بود. برای  آوری اطالعاتهای جمعابزار

سؤال  31شامل  استفاده شد. این پرسشنامه گرشام و الیوتپرسشنامه مهارت اجتماعی 
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شده است.  بندیاوقات و اغلب اوقات درجه، بعضیصورت هرگزای است که بهگزینهسه
است. گرشام و الیوت پایایی آزمون  73 حداقل نمره در این مقیاس صفر و حداکثر

و از طریق روش ضریب  13تا  69آزمایی بین جتماعی را با استفاده از روش بازهای امهارت
از  تندعباری این ابزار هااند. خرده مقیاسگزارش نموده 39تا  31بین  آلفای کرونباخ

(؛ رفتار قاطع یا هاآنهمکاری و تعاون )کمک به همساالن و اعضای خانواده و همکاری با 
به وی چیزی  حق و عقیده خود قبل از آنکه ابراز وجود )آشنا شدن با همساالن و دفاع از

دلی داری )کنترل خشم و عصبانیت هنگام برخورد با همساالن(؛ و همبگویند(؛ خویشتن
آزمون و پس از اجرای پیش( 1311) یمقام )درک مشکالت و شادی اطرافیان(.

دانشجویان دانشگاه عالمه  روی نمونههای اجتماعی بر ن پرسشنامه مهارتآزموپس
و برای مقیاس ابراز  36/0برابر  برای کل پرسشنامه را کرونباخضریب آلفای ی طباطبائ

 گزارش کرده است. 31/0و همدلی  71/0ری ، همکا33/0 داریخویشتن، 76/0وجود، 
و برای مقیاس ابراز وجود،  33/0این پژوهش برای کل پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ در 

در این تحقیق  آمد. به دست 33/0و همدلی  71/0اری ، همک71/0 داریخویشتن، 31/0
 .اساتید راهنما و مشاور رسید تأییدی بررسی روایی نیز پرسشنامه به برا

 و طراحی برایساخته استفاده شد. پیشرفت تحصیلی از آزمون محقق یریگاندازهبرای 
 مشورت محتوایی درس مورد تدریس با تمشخصا جدول ابتدا آزمون، هایتدوین سؤال

 سطوح از یک هر اهمیت درجه و به وزن توجه با نیز و مشاور و راهنما استادان

 مشخص آزمون زمانمدت و هاسؤال ، تعدادوادرس، محت فصول و انتظار مورد هایهدف

 دانشجویان هایواناییت از بیشتری دامنه و یادگیری مختلف سطوح گیریاندازه . برایشد

 از هادانشگاه در معمول روال طبق تشریحی و ایچهارگزینه هایبر آزمون عالوه

 .شد تفادهاس درس کالس پژوهشی هایو پروژه تکالیف چارچوب در مستمر هایآزمون
 فصول از یک هر اهمیت مانند معیارهایی ،درس هایسؤال مناسب تقسیم و توزیع برای

 قرار توجه مورد ،درس محتوای حجم و آموزشی هایمختلف هدف سطوح درس،

 اجرای زمانمدت و هاسؤالتعیین  مشخصات، جدول تدوین و طراحی از پس .گرفت

 انتخاب و تدوین آزمون مقدماتی برای سؤال 10تا  30تعداد  اساتید همکاری با آزمون

 .شد گذاشته کنار و شناسایی ابهام دارای هایسؤال ،آزمون مقدماتی اجرای از پس .شد
 آزمون دفترچه و انتخاب مشخصات جدول به توجه با سؤال 20تعداد  اساتید کمک با
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 در جاری یهرو طبق دانشجویان مستمر هایفعالیت و تکالیف . همچنینشد نهایی تدوین

 و آزمون گذارینمره. شددانشجویان در نظر گرفته  کل نمره از بخشی عنوانبهها دانشگاه
نظر  در 20 تا صفر بین هادانشگاه در جاری رویه طبق یادگیرندگان عملکرد سنجش

 هایفعالیت نیز و یادگیری مختلف سطوح بر اساس محقق کمک با اساتید که شد گرفته

نهایی برای هر یک از  گذارینمره و ارزشیابی به سی دانشجویان نسبتدر و علمی مستمر
 اقدام شد.گروه آزمایش و کنترل ان آموزدانش

باز  بخش دو دارای پژوهش این در استفاده مورد تحصیلی پیشرفت آزمون پایایی
از روش  استفاده با آزمون ایچندگزینه سؤاالت . پایاییبوده است ایچندگزینه و پاسخ

 کرونباخ آلفای روش از استفاده با باز پاسخ سؤاالت پایایی. بود 31/0 چاردسونیر درکو
است  39/0آزمون  کل پایایی که است این نشانگر آمده دست به آمد. ضریب به دست

 .است برخوردار الزم دقت از این است که آزمون بیانگرکه 
 هایسؤال تدوین و دهش تهیه مشخصات جدول به توجه آزمون با ییروادر رابطه با 

سوی  از تعیین شده و محتوای هاهدف بر اساس درس مربوطه تحصیلی پیشرفت آزمون
 از آزمون این که گفت توانمی اور و متخصص در زمینه درس مربوطهاساتید راهنما و مش

 و فوق موارد بر عالوه پژوهش این در است. برخوردار بوده الزم محتوایی روایی

 غیر )به مجرب سابقه و با اساتید از یکی آزمون، محتوای روایی تردقیق دبرآور منظوربه

 اهداف به توجه با را پایانی آزمون سؤاالت کنترل( و آزمایش هایکالس استاد دو از

 را شده تألیف سؤاالت نیز آنان تا رساند اساتید اطالع به و درس تهیه این آموزشی

 نمونه یک برای اساتید اجماع نظرات از پس نآزمو فرم دهند. مطابقت درس هایباهدف

 مرحله برخی این شد. در اجرا یهای دانشگاه عالمه طباطبائاز کالس یکی در نفری 30

 به. شدند اصالح ابهام دارای سؤاالت از برخی و حذف الزم هایمشخصه فاقد سؤاالت

 و هاداده حلیلت برای .دش ارائه اجرا برای آماده آزمون نهایی جدید فرم ترتیب این
های تحلیل کوواریانس و آزمون روش پژوهش از هاییهفرض درباره گیرینتیجه و تحلیل

t افزارنرم از استفاده با هاداده تمامی تحلیل و توصیفاستفاده شد.  های مستقلگروه 

 گرفت انجام spss21 آماری

 
. 
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 هاافتهی

های اجتماعی )در مون مهارتنمرات حاصل از اجرای آزهای آمار توصیفی ابتدا شاخص
 طوربه( و پیشرفت تحصیلی که برای هر دو گروه آزمونپس، آزمونپیشدو مرحله 

 .جداگانه محاسبه شد آورده شده است

 هاگروهتحصیلی در  رفتاجتماعی و پیش هایمهارت اطالعات توصیفی آزمون. 1جدول 
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ح
کثر 

دا
ح

 

گروه 
آموزش 

 سنتی
21/1 7 آزمون(پیش) یاجتماعهای مهارت  11/0  30/0  11/0  91/0  2 

22/2 7 آزمون(پس) یاجتماعهای مهارت   31/0  69/0  11/0  1 10/3  

79/16 7 پیشرفت تحصیلی   39/0  22/9  23/2  39/13  90/11  

اجتماع 
 یادگیری

12/1 7 آزمون(پیش) یاجتماعهای مهارت  12/0  36/0  21/0  66/0  2 

76/3 7 آزمون(پس) یاجتماعهای مهارت   91/0  22/0  31/0  71/2  10/3  

97/13 7 پیشرفت تحصیلی   12/0  61/2  61/1  16 20 
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های اطالعات گزارش شده در جدول باال میانگین و انحراف استاندارد نمره بر اساس
. به همین ترتیب است 11/0و  21/1رتیب برابر های اجتماعی به تمهارت آزمونپیش

، و 31/0با انحراف استاندارد  22/2ماعی برابر های اجتآزمون مهارتهای پسمیانگین نمره
 .است 39/0با انحراف استاندارد  79/16های آزمون پیشرفت تحصیلی برابر میانگین نمره

ن و انحراف استاندارد اطالعات گزارش شده در جدول باال میانگی بر اساسهمچنین 
. به همین است 12/0و  12/1های اجتماعی به ترتیب برابر تمهار آزمونپیشهای نمره

با انحراف استاندارد  76/3های اجتماعی برابر آزمون مهارتهای پسترتیب میانگین نمره
 ست.ا 12/0با انحراف استاندارد  79/13های پیشرفت تحصیلی برابر ، و میانگین نمره91/0

 دانشگاه دانشجویان های اجتماعیمهارت بر یادگیری اجتماع: فرضیه نخست پژوهش
 دارد. تأثیرطباطبائی  عالمه

آزمون با گروه پس -آزمون، طرح پیشمورداستفادهبا توجه به اینکه طرح تحقیق 
های آزمون در آزمون مهارتبوده است، متغیر وابسته عبارت است از نمره کل پس کنترل

در همین آزمون. لذا  آزمونپیشماعی، و متغیر کمکی عبارت است از میزان نمره کل اجت
( برای آزمون این فرضیه 337. ص 1333باید از تحلیل کوواریانس تک متغیری )دالور، 

و  791/0 یداریمعن)سطح  هادادهآزمون شامل نرمال بودن  یهافرضشیپ استفاده کرد.
)سطح  هاانسیواراسمیرنوف(، همگنی  کولموگروفبرای متغیرها در آزمون  711/0

 یداریمعن)سطح  هابیشبرای متغیرها در آزمون لوین(، همگنی  03/0و  63/0 یداریمعن
 11های تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان با توجه به اینکه مفروضه ( برقرار بود.16/0

که  میهستباشند، لذا مجاز به استفاده از این آزمون آماری رار می( برق>01/0Pدرصد )
 نتایج این تحلیل در جداول زیر ارائه شده است.

 راههکی سنتایج آزمون تحلیل کوواریان .2جدول 
منبع 

 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

 مجذور 
 جزئی

 79/1 2 12/1 ثابت
13/
13 

001/0 39/0 

 001/0 020/0 96/3 23/1 1 23/1 آزمونپیش

 33/7 1 33/7 گروه
33/
20 

016/0 13/0 

    360/0 11 16/3 خطا
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     11 133/13 مجموع

شود نتیجه آزمون تک متغیری برای آزمون که در جدول فوق مشاهده می طورهمان
ابراین نتیجه گرفته بن؛ معنادار است (>09/0P) درصد 19یادگیری در سطح اطمینان 

گروه )با تعدیل دو اجتماعی  هایمهارتشود که در اثر اعمال متغیر مستقل بین میزان می
( 13/0شود؛ البته با توجه به رقم مجذور اتا، )می مشاهده( تفاوت معناداری آزمونپیشاثر 

باالیی است دهد که میزان بسیار شدت ارتباط بین عامل آزمایش و متغیر وابسته را نشان می
( با فرض اجتماعی هایمهارتدرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 20نزدیک به  نوعیبهو 

گردد. ( برمیبه روش اجتماع یادگیریثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش )آموزش 
 منعکس شده است: روشنیبهوجود این تفاوت معنادار در شکل زیر 

 
 اجتماعی هایمهارت زانیم بر آموزش اجتماع یادگیری یاثربخش زانیم سهیمقا. 1 نمودار

نمودار باال گویای میزان تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش اول )روش اجتماع 
دانشجویان  یادگیری( و گروه آزمایش دوم )روش آموزش سنتی( در میزان یادگیری

درصدی، نیز  19اطمینان  هایی است. در نمودار باال با توجه به فاصلهدانشگاه عالمه طباطبائ
توان مشاهده کرد که بین دو گروه آزمایش اول و گروه آزمایش دوم تفاوت معناداری می
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توان عنوان کرد که آموزش مبتنی بر روش اجتماع وجود دارد. به عبارت دیگر می
های اجتماعی افراد گروه آزمایش را معنادار میزان مهارت طوربهاست  ری توانستهییادگ

 ایش دهد.افز
 دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت افزایش بر یادگیری اجتماع: فرضیه دوم پژوهش

 دارد. تأثیرطباطبائی  عالمه
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 

تفاوت وجود  اندنشجویانی که به روش اجتماع یادگیری و روش سنتی آموزش دیدهدا
برای  آزمونپسندارد و فقط  آزمونپیشدارد. با عنایت به اینکه آزمون پیشرفت تحصیلی 

با  آزمونپسها، طرح داده لیوتحلهیتجزهر دو گروه اجرا شده است، طرح مناسب جهت 
با گروه  آزمونپسطرح  لیوتحلهیتجزجهت  .است( 331ص . 1333گروه کنترل )دالور، 

 شود.مستقل استفاده می هایگروه tکنترل از آزمون 

 دو گروه مستقل tهای آزمون آماره .3جدول 

 
 های آزمونآماره آزمون لون

F داریمعنی t 
درجه 
 آزادی

 داریمعنی
اختالف 
 میانگین

خطای 
 میانگین

حد 
 پایین

حد 
 باال

سنتی* 
ع اجتما

 یادگیری
293/0 621/0 13/2 12 13/0 39/1 33/6 23/3 76/1 

برای دو  آمدهدستبههای  tدهد از آنجا که مقدار گونه که نتایج جدول نشان میهمان
بین پیشرفت تحصیلی در دو گروه تفاوت  آمدهدستبهداری گروه و سطوح معنی

 یادشدهکه در کل در دو آزمون  دهدنتایج جدول باال فقط نشان میوجود دارد.  داریمعنی
بین این دو گروه )اجتماع یادگیری و سنتی( تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج 

 طریق نمودار زیر منعکس شده است:از  خوبیبهجدول فوق 
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 هاها به تفکیک گروهمقایسه میانگین میزان پیشرفت تحصیلی آزمودنی .2نمودار 

کار است در بین دو گروه اجتماع یادگیری و روش سنتی بین نمودار باال آش بر اساس
 آزمونپسپیداست که در  خوبیبهدو گروه تفاوت وجود دارد. بر اساس نمودار باال 

اند نسبت به گروهی پیشرفت تحصیلی، گروهی که به روش اجتماع یادگیری آموزش دیده
 اند.اند بهتر عمل کردهکه به روش سنتی آموزش دیده

 گیریو نتیجه بحث
 روش با مقایسه در به روش اجتماع یادگیری آموزش تأثیر در رابطه با اول پژوهش هیفرض

لوم تربیتی دانشگاه دانشجویان دانشکده روانشناسی و ع های اجتماعیمهارت میزان بر سنتی
 هایمهارتاریانس برای آزمون نتایج آزمون تحلیل کووبود.  ی تهرانعالمه طباطبائ

توان نتیجه گرفت بنابراین می معنادار بود؛ (>09/0P) درصد 19در سطح اطمینان  ماعیاجت
شتری بوده که آموزش به روش اجتماع یادگیری به نسبت آموزش سنتی دارای اثربخشی بی

ا روش اجتماع مایش اول که بهای اجتماعی دو گروه )گروه آزاست و بین میزان مهارت
ند( تفاوت اهآزمایش دوم که با روش سنتی آموزش دیداند و گروه یادگیری آموزش دیده
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 معناداری وجود داشت. در مجموع شدت ارتباط بین عامل آزمایش )آموزش اجتماع
دهد که میزان بسیار باالیی های اجتماعی( را نشان مییادگیری( و متغیر وابسته )مهارت

( با های اجتماعیتهارمدرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 20نزدیک به  نوعیبهاست و 
گردد. ( برمییریادگیفرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش )آموزش اجتماع 

 در آموزش اجتماع یادگیری روش که است این نمایانگر حاضر پژوهش نتایج یطورکلبه

 بنابراین ؛است دارمعنیدانشجویان  های اجتماعیمهارت کل بر سنتی روش با مقایسه

است. طبق مطالعات انجام  سودمند و در آموزش مؤثر روش این که شودمی اطاستنب چنین
اجتماعی  هایمهارتاجتماع یادگیری بر  تأثیربه بررسی  شده پژوهشی که مستقیماً

دانشجویان پرداخته باشد یافته نشد، ولی نتایج این بررسی با بخشی از نتایج پژوهش قوامی 
 و بود.( همس1336(، کرامتی )1333و عزتی )

آموزش به روش اجتماع یادگیری بر میزان پیشرفت  تأثیر درباره پژوهش دوم فرضیه
 آزمونپسدقیق  طوربه کهییازآنجاتحصیلی دانشجویان در مقایسه با آموزش سنتی بود. 
ی وجود نداشت از طرح آزمونپیشپیشرفت تحصیلی وجود داشت و برای این آزمون 

نتایج این آزمون  استفاده شد. لیوتحلهیتجزبرای  tمون با گروه کنترل و آز آزمونپس
نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که به روش اجتماع یادگیری و سنتی 

 آمدهدستبههای وجود دارد و با توجه به میانگین داریمعنیتفاوت  انددهیدآموزش
رای پیشرفت تحصیلی باالتری دا انددهیدآموزشا روش اجتماع یادگیری دانشجویانی که ب

 پیشرفت با روش اجتماع یادگیری انگیزش یادگیری و آموزش رسدمی نظر بهاند. بوده
بیشتر  تالش موجب ویژگی این ت.اس داشته دنبال به را طرح این در یادگیرندگان

 و ترعمیق و یادگیری بیشتر آموزش اجتماع یادگیری برای پوشش تحت دانشجویان

نتایج این بررسی با بخشی از نتایج  .است شده آنان یادگیری سطح و قاءارت تیدرنها
 ( همسو بود.2001( و رابرت )2011) 1(، ونگ1336(، کرامتی )1312پژوهش کشاورز )

در آن یادگیرندگان اطالعات، اجتماعات یادگیری مجازی با فراهم آوردن جوی که 
بان یکدیگر حامی و پشتی و گذارندود را به اشتراک میها و مسائل خها، دغدغهارزش

ی و معنادار در این فضا فراهم کمبود تعامالت غن خأل پر کردنهستند، فرصتی برای 
ستر اینترنت موجود کنند. این اجتماعات مجازی از طریق ابزارهای مختلفی که بر بمی
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بزارهایی در تعداد و دامنه ا توجهیقابلاخیر افزایش  هایسالگیرند. در هستند، شکل می
که قابلیت حمایت از اجتماعات برخط را داشته باشند، صورت گرفته است. ابزارهای برای 

منابع، نوشتن مشارکتی و بسیاری از دیگر ابزارهایی که  گذاریاشتراکبحث کردن، به 
ی هاگروه وسیلهبهمناسب اجتماعات یادگیری است، وجود دارد. بعضی از این ابزارها 

یادگیری مجازی وجود دارند  هایمحیط، بعضی در اندشده دادهان توسعه پژوهشی یا مربی
( بیان 1312راد ) مؤمنی(. 1311پور جمشیدی، و بعضی از طریق وب در دسترس هستند )

رود باالتر رود، حس اجتماع باالتر میدر محیط یادگیری   هامشارکتچه میزان کند هرمی
به عبارت دیگر هیچ چیز برای فراگیر مهم تر از آن عملکرد بهتر خواهد شد.  تبعبهو 

آموختن و به کارگیری دانش خود در تعامالت مشارکتی با سایر فراگیران نیست )جانسون 
 هایمؤلفه( تفحص گروهی را بر رشد 1333قهامی و عزتی )(. 1130و جانسون، 

نگرش  ( به تحلیل2011) 1رما و میلیسزوسکادانند. می مؤثراجتماعی  هایمهارت
شان داد دانشجویان نسبت به دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی پرداختند که نتایج ن

 هاآنارند و تعامل بین تری دمثبت شبدیع و نو نگر هایروشهای الکترونیکی و آموزش
تواند به ته شده در روش اجتماع یادگیری میشود. سبک مشارکتی به کار گرفبیشتر می

تواند بر ها میاین روش (.2012، همکاران و 2الخالفنجامد )اهای اجتماعی بیبهبود مهارت
، 3دانشجویان نیز کمک کند )تسای و همکاران نفساعتمادبهخودکارآمدی و افزایش 

 هایالکترونیک )شبکه دسته، سه به( 1113) 1ونگر(. اجتماع یادگیری طبق نظر 2011
 مذاکره فرهنگ، اجتماع )محیط، زارها(،اب مدیریت، توزیع، ،پذیریانعطاف دانش،

 بستر، گرایی، سازنده موقعیتی، یادگیری )یادگیری و دانش( تبادل انگیزش، اجتماعی،
از  هرکدامشود که میمورد( تقسیم  بر مبتنی استدالل شناختی، پذیریانعطاف مذاکره،

قاد اعت (2001) 9ابرتراز طرفی  داشته باشد. تأثیرتواند بر عملکرد فراگیران این شرایط می
ی بر تعامل در کالس درس آموزش جدید و مبتن هایروشدارد که فراگیرانی که به 

 و نتایج بر مروری بابینند عملکرد بهتری در طول دوران یادگیری خواهند داشت. می
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 از آموزش روش بین معناداری رابطه گفت: توانمی کلی نگاه یک و در تحقیق هاییافته
های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ع یادگیری و افزایش مهارتق اجتماطری

در نظام آموزش عالی  آموزش روش این کارگیریبه و شد مشاهده بررسی موردنمونه 
این بدان معنی است که آموزش از طریق اجتماع  . تلویحاًاست سودمند و ایران مؤثر

متن و سنتی است.  بر و مبتنی ریجا هایروش نسبی نسبت به یادگیری دارای مزیت
آموزش از طریق اجتماع  در های اجتماعیمهارت میزان بین پژوهش، این در همچنین

تعامل  وجود رسدمی نظر به سنتی تفاوت معناداری وجود داشت.و آموزش  یادگیری
ه اطالعاتی و ارائه بازخورد با ب تبادل منابع به یکدیگر برایفراگیران حمایتی با کمک 

دانشجویان  مثبت نگرشها برای رسیدن به هدف نهایی باعث گیریچالش کشیدن نتیجه
های اجتماعی و پیشرفت افزایش مهارت یری وآموزشی اجتماع یادگ هایروشبه نسبت 

ی مبتنی بر آموزش محیط که است این بیانگر نتیجه اینتحصیلی در دانشجویان شده است. 
 و فراغتی فضای ایجاد و یادگیری و آموزش به خشیبتنوع با تعامالت بین فراگیران

ای هت تحصیلی و از طرفی تقویت برنامهرفپیش سبب سنتی کالس به نسبت ترجذاب
 غیر به رسدمی نظر بهبنابراین ه است. های اجتماعی افراد شددرسی موجب افزایش مهارت

 ازجمله .بوده است مؤثردر این امر  نیز دیگری عوامل آموزش اجتماع یادگیری روش از

اجتماع  دانشجویان گروه ترمثبت نگرش دوره، این جذابیت و بودن نو به توانمی
 باید حالنیدرعکرد.  اشاره اینترنتو  ایچندرسانه هایمؤلفه کارگیریبه در یادگیری

 به توانمی دیگر دروس در آن گسترش ها وهدور این تداوم صورت در کرد اذعان

 با دست یافت. اجتماع یادگیری محیط در یادگیری برای دانشجویانواقعی  ارزشیابی

 تقویت با رسد،می نظر به که گفت توانمی از این پژوهش حاصل هاییافته به توجه

 زندگی منجر به دانشجویان میان در فضای اجتماع یادگیری در درسی و علمی هایبرنامه

 علمی حضور افزایش رسد؛می نظر به جهدرنتی .شودمی بیشتر هایمهارت یادگیری و بهتر

دانشجویان و ، رو و برخط میان دانشجویانفزایش تعامالت رودرهای یادگیری و امحیط در
جب افزایش پیشرفت تحصیلی و های دیگر موو حتی دانشجویان هر کالس با کالس اساتید

 پیشبرد و قیتموف که شودمی تأکید نکته این به پایان در شود.های اجتماعی میمهارت

و  اساتیدشدن اساتید و از طرفی  روزبه سرعت با تنگاتنگی های جدید رابطهآموزش
 هایشبکه به هادانشگاه انتقال و رساختیز توسعه بدون دارد، بنابراین هادانشگاهامکانات 
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 در تعامالت اجتماعی سازیفرهنگمجازی،  هایآموزش اطالعات، انتقال پرسرعت

 کند. پیدا را الزم توسعه و رشد تواندنمی

 منابع
از  کنندهتیحما یهاابزارها و رسانه(. 1311) .راد، اکبر یمؤمن و میمر ،یدیپورجمش

 یبرا یبستر: یمجاز یاجتماع یهاشبکه یمل شیهمابرخط.  یریادگیاجتماع 
 .تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه. یریادگی و آموزش

های تدریس مشارکتی و سنتی در درس هدیه های تاثیر روش(. 1331) .سرمستی، ژیال
آموزان دوره ابتدایی شهر های اجتماعی دانشآسمانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.تبریز

(، 1)6. هاتیمحدود و ایمزا: یمجاز آموزش(. 0131. )سمانه ،ینظر و فرزانه ،یگیشاه ب
91-17. 

های آموزشی با کارآفرینی و موفقیت رابطه کیفیت برنامه(. 1312) .اکبریعلشکوهی، 
اه کارشناسی ارشد. دانشگ نامهانیپا. شغلی کارکنان شرکت باالن صنعت شهر شیراز

 آزاد اسالمی واحد مرودشت.
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