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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to
investigate the relationship between
participatory and individual learning with
the rate of social skills of third year students
of humanities in Mahdasht by descriptiveanalytical method. The statistical population
in this research was 479 third-year students
of humanities in Mahdasht city who were
selected by multistage cluster sampling
method of 136 people. To collect the data
about participatory learning from the
Moghimi and Ramadan questionnaires
(2013), for individual learning, a researcher
made questionnaire and social skills
questionnaire were used from Gersham and
Elliot (1999) questionnaires and their
reliability was measured by Cronbach's
alpha coefficient Respectively 0.80., 0.81
and 0.84 was obtained. For data analysis,
Pearson correlation tests were used. The
results of Pearson correlation test indicate
that there is a positive and significant
relationship between participatory learning
and individual learning with the growth rate
of social skills of students. This means that
the more individual and collaborative
learning at a higher level, the higher the
student's social skills and variables.
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Individual learning, Social skills
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چکیده
 تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیري:هدف
مشارکتی و انفرادي با میزان مهارتهاي اجتماعی
دانشآموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت
 جامعه.به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است
 نفر از دانشآموزان سال سوم979 ،آماري در این پژوهش
رشته علوم انسانی شهر ماهدشت بودند که به روش
نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي طبق جدول مورگان
 جهت جمعآوري دادههاي مربوط. نفر انتخاب شدند209
به یادگیري مشارکتی از پرسشنامه مقیمی و رمضان
 براي یادگیري انفرادي از پرسشنامه محقق،)0392(
ساخته و مهارت اجتماعی از پرسشنامه گرشام و الیوت
) استفاده گردید و پایایی آنها از طریق ضریب0999(
. بهدست آمد./09  و./00 ،./ 01 آلفاي کرونباخ بهترتیب
جهت تحلیل دادهها از آزمونهاي همبستگی پیرسون
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از.استفاده گردید
آن است که بین یادگیري مشارکتی و یادگیري انفرادي با
میزان رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان رابطه مثبت
 این بدان معنی است که هر چه.و معناداري وجود دارد
،یادگیري مشارکتی و انفرادي در سطح باالتري باشد
میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن
.نیز باالتر خواهد بود
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مقدمه و بیان مسئله
بدون تردید ،یکی از اهداف و وظایف آموزشوپرورش ،آماده کردن دانشآموزان براي پذیرفتن و
درک تحوالت علمی دنیاي آینده است .باوجوداین ،مهمترین هدف آن ،شکوفا کردن کامل شخصیت
دانشآموزان و پرورش ارزشهاي متعالی است .برآوردن این نیاز که چندان آسان نیست ،مستلزم
گسترش آموزشوپرورش و بهکارگیري شیوههایی است که بر یافتههاي علمی ،عقلی و اصولی مبتنی
باشد تا افراد متخصصِ موردنیاز جامعه را تربیت کند .آینده هر جامعهاي به کیفیت و کارایی
آموزشوپرورش آن جامعه بستگی دارد و بازدهی نظام آموزشوپرورش هر کشور به شناخت عوامل
مؤثر در کیفیت تدریس و استفاده از شیوههاي نوین تدریس وابسته است ( Abbasi Asl et al.,
 .)2016امروزه به علت گذر از مرحلۀ مدرنیسم ،ساختار آموزش در آستانۀ تحول تاریخی و جدا شدن
از شرایط کنونی آن است .نظام آموزشی به دلیل ضرورت سازگاري با تحوالتی که در همۀ عرصهها
شاهد آن هستیم ،ناگزیر به بازنگري در فرایند آموزش و یادگیري است؛ زیرا استفاده از روشهاي
سنتی مانند سخنرانی محض ،زمینههاي الزم براي رشد اجتماعی و شخصیت دانشآموزان را فراهم
نمیکنند و تربیت دانشآموزانی غیرفعال متکی بر محفوظات نمیتواند آنان را براي دنیاي پیچیده
آینده آماده سازد ( .)Sepehrian Azar, 2016امروزه موضوع روشهاي آموزشی فعال ،یادگیري فعال و
یادگیرنده فعال جایگاه ویژهاي در مباحث تربیتی پیدا کرده است ( .)Bhat and Rajashree, 2017به
اعتقاد کارشناسان تعلیموتربیت ،دانشآموزانی که از طریق یادگیري فعال به یادگیري میپردازند،
نهتنها بهتر فرامیگیرند بلکه از یادگیري لذت بیشتري هم میبرند؛ زیرا آنها بهجاي اینکه شنونده
صرف باشند ،فعاالنه در فرآیند یادگیري مشارکت میکنند و خود را مسئول یادگیري خویش می-
دانند .در فعالیتهاي مشارکتی ،یادگیرنده استقالل خود را حفظ میکند و به روابط بسیار مثبتتر با
همتایان و موفقیت علمی باالتر دست مییابد .در چنین ردههایی ،اهداف بر مبناي موفقیت
برنامهریزيشدهاند و یادگیرنده به اولویتها و ارزشهایی که بهوسیلۀ معلم و فشار اجتماعی بر محیط
کالس اعمال میشود ،آگاهی دارد .اینچنین ردههاي ساختاریافته ،بر شرایط انگیزشی دانشآموز
تأثیر میگذارد .رویکردهاي فعال یادگیري بیان میکنند که ویژگیهاي فطري انسان ،او را براي
درگیري فعال با محیط اجتماعی و فیزیکی آماده میکنند .براساس این رویکردها ،انسان در ذات
موجودي فعال و عالقهمند به یادگیري و درونی سازي دانش است .این تمایالت فطري به کنجکاوي و
کسب دانش ،میتواند وسیلۀ مهمی براي متخصصان تعلیم و تربیت براي هدایت یادگیري و رشد
دانشآموزان باشد ( .)Lavasani et al., 2014یکی از روشهایی که با توجه به مطالعات و بررسیهاي
انجامشده ،اثربخشی خود را در تکامل همهجانبه فراگیران نشان داده ،روش یادگیري مشارکتی است
یادگیري مشارکتی یکی از رویکردهاي نوین یاددهی و یادگیري است که در برخی نظامهاي آموزشی
دنیا بهعنوان جایگزینی براي پایان دادن به حاکمیت روشهاي سنتی شناخته شده است .در این
روش ،دانشآموزان بهصورت گروهی در انجام وظایف مشترک کار میکنند و از این راه ،کار خود را
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اثربخش میکنند .گروهها معموالً  3یا  0نفره هستند و از رفتارهاي اجتماعی و مشارکتی براي اجراي
وظایف مشترک یا فعالیتهاي یادگیري استفاده میکنند ،فراگیران بهطور مثبت به هم وابستهاند و
عالوهبر جنبه اجتماعی بهطور انفرادي مسئول یا پاسخگوي کار خود هستند ( Abbasi Asl et al.,
 )2006( Klimoviene and Statkeviciene .)2016در یافتههاي پژوهش خود اذعان میدارند که
نهتنها یادگیري مشارکتی درزمینه بهبود مهارتهاي اجتماعی بسیار موفق است؛ بلکه تأثیر بسیار
مهمتري که دارد ،این است که دانشآموزان و یا دانشجویان را براي زندگی در یک دنیاي واقعی آماده
میکند (2006) Waiganjo .تأثیر یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و بهکارگیري مهارتهاي
اجتماعی را بررسی کرد و نتایج پژوهش گویاي تأثیرات مثبت یادگیري مشارکتی در افزایش پیشرفت
تحصیلی و کسب مهارتهاي اجتماعی بوده است .همچنین ،رویکرد یادگیري انفرادي از دیگر
روشهاي آموزش سنتی است طرفداران آن معتقدند که این رویکرد میزان موفقیت فرد دررسیدن به
هدف را افزایش میدهد ،درگیري دانشآموزان در کالس را کمتر میکند ،شخصیت فرد از طریق
فعالیت انفرادي و مستقل توسعه و تقویت میشود و در نهایت مشکالت ناشی از بیانضباطی در کالس
را کمتر میکند ( .)Shams et al., 2013در نظام آموزشی ایران ،معلمان با تکیهبر روشهاي سنّتی
بهویژه سخنرانی ،شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب میکنند و علیرغم اینکه در محافل
علمی ،تربیتی و حتی اجرایی ،صحبت از فعّال بودن شاگردان ،رشد فکري و آزاداندیشی میشود ،اما
بهواقع ،چنین نظرگاههایی جنبۀ شعارگونه به خود گرفته و در مقام عمل ،نهتنها گام مؤثري در این
راستا برداشته نمیشود ،بلکه اغلب اوقات همکاري و رفاقت بهنوعی رقابت تبدیلشده که نتیجه آن
افزایش حس حسادت ،کینهتوزي و دشمنی در بین دانشآموزان است و این سبک غالب در اکثر
آموزشهاي کالسیِ سنّتی است؛ به این معنا که شاگردان در زمینۀ یادگیري مفاهیم درسی کمتر با
موقعیتهاي چالش آور مواجه میشوند ،فرصتهاي کمتري براي تعامل ،همفکري ،همکاري و بحث و
گفتگوي معلم با شاگردان و شاگردان با یکدیگر فراهم میشود ،دانشآموزان به یادگیريِ طوطیوار
ترغیب میشوند ،رقابت جایگزین همکاري میشود و احتمالِ خطرِ جمعگریزي در بین شاگردان
افزایش مییابد ( )2016( Behnam Moghadam, and Mousavipour .)Jafari Sani et al., 2016در
پژوهش خود با عنوان اثربخشی چندرسانهاي آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و
رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی به این نتیجه دست یافتند که آموزش از
چندرسانهاي آموزشی تولیدشده در درس مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارتهاي
اجتماعی آزمودنیهاي گروه آزمایش بهطور معنیداري تأثیر داشت )2016( Jafari Sani et al .در
پژوهش خود با عنوان تأثیر روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان
به این نتیجه دست یافتند که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان بهطورکلی و مؤلفۀ مهارت اجتماعی مناسب ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگري و
رفتار تکانشی ،برتريطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن تأثیر داشته و سبب
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بهبود این مؤلفهها شده است .لذا این پژوهش استفاده از الگوهاي اجتماعی همچون روش تدریس
تفحص گروهی را بهمنظور بهبود مهارتهاي اجتماعی پیشنهاد میکند.
 )2016( Rahimimand and Abbaspourدر پژوهش خود با عنوان رابطه روشهاي تدریس (مباحثه
گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش علمی و سخنرانی) با انگیزه پیشرفت در دانشجویان به این نتیجه
دست یافتند که دانشجویانی که بارویش مباحثه گروهی آموزش میبینند انگیزه پیشرفت بیشتري از
خود نشان میدهند .بر همین اساس بهترتیب روشهاي نمایش علمی ،پرسش و پاسخ بر انگیزه
پیشرفت دانشجویان تأثیرگذار بودند؛ بنابراین دانشجویانی که با شیوههاي نوین آموزش میبینند به
انگیزه پیشرفت بیشتري دست مییابند )2016( Sepehrian Azar .در پژوهش خود با عنوان تأثیر
روش یادگیري مشارکتی جیگساو بر نیازهاي اساسی روانشناختی دانشآموزان به این نتیجه دست
یافت که روش جیگساو اثر مثبتی بر نیاز به خودمختاري و ارتباط و شایستگی دارد .بهطورکلی
یافتههاي پژوهش از نظریۀ خودتعیینگري حمایت کردند و نشان دادند که محیطهاي حامی
خودمختاري از قبیل روش تدریس جیگساو اثر مثبتی بر برآورده شدن نیازهاي روانشناختی اساسی
دارند )2014( Yazdani et al .در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه ()CAI
در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیري زبان انگلیسی سال دوم دبیرستانهاي دخترانه ناحیه
 0تبریز به این نتیجه دست یافتند که آموزش به کمک رایانه بر یادگیري زبان انگلیسی (دستور و
ساختار جمالت ،مهارتهاي نوشتاري ،درک مطلب و لغات و اصطالحات) مؤثر استLópez- .
 )2017( Mondéjar et alدر پژوهش خود با عنوان توسعه مهارتهاي هیجانی -اجتماعی از طریق
یادگیري مشارکتی در محیط دانشگاه به این نتیجه دست یافتند که از طریق یادگیري مشارکتی
همدلی و اعتمادبهنفس بیشتر در میان اعضاي گروه یافت میشود .همچنین در پذیرش دیدگاههاي
مخالف خود داراي انسجام بیشتري هستند و میتوان نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین استفاده از
روش مشارکتی و بهبود مهارتهاي اجتماعی وجود دارد )2014( Pawattana et al .در پژوهش خود با
عنوان بهبود مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان ابتدایی از طریق یادگیري مشارکتی به این نتیجه
دست یافتند که  %011از  33دانشآموز در مهارت اجتماعی داراي نمره خوبی با میانگین 3800
بودند )2014( Ozkan et al .در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی و سطح
خود کارآمدي دانشجویان تربیتمعلم تربیتبدنی به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت و
معناداري بین مهارتهاي مدیریتی و خودکارآمدي در بین دانشجویان تربیت معلم تربیتبدنی وجود
دارد.
 )2014( Lavasani et al., 2014در پژوهش خود با عنوان تأثیر یادگیري مشارکتی بر مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان دختر مدارس ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که مهارتهاي اجتماعی
گروه آزمایش بهطور معنیداري بیشتر از گروه کنترل بود .نتایج همچنین نشان داد روش یادگیري
مشارکتی در مقایسه با روش سنتی تأثیر بیشتري بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دارد .شواهد
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تحقیقاتی نشان میدهد که بیشتر مسائلی که درروش سنتی و غیرفعال به چشم میخورد در رویکرد
مشارکتی به حداقل میرسد .مطالعه دیگري نیز نشان داد دانشآموزانی که در گروههاي یادگیري
مشارکتی به یادگیري میپردازند نسبت به کسانی که بهطور انفرادي یاد میگیرند پیشرفت تحصیلی
و احساس مسئولیت بیشتري دارند ( .)Keramati, 2007لذا به همین منظور ،پژوهش حاضر به
بررسی بین یادگیري مشارکتی و انفرادي با میزان رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان سال سوم
رشته علوم انسانی شهر ماهدشت میپردازد.
 .0بین یادگیري مشارکتی با میزان رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان سال سوم رشته علوم
انسانی شهر ماهدشت چه رابطهاي وجود دارد؟
 .2بین یادگیري انفرادي با میزان رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان سال سوم رشته علوم
انسانی شهر ماهدشت چه رابطهاي وجود دارد؟
 .3آیا مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان سال سووم رشوته علووم انسوانی شوهر ماهدشوت از طریوق
متغیرهاي یادگیري مشارکتی و انفرادي قابل پیشبینی است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در حیطه پژوهش هاي توصیفی است و در جمله تحقیقات همبستگی قرار میگیرد.
نظر به اینکه پژوهش حاضر به توسعه دانش کاربردي در زمینه بررسی رابطه یادگیري مشارکتی و
انفرادي با میزان رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت
(استان البرز) میپردازد ،این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردي ،از لحاظ دادهها کمی و از لحاظ ماهیت
و روش از نوع همبستگی هست .جامعۀ آماري در این پژوهش ،کلیه دانشآموزان سال سوم رشته
علوم انسانی شهر ماهدشت در سال تحصیلی  91-93تشکیل دادهاند که مجموعاً تعداد آنها 979
نفر برآورد گردید .براي تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي
طبق جدول مورگان  209نفر انتخاب گردید .در پژوهش حاضر از آمار استنباطی و با استفاده از
نرمافزار  SPSS22براي تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .روش آماري مورداستفاده شامل ،ضریب
همبستگی گشتاوري پیرسون و رگرسیون است .یادگیري مشارکتی Moghimi and Ramezani
( )2013که شامل  03سؤال و سه مؤلفه (پویاییهاي گروهی ،انجام کار بروي پروژه ،بازخورد) با
مقیاس پنجدرجهاي لیکرت است که در تحقیق خود ضریب پایایی این آزمون را استفاده از آلفاي
کرونباخ  ./03گزارش کردهاند.
پرسشنامه یادگیری انفرادی

این پرسشنامه داراي  09سؤال است و براي هر گزینه کامالً موافقم  1امتیاز ،موافقم  9امتیاز ،نه
موافقم نه مخالفم  3امتیاز ،مخالفم  2امتیاز و کامالً مخالفم  0امتیاز در نظر گرفتهشده است.
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پرسشنامه مهارتهای اجتماعی

این پرسشنامه توسط  )1990( Gresham and Elliottتدوین شده است .خرده آزمونهاي این بخش
از مقیاس بهقرار زیر است:
 -0همکاري :این خردهآزمون شامل رفتارهایی نظیر مشارکت با دیگران ،پیروي از
دستورالعملها و راهنماییهاست.
 -2قاطعیت :این خرده آزمون مشتمل بر رفتارهاي آغازگر ،نظیر کسب اطالع از دیگران،
معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است.
 -3خویشتنداري :این خرده آزمون شامل رفتارهایی است که در موقعیتهاي دشوار (نظیر
مسخره شدن) مستلزم رفتار معقول از سوي دانشآموز است و همچنین دربرگیرنده
رفتارهایی است که در موقعیتهاي دشوار ضروري به نظر میرسد.
مؤلفههاي مقیاس مهارت رفتاري
 .0رفتار بیرونی
 .2رفتار درونی
 .3بیشفعالی
پایایی این پرسشنامه در پژوهش  ./02بهدست آمد که حاکی از پایایی بسیار مطلوب پرسشنامه
است.
پایایی و روایی
براي بررسی پایایی قبل از جمعآوري نمونه اصلی یک پیش نمونه به حجم مناسب جمعآوري میشود و
پایایی سؤاالت پرسشنامه توسط اطالعات جمعآوريشده از نمونه موردبررسی قرار میگیرد .براي بررسی
پایایی پرسشنامه از یک نمونه اولیه با حجم  31استفاده شده است.
در جدول زیر ضریب آلفاي کرونباخ توسط نرمافزار  SPSS22محاسبهشده است .اگر مقدار آلفاي
کرونباخ بزرگتر از  1/7باشد ،نشاندهنده پایا بودن سؤاالت مطرح شده است.
جدول ( :)1جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد سؤاالت

آلفاي کرونباخ

پویاییهاي گروهی
انجام کار بر روي پروژه
بازخورد
آلفاي کرونباخ براي کل سؤاالت پرسشنامه یادگیري مشارکتی
آلفاي کرونباخ براي کل سؤاالت پرسشنامه یادگیري انفرادي
همکاري

1
1
3

1/730
1/713
1/793
1/013
1/007
1/793

01
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01
01
3
3
3

قاطعیت
خویشتنداري
رفتار بیرونی
رفتار درونی
بیش فعالی
آلفاي کرونباخ براي کل سؤاالت پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی

1/003
1/703
1/779
1/737
1/772
1/099

همانطور که از دادههاي جدول باال مشخص است میزان ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبهشده در
تمامی موارد بزرگتر از  1/7است که از اعتبار باالي هر سه پرسشنامه حکایت دارد .روایی محتوایی
پرسشنامهها هم از طریق اساتید مورد تأیید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها و جهت بررسی
فرضیههاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده
است.
فرضیه اول :بین یادگیری مشارکتی با میزان رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ساال ساوم
رشته علوم انسانی شهر ماهدشت (استان البرز) رابطه وجود دارد.

براي بررسی تأثیر متغیرهاي یادگیري مشارکتی (متغیرهاي مستقل) بر مهارتهاي اجتماعی دانوش
آموزان (متغیر وابسته) از رگرسیون چندگانه استفاده شده اسوت .نتوایج مربووط بوه ایون آزموون در
جداول زیر داده شده است.
جدول ( :)2خالصه مدل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان تأثیر متغیرهای یادگیری مشارکتی بر
مهارتهای اجتماعی
ضریب
همبستگی
1/339

ضریب تعیین
1/910

R2

ضریب تعیین تعدیلشده
R2

1/391

adj

خطاي انحراف استاندارد
تخمین
01/230

نتایج جدول فوق نشان میدهد ضریب همبستگی متغیرهاي یادگیري مشارکتی بوا مهوارتهواي
اجتماعی دانشآموزان  1/339است .همچنین با توجه به میزان ضریب تعیین  R2مشخص مویشوود
که متغیرهاي یادگیري مشارکتی درمجموع  91/0درصد واریانس مهارتهاي اجتماعی دانشآمووزان
را پیشبینی میکنند.
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جدول ( :)3جدول آنالیز واریانس برای بررسی کفایت مدل رگرسیونی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

مدل رگرسیونی

9300/933

2

3213/979

باقیمانده

03900/002

033

011/990

کل

23131/000

031

مقدار آماره

سطح معناداري

F

1/110

31/307

با توجه به دادههاي جدول  ،3سطح معناداري آزمون کوچکتر از مقودار  1/11اسوت .در نتیجوه
مدل رگرسیونی برازش داده شده از کفایت مناسبی برخوردار است.
جدول ( :)4ضرایب مسیرهای رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب
ضرایب غیراستاندارد

شاخص

B

انحراف معیار

ضریب استاندارد

B

مقدار آماره

t

سطح معناداري

مقدار ثابت

97/031

3/172

---

7/002

1/110

پویاییهاي گروهی

0/000

1/330

1/213

3/997

1/110

انجام کار بر روي پروژه

1/993

1/302

1/219

3/090

1/112

بازخورد

2/970

1/199

1/309

9/091

1/110

همانطور که از دادههاي جدول  9مشخص است ،سطح معناداري براي تمامی موارد کوچکتور از
مقدار  1/11است .نتیجه میشود که بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان مؤثر هستند .بوا توجوه بوه
ستون ضرایب  Bمشخص است که؛ متغیر «بازخورد» با ضریب   0 / 319ازلحواظ تأثیرگوذاري در
رتبه اول ،متغیر «پویاییهاي گروهوی» بوا ضوریب   0 / 256ازلحواظ تأثیرگوذاري در رتبوه دوم و
متغیر «انجام کار بر روي پروژه» با ضریب   0 / 254ازلحاظ تأثیرگذاري در رتبه سوم قرار دارند .با
توجه به مثبت بودن مقادیر ضرایب  Bمتغیرهاي یادگیري مشارکتی نتیجه میشود کوه رابطوه بوین
این متغیرها و مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان مستقیم است .براي بررسوی رابطوه بوین یوادگیري
مشارکتی با مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نرمال
بودن دادهها از ضریب همبستگی پارامتري پیرسون استفاده خواهد شد .نتایج مربوط به ایون آزموون
در جدول  1داده شده است.
جدول ( :)5نتایج آزمون همبستگی بین یادگیری مشارکتی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان
مقدار همبستگی

سطح معناداري

نتیجه

1/321

1/110

رابطه معنادار
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همانطور که از دادههواي جودول  1مشوخص اسوت ،سوطح معنواداري آزموون همبسوتگی بوین
یادگیري مشارکتی با مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن کمتر از مقودار  1/11اسوت.
درنتیجه رابطه بین یادگیري مشارکتی با مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن در سطح
معناداري  91درصد معنادار است .با توجه به مثبت بودن مقادیر همبستگی نتیجه میشود کوه ایون
همبستگی مستقیم است .و این بدان معنی است که هر چه یوادگیري مشوارکتی در سوطح بواالتري
باشد ،میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن نیز باالتر خواهد بود.
فرضیه دوم :بین یادگیری انفرادی با میزان رشد مهارتهای اجتماعی دانش آماوزان ساال ساوم
رشته علوم انسانی شهر ماهدشت (استان البرز) رابطه وجود دارد.

براي برسی تأثیر یادگیري انفرادي (متغیرهاي مستقل) بر مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان (متغیر
وابسته) از رگرسیون دومتغیره استفادهشده است .نتایج مربوط به این آزمون در جدول زیرذکر شوده
است.
جدول ( :)6نتایج تحلیل رگرسیون دومتغیره تأثیر یادگیری انفرادی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان
گویه

(ضریب
ثابت)
یادگیري
انفرادي

β

آماره
آزمون

(استانداردشده)

t

سطح
معناداري

92/330

---

9/100

1/110

0/193

1/999

3/373

1/110

β

R

1/999

R2

1/299

آزمون معناداري
رگرسیون
آماره
آزمونF

99/132

سطح
معناداري

1/110

با توجه به مقدار آمواره آزموون  Fو سوطح معنواداري مربوطوه ،نتیجوه مویشوود کوه رگرسویون
معنادار است .همچنین ضریب تعیین برابور  1/299بوهدسوتآموده اسوت کوه بیوانگر آن اسوت کوه
 29/9درصوود از تغییوورات مربوووط بووه مهووارتهوواي اجتموواعی دانووشآموووزان توسووط یووادگیري
انفرادي قابول تبیوین و توضویح اسوت .بوا توجوه بوه ضورایب  βبوهدسوتآموده ،مویتووان رابطوهي
بین متغیرهاي موردبررسی را بهصورت زیر فرمولبندي نمود:
(یادگیري انفرادي) × = 92/330 + 0/193مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان
با توجه به مثبت بودن مقدار  ،βیادگیري انفرادي بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان تأثیر
مثبت دارد.
مهارتهاي اجتماعی توسط  3متغیر (همکواري ،قاطعیوت ،خویشوتنداري ،رفتوار بیرونوی ،رفتوار
درونی و بیشفعالی) موردسنجش قرارگرفته است .بوراي بررسوی رابطوه بوین یوادگیري انفورادي بوا
مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان با توجه به نتوایج آزموون کلمووگروف اسومیرنوف و نرموال بوودن
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داده ها از ضریب همبستگی پارامتري پیرسون استفاده خواهد شد .نتایج مربووط بوه ایون آزموون در
جدول  7دادهشده است.
جدول ( :)7نتایج آزمون همبستگی بین یادگیری انفرادی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان

مقدار همبستگی

سطح معناداري

نتیجه

1/999

1/110

رابطه معنادار

همانطور که از دادههاي جدول  7مشخص است ،سوطح معنواداري آزموون همبسوتگی کمتور از
مقدار  1/11است .درنتیجه رابطه بین یادگیري انفرادي با مهوارتهواي اجتمواعی دانوش آمووزان در
سطح معناداري  91درصد معنادار است .با توجه به مقدار همبستگی ( )1/999نتیجوه مویشوود کوه
این همبستگی مستقیم و نسبتاً شدید است .و این بدان معنی است که هر چه یادگیري انفورادي در
سطح باالتري باشد ،میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان نیز باالتر خواهد بود.
فرضیه سوم :مهارتهای اجتماعی دانش آموزان سال سوم رشته علاوم انساانی شاهر ماهدشات
(البرز) از طریق متغیرهای یادگیری مشارکتی و انفرادی پیشبینی میشود.

براي پیشبینی مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان (متغیر وابسته) توسوط دو شواخص یوادگیري
مشارکتی و انفرادي (متغیرهاي مستقل) از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتوایج مربووط بوه
این آزمون در جداول زیر دادهشده است.
جدول ( :)8خالصه مدل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان پیشبینی مهارتهای اجتماعی توسط
یادگیری مشارکتی و انفرادی
ضریب
همبستگی
1/333

ضریب تعیین

R2

ضریب تعیین تعدیلشده

خطاي انحراف استاندارد
تخمین

1/933

9/903

adj R2

1/999

نتایج جدول فوق نشان میدهد ضریب همبستگی یادگیري مشارکتی و انفورادي بوا مهوارتهواي
اجتماعی دانشآموزان  1/333است .همچنین با توجه به میزان ضریب تعیین  R2مشخص مویشوود
که یادگیري مشارکتی و انفرادي درمجموع  99/9درصد واریانس مهارتهاي اجتماعی دانش آمووزان
را پیشبینی میکنند.

جدول ( :)9جدول آنالیز واریانس برای بررسی کفایت مدل رگرسیونی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

مدل رگرسیونی

01911/300

2

1221/391

باقیمانده

03179/937

033
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با توجه به دادههاي جدول  ،9سطح معناداري آزمون کوچکتر از مقودار  1/11اسوت .در نتیجوه
مدل رگرسیونی برازش دادهشده از کفایت مناسبی برخوردار است.
جدول ( :)11ضرایب مسیرهای رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب
شاخص
مقدار ثابت
یادگیري مشارکتی
یادگیري انفرادي

ضرایب غیراستاندارد
B

انحراف معیار

20/073
0/170
1/190

0/209
1/017
1/019

ضریب استاندارد
-1/110
1/230

B

مقدار آماره
3/903
3/023
3/119

t

سطح معناداري
1/110
1/110
1/110

همانطور که از دادههاي جدول  9مشخص است ،سطح معناداري براي تمامی موارد کوچکتور از
مقدار  1/11است و نتیجه میشود که بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان مؤثر هستند .با توجه بوه
ستون ضرایب  Bمشخص است که؛ شاخص «یادگیري مشارکتی» با ضوریب   0 / 501ازلحواظ
تأثیرگذاري در رتبه اول ،شاخص «یادگیري انفرادي» با ضریب   0 / 261ازلحاظ تأثیرگذاري در
رتبه دوم قرار دارند .با توجه به مثبت بودن مقادیر ضرایب  Bیادگیري مشارکتی و یادگیري انفورادي
نتیجه میشود که رابطه بین این دو شاخص با مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان مستقیم است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیري مشارکتی و انفرادي با میزان رشد مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت بود .نتایج فرضیه اول حاکی از آن
بود که سطح معناداري آزمون همبستگی بین یادگیري مشارکتی با مهارتهاي اجتماعی
دانشآموزان و متغیرهاي آن کمتر از مقدار  1/11است؛ درنتیجه رابطه بین یادگیري مشارکتی با
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن در سطح معناداري  91درصد معنادار است .با
توجه به مثبت بودن مقادیر همبستگی ( )1/321نتیجه میشود که این همبستگی مستقیم است .و
این بدان معنی است که هر چه یادگیري مشارکتی در سطح باالتري باشد ،میزان مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان و متغیرهاي آن نیز باالتر خواهد بود .یافتههاي پژوهش حاضر ،نتایج
پژوهشهاي قبلی را تأیید مینماید )2016( Behnam Moghadam, and Mousavipour .در پژوهش
خود با عنوان اثربخشی چندرسانهاي آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی به این نتیجه دست یافتند که آموزش از
چندرسانهاي آموزشی تولیدشده در درس مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارتهاي
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اجتماعی آزمودنیهاي گروه آزمایش بهطور معنیداري تأثیر داشت )2016( Jafari Sani et al .در
پژوهش خود با عنوان تأثیر روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان
به این نتیجه دست یافتند که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان بهطورکلی و مؤلفۀ مهارت اجتماعی مناسب ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگري و
رفتار تکانشی ،برتريطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن تأثیر داشته و سبب
بهبود این مؤلفهها شده است )2012( Ghafari and Kazempour .در پژوهش خود با عنوان تأثیر
روش یادگیري مشارکتی در رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان به این نتیجه دست یافتند که
روش مشارکتی در رشد مهارتهاي اجتماعی مربوط به احترام ،انجاموظیفه ،همکاري با دیگران،
رعایت مقررات ،دوستیابی ،مسئولیتپذیري ،فعالیتهاي گروهی در دانشآموزان تأثیر داشته،
درحالیکه در رشد مهارتهاي اجتماعی مربوط به تحملپذیري و تفکر انتقادي در دانشآموزان
تأثیر ندارد .این پژوهشها یافتههاي این مطالعه مبنی بر یادگیري مشارکتی و انفرادي در مجموع
 99/9درصد واریانس مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان را پیشبینی میکنند را تائید مینماید.
 )2017( López-Mondéjar et alدر پژوهش خود با عنوان توسعه مهارتهاي هیجانی -اجتماعی از
طریق یادگیري مشارکتی در محیط دانشگاه به این نتیجه دست یافتند که از طریق یادگیري
مشارکتی همدلی و اعتمادبهنفس بیشتر در میان اعضاي گروه یافت میشود .همچنین در پذیرش
دیدگاههاي مخالف خود داراي انسجام بیشتري هستند و میتوان نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین
استفاده از روش مشارکتی و بهبود مهارتهاي اجتماعی وجود دارد .با توجه به نتیجه این فرضیه در
تبیین آن میتوان گفت که یادگیري مشارکتی یکی از رویکردهاي نوین یاددهی و یادگیري است که
در برخی نظامهاي آموزشی دنیا بهعنوان جایگزینی براي پایان دادن به حاکمیت روشهاي سنتی
شناختهشده است .در این روش ،دانشآموزان بهصورت گروهی در انجام وظایف مشترک کار میکنند
و از این راه ،کار خود را اثربخش میکنند )2006( Klimoviene and Statkeviciene .در یافتههاي
خود اذعان میدارند که نهتنها یادگیري مشارکتی در زمینه بهبود مهارتهاي اجتماعی بسیار موفق
است؛ بلکه تأثیر بسیار مهمتري که دارد ،این است که دانشآموزان و یا دانشجویان را براي زندگی
در یک دنیاي واقعی آماده میکند Waiganjo (2006).تأثیر یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی
و بهکارگیري مهارتهاي اجتماعی را بررسی کرد و نتایج پژوهش گویاي تأثیرات مثبت یادگیري
مشارکتی در افزایش پیشرفت تحصیلی و کسب مهارتهاي اجتماعی بوده است .بنابراین نتایج،
مدارس باید در کاربرد یادگیري مشارکتی دقت داشته باشند و از آن در جهت بهبود هر چه بیشتر
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان استفاده نمایند .نتایج فرضیه دوم تحقیق نیز نشان داد که سطح
معناداري آزمون همبستگی کمتر از مقدار  1/11است .درنتیجه رابطه بین یادگیري انفرادي با
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان در سطح معناداري  91درصد معنادار است .با توجه به مقدار
همبستگی ( )1/999نتیجه میشود که این همبستگی مستقیم و نسبتاً شدید است .و این بدان
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معنی است که هر چه یادگیري انفرادي در سطح باالتري باشد ،میزان مهارتهاي اجتماعی
دانشآموزان نیز باالتر خواهد بود .یافتههاي پژوهش حاضر ،نتایج پژوهشهاي قبلی را تائید می-
نماید )2014( Hakimzadeh et al .در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی
با بهکارگیري تقویت فردي و گروهی بر پیشرفت یادگیري زبان انگلیسی به این نتیجه دست یافتند
که دانشآموزانی که با روش مشارکتی و پاداش گروهی آموزش داده شدهاند ،در مقایسه با
دانشآموزانی که تحت روش مشارکتی و پاداش فردي بودند ،عملکرد یکسانی در آزمون پیشرفت
تحصیلی داشتهاند .همچنین نتایج تحلیل نشان داد در مقایسۀ بین دانشآموزانی که به روش
یادگیري مشارکتی و سنتی آموزش دیدهاند ،ارتباط معناداري وجود دارد .بهعبارتدیگر یافتههاي
تحقیق حاکی از تأثیر قابلتوجه روش یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در
گروه آزمایشی ،نسبت به گروه کنترل بود که به روش سنتی آموزشدیده بودندLavasani et al .
( )2014در پژوهش خود با عنوان تأثیر یادگیري مشارکتی بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان
دختر مدارس ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که مهارتهاي اجتماعی گروه آزمایش بهطور
معنیداري بیشتر از گروه کنترل بود .نتایج همچنین نشان داد روش یادگیري مشارکتی در مقایسه
با روش سنتی تأثیر بیشتري بر مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دارد .در تبیین این فرضیه میتوان
گفت که بسیاري از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند که موقعیت یادگیري باید
آنچنان سازماندهی شود که هر دانشآموز بر اساس تواناییهاي خود به فعالیت و یادگیري بپردازد.
براي رسیدن به چنین هدفی الگوي آموزش انفرادي ،الگوي بسیار مناسبی است ،زیرا در این الگو
دانشآموزان برحسب تواناییهایشان پیش میروند و معلمان نیز وقت کمتري صرف تدریس و زمان
بیشتري صرف رسیدگی به فرد دانشآموزان میکنند .البته اولین و اساسیترین گام درراه تحقق
چنین هدفی پذیرفتن مفهوم «دانشآموز محوري» در طراحی و آموزش است .در بسیاري از مواقع
دستیابی به هدفهاي آموزشی از طریق آموزش انفرادي بسیار آسانتر و امکانپذیرتر از روشهاي
دیگر است ،بهویژه اگر آموزش انفرادي بهطور صحیح استفاده شود ،روحیه استقاللطلبی
دانشآموزان در اجراي پروژههاي کوچک و بزرگ تقویت میشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
معلمان در کنار یادگیري مشارکتی باید در جهت توسعه استقالل فردي دانشآموزان نیز از یادگیري
انفرادي استفاده نمایند .با توجه به ضرایب بتا مشخص شد که شاخص «یادگیري مشارکتی» با
ضریب   0 / 501ازلحاظ تأثیرگذاري در رتبه اول ،شاخص «یادگیري انفرادي» با ضریب

  0 / 261ازلحاظ تأثیرگذاري در رتبه دوم قرار دارند .با توجه به مثبت بودن مقادیر ضرایب بتا،
یادگیري مشارکتی و یادگیري انفرادي نتیجه میشود که رابطه بین این دو شاخص با مهارتهاي
اجتماعی دانشآموزان مستقیم است )2011( Badri Gargari et al .در پژوهش خود با عنوان مقایسه
تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنتی در یادگیري درس
مطالعات اجتماعی دانشآموزان پسر به این نتیجه دست یافتند که بین نمرات یادگیري کلی ،عمیق
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و سطحی هر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد .بهعبارتدیگر روش تدریس
مشارکتی در افزایش یادگیري کلی ،عمیق و سطحی دانشآموزان تأثیر گذاشته و نسبت به روش
سنتی اثربخش بوده است )2012( Ghafari and Kazempour .در پژوهش خود با عنوان تأثیر روش
یادگیري مشارکتی در رشد مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان به این نتیجه دست یافتند که روش
مشارکتی در رشد مهارتهاي اجتماعی مربوط به احترام ،انجاموظیفه ،همکاري با دیگران ،رعایت
مقررات ،دوستیابی ،مسئولیتپذیري ،فعالیتهاي گروهی در دانشآموزان تأثیر داشته ،درحالیکه
در رشد مهارتهاي اجتماعی مربوط به تحملپذیري و تفکر انتقادي در دانشآموزان تأثیر ندارد.
ازاینرو ،پیشنهاد میشود براي ایجاد و پرورش این مهارتها در بین دانشآموزان دوره ابتدایی،
طراحان و برنامه ریزان درسی ،در پی تدوین برنامههاي درسی و محتواي آموزشی بر اساس این
رویکرد باشند .بنابراین در تبیین این فرضیه میتوان گفت به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت،
دانشآموزانی که از طریق یادگیري فعال به یادگیري میپردازند ،نهتنها بهتر فرامیگیرند بلکه از
یادگیري لذت بیشتري هم میبرند؛ زیرا آنها بهجاي اینکه شنونده صرف باشند ،فعاالنه در فرآیند
یادگیري مشارکت میکنند و خود را مسئول یادگیري خویش میدانند .در فعالیتهاي مشارکتی،
یادگیرنده استقالل خود را حفظ میکند و به روابط بسیار مثبتتر با همتایان و موفقیت علمی باالتر
دست مییابد .در چنین ردههایی ،اهداف بر مبناي موفقیت برنامهریزيشدهاند و یادگیرنده به
اولویتها و ارزشهایی که بهوسیلۀ معلم و فشار اجتماعی بر محیط کالس اعمال میشود ،آگاهی دارد.
اینچنین ردههاي ساختاریافته ،بر شرایط انگیزشی دانشآموز تأثیر میگذارد .رویکردهاي فعال
یادگیري بیان میکنند که ویژگیهاي فطري انسان ،او را براي درگیري فعال با محیط اجتماعی و
فیزیکی آماده میکنند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که باید در توسعه هر چه بیشتر یادگیري
مشارکتی و انفرادي در مدارس اقدام کرد .با توجه به فرضیه اول پیشنهاد میگردد که با تقویت
یادگیري مشارکتی دانشآموزان از دوران مدرسه زمینه الزم را براي پرورش مهارتهاي اجتماعی را
در آنها به وجود آورد تا شاهد رفتارهاي درست و منطبق با ارزشهاي جامعه از سوي دانشآموزان
باشیم .همچنین با توجه به فرضیه دوم پیشنهاد میگردد که با برگزاري کارگاهها و کالسهاي
آموزشی براي دانشآموزان زمینه الزم براي ارتقاء مهارتهاي اجتماعی و خود توسعهاي دانشآموزان
فراهم آورد .با توجه به فرضیه سوم نیز پیشنهاد میشود که آموزشوپرورش زمینههاي کاربردي الزم
را براي استفاده از نتایج این روشهاي تدریس آماده نماید.
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