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  پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي–علمي  يفصلنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

  90 پاييز – 3ي شماره–سال دوم 
 57-88صص 

  ي در دانشجويان براساس مدل نَپگروهارزيابي فرايند يادگيري 
  2 فائزه حجتيو 1∗ين محمد داوديرحسيام

  14/6/90: تاريخ پذيرش    28/1/90: تاريخ دريافت
  

  دهيچك
ندهاي اجتماعي ي فرا3»نَپ«ي گروهاين مطالعه قصد دارد تا با ارزيابي مدل مفهومي يادگيري     

 ارتباط اين روشي دانشجويان را مورد بررسي و گروه و يادگيري گروهشناختي اثرگذار بر اثربخشي 
 يكليه. تفاده شد همبستگي اس-  توصيفيپژوهشدر اين مطالعه از روش  .عوامل را آزمون نمايد

 نفر با روش 191اي به حجم   آماري و نمونهيدانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساوه به عنوان جامعه
 ي در اين پژوهش پرسشنامههادادهآوري  گردابزار . قضاوتي انتخاب شدند - گيري هدفمند نمونه
ي، گروهرفتارهاي يادگيري ، گروه، باورهاي گروه متغير اصلي ساختار و زمينه 5ساخته شامل  محقق

ها بود كه آلفاي كرونباخ هريك از اين هاي آن  به همراه زير مولفهگروهفراشناخت و اثربخشي 
نتايج تحليل رگرسيون وجود . 72/0، 71/0، 70/0، 78/0، 72/0: متغيرها به ترتيب عبارتند از

 و تجزيه و تحليل رگرسيون چند ييدٔصورت دو به دو تا دار بين متغيرها را به  مثبت و معنييرابطه
سپس برازش مدل . ييد قرار دادٔصورت جزئي مورد تا متغيره وجود رابطه تعاملي بين متغيرها را به

 نتايج تحليل مسير ،چنينهم. ييد نكردٔبا نرم افزار ليزرل ارزيابي شد كه نتايج برازش كل مدل را تا
 گروهي و اثربخشي گروهاي موفقيت يادگيري دهد بر  را پيشنهاد كرد كه نشان مينوينيك مدل 
  .  مورد مالحظه و توجه قرار گيردگروهو فراشناخت  بايد باورها

  
   .گروه اثربخشي  و فرايندهاي فرا شناختي،يگروهيادگيري : هاي كليدي واژه

  

                                                 
   .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه -1
   .رشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه كارشناسي ادانشجوي -2
  adavoudi838@yahoo.com:  مسئول مقالهي نويسنده- ∗

3  - Knapp 
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  مقدمه
يند ياددهي هاي آموزشي، تغيير در فرا همگام با تحوالت روز افزون دانش و فناوري و تغيير نظام    

 شخصيت يها امري مسلم و انكارناپذير است و رشد همه جانبه و يادگيري و همگام شدن با نوآوري
يادگيري . هاي آموزشي شده است هاي اوليه و اساسي نظام  اجتماعي يكي از هدفيفرد مثل جنبه

ها و  بهمشاركتي رويكردي نوين و فعال است كه بستري گسترده براي پژوهش و مطالعه در جن
 و بالتبع آن 1يگروهكار ). fahami & ezati,2010( متغيرهاي گوناگون مرتبط با آن دارد

هاي سازماني و پس از آن   گسترده از مشاغل و محيطيهاي اخير در طيف  در سال2يگروهيادگيري 
  ). Kayes, Kayes and Kolb,2005( تر شده است براي يادگيري دانشجويان شايع

هاي   روش  رويكردهاي مختلفي را اتخاذ و بهگوناگون پژوهشگراني گروهبا يادگيري در رابطه     
يك "به عنوان Ellis et al.(2003)  يبه وسيلهي گروهيادگيري . اند متعددي آن را تعريف نموده

 ي تجربهيبه وسيله از لحاظ دانش و مهارت ايجاد شده گروهم در سطح جمعي يتغيير نسبتاً دا
 در ديدگاه ديگري Sessa and London(2008). شود  تعريف مي"گروهاي مشترك اعض

ندهاي يادگيري، شرايطي كه از يفرا"گيرند كه در آن  ي را فرايند پويايي درنظر ميگروهيادگيري 
 cited in ("كنند گيرد تغيير مي  ياد ميگروهكه   همچنانگروهكند و رفتارهاي  آن پشتيباني مي

McCarthy & Garavan,2008,p.511(  .  
هاي ميان فردي مورد نياز براي زندگي كاري   همكاري و مشاركت را ترويج و مهارتگروهمحيط     

-Scott( كند مسئله و تفكر انتقادي كمك مي هاي حل دهد و به مهارت دانشجويان را آموزش مي
Ladd and Chan,2008 .(هم  ا براي باههوگرترين جنبه، توانايي  شمار، چالشيباوجود مزاياي بي

ي به فرايندي گروه مهم در يادگيري ي يك مسئله،بنابراين. باشد  اثربخش ميي گونه كار كردن به
 متمايز پژوهشيي معموالً سه جريان گروهيادگيري . گيرند  آن ياد ميراها از ههگرومربوط است كه 

 Edmondson, Dillon and( بهبود نتيجه، تسلط بر وظيفه و فرايند گروهي: كند را دنبال مي
Roloff,2007 ( اي  ند مجموعهيفرا. باشد ي متمركز ميگروهكه اين پژوهش روي فرايند يادگيري
 Whetten( شوند  مشخص طراحي مييهايي است كه براي رسيدن به يك نتيجه متوالي از فعاليت

& Cameron, Translated by B. O. Yazdani,2009(رفتار هاي اجرايي براي ، به ضمانت 
گيري،   و الگوهاي شركت در تصميمهادادهو تبادل ) Van den Bossche,2006( گرا گروه

 شود  ميگروهافزايي در  كند كه منجر به هم هاي برخورد متقابل بين اعضا اشاره مي تعارض يا شيوه
)Robbins, Translated by Parsayan & A'arabi,2007 .(  

                                                 
1 - Team work 
2 - Team learning 
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    Knapp(2010)  ه شده در ادبياتيهاي ارا و تلفيق مدلپس از بازنگري 
)Edmonson,1999; Kayes et al., 2005; Van den Bossche, Gijselaers, 

Segers and Krischner,2006 & McCarthy & Garavan,2008( يك مدل مفهومي ،
 2ند اجتماعي شناختييعنوان يك فرا ي بهگروه از يادگيري 1) درونداد-  برونداد-  ميانجي- درونداد(
ي خاص گروههاي موجود، رفتارها و فرايندهاي  هاي مشترك در مدل كند كه با تلفيق سازه ه مييارا
بعد شناختي بر چگونگي ). 1شكل( دهد ي را مورد بحث قرار ميگروهگذار بر يادگيري  ثيرٔتا

 يتوده و بعد اجتماعي بر انطباق براساس تجربه و بازتاب در يك هادادهپردازش، ارزيابي و تفسير 
سازي  ندي مفهوميي را فراگروه يادگيري Knapp (2010). ا متمركز استههگرواجتماعي مثل 

 است و منجر به نتايجي در عملكرد يا اثربخشي گروه يثير ساختار و زمينهٔكند كه تحت تا مي
تر مرزهاي  خرده سيستمي از يك سازمان يا اجتماع عمل بزرگا به عنوانههگرو. شود مي

ندهاي ميانجي وجود دارند ييري دارند كه مستلزم برخي انواع درونداد و برونداد است و فرانفوذپذ
  .  دهند اثر درونداد را بر نتايج انتقال مي) Cohen & Bailey,1997( كه براساس
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )Knapp,2010:296(يگروه يريادگيند ي مدل مفهومي فرا-1شكل
ا را ههگروين پرسش انجام شده كه چه چيزي برخي از  بسياري در رابطه با اهاي    پژوهش

ا ههگروكنند كه   اذعان ميKayes et al.(2005). كند تر از ديگران مي تر يا قابل دوام اثربخش
 نقش دارند،ند گروه ي اعضا احساس كنند در فرايكنند كه همه كار مي در حد عالي هنگامي

 تار، ارتباطات و باورهاي مشترك را فراهم سازدي قرار بگيرند كه ساخگروهبنابراين بايد در 

                                                 
1 Input-mediator-output-input (IMOI) 
2 Social cognitive process 

  باورهاي تيم
   امنيت رواني تيم-

   توان گروهي-
  بل وابستگي متقا-

   انسجام وظيفه-
 فراشناخت

 رفتارهاي يادگيري تيمي
   توان واكنشي-

 دوجانبه  شناخت مشترك-

ميعملكرد ت

 مينه تيساختار و زم

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

60 ارزيابي فرايند يادگيري گروهي در دانشجويان براساس مدل نَپ

 كه اعضا با روشيند داخلي گروه يعني ي توانايي گروه براي اثربخش بودن به فرا،بنابراين). 344ص(
  ). Iran Nejad Parizi,2008( بستگي دارد،ها تبديل كنند ها را به ستاده كنند تا داده هم كار مي

    Hackman(1989; cited in Van den Bossche et al., 2006:497) يسه بعد را برا 
 گروهميزاني كه ( عملكرد هم از نظر فرايند: ف كرديهاي سازماني تعر ا در محيطههگرو ياثربخش

 به گروهاي كه خروجي  درجه( و هم از نظر محصول) عهده گرفتن كار مشاركتي است قادر به به
 اعضا كمك يا  به رشد حرفهيگروهست كه كار  ايا درجه( يريادگي، )رسد استاندارد كيفيت مي

 باهم كار كردن در يت اعضا را برايند انجام كار قابلي كه فرايزانيم (1گروهات يو تداوم ح) كند يم
اند ز داراي اهميتي نيا ك چشم انداز آموزش حرفهين سه بعد از لحاظ يا). دهد يش مينده افزايآ

ي كه در دانش آموختگان، تحويل )رشد(  فرديير توسعه هدف آموزش، پشتيباني دانشجويان دزيرا
تداوم (ي گروههاي كار  و به قابل تحمل شدن محيط) عملكرد( اي توانا هستند ل حرفهيحل مسا

  .باشد  مي،كنند كمك مي) گروهحيات 
متغيرهاي درونداد از سطوح . گردد هاي آن تعيين مي  دادهيوسيله اثربخشي هر گروهي به    

 گروهندهاي يادگيري متعدد را در سطح يرخداد فرا) ، سازمان و محيطگروه، گروهاعضاي ( گوناگون
ي گروههاي ساختاري مثل يك هدف  يك مجموعه از ويژگي. دهند ثير قرار مئتحريك و تحت تا

 را گروه اثربخشي 2ي توانمند كننده شامل پشتيباني زمينهگروهروشن و قانع كننده، يك طراحي 
هايي مثل آموزش و   پشتيبان جنبهييك زمينه). Edmonson,1999(دهند  افزايش مي

ا در طي ههگروبراي حمايت از ) مانند بازخورد( گري هاي مربي تخصص. گيرد  را دربرمي3گري مربي
د رون كار مي  بهگروهمراحل توسعه و هم در زمان رويارويي با مشكالت مثل تعارض بين اعضاي 

)West & Markiewicz, 2004 .(  
: شود كه عبارتند از تئوري پشتيباني سازماني بين دو نوع متغير پشتيباني تمايز قايل مي    

تواند از جانب مربي دريافت شود و پشتيباني همتا  هاي آموزشي مي پشتيباني ناظر كه در محيط
)Schepers, Jong, Wetzels & Ruyter,2008 .(هاي  نشان داده شده است كه اين ويژگي

و يادگيري ) Edmonson,1999 (4گروهاي يك نقطه شروع براي باورهاي  تاري و زمينهساخ
 چگونگي يكنند تا فعاالنه درباره ا كمك ميههگروفراهم و به ) Kayes et al., 2005(يگروه

                                                 
1-Team viability 
2 - Context support 
3  - Coaching  
4 - Team beliefs 
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 & McCarthy( عمليات خود بازتاب دهند و در تفكر و تحليل فراشناختي مشاركت نمايند
Garavan,2008 .(  

    Edmonson(1999) و عمل 1ند مستمر شامل بازتابيك فراي " را به عنوانيگروه يريادگي 
ا ي و بحث در مورد خطاها جيش، بازتاب دادن به نتاي بازخورد، آزمايدن سوال، جستجويكه با پرس

رفتارهاي يادگيري مشابهي ). 353ص(د كن يف مي تعر"شود  توصيف ميهايرمنتظره اقداميج غينتا
 تغيير شكل تجربه راه شناسايي شد كه به موجب آن دانش از Kayes et al.(2005) يبه وسيله

ه كردند كه يها اين بينش را ارا آن. شود در يك چرخه از تجربه، بازتاب، تفكر و عمل ايجاد مي
 گفتگو يك تصوير مشترك را از راه ظرفيت بازتاب به تجربه از يتوانند با توسعه ا ميههگرو

 ميان فردي يي تطبيق با زمينه و مستلزم رسيدگي به زمينهگروهد كنند و يادگيري خودشان ايجا
  . باشد  ميگروه
 كردند كه ييي را شناساگوناگون يگروه يريادگي ي پژوهشگران رفتارهاگوناگوندر مطالعات     

 يك ،لذا. كنند ي اشاره ميند مداوم از بازتاب و اقدام جمعيك فرايها به   آنيرسد همه يبنظر م
بازتاب در عمل يك . ي استفاده از بازتاب استگروه تعاريف يادگيري تربيش كليدي در يمولفه

 آن آگاهانه يا ناآگاهانه مفروضات دانش حاضر خود را مورد سئوال راهكاركرد حياتي است كه ما از 
است كه زمينه  اما اين بازتاب انتقادي ،رود دهيم و به عنوان يك سازه فردي بكار مي قرار مي

گيرد كه باورها براساس آن ساخته  هاي اجتماعي را دربر مي فرض اجتماعي و نقد پيش
 است 2اي آرگريس اين بازتاب انتقادي مشابه با يادگيري دوحلقه). Knapp,2010(شوند مي
ترين عامل  اند كه مهم ناميده  3را توان واكنشي  آن West and Markiewicz(2004)و

 & West(2000; cited in Decuyper, Dochy.  استگروهاي عملكرد موثر كننده بر كمك
Van den Bossche, 2010:117)مورد   توان واكنشي را ميزاني كه اعضاي گروه آشكارا در

ا ي يط جاريها را با شرا كنند تا آن دهند و گفتگو مي ندها بازتاب مييها و فرا اهداف، استراتژي
  . كند يف مي تعر"كنند  شده سازگار ينيب شيپ

ا ههگرو ين است كه اعضاي مستلزم اي مشاركتيها طي در محياز سوي ديگر، اقدام جمع    
نش ين بي كه اكنند ارايه، وظيفه و چگونگي انجام آن گروه را از يشناخت مشترك و مفهوم مشترك

ت مشترك  كه شناخآيدبدست مي در سطح گروه گروه گفتگو و تعامل ميان اعضاي راهمشترك از 

                                                 
1 - Reflection  
2 - Argyris 
3 - Reflexivity  
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 Van den( كند گيري گروهي كارآمد ايجاد مي شود و زمينه را براي تصميم  ناميده مي1دوجانبه
Bossche et al., 2006 .( ي را فرايند دستيابي به شناخت مشترك دو گروهايشان يادگيري

 و 3، باهم ساختن2ها شناخت مشترك دوجانبه حاصل ساختندر مدل آن. اند جانبه تعريف كرده
ها، نظرات يا افكار  برخورد با دانش، شايستگيچگونگي ا با توجه به ههگرو است كه 4ارض سازندهتع

 Decuyper(د كنن خالق اين تعامالت را در جهت نيل به توافق گروهي و درك مشترك ايجاد مي
et al., 2010 .(روشي كه يمشترك و تمثيالت ذهني مشتركي كه اعضاي گروه درباره درك 

هايي از فراشناخت گروهي  كنند مثال  كار ميگروهدهند و به عنوان يك   را انجام ميوظيفه خود
 .)Hinsz,2004; cited in Chalmers,2009(د باشن مي
از خود و نظارت و   فردانهعنوان آگاهي هوشيار  به Bruer(1993) يبه وسيله 5فراشناخت    

كه اين آگاهي (cited in Rezaie & Khadivi,2009) شود ميكنترل فرايندهاي ذهني تعريف 
د باش ريزي، نظارت و ارزشيابي فرد از وظايف و تكاليف شناختي خود مي ي متضمن برنامهفراشناخت

)Niaz Azari,2003 .(اند اي سازنده يك درك مشترك ضروريههها براي گرو اين توانايي 
)Chalmers,2009 .( آنان را در جهت يافتن  براي يافتن راهبردهاي مناسب، گروهتالش افراد

 مشكل و پيشنهاد راهبردهاي يهاي ذهني مشترك يا توانايي براي كسب فهم مشترك درباره مدل
  ).Saatchi,2007(د كن مناسب جهت حل مشكل، هدايت مي

  شناخت،كند  را آگاه ميگروهاما آنچه  دارد، شخصي خود رااندازها و شناخت   چشمهر فرد    
   كه با توجه بههايياقدامو  گروهجمعي پلي را بين افراد درون يك فراشناخت . است جمعي
كند چرا   تسهيل مييادگيريند اي و هر گام را در فركند ه مييارا ،دنشو  انجام ميگروه هايتصميم

تر از آن به عنوان  باشند كه چگونه به عنوان فرد و مهم  نيازمند آگاهي از اين امر ميگروهاعضاي كه 
 گروه در سطح يادگيري اما براي تحويل ،استيادگيري در سطح فردي الزم . گيرند اد مي يگروهيك 

 با يكديگر تعامل دارند و گروهاعضاي ي بايد جايي رخ بدهد كه گروه درون يادگيري. كافي نيست
  ).McCarthy & Garavan,2008(د شون  نزديك مييادگيريبه عنوان يك جمع به 

                                                 
1 - Mutually shared cognition 
2 - Construction  
3 - Co- construction 
4 - Constructive conflict 
5 - Metacognition  
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    Knapp(2010) دهد كه اهميت بنيادي آن را براي   را در مركز مدل قرار ميفراشناخت
كه چگونه اين دهد تا باورهاي خود و اين  اجازه ميههاگرودهد چون به   نشان مييگروهيادگيري 
  ).296ص( گذارد را بهتر درك كنند ثير مئ و عملكردشان تايادگيريباورها بر 

 زمينه Knapp(2010) ديگر مطرح در مدل بر فرايندهاي ذكر شده بعد اجتماعي     افزون 
 Van den( باشد  ميگروه روابط و تعامل اعضاي ي دربارهگروهاجتماعي يا در واقع باورهاي 

Bossche et al., 2006.( ا براي نيل به دانش ههگرو آن در شناسايي شرايط اجتماعي كه
 .ي موفق استگروهز كار  درك فزاينده اي يك شرط اساسي براي توسعه،كنند مشترك تالش مي
Knapp(2010)در كند و   را هدايت ميگروهاعضاي تعامالت ميان  عوامل ميان فردي را كه  اين

 امنيت ،دهند ثير قرار مئي را تحت تاگروه نشان داده شده كه يادگيري گوناگون هايپژوهش
  . شمارد  برمي4 و انسجام وظيفه3، وابستگي متقابل2، توان گروهي1رواني

 در وابستگي متقابل ميان اعضاي آن گروهشود كه اساس يك  ا پذيرفته ميههگرواز آغاز پژوهش     
 معين، يوابستگي متقابل به عنوان ميزاني كه درونداد افراد متعدد براي تكميل يك وظيفه. است

رسيدن به يك هدف مشخص يا كسب يك خروجي معين، يعني تكميل كردن كار الزم است 
  نياز افراد به يكديگر براي انجام يك وظيفه استيدهنده د كه نشانشو توصيف مي

)Wageman,1995 .(گروههاي او را تحت  كه عملكرد كسي موفقيت همرسد دانستن اين بنظر مي
دهد  هاي افراد را براي كسب موفقيت افزايش مي كند و تالش دهد، مسئوليت ايجاد مي ثير قرار مئتا

تر را  هاي منطقي تر از استراتژي بيشي و استفادهنوينهاي   بينشي، توسعهو ضمن برانگيختن افراد
  ).Johnson & Johnson,2009( كند ايجاد مي

 ،باشد ي امن ميان فردي ميري خطرپذي براگروهكه  نيبر ا ك باور مشترك مبنيي يت روانيامن    
هاي آن  م متقابل از ويژگي و احتراين فردي است كه اعتماد بيگروه يك فضايشود و  يف ميتعر
 مثل يريادگي ي مانع رفتارهاگروه در يت روانيفقدان امن). Edmonson,1999( باشد مي
 در مورد يگر ا پرسشي كمك ي، جستجوي فرديري، كوشش و خطا، خطرپذيگر شيآزما
  ).Decuyper et al.,2010( شود ي مگروه ي جاريها نيتمر

                                                 
1 - Psychological safety 
2  - Group potency 
3 - interdependence 
4 - Task cohesion 
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شوند   انسجام تمايز قايل ميگوناگون بين انواع پژوهشگران .انسجام يك مفهوم چند بعدي است    
انسجام اجتماعي به پيوندهاي . باشد  و انسجام وظيفه مي1ترين تمايز بين انسجام اجتماعي كه مهم

 براي دستيابي به يك گروهانسجام وظيفه، تعهد اعضاي . كند  اشاره ميگروهعاطفي بين اعضاي 
 ;Van den Bossche et al., 2006(  جمعي گروه استهدف مشترك است كه مستلزم تالش

Rezaian, 2007 ( و گروه براي موفقيت بخش مهمو نشان داده شده است كه انسجام وظيفه 
 Van den( شود  ميگروه در 2انديشي رود و مانع وقوع گروه ي بشمار ميگروهندهاي يادگيري يفرا

Bossche et al., 2006; Decuyper et al.,2010 .(  
Shea & Guzzo(1987; cited in Van den Bossche et al., 2006:501) 

 "تواند اثربخش باشد يكه گروه م نيبر ا ي گروه مبني اعضايباور جمع"عنوان    را بهيتوان گروه
دو به سطح اعتماد به نفس   دارد و هر3گروه كارآمدي ي نزديكي با ايدهيكنند كه رابطه يف ميتعر
ا در مواجهه با مشكالت كمك و ههگروو به ) Decuyper et al.,2010( كنند  اشاره ميگروهدر 

  ). Edmonson,1999( كند  را براي انجام كار توصيف ميگروهپتانسيل 
ها، شرايط و  ها، ارزش  نگرشيدهنده  را كه نشانگروه اصلي يك ويژگيها  اين انواع سازه    

شوند كه معموالً ازنظر  االت برايند ناميده ميكنند و گاهي ح  مشخص مي،باشند ها مي انگيزش
 ,Marks( كنند  تغيير ميگروهماهيت پويا هستند و به عنوان تابعي از دروندادها و نتايج 

Mathieu & Zaccaro,2001 ( گروهو نشان داده شده كه بر رفتار )Cohen & 
Bailey,1997 (شيي و اثربخگروه بر رفتارهاي يادگيري ويژه ي گونه و به )Van den 

Bossche et al.,2006 (گذارند ثير مئتا.  
  

   پژوهشينهيشيپ
هاي سازماني و  ي در زمينهگروه يادگيري ويژهي و بگروه متعددي در رابطه با كار هاي    پژوهش

ها در  اند كه به بخشي از آن ي از آن پرداختهگوناگون انجام شده و هريك به ابعاد گوناگونآموزشي 
  .شده استزير اشاره 

ي را گروهعوامل موثر بر يادگيري  (Haghparast Kuhpaieh2011 ) حق پرست كوهپايه    
 – عاطفي   بعد فردي، آموزشي،5 شهر تهران در 9آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه  در دانش

                                                 
1  - Social cohesion 
2  - Groupthink 
3-Team efficicy  
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دو  اجتماعي و فيزيكي شناسايي نمود كه نتايج آن حاكي از تفاوت معنادار اين عوامل بين  فرهنگي،
  .وضعيت موجود و مطلوب بود

بدست هاي  براساس يافته  (Ortega, Sánchez, Gill, & Rico2010 ) ارتگا و همكاران    
 ي گونه ي بهگروهنشان دادند كه رفتارهاي يادگيري  اسپانيا در شناسي دانشجوي روان144 از آمده

ي گروهاثر مياني رفتارهاي يادگيري  بيانگرنتايج .  رابطه داردگروهداري با اثربخشي  مثبت و معني
   . بودگروهفردي و اثربخشي   مياني زمينهيروي رابطه بين باورها درباره

 عوامل داد كهآموزان مقطع ابتدايي نشان  اي در دانش  در مطالعهChalmers(2009) چالمرز    
هاي   و استراتژي)هاي مديريت تعارض هاي گروهي و مهارت هاي گروهي، مهارت مثل نقش( سازماني

ا در توسعه و شكل دادن يك درك مشترك و بمنظور بازتاب دادن و بهبود ههفراشناختي به گرو
  .كند شان كمك مي مسئله گروهي حل

 "ي بر عملكرد آموزشي و پژوهشي دانشجويانگروههاي كار  ثير مهارتٔتا" عنوان با  در پژوهشي   
پذيري، ارتباطات، هماهنگي،  تطبيق( يگروهي كار ها نشان دادند كه دانشجويان از نظر مهارت

 ضعيف ايها رابطه در حد پاييني قرار دارند و اين مهارت) فردي و رهبري گيري، روابط درون تصميم
  .(Aramon, S. Arani & S. Ardekani 2009 ) با عملكرد دارند

اي آموزشي دانشگاه ههي در گروگروههاي كار   شاخصيدر پژوهشي با هدف بررسي و مقايسه    
    شاخص وحدت نظر، اعتماد، صراحت، احترام،8ي در رابطه با گروه كه فعاليت ه شدنشان داد

اهميت دادن، همكاري، پاداش و قدرداني پرمحتوا و نفوذ، اختيار و همبستگي كاري گروه در بين 
 اهميت  عتماد وها فقط دو شاخص اي آموزشي در وضعيت پاييني قرار دارد و از بين آنههاگرو

  .(Soleimani2008 )  دارنددار ي معنيا تفاوتههدادن در بين گرو
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  نشان دادند كه از ديدگاه كارمندان بيمارستان    

دار بيش از متوسط و   معنياي گونه ، هنجارها، وجود اهداف روشن، تناسب وظايف بهگروه ياندازه
 گروهتر از متوسط در اثربخشي  كمگروه، ارزيابي عملكرد، پاداش و حمايت سازماني از انسجام

 . (Ansari, Ghazanfari & Ansari,2008) د ان ثير داشتهٔجراحي تا
توانند درك   ميگروهكنند كه فرايندهاي فراشناختي  پيشنهاد مي يك مدل مفهومي يبا توسعه    

ا دهد و دستيابي به توان واكنشي مستلزم شركت فعال در تفكر  آن ارتقي را از زمينهگروهيك 
 . )McCarthy & Garavan,2008( كنند فراشناختي است و اين دو عملكرد را شكوفا مي
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 دانشجوي دانشگاهي در هلند آثار مثبت پشتيباني مربي و همتاي مشاهده شده در 361در     
 1افزار ها را در پذيرش تكنولوژي گروه ده آنسطح فردي را روي امنيت رواني و نقش تعيين كنن

 .(Schepers et al. 2008) آشكار كردند
شناسي  عملكرد گروهي در دانشجويان روان-  انسجام گروهيي در رويكردي چند بعدي به رابطه   

عملكرد، (سازماني نشان دادند كه انسجام وظيفه و انسجام اجتماعي با ابعاد اثربخشي گروه 
  . Chang, Duck and (Bordia2006)  رابطه دارند) گروه تداوم حيات يادگيري و

ند اجتماعي از دستيابي به شناخت يي به عنوان يك فراگروه مدلي از يادگيري يبا توسعه    
 يوسيله  بهگروهي و اثربخشي گروه بين رفتار يادگيري يرابطه نشان دادند كه مشترك دوجانبه

جز انسجام اجتماعي همه رفتار   بهگروهباورهاي  .شود جي ميشناخت مشترك دوجانبه ميان
نتايج تحليل مسير يك مسير اضافي از انسجام وظيفه و نيز . بيني كردند ي را پيشگروهيادگيري 

 .Van den Bossche et al (گيرد  را دربرميگروهيك مسير از توان گروهي به اثربخشي 
2006(. 

 رود كار مي ا بهههگرومورد   ادبيات پژوهشي مديريت كه درتحليل از سه زمينه در در فرا    
ي گروه از يادگيري IMOI يك مدل ،)ي تجربيريادگي نقش و ي رهبري بازتابنده، تئوريگفتگو(
 يگذارد و به وسيله ثير مئ بر يادگيري تاگروه يكند ساختار و زمينه ه نمودند، كه پيشنهاد مييارا

  .(Kayes et al. 2005 ) شود جو گروه تعديل مي
 شامل ساختار و گروهي را با بررسي شرايط پيشايند براي باورها و رفتارهاي گروه مدل يادگيري    

اي كاري در يك ههگرو ميداني چند روشي روي يوي در يك مطالعه.  گسترش دادگروه يزمينه
. شود ميانجي مي گروه و عملكرد گروهسازمان نشان داد كه رفتار يادگيري بين امنيت رواني 

ي گروه با امنيت رواني رابطه دارد و امنيت رواني بين پيشايندها و رفتار يادگيري گروهساختارهاي 
  . ظ(Edmonson,1999) شود ميانجي مي

 -  فرايند ياددهييدهنده ترين نهاد اشاعه ا به عنوان اصليهه امروزه دانشگاسوي ديگر،از     
و با ) Nemati,2006( ورزند كيد مئت جوامع يادگيرنده تاسم يادگيري در جامعه بر حركت به

ترين تربيت افراد متخصص، مديران و رهبران جامعه و پرورش نبوغ و پتانسيل فكري افراد بيش
باشند و بايد پاسخگوي نيازها و انتظارات  اي دارا مي ثير را در توليد علم و دانش در هر جامعهٔتا

 حاكي از گوناگون هايپژوهش). Atafar & B. Samani, 2009( اجتماعي و جهاني نيز باشند
ها به عنوان  ن در سازمانو شاغال) Aramon et al., 2009( پايين بودن سطح تسلط دانشجويان

، در انجام كار )Share Pour, Fazeli & Salehi,2008مانند (  از دانشگاهآموختهدانشافراد 
                                                 

1 - Groupware technology 
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ها از  باشد كه دستيابي به اين مهارت مي... تفكر انتقادي وهاي ارتباطي،  گروهي، حل مسئله، مهارت
كه  چنان). Scott-Ladd and Chan,2008( ي ممكن خواهد شدگروه يادگيري راه

McCarthy & Garavan(2008) يكنند بمنظور افزوده شدن مزاياي بالقوه اذعان مي 
گيرند  به عنوان يك جمع ياد مي آن واقعاً راها از ههگروندي كه ي درك فراگروهيادگيري در سطح 

تر عواملي ند و درك بيشيو دستيابي به نتايج مطلوب متضمن موفقيت فرا) 510ص( مهم است
  . كند  را تحريك ميگروهاست كه موفقيت يك 

 يك بحث يكپارچه و منسجم را از فرايندهاي Knappكه مدل مفهومي با توجه به اين، رو از اين    
 در كشور ما به آن پرداخته نشده ويژه ديگر و بهايپژوهشكند كه در  م ميي فراهگروهيادگيري 

ي و گروهندهاي اثرگذار بر يادگيري ياست، اين پژوهش قصد دارد تا با ارزيابي اين مدل، فرا
كند تا با توجه   ميزان تناسب مدل را در دانشجويان بررسي نموده و تالش مي، و لذاگروهاثربخشي 

  :هاي زير بپردازد د مطرح شده به فرضيهبه مسايل و ابعا
 . رابطه داردگروه با باورهاي گروهنه يساختار و زم .1
 .ي رابطه داردگروه با رفتارهاي يادگيري گروهنه ي ساختار و زم .2
 . با فراشناخت رابطه داردگروه ينهيساختار و زم .3
 . با فراشناخت رابطه داردگروهباورهاي  .4
 .ي رابطه داردگروهفراشناخت با رفتارهاي يادگيري  .5
 . رابطه داردگروه يي با اثربخشگروهرفتارهاي يادگيري  .6
 . رابطه داردگروه ي با اثربخشگروه باورهاي  .7
 . رابطه داردگروه ي فراشناخت با اثربخش .8
 منجر به رفتارهاي گروه و باورهاي گروهنه ي فراشناخت در تعامل با ساختار و زم .9

 .شود ي ميگروهيادگيري 
 و رفتارهاي يادگيري گروه، باورهاي گروه ينهير تعامل با ساختار و زم فراشناخت د .10

  .شود  ميگروهي منجر به اثربخشي گروه
 

   پژوهشيشناس روش
 روش، نظر دليل بررسي وضعيت موجود مدل از  به و كاربردي هدف لحاظ از پژوهش    اين 

 پژوهشجا كه ، از آنشپژوهتوصيفي و با توجه به وجود روابط متقابل و دو طرفه در مدل 
 باشد بيني يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر مي  كشف همبستگي و پيشدر پيهمبستگي 

)Delavar,2009( است همبستگي هايپژوهشنوع  از.   
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  گيري  ، نمونه و روش نمونهي آماريجامعه
آزاد اسالمي ي دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه   پژوهش را كليهي آماريجامعه    

 نفر 10000 بيش ازها دهند كه تعداد آن يل مي تشك89- 90شهرستان ساوه در سال تحصيلي 
 پژوهش قصد دارد كه به ارزيابي يك مدل مفهومي از فرايند يادگيري  ايناز آنجا كه. باشد مي

مطالعه،  مورد يي در جامعهگروهرو به دليل فراگير نبودن روش يادگيري   از اين،ي بپردازدگروه
ها به انجام كار   تحصيلي مدنظر قرار گرفتند كه دانشجويان در آنگوناگونهايي از مقاطع  كالس
 يريگ  روش نمونهراه نفر از دانشجويان اين دانشگاه از 191 تعداد ، پرداخته باشند لذايگروه

  . قضاوتي انتخاب شدند - هدفمند
  

  ها  گردآوري دادهابزار
 بود كه پرسش 44محقق ساخته حاوي  يپرسشنامه هادادهآوري  گرد ابزار پژوهشدر اين     
 ي و تهيهپژوهش ادبيات يپس از مطالعه .تنظيم شدند) طيف ليكرت(اي   گزينه5صورت مقياس  به

 متخصصان، پرسشنامه يبه وسيلهييد روايي آن ٔ تدوين شد و پس از تاهاپرسشچهارچوب نظري، 
 آماري مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالي پرسشنامه يز جامعه نفري ا30اي  اوليه در نمونه

 با كل محاسبه و هاپرسش همبستگي هر يك از ،چنينهم.  مرتفع گرددهاپرسشو نامفهوم بودن 
 گروهبراي ساختار و زمينه  كرونباخ آلفاي  ضريب، نامناسب حذف شده و در نهايتهايپرسش

شامل امنيت رواني، ( گروه، باورهاي 72/0برابر با ) پشتيباني همتاشامل هدف، پشتيباني استاد و (
شامل شناخت ( يگروه، رفتارهاي يادگيري 78/0) وابستگي متقابل، توان گروهي و انسجام وظيفه

ريزي، نظارت و  هاي برنامه شامل استراتژي(  ، فراشناخت70/0)مشترك دوجانبه و توان واكنشي
 72/0برابر با ) گروهشامل عملكرد، يادگيري و تداوم حيات ( گروه، و اثربخشي 71/0) ارزشيابي

  . محاسبه گرديد
  

  ها  تجزيه و تحليل دادهي شيوه
 از جداول توزيع فراواني، درصد و نمودار براي يفيها، در سطح آمار توص آوري داده گردپس از     

 ها در داده ليل استنباطيون براي تحيل رگرسيها و سپس تحل هاي آزمودني تحليل توصيفي پاسخ
افزار ليزرل  ارزيابي مدل و تعيين برازش آن با نرم.  استفاده شدپژوهش هاي فرضيه با ارتباط

LISRELافزار   و نيز تحليل مسير با استفاده از نرمSPSSصورت گرفت  .  
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69 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

   پژوهشيها افتهي
  هاهآزمون فرضي: نخستبخش     
  . رابطه وجود داردگروه با باورهاي گروه يهنين ساختار و زمي ب:ي نخستهيفرض    
 از گروه ينهي متغير ساختار و زمراه از گروه ي متغير باورهاهايهبمنظور پيش بيني تغييرات نمر    

  .رگرسيون دو متغيره استفاده شده است
  

  گروه ي و باورهاگروه ينهيهاي كلي و ضرايب رگرسيوني ساختار و زم كننده  مشخص- 1 جدول
  R  2R   رگرسيونمدل

2R تعديل 
  شده

F  سطح
  معناداري

1  635/0 403/0 400/0 499/127  000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 000/0 235/5 - 416/2 650/12 ضريب ثابت

نه يساختار و زم
 گروه

759/0 067/0 635/0 292/11 000/0 

ن ي مثبت بيبر وجود رابطه  ي مبني نخستهيداري باال فرض معني  و سطح باالبا توجه به جدول     
 بر حسب گروه يزان باورهاي مينيب شي پير براي زيوني رگرسيشود و معادله يرفته مير پذيدو متغ

  :شود م ميي تنظگروه ينهيساختار و زم
گروه يباورها = 650/12) + 759/0 (گروه ينهي ساختار و زم  

  . رابطه وجود دارديگروه يريادگي ي با رفتارهاگروهنه ين ساختار و زمي ب: دوميهيفرض    
نه ي ساختار و زمراه از يگروه يريادگي ي متغير رفتارهاهايهبيني تغييرات نمر بمنظور پيش    

  . از رگرسيون دو متغيره استفاده شده استگروه
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 و رفتارهاي يادگيري گروهنه يهاي كلي و ضرايب رگرسيوني ساختار و زم كننده  مشخص- 2جدول
  يگروه

  R  2R  مدل رگرسيون
2R تعديل 

  شده

F  سطح
  معناداري

1  468/0 219/0 215/0 027/53000/0 

 خطاي  ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

184/12 ضريب ثابت  879/1  - 484/6  000/0  

نه يساختار و زم
 گروه

381/0  052/0  468/0  282/7  000/0  

 ي نخستهي فرض،نيبنابرا. باشد ير مين دو متغيان ايم مي مستقيانگر وجود رابطهي ب2جدول     
ر را ي زيوني رگرسيتوان معادله يم. شود يرفته مير پذين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه يمبن
: م كردي تنظگروه ينهي برحسب ساختار و زميگروه يريادگي يزان رفتارهاي مينيب شي پيبرا

  يگروه يريادگي يرفتارها = 184/12) + 381/0 (گروه ينهيساختار و زم
  . دارد رابطه وجودگروه با فراشناخت گروه ينهين ساختار و زمي ب: سوميهيفرض    
 گروه ينهي متغير ساختار و زمراه از گروه متغير فراشناخت هايهبيني تغييرات نمر بمنظور پيش    

  .از رگرسيون دو متغيره استفاده شده است
  

  گروه و فراشناخت گروهنه يهاي كلي و ضرايب رگرسيوني ساختار و زم كننده  مشخص- 3جدول
 تعديل R  2R  2R  مدل رگرسيون

  شده

F  سطح
  معناداري

1  467/0 218/0 214/0 752/52000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 000/0 210/6 - 728/1 732/10 ضريب ثابت

نه يساختار و زم
 گروه

349/0 048/0 467/0 263/7 000/0 
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 ي نخستهي فرض،نيبنابرا. باشد ير مين دو متغيان ايم مي مستقينگر وجود رابطهاي ب3جدول    
توان معادله  يشود و م يرفته مي درصد پذ95ر با اطمينان ين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه  يمبن

: م كردي تنظگروهنه ي بر حسب ساختار و زمگروهزان فراشناخت ي مينيب شي پير را براي زيونيرگرس
  گروهفراشناخت  = 732/10) + 349/0( گروهنه يتار و زمساخ

  . رابطه وجود داردگروه با فراشناخت گروه ين باورهاي ب: چهارميهيفرض    
 از گروه متغير باورهاي راه از گروه متغير فراشناخت هايهبيني تغييرات نمر بمنظور پيش    

  .رگرسيون دو متغيره استفاده شده است
  

  گروه و فراشناخت گروههاي كلي و ضرايب رگرسيوني باورهاي  ندهكن مشخص - 4جدول
  R  2R  مدل رگرسيون

2R تعديل 
  شده

F  سطح
  معناداري

1  588/0 345/0 342/0 754/99000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

ثابتضريب   582/8 477/1 - 809/5 000/0 

گروهباورهاي   367/0 037/0 588/0 988/9 000/0 

 ي مبني نخستهي فرض،نيبنابرا. استر ين دو متغيان ايم مي مستقيانگر وجود رابطهي ب4جدول     
براساس اين جدول . شود يرفته مي درصد پذ95ر با اطمينان ين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه 
 گروه بر حسب باورهاي گروهزان فراشناخت ي مينيب شي پير را براي زيوني رگرسيان معادلهتو يم

  فراشناخت = 582/8) + 367/0 (گروه يباورها: م كرديتنظ
  . رابطه وجود دارديگروه يريادگي ي با رفتارهاگروهن فراشناخت ي ب: پنجميهيفرض    
 متغير فراشناخت راه از يگروه يريادگي يفتارها متغير رهايهبمنظور پيش بيني تغييرات نمر    

  . از رگرسيون دو متغيره استفاده شده استگروه
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 و رفتارهاي يادگيري گروههاي كلي و ضرايب رگرسيوني فراشناخت  كننده  مشخص- 5جدول
  يگروه

  R  2R  مدل رگرسيون
2R تعديل 

  شده

F  سطح
  معناداري

1  569/0 324/0 320/0 599/90000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 000/0 438/7 - 529/1 376/11 ضريب ثابت

گروهفراشناخت   619/0 065/0 569/0 518/9 000/0 

انگر وجود يدار و ب ني مع05/0دهد كه همبستگي بين دو متغير در سطح   نشان مي5جدول      
 يبر وجود رابطه  ي مبني نخستهي فرض،نيبنابرا. باشد ير مين دو متغيان ايم مي مستقيرابطه

زان ي مينيب شي پير را براي زيوني رگرسيتوان معادله يم. شود يرفته مير پذين دو متغيمثبت ب
  : م كردي تنظگروه بر حسب فراشناخت يگروه يريادگي يرفتارها

  يگروه يريادگي يرفتارها = 376/11) + 619/0 (گروهراشناخت ف    
  . رابطه وجود داردگروه ي با اثربخشيگروه يريادگي ين رفتارهاي ب: ششميهيفرض    
 يريادگي ي متغير رفتارهاراه از گروه ي متغير اثربخشهايهبيني تغييرات نمر بمنظور پيش    

  . است از رگرسيون دو متغيره استفاده شدهيگروه
  

ي و اثربخشي گروههاي كلي و ضرايب رگرسيوني رفتارهاي يادگيري  كننده  مشخص- 6جدول
  گروه

  R  2R  مدل رگرسيون
2R تعديل 

  شده

F  سطح
  معناداري

1  561/0 314/0 311/0 694/86000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  دارداستان

    t  بتاي استاندارد

 000/0 336/4 - 756/1 615/7 ضريب ثابت

 يريادگي يرفتارها
يگروه  

626/0 067/0 561/0 311/9 000/0 
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ن رقم يدار و چون ا  معني05/0دهد كه همبستگي بين دو متغير در سطح   نشان مي6جدول     
 ي نخستهي فرض،نيبنابرا. باشد ير مين دو متغيان ايم مي مستقيانگر وجود رابطهيمثبت بوده ب

 يتوان معادله يبراساس اين جدول م. شود يرفته مير پذين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه  يمبن
م ي تنظيگروه يريادگي ي برحسب رفتارهاگروه يزان اثربخشي مينيب شي پير را براي زيونيرگرس
  گروه ياثربخش = 615/7) + 626/0 (يگروه يريادگي يرفتارها: كرد
  . رابطه وجود داردگروه ي با اثربخشگروه ين باورهاي ب: هفتميهيفرض    
 از گروه ي متغير باورهاراه از گروه ي متغير اثربخشهايهبيني تغييرات نمر بمنظور پيش    

  .رگرسيون دو متغيره استفاده شده است
  

  گروه و اثربخشي گروههاي كلي و ضرايب باورهاي  كننده  مشخص- 7 جدول
  R  2R  مدل رگرسيون

2R تعديل 
  شده

F  سطح
  معناداري

1  695/0 483/0 481/0 813/176000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 000/0 754/1 - 595/1 799/2 ضريب ثابت

 000/0 297/13 695/0 040/0 528/0  گروهباورهاي 

با توجه . شود يرفته مير پذين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه  يمبني نخست هي فرض،نيبنابرا    
 يبه وسيله گروه يرات اثربخشيي درصد از تغ48  حدود =R2 483/0ن ييب تعيبه مقدار ضر

زان ي مينيب شي پي زير برايوني رگرسي معادله7براساس جدول . ن استيي قابل تبگروه يباورها
  : شود  تنظيم ميگروه ي برحسب باورهاگروه ياثربخش

  گروه ياثربخش = 799/2) + 528/0 (گروه يباورها    
  . رابطه وجود داردگروه ي با اثربخشگروهن فراشناخت ي ب: هشتميهيفرض    
 از گروهر فراشناخت  متغيراه از گروه ي متغير اثربخشهايهبيني تغييرات نمر منظور پيش    ب

  .رگرسيون دو متغيره استفاده شده است
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  گروه و اثربخشي گروههاي كلي و ضرايب رگرسيوني فراشناخت  كننده  مشخص- 8جدول
  R  2R  مدل رگرسيون

2R تعديل 
  شده

F  سطح
  معناداري

1  555/0 308/0 305/0 284/84000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 000/0 688/7 - 728/1 103/8 ضريب ثابت

گروهفراشناخت   675/0 074/0 555/0 181/9 000/0 

 05/0 و در سطح 555/0ر ين دو متغين اي بيب همبستگيدهد كه ضر ي نشان م8جدول     
رفته ير پذين دو متغي مثبت بيبر وجود رابطه  يمبن نخست يهي فرض،نيبنابرا. دار است يمعن
 برحسب گروه يزان اثربخشي مينيب شي زير را براي پيوني رگرسيتوان معادله  مي،لذا. شود يم

  گروه ياثربخش = 103/8)+ 675/0( گروهفراشناخت : فراشناخت تنظيم كرد
 منجر به  گروه و باورهاي گروه ينهيم در تعامل با ساختار و زگروه فراشناخت : نهميهيفرض    

 .شود ي ميگروهرفتارهاي يادگيري 
  .استفاده شده است Enter) و با روش( از رگرسيون چند متغيره ي باالهيبمنظور آزمون فرض    
  

بين بر رفتارهاي  هاي كلي و ضرايب رگرسيوني هر يك از متغيرهاي پيش كننده مشخص - 9جدول
  يگروهيادگيري 

  R  2R  سيونمدل رگر
2R تعديل 

  شده

F  سطح
  معناداري

1  702/0 493/0 485/0 573/60000/0 

خطاي   ضرايب رگرسيون  
  استاندارد

    t  بتاي استاندارد

 005/0 865/2 - 700/1 871/4 عدد ثابت

گروهفراشناخت   290/0 071/0 266/0 093/4 000/0 

نه يساختار و زم
 گروه

027/0  055/0  034/0 494/0  622/0  

گروه يباورها  332/0  051/0  488/0  555/6  000/0  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

75 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

به ي گروه درصد از واريانس متغير رفتارهاي يادگيري 49 مشخص شد كه اين پژوهشدر     
 05/0 در سطح  Fكه مقداربا توجه به اين. گردد بين تبيين مي  مجموع متغيرهاي پيشيوسيله

رفتارهاي ( ر مالكيرات متغييبين قادرند تغ  پيشيرهايتوان گفت كه متغ مياست،معنادار 
  .ن كنندييرا تب) يگروهيادگيري 

ي معنادار گروهز بر رفتارهاي يادگيري ي نگروه ينهي ساختار و زمي رابطهباال،براساس جدول     
 488/0، گروه يار باورهاير در انحراف معييواحد تغ هر يدهند كه به ازا ب بتا نشان مييضرا. نشد

ار ير در انحراف معيي هر واحد تغيي و به ازاگروهار رفتارهاي يادگيري ير در انحراف معييواحد تغ
د و از يآ يي بوجود مگروهار رفتارهاي يادگيري ير در انحراف معيي واحد تغ266/0، گروهفراشناخت 

  .باشد ينده ميم و از نوع افزايصورت مستق ر بهيي است، تغها مثبت ن رابطهيجا كه جهت ا آن
 و رفتارهاي گروه، باورهاي گروه ينهي در تعامل با ساختار و زمگروه فراشناخت : دهميهيفرض    

 .شود  ميگروهي منجر به اثربخشي گروهيادگيري 
  .استفاده شده است Enter) و با روش( از رگرسيون چند متغيره باال يهيبمنظور آزمون فرض    
  

بين بر اثربخشي  هاي كلي و ضرايب رگرسيوني هر يك از متغيرهاي پيش كننده  مشخص-10جدول
  گروه

  R  2R  مدل رگرسيون
2R تعديل 

  شده

F  سطح
  معناداري

1  728/0 530/0 520/0 540/52000/0 

ضرايب   
  رسيونرگ

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
  استاندارد

t    

 419/0-811/0 - 872/1 -518/1 عدد ثابت
گروهفراشناخت   216/0 080/0 178/0 715/2 007/0 
نه يساختار و زم
 گروه

104/0  060/0  115/0 747/1  082/0  

گروه يباورها  338/0  061/0  445/0  582/5  000/0  
 يريادگي يرفتارها

يگروه  
122/0  079/0  109/0  548/1  123/0  
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 به وسيله ي گروه درصد از واريانس متغير اثربخشي 53 مشخص شد كه باالبراساس جدول     
 و رفتارهاي گروه، باورهاي گروهنه ي، ساختار و زمگروهفراشناخت (بين  مجموع متغيرهاي پيش

توان باشد مي معنادار مي05/0 كه در سطح  Fبا توجه به مقدار. گردد تبيين مي) يگروهيادگيري 
 باالبراساس جدول . ن كننديير وابسته را تبيرات متغييبين قادرند تغ  پيشيرهايگفت كه متغ

 گروه با اثربخشي يگروه يريادگي ي و رفتارهاگروه ينهي ساختار و زميتوان گفت رابطه يم
، گروه ير باورهااير در انحراف معيي هر واحد تغيدهند كه به ازا ب بتا نشان مييضرا. معنادار نشد

ر در يي هر واحد تغيد و به ازايآ يوجود  م  بهگروهار اثربخشي ير در انحراف معيي واحد تغ445/0
د و يآ ي بوجود مگروهار اثربخشي ير در انحراف معيي واحد تغ178/0، گروهار فراشناخت يانحراف مع

  .استنده ي از نوع افزام ويصورت مستق  ر بهييها مثبت است، تغ ن رابطهيجا كه جهت ا از آن
  

  آزمون مدل: بخش دوم
افزار ليزرل   با استفاده از نرمKnapp(2010) يبه وسيلهه شده يدر اين بخش، مدل مفهومي ارا   

، نسبت )2χ(1 معيارهاي مجذور كايراههاي مشاهده شده از  هاي برازندگي مدل با داده و شاخص
، شاخص خوبي برازندگي )GFI(2وبي برازندگي، شاخص خ)df/2χ(  آزادييمجذور كاي به درجه

. ارزيابي شده است) RMSEA(4و ريشه ميانگين مجذورات خطاي تقريب) AGFI(3تعديل يافته
 هايي كه   مدلچنينهم. باشد  برازش مناسب مدل ميي نشان دهنده5تر از  كوچكdf/2χوجود 

RMSEAادير برازش ضعيفي دارند و مق،باشدتر  يا بيش1/0ها در آن GFI و AGFI نيز بايد 
جا كه اما از آن، )Hooman,2009(  باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود9/0تر از برابر يا بزرگ

 هم نقش متغير ياد شدهي و اثربخشي در مدل گروه، رفتارهاي يادگيري گروهمتغيرهاي باورهاي 
 دوطرفه وجود دارد، ييگر رابطهوابسته را دارند و بين اثربخشي و دو متغير دمتغير مستقل و هم 

 تواند پيكان دوسويه وجود داشته باشد چون در اين روش بين متغيرهاي وابسته نمي
)Hooman,2009(گيري مدنظر به صورت جداگانه مورد ارزيابي و تحليل قرار  هاي اندازه ، مدل

 .گيرندمي
 
  

                                                 
1 - Chi - square 
2 - Goodness of Fit Index 
3 - Adjusted Goodness of Fit Index 
4  - Root Mean Square Error of Approximation 
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فراشناخت و  گروه، يباورها علي ميان يابطهر
  يگروه يريادگي يرفتارها

و   گروه ينهيساختار و زم علي ميان يابطهر
  گروه يفراشناخت و اثربخش

 يباورها و گروه ينهيساختار و زم علي ميان يابطهر
  يگروه يريادگي يرفتارها و گروه

نرم افزار ليزرل در حالت با استفاده از متغيرهاي مدل  علي ميان يابطهر خروجي آزمون - 2شكل 
  يردا يمعن

 و ساختار يگروه يباورها و گروه ينهيساختار و زم نتايج اجراي مدل ساختاري ميان - 11جدول 
  يگروه يريادگي يرفتارها و گروهي نهيو زم

  نتيجه  t- value  (R)ضريب استاندارد  پژوهش يمدل اصل

  گروه ي  باورها← گروهنه يساختار و زم
  يهگرو يريادگي ي  رفتارها← گروهنه يساختار و زم

1/1  
99/0  

95/10  
26/8  

  قبول
  قبول

2χ = 76/31    df = 33  RMSEA = 083/0   GFI = 93/0    AGFI = 9/0  
 .دمي باشمعني دار  % 99 در سطح اطمينان t ارزش

  
  

  
  
  

  يگروه يريادگي ي و رفتارهاگروه ي، باورهاگروهن ساختار و زمينه ي مدل رابطه علي ب- 3شكل 
  
 در tدار بودن مقادير  و معني) 11جدول( هاي نرم افزار ليزرل ها و خروجي با توجه به شاخص    

ه يهاي ارا ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص توان گفت كه داده  مي، درصد99سطح اطمينان 
 مناسب است يمدل) 3شكل( شدهه ي اين موضوع هستند كه در مجموع مدل ارايدهنده شده نشان

   .باشند  اصطالح به خوبي با آن منطبق مي درهاي تجربي ادهو د
  

 مينه تيساختار و زم

يمي تيريادگي يرفتارها باورهاي تيم 
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 يفراشناخت و اثربخش و گروه ينهي نتايج اجراي مدل ساختاري ميان ساختار و زم- 12جدول 
  گروه

  نتيجه  t- value  (R)ضريب استاندارد  پژوهش يمدل اصل

    فراشناخت← گروهنه يساختار و زم
  ي اثربخش←فراشناخت

84/0  
91/0  

90/6  
14/5  

  قبول
  قبول

2χ =39/85    df = 33  RMSEA = 033/0   GFI = 96/0    AGFI = 93/0  
  .دمي باشمعني دار  % 99 در سطح اطمينان t ارزش

  
  
  
  
  
  
  

  گروه ي و فراشناخت و اثربخشگروه ينهين ساختار و زمي علي بي مدل رابطه- 4شكل
 در سطح اطمينان tدار بودن مقادير  هاي نرم افزار ليزرل و معني يها و خروج با توجه به شاخص    
ه يهاي ارا ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص توان گفت كه داده مي) 12جدول ( درصد 99

  . استي مناسب مدل)4شكل( شدهه ي اين موضوع هستند كه در مجموع مدل ارايدهنده شده نشان
  

 يفراشناخت و اثربخش و گروه ينهياختاري ميان ساختار و زم نتايج اجراي مدل س - 13جدول 
  گروه

  پژوهش يمدل اصل
  ضريب استاندارد

(R)  
 

t- value  
 
  نتيجه

    فراشناخت← گروه يباورها
  يگروه يريادگي ي رفتارها←فراشناخت

96/0  
11/1  

82/7  
66/6  

  قبول
  قبول

2χ =61/97  df = 25 RMSEA = 088/0   GFI = 93/0    AGFI = 90/0  
  .دمي باشمعني دار  % 99 در سطح اطمينان t ارزش

 تيم ساختار و زمينه

 فراشناخت

 ي تيماثربخش
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  يگروه يريادگي ي، فراشناخت و رفتارهاگروه ي مدل رابطه علي بين باورها- 5شكل
  

 درصد 99 در سطح اطمينان tدار بودن مقادير  هاي نرم افزار ليزرل و معني ها و خروجي شاخص    
ه شده يهاي ارا ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخص ه دادهنشان داد ك )13جدول (

   . مناسب استي مدل)5شكل( شدهه ي اين موضوع هستند كه در مجموع مدل ارايدهنده نشان
  

   SPSSافزار  نتايج تحليل مسير با استفاده از نرم: بخش سوم
براي انجام امل اجرا نشد،  كيه گونه بLISRELافزار   در نرمپژوهشاز آنجا كه مدل مفهومي     

تمامي متغيرهاي  و  استفادهSPSSافزار  از نرم گروهعوامل اثرگذار بر اثربخشي  مسيرتحليل 
، »گروه يباورها«، »گروه ينهيساختار و زم «يرهايمتغ. مستقل به برنامه رگرسيوني معرفي شدند

 شدند و ي مستقل معرفيرهايعنوان متغ به» گروهفراشناخت «و » يگروه يريادگي يرفتارها«
 نشان داده شده 10گونه كه در جدول  همان. است» گروه ياثربخش« اصلي و نهايي يمتغير وابسته

صورت مستقيم ه  و سپس فراشناخت بگروهداري باورهاي  است، با توجه به ضرايب بتا و سطح معني
  . رابطه دارندگروهو افزاينده با اثربخشي 

 Enter از رگرسيون چند متغيره و با روش گروهامل موثر بر باورهاي سپس بمنظور شناسايي عو    
  .استفاده شد

ثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر باورهاي ٔ و جهت تامقدارهاي آماري و  كننده  مشخص- 14جدول
  گروه

   تعديل شدهt  p 2R  بتاي استاندارد  
   300/0 040/1 - عدد ثابت

گروهنه يساختار و زم  362/0 665/6 000/0   
گروهفراشناخت   201/0 446/3  001/0    

يگروهرفتارهاي يادگيري   383/0  555/6  000/0    
       596/0  

 يي، ساختار و زمينهگروهتوان گفت كه متغيرهاي رفتارهاي يادگيري   ميباالبراساس جدول     
 ايجاد گروهرين تغيير مستقيم و افزاينده را در متغير باورهاي ت و فراشناخت به ترتيب بيشگروه
  .كنند مي

 باورهاي تيم  فراشناخت يمي تيريادگي يرفتارها
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ي گروهسپس از آزمون رگرسيون چند متغيره براي شناسايي عوامل موثر بر رفتارهاي يادگيري     
  .استفاده شد
ثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر ٔ و جهت تامقدارهاي آماري و  كننده  مشخص- 15جدول

  يگروهيري رفتارهاي يادگ
   تعديل شدهt  p 2R  بتاي استاندارد  

   000/0 760/3 - عدد ثابت
   000/0 970/3 259/0  گروهنه يساختار و زم

گروهفراشناخت   448/0 884/6  000/0    
       370/0  

   و فراشناخت بهگروه ير و زمينه ساختا(Sig<0.05)داري  با توجه به ضرايب بتا و سطح معني    
  . ي رابطه دارندگروه مستقيم و افزاينده با رفتارهاي يادگيري يگونه
 را به عنوان يك متغير كليدي و واسط معرفي و نشان گروه ينتايج تحليل مسير متغير باورها    
ثير پذيرفته و بر ي تأگروه رفتارهاي يادگيري بويژه از ساير متغيرها و گروهدهد كه باورهاي  مي

كه شود مي پيشنهاد نوينيهاي تحليل مسير مدل   براساس يافته،لذا. گذارد تأثير مي گروه ياثربخش
  . نشان داده شده است6در شكل 

  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
  
  

  تحليل مسير عوامل موثر بر يادگيري - 6شكل
  

  . زير آمده استنتايج آثار مستقيم و غير مستقيم ساير متغيرها روي اثربخشي در جدول    
  

362/0 

448/0 

259/0 383/0 

178/0 

201/0 

445/0 

 مي تياثربخش

ميفراشناخت ت

نه يساختار و زم
 ميت

رفتارهاي 
  يادگيري تيمي

 مي تيباورها
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  گروه ي مستقل بر اثربخشيرهايم متغير مستقيم و غير مستقي تأث- 14جدول
  اثر كل  ميرمستقياثر غ  مياثر مستق  ر وابستهيمتغ  ر  مستقليمتغ

  445/0  -  445/0  گروه يباورها
  343/0  165/0  178/0  فراشناخت

 يريادگي يرفتارها
  يگروه

-  170/0  170/0  

  گروهنه يختار و زمسا

  گروه ياثربخش

-  205/0  205/0  
 

 گيري بحث و نتيجه
 و ارزيابي آن Knapp(2010) يگروهند يادگيري ياين پژوهش با تمركز روي مدل مفهومي فرا    

 چگونگي و گروهي و اثربخشي گروهدر دانشجويان عوامل شناختي و اجتماعي محرك يادگيري 
، هدف، گروه ياندازه( گروه يه شامل ساختار و زمينهارتباط اين عوامل را مورد بررسي قرار داد ك

 توان  وامنيت رواني، وابستگي متقابل، انسجام وظيفه( گروه، باورهاي )پشتيباني استاد و همتا
و ) شناخت مشترك دوجانبه و توان واكنشي( يگروه، فراشناخت، رفتارهاي يادگيري )گروهي

باشند و يك گام اوليه را در جهت  مي) گروهات عملكرد، يادگيري و تداوم حي( گروهاثربخشي 
  .دارد پذيري اين مدل برمي كاربست

. ييد قرار دادٔهاي پژوهش را مورد تا  فرضيه از فرضيه8هاي انجام شده  نتايج در توافق با پژوهش    
 را  گاميگروه و باورهاي گروه ي ساختار و زمينهميان يبر وجود رابطه   مبنينخست ينتايج فرضيه

دارد كه نشان داد ساختار و  رمي ب)Edmonson,1999 ( گسترش مدل پيشنهاديراستايدر 
 Schepers et (دهد و با نتايج  توسعه ميگروه پشتيبان، امنيت رواني را در يزمينه

al.,2008(كنند استاد و همتايان براي   دانشجوياني كه احساس مي،زعم ايشان  به.همخواني دارد
كس از نظر يابند و هيچ تر مي  خود را امنيشوند، محيط مطالعه ارزش قايل ميها  مشاركت آن

 گروهكه اعضاي   انسجام گروهي باالتر است و زماني،كند و بدين ترتيب اجتماعي احساس انزوا نمي
 اين ابهام وظيفه و ابهامات ميان فردي را كاهش ،ديدگاه كمك كننده به يكديگر داشته باشند

  ).Stamper & Johlke, 2003; cited in Schepers et al., 2008( دهد مي
 و رفتارهاي گروه ي بين ساختار و زمينهي شواهدي را براي رابطه3 و 2هاي  نتايج فرضيه    

 McCarthy( و)Kayes et al, 2005 (كند كه نظريات ي و فراشناخت فراهم ميگروهيادگيري 
& Garavan,2008(ها را بمنظور هگرورت ايجاد شرايط الزم براي  ضرووكند  ييد مئ را تا
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 يا با پشتيباني الزم جهت بازتاب فعال دربارهههگروي و تجهيز گروهمشاركت موثر در يادگيري 
  .كنند كيد مئ عمليات خود را تاينحوه
 و گروه توصيف شد، نتايج شواهدي را براي رابطه بين باورهاي 4  يكه در فرضيه چنان    

) Kayes et al., 2005( كند كه با توجه به نظرات مطرح شده در ادبيات فراهم ميفراشناخت 
دهد تا براي   اجازه ميگروه ميان فردي با خلق يك فضاي گفتگو به اعضاي ي زمينهيباورها درباره

هاي خود   تجربهيريزي و بر روند كار نظارت كنند و آزادانه درباره  برنامهگروهدنبال كردن هدف 
 پژوهش همسو با نتايج ،شود  توصيف مي5 يكه در فرضيه گو كنند و چنانگفت

Chalmers(2009)ها، ساختارها و  ها، فرايندها، روتين  نگرشي فراشناخت با ايجاد آگاهي درباره
گري   را هدايت و به پرسشگروهكند كه مسير   فراهم ميگروههنجارها نوعي شناخت جمعي را در 

 & McCarthy(كند ها با توجه به شرايط كمك مي  و تغيير و تطبيق آنوهگر مفروضات يدرباره
Garavan,2008(، نمايد ي را تحريك ميگروه يعني در واقع رفتارهاي يادگيري   .  

 و گروهي، باورهاي گروه بين رفتارهاي يادگيري يبر وجود رابطه   ديگر مبنييسه فرضيه    
 نقش رفتارهاي يادگيري 6 يفرضيه. ييد قرار گرفتٔمورد تا نيز گروه با اثربخشي گروهفراشناخت 

 Van den Bossche (پيش از اين. دهد ها نشان مي هگروي را در تبيين اثربخشي گروه
et,2006( شناخت مشترك دوجانبه قرار يثير توسعهٔ تحت تاگروه نشان دادند كه اثربخشي 

 & McCarthy يچنين، نظريههم. باشد يي مگروهاي از رفتارهاي يادگيري  گيرد كه نتيجه مي
Garavan(2008) به اثربخشي ،تواند عملكرد را افزايش دهد ها مي هگرو را كه توان واكنشي در 

 .)Ortega et al,2010(و ) Edmonson, 1999 (اين، برافزون . بسط داده و تحقق بخشيد
تاب دادن، بحث در مورد خطاها ي مثل پرسيدن سئوال، بازگروهنشان دادند كه رفتارهاي يادگيري 

  . دهند  را افزايش ميگروهعملكرد و اثربخشي  ...)و 
  . دهند  را افزايش ميگروه اثربخشي گروه باورهاي ، توصيف شد7 يكه در فرضيه چنان    

 ، توان گروهي)Wageman,1995( اند كه وابستگي متقابل  نشان دادهگوناگون هايپژوهش
)Van den Bossche et al.,2006 و Chang et al.,2006 (و انسجام وظيفه )Van den 

Bossche et al.,2006 ; Chang et al.,2006 و Ansari et al.,2008 ( عملكرد يا
كند كه يك مجموعه از  ييد مئ تا7 ي نتايج فرضيه،بنابراين. دهند  را افزايش ميگروهاثربخشي 
توانند   انسجام وظيفه، توان گروهي مي وابل شامل امنيت رواني، وابستگي متقگروهباورهاي 
  . را افزايش دهندگروهاثربخشي 
ييد ٔ تاگروه و اثربخشي گروهبر وجود رابطه بين فراشناخت   مبني8 ي فرضيه،اين بر     افزون 

 با سهولت  راكند كه فرايندهاي يادگيري خود  كمك ميگروهشود چون فراشناخت به اعضاي  مي
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هند و با خودكنترلي و ارزيابي از خود بحث و گفتگو نموده و افكار و رفتارهاي تري بازتاب دبيش
گيرند كه   به اين ترتيب ياد مي.)Chalmers,2009( خود را با ديگر اعضاي گروه مقايسه كنند

 ها را شناسايي و به انتظارات عملكردي برسند چگونه تعامالت خود را افزايش دهند، فرصت
)McCarthy & Garavan,2008(.  

 يبا توجه به نتايج رگرسيون چند متغيره مشخص شد كه از بين متغيرهاي ساختار و زمينه    
ي گروه و فراشناخت رفتارهاي يادگيري گروه، متغيرهاي باورهاي گروه، فراشناخت و باورهاي گروه

. معنادار نشدي گروه با رفتارهاي يادگيري گروه ي ساختار و زمينهيبيني كردند و رابطه را پيش
 و رفتارهاي گروه، باورهاي گروه، فراشناخت گروه ي تعاملي بين ساختار و زمينهي رابطه،چنينهم

 گروه و فراشناخت را در اثربخشي گروه، نقش مهم باورهاي گروهي با اثربخشي گروهيادگيري 
 ضريب اثر باالي ودبا وجي گروه و رفتارهاي يادگيري گروه يحذف اثر ساختار و زمينه. آشكار كرد

خاطر اثر روي   بهگروهها روي اثربخشي  كند كه آثار آن  بر اين داللت ميگروه اثربخشي برآن 
ي با گروه و رفتارهاي يادگيري گروه يباشد چرا كه همبستگي ساختار و زمينه  ميگروهباورهاي 
  . باشند  ميگروهها با اثربخشي  تر از همبستگي آن  قويگروهباورهاي 

گيري ليزرل، مدل مفهومي  از اين گذشته، با توجه به نتايج محاسبات و نمودارهاي اندازه    
Knapp(2010)صورت تفكيك شده و جداگانه از برازش   و مسيرهاي موجود در آن، صرفاً به
 و با رفتارهاي گروه با باورهاي گروه ي علي بين ساختار و زمينهي رابطه،لذا. ندمناسب برخوردار ا

 گروه، فراشناخت و اثربخشي گروه ي علي ميان ساختار و زمينهي رابطه،چنيني، همگروهدگيري يا
 روي فراشناخت و اثر فراشناخت روي گروه اثر باورهاي بيانگر نتايج ،بر اينافزون . ييد شدٔتا

ي گروهندهاي يادگيري يباشد و بر نقش ميانجي فراشناخت در فرا ي ميگروهرفتارهاي يادگيري 
  .كند كيد مئتا

صورت جداگانه در   به دليل وجود روابط دوطرفه در آن بهKnapp(2010)كه مدل  جايي از آن    
 از روش گروه مورد ارزيابي قرار گرفت، آزمون آثار همزمان متغيرها روي اثربخشي Lisrelافزار  نرم

غيرها با توجه به وضعيت  صورت گرفت كه روابط اين متSPSSافزار  تحليل مسير با استفاده از نرم
 و گروهموجود مورد بررسي قرار گرفت و يك مدل جديد را پيشنهاد كرد كه در آن باورهاي 

 به عنوان متغير گروهبين اثر مستقيم روي اثربخشي   به عنوان متغيرهاي پيشگروهفراشناخت 
 و رفتارهاي يادگيري هگروكند ساختار و زمينه  ييد مئ تا10 يكه نتايج فرضيه  و چناندارندمالك 
عنوان يك متغير   بهگروهباورهاي . باشند  ميگروهي داراي اثر غيرمستقيم روي اثربخشي گروه

گذارند و  ثير مئ تاگروهكليدي شناخته شد كه ساير متغيرها به واسطه اين متغير روي اثربخشي 
 گروههاي  محصول تجربهكند كه اين متغيرها  ييد مئ را تاMarks et al. (2001)ي  اين نظريه
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 ،چنينهم. كنند ندها و نتايج تغيير ميي، دروندادها، فراگروهعنوان تابعي از زمينه  هستند و به
Kayes et al.(2005) هم  گيرند كه به  در مراحل آخر توسعه ياد ميگروه كه اعضاي بر اين باورند

 و به يكديگر اعتماد كنند و يك وابسته شوند، در عملكرد بدون درجات باالي انسجام درگير شوند
   ).344ص( فضاي قابل تحمل از امنيت رواني را حفظ كنند

 تنها با كنار هم قرار گروهي و اثربخشي گروهرفته، نتايج حاكي از آن است كه يادگيري  همروي    
ميزي باهم آ  موفقيتي گونه  بهگروهكه اعضاي   بلكه براي اينافتد ها اتفاق نمي هگرودادن افراد در 

شامل امنيت رواني، توان ( گروهفردي   هاي حياتي زمينه ميان كار كنند، الزم است كه جنبه
 خوب طراحي ييك ساختار و زمينه. نظر گرفته شوند در) گروهي، انسجام وظيفه، وابستگي متقابل

ارهاي ندهاي پشتيبان به حضور افراد در رفتي همياري شامل هدف و فرايشده و برانگيزاننده
 خود موجب ي كه به نوبهگروهندهاي فراشناختي و تحكيم و تحريك باورهاي يي، فراگروهيادگيري 

اساتيد بايد به ملزومات اساسي براي پرورش باورها و . كند شوند كمك مي  ميگروهتر اثربخشي بيش
 توجه كنند ،دهند ي را ترويج ميگروهندهاي ميان فردي و فراشناختي كه يادگيري و اثربخشي يفرا

 بايد آموزش ،ندها برآيندي اين باورها و فرايكه دانشجويان ياد بگيرند كه چگونه از عهده و براي اين
زعم  كه به اينبويژه. ي باشدگروه از شروع كار پيش كار كالس يهاي الزم جزئي از برنامه مهارت

Schepers et al. (2008)ز باشد چون ممكن است تواند مشكل سا  تغيير نگرش دانشجويان مي
وضوح انجام آن سخت  هاي فرهنگي ميان فردي و سازماني باشد، كاري كه به مستلزم تغيير ارزش

  ).771ص( باشد مي
 به گروهشود كه اعضاي  دهد و سبب مي  كاهش ميگروههاي تدافعي را در  امنيت رواني واكنش    

 گروهبخش بر  رو، جوي لذت از اين. يرندجاي سرزنش به يكديگر كمك نموده و از اشتباهات ياد بگ
 نشان داد Edmonson(1999)كه  گري چنان  مثل مربيگروههاي رهبري  مهارت. حاكم شود

  . ها تقويت كند هگروتواند امنيت رواني را در  مي
 يبه وسيلهها دنبال كردن اهداف فردي  هگرواي اتالف وقت اجتماعي در  جا كه علت ريشهاز آن    

گري بايد يك ساختار  ، اساتيد ضمن آموزش و مربي)Kayes et al., 2005( باشد  ميگروهاعضاي 
 را گروه پاداش مناسب را طراحي نمايند كه وابستگي متقابل اعضاي يسامانهاي و يك  وظيفه

 مطالعات.  شودگروهتر اعضاي تضمين كند و مستلزم ارتباطات و همكاري بيش
)Wageman,1995 (د كه وابستگي متقابل وظيفه بيش از وظايف فردي منجر به ان نشان داده

شود و وابستگي متقابل نتيجه سبب  ارتباطات، كمك كردن و به اشتراك گذاردن اطالعات مي
 هردو منجر به حس مسئوليت ،هاي يكديگر پذيرا باشند و لذا ها و خواسته شود كه نسبت به ايده مي

  .شوند  ميگروهر مشترك و افزايش سطح تعامل هميارانه د
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 دهد  افزايش ميگروه را براي ترتيب دادن اثربخش فرايندهاي گروهتوان گروهي توانايي يك     
)Gully et al., 2002; cited in Van den Bossche et al.,2006(در واقع قضاوت  و 

هاي گروه  عاليت ف،از سوي ديگر. گيرد  خود در برمي هاي ها و مهارت  تواناييي را دربارهگروهاعضاي 
 متفاوت است و يك منبع كليدي براي يادگيري يمستلزم وجود انواع تخصص، دانش و تجربه

  . موثرتر خواهد بودگروه تنوع در ،لذا) McCarthy & Garavan,2008( فردي و جمعي است
روهي هاي گ پروژه. افتد ي اثربخش به خطر ميگروهاساساً بدون انسجام پتانسيل براي يادگيري     

 از پايان مهلت تعيين شده با عجله به هم وصل پيش كه شود گفته ميهاي انفرادي تجزيه به پروژه
هاي جغرافيايي هاي كاري يا خانوادگي و موقعيت شوند، بنابراين بايد موانع انسجام مانند برنامه مي

 توافق ،اين بر افزون ). Masselli, Ricketts & Martindale,2001( اعضا مدنظر قرار بگيرند
تواند به افزايش  دهي و تقسيم كار مي  سازمان،چنين اهداف و تعهد به آن، هميگروهي درباره

  . كمك نمايدگروهانسجام وظيفه در 
ترين ضريب اثر را روي باورهاي ي بيشگروهبين، رفتارهاي يادگيري  در بين متغيرهاي پيش    

 واكنش و نيز توانايي گروه ي يكديگر و وظيفهدهد شناخت افراد از  دارد كه نشان ميگروه
 را تقويت گروهگري، باورهاي   انتقاد پذيري و پرسشيروحيهي واسطه دادن به شرايط به نشان
ي گروه نيز بر رفتارهاي يادگيري گروه و فراشناخت گروه ياز سوي ديگر، ساختار و زمينه. كند مي

ترش فضاي تعامل و گفتگو و درگير شدن در تفكر  گس،توان نتيجه گرفت گذارند كه مي اثر مي
تواند در  هاي فراشناختي مي  چهره به چهره و آموزش مهارتهايهفراشناختي مثل برگزاري جلس

  . مطلوب كمك نمايدييابي به نتيجهدست
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