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 تبیین نقش یادگیری مشارکتی در ارتقای مهارتهای اجتماعی،خودکارآمدی تحصیلی و

 عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی  دختر دانشگاه آزاد واحد تبریز در سال

 95-96تحصیلی

 2مریم همتی,  1النازالسادات محب یثرب

 

 

 چکیده  

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش يادگيري مشاركتي بر مهارتهاي اجتماعي ، خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي دانشجويان كارشناسي 

، دانشجويان دختر كارشناسي مشغول به تحصيل دانشگاه آزاد تبريز د. بدين منظور از جامعه آماري دختر دانشگاه آزاد واحد تبريز بو

هاي ها پرسشنامهاي و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. آزمودنياي چند مرحلهگيري خوشهصورت نمونهنفر به 390اي به تعداد نمونه

-آمدي شررو همکاران و مقياس مهارتهاي اجتماعي ماتسون را تکميل نمودند. دادهيادگيري مشاركتي مقيمي و رمضان ، مقياس خودكار

تجزيه و تحليل شد. نتايج  spss19هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون تک متغيره در هاي به دست آمده با استفاده از روش

( ولي يادگيري مشاركتي p<05/0مثبت معنادار داشته) پژوهش نشان داد كه متغير يادگيري مشاركتي و  متغير مهارتهاي اجتماعي رابطه

(. همچنين نتايج رگرسيون نشان داد كه متغير يادگيري مشاركتي <05/0pبا   خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي رابطه معناداري ندارد)

يادگيري مشاركتي باالتري دارند، از توان گفت: افرادي كه بيني كند. بر اساس نتايج ميتواند خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي را پيشنمي

 مهارتهاي اجتماعي باالتري برخوردارند، ولي در ارتباط با خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي چنين رابطه اي وجود ندارد .

  يادگيري مشاركتي ، مهارت اجتماعي ، خودكارآمدي ، عملکرد تحصيلي : کلید واژه ها
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Abstract 

The aimed of this study was examined the role of collaborative learning social skills, self-efficacy and 

academic performance Bachelor Girl Azad University of Tabriz. For this purpose, the population of 

undergraduate students studying Azad University of Tabriz, multi-stage cluster sampling Nodal 

sample of 390 was selected based on Morgan table. Subjects collaborative learning questionnaires 

resident of Ramadan, al-efficacy scale and scale completed Matson social skills. Data obtained using 

Pearson correlation coefficient and simple regression analyzes were done in spss19. The results 

showed that cooperative learning and social skills variables had a significant positive correlation 

(p<0/05) but collaborative learning social skills, self-efficacy and academic performance is not a 

significant relationship (p>0/05). Analyses showed that participation can not learn social skills, self-

efficacy and academic performance is predicted. Based on the results, it can be said that people are 

more collaborative learning, higher social skills, self-efficacy and academic performance, but in 

connection with such relationship exists. 

Keywords: collaborative learning , social skills, self-efficacy , academic performance   
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 مقدمه

دريس مي شود ، در محيط مدرسه به يادگيري شيوه ي يادگيرندگان عالوه بر يادگيري مطالب و معلوماتي كه به صورت رسمي به آنها ت 

برقراري ارتباط با ديگران و ادراک ديدگاه هاي آنها مي پردازند .مشاركت دانش آموزان در فرايند يادگيري آن قدر مهم است كه بعضي از 

 راي ارزيابي معلمين مطرح نموده اندمتخصصين تعليم و تربيت ميزان مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي يادگيري را بعنوان مالكي ب

نظريه هاي جديد و پيشرفته يادگيري مشاركتي پژوهش گروهي عنوان مي دارد كه يادگيري وقتي موثر است كه يادگيرنده نقش اصلي را 

ر فعاليت هاي كالس داشته باشد . معلم بايد راهنما و جهت دهنده باشد و تالش نمايد تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بيشتر د

مشاركت دهد . مشاركت دادن دانش آموزان در فرايند يادگيري ، تنها منحصر به سوال كردن از آنها نيست بلکه معلم بايد دانش آموزان را 

 در همه ي مراحل تدريس اعم از شروع درس ، ارائه درس و خالصه كردن آن فعاالنه شركت دهد . 

(. در اكثر 1990، 3ستد كه رشد آنها مي تواند به عملکرد موثر و مفيد فرد در اجتماع كمک كند )ماتسونمهارتهاي اجتماعي، رفتارهايي ه

كودكان رشد مهارتهاي اجتماعي مناسب از طريق تعامل با والدين، خواهران و برداران، بستگان و همساالن و طي فرآيندي به نسبت آرام و 

 (. 1381ت، به نقل از يوسفي و خير، و اليو 4خود به خود صورت مي گيرد ) پوليس

شود. خودكارآمدي مفهومي است كه بواسطه آن تجربيات ، توانايي و تفکر افراد در يک مسير ادغام مي 2001به اعتقاد بندورا )

نايي فردي هاي انتظاري بطور مشترک داراي اين واقعيت هستند كه تمامي آنها، باورهايي در خصوص درک تواخودكارآمدي و ساير نگرش

است ، اما تفاوت آنها با خودكارآمدي در آن است كه خودكارآمدي ادراک قابليتهاي فردي به منظور دستيابي به عملکردها و نتايج 

 (.1996،  5باشد ، بنابراين خودكارآمدي از بابت باورهاي انتظاري متفاوت است. ) پاجريسموقعيت ديگر از پيش تعيين شده مي

آموزان در سطوح مختلف عملکرد، در گروههاي كوچک براي رسيدن به مشاركتي به يک روش آموزشي كه دانشاصطالح يادگيري 

كند بر مي گردد و دانش آموزان بهمان اندازه كه براي يادگيري خودشان مسئول هستند براي يادگيري اهداف مشترک فعاليت مي

 مي تأكيد كوچک گروههاي فعال عقايدبين برمبادله دربيان آموزي جرأت لگويباتأكيدبرا مشاركتي باشند . تدريسديگران نيز مسئول مي

ورشدتفکر  اجتماعي مهارتهاي درتقويت بلکه ميشود وتحصيل مدرسه به آموزان عالقه دانش افزايش موجب تنها نه تعامالت دراين .ورزد

 (. 1995، 6نيزتأثيردارد )گوكال آنان انتقادي

تايج متفاوت تحقيقات انجام گرفته و با در نظر گرفتن اين نکته كه پژوهش هاي صورت گرفته غالبا در حوزه با توجه به اين مطالب و ن  

دانش آموزي بوده و تحقيقات اندكي در ايران در اين زمينه در ارتباط با دانشجويان صورت گرفته است، پژوهش حاضر در نظر دارد با 
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شدن دروس در حوزه دانشگاهي ، به اين سوال جواب دهد كه آيا يادگيري مشاركتي با توجه به مسئله افزايش سن ، تجربه و تخصصي 

 مهارتهاي اجتماعي ، خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز رابطه دارد يا نه؟

هم زيستن را بخوبي تجربه كنند، به نظر مي  چنانچه بخواهيم فراگيران امروز را بعنوان نيروي كار آمد آينده آماده كنيم كه قادر باشند با 

معني است رسد كالس درس محيط مناسبي براي شروع اين طرز تفکر باشد، چرا كه تحقق اين اهداف بدون همکاري و همياري بي

 (. 1381)جانسون و جانسون، به نقل از مشهدي، 

شود، معلم نقش فعالي در جريان تدريس داشته، مطالب را بطور ميهاي غيرفعال ياد در روش هاي سنتي كه امروزه از آنها به عنوان روش

هاي او گوش داده، مطالب مورد نظر را حفظ نمايند، در چنين شرايطي آموزان فقط بايد به صحبتشفاهي در كالس بيان نموده، دانش

يلي و رشد فکري شاگردان نيز از تأثيرات شود و حتي پيشرفت تحصهاي الزم براي رشد اجتماعي شخصيت دانش آموزان فراهم نميزمينه

هاي آموزش فعال و يادگيري فعال و يادگيرندگان فعال نامطلوب اين شرايط بي نصيب نمي ماند، به همين دليل امروزه موضوع روش

 (. 1381اي در مباحث تربيتي پيدا كرده است )كرامتي، جايگاه ويژه

روانشناسان تربيتي پژوهش هاي قابل توجهي را در زمينه عملکرد تحصيلي و متغيرهاي در سال هاي اخير، متخصصان تعليم و تربيت و 

مرتبط با آن ها انجام داده اند. يادگيري فراگيران معموالً به وسيله عملکرد تحصيلي آن ها مورد سنجش قرار مي گيرد. عوامل متعددي 

از اين عوامل موجب بهبود عملکرد تحصيلي و برخي ديگر باعث تضعيف عملکرد تحصيلي دانش آموزان را تحت تاثير قرار مي دهند. برخي 

 (.1392عملکرد فراگيران مي شوند ) سيف، 

عملکرد تحصيلي به توانايي آموخته شده يا اكتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطالق مي شود كه به وسيله آزمون هاي فراگيري 

زه گيري مي شود به طور كلي اين اصطالح به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است، استاندارد شده يا آزمون هاي معلم ساخته اندا

به طوري كه بتوان آن ها را در مقوله كلي عوامل مربوط به تفاوت هاي فردي و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد 

 (.1392مطالعه قرار داد ) سيف، 

در تحقيق خود با عنوان مقايسه بين اثرات روش تدريس يادگيري مشاركتي و روش تدريس سخنراني بر ( ، 1394محمد جاني و تنکابني )

سطح رضايت و يادگيري دانشجويان  دانشگاه پيام نور تهران ، به اين نتيجه رسيدند كه روش تدريس يادگيري مشاركتي نسبت به روش 

كند و همچنين اين افزايش در بين دختران نسبت به پسران بيشتر به چشم  تدريس سخنراني ، رضايت باالتري در دانشجويان ايجاد مي

 مي خورد .  

بررسي تاثير يرروش تدريس مشاركتي باتأكيدبرالگوي جرأت آموزي دربيان برخود "(، در تخقيق خود تحت عنوان 1389سعادت زاده )

به اين نتيجه دست يافت كه  "ستان در درس دين وزندگياثربخشي،عزت نفس اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبير

روش تدريس مشاركتي باتأكيدبرالگوي جرأت آموزي دربيان،بر پيشرفت تحصيلي وعزت نفس اجتماعي همچنين برافزايش سطح 

 .خوداثربخشي دردانش آموزان تأثيرچشمگيري داشته است
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عنوان بررسي روش تدريس يادگيري مشاركتي بر عزت نفس ، مهارت هاي (، در تحقيق خود تحت 1387يارياري ، كديور و ميرزاخاني )

اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان ، به اين نتيجه رسيدند كه روش تدريس يادگيري مشاركتي بر مهارت اجتماعي و عملکرد 

  ندارد .تحصيلي دانش آموزان تاثير مثبتي دارد ولي چنين تاثيري بر عزت نفس و خود كارآمدي آنها 

( تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي را مورد بررسي قرار داد. نمونه مورد 1383قلتاش )

دانش آموز بود كه در دو كالس پايه پنجم مشغول به تحصيل بودند. بصورت تصادفي يک كالس به عنوان گروه آزمايش  40مطالعه شامل 

ديگر  به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. پس از اجراي روش يادگيري مشاركتي، به اين نتيجه رسيد كه روش يادگيري  و كالس

 مشاركتي تاثير مثبتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان مي گذارد. 

افزايش "در مطالعه اي تحت عنوان ( ؛ 2015) 7كويين پيو زي الو ، جوان وي اي چانگ فچي چونگ لئونگ ، و توماس وک شينگ وانگ

به اين  "خودكارآمدي و عالقه به يادگيري انگليسي دانشجويان با مهارت پايين در زبان انگليسي از طريق يک برنامه يادگيري مشاركتي

بان انگليسي از نتيجه دست يافتند كه برنامه يادگيري مشاركتي مي تواند يک روش موثر در افزايش عالقه دانش آموزان به يادگيري ز

 طريق رشد منابع خودكارآمدي ايشان باشد كه مي تواند  به افزايش خود كارآمدي در يادگيري زبان انگليسي منجر گردد .

( تحقيقي با عنوان تاثير يادگيري مشاركتي بر مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان و رفتار آنها در داخل و خارج از كالس انجام 2003جوانا )

 12تا  10ابتدا به مدت ده هفته برنامه يادگيري مشاركتي براي رشد مهارتهاي اجتماعي و مهارتهاي تحصيلي، روي دانش آموزان داد. در 

سال اجرا شد. مهارتهاي مربوط به تکليف شامل مشاركت، اقناسازي و نظارت بر زمان بود. مهارتهاي مربوط به شخص شامل مثبت بودن، 

ضات بود. يافته ها نشان داد كه يادگيري مشاركتي بر رشد اجتماعي تاثير داشته است و تعامالت اجتماعي بطور ارزيابي ديگران و حل تعار

 قابل مالحظه اي بيشتر شده بود و حتي دانش آموزان موافق بودن كه در گروهي كه اعضاي آن را دوست نداشتند، نيز كار كنند. 

مفهوم يادگيري مشاركتي در مدارس متوسطه: "( ، در پژوهش خود با عنوان 2015توريا )جي ان ايگبو ، آر اف اكوبي وينست و اونو ويک

؛ دريافتند كه بين يادگيري مشاركتي و خودكارآمدي و نيز بين يادگيري مشاركتي و  "روابط با اعتقاد خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني دار وجود دارد .  

( در مطالعه اي با عنوان اثرات يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس پنجاب هند ، به نتيجه رسيد كه 2015)گول 

 فعاليت هاي يادگيري مشاركتي اثر مثبتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد . 

رفت خواندن زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي، عزت ( در مطالعه اي تاثير الگويي از يادگيري مشاركتي را روي پيش2003) گايس

نفر  57ساله دبيرستاني را مورد بررسي قرار داد. حجم نمونه شامل  16تا  15نفس تحصيلي و احساس بيگانگي از مدرسه دانش آموزان 

قرار داده شده بودند. بعد از اجراي روش نفر پسر بودند كه در گروه هاي كنترل و آزمايش  29نفر از آنها دختر و  27دانش آموز بود كه 

يادگيري مشاركتي كه ده هفته به طول انجاميد. به اين نتيجه رسيد كه روش يادگيري مشاركتي نسبت به روش سنتي، پيشرفت خواندن 

                                                           
7. Queenie Pui Sze Law, Joanne Wai Yee Chung, Chi Cheung Leung, Thomas Kwok Shing Wong 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ز مدرسه دانش زبان انگليسي دانش آموزان را بطور چشمگيري افزايش مي دهد ولي تاثيري روي عزت نفس تحصيلي و احساس بيگانگي ا

 آموزان ندارد. 

 :فرضیه اصلی 

آمدي و عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر كارشناسي دانشگاه آزاد تبريز رابطه معني بين يادگيري مشاركتي و مهارت اجتماعي ، خودكار

 دار چندگانه وجود دارد .

 فرضیه فرعی: 

دگيري مشاركتي و عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر كارشناسي دانشگاه آزاد تبريز رابطه وجود دارد  و پيش بيني عملکرد بين يا-1

 يق يادگيري مشاركتي معني داراست.تحصيلي از طر

كارشناسي دانشگاه آزاد تبريز رابطه معني دار وجود دارد و پيش بيني آمدي دانشجويان دختر بين يادگيري مشاركتي و خودكار  .-2

 آمدي از طريق يادگيري مشاركتي معني داراستخودكار

ارد . و پيش بيني مهارت بين يادگيري مشاركتي و مهارت اجتماعي دانشجويان دختر كارشناسي دانشگاه آزاد تبريز رابطه وجود د -3

 اجتماعي از طريق يادگيري مشاركتي معني داراست.  

 مواد و روشها 

اين تحقيق با توجه به اهداف و فرضيه هاي پژوهشي از نوع همبستگي و با توجه به شيوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي و با توجه به 

مطالعه از نوع پهنانگر و با توجه به بعد زمان از نوع مقطعي خواهد بود ) نادري و سيف نتايج مورد انتظار از نوع بنيادي و با توجه به عمق 

 (1382نراقي، 

مي باشد)  94-95جامعه آماري تحقيق شامل كليه دختران دانشجوي كارشناسي مشغول به تحصيل دانشگاه آزاد تبريز در سال تحصيلي 

 384، به روش نمونه گيري خوشه اي و با استفاده از جدول مورگان ، حدود با توجه به حجم جامعه آماري طرح   نفر(12000حدود 

زار ب اكالس درس ( بعنوان نمونه آماري از گروههاي آموزشي علوم انساني و پزشکي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت .  21نفر)در قالب 

را براي كل مقياس  81/0را براي ابعاد و  84/0تا  77/0ايي جمع آوري داده ها در اين پژوهش آزمون يادگيري مشاركتي و رمضان  با پاي

تاييد كارشناسان به دست آمد.وآزمون  از طريق روايي محتواي كل آزمونگيري آلفاي كرونباخ محاسبه كردند. بااستفاده از روش اندازه

كردند. روايي مالكي نيز از طريق همبستگي  ارشرا براي كل مقياس گز 83/0را براي ابعاد و  76/0تا  64/0پايايي  خودكار آمدي شرر با 

براي اين مقياس  82/0بدست آمد. . در اين تحقيق ضريب پايايي  r=-34/0ميان اين پرسشنامه و مقياس مسند مهارگذاري راتر برابر با 

يي افتراقي قابل قبولي بدست آمد. ومقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون از ثبات روان سنجي، پايايي باالي بازآزمايي و روا

(. ماتسون و همکاران براي 1381، به نقل از يوسفي وخير، 1990، 1983، ماتسون و همکاران، 1988برخوردار است ) ماتسون و النديک، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

آمده بررسي پايايي مقياس مهارتهاي اجتماعي، از ضريب آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده كردند. مقدار ضرايب آلفاي كرونباخ   بدست 

 براي اين مقياس بدست آمد.  81/0بود. در اين تحقيق ضريب پايايي  86/0براي كل مقياس يکسان و برابر 

الزم بذكر است كه جهت اندازه گيري پيشرفت تجصيلي دانشجويان ، از آزمون محقق ساخته استفاده شد كه هم مشخصات بيوگرافيک 

، ميانگين معدل تمامي دانشجويان  spssا . سپس از طريق منوي كامپيوت نرم افزار ايشان را شامل مي شد و هم معدل دو ترم آخر آنه

 و تحليل داده ها استفاده شده است. محاسبه گرديد .  در پژوهش حاضر از روش آمار توصيفي و آمار استنباطي براي تجزيه

 یافته ها

 :فرضیه اصلی 

آمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر کارشناسی بین یادگیری مشارکتی و مهارت اجتماعی ، خودکار -1

 دانشگاه آزاد تبریز رابطه معنی دار چندگانه وجود دارد . 

 جدول ماتریس ضریب همبستگی بین یادگیری مشارکتی با مهارت اجتماعی ، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی

 5                 4               3                2                1                متغير             

 1يادگيري مشاركتي          -1

 1          162/0** مهارت اجتماعي         -2

 1        -211/0**     -029/0           خودكارآمدي -3

 1       - 055/0        043/0           082/0عملکرد تحصيلي        -4

                                                                                                                                                                 **01/0P< 

 

 وري پيرسون، بررسي شد. اين فرضيه ابتدا با استفاده از ماتريس ضريب همبستگي گشتا

دهد،كه بين يادگيري مشاركتي با مهارت هاي اجتماعي همبستگي مثبت و معناداري بين دو متغير وجود نشان مي 2-4مندرجات جدول

؛ >106/0P( و عملکرد تحصيلي )=r-029/0؛ >567/0P(. ولي بين يادگيري مشاركتي با خودكارآمدي )=162/0r**؛ >001/0Pدارد)

082/0r= ).رابطه معناداري يافت نشد . پس اين فرضيه پژوهش  در كل مورد تاييد قرار گرفت 

سپس براي قسمت اول يعني وجود رابطه بين يادگيري مشاركتي با مهارت هاي اجتماعي ، خط رگرسيون محاسبه گرديد كه در فرضيه 

رسيون ديده نشد.در فرضيه هاي فرعي دوم و سوم به اين فرعي اول نتايج آن آمده است . براي دو متغير ديگر لزومي به محاسبه خط رگ

بين يادگيري مشاركتي و مهارت اجتماعي دانشجويان دختر كارشناسي دانشگاه آزاد تبريز رابطه وجود  موارد بيشتر پرداخته شده است .

 دارد و پيش بيني مهارت اجتماعي از طريق يادگيري مشاركتي معني داراست.
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وهش: بین یادگیری مشارکتی و مهارت اجتماعی دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز فرضیه فرعی اول پژ-1

 رابطه وجود دارد و پیش بینی مهارت اجتماعی از طریق یادگیری مشارکتی معنی داراست

د،كه همبستگي مثبت و دهنشان مي 2-4ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون، اين فرضيه بررسي شد. مندرجات جدول

(. يعني سطوح باالي يادگيري مشاركتي با سطوح باالي مهارت هاي =162/0r**؛ >001/0Pمعناداري بين دو متغير وجود دارد)

 اجتماعيرابطه دارد. پس اين فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار گرفت.

 گرسيون تک متغيره استفاده گرديد .اجتماعي از ر براي بررسي ميزان توانايي پيش بيني يادگيري مشاركتي در مورد مهارت هاي
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 بین  یادگیری مشارکتیجدول خالصه مدل رگرسیون همزمان مربوط به سهم متغیرپیش

R 2R 2Rاصالح شده S.E D.W 

a162/0 026/0 024/0 687/29 840/1 

ابت( را وارد كرده، به لحاظ آماري دهد كه نمره همزمان متغير پيش بين يادگيري مشاركتي:) ثنشان مي فوق  نتايج جدول

توان گفت كه در بيني كند. به عبارتي ميدرصد از واريانس مهارت اجتماعي را پيش 026/0(، و توانسته =001/0p< ،082/0rمعناداربوده)

 –قدار آماره دوربين بيني كند ، از آنجا كه مدرصد واريانس مهارت اجتماعي را پيش 024/0مجموع اين مدل توانسته است پس از اصالح 

قرار دارد ، فرض عدم وجود همبستگي بين خطاها رد نمي شود و مي توان از رگرسيون استفاده  5/2و  5/1( در فاصله 840/1واتسون )

 نمود .  

 بین یادگیری مشارکتی و مهارت اجتماعیخالصه تحلیل واریانس رگرسیون همزمان  متغیر پیش مربوط به جدول

 سطح معناداري F ميانگين مجذورات در جه آزادي راتمجموع مجذو مدل

 a 001/0 405/10 105/9170 1 105/9170 رگرسيون 1

   301/881 388 718/341944 باقيمانده

    389 823/351114 كل

 

بين يادگيري ( ، مي توان نتيجه گرفت كه متغير  پيش  >P 01/0و  F(1,388)= 405/10با توجه به معناداري تحليل واريانس فوق )

  =yيعني  y=a+bxمشاركتي با متغير مالک مهارت اجتماعي رابطه خطي دارد . بنابراين معادله رگرسيون به صورت زير است :

0/950+0/162x y= 

 

 جدول ضرایب متغیر پیش بین یادگیری مشارکتی و مهارت اجتماعی

 مدل
 ضرايب غيراستاندارد

ضرايب 

 استاندارد

 

 

 

 

 آمار هاي هم خطي

 

B S.E Beta t sig Tol VIF 

   000/0 807/12 417/13 171/ 831  ثابت

يادگيري 

 مشاركتي
950/0 294/0 162/0 619/1 001/0 000/1 000/1 
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بين از هم باشد پس متغيرهاي پيشمي 10ها كمتر از آن VIF( و 1/0بين بزرگتر از)تمام متغيرهاي پيش Toro lance با توجه به اينکه

 تند.مستقل هس

 162/0( اين متغير توانسته  ضريب تاثيري برابر =106/0p<،807/12tيادگيري مشاركتي )  tهمچنين با توجه به عدم معناداري ضريب 

Beta= ( داشته باشنددر پيش بيني متغير مالک )مهارت اجتماعي 

آمدی دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز فرضیه فرعی دوم پژوهش : بین یادگیری مشارکتی و خودکار-2

 آمدی از طریق یادگیری مشارکتی معنی داراست.رابطه وجود دارد و پیش بینی خودکار

دهد،كه همبستگي منفي و نشان مي 2-4رسي شد. مندرجات جدولبا استفاده از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون، اين فرضيه بر

(. يعني بطور غير معناداري سطوح باالي يادگيري مشاركتي با سطوح پايين =r-029/0؛ >567/0Pغيرمعناداري بين دو متغير وجود دارد)

 ه محاسبه خط رگرسيون آن هم  نمي باشد.مهارت هاي اجتماعيرابطه دارد. پس اين فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار نگرفت و لذا نيازي ب

فرضیه فرعی سوم پژوهش: بین یادگیری مشارکتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز -3

 رابطه وجود دارد و پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری مشارکتی معنی داراست.

دهد،كه همبستگي نشان مي زير همبستگي گشتاوري پيرسون، بررسي شد. مندرجات جدول اين فرضيه نيز ابتدا با استفاده از ضريب

(. يعني سطوح باالي يادگيري مشاركتي با سطوح باالي عملکرد =082/0r؛ >106/0Pمثبت و معناداري بين دو متغير وجود ندارد)

 اسبه خط رگرسيون آن هم  نمي باشدو لذا نيازي به مح تحصيلي رابطه معناداري ندارد. پس اين فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار نگرفت

 نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش يادگيري مشاركتي بر مهارتهاي اجتماعي ، خودكارآمدي و عملکرد تحصيلي دانشجويان كارشناسي 

دگيري مشاركتي و مهارتهاي اجتماعي نشان داد كه بين يا  1دختر دانشگاه آزاد واحد تبريز بود. نتايج به دست آمده در خصوص فرضيه

يابد. اين يافته رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. يعني با افزايش يادگيري مشاركتي ، مهارتهاي اجتماعي دانشجويان دختر افزايش مي

؛ 1387همکاران،  ؛  كديور و1993؛ جانسون و جانسون ،  2000؛ هيل ، 2003؛ استونس واسالوين ، 2003با نتايج تحقيقات)جوانا، 

؛( همسو است. در تبيين اين امر مي توان اشاره نمود كه دانشجويان با درک اهميت يادگيري مشاركتي ،  1381؛ كرامتي، 1383قلتاش، 

تالش مي كنند در كسب مهارت هاي اجتماعي بيشتر بکوشند تا بر ميزان يادگيري هاي تخصصي خود بيفزايندو اين خود مايه مسرت و 

 (.  2015ي ايشان است )محمدجاني و همکاران،رضامند

-نشان داد ، بين يادگيري مشاركتي وعملکرد تحصيلي دانشجويان دختر رابطه معني  3همچنين نتايج به دست آمده درخصوص فرضيه   

؛ 2003؛گايس ،2004يز ، ؛ گايل 2015؛ گول ، 2015؛ ايگبو ، 2015داري وجود ندارد.  اين يافته با نتايج تحقيقات )كويين و همکاران، 

؛ 2002؛ نيکولز،1993؛ جانسون و جانسون ،  2000؛ هيل ،2002؛ وينستون، 2003؛ استونس واسالوين ، 2003؛ جوانا، 2003تيمز،
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؛ 1387؛ كديور و همکاران،  1376؛و پاكيزه، 1389؛ سعادت زاده، 2015؛ ومحمدجاني و همکاران، 2002؛الخاطب و جمعه، 1998زيسک،

؛ حسيني نسب 1376؛ صيرفي،1377؛ ايوبي،1377؛مبيني،1379؛صمدي،1381؛مشهدي، 1381؛ كرامتي، 1383؛ قلتاش، 1387،يارياري

و است و هيچ تحقيق همسويي در اين خصوص يافت نشد . در تبيين اين امر مي توان اشاره نمود كه ممکن ( غيرهمس 1381و همکاران،

است عوامل ديگري مانند خستگي و عدم تمايل دانشجويان به دادن پاسخ صحيح و دقيق ،اعالم و قيد معدل كل توسط خود دانشجو 

معدل دانشجويان نسبت به ميزان يادگيري هاي علمي شان ،  اين نتايج را حاصل  بدون ارائه كارنامه در پرسشنامه و احتماال واقعي نبودن

 نموده باشد .

همچنين يافته ديگر در خصوص فرضيه اصلي پژوهش نشان داد كه متغير يادگيري مشاركتي صرفا مي تواند تا حدي مهارت اجتماعي 

تحصيلي دانشجويان به شکل مثبت و معناداري توانمند نمي باشد .  دانشجويان را پيش بيني كند و در پيش بيني خودكارآمدي و عملکرد

؛  كديور و همکاران، 1993؛ جانسون و جانسون ،  2000؛ هيل ، 2003؛ استونس واسالوين ، 2003اين يافته با نتايج تحقيقات)جوانا، 

؛ 2015نتايج تحقيقات )كويين و همکاران، باشد و با ؛(در بخش مهارت هاي اجتماعي همسو مي 1381؛ كرامتي، 1383؛ قلتاش، 1387

؛ 2002؛ وينستون، 2003؛ استونس واسالوين ، 2003؛ جوانا، 2003؛ تيمز،2003؛گايس ،2004؛ گايليز ،  2015؛ گول ، 2015ايگبو ، 

؛ 2015؛ ومحمدجاني و همکاران، 2002؛الخاطب و جمعه، 1998؛ زيسک،2002؛ نيکولز،1993؛ جانسون و جانسون ،  2000هيل ،

 1381؛ كرامتي، 1383؛ قلتاش، 1387؛ يارياري،1387؛ كديور و همکاران،  1376؛و پاكيزه، 1389سعادت زاده، 

( در خصوص خودكارآمدي و  1381؛ حسيني نسب و همکاران،1376؛ صيرفي،1377؛ ايوبي،1377؛مبيني،1379؛صمدي،1381؛مشهدي،

 در خصوص فرضيه ها تحقيق مي توانند در تبيين اين نتايج نيز صادق باشند .  عملکرد تحصيلي غيرهمسو است .  تبيين هاي ارائه شده

 بردیپیشنهادهای کار

آموزش بهتر است  گرفت كه توان نتيجه ارت هاي اجتماعي ، ميهاي پژوهش بويژه بين يادگيري مشاركتي و مهبا توجه به يافته -1

ارائه شود تا مهارتهاي اجتماعي كليه مراكز آموزشي به صورت فردي و گروهي يادگيري مشاركتي به عنوان يک آموزش روانشناختي، در 

 دانش آموزان ارتقا يابد.

با توجه به يافته هاي پژوهش بويژه بين يادگيري مشاركتي و خودكارآمدي ،مي توان نتيجه گرفت كه بهتر است آموزش يادگيري -2

كز آموزشي به صورت فردي و گروهي ارائه شود تا خودكارآمدي دانش آموزان مشاركتي به عنوان يک آموزش روانشناختي ،در كليه مرا

 ارتقا يابد.

با توجه به يافته هاي پژوهش بويژه بين يادگيري مشاركتي و عملکرد تحصيلي ،مي توان نتيجه گرفت كه بهتر است آموزش يادگيري -3

 رائه شود تا عملکرد تحصيلي دانش آموزان ارتقا يابد.در كليه مراكز آموزشي امشاركتي به عنوان يک آموزش روانشناختي ،

ها و موسسات آموزش عالي كند. كه متأسفانه خانوادهداشتن مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي از بروز تعارضات بين فردي جلوگيري مي-4

ندي از تجارب و آموخته هاي ديگران به شود مهارت ارتباطي و اجتماعي و روشهاي بهره ماي ندارند. توصيه ميدر جهت آموزش آن برنامه

 شيوه يادگيري مشاركتي به دانشجويان آموزش داده شود.
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باتوجه به اين كه يادگيري مشاركتي ،مهارتهاي اجتماعي را پيش بيني مي كند مي توان در روان درماني از آن استفاده كرد و با -5
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