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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی
شهر اردبیل بوده است .ازلحاظ هدف پژوهش از نوع کاربردی ،ازلحاظ روش ،توصیفی از نوع همبستگی و
ازلحاظ شیوه گردآوری اطالعات پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه
علمی کاربردی اردبیل در سال  1250بود .که تعداد آنها برابر  7666نفر برآورد گردیده است .برای تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر  200نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری
طبقهای سهمیهای انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد.
برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین مهارتهای
ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو
متغیر  6/90است .همچنین نتایج نشان داد که بین ابراز صحیح افکار و احساسات ،مهارت خوب گوش دادن،
میزان تمرکز و توجه به اساتید ،ارتباط کالمی مناسب و مهارت بازخورد دهی با سطح یادگیری دانشجویان
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
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مقدمه
بدون شک اهمیت یادگیری و رشد آدمی ،بسی فراتر از چشمانداز اندیشههای اوست.
ازآنجایی که محیط زندگی آدمی همواره در معرض تغییر و تحول است ،ولی برای غلبه بر
این دگرگونیها ناچار است یاد بگیرد .گفته شده است ،انسانهایی که یادگیری را متوقف
میکنند ،زندگی را متوقف میکنند ،این امر در سازمانها نیز صادق است .یادگیری به فرایند
ایجاد تغییرات در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ،گفته میشود و نمیتوان آن
را به حالتهای موقتی بدن نسبت داد (سیف.)1297 ،
امروزه موفقیت در محیطهای رقابتی همچون دانشگاه ،به یادگیری و انطباق نیازمند است،
زیرا که علوم با سرعتی بسیار در حال گسترش و تحول است و سرعت پردازش و انتقال آن
نیز بهگونهای تصاعدی افزایش یافته است ،بنابراین افرادی که توان استفاده از این مزایا را
داشته باشند ،ضریب موفقیت خود را افزایش میدهند و برتری در عرصه موردنظر را از آن
خود میکنند .ولی متأسفانه سیستم آموزش دولتی کشورمان هنوز نمیداند که چگونه
چیزهایی را بیاموزد و کماکان ساختار سنتی خود را حفظ کرده است (مرادی ،عبداللهیان و
صفرپور .)1251 ،مهارتهای ارتباطات انسانی ازجمله متغیرهایی است که میتواند با سطح
یادگیری در رابطه باشد .ارتباطات میان افراد بهطور کامالً مشخص ،جزئی از حیات در تمام
سطوح فعالیتهای انسان است .این امر بهخودیخود یکی از بزرگترین نیروهای فراگیر
بشر است .همه ما در حال برقراری ارتباط یا حداقل در تالش برای انجام آن هستیم .ارتباطات
یک مهارت بسیار مهم است .از طریق ارتباطات است که سازمانها روابط بین اشخاص را
که برای انجام وظایف روزانهشان به نحو مطلوب ضرورت دارد ،برقرار میکنند و حفظ
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میکنند .هیچ فردی نمیتواند کار خود را بهخوبی ،بدون ارتباطات خوب و «مهارتهای
ارتباطی» انجام دهد .این مهارتها ،توانایی برقرار ساختن ارتباطات خوب در وضعیتهای
رودررو ،بهوسیله تلفن ،در شکلهای مختلف صحبت با عموم ،در نوشتن و وسایل
الکترونیکی رایانهای نیز توانایی انجام وظایف به نحو مطلوب در محیطهای کاری متنوع را
در برمیگیرد (سرمست.)1295 ،

رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان ...

وجود سازمان ،وابسته به ارتباطات است .برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی
سازمان بهصورت یک شبکه کارآمد و مؤثر ،برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است.
ارتباطات برای هماهنگی فعالیتهای گروهی ،اجرای وظایف فردی و انجام وظایف مدیریتی
الزم است .نقش ارتباطات در عملکرد سازمان بر هیچکس پوشیده نیست (خدیوی.)1290 ،
یادگیری چگونه فکر کردن یا یادگیری چگونه یادگرفتن بایستی بهعنوان یک اصل مهم
در نظامهای آموزشی درآید .بسیاری از دانشجویان زمانی که وارد دانشگاه میشوند در مورد
مهارتهای ضروری در دانشگاه که یکی از مهمترین آنها مهارت یادگیری است اطالعات
کمی دارند .مسئوالن دانشگاه علمی کاربردی میتوانند با به کار بردن مهارتهای ارتباطی
مناسب دانشجویان را قادر کنند تأثیر استفاده از مهارتها را در دانشگاه علمی کاربردی
ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در سطوح یادگیری خود بهکارگیرند ،اندازهگیری و ارزیابی
مهارت های ارتباطات انسانی و یادگیری دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی میتواند در
کمک به غربالگری و شناخت دانشجویانی که در معرض ارتباطات و یادگیری پایین هستند
موردمطالعه قرار گیرد.
دانشجویان دانشگاههای علمی کاربردی در مقایسه با دانشجویان سایر دانشگاهها با توجه
به شرایط سنی و ماهیت رشتههای تحصیلی و شرایط تحصیل که اغلب در ساعات بعدازظهر
و پایان نوبت کاریشان است از عملکرد ذهنی نسبتاً پایینی برخوردارند به همین دلیل به نظر
میرسد فراهمسازی شرایط مناسب جهت بهرهگیری این قشر از حداکثر توان ذهنی میتواند
در موفقیت تحصیلی آنها مؤثر واقع شود .ازجمله این شرایط ،یادگیری مهارتهای ارتباطی
است چه با آموزش و یادگیری این مهارتها قادر خواهند بود در جریان آموزشی از شرایط
یادگیری و بهتبع آن موفقیت تحصیلی دست یابند .ازاینرو سؤال اساسی این پژوهش عبارت
است از اینکه :چه رابطهای بین مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهر
اردبیل با سطح یادگیری آنها وجود دارد؟ با توجه به پژوهشهای پیشین و مبانی نظری
فرضیههایی به شرح ادامه ارائه گردید:
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حاکم بر کالس حداکثر بهرهمندی را ببرند و با توان ارتباطی مناسب به ارتقای کیفیت

 بین مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.۱۳۳
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 بین ابراز صحیح افکار و احساسات توسط دانشجویان علمی کاربردی در کالس درس وسطح یادگیری آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 بین مهارت خوب گوش دادن دانشجویان با سطح یادگیری مطالب درسی آنها درکالس درس رابطه مستقیمی وجود دارد.
 بین کاربرد مفاهیم ناآشنا توسط دانشجو در ارتباط با اساتید و سطح یادگیری آنها مطالبدرسی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 بین میزان تمرکز و توجه دانشجویان به اساتید و سطح یادگیری آنها در کالس درسرابطه معناداری وجود دارد.
 بین کاربرد درست زبان بدنی در کالس توسط دانشجویان و سطح یادگیری آنها رابطهمستقیمی وجود دارد.
 بین ارتباط کالمی مناسب دانشجویان (کلمات و عبارات درست و احترامآمیز) در ارتباطبا اساتید و سطح یادگیری آنها رابطه معناداری وجود دارد.
 بین مهارت بازخورد دهی (انعکاس احساس تأیید و تحسین و حمایت) مناسب دانشجویاننسبت به اساتید و سطح یادگیری آنها رابطه مستقیمی وجود دارد.
در پژوهشی که توسط مهربان ( )1295تحت عنوان شناخت رابطه مهارتهای ارتباطی
مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تأکید بر دیدگاه دبیران شهر مشهد صورت
گرفت ،نتایج او نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای کالمی ،مهارتهای شنود
و مهارتهای بازخورد مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه معناداری وجود دارد.
مرادی و همکاران ( )1251در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نقش ظرفیت جذب
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دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی نشان میدهند که افراد
با توانایی و انگیزه باال که یکی از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است ،انتقال دانش در
سازمان را تسهیل میکنند و نوآوری سازمانی را بهبود میبخشند.
محمدی ( )1256پژوهشی با عنوان ارتباط بهکارگیری راهبردهای یادگیری و سطح
مهارت فراگیران زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان خارجی انجام داد .یافتههای پژوهش او
نمایانگر وجود همبستگی میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت زبان

۱۳٤
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انگلیسی این دانشجویان است .عالوه بر این ،تفاوت قابلمالحظهای بین دانشجویان دختر و
پسر در بهکارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت آنها مشاهده نشده است.
انارکی ( )1251در پژوهشی با عنوان تأثیر خودگفتاری و دریافت بازخورد در افزایش
سطح یادگیری مهارتهای حرکتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن به این نتیجه
رسید که خودگفتاری و بازخورد در سطح  %59اطمینان منجر به افزایش سطح یادگیری
دانش شناختی شده ،ولی این دو متغیر مستقل در سطح  %59باهم تعاملی نشان ندادند.
خودگفتاری و بازخورد در سطح  %59اطمینان منجر به افزایش سطح یادگیری مهارت
حرکتی شده ،ولی تعامل خودگفتاری و بازخورد در سطح  %59با هم تأثیری بر یادگیری
مهارت حرکتی نداشتند .خودگفتاری و بازخورد در سطح  %59اطمینان منجر به افزایش سطح
یادگیری فنی (ترکیب خطی یادگیری دانش شناختی و یادگیری مهارت حرکتی) شده است.
ولی تعامل این دو در سطح  %59بر یادگیری فنی تأثیری نداشته است.
امینی ،نجفیپور ،ترکان و ابراهیمینژاد ( )1295در پژوهش خود با عنوان رابطه
مهارتهای ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم به این نتیجه
رسید که مهارتهای ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد بهطور مستقیم با هم ارتباط
دارند .بر اساس نظرات دانشجویان  79درصد از اساتید دارای مهارتهای ارتباطی مطلوب و
 33درصد از اساتید دارای مهارتهای ارتباطی نامطلوب میباشند .ازنظر دانشجویان عملکرد
آموزشی  92/2درصد از اساتید مطلوب و  10/7درصد نامطلوب بود ،ضریب همبستگی بین
مهارتهای ارتباطی اساتید با نمره ارزشیابی آنان  6/690بود.
شاه غیبی ،پوالدی ،رشایی مژده و فرهادی فر ( )1290در پژوهش خود با عنوان بررسی
بخش زنان در دانشجویان دوره کارآموزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به این نتیجه رسید
که تأثیر آموزش به روش استاندارد و مرحلهبندی شده در حد قابل قبولی میتواند در افزایش
سطح یادگیری مهارتهای بالینی مؤثر باشد .بنابراین میتوان بر این مطلب تأکید نمود که
تأکید و توجه کافی در آموزش عملی مهارتها به همراه توضیح مرحلهای و بیان اهمیت هر
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مهارتها را ارتقا دهد .با درک اهمیت یادگیری مؤثر مهارتهای بالینی برای یک پزشک،
میتوان منظور کردن این مطلب در برنامه آموزشی را در حد یک ضرورت بیان نمود.
احمدیان یزدی ( )1297در پژوهش خود با عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش مهارتهای
ارتباطات میان فردی به کاردانهای بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آنها در مراکز
بهداشتی درمانی به این نتیجه رسید که آموزش مهارتهای ارتباطات میان فردی به پرسنل
بهداشتی بر رضایتمندی مراجعین تأثیر مثبت داشته است .بنابراین ،پیشنهاد میشود برای
افزایش رضایتمندی مراجعان و به دنبال آن ارتقای نتایج مفید بهداشتی ،دورههای آموزشی
مهارتهای ارتباطات فردی برای ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی درمانی برگزار گردد.
در پژوهشی دیگر تحت عنوان بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی فراهمکنندگان
خدمات درمانی با رضایت مشتریان (بیماران) توسط دبراروتر و همکاران در بیمارستانهای
مختلف سه کشور هندوراس ،ترینیداد توباگو و مصر انجام شد .ن نتایج نشان داده است که
آموزش مهارتهای ارتباطی موجب مراودات غیررسمی بیشتری بین کادر درمانی شده و
درنهایت موجب اقداماتی شد که منجر به ارتقاء اثربخشی ارتباطات گردید .بهعالوه نتایج
بهدستآمده نشاندهنده این است که میزان رضایت بیماران ،رابطه معناداری با مراودهی آنان
با کادر درمانی آموزشدیده دارد (نقل از هنزاییزاده.)07 :1295 ،
بر اساس مطالعه کامادنا )3616( 1در تعیین رابطه بین مهارتهای ارتباطی با میزان موفقیت
استاد در تدریس ،اعتقاد دارد که توان برقراری ارتباط خوب ،از یک استاد ،استاد نمونه و
خوب میکند (نقل از امینی و همکاران .)1295 ،در مطالعهای که توسط ورلی )3660( 3انجام
شد ،نتایج نشان داد که بیشتر اساتیدی که در زمینه تدریس جایزه برده بودند ،روش ارتباط
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با دانشجویان و مدیریت کالس را خوب بلد بودند (نقل از امینی و همکاران .)1295 ،لیتک

2

( )3611در مطالعه خود نشان داد که مهارتهای ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد
بهطور مستقیم با هم ارتباط دارند (نقل از امینی و همکاران .)1295 ،در پژوهشهای انجامشده
1. Comadena, M.
2. Worley, R.
3. Litke, T.
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تأثیر مهارتهای ارتباطی بر متغیرهای متفاوت بررسی شده است و یا تأثیر عوامل مختلفی بر
سطح یادگیری موردمطالعه قرار گرفته است ،اما تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی
در این است که در پژوهشهای قبلی ،تأثیر مهارتهای ارتباطی بر سطح یادگیری بررسی
نشده است.
واضع نظریه یادگیری معنادار کالمی ،آزوبل 1روانشناس آمریکایی است .طبق این
نظریه ،یک مطلب هنگامی معنادار است که قابل ارتباط دادن با مطالبی باشد که از پیش در
ساخت شناختی یادگیرنده وجود دارد .به همین قیاس ،یادگیری معنادار از راه ایجاد ارتباط
بین مطالب تازه و مطالب قبالً آموختهشده ،به وجود میآید .هنگام یادگیری مطلب تازه
بهصورت معنادار ،آن مطلب جذب ساخت شناختی یادگیرنده میشود ،این جذب شدن
مطالب در ساخت شناختی ،شمول نام دارد .در روش آموزشی آزوبل ،پیشسازماندهندهها،
نقش اصلی را بر عهده دارند .پیشسازماندهنده ،مجموعهای از مفاهیم مربوط به مطلب
یادگیری است و هدف آن در جلبتوجه یادگیرنده به مفاهیم عمده مطلب مورد یادگیری
است .روابط میان مطالب را برجسته میکند و مطالب جدید را به آنچه قبالً کسبشده ،ربط
میدهد (سیف.)1297 ،
این نظریه در اصل تأییدی است بر فرضیههای ما که مهارتهای ارتباطی بر سطح
یادگیری دانشجویان تأثیر دارد .در اصل پیشسازماندهنده ،مجموعهای از مفاهیم مربوط به
مطلب یادگیری است و هدف آن در جلبتوجه یادگیرنده به مفاهیم عمده مطلب مورد
یادگیری است .روابط میان مطالب را برجسته میکند و مطالب جدید را به آنچه قبالً
کسبشده ،ربط میدهد.
محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان میدانند .ازنظر صاحبنظران این رویکرد در فرآیند
یادگیری ،ابتدا وضع یا حالتی در یادگیرنده اثر میکند ،سپس او را وادار به فعالیت میکند

1. Azobel, D.
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و بین آن وضع یا حالت و پاسخ ارائهشده ،ارتباط برقرار میشود و عمل یادگیری انجام
میپذیرد (شعبانی.)1292 ،
در پژوهش حاضر نیز فرض بر این است که با تقویت مهارتهای ارتباطی کالمی و
غیرکالمی در بین دانشجویان ،سطح یادگیری آنها بهبود مییابد.
نظریه تعادل .بیشتر نویسندگان ،امتیاز پیشتازی در تدوین نظریه هماهنگی را به هایدر

1

میدهند .کرچ 3و دیگران تعادل موردنظر هایدر را به نبود رابطه متناقض میان عناصر یک
نظام شناختی تعبیر کردهاند .آنها معتقدند که هنگامی در نظام شناختی تعادل وجود دارد که
عناصر آن نظام با هم رابطه متناقض نداشته باشند .رابطه غیر متناقض آن است که هر عنصری
با عناصر دیگر نظام شناختی جور و هماهنگ باشد.
الگوی هایدر معطوف به دو فرد و یک موضوع است .در این الگو زمانی حالت تعادل به
وجود میآید که سه رابطه از سه جهت مثبت و یا اینکه دو رابطه منفی و یک رابطه مثبت
باشد .تمام ترکیبهای دیگر نامتعادل هستند .فرض هایدر این است که حالت تعادل پایدار
است و در برابر تأثیرات بیرونی مقاومت میکند .در عوض حالت نامتعادل ناپایدار است و
موجب تنش روانشناختی و درنتیجه تغییر وضعیت بهسوی تعادل میشود (سورین و تانکارد،
 ،1551ترجمه علیرضا دهقان.)1291 ،
در ادامه به مدل مفهومی پرداخته شده است:
متغیر مستقل :مهارتهای ارتباطات انسانی (مقیاس اندازهگیری فاصلهای)
متغیر وابسته :سطح یادگیری (مقیاس اندازهگیری فاصلهای)
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1. Heider, F.
2. Kirch, D.
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ابراز صحیح افکار و احساسات
مهارت خوب گوش دادن
کاربرد مفاهیم ناآشنا

سطح

مهارتهای

یادگیری

ارتباطي

میزان تمرکز و توجه
کاربرد درست زبان بدنی
ارتباط کالمی مناسب
مهارت بازخورد دهی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :یافتههای پژوهشگران)

روش
ازلحاظ هدف پژوهش از نوع کاربردی ،ازلحاظ روش ،توصیفی از نوع همبستگی است و
ازلحاظ شیوه گردآوری اطالعات پیمایشی و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل تشکیل
میدهند که تعداد آنها برابر  7666نفر است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد و حجم نمونه برابر  200نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری طبقهای
دانشگاه علمی و کاربردی در سطح استان اردبیل مراکز متعدد با تعداد دانشجویان متفاوتی
دارد .برای افزایش اعتبار پایاننامه به نسبت دانشجویان هر دانشگاه ،دانشجو انتخاب شد .با
توجه به اینکه نسبت نمونه آماری به جامعه آماری ( 200به  )7666برابر  9/3درصد است،
بنابراین از هر مرکز  9/3درصد از دانشجویان انتخاب شدند.
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جدول  .1جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش
نام مرکز

جامعه آماری

نمونه آماری

مرکز آموزش علمی -کاربردی تعاون اردبیل

016

31

مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر اردبیل

936

37

مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایعدستی اردبیل

136

0

مرکز آموزش علمی -کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

279

36

مرکز آموزش علمی -کاربردی ذوبآهن اردبیل

276

15

مرکز آموزش علمی -کاربردی فرهنگ و هنر واحد  1اردبیل

236

17

مرکز آموزش علمی -کاربردی خبر اردبیل

936

37

مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل

296

19

مرکز آموزش علمی -کاربردی دانشپژوهان ایران سوله اردبیل

326

13

مرکز آموزش علمی -کاربردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای اردبیل

259

36

مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل

062

31

مرکز آموزش علمی -کاربردی فنی و حرفهای اردبیل

299

36

مرکز آموزش علمی -کاربردی هاللاحمر اردبیل

016

33

مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد کشاورزی مغان

296

36

مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر پارسآباد

961

30

مرکز آموزش علمی -کاربردی پارسآباد ()1

996

35

مرکز آموزش علمی -کاربردی گرمی

006

32

مرکز آموزش علمی -کاربردی خلخال

219

10

جمعآوری اطالعات موردنیاز پژوهش ،بهصورت میدانی و با مراجعه به دانشجویان
دانشگاه علمی کاربردی اردبیل انجام گرفت .برای دستیابی به دادههای موردنظر بهمنظور
گردآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .جهت سنجش روایی
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پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است ،به این نحو که پرسشنامهها در اختیار اساتید
قرار گرفته و نظرات آنها در مورد اینکه آیا پرسشنامهها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها
هستند خواسته شد که مورد تأیید آنان بود .برای تعیین همگرایی میان سازههای پژوهش از
آزمونهای پایایی استفاده میشود .برای این کار از شناختهشدهترین شاخص برآورد پایایی
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یعنی آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار همه آنها باالتر از  6/7است .نتایج حاصل از
ضریب آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمده است:
جدول  .2ضریب پایایی سؤاالت مربوط به هر متغیر
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

مهارتهای ارتباطی

6/90

خوب گوش دادن

6/75

کاربرد مفاهیم ناآشنا

6/79

تمرکز و توجه

6/90

کاربرد درست زبان بدنی

6/56

ارتباط کالمی مناسب

6/73

دادن بازخورد مناسب

6/99

سطح یادگیری

6/79

یافتهها
طبق نتایج به دست آمده از پژوهش  07/2درصد پاسخگویان مرد هستند و  23/7درصد نیز
زن هستند .بنابراین میتوان گفت که بیشترین فراوانی جنسیت مربوط به مردان است .در مورد
توزیع سنی ،نتایج نشان میدهد که  9/3درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی زیر  36سال
سن دارند و  23/0درصد با بیشترین فراوانی  30تا  26سال هستند .میزان تحصیالت
پاسخگویان نتایج نشان میدهد که  97/1درصد پاسخگویان در مقطع کاردانی و  03/5درصد
در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند.
وضعیت متغیرهای موردمطالعه نشان میدهد که میانگین ابراز صحیح افکار و احساسات
 ،2/00کاربرد درست زبان بدنی  ،2/21ارتباط کالمی مناسب  ،2/35مهارت بازخورد دهی
 2/75و مهارتهای ارتباطات انسانی  2/00است؛ بنابراین میتوان گفت که از بین ابعاد
مهارتهای ارتباطات انسانی ،مهارت بازخورد دهی بیشترین و مهارت خوب گوش دادن
کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است .میتوان گفت که سطح یادگیری دانشجویان
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در وضعیت مطلوب (باالتر از حد متوسط=  )2قرار دارد .در ادامه نتایج تحلیل فرضیهها بیان
شده است:
فرضیه اصلی :بین مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول  .3نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین مهارتهای ارتباطات
انسانی با سطح یادگیری دانشجویان
متغیر مستقل

مهارتهای ارتباطات انسانی

آمارهها

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/902

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

طبق نتایج جدول  2و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه اصلی تأیید میشود و بین
مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر  6/90است.
فرضیه اول :بین ابراز صحیح افکار و احساسات با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول  .4نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابراز صحیح افکار و
احساسات با سطح یادگیری دانشجویان
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متغیر مستقل

ابراز صحیح افکار و احساسات

آمارهها

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

**6/990

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان ...

طبق نتایج جدول  0و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه اول تأیید میشود و بین ابراز
صحیح افکار و احساسات با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر  6/99است.
فرضیه دوم :بین مهارت خوب گوش دادن با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین مهارت خوب گوش دادن
با سطح یادگیری دانشجویان
آمارهها

متغیر مستقل

مهارت خوب گوش دادن

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/253

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

طبق نتایج جدول  9و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه دوم تأیید میشود و بین مهارت
خوب گوش دادن با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب
همبستگی بین دو متغیر  6/25است.
فرضیه سوم :بین کاربرد مفاهیم ناآشنا با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .6نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین کاربرد مفاهیم ناآشنا با

متغیر مستقل

کاربرد مفاهیم ناآشنا

آمارهها

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/659

سطح معناداری

6/603

تعداد نمونه

200
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طبق نتایج جدول  0و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/59بیشتر از  6/69است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه سوم تأیید نمیشود و بین کاربرد
مفاهیم ناآشنا با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه چهارم :بین میزان تمرکز و توجه به اساتید با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول  .7نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین میزان تمرکز و توجه به
اساتید با سطح یادگیری دانشجویان
متغیر مستقل

میزان تمرکز و توجه به اساتید

آمارهها

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

**6/776

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

طبق نتایج جدول  7و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه چهارم تأیید میشود و بین میزان
تمرکز و توجه به اساتید با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر  6/77است.
فرضیه پنجم :بین کاربرد درست زبان بدنی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول  .8نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین کاربرد درست زبان بدنی با
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۱٤٤

سطح یادگیری دانشجویان
متغیر مستقل

کاربرد درست زبان بدنی

آمارهها

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/162

سطح معناداری

6/691

تعداد نمونه

200

رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان ...

طبق نتایج جدول  9و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/59بیشتر از  6/69است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه پنجم تأیید نمیشود و بین کاربرد
درست زبان بدنی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه ششم :بین ارتباط کالمی مناسب با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .3نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ارتباط کالمی مناسب با
سطح یادگیری دانشجویان
آمارهها

متغیر مستقل

متغیر وابسته
سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/399

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

ارتباط کالمی مناسب

طبق نتایج جدول  5و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان
 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه ششم تأیید میشود و بین ارتباط
کالمی مناسب با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب
همبستگی بین دو متغیر  6/39است.
فرضیه هفتم :بین مهارت بازخورد دهی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .11نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین مهارت بازخورد دهی با
سطح یادگیری دانشجویان
متغیر مستقل

سطح یادگیری دانشجویان

ضریب همبستگی پیرسون

6/290

سطح معناداری

6/661

تعداد نمونه

200

طبق نتایج جدول  16و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

مهارت بازخورد دهی

آمارهها

متغیر وابسته

 6/55کمتر از  6/61است ،بنابراین میتوان گفت که فرضیه هفتم تأیید میشود و بین مهارت
۱٤٥

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

بازخورد دهی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب
همبستگی بین دو متغیر  6/29است.

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه اصلی تأیید میشود و بین مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح
یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر 6/90
است .مهارتهای ارتباطات انسانی بتواند به ایجاد و توسعه سطح یادگیری که دانشجویان را
در رسیدن به اهدافشان کمک میکند رابطه داشته باشد .برای دانشجویی که در محیطی متغیر
و بدون قطعیت به رقابت میپردازد ،مهارتهای ارتباطی برای رشد ،موفقیت و افزایش سطح
یادگیری عاملی حیاتی به شمار میرود .عملکرد مناسب مهارتهای ارتباطات در یادگیری
میتواند پایه اصلی ارتقای هر پیشرفتی باشد؛ بنابراین مطالعه بر روی انگیزهها و عوامل
ایجادکننده مهارتهای ارتباطی مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است.
بدون شک همه پیشرفتهای شگفتانگیز دنیای کنونیزاده یادگیری انسان است .دوام
و بقای انسان در جهان ،امروزه از طریق ایجاد و کشف راههای جدید آموزش و یادگیری
میسر است .به همین دلیل در مراکز آموزشی بیشتر از سایر سازمانها نیازمند محک زدن
عادتها و رویههای گذشتهایم تا بتوانیم راههای جدید ایجاد یادگیری را بیابیم .یادگیری
نهفقط در حیطه شناختی بلکه در حیطههای عاطفی و روانی -حرکتی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در تبیین فرضیه اصلی پژوهش میتوان گفت که هر چه میزان مهارتهای
ارتباطات انسانی در بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری آنها نیز افزایش مییابد.
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نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش انارکی ( )1251همخوانی دارد .نتایج پژوهش او نشان
میدهد که خودگفتاری و بازخورد در سطح  %59اطمینان منجر به افزایش سطح یادگیری
دانش شناختی شده ،ولی این دو متغیر مستقل در سطح  %59باهم تعاملی نشان ندادند.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه اول تأیید میشود و بین ابراز صحیح افکار و احساسات با
سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر
 6/99است .طبق نظریه یادگیری معنادار کالمی ،یک مطلب هنگامی معنادار است که قابل

۱٤٦

رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان ...

ارتباط دادن با مطالبی باشد که از پیش در ساخت شناختی یادگیرنده وجود دارد .به همین
قیاس ،یادگیری معنادار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبالً آموختهشده ،به
وجود میآید .هنگام یادگیری مطلب تازه بهصورت معنادار ،آن مطلب جذب ساخت
شناختی یادگیرنده میشود ،این جذب شدن مطالب در ساخت شناختی شمول نام دارد .در
تبیین فرضیه اول پژوهش میتوان گفت که هر چه میزان ابراز صحیح افکار و احساسات در
بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری آنها نیز افزایش مییابد .نتایج پژوهش با
یافتههای پژوهش لیتک ( 3611نقل از امینی و همکاران )1290 ،همخوانی دارد .نتایج
پژوهش او نشان میدهد که مهارتهای ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد بهطور
مستقیم با هم ارتباط دارند.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه دوم تأیید میشود و بین مهارت خوب گوش دادن با سطح
یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر 6/25
است .طبق نظریه یادگیری رفتاری ،یادگیری را ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و
پاسخ در سیستم عصبی انسان میدانند .ازنظر صاحبنظران این رویکرد ،در فرآیند یادگیری،
ابتدا وضع یا حالتی در یادگیرنده اثر میکند ،سپس او را وادار به فعالیت میکند و بین آن
وضع یا حالت و پاسخ ارائهشده ،ارتباط برقرار میشود و عمل یادگیری انجام میپذیرد .در
پژوهش حاضر نیز فرض بر این است که با تقویت مهارتهای خوب گوش دادن در بین
دانشجویان ،سطح یادگیری آنها بهبود مییابد .در تبیین فرضیه دوم پژوهش میتوان گفت
که هر چه میزان مهارت خوب گوش دادن در بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری
آنها نیز افزایش مییابد .نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش در مطالعهای که توسط ورلی
تدریس جایزه برده بودند ،روش ارتباط با دانشجویان و مدیریت کالس را خوب بلد بودند.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه سوم تأیید نمیشود و بین کاربرد مفاهیم ناآشنا با سطح یادگیری
دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه چهارم تأیید میشود و بین میزان تمرکز و توجه به اساتید با
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( )3660همخوانی دارد .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد که بیشتر اساتیدی که در زمینه

سطح یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر
۱٤۷

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

 6/77است .در تبیین فرضیه چهارم پژوهش میتوان گفت که هر چه میزان تمرکز و توجه
در بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری آنها نیز افزایش مییابد .نتایج پژوهش با
یافتههای پژوهش مرادی و همکاران ( )1251همخوانی دارد .نتایج پژوهش ایشان نشان
میدهد که افراد با توانایی و انگیزه باال که یکی از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است،
انتقال دانش در سازمان را تسهیل میکنند و نوآوری سازمانی را بهبود میبخشند .طبق نتایج
پژوهش ،فرضیه پنجم تأیید نمیشود و بین کاربرد درست زبان بدنی با سطح یادگیری
دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه ششم تأیید میشود و بین ارتباط کالمی مناسب با سطح
یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر 6/39
است .نظریه یادگیری کالمی ،در اصل تأییدی است بر فرضیههای ما که مهارتهای ارتباطی
بر سطح یادگیری دانشجویان تأثیر دارد .در اصل پیشسازماندهنده ،مجموعهای از مفاهیم
مربوط به مطلب یادگیری است و هدف آن در جلبتوجه یادگیرنده به مفاهیم عمدهی مطلب
مورد یادگیری است .روابط میان مطالب را برجسته میکند و مطالب جدید را به آنچه قبالً
کسبشده ،ربط میدهد .در تبیین فرضیه ششم پژوهش میتوان گفت که هر چه میزان ارتباط
کالمی مناسب در بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری آنها نیز افزایش مییابد .نتایج
پژوهش با یافتههای پژوهش بر اساس مطالعه کامادنا ( )3616همخوانی دارد .نتایج پژوهش
ایشان نشان میدهد که در توان برقراری ارتباط خوب ،از یک استاد ،استاد نمونه و خوب
میکند.
طبق نتایج پژوهش ،فرضیه هفتم تأیید میشود و بین مهارت بازخورد دهی با سطح
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یادگیری دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر 6/29
است .عمومیترین نظریه از میان تمام نظریههای هماهنگی و نظریهای که گستردهترین
دادههای تجربی را به وجود آورده است نظریه ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر است.
نظریههایی که تاکنون بررسی شد به مسئله عدم توافق با دیگران شامل فرد یا منبع اطالعاتی
میپرداخت ،اما این نظریه درباره عدم توافق با خود است .فستینگر معتقد است که تعارض
میان دو عنصر شناختی در درون فرد ،اساس تغییر نگرش را تشکیل میدهد .دو عنصر شناختی

۱٤۸

رابطه مهارتهای ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان ...

زمانی ناهماهنگی پیدا میکنند که تائید یکی موجب نفی دیگری میشود .این حالت زمانی
پیش میآید که فرد باورهای متضاد یا حتی نگرش و رفتار مخالف هم داشته باشد .به عقیده
فستینگر کسی که میداند دو عنصر شناختی ناهماهنگ دارد حالت تنش ناخوشایندی
احساس میکند .تعارض درونی درواقع با افزایش ناخوشایند برانگیختگی فیزیولوژیک بدن
تجلی میکند .هراندازه شناختهای موردنظر مهم و انحراف آنها از یکدیگر بیشتر باشد،
ناهماهنگی به همان اندازه بزرگتر خواهد بود .در تبیین فرضیه هفتم پژوهش میتوان گفت
که هر چه میزان مهارت بازخورددهی در بین دانشجویان افزایش یابد ،میزان یادگیری آنها
نیز افزایش مییابد.
نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش محمدی ( )1256همخوانی دارد .نتایج پژوهش آنها
نمایانگر وجود همبستگی میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت زبان
انگلیسی این دانشجویان است .عالوه بر این ،تفاوت قابلمالحظهای بین دانشجویان دختر و
پسر در بهکارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت آنها مشاهده نشده است .همچنین
نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش امینی و همکاران ( )1295همخوانی دارد .نتایج پژوهش
ایشان نشان میدهد که مهارتهای ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد بهطور مستقیم با
هم ارتباط دارند .ازنظر دانشجویان عملکرد آموزشی  92/2درصد از اساتید مطلوب و 10/7
درصد نامطلوب بود .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 دانشجویان تالش کنند تا وقتی استاد سر کالس تدریس میکند ،صحبتهای او را با سریا با کالم تأیید کنند.
 دانشجویان تمام تالش خود را به کار برند تا به سؤاالت استاد جواب صحیح دهند. دانشجویان برای استفاده بیشتر از توضیحات اساتید ،بهموقع سر کالس حاضر شوند. دانشجویان تالش کنند تا درسهای استاد را به همکالسیهایشان انتقال دهند. دانشجویان از دروس ارائهشده توسط استاد نتبرداری کنند. -تمرکز کافی برای تحویل گرفتن دروس را انجام دهند.
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 -قبل از حضور در کالس ،خود را برای پاسخ به سؤاالت استاد آماده میکنند.

 دانشجویان سعی کنند تا در بحثهای کالسی شرکت کنند.۱٤۹

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

 دانشجویان به پاسخهای اشتباه همکالسیهای خود واکنش مناسب نشان دهند. دانشجویان تالش کنند تا با مطالعه کتابهای غیردرسی اطالعات خود را افزایش دهند. دانشجویان تمام توجه خود را در کالس به بیانات استاد معطوف نمایند. -دانشجویان در حین توضیحات استاد ،با او مشارکت کنند و حرفهای او را تکمیل کنند.
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