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دیدگاه دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به
تکلیف های درسی گروهی
ناصر زمانی  ،1سمانه ابراهیمی ، 2فریده بهرامی
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-1دانشیار ،بخش ترویج وآموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
-2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز.
-3دانش آموخته کارشناسی ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز.

چکیده

ضعف دانش ،مهارت و شایستگی های کار گروهی یکی از بازدارندههای اصلی اشتغال پایدار دانش آموختگان کشاورزی در

کشور می باشد .یکی از روش های توسعه ی مهارت های کار گروهی در بین دانشجویان ،تکلیف های درسی گروهی است .هدف
اصلی این تحقیق ،ارزیابی نگرش دانشجویان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکلیف های درسی گروهی ،و بررسی تعیین کننده

های نگرش آنها بود .داده های مورد نیاز برای این تحقیق غیرآزمایشی ،با استفاده از فن پیمایش و پرسشنامه گرد آوری شد.
جامعه تحقیق  1235تن دانشجویان مقطع کارشناسی کشاورزی دانشگاه شیراز بود .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
( 297تن) تعیین شد ،و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی،

ضریب هم بستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون  tاستفاده شد .یافته ها نشان دادند دانشجویان نگرش نسبی مثبتی به تکلیف

های درسی گروهی داشتند .متغیرهای برداشت از چالش های تکلیف های گروهی ،مهارت های کار گروهی و نمره میانگین
دوره توانستند  39درصد از تغییر نگرش نسبت به تکلیف های درسی گروهی را تبیین کنند.

کلید واژهها :دانشجوی کارشناسی کشاورزی ،مهارت کار گروهی ،تکلیف درسی گروهی ،آموزش عالی کشاورزی

نویسندهی مسئول :ناصر زمانی

رایانامهzamanin58@yahoo.com :

دریافت 1393/8/8 :؛پذیرش1394/3/5 :

70

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،32بهار 94

مقدمه

آمـوزش و پـرورش قـرار مـی گیرنـد .آنهـا بـا کمـک منبـع های

ماهیت بین رشـته ای کشـاورزی و زمینه ی ویژه فرهنگی،

مختلـف ،سـودمندیهای تکلیـف هـای درسـی گروهـی را بـه

کشـاورزی ،دارای قابلیـت هـا و کیفیـت هـای پویایـی باشـند

مدیریـت سـتیز و ارتبـاط بهتر (جانسـون و جانسـون،)1996 ،

اجتماعـی و سیاسـی آن ایجاب مـی کند که دانـش آموختگان
تـا بتواننـد مقتدرانـه و داوطلبانـه نسـبت بـه موضـوع هـای
مرتبـط انتقـاد ،اندیشـه و عمـل کننـد .موسسـههای آمـوزش

کشـاورزی باید شایسـتگی هایـی را در دانـش آموختگان خود
بـارور کننـد تـا آنهـا بتوانند بـا نبود قطعیـت هـا ،موقعیت های

پیچیـده و نامعیـن و هنجارهـا ،ارزش هـا و عالقه هـای متضاد
یا دسـتکم گوناگون بدرسـتی برخـورد کنند .شایسـتگی های

اصلـی مـورد نیـاز دانـش آموختـگان کشـاورزی بـرای ورود بـه

بـازار کار بـه ترتیـب عبارتنـد از :شایسـتگی هـای ارتباطـی،
تخصصـی ،حـل مسـأله ،اخلاق حرفـه ای در کشـاورزی،

اخالقـی ،اداری و عمومـی (اطهـری و همـکاران.)1390 ،

تحقیـق یعقـوب زاده ( ،)1391نشـان داد کـه شایسـتگی

کارگروهـی ،پـس از شایسـتگی هـای یادگیـری در دوران
زندگـی و ارتباطـات ،سـومین شایسـتگی مهـم مـورد نیـاز
دانـش آموختـگان کشـاورزی بـرای ورود و نقـش آفرینی مؤثر

در شـرکت هـای خصوصـی ارایـه خدمـات مشـاوره کشـاورزی
مـی باشـد .توانایـی کار بـا دیگـران و مهـارت هـای ارتباطـی،
از جملـه مهـارت هایـی هسـتند کـه کارفرمایـان از کارکنـان

آینـده بیشـتر انتظـار دارنـد (اسـپی ،)2010 ،و کاربـرد کار
گروهـی و اهمیـت مهـارت هـای کار گروهـی در طـول دو دهـه
اخیـر در تجـارت بـه سـرعت افزایـش پیـدا کـرده اند (هنسـن،

2006؛ تانیـز .)1997 ،بررسـیهای چنـدی نشـان مـی دهنـد
کـه بیـش از  80درصـد موسسـهها بـه ویـژه آنهایـی کـه بیـش

از  100کارمنـد دارنـد ،چندیـن نـوع کار گروهـی را در محل کار
مـورد اسـتفاده قـرار مـی دهنـد (گیبسـن و همـکاران2000 ،؛

ایـن ترتیـب نـام بردنـد :تفکـر سـطح بـاال (کوهـن،)1994 ،

درک عمیـق تـر (فـال و همـکاران ،)2000 ،و توسـعه ی

مهـارت هـای قابـل انتقـال بـه محیـط کار ماننـد کار گروهـی،
مدیریـت زمـان و مهارت هـای بین فردی (کنـدی و همکاران،

 .)1994نارسـاییهایی کـه آنهـا از طریـق منابـع مختلـف

شناسـایی کردنـد عبارتنـد از :افتـادن مسـئولیت هـا بـه دوش
یـک تـن (بـروکا و راد ،)2002 ،درگیـری بیـن اعضـای گـروه

(چانـگ1999 ،؛ و موریـس و هایـس ،)1997 ،نارسـاییهای

سـازمانی و مدیریـت زمـان (موریـس و هایـس.)1997 ،

اسـتفاده ی موفـق از تکلیـف هـای درسـی گروهـی و یـا

انفـرادی ،تـا حـد زیـادی بـه نگـرش هـای دانشـجویان وابسـته

اسـت .ارسـکین و جانسـون ( ،)2012دربـاره اهمیـت بررسـی
دیـدگاه دانشـجویان بـاور دارنـد فعالیـت هایـی کـه بـا ترجیـح

دانشـجویان هماهنگـی و سـازگاری دارند شـانس خـود را برای
نتیجـه هـای موفقیـت آمیـز بـاال مـی برنـد ،زیـرا هنگامـی کـه

دانشـجویان نگـرش مطلوبـی دارند ،بـه طور عمیق تـری درگیر

مـی شـوند و نتیجـه هـای مثبـت بیشـتری را تجربـه مـی کننـد
(فاریـاس و همـکاران .)2010 ،برخـی محققـان (ماننـد زوکـو،

 ،)2009وجـود یـک رابطـه ی قـوی بیـن انگیـزه و یـا گرایـش
بـه یادگیـری و یادگیـری واقعـی را تاییـد مـی کننـد .اگـر چـه

مدرسـان ممکـن اسـت فرصت هـای یادگیری مختلفـی را برای
دانشـجویان ایجـاد کننـد ،امـا در نهایـت این دانشـجو اسـت که

دربـاره ی حضـور و غیـاب ،آمادگـی و مشـارکت در فرصت های
یادگیـری تصمیـم مـی گیـرد (اسـتمن و همـکاران .)2011 ،بـه

عبـارت دیگر ،پذیرش دانشـجویان عاملی کلیدی بـرای اجرای

کوهـن و بیلـی .)1997 ،بسـیاری از تجـارت هـا بـه کار گروهـی

موفـق برنامـه هـای جدیـد می باشـد.

دربـاره ی تجربـه و آموزههای آنهـا در کار در محیط های گروهی

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد مدیریـت سـاخت و سـاز مـورد

وابسـته انـد و شـمار زیـادی از کارفرمایـان از دانشـجویان

زو و درویـش ( ،)2006تکلیـف هـای درسـی گروهـی را در

پرسـش می کنند (بروکـس و آمونـز .)2003 ،بنابراین ،بسـیاری

ارزیابـی قـرار دادنـد و دریافتنـد کـه توسـعه ی مهـارت هـای

ویژگـی های دانشـجویان و دانش آموختـگان در آییننامه های

دیـدگاه هـا از مهـم تریـن سـودمندیهای انجـام تکلیـف هـای

بـه گفتـه ی فـورد و موریـس ( ،)2003تکلیـف هـای گروهی

کـه ارزیابـی ناعادالنـه ،دشـوار بـودن تنظیـم زمـان بـرای

از دانشـگاه هـا بـر کار گروهـی بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن

آموزشـی خـود تأکیـد مـی کننـد (زو و درویـش.)2006 ،

بـه طـور فزاینـده ای مـورد توجـه صاحب نظـران و عمـل گران

همـکاری و ارتباطـی و قـرار گرفتـن در معـرض شـمار زیـادی از
گروهـی از دیـدگاه دانشـجویان بـه حسـاب مـی آینـد .در حالی
دیـدار هـای گروهـی و کیفیـت پاییـن کار بعضـی از اعضـای از
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مشـکالت اصلـی آنهاسـت .دانشـجویان تشـکیل گـروه هـای

بـر عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی دانشـجویان دختـر و پسـر را

گروهـی و فـردی را ترجیـح مـی دهنـد .نتیجـه هـای ارزیابـی

کار گروهـی دانشـجویان دختـر و پسـر تفاوت معنـاداری وجود

سـه یـا چهـار تنـی از بیـن خودشـان و ترکیبـی از فعالیـت هـای

مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد و دریافتنـد کـه بیـن مهـارت هـای

راس و همـکاران ( ،)2009نشـان داد کـه دانشـجویان دنـدان

دارد ،بـه طـوری کـه ایـن مهـارت هـا در دانشـجویان پسـر

کـرده بودنـد ،دارای اطالعـات و دانش بیشـتری نسـبت به دیگر

ضعیفـی بیـن مهـارت هـای کار گروهـی و عملکرد دانشـجویان

پزشـکی کـه آمـوزش هـای خـود را بـه صـورت گروهـی دریافـت
دانشـجویان بودنـد .بیکـن و همـکاران ( ،)1999پس از بررسـی

عاملهـای مؤثـر بـر بهتریـن و بدتریـن آموزههـای کار گروهـی،
نتیجـه گرفتنـد کـه دانـش آمـوزان از تجربـه های خـوب گروهی

بیشـتر از تجربههـای بـد مـی آموزنـد و ایـن کـه آمـوزگاران بایـد

بیـش از دانشـجویان دختـر اسـت .هـم چنیـن ،هـم بسـتگی
بـه دسـت آوردنـد .اطهـری و همـکاران ( ،)1390در تحقیـق

خـود بـا عنـوان تحلیـل نگـرش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت

بـه یادگیری گروهی در دانشـگاه رازی کرمانشـاه بـه این نتیجه

رسـیدند کـه دانشـجویان نگـرش مثبتـی نسـبت بـه یادگیـری

دانـش آمـوزان را در موقعیـت هـای گروهـی قـرار دهنـد کـه

گروهـی دارنـد و متغیرهـای توانایـی کار گروهـی ،جنـس و

( ،)2010در تحقیقـی دربـاره ی آموزههـای دانشـجویان در انجام

یادگیـری گروهـی تأثیـر معنـاداری دارد .آنهـا دریافتنـد کـه با

و روش هـای مؤثـر انجام تکلیف هـای در سـاختار آموزش عالی

دانشـجویان دختـر نسـبت به دانشـجویان پسـر و دانشـجویان

بیشـترین شـانس موفقیـت را داشـته باشـند .ماتیـو و میلتـر

تکلیـف های گروهی ،متـداول ترین چالش های پیـش روی آنها

نـوع نظـام آموزشـی (روزانه/شـبانه) بـر نگـرش آنهـا نسـبت به
افزایـش توانایـی دانشـجویان ،نگـرش آنهـا بهبـود مـی یابـد و

را مـورد بررسـی قـرار دادند و بیـان کردند که انجـام تکلیف های

شـبانه نسـبت بـه روزانـه نگـرش مثبـت تـری دارند.

ارتقـای مهـارت هـا ،فعالیـت گروهـی اثربخـش ،یادگیـری بـاز

ارتقـای مهـارت هـای کار گروهـی مـورد نیـاز ایفـای شـغل در

بـه صـورت گروهـی وسـیله ای بـرای توسـعه ی تفکـر تحلیلـی،

بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش انجـام تکلیـف هـای گروهـی در

خـوردی و بـه کارگیـری دانـش و مهـارت در آینـده اسـت .هـم

آینـده و ایـن کـه امروزه شـناخت چندانـی در رابطـه با دیـدگاه های

کـه ارایـه ی فعالیـت در قالـب گـروه کمتـر تهدیدآمیز اسـت و در

هـدف کلـی ایـن تحقیـق ،بررسـی دیـدگاه هـای دانشـجویان

چنیـن با انجـام فعالیت هـای گروهی دانشـجویان در مـی یابند
نتیجـه انگیـزه ی بیشـتری ،نسـبت بـه هنگامـی کـه بـه صـورت

دانشـجویان دربـاره ی تکلیف های درسـی گروهی وجـود ندارد،
کارشناسـی کشاورزی نسـبت به تکلیف های درسی گروهی بود.

فـردی کار میکردنـد ،پیـدا میکننـد .بروکس و آمونـز (،)2003

بـر پایه پیشـینه موضـوع و هدفهـای تحقیق ،نـگاره  1که بیانگر

از اعضـای گـروه در کارهـای گروهـی ،هنگامـی رخ میدهـد کـه

درسـی گروهـی) با متغیرهای مسـتقل تحقیق ،شـامل برداشـت

انجـام نمـی دهند.

و مهـارت هـای کارگروهی ترسـیم شـد و در این تحقیـق از لحاظ

بیـان کردنـد کـه دشـواری افتـادن مسـئولیت هـا بـر دوش یکی

یـک یـا چندین تـن از اعضای گروه سـهم خـود را از کار در پروژه
آرامـون و همـکاران ( ،)1388تأثیر مهـارت های کار گروهی

رابطـه بین متغیر وابسـته تحقیق (نگرش نسـبت به تکلیف های
از چالـش هـای تکلیف های درسـی گروهی ،نمـره میانگین دوره
آمـاری مـورد بررسـی قـرار گرفت.

مهارت های
کار گروهی

برداشت از چالش
تکلیف های گروهی
نگرش نسبت به تکلیف های
درسی گروهی
نمره
میانگین دوره

جنس

نگاره  -1نقش متغیرهای تحقیق بر نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به تکلیف های درسی گروهی
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روش شناسی

شـد ،و داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSWIN19تجزیـه و

ایـن تحقیق از نـوع کاربردی و غیرآزمایشـی می باشـد و برای

تحلیـل شـدند .ماهیـت داده های طیـف لیکرت ،رتبه ای اسـت

شـد .هـدف ایـن تحقیـق ،تعییـن نگـرش دانشـجویان مقطـع

نظـر گرفتـن طیف لیکرت ،بـه ویـژه در موردهایی کـه گزینه های

گـرد آوری داده هـای مـورد نیـاز آن از فـن پیمایـش اسـتفاده
کارشناسـی کشـاورزی دانشـگاه شـیراز در رابطـه بـا تکلیف های

درسـی گروهـی ،و شناسـایی تعیین کننـده های آن بـود .جامعه

(کراسـول ،)2008 ،امـا بـا توجـه بـه این کـه خطای فاصلـه ای در

طیـف بیشـتر باشـند ،بسـیار کـم اسـت (باینـدر1984 ،؛ زومبـو

و زیمرمـن ،)1993 ،داده هـای بـه دسـت آمـده از طیـف لیکـرت

آمـاری تحقیـق شـامل  1235تـن دانشـجو در سـال هـای دوم،

پنـج قسـمتی در ایـن تحقیـق ،فاصلـه ای در نظـر گرفته شـدند.

ترویـج و آموزش کشـاورزی ،صنایع غذایی ،علـوم دامی ،اقتصاد

طیـف لیکـرت تنهـا بـرای مجمـوع گویـه هـای هـر متغیـر امکان

خاکشناسـی ،زراعـت و اصلاح نباتات و مدیریـت مناطق بیابانی

بـه تنهایـی را بایـد رتبه ای در نظـر گرفت (میلر و وولـف.)2008 ،

سـوم و چهـارم مقطـع کارشناسـی در گرایش های گیاه پزشـکی،

کشـاورزی ،ماشـین هـای کشـاورزی ،علـوم باغبانـی ،آبیـاری،
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز ،بـود .بـه دلیـل ایـن کـه

بسـیاری از دانشـجویان سـال اول ،هیـچ تکلیـف گروهـی انجـام
نـداده بودنـد ،در ایـن تحقیـق مـورد نظـر نبودنـد .حجـم نمونـه

نیـز بنـا بر جـدول مـورگان  297تن برآورد شـد .نمونه هـا با روش

نمونـه گیـری طبقه بندی شـده با انتسـاب متناسـب ،بـه صورت

تصادفـی انتخاب شـدند .برای این منظور ،هـر گرایش تحصیلی

الزم بـه توضیـح اسـت کـه فاصلـه ای لحـاظ نمـودن داده هـای
پذیـر اسـت ،و داده هـای بـه دسـت آمـده از هـر کـدام از گویـه هـا
بـرای تجزیه و تحلیـل داده ها از میانگین ،انحراف معیار ،ضریب

تغییرات (نسـبت انحراف معیار به میانگین) ضریب هم بسـتگی

پیرسـون ،رگرسـیون چندگانـه و آزمـون  tاسـتفاده شـد.
یافتهها

از  297پرسشـنامه ی توزیـع شـده در میـان پاسـخگویان،

بـه عنوان یک طبقه در نظر گرفته شـد .ابزار گـردآوری دادهها در

در کل  291تـن از دانشـجویان پرسشـنامه هـا را تکمیـل کـرده و

هیـات علمـی بخـش ترویـج و آمـوزش کشـاورزی تأییـد شـد ،و

( 40/9درصـد) مـرد بودنـد .از  289تنـی کـه محـل سـکونت خود

ایـن تحقیق پرسشـنامه بـود که روایی شـکلی آن توسـط اعضای

بـاز گرداندنـد ،کـه  172تـن ( 59/1درصـد) ،آنهـا زن و  119تـن

پایایـی آن بـا انجـام آزمـون راهنمـا در دانشـجویان کارشناسـی

را مشـخص کردند 212 ،تن ( 73/3درصد) ،از افراد نمونه سـاکن

کرونبـاخ بـرای متغیرهـای ابـزار سـنجش ،بیـن  0/63تـا 0/73

از بیـن  287تنـی کـه شـغل پدر خود را مشـخص کردند ،بیشـینه

(هیر و همکاران2006 ،؛ نونالی و برنشـتین .)1994 ،پرسشنامه

کشـاورزی 38 ،تـن ( 13/2درصـد) ،مرتبـط با کشـاورزی و  52تن

دانشـکده ی مدیریـت دانشـگاه شـیراز تعییـن شـد .ضریـب آلفا

بـه دسـت آمـد .آلفـای کرونبـاخ باالتـر از  0/60قابـل قبول اسـت
شـامل سـه بخـش بـود .در بخـش اول ویژگـی هـای فـردی
پاسـخگویان بررسـی شـد .در بخـش دوم ،نگـرش دانشـجویان
نسـبت به تکلیـف های درسـی گروهی ،مهـارت هـای کارگروهی

ایشـان و دیـدگاه آنهـا دربـاره چالـش هـای تکلیـف هـای درسـی

گروهـی با اسـتفاده از طیف لیکرت پنج قسـمتی سـنجیده شـد.
بـرای توسـعه گویـه های سـنجش ایـن متغیرهـا از پژوهش های

شـهر ،و  77تـن ( 26/7درصـد) سـاکن روسـتا بودنـد .هـم چنین
یعنـی 197تـن ( 68/6درصـد) ،شـغل پـدر خـود را غیـر مرتبط با

(18/2درصـد) شـغل پـدر خـود را کشـاورزی بیان کردنـد .حدود
نیمـی از پاسـخگویان ( 52/9درصـد) ،بیـن یک تا چهـار تکلیف،

 64تـن ( 21/9درصـد) بیـن پنـج تـا هشـت تکلیـف 25 ،تـن (8/6

درصـد) بیـن نـه تـا  12تکلیـف ،و  46تـن ( 15/8درصـد) ،بیش از

 12تکلیـف از تکلیـف های خـود را به صـورت گروهی انجـام داده
بودنـد ،و تنهـا دو تـن ( 0/8درصـد) ،شـمار تکلیـف هـای درسـی

پیشـین (برای مثال ،ماتیو و میلتر2010 ،؛ وسـتلی و همکاران،

انجـام داده تاکنـون را بـه یـاد نداشـته و آن را مشـخص نکردند.

آخـر ،نظرهـا و پیشـنهادهای دانشـجویان بـرای ارتقـای

به نسبت مساعد بود (میانگین رتبه ای حدود =4در حد خوب).

2010؛ و بیکـن و همـکاران ،)1999 ،اسـتفاده گردیـد .در بخش
تکلیـف هـای درسـی گروهـی ،بـا پرسـشهای بسـته و بـاز مورد

بررسـی و ارزیابی قرار گرفت .از شـمار  297پرسشـنامه ی توزیع
شـده در میان نمونه مورد بررسـی 291 ،پرسشنامه برگشت داده

نگرش دانشجویان نسبت به انجام تکلیف های درسی گروهی

نتیجه ی به دست آمده از آزمون هم بستگی پیرسون نشان
داد که بین متغیر نگرش نسبت به تکلیف های درسی گروهی

با متغیرهای مهارت های کار گروهی و برداشت دانشجویان از
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دیدگاه دانشجویان کارشناسی ...

چالش های تکلیف های درسی گروهی ،و هم چنین بین متغیر

بین متغیر نگرش و مهارت ،و متغیر مهارت و نمره ی میانگین

معناداری (در سطح  )P=0/01وجود داشت .به این صورت که

چالش ها ،رابطه ی منفی و معنی دار وجود داشت (جدول .)1

دوره ،رابطه ی مثبت و معنی دار ،و بین نگرش و برداشت از

نمره میانگین با متغیر مهارت های کار گروهی هم بستگی

جدول -1میانگین ،انحراف معیار و ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
میانگین رتبه ای
(انحراف معیار)

متغیر
نگـرش نسـبت بـــــــــه
تکلیف های درسـی گروهی
مهــــــارت های کــــــار

3/83
()0/52

برداشـت از چالـش هـای

2/88
()0/67

نمره میانگیــــــــن دوره

15/45
()1/39
21/36
()1/24

گـــــروهی

تکلیـــف های گروهــــــــی

سن

1

3/55
()0/58

2

4

3

5

1

*0/38

*-0/48

1

-0/39

1

0/00

*0/23

-0/06

1

-0/15

0/00

0/60

-0/13

1

* معنی داری در سطح  0/01مقیاس =1 :بسیار مخالفم  =2مخالفم  =3نظری ندارم  =4موافقم  =5بسیار موافقم

انجـام آزمـون  tنشـان دادنـد کـه اختلاف معنـاداری بین دو

گـروه زن و مـرد از نظـر مهـارت هـای کار گروهی وجـود دارد (در
سـطح  ،)P=0/01بـه گونـه ای کـه میانگین مهارت زنان بیشـتر از

مـردان بـود .ضمـن این که اختلاف معنـاداری بین ایـن دو گروه

بـه لحـاظ نگـرش و برداشـت آنها نسـبت بـه چالش هـای تکلیف

هـای درسـی گروهی وجود نداشـت (جـدول.)2

جدول -2تأثیر جنس بر نگرش ،مهارت و برداشت از چالش های تکلیف های درسی گروهی در دانشجویان کشاورزی شیراز
متغیر

جنس

میانگین

انحراف معیار

t

Sig.

نگـرش نسـبت بــــــه تکلیـف هـای
درســــــی گروهـی
مهارت های کار گروهی

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

32/17
31/60
51/38
47/46
31/50
31/89

5/38
5/01
6/21
7/20
7/69
7/15

0/91

0/36

*4/82

0/00

-0/44

0/66

بـــــــــرداشت از چـــــــــالش هـای
تکلیـف هـای گروهـی
*معنی داری در سطح P=0/01

بـه منظـور بـرآورد تأثیـر متغیرهـای مسـتقل بـر نگـرش

بـا توجـه بـه مقـدار  R2ایـن متغیرهـا در مجمـوع میتواننـد 39

چندگانـه بـه روش مرحلـه ای اسـتفاده شـد .همـان گونـه که در

تکلیـف هـای درسـی گروهـی پیـش بینـی کننـد .بـا توجـه بـه

دانشـجویان نسـبت به انجـام تکلیف های گروهی ،از رگرسـیون
جـدول 3دیـده میشـود ،سـه متغیـر برداشـت از چالـش هـای

تکلیـف هـای درسـی گروهـی ،مهـارت هـای کار گروهـی و نمره
میانگیـن دوره بـه ترتیـب وارد معادلـه ی رگرسـیون شـدند.
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درصـد تغییـرات را در میـزان نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه

مـدل رگرسـیون چندگانـه ،بـا معادلـه ی زیـر مـی تـوان نگـرش
دانشـجویان نسـبت بـه تکلیـف هـای درسـی گروهـی را بـرآورد

کرد:
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Y = 3.92 - 0.43 X1 + 0.45 X2 - 0.05 X3

نگرش دانشجویان نسبت به تکلیف های درسی گروهی = Y
برداشت از چالش های تکلیف های گروهی = X1
مهارت های کار گروهی = X2
نمره میانگین دوره = X3

جدول -3خالصهرگرسیونچندگانهتأثیرمتغیرهایمستقلبرنگرشدانشجویانکشاورزینسبتبهتکلیفهایدرسیگروهی
متغیر

B

ß

T

Sig

عرض از مبدا
برداشت از چالش های تکلیف های درسی گروهی
مهارت های کار گروهی
نمره میانگین دوره

3/92
-0/43
0/45
-0/05

-0/47
0/39
-0/12

7/82
-7/50
6/18
-1/99

0/000
0/000
0/000
0/04

R2Adj = 0/38

R2 = 0/39

Sig. F = 0/0001

R = 0/63

F = 34/34

بنـا بـر یافتـه هـا و برپایـه فراوانـی پاسـخ دانشـجویان کـه در

اعضـای گـروه به اسـتاد همـراه با گـزارش نهایـی ( 28/8درصد)،

بـه صـورت گروهـی کسـب مـی شـوند ،بـه ترتیـب عبارتنـد از

پیشـنهاد کردند .بیشـتر دانشـجویان ترجیح مـی دادند اعضای

جـدول  4آمـده ،مهـارت هایـی کـه ضمـن انجـام تکلیـف هـای
مسـئولیت پذیـری ( 58/2درصـد) ،احتـرام گذاشـتن بـه نظـر

را بـه عنـوان راه هایـی بـرای انجـام مؤثرتـر تکلیف هـای گروهی

گـروه خـود را خودشـان انتخـاب کننـد ( 66/1درصـد) و دیگـر

دیگـران ( 40/4درصـد) ،تلاش بـرای رسـیدن بـه هدفهـای

دانشـجویان ،انتخـاب اعضـاء توسـط اسـتاد ( 19/5درصـد) و

( 33/6درصـد) .هـم چنیـن نمونـه ی مـورد بررسـی ،ارایـه ی

هـم چنین عالقه ی بیشـتری نسـبت به تشـکیل گـروه از ترکیب

( 46/9درصـد) ،فراهـم کـردن تمرینهای گروهی برای انسـجام

تنها از زنان یا مردان ایجاد شـود ( 19/9درصد) ،وجود داشـت.

بـر نمـره ی نهایـی ( 36درصـد) و تحویل ثبـت زمانهـای دیدار

را بـر عملکـرد آن بـی تأثیـر مـی دانسـتند ( 18/8درصـد).

گروهـی ( 36/6درصـد) و آموختـن همـکاری بـا دیگـران
گـزارش بـه مـدرس در ارتبـاط بـا پیشـرفت کار در چنـد مرحلـه

بیشـتر گـروه ( 42/1درصـد) ،تأثیرگـذاری ارزیابـی هـم گروهـی

بـه صـورت تصادفـی ( 12/7درصـد) ،را مناسـب تـر مـی داننـد.

جنسـی زن و مـرد ( 59/9درصـد) ،نسـبت بـه حالتی کـه گروهها
ایـن در حالـی اسـت که عـدهی کمتـری نیز ترکیب جنسـی گروه

جدول -4دیدگاهپاسخگویاندررابطهبامهارتهایآموختهشدهازانجامتکلیفهایگروهیوراهکارهایارتقایآن()n=291
متغیر
مهارت های آموخته شده از انجام تکلیف های درسی گروهی

مسئولیت پذیری

احترام گذاشتن به نظر دیگران

تالش برای رسیدن به هدفهای تیم

آموختن همکاری با دیگر افراد

پیشنهادهای دانشجویان برای انجام تکلیف های درسی گروهی مؤثرتر

ارایه ی گزارش به استاد در ارتباط با پیشرفت کار در چند مرحله
فراهم کردن تمرینهای گروهی برای انسجام بیشتر گروه

تأثیرگذاری ارزیابی هم گروهی بر نمره ی نهایی

تحویل ثبت زمانهای دیدار اعضای تیم به استاد همراه با گزارش نهایی

فراوانی

درصد

رتبه

170

58/2

1

107

36/6

3

118
98

40/4

2

33/6

4

137

46/9

1

105

36

123
84

42/1

2

28/8

4

3
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ادامه جدول 4
شیوهی مناسب انتخاب اعضای گروه برای انجام تکلیف های درسی گروهی
انتخاب توسط دانشجو
انتخاب توسط استاد
تصادفی (قرعه کشی)

193
57
37

66/1
19/5
12/7

1
2
3

ترکیب جنسی مناسب برای انجام تکلیف های درسی گروهی
تشکیل گروه از هر دو جنس ،زن و مرد
همهی اعضا مرد یا همهی اعضا زن
تأثیرگذار نبودن ترکیب جنسی روی عملکرد تیم

175
58
55

59/9
19/9
18/8

1
2
3

بحث و نتیجه گیری

انجـام داده بودنـد.

بـر پایـهی نتیجـه هـا ،دانشـجویان نگرش نسـبی مسـاعدی

بنابـر یافته های این پژوهش ،دانشـجویان دختـر مهارت های

یافتـه هـای اطهـری و همـکاران ( ،)1390در رابطـه بـا نگـرش

هـای مطالعـه ی آرامـون و همـکاران ( ،)1388مبنـی بر بیشـتر

دارد .بدیهـی اسـت کـه ایـن نگرش نسـبی مسـاعد مـی تواند به

وینتـر و همکاران ( ،)2001اذعان می دارند که مردان در بحث

نسـبت بـه تکلیـف هـای گروهـی داشـتند کـه ایـن نتیجـه بـا
مثبـت دانشـجویان نسـبت بـه یادگیـری گروهـی هـم خوانـی
دلیـل سـودمندیهای انجـام تکلیف های گروهـی مانند تقویت

مهـارت هـای گروهـی ،صرفـه جویـی در زمـان ،دسـتیابی بـه
نتیجـه هـای بهتر ،انجام بهتـر و باکیفیت تر تکلیف های باشـد.

نداشـتن نگـرش مسـاعد کامـل نیـز مـی توانـد بـه علـت چالـش

هـای کار گروهـی و پاییـن بـودن برخـی مهـارت هـای انجـام

تکلیـف هـای گروهـی در میـان پاسـخگویان ،ماننـد توانایـی
هـای هماهنگـی و سـازگاری سـبک یادگیـری بـا دیگـر اعضـاء،

گروهی بیشـتری نسـبت به پسـران دارند ،که ایـن یافته ،نتیجه
بـودن مهـارت پسـران نسـبت بـه دختـران را تأییـد نمـی کنـد.

هـای گروهـی در گروه های مختلط بیشـتر از زنان مشـارکت می

کننـد امـا در گـروه هـای تـک جنسـی ایـن طور نیسـت (سـاپ و

همـکاران .)1996 ،بنابرایـن ،ایـن تفـاوت یافتـه ها مـی تواند
بـه دلیـل ترکیـب هـای گروهـی مختلـف در گـروه هـای مـورد

بررسـی باشـد .برخـی تحقیقـات دیگـر نیز نشـان مـی دهند که

زنان بیشـتر از مـردان موقعیت های گروهی را با اسـتانداردهای
بـاال مدیریـت مـی کننـد (وینتـر و همـکاران 2001 ،بـه نقـل از

یادداشـت بـرداری و گـزارش نویسـی ،اعتمـاد بـه احسـاس،

اگلـی و همکاران .)1992 ،نگرش نسـبت به تکلیف های درسـی

گروهـی هـا بـه خاطـر لغزشهـای کوچکشـان باشـد .همـان

گـروه دانشـجویان دختـر و پسـر تفاوت معنـاداری نداشـت .این

دیـدگاه هـا و تجربـهی دیگـران و چشمپوشـی از سـرزنش هـم
گونـه کـه نتیجـه هـای تحقیـق نیـز نشـان داد کـه دانشـجویان به

نسـبت دارای مهـارت هـای کار گروهـی بودنـد ،و ارتبـاط مثبـت

گروهـی و برداشـت از چالـش هـای تکلیـف هـای گروهـی در دو
یافتـه با نتیجـه های مطالعـه ی اطهـری و همـکاران ( ،)1390در

زمینـهی نگـرش مثبت تـر دانشـجویان دختر نسـبت به پسـران

و معنـاداری بیـن نگرش و مهـارت دانشـجویان ،و ارتباط منفی

در ارتبـاط بـا یادگیـری گروهـی هم خوانـی ندارد.

داشـت .در واقـع افزایش مهـارت ها ،مدیریت بهتـر چالش ها و

بـه تکلیـف های گروهی به نسـبت مناسـب اسـت ،ولـی با حالت

وجـود ایـن چالش هـا و مهارت پایین دانشـجویان ممکن اسـت

ارتبـاط مثبـت و معنـی داری بـا نگـرش دانشـجویان دارد،

و معنـاداری بیـن نگـرش و برداشـت آنهـا از چالـش هـا وجـود

در پـی آن نگـرش مثبـت را بـه دنبال خواهند داشـت .از سـویی

یافتـه های تحقیق نشـان داد که نگرش دانشـجویان نسـبت

مطلـوب فاصلـه دارد .از آنجایـی کـه مهـارت هـای کار گروهـی

در اثـر نداشـتن آمـوزش مهـارت هـای کار گروهـی و شـمار کـم

مـی تـوان بـا ارتقـای مهـارت هـای کار گروهـی ماننـد توانایـی

باشـد ،زیـرا نتیجـه ی این پژوهـش نشـان داد که بیـش از نیمی

مخالـف ،یادداشـت بـرداری و گـزارش نویسـی ،اعتمـاد بـه

تکلیف های گروهی ارایه شـده از سـوی مدرسـان به دانشجویان
از دانشـجویان ،کمتریـن شـمار تکلیـف هـای درسـی گروهـی

(بیـن یـک تـا چهـار تکلیـف هـای) را در طـی تحصیـل خـود
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نگـرش هـای ایشـان بـرای تکلیـف هـای گروهـی و در پـی آن

ارزیابـی هـم گروهـی هـا بـر نمـره ی نهایـی ،چالـش هـای کار

ا گرچـه دانشـجویان نگـرش نسـبی مسـاعدی نسـبت

نگـرش هـای ایشـان نسـبت بـه تکلیف هـای درسـی گروهـی را

پاسـخگویان ( 52/7درصـد) در طـی دوران تحصیـل خـود در

معرفـی تجربـه های موفق و برتر اجـرای تکلیف های گروهی

انجـام فعالیـت هـای گروهـی را بهبـود داد.

بـه تکلیـف هـای درسـی گروهـی داشـتند ،در حـدود نیمـی از

دانشـگاه ،تنهـا یـک تا چهـار تکلیف درسـی گروهی انجـام داده
بودنـد.

ایـن یافته نشـان مـی دهد که اسـتفاده از تکلیف هـای گروهی

توسـط مدرسـان چنـدان رایج نیسـت ،و دالیل ایـن موضوع می
بایسـت در تحقیقـات آتـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد .بنابرایـن

تحقیقـات بعـدی می توانند گرایش مدرسـان و دسـتیاران آن ها
(دانشـجویان تحصیالت تکمیلی و یا کارشناسان آزمایشگاهی)
نسـبت به شـیوه گروهـی انجام تکلیف های توسـط دانشـجویان

و چالـش هـای آن را از دیدگاه ایشـان بررسـی کنند.

گروهـی در میـان دانشـجویان را کاهـش داد و بـا ایـن روش،

بهبود بخشـید.

در سـطح دانشـکده و دانشـگاه هـا مـی تواند به انتقـال تجربهها

میان مدرسـان و بهبود مهـارت های اجرای فعالیت هـای گروهی

توسـط آموزشـگران منجر شود.

ایـن تحقیـق تنهـا در سـطح دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه

شـیراز انجـام شـد ،و لـذا در تعمیم یافتـه های آن بایـد احتیاط
کـرد .تحقیقـات گسـترده بـا در نظـر گرفتـن شـمار بیشـتری از

دانشـکده هـای کشـاورزی امـکان بـه دسـت آوردن یافتـه هـای
قابـل تعمیـم تـری را فراهـم میسـازد.

پیشـنهاد مـی شـود در تحقیقـات پـس از ایـن ،دیـدگاه

بـا توجـه به ارتباط منفـی و معنی دار بین برداشـت از چالش

مدرسـان و دسـتیاران ایشـان (دانشـجویان تحصیالت تکمیلی

شـود بـا آمـوزش روشهـای مناسـب کار گروهـی و نظـارت و

بـه تکلیـف هـای گروهـی دانشـجویان و نظـر ایشـان دربـاره

هـای تکلیـف های گروهـی و نگرش دانشـجویان ،پیشـنهاد می

حمایـت اصولی مدرسـان از چگونگی انجام تکلیـف های گروهی
بـا دریافـت گـزارش پیشـرفت کار از دانشـجویان و توجـه به نظر

آنهـا در رابطـه بـا چگونگی انتخـاب اعضـا و میـزان تأثیرگذاری

و یا کارشناسـان آزمایشـگاهی) در ارتباط با گرایش آنها نسـبت
چالـش هـای ایـن گونـه تکلیـف هـای نیـز مـورد ارزیابـی قـرار
گیر د.

منبع ها

آرامـون ،ه ،.صادقـی آرانـی ،ز ،.و سـعید اردکانـی ،س .)1388( .تأثیر مهارت های کار گروهی بر عملکرد آموزشـی و پژوهشـی

دانشـجویان به تفکیک جنسـیت .مجله علمی -پژوهشـی تحقیقات زنان ،سـال سـوم ،شـماره ی اول ،ص .59-73

اطهـری ،ز ،.زرافشـانی ،ک ،.میـرک زاده ،ع ،.و سـلیمانی ،ع .)1390( .تحلیـل نگـرش دانشـجویان كشـاورزی نسـبت بـه

یادگیری گروهی در دانشـگاه رازی كرمانشـاه .مجله تحقیقات اقتصاد و توسـعه كشـاورزی ایران ،دورهی  ،42-2شـماره ی چهارم،
ص .693-704

یعقـوب زاده ،م .)1391( .شایسـتگی هـای مـورد نیـاز دانـش آموختـگان کشـاورزی بـرای ورود و نقش آفرینی مؤثر در شـرکت

هـای فنـی مهندسـی و خدمـات مشـاوره ای کشـاورزی از دیـدگاه اعضـا ایـن شـرکت هـا در اسـتان خراسـان رضـوی .پایـان نامـه

کارشناسـی ارشـد در رشـته ترویـج و آموزش کشـاورزی .دانشـکده کشـاورزی ،دانشـگاه شـیراز.

Bacon, D. R., Stewart, K. A., & Silver, W. S. (1999). Lessons from the Best and Worst Student Team
Experiences: How a Teacher can make the Difference. Journal of Management Education, 23(5), 467-488.
Binder, A. (1984). Restrictions on statistics imposed by method of measurement: Some reality, some
myth. Journal of Criminal Justice, 12(5), 467-481.
Brokaw, A. J. & Rudd, D. V. (2002). Strategies for team selection for group projects in marketing. In
Great Ideas for Teaching Marketing.
Brooks, C. H., & Ammons, J. L. (2003). Free riding in group projects and the effects of timing, frequen-

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

77

... دیدگاه دانشجویان کارشناسی

cy, and specificity of criteria in peer assessments. Journal of Education for Business, 78(5), 268-272.
Candy, P. C., Crebert, G., & O’Leary, J. (1994). Developing lifelong learners through undergraduate
education. Canberra: Australian Government Publishing Service.
Cohen, E. (1994). Collaborative learning: higher education, interdependence, and the authority of
knowledge. Baltimore: John Hopkins University Press.
Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (1997). What makes team work: Group effectiveness research from the
shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23, 239-290.
Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and
qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, N.J: Preason/Merrill Prentice Hall.
Eastman, J. K., Iyer, R., & Eastman, K. L. (2011). Business students’ perceptions, attitudes, and satisfaction with interactive technology: An exploratory study. Journal of Education for Business, 86, 36-43.
Erskine, L., & Johnson, D. S. (2012). Effective learning approaches for sustainability: A student perspective. Journal of Education for Business, 87(4), 198-205.
Espey, M. (2010). Valuing teams: What influences student attitude? NACTA Journal, 31-40.
Fall, R., Webb, N., & Chudowski, N. (2000). Group discussion and large-scale language arts assessment: Effects on students’ comprehension. American Educational Research Journal, 37, 911-9451.
Farias, G. Farias, C. M., & Fairfiled, K. D. (2010). Teacher as judge or partner: The dilemma of grades
versus learning. Journal of Education for Business, 85, 336-342.
Ford, M., & Morice, J. (2003). How fair are group assignments? A survey of students and faculty and a
modest proposal. Journal of Information Technology Education, 2, 367-378.
Gibson, C. B., Randel, A. E., & Earley, C. P. (2000). Understanding group efficacy: An empirical test of
multiple assessment methods. Group & Organizational Management, 25(1), 67-97.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis: A global perspective, 6th ed. London: Pearson Education.
Hansen, R. (2006). Benefits and problems with student teams: suggestions for improving team projects.
Journal of Education for Business, 82(1), 11-19.
Johnson, D., & Johnson, R. (1996). Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and
secondary schools: A review of the research. Review of Educational Research, 66, 459-506.
Matveev, A. V., & Richard G. Milter, R. G. (2010). An implementation of active learning: assessing the
effectiveness of the team infomercial assignment. Innovations in Education and Teaching International,
47(2), 201-213.
Miller, L. E., & Wolf, K. (2008). Measuring in the affective domain. Professional Development Workshop, March 14, 2008. Costa Rica: Association for International Agricultural and Extension Education.
Morris, R., & Hayes, C. (1997). Small group work: Are group assignments a legitimate form of assessment? In Pospisal,. Willcoxson, L. (Eds), Learning Through Teaching, 229-233. Proceedings of the 6th
Annual Teaching Learning Forum, Murdoch University, February 1997. Perth: Murdoch University.
Nunally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory, 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
Ross, M.K., Turner, S., & Ibbetson, R.J. (2009). The impact of teamworking on the knowledge and
attitudes of final year dental students. British Dental Journal, 206(3), 163-167.
Taninecz, G. (1997). Best practices and performances. Industry Week, 246, 28-43.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

78

94  بهار،32 شماره

Westli, K. H., Johnsen, H. B., Eid, J., Rasten, I., & Brattebø , G. (2010). Teamwork skills, shared mental
models, and performance in simulated trauma teams: an independent group design. Scandinavian Journal
of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 18(47), 2-8.
Winter, K. J., Neal. C. j., & Waner. K. K. (2001). How male, female, and mixed-gender groups regard
interaction and leadership differences in the business communication course. Business Communication
Quarterly, 64(43), 43-58.
Zocco, D. (2009). Risk theory and student course selection. Research in Higher Education, 3, 1-29.
Zou, X. W. P., & Darvish, H. (2006). Group assignments and teamwork skills development in postgraduate construction management studies. Architectural Engineering and Design Management, 2(3), 203-215.
Zumbo, B., & Zimmerman, D. (1993). Is the selection of statistical methods governed by level of measurement? Canadian Psychology, 34(4), 390-399.

79

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

No:32, Spring 2015

Perceptions of Undergraduate Agricultural Students at Shiraz University
towards Group Assignments
N. Zamani1 , S. Ebrahimi2 , F. Bahrami3
1- Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of
Agriculture, Shiraz University, Iran.
2- M.Sc. Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture,
Shiraz University, Iran.
3- B.Sc. Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture,
Shiraz University, Iran.

Abstract
Lack of group work competencies is one of the main obstacles to sustainable employment of
agricultural graduates. One of the methods for developing group work competencies among students, is
group assignment. The main purpose of this research was to assess the attitudes of undergraduate
agricultural students towards group assignments, and to investigate their attitude determinants.
Data needed for this non-experimental research was collected using survey technique and a questionnaire. Sample size was determined using Morgan’s table (297 persons), and subjects were selected
through random sampling method. Descriptive statistical analysis along with Pearson correlation
coefficient, regression and t-test were used to analyze data. Findings indicated that respondents had fairly
positive attitudes towards group assignments. The perceptions of group assignments, group work skills and
grade point average could explain 39 percent of variance in attitudes towards group assignments.
Index Terms: Undergraduate agricultural student, group work skills, group assignment, agricultural
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