
 

 

 

 

 1های دانشجوییدر خوابگاه یجوامع یادگیرایجاد  دستاوردهای
 

 حمیدرضا آراسته2
 51/15/5131تاریخ دریافت: 

 10/12/5131تاریخ پذیرش: 
 

 چکیده

 Learning) هاي دانشجویی به عنوان جوامع یادگیري این مطالعه بررسی وضعیت خوابگاههدف از 

Communities)  اریک و هاي اطالعاتی ضمن جستجو در بانک در آغاز. بود آن  يدستاوردهاو

از این  مرتبط با موضوع شناسایی شدند. پژوهشیِ يمقاله ، یکصد و بیستهاي آموزش عالیچکیده

موجود در آنها تشخیص داد، تحلیل و اطالعات  مهمآنها را مقاله که محقق  پنجاه و هشتمیان 

با هدف  صفحه( 011از اطالعات کیفی )حدود  فراوانیاستخراج گردید. در این پژوهش حجم 

این مرحله آشکار ساختن اجراي گذاري شد. هدف از ها بررسی و کدسازيشناسایی توافقات و مفهوم

 (5شیوه بهره برده است:  طور کلی محقق از شش به  ها بود.دستاوردهاي جوامع یادگیري در خوابگاه

ها و انگاره ( میزان تکرار4 ها و تعابیر،( شناسایی انگاره1 نگاري اطالعات،( ژرف2 کدگذاري اطالعات،

با  بندي آراي برجسته.( جمع0و  ،هاي انجام شدههاي نتایج در پژوهشو تفاوت اشتراکات (1 ،تعابیر

 جوامع یادگیري يدرباره و علمی اجتماعی ،فرديشامل بالندگی مهم  سه دستاورد شیوه،استفاده از این 

 .به دست آمدها در خوابگاه

 

 : یکلیدواژگان 

 دانشجورشد  خوابگاه دانشجویی، یادگیري، جوامع یادگیري،دانشگاه، 

                                                           
 5132طرح پژوهشی دانشگاه خوارزمی در سال . این مقاله برگرفته از  5

 hrarasteh@yahoo.com. دانشیار دانشگاه خوارزمی. 2 
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 مقدمه

ماعی تعامل اجتبراي افزایش را از جوامع یادگیري  عالی استفادهاز مؤسسات آموزش بسیاري 

 ,Kuh)اندمد نظر قرار داده و در نتیجه موفقیت تحصیلی علمی يو دلبستگی به جامعه

عالقه  افزایش براي اقدامی به عنوانهمچنین هاي اخیر، این جوامع در سال .(2008

 .Richburg-Hayes et al) مورد توجه قرار گرفته است تحصیل يدانشجویان براي ادامه

در پی ترکیب زندگی  موزش عالی کشورهاي پیشرفتهها و مراکز آمثال، دانشگاهبراي . (2008

انند آکسفورد و م یهاي کهننظیر آنچه در دانشگاه -هستند اجتماعی و علمی دانشجویان

 محور استخوابگاه یادگیري جوامع ، استقرار مجددابتکاراتاین . یکی از کمبریج مرسوم بود

;(USD, 2014; UU, 2014) ها در آموزش عالی به فراموشی سپرده شده موضوعی که قرن

با استادان و همکالسان در دانشجویان ایجاد این جوامع تسهیل تعامالت از . هدف اساسی بود

دانشجویان در محیطی خالق و از این رهگذر، تا  (Humphreys, 2010) ها استخوابگاه

 . تجربه نشان داده است که این امربپردازندبه مناظرات علمی یکدیدگر با همکاري  بنیاددانش

. (Wallace, 2012) هاي دانشگاهی استیکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت علمی در محیط

با این جوامع  طراحی و گسترش ،هاوامع یادگیري در خوابگاهجدر  علمی اهدافعالوه بر 

 چگونگی ترکیب آنها با آشنایی هرچه بیشتر رشد فردي و اجتماعی دانشجویان وهدف 

 . همراه بوده استهاي علمی هاي اجتماعی با فعالیتفعالیت

به چهار دلیل اساسی رشد چشمگیر و روز افزونی در  یادگیريایجاد جوامع  آیدمیبه نظر 

 مطرحکالس در یی که هابحث چنانچه مفاهیم، موضوعات و ،نخستها داشته است. دانشگاه

 آنانقرار گیرند،  نقددانشجویان مورد بحث و  نیز از سويدر محافل دیگر مجدداً شوند می

را  موضوعاتدانشجویان زمانی که ،دوم .یافتتري نسبت به مطالب درسی خواهند درک عمیق

در وقتی دانشجویان  ،سوم. آموزندمیکنند بیشتر هاي خود بررسی میايهمدوره وهمتایان با 

عملی از آنچه خود  گیريبهرهگشایی و مسئلهدر آموزش و یادگیري،  ،فعال کار گروهیِضمن 

جویان با اگر دانش ،چهارم .گیرندبیشتر یاد می شوند، بهتر واند درگیر میو دیگران آموخته

امل اجتماعی و علمی داشته باشند ها و استادان خود در خارج از کالس درس تعهمکالسی

  خواهند داشت و احتمال موفقیت آنها بیشتر خواهد بود.رضایت بیشتري از تحصیالت خود 
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موجبات بالندگی در چه  یادگیريجوامع  ،گفتهپیشبا توجه به مطالب اینک باید بپرسیم 

 ؟د کردنهایی را فراهم خواهعرصه

 یادگیریجوامع 

به منظور برآوردن نیازهاي  ،شود که با هدفی مشترکهایی گفته میبه گروه یادگیري جوامع

کنند و به طور ها در کنار یکدیگر زندگی میگروهمعموالً افراد در این  .آیندود گرد میعلمی خ

یادگیري تعریف  يرا براي جامعه منظم با هم تعامل آزاد دارند. آنها انتظارات و وظایفی

به نظریات یکدیگر احترام گیرند؛ جام این وظایف را خود بر عهده میکنند و مسئولیت انمی

خود هستند. به طور کلی هدف از  شغلی و هاي فردير صدد بهبود مهارتگذارند، و دمی

گونه خالصه کرد: تغییر کارکرد اجتماعی به کارکرد یادگیري، توان اینمیتشکیل این جوامع را 

ها و رفتارها، نگرشهاي دانشجویان، تغییر ها و مهارتییپرورش مدیریت اثربخش، رشد توانا

جوامع  ،اینبنابر آموختگی.دانشگسترش آن در محیط بیرونی )جامعه( پس از  ۫  و در نهایت

را یادگیري  يکنند. اما آنچه نقش جامعهمیدانشجویان ایفا یادگیري نقش مؤثري در یادگیري 

محل اسکان ون این نوع جوامع در زدر رشد دانشجویان پررنگ کرده افزایش تشکیل روز اف

 .(02 ،آراسته و محمودي راد) دانشجویان است

ایجاد جوامع یادگیري  هاي دانشجویی است.جوامع یادگیري، خوابگاه هاي مهمنمونهیکی از 

برداشتن مرزهاي موجود  آنهدف از  که اي داردویژههاي دانشجویی جایگاه بسیار در خوابگاه

ها با تشکیل جوامع دانشگاهمیان اندیشه و زندگی، و زندگی اجتماعی و علمی است. 

  (.02 و آراسته، محمودي راداند )بخشیدههاي دانشجویی خوابگاهاي به تازه، روح یادگیري

نشجویی، هیأت متشکل از مسئوالن امور دا يها، کمیتهي برتر جهانهادر بسیاري از دانشگاه

 یادگیريها و به منظور ایجاد جوامع ا هدف بازنگري در رسالت خوابگاهعلمی و دانشجویان، ب

رصت جهت تعامل بیشتر اقدامات ایجاد فتشکیل شده است. هدف از این گونه  در آنها،

ها در کنار طور کلی دانشگاهو مشارکت در امر یادگیري است. بههیأت علمی  دانشجویان با

پردازند، بر قل به فعالیت علمی میهاي سنتی که در آن دانشجویان به طور مستوزشآم

چه بیشتر به سمت دانشجو رسد آموزش هرمی. اما به نظر یادگیري مشارکتی نیز تأکید دارند

ردي صورت رویک به یادگیريهاي رود. اینک تشکیل گروهمیکتی پیش محوري و شیوۀ مشار

هاي عمومی، ها کالسبدین منظور در برخی از دانشگاه ده است.بدیل در یادگیري درآم

هاي کوچک با روانشناختی و همچنین همایشتحصیلی و  يهاي تقویتی، مشاورهکالس
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هاي ارتباط نزدیک و خارج از کالس .شوددر خوابگاهها تشکیل می ،یأت علمیمشارکت ه

برخوردار است. حتی برخی اي ویژهاز جایگاه  ویادگیري امر در فراوانی حائز اهمیت  ،سنتی

کنند. در این دروس ارائه می یادگیريها دروسی را فقط در چارچوب جوامع از دانشگاه

نفره به چهار یا پنجهاي در گروه ،هاي سنتیبا هدایت استادان و خارج از کالسدانشجویان 

ها، اد کنند که منجر به تبادل اندیشهایجتوانند فضایی را پردازند. چنین جوامعی مییادگیري می

تغییر نیز ها و تا حدودي ود کیفیت دانشگاههاي جدید و رشد فردي و در نتیجه بهبایجاد ایده

 . شود هاکردهتحصیلگرایی در میان جمعفرهنگ فردگرایی به 

میزان و شمار دانشجویان کمتر باشد تر جوامع یادگیري کوچک هر چه، لحاظ نظري به

ارتباط بیشتر با اعضاي هیئت علمی و همچنین  فعال، تعامالت، مشارکت و یادگیريِ

 ،. همچنین، تمرکز موضوعییابدمیدانشجویانی که در سال و مقاطع باالتر هستند افزایش 

دانشجویانی که در جوامع . کندارتباط میان دروس مختلف را تقویت می تواناییِ یافتنِ

 و موفقیت دارند.تحصیل  يتمایل بیشتري به ادامهند کنفعالیت می یادگیري

بخش اندکی از نیازهاي  فقطشوند که به عنوان مراکزي اجتماعی ظاهر صرفاً ها نباید خوابگاه 

هاي . امروزه خوابگاهکنندتأمین میرا آنان  از جمله محل استراحت ،دانشجویاني هساده و اولی

دانشجویان هستند. چنین  و پویایی ابزاري براي رشد هاي معتبر جهاندانشجویی در دانشگاه

د فرصت بیشتري را به یادگیري و نورزند که افراد بتوانمیهایی بر ایجاد محیطی تأکید دانشگاه

ت، چرا که شواهد و قرائن نشان جدیدي نیس يتحقیق اختصاص دهند. البته این موضوع پدیده

هاي اند. اینک خوابگاهداشتهبه این امر توجه هاي کهن نیز دانشگاهدهند که مدارس و می

ند و با افزایش تعداد دانشجویان، راي برخورداویژهها از جایگاه دانشگاهدانشجویی در ساختار 

 شود. میخدمات متنوع نیز بیش از گذشته احساس  يضرورت ارائه

هاي دانشگاه، مختص و منحصر به یادگیريتشکیل جوامع گونه که پیشتر اشاره شد، همان

نیز از بیش از یکهزار سال قبل جایگاه  و ایرانی امروزي نبوده، بلکه در مراکز علمی اسالمی

هاي دانشجویی در در خوابگاه یادگیريایجاد جوامع  هسابق  اي داشته است.ویژهممتاز و 

دانشجو از گردد. در آن زمان، صدها برمی دوازدهمولونیاي ایتالیا در قرن غرب به دانشگاه ب

 آنکهدانشجویان براي این  .شدندرهسپار شهر بولونیا می نقاط مختلف جهان براي کسب علم

سا، در امان هاي مسکن و فشارهاي کلیهزینهبتوانند در برابر فشارهاي اقتصادي، به ویژه 

هاي توانستند در قالب گروهمیآنان با چنین کاري دادند. میتشکیل  هاییاتحادیهباشند، 
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م بپردازند و عالوه بر هاي که اجاره کرده بودند به طور گروهی به کسب علکوچک، در محیط

  هاي مسکن خود را نیز کاهش دهند.آن، هزینه

. دانشجویان با تر استمنسجمهاي متداول نسبت به برنامهیادگیري جوامع هاي درسی برنامه

به کسب دانش نظري و عملی   هايزمینهجمعی در هلیت مشترک به طور دستواحساس مسؤ

لیت مشترک در جوامع یادگیري بر گرفته از وابستگی متقابلی است که وپردازند. مسؤمی

دگیري اعضاي جامعه بدون یاهمچنین، کنند. ویان نسبت به یکدیگر احساس میدانشج

 . (Tino V, 2003) نخواهد یافت گسترشدر انجام دادن وظایف  آنانمشارکت 

دهد ها نشان میمع یادگیري در خوابگاهجوا ياخیر در زمینه يدیگر، تحقیقات دههاز طرف 

 گونه جوامع مستلزم مطالعات بیشتري است.اندازي اینراهي نحوهآشنایی با اثرات مثبت و 

 ها اشارهجوامع یادگیري در خوابگاهاز   نه چندان مثبت ییدستاوردها به برخی محققان

 ,Frazier and Eighmy, 2012; Schudde, 2011; Smith) اسکاد باوراند. به کرده

بین نتایج اقامت در پردیس اي دال بر وجود رابطهوجود شواهد نظري مثبتی که با   (2011

 آنها .شوددیده نمیدانشگاه و موفقیت تحصیلی وجود دارد، اما ارتباطی علّی میان این دو 

هاي خود را بر نتایج تحصیلی خوابگاهثیرات تأ همواره ها بایدد که دانشگاهنکنمیتوصیه 

ها اتخاذ هاي مناسبی را براي مدیریت خوابگاهدهند و سیاست ردانشجویان مورد بررسی قرا

 کنند.

جوامع یادگیري در موفقیت تحصیلی  ثیرتأمیزان   به نیز (Tharp, 2009)ثارپ  پژوهش

پژوهش هاي یافته .اندبوده شکست تحصیلیدر معرض خطر که اشاره کرده است  یشجویاندان

بهبود موفقیت تحصیلی  دربه عنوان روشی مؤثر را رویکرد جوامع یادگیري اجراي  نیزوي 

تري و عمیق ترجامع  هاي. وي پژوهشکندپشتیبانی نمی ،در معرض ترک تحصیل انشجویانِد

در معرض ترک  انشجویانِبراي د یادگیريجوامع  يایط و اجزاي سازندهرا براي تعیین شر

 کند.میپیشنهاد  تحصیل

مشارکت، در امر   یادگیريجوامع  توفیقِ میزانِ تعیینبا هدفِ  (Andrade, 2008)آندراد 

نتیجه پژوهش او  ته است.خپردابه بررسی مطالعات منتشر شده رضایت، موفقیت و پشتکار 

به دلیل اندک بودن مطالعات  آورد، امای را به ارمغان مینتایج مثبت جوامع یادگیري کهگیرد می

محتوا،  یکپارچگی از جمله -هاي جوامع یادگیريویژگیتعیین  ها،انجام شده و تنوع برنامه
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به راحتی  -گري در موفقیت تحصیلیو مربیهاي آکادمیک تکالیف هماهنگ، آموزش مهارت

 پذیرد.صورت نمی

آن دسته از ثیر به بررسی تأنیمه تجربی  پژوهشی با استفاده از(Bewley, 2010)  بیولی

اند. نتایج را با هم ترکیب کرده یادگیريی و که زندگی اجتماعپرداخته است  یادگیري  جوامع

در بهبود عملکرد داري اتأثیر معنایجاد شده در دانشگاه یادگیري نشان داد که جوامع او تحقیق 

عامل اساسی و مهم را براي  . پژوهش وي همچنین ششاندهتحصیلی دانشجویان نداشت

مثبت میان امور آموزشی و امور دانشجویی،  ي: رابطهکندمیگونه جوامع شناسایی موفقیت این

مناسب، راهبردهاي ارزیابی، باور  يها، بودجهت علمی در خوابگاهأمشارکت اعضاي هی

مایت از تشکیل دانشگاه براي ح گونه جوامع، و باور مسؤالندانشگاه شمول براي ایجاد این

 . یادگیريجوامع 

گشایی با هلأمسگیري و تصمیمها در فرآیندهاي سازماناین نکته را باید در نظر داشت که 

بررسی  آنها با .کنندهاي دیگر، همچون اسفنج عمل میها در سازمانبررسی تجربیات و راه حل

 شمار زیادي. کنندمعرفی میبراي بهبود کیـفیت راهبردهایی را ها، فراگیري راه حل تجربیات و

هاي به بحث عمدتاًدانشجویی  هايجوامع یادگیري در خوابگاه يموجود در باره مکتوباتاز 

اند و به سایر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداختهگونه جوامع با اینارتباط  ينظري درباره

نشان (Forret et al 2007)  اما مطالعات جدید  .اندداشتهدستاوردهاي آن توجه اندکی 

 ،هستند یادگیريجوامع  يهایی براي توسعهراههم اینک در پی یافتن ها دهند که دانشگاهمی

بهبود عملکرد  درنتایج مثبت بروز تواند منجر به می یادگیريتشکیل جوامع اند که زیرا دریافته

 .(Swaner& Brownell, 2008)علمی، فردي و اجتماعی دانشجویان شود 

 هاي پیشین درصددپژوهشهاي تجربی و مشارکتی هستند. جوامع یادگیري سرچشمه یادگیري

هاي بسیاري براي بهبود کیفیت زندگی و یادگیري دانشجویان از اند که تالشابراز این واقعیت

پذیرفته است. از طرفی، بررسی گسترده محققان، اثربخش  صورتهاي برتر سوي دانشگاه

اند. از سویی به نظر بودن این تالشها در خصوص تشکیل جوامع یادگیري را مد نظر قرار داده

می رسد تشکیل این گونه جوامع در خوابگاههاي دانشجویی از رشد چشمگیري برخوردار 

ثابه محیطی براي یادگیري همه جانبه شده است. بسیاري از دانشگاهها خوابگاهها را به م

اند . نتیجه ودي آنان را مورد توجه قرار دادهدانشجویان طراحی کرده و رشد همه ابعاد وج

، ي اندکیتحقیقات روي این جوامع ، بیانگر تأثیر قوي و به سزاي آنها است؛ هرچند پژوهشها
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این جوامع، در مقایسه با سایر  اند. به واقع، دانشجویان درگذاري ضعیفی را گزارش کردهاثر 

 اند. و اجتماعی بهتري بهره مند گردیدهدانشجویان، نمرات بیشتري کسب کرده  واز رشد فردي 

 ،تهاي متفاویافتهمطالعات پیشین و ترکیب  عنایت بهبا  که بر آن استحاضر پژوهش 

ها گونه جوامع در خوابگاهاینمیزان اثربخشی  را ارائه و یادگیريجوامع  يدستاوردهاي توسعه

 کند.بندي را جمع
 

 تحقیق روش

 هاي دانشجوییاندازي جوامع یادگیري در خوابگاهراه الزامات شناخت بیشتر ازبراي فهم و 

روشی منظم براي چکیده کردن متون و تحلیل محتوا،  برگزیده شد.روش تحلیل محتوا 

و همچنین  (Krippendorff, 1980)گذاري بندي کلمات و عبارات بر اساس کددسته

هاي مختلف بر اساس دستهمند به منظور خالصه کردن اسناد و ایجاد روشی کیفی و نظام

 شناسایی و  ;Howard, 2000)  (Stemler, 2001 هاي روشن کدگذاريدستورالعمل

(. این (Carley and Dale, 1997; Smith, 1992 محورهاي تکرار شده در متن است

مند اسناد براي کشف و تفسیر رفتار نظامدهد تا به بررسی روش به پژوهشگران امکان می

 .(Weber, 1990)بپردازند  ها و سازمانافراد، گروه

یکصد هاي آموزش عالی، هاي اطالعاتی اریک و چکیدهمحقق در ابتدا ضمن جستجو در بانک

 پنجاه و هشتاز میان آنها  کرد و سپسپژوهشی مرتبط با موضوع را شناسایی  يمقاله و بیست

 مورد تحلیل قرار داد و اطالعات آنها را استخراج کرد. بود مهم تشخیص داده شدهرا که  مقاله

کدگذاري و  سازي است،ها و مفهومنظر به اینکه روش تحلیل محتوا نوعی کاهش داده

رهنمودها و پیشنهادهاي پرشینگ و نیز هانري و همکاران انجام  بندي اطالعات بر اساسدسته

کدگذاري  (5که شامل شش تکنیک بود:  (Pershing, 2002; Hanry et al, 1998)شد

ها و انگاره ( میزان تکرار4 ها و تعابیر،( شناسایی انگاره1 نگاري اطالعات،( ژرف2 اطالعات،

بندي آراي ( جمع0هاي انجام شده و میان پژوهش هاي نتایج در( مشترکات و تفاوت1تعابیر 

 برجسته. 

صفحه( با هدف  هشتصد و پنجاهدر این پژوهش، حجم باالیی از اطالعات کیفی )حدود 

شده بررسی شد و تحلیل مفهومی با تمرکز بر سؤال اصلی شناسایی و تحلیل مفاهیم تأکید

ذاري گردید. در تحلیل، تمرکز گهاي مختلف کدبنديتحقیق آغاز و سپس متون در دسته
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گر چه ممکن بود مقاالت به  .محقق بر تکرار موضوعات و مسائل در مقاالت معطوف بود

که به ها و عبارات به موضوعی اشاره کرده باشند، برخی واژه -صریحو نه  -طور ضمنی

تا محقق  .شناسایی شد. اما شناسایی برخی دیگر دشوار بود یآسانبه بیان شده بود، صراحت 

ها دانشنامهعمیق مقاالت، فرهنگ لغات تخصصی و  يبا مطالعهبر این دشواري حدود زیادي 

 يدرباره وعلمی اجتماعی ،فرديبالندگی  با استفاده از این روش سه دستاورد مهم  .فائق آمد

  شناسایی شد. یادگیريجوامع 

اي از کلمات که گذاري بر اساس کلمات یا مجموعهدر بررسی متون، کد که شایان ذکر است 

  داد صورت پذیرفت.هاي دانشجویی نشان میدر خوابگاهرا  یادگیرياندازي جوامع اهمیت راه
 

  و نتیجه گیری بحثفته ها، یا 

در حال  یادگیريیجاد جوامع با هدف ا هااي در طراحی و عملکرد خوابگاهتازه تتحوال 

جویان در آل براي پرورش دانشایدهها به محلی ، خوابگاهتگیري است. در این تحوالشکل

براي رشد فردي، اجتماعی و علمی ها اند. بسیاري از دانشگاههاي علمی تبدیل شدهمحیط

در  یادگیريایجاد جوامع   گیري از تجارب سایر مراکز آموزش عالی،بهرهبا دانشجویان، 

جوامع یادگیري مهم  سه دستاورد . به طور کلیانددر اولویت ویژه قرار داده اها رخوابگاه

به  5در نمودار متغیر( است که  1متغیر(  و علمی) 0اجتماعی ) متغیر(، 4)فرديشامل بالندگی 

 اند. نمایش گذاشته شده

از برآیند  ها کهه. یکی از عمیق ترین دستاوردهاي جوامع یادگیري در خوابگابالندگی فردی

اظهار نظرها استخراج شد رشد یا بالندگی فردي بود. بالندگی  از خالل ها ومجموعه پژوهش

است. در این فرآیند دانشجویان  انسانیآرزوهاي فردي دانشجویان فرایندي براي دستیابی به 

کنند. سعادت در زندگی کسب میوصول به هاي الزم را براي ها، بینش و شایستگیمهارت

این امر است. بالندگی  فراگیريهاي گوناگون براي یکی از وظایف آموزش عالی ایجاد فرصت

و  خود شکوفاییتالش براي خود آگاهی، هاي فرد، توانایی يبراي توسعهفردي فرایندي 

  است. هاي دیگرانسان
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 هادر خوابگاه مهم جوامع یادگیری دستاورد . 1نمودار شماره 
 

هاي مأموریت بسیاري از دانشگاه يهایی است که در بیانیهرشد دانشجویان یکی از ارزش

گرانه براي رشد فردي دانشجویان مداخلههاي ان اشاره شده است. یکی از فعالیتجهان بد

عال در لیت مشارکت فواست که در آن دانشجویان مسؤها وابگاهدرخ یادگیريجوامع ایجاد 

هاي مهم خودگردانی و توانایی مؤلفهجمله بالندگی فردي از گیرند. خودبالندگی را به عهده می

آگاهی خودردي دانشجویان فبالندگی ین مرحله از اول فرد در ایجاد ارتباط با دیگران است.

ها و کنند به شایستگیفعالیت می هادر خوابگاه یادگیري عوقتی دانشجویان در جواماست. 

وفقیت و و م يیابند و به مدد آنها رشد فردنحصر به فرد خود آگاهی بیشتري میهاي متوانایی

زندگی  يدهند. یادگیري از طریق جوامع یادگیري به طراحی نقشهپیشرفت خود را افزایش می

هاي فعالیتشرکت در دانشجویان توسط ایشان کمک شایانی خواهد کرد و دانشجویان با 

این نوع جوامع روش مناسب و  جویانه احساس بهتري نسبت به خود خواهند داشت.مشارکت

همکاري،  ياي براي رشد فردي دانشجویان از طریق نظم بخشیدن، افزایش روحیههزینهکم

فتن پذیر ،عادالنهقضاوت  گیري،تصمیمپذیري، بهبود لیتومسؤتحمل،  يافزایش آستانه

 شکست و ارتقاي روحیات اخالقی است.

تالش برای دستیابی به آرزوهای انسانی•

توسعه ی توانائی های فردی•

خود آگاهی •

تالش برای شکوفایی خود و دیگران•

بالندگی فردی

یافتن قابلیت های  اجتماعی•

افزایش خود تنظیمی•

اصالح رفتار•

افزایش اعتماد به نفس•

افزایش فعالیت های گروهی•

افزایش مهارتهای اجتماعی•

بالندگی اجتماعی

مشارکت در یادگیری•

پیشرفت علمی و فکری•

سهیم بودن در فرایند تولید دانش•

بالندگی علمی
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دستاوردهاي ایجاد جوامع  یکی دیگر از دانشجویان اجتماعیبالندگی  .اجتماعیبالندگی 

فردي و علمی باید تربیت  ها در کنار بالندگیاینکه انسان :ه استها بودیادگیري در خوابگاه

ي روحیهباید فردي،  ا در آموزش عالی در کنار بالندگیهاي مآموزشاجتماعی شوند. 

هاي گوناگون افزایش روشاز  گیريبهرهرشد اجتماعی را با  پذیري دانشجویان برايلیتومسؤ

 ظرفیت هايیافتن تماعی در دنیاي کنونی بالندگی اج پرداختن به و تقویت کنند. هنردهند 
کنند و از طریق جوامع میاست. وقتی دانشجویان نسبت به خود شناخت واقعی پیدا  اجتماعی

کنند به تدریج از شخصیت چندگانه و کاذبی که مییادگیري با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار 

ها و قدرت واقعی جویند و در نهایت به قابلیتدر آنها ایجاد شده باشد دوري می ممکن است

 افزایش خودند یآیکی از منافع این فر کنند.جتماعی خود آگاهی بیشتري پیدا میفردي و ا

نتایج عملکرد مثبت خود  برايدر جمع است. بدین معنی که دانشجویان با قرارگرفتن  تنظیمی

خود و  رفتار اصالح شوند و کنترل بیشتري رويمیاز منظر دیگر اعضاي جامعه اهمیت قائل 

 .خواهند داشت بهبود آن

هم اکنون، به دالیل مختلف، نوعی انزوا و از خود بیگانگی در میان دانشجویان حاکمیت یافته 

فردي و اجتماعی افراد و  يهاگیريتصمیمنتایج  براست. بدین معنی که نظرات آنها تأثیري 

که اگر  در حالی ،نشینی می کنندعقبها مخالفتترین جامعه ندارد. از این رو با کوچک

ها و گیريتصمیممحیط و نتایج  برشان احساسی مثبت نسبت به تأثیر آرا و باورهاي ندانشجویا

این احساس به خودي خود گامی به سوي بالندگی  ،ارتباط میان رفتارها و نتایج داشته باشند

پذیري و اقتدار لیتومسؤها . جوامع یادگیري در خوابگاهخواهد بودفردي و اجتماعی 

جامعه افزایش و در نتیجه انزوا و درماندگی را در آنها کاهش  برابر خود ودر را دانشجویان 

علل موفقیت و  يخود به قضاوت دربارهدیدگاه مستقل دانشجویان با  ،دهند. از سوي دیگرمی

هاي همثبت باشد، انگیزخود از پردازند. در صورتی که این ارزیابی میشکست خود و دیگران 

رود که با اصالح رفتار میدانشجو انتظار  ، ازبودنمنفی  در صورت ، ویابدمیدانشجو افزایش 

اصالح رفتار، امیدواري را نیز در میان  کمک کند. خود و نگرشش به بالندگی فردي و اجتماعی

گیرند که چگونه افکار مثبت را جایگزین افکار میدهد. دانشجویان یاد میدانشجویان افزایش 

شامل  ،منفیو صفات نفس واقعی را در خود پرورش دهند. افکار منفی کنند و اعتماد به 

اثرات  ،مفید نبودن احساس نگرانی و اضطراب، خود شیفتگی، توهم، شرمساري، تنفر از خود و

مثبت، و صفات  در حالی که افکار قابل جبرانی بر بالندگی دانشجویان خواهد داشت. رغی
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را به ارمغان خواهد آورد. اصوالً افرادي که اعتماد به  ياعتماد به نفس بیشتراستقالل فکري و 

 کنند. میبیشتري  فردي نفس واقعی باالیی دارند احساس بالندگی

تشکیل شده است. یکی از وظایف آموزش تلف خمهاي ها و دیدگاهفرهنگایرانی از  يجامعه 

عالی توجه به افزایش تعامالت نوظهور فرهنگی و اجتماعی است. این در حالی است که 

هاي اجتماعی با ارزشرا دانشجویان  يفاصلههاي گروهی فعالیتدوري جستن از  و رويتک

بسیاري از  است.هاي مختلف در دانشگاه کاهش داده فرهنگبا  آنان را و فرهنگی و آشنایی

سازگاري با آنها از خود هاي مختلف ایرانی و فرهنگچندانی به آشنایی با  يدانشجویان عالقه

پذیرد. میهاي فرهنگی صورت خوانکه رشد اجتماعی در زیست دهند. در حالینشان نمی

آن در که ضعف  ،گشایی دانشجویانلهأمستوانایی همچنین به هاي اجتماعی مهارتداشتن 

پایدار به  کند. ایرانمیکمک  ،ی آنهاستو علم مانعی بر سر راه پیشرفت فردي

 اجتماعی نیاز دارد.  ها فردي وشایستگیآموختگانی مسلح به طیف وسیعی از دانش

اقشار کم درآمد  در شمارو  آیندمی هاي دولتی که غالباً از شهرهاي کوچکدانشجویان دانشگاه

ارتباطات اجتماعی  برقراري برايرا هاي الزم است مهارتممکن  شوندمیجامعه محسوب 

جوامع یادگیري کمک شایانی به در این مورد نیز هاي متنوع نداشته باشند. فرهنگگسترده با 

 ارائه خواهد کرد. این دسته از دانشجویان

را هاي متفاوت ممکن است نگرش کنند گاهمیفعالیت  البته، افرادي که در جوامع یادگیري    

یان از ، اما بالندگی دانشجودامن بزنندهایی نیز درگیرياحمقانه یا حتی خصمانه تلقی کنند و به 

نظر به اینکه گیرد. و احترام به نظرات دیگران شکل میها ییگشالهأگونه مسطریق این

هاي بیشتري در طرح خواستهکنند انسجام دانشجویان وقت بیشتري را با یکدیگر صرف می

، رون گروهی خواستار کاهش حجم دروسبی هاي درون ورایزنیبا بسا دانشجویان  خود دارند.

اقتدار ترتیب بدینوالن دانشگاهی شوند و ؤرفتار استادان و مستغییر یا  ،تغییر اهداف یادگیري

انسجام میان دانشجویان تاثیرات خوب و مثبتی بر پرورش  در مجموعآنها را کاهش دهند، اما 

اگر هد داشت، حتی اوالن دانشگاهی خوؤاندیشی و پاسخگویی دانشجویان و مسآزاد

دانشگاهی گردد. در این میان  يهاي در میان جامعهتنشبروز موجب  ایشانهاي خواسته

اي برخوردار است. جایگاه ویژهجتماعی دانشجویان از ا رهبري علمی و گري استادان ومیانجی

ناشی از فقدان  اي از مشکالت استادان با جوامع یادگیري کالسی و غیر کالسیبخش عمده

 آنها در کار گروهی است. يتجربه
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الزم و ضروري براي پیشرفت گرچه هاي فردي و اجتماعی داشتن نیروهاي انسانی با مهارت 

هاي پیشین به آن مهم که در بررسی نتایج پژوهش دستاوردهايیکی از  کافی نیست.است اما 

 رسیدم بالندگی علمی دانشجویان در جوامعی یادگیري است.

مشارکت بیشتري براي احساس دانشجویان در جوامع یادگیري  رفتههمروي .علمی بالندگی

یادگیري را با کند، بلکه میهاي اجتماعی را تسهیل فعالیت نه تنها گروه همساندارند.  فراگیري

ناخواسته نیز در  دهد. پیامدها و مشکالتفزایش میا کمک به یکدیگر و درک بهتر از موضوع

. همگن بودن و ارتباط گسترده میان شدهاي درونی گروه آشکار خواهد پویایی قالب

دانشجویان  .بیانجامدتر آنها ها و رفتارهاي مناسبتقویت نگرشبه  تواندمیدانشجویان 

 پیشرفت فکري و علمی وخواهند اندیشید تر مثبتدانشگاه و یادگیري  يهرهمچنین دربا

 .خواهند کردبیشتري 

چند دهه پیش، زمانی که بسیاري از دانشجویان در دانشگاه یا در نزدیکی دانشگاه زندگی 

ها و فهم ارزشنظم اجتماعی و القاي  ها و استادان، نوعیهمکالسی این نزدیکی ،کردندمی

 دانشگاه هايکرد. اما هم اکنون بسیاري از دانشجویان در خارج از پردیسمیمشترک را فراهم 

رفت و آمد به دانشگاه ها کالس براي حضور درفقط چون کنند و فواصل دور زندگی میدر و 

دانشگاهی  يارتباط آنها با جامعهدر نتیجه و  یابندمیاندکی در دانشگاه حضور  زمان دارند

  .است شده محدود

محلی براي تعامالت چهره به چهره با اعضاي  فقطکالس درس براي بسیاري از دانشجویان 

استادان به  به یدانشجویان چنین دود با فرهنگ دانشگاهی است.هیئت علمی و آشنایی مح

و یادگیري و  استادي ياین انتظار حرفه .نگرندمیگشایی لهأیگانه منبع اطالعات و مس عنوان

باهم تعامل کنند؛  دانشجویان در آنکه باشد باید فضایی  دانشگاهکند. مییاددهی را پیچیده 

دیگران گوش دهند و در سخنان و آراي با دقت و با احترام به  یکدیگر را به چالش بکشند؛

هیم س آنچه من در تحلیل مقاالت به آن رسیدم اهمیت حمایت کنند. راقع ضروري از یکدیگمو
 به خودي خوداین امر  است.  در جوامع یادگیري دانشدر فرایند تولید دانشجویان  کردن

 کند. میآنان را فراهم  علمی و بالندگی موجبات پیشرفت تحصیلی
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 نتیجه گیری

اندازي راهخود را جهت  يهاي کشورهاي پیشرفته تالش گستردههاي اخیر دانشگاهدر دهه

آموزش  يایران در عرصه هايرغم پیشرفتبهاند. اما ها نشان دادهیادگیري در خوابگاه جوامع

اي شایستهدانشجویان از اقبال شکوفایی  با هدفها گونه جوامع در دانشگاهاندازي اینراهعالی، 

ه یدانشگاهی اندیشبه زندگی ددانشجویان انتقال  يتمهیدي در بارهاگر  وردار نبوده است.برخ

هاي هور. پویایی گشودمیکه مانع رشد دانشجویان  خواهد شدنشود، سهواً شرایطی ایجاد 

 ایجاد جوامع یادگیريبه به ویژه  بستگی تامّ دارد؛ هاي دانشگاهیبه پویایی برنامه یادگیري

باالتر. جوامع  هايدانشجویان سال درمیانخصوصاً   ،بیرون گروهی کوچک و تعامالت درون و

با ارزش محسوب  یادگیري برتر جوامعی هستند که در آنها دوستی، انسجام و وحدت مهم و

در  ارتباطات درون و بیرون گروهیگسترش  هاي همکار بهگروه شوند. دانشجویان در قالبمی

 به پرورش ها ممکن است. این نوع فعالیترسانندمدد میهاي علمی و اجتماعی هنزمی

امیدي اي منسجم به ناضعف برنامه. در عین حال،فقدان یا کمک کنند برتر دانشجویان

ها در گونه برنامهکنندگان و احساس شکست آنها منجر خواهد شد. اجراي اینشرکت

دگیري است زندگی اجتماعی و یا يفرصتی مناسب براي اجرایی کردن تلفیق تجربه هاخوابگاه

 دانشجویان مفید باشد. فردي و علمیبالندگی  درتواند می و

د و هر تحقق بخش تواند به طور کامل به اهداف خودنمیاي که هیچ برنامه بدیهی است

بینی روبرو یادگیري ممتاز نیز براي دستیابی به اهدافش با مشکالت غیر قابل پیش يبرنامه

همواره با اصل رویارویی با  در ایرانآموزش عالی الن وو مسؤ ریزانبرنامهخواهد شد. 

گونه این آمیزموفقیتگیري ترین اصل در شکلپیامدهاي ناخواسته روبرو هستند. شاید مهم

اندازي آزمایشی و محدود آنها در جوامع همسان است. بدیهی است راهالن و وباور مسؤ جوامع

علمی و اجتماعی  ،فردي است که تجربیات ابه چسبیمثه مشترک ب اًسن و سوابق علمی تقریب

 کند.را به هم متصل می
 

 پیشنهادها

بر اساس بررسی هاي انجام شده در این مطالعه دو پیشنهاد زیر براي راه اندازي جوامع 

 یادگیري در خوابگاههاي دانشجویی ارائه می شود:
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ها و ايدر این نوع جوامع دانشجویان با هم رشته ها.ها و همکالسیایایجاد جوامع هم رشته

هاي کالسی کنند. در این نوع جوامع، ارتباط تنگاتنگ با برنامههاي خود زندگی میهمکالسی

گیرد. تالش بر این است که مشترک و تعامل با دانشجویان مقاطع باالتر در اولویت قرار می

هاي خود افزایش یابد. دانشجویان با انجام ايتجربیات دانشجویان از طریق تعامل با هم رشته

پردازند و در نتیجه احساس تعلق بیشتري نسبت به هاي مشترک به یاددهی و یادگیري میپروژه

 کنند.رشته تحصیلی خود پیدا می

. این نوع جوامع بر اساس نیازهاي دانشجویان نخبه ایجاد جوامع استعدادهای درخشان

نزدیکی با بخش استعدادهاي درخشان و دانشجویان تحصیالت  شوند و ارتباططراحی می

تکمیلی و اعضاي هیئت علمی دارند. در این نوع جوامع دانشجویان در یک طبقه با هم 

کنند و از منابع و امکانات بیشتري در حوزه پرورش استعدادهاي هاي خود زندگی میايرشته

هاي جدید، ترویج تفکر انتقادي و با ایدهدرخشان برخوردارند. همچنین، درگیري دانشجویان 

  اند.  نیز ایجاد مکانیزمی براي ارتباط آنها و اعضاي هیئت علمی برجسته حائز اهمیت
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