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و ي تحصیلیهامهارتآموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود ریتأث
1دخترآموزانشدانپیشرفت تحصیلی 

The effect of Group Academic Counseling Teaching on Improving
the Academic and Academic Achievement Skills of Female Students

Aboosaeed Davarpanahابوسعید داورپناه
Ali Nosratعلی نصرت فالح Falah

چکیده
زش مشاوره تحصیلی آموریتأثبررسی هدفبااین پژوهش 

ي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی هامهارتافزایش گروهی بر
انجام آبادخرمدختر سال سوم متوسطه اول شهر آموزاندانش

آزمونپسو آزمونشیپپژوهش نیمه آزمایشی از نوع این گرفت. 
آباد دبیرستانی در شهر خرمدختر آموزدانش30. بودبا گروه کنترل 

نفر) و 15ي آزمایش (هاگروهنتخاب و به به روش تصادفی ا
8ي گروه آزمایش هاکنندهشرکتنفر) واگذار شدند. 15کنترل (

دریافت دو ماهبه مدت هاي تحصیلی را مهارتجلسه آموزشی 
ستیلچکي تحصیلی کانگاس و هامهارت، و به پرسشنامه کردند

روش با استفاده ازهادادهپاسخ دادند. نمرات پیشرفت تحصیلی
تحلیل SPSS- 21افزارنرماز طریق و تحلیل کوواریانس آماري

مشاوره تحصیلی گروهی بر آموزش کهنتایج نشان داد.ندشد
دختر آموزاندانشي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی هامهارتبهبود 
نتیجه گرفت که آموزش مشاوره توانیماست. بنابراین مؤثر

تحصیلی و پیشرفت يهامهارتتحصیلی گروهی بر ارتقاي 
فراوانی دارد.ریتأثدختر آموزاندانشتحصیلی 

ي تحصیلی، هامهارت: مشاوره تحصیلی گروهی، ي کلیديهاواژه
پیشرفت تحصیلی

Abstract
This study investigated the effect of teaching
academic group counseling on improving the
academic and achievement skills of female
junior high school students in Khorramabad
city. This research was a quasi-experimental
of type a design pre-test posttest with control
group. 30 female high school student in
Khorramabad city, select randomly and were
assigned to experimental (n=15) and control
groups (n=15). The participants of
experimental group received eight sessions
academic skills teaching during two months,
and responded to Cangas’ Academic Skills
Inventory and Achievement Scores
Checklist. The data were analyzed using
Covariance statistical method and by SPSS-
21 software. The results showed that group
academic group counseling effective on
improving the academic and academic
achievement skills of female high school
students. Therefore, can be concluded that
group academic counseling teaching has
great effect on improving academic
achievement and academic skills of female
high school students.

Keywords: Group academic counseling,
academic skills, academic achievement
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مقدمه
پرورشوآموزش2مهم در ارزشیابیيهاشاخصآموزان یکی از دانش1وزه پیشرفت تحصیلیمرا
که بدون استموفقیت فرد، پیشرفت تحصیلیعالئمبدون شک در دنیاي پیشرفته امروزي یکی از .است

یطورکلبهش که آموزدهدیممنابع موجود نشان .نخواهد بودریپذامکانآن توسعه و ترقی هیچ کشوري 
، برنامه، تجهیزات و محیط آموزشی است که هر یک از عوامل گرآموزشتحت تأثیر پنج عامل فراگیر 

در پیشرفت تحصیلی و یادگیري تأثیرات متفاوتی داشته توانندیماست که ییهایژگیومذکور داراي 
یابی ارزيهامالكنیترمهماز یکی ن گیرندگادپیشرفت تحصیلی یا،نمونهاي بر).1392(سیف،باشند

هاآنعلمی يهاییتواناف تحصیلی معرل نیز معدآموزاندانشاي بر.شودیمب محسون معلماد عملکر
همیت باشد که اشاید به علت همین ست.امقاطع تحصیلی باالتر ل و شتغار و اکاي نیادبه اي ورود بر

مل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز اعوبر شناختد را خويهاپژوهشري از تربیتی بسیاپردازانهینظر
به سه دسته تقسیم کرد:توانیمتأثیر دارند را آموزاندانشعواملی که بر پیشرفت تحصیلی .اندکرده

ازنقلبه،1994؛1982، 3. عوامل محیطی (راجرزو جیشناختروانب. عوامل ،الف. عوامل فیزیولوژیکی
يهامهارتآموزان کسب بر پیشرفت تحصیلی دانشرگذاریتأثعوامل محیطی جملهاز).1389صاحب،

کاربرد فنون و .)1393(شریفی،تحصیلی گروهی استيهامشاورهجملهازمختلف يهاوهیشتحصیلی از 
پیگیري شودتربخشلذتو ترعیسر، ترآسانمطالعه شودیمیادگیري باعث مطالعه و يهامهارت

تمرکز حواس،مدیریت زمان،،يزیربرنامهبه توانیمهامهارتاین نیرتمهماز ).1390،يآبادعیشف(
که اشاره طورهمانتست زدن اشاره داشت.، تقویت حافظه ویتندخوان، خالصه کردن، يبردارادداشتی

بهره بردن از مشاوره ،آموزاندانشتحصیلی و پیشرفت تحصیلی يهامهارتافزایش يهاراهشد از 
تا بتواند دروس و رشته شودیمکمک آموزدانشدر مشاوره تحصیلی به ه گروهی است.تحصیلی به شیو

مشکالت واز قوانین مدرسه و مقررات آموزشی و امتحانی آگاه گرددتحصیلی مناسبی را انتخاب کند،
وهیشآموزش کسب موفقیت تحصیلی است.هدف نهایی مشاوره تحصیلی،درسی خود را مرتفع سازد.

و خالصه کردن کتاب يبردارادداشتینحوه استفاده از منابع و یادگیري،العه و تمرین دروس،صحیح مط
به آموزدانشهدایت مسلماً.شوندیماجرایی راهنمایی و مشاوره تحصیلی محسوب يهاوهیشاز 

آموزان دانشعامل مهمی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی است.،مناسب تحصیلیيهارشته
مشاوره يمقدمهزیرا مشاوره تحصیلی تحصیلی و مشاغل آگاه شوند.يهارشتهم است از ارتباط بین الز

).1390،يآبادعیشف(شغلی است
17حدودسالههرکه دهدیمدر دوره متوسطه اول نشان آموزاندانشمردودي يهاآمارهبررسی 

وآموزشضعفنقطهنیتربزرگمسئلهین که اشوندیمآموزان این دوره تحصیلی مردود از دانشدرصد
انتخاب رشته تحصیلی پیشرفت تحصیلی،).1394،پرورشوآموزش(پورتال وزارت کشور استپرورش

1. academic achievement
2. evaluation
3. Rojers
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مسئلههادهمسائل بلوغ، بحران هویت و ، دوره نوجوانی و3- 3-6نظام جدید بر اساسدر پایان این دوره 
موردمشکالت و مسائلی است که جامعه جملهازدختران ژهیوبهمتوسطه اول آموزاندانشپیش روي 

موضوعاتی است که از ازجملهپیشرفت تحصیلی خود مشغول ساخته است.را بهدر پژوهش حاضر نظر
،استه ن دادشاـند دـمتعتحقیقات يهاافتهی.استشدهپرداختهبه آن بسیار ،یناسنشرواابعاد تربیتی، 

ردیپذیمریتأثت اــطالعدازش ارــپهاي دــینافرو ش ــنرهاي دااختاــساز تنهانهتحصیلی شرفت ــپی
).2015، سانتــب(شودیمطوــمربزــنیهانگرش،هامهارتجملهازتحصیلیلــماعوهــبهــبلک

مسئلهخود یک ینوعبهیک سیستم آموزشی جدید در مدارس عنوانبه6- 3-3وجود نظام آموزشی 
مهم يهادغدغهاز طرفی یکی از .طلبدیمشیپازشیبورت مشاوره تحصیلی را اساسی است که ضر

تحقیقاتی که در مورد علل .باشدیملی در دوره متوسطه کشور مشکل پیشرفت تحصیپرورشوآموزش
يهامهارترا نداشتن هاعلتنیترمهمیکی از است،گرفتهانجامآموزاندانشعدم پیشرفت تحصیلی 

).1391، (رجاییاندکردهر مدارس کشور ذکر خدمات مشاوره تحصیلی دمبودو کتحصیلی 
مطالعات،یاجتماعروانشناسانوتیتربومیتعلپژوهشگرانومحققانکهاستيمتماديهاسال

کهاستیموضوعشرفتیپ. انددادهانجامآموزاندانشیلیتحصشرفتیپبرمؤثرعواملمورددریفراوان
ازيادیزمقدارسالههرواست،بودهجهانيکشورهایتمامتوجهموردزینحاضرحالدرخصوصبه

یمختلفعواملیبررسبهيادیزيهاپژوهشوشودیمنوجوانانوکودکانلیتحصصرفجوامعبودجه
ومدرسه،یزندگطیمحخانواده،مانندیعواملد،نباشداشتهریتأثیلیتحصشرفتیپبردنتوانیمکه
).1394ان،یدیمجاست (افتهیاختصاصیآموزشيهاهارتم

شاخص عنوانبهاز آن توانیماست و پرورشوآموزشیاصليرهایمتغاز یکییلیتحصشرفتیپ
به استانداردها یابیدستزانیمانگریبیلیتحصشرفتیپ.کردادیپرورشوآموزشتیفیعمده سنجش ک
که در یخوبيبه استعدادهابا توجهدر حال حاضر متأسفانه.)1389،ی(عرفاناستیو اهداف آموزش

هایبررس.)1394ان،یدیمج(استافتهینتحققپرورشوآموزشهدف در نیوجود دارد، اآموزاندانش
ياستعدادهاو هاییتواناتا با توجه به کندیمهر کشور تالش پرورشوآموزش،دهدیمنشان 
اعم رشد دهد.طوربهیمختلف زندگيهانهیزماخص و در طوربهیلیتحصنهیزمدرآنان را آموزاندانش

نظرانصاحب.ندینمایمبرخورد یبا مشکالتآموزاندانشهانهیزمنیبه الیاست که در جهت نیهیبد
یلیتحصيهانهیزمآموزان در که دانشیباورند که مشاوران با توجه به خدماتنیو مشاوره بر اییراهنما
).1389يآبادعیشفکند (یملیتسهپرورشوآموزشيهاهدفبه دنیرسيآنان را برا،دهندیمارائه 

و کاهشیلیتحصشرفتیپشی، افزاینظام آموزششتریبيو کارآمدیموجب بازدهیلیمشاوره تحص
و ه خدمات ادعا کرد کتوانیم، رونیازا. شودیمآموزاندانشيمشکالت رفتارلیو تقلیلیافت تحص

قلمداد وپرورشآموزشيهاهدفبه دنیرسيبراکنندهلیتسهيالهیوسیلیمشاوره تحصيهاتیفعال
).1393،یفی(شرشودیم
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در شناختآموزاندانشاست که به یو گروهيفرداورانهیرابطه ینوعیگروهیلیمشاوره تحص
و یآموزشمشکالتو حلیلیخاب رشته تحص، انتيزیربرنامه، يریادگیوهیو شاستعدادهاهاییتوانا

امکانات موجود و ازخود را شکوفا سازند، يهاییتواناآنان بتوانند بیترتنیتا بد،کندیمکمک یانضباط
،ي(احمدشوندسازگاریآموزشطیمحو باخود را حل کنند یلی، مشکالت تحصندیبنمانهیاستفاده به

دوبهتوانیمرامهمنیاکهاست،مشاورانمهمفیوظاازیکییلیتحصيهامهارت). آموزش 1390
دراحسننحوبهبتوانند،تادادآموزشآموزاندانشبهیو گروهيفردو مشاورهییراهنماصورت

.خود استفاده کنندیلیتحصیزندگ
رد.وجود داتیشخصیو اجتماعيفرديهاجنبهاست که در يو توجه مشاور، رفتاردیتأکنینخست

مشاوره است و يهاهدفگریفرد از ديهاهدفایهاارزش، احساسات، ادراك، هانگرشدر رییتغ
است يریادگیياگونهکه زیدر رفتار، مشاوره نرییتغیعنیگسترده آن يدر معنايریادگیازآنجاکه

باشد.مؤثریلیتحصيو بهبود رفتارهاشرفتیپازجملهرفتار رییبر تغتواندیمیخوببه
یکليهاهینظرهمان قاًیدقیتیشخصيهاهینظرمعتقدند ) 1388(به نقل از سیف، 1يندزیلوهال
از ياجنبهکه در مورد ياهینظرو هر دانندیمیکپارچگیو تیتمامکیيانسان را دارارفتاررفتارند،

ینواب، به نقل از 1920(2گالدونظر مکازصادق است.زیدر مورد کل رفتار نشکیبرفتار به کار رود، 
دیمؤثر و مفاریهمگون، سازگار و بستوانندیمحیصحيرهبرکیبا افتهیسازمانگروه )1390نژاد،

،یچون همدليگریمهم دمیدارد و از مفاهدی) در گروه بر نقش مؤثر رهبر تأک1921(3دیفروباشند.
(به نقل از 5اسالوسون).1390قنادان،وروزبختیف:ترجمه،4،1998تی(فورساو ارتباط نام برددیتقل
خود را با تیو هوتیاست که با حفظ فردیمعتقد است هر فرد در گروه موجود مستقل)1390نژاد،ینواب

د.شویمنائلو اصالح رفتار رییبه تغیگروهيهاییایپواستفاده از 
چهارم تا ششم ابتدایی با يهاالسککودك 17میانگین نمرات درسی نشان داد که )2008(ویسون

هاعادت) مشاوران در 2009رواچ (و ) و فلکی2010و بلت (فلراستفاده از مشاوره تحصیلی افزایش یافته است.
اعالم نمودند نهاآدرصد از 95بیش از ، و نقش مؤثري دارندآموزاندانشمیانصحیح مطالعه در يهانگرشو 

تحصیلی خود يهامهارتبه مدیریت زمان وو کمکدرسی يزیربرنامهخود در يهاییتواناکه براي افزایش 
خدیوي و رسولی)1390(آقایی، )1391محمدي () گل1394زاده (یوفاتباغیان نیاز بیشتري به مشاوران دارند.

سشم،)1389طالب پور (،)1389(عشرياثنی،)1389(محمديو گلپوربختیار ،)1389رجایی (،)1390(
لیکییونگی،)2010()، فونسکا2014(کاستاوبیجن، )2012(زاده و خلیلیسعادت،)1389تیزرو (،)1389(
طوربهگروهیمشاورهکه ندنشان دادهمگی )2009(چامدیمباو)2009(آدریان،)2010بلت (،)2010(

.باشدیمسطه اثربخش متوآموزاندانشتحصیلی يهامهارتتحصیلی و افزایش پیشرفتمعناداري در

1. Hall & Lindzi
2. Dougall
3. Freud
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ياریبسرشدطولدرکهیو موانعیلیتحصشرفتیپينهیزمدرمؤثرمتعددعواملبهتوجهبا
يهامهارتشیافزابریگروهیلیتحصمشاورهریتأثبا هدف پژوهشنیا،دیآیموجودبهآموزاندانش
دخترانبهتوجه .انجام گردیددآباخرمشهراولمتوسطهدخترآموزاندانشیلیتحصشرفتیپویلیتحص
شیب؛یشغلویلیتحصندهیآرو داشتنشیپدروتیهوبحرانبهدنیرسبهتوجهبااولمتوسطهآموزدانش

يهامهارتشیافزابریلیتحصمشاورهکهاستآنازیحاکمختلفقاتیتحقنهیشیپ.داردضرورتشیپاز
پژوهشنیايهاافتهیکاربستصورتدر.استبودهمؤثروزانآمدانشیلیتحصشرفتیپجهینتو دریلیتحص

شیافزاآموزاندانشیلیتحصشرفتیپآموزان،دانشیلیتحصيهامهارتشیافزاباداشتانتظارتوانیم
ولیتحصتركوافتهیکاهشیلیتحصافتازیناشیاجتماع،یعاطف،یماليهاخسارتآنامدیپبهوافتهی

کنترلجامعهسطحدرمخدرموادمصرفسوءسمتبهشیگراچونیاجتماعيهابیآسواناننوجويکاربزه
قیطرازآموزاندانشیدرسشرفتیپویلیتحصيهامهارتشیافزابهچنانچه ).1388ابانگرد،ی(بگرددیم

درنفسادبهاعتمآمدننییپا،دختراندرلیتحصترك،یلیتحصافتشاهددیبانگرددتوجهیگروهمشاوره
).1394زاده،یفاتحوبان(باغبودشاهد) یسالگ18ازکمتر (نییپاسندردخترانازدواجو احتمالآناننیب

و هامهارتشیافزاباعث آیا مشاوره تحصیلی به شیوه گروهی این بود که بررسی به دنبال حاضر پژوهش
؟شودیممتوسطه دخترآموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

روش
يریگنمونه، نمونه و روش امعهج

سال نامه آماري بر اساسبود.با گروه گواهآزمونپسوآزمونشیپنیمه آزمایشی از نوعاین پژوهش 
در سال تحصیلی سوم متوسطه اولدختر ساليآموزدانشيجامعهآبادخرمشهرپرورشوآموزشمدیریت 

نظر درباو) 1986(1کوهنجدولازاستفادهبا نمونهمحج، کهبودنفر 530آبادخرمدر شهر1394- 1395
نفر به گروه آزمایش و 15شد، که به صورت تصادفی نییتعنفر76/0،30آزمونو توان05/0اثراندازهگرفتن

در جلسات ي اقهیدق90جلسه 8و طی دو ماهگروه آزمایش به مدت نفر به گروه کنترل واگذار شدند. 15
گروه کنترل در يهاکنندهي تحصیلی شرکت نمودند و شرکت هامهارتفته از رویکرد آموزش آموزشی برگر

هر دو گروه در .ي تحصیلی مراجعه کنید)هامهارتآموزش يهاجلسهبه صورت نکردند (شرکت ياجلسههیچ 
فتند.و پیشرفت تحصیلی مورد سنجش قرار گرهامهارتدر متغیرهاي آزمونپسو آزمونشیپدو نوبت 

يریگاندازهابزار 
عنوان سنجش: این پرسشنامه توسط کانگاس با2سکانگایلیتحصيهامهارتپرسشنامه

)1391(بادلهو توسط آمریکا تهیه شده،3و دانشجویان فلوریداآموزاندانشبراي یادگیري يهامهارت

1. Kohen
2. Cangas’ questionnaire of Academic Skills
3. Florida
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يادرجه4در یک طیف ها ادهماست که ماده50داراي پرسشنامهنای.قرار گرفته استاستفاده مورد 
تحصیلی شش مهارت اساسیمرتب شده، وبه ندرت)اوقات ویگاه(همیشه، اغلب اوقات،لیکرت

آمادگی براي امتحان)،سؤال9(تقویت حافظه)،سؤال5(يبردارادداشتی)،سؤال8(خواندن متون درسی
بادله .کندیميریگاندازهسؤال) را زمان (ریت مدیويزیربرنامه)، وسؤال10(افزایش تمرکز)،سؤال12(
در این پژوهش، ضرایب پایایی آلفاي گزارش کرد.82/0این ابزار کرونباخالفاي ضریب پایایی ) 1391(

بدست آمد.88/0و 99/0نفر به ترتیب 30بر روي کرونباخ و تنصیف 
عنوانبهمقطع زمانی در سه آموزاندانشمعدل نمرات درسی . 1یلیتحصشرفتیپستیلچک

1394ماهيددر امتحانات آموزاندانششاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. از میانگین معدل نمرات 
اسفندماهي هاامتحاناز میانگین معدل نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی در وآزمونشیپبراي بررسی 
استفاده گردید.آزمونپسبراي بررسی 

روند اجراي پژوهش
اولیه در باب اطالعاتپژوهش نیز، ابتدا پیشینه به صورت نظري مطالعه و بررسی شد.در این

پیشرفت و تحصیلی يهامهارتموضوع و هدف پژوهش به دست آمد. سپس براي سنجش متغیرهاي 
از تعیین حجم نمونه و مشخص کردن افراد و جلب پس، ابزار مناسب تهیه شد.آموزاندانشتحصیلی 

،آموزاندانشجهت شرکت فرزندان آنان در این مداخله و رعایت اصل داوطلب بودن رضایت والدین
به شرح ذیل صورت گرفت.ياقهیدق90جلسه 8و طی دو ماهآموزشی به مدت جلسات

:)1391،انیو صمدخدیوي، اقدسی(تحصیلی يهامهارتجلسات آموزش صورت
. هاکنندهشرکتبه کارروندقوانین واهداف،و ارائه هاکنندهشرکتمعارفه و آشنایی با .جلسه اول
.و تکالیف الزميزیربرنامهيهامهارتارائه .جلسه دوم

مهارت مدیریت زمان همراه با تعیین آموزش وجلسه قبل فیتکلگزارش از انجام ارائه.جلسه سوم
.تکلیف متناسب با موضوع

تعیین بخشی از کتاب درسی و اجراي ، لعهصحیح مطايهاروشمهارت آموزش .جلسه چهارم
تکلیف به گروه.ارائه وصحیح مطالعهيهافن

افزایش میزان جهت الزم در يهافناز صحیحاستفادهو تمرکز مطالعه، يهامهارت. جلسه پنجم
.مطالعهتمرکز بخشی

.متکالیف الزارائه و نویسیخالصهو برداريیادداشتهايمهارتارائه.جلسه ششم
آشنایی ووتمرین مهارت کنترل اضطراب امتحان به شاگردان مربوط به تکالیف ارائه .جلسه هفتم

1. Educational Achievement Checklist
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.تست زدنمهارتدرتبحر 
.هامهارتتکالیف مربوط به این و ارائهتحصیلی هايمهارتآموزش .جلسه هشتم

هاادهحلیل دت
و مانند میانگین و انحراف استانداردتوصیفیآماريهاروشاز هادادهدر پژوهش حاضر براي تحلیل 

شد.ستفادهاSPSS-21آماري افزارنرماز طریقهامفروضهمانند تحلیل کوواریانس با رعایت استنباطی 

هاافتهی

1جدول 
آزمایش و کنترليهاگروهدر تحصیلیشرفتیپو هامهارتيرهایمتغمیانگین و انحراف معیار 

گروه آزمایشترلکنگروه تحصیلیيهامهارت
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

87/13958/4613/13435/48آزمونشیپهاي تحصیلیمهارت
67/12230/3760/13334/48آزمونپس

70/1611/281/1678/1آزمونشیپپیشرفت تحصیلی
70/1693/161/1735/1آزمونپس

هـاي تحصـیلی در   دهد، میانگین و انحراف معیـار در متغیـر مهـارت   نشان می1جدول کهطورهمان
) و در گـروه  30/60(67/122و)58/46(87/139به ترتیب آزمونپسوآزمونشیپمراحلگروه گواه در
متغیـر  در و) 34/48(60/133و)35/48(13/134به ترتیـب  آزمونپسوآزمونشیپمراحل آزمایش در 

70/16و)11/2(70/16بـه ترتیـب  آزمـون پسوآزمونشیپمراحل یلی در گروه گواه در پیشرفت تحص
) 35/1(61/17و)78/1(81/16به ترتیـب آزمونپسوآزمونشیپمراحل ) و در گروه آزمایش در 93/1(

و یلیتحصـ يهـا مهارتبراي تعیین نرمال بودن متغیرهاي 1اسمیرنف-کلموگروفنتایج آزمون.باشدمی
) همگـی  آزمـون پـس وآزمـون شیپآزمایش (احلدر مرو کنترلآزمایش يهاگروهپیشرفت تحصیلی در 
آزمـون  هـاي Fفرض نرمال بودن توزیع این متغیرهـا رعایـت شـده اسـت. نسـبت      بیانگر این هستند که
احـل مرکنترل در آزمایش ويهاگروهو پیشرفت تحصیلی در هامهارتمتغیرهاي 2همگنی واریانس لون

ایـن  يهاانسیوارو بیانگر این هستند که نیستند) 05/0α(داریمعن) آزمونپسوآزمونشیپآزمایش (
.باشندیمدو گروه در این دو متغیر یکسان 

1. Kolmogorov smirnow
2. Leven
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2جدول
و پیشرفت تحصیلیهامهارتزمایش و کنترل در متغیرهايآيهاگروهاریانس ونتایج تحلیل کو

مجموعمنبع تغییرات
مجذورات

درجه 
آزادي

مجموع میانگین 
مجذورات

نسبت 
F

p
مجذور 

اتا

يهامهارت
تحصیلی

24/46909124/4690961/239001/089/0آزمونشیپاثر 
026/0/13/1883113/188361/9004بین گروهی

68/52852776/195یگروهدرون
000/54563630کل

پیشرفت 
تحصیلی

95/44195/4404/37001/057/0نآزموشیپاثر 
/28/5128/535/4046/0013بین گروهی

76/322721/1یگروهدرون
68/891130کل

پـس از کنتـرل   تحصـیلی  يهامهارتبین گروهیFنسبت ،دیکنیممشاهده 2در جدولکهيطورهمان
کـه  دهـد یم. این یافته نشان )F=61/9(دار استمعنیp≥004/0آماري، در سطحآزمونپسبر آزمونشیپ

کنتـرل  گروهبهنسبت)60/133(شیآزماگروه در هاي تحصیلی مهارتباعث افزایش تحصیلیمشاورهآمورش 
حـدود  در است که مشاوره تحصـیلی گروهـی   این حاکی از 26/0آمدهدستبهاندازه اثرشده است، و)67/122(

کند.هاي تحصیلی را تبیین میمهارتمراتدرصد واریانس ن26
p≥046/0، در سـطح  آزمـون پـس بـر  آزمـون شیپپس از کنترل پیشرفت تحصیلیبین گروهی Fنسبت 

باعث بهبود پیشـرفت تحصـیلی   که آمورش مشاوره تحصیلیدهدیم. این یافته نشان )F=35/4دار است (معنی
حـاکی از  13/0آمـده دسـت بـه اندازه اثرشده است، و)70/16ل (کنترگروهبهنسبت)61/17(شیآزمادر گروه 

کند.پیشرفت تحصیلی را تبیین میدرصد واریانس نمرات13این است که مشاوره تحصیلی گروهی در حدود 

بحث
آمـوزان دختـر   تحصـیلی دانـش  يهامهارتبهبودمنجر به مشاوره تحصیلی گروهی یافته اول نشان داد که 

مسـتلزم ایجـاد   نـوعی از مشـاوره اسـت کـه     . مشـاور گروهـی   شده استاندبودهه تحت آموزش کمتوسطه اول 
. در مشـاوره تحصـیلی   شودیمو مقاصد گوناگون و متعددي تشکیل هاهدفرسیدن به و عاطفی است، يارابطه

نین مدرسـه و  از قـوا د،نـ د دروس و رشته تحصیلی مناسـبی را انتخـاب کن  نتا بتوانشودیمکمک آموزاندانشبه 
هـدف نهـایی مشـاوره تحصـیلی،    د.نمشکالت درسی خود را مرتفع سازد،نمقررات آموزشی و امتحانی آگاه گرد

و نحـوه اسـتفاده از منـابع،   صحیح در مطالعـه و تمـرین دروس،  ياوهیشآموزش کسب موفقیت تحصیلی است.
راهنمایی و مشاوره تحصـیلی محسـوب   اجراییيهاوهیشو خالصه کردن کتاب از يبردارادداشتییادگیري،

عامـل مهمـی در پیشـرفت تحصـیلی و     تحصیلی،مناسب يهارشتهبه آموزاندانشهدایت مسلماً.شوندیم
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زیـرا  تحصـیلی و مشـاغل آگـاه شـوند.    يهارشتهالزم است از ارتباط بین آموزاندانشموفقیت تحصیلی است.
شـینه پـژوهش نشـان داد نتـایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج         پیمشاوره شـغلی اسـت.  يمقدمهمشاوره تحصیلی 

)، باغبـان و 1389()، اثنی عشـري 1389رجایی (مانند پژوهشگرانتحصیلیيهامهارتهاي مشاوره بر پژوهش
) 2007(چامـدیمبا و)2009اولتونـد ( ،)2010(لی)، کییونگی2010(فونسکا)،1388)، تیزرو (1394فاتحی زاده (

.هماهنگ است
دختر متوسـطه  آموزاندانشافزایش پیشرفت تحصیلی مشاوره تحصیلی گروهی برته دیگر نشان داد که یاف

پیشـرفت عنصـري   کـه چـرا اسـت  يادهیـ چیپمسئلهمطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است. مؤثراول
ربـوط اسـت.   مآمـوزان دانـش ظریف به رشد جسمی اجتماعی، شـناختی و عـاطفی   ياگونهبهاست و يچندبعد

در پیشـرفت تحصـیلی و   توانندیمکه اندشدهیشناختریغاخیر متوجه یک سري از عوامل يهاسالمحققان در 
ـ در موفقیـت بـه نتـایج    یشناختریغموفقیت مؤثر باشند. این محققان در تبیین اهمیت عوامل یطورکلبه ی فراوان

هـاي انـدازه بـه موفقیـت  ینـ یبشیپرا براي یشناختریغيهااندازهکه چنانچه این انددادهو نشان اندافتهیدست
ریپـذ امکـان معنـاداري و بـا احتمـال بیشـتري     طـور بهموفقیت تحصیلی ینیبشیپ، شوندهوش شناختی اضافه 

، براي مثـال، مـدل بافـت بـر     اندگرفتهبرخی از روانشناسان عملکرد تحصیلی را وابسته به بافت در نظر .شودیم
. کننـد یمـ ارزشیابی تأکیـد  يهاروشآموزش، برنامه درسی و يهاروشمتغیرهایی برون فردي، تیاهمبانقش 
اقتصـادي –تبیین عملکرد تحصـیلی بـر نقـش متغیرهـاي اجتمـاعی     منظوربهاساس برخی از محققان نیبر هم

محققـان دیگـر   توسط شدهانجاميهاپژوهش.کنندیمیک متغیر برون فردي دیگر تأکید عنوانبهیادگیرندگان
آموزشـی، شـرایط   يهـا روشکه پیشرفت تحصیلی از تعامل بین متغیرهاي موقعیتی ماننـد برنامـه   انددادهنشان 

. ردیپـذ یمـ آمـوزش و انگیـزه پیشـرفت فراگیـران تـأثیر      مسائلعاطفی و نیز محیط تحصیلی، نگرش نسبت به 
را جهـت  آمـوزان دانـش تحصـیلی  يهـا تیفعالو پیشرفت (درونی و بیرونی)، رفتاريهازهیانگاز دودستهترکیب 

ـ تأکآمـوزان دانـش به پشتوانه این پژوهش در تبیین پیشرفت تحصیلی تواندیممتغیرهایی که ازجمله.دهدیم دی
از تجـارب  آموزاندانشزیرا در این شیوه از مشاوره بخصوص به شیوه گروهی است.آموزاندانشمشاوره ورزید،

هـا آندر نفـس اعتمادبـه لـذا  .داننـد یمـ آنـان  ماننـد خـود را  يبرابـر طیدر شـرا وبرندیمهمساالن خود سود 
ایـن یافتـه بـا    .شودیمبهتر پیدا هاآنعملکرد آموزشی جهیدرنتو انگیزه الزم براي تحرك بیشتر وافتهیشیافزا

، )1390(انهمکـار خـدیوي و ، )1390(همکـاران آقـایی و ،)1391(گل محمدي و همکارانهاي نتایج پژوهش
وبـیجن ،)2012(سـعادت زاده و خلیلـی  ،)1389(طالـب پـور و همکـاران   ، )1389(گل محمـدي پور بختیار و

دارد.همخوانی )2008(آدریانو)2010(لیکییونگی،)2011(همکاران

يریگجهینت
آمـوزان دانـش تحصـیلی يهـا مهارتشیافزابرمشاوره تحصیلی به شیوه گروهی ،هاافتهیبر اساس

توانـایی و اسـتعدادهاي   از یک سو بـه ، که هستندییهامهارتتحصیلی از جمله يهامهارت، و استمؤثر
مشـاوره تحصـیلی   همچنـین ست.اوابستههمساالن خودکسب تجربه از سوي بهدیگرسويو از فردي
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ـ  بادلتو هم به آموزاندانشفردي ياهبه شیوه گروهی توانسته است هم به تفاوت ه تجربه افراد گـروه ب
ـ فعالمدارس بـه گسـترش   مدیران و مشاوران توجه لزوم،این مسأله خوبی کمک کند. و خـدمات هـا تی

.دینمایمگوشزدمشاوره تحصیلی گروهی بیش از پیش
تحصـیلی در قالـب مشـاوره    يهـا مهـارت چه آموزش هرکهاین پژوهش این بود ي دیگرهاافتهیاز 

از پیشـرفت درسـی   یـادگیري فرآینددر آموزان دانشانتظار داشت توانیمد،گیرورت گروهی به خوبی ص
ـ ربرنامـه قابل توجهی برخوردار باشند. این موضوع لزوم اهمیت و  متولیـان امـر آمـوزش را در مـورد     يزی

افـت تحصـیلی یـا    به خاطرکه یآموزاندانشکم نیستند .کندیمخدمات مشاوره تحصیلی گروهی گوشزد 
.شـوند یمـ و حتـی تـرك تحصـیل مواجـه     یاجتماعبا مشکالت عاطفی،تحصیلی يهامهارتف در ضع
در يارانهیشـگ یپنقـش  توانـد یمـ این دسته از خدمات آموزشی عالوه بر ارتقاء توانایی شاگردان،شیافزا

شد.نیافتن استعدادهاي بالقوه شاگردان داشته باپرورشرابطه با کاهش مشکالتی چون ترك تحصیل،
عه هـم محـدود بـوده اسـت     صیلی صورت گرفته و حجم جامدر یک مقطع تحبا توجه به اینکه نمونه

آمـوزش مشـاوره   يهاکارگاهشودیمپیشنهاد .تعمیم دادتحصیلی ياهدیگر پایهرا باید با احتیاط به نتایج 
ان در مـدارس بـر   روان شناسـان و مشـاور  گروهی براي مشاوران در مدارس بیشتر از پیش تشکیل گردد.

مشـکالت تحصـیلی  ه و یادگیري را آموزش دهند.عصحیح مطالياهداشته و شیوهدیتأکمشاوره گروهی 
ایـن مشـکالت مرتفـع گردنـد.    مشاوره تحصیلی گروهی،يهافنبر اساسشناسایی شده و آموزاندانش

مشـاوران  توسـط  روهـی  آموزش مشاوره تحصیلی به شـیوه گ و متولیان امر پیشرفت تحصیلی،هاسازمان
قبل از شروع سال تحصیلی و حین تحصیل در دستورکارخود قرار دهند.

از جمله مدارس متوسطه اول ناحیه یک خرم آبادآموزاندانشمعلمان واز زحمات مدیران،در پایان
دیر و تقاندداشتهرا در این پژوهش ت امنایی فرهنگیان که همکاري الزم أنمونه و هیآموزشگاه شاهد،
.دیآیمتشکر به عمل 
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