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بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایالم
سمیه خدارحمی  ، 2کلثوم غالمی

1

 1مربی ،دانشگاه پیام نور،گروه علوم تربیتی ،تهران ،ایران
 2دانشجوی دکتری ،دانشگاه پیام نور ،گروه علوم انسانی ،تهران ،ایران

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایالم انجام گرفت .این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
بود 89 .دانش آموز دختر دبیرستانی در شهر ایالم به روش تصادفی انتخاب و به گروههای آزمایش(  54نفر) و کنترل(  54نفر)
واگذار شدند .شرکت کننده های گروه آزمایش  9جلسه آموزشی مهارتهای تحصیلی را به مدت دو ماه دریافت کردند ،و به
پرسشنامه مهارتهای تحصیلی کانگاس و چک لیست نمرات پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند .داده ها با استفاده از روش آماری
تحلیل کوواریانس و از طریق نرم افزار  SPSS- 21تحلیل شدند .نتایج نشان داد که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود
مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مؤثر است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مشاوره
تحصیلی گروهی بر ارتقای مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر فراوانی دارد.
واژههای کلیدی :آموزش ،مشاوره تحصیلی گروهی ،مهارتهای تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
امروزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است .بدون شک در دنیای
پیشرفته امروزی یکی از عالئم موفقیت فرد ،پیشرفت تحصیلی است که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکانپذیر نخواهد
بود( .سیف .)1982،ازجمله عوامل محیطی تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کسب مهارتهای تحصیلی از شیوههای
مختلف از جمله مشاوره های تحصیلیگروهی است(شریفی .)1989،کاربرد فنون و مهارتهای مطالعه و یادگیری باعث می شود
مطالعه آسانتر ،سریعتر و لذت بخش تر پیگیری شود(شفیع آبادی .)1989،از مهمترین این مهارتها می توان به برنامه ریزی،
مدیریت زمان ،تمرکز حواس ،یادداشت برداری ،خالصه کردن ،تندخوانی ،تقویت حافظه و تست زدن اشاره داشت(شفیع
آبادی.)1989،
پیشرفت تحصیلی ،انتخاب رشته تحصیلی در پایان این دوره بر اساس نظام جدید  ،9- 9-6دوره نوجوانی و مسائل بلوغ ،بحرران
هویت و دهها مسئله پیش روی دانش آموزان متوسطه اول به ویرژه دخترران از جملره مشرکالت و مسرائلی اسرت کره جامعره
مروردنظر در پرژوهش حا رر را برره خرود مشرتول سراخته اسررت .پیشررفت تحصریلی ازجملره مو رروعاتی اسرت کره از ابعرراد
تربیتی،روانشناسی ،به آن بسیار پرداخته شده است .یافته های تحقیقات متعدد نشان داده است ،پیشرفت تحصریلی نره تنهرا از
ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تأثیر می پذیرد ،بلکه به عوامل تحصیلی از جمله مهارتها ،نگرشها نیرز مربرو
می شود (بسانت.)2914 ،
وجود نظام آموزشی  6- 9-9به عنوان یک سیستم آموزشی جدید در مدارس به نوعی خود یک مسئله اساسی است که رورت
مشاوره تحصیلی را بیش از پیش میطلبد .از طرفی یکی از دغدغه های مهم آموزش و پرورش کشور مشکل پیشررفت تحصریلی
در دوره متوسطه می باشد .تحقیقاتی که در مورد علل عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است ،یکی از مهمترین
علتها را نداشتن مهارتهای تحصیلی و کمبود خدمات مشاوره تحصیلی در مدارس کشور ذکر کرده اند (رجایی.)1981 ،
سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی ،مطالعات فراوانی در مورد عوامرل مرؤثر
بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند .پیشرفت مو وعی است که به خصوص در حال حا ر نیز مورد توجره تمرامی
کشورهای جهان بوده است ،و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شرود و پژوهشرهای
زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می توانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشند ،عواملی مانند خرانواده ،محریط زنردگی،
1
مدرسه و مهارتهای آموزشی اختصاص یافته است(مجیدیان .)1985 ،نیاز به پیشرفت یکی از نیازهای است کره توسرط مروری
مطرح گردید .انگیزه پیشرفت تمایل فرد در رسیدن به اهداف شخصی تعیین شده است .این هدف ممکن است گرفتن نمره الف
در درس روانشناسی باشد یا صعود به قله کوه (زیمباردو .)2919 ،2بهطور کلی افراد دارای انگیزه پیشرفت احساس میکنند کره
بر زندگیشان مهار دارند و از آن لذت میبرند ،آنها سعی میکنند عملکرد خود را بهبود بخشرند و تررجیم مریدهنردکارهایی را
انجام دهند که چلشانگیز باشد و به کارهایی دس میزننرد کره ارزیرابی پیشررفت آنران امکرانپرذیر باشرد (توکرلرد.)2999 ،9
پیشرفت تحصیلی در واقع هدفی است که شخص برای رفتار آموزشی خود برمیگزیند ،که به سه مقوله طبقه بندی مری شرود
الف) هدف های تکلیف مدار 5که به تمایل فرد جهت کسب فهم ،بینش و یادگیری اشاره می کند ،ب) هدف هرای بیرونری 4کره
بیانگر تالش فرد در تکلیف یادگیری به منظور رسیدن به پیامدهای بیرونی ،دریافت پاداش به شیوه هرای مختلرف و اجتنراب از
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تنبی ه است و ج) هدف های توانایی نسبی که به تمایل فرد جهت نشان دادن توانایی باال با به دست آوردن قضاوت های مطلوب
از توانایی های خود در برخورد با حیطههای مختلف در زندگی است و در دو مقولهی شناختی و اجتمراعی مرورد بررسری قررار
میگیرد .مقوله ی شناختی در اصل ادراک فرد از لیاقت و شایستگی خود است که تا حدودی از عزت نفس و مسایل هیجرانی و
عواطف سرچشمه می گیرد .مقوله ای اجتماعی در ادراک فرد از شایستگی و مهارت های خود برای تعامل با سایرین اشراره دارد
(ریان و پنتریچ .)1881 ،6پژوهش های زیادی بر نقش موثر و ارتباطات نزدیک خانوادگی و احسراس امنیرت دانرش آمروزان در
خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،صحه گذاشته اند (لی ،هامان و ونگ.)2995 ،1
این پژوهش ها و نمونه های دیگری از این قبیل ،نشان می دهند که خانواده نیز میتواند به اندازهی مدرسره و معلمران و شراید
هم بیشتر از آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد .مطالعات انجام شده نشان میدهد که دانش آموزانی که انگیرزه
پیشرفت باالیی دارند ،از خانواده هایی برخاسته اند که گرایش های دموکراتیک دارد و دانش آموزانی که انگیزه پیشرفت کمتری
دارند ،کسانی بودند که از جانب پدرانشان مورد توجه و مراقبت شدید قرار گرفته بودنرد (مرک للنرد ،9اتکینسرون ،8کرالرک 19و
الول.)1849 ،11
پیشرفت تحصیلی یکی از متتیرهای اصلی آموزش و پرورش است و می توان از آن به عنوان شراخص عمرده سرنجش کیفیرت
آموزش و پرورش یاد کرد .پیشرفت تحصیلی بیانگر میزان دستیابی به اسرتانداردها و اهرداف آموزشری اسرت (عرفرانی.)1998 ،
متأسفانه در حال حا ر با توجه به استعدادهای خوبی که در دانش آموزان وجود دارد ،این هدف در آمروزش و پررورش تحقرق
نیافته است (مجیدیان .)1985 ،بررسیها نشان می دهد ،آموزش و پرورش هر کشور تالش میکند ترا برا توجره بره توانراییهرا و
استعدادهای دانش آموزان آنان را در زمینه تحصیلی به طور اخص و در زمینه های مختلرف زنردگی بره طرور اعرم رشرد دهرد.
بدیهی است که در جهت نیل به این زمینه ها دانش آموزان با مشکالتی برخورد می نمایند .صاحبنظران راهنمایی و مشاوره برر
این باورند که مشاوران با توجه به خدماتی که دانش آموزان در زمینه های تحصیلی ارائه می دهنرد ،آنران را بررای رسریدن بره
هدفهای آموزش و پرورش تسهیل می کند(شفیع آبادی  .)1998مشراوره تحصریلی موجرب برازدهی و کارآمردی بیشرتر نظرام
آموزشی ،افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی و تقلیل مشکالت رفتاری دانش آموزان می شود .ازاینررو ،مری تروان
ادعا کرد که خدمات و فعالیتهای مشاوره تحصیلی وسیله ای تسهیل کننده برای رسیدن به هدفهای آموزش و پررورش قلمرداد
می شود (شریفی.)1989 ،
مشاوره تحصیلی گروهی نوعی رابطه یاورانه فردی و گروهی است که به دانش آموزان در شناخت توانایی ها اسرتعدادها و شریوه
یادگیری ،برنامه ریزی ،انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکالت آموزشی و انضباطی کمک میکند ،تا بردین ترتیرب آنران بتواننرد
تواناییهای خود را شکوفا سازند ،و از امکانات موجود استفاده بهینه بنمایند ،مشکالت تحصیلی خرود را حرل کننرد و برا محریط
آموزشی سازگار شوند (احمدی .)1989،آموزش مهارتهای تحصیلی یکی از وظایف مهم مشاوران است ،که این مهم را می تروان
به دوصورت راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی به دانش آموزان آموزش داد تا بتوانند ،به نحو احسن درزندگی تحصریلی خرود
استفاده کنند.
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محققان زیادی نشان دادند که مشاوره گروهی به طورمعناداری در پیشرفت تحصیلی و افزایش مهارتهای تحصیلی دانش آموزان
متوسطه اثربخش می باشد .پیشینه تحقیقات مختلف حاکی از آن است که مشاوره تحصیلی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و در
نتیجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده است( .بیابانگرد .)1982 ،چنانچه به افرزایش مهارتهرای تحصریلی و پیشررفت
درسی دانش آموزان از طریق مشاوره گروهی توجه نگردد باید شاهد افت تحصریلی ،تررک تحصریل در دخترران ،پرایین آمردن
اعتمادبه نفس دربین آنان و احتمال ازدواج دختران در سن پایین (کمتر از 19سالگی) شاهد بود (باغبان و فاتحی زاده.)1985 ،
رورت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان غیر قابل انکار است ،چون به طور قطع دانش آموزان در خالل جریان یرادگیری برا
مسایل و موانع بسیاری روبرو می شوند .برخی از این موانع می تواند در زمینه درسی و برخی دیگر در زمینه مسایل خانوادگی و
اجتماعی باشد .مشاوره تحصیلی به دانش آموزان در حل این موانع یاری مری رسراند .ررورت مشراوره تحصریلی بررای دانرش
آموزان در حل مشکالت درسی و ایجاد انگیزه در آنان آشکار می باشد .مشاور تحصیلی می تواند با آمروزش روش هرای صرحیم
مطالعه به آنها در یادگیری مطلوب تر کمک نماید .از دیگر موارد رورت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان ،یاری رساندن بره
آنها در برقراری روابط اجتماعی با افراد می باشد(صالحی.)1989 ،
وظیفه نهاد آموزش و پرورش ،در آماده کردن دانش آموزانی که نیروی انسانی فردا تلقی می شوند ،برای مواجهه و سرازگاری برا
مقتضیات قرن بیست و یکم که از حساسیت ویژه ای برخوردار است بسیار حساس و سنگین اسرت .ا رطراب ،افسرردگی ،سروء
مصرف مواد مخدر ،رفتارهای نابهنجار ،مشکالت تحصیلی ،گرایش ارتبرا برا جرنس مخرالف از عمرده تررین مشرکالت روانری
اجتماعی دانش آموزان است ،که سازگاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بیش از 92درصد دانش آموزان از نروعی
مشکل اجتماعی روانی رنج می برند(احمدی ،1984 ،ص .)19
مشکالت دانش آموزان ،زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگرر و نظرام منرد بره اسرتعدادها و
توانایی ها و عالئق ،شخصیت ،ساختار و و عیت خانواده و سایر متتیرهای محیطی اسرت .مشراور مدرسره برا آگراهی از ارتبرا
تنگاتنگ مشکالت دانش آموزان با زمینه های روانی  -اجتماعی دانش آمروزان ،برا اسرتفاده از مترون و روش هرای راهنمرایی و
مشاوره از طریق شیوه های مختلف فردی ،گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می کند تا برا بررسری هرای همره جانبره
مشکل بتوانند راه حل یا راه حل های مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان
در ابعاد مختلف بهبود یابد(همان ،ص .)21
اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازهرا وامکانرات دانرش آمروزان
تهیه و اجرا گردند .ازطریق «خدمات راهنمایی و مشاوره» می توان توانایی ها ونیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از
امکانات موجود حداکثر استفاده را برای کمک به سازگاری اجتماعی دانش آموزان عمل آورد .با توجه به اهمیت مو وع در ایرن
پژوهش سعی بر آن است که با تحقیق علمی تاثیر مشراوره تحصریلی گروهری برر افرزایش مهرارت هرای تحصریلی و پیشررفت
تحصیلی نوجوانان دختر دبیرستانی مورد بررسی قرار گیرد.

پیشینة تحقیق
داورپناه و همکاران ( )1984پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی برر افرزایش مهارتهرای تحصریلی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهر خرم آباد انجام دادند .ایرن پرژوهش نیمره آزمایشری از نروع
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود 99 .دانش آموز دختر دبیرستانی در شهر خرم آباد به روش تصادفی انتخراب و بره
گروههای آزمایش( 14نفر) و کنترل( 14نفر) واگذار شدند .نتایج نشران داد کره آمروزش مشراوره تحصریلی گروهری برر بهبرود
مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مؤثر اسرت .بنرابراین میتروان نتیجره گرفرت کره آمروزش مشراوره
تحصیلی گروهی بر ارتقای مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر فراوانی دارد.
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فرشاد ( ) 1981در رساله خود با عنوان بررسی تأثیر برنامه راهنمایی و مشاوره در انتخاب رشتههای تحصیلی به ویژه رشرتههای
فنی مشخص نموده که بدون وجود برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس راهنمایی ،نمیتوان اطالعات تحصیلی دقیقی به دانش
آموزان داد و اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره در سال سوم راهنمایی موجب شناخت رشتههای تحصیلی به ویژه رشتههای فنی
خواهد شد و این برنامهها در میزان تمایل آزمودنیها به انتخاب رشتههای فنی موثر بوده است.
در تحقیقی که توسط دفتر مشاوره و تحقیق آموزش و پرورش در سال ( )1989با هدف برنامهریزی جهت هردایت و راهنمرایی
شتلی نوجوانان در تهران انجام گرفت مشخص شد انتخاب گروههای مختلف شتلی در دختران و پسران متفاوت است همچنین
نوجوانان برای انتخاب شتل اطالعات الزم و مکفی ندارند و در نهایت این که بین انتخاب رشرته تحصریلی برا شرتل مرورد نظرر
نوجوانان رابطه وجود دارد.
عباسی ( ) 1989از دفتر مشاوره و تحقیق و نظارت آموزش و پروش تحقیقی تحت عنوان ارزشیابی عملکرد مشراورین و دبیرران
راهنما در نظام جدید آموزش متوسطه در بیست استان کشور انجام داد و یافتههای تحقیق نشان داد که برین جنسریت دانرش
آموزان و انتخا ب رشته تحصیلی ،بین طرز برخورد مشاور با دانش آموزان و انتخاب مرجع حل مشکل ،بین ر ایتمندی والدین
از فعالیتهای مشاوران رابطه معناداری وجود دارد.
الماسی ( ) 1984در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و انتخاب رشته تحصیلی در بین دخترران و پسرران
سال دوم نظام جدید دریافت که بین اعتماد به نفس و انتخاب رشته تحصیلی در میران دخترران و پسرران تفراوت معنریداری
وجود دارد.
سلیمی ( )1984در رساله خود با عنوان تأثیر راهنمایی و مشاوره شتلی گروهی بر رغبتهای شتلی و اولویتهای شتلی دانرش
آموزان دختر و پسر تتییر ایجاد میکند اما این جلسات در اولویتهای تحصیلی دانش آموزان تتییری نداشته و نهایترا ایرن کره
جلسات گروهی در اولویتهای شتلی پسران تتییر ایجاد نمود اما در مورد دختران اینگونه نبوده است.
خسروی راد ( )1984در بررسی ارزشیابی مالکهای هدایت تحصیلی نظام جدید آمروزش متوسرطه در جامعره دانرش آمروزان
دبیرستان های نیشابور نتیجه گرفت که عالقه دانش آموزان به دروس خاص ،آرزوهای شتلی ،والردین ،اسرتعداد دانرش آمروزان،
ارزش اجتماعی رشته تحصیلی بیشترین تأثیر را در انتخاب رشته تحصیلی دارند و عواملی نظیر بازدید از مؤسسات و کارخانهها
مطالعه بانک اطالعات شتلی و شانس کمترین تأثیر را در انتخاب رشته دارند.
راست کار ( ) 1984در مقایسه عوامل موثر در هدایت تحصیلی دانش آموزان دخترر نظرام جدیرد آمروزش متوسرطه از دیردگاه
مشاوران و دانش آموزان شهر تبریز اشاره کرد که عوامل اجتماعی و نیز عوامل اطالع رسانی از دید دانش آمروزان ترأثیر زیرادی
در هدایت تحصیلی دارند.
موسوی ( )1986در تحقیقی با عنوان عملکرد مشاوران در حل مشکالت دانش آموزان دختر تهران نتیجه گرفت که تعداد زیراد
دانش آموزان و فرصت کم مشاور مانع جدی کار مشاوره است و باید جهت کارایی بیشتر در تعرداد مشراوران بره نسربت دانرش
آموزان تجدید نظر شود و قوانین و مقررات دست و پا گیر که مانع کار مشاوره است باید تصحیم شود.
مظفری () 1986تحت عنوان بررسی فعالیت مشاوران مدارس نظام جدید آموزش متوسرط در شرهر تهرران انجرام داد مشرخص
گردید که با  %84اطمینان فعالیت مشاوران در زمینههای هدایت تحصیلی -شتلی و ...مورد تأیید مدیران و دانش آمروزان بروده
است.
گیبسون ( )1889براساس تحقیقی درباره نظر معلمان نسبت به برنامههای مشاوره دبیرستان مینویسد که معملمران مهمتررین
فعالیتهای مشاوره را چنین بر میشمارند مشاوره فردی -ارائه خدمات و اطالعات مربو به طرحریرزی برنامره تحصریلی دانرش
آموزان -اجرا و تعبیر و تفسیر نتایج آزمونهای استاندارد و در نهایت راهنمایی و جایگزینی تحصیالت دانشگاهی.
در تحقیقی که توسط جریهورن ()1886تحت عنوان بررسی و عیت فارغ التحصیالن مدارس کوچک روستایی در هفت ایالرت
آمریکا صورت گرفت مشخص شد که اغلب دانش آموزان از فعالیتهایی که به منظور هدایت آنان جهرت انتخراب شرتل و رشرته
تحصیلی و آمادگی ورود به اجتماع صورت گرفته ر ایت داشتهاند (نقل از کوچری .)1998
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کراهن ولو 2991معتقدند که مشاور حرفهای در مدارس متوسطه در بعضی مواقع تأثیر محدودی داشته است و این در ر رایت
دانش آموزان .والدین و مشاوران منعکس شده است .اکثرر والردین اعتقراد دارنرد کره فرزندانشران آگراهی و مهرارت الزم را در
طرحریزیهای تحصیلی -شتلی ندارند و برعکس اغلب دانش آموزان اعتقاد دارنرد کره آنهرا ایرن آگراهی را دارنرد .امرا در یرک
پژوهش روی فارغ التحصیالن دبیرستانی  %99آنان بعد از دو سال احساس کردند که تحقیق روی مشاغل بایرد از دوره ابتردایی
شروع شود و در دبیرستان به آن تأکید شود این عدم تأثیرات مشاوره حرفهای نباید باعث شرگفتی شرود و بره عنروان حربرهای
برعلیه مشاورانی استفاده شود که هر کدام با  499دانش آموز در ارتبا ند و کمبود وقت از مشکالت عمده آنان است .از طرفری
دانش آموزان نیز فاقد وقت و آگاهی برای راهنمایی جهت برنامه ریزیهای حرفهایشان میباشند و اغلب برای رسیدگی به آن تا
سال آخر دبیرستان به تأخیر میاندازند و این درست زمانی است که تصمیماتشان قابل تتییر نیست( .گالکسون .)1899

فرضیه های پژوهش
 .1مشاوره تحصیلی به روش گروهی باعث افزایش مهارت های تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایالم می شود.
.2مشاوره تحصیلی به روش گروهی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایالم می شود.

روش تحقیق
روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی می باشد که در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا می شود به طور کلی می توان
گفت به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متتیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود.

آزمودنی ها
جامعة آماری این پژوهش ،کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه مشتول به تحصیل در سال تحصیلی ( )81-86در شهر
ایالم بودند .که حدود  9241نفر بودند .بر اساس سال نامه آماری مدیریت آموزش و پرورش شهر ایالم جامعه ی دانش آموزی
دختر سال سوم متوسطه اول در سال تحصیلی  1986- 1981در شهر ایالم  499نفر بود ،که حجم نمونه با استفاده از جدول
کوهن ( )1896و با در نظر گرفتن اندازه اثر  9/94و توان آزمون  89 ،9/16نفر تعیین شد ،که به صورت تصادفی  54نفر به
گروه آزمایش و  54نفر به گروه کنترل واگذار شدند.گروه آزمایش به مدت دو ماه و طی  9جلسه  89دقیقه ای در جلسات
آموزشی برگرفته از رویکرد آموزش مهارتهای تحصیلی شرکت نمودند و شرکت کننده های گروه کنترل در هیچ جلسه ای
شرکت نکردند .هر دو گروه در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون در متتیرهای مهارتها و پیشرفت تحصیلی مورد سنجش قرار
گرفتند.

ابزار اندازهگیری
12

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی کانگاس

این پرسشنامه توسط کانگاس با عنوان سنجش مهارتهای یادگیری برای دانش

آموزان و دانشجویان فلوریدا 19آمریکا تهیه شده ،و توسط بادله ( )1981مورد استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه دارای
12. Cangas’ questionnaire of Academic Skills
13. Florida
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 49ماده است که ماده ها در یک طیف  5درجه ای لیکرت (همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات و به ندرت) مرتب شده ،و شش
مهارت اساسی تحصیلی خواندن متون درسی ( 9سؤال) ،یادداشت برداری ( 4سؤال) ،تقویت حافظه ( 8سؤال) ،آمادگی برای
امتحان( 12سؤال) ،افزایش تمرکز ( 19سؤال) ،و برنامه ریزی و مدیریت زمان(سؤال) را اندازه گیری میکند.
بادله ( )1981ریب پایایی الفای کرونباخ این ابزار  9/92گزارش کرد .در این پژوهش ،رایب پایایی آلفای کرونباخ و تنصیف
بر روی  99نفر به ترتیب  9/88و  9/99بدست آمد.
چک لیست پیشرفت تحصیلی .15معدل نمرات درسی دانش آموزان در سه مقطع زمانی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی
استفاده شد .از میانگین معدل نمرات دانش آموزان در امتحانات دیماه 1986برای بررسی پیش آزمون و از میانگین معدل
نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی در امتحانهای اسفندماه برای بررسی پس آزمون استفاده گردید.

شیوۀ اجرا
در این پژوهش ،ابتدا پیشینه به صورت نظری مطالعه و بررسی شد .اطالعات اولیه در باب مو وع و هدف پژوهش به دست آمد.
سپس برای سنجش متتیرهای مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،ابزار مناسب تهیه شد .پس از تعیین
حجم نمونه و مشخص کردن افراد و جلب ر ایت والدین جهت شرکت فرزندان آنان در این مداخله و رعایت اصل داوطلب
بودن دانش آموزان،جلسات آموزشی به مدت دو ماه و طی  9جلسه  89دقیقه ای به شرح ذیل صورت گرفت.
صورتجلسات آموزش مهارتهای تحصیلی (خدیوی ،اقدسی و صمدیان:)2312 ،
جلسه اول .معارفه و آشنایی با شرکت کننده ها و ارائه اهداف ،قوانین و روند کار به شرکت کننده ها.
جلسه دوم .ارائه مهارتهای برنامه ریزی و تکالیف الزم.
جلسه سوم .ارائه گزارش از انجام تکلیف جلسه قبل و آموزش مهارت مدیریت زمان همراه با تعیین تکلیف متناسب با مو وع.
جلسه چهارم  .آموزش مهارت روشهای صحیم مطالعه ،تعیین بخشی از کتاب درسی و اجرای فنهای صحیم مطالعه و ارائه
تکلیف به گروه.
جلسه پنجم .مهارتهای تمرکز مطالعه ،و استفاده صحیم از فنهای الزم در جهت افزایش میزان تمرکز بخشی مطالعه.
جلسه ششم .ارائه مهارتهای یادداشت برداری و خالصه نویسی و ارائه تکالیف الزم.
جلسه هفتم .ارائه تکالیف مربو به تمرین مهارت کنترل ا طراب امتحان به شاگردان و آشنایی و تبحر در مهارت تست زدن.
جلسه هشتم .آموزش مهارتهای تحصیلی و ارائه تکالیف مربو به این مهارتها.

یافته های تحقیق
در بخش نتایج توصیفی ،جداول و نمودارهای مربو به اطالعات آزمودنیها آورده شده است .و در بخش استنبا دادهها ،بعد از
ذکر هر فر یه به طور جداگانه ،خر وجی محاسبات انجام شده آورده شده و تو یحات الزم در کنار جداول خروجی ذکر شده
است.
اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق

14. Educational Achievement Checklist
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جدول  :2-4میانگین و انحراف معیار متغیرهای مهارتها و پیشرفت تحصیلی
در گروههای آزمایش و کنترل
گروه آزمایش

گروه کنترل
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مهارتهای

پیش آزمون

198/91

56/49

195/19

59/94

تحصیلی

پس آزمون

122/61

91/99

199/69

59/95

پیشرفت

پیش آزمون

16/19

2/11

16/91

1/99

تحصیلی

پس آزمون

16/19

1/89

11/61

1/94

همانطور که جدول باال نشان میدهد ،میانگین و انحراف معیرار در متتیرر مهرارتهرای تحصریلی درگروه گرواه در مراحرل پریش
آزمون و پس آزمون به ترتیب  )56/49( 198/91و  )69/99( 122/61و در گرروه آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمرون
به ترتیرب  )59/94( 195/19و  )59/95( 199/69و در متتیررپیشرفت تحصیلی در گروه گواه در مراحل پریش آزمرون و پرس
آزمون بره ترتیرب  )2/11( 16/19و  )1/89(16/19و در گروه آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون بره ترتیررب 16/91
( )1/19و  )1/94( 11/61می باشد.
جدول  :1-4میانگین و انحراف معیار متغیرهای مهارتها و پیشرفت تحصیلی
در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرمستقل

گروه

میانگین

انحراف معیار

برنامه ریزی و

آزمون

11/14

2/88

مدیریت زمان

گواه

1/19

2/91

آزمون

12

2/96

گواه

9/24

9/56

آزمون

19/49

9/14

گواه

9/49

9/95

آزمون

11/65

2/25

گواه

9/98

2/14

آزمون

19/2

2/19

گواه

1/98

2/89

آزمون

19/58

9/14

گواه

6/46

9/12

خواندن متون درسی
تمرکز
یادداشت برداری
تقویت حافظه
آمادگی برای امتحان

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون نسربت بره گرروه گرواه در تمرام ابعراد
مهارت های تحصیلی افزایش داشته است.

آزمون فرضیات
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فرضیه اول تحقیق :مشاوره تحصیلی به روش گروهی باعث افزایش مهارت های تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسرطه
شهر ایالم می شود.
جدول شماره  :3-4نتایج تحلیل کوواریانس گروه های آزمایش و کنترل
در متغیر مهارتهای تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین
مجموع
مجذورات

نسبت
F

p

مجذور
اتا

اثر پیش آزمون

56898/25

1

56898/25

298/61

<9/991

9/98

مهارتهای

بین گروهی

1999/19

1

1999/19

8/61

<9/995

9/26

تحصیلی

درون گروهی

4294/69

59

184/16

کل

454696/999

54

همانطوری که در جدول فوق مشاهده می کنید ،نسبت  Fبین گروهی مهارتهای تحصریلی پرس از کنترررل پریش آزمرون
بر پس آزمون ،در سطم آماری  P≤9/995معنی دار است ( .)F= 8/61این یافته نشران مری دهررد کرره آمرورش مشراوره
تحصیلی باعث افزایش مهارتهای تحصیلی در گروه آزمایش ( )199/69نسبت بره گرروه کنترررل( )122/61شرده اسرت ،و
اندازه اثر به دست آمده  9/26حاکی از این است که مشراوره تحصرریلی گروهرری در حرردود  26درصرد واریرانس نمررات
مهارتهای تحصیلی را تبیین می کند.
فرضیه دوم تحقیق:
مشاوره تحصیلی به روش گروهی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایالم می شود.
جدول شماره  :4-4نتایج تحلیل کوواریانس گروه های آزمایش و کنترل در متغیر پیشرفت تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین
مجموع
مجذورات

نسبت
F

p

مجذور
اتا

اثر پیش آزمون

55/84

1

55/84

91/95

<9/991

9/41

پیشرفت

بین گروهی

4/29

1

4/29

5/94

<9/956

/919

تحصیلی

درونگروهی

92/16

59

1/21

کل

9811/69

54

جدول شماره  5-5نشان میدهد نسبت  Fبین گروهی پیشرفت تحصیلی پس از کنترل پریش آزمررون بررر پررس آزمررون ،در
سرطم  p≤9/956معنی دار است( .)F= 5/94این یافته نشان می دهد کره آمرورش مشراوره تحصریلی باعرث بهبرود پیشرررفت
تحصریلی در گروه آزمایش ( )11/61نسبت به گروه کنترل( )16/19شده است ،و اندازه اثر بره دسرت آمرده  9/19حراکی ازاین
است که مشاوره تحصیلی گروهی در حدود  19درصد واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند.
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نتیجه گیری
یافته فر یه اول نشان داد که مشاوره تحصیلی گروهی منجر به بهبود مهارتهای تحصریلی دانش آموزان دخترر مقطع متوسطه
که تحت آموزش بوده اند شده است .مشراور گروهری نروعی از مشراوره اسرت کره مسرتلزم ایجراد رابطره ای عراطفی اسرت ،و
رسیدن به هدفها و مقاصد گوناگون و متعددی تشکیل می شود .در مشراوره تحصریلی بره دانرش آمروزان کمرک مری شرود ترا
بتوانند دروس و رشته تحصیلی مناسربی را انتخراب کنند ،از قرروا نرین مدرسرره ومقرررات آموزشری و امتحرانی آگراه گردنرد،
مشکالت درسی خود را مرتفع سازند .هردف نهرایی مشراوره تحصریلی،کسب موفقیت تحصیلی است.
پیشرینه پرژوهش نشران داد نترایج پرژوهش حا رر برا نترایج پژوهشهای مشاوره برر مهارتهرای تحصریلی پژوهشرگران ماننرد
رجایی( ،)1998اثنی عشرری ( ،)1998باغبران و فاتحی زاده( ،)1985تیزرو( ،)1998فونسرکا ( ،)2919کییرونگی لری (،)2919
اولتونرد ( )2998و چامردیمبا ( )2991هماهنگ است که مشاوره تحصیلی را در فراگیری مهارت های تحصریلی مروثر دانسرته
اند.
یافته فر یه دوم نشان داد که مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسرطه مرؤثر
است .مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پیچیده ای اسرت چررا کره پیشررفت عنصررری چنرد بعردی اسرت و بره
گونه ای ظریف به رشد جسمی اجتماعی ،شرناختی و عراطفی دانرش آمروزان مربرو اسرت .محققان در سالهای اخیر متوجره
یک سری از عوامل غیرشناختی شده اند که میتوانند در پیشررفت تحصریلی و به طورکلی موفقیت مؤثر باشند .این محققان در
تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیرت بره نترایج فراوانی دست یافته اند و نشان داده اند که چنانچه این اندازه های غیر
شناختی را برای پیش بینی موفقیرت بره انردازه های هوش شناختی ا افه شروند ،پریش بینری موفقیرت تحصریلی بره طررور
معنراداری و برا احتمرال بیشرتری امکران پرذیر می شود .برخی از روانشناسان عملکرد تحصریلی را وابسرته بره بافرت در نظرر
گرفته اند ،برای مثرال ،مردل بافرت برر نقش با اهمیت متتیرهایی بررون فرردی ،روشرهای آمروزش ،برنامره درسری و روشرهای
ارزشیابی تأکیرد مری کننرد.
بر همین اساس برخی از محققان به منظور تبیین عملکرد تحصریلی برر نقرش متتیرهرای اجتماعی–اقتصادی یادگیرندگان بره
عنوان یک متتیر برون فردی دیگر تأکید می کنند .پژوهشهای انجام شده توسط محققرران دیگرررنشان داده انرد کره پیشررفت
تحصیلی از تعامل بین متتیرهای موقعیتی ماننرد برنامره روشهرای آموزشری ،شررایط عاطفی و نیرز محریط تحصریلی ،نگررش
نسبت به مسائل آمروزش و انگیرزه پیشررفت فراگیرران ترأثیر می پرذیرد.
ترکیب دودسته از انگیزه های پیشرفت (درونی و بیرونی) ،رفتار و فعالیتهرای تحصریلی دانرش آمرروزان را جهرت مری دهرد .از
جمله متتیرهایی که می تواند به پشتوانه این پژوهش در تبیین پیشرفت تحصیلی دانرش آمروزان تأکید ورزید ،مشراوره دانرش
آموزان بخصوص به شیوه گروهی است .زیرا در این شیوه از مشاوره دانش آموزان از تجرارب همساالن خود سود مری برنرد و در
شررایط برابرری خرود را ماننرد آنران می داننرد .لرذا اعتمادبره نفرس در آنهرا افزایش یافته و انگیزه الزم برای تحرک بیشرتر و
درنتیجه عملکرد آموزشی آنها بهتر پیدا می شود .ایرن یافتره برا نتایج پژوهشهای گل محمردی و همکراران ( ،)1981آقررایی و
همکراران ( ،)1989خردیوی و همکرار ان ( ،)1989پور بختیار و گرل محمرردی ( ،)1998طالررب پررور و همکرراران (،)1998
سرعادت زاده و خلیلری ( ،)2912بریجن وهمکاران ( ،)2911کییونگی لی ( )2919و آدریان ( )2999همخوانی دارد.
بر اساس یافته های پژوهش ،مشاوره تحصیلی به شیوه گروهی بر افزایش مهارتهرا ی تحصریلی دانرش آمرروزان مرؤثر اسرت ،و
مهارتهای تحصیلی از جمله مهارتهایی هستند ،که از یک سو بره توانرایی و اسرتعدادهای فردی و از سوی دیگر به کسب تجربه
از سوی همساالن خود وابسته است .همچنرین مشراوره تحصریلی به شیوه گروهی توانسته است هم به تفاوتهای فرردی دانرش
آموزان و هم به تبادل تجربه افراد گرروه بره خوبی کمک کند .این مسأله ،لزوم توجه مدیران و مشاوران مدارس برره گسررترش
فعالیتهرا و خردمات مشاوره تحصیلی گروهی بیش از پیش گوشزد می نماید.
از یافته های دیگر این پژوهش این بود که هر چه آموزش مهرارت هرای تحصریلی در قالرب مشراوره گروهی به خروبی صرورت
گیرد ،می توان انتظار داشت دانش آموزان در فرآیند یرادگیری از پیشررفت درسری قابل توجهی برخوردار باشند .ایرن مو روع
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لزوم اهمیت و برنامره ریرزی متولیران امرر آمروزش را در مروردخدمات مشاوره تحصیلی گروهی گوشزد می کند .کرم نیسرتند
دانش آموزانی که به خاطر افرت تحصریلی یرا عف در مهارتهرای تحصریلی برا مشرکالت عراطفی ،اجتمراعی و حترری ترررک
تحصریل مواجره مری شروند.
افزایش این دسته از خدمات آموزشی عالوه بر ارتقاء توانایی شاگردان ،می توانررد نقررش پیشررگیرانه ای در رابطره برا کراهش
مشکالتی چون ترک تحصیل ،پرورش نیافتن استعدادهای بالقوه شاگردان داشته باشد.
با توجه به اینکه نمونه در یک مقطع تحصیلی صورت گرفته و حجم جامعه هرم محردود بروده اسرتنتاج را باید برا احتیرا بره
دیگر پایه های تحصیلی تعمیم داد .پیشنهاد می شود کارگاه های آمروزش مشراوره گروهی برای مشاوران در مدارس بیشرتر از
پیش تشکیل گردد .روان شناسران و مشراوران در مردارس بررمشاوره گروهری تأکیرد داشرته و شریوه هرای صرحیم مطالعره و
یادگیری را آموزش دهند .مشرکالت تحصریلی دانش آموزان شناسایی شده و بر اساس فنهای مشاوره تحصریلی گروهری ،ایررن
مشرکالت مرتفرع گردنرد.سازمانها و متولیان امر پیشرفت تحصریلی ،آمروزش مشراوره تحصریلی بره شرریوه گروهرری توسررط
مشراوران قبل از شروع سال تحصیلی و حین تحصیل در دستورکارخود قرار دهند.
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