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مقاله پژوهشی اصیل

ت نفس آموزان داراي افت تحصیلی، عزّ در کمک به دانش با تدریس خصوصی تکمیلی اياثربخشی ترکیب خدمات مشاوره
 پایین و رفتارکالسی نامناسب

 1ناصر شیربگی 
 دانشگاه کردستان  دانشیار گروه علوم تربیتی،

 5/10/91پذیرش مقاله:                               7/4/91دریافت مقاله: 
ده        چکی
ت نفس دانش و تدریس خصوصی تکمیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کالسی و عزّ مشاوره یاثربخش يمقایسهاین پژوهش با هدف بررسی  هدف:      

 شهر سنندج صورت گرفت.آموزان در خطر افت تحصیلی 
ل او يدانش آموزان پایهتحقیق  ي. جامعهمی باشدپس آزمون با گروه کنترل  -پیش آزمون يآزمایشی به شیوهطرح این پژوهش از نوع  روش:      

 يچند مرحله انتخاب شدند، به شیوه تصادفی ساده طی يبه شیوهدانش آموز  88بود. از این جامعه،  شهر سنندجشهر سنندج واقع در دبیرستان 
 درس ریاضی يت نفس، چک لیست رفتار کالسی و نمرهعزّ ينفري گماشته شدند. با ابزارهاي پرسش نامه 22جایگزینی تصادفی، افراد در چهار گروه 

10گروهی بر سه گروه آزمایشی به میزان  يگیري شد و بعد از مداخله ها اندازهآزمودنی يهر وابستمیزان متغی ر وابسته جلسه، سرانجام میزان تغییر متغی
از تحلیل کواریانس چند گیري شد.داً اندازهدر چهار گروه مجداي استفاده شد.آزمون و روش مداخلهان تأثیر پیشره براي بررسی میزمتغی  

اي هرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد. فرضیههاي آزمایش و کنترل در متغیهاي گروهآزمودنیها نشان داد که بین نتایج تحلیل ها: یافته      
اي از این دو رویکرد بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کالسی و و آمیخته متمرکز بر خانواده ي تحصیلیتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهمبنی بر اثربخشی 

  ید شد.أی، تدانش آموزاندر میان ت نفس عزّ
ت نفس و بهبود رفتارهاي تحصیلی و تدریس خصوصی تکمیلی بر کاهش افت تحصیلی، باالبردن عزّ ياثر روش ترکیبی مشاوره گیري: نتیجه      

 هاي مذکور است.روشبیشتر از به کارگیري جداگانه  کالسی 
 .ت نفس و رفتار کالسی، عزّمتمرکز بر خانواده تحصیلی، تدریس خصوصی تکمیلی، پیشرفت تحصیلی يمشاوره ها: کلید واژه      

  

1. Nshirbagi@uok.ac.ir 
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اثربخشی ترکيب خدمات مشاوره ای با تدریس خصوصی تکميلی در کمک به دانش آموزان دارای افت تحصيلی/ شير بگی، ناصر 

     مهمقد 
اي کنند، یکی از مشکالت حل نشده حصیلی ترك میمشکل افت تحصیلی و به دنبال آن ترك تحصیل دانش آموزانی که مدرسه را قبل از فارغ التّ      

هرگونه اختاللی که در روند تحصیل «) افت تحصیلی عبارت است از 1385ها و نظام هاي آموزشی است. به نظر آهنچیان(گیر خانواده است که گریبان
نی از ناکارآمدي نظام اجرایی آن معی ياي براي آموزش و پرورش مدرن ناگوار و نشانه). چنین مسأله84: 1385آهنچیان، »(دانش آموزان پدید می آید

هاي چاره اي را رها می کنند. راه شوند و به دنبال آن تحصیلمختلقی وجود دارد که دانش آموزان از تجارب آموزشی دل زده و مأیوس میاست. دالیل 
و یان د دست اندرکاران و ایجاد حلقه هاي ارتباطی بین والدین، مربها به احساس تعهپیچیده بوده و اجراي آن که براي رفع این مشکل وجود دارند

د گذاران بستگی دارد. به لحاظ ارتباطی که جریان تعلیم و تربیت با دیگر نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد افت تحصیلی نیز از ابعاسیاست
لی قرار اگر دانش آموزانی که در خطر افت تحصی ).105: 1379گیرد(شکرکن، پوالدي و حقیقی، گران قرارمیپژوهش يمختلف مورد بررسی و مطالعه

شود. افزایش تعداد  هی در سراسر جامعه مشاهدهدارند تشخیص داده نشوند و تحت پوشش حمایت هاي الزم قرار نگیرند، ممکن است اثرات این بی توج
). به 1،1992ند (وایت و مولیزبرند، از آن جمله هی به فرزندانشان رنج میر و بی توجهایی که از فقر، خشونت، مواد مخدزندانیان، میزان بیکاري و خانواده

مان و نهایتاً ر از موضوعات درسی و معلّهاي بیشتر، تنفّست) شواهد متقنی وجود دارد که شکست در مدرسه منجر به تکرار شک1385سیف ( يعقیده
، 2(ویتلیاي ترك تحصیل از مدرسه می باشدبرلیه دالیل اواز ت نفس پایین قان عموماً موافقند که کم آموزي و عزّشود. هم چنین، محقّترك تحصیل می

). از طرف دیگر، صاحب نظران آموزشی عمیقاً بر این موضوع توافق دارند که رفتارهاي ناکارآمد و بی 1992، 4کانفیلد ؛1989، 3برودینسکی ؛1987
ت نفس باال، رفتارهاي کالسی اثربخش و دارابودن عزّ ).7،1988؛ لهر و هاریس1986، 6آموزي همراه هستند (سیلورنیلت نفس پایین و کمبا عزّ 5حاصل

د باورند که مشاوران مدرسه می توان) بر این 1998(8آمیز از عوامل اصلی براي ماندن در مدرسه می باشند. ادموندسون و وایتقیتتجارب یادگیري موفّ
خود ممکن است  يمثبت در آنان شوند. این مسأله به نوبه يانگارهخدماتی را فراهم کنند که دانش آموزان احساس ارزشمندي کنند و موجب افزایش خود

ناخوشایند ترك  ي). رویکردهاي متفاوتی براي جلوگیري از وقوع پدیده1989؛ برودینسکی، 1992، 9(گلنال ماندن در مدرسه را افزایش دهداحتم
). به باور شکرکن و 1991، 11؛ موریس1988، 10(میلاندآن جملهو تدریس خصوصی تکمیلی از اي ي خدمات مشاورهتحصیلی وجود دارد که ارائه

دهند که احتمال افت تحصیلی در مورد دانش آموزانی که مورد مشاوره قرار می گیرند کمتر از بقیه ) مطالعات پژوهشی عموماً نشان می1379همکاران(
ناختی(مانند رهاي غیرشر بوده است. هم چنین، متغیتحصیلی آنان مؤثّ قیتحضور بیشتر دانش آموزان در مدرسه و موفّ این خدمات بر ياست و ارائه

نندکم (ماکه عوامل تحصیلی مربوط به مدرسه ). از آن جا106(صیل مفید می باشندق از لحاظ تحصموفّق و غیرآموزان موفّشخصیت)در تشخیص دانش
اوره اي و تدریس خدمات مش ي)، از این رو، رویکردهاي ارائه1365ي، (صفودلیل ترك تحصیل در دبیرستان است ترینآموزي و افت تحصیلی)، عمده

ا الگویی آمیخته از دو آمیز باشند. امقیتتوانند در راستاي کمک به برخی از دانش آموزان در معرض خطر افت و ترك تحصیل، موفّخصوصی تکمیلی می
این رویکردها،  يمعرض خطر افت تحصیلی جهت دریافت کمک فراهم کند. با ارائه رتري را براي دانش آموزان دررویکرد مذکور می تواند ابزار مؤثّ

آموختگی را به ویژه در سطح دبیرستان به صورت خوشایندي تجربه کنند. از سوي ی و دانشقیت، پیشرفت تحصیلدانش آموزان قادر خواهند بود که موفّ
، 13؛ گالسر1984، 12قوي دارند (والز يشرفت تحصیلی و رفتار کالسی اثربخش با هم رابطهت نفس، پیدارند که عزّگران اذعان میدیگر، برخی پژوهش

هاي پیشگیري از افت تحصیلی از طریق رترین برنامهجا که بیشتر سوابق تحقیقاتی در این زمینه بیانگر آن است که مؤثّ). از آن1986، 14؛ کول1986
گیرد؛ لذا توصیه شده است که الی و دیگر نهادهاي اجتماعی  صورت میسات آموزش عوالدین و مؤسیان، ل از مربهمکاري متقابل یک کارگروه متشکّ

 ). 1989، برودینسکی، 1991؛ موریس، 1988(میل، ها بهره مند شوندهیأت علمی دانشگاهمشاوران مدارس از پشتیبانی و همکاري اعضاي 
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مقاله پژوهشی اصیل

          ا مطالعات تکمیل اگر چه تحقیقات زیادي که مستقیماً تأثیرات برنامه تدریس خصوصی تکمیلی را بر دانش آموزان اندازه بگیرد وجود ندارد، ام
(بیکر، اشته اندثبتی بر پیشرفت تحصیلی دکنند، تدریس خصوصی تکمیلی تأثیرات ماضی و علوم ادعا میبین المللی ری ياي مانند سومین مطالعهشده

) نشان داده است که دانش آموزانی که در کالس هاي خصوصی شرکت 1986( 2). هم چنین، نتایج پژوهش ساوادا و کوبایاشی2001، 1آکیبا و لیتندر
یاضیات کاربردي و مسائل مربوط به ر ا این قضیه درخصوص حلّاند ام مسائل مربوط به حساب و جبر دریافت کرده کرده اند، نمرات باالتري در حلّ

-تکمیلی را بر بهبود یادگیري دانشتدریس خصوصی  ي) رضایت بخشی یک برنامه1997، (3هندسه صادق نبود. عالوه بر این، اسکلز، جورج و موریس
ها مام والدین به برنامهرسیدند که تآموزان در موضوعات درسی مدرسه و روابط خانوادگی از طریق مصاحبه مورد بررسی قراردادند. آنان به این نتیجه 

ها ثبت نام خواهند کرد. از طرف دیگر، تحقیقی که به دوباره فرزندانشان را در آن دورهاعتماد و اطمینان کامل دارند و بسیاري از آنها اظهار کردند که 
و مشاوره را بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی تدریس خصوصی تکمیلی  يجداگانه ي) انجام شد، تأثیرات دو برنامه1998ادموندسون و وایت ( يوسیله

-زمان دریافت کرده بودند، بهبودهاي چشمتدریس خصوصی تکمیلی یا مشاوره را هم يقرار داد. نتایج بیانگر آن بود که مشارکت کنندگانی که برنامه
نشان داد که دانش آموزانی که در خواندن 2005، (4ط سترایهورنگیري در پیشرفت تحصیلی شان پیدا شده بود. هم چنین، پژوهش انجام گرفته توس (

 ضعیف بودند و تحت تدریس خصوصی تکمیلی قرار گرفته بودند نمرات باالتري در خواندن کسب نمودند. 
نتایج بهتري به موالً مان و مربیان براي آن آموزش می بینند، معتحصیلی که در آن معلّ يتر در تدریس خصوصی و مشاوره روش هاي ساختاریافته     

مان خصوصی موضوعی است که مورد هاي مختلف برگزیدن معلّ ا اثرات راه). ام1982، 6؛ کوهن، کولیک و کولیک5،1998(تاپینگ و اهلیدست می دهد
به ازاي این کار دستمزد  مان خصوصی که خود نیز دانش آموز هستندنظام مندانه قرارنگرفته است. در آمریکا کامالً عادي و مرسوم است که معلّ يمطالعه

وع تدریس وجود دارد. اگرچه بر داوطلبانه بودن این ن سوم نیست و تأکید به مراتب بیشترا در اروپا، این روش اصالً عادي و مرمی دریافت می کنند. اممعلّ
 ).2000(تاپینگ، خود به خود سودمند نخواهد بودجا اي همواره سودمندي آن را اثبات کرده اند، در همه ي تدریس خصوصی غیرحرفهها دربارهپژوهش
        ؛ امین 1378؛ بازرگان، 1379؛ قاسمی نژاد،1380؛ دالکه،1385قان (مانند: آهنچیان، ط بسیاري از محقّبررسی علل افت تحصیلی در ایران، توس

لفی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین رابطه، نتایج هاي مخت) از جنبه1373؛ ساکی،1375 ؛ یاقوتی،1375؛ آزادواري، 1376؛ مجیدي،1376فر،
هاي انشجویان نشان داد، انجام مشاورهمشاوره بر بهبود عملکرد تحصیلی د يتأثیر ارائه ي) نیز در زمینه1379پژوهش شمس، فرشیدفرد و حسن زاده (

مده که هاي صورت گرفته، نتایج گوناگون بدست آثبت است. از پژوهشر و می بر پیشرفت تحصیلی مؤثّکلّاختی به طورشننهاي رواتحصیلی و مراقبت
 ي براي نظام هاي آموزشی است. باشد. به نظر می رسد که افت تحصیلی هنوز هم یک چالش جدناشی از پیچیدگی موضوع می

 1993، 7ابعاد عاطفی و شناختی انسان دارد (بومیستراي روان شناختی است که تأثیر قاطعی بر در خصوص عزّت نفس باید گفت که این سازه پدیده       
شود. ). پیشایند نیرومندي براي خشنودي از زندگی است و در مقابله با فشارهاي زندگی به عنوان یک منبع پرتوان شناخته می2002، 8و کروکر 1993

، 9اند (روزنبرگ، اسکولر، شوونباخ، و روزنبرگنشان کرده ها ارتباط منفی میان ابعاد مختلف اختالالت روانی و عزّت نفس را خاطربسیاري از پژوهش
). 1992، 10(گلیگ و زیگلرشودبخش منتهی میمعیارها و الهام هاي درونی نوید ). در حقیقت، عزّت نفس پایین به ناسازگاري و عزّت نفس باال به1995

هاي مخرّب، آسیب پذیري روان به ناارزنده سازي شخصی، ایجاد نگرش تواندباشند. عزّت نفس ضعیف میپیامدهاي عزّت نفس منفی اغلب چندجانبه می
دهد که عزّت ). بررسی ادبیات بالینی پیرامون عزّت نفس نشان می2004پزشکی، مشکالت اجتماعی و رفتارهاي پرخطر منجر شود (مان و همکاران، 

 ).1995، 11(اورهولسر، آدامز، لهزت، برینکمني خودکشی ارتباط داردها)، نومیدي و گرایش1992نفس پایین با خلق افسرده (پترسون و کپالدي، 
-هافت تحصیلی یکی از معضالت بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی است که همه ساله به میزان زیادي، منابع، امکانات و استعدادهاي بالقو يپدیده

ها و اید به همین دلیل، با وجود پژوهشگذارد. شجا میهاد فردي و اجتماعی بکند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعي انسانی و اقتصادي را تلف می
 هاي فراوان باب مطالعه و گفتگو درباره آن هنوز باز است.بررسی
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تحصیلی یا آمیخته اي از  يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهثیر أت احی شده است کهطرّاصلی  این سؤال به پاسخ منظور به در واقع، این پژوهش        
ي اصلی پژوهش شهر سنندج چگونه است؟ فرضیهدانش آموزان در میان ت نفس این رویکرد ها بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، رفتار کالسی و عزّ

در ت نفس کالسی و عزّها بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، رفتار اي از این رویکردتحصیلی و آمیخته يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهاین است، 
 ر است.مؤثّ دانش آموزانمیان 
 روش       
(گال، بورگ، و گال، آزمایشی و کنترل استفاده شده استپس آزمون با گروه ـ  پیش آزمون يوهش از روش تحقیق آزمایشی به شیوهدر این پژ       
 ) آمده است.1). دیاگرام طرح در جدول (1383، ترجمۀ نصر و همکاران،1996

 
 . دیاگرام طرح پژوهش1جدول

 پس آزمون ر مستقلمتغی پیش آزمون گمارش تصادفی هاگروه

 RE T1 X1 T2 تدریس خصوصی تکمیلی
 RE T1 X2 T2 مشاوره
 RE T1 X3 T2 ترکیبی
 RC T1 - T2 کنترل

بودند. معیارها و شرایط ورود در این  1389شهر سنندج واقع در استان کردستان در سال دانش آموزان  يتحقیق کلیه این : آماري يجامعه            
ا به نفس پایین داشتند. ام بود، اعتماد 10زیر 1388ل سال تحصیلی اودرس ریاضی آن ها در نوبت  يدانش آموزانی که نمرهپژوهش عبارت بودند از: 

و مایل به همکاري جهت دریافت کمک بودند. شرایط ند که منجر به اخراج آن ها از مدرسه شده باشد داراي تکرار پایه و مشکالت انضباطی شدید نبود
ت نفس آنان اغازشد. ضمناً از قبل با مدیریت نواحی آموزش و تحصیلی و رایزنی با مشاوران مدرسه براي تعیین میزان عزّ يورود، از طریق بررسی پرونده

ص گذاشت، مشخّ گردید. چنان که موارد فوق در طول مداخله و یا موارد دیگري که بر اثربخشی مداخله اثر منفی میپرورش و مدیران مدارس هماهنگی 
کرده و نتایج پژوهش را  ها، اثربخشی متغیرهاي مستقل را بر آزمودنی کم رنگشد، زیرا این شرایط و ویژگیشد، فرد از دریافت مداخله حذف میمی 

 کرد.مخدوش می
در  1388(پسر) که در زمستان سال لدانش آموز پایه او 632اي انجام شد. در مرحلۀ اول از میان به صورت تصادفی چند مرحله  :گیري نمونه         

 ياي انتخاب شدند، یعنی از جامعهبه صورت تصادفی چندمرحله سنندج با شرایط ورود و خروج مشغول به تحصیل بودند 2و  1 يهاي ناحیهدبیرستان
 يدانش آموز شرایط ورود نداشتند و از جامعه 231(در این مرحله تعداد تحقیق را داشتند، انتخاب شدند يمذکور، افرادي که داراي شرایط ورود به جامعه

نفر)  401قبلی( يدهباقی مان ينمونه ) با کل1387ّنفرگیري (عریضی و فراهانی،  يشیوه  دوم از طریق يق در مرحلهتحقیق حذف شدند). سپس محقّ
همکاري جهت شرکت در جلسات آموز حاضر به دانش  387اد از بین این افراد تعد  اي گرفتت تمایل به شرکت در جلسات مشاورهتماس تلفنی جه

استفاده  چهارم با يمرحلهصادفی ساده انتخاب شدند. در صورت تهنفر ب 88آموز حاضر به همکاري، دانش 387ي سوم از میان اي شدند، در مرحلهمداخله
گزینی جاي يبه شیوه پنجم، يگیري شد (پیش آزمون). سرانجام در مرحله اندازه ت نفسپیشرفت تحصیلی، رفتار کالسی و عزّ از مقیاس و ابزار مربوط

شد و بر  (ابتدا سه برگه تنظیمته شدند) گماشتحصیلی، ترکیبی و کنترل يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاوره(نفري 22تصادفی ساده، افراد در چهار گروه 
کد آزمودنی  88نوشته شد و سپس از داخل گلدان که حاوي تحصیلی و روش ترکیبی  يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورههاي روي هر برگه نام برنامه

از لحاظ  نفري آرایش داده شد).  88ت چهار گروه شد که به این صور ها ثبتبه قید قرعه چهار کد انتخاب و به طور تصادفی در یکی از برگهبود، هر بار 
 20قان ). بنابراین محق1383ّنصر و همکاران،  ي، ترجمه1996گال، بورگ، و گال، کند (مینفر کفایت  20تا  15 يهاي تجربی با حجم نمونهآماري طرح

ه انجام تحلیل آماري اُفت آزمودنی انتخاب کردند. کفایت حجم نمونه، بگزینی احتمالی در صورت نفر را مازاد براي جاي 2نفر را انتخاب نمودند و تعداد 
 1ل شد. بدین صورت که پس از انجام تحلیل مقدماتی شاخص توان آماري بررسی شد که در این پژوهش توان آماري برابر با ومداخله موک بعد از اجراي

 گرفته شده اکتفا شد.   يحجم نمونه بدین ترتیب بهاست، یعنی امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است، 
گیري رفتار است و براي اندازه ) تهیه شده1979(1ط داس و لیگانچک لیست رفتار کالسی: چک لیستی است که توس -ابزارهاي اندازه گیري: الف       

جا تخاب براي تحقیق حاضر بود. از آنآن دلیل اصلی انهاي مطالعه و انضباط مورد استفاده قرار می گیرد. مختصر و به صرفه بودن دانش آموز در حیطه
ا با کمبود وقت مواجه می شوند، از این رو، چک لیست رفتار کالسی که عموماً دبیران تمایل دارند که در ارزیابی دانش آموزان مشارکت داشته باشند ام

1 . Doss &  Ligon, 
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نوسان است. سوابق پژوهشی نشان (باالترین نمره) در  45ترین نمره) تا گویه تشکیل شده است. نمرات چک لیست مذکور از عدد نه (پایین  10تنها از 
که چک است  ) شواهد کافی حاکی از آن1982(1عمده، آناستازي يدهد که این ابزار داراي پایایی مطلوب و روایی مناسب می باشد. در دو مطالعهمی

دوم، دو گروه از  يل ساختار عاملی و پایایی آن را بررسی کرد و در مطالعهاو يمطالعهلیست رفتار کالسی ابزاري روا و پایاست فراهم آورده است. وي در 
ن دو گروه  به دانش آموزان که انتظار می رفت در رفتارهاي کالسی متفاوت باشند با استفاده از این چک لیست ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که آ

سودمند از زمان  يگیري استفادهین چک لیست پنج گویه براي اندازهبه این طریق روایی آن اثبات شد. در ا صورت معنی داري با هم متفاوت بودند و
دیگر نیز براي اندازه گیري انضباط در کالس گنجانده شده  يآموز صرف تکالیف می کند، در نظر گرفته شده و پنج گویهت زمانی که دانشآموزش و مد

بدست آمد. روایی محتوي آن نیز با استفاده از نظر  84/0گیري شده که مقدار ده از ضریب آلفاي کرانباخ اندازهبا استفااست. پایایی این چک لیست 
صان مورد تأکید قرار گرفت. متخص 
استفاده شد. ) 1987( 2»کوپراسمیت «ت نفسعزّ  ينامهنفس افراد مورد مطالعه، از پرسش تجهت ارزیابی میزان عزّ ت نفس:عزّ ينامهب: پرسش       

آن  يهماد 8ه است که ماد 58شناسی به کار رفته است. فرم الف آن، داراي  هاي روان اي در پژوهش هاي اخیر به طور گسترده نامه در سالاین پرسش
تواند بگیرد صفر و حداکثر آن  اي که یک فرد می گذاري این آزمون به صورت صفر و یک است. بدیهی است حداقل نمره نمره يدروغ سنج است. شیوه

 25باالتر از  ينفس باالتري دارند. به این صورت که فردي که در این آزمون نمره تبیشتري کسب کنند، عزّ است. افرادي که در این آزمون نمره 50
دي به روایی و هاي متعد باشد. در پژوهش پایین مینفس  تبه دست آورد، داراي عزّ تر از این مقدار نفس باال و فردي که پایین تعزّداراي  ،کسب کند

، برینکمن و همکاران، 1985، چی، 1985، احمد و همکاران، 1980(واتکینز و استیال، شده است نفس کوپراسمیت اشاره تعزّ ينامهاعتبار باالي پرسش
. در پژوهش حاضر، میزان اعتبار یید کردنامه را تأپرسش يایی سازهرو 8تا  4هاي از دانش آموزان در پایه 76000با ) 1978( 3کوکنز يمطالعه ) و1989

 برآورد شد.  ٪84این آزمون با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
به عنوان افت بود  10که زیر  1388ل سال تحصیلی ل دبیرستان در نوبت اواو يدرس ریاضی دانش آموزان پایه ينمرهج: پیشرفت تحصیلی:       

هاي پیشرفت تحصیلی به عنوان مالك پیشرفت دست آمده از آزمونههاي گذشته نمرات بظر گرفته شد. از آن جا که از دههتحصیلی در این تحقیق در ن
ها این آزمون ورد تأیید است. پایایینظر قرار گیرد، م یک درس به عنوان افت در یک درس مد ياین که نمره يکار می رود، لذا روایی سازههتحصیلی ب

لذا 1972، 4ل دبیرستان براي تمام جمعیت دانش آموزان یکسان است، پذیرفتنی است (اري، جاکوبز و رضویهنیز به این دلیل که منابع کتاب ریاضی او .(
 در نوسان است. 20صفر تا از درس ریاضی  ينمرهگیري پیشرفت تحصیلی است. شایان ذکر است ی مدرك و شاهد متقنی براي اندازهتحصیل يکارنامه

جلسه مبتنی بر  10رهاي مستقل شامل آغاز گردید. متغی ، مداخلهآموزان از لحاظ شرایط ورود ارزیابی شدنددانشپس از آن که   :اجرا ي شیوه      
با  و ترکیبی از راهبردهاي مذکور بود. این جلسات به صورت یک ساعته مبتنی بر خانواده  تحصیلی يتدریس خصوصی تکمیلی درس ریاضی، مشاوره

-با هماهنگی مدیران دبیرستان 2و  1 يبار تشکیل شد و تدریس خصوصی تکمیلی در کالسی که به این منظور در دو دبیرستان ناحیه اي یکتواتر هفته
 ها به شکل ذیل انجام شد:

 سال تدریس دریافت کردند. 15ط معلم ریاضی با سوابق تدریس : گروه تدریس خصوصی مداخله را توسالف
 بار از طرف مشاوران تحصیلی با سابقه دریافت کردند.جلسه به صورت یک ساعته با تواتر هفته اي یک 10تحصیلی نیز  ي: گروه مشاورهب
  .: گروه سوم ترکیبی از راهبردهاي فوق را دریافت کردندج
 تحصیلی دریافت نکردند. يدریس خصوصی و مشاوره: گروه کنترل هیچ خدمات تد
آموزان گفته شد که هویت دانشتحصیلی به صورت گروهی اجرا شدند. جهت رعایت اخالق پژوهش به  يالزم به ذکر است تدریس خصوصی و مشاوره 

لع شوند. پس ت نفس مطّتوانند از نتایج آزمون عزّپستی میست الکترونیکی و یا آدرس ها از طریق پشود و آنی مینامه محرمانه تلقّآنها در مورد پرسش
تحصیلی در فرصت مناسب ارائه  يالع رسانی شد که به آنان هم تدریس خصوصی و مشاورهها به گروه کنترل اطّسایر گروهمداخله  ياز پایان جلسه

 خواهد شد.
 
 
 

1 . Anastasi 

2 . Cooper smith 

3 . Kokens 

4 .Ary, Jacobs, & Razavieh 

 



83
 

 ها یافته      
باطی هاي آمار توصیفی(مانند میانگین، انحراف معیار و نمودارها) و از روش هاي آمار استنها از شاخصآزمون فرضیه ها و براي تجزیه و تحلیل داده      

آزمون و روش مداخله استفاده شد. براي انجام تحلیل داده ها از نرم افزار آماري ره براي بررسی میزان تأثیر پیشمتغیاز قبیل تحلیل کواریانس چند
SPSS18 ه شد.ستفادا 

 ها . میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه2جدول
 پس آزمون پیش آزمون 

 پیشرفت تحصیلی ها گروه
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 74/0 37/12 89/0 51/11 تدریس خصوصی -1
 57/0 76/13 81/0 67/11 تحصیلی يمشاوره -2
 68/0 16/14 82/0 67/11 تدریس و مشاوره -3
 65/0 11/12 83/0 85/11 گواه -4

 ها گروه
 ت نفسعزّ

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 39/4 23/58 65/3 43/51 تدریس خصوصی -1
 26/2 61/66 42/3 23/50 تحصیلی يمشاوره -2
 84/2 67/87 08/4 63/50 تدریس و مشاوره -3
 64/3 1/58 71/3 12/50 گواه -4

 ها گروه
 رفتار کالسی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 36/4 80/28 01/5 60/27 تدریس خصوصی -1
 84/4 07/34 85/4 67/26 تحصیلی يمشاوره -2
 61/2 21/39 24/5 57/26 تدریس و مشاوره -3
 46/4 01/29 49/5 17/26 گواه -4

.نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس  آمده است 2 يدر جدول شماره پس آزمون گروه هاآمارهاي توصیفی مربوط به پیش آزمون و    
ویلک جهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه بررسی شد که فرض صفر  -نتایج آزمون شاپیرو و  هارهاي تحقیق گروههاي نمرات متغی

-ها برقرار است، هم چنین پیشارت دیگر، پیش فرض همگنی واریانسرهاي تحقیق تأییدگردید. به عبر متغیهاي نمرات دو گروه د براي تساوي واریانس
 گردید. رهاي تحقیق تأییدآزمون براي متغی فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پس
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هاي  گروه ت نفسعزّ پیشرفت تحصیلی، رفتار کالسی وآزمون نمرات   نتایج تحلیل (مانکوا) بر روي میانگین پس. 3جدول
 آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

 توان
 آماري

 مجذور
 اتا

 مقدار
p 

DF 
 فرضیه

DF 
رهامتغی نام آزمون مقدار F خطا  

000/1 802/0  000/0 3 111 5/1  802/0  اثر پیالي 
 

پیش آزمون چک 
 لیست رفتار

000/1 802/0 000/0 3 111 5/1 198/0  المبداي ویلکز 
000/1 802/0 000/0 3 111 5/1 04/4  اثر هتلینگ 
000/1 802/0 000/0 3 111 5/1 04/4  ترین ریشهبزرگ 
000/1 568/0 000/0 3 111 75/48  568/0  اثر پیالیی 

پیش آزمون 
پیشرفت 
 تحصیلی

000/1 568/0 000/0 3 111 75/48 432/0  المبداي ویلکز 
000/1 568/0 000/0 3 111 75/48 316/1  اثر هتلینگ 
000/1 568/0 000/0 3 111 75/48 316/1  ترین ریشهبزرگ 
000/1 207/0  000/0 3 111 655/9  207/0  اثر پیالیی 

 پیش آزمون
 اعتماد به نفس

000/1 207/0 000/0 3 111 655/9 793/0  المبداي ویلکز 
000/1 207/0 000/0 3 111 655/9 261/0  اثر هتلینگ 
000/1 207/0 000/0 3 111 7/9 261/0  ترین ریشهبزرگ 
000/1 482/0  000/0 9 339 35 44/1  اثر پیالیی 

ها گروه  
000/1 75/0  000/0 9 3/270  3/138  015/0  المبداي ویلکز 
000/1 924/0  000/0 9 329 6/446  65/36  اثر هتلینگ 
000/1 973/0  000/0 3 113 35/1  905/35  ترین ریشهبزرگ 

ر گروه، بیانگر آن هستند که بین آزمون ها در متغی ينشان داده شده است با کنترل پیش آزمون سطوح معناداري همه 3 طورکه در جدولهمان        
تفاوت معناداري وجود  ت نفسپیشرفت تحصیلی درس ریاضی، رفتار کالسی و عزّرها وابسته هاي آزمایش و گواه حداقل از لحاظ متغیافراد گروه

تحصیلی و ترکیب آنها بر پیشرفت  يتأثیر تدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهي مبنی بر یب فرضیه)، بدین ترت=F 311/138و > p 0001/0دارد(
هاي تفاوتدرصد  75یعنی  ،می باشد 75/0ید می شود. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با أیر است، تمؤثّت نفس تحصیلی درس ریاضی، رفتار کالسی و عزّ

ي تحصیلی و تدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهمربوط به تأثیر ت نفس پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، رفتار کالسی و عزّفردي در نمرات پس آزمون 
باالي این ت آماري بسیار حاکی از دقّ 1است، یعنی امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است و توان آماري  1می باشد. توان آماري برابر با  هاترکیب آن

از تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا، در جداول بعدي نشان داده شده   آزمون و کفایت حجم نمونه است. براي پی بردن به تفاوت ها، نتایج حاصل
 است.

 هايآزمودنی پیشرفت تحصیلیراهه در متن مانکوا بر روي پس آزمون میانگین نمرات تحلیل کواریانس یک. نتایج 4جدول
 هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمونگروه

منبع تغییرات رمتغی 
مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادي

میانگین 
 مجذور اتا F p مجذورات

توان 
 آماري

         

پیشرفت 
 تحصیلی

 00/1 63/0 0001/0 318/621 814/1737 1 814/1737 پیش آزمون
 00/1 87/0 0001/0 571/304 879/851 3 637/2555 گروه 
  797/2 115 653/321 خطا

تفاوت  پیشرفت تحصیلی درس ریاضیگواه از لحاظ  هاي آزمایش و گروهگروهآزمون  مشاهده می شود با کنترل پیش 4همان گونه که در جـدول    
هاي فردي در نمرات پس درصد تفاوت 87می باشد یعنی  87/0)، میزان تأثیر یا تفاوت برابر با =571/304Fو > p 0001/0معنی داري وجود دارد (

می باشد. توان آماري برابر  تحصیلی و ترکیب این دو راهبرد يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهمربوط به تأثیر  پیشرفت تحصیلی درس ریاضیآزمون 
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-ص نمیشدن تفاوت در تحلیل کواریانس مشخّدار معنی است، یعنی امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است و داللت بر کفایت حجم نمونه دارد. 1با 
 آمده است. 5سازد که بین کدام گروه تفاوت وجود دارد، لذا به دنبال آن، آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد که نتایج آن در جدول 

 هاي چهارگانهدر گروه پیشرفت تحصیلیمیانگین نمرات  يبراي مقایسه . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی5جدول 

 ها گروه ردیف
1 

 (تفاوت میانگین)
2  

 (تفاوت میانگین)
3  

 (تفاوت میانگین)
4  

 (تفاوت میانگین)

 ــــ تدریس خصوصی تکمیلی 1
128/0 

)9/0 p<( 
128/0 

)11/0 p<( 
34/0 

* )0001/0 p<( 

 تحصیلی يمشاوره 2
128/0 

)9/0 p<( 
- 04/0 

)15/0 p<( 
219/0 

* )0001/0 p<( 

 گروه ترکیبی 3
128/0 

)11/0 p<( 
04/0 

)15/0 p<( 
- 

22/0 
* )0001/0 p<( 

 کنترل 4
34/0 

* )0001/0 p<( 
219/0 

* )0001/0 p<( 
22/0 

* )0001/0 p<( 
 ــــ

آنا  پیشرفت تحصیلینمرات ه به میانگین با توجتحصیلی و ترکیبی از این دو راهبرد  يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیدهد،  نشان می 5جـدول       
تحصیلی   يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیهاي هاي گروهودنیهاي آزمایش شده است. بین آزمنسبت به میانگین گروه کنترل موجب افزایش گروه

 اضپیشرفت تحصیلی درس رینمرات تفاوت معنی داري وجود ندارد که این امر بیانگر تأثیر تقریباً یکسانی سه روش بر افزایش میانگین گروه ترکیبی 
 است.

هاي  آزمودنیرفتار کالسی . نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي پس آزمون میانگین نمرات 6جدول
 آزمون هاي آزمایش و گواه با کنترل پیشگروه

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذور اتا F p مجذورات

توان 
 آماري

 رفتار کالسی
 00/1 57/0 0001/0 007/153 461/29 1 461/29 آزمون پیش

 00/1 85/0 0001/0 130/223 963/42 3 888/128 گروه 
  193/0 115 143/22 خطا

-تفاوت معنی رفتار کالسیهاي آزمایش و گروه گواه از لحاظ گروهمشاهده می شود با کنترل پیش آزمون مراجعان  6گونه که در جـدول  همان     
درصد تفاوت هاي فردي در نمرات پس آزمون  85می باشد یعنی  85/0)، میزان تأثیر یا تفاوت برابر با =130/223Fو > p 0001/0وجود دارد ( داري

 است، یعنی امکان خطاي نوع 1باشد. توان آماري برابر با می تحصیلی و روش ترکیبی يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهمربوط به تأثیر  رفتار کالسی
سازد که بین کدام گروه تفاوت وجود ص نمیدار شدن تفاوت در تحلیل کواریانس مشخّمعنی دوم وجود نداشته است و داللت بر کفایت حجم نمونه دارد.

 آمده است. 7دارد، لذا به دنبال آن، آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد که نتایج آن در جدول 
 

 گانههاي چهاردر گروه رفتار کالسیمیانگین نمرات  يبراي مقایسه . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی7جدول

 هاگروه ردیف
1 

 (تفاوت میانگین)
2  

 (تفاوت میانگین)
3  

 (تفاوت میانگین)
4  

 (تفاوت میانگین)

 ــ تدریس خصوصی تکمیلی 1
29/1 

* )0001/0 p<( 
14/2 

* )0001/0 p<( 
47/0 

* )0001/0 p<( 

 تحصیلی يمشاوره 2
29/1 

* )0001/0 p<( 
- 

85/0 
* )0001/0 p<( 

219/0 
* )0001/0 p<( 

 گروه ترکیبی 3
47/0 

* )0001/0 p<( 
85/0 

* )0001/0 p<( 
- 

61/2 
* )0001/0 p<( 

 کنترل 4
47/0 

* )0001/0 p<( 
219/0 

* )0001/0 p<( 
61/2 

* )0001/0 p<( 
 ــ

اثربخشی ترکيب خدمات مشاوره ای با تدریس خصوصی تکميلی در کمک به دانش آموزان دارای افت تحصيلی/ شير بگی، ناصر
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مقاله پژوهشی اصیل

آنان نسبت به میانگی  رفتار کالسینمرات ه به میانگین با توجترکیبی  يتحصیلی و شیوه يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیدهد،  نشان می 7جـدول   
ترکیب  يتحصیلی و شیوه يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیهاي هاي گروههاي آزمایش شده است. بین آزمودنیگروه کنترل موجب افزایش گروه

) در جدو 21/39ه به میانگین ها(توجاست که با رفتار کالسینمرات تفاوت معنی داري وجود دارد که این امر بیانگر تأثیر متفاوت سه روش بر میانگین 
 ) اثر روش ترکیبی از دو روش دیگر بهتر است.1توصیفی(جدول 

-گروههاي آزمودنیت نفس عزّن میانگین نمرات . نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي پس آزمو8جدول
 هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

رمتغی 
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

میانگین 
 مجذور اتا F P مجذورات

توان 
 آماري

رفتار 
 کالسی

 00/1 24/0 0001/0 876/36 745/322 1 745/322 پیش آزمون
 00/1 94/0 0001/0 055/673 629/5890 3 887/17671 گروه 
  752/8 115 488/1006 خطا

-تفاوت معنی ت نفسعزّمشاهده می شود با کنترل پیش آزمون مراجعان گروه هاي آزمایش و گروه گواه از لحاظ  8همان طور که در جـدول      
هاي فردي در نمرات پس آزمون درصد تفاوت 94می باشد یعنی  94/0)، میزان تأثیر یا تفاوت برابر با =055/673Fو > p 0001/0داري وجود دارد (

است، یعنی امکان خطاي نوع دوم  1می باشد. توان آماري برابر با  تحصیلی و ترکیب يتدریس خصوصی تکمیلی، مشاورهمربوط به تأثیر  ت نفسعزّ
ص نمی سازد که بین کدام گروه تفاوت وجود ر تحلیل کواریانس مشخّدار شدن تفاوت دمعنی وجود نداشته است و داللت بر کفایت حجم نمونه دارد.

 آمده است. 9دارد، لذا به دنبال آن، تحلیل تعقیبی بونفرونی انجام شد که نتایج آن در جدول 
 هاي چهارگانهدر گروه ت نفسعزّمیانگین نمرات  يبراي مقایسه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی . 9جدول 

 هاگروه ردیف
1 

 (تفاوت میانگین)
2  

 (تفاوت میانگین)
3  

 (تفاوت میانگین)
4  

 (تفاوت میانگین)

 تدریس 1
 ــــ خصوصی تکمیلی 

90/8 
* )0001/0 p<( 

79/29 
* )0001/0 p<( 

12/0 
* )0001/0 p<( 

 تحصیلی يمشاوره 2
90/8 

* )0001/0 p<( 
- 88/20 

* )0001/0 p<( 
77/8 

* )0001/0 p<( 

 گروه ترکیبی 3
12/0 

* )0001/0 p<( 
88/20 

* )0001/0 p<( 
- 

66/29 
* )0001/0 p<( 

 کنترل 4
12/0 

* )0001/0 p<( 
77/8 

* )0001/0 p<( 
66/29 

* )0001/0 p<( 
 ــــ

آنان نسبت   ت نفسعزّنمرات ه به میانگین توجباترکیبی  يتحصیلی و شیوه يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیدهد،  نشان می 9جـدول               
تحصیلی و گرو  يمشاوره، تدریس خصوصی تکمیلیهاي گروه هاي بین آزمودنیهاي آزمایش شده است. میانگین گروه کنترل موجب افزایش گروه

) د 67/87میانگین ها(ه به توجاست که با ت نفسعزّنمرات داري  وجود دارد که این امر بیانگر تأثیر متفاوت سه روش بر میانگین تفاوت معنیترکیبی 
 ) اثر روش ترکیبی از دو روش دیگر بهتر است.1جدول توصیفی(جدول 

 گیري نتیجه بحث و    
ت نفس و بهبو تحصیلی و تدریس خصوصی تکمیلی بر کاهش افت تحصیلی، باالبردن عزّ ينتایج بیانگر آن بود که اثر روش ترکیبی مشاوره       

، وال 1982؛ کوهن، کولیک و کولیک، 1998(تاپینگ و اهلی، هاي این پژوهش با تحقیقات پیشینیافتهرفتارهاي کالسی بر دو روش دیگر بیشتر است. 
خوا ) هم1995رینکمن، ، اورهولسر، آدامز، لهزت، ب1379زاده، ، شمس، فرشیدفرد و حسن1986ایاشی،، ساوادا و کوب1986؛ کول، 1986؛ گالسر، 1984
 است. 

ها احتماالً کمتر  ت نفس پایین برخوردار هستند. هم چنین، آنهاي خانوادگی و عزّ دانش آموزانی که بیشتر در خطر افت تحصیلی هستند از بحران
اگرچه مشاوران باید از برچسب زدن به ای کنند. شود، کمک دریافت میه میهاي مشاوره یا تدریس خصوصی ارائهاي کمکی که از طریق برنامهحمایت

نوع دانش آموزان اجتناب کنند اما این یافته ها رهنمودي را براي تشخیص و توجه اوما یان با همکاري معلّلیه فراهم می کند. نتایج نشان داد که وقتی مرب
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ت که روي هم رفته رضایت را در محیط کالس از لحاظ رفتاري کنند، ممکن استحصیلی پیدا و والدین خدماتی را براي دانش آموزان در خطر افت
 وجود آورد. هبتحصیلی و افزایش اعتماد به نفس پیشرفت 
آموزا شن مدرسه به درك و شناسایی نیازهاي دانه مسؤوالمان و توجلیه و آموزش مشاوران، تدریس خصوصی معلّاي در مراحل اوي مشاورهولیهآموزش اّ

وزانی که براي پاسخ به چنین تالشویژه براي دانش آمز افت تحصیلی را به وجود آورد بهگیري اجامع پیش يحصیلی می تواند یک برنامهدر خطر افت ت
یش تواند به تنهایی و یا به شیوه اي ترکیبی موجب کاهش افت تحصیلی، افزامی ها یعنی تدریس خصوصی و مشاوره ی برانگیخته شده اند. این برنامههای

؛ قاسم 1380؛ دالکه،1385)، آهنچیان، 1998هاي ادموندسون و وایت (ها با با نتایج یافتههش مشکالت رفتاري شود. این یافتهاعتماد به نفس و کا
 سو می باشد.هم 1373؛ ساکی، 1375 ؛ یاقوتی،1375؛ آزادواري، 1376؛ مجیدي،1376؛ امین فر،1378؛ بازرگان، 1379نژاد،

هاي تدریس خصوصی مشارکت الیتهاي مشاوره یا فعآموزان به صورت داوطلب در گروهدانش محدودیت هاي این پژوهش آن است کهاز          
 ت نفس بیشتري پیدا کردند.نداشتند، از انگیزش باالتري برخوردار بودند و عزّمشارکت ها گروه کنترل که در برنامه داشتند و بنابراین آنان در مقایسه با

ت تأثی پیگیري نداشته که این امر می تواند به تعمیم نتایج در شرایط زمانی بلند مد يت اجرا شده و مرحلهزمانی کوتاه مد يپژوهش در فاصله       
هاي این پژوهش دانش دنیموکه آزالعاتی در دست نباشد. در مورد عدم پیگیري باید بیان داشت، به دلیل اینبگذارد و در مورد ماندگاري اثرهاي مداخله اطّ

شدند. در پژوهش حاض ادند و حاضر به ادامه همکاري نمیدزندگی را تغییر می تحصیل یا محلّ مداخله محلّ يوزان بودند، بعد از سپري شدن دورهآم
آماري ای  يجامعه باید جنسیت را لحاظ کرد. هم چنین، به دلیل این که جامعه دادند که در تعمیم نتایج به کلّنمونه را تشکیل می دانش آموزان پسر کلّ

ه به این که ای توجباه شود. به خاص بودن نمونه توجها به سایر افراد جامعه(مانند دانش جویان و کارآموزان) باید دانش آموز بودند، در تعمیم یافتهپژوهش 
ت نفس و پیشرفت ه به این که مسائل فرهنگی و محیطی در رفتار کالسی، عزّتوجکردستان انجام گرفت و با ر استانپژوهش در شهرستان سنندج واقع د

گران دیگ ط پژوهشتر این پژوهش توسو در جوامعی با فرهنگ هاي متفاوتهایی با حجم بیشتر شود، با نمونه تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد، پیشنهاد می
 میم نتایج بیشتر شود. تکرار شود تا قابلیت تع

ها ی تشویق کننده است. چرا که یافتهاین مطالعه براي مشاوران مدرسه و تمام مربیان مرتبط با کمک به دانش آموزان در معرض خطر تحصیلنتایج       
براي دانش آموزان در خطر افت تحصیلی  نشان داد که هنگامی که مشاوران، دبیران، والدین و اساتید دانشگاه با هم همکاري می نمایند تا خدماتی را

 ت نفس و هم چنین بهبود پیشرفت تحصیلی و رفتار کالسی آنان بردارند. هاي بلندي به سوي افزایش عزّ، می توانند گامفراهم کنند
مان را در بهبود عملکرد لّهمکاري و یکپارچگی عوامل انسانی آموزشگاه یک رویکرد مثبت است که عنصر حیاتی از نقش مشاور مدرسه و مع      

ط مشاوران، سایر عوامل انسانی آموزشگاه و مسؤولیت افت تحصیلی براي دانش آموزان توس تحصیلی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، به جاي قبول کلّ
ها صان در مدرسه و انجمنر متخصتدارك راهبردهاي کمکی با سای يوالدین نیز احساس مسئولیت نمایند. مشاوران مدرسه باید به خوبی در زمینه

ي بهبود تحصیلی می تواند دستاورد دیگري در جهت تقویت روابط فردي با دانش بر کمک به دانش آموزان در زمینه ها عالوههمکاري کنند. این برنامه
 کند.انسانی آموزشگاه را نیز فراهم میل همکاري عوام يشود و زمینهو اعتماد به نفس در دانش آموز میآموز فراهم کند که موجب رشد شخصیتی 

در هدایت تحصیلی دانش آموزان در بردارد. مثالً این که مسئوالن  عوامل انسانی آموزشگاهینتایج پژوهش حاضر اشاراتی براي مشاوران مدرسه و         
 مدل براي کمک این بدارند. از دور نظر از تحصیلی و تدریس خصوصی تکمیلی) را يه(مشاوره به روش هاي مداخلهتوج یتاهم آموزش و پرورش نباید
 افزایش دهند. آموزان  و آموزشگاه رادانش قیتمی توانند بهره گیرند و بازده پیشرفت تحصیلی و موفّ دار و مردوددلبه دانش آموزان مشک
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