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 چکيده
ردو  پيام راه از الزم هاي آموزش آن طريق از كه است فرآيندي ارتباطي مهارت آموزش

 نندگانك شركت افراد بين معني اشتراك يك موثر ارتباط يك در و شوند مي و تفسير بدل

 زشآمو اثربخشي هدف با حاضر پژوهش. رسند مي مشترك تفاهم يك و به آيد مي بوجود

 امعهج. شد انجام آموزان دانش موفقيت و تحصيلي پيشرفت ميزان بر ارتباطي هاي مهارت

 تعداد به تهران سه منطقه ابتدايي سوم پايه آموزان دانش ي كليه را، پژوهش آماري

 گيري نمونه روش به نمونه حجم عنوان به نفر 03 تعداد و دادند تشکيل نفر 2211

 دريافت ارتباطي مهارت  آموزش جلسه 23 ها آزمودني. شدند انتخاب دسترس در تصادفي

 انپاي معدل و هرمنس پيشرفت انگيزه آزمون پژوهش، اين در استفاده مورد ابزار. كردند

 ليتحصي موفقيت و تحصيلي پيشرفت ميزان سنجش براي كه بود آموزان دانش ترم

 مورد كواريانس تحليل آزمون و SPSS24 افزار نرم از استفاده با ها داده. شد استفاده

 نيمه روش از پژوهش اين در. بود P<0/005 پژوهش معناداري سطح. گرفتند قرار تحليل

 زانمي بر ارتباطي هاي مهارت آموزش كه داد نشان پژوهش نتايج و شد استفاده آزمايشي

 .دارد داري معني و مثبت تأثيرات تحصيلي موفقيت و تحصيلي پيشرفت

  .يليتحص تحصيلي، موفقيت ارتباطي، پيشرفت مهارت آموزش :واژگان کليدي
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 3پرستو صادقي، 2، الهام ده يادگاري1فردوس کاظمي دليوند 

 .كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 2
 .دانشگاه آزاد اسالمي سيرجان استاديار، 1
 .كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات كرمانشاه 0

 

  نام نويسنده مسئول:

 الهام ده يادگاري

 تحصيلي پيشرفت بر ارتباطي مهارت آموزش بخشي اثر

 آموزان دانش موفقيت و
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 مقدمه
 ناسيش روان مختلف هايديدگاه از باز دير از كه است اي مقوله تحصيلي پيشرفت در( شنود و گفت)ارتباطي مهارتهاي آموزش تاثير

 ارتباطي هايالگو گرفتن نظر در بدون موفقيت و تحصيلي پيشرفت بر مقوله كه نموده ثابت تجربه. است بوده توجه مورد اجتماعي و فرهنگي

 خطاها از 03/3 قريب كه دهد مي نشان تحقيقات. داشت نخواهد علمي كيفيت توسعه در موثر نقشي و شد نخواهد ميسر مهارت و آموزش

 زا تحصيلي موفقيت. است معني بي «برنامه بهترين» مفهوم موثر ارتباطات برقراري بدون(. 2031، كول)نامؤثراست  ارتباطات از ناشي صرفاً

 و سلمانيان)باشد مي آموزان دانش هاي خانواده و آموزش مسؤولين هاينگراني مهمترين جمله از و آموزش هاي برنامه اساسي اهداف جمله

 زا بخشي در تخصص يا خاص امري در مهارت به تواند مي كه است تحصيل امر در پيشرفت تحصيلي، موفقيت از منظور(. 1320نژاد، كاظم

(. 2032مهاجر،)است آموزشي يدوره هر در نظر مورد آموزشي اهداف به دستيابي براي تحصيلي پيشرفت از آموزش نظام در.  شود منجر دانش

 مي ورچط كه ندارد وجود مسئله اين روي توافقي وجود، اين با شود؛مي سنجيده مستمر هايارزيابي يا هاآزمون وسيله به تحصيلي موفقيت

 نمرات ميزان معمول طور به(. 1332خدايي،)هستند عواملي چه تحصيلي موفقيت ابعاد مهمترين اينکه يا و آزمود را آن شکل، بهترين به توان

 يك يگاهجا بر مستقيمي تأثيرات تحصيلي موفقيت. گردد مي احساس تحصيلي موفقيت سنجش جهت معياري ها، آزمون اين در شده كسب

(. 1321همکاران، و جمالي)باشد داشته نقش نيز آينده در فرزندان تحصيلي موفقيت در تواند مي و دارد وي درآمد و شاغلي ساختار در فرد

 محيط ره يا دانشگاه مدرسه، در فرد دروس معدل با آن كمي شکل در زمينه اين در شده انجام هاي پژوهش اكثر در تقريباً تحصيلي پيشرفت

 (.2030 مهرافروز،) شود مي سنجيده كند مي تحصيل آن در فرد كه ديگر آموزشي

 هاي آزمون با معموالً را موفقيتي چنين. داند مي درسي موضوع چند يا يك در فرد موفقيت را تحصيلي پيشرفت( 2001)  دودانگه

 اطالق زني شود مي ارزيابي مدارس كار در طوركه آن كالس در پيشرفت بر مفهوم اين همچنين. كنند مي گيري اندازه تحصيل شده استاندارد

 کالتمش از يکي. كند مي تعريف آموزش دوره اهداف به رسيدن در فراگيران موفقيت را تحصيلي پيشرفت ،(2031) سيف براين عالوه. شود مي

 هاوولتد متوجه زيادي اقتصادي و فرهنگي علمي، هايزيان كه است تحصيلي اُفت يپديده جهان، كشورهاي از بسياري در آموزشي نظام شايع

 ناشي خسارات كاهش جهت در اقداماتي انجام و راهبردها يارايه و تحصيلي پيشرفت در مهم عوامل شناسايي براي تالش. كندمي هاخانواده

 معلومات آن هوممف كه است تحصيلي پيشرفت آموزش، در پيشرفت ابعاد از يکي. است زمينه اين در بسيار تحقيقات مستلزم تحصيلي، اُفت از

 انشد براي معلمين كه-دو هر يا هانشانه يا هاآزمايش يوسيلهبه معموالً كه است درسي موضوع در خصوصي يا عمومي اكتسابي هايمهارت يا

  (.2031 نژاد، شعاري)شودمي گيرياندازه -كنندمي وضع آموزان

 حد تا شدهتعيينپيش از اهداف تحقق و است بوده روروبه پژوهش و آموزش هايمحدوديت يزمينه در مشکالتي با همواره آموزش،

 برخوردار نيکسا طوربه پژوهشي و آموزشي امکانات از داليلي، به بنا آموزان، دانش. دارد آموزان دانش موفقيت ميزان به مستقيم بستگي زيادي

)  ستنده روروبه مشکالتي با تحصيل، در موفقيت عدم دليلبه كه دارند وجود آموزانيدانش سالههمه مدارس، تربيش در كهطوريبه نيستند؛

 (.2032شريفيان،

 ينچن هم. شد اين به توجه عدم و است برخوردار سزايي به اهميت از آنها آتي هاي موفقيت كسب در آموزان، دانش تحصيلي پيشرفت

 خواهد پي در جامعه براي نيز را فراواني خسارات كند، مي ايجاد وي يخانواده و آموز دانش فرد براي كه مشکالتي بر عالوه تحصيلي، شکست

 برانيج قابل غير اثرات شده، اقتصادي و انساني ي بالقوه استعدادهاي و منابع امکانات، از توجهي قابل ميزان رفتن هدر به باعث چراكه داشت،

 (.1331منيري،) گذارد مي جاي بر اجتماعي و فردي ابعاد در را

 هر يبودجه و ريزيبرنامه  عمده بخش كه هستند گروهي كشور، هر سازان آينده و آمد كار قشر عنوان به جامعه هر آموزان دانش

. است برخوردار بسزايي اهميت از هاآن آتي هايموفقيت كسب در آموزان، دانش تحصيلي پيشرفت. دهند مي اختصاص خود به را كشور

 وفقيتم. باشد مي پايدار يتوسعه سوي به گامي ها، آن به توجه و آموزان دانش تحصيلي پيشرفت در موثر فاكتورهاي شناسايي بنابراين

 آن يط كه شود مي گفته عملي يا پاسخ به موفقيت. گيرد مي قرار توجه مورد مطالعات از بسياري در كه است مسائلي جمله از تحصيلي

 صيلي،تح هايموقعيت و تربيت و تعليم در ولي شود، مي برداشته هدف سمت به كه است قطعي گام يك موفقيت يا، برسد، هدف به شخص

 اميري و زماني)رسد مي شايسته رضايت به خود هايپيشرفت در هايش توانايي فراخور به فرد كه شود مي اطالق كارايي از ايدرجه به موفقيت

 شناختينروا و آموزشي تحصيلي، اجتماعي، فردي، عوامل به توان مي جمله آن از كه دارد بستگي مختلفي عوامل به تحصيلي موفقيت(. 1330،

 وفقيتم در موثر عوامل شناخت براي راهکارهايي تعيين به تحصيلي پيشرفت در كدام هر سهم ميزان تعيين و عوامل اين بررسي.  كرد اشاره

 منفي واملع تاثير از و بخشند بهبود را تاثيرگذار مثبت عوامل تا كند مي كمك آموزشي ريزان برنامه به اين و شود مي منجر تحصيلي افت و

 ورداربرخ اي ويژه اهميت از گردد، آن افت از مانع و شده تحصيلي پيشرفت به منجر كه عواملي به توجه بنابراين،(. 2220،  پاركينس)  بکاهند

 مي ارتباطي هاي مهارت آموزش  عوامل اين از يکي. دادند قرار بررسي مورد آموزان دانش موفقيت در را متعددي عوامل تاثير مطالعات. است

 مي فراهم را روان سالمت و رشد هاي زمينه كه است يافته توسعه انسان عملياتي هاي نشانه از يکي ارتباطي حرفه و مهارت آموزش. باشد
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 در آموزش. گردد مي مهارت و كار روش به تبديل اطالعات مدتي از بعد و ايجاد افراد در را جديدي توقعات جديد، اطالعات و آموزش. نمايد

 يکي دكن مي تاكيد  ها توانايي و هاازمهارت وسيعي حوزه بر كه انساني منابع توسعه است پرورش ابزار و وسيله رسمي غير و رسمي سطح دو

 نظران، صاحب از برخي كه است حدي به انسان زندگي در ارتباط اهميت(. 2030، رومر) است مهارت و آموزش آن در دخيل مهم عوامل از

 ارتباط فرايند در را زندگي هاي حوزه بيشتر در توفيق و( 2030 همکاران، و نامدار) بشري هاي پيشرفت فردي هاي آسيب انساني، رشد اساس

 به گرايش رو اين از است انساني نيرويي كارايي در اصلي عامل تخصص و مهارت دانش، همچنين(. 2031 پور، دالور و چاري) اند دانسته

 وابطر و آموزش گسترش روان، حيث از سالم زندگي وكانون اصلي بناي زير. است ارتباطات در آموزش اهداف جزء افراد زندگي كيفي افزايش

 گفت) ارتباطي مهارت آموزش گيرد توجه مورد بايد افراد در مندي رضايت ايجاد براي كه بخشي ترين اساسي بنابراين است عقالني عمومي

 حيطم در آموزان دانش يادگيري بخش بيشترين و باشد مفيد بسيار تواند مي يادگيري ي زمينه در مؤثر ارتباط كه آنجا از. است(وشنود

 اينبنابر باشد آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و وضعيت بهبود جهت در ها آموزش اين چنانچه و گيرد مي صورت معلمين توسط و مدرسه

 .شود سنجيده آموزان دانش تحصيلي پيشرفت در ارتباطي هاي مهارت آموزش تأثير كه شد دانسته الزم

 موثر ارتباط يك در و شوند مي تفسير و ردوبدل پيام راه از الزم هاي آموزش آن طريق از كه است فرآيندي ارتباطي مهارت آموزش

 نقش رتباطا فرآيند دريك معني اين بنابراين و رسندمي مشترك تفاهم يك به و آيد مي بوجود كنندگان شركت افراد بين معني اشتراك يك

 اين از. است ساخته فراهم راه اين در نيز را مشکالتي طرفي از اما است آورده فراهم مردم براي را الزم آموزش اگرچه تکنولوژي. دارد اساسي

 رويض شده ذكر مباحث به توجه با شود مي شنيداري و گفتاري ارتباطات به توجهي بي سبب مدرن آموزشي هاي تکنيك به زياد توجه رو

 از. ابدي كاهش موفقيت و تحصيلي پيشرفت در منطقي غير رفتارهاي و نامؤثر ارتباطات از ناشي مشکالت تا گيرد انجام اقداماتي كه است

 باطاتارت اثربخشي چگونگي كه است بهتر لذا دانست ارتباطي آموزش را جامعه هر اهداف مهمترين و ترينحساس از يکي توان مي كه آنجايي

 با تحقيق مهم اركان از ارتباطي مهارت آموزش. گردد بررسي كيفيت و آموزشي فضاي شدن بهتر جهت آنها  منطقي رفتارهاي همچنين

 طارتبا است گرفتن قرار عموم معرض در و كردن عمومي معناي به ارتباط كلمه. است ديگران با تعامل و ارتباط آموزش آموزشي پيشرفت

 استهخو آگاهانه نا يا آگاهانه است فرآيندي ارتباط همچنين دهد مي گسترش عموم و ديگران به را ها پيام و معاني و تفکرات و مفاهيم برخي

 از تبليغ انعنو به تاثيرگذاري بعد در كه شده بيان كالميغير يا كالمي هايي پيام شکل به نظريات و احساسات آن طريق از كه خواسته نا يا

 (.2031 رستمي،) شود مي ياد آن

 مؤثر عوامل كه است ضروري اما است گرفته صورت تحصيلي پيشرفت و ارتباطي هايمهارت يزمينه در متعددي هاي پژوهش اگرچه

 آيا هك است مطرح سؤال اين اكنون اساس اين بر گيرد قرار توجه مورد ارتباطي هاي مهارت بر مبتني ارزشيابي و تحصيلي پيشرفت بر

 خشياثرب تعيين: از است عبارت حاضر ي مطالعه كلي هدف راستا اين در و دارد؟ نقش تحصيلي موفقيت و پيشرفت بر ارتباطي هايمهارت

 اهداف و. 20-21 نحصيلي سال در تهران سه منطقه ابتدايي سوم پايه آموزان دانش موفقيت و تحصيلي برپيشرفت ارتباطي مهارت آموزش

 :باشند مي زير بشرح پژوهش عنوان راستاي در نيز جزيي

-21 يلينحص سال در تهران سه منطقه ابتدايي سوم پايه آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر ارتباطي هاي مهارت آموزش تاثير تعيين

20 

-21 ينحصيل سال در تهران سه منطقه ابتدايي سوم پايه آموزان دانش تحصيلي برموفقيت ارتباطي هاي مهارت آموزش تاثير تعيين

20 

 :از اند عبارت تحقيق اهداف از برخاسته تحقيق هاي فرضيه همچنين

 .دارد تاثير آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر ارتباطي مهارت آموزش

 .دارد تاثير آموزان دانش تحصيلي موفقيت بر ارتباطي مهارت آموزش

 

 روش پژوهش
پس آزمون است. بنابراين شامل دو گروه آزمايش و كنترل است. در اين پژوهش  -اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون

تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي )متغير مستقل( بر پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي )متغيرهاي وابسته( دانش آموزان مورد مطالعه 

پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است. اجراي اين روش به اين صورت بود كه اول پيش آزمون  –يش آزمون قرار گرفت و از طرح پ

انگيزش پيشرفت و معدل ترم دانش آموزان در بين دو گروه سنجيده شده و بعد از آن متغير مستقل يا آموزش در ده جلسه بر روي گروه 

آزمون از هر دو گروه گرفته شده است و اثر آموزش در گروه آزمايش كه آموزش را دريافت كردند  آزمايش اجرا شده و بعد از اتمام جلسات پس

مالحظه شد و ميزان پيشرفت و موفقيت تحصيلي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل سنجيده شد. براي تشکيل گروه ها با استفاده از روش 
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 21نفر(  يعني گروه آزمايشي و نيمي ديگر در گروه دوم ) 21ي ها در گروه اول )نمونه گيري در دسترس به صورت تصادفي نيمي از آزمودن

 د:دياگرام اين طرح به شکل زير مي باشنفر( يعني گروه كنترل جايگزين شدند. 
 

 طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل(: 1شماره ) جدول
 

 پيش آزمون متغير مستقل پس آزمون گروه

 T2 X T1 آزمايش

 T2 ------------ T1 كنترل

 

مي باشد كه جهت  20-21جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي منطقه سه تهران در سال نحصيلي 

 نفر با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. 03انتخاب حجم نمونه، تعداد

 

 ابزارهاي پژوهش
 شد: استفاده ي ذيلپرسشنامه از ميداني هايداده گردآوري منظور به 

 (AMT) هرمنس پيشرفت انگيزه
( AMT) داده پاسخ ايگزينه 1 صورت به و است ماده 12 شامل و شده ساخته هرمنس هوبرت توسط هرمنس پيشرفت انگيزه آزمون

 .دهدمي نشان را باالتر پيشرفت انگيزه آزمون، در باالتر نمره. است 221 تا 12 از نمرات تغييرات دامنه و شودمي هرمنس پيشرفت انگيزه آزمون

 پايين يشرفتپ انگيزش با افراد از را باال پيشرفت انگيزش داراي افراد كه را ويژگي ده پيشرفت، انگيزه پرسشنامه سؤاالت نوشتن براي هرمنس

 سؤال 21 وي ابتدا. است برگزيده سؤاالت انتخاب براي راهنما و مبنا عنوان به است، آورده بدست قبلي تحقيقات بررسي از و كندمي متمايز

 سؤال12 آورد، بدست مندانه پيشرفت رفتار با سؤال هر بين كه همبستگي ضريب ميزان اساس بر نهايت در و كرد تهيه پرسشنامه براي را

 به نياز با ادافر از را باال پيشرفت به نياز داراي افراد كه ويژگي ده. كرد انتخاب پيشرفت انگيزش نهايي پرسشنامه عنوان به را اي چندگزينه

 انگيزه -1 آرزو سطح بودن باال -2: از عبارتند شده، استفاده پرسشنامه سؤاالت نوشتن براي مبنائي عنوان به و كندمي متمايز پايين پيشرفت

 انجام در مجدد تالش اعمال - به تمايل -1 متوسط دشواري سطح با تکاليف با مواجهه در طوالني مقاومت -0 باال سوي به تحرك براي قوي

 و شايستگي مالك به توجه -0 نگريآينده -1 دهند مي روي سريع امور كه موضوع اين درك يعني زمان، از پويا دركي -1 تمام نيمه تکاليف

 آميزمخاطره رفتار -23 ممکن شکل بهترين به كار انجام -2 كار در خوب عملکرد طريق از بازشناسي -3 همکار و دوست انتخاب در لياقت

 همساني( 2001)فيني شيخي. است شده گزارش 01/3مقياس دروني همساني( 2222)راش و اسليد مطالعه در(. 2032 ابوالقاسمي،) پايين

 مقياس كرونباخ آلفاي نيز( 2032)ابوالقاسمي است كرده گزارش 31/3 اي هفته 0 فاصله در را آن بازآزمايي پايايي و 31/3 را مقياس دروني

 02/3 تنصيف از استفاده با و 03/3 پرسشنامه كرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه پايايي ايران در ديگر مطالعه يك در. كرد گزارش 32/3 را

 و فر سليماني) شد محاسبه 31/3 گيزلي خود توصيف پرسشنامه با همبستگي محاسبه با پرسشنامه مالكي روايي همچنين. آمد دست به

 گزينه ؛ نمره: 2 الف گزينه:باشد مي زير ترتيب به 12 ،13 ،10 ،13،10 ،21 ،21 ،21 ،23 ،2 ،1 ،2 عبارات در گذاري نمره(. 2021 شعباني،

 نمره: 1 د گزينه ؛ نمره 0: ج گزينه ؛  نمره: 1 ب

 گزينه ؛ نمره1: الف گزينه يعني باشد مي برعکس 11،11 ،11 ،11 ،12 ،22 ،23 ،20 ،20 ،21 ،22 ،3 ،0 ،1 ،1 ،0 ،1 عبارات در ولي

 .است بيشتر پيشرفت انگيزه دهنده نشان باالتر نمره آزمون اين در كه است ذكر شايان. نمره 2: د گزينه و نمره 1: ج گزينه ؛ نمره: 0 ب

 

 موفقيت تحصيلي:

 يرهدو پايان در آزمون يك يوسيله به كه تحصيلي سال يك و تحصيلي نيمسال يك طول در آموز دانش يادگيري ميزان تعيين

 .شود مي گيري اندازه آموزشي

 

 ي آموزشي اجرا شدهبرنامه
 بازي درماني عروسکي:

  به صورت گروهي انجام شد.اي دو جلسه  هفته ساعته و 1جلسه  23طي  مهارت هاي ارتباطيهاي  در پژوهش حاضر مداخله
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 هر جلسه (: جلسات و موضوعات2جدول شماره )

 

 يافته ها
 .فرضيه اول: آموزش مهارت ارتباطي برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثيردارد

 

 (: آزمون لون براي همگني واريانس ها3جدول شماره )
 

 

 
 

 تحصيلي در دو گروه کنترل و آزمايش (: آزمون تحليل کواريانس پيشرفت4جدول شماره )

 

، اين مقدار در سطح P<32/3گرديده است كه چون(112/3)گردد مقدار آماره آزمون برابر با همانگونه كه در جداول باال مشاهده مي

آزمون تفاوت شپيآزمون پس از كنترل تاثير يك درصد معنادار شده است. بنابراين بين پيشرفت تحصيلي در دو گروه كنترل و آزمايش در پس

 معنادار وجود دارد. بنابراين آموزش مهارت ارتباطي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در دو گروه كنترل و آزمايش تأثير معنادار دارد.

 .فرضيه دوم: آموزش مهارت ارتباطي برموفقيت تحصيلي دانش آموزان تاثيردارد
 

 ها(:  آزمون لون براي همگني واريانس 5جدول شماره )
 

 

 

 

 

 

 

 موضوع جلسه

 يکديگر به گروه اعضاي معارفه اول

 ارتباط و ارتباط ميان فردي دوم

 ارتباط بين فردي سوم

 هاي ارتباط كالمي و غيركالميويژگي چهارم

 تقويت، پاداش و رفتار اجتماعي پنجم

 انتقاد كردن و انتقاد پذيرفتن ششم

 حين رابطه در كردن گوش هاي مهارت بر تسلط كردن، گوش موانع كردن، گوش انواع هفتم

 پذيري همراه انعطاف به رفتار در قاطعيت آن، كاركردهاي و فوايد وجود، ابراز انواع هشتم

 گفتن نه قدرت پرورش خود و نظر بيان هاي شيوه و وجود ابراز گانه شش مراحل نهم

 زندگي در شده هاي آموخته مهارت از استفاده براي اعضاء در انگيزه ايجاد و شده گفته مطالب بندي جمع دهم

F Df1 Df2 معناداري 

331/3 2 13 102/3 

 منبع تغييرات مجموع  مجذورات درجه آزادي ميانگين  مجذورات آماره آزمون P اتا توان آزمون

 اثرپيش آزمون 120/03 2 121/12 111/0 33/3 132/3 302/3

 اثرمتغيرمستقل 321/01 2 110/00 112/3 331/3 101/3 322/3

 خطا 113/21 10 111/0    

 كل تعديل شده 110/213 12     

F Df1 Df2 معناداري 

332/3 2 13 031/3 
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 (: آزمون تحليل کواريانس موفقيت تحصيلي در دو گروه کنترل و آزمايش6جدول شماره )

 

، اين مقدار در سطح P<31/3( گرديده است كه چون 113/1گردد مقدار آماره آزمون برابر با )همانگونه كه در جداول باال مشاهده مي

ت معنادار آزمون تفاوآزمون پس از كنترل تاثير پيشاست. بنابراين موفقيت تحصيلي در دو گروه كنترل و آزمايش در پسپنج درصد معنادار 

 دار داشته است.وجود دارد. بنابراين آموزش مهارت ارتباطي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان در سطح پنج درصد تاثير معنا

 

 بحث و نتيجه گيري
 يشرفتپ بر ارتباطي مهارت آموزش حاضر تحقيق در. تاثيردارد آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر ارتباطي مهارت آموزش: اول يفرضيه

 ،(2021)همکاران و رضائيان تحقيقات نتايج با پژوهش يافته اين. دارد معنادار تأثير آزمايش و كنترل گروه دو در آموزان دانش تحصيلي

 و رحمتي ،(2031)منصور سپاه ،(2032)همکاران و پژوه ،(1322)ضيغمي و رياست شهرزاد، ،(2032)رشيدي ،(2033)احمدزاده و موسايي

 و شهرزاد ،(1333) وكريستي بالكمن ،(2033)همکاران و نژاد سبحاني ،(2031)سکاكي سياوش ،(2023)فروزان تابنه ،(1323)همکاران

 آموزان دانش پيشرفت ميزان بر ارتباطي هاي مهارت آموزش تأثيرات به كه(.1331)وبروز كاگا ،(1322)همکاران و نورليزا ،(1322)همکاران

 .دارد همخواني اند، كرده اشاره

 مهارت در هاآن توانايي آموزان، دانش تحصيلي پيشرفت افزايش بر مؤثر متغيرهاي از يکي كه كرد اشاره توانمي نتيحه اين تبيين در

 هاي مهارت كه آموزيدانش. دارد آموزان دانش تحصيلي پيشرفت در مهمي نقش كارآمد ارتباطي هاي مهارت و باشد مي ارتباطي هاي

 دانش .كند مي خلق خود يادگيري براي مساعدي محيط و كند مي برقرار هايش همکالسي و معلم با مثبتي ارتباطات دارد كارآمدي ارتباطي

 مي پاسخ وا سؤاالت به كنند، مي برقرار ارتباط تکاليف انجام يدرباره او با هستند معلم دنبال به دارند، بااليي ارتباطي هاي مهارت كه آموزاني

 احساس بكس بر عالوه و كنند مي كسب بيشتري تحصيلي توفيق ميزان و دهند مي گوش فعاالنه درس به و زنند مي لبخند معلم به دهند،

 مي آنها تحصيلي پيشرفت به منجر نهايت در كنندكه مي دريافت اطرافيان از نيز مثبتي هاي پيام و ها تشويق دروني، ارزشمندي و رضايت

 .شود

 .تاثيردارد آموزان دانش تحصيلي برموفقيت ارتباطي مهارت آموزش: دوم فرضيه

 آزمونيشپ تاثير كنترل از پس آزمونپس در آزمايش و كنترل گروه دو در تحصيلي موفقيت كه داد نشان حاضر نحقيق نتيجه همچنين

. ستا داشته معنادار تاثير درصد پنج سطح در آموزان دانش تحصيلي موفقيت بر ارتباطي مهارت آموزش بنابراين. دارد وجود معنادار تفاوت

 و رياست شهرزاد،  ،(2032) رشيدي ،(2033)احمدزاده و موسايي ،(2021)همکاران و رضائيان تحقيقات نتايج با تحقيق يافته اين

 ،(2031)سکاكي سياوش ،(2023)فروزان تابنه ،(1323) همکاران و رحمتي ،(2031)منصور سپاه ،(2032)همکاران و پژوه ،(1322)ضيغمي

 كه(. 1331)وبروز كاگا ،(1322)همکاران و نورليزا ،(1322)همکاران و شهرزاد ،(1333) وكريستي بالكمن ،(2033)همکاران و نژاد سبحاني

 يم نتيجه اين تبيين در. دارد همخواني اند، كرده اشاره آموزان دانش موفقيت و پيشرفت ميزان بر ارتباطي هاي مهارت آموزش تأثيرات به

 موثر ارتباطات برقراري بدون(. 2031كول،)ناموثراست ارتباطات از ناشي صرفا خطاها از 03/3 قريب كه دهد مي نشان تحقيقات كه گفت توان

(. 1331پهليوان،) دارد آموزان دانش تحصيلي هاي موفقيت در مهمي نقش كارآمد، ارتباطي هاي مهارت. است معني بي( برنامه بهترين) مفهوم

 براي مساعدي محيط و كند مي برقرار هايش همکالسي و معلم با مثبتي ارتباطات دارد، كارآمدي ارتباطي هاي مهارت كه آموزي دانش

 و ها تشويق دروني ارزشمندي و رضايت احساس كسب بر عالوه و(. 1333دميرسوز، و وورال گارسيمسك،)كند مي خلق خود يادگيري

 اين در هك آنجايي از شود مي آنها تحصيلي موفقيت و پيشرفت به منجر نهايت در كه كنند مي دريافت اطرافيان از نيز مثبتي پيامدهاي

 مي مشاهده همديگر ارتباطي و تحصيلي هاي موفقيت آموزان دانش شد، مي داده آموزش گروهي صورت به ارتباطي هاي مهارت پژوهش

 اردد بااليي ارتباطي هاي مهارت كه آموزي دانش كه گفت توان مي پژوهش اين در. باشد مؤثر آنها پيشرفت ميزان در تواند مي كه كردند

 مي ذكورم مطالب بندي جمع با. باشد مؤثر آنها تحصيلي وضعيت بهبود در تواند مي كه دارند را بيشتري كالمي هاي تشويق دريافت امکان

 منبع تغييرات مجموع  مجذورات درجه آزادي ميانگين  مجذورات آماره آزمون p اتا توان آزمون

 آزمون اثرپيش 011/32 2 311/30 101/1 31/3 101/3 012/3

 اثرمتغيرمستقل 013/13 2 123/02 113/1 31/3 211/3 111/3

 خطا 010/012 10 301/21    

 كل تعديل شده 100/101 12     
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 تپيشرف بهبود در راه ان از و گشته اموزان دانش تحصيلي وضعيت بهبود موجب آموزان دانش به ارتباطي هاي مهارت آموزش كه گفت توان

 دانش يتحصيل موفقيت و پيشرفت بر ارتباطي هاي مهارت آموزش كه گرفت نتيجه توان مي لذا شود مي واقع مؤثر آنها تحصيلي موفقيت و

 . دارد مثبتي تأثير اموزان

 به ادامه در. باشند گذاشته تاثير پژوهش كيفيت بر است ممکن كه شد رو به رو هايي محدوديت با حاضر پژوهش روند در پژوهشگر

 ارائه ارتباطي هاي مهارت از كاملي تصوير باشد نتوانسته محقق شايد حاضر، تحقيق بودن مقطعي به توجه با. 2:گردد مي اشاره ها آن از برخي

 وادهخان عملکرد رسمي، غير و رسمي اجتماعي هاي حمايت زندگي، كيفيت همساالن، هايگروه قبيل، از ها متغير اين بر گذار اثر عوامل. كند

 .ردگي قرار بررسي مورد نمونه، حجم نظر از چه و زماني لحاظ از چه تر، گسترده پژوهشي در بايد مختلف شخصيتي هاي متغير و گسترده

 يم باعث موضوع اين. بود دشوار برايشان جلسات در شركت حاضرگاهي تحقيق در كننده شركت آموزان دانش كه اين به توجه با. 1

 به را لساتج از زماني بود مجبور مواقع بعضي در پژوهشگر لذا. باشد كم كنندگان شركت تعداد يا و شود تشکيل تاخير با جلسات گاهي شد

 .دهد اختصاص جلسات در منظم شركت جهت اعضا ترغيب

 .                             آموزشي نکات تمرين همچنين و آموزشي مسائل كردن باز بيشتر جهت كافي وقت نبود.  0

 داوطلب ها، آزمودني و شد انجام آزمودني محدودي تعداد با پژوهش كه چرا گيرد، صورت احتياط با بايد پژوهش اين نتايج تعميم. 1

 .                                               كردند شركت آموزشي جلسات در تمايل با  آموزان دانش كننده، شركت آموزان دانش در و بوده جلسه در شركت

 .    باشد مي پژوهش اين هاي ديگرمحدوديت از نيز آزمايشي موقعيت تکرار عدم و مزاحم هاي متغير كنترل امکان عدم. 1

 .  آموزان دانش تحصيلي اطالعات ي ارائه براي مدرسه مسئولين و معلمين از برخي همکاري عدم.1

. يردگ قرار مقايسه مورد نيز ديگر مناطق آموزان دانش ديگر با درماني روش اين شود مي پيشنهاد تحقيق از حاصله نتاي راستاي در

 هب پسران و دختران روي بر( ارتباطي هاي مهارت) آموزش اين تاثير ميزان ي مقايسه به گردد مي پيشنهاد آينده پژوهشگران به همچنين

 روش اين تاثير توان مي حتي و داد انجام باشند مي بزرگسال كه آموزاني دانش روي توان مي را حاضر پژوهش. بپردازند جداگانه، صورت

 .داد قرار بررسي و مقايسه مورد آموزان دانش زندگي كيفيت بر را آموزشي
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 و مراجع منابع 

(. بررسي روش مداخله ي تغيير شيوه زندگس بر كاهش ناسازگاري زناشويي. رساله ي دكتري، 2030احمدي، خدابخش. ) [2]

 دانشگاه تربيت معلم.

مقايسه ي دو روش مداخله اي تغيير شيوه ي (. بررسي عوامل سازگاري بر روابط زوجين و 2033احمدي، خدابخش. ) [1]

 زندگي و حل مشکل خانوادگي در كاهش ناسازگاري زناشويي، رساله ي دكتري، دانشگاه عالمه طباطبايي.

(. جايگاه و نقش ارزشيابي تحصيلي در اموزش و يادگيري فرايندمدار، اولين همايش ارزشيابي 2031احمدي،غالمعلي. ) [0]

 : انتشارات تزكيه.تحصيلي. چاپ اول، تهران

(. بررسي و مقايسه بين عالقه ي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش امزان و دانشجويان، پايان نامه ي 2033اخالقي. ) [1]

 كارشناسي ارشد، دانشکده ي علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

 مؤسسه ي بعثت.(. اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش. تهران: 2031اردبيلي، يوسف. ) [1]

 (.تهران: انتشارات رشد.2031(. خانواده درماني پايه. ترجمه ي حسين دهقاني و زهره دهقاني )2230باركر، فيليپ. ) [1]

 (. خانواده درماني پايه، ترجمه ي محسن دهقاني و زهره دهقاني. تهران: رشد.2031باركر، فيليپ. )  [0]

ارتباطي بر سازگاري زناشويي دانشجويان متأهل . پايان نامه ي (. تأثير آموزش مهارت هاي 2032باغي پور، زهرا. ) [3]

 كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

(. تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري زناشويي دانشجويان متأهل. پايان نامه كارشناسي 2032باغي پور، زهرا. ) [2]

 ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

(. اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر اساس برنامه ي سازمان بهداشت جهاني در رضايت زناشويي 2031البرز، فريبا. ) [23]

 زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره بهزيستي. پايان نامه كارشناسي ارشد.

 (، از حال بد به حال خوب ترجمه ي مهدي قراچه باغي. تهران: آسيسم.2033برنز، ديويد. ) [22]

ارتباطي ترجمه سيدحسن پور   -(. زناشويي درماني از ديدگاه رفتاري2031اچ و برنشتاين، مارسي تي) برنشتاين، فيليپ [21]

 عابدي نائيني و غالمرضا منشي. تهران: رشد.

(. روانشناسي روابط انساني) مهارت هاي مردمي( ترجمه ي حميد رضا سهرابي و افسانه حيات 2030بولتون، رابرت. ) [20]

 روشايي. تهران: رشد.

(. روانشناسي روابط انساني) مهارت هاي مردمي( ترجمه ي حميد رضا سهرابي و افسانه حيات 2221لتونف رابرت. )بو [21]

 روشايي. تهران: رشد.

(. بکارگيري مهارت هاي ارتباطي توسط ماما ها 2031تقي زاده، زيبا، رضايي پور، افسر، مهران، عباس. عليمرداي، زينب. ) [21]

 راجعين. مجله ي دانشکده ي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي كرمان.و ارتباط آن با رضايتمندي م

رفتاري  -(. اثربخشي آموزش هاي شناختي2031توزنده جاني، حسن، صديقي، كاظم، نجات، حميد و كمالي پور، نسرين. ) [21]

 عزت نفس برسازگاري اجتماعي دانش آموزان فصلنامه دانش وپژوهش در علوم تربيتي.

 (. آيا افراد كمرو فاقد مهارت هاي ارتباطي اند؟ فصلنامه ي روانشناسي ايران.2031دالورپور، محمدآقا. )جاري، حسن.  [20]

(.بررسي تدثير دانشگاه بر مهارت هاي ارتباطي بر اساس مقايسه ي دانش 2031چاري، حسن. فداكار، محمد مهدي. ) [23]

 آموزان و دانشجويان. دانشور.

 www.hccmr.com.همشهري: وين و توسعه. مركز تحقيقات و مطالعات رسانه اي (. رسانه هاي ن1332خلجي، محمد. ) [22]

(. بررسي تأثير آموزش برنامه ي ارتباط بر بهبود روابط و سالمت رواني زوجين شهر اصفهان. 2031خوشکام، سميرا. ) [13]

 و روانشناسي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده ي علوم تربيتي

(. رابطه ي شکست تحصيلي با زمينه ها و شرايط خانوادگي. مجله ي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه 2031خير، محمد. ) [12]

 .1و ش  2شيراز. دوره ي 

 (. مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني، تهران: نشر رشد.2030دالور، علي. ) [11]

 اربردي. تهران:رشد.(. احتماالت و آمار ك2031دالور، علي. ) [10]

 (. روش آماري در روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور تهران.2031دالور، علي. ) [11]

(. بررسي رابطه ي علي جنسيت، عملکرد قبلي رياضي، منابع خودكارآمدي ادراك شدت رياضي، هدف 2001دودانگه. ) [11]

 يرستانهاي شهر اهواز. مجله علوم تربيتي و روانشناسي. گذاري، باورهاي خودكارآمدي رياضي در دانش آموزان سال دوم دب
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(. بررسي رابطه ي خالقيت با منبع كنترل و فصلنامه ي انديشه هاي تازه در 2030رشيدي، اسماعيل. مهرناز،شهرآراي. ) [11]

 علوم تربيتي، سال سوم، شماره ي سوم.

(. نقش رسانه ها در انتقال ارزشها و پديده ي شکاف هنجاري و ارزشي نسل ها. 2030ساعي،منصور. ) [10]
Hattp.//www.bpdanesh.com  

(. رابطه بين الگوهاي ارتباط زناشويي و باورها ي غيرمنطقي دبيران 2031سياوشي، حسين. نوابي نژااد، شکوه. ) [13]

 .21. شماره 1و پژوهش ها. مشاوره. جلددبيرستانهاي شهر مالير. فصلنامه ي تازه ها 

(. رابطه ي باورهاي انگيزشي با رويکردهاي يادگيري در ميان جمعي از دانشجويان رشته ي پزشکي و 2031سيف، ديبا. ) [12]

 .1و  2هاي شيراز. مجله ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيدچمران اهواز، سال چهارمف شماره مهندسي دانشگاه

 (. روانشناسي پرورشي) روانشناسي يادگيري و اموزشي(، تهران: انتشارات رشد.2033اكبر. )سيف، علي  [03]

 (. روان شناسان پژوهشي) روانشناسي يادگيري و آموزش(. تهران: نشر، آگاه.2030سيف، علي اكبر. ) [02]

 (. تغيير رفتار و رفتار درماني نظريه ها و روش ها . تهران: روان.2031سيف، علي اكبر. ) [01]

 (. روش هاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزش. تهران: نشر دوران.2031ف، علي اكبر. )سي [00]

(. تأثير خودداري و احساس تنهايي بر بهداشت رواني نوجوانان سرامد و عادي . خالصه مقاالت 2032سيف،د. لطيفيان،م. )  [01]

 شيراز. -اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان

مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد. فصلنامه ي علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه  (. عوامل2032شريفيان، اكبر. ) [01]

 طباطبايي.

 (. روانشناسي كمال. ترجمه ي گيتي خوشدل، تهران: نشرنو.2031شولتس، دوا. ) [01]

ه (. بررسي شيوع اهمال كاري تحصيلي و ارتباط ان با خودكارآمدي تحصيلي و عادت هاي مطالع2023فاتحي، يونس. ) [00]

در دانش اموزان مقطع متوسطه شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد. روانشناسي عمومي. دانشکده ي علوم تربيتي و 

 روانشناسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

 (. آموزش مهارت هاي زندگي. تهران: اسايش.2031فتي، الدن. موتابي، فرشته. محمدخاني، شهرام. كاظم زاده، مهرداد. ) [03]

 (. ارتباط انساني ) مباني(. تهران: خدمات فرهنگي رسا.2031ي اكب. )فرهنگي، عل [02]

(. راهنماي آموزسي مهارت هاي ارتباطي . تهران معاونت دانشجويي و فرهنگي مركز مشاوره 2031قهاري، شهربانو. ) [13]

 دانشجويي دانشگاه تهران.

 انتشارات رشد. (. تهران:2033(. هوش هيجاني. ترجمه نسرين پاسارد) 2223گلمن، دانيل. ) [12]

 (. ارتباط شناسي ) ارتباط انساني و ميان فرديگروهي(. تهران: سروش.2031محسنيان راد، مهدي. ) [11]

(. بررسي نقش آموزش مهارت هاي 2031محمودي راد، مريم. اراستهف حميد رضا. افقه، سوسن. براتي سده، فريد. ) [10]

 وزان مقطع سوم دبستان توانبخشيارتباطي و حل مسئله اجتماعي بر عزت نفس و هوشبهر دانش ام

(. مهارت هاي زندگي زناشويي ترجمه ي شهرام محمد خاني و قدرت 2022مك كي، مينو، فانينگ، پاتريك، پالگ، كيم. ) [11]

 عابدي. تهران: وراي دانش.

 تهران: نشر سيطرون.« رهبري و مديريت آموزشي(. » 2032ميركمالي، سيد محمد. ) [11]

(. آموزش مهارت هاي ارتباط زناشويي) حرف زدن و گوش 2031انالي، االم. واكمن و دانيل. )ميلر، شراد. ميلر، فيليس. ن [11]

 دادن به يکديگر(. ترجمه فرشاد بهاري. تهران: رشد.

(. آموزش مهارت هاي ارتباط زناشويي) حرف زدن و گوش 2023ميلر، شراد. ميلر، فيليس. نانالي، االم. واكمن و دانيل. ) [10]

 رجمه فرشاد بهاري. تهران: رشد.دادن به يکديگر(. ت

(. مهارت هاي زندگي) ويژه ي دانشجويان(. تهران: معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان 2031ناصري،حسن. ) [13]

 بهزيستي كشور.

(. بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهداشت رواني دانشجويان. 2030ناصري،حسين. ريحانه نيك پرور. ) [12]

 راسري  بهداشت رواني دانشجويان.دومين سمينار س

(. مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي. 2030هارجي، اون ساندريا كريستين. ديتون، ديويد. تاون، جوردنز. ) [13]

 ترجمه ي خشايار بيگي و مهرداد فيروز بخت. تهران: رشد.
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اجتماعي در ارتباطات ميان فردي ترجمه ي (، مهارت هاي 2231هارجي، اون. ساندرز، كريستين و ديکسون، ديويد. ) [12]

 (، تهران: رشد.2030مهرداد فيروز بخت و خشاياربيگي)

(. مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي. 1331هارجي، اون، ساترز، كريستين، ديکسون، ديويد، تاون، جوردنز. ) [11]

 و مهرداد فيروز بخت. تهران: رشد. ترجمه ي خشايار بيگي
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