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 آموزانای زندگی بر پرخاشگری و انسجام خانواده دانشهاثربخشی آموزش مهارت

 چکیده
هاا  زداد ی بار پرگایاور  و     آموزش مهارت تأثیربررسی  هدف پژوهش حاضر

آموزان دگتر دوره متوسطه بود. پژوهش حاضر از داو   ادسجام گادواده در بین دادش
ار  یاام   . جامعه آما بودآزمون با  روه کنترل آزمون و پستجربی و با طرح پیش

 09- 09 تحصیلی سال در میاددوآب یهرستان متوسطه دوره دگتر آموزانکلیه دادش
تصاادفی   صاورت باه دفار   999 هاا  ریاشش آزماوددی   احتمال  رفتن دظر در با .بوددد
در  روه کنتارل  مایاته یاددد و     دفر 09 و در  روه آزمایش دفر 09یددد و  غربال

 آزماون ادساجام   داماه پرگایاور  و  دو پرساش پیش و پس از مداگله باا اساتفاده از   
هاا باا اساتفاده از تحلیا  کوواریاادس  ناد       گادواده مورد ارزیابی قرار  رفتناد. داده 

 متغیره مورد تحلی  قرار  رفت. 
آزمااون هاا  پاس  دتاای  دااان داد باین دو  اروه آزماایش و کنتارل از محاا  دماره        

تفااوت    آزماون ا  پایش ها پرگایور  و ادساجام گاادواد ی پاس از کنتارل دماره     

هااا  زدااد ی در آمااوزش مهااارت (F(07 9)= 500/570) معنااادار  وجااود دارد.

 تأثیر ااار آماوزان دگتار   کاهش پرگایور  و افاشایش ادساجام گاادواد ی داداش    
 باید.می

 .ها  زدد ی  پرگایور   ادسجام گادوادهمهارت :هاواژهکلید
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Effectiveness of Life Skills Training on Aggression and Family Cohesion among students 

Abstract 

The aim of present  study was to evaluate the effectiveness of life skills training 

on aggression and family cohesion among female high school students. This 

research was experimental with pre-test and post-test design. Statistical 

population included  all female high school students of Miyandoab city in 1390-

1391. Considering probable subjects were assigned to the experimental group 

and 50 in the control group. These subjects were assessed before and after 

intervention using questionnaires and tests of aggression and family cohesion 

test. Data were analyzed using multi variable analysis of covariance. Results 

showed that there is a significant difference between the experimental and 

controlling the pre-test scores. Life skills training is effective in reducing and 

increasing female students' family cohesion. 
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   مقدمه
ا  مها  و برجساته در ریاد و تلاما      دوجوادی مرحله

 داژاد   رود )یاعار  و روادی فرد به یمار می اجتماعی

معتقددد دوجوادی دوره  یناسانروانا  از ده(. ع9٧77
طارح  عده دیور  م کهدرحامی  است« وفان و فاارط»

وفان و فاار یادید  طزمان  دوجوادی امشاماً دمایند کهمی
وفاادی و پرفااار   طدوجوادی تاا  اه حاد    که دیست. این

تقاضااها و ادتظاارات در حاال    بستوی زیاد  باه    باید
جامعاه و فرهنوای     و تغییر وامدین  همساالن  مدرساه 

  9)آرداات کنااددارد کااه دوجااوان در آن زدااد ی ماای 
(. بنااابراین  ریاااه برگاای مااالنت دوجوادااان   9000

عاانوه باار ایاان تقاضاااها و ادتظااارات در حااال تغییاار    
 در گصوصبهتوادد در دحوه ارتباط آدها با اطرافیان می

( که 9٧77 دژاد  محیط گادواده و مدرسه باید )یعار 
)اع  از دگتاران و   آدانمالنت ترین به یلی از یایع

  5 اردد )دادجا   پسران( یعنی پرگایاور   منجار مای   
و  6؛ پلورینااای5995  0و دیاااومن 4  کاااارپنتر٧اردمااای
و  99  فیااار99  آردومااد0  یاااوا8؛ بودیلااا5995  7الداا 
آورد ابع مهمی را فراه  می(. گادواده من599٧  95زمجو

یااود؛ کااه باعااظ حفااس بهشیسااتی هماای اع ااایش ماای
اع ایی که هموی در مراحا  متتلاد دورز زداد ی    

(. گاادواده دیاش   5999  94و راوادارا  9٧هستند )راجومتاون 
مادند هر دظام اجتماعی دیور  دارا  دیازها  اساسای  

 عناوان باه تاوان  است. وجود ادسجام گاادواد ی را مای  
ا  دیازهااا  اساساای هاار گااادواده  تاارینهاا میلاای از 

                                                           
1. Arnet 

2  . Nangle 

3  . Erdley 

4  . arpenter 

5. Newman 

6  . Pellegrini 

7. Long 

8  . onica 

9  . Yeshova 

10  . Arnold 

11  . Fisher 

12. Zeljo 

13  . Rajulton 

14. Ravanera 

یلای از   عناوان باه (. ادسجام 5999  90بریمرد )براویاو
گادواده؛ احساس همبستوی  پیوداد   پردفوذساگتارها  

و تعهد عاطفی است که اع اا  یاخ گاادواده دسابت     
(. یامودز ادساجام و ثباات   9000  96به ه  داردد )امسون

ر گااادواده هاار گااادواده  وجااود ارتباطااات اثااربتش د 
. (6599  98اومودیروجااوآروا و 97بااار اساات )آسااودی 

برعلس  عدم ادسجام گادواده منجر به پیامدها  منفی 
  90مااواد  بشهلااار  )موموااارد  سوءمصاارف ازجملااه
  5٧و  اریفین  55؛ بوتاوین 5999  59  و ردموداد 59اسپاث
هااایی ( و پرگایااور  فرزداادان  نااین گااادواده 5994
؛ پلوریناای و 9559  و هملاااران  54یااود )دادجاا ماای

(. احساااس 599٧؛ بودیلااا  و هملاااران  5995الداا   
ادسااجام و همبسااتوی دوجااوان بااا گااادواده و ارتباااط    
عاااطفی بااا اع ااا  گااادواده از ایاان دظاار کااه دوجااوان 
احساااس پاااتیبادی و دمورماای کنااد  بساایار بااا اهمیاات 

ا  که پدر و مادر ارتباط و حمایت الزم است. گادواده
آورداد  و تعاامنت آدهاا در    می عم  هبرا از دوجوادان 

 یاارد  فرزداادادی ملااان و زمااان مناساابی صااورت ماای
توادند بار تواداایی فارد  گاود     که می دهدمیپرورش 

(. بردامه 9٧88تلیه کنند )میدادی  حیدر   بتتیارپور  
هاا  زداد ی بار ایان اصا  اساتوار اسات کاه         مهارت

دیااز  کودکان و دوجوادان حا  دارداد توادمناد یاودد و     
دارداااد بتوادناااد از گودیاااان و عنیقااااان در برابااار   

  ستت زدد ی دفا  کنند )سازمان جهادی هاموقعیت
در دوران  ازآدجاکااااه  روازایاااان(. 9٧70بهدایاااات  

دوجوادی امووها  حاک  در گادواده به ساب  دیازهاا    
جنسی  تقاضاها  مدرسه و رقابت باا  اروه همسااالن    

                                                           
15. Brashaw 

16. Olson 

17  . sonibare 

18. olowonirejuaro 
19  . Molgaard 

20  . Spoth 

21. Redmond 

22  . Botvin 

23. Griffin 
24  . Nangel 



 00    1131 پاییز ،1، شماره 1شناسی تربیتی، سال های کاربردی در رواناران، پژوهشیوسفی و همک

از گااادواده ایفااا  تاار مهاا )کااه باارا  دوجااوان دقااش 
  9یااود )مینااو یندمایااد(؛ دسااتتوش تشمااشل ماای ماای
یلااای از  عناااوانباااه( و همچناااین پرگایاااور  9٧87
مسائ  این دوران برا  پژوهااوران مطارح   ترین یایع

؛ پلورینای و الدا     5995است )دادج   و هملااران   
(  آماااااوزش 599٧؛ بودیلاااااا  و هملااااااران  5995
تواداد منجار باه    مای  ها  زدد ی باه دوجواداان   مهارت

افااشایش ادسااجام گااادواده و متعاقاا  آن باار کیفیاات    
(  9٧09زدااااد ی )یااااهرکی ثااااادو  و هملاااااران  

هویات    یار  یل (  9٧84گودپنداره )دیخ کردار  
  ٧و رومیاا  5(  تحااول ایوااو )باااکن 9٧84)رزماای  
(  9005 4(  تحااول صاامیمیت )رومیاا  و باااکن9080

قااا  از و هملااااران  د 0پیاااارفت تحصااایلی )آدوااار 
و  6گلقااای )ساااومیوان هاااا دوره(  5999راجومتاااون 
)رجااایی   دفاس عاشت (  یاادکامی و  5995هملااران   

 0  راداا 8  راک7)کین یناگتیروان( و ساز ار  9٧80
مثبتاای دایااته بایااد.   تااأثیر( آدااان 5995  99و دوداانن

یلاای از عواماا  منجاار  عنااوانبااهتااوان ادسااجام را ماای
و  99رد )برساانروان کودکااان معرفاای کاا  ساانمتبااه
ها  زداد ی  همچنین آموزش مهارت(. 5996  95موسیا
باه کااهش پرگایاور  در دوجواداان منجار       تواداد می

گلعتبااار    ؛9٧87؛ اجلاای   9٧86 ااردد )کاویااادی    
؛ دیسی و یهنی یینق  9٧80؛ جنمی و جنمودد  9٧86
؛ اکباار  و 9٧80؛قربااان یاایرود  و هملاااران  9٧89

و  5999  94بیسااااواز و 9٧؛ یااااادلی5999هملاااااران  
زاده و حقیقاای  موسااو   مهراباای(. 5994  90اوهیااامبو

                                                           
1. Minuchin  
2. Bakken  
3  . Romig 
4. Bakken  
5. Anger 
6. Sullivan 
7. Qin 
8. Rak 
9. Rana 
10. Donnellan   
11. Breslau 
12. Lucia 
13. Yankey 
14. Biswas   
15. Odhiambo 

هاا  زداد ی   ( معتقددد آموزش مهارت9٧80بایلده )
 ردد. اجتماعی می -  روادیهاتواداییموج  ارتقا  

ایاان محققااان در پااژوهش گااود دریافتنااد کااه بااین     
هااا  زدااد ی آمااوزادی کااه آمااوزش مهااارت دادااش

آمااوزادی کااه  نااین  دااشدریافاات کاارده بوددااد  و دا 
یی را ددیده بوددد ) روه کنتارل(  از محاا    هاشآموز

ساانمت رواداای تفاااوت معنااادار  وجااود دارد. اجلاای 
آمااوزش  تااأثیر( در مطامعاای گااود بااه بررساای   9٧87)

  هیجاادی  هاا واکانش ها  زدد ی بار کااهش   مهارت
دامناس  دوجوادان پرداگت  و  دریافت کاه در دمارز   

ادی و اساترس تفااوت معناادار       هیجا هاواکنشک  
بااین  ااروه آزمااایش و  ااروه کنتاارل وجااود دارد.     
همچنااین  حااای امیناای  اجلاای  آیااتیادی  و هملاااران  

آمااوزش   تااأثیر»ا  تحاات عنااوان  ( در مقامااه9٧87)
«   هیجادی دوجواداان هاواکنشها  زدد ی بر مهارت

آماوز دورز راهنماایی   دفر دادش ٧9با پژوهش بر رو  
هاا   جه رسیددد که بعاد از آماوزش مهاارت   به این دتی

میشان اساترس  اضاطراب    ازدظرآموزان زدد ی  دادش
  هیجاااادی از تفااااوت هااااواکااانشو دمااارز کااا  در 

. قرباااان یااایرود  و  برگاااوردار هساااتند معناااادار  
( در تحقیاا  گااود دریافتنااد کااه    9٧80هملااارادش )

هااا  زدااد ی باار کاااهش میااشان     آمااوزش مهااارت 
آماوزان  طح سااز ار  داداش  پرگایور  و افشایش س

و  97  داداایش96دگتاار ماااثر اساات. همچنااین فااوردس  
هاا   ( داان داددد که آموزش مهارت5997) 98اسلات

تواداااد در حااا  ماااال  و اساااتفاده از  زداااد ی مااای
بایاد.  راوداد و ارضای     مااثر هاا  اجتمااعی   حمایت

آماااوزش  موردبررسااای( دیاااش در تحقیقااای در 9٧88)
پرگایااور  هااا  زدااد ی باار اضااطراب و   مهااارت

همسااران یااهدا  رو  ساای دفاار از همسااران یااهدا      
دریافتند که این زداان پاس از آماوزش  در مقایساه باا      

                                                           
16. Forneris  
17. Danish  
18. Schut   
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 روه کنترل  پرگایور  کمتر  از گود داان دادداد.  
( باا اجارا  پاژوهش گاود      5999اکبر  و هملاران )

ها  مدیریت ماثر بودن آموزش مهارت»تحت عنوان: 
 دفااسعااشتو  باار پرگایااور   مسااهلهگااا  و حاا   
بااه ایاان دتیجااه رساایددد کااه ایاان دااو   « زداادادیان ماارد

یاود.  موج  کاهش میشان پرگایور  مای  هاشآموز
( پااس از 9٧88همچنااین گلیفااه ساالطادی و کاملااار )  
  پشیاخ ددادان آموزش مدیریت استرس به  ه  دفار  

دریافتنااد کااه تفاااوت معنااادار  بااین دماارات میااادوین 
ن در  ااروه کننااد اگصااومت و پرگایااور  یاارکت

آزماون ماااهده   آزمایش و  روه  واه در مرحلی پاس 
مادیریت   کاه  زماادی ید. آدها باه ایان دتیجاه رسایددد     

یاود  در فرد دهادیناه یاود  ساب  مای     گوبیبهاسترس 
ماتصای افاشایش دیافتاه  و     میاشان یاخ فاار روادی از 

 طااورکلیبااهاحساساااتی از قبیاا  گااا  و گصااومت و 
کاویادی و هملااران   وهعنبهپرگایور  کاهش یابد. 

کاه   ددا  بر رو  دوجوادان داان داد( در مطامعه9٧86)
آموزش کنترل استرس منجر به کاهش میشان اساترس   
اضااطراب و پرگایااور  آدااان  ردیااده اساات. در     

ادجااام  رفاات  سااومیوان و    تاااز یبااهتحقیقاای کااه  
( به این دتیجاه رسایددد کاه سااگتار و     5995هملاران )

یااناگتی فرزداادان بااا اگااتنالت روان ادسااجام گااادواده
در ارتباااط اساات. ایاان   دوقطباایاگااتنالت  ازجملااه

پژوهش به ایان دتیجای مها  دسات یافات کاه ادساجام        
د توادا ر  و کااملش گاادواد ی مای   گادواده  ساز ا

بیناای کنناادز مفیااد دورز عنئاا  گلقاای دوجوادااان پاایش
ا  دوجاوادی دوره بایند. بر کسای پویایده دیسات کاه     

در زداد ی هار فارد اسات.      سااز سردویتیاید مه  و 
سانی  تحاوالت ساریعی را از     در ایان مقطاع   اندوجواد
 و مسائ  و با ندنکجسمی و روادی تجربه میها  جنبه

بلاو،    فارد    باین  رواباط  باا  سااز ار   در مالنتی
پاژوهش حاضار باه     .یاودد مای  مواجه و غیره تحصیلی
واباط باین   آموزش مقابله با اضاطراب و ر  تأثیربررسی 

فاارد  باار پرگایااور  و ادسااجام گااادواده در بااین      
آموزان دگتر دوره متوسطه پرداگتاه اسات و بار    دادش

( تعیاین  9) اردد:  ها  زیار مطارح مای   طب  آن فرضیه
ها  زدد ی )مقابله باا اساترس و   آموزش مهارت تأثیر

آماوزان دگتار   فرد ( بر پرگایاور  داداش  روابط بین
هاا   آماوزش مهاارت   تاأثیر ( تعیاین  5)  دوره متوسطه

فرد ( بر ادسجام زدد ی )مقابله با استرس و روابط بین
 آموزان دگتر دوره متوسطه.گادواده دادش

 روش

  جامعه و نمونه آماری
آزمون و حاضر از دو  تجربی با طرح پیش پژوهش
. جامعه آمار  بایدمیآزمون با  روه کنترل پس

 یهرستان توسطهم دوره دگتر آموزانیام  کلیه دادش
بایند. با در می 09- 09 تحصیلی سال در میاددوآب

 دفر 999درصد تعداد  0/9دظر  رفتن احتمال ریشش 
مدارس مقطع  بین مدرسه صبا و ده ت از دو از

که پیش  ترتی اینبهمتوسطه دگتراده ادتتاب یددد  
آموزادی که دمره از بر شار  دورز آموزیی  دادش

آزمون ادسجام گادواده و دمره باالیی  در 06تر از پایین
یددد و  در آزمون پرگایور  دریافت کرددد  غربال

در دو  روه آزمایش و کنترل  مایته یددد. الزم به 
ذکر است که رضایت آ اهاده هر دو  روه جهت 

 کتبی اگا ید. صورتبهیرکت در پژوهش 

 گیریابزارهای اندازه
آوردن  دستبه  دامه برادر این تحقی  از دو پرسش

 ها  پژوهش استفاده ید.داده

کاه   دامهپرسش این :)AGQ(1نامه پرخاشگری پرسش
ساگته ید  )دق  از  ٧و پر 5توسط باس  9005در سال 

 اسات  ماده ٧9 بر (  ماتم 9٧80سرو قد و دادش پور  

                                                           
1. Aggression questionnaire  
2. Buss  
3. Perry 
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 ماده   هات9گا  عام  به مربوط آن ماده که  هارده
مربوط  دیش آن ماده و هات 5تهاج  عام  به مربوط آن
 جااشء دامااهپرسااش ایاان .اساات ٧تااوز کینااه عاماا بااه 

 منظاور باه و  یاود مای  یاناگته   کاغاا ماداد   ابشارها 
 یااده ساگتارساااز  افااراد پرگایااور  میااشان بررساای
 کااربرد  یشد و تحقیقاتی ها  بامینیموقعیت در که است

 هاار   از یلای  ها باه دامه آزموددیدارد. در این پرسش
 پاسا   و همیااه   اوقاات    اهیددرتبه ش هر  ینه ش
 ترتیا   باه  مااکور    شینه 4 از یخ هر . برا دهندمی

 مااده  جاشء  باه  .یودمی  رفته دظر در 4  ٧  5  9مقادیر
 در  ااار  دماره  و جهت دارد منفی عاطفی بار که 98
 صافر  از داماه پرساش  این کلی دمره است  معلوس آن
 افراد  .آیدمی ستدبه هاساال دمرات جمع و با 09تا 
اسات    کمتار  میاادوین  از مقیااس  یان در ا آدها دمره که

دایت. ضارای  بازآزماایی    گواهند پایین پرگایور 
 هاا در دو دوبات  هاا  آزماون  باین دماره   آماده دستبه

هااا باارا  کاا  آزمااوددی  )آزمااون  آزمااون مجاادد( 
)09=(Nآزمااااااوددی   ( 48هااااااا  دگتاااااار=N و )

  64/9  79/9یاا ( بااه ترتN=٧8هااا  پساار )آزمااوددی
)همساادی   بوده است. ضارای  آمفاا  کرودباا     70/9

بارا     874/9 هاا برابار باا   برا  ک  آزماوددی  درودی(
ها  برا  آزموددی و 86/9ها  دگتر برابر با آزموددی

 بوده است. 80/9پسر برابر با 

 ادساجام  سانجش  منظاور باه  :خجانواه   آزمون انسجاا  
یود. این می استفاده گادواده ادسجام مقیاس از گادواده
بر اسااس مباادی دظار  ادساجام گاادواده باا        که مقیاس

توسط رضاویه و  ( 9000) امهام از مدل ترکیبی اومسون
هاا   و ویاه  است ساال 58 ساسادی ساگته ید  دارا 

 باه  اداد. یاده  میلارت طراحای   طیاد  صورتبه آن دیش
بااه و   یااردماای تعلاا  0 دمااره (مااوافق  کااامنً)  شینااه
 دماره  کاه  (متامف  کامنً) تا ترتی  بها  دیور ه شینه

                                                           
1. Anger 
2. Physical aggression (invasion) 
3. Hostility 

 قاباا  دمااره حااداکثر .یاباادماای  یاارد  ادامااهماای را 9
 .بایاد مای  58 حاداق   و 949 مقیااس  ایان  در اکتساب
دمارات   بااال   درصاد  09پاژوهش    یان در اهمچناین  

 پاایین  ادساجام  ساطح  عناوان  تحات  (06باالتر از دمره )
و ساامادی   یهرضاو  تحقیقااتی  مطامعاه  اداد. یده تعرید

عماا   8 اساااس باار مقیاااس ایاان بااا رابطااه در (9٧70)
تعاماا   ملااان    پاادر  مااادر  ماادت   بااا همبسااتوی)

 و رابطاه  زدایویی عاطفی  روابط  یر   ارتباطتصمی 
 بارا   مقیااس  این کفایت از حاکی (فرزددان با وامدین
بااود. در پااژوهش  واماادین بااا فاارد همبسااتوی ارزیااابی

 و پایاایی  09/9مقیااس   کا   بارا   آمفا سامادی ضری 
  ناین در است. ه  یده  شارش70/9مقیاس  ک  برا 
 یاد  ضاری    ادجام سامادی یلهوسبه که دیور  بررسی
کرودباا    آمفاا   ضاری   80/9مقیاس  درودی همسادی

 89/9دیااش  بازآزمااایی روش بااا پایااایی و ضااری  70/9
 ضاری     دیاش  کرباسی پژوهش است. در یده  شارش
 کاه   ردیاد  محاسابه  مقیااس  این برا   کرودبا آمفا 
 دو و بارا   09/9مقیااس برابار باا    کا   بارا   آن مقدار
 .باود  86/9پدر برابر با  با و ادسجام مادر با ادسجام عام 

 بازآزماایی  روش به مقیاس این پایایی همچنین ضری 
 با) 84/9دفر برابر  58 بر رو  هفته یخ زمادی فاصله با

 پاادر بااا ادسااجام باارا ( P > 99/9دار  معناای سااطح
آمد. در این مطامعه  ابتادا دموداه باه دو  اروه      دستبه

مورد و یاهد تقسی  ید و افاراد هار دو  اروه مقیااس     
( را AGQداماه پرگایاور  )  ادسجام گادواده و پرسش

 6تلمی  کرددد. سپس افراد  روه آزماایش باه مادت    
ها  شا  تحت آموزدقیقه 09  جلسه 95هفته و طی 

ها  بین فرد  قارار  رفتناد.   ه با استرس و مهارتمقابل
افااراد هاار دو  ااروه مجاادداً   پااس از طاای ایاان ماادت

داماه پرگایاور  و مقیااس گاادواده را تلمیا       پرسش
هاا  شاین آماوز  تأثیردموددد و دهایتاً  برا  پی بردن به 

آموزان  دو  روه با استفاده از آزماون تحلیا    بر دادش
قرار  رفتند. اطنعاات پاس    کوواریادس مورد مقایسه



 01    1131 پاییز ،1، شماره 1شناسی تربیتی، سال های کاربردی در رواناران، پژوهشیوسفی و همک

ماورد   SPSSافاشار آماار    درم یلهوسبهآور   از جمع
تحلی  قرار  رفات و در تحلیا  توصایفی از فراوادای      
ادحراف استاددارد و میادوین و در تحلیا  اساتنباطی از   

  استفاده یددد. 9 تحلی  کوواریادس  ند متغیر

 هایافته
صایفی ایان   هاا  تو آمااره  9در این بتش و در جدول 

میااادوین و ادحااراف اسااتاددارد دماارات  مادناادپااژوهش 
آماوزان دگتار دوره   آزماون داداش  آزمون و پاس پیش

 متوسطه ارائه یده است.

آزمون و میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش  -1جدول 
 آزمون پرخاشگری و انسجام خانواده در دو گروه کنترل و آزمایشپس
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 پرخاشگری
 646/4 560/06 05 آزمونپیش

 676/7 661/06 05 آزمونپس

 انسجام خانواده
 311/6 644/55 05 آزمونپیش

 151/3 564/55 05 آزمونپس
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وه 
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 پرخاشگری
 006/7 605/04 05 آزمونپیش

 460/7 450/11 05 آزمونپس

 انسجام خانواده
 344/1 551/57 05 آزمونپیش

 761/1 66/156 05 آزمونپس

آماده اسات  در  اروه     9که در جدول  طورهمان
کنتااارل  میاااادوین و ادحاااراف اساااتاددارد دمااارات     

آزماون باه ترتیا     آماوزان در پایش  پرگایور  دادش
آزماون باه ترتیا     و در پاس  546/4و  860/06برابر با 

و ادحاااراف و میاااادوین  675/7و  659/06برابااار باااا  
اساااتاددارد دمااارات ادساااجام گاااادواد ی آدهاااا در     

و در  990/6و  644/89آزمون به ترتیا  برابار باا    پیش
 دستبه ٧8٧/0و  864/89آزمون به ترتی  برابر با پس

آمد. همچنین در  روه آزمایاای میاادوین و ادحاراف    

                                                           
1.  Multi-variate analysis of covariance 

هاااا در اساااتاددارد دمااارات پرگایاااور  آزماااوددی  
و در  005/7و  950/04ا آزمون به ترتیا  برابار با   پیش
و  064/7و  480/٧٧آزمااون بااه ترتیاا  براباار بااا   پااس

میادوین و ادحراف استاددارد دمرات ادسجام گادواد ی 
 440/٧و  998/87آزمون به ترتی  برابر با آدها در پیش
 957/٧و  55/995آزمون باه ترتیا  برابار باا     و در پس

 آمد. دستبه

پااژوهش و بااا توجااه بااه طاارح یاابه آزمایااای ایاان 
آزماون در آن و جهات   آزماون و پاس  استفاده از پیش
ها  مربوط باه  آزمون  برا  تحلی  دادهکنترل اثر پیش

ها  مدل آماار  تحلیا  کوواریاادس    هر یخ از فرضیه
هار   وساق  صاحت اجرا یده است. بنابراین در بررسای  

فرضیه  قبا  از اجارا  تحلیا  کوواریاادس  الزم باود      
واان و بااین متغیاار تصااادفی هااا  ر رساایون  همیاای 

کملاای و متغیاار وابسااته  ارتباااط گطاای وجااود دایااته 
باید. به همین منظور  ابتدا تعاما  باین متغیار تصاادفی     

قارار   موردبررسای کملی و متغیر مستق  در هر فرضیه 
 رفتااه اساات. در فرضاایه اول ایاان پااژوهش  متغیاار     

آماوزان در  تصادفی کملی  دمرات پرگایور  دادش
هااا  متغیاار مسااتق   آمااوزش مهااارت آزمااون؛ پاایش

زداااد ی؛ و متغیااار وابساااته  دمااارات پرگایاااور     
. در فرضایه دوم   بایاد مای آزماون  ها در پسآزموددی

متغیاار تصااادفی کملاای  دماارات ادسااجام گااادواده      
آزمون؛ متغیار مساتق   آماوزش    آموزان در پیشدادش
ها  زداد ی؛ و متغیار وابساته  دمارات ادساجام      مهارت

 .بایدمیآزمون ها در پسددیگادواده آزمو

ها  زدد ی )مقابله باا  آموزش مهارت فرضیه اول:
فااارد ( بااار پرگایاااور    اساااترس و رواباااط باااین 

 دارد. تأثیرآموزان دگتر دوره متوسطه دادش
دار دیست آمار  معنی ازدظرتعام   5مطاب  جدول 

(8٧9/566 =(9 06)F 90/9؛ < P .)فرضاااایه دردتیجااااه  
یااود و بااین ماای تأییاادساایون هااا  ر رهموناای یاای 
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آزماون رابطاه گطای وجاود     آزمون و پسدمرات پیش
تاوان آزماون تحلیا  کوواریاادس را     دارد. بنابراین می

. در ابتادا  بررسای مفروضاه برابار  گطاا       اجرا دمود
هااا  بااا اسااتفاده از آزمااون براباار  گطااا     واریااادس

 تفاااوتداااان داد اجاارا  ردیااد. دتااای   واریااادس مِااو ن
= 009/9)هااا وجااود داادارد  در واریااادس دار یمعناا

(89 0)F 086/9؛ < P). 
کوواریاادس دااان   دتای  تحلیا    ٧براساس جدول 

آزماون  تفااوت   دهد که پس از تعدی  دمرات پیشمی
هاا  دمارات پرگایاور  دو    دار  باین میاادوین  معنی

هاا    روه کنترل و آزمایش پس از آماوزش مهاارت  
( وجااود دارد. F  90/9 > P(07 9)= 940/٧44) زدااد ی

هاا  زداد ی   این بدان معنی است که آموزش مهارت
 مااثر آموزان دگتر دوره متوسطه بر پرگایور  دادش

 ید. تأییدفرضیه اول پژوهش  روینازااست. 

هاا  زداد ی )مقابلاه    آموزش مهارت فرضیه دوم:
( بر میشان ادسجام گاادواده  فرد با استرس و روابط بین

 دارد. تأثیردگتر دوره متوسط آموزان دادش

دار دیسات  آماار  معنای   ازدظار تعام   4جدول در 
(55٧/5٧7 =(9 06)F 90/9؛ < P .)فرضاااایه یجااااهدردت  

یااود و بااین ماای تأییاادهااا  ر رساایون هموناای یاای 
آزماون رابطاه گطای وجاود     آزمون و پسدمرات پیش

 یسار مدارد. بنابراین اجرا  آزمون تحلی  کوواریاادس  
د فرضاایه اول در ابتادا  بررساای مفروضااه  اسات. همادناا 

ها  با استفاده از آزمون برابار   برابر  گطا  واریادس
دااان دارد باه   ن اجرا  ردید. دتاای   و گطا  واریادس مِ

= 099/9)بایاد هاا برابار مای   واریادس دمرات در  اروه

(89 0)F 090/9؛ < P). 
دتاای  تحلیا  کوواریاادس دااان      0بر اسااس جادول   

آزماون  تفااوت   پس از تعادی  دمارات پایش   دهد که می
ها  دمرات ادسجام گاادواد ی دو  دار  بین میادوینمعنی

هاا   پاس از آماوزش مهاارت   آزماایش   روه کنترل و 
( وجااود دارد. F  90/9 > P(07  9)= 500/570زدااد ی )

هاا  زداد ی   این بدان معنی است که آموزش مهارت
گتار دوره  آماوزان د بر میشان ادسجام گادواد ی داداش 

فرضایه دوم پاژوهش دیاش     رویان ازااست.  ماثرمتوسطه 
 ید. تأیید
 

 های زندگی )متغیر مستقل(آزمون پرخاشگری )متغیر تصادفی کمکی( و آموزش مهارتبررسی تعامل بین نمرات پیش  -0جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 550/5 655/115 156/11157 1 156/11157 گروه  
 555/5 510/06 056/1553 1 056/1553 آزمونپیش 
 046/5 515/666 156/3046 1 156/3046 آزمونگروه*پیش 

   777/10 36 675/1414 خطا 
    155 555/661661 کل 
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 ی در دو گروه کنترل و آزمایشآزمون پرخاشگرآزمون و پسهای نمرات پیشنتایج تحلیل کوواریانس میانگین -1جدول 

 ضریب اِتای سهمی داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 

 055/5 551/5 653/05 751/6571 1 751/6571 آزمونپیش 

 741/16611 1 741/16611 گروه 
143/
144 

551/5 635/5 

    046/10 37 031/1447 خطا 

     155 555/661661 کل 

 های زندگی )متغیر مستقل(آزمون انسجام خانواده )متغیر تصادفی کمکی( و آموزش مهارتبررسی تعامل بین نمرات پیش  -0جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر 

 650/5 464/671 011/0704 1 011/0704 گروه  
 555/5 114/165 116/6755 1 116/6755 آزمونپیش 
 033/5 661/617 356/4331 1 356/4331 آزمونگروه*پیش 

   541/61 36 103/6565 خطا 
    155 555/504106 کل 

 آزمون انسجام خانوادگی در دو گروه کنترل و آزمایشآزمون و پسهای نمرات پیشنتایج تحلیل کوواریانس میانگین  -1جدول 

 ضریب اِتای سهمی داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع تغییر

 055/5 551/5 115/146 641/6367 1 641/6367 آزمونپیش 

 635/5 551/5 600/670 165/0747 1 165/0747 گروه 

    555/65 37 107/6560 خطا 

     155 555/504106 کل 

 

 گیریبحث و نتیجه
آمااوزش  تااأثیرف بررساای ایاان پااژوهش کااه بااا هااد  

ها  زداد ی )مقابلاه باا اساترس و رواباط باین       مهارت
آماوزان  پرگایور  و ادسجام گادواده دادشفرد ( بر 

دگتاار دوره متوسااطه ادجااام  رفاات  داااان داد کااه     
هاااا  زداااد ی بااار پرگایاااور   آماااوزش مهاااارت

است. این یافتاه   ماثرآموزان دگتر دوره متوسطه دادش
در تحقیقاات متعادد  همساو     آماده دسات باه با دتاای   

( 9٧80قربان ییرود  و هملارادش ) ازجملهباید؛ می
آماوزان  که پژوهش کاامنً مااابهی را بار رو  داداش    

هاا  ماا باا دتاای       ناین  یافتاه  دگتر اجرا کردداد. ها   
در مطامعاای هنرمنااد   راودااد و ارضاای  آماادهدسااتبااه
بایااد. آدهااا پژوهااای را باار رو   ( همسااو ماای9٧88)

اجارا کردداد و دریافتناد کاه آماوزش       یاهدا ن همسرا
توادااد منجاار بااه کاااهش   هااا  زدااد ی ماای مهااارت

( دیش 9٧88پرگایور  یود. گلیفه سلطادی و کاملار )
  و اکبار  و هملااران   پشیالان دددانبا پژوهش رو  

هاایی مااابه   ( با مطامعه بر رو  زددادیان به یافتاه 5999)
می ایان دتیجااه  دتاای  ماا دسات یافتنااد. در تبیاین احتماا     

هاا  رواباط باین    توان  فت کاه آماوزش مهاارت   می
ماد  آفرد  به دوجوادان  از طری  افشایش رفتارها  کار

کفایات  و بای  داکارآمدو باکفایت و کاهش رفتارها  
( و 9٧09)اسماعیلی  کندتر   عسالر  و هملااران    

ها  برقرار  ارتباط باا  از طری  بهبود ییوه یطورکلبه
( و ارتقااااا  9٧88ر  برملااااوهی  دیوااااران )امیاااا 

اجتمااعی )حقیقای و هملااران      -هاا  روادای  توادایی
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یود دوجوادان باا برقارار  ارتباطاات    (  سب  می9٧80
تار باا وامادین و    مثبت  کارآمدتر  محترماده و دشدیاخ 

همساالن گود و دیور افراد؛ به سرزدد ی  ساز ار   
ایان   باالتر  دسات یابناد و   دفسعشتو  دفساعتمادبه
گاود  دوبااره باه بهباود بیااتر رواباط و        دوباه بهامر دیش 

 ردد. بنابراین  باودن  رفتارها  اجتما  پسند منتهی می
تلااادش ا  موجاا  کاااهش تاانش    رگااه یندر  ناا
 یطاااورکلباااه  رفتارهاااا  متااارب  گاااان و   ااار

 ناین آماوزش    اردد. ها   پرگایور  دوجواداان مای  
یجااد تواداایی   مدیریت استرس به دوجوادان  از طریا  ا 

ساااز ار  بااا اسااترس بااه هنوااام برگااورد بااا موادااع و  
مالنت معمول دوران دوجوادی و روزمره )اوهیاامبو   

در  یگاوب باه یود مادیریت اساترس   (  باعظ می5994
( و 9٧88فرد دهادینه یود )گلیفاه سالطادی و کاملاار     

میاشان اساترس و اضاطراب را کمتار و در حاد طبیعاای      
؛ علیلو به دقا  از هاراز     9٧86ی  تجربه کنند )کاویاد

(. ایان امار دیاش    9٧88؛ گلیفه سلطادی و کاملاار   9٧84
یود که دوجوادان  بهتر مواداع و  گود  عاملی می دوبهبه

زا را کناار زدناد  بهتار از    مالنت ماوقعیتی و اساترس  
 یات دردهاها  حمایتی جامعاه اساتفاده کنناد و    سیست 

گایور  و رفتارهاا   کمتر با داکامی و متعاق  آن  پر
رو یودد. که ایان دیاش رواباط باین     مترب و گان روبه

 نین  اروه  فرد  دوجوادان با اع ا گادواده گود و ه 
 دهد.  همساالدش را بهبود می

کاه آماوزش    آن استدومین یافتی پژوهش حاضر 
هااا  زدااد ی باار میااشان ادسااجام گااادواد ی   مهااارت
ت. این یافتاه  اس ماثرآموزان دگتر دوره متوسطه دادش

از مطامعاای ماسساای تحقیقاااتی  آماادهدسااتبااهبااا دتااای  
strengthening families  همسااااویی دارد. آدهااااا

ا  را باااار رو  کودکااااان و   آزمااااایش  سااااترده 
هایااان ادجاام دادداد و دریافتناد کاه آماوزش       گادواده
تواداد منجاار بااه  هااا  زداد ی و اجتماااعی ماای مهاارت 

ارتباطات باین اع اا    افشایش ادسجام گادواده و بهبود 
هااا یااود. باارا  تبیااین احتمااامی ایاان دتیجااه    گااادواده
که در تبیین دتیجاه اول پاژوهش  فتاه یاد       طورهمان

آموزش مقابلاه باا اساترس در کناار آماوزش مهاارت       
روابط بین فرد   باعظ ایجاد تعاملی مثبت  صامیمی   
متقاب  و اثربتش باین افاراد گاادواده در محیطای کا       

احسااس   ساو یخکه این موضو  دیش از   رددتنش می
همبسااتوی  پیودااد و تعهااد عاااطفی بااین اع ااا  یااخ 

( و همچناین وقات   9000گادواده دسبت به ه  )امسون  
 اایتن و با ه  بودن در بین اع اء گادواده )مینوارن   

( را باااه هماااراه دارد و از ساااو  دیوااار ساااب   599٧
هاا  حماایتی در درون گاادواده     یر  سارویس یل 
وجاود   رویان ازا(. 5999یود )راجومتون و راوادارا   می

 نااین یاارایطی در درون هاار گااادواده  بااه امووهااا    
یاود. باه قاول    در آن گادواده منجار مای   ماثرارتباطی 
  ارتباطاااات (5996باااار و اومودیروجاااوآروا ) آساااودی

اثربتش در گاادواده دیاش  یاامودز ادساجام و ثباات آن      
ین در تبیاین ایان    نا گادواده محسوب گواهد ید. ها  

کااه دتااای  برگاای  طااورهمااان  تااوان  فااتیافتااه ماای
( داااان 5990  5و اقبااال  9یاااداو ازجملااه)تحقیقااات 

مثبات   تاأثیر هاا  زداد ی   د  آماوزش مهاارت  نا دهمی
هاا  معنادار  بر افشایش همدمی و سااز ار  آزماوددی  

آموزادی که تحت  نین آموزیای  یخ دادشدارد. بی
بات دایاای از آن را بااه محاایط  قارار  رفتنااد  اثاارات مث 

کنناد. از  گادواده و تعام  با دوستان گود دیش منتق  مای 
آماوزان  آزماون داداش  همین روست کاه دمارات پاس   

بهبود معنادار  در میشان ادساجام گاادوادز آداان دااان     
 متغیرهااا  کنتاارل دهااد. در ایاان پااژوهش املااان ماای

و  اجتمااعی  طبقاه  هاوش   ساطح  دظیر یناگتی جمعیت
. دااد  مقادور  دموده در تأثیر ااروام  مرتبط و ع یرسا

                                                           
1. Yadav 
2. Iqbal  
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 پااژوهش اجاارا  از قباا  دمودااه رواداای ساانمت میااشان
یود در پیانهاد می .دورفت قرار کنترل مورد و بررسی

زماان بار   تحقیقات آینده آموزش مهارت زداد ی ها   
آموزان  اروه آزمایاای دیاش ادجاام     رو  وامدین دادش

 دواده بررسی یوداین آموزش بر رو  گا تأثیر یرد و 
 دظیار  یاناگتی  جمعیات  و در تحقیقات آتی متغیرهاا  

دیااش کنتاارل یااود. ...و اجتماااعی طبقااه هااوش  سااطح

 

 منابع
ها  هیجادی دامناس  دوجوادان در مدارس ها  زدد ی بر کاهش واکنشبررسی تأثیر آموزش مهارت(. 9٧87امین. ) اجلی 

دامی کاریناسی ارید.دادالدز پرستار . داداواه علوم . پایانها  مسلودی سپاهراهنمایی دومتی یلی از یهرک
 اهلل )ع (.بقیی پشیلی

ی اثربتا(. مقایسه 9٧80اسماعیلی  مری .  کندتر   مهرداد.  عسلر   کری .  مومو   حسین؛ و مهدو   سعیده. )
جتماعی بر بهشیستی ها  اساز  در برابر استرس در مقاب  آموزش روابط بین فرد  و مهارتها  ایمنروش
 . 99ا  99(: 99) ٧ ط  جادبازیناگتی فرزددان پسر جادبازان مبتن به استرس پس از سادحه. روان

ها.  لیده ها  زدد ی بر ساز ار  زدایویی زوی(. بررسی تأثیر آموزش مهارت9٧80جنمی  داریوش.  جنمودد  الدن. )
. داداواه بهاتی. پژوهالدز 80اردیبهات  58-50ه در ایران. یناسی گادوادی آسمقاالت دومین کنورز سراسر  

 گادواده
 بر زدد ی ها مهارت آموزش تأثیر (. بررسی9٧80زاده  مهناز. و بایلده  کیومرث. )حقیقی  جمال. موسو   مهرابی

 داداواه یناسی.مجله علوم تربیتی و روانمتوسطه.  مقطع اول سال دگتر آموزاندادش دفسعشت و روادی سنمت
 .78-69(  9)9٧یهید  مران اهواز. 

آموزان دگتر (. بررسی جو عاطفی گادواده با ساز ار  دادش9٧89حقیقی  جمال؛ یلرکن  حسین؛ موسو  یویتر . )
 .998-70   5و9یناسی داداواه یهید  مران. فصلنامی علوم تربیتی و روانپایه سوم اهواز. 

ها  زدد ی و راهبردها  مقابله با فااار روادای بار    (. تأثیرآموزش مهارت9٧86ریته. )گلعتبر   جواد.  عشیشزاده حقیقی  ف
 50-٧7 ( 5یناسی کاربرد . )دادش و پژوهش در روانسنمت روادی داداجویان دگتر. 

هر ی پشیلاندددان(. تأثیر آموزش کنترل استرس بر سنمت روادی 9٧88گلیفه سلطادی  فترامسادات و کاملار  منو هر. )
 .900-966(  ٧) 0 مجلی دددادپشیلی اصفهان.. 87اصفهان در سال 

و  دفسعشتبر  گادوادهیر  پاادعطافبینی کنند ی ادسجام و (. بررسی قدرت پیش9٧80رجایی  اماتر   سهین. )
زاد اسنمی دامه کاریناسی ارید. داداواه  آپایان آموزان دگتر دورز متوسطه یهر ییراز.یادکامی فرزددان در دادش

 مرودیت.
دامی پایان .دوجوادان  یر  هویت درپایر  گادواده بر یل بررسی تأثیر ادسجام و ادعطاف(. 9٧84رزمی  محمدرضا. )

 یناسی تربیتی. داداواه ییراز. کاریناسی ارید. روان
ن دورز تحصیلی متوسطه. آموزاها  زدد ی برا  دادش(. تهیی و تدوین بردامی درسی مهارت9٧84یریفی  حسن پایا. )

 .99-٧4(  95)4. ها  آموزیی دوآورفصلنامی 
  اپ  هارم  تهران. یت دوجوادان در ترب بردامهفوقها  دقش فعامیت(. 9٧77. )اکبریعلیعار  دژاد  

  امووها رابطی (. بررسی9٧09یهرکی ثادو   فریبا.  دویدیان  علی.  ادصار  مقدم  علیرضا.  فرجی یو   مهد . )
 .999-994(  9)9 .گادواده یدرمادروان و مااوره . فصلنامهدوجوادان زدد ی یفیتک بر گادواده ارتباطی
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ی اثربتا(. مقایسی 9٧80د. )محم  صامحی.  دفیسه  مبلغی.  سیدرسول  تودار.  جواد  گلعتبر  . یهره  قربان ییرود 
آموزان دگتر سال اول متوسطه. رگایور  دادشبر ساز ار  و پ مسهلهها  آموزش مهارت ابراز وجود  ح  روش
 7(:90) 0. یناسیها  دو در روانیافته
ها  تازه کنلور  فصلنامه کنس درکنند ان یرکت در استرس کنترل آموزش یاثربتا بررسی(. 9٧86) حسین. کاویادی 
 .69-68 ( 5)0  یناگتی علوم

(. رابطی ادسجام گادواد ی  استقنل گادواده  و ساز ار  با 9٧88)میدادی  مرضیه.  حیدر . علیرضا.  بتتیارپور  سعید. 
پژوهانامه تربیتی داداواه آزاد آموزان دگتر و پسر مقطع راهنمایی یهر اهواز. ساز  تحصیلی در دادشگود داتوان

 . 968-909  56اسنمی بجنورد. 
. ترجمه: فریاد بهار  و فرح سیا. تهران: ادتاارات یماددرگادوادهفنون (. 9٧87مینو ین  ساموادر.  و فیامن  اچ.  ارمش. )

 رید   اپ پنج . 
  اضطراب اجتماعی و دفسعشت(. تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود  9٧89دیسی  عبداملاظ ؛ یهنی یینق  منیجه. )

یناسی داداواه و روان  مجلی علوم تربیتی آموزان پر م طرب اجتماعی دبیرستادی یهر اهوازبهدایت روادی دادش
 .99(  5و 9) 8 -یهید  مران اهواز

. پایر  گادواده بر گودپندارز دوجوادان دگتر و پسر(. بررسی تأثیر ادسجام و ادعطاف9٧84دیخ کردار  محمدعلی. )
 .یناسی تربیتی. داداواه ییرازدامی کاریناسی ارید. روانپایان

 دامییانپا. آموزان دورز متوسطهها  زدد ی بر سنمت روادی دادشزش مهارتبررسی اثربتای آمو(. 9٧84هراز   زمیتا. )
 یناسی داداواه تبریش.یناسی عمومی. دادالدز علوم تربیتی و  روانکاریناسی ارید روان
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