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 چکیده
ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری و رفتارهای  هایمهارتآموزش  تأثیرهدف پژوهش حاضر تعیین 

پژوهش  روش ستان کرج بود.شهر 1منطقه  هایدبیرستانان دختر پایه سوم آموزدانشتکانشی در میان 
و پیگیری )سری زمانی( با گروه کنترل  آزمونپسو  آزمونپیششبه آزمایشی با  طرح، از نوع آزمایشی

 1دخترانه منطقه  هایدبیرستانان دختر پایه سوم آموزدانشبود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
 ایمرحلهتصادفی  صورتبه گیرینمونه مشغول تحصیل بودند. روش 7848شهرستان کرج که در سال 

، شهرستان کرج گانه 72از میان مناطق  ازآنپسمراجعه شد و  وپرورشآموزش. در ابتدا به اداره است
تصادفی معرفی شد. سپس از میان مدارس این منطقه دو دبیرستان  صورتبه( 1 منطقه) منطقه یک

 هایمهارتان پایه سوم پرسشنامه آموزدانشبه  هر یک از مدارس در تصادفی معرفی گردید. صورتبه
نفر از افرادی که باالترین میزان سطح پرخاشگری و  81( داده شد و سپس 7488) ماتسوناجتماعی 

نفره آزمایش و کنترل  79رفتارهای تکانشی را کسب کرده بودند به شکل تصادفی در دو گروه 
و پیگیری با یک بخش از پرسشنامه  آزمونپسو  آزمونپیشدر  کنندگانشرکتجایگزین شدند. 

آزمون  سنجدمیعامل پرخاشگری و رفتارهای تکانشی را  که( 7488) ماتسوناجتماعی  هایمهارت
 آزمایشیبرآورد شد. مداخلة  81/1شدند. پایایی این بخش پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 اجرا شد. ساعته 2، جلسه 1آزمایش به مدت  ارتباطی بین فردی( بر روی گروه هایمهارتآموزش )
یک ماه پس از اجرای ) پیگیریو آزمون  آزمونپساز اتمام برنامة آموزشی از هر دو گروه  پس
از آمار توصیفی و استنباطی  شدهآوریجمع هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه عمل آمد. به( آزمونپس

ارتباطی بین فردی بر  هایمهارتآموزش ، مکرر نشان داد یگیراندازهآزمون تحلیل  نتایج استفاده شد.
 (.P <19/1مثبت و معنادار و پایداری داشته است ) تأثیران آموزدانشپرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 ارتباطی بین فردی هایمهارت، پرخاشگری ،گریرفتارهای تکانش کلیدی: هایواژه

                                                                                                                                        
مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران     -نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتیاین مقاله برگرفته از پایان

 مرکز است.

 (مسئول نویسنده) .تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده شناسیروان رشته دانشیار ehejazi@ut.ac.ir  

 نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو/ ایران ، نروده، رودهن واحد اسالمی آزاد استادیاردانشگاه 
 تهران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، مطالعات برنامه درسی، -کارشناس ارشد علوم تربیتی 
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 همقدم
 خاطر به برقراری ارتباط با دیگران نیاز دارد.انسان موجودی اجتماعی است به همین 

کاملی با کیفیت روابطمان با دیگران دارد. بسیاری از  بستگیهمروان ما  سالمت
سالمتی را میزان برقراری و حفظ روابط و  هایشاخصدانشمندان یکی از 

تا (. در همین راس7887، ؛ احمدوند7889، )شاملو کنندمیبا دیگران ذکر  مساعیتشریک
علل بروز  اندمواجهو متخصصان با آن  معلمان، مسائلی که والدین ترینمهمیکی از 

معتقد است که رفتارهای جامعه  آیزنگ رفتار جامعه پسند در کودکان و نوجوانان است.
همین اساس  بر .شودمیرفاه دیگران انجام  منظوربهپسند اعمال هدفمندی هستند که 

 پرخاشگری پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی است.، سندنقطه مقابل رفتار جامعه پ
و عمل مغرضانه است که هدف آن صدمه زدن به  ضداجتماعیآن دسته از رفتارهای 

. شودمیآنان  مثلبهمقابلهکه باعث اجتناب دیگران یا  استیا سیستم  ءشی، شخص
ور از . منظاندکردهمتخصصان دو نوع پرخاشگری آشکار و ارتباطی را عنوان 

، پرخاشگری آشکار آسیب فیزیکی و عمل عینی و بیرونی پرخاشگری شامل هل دادن
و منظور از پرخاشگری ارتباطی آزار رساندن به  شودمیو فحاشی کالمی  لگدزدن

، دیگران با توسل به ایجاد اختالل در روابط بین فردی افراد است )گراوند و منشئی
ان داده است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر گوناگون نش هایپژوهش(. نتایج 7849
و وضعیت  شوندمیحاکم بر جامعه  هایارزشمرتکب اعمال ناهنجار و مغایر با  عموماً

این اهمیت و آسیبی متقابل که از پرخاشگری به  به دلیل دارند. ترینابسامانتحصیلی 
نوجوانان درمانی مختلفی جهت بهبود کودکان و  هایروش کندمیافراد سرایت 

که آموزش  رسدمی(. به نظر 7849، )گراوند و منشئی شودمیپرخاشگر بکار گرفته 
موجب کاهش پرخاشگری و رفتارهای تکانشی افراد شود  تواندمیارتباطی  هایمهارت

. بنابراین در این فراگرفتارتباطی باید فنون مربوط به آن را  هایمهارتو برای افزایش 
رفتارهای ، ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری هایمهارتموزش پژوهش به اثربخشی آ

 .شودمیتکانشی پرداخته 
صحیح  غیرکالمیکالمی و  هایویژگیتوانایی ابراز ، ارتباطی هایمهارتمنظور از 

است که برای برقرار کردن ارتباط فردی ضروری و نیز باید متناسب با فرهنگ جامعه و 
مهارت ایجاد ، گوش دادن فعاالنه، ه بر خجالتی بودنغلب، موقعیت باشد. ابراز وجود
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 مؤثرمواردی هستند که الزمه فرآیند ارتباطی  ازجمله، روابط مثبت و صمیمانه با دیگران
مناسب برقراری  هایروش(. فراگیری 2119، 7)دووگله و همکاران شوندمیمحسوب 

از ، ارتباطات کارگیریبهفقط یک موضوع درسی نیست. درک و توانایی ، ارتباط
ان یا حتی آموزدانش، مثالعنوانبه است که فرد باید بیاموزد. هاییمهارت ترینمهم

 هایمهارتدانشگاهی از  -دانشجویان باید برای به سرانجام رساندن یک رشته تحصیلی
ارتباطات میان فردی برخوردار  هایمهارتکالس و  اداره، گوش دادن، صحبت کردن

، پاسخ دهند هاپرسشکنند و به  سؤالان باید بتوانند آموزدانشدرس باشند. در کالس 
و معلمان  هاهمکالسیبشناسند و با  را هاواقعیت، درک کنند خوبیبهعقاید دیگران را 
در موفقیت فرد در محل کار و ، تعامل کنند. ارتباط مناسب خوبیبهو استادان خود 

میزان شایستگی و احتمال  غالباً مؤثرباط است. توان برقراری ارت مؤثرنیز ، اجتماع
(. برای 7842، ترجمه اعرابی و ایزدی، 2)برکو و همکاران کندمیموفقیت فرد را تعیین 

لزوم جدیت در گذراندن دوره ارتباطات بین فردی باید گفت که فرد پس از آموختن 
ن از خود و با طرز تلقی دیگرا آوردمیبیشتری به دست  نفساعتمادبه، این مهارت

دیگران را بشنود و با  هایاستدالل تواندمی آسانیبههمچنین ، کنار خواهد آمد ترراحت
شود و توان  مندبهرهدر تعامالت اجتماعی خود  تریمناسباز زبان منطقی  هاآنتجربه 

، ترجمه بهزادی مقدم و همکاران، تفکر انتقادی خویش را وسعت بخشد )هیبلز و ویور
( که به اثربخشی 7847) رضاخانیپژوهش مظاهری و  هاییافتهمین اساس (. بر ه7842

در  فرزند-و کاهش تعارضات والد نفسعزتارتباطی بر افزایش  هایمهارتآموزش 
 هایمهارتپژوهش بیانگر آن بود که آموزش  نتایج، دختران دبیرستانی پرداختند

است. پژوهش  مؤثرد فرزن-و کاهش تعارضات والد نفسعزتارتباطی بر افزایش 
ارتباطی در  هایمهارت( که به اثربخشی آموزش 7849) حسنیو  صادقی، حاتمی

داد که آموزش  نشان، نوجوانان دختر دارای عالئم اختالل سلوک پرداختند تکانش گری
. پژوهش اشرفی و گرددمی تکانش گریارتباطی موجب کاهش عالئم  هایمهارت

ارتباطی بر میزان  هایمهارترسی تأثیر آموزش بر منظوربه( که 7842منجزی )
ان دختر دوره متوسطه انجام شد بیانگر آن بود که آموزش آموزدانشپرخاشگری 

                                                                                                                                        
1. Deveugele. M., & et al 

2. Berk. R. M., & et al 
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، ان تأثیر داشته است. پژوهش امینیآموزدانشارتباطی بر میزان پرخاشگری  هایمهارت
زان سالمت ارتباطی بر می هایمهارت( نشان داد که آموزش 7842و سماواتیان ) نوری

( 7842پژوهش آبکنار و همکاران ) دارد. تأثیرعمومی )و ابعاد آن( آموزش دیدگان 
اجتماعی نوجوانان  هایمهارتنشان داد که آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود 

( در 2177مثبت و معناداری داشته است. خدابخشی و همکاران ) تأثیرذهنی  توانکم
مشکالت رفتاری و کیفیت ، ارتباطی هایمهارتزش پژوهش خود با استفاده از آمو

 هاییافتهبهبود بخشیدند. نتایج ، روانی مزمن هایبیماریزندگی را در بیماران مبتال به 
ارتباطی  هایمهارتآموزش  دهدمی( نشان 2178و همکاران ) 7مطالعات مروری بابی

بیمار اثرگذار باشد. کایا  در مدیریت پرخاشگری افراد تواندمی نفساعتمادبهبا افزایش 
اجتماعی  هایمهارتنیمه آزمایشی با آموزش  پژوهش( در یک 2177) 2و بوزلو

یک آموزش جایگزین برای پرخاشگری به این نتیجه رسیدند که این آموزش  عنوانبه
تهاجم بدنی و خصومت و افزایش نمرات کل حل مسائل ، سبب کاهش نمرات خشم

این  ازنظرکنترل خشم در مقایسه با گروه کنترل شد. اجتماعی و افزایش نمرات 
در ایجاد رفتارهای مثبت در میان  تواندمیاجتماعی  هایمهارتان آموزش پژوهشگر

 هامهارتنوجوانان دارای رفتارهای پرخطر استفاده شود. بنابراین الزم است که از این 
تماعی در بیماران اج هایمهارتبرای پیشگیری و کاهش مشکالت رفتاری و بهبود 

نقص در مهارت ، (2111) 8دارای اختالالت روانی استفاده شود. کایدیش و همکاران
 هامهارت. کسب این دانندمیاجتماعی را عامل پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان 

خود با  پژوهشدر  هاآناست.  مؤثربا دیگران  زامشکلدر کاهش تعامالت  مستقیماً
و تعامالت بین فردی  پذیریمسئولیت، همدلی، مؤثرارتباط  مثل هاییمهارتآموزش 

میزان ، درنهایتتوانستند کفایت اجتماعی نوجوانان را در حد زیاد افزایش دهند و 
که  انددادهنشان  ایمطالعه( در 2179) 9کاسته شد. سوین و گاال هاآنپرخاشگری در 

. کنندمیتجربه  بیماراناز طرف کارکنان مراقبت بهداشتی سطح باالیی از پرخاشگری را 
ارتباطی را برای پیشگیری و  هایمهارتآموزش  هایبستهدر پژوهش خود  هاآن

 هایمهارتند که نشان داده شد تعلیم و آموزش کردرسیدگی به این موضوع فراهم 
                                                                                                                                        
1. Baby. M., & et al 

2. Kaya. F., & Buzlu S. 

3. Kadish, T. E., & et al 
4. Swain, N., & Gale, Ch. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941716301108#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941716301108#!
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و همچنین کاهش در اضطراب و  استارتباطی بر تجربه افراد از پرخاشگری اثرگذار 
نقل از  7یدیدیا و همکاران واقع شده است. مؤثرالمت عمومی روانی نیز افزایش در س

اثر برنامه آموزش ارتباطی را در سه دانشگاه بررسی کردند ، (2119و همکاران ) 2کورتز
 هایمهارتکامالً محسوسی باعث بهبود  طوربهو گزارش دادند که برنامه آموزشی 

با  مؤثربا یادگیری ارتباط  دیگرعبارتهبشد.  التحصیلفارغارتباطی در دانشجویان 
پرخاشگری  ازجملهمیزان مشکالت رفتاری ، نفساعتمادبهدیگران و افزایش سطح 

اجتماعی و  هایمهارتآموزش ، (2119) 8. الکس نین و الکس نینیابدمیکاهش 
و کسانی که تحت آموزش  دانندمی مؤثرارتباطی را در مشکالت یادگیری و رفتاری 

رفتاری و نیز پیشرفت  ازلحاظ، ارتباطی و ابراز وجود قرار گرفتند، اجتماعی هایمهارت
( دریافتند که 2177) 9یونگ کیم و همکارانش تحصیلی موفقیت بهتری کسب کردند.

آموزشی والدین در کاهش پرخاشگری  هایبرنامهاجتماعی و  هایمهارتآموزش 
نسبت به دیگران و ، ری نسبت به خوددر زمینه پرخاشگ ویژهبه دبستانیپیشکودکان 

فرد نیازمند آموزش  هاتواناییکسب این  است. بنابراین برای تأثیرگذاروسایل بازی 
محتوای مطالب  ارائهو نوآوری این پژوهش تدوین بسته آموزشی است که برای  است

و استفاده از منابع گوناگون یک الگوی مشخصی جهت آموزش  آوریجمعآموزشی با 
تا بتواند موجب  شودمیان در نظر گرفته آموزدانشارتباطی بین فردی برای  هایرتمها

این پژوهش  هاییافتهرفتارهای تکانشی آنان شود. بدین ترتیب ، کاهش پرخاشگری
ارتباطی بین فردی بر  هایمهارتدانش و آموزش  تأثیراز بعد نظری بدنه  تواندمی

را توسعه دهد و همچنین از بعد  شگریپرخا، کاهش یا حذف رفتارهای تکانشی
تمامی برنامه ریزان  مورداستفاده وپرورشآموزشدر عرصه نظام  تواندمیکاربردی 

معلمان و ، طراحان آموزشی و متولیان امر تعلیم و تربیت و همچنین مدیران، درسی
 قرار گیرد. موردتوجهمربیان 

ارتباطی  هایمهارتیا آموزش مطرح است که آ سؤالاین ، بیان شد آنچهبا توجه به 
ان دبیرستانی را کاهش آموزدانشبین فردی میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 ؟ دهدمی
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 روش 

و  آزمونپس -آزمونپیششبه آزمایشی با  طرح، این پژوهش از نوع روش آزمایشی
ان وزآمدانشپیگیری با گروه کنترل و انتساب تصادفی بهره گرفته است. جامعه آماری 

بودند. روش  7848 در سالشهرستان کرج  1منطقه  هایدبیرستاندختر پایه سوم 
مراجعه  وپرورشآموزش. در ابتدا به اداره است ایمرحلهتصادفی  صورتبه گیرینمونه

 صورتبه( 1 منطقهیک منطقه )، شهرستان کرج گانه 72از میان مناطق  ازآنپسشد و 
تصادفی  صورتبهمدارس این منطقه دو دبیرستان  تصادفی معرفی شد. سپس از میان

 هایمهارتان پایه سوم پرسشنامه آموزدانشمعرفی گردید. در هر یک از مدارس به 
هایی که در پرسشنامه نمره باالیی از ( داده شد و سپس آن7488اجتماعی ماتسون )

ی و کنترل عامل پرخاشگری و رفتارهای تکانشی کسب کرده بودند در دو گروه آزمایش
 تصادفی جایگزین شدند. صورتبهنفر(  79)هر گروه 
اجتماعی ماتسون  هایمهارتدر این پژوهش پرسشنامه  شدهبکار گرفتهابزار 

عامل پرخاشگری و ، عامل است که از بین عوامل آن 9و  سؤال 97( بود دارای 7488)
ده که آزمودنی رفتارهای تکانشی انتخاب شد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بو

میزان موافقت و مخالفت خود را با هر یک از  ایدرجه 9باید در یک مقیاس لیکرتی 
شماره  سؤاالتو  شودمیسنجیده  7-9 گذارینمره. و با کندعبارات مقیاس مشخص 

شد. روایی یا اعتبار  گذارینمرهمعکوس  صورتبه 99و  99، 92، 91، 94، 91الی  74
( بررسی شد و نتیجه آن نشان داده 7887یوسفی و همکاران ) پرسشنامه توسط پژوهش
ی برخوردار است. پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد قبولقابلشد که از روایی افتراقی 

این پژوهش به  در محاسبه شد. 87/1آلفای کرونباخ  گیریاندازهآن با استفاده از روش 
از  مجدداًاجتماعی اعتبار پرسشنامه  هایمهارتعلت جدا کردن یک عامل از پرسشنامه 

گزارش شد که نشانه همسانی درونی این پرسشنامه  81/1طریق ضریب آلفای کرونباخ 
 است.

و  آزمونپیشروش اجرا در این پژوهش به این صورت بود که پس از برگزاری 
گروه آزمایش تحت ، در دو گروه کنترل و آزمایش هاآزمودنیجایگزینی تصادفی 

ارتباطی قرار گرفتند. بسته آموزشی با استفاده از مقاالت و کتب  هایمهارتآموزش 
(؛ 7842فرهنگی ) ویژهبه، ارتباطی بین فردی هایمهارتمتعدد در زمینه آموزش 
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 هایمهارت»( تهیه شد. روش اجرای برنامه آموزش 7449ساندرز و دیسکون )، هارجی
دستور جلسات معین و از پیش  با ،ساعته 2جلسه  1در قالب « ارتباطی بین فردی

برای گروه آزمایش به اجرا درآمد. در پایان هر جلسه آموزشی پس از ، شدهتعیین
تکالیفی برای تعمیم در منزل تعیین  شدهآموختهمطالب در راستای مهارت  بندیجمع

 :است. محتوای جلسات آموزشی به شرح جدول ذیل شدمی

 امه آموزشیبرن از محتوای ایخالصه .1جدول 

 شرح جلسه جلسه

جلسه 
 اول

هـای  مهـارت  *معرفی و آشنایی با اعضای گروه، تشریح اهداف برگزاری، ضرورت آمـوزش 
 ارتباطی بین فردی و تعیین وظایف کلی اعضای گروه تا پایان جلسات.

 های ارتباطی و موانع ارتباط مؤثر.های مرتبط با مهارت*آشنایی با مفاهیم و مؤلفه

جلسه 
 ومد

 های رفتاری آن.، ویژگی«مهارت گوش دادن فعاالنه» * آشنایی با مفهوم

جلسه 
 سوم

 و تفسیر آن در ارتباط غیرکالمی.« زبان غیرکالمی» * آشنایی با مفهوم
 و اهمیت و نقش آن در روابط بین فردی.« همدلی» *آشنایی با مفهوم

جلسه 
 چهارم

 د و کارکردهای آن.فوای «ابراز وجود» *آشنایی با مفهوم مهارت
 پذیر.های رفتار جرات ورزانه و آموزش پاسخ قاطع اما انعطاف*معرفی شیوه

جلسه 
 پنجم

 عنوان بخشی از مهارت جرات ورزی.* ادامه تکمیل مهارت ابراز وجود و بیان احساسات به
 گفتن و اهمیت آن در روابط بین فردی. «نه»*پرورش قدرت 

جلسه 
 ششم

 های آن.و شیوه« بازخورد» *آشنایی با مهارت
و نقـش آن در بهبـود روابـط بـین      «قدرشناسـی » و مفهوم «حسن جویی» *آشنایی با مهارت

 فردی.

جلسه 
 هفتم

 در روابط بین فردی و ارتباطات مؤثرتر «احترامات» و «روییخوش» *آشنایی با اهمیت نقش
 *مروری بر کلیه جلسات. 

 آزمون برای دو روز بعد.ی و تعیین تاریخ پسها و خداحافظ*تشویق به ادامه تمرین

تکالیف اعضای گروه بررسی و ، که در ابتدای هر جلسه آموزشی استالزم به ذکر 
آنان پیرامون مباحث و  هایپرسشان و پاسخ به آموزدانشسپس درخواست بازخورد از 

م و تحکی میسرترآموزش  منظوربهو همچنین  گرفتمیصورت  شدهانجامتکالیف 
ان داوطلب آموزدانشنمایشی توسط مربی و  صورتبه هامهارتهریک از ، یادگیری

اجرا شد و بعد از یک ماه  آزمونپس. پس از پایان جلسات آموزشی گردیدمیاجرا 
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مورد  آمدهدستبه هایدادهآزمون پیگیری در هر دو گروه اجرا شد. سپس 
 قرار گرفت. وتحلیلتجزیه

 هایافته
انحراف معیار و تعداد ، میانگین مانند، آماری هایشاخصتوصیفی شامل  هاییافته

 ارائه شده است. 2در جدول  موردمطالعهنمونه برای متغیر  هایآزمودنی

 آزمایش و کنترل  یهاگروه هاییآزمودن یهانمرهتوصیفی  یهاشاخص .2جدول 

 در متغیر پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

 کجی کشیدگی انحراف معیار گینمیان گروه آزمون متغیر

پرخاشگری و رفتارهای 
 تکانشی

 آزمونپیش
 94/1 -17/1 12/8 11/29 آزمایش

 44/1 97/1 21/8 81/29 کنترل

 آزمونپس
 47/1 74/1 77/7 81/77 آزمایش

 19/7 91/7 72/71 91/29 کنترل

 پیگیری
 99/1 88/1 27/7 21/71 آزمایش

 21/7 28/7 48/7 11/28 کنترل

 ماخلی و آزمون تعقیبی بونفرونی ، لوین، اسمیرنوف -کولموگروف هایآزموننتایج  .3جدول 

 در متغیرهای پژوهش

 آزمون متغیر نام آزمون
 آزمون 

 اسمیرنوف -کولموگروف
 سطح معناداری

 -آزمون کولموگروف
 اسمیرنوف

 )بررسی نرمال بودن(

پرخاشگری و 
 رفتارهای تکانشی

 11/1 79/1 آزمونپیش
 17/1 78/1 آزمونپس

 199/1 77/1 پیگیری
 

 سطح معناداری آزمون )لوین( گروه آزمون متغیر نام آزمون

 آزمون لوین
بررسی )

همگنی 
 ها(یانسوار

پرخاشگری و 
 رفتارهای تکانشی

 آزمونپیش
 آزمایش
 کنترل

117/1 418/1 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

82/7 781/1 

 پیگیری
 آزمایش
 کنترل

884/1 988/1 
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 نام آزمون
اثر آموزش آزمون 

 ماخلی
خی دو 
 تقریبی

 درجه
 آزادی

سطح 
 معناداری

 اپسیلون

 آزمون ماخلی
 )آزمودن فرض

 کرویّت(
998/1 17/27 2 117/1 

Huynh-
Feldt 

74/1 

 

 آزمون تعقیبی بونفرونی
 ها(دوی میانگین)مقایسه دوبه

 سطح معناداری T حراف معیاران هانیانگیمتفاوت  درجه آزادی

 117/1 11/8 97/9 17/8 24 آزمونپس -آزمونپیش
 117/1 11/9 29/9 81/9 24 پیگیری -آزمونپیش
 887/1 -77/1 87/7 18/7 24 پیگیری -آزمونپس

که واریانس متغیر  دهدمیول باال نتایج آزمون لوین نشان ابا توجه به جد
زیرا سطح ، آزمایش و کنترل یکسان است هایگروهدر  پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

داری کمتر است. در آزمون ماخلی سطح معنی تربزرگ 19/1از  شدهمحاسبه داریمعنی
مربوطه برآورده نشده و نیاز به اصالح دارد.  فرضپیش دهدمیاست که نشان  19/1از 

زمون پیگیری تفاوت و آ آزمونپس، همچنین با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
 معناداری ندارند.

قبل از آزمایش  هاگروهآمار پارامتریک و نداشتن تفاوت  ایمفروضهبا توجه با تأیید 
 9های مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول گیریاندازهدر این فرضیه نیز از تحلیل 

 .شودمینشان داده  9و 

 هایآزمودناثر عامل درون  .4جدول 

درون 
 هایمودنآز

 درجه آزادی منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

 F مقدار
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 آزمودنی

 81/1 117/1 97/77 4/217 49/882 88/7 اثر آموزش

اثر آموزش و 
 گروه

88/7 18/811 7/222 21/78 117/1 82/1 

    8/77 28/797 17/88 خطا

 144/1 141/1 18/8 89/918 89/918 7 هاگروه

    47/779 79/9771 28 خطا 
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 هایآزمودنبین  اثر عامل .5جدول 

 

منبع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

اندازه 
 اثر

 بین
هاآزمودنی  

 144/1 141/1 18/8 89/918 89/918 7 هاگروه

    47/779 79/9771 28 خطا

 دارمعنیاثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته >p 17/1 و =97/77F دارمقبا توجه به 
ارتباطی بین فردی بر  هایمهارتفرضیه پژوهش مبنی بر اینکه آموزش  یعنی است.

درصد  44ان دختر تأثیر دارد با اطمینان آموزدانشپرخاشگری و رفتارهای تکانشی 
اثر  19/1داری بیشتر از سطح معنیو  =F 18/8. همچنین با توجه به مقدار شودمیتأیید 

درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی  81 آموزشدار نیست. بنابراین اثر گروه معنی
 .کندمیرفتارهای تکانشی را تبیین ، پرخاشگری

 گیرینتیجهبحث و 
ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری  هایمهارتاثربخشی آموزش  منظوربهپژوهش حاضر 

ان دبیرستانی انجام شد. نتایج حاصل از فرضیه آموزدانششی میان و رفتارهای تکان
، ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری هایمهارتپژوهش بیانگر این است که آموزش 

با و پایداری دارد. بنابراین این فرضیه  یرتأثان دبیرستانی آموزدانشرفتارهای تکانشی 
(19/1 p<) گردید. ییدتأ 

حاکی  هایافتهمکرر استفاده شد که  هایگیریاندازهحلیل در این پژوهش از روش ت
و پیگیری بعدی  آزمونپسدر « تکانشی رفتارهای، پرخاشگری» میانگیناز این است که 

مظاهری  هایپژوهش هاییافتهکاهش معناداری یافته است. که این نتایج تا حدودی با 
اشرفی ، (7842ل آبکنار )جلی، (7849صادقی و حسنی )، حاتمی، (7847و رضاخانی )
، ( همخوانی و مطابقت دارد. عالوه بر این2177کایا و بوزلو )، (7842و منجزی )

 هاییمهارتبا آموزش ، (2119الکس نین و الکس نین )، (2111کایدیش و همکاران )
توانستند ، ابراز وجود، و تعامالت بین فردی پذیریمسئولیت، همدلی، مؤثرمثل ارتباط 

منجر به افزایش  درنهایتتماعی نوجوانان را در حد زیاد افزایش دهند و کفایت اج
پرخاشگری در  ازجملهآنان گردید و همچنین میزان مشکالت رفتاری  نفساعتمادبه
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میزان همسویی و همخوانی ، آمدهدستبهکاهش یافت. بنابراین با توجه به نتایج  هاآن
 هایافتهر وجود دارد. در تبیین این مختلف با پژوهش حاض هایپژوهشباالیی بین 

، ترجمه محمدخانی، 7449به این نکته اشاره کرد که با توجه به تعریف کلینه ) توانمی
، که هدف آن داندمیخصمانه  ایشیوه( پرخاشگری را دفاع از حقوق خود به 7889

ز طریق خود را ا هایخواستهگرفتن امتیاز از دیگران است. افراد پرخاشگر نیازها و 
ان رشد نایافته در آموزدانش، . بنابراینکنندمیتوهین و تحقیر دیگران برآورده ، تسلط

آنان در رفتار سازشی به دالیل  هایمحدودیت احتماالًرفتار سازشی مشکل دارند و 
 هایفعالیتنقص در اکتساب یا عملکرد یا عوامل انگیزشی است که ممکن است بر 

، ارتباطی هایمهارتبگذارد. آموزش  تأثیرباطی بین فردی آنان ارت هایمهارتمرتبط با 
ان آموزدانش، دارد مؤثریرفتار و عملکرد فرد و عوامل انگیزشی نقش  چون بر اکتساب

 هاآنو از پیامدهای مخرب رفتارهای سازش نایافتة  کندمیرا به مسیر مناسب هدایت 
، مشابه هایپژوهشبررسی نتایج با توجه به نتایج کلی از این پژوهش و  کاهدمی
ارتباطی بین فردی  هایمهارتکه آموزش  یافتدست گیرینتیجهبه این  توانمی
که این امر در  رفتارهای تکانشی افراد گردد، موجب کاهش پرخاشگری تواندمی

پژوهش امینی و همکاران  هاییافته. که با است تأثیرگذارسالمت روانی افراد نیز 
در این زمینه ، ارتباطی بر سالمت روان هایمهارتآموزش  تأثیری بر مبن، (7842)

هربرت  هاییافتهمطابقت و همسویی نزدیکی دارد. در همین زمینه نتایج این پژوهش با 
، ارتباطی هایمهارتکه در پژوهشی نشان دادند اثربخشی آموزش  (2119و همکاران )

مطابقت دارد. با توجه به تمامی مشابهت و  شودمیباعث کاهش اضطراب اجتماعی 
اذعان داشت که آموزش  توانمی، پژوهش فوق طورهمینو  موردبررسی نتایج

رفتارهای تکانشی نقش بسیار ، ارتباطی بین فردی در کاهش پرخاشگری هایمهارت
رفتارهای ، در کاهش پرخاشگری آنچهکه  شودمی خاطرنشاندارد و  توجهیقابلمهم و 

ارتباطی بین فردی است. که امید  هایمهارتاثر را دارد فراگرفتن  تکانشی بیشترین
یک واحد درسی برای تمامی سنین و مقاطع  عنوانبهاست آموزش این مهارت 

 گردد. اجراقابلتنظیم و ، تحصیلی از سوی برنامه ریزان درسی تدوین
میزان  گیریاندازهبود. برای  گیریاندازهابزار ، پژوهش حاضر هایمحدودیتیکی از 
آموزان فقط از پرسشنامه استفاده گردید و رفتارهای تکانشی دانش، پرخاشگری
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این  گیریاندازه، هستند نشان دهند ازآنچه ترکاملافراد تمایل دارند خود را  کهازآنجایی
آینده از سایر  هایپژوهشدر  شودمیپیشنهاد  بنابراین. کردمیمتغیر را با مشکل مواجه 

، شودمینظیر مصاحبه و ... استفاده گردد. همچنین پیشنهاد  هاداده آوریجمع هایروش
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