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های زندگی به والدین بر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت هدف:

این پژوهش یک مطالعه  روش پژوهش:انجام شد.  آنها فرزندانپرخاشگری و انگیزه تحصیلی 

پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری -نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

با روش نفر  13بود که  تهران شهر 2ساله منطقه  31تا  31 اننوجوان  پژوهش شامل کلیه

 31نفر( و گواه ) 31انتخاب و یکی از والدین آنها در دو گروه آزمایش ) ،گیری در دسترسنمونه

های زندگی منوچهری جلسه تحت آموزش بسته مهارت 33نفر( قرار داده شدند. گروه آزمایش 

( 2333مقیاس خشم نیلسون و همکاران )ابزارهای پژوهش فتند. قرار گر (3131و همکاران )

بود که پس از جمع آوری با استفاده از روش  (3393و پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر )

های نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت ها:یافته های مکرر تحلیل شد.واریانس اندازه

( F ،322/3=P=39/1( و انگیزه تحصیلی )F ،312/3=P=21/1زندگی به والدین بر پرخاشگری )

بدین معنا که  گیری:نتیجهکودکان آنها موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. 

های زندگی به والدین منجر به بهبود پرخاشگری و انگیزه تحصیلی کودکان آموزش مهارت

ه تحصیلی در گروه آزمایش نسبت ب انگیزهبهبود و  کاهش پرخاشگرینتایج حاکی از  گردد.می

های عنوان بخشی از برنامهبه های زندگیمهارتتوان از آموزش بود. در نتیجه می گواهگروه 
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 مقدمه

ای از جمعیت جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند کودکان و نوجوانان قشر عمده

(. از 3131ای دارد )میری، فرخی و کریمیان، ای سالمت کودکان و نوجوانان آن اهمیت ویژهو در هر جامعه

باری را به دنبال داشته باشد، پرخاشگری است تواند اثرات زیانی نوجوانی میجمله عواطفی که در دوره

(. پرخاشگری اختاللی است که در کودکان و نوجوانان 3131آهوانوایی، سنگده و رضایی)رشیدی، خدادادی

ان شیرغحسینی، خورسندیکند و یک مشکل در حال رشد در نوجوانان است )حاجبه صورت مختلف بروز می

دانند که هدف آن اعمال درد ای میعی عمل پرخاشگری را رفتار آگاهانه(. روانشناسان اجتما3136و زندی، 

و رنج جسمانی یا روانی است. خشم و پرخاشگری به صورت پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی، 

ی چیزی حرف زدن، دوری و اجتناب از مسائل و افراد خصومت، مخالفت، انتقاد، احساس رنجش، بارها درباره

آموزان مشکالت (. پرخاشگری برای تعداد زیادی از دانش2336)ژی، چن، لی، ژینگ و ژانگ، شود ابراز می

کند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر ای ایجاد میعدیده

(. 3132زاده، االسالمی، سلیمانی و محرمگذارد )شیخای میعملکرد شغلی و زناشویی آنان تاثیر عمده

های ارتباطی ضعیف، مشکالت جسمانی تشخیص داده نشده، استرس و ناامیدی، الگوبرداری از مهارت

های ها و فیلمرفتارهای توام با پرخاش و خشونت مشاهده شده )دیدن رفتار پدر یا مادر، تماشای کارتون

ید، عدم کنترل احساسات، ترس و آمیز(، جلب توجه دوستان، خانواده یا معلمان، ناامیدی و تردخشونت

توانند به بروز رفتارهای پرخاشگرانه در ها، از جمله عواملی هستند که میدسترسی نداشتن به خواسته

 (. 3136کودکان منجر شوند )احمدی، عصاران، سیدمحرمی و سیدمحرمی، 

 گیرد و در صورتمی از آنجا که پرخاشگری به عنوان واکنشی در برابر فشارهای بیرونی در کودکی شکل

( 3133جشوقانی، یابد )فیروزآبادی و آقاییاصالح نشدن به عنوان عادت رفتاری در بزرگسالی ادامه می

پژوهش در ارتباط با کاهش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، یکی از مهمترین دوران 

های منحصر به فرد خود با مسائل و با ویژگیآموز زندگی هر فرد، دوران تحصیل اوست که در آن هر دانش

آموز ی برخورد مناسب با آنها، موجب سازگاری دانششود و نحوهی تحصیلی مواجه میمشکالت در حیطه

بخت، یاراحمدی، اسدزاده و ارتقای عملکرد تحصیلی و در نهایت، موفقیت نظام آموزشی خواهد شد )ابراهیمی

ی تحصیلی است. وجود انگیزه در طی فرایند خص عملکرد تحصیلی، انگیزه(. مهمترین شا3132و احمدیان، 

یادگیری و آموزش منجر به تسهیل یادگیری، برقرار ارتباط، کاهش اضطراب و ایجاد خالقیت در یادگیری 

ی قوی به افزایش یادگیری (. انگیزه3131زاده و وحیدی، زاده، مهدوی، هشترودیشود )آقاجری، حسینمی

(.  خانواده نخستین مکانی است 2331شود )باباتاند و کامیلو، آموزان منجر میعملکرد علمی بهتر دانشو 

های مختلف جامعه چگونه رفتار کند. ساختار درونی آموزد که در محیطکند و میکه فرد در آن رشد می

گذارد. شواهد اگون تاثیر میگیری رفتار فرد از جهات گونخانواده و نوع روابط والدین و فرزندان بر شکل

های ارتباطی در کاهش سایر مشکالت رفتاری کودکان و پژوهشی متنوعی از بکارگیری آموزش مهارت

 (. 3131کند )رشیدی و همکاران، نوجوانان حمایت می
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های زندگی روبرو شود )شیوندی سازد که به طور موثر با کشمکشفرد را قادر می 3های زندگیآموزش مهارت

ی های زندگی را به سه شاخه، مهارت2(. سازمان بهداشت جهانی3133چلیچه، نفر، حسنوند و موسوی، 

های زندگی (. مهارت2332های شناختی، اجتماعی و هیجانی تقسیم کرده است )دینگرا و چاهان، مهارت

ی اجتماعی استفاده های روانگیرد که برای ارتقای سالمت و با هدف ایجاد تواناییده حوزه را در بر می

، ارتباطات بین 6، مقابله با استرس1، برقراری ارتباط موثر1، همدلی1شود که شامل مهارت خودآگاهیمی

باشد )کومار و ست، می 32و تفکر نقاد 33، تفکر خالق33ها، مقابله با هیجان3مسئله، حل9گیری، تصمیم2فردی

اجتماعی و در نهایت، پیشگیری از -های روانیتواناییهای زندگی، افزایش (. هدف از آموزش مهارت2339

زننده به بهداشت و سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد است )کیا، شعبانی، احقر ایجاد رفتارهای آسیب

های زندگی را یک تغییر رفتار یا رویکرد تحولی رفتار برای ( مهارت2323) 31(. یونیسف3131و مدانلو، 

تواند اعمال های زندگی میها تعریف کرده است. مهارتی دانش، نگرش و مهارتحوزه ایجاد تعادل در سه

شخصی، اعمال مربوط به دیگران و اعمال مربوط به محیط اطراف را به طوری هدایت کند که به سالمت 

. (2331بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر، یعنی آسایش بیشتر جسمانی، روانی و اجتماعی )اوکچ و رول، 

های زندگی بر مشکالت رفتاری همچون پرخاشگری های متعددی در راستای اثربخشی مهارتگرچه پژوهش

های زندگی به والدین و اثربخشی و عملکرد تحصیلی صورت گرفته است اما پژوهشی که در آن آموزش مهارت

رت انجام ت که ضروشمار اسآن بر مشکالت رفتاری و مسائل تحصیلی کودکانشان بررسی شده باشد انگشت

های دهد. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهایی را نشان میچنین پژوهش

زندگی به والدین بر پرخاشگری و انگیزه تحصیلی کودکان آنها بود و پژوهشگر در پی پاسخ به سئواالت 

 پژوهشی زیر بود:

نجر به کاهش پرخاشگری فرزندانشان در مرحله پس آزمون های زندگی به والدین مآیا آموزش مهارت .3

 شود؟و پایداری در مرحله پیگیری می

های زندگی به والدین منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی فرزندانشان در مرحله پس آموزش مهارتآیا  .2

 شود؟آزمون و پایداری در مرحله پیگیری می
 

                                                           
1. life skills 

2. World Health Organization 

3. self-awareness 

4. empathy 

5. effective communication 

6. coping with stress 

7. interpersonal relationship 

8. decision making 

9. problem solving 

10. coping with emotion 

11. creative thinking 

12. critical thinking 

13. United Nations Children`S Fund 
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 پژوهش روش 

پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری -از نوع پیش آزموناین پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی 

باشد که می شهر تهران 2منطقه  ساله 31تا  31 آموزانبود؛ جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

انتخاب و به طور مساوی و  های ورود به پژوهش را داشتندکننده که مالکشرکت 13از بین والدین آنها 

دامنه سنی  های ورود به پژوهش عبارت بود از: مالک های آزمایش و کنترل جایگزین شد.تصادفی در گروه

، عدم ابتال به اختالالت شدید روانشناختی، عدم ی اول دبیرستانسال، مشغول به تحصیل در دوره 31تا  31

ژوهش عبارت بود خروج از پ هایو مالک های زندگی توسط والدین و یا فرزندان آنهای مهارتگذراندن دوره

نشده مانند بیماری، مرگ یکی از بینیاز: غیبت در جلسات، عدم انجام تکالیف، وقوع رویدادهای پیش

 اطرافیان و غیره، ابراز عدم تمایل به همکاری.

 ابزار پژوهش

ماده است که  13ی با این مقیاس نوعی ابزار خودگزارش (:2222. مقیاس خشم نیلسون و همکاران )1

های اجتماعی های مختلفی که موجب بروز خشم و همچنین میزان شدت خشم و مهارتبررسی موقعیتبرای 

 1( تهیه شده است. این پرسشنامه 2333سال توسط نیلسون و همکاران ) 36تا  6در کودکان سنین 

قالب سنجد و در زیرمقیاس ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همساالن و روابط با مراجع قدرت را می

شوم و = واقعا ناراحت می1دهد، = مرا آزار می2کنم، = توجه نمی3شود )گذاری میای نمرهدرجه 1لیکرت 

است. برای بررسی اعتبار  316و حداکثر  13کند ای که آزمودنی کسب میشوم(. حداقل نمره= عصبانی می1

، ثبات درونی 21/3تا  61/3بازآزمایی  نفر اجرا و نتایج ضریب 3631و روایی پرسشنامه این آزمون بر روی 

کوالیی و تقوایی، به دست آمده است )رضایی، خدابخشی 32/3و روایی چهار زیرمقیاس  96/3تا  91/3

3131.) 

( برای سنجش 3393-3393این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر ).پرسشنامه انگیزه تحصیلي. 2

سنجد که یک قطب آن های دوقطبی مییزه را با سوالانگیزش تحصیلی است. مقیاس اصلی هارتر، انگ

یکی از  تواندانگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسوال فقط می

های تحصیلی انگیزه های درونی دالیل بیرونی یا درونی را در بر داشته باشد. از آنجا که در بسیاری موضوع

های معمول درآورند که ( مقیاس هارتر را به شکل مقیاس2331دارند، لپر و همکاران ) و بیرونی هر دو نقش

سوال دارد و پاسخ  11گیرد. این مقیاس هر سوال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نظر می

گذاری نمره( ثبت و 1تا تقریبا همیشه:  3ای لیکرت )هیچوقت: درجه 1ها به هرسوال در یک طیف آزمودنی

( ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی هماهنگی درونی سواالت هر 3133شده است. در پژوهش سلیمانخان )

ها به طور جداگانه محاسبه شده های انگیزش پیشرفت )درونی و بیرونی( کل آزمودنییک از  خرده مقیاس

زه تحصیلی هارتر است. همچنین به های آزمون انگیمقیاسو نتایج نشانگر همسانی درونی بسیار خوب خرده

هفته به پرسشنامه  2آزمودنی در دو مرحله زمانی به مدت  23منظور بررسی اعتبار از نوع پایایی، تعداد 

انگیزش پیشرفت پاسخ دادند. همبستگی بین نمرات حاصل از دو اجرا برای خرده مقیاس انگیزش درونی  
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(12/3=r ،31/3=P ) انگیزش برونیو برای خرده مقیاس (19/3=r ،31/3=P) دست آمد که نشانگر پایایی ه ب

 باشد.آزمون انگیزش پیشرفت هارتر می

های زندگی طبق پروتکل آموزشی منوچهری و برنامه آموزش مهارت های زندگي.. آموزش مهارت3

خالصه محتوای کنندگان در گروه آزمایش اجرا شد که برای شرکت ساعته 2جلسه  ده( در 3131همکاران )

  جلسات در جدول زیر آورده شده است:
 

های زندگيآموزش مهارتخالصه محتوای جلسات  .1جدول   

 توضیحات عنوان مهارت جلسات

های خود، پس از معارفه، ابتدا سواالت خودآگاهی به چه معناست و چه میزان از ویژگی خودآگاهی اول

ای هکنیم، سپس خودآگاهی جسمانی، ویژگیآگاه هستیم را از روش بارش فکری مطرح می

شود، در آخر چرخه فکر، احساس، رفتار و فعالیت مثبت و منفی را توضیح و بحث می

 شود.مربوطه انجام می

حل شود سپس مراابتدا از روش بارش فکری، تعریف ارتباط و لزوم برقراری ارتباط مطرح می ارتباط موثر دوم

ای هدهی توضیح داده و فعالیتگفتگو و خوب گوش دادن و پایانارتباط بین فردی، ادامه 

ی های ارتباطهای ارتباطی و مزایا و معایب هر یک از سبکمربوطه انجام و سپس انواع سبک

 شود.توضیح و بحث می

از روش بارش فکری، سواالت استرس چیست و مدیریت استرس به چه معناست مطرح  مدیریت استرس سوم

زا و عواملی که های استرسس پیامدهای استرس و فعالیت مربوطه و موقعیتشود، سپمی

هایی که خود را آرام های مربوطه انجام و در آخر روشدر ایجاد استرس موثرند و فعالیت

 شود.کنیم توضیح داده می

گیری و تصمیم چهارم

 حل مسئله

ند کچه کمکی به ما می گیریگیری به چه معناست و مهارت تصمیمابتدا سواالت تصمیم

گیری و عملکرد آن توضیح شود و سپس انواع تصمیماز طریق روش بارش فکری مطرح می

های مربوطه شود و فعالیتشود، همچنین تعریف حل مسئله و کاربرد آن مطرح میداده می

شود سپس نگرش نسبت به حل مسئله و کاربرد آن و مراحل حل مسئله توضیح انجام می

 شود.بحث می داده و

اعتماد به نفس و  پنجم

 عزت نفس

سواالت اعتماد به نفس چیست و کسانی که دارای اعتماد به نفس هستند چه خصوصیاتی 

شود. سپس عوامل موثر در ایجاد اعتماد به نفس و دارند از روش بارش فکری مطرح می

شود. در ادامه سواالت های مربوطه انجام میمراحل افزایش اعتماد به نفس توضیح و فعالیت

عزت نفس چیست و عزت نفس با اعتماد به نفس چه تفاوتی دارد از روش بارش فکری 

شود و گیری عزت نفس توضیح داده میشود. سپس انواع عزت نفس و شکلمطرح می

شود و در آخر پرسشنامه عزت نفس در اختیار اعضا گروه قرار های مربوطه انجام میفعالیت

 شود.کمیل و بررسی میگیرد و تمی

قاطعیت و  ششم

 ورزیجرات

ای راتوس به نام مقیاس تایید خویشتن توسط اعضای گروه ماده 13ابتدای جلسه مقیاس 

شود. سپس سواالت قاطعیت به چه معناست و هدف از یادگیری مهارت تکمیل و ارزیابی می

و شخصی در  شود، سپس حقوق فردیقاطعیت چیست، از روش بارش فکری مطرح می

 هایشود و در ادامه نردبان قاطعیت و در آخر تکنیکفردی توضیح داده میارتباطات میان

 شود.های مربوطه انجام میشود و فعالیترفتار قاطعانه مطرح می
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سواالت خشم چیست و عوامل ایجادکننده خشم کدامند، از روش بارش فکری مطرح  مدیریت خشم هفتم

های مختلف های ابراز خشم در سبکهای هیجان خشم، شیوهشود. سپس مولفهمی

 د.شوهای مربوطه انجام میشود و فعالیتهای مهار خشم توضیح داده میارتباطی، تکنیک

ابتدای جلسه از روش بارش فکری، سواالت خلق چیست، هیجان چیست، خلق و هیجان  خلق منفی هشتم

 های خلق منفیشود. سپس عالئم و نشانهبحث میشود و چه تفاوتی با هم دارند، مطرح می

)افسرده(، عوامل ایجادکننده خلق منفی، عواملی که سبب تبدیل شکست به افسردگی 

 .شودهای مربوطه انجام میهای مقابله با خلق منفی توضیح داده و فعالیتشوند و راهمی

تفکر خالق و تفکر  نهم

 نقاد

شود سپس چیست، از روش بارش فکری مطرح میسواالت خالقیت چیست، تفکر خالق 

انواع تفکر و اجزاء آنها، موانع خالقیت و راههای دستیابی به تفکر خالق و مراحل آن توضیح 

شود و در آخر پرسشنامه خالقیت توسط اعضا های مربوطه انجام میشود و فعالیتداده می

 ابتدا از طریق بارش فکریشود. در بخش تفکر نقاد هم ،گروه تکمیل و سپس تفسیر می

شود سپس باورهای سواالت نقد و انتقاد به چه معناست و تفکر نقاد چیست مطرح می

های افراد دارای دهنده تفکر نقاد و در آخر ویژگینادرست در تفکر نقاد، فرایندهای شکل

 شود.های مربوطه انجام میشود و فعالیتتفکر نقاد توضیح داده می

شود. سواالت همدلی چیست، آیا به همدلی نیاز داریم، از روش بارش فکری مطرح می همدلی دهم

های همدلی و ساختار جمالت همدالنه و فواید سپس تفاوت همدلی و همدردی، مولفه

 شود.های مربوطه انجام میشود و فعالیتهمدلی توضیح داده می

 

اجرا شد. ابتدا از  پیام نورپژوهش حاضر پس از موافقت اصولی در معاونت پژوهشی دانشگاه روش اجرا. 

غربالگری  آموزان و انجام فرایند مصاحبه وتهران مجوز بررسی پرونده دانش 2منطقه کز مشاوره امدیر مر

 آزمایش گروه ویبر ر های پژوهش، مداخلههای پژوهشی گرفته شد. پس از انتخاب نمونهجهت انتخاب نمونه

 را خاصی آموزش و برنامه گواه گروه این مدت که در حالی در صورت هفتگی اجرا شد،به جلسه 33 در

روه ها گرو به دلیل مسائل اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که پس از پایان جلسهاز این نکردند؛ دریافت

 آزمایش، درمانی گروه جلسات اتمام از پس بالفاصله .ها نیز تحت مداخله قرار خواهند گرفتآزمایش، آن

 به مربوط اطالعات شد. سپس انجام دو هر مورد در پیگیری مرحله در نیز آن از پس روز 13 و آزمونپس

استفاده از آزمون تحلیل واریانس  آزمایش با و گواه گروه در پیگیری، و آزمونپس آزمون،پیش مرحله سه

 وتحلیل قرار گرفت.تجزیهگیری مکرر مورد اندازه
 

 هایافته

 11/11( و مادران گروه گواه برابر با 11/1) 29/11میانگین و انحراف استاندارد مادران گروه آزمایش برابر با 

شرکت کننده در  فرزندان مادران آموزانمیانگین و انحراف استاندارد سنی دانش( سال بود؛ همچنین 12/1)

( 11/2) 11/31گروه گواه  فرزندان مادران شرکت کننده در آموزانو دانش( 23/2) 22/31گروه آزمایش 

 سال بود. 
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آزمونآزمون و پسو انحراف استاندارد در پیشنمره کل : 2جدول   

آزمونپس پیگیری آزمونپیش   مقیاس گروه 

انحراف 

 معیار

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

 میانگین

19/36  11/323  22/36  3/323  23/31  11/322  پرخاشگری  کنترل 

11/32  31/63  61/32  62/13  22/31  92/311  آزمایش 

26/39  16/23  31/39  33/23  12/31  11/21 انگیزه  کنترل 

23/33 تحصیلی  13/311  12/33  32/311  62/39  31/61  آزمایش 

 
گروه آزمایش و گواه در متغیر نشان از شاخص توصیفی میانگین و انحراف استاندارد دو  2نتایج جدول 

پرخاشگری و انگیزه تحصیلی دارد؛ نتایج گویای بهبود شرایط در نمره پرخاشگری و انگیزه تحصیلی است به 

دهد و در ای که در نمره پس آزمون پرخاشگری کاهش داشته و در مرحله پیگیری نیز پایدار نشان میگونه

دهد ولی در گروه گواه ر مرحله پس آزمون بهبود را نشان مینمره انگیزه تحصیلی نیز در گروه ازمایش د

 شود.تغییر چندانی مشاهده نمی

 
پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .3جدول   

ویلک-شاپیرو گروه متغیر  موخلی آزمون لوین 
Z معناداری F معناداری χ 2

 مقدار
W 
 موخلی

سطح 

 معناداری

33/3 آزمایش پرخاشگری  32/3  69/3  23/3  29/2  96/3  313/3  
32/3 گروه  31/3  

31/3 آزمایش انگیزه تحصیلی  33/3  32/1 39/3  92/1  92/3  312/3  
33/3 گروه  31/3  

 
 و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهدیمنشان  1جدول  نتایج

پرخاشگری و متغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری دهنده نشان نیز لوین نتیجه آزمون

در  عملکرد خانواده و رضایت زناشوییموخلی برای متغیرهای  Wهمچنین آماره  .( استانگیزه تخصیلی

در بین سطوح متغیر وابسته  هاتفاوتکه واریانس  دهدیم. این یافته نشان است داریمعن 31/3سطح 

اصالح  از باید شرایط این در کرویت رعایت نشده است. فرضشیپبنابراین ؛ ی متفاوت استداریمعن صورتبه

 هایآزمودن درون اثرهای آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در بنابراین ؛شود هاوس گیسر استفادهاپسیلن گرین

 .شد استفاده آماره این از پرخاشگری و انگیزه تحصیلیی دو متغیر برا
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مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .4جدول   

ابع تغییراتمن مجموع  اجزاء 

 مجذورات
درجه 

 آزادی
 میانگین

 مجموع

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری
اندازه 

 اثر

مداخله مراحل پرخاشگری  36/122  21/3  16/391 29/2  33/3  33/3  

گروه ×مراحل   22/331  21/3  61/61  93/3  11/3  31/3  

31/193 گروه  3 31/193  21/1  312/3  39/3  

مداخله مراحل انگیزه تحصیلی  13/133  32/3  33/133  93/2  32/3  33/3  

گروه ×مراحل   13/263  32/3  99/261  13/3  21/3  31/3  

62/923 گروه  3 62/923  39/1  322/3  23/3  

 
 پرخاشگریه نمر گیری دردر سه مرحله اندازه آزمایش دهد که تعامل مراحل با گروهنشان می 1نتایج جدول 

(21/1=F ،312/3 =P با اندازه اثر )انگیزه تحصیلیبر نمره  و 39/3 (39/1=F ،322/3 =P با اندازه اثر )23/3 

 مؤثر بوده است.
 

آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشو. نتایج آزمون تعقیبي بنفر5جدول   
های شاخص

 آماری
آزمونپس -آزمونپیش پیگیری -آزمونپیش  پیگیری -آزمونپس   

تفاوت  

 میانگین
انحرا

 ف

 معیار

سطح 

 معناداری
تفاوت 

میانگی

 ن

انحرا

ف 

 معیار

سطح 

معنادار

 ی

تفاوت 

 میانگین
انحراف 

 معیار
سطح 

معنادار

 ی

23/1 پرخاشگری  31/3  333/3  93/1  31/3  333/3  12/3  29/3  91/3  
333/3 16/3 31/1 انگیزه تحصیلی  33/1 21/3 331/3  16/3  23/3  33/3  

 
 پرخاشگری و انگیزه تحصیلینمرات دهد تفاوت میانگین نتایج آزمون بنفرینی نشان می 1در جدول 

(333/3=P) آزمون اما تفاوت میانگین بین پس ؛آزمون و پیگیری معنادار استآزمون با پسبین مراحل پیش

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله و پیگیری در هیچ

 .پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است
 

 گیریبحث و نتیجه
های زندگی به مادران دارای فرزند نوجوان در کاهش پرخاشگری و انگیزه هدف پژوهش حاضر آموزش مهارت

ین های زندگی به والدهمانطور که در نتایج تحلیل به آن اشاره شد، آموزش مهارتتحصیلی فرزندانشان بود. 

در گروه آزمایش موجب کاهش پرخاشگری و بهبود انگیزه تحصیلی کودکان آنها در این گروه شد در حالیکه 

های مرتبطی همچون پژوهش در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد. این یافته از پژوهش با نتایج پژوهش
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های زندگی به والدین بر ی اثربخشی مهارت( در زمینه2339( و مرادعلی عیسی )3139فر و خارائی )غنی

اطی به والدین بر های ارتبی اثربخشی مهارت( در زمینه3131خلق منفی کودکان، رشیدی و همکاران )

های زندگی ی اثربخشی مهارت( در زمینه3136نژاد )پرخاشگری کودکان، پژوهش اکرمی ابرقویی و کجباف

ی ( در زمینه3131و پژوهش زارع، خادمی و یاراحمدیان )  به مادران بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان

 همسوست. های زندگی والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان اثربخشی مهارت

ر کند تا دهای زندگی به والدین کمک میتوان گفت آموزش مهارتاز پژوهش می حاصل یدر تبیین یافته

های حلهای ناپخته، به ابداع و خلق راهارتباط با نوجوان خود، به جای احساس درماندگی و یا بروز واکنش

های نامناسب والد و نوجوان اجتناب کنند ی معیوب تعاملمتفاوت دست بزنند و بتوانند از ورود به چرخه

ا ههایی را به صورت عملی برای شناخت هیجانلذا امکان تقابل و تعامل را به وجود آورده و این ارتباط فرصت

(.  از 3133کند )طارمی، ها برای والدین و فرزندانشان ایجاد میی کنترل آنها بر رفتار و نیز نحوهو تاثیر آن

به  باشد، پس منطقیی الگوگیری و تقلید از والدین به ویژه در محیط خانه میگری نتیجهآنجا که پرخاش

های زندگی با الگوی یادگیری جانشینی به والدین بتوانند از بروز رفتارهای رسد آموزش به مهارتنظر می

 ر ارتباط با والدینپرخاشگرانه جلوگیری و به کاهش این رفتار در نوجوانان بیانجامد، زیرا که نوجوانان د

گیرند )رشیدی و ها به کار میی ارتباط صحیح و موثر را آموخته و آن را در سایر موقعیتخویش نحوه

تواند با غنا بخشیدن به عوامل محافظتی هیجانی و رفتاری های زندگی می(. آموزش مهارت3131همکاران، 

ی را کاهش دهد و در حل مسائل روانشناختی والدین، عوامل خطرساز مرتبط با مشکالت رفتاری و هیجان

های فرزندپروری ها مسائل خانوادگی و شیوهوالدین و درمان و کاهش مشکالت رفتاری فرزندان که علت آن

 (. 3136تجریشی، طهماسبی و بیگلریان، است، موثر واقع شود )گودینی، پورمحمدرضای

 نمهمتری که چرا ساخت، مرتفع را مشکالت از بسیاری نتوامی والدین، به زندگی هایمهارت آموزش طریق از

 از نوالدی برخورداری نتیجه در میگیرد، شکل همساالن گروه با سپس و والدین با ابتدا نوجوان ارتباطات

 در و والدینش با نوجوان سالم ارتباط یتجربه و شده منجر فرزندشان با بهتر ارتباط به زندگی هایمهارت

 ننوجوا مشکالت رفتاری از جمله پرخاشگری کاهش جامعه، افراد با مناسب اجتماعی ارتباط ایجاد آن یادامه

های جسمی، عاطفی و محیط خانواده نخستین محیطی است که توانمندی .داشت خواهد همراه به را

ابطه ر شود و نقشی مهم در تعالی و پیشرفت فرد دارد. با در نظر گرفتنریزی میشخصیتی فرد در آن پی

جربه توانند تی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین روابطی که افراد میفرزندی و شناخت آن به منزله-والد

وانند با تگر در کیفیت عملکردهای تحصیلی فرزندان، والدین میی عاملی موثر و مداخلهکنند و نیز به منزله

رزندان خود ،ضمن تاثیر مثبت در رشد و های زندگی و انتقال آن به فی مهارتکسب دانش در زمینه

 (.3131شخصیت آنان، مشکالت رفتاری و عملکرد تحصیلی فرزندان را بهبود بخشد )زارع و همکاران، 

 از و کرده پیدا خود نوجوان مشکالت به نسبت بهتری فهم باشند، مجهز زندگی هایمهارت به که والدینی

 ،انددیده آموزش را مسئله حل هایروش و هیجان مدیریت موثر، ارتباط همدلی، قبیل از راهبردهایی که آنجا

 نندک مقابله فرزندانشان و خود افسردگی و اضطراب بر توانندمی و شده توانمندتر خود نوجوان با ارتباط در

 اشد. ی تحصیلی و نهایتا عملکرد تحصیلی موثر بتواند بر افزایش انگیزهنمایند که مستقیما می کنترل را آن و
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ی پژوهش ها و محدود بودن نمونهتوان به عدم پیگیری یافتههای این پژوهش میاز جمله محدودیت

دهی نتایج این پژوهش احتیاط شهر تهران( توجه کرد و در تعمیم 2ی منطقه ساله 31تا  31آموزان )دانش

مطالعه و مطالعات مشابه و با توجه به اهمیت سالمت بنیان خانواده، پیشنهاد کرد. با استفاده از نتایج این 

های زندگی فراهم شود از طریق سراهای محله موجود، بسترهای الزم برای ارائه آموزش همگانی مهارتمی

های آموزشی، گامی در جهت هرچه فراگیرتر شدن این مفهوم ها و کارگاهآمده و از طریق برگزاری کالس

ی مشکالت رفتاری همچون پرخاشگری و افزایش انگیزه تحصیلی دهندهاثرگذار بر سالمت خانواده و کاهش

 آموزان برداشته شود.دانش

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ در مورد کنندگانشرکتها، به تکمیل تمامی سؤال کیدتأها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می

 

 سپاسگزاری

 یتمامهمچنین و شهر تهران  مشاوره منطقه دومراکز خدمات روانشناسی و و مدیران از همکاری مسئوالن 

 .شودمی یقدردان و در پژوهش تشکر هکنندشرکتمادران 

 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله نویسندگان، این اظهار بنا بر

 

 عمناب

(. تاثیر آموزش 3131مریم .)زاده، محمد.، و وحیدی، زاده، مینا.، مهدوی، نادر.، هشترودیآقاجری، پروانه.، حسین

نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری، های زندگی بر انگیزه یادگیری )درونی و بیرونی(، عزتمهارت

 22-39(: 2)1آموزش پرستاری، 

(. تدوین مدل سرزندگی 3132اهلل.، یاراحمدی، یحیی.، اسدزاده، حسن.، و احمدیان، حمزه .)بخت، حبیبابراهیمی

گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر، بر اساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهتتحصیلی 

 311-311(: 33) 6راهبردهای شناختی در یادگیری، 

ی پرخاشگری (. تعیین رابطه3136احمدی، زهرا.، عصاران، مهدی.، سیدمحرمی، فاطمه.، و سیدمحرمی، ایمان .)

 311-311(: 1) 1ری در کودکان دبستانی، سالمت روان کودک، ای با میزان امیدواآشکار و رابطه
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های زندگی به مادران بر کاهش (. تاثیر آموزش مهارت3136نژاد، هادی .)اکرمی ابرقویی، طیبه.، و کجباف

ی روانی شناسالمللی فرهنگ آسیبمانده ذهنی در فرهنگ ایرانی، کنفرانس بینمشکالت رفتاری کودک عقب

 و تربیت

های زندگی در (. آموزش مهارت3136شیرغان، محمد.، و زندی، سعید .)سینی، منصوره.، خورسندیححاج

-313(: 13) 33ها: راهبردی ضروری و موثر جهت کاهش پرخاشگری و قلدری، آموزش و ارزشیابی، هنرستان

363 

های شی آموزش مهارت(. اثربخ3131رشیدی، جهانگیر.، خدادادی سنگده، جواد.، و رضایی آهوانویی، محسن .)

یم آموزان پسر دبیرستانی، نسارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش

 12-26(: 2) 1تندرستی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، 

درمانی بر کاهش اضطراب نقاشی(. اثربخشی 3131رضایی، سعید.، خدابخشی کوالیی، آناهیتا.، و تقوایی، داوود .)

-33(: 2) 2سازی شده، پرستاری کودکان، آموزان دبستانی پسر دارای اختالالت برونیو پرخاشگری دانش

33 

های زندگی والدین در کارکرد خانواده (. نقش مهارت3131زارع، اعظم.، خادمی، ملوک.، و یاراحمدیان، نسرین .)

 21و پژوهش،  و عملکرد تحصیلی فرزندان، خانواده

ی (. اثربخشی آموزش حل مسئله3132زاده، هنگامه .)االسالمی، علی.، سلیمانی، اسماعیلی.، و محرمشیخ

 13-21(: 12) 1آموزان زورگو، روانشناسی تربیتی، اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش

(. اثربخشی آموزش 3133علی .)اهلل.، و موسوی، سیدشیوندی چلیچه، کامران.، نفر، زهرا.، حسنوند، فضل

ی بینشاگرد، سرزندگی تحصیلی و خوش-گیری( بر روابط معلمهای زندگی )حل مسئله و تصمیممهارت

 62-12(: 1) 33های کاربردی روانشناختی، آموزان پسر پایه ششم ابتدایی، پژوهشتحصیلی در دانش

 یو برقرار ی)خودآگاه یزندگ یهاآموزش مهارت ی(. اثر بخش3139خدابخش. ) ،ییخارا .،محمد حسن ،فر یغن

وم دانشگاه عل یمجله دانشکده پزشک. ییدانش آموزان دوره دوم ابتدا ییارتباط موثر( بر ابراز وجود و کم رو
 333-31(: 3)62، مشهد یپزشک

دختران خواهی های زندگی به والدین بر خلق منفی و هیجان(. تاثیر آموزش مهارت3133طارمی، شهربانو .)

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیسال. پایان 31تا  31نوجوان 

(. اثربخشی آموزش گروهی همدلی مبتنی بر رویکرد 3133فیروزآبادی، مهشید سادات.، و آقایی جشوقانی، اصغر .)

 12-11(: 2) 33رفتاری، دبستانی، علوم شناختی و رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش-شناختی

(. تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت 3131کیا، سیما.، شعبانی، حسن.، احقر، قدسی.، و مدانلو، معصومه .)

 16-19(: 3) 1آموزان، روان پرستاری، نفس دانش

ثیر تأ (.3136) بیگلریان اکبر. و ،.سیامک ،، طهماسبی.معصومه ،، پورمحمدرضای تجریشی.رحمان ،گودینی

-31( :3) 39 ،توانبخشی، آموزش مدیریت هیجان به مادران بر مشکالت رفتاری فرزندان از دیدگاه والدین

21 

محور بر حلمدار و راه(. مقایسه اثربخشی مشاوره روایت3131میری، انور.، فرخی، نورعلی.، و کریمیان، عدالت .)

 .11-21(: 23) 2درمانی، ، فرهنگ مشاوره و روانی سوم مقطع راهنماییآموزان پایهاختالالت رفتاری دانش
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 3 زند .مادرت تو را وسط تماشای برنامه تلویزیونی دلخواهت برای شام صدا می 1 1 2 3

 2 الستیک دوچرخه ات پنچر است. 1 1 2 3

 1 کنند.و، توجه نمیبردار ،خواهر یا دوستت به ت 1 1 2 3

 1 نامد.فردی شما را ترسو می 1 1 2 3

 1 توانی.تو می خواهی هنر جدیدت را در دوچرخه سواری به کسی نشان بدهی ولی نمی 1 1 2 3

 6 دهد.گیرد، ولی جنسی به تو نمیپولت را به فروشنده می دهی تا جنس بخری؛ پولت را می 1 1 2 3

 2 کند.کسی راه عبور تو را سد می 1 1 2 3

خواهی آنرا بخوری، می بینی آب خواهی بخوری، ولی وقتی می شکالت دلخواهت را می  1 1 2 3

 شده است.

9 

 

 3 خواهند برای تو تنقالت دلخواهت را بخرند.والدینت نمی 1 1 2 3

شوی از دوچرخه ات سوار دوچرخه ات هستی به یک تپه شیب دار می رسی، مجبور می 1 1 2 3

 په را پیاده بروی.پیاده شوی و همه سرباالیی ت

33 

 33 ند تلویزیون تماشا کنند.ی و برادر یا خواهرت می خواهتو باید تکالیفت را انجام ده 1 1 2 3

 32 شود.تو سرگرم بازی هستی و از طرف دیگر کسی مزاحم بازی شما می 1 1 2 3

 31 اندازد. کسی آب دهانش را به سوی تو می 1 1 2 3

 31 افتد.اری و کسی به تو تنه می زند و آن از دست تو میوعده دتو یک تکه کیک برای میان 1 1 2 3

 31 زنند.پدر یا مادرت به توسیلی می 1 1 2 3
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کسی روی صندلی تو در اتوبوس یا سرویس مدرسه آدامس می گذارد و تو روی آن می  1 1 2 3

 نشینی.

36 

ک شوی کت اگر دوباره نزدیک او "تو به یک غریبه در اتوبوس تنه می زنی، او می گوید : 1 1 2 3

 ."می خوری

32 

 39 تو بازی کنی.گذارند را می گیرند و نمی دو بچه بزرگ می آیند و توپت 1 1 2 3

 33 کند.کسی تو را اذیت می 1 1 2 3

 23 کسی سعی می کند که عمداً به تو پشت پا بزند. 1 1 2 3

 23 دهد.ای را در کالس انجام میشاگرد نورچشم معلم کارهای مسخره 1 1 2 3

 22 ازی، حریف تو سعی می کند تقلب کند.در یک ب 1 1 2 3

 21 میز تحریرت می زند و تو کارت را خراب می کنی.عمد به روی کسی از روی  1 1 2 3

 21 دهند. خواهی و آنها جواب رد به تو میاز خواهر یا برادرت چیزی می 1 1 2 3

 21 دوستانت سرگرم یک بازی هستند و اجازه نمی دهند که تو هم بازی کنی. 1 1 2 3

 26 ."ن که به تو گفتمم"کسی بعد از این که کاری خراب شد به تو می گوید :  1 1 2 3

تو کار خاصی را برای دوستت انجام می دهی، در صورتی که او هیچ کاری برای تو انجام  1 1 2 3

 نخواهد داد.

22 

 29 د.کنندوستانت تو را به عنوان آخرین نفر در تیم انتخاب می 1 1 2 3

 23 توانی.دوستت برای عید چیزی که می خواهد را می خرد ولی تو نمی 1 1 2 3

تو اتاقت را تمیز کردی و می خواهی برای بازی کردن بیرون بروی، مادرت می گوید که  1 1 2 3

 جاهای دیگر را نیز باید تمیز کنی.

13 

 13 ن را انجام دهند.موظف بودند که آ ،ید کاری انجام دهی که برادر یا خواهرتتو با 1 1 2 3

 12 ."نه"تو می خواهی با دوستت جایی بروی، اما پدرت بدون هیچ دلیلی می گوید  1 1 2 3

 11 معلمت برای آخر هفته تکالیف زیادی به تو می دهد. 1 1 2 3

 11 فی نیست.گوید که سن تو برای انجام بعضی کارها کاکسی می 1 1 2 3

امه نحالی که شما در حال تماشا کردن یک بر شخصی کانال تلویزیون را عوض می کند در 1 1 2 3

 هستید.

11 

 16 مادرت می گوید که نمی گذارد، تو با یکی از دوستانت بازی کنی. 1 1 2 3

 12 پدرت در حضور افراد دیگر، سر تو داد می زند. 1 1 2 3

عه که مطالتو هیچ تکلیفی را نباید انجام دهی، اما با وجود این مادرت تو را مجبور می کند 1 1 2 3

 کنی.

19 

 33یا  33:13به رختخواب بروی ولی دوستانت می خواهند تا ساعت  3:13تو باید ساعت  1 1 2 3

 بیدار بمانند.

13 

*** 
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 سواالت پرسشنامه

 

1 1 1 2 3 

 در کالس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم . -3 3 2 1 1 1

دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران  -2 3 2 1 1 1

 انجام دهم.

 عالقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم. -1 3 2 1 1 1
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 معلم می خواهد. من برای این درس می خوانم که -1 3 2 1 1 1

 وقتی چیزی را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید. -1 3 2 1 1 1

 دوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیرم -6 3 2 1 1 1

من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد عالقه ام می  -2 3 2 1 1 1

 توانم چیزهایی یاد بگیرم.

وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تالش  -9 3 2 1 1 1

 خودم بفهمم.

 می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم. -3 3 2 1 1 1

 کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم. -33 3 2 1 1 1

 میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند. -33 3 2 1 1 1

 دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم. -32 3 2 1 1 1

 به موضوع آن ها عالقه دارم.برای این مطالب را می خوانم که  -31 3 2 1 1 1

 وقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم. -31 3 2 1 1 1

 تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم. -31 3 2 1 1 1

 روی مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم. - 36 3 2 1 1 1

وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را  -32 3 2 1 1 1

 پیدا کنم.

آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به فکر  -39 3 2 1 1 1

 کردن وادار می کند.

کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم  -33 3 2 1 1 1

 بفهمم پیدا کنم.

اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم تالش می کنم تا خودم آن را حل  -23 3 2 1 1 1

 کنم.

 من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم. -23 3 2 1 1 1

 من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند. -22 3 2 1 1 1

 اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم. -21 3 2 1 1 1

 من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم. -21 3 2 1 1 1

من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهای جدیدتری یاد  -21 3 2 1 1 1

 بگیرم.

 تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم.مایلم  -26 3 2 1 1 1

 دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است. -22 3 2 1 1 1

 کند.دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک  -29 3 2 1 1 1

 به تکالیف دشوار درسی عالقه دارم چون جالب ترند. -23 3 2 1 1 1

 روی مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن ها را حل کنم. -13 3 2 1 1 1

 درس هایی را دوست دارم که یادگیری جواب آن ها نسبتا آسان است. -13 3 2 1 1 1

 .دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد -12 3 2 1 1 1

به کارهای سخت عالقه دارم چون توانایی های خودم را می توانم آزمایش  -11 3 2 1 1 1

 کنم.
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Decreasing Aggression and Improving the Academic 

Motivation in Adolescent Children 
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Abstract                                                                                                               
Aim: The present study aimed to investigate the effectiveness of Life Skills 

Training (LST) for parents in decreasing aggression and improving the 

academic motivation of their children. Method: The present quasi-experimental 

study had a pretest-posttest design with a control group and a follow-up stage. 

The statistical population consisted of all adolescents aged 13 to 15 years in 

District 2 of Tehran, and 30 adolescents were selected using the convenience 

sampling method and one of their parents was assigned to experimental (n=15) 

and control (n=15) groups. The experimental group underwent 10 sessions of 

life skills training package by Manouchehri et al. (2015). The research 

instruments included the Anger Scale by Nilson et al. (2000) and the Academic 

Motivation Questionnaire by Harter (1981) which were analyzed by the 

repeated-measures analysis of variance. Results: The life skills training for 

parents was effective in decreasing aggression (F=7.56, P=0.001), and 

improving the academic motivation (F=6.48, P=0.008) of their children, and the 

effect was stable at the follow-up stage. Conclusion: Life skills training for 

parents decreased aggression and academic motivation of children. The results 

indicated a decrease in aggression and improvement in academic motivation in 

the experimental group compared to the control group. Life skills training can 

be thus utilized as a part of empowerment programs for parents and their 

children, as well as education authorities. 
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