
 افته های

ارائه شده  1پس آزمون متغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  -میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون 

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه ها گزارش شده است. باا  ویلکز-شاپیروهمچنین در این جدول نتایج آزمون است. 

برای تمامی متغیرها معنی دار نمی باشد. لذا می توان نتیجه گرفات کاه توزیاع ایان  ویلکز-شاپیرونتایج آزمون توجه به این جدول 

 متغیرها نرمال می باشد.
 (n=30پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل) -: شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون1جدول 

 وضعیت متغیر
 -شاپیرو انحراف استاندارد میانگین گروه

 ویلکز

p 

 همدلی

 پیش آزمون
 71/0 96/0 87/2 46/13 آزمایش

 09/0 89/0 69/2 40/11 کنترل

 پس آزمون
 09/0 90/0 19/2 53/16 آزمایش

 71/0 95/0 55/2 27/12 کنترل

نتایج آزماون  برای بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر همدلی دانش آموزان از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد.

در گروه آزمایش و کنترل، نشان داد که شیب رگرسیون در هار همدلی بررسی همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون 

(. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه ها نشان داد p1,26F ,3.33=>0.08دو گروه برابر است )

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای  4(. در جدول p1,28F ,1.18=>0.28گروه ها برابر می باشد )در همدلی که واریانس 

 گزارش شده است.همدلی در پیش آزمون با پس آزمون  متغیر  بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل
 همدلی: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در  4جدول

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات

 73/0 001/0 02/73 83/115 1 83/115 پیش آزمون

عضویت 

 گروهی

71/49 1 71/49 34/31 001/0 53/0 

    58/1 27 83/42 خطا

معنی دار می باشد و این نشان می دهاد کاه  001/0( است که در سطح 34/31همدلی در پس آزمون ) Fآماره  4با توجه به جدول 

نیز نشان می دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است.  53/0بین دو گروه در میزان همدلی تفاوت معنی دار وجود دارد. اندازه اثر 

معنی دار است. این یافته نشان مای دهاد کاه پایش آزماون  001/0( می باشد که در سطح 02/73پیش آزمون همدلی نیز ) Fآماره 

 همادلیگروه آزمایش در یانگین تصحیح شده نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که متاثیر معنی داری بر نمرات پس آزمون دارد. 

ر است. با توجه به این یافتاه مای معنی دا 001/0در سطح   f( می باشد که با توجه به آماره 02/13( و میانگین گروه کنترل )78/15)

 آموزش مهارت های ارتباطی موجب افزایش همدلی دانش آموزان دختر ابتدایی می گردد.توان گفت که 

 


