
 افته های
ارائه  دهده اسه    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 دده اس   با توجه  به  ایهن ویلکز -نتایج آزمون داپیروهمچنین در این جدول 
 برای تمامی متغیرها معنی دار نمی بادد  لذا می توان نتیج  گرف  ک  توزیع این متغیرها نرمال می بادد ویلکز -نتایج آزمون داپیروجدول 

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

 p ویلکز-شاپیرو انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 سازش یافتگی تحصیلی

 پیش آزمون
 08/0 89/0 55/1 46/3 آزمایش

 32/0 93/0 63/0 86/1 کنترل

 پس آزمون
 20/0 92/0 91/0 53/6 آزمایش

 13/0 91/0 99/0 13/2 کنترل

 سازش یافتگی عاطفی

 پیش آزمون
 08/0 89/0 40/1 40/6 آزمایش

 11/0 90/0 81/0 66/1 کنترل

 پس آزمون
 57/0 95/0 26/1 20/8 آزمایش

 20/0 92/0 40/1 53/2 کنترل

 سازش یافتگی اجتماعی

 پیش آزمون
 32/0 93/0 16/1 93/2 آزمایش

 57/0 95/0 70/0 93/0 کنترل

 پس آزمون
 13/0 91/0 68/0 20/5 آزمایش

 08/0 89/0 88/0 06/1 کنترل

ارتباطی بر مؤلف  های سازش یافتگی) تحصیلی، اجتماعی و هیجانی( دانش آمهوزان دتتهر ابتهدایی از آموزش مهارتهای برای بررسی تاثیر 
سهازش چندمتغیری استفاده دد  نتایج آزمون بررسی همگنی دیب رگرسیون پیش آزمهون و پهس آزمهون مولفه  ههای  تحلیل کوواریانس

(  نتایج آزمون لهوین p2.23=3,24F ,>0.11هر دو گروه برابر اس  )در گروه آزمایش و کنترل، نشان داد ک  دیب رگرسیون در یافتگی 
1,28F=2.10 ,برای بررسی همگنی واریانس متغیر های وابست  در گروه ها نشان داد ک  واریانس مولف  های سازش یهافتگی تحصهیلی )

0.16<p) اجتماعی ،(0.15<, p2.09=1,28F)  و هیجانی(0.67<, p0.17=1,28F در گروه ها ) برابر می بادد  نتایج آزمون بهاکس
برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابست  در بین گروه آزمایش و کنترل نیز نشان داد که  مهاتریس کواریهانس متغیرههای 

نی داری نتایج آزمون تی دو بارتل  برای بررسی کروی  یا مع(  =p0.58, F=3.99Box M ,>0.74وابست  در دو گروه برابر اس  )
(  پهس از p<5, d.f=10.98=2X ,0.05نشان داد ک  رابط  بین این مولف  ها معنهی دار اسه  ) رابط  بین مولف  های سازش یافتگی

تفهاوت معنهی  سازش یهافتگیبررسی پیش فرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد ک  بین دو گروه در مولف  های 
(  برای بررسی این ک  گروه آزمایش و کنتهرل در کهدا  p<18.86=3,25, F0.31k's Lambda= Wil ,0.001داری وجود دارد )

 نتایج تحلیل واریانس تک متغیری گزارش دده اس    3در جدول یک از مولف  های سازش یافتگی با یکدیگر تفاوت دارند 

 در مولفه های سازش یافتگی : نتایج تحلیل واریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل3جدول 

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مولفه

 تحصیلی
 86/5 آزمایش

64/2 75/0 13/11 003/0 31/0 
 81/2 کنترل

 اجتماعی
 75/4 آزمایش

19/4 69/0 10/17 001/0 41/0 
 51/1 کنترل

 هیجانی
 40/6 آزمایش

06/2 12/1 21/3 08/0 11/0 
 34/4 کنترل

( در 10/17و سهازش یهافتگی اجتمهاعی ) 01/0( در سهط  13/11برای مولف  های سازش یافتگی تحصهیلی ) Fآماره  3با توج  ب  جدول 
معنی دار می بادد  این یافت  ها نشانگر آنها هستند ک  بین گروه ها در این مولف  هها تفهاوت معنهی داری وجهود دارد  نتهایج  001/0سط  

( بیشتر از 75/4( و اجتماعی )86/5یانگین گروه آزمایش در سازش یافتگی تحصیلی )بررسی میانگین ها در جدول فوق نشان می دهد ک  م
نشان می دهند ک  بین  3( می بادد  همچنین یافت  های جدول 51/1( و )81/2میانگین گروه کنترل در این مولف  ها ب  ترتیب با میانگین )

داری وجود ندارد  با توج  ب  این یافت  ها می توان گفه  که  آمهوزش گروه آزمایش و کنترل در مولف  سازش یافتگی عاطفی تفاوت معنی 



مهارت های ارتباطی موجب افزایش سازش یافتگی تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان دتتر ابتدایی می گردد  اما تاثیری بر سازش یافتگی 
درصد از تغییرات سازش یافتگی تحصهیلی  31وهی نشان می دهد ک  عضوی  گر 3عاطفی آنان ندارد  همچنین اندازه اثر در جدول دماره 

 درصد از واریانس سازش یافتگی اجتماعی را تبیین می کند  41و 


