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 چکیده:

هدف اصلی اين پژوهش بررسی نقش عوامل 

های زندگی ای بر مهارتخانوادگی و مدرسه

دختران و پسران نوجوان است. جامعه آماری 

اين پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع 

 94متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 

نفر)  220است. نمونه پژوهش شامل  1395 –

پسر( از شمال، جنوب،  106نفر دختر و  114

باشد که به روش مرکز، شرق و غرب تهران می

ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهنهنمو

شدند. ابزار اين پژوهش شامل پرسشنامه 

های دموگرافیک و عوامل خانوادگی و ويژگی

ای و پرسشنامه پرسشنامه عوامل مدرسه

های های زندگی نوجوانان بود. دادهمهارت

حاصل از اين پژوهش با روش تحلیل واريانس 

یل تحل تک متغیره و آزمون تعقیبی شفه مورد

قرار گرفتند. نتايج نشان داد که در بین عوامل 

Abstract 

This study aimed to explore the role of 

family and school factors influencing 

on life skills of male and female 

adolescents. The statistical population 

consiste of all second grade highschool 

students in Tehran session 1394 – 95 

(2016 -2017). A sample of 220 students 

(114 female, 106 male) were selected 

via multistage cluster sampling 

method; the sampling sites were north, 

south, center, east and west of Tehran. 

The study tools included demographic 

and family- characteristic 

questionnaire, school -factor 

questionnaire and adolescents life skills 

questionnaire. The collected data was 

analyzed by the univariate analysis of 

variance and Scheffe post – hoc Test. 

The results indicated that father’s job, 

family income level, and parents 

relationship are influential on 
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 مقدمه

اولین تأثیرها را بر زندگی اشخاص اعمال کرده و میزان سازگاری  نهاد خانواده سیستمی است که

(. 2005)تورکام، کیزيلتاس، بیک ويمینسی،  کندآنان را با محیط اجتماعی اطرافشان تعیین می

عملکرد خانواده جنبه مهم محیط خانواده است که سالمت جسمانی، اجتماعی و هیجانی کودکان را 

به شکست در  تواندمیخانواده  مشکالت( 2006دهد )سیلبورن و همکاران، تحت تأثیر قرار می

 گانگی اجتماعی، استفاده از الکل و مواد منجرتحصیل و تعلیم و تربیت، فروپاشی روابط اجتماعی، بی

(. والدينی که تعامل 2006به نقل از والکر و شفرد،  2005خدمات دولت، شود )کمیته بررسی تدارک 

زياد فرزندانی خواهند داشت که رفتار مناسب احتمالو روابط مناسبی با فرزندان خود داشته باشند، به

های زندگی در میزان بروز پرخاشگری نوجوانان نقش نواده و مهارتبازبینی، جو عاطفی خا دارند. خود

( همسو است. همچنین لی، 2007که اين مسائله با نظر بومیستر ) (.1393مهمی دارند )جاودان، 

( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که رفتارهای والدين بر رفتار و پیامدهای 2005) 1بیوگارد و باکس

در میان  ر دارد. پدر و مادر در رشد هويت نوجوان، افراد مهمی هستندرفتار فرزندان تأثیر بسیا

شده، اولین الگو والدين هستند، تأثیرات والدين بر الگوهای اجتماعی بسیاری که به نوجوانان ارائه

تحول الگوهای اجتماعی نوجوان مانند کودک از اهمیت بااليی برخوردار است؛ بااينکه والدين تنها 

ترين عنوان اصلیکه در اجتماعی کردن فرزندان شرکت دارند، همواره خانواده به کسانی هستند

ها خانواده گروهی از انسان (.1394شده است محمودی )ی اجتماعی شدن آنان در نظر گرفتهصحنه

ای نوعی نظام نهادين اساسی يابد و در هر جامعهاست که بر محور پیوندی خويشاوندی سازمان می

های اخالقی، هويت جنسی، تحول شناخت آگاهی (.1394رود. )رستمی و همکاران، یبه شمار م

                                                           
1 Lee, Beauregard & Bax 

خانوادگی شغل پدر، سطح درآمد خانواده، 

 های زندگیرابطه والدين با يکديگر بر مهارت

ای رابطه نوجوانان و در بین عوامل مدرسه

دانش  معلمان و مديران و کارکنان مدرسه با

آموزان و پیشرفت تحصیلی و عالقه به تحصیل 

های زندگی نوجوانان تأثیر ن مهارتدر داشت

 .دارد

یدی:واژه هارت  های کل مل م ندگی، عوا های ز

 ای، نوجوانانخانوادگی، عوامل مدرسه

 

 

 

adolescents life skills and among 

school factors , relation of teachers, 

school managers and school staff with 

student, academic achievements and 

educational interest are effective on 

adolescents life skills. 
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 ها تابع اينکنند و تغییرات بعدی آنعاطفی تماماً در محیط خانواده شکل اساسی خود را پیدا می

 (.1394) سرمدی گیری اولیه استشکل

شود، اهمیت شرکت ب میگیر مهمی در برابر رفتار ضداجتماعی محسواگر محیط خانواده میان  

ها و معلمان کمتر از خانواده نخواهد بود. تورنبری و در مدرسه و روابط اجتماعی با همکالسی

گرايانی نظیر جان میلتون، فرانسیس بیکن، کمینوس و (؛ واقع2009همکارانش، به نقل از الرسن )

س نیازهای کودک رسه بر اسامد خواستندمی هاآن. تأکیددارندای و کالسی راتک بر آموزش مدرسه

عنوان آيینه تمام نمای جامعه توجه ها به مدرسه بهدهی شود. درواقع آنو تقاضای جامعه سازمان

و منابع  ديدهآموزشپس بايد مدارسی ايمن و حمايتی همراه با آموزگاران  (.1392داشتند)ديناروند، 

مقصود اصلی از فرستادن (. 1393)شعبانی،  شوند تأمینامکاناتی کافی و فضای مناسب برای يادگیری 

های شناختی و اطالعاتی آنان است، ولی کار مدرسه بیش از کودکان به مدرسه آموزش مهارت

د آيحساب میهاست. مدرسه نهادی اجتماعی است و نمايانگر فرهنگی که مدرسه جزئی از آن بهاين

 چنینهممدارس  کند انش خاص را منتقل میها و دبینی و عادات و رسوم و مهارتو به کودک جهان

را بیاموزند و احترام به خود و ديگران  تا توانايی فکر کردن و منطق آوردن کنندمیبه کودکان کمک 

)شعبانی،  .برسند شانبالقوهفرد، عضو جامعه و شهروند جهانی به حداکثر توان  عنوانبهرا ياد گرفته تا 

1393.) 

ه مداوم کيابند، به خاطر تغییر فرم کالس و اينتحصیلی باالتر راه می وقتی نوجوانان به مقطع

تر شده که بايد از يک در س به درس ديگر متمرکز شوند، عملکرد آموزشی و اجتماعی وی ضعیف

کنند معلمان، نسبت شود.نوجوانان در اين مقاطع ادعا میمنجر به بروز مشکالت جديد سازگاری می

ها کمتر است؛ نمرات نسبتاً پايینی دارند؛ به کنند؛ صمیمیت خود آنها توجه میبه قبل کمتر به آن

دهند و به پیشرفت و تسلط بر دروس، کمتر تمايل دارند. به همین بیشتر اهمیت می مسابقه دادن

ها که دچار فقر بیشتر هستند، پس از تر و آنشود. نوجوان ضعیفها کمتر میهای آنخاطر، انگیزه

ه آورند که دبیرستان افت تحصیلی بیشتری دارند. اين گروه، اغلب به دوستانی روی میورود ب

های موجود در زندگی رفتارهای ناپسند اجتماعی دارند و اين پناه آوردن، به جبران ساير فقدان

 (.1389ها است )برک، تحصیلی آن

مشهود است. کشمکش  تغییرات جسمی، روحی، عاطفی، رفتاری و شناختی در اين دوران کامالً

و تناقضات در اين دوران بسیار زياد است. از طرفی در اين دوره حساس و بحرانی، سرنوشت آينده 

(.  تجلی رفتارهای 1390شود)ترکاشوند و همکاران، فرد با تصمیمات صحیح و منطقی مشخص می

(. از طرفی 2016، 1نورادارسد )آها به نظر میاکثر نظام برانگیز نوجوانان يک مشکل مداوم درچالش

ريزی و شکفتن است که در پرتو آن، مرحله نوجوانی دوروی سکه زندگی بشر است؛ يکروی آن پی
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خورد و روی ديگر آن انحطاط است که باعث تخريب سعادت وزندگی سالم و پرنشاط در آينده رقم می

که نوجوانان به (.  هنگامی1394)رستمی و همکاران،  گردد؛وزندگی بزهکارانه در آينده نوجوان می

های زندگی نتوانند ارتباط درستی با ديگران برقرار کنند، دامنه بدبینی آنان دلیل ضعف در مهارت

چنین آنان، برای روی آوردن به مصرف مواد مخدر، بزهکاری، آسیب رساندن به يابد؛ همگسترش می

به  1388زاده هنرمند، گراوند و ارضی، شوند )مهرابی ديگران، خودکشی و قانون ستیزی مستعد می

دوره  های زندگی را در(.  اکثر محققان رشد، کاربرد و نقش مؤثر مهارت1393نقل از موسی جاودان، 

افزايش سالمتی و مديريت مسائل اجتماعی همچون پیشگیری از سوءمصرف  ٔ  نوجوانی درزمینه

و  5کنند )وردينگرو ايدز تائید می 4خودکشی، 3، بارداری دوره نوجوانی2، سوءاستفاده جنسی1مواد

 (.2009همکاران، 

به دنبال اين اقدام  آغاز گرديد 6با اقدامات بوتوين 1979های زندگی در سال آموزش مهارت

به بعد سازمان بهداشت جهانی با هماهنگی يونیسف، برنامه آموزش  1993مقدماتی، از سال 

امع پیشگیری اولیه و ارتقاء سطح بهداشت روانی افراد عنوان يک طرح جبهزندگی را  هایمهارت

های عملی و موفقیت های زندگی بر توانمندی(. مهارت1395معرفی نمود )زارع میرک آباد، 

های اجتماعی و الزامات روزمره و عادی زندگی در جامعه تأکیددارند از تحلیل نیازها و خواسته

اط افراد با همديگر و برخی به کارهای روزمره زندگی مربوط ها به ارتببرخی از آن شوند،استخراج می

اجتماعی است )تجلالی و  –های روانی های زندگی، افزايش توانايیشوند؛ هدف از آموزش مهارتمی

  (.2010زندی 

المللی دريافت که ( در يک پژوهش بین1386، به نقل از رضايی و ديگران، 2005) مک فارلین

اقتصادی، توانايی شناختی مادر، رضايت شغلی و تحصیالت  –جو عاطفی خانوادگی، پايگاه اجتماعی 

 فرزندان رابطه دارند؛ ایگیری خانواده با عملکرد مدرسهاو در دانشگاه و ترجیحات اولیه برای شکل

( در پژوهش خود نشان داد که ويژگی نظیر پذيرش، ابراز محبت، مراقبت از 1389) دهمچنین پرن

( 1389دارد. در تحقیقی که توسط برک )فرزندان آنان را در قبال ابتال به مشکالت رفتاری مصون می

ند. فرد هستکند که منحصربهانجام شد به اين نتیجه رسید که خانواده پیوندهايی رابین افراد برقرار می

آورند و نقش الگوهايی را برای عمر دوام میبستگی به والدين و خواهران و برادرها معمواًل يکدل

همچنین در تحقیقی که توسط  دارند.روابط در دنیای گسترده نر محله، مدرسه و جامعه، بر عهده

 ودرود ختر میها نشان داد که هرچقدر سطح تحصیالت والدين باالانجام گرفت يافته( 1393اژدری )

( در پژوهشی به اين نتیجه 2010شود؛  مريل پالمر )پنداره تحصیلی در دانش آموزان تقويت می

                                                           
1 Drug abuse 
2 Sex abuse 
3 Adolescence pregency 
4 Suicide  
5 wurdinger 
6 Botvin  
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( 2009جی اف دراک )رسید که سواد والدين بر رفتارهای اجتماعی دانش آموزان تأثیر زيادی دارد. 

آگاه به دانش  کرده ودر پژوهشی تحت عنوان ضرورت سواد والدين بیان کرد که والدين تحصیل

ای ( در مطالعه2008گری ). کنندآموزان در کسب مهارت و دانش برای خودکفايی آنان کمک می

نش ها را اقتدارمنشان داد که نوجوانانی که والدينشان از تحصیالت باالتری برخوردارند و نوجوانان آن

همسالی قرار بگیرند که يابند، احتمال کمتری دارد که تحت تأثیر دوستان کننده درمیو حمايت

 رفتارهای مخرب ضداجتماعی دارند و از سازگاری اجتماعی باالتری برخوردارند.

سازی رشد شناختی و عاطفی دانش آموزان تحقیقات متعددی بر نقش محیط مدرسه در آماده

(، Goodlad, 1984; Glatthorn, 1984گولد و گالتر ) .(Dorman, 1998اند )صحه گذاشته

کننده میزان رضايت و عدم رضايت مدارس هست و با کردند که فضای مدرسه تعیین پیشنهاد

کنندگان مدرسه و ارتباط والدين متغیرهايی همچون ارتباط معلمان و دانش آموزان، معلمان و اداره

 و مسئوالن مدرسه ارتباط دارد. 

 و رفتاری بسیاری داشتهتواند پیامدهای تحصیلی آموز میدانش –در محیط آموزشی، رابطه معلم 

وز آمها دانششود. معلمان بادهباشد. معلمی خود نوعی رهبری در يک گروه بسیار حساس محسوب می

های گذارد، عالوه بر جنبهتعامل دارند و تأثیری که برخورد و رفتارشان بر اين دانش آموزان می

(. 2011کارل راجرز )نقل از ربلی،  ها پايدار خواهد ماند.آموزشی و رفتاری و اجتماعی موقت، سال

آموز، ( در مطالعه طولی در مورد کیفیت رابطه معلم دانش2010روداسیل، ريو، استیپانوويک و تیلر )

آموز در مقطع ابتدايی با کاهش رفتارهای پرخطر دانش دانش –تر معلم دريافتند که رابطه نزديک

(در مورد پیامدهای مربوط به تعامل معلم 2008ان، آموزان در نوجوانی مرتبط است. )پیانتا و همکار

نتايج نشان داد که معلمانی با رفتارهای حساس و   آموز در مدرسه پژوهشی انجام دادند؛دانش –

 آموزانی با پیشرفت بهتر رياضیات و توانايی خواندن داشتند.گرم، دانش

توانايی شناختی والدين، جو  عوامل متعددی مانندرسد با توجه به مطالب ذکرشده، به نظر می

عاطفی خانواده، رضايت شغلی و تحصیالت والدين، تجهیزات و امکانات مدرسه و کیفیت رابطه معلم 

 ترين مسائلی کههای زندگی نوجوانان اثر دارند. بنابراين عمدهگیری مهارتبادانش آموزان در شکل

يک از عوامل خانوادگی و عوامل کدام اين پژوهش با آن روبرو خواهد بود، عبارت است از اينکه

 های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه تأثیر دارند. ای در مهارتمدرسه

 های پژوهشفرضیه

 تأثیر دارند.آموزان مقطع متوسطه های زندگی دانشدر  مهارت عوامل خانوادگی -1

 دارند.تأثیر آموزان مقطع متوسطه های زندگی دانشدر  مهارت ایعوامل مدرسه -2
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 روش پژوهش

 گیریروش،جامعه، نمونه و روش نمونه

اين پژوهش از نوع پس رويدادی بوده است و جامعه آماری اين پژوهش شامل دانش آموزان، 

های در دبیرستان 1394 – 1395مقطع تحصیلی متوسطه دوم شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

از  گیری ابتدااست. برای اجرای نمونه بوده ایچندمرحلهای گیری به روش خوشهشهر تهران و نمونه

منطقه  5گانه شهر تهران از بین مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکز،  20بین مناطق 

مدرسه يک دخترانه و يک پسرانه و از هر مدرسه  2شده تصادف انتخاب شد سپس از مناطق انتخاببه

آموز مورد آزمون قرار گرفتند و از بین دانش 220ر کل صورت تصادفی انتخاب و ديک کالس به

 پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن کنار گذاشته شدند.  20شده آوریهای جمعپرسشنامه

 ابزارهای پژوهش

 پرسشنامه عوامل خانوادگی 

شده است. عوامل خانوادگی ساخته ٔ  آوری اطالعات درزمینهپرسشنامه محقق ساخته برای جمع

اطالعات جمعیت شناختی )جنس، پايه  ٔ  امه دارای دو بخش است؛ يک بخش درزمینهاين پرسشن

تحصیلی، تحصیالت والدين، شغل والدين، سطح درآمد خانواده و تعداد فرزندان و ترتیب تولد( و 

بخش دوم شامل سؤاالتی در حیطه روابط خانوادگی )رابطه والدين با يکديگر، رابطه والدين با فرزندان، 

 سؤال است. 16است. درمجموع اين پرسشنامه دارای ( رسیدگی والدين به فرزندان توجه و

موجود در پیشینه ساخته شد و روايی  هایتئوریپرسشنامه عوامل خانوادگی که بر اساس 

عتبار شد. برای محاسبه ا تائیدبر اساس نظر متخصصان تربیتی بررسی و  سؤاالتمحتوايی و صوری 

امه برای اين پرسشن شدهمحاسبهاين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضريب آلفای 

 است.  47/0

  ایمدرسهپرسشنامه عوامل 

اساس ای بر عوامل مدرسه ٔ  آوری اطالعات درزمینهپرسشنامه محقق ساخته برای جمع

 ٔ  ين پرسشنامه دارای چند بخش است يک بخش درزمینهساخته شد. اموجود در پیشینه  هایتئوری

نوع مدرسه، فضای آموزشی مدرسه، کتابخانه مدرسه، کارگاه يا آزمايشگاه )کیفیت فضای آموزشی 

رابطه دانش آموزان با يکديگر، رابطه دانش آموزان با معلمان، )روابط  ٔ  مدرسه(، بخش ديگر درزمینه

ارکنان مدرسه( و بخش سوم در رابطه با توجه معلمان به رابطه دانش آموزان با مدير و ديگر ک

مشکالت درسی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان و آخرين بخش مربوط به انگیزه تحصیلی 

های تحصیلی( مندی به مدرسه، میزان غیبت از مدرسه و مردود شدن در سالدانش آموزان )عالقه

 با طیف لیکرت است.سؤال  15درمجموع اين پرسشنامه دارای  است.

د. برای ش تائیدبر اساس نظر متخصصان تربیتی بررسی و  پرسشنامهو روايی محتوايی و صوری 

دختر و پسر دوره ) موردمطالعهجامعه  محاسبه اعتبار اين پرسشنامه، پرسشنامه مذکور بر روی
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برای اين  دهشمحاسبهمتوسطه دوم( اجرا شد و سپس آلفای کرونباخ آن نیز محاسبه شد. آلفای 

 است. 45/0پرسشنامه 

  زندگی یهامهارتپرسشنامه 

( استفاده شد . 1395ی زندگی سرايی )هامهارتی زندگی از پرسشنامه هامهارتجهت سنجش 

 7همدلی: ی هامهارتشامل  مؤلفه 10. اين  است هامهارتبرای سنجش  مؤلفه 10پرسشنامه شامل 

، سؤال 8: مؤثر، ارتباط سؤال 6، حل مسئله: سؤال 13، خودآگاهی: سؤال 8، تنظیم هیجان: سؤال

، سؤال 10، خالقیت: سؤال 8، تفکر انتقادی: سؤال 9، مديريت استرس: سؤال 7ارتباط بین فردی: 

ی، اغلب و گاهگاه، ندرتبهايی )هرگز، پنج درجه صورتبهی  گذارنمرهاست .  سؤال 7گیری تصمیم

، پايايی خرده مقیاس ارتباط  91/0یله آلفای کرونباخ وسبهل اين پرسشنامه همیشه( است. پايايی ک

 است.  شدهگزارش 68/0 مسئلهو حل  63/0 مؤثر

 

 ها يافته

: نتايج تحلیل واريانس عوامل خانوادگی )تحصیالت و شغل والدين، سطح درآمد خانواده ، 1جدول 

 تحصیلی(ها به وضعیت رابطه والدين با فرزندان و توجه آن

سطح  اندازه اثر

 معناداری

F  میانگین

 مجذورات

درجه 

 مجموع مجذورات آزادی

منبع 

 تغییرات

 متغیرها

 تحصیالت  بین گروهی 791/1258 4 698/314 223/0 926/0 003/0

 گروهیدرون 605/275308 195 839/1411    پدر

 کل 390/276567 199    

تحصیالت  بین گروهی 861/5547 4 698/314 991/0 413/0 014/0

 گروهیدرون 605/275309 195 839/1411    مادر

   
 کل 460/280856 199 

 شغل پدر بین گروهی 118/37483 6 186/6247 800/3 001/0 075/0

  
 گروهیدرون 244/259374 193 908/1643 

  
 کل 360/296857 199  

 شغل مادر بین گروهی 731/3329 5 946/665 546/0 742/0 010/0

  
 گروهیدرون 902/236734 194 283/1220 

  
 کل 633/240064 199  

سطح  بین گروهی 956/9730 2 478/4865 534/3 001/0 024/0

درآمد 

 خانواده
 گروهیدرون 467/271251 197 911/1376   

 کل 423/280982 199    
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رابطه  بین گروهی 747/27605 3 916/9201 722/5 001/0 057/0

والدين با 

 يکديگر
  

 گروهیدرون 356/315209 196 211/1608 

  
 کل 103/342815 199  

رابطه  بین گروهی 886/6366 3 295/2122 669/1 175/0 025/0

والدين با 

 فرزندان
 

 گروهیدرون 608/249268 196 779/1271  

 
 کل 494/255635 199   

توجه به  بین گروهی 054/8131 3 351/2710 293/2 078/0 023/0

وضعیت 

 تحصیلی 
  

 گروهیدرون 428/231631 196 793/1181 

  
 کل 482/239762 199  

 

(، سطح 800/3آمده برای متغیرهای شغل پدر)دستبه Fبر اساس نتايج مندرج در جدول، مقدار 

 001/0ها برابر با سطح معناداری آن( 722/5(، رابطه والدين با يکديگر )534/3درآمد خانواده )

چنین نتیجه گرفته  01/0آمده از مقدار دستداری بهتر بودن سطح معنیباشد. با توجه به کوچکمی

دانش آموزان با پدران دارای مشاغل مختلف،سطح درآمد  یزندگ یهامهارت یزانمشود که بین می

شاخص اندازه اثر  یزانبر اساس موجود دارد.  خانواده و رابطه والدين با يکديگر تفاوت معناداری

از  درصد5/2و رابطه والدين با فرزندان  4/2، سطح درآمد خانواده 5/7برای شغل پدر ، آمدهدستبه

 شود.یین میتبتوسط اين متغیرها  دانش آموزان یزندگ یهامهارت واريانس

 

 و اعتیاد والدين( عوامل خانوادگی )نحوه زندگی والدين t: نتايج تحلیل   2جدول
متغیر 

 مستقل

سطح  t Dfآماره  وابسته متغیر

 دارییمعن

تفاوت 

 میانگین

 اندازه اثر

نحوه زندگی 

 والدين

 یهامهارت

 یزندگ

217/0 198 829/0 005/2 00016/0 

سابقه اعتیاد 

 در خانواده

 یهامهارت

 یزندگ

257/1 198 210/0 35/9 005/0 

 

جهت مقايسه میانگین نمرات دو گروه برای متغیرهای  به دست tبر اساس مندرجات جدول مقدار 

است و سطح  257/1و متغیر سابقه اعتیاد در خانواده برابر با  217/0نحوه زندگی والدين برابر با 

، چنین آمدهدستبهداری آماره یمعن. با توجه به عدم است 210/0و 829/0 داری آن برابر بایمعن

بر اساس دو متغیر نحوه زندگی والدين  آموزاندانش یزندگ یهامهارت یزانم گیرم که بینیمنتیجه 

 و سابقه اعتیاد در خانواده تفاوت معناداری وجود ندارد
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 : نتايج آزمون تعقیبی شفه برای عوامل خانوادگی3جدول 

 
1گروه  2گروه   هایانگینمتفاوت    

خطای 

 استاندارد
 سطح معناداری

 فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پايین

 شغل پدر

یمشاغل تخصص  

70179/33 اداری * 63184/10  036/0  1039/1  2996/66  

34012/27 نظامی  75739/13  000/1  8408/14-  5211/69  

84021/15 *60/32232 یکارگر فن  004/0  7553/11  8893/108  

08830/17 *62/58579 کارگر ساده  006/0  1921/10  9795/114  

86235/9 *30/31037 آزادشغل   049/0  0718/0  5489/60  

15458/13 *41/23048 مشاغل يرسا  040/0  8978/0  5632/81  

 سطح درآمد

 زير متوسط

-82501/13 متوسط  99163/7  226/0  4890/33-  8390/5  

-71806/23 باال  10328/9  035/0  1174/46-  3187/1-  

-89305/9 باالی متوسط متوسط  65625/5  218/0  8107/23-  0246/4  

-55720/5 متوسط نامناسب رابطه با والدين  17406/12  000/1  9012/37-  7868/26  

48413/10 *28/01863- خوب  048/0  8729/55-  1644/0-  

31210/10 *30/87452- خیلی خوب  018/0  2717/58-  4773/3-  

 متوسط
30201/8 *22/46143- خوب  043/0  5182/44-  4047/0-  

08367/8 *25/31731- خوبخیلی   012/0  7940/46-  8406/3-  

-85588/2 خیلی خوب خوب  20145/5  000/1  6751/16-  9633/10  

 

آموزان بر اساس اطالعات مندرج در جدول، تفاوت بین میانگین نمرات مهارت زندگی دانش  

ساده،  فنی، کارگر ی، کارگراداردارای پدران مشاغل  آموزاندانشدارای پدران مشاغل تخصصی با 

های زندگی باالتری برخوردار هستند. تفاوت شود که از مهارتو مشاهده می هستدار معنیشغل آزاد 

 باشد.دار نمییمعنها بین نمرات ساير گروه

آموزان بر اساس اطالعات مندرج در جدول، تفاوت بین میانگین نمرات مهارت زندگی دانش 

 باالی متوسط یسطح درآمد خانوادگ دارای آموزاندانشمتوسط با   ردارای سطح درآمد خانوادگی زي

های با سطح درآمد باالی متوسط از شود که دانش آموزان خانوادهو مشاهده می هستدار معنی

 یست.ندار یمعنها های زندگی باالتری برخوردار هستند. تفاوت بین نمرات ساير گروهمهارت

آموزانی که دول، تفاوت بین میانگین نمرات مهارت زندگی دانشبر اساس اطالعات مندرج در ج 

و  خوب هاآن ينوالد ینرابطه بها نامناسب و متوسط است بادانش آموزانی که ين آنوالد ینرابطه ب

ها آن ينوالد ینکه رابطه بی آموزاندانشکه  شودمیو مشاهده  هستدار معنیخیلی خوب است 

 های زندگی باالتری برخوردار هستند. از مهارت است خوب یلیخوب و خ
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شی، رابطه با معلمان، رابطه با زکیفیت فضای آموای ): نتايج تحلیل واريانس عوامل مدرسه4جدول 

 مدير و کارکنان، رابطه با پیشرفت تحصیلی، عالقه به مدرسه، میزان غیبت از مدرسه(
سطح  اندازه اثر

 معناداری

F  میانگین

 مجذورات

درجه 

 مجموع مجذورات آزادی

منبع 

 تغییرات

 متغیرها

024/0  070/0  379/2  043/3258  3 129/9774 کیفیت  بین گروهی 

فضای 

 آمورشی
  

 215/1369  196 14/836626  گروهیدرون 

  
  199 269/278140  کل 

072/0  01/0   017/11  733/14029  2 465/28059 رابطه با  بین گروهی 

   معلمان
 479/1273  197 363/250875  گروهیدرون 

  
  199 828/278934  کل 

057/0  01/0  662/8  572/11551  2 144/23103 رابطه با  بین گروهی 

مدير و 

 کارکنان
  

 600/1333  197 20/262719  گروهیدرون 

  
  199 340/258522  کل 

052/0  01/0  010/8  373/10721  2 747/21442 رابطه با  بین گروهی 

پیشرفت 

 تحصیلی
  

 457/1338  197 029/263676  گروهیدرون 

  
  199 776/285118  کل 

075/0  01/0  623/7  230/10076  3 690/30228 عالقه به  بین گروهی 

 مدرسه و

 تحصیل
  

 885/1321  196 46/259089  گروهیدرون 

  
  199 15/289318  کل 

014/0  265/0  328/1  399/1838  3 196/5515 میران  بین گروهی 

غیبت از 

 مدرسه
  

 211/1384  196 356/271305  گروهیدرون 

  
  199 552/276820  کل 

 

آمده برای متغیرهای رابطه با معلمان دستبه Fبر اساس نتايج مندرج در جدول، مقدار 

(، عالقه به مدرسه و تحصیل 010/8(، پیشرفت تحصیلی )662/8(، رابطه با مدير و کارکنان )017/11)

تر بودن سطح معناداری است. با توجه به کوچک 0001/0ها برابر با ( و سطح معناداری آن7.623)

های زندگی دانش شود که بین میزان مهارتچنین نتیجه گرفته می 01/0آمده از مقدار دستبه

آنان  یها به تحصیل و پیشرفت تحصیلها با معلمان و مدير و کارکنان ، عالقه آنآموزان با رابطه آن

آمده برای رابطه با دستتفاوت معناداری وجود دارد. بر اين اساس میزان شاخص اندازه اثر به

 5/7، عالقه به مدرسه و تحصیل  2/5، پیشرفت تحصیلی 7/5، رابطه با مدير و کارکنان2/7معلمان

 .شودهای زندگی دانش آموزان توسط اين متغیرها تبیین میدرصد از واريانس مهارت
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 اینتايج آزمون تعقیبی شفه برای عوامل مدرسه:  5جدول 
 

هایانگینمتفاوت  2گروه  1گروه  سطح معناداری خطای استاندارد 

 فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پايین

رابطه با 

 معلمان

0343/17 خوب خیلی خوب  13380/5  005/0  4012/4  6673/29  

9658/28 متوسط  27831/6  001/0  5164/13  4152/44  

9315/11 متوسط خوب  42107/5  091/0  4084/1-  2715/25  

رابطه با 

 مدير

9018/18 خوب خیلی خوب  85581/5  006/0  4926/4  3110/33  

6398/25 متوسط  22368/6  001/0  3254/10  9542/40  

7380/6 متوسط خوب  86129/4  384/0  2241/5-  7000/18  

پیشرفت 

 تحصیلی

-8453/16 متوسطباالی  متوسط  49907/4  001/0  9156/27-  7750/5-  

2424/3 زير متوسط  07025/8  922/0  6150/16-  0999/23  

0877/20 زير متوسط باال متوسط  16399/8  050/0  0004/0-  1759/40  

عالقه به 

 تحصیل

5042/14 زياد خیلی زياد  40736/5  068/0  7040/0-  7125/29  

0240/29 کم  61543/6  001/0  4180/10  6299/47  

3913/28 خیلی کم   64917/8  014/0  0654/4  7171/52  

5198/14 خیل زياد  79174/5  101/0  7695/1-  8091/30  

8870/13 خیلی کم  03670/8  395/0  7162/8-  4903/36  

-6327/0 خیلی کم کم  89454/8  000/1  6487/25-  3832/24  

آموزانی که میانگین نمرات مهارت زندگی دانشاساس اطالعات مندرج در جدول، تفاوت بین بر 

ها با معلمان خود در آموزانی که رابطه آنرابطه خیلی خوبی با معلمان خوددارند نسبت به دانش

 یلیرابطه خشود که دانش آموزان دارای و مشاهده می هستدار سطح خوب يا متوسط است، معنی

ی مهارت زندگ برخوردار هستند. تفاوت بین نمراتهای زندگی باالتری ، از مهارتخوب با معلمان

 یست.ندار یمعن رابطه  متوسط یبادانش آموزان دارا رابطه خوب یدانش آموزان دارا

آموزانی که بر اساس اطالعات مندرج در جدول، تفاوت بین میانگین نمرات مهارت زندگی دانش 

ها آموزانی که رابطه آنارند نسبت به دانشکارکنان خودد سايرمعاونان و  ير،مدرابطه خیلی خوبی با 

رابطه شود که دانش آموزان دارای و مشاهده می هستدار در سطح خوب يا متوسط است، معنی

های زندگی باالتری برخوردار هستند. تفاوت ، از مهارت کارکنان يرمعاونان و سا ير،خوب با مد یلیخ

 رابطه  متوسط یبادانش آموزان دارا بطه خوبرا یدانش آموزان دارای مهارت زندگ بین نمرات

 یست.ندار یمعن

آموزان دارای بر اساس اطالعات مندرج در جدول، تفاوت بین میانگین نمرات مهارت زندگی دانش

 و زير متوسط یلیتحص یشرفتپ یداراپیشرفت تحصیلی باالی متوسط نسبت به دانش آموزان 
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، طمتوس یباال یلیتحص یشرفتپشود که دانش آموزان دارای و مشاهده می هستدار معنی،  متوسط

 یدانش آموزان دارای مهارت زندگ های زندگی باالتری برخوردار هستند. تفاوت بین نمراتاز مهارت

 یست.ندار یمعن متوسط يرز و متوسط یباال یلیتحص یشرفتپ

ارای عالقه خیلی زياد آموزان داساس اطالعات مندرج در جدول، میزان مهارت زندگی دانش بر

 داری باالتر هست. طور معنیبه تحصیل و مدرسه نسبت به ساير دانش آموزان به

 

 گیری بحث و نتیجه

دهد که بین سطح درآمد والدين و میزان برخورداری دانش آموزان از نتايج اين پژوهش نشان می

های ديگر نیز همسو با نتیجه پژوهشهای زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و نتايج مهارت

 اين پژوهش است:

(، مک 1992، اتکینز )(1386)به نقل از رضايی و ديگران،  2005مک فارلین  (.1394صالحی )

 (.1387به نقل از رايس، )1991کنری، کوچ و براونی، 

ان از ندهد که بین رابطه خوب والدين با يکديگر و برخورداری نوجوانتايج اين پژوهش نشان می

ها هم همسو با اين های زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و نتايج ساير پژوهشمهارت

ايزلی و همکاران  ؛(1389(؛ )برک، 1387عراقی ) (؛1387زاد )(، فرخ1389) پرند پژوهش است:

ل از ، به نق1995)روتر و کانگر،  (؛1995(، آور )2005به نقل از پیرسون،  1998شک ) (؛1999)

 (.1387رايس، 

 هایدهد که بین شغل والدين و میزان برخورداری نوجوانان از مهارتنتايج اين پژوهش نشان می

ها نیز همسو با نتیجه اين زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و نتايج بعضی از پژوهش

ها نتیجه بعضی از پژوهش(؛ 1386، به نقل از رضايی و ديگران، 2005 مک فارلینباشند: )پژوهش می

 (1375پناهی )باشند: سو با اين پژوهش میناهم

دهد که بین تحصیالت والدين و میزان برخورداری دانش آموزان از نتايج اين پژوهش نشان می

ها همسو با نتیجه نتايج بعضی از پژوهش های زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود نداردمهارت

سو با ها ناهم( و نتايج بعضی از پژوهش1385(، طهماسیان )1388زاده ) امین اين پژوهش است:

(، جی اف 2010( و مريل پالمر )1382جعفری منش ) (،1393اژدری ) باشند:نتیجه اين پژوهش می

 (2008(، گری )2009دراک )

 دهد که بین نحوه زندگی والدين )طالق( و میزان برخورداری نتايج اين پژوهش نشان می

ها همسو با های زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و نتايج پژوهشدانش آموزان از مهارت

 شفیعی( به نقل ازمیر 1980 (، )آدامز،1988( و مارلو )1393نتیجه اين پژوهش هست: معتمديان )

 (1388سو با نتیجه اين پژوهش هست: جمالی )ها ناهمو نتايج برخی از پژوهش
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دهد که بین اعتیاد والدين و میزان برخورداری دانش آموزان از پژوهش نشان مینتايج اين 

ها همسو با نتیجه اين پژوهش های زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و نتايج پژوهشمهارت

سو با نتیجه اين پژوهش است: زردچقايی ها ناهم( و نتايج برخی از پژوهش1390است: زيبراس )

 (. 1380دانلودی و سید جالل ) ( و1393)

 مدرسه 

نوع مدرسه، کیفیت فضای آموزشی، رابطه با معلمان و مدير،  ای رابطهدر بخش عوامل مدرسه

ن های زندگی بررسی شد و نتايج ايپیشرفت تحصیلی، عالقه به تحصیل و غیبت از مدرسه با مهارت

 ها نشان داد که:بررسی

های زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد و آموزان با مهارتدانش رابطه با معلمان و مدير با

(، روداسیل، ريو، )پیانتا و 2008) (، بويسیا و همکاران2009ريلی ) (،1393) قربان نژادهای پژوهش

 باشند.( با نتايج اين تحقیق همسو می2008همکاران، 

های زندگی ارتباط مثبت و هارتها از مپیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان برخورداری آن

 (،1390(، خادمیان )1391(، احمدی )1393های ديگر اشرفی )های پژوهشمعناداری دارد. يافته

های (، با نتايج اين پژوهش همسو است. نتايج پژوهش1382(، جعفری منش )1386سپاه منصور )

 باشد.  ين پژوهش همسو نمیآمده از ادست( با نتايج به1389(، ياسمی نژاد )1390حاتمی فرد )

های زندگی ارتباط مثبت و ها از مهارتعالقه به تحصیل دانش آموزان با میزان برخورداری آن

(، سپاه منصور 1391(، ساوجی )1393معناداری دارد. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش قربان نژاد )

 ( همسو است. 1385(، کارشکی )1386)

 غیبت از مدرسه

های زندگی منجر به کاهش غیبت از مدرسه ن پژوهش نشان داد که داشتن مهارتنتايج اي

 ( با نتیجه اين پژوهش همسو نیست. 1389های ديگر ياسمی نژاد )های پژوهشگردد اما يافتهنمی

  کیفیت فضای آموزشی

 نتايج اين پژوهش نشان داد که کیفیت فضای آموزشی ارتباطی با برخورداری دانش آموزان از

اما  1388موسوی  باشندها با اين نتیجه همسو میو نتیجه بعضی از پژوهش های زندگی نداردمهارت

، نمايشی 1390، شريف 1390باقری باشد: راستا نمیبا نتیجه اين پژوهش هم هانتايج ساير پژوهش

 (.2004، هرينگ و همکاران، به نقل از سايتیس و سايتی، 1380
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 منابع

  .نامه . پايانتأثیر سطح تحصیالت والدين بر عالقه دانش آموزان به مدرسه(. 1393)اژدری، لیال

ريزی آموزشی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. دانشکده علوم کارشناسی ارشد رشته برنامه

 تربیتی.

  ،رضا. اثربخشی آموزش مهارت  زاده، عزيزسحر؛ حدادی، معصومه؛ نشیبا، نازبانو؛ قاسماشرفی

ی آموزش خودآگاهی برانگیزش پیشررررفت تحصررریلی و پرخاشرررگری دانش آموزان. توسرررعه

سعهشاپور، جندی صلنامه مرکز مطالعات و تو شکیف شمارهی آموزش علوم پز سال پنجم،   ی، 

 .1393، بهار 1

 وزش زاده، حسررن. تأثیر آم احمدی، محمد سررعید؛ حاتمی، حمیدرضررا؛ احدی، حسررن؛ اسررد

های ارتباطی بر باورهای خود کارآمدی و پیشررررفت تحصررریلی دانش آموزان دختر. مهارت

، دانشررگاه آزاد اسررالمی واحد پژوهشرری رهیافتی نو در مديريت آموزشرری –فصررلنامه علمی 

 .1391زمستان  -4شماره  –مرودشت. سال چهارم 

 ( .تکلیف مدرسه و پیشرفت ت1388امین زاد، انوشه؛ سرمد، زهره .)ننده کحصیلی: نقش تعديل

، سال ششم، شماره فصلنامه روانشناسان ايرانیسطح تحصیالت مادر و جنس دانش آموزان. 

 . 1388، پايیز 21

 ( فضررای کالبدی به1390باقری، محمد؛ عظمتی، حمیدرضررا .) مثابه برنامه درسرری )پرورش

، سال ششم، شماره نفصلنامه مطالعات برنامه درسی ايراخالقیت کودکان در محیط مدرسه(. 

 .184 -163. 1390، پايیز 22

 ( .1389برک، لورا .).)جلد اول، ترجمه سررید محمدی،  روانشررناسرری رشررد )از لقاح تا کودکی

 يحیی.تهران:انتشارات رشد. 

 ( روش1389پرند، اکرم .)مجله علمی پژوهشررریپروری و ارتباط آن با فرزندان.  های فرزند .

 .167شماره 

 شوند، رؤيا؛ سیما؛ آزاد فالح، پرويز ) ترکا شاهی،  شی بر (. تأثیر گروه1390کرمان درمانی آموز

(، ص 3) 13. شررماره مجله تحقیقات علوم پزشررکی زاهداننفس دختران نوجوان. میزان عزت

34-30. 

 ( .رابطه1393جاودان، موسررری .)های زندگی با ی خود بازبینی، جو عاطفی خانواده و مهارت

/ پايیز 5/ سال سوم/ شماره های فردیفصلنامه شخصیت و تفاوتپرخاشگری نوجوانان پسر. 

1393 /142- 125. 

 ( .1382جعفری منش، مريم .)هارت ندگی بر عزتتأثیر آموزش م فت های ز نفس، پیشرررر
ضطراب حالت  سازگاری اجتماعی و کاهش ا صیلی،  سال  –تح صفت در دانش آموزان دختر 
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ستان کرج اول شهر ستان  سالمی رودهن. . پاياندبیر شگاه آزاد ا شد. دان سی ار شنا نامه کار

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

 ( تأثیر اعتیاد والدين بر رفتار فرزندان. 1388جمالی، اکرم؛  سرررمیه و سررراريان، محمدتقی .)

 .طلوع بهداشت

 ( .1394رسرررتمی، خسررررو؛ علی اصرررفهانی، اعظم .)نوجوانی )پودمان تدبیر در  تدبیر دوران
 کاربردی هالل ايران. –تهران. موسسه آموزش عالی علمی  مادری(.

  لدين بر میزان هارت ابراز وجود وا له و م هارت حل مسرررئ حاتمی فرد. اثربخشررری آموزش م

، یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانسازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان. 

 .1390، پايیز 7 سال دوم، شماره

 ( .1390خادمیان، بتول .) اثربخشرری آموزش مهارت تفکر خالق بر پیشرررفت تحصرریلی دانش
شگاه عالمه . پايانتهران 15آموزان دختر پايه دوم راهنمايی منطقه  شد. دان سی ار شنا نامه کار

 ی روانشناسی و علوم تربیتی.طباطبايی، دانشکده

 (.1392ديناروند، حسرررن .) تهران. انتشرررارات  های تعلیم و تربیت.و نظريهمکاتب فلسرررفی

 .. کتابخانه فروردينپروردانش

 ( .1394رسرررتمی، خسررررو؛ علی اصرررفهانی، اعظم .) تدبیر دوران نوجوانی )پودمان تدبیر در
 کاربردی هالل ايران. –تهران. موسسه آموزش عالی علمی  مادری(.

  سن ؛ شريفی ، ح شا  سن ؛ پا ضايی ، فاطمه ؛ احدی ، ح سف . )ر ( . رابطه 1386کريمی ، يو

دانش آموزان مقطع ابتدايی شرررهر اصرررفهان .  ایکیفیت زندگی والدين با عملکرد مدرسررره

، سال  فصلنامه دانش و پژوهش درروانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان

 .  33نهم ، شماره 

 (.1395زارع میرک آباد. اعظم .)المللی . تهران. انتشارات بینهای زندگیخانواده در پرتو مهارت

 گیوا.

 ( .1393زردچقايی، مريم .) هی توجکم –تأثیر اعتیاد والدين بر مشررکالت رفتاری )بیش فعالی
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد . پايانو پرخاشگری( کودکان شهرستان اراک

 مالير، گروه علوم تربیتی.

  18تا  12زيبراس، مارتین؛ حالج زاده، هدا. بررسی تأثیر اعتیاد پدر بر رشد اجتماعی فرزندان 

، سال سوم/ شماره دوم/ بهار مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايرانسال در شهرستان دزفول. 

1390 . 

 احترامی و  ی پیشرررفت، خودهای زندگی بر انگیزهسررپاه منصررور، مژگان. تأثیر آموزش مهارت

 .1386، زمستان 6ی ی دوم، شماره، دورهفصلنامه انديشه و رفتارسازگاری اجتماعی. 
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 مدی، علی مد. )سرررر گام(. 1394مح ندانخانواده موفق،  یت فرز . تهران. هايی مؤثر در ترب

 انتشارات : آراد کتاب. 

 های آموزشررگاهی در پیوند بارضررا؛ گنجی، مسررعود؛حاجلو، نادر. نقش کتابخانهشررريف، علی 

، یرسانی دانشگاهنشريه تحقیقات کتابداری و اطالعمدرسه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 

 . 1390، تابستان 56سال چهل و پنجم، شماره 

 (.سالمی، بهاره سه(. 1393شعبانی، پروانه؛ ا ست دار کودک. مدر کريم اچ رايت،  تألیفهای دو
سررازی شررده در نیويورک، آماده –سررف منبع دفتر مرکزی يونی چانگو ماناتوکو، مايدا پاشرریج.

 موسسه پژوهشی کودکان دنیا. مترجمان پروانه شعبانی، بهاره اسالمی. 

 ( .1394صرررالحی، محمدحسرررین .).بررسررری جايگاه خانواده در میزان ارتکاب جرم فرزندان 

 ق.ونامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. دانشگاه علوم انسانی. گروه حقپايان

 ( .نقش تحصرریالت والدين در خوداثرمندی دختران و 1385طهماسرریان، کارينه؛ فتی، الدن .)

 . 1385، زمستان 8، سال دوم، شماره فصلنامه خانواده پژوهیپسران نوجوان. 

 مجله انديشررره و رفتار.زاد، پگاه. تأثیر جو خانوادگی بر تمايالت روان رنجورانه فرزندان. فرخ 

 1387، پايیز 9دوره سوم، شماره 

 ( .1393قربان نژاد، رقیه .) مقايسرره تفکر انتقادی و پیوند با مدرسرره در دانش آموزان مدارس
 –نامه کارشررناسرری ارشررد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پايان هوشررمند و مدارس عادی.

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. –دانشگاه محقق اردبیلی 

 ( .1394محمودی، اعظم .)تهران. انتشارات: جامعه نگار.د و تکامل از نوزادی تا نوجوانیرش . 

 ( .بررسررری تأثیر آموزش 1388مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ گراوند، لیال و ارضررری، سررروره .)

 .3-16(،1) 1، زن و فرهنگهای زندگی بر اضطراب و پرخاشگری همسران شهدا. مهارت

 ( .1394محمودی، اعظم .) تهران. انتشارات: جامعه نگار.نوزادی تا نوجوانیرشد و تکامل از . 

 ( .1393معتمديان، مژگان .)های والدين بر وضررعیت عاطفی شررناخت نقش طالق و مشرراجره
کارشررناسرری ارشررد. دانشررگاه آزاد اسررالمی واحد بوشررهر.  نامهپايان کودکان از منظر اسررالم.

 ی تحصیالت تکمیلی.دانشکده

 ( بررسی 1390موسوی، محمود .) نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

شماره  –. سال پیست و دوم شناسی کاربردیجامعهشهر. مقطع متوسطه شهرستان فريدون

 (.41پیاپی )

 ای بر بهبود کیفیت آموزش بررسررری عوامل مؤثر درون مدرسررره(. 1380اهلل.) نمايشررری، ولی
ستان مازندرانعمومی آموزش سالمی ان.  پايوپرورش ا شگاه آزاد ا شد. دان سی ار شنا نامه کار

 واحد ساری. 



 

 
 

 135   ... های زندگیای مؤثر در مهارتو مدرسه  سنجش نقش عوامل خانوادگی

 

 های (. تأثیر آموزش مهارت1390اکبر؛ گل محمديان، محسن )ياسمی نژاد، پريسا؛ سیف، علی

صیلی دانش آموزان دختر.  شرفت تح صلنامه علمی زندگی بر کاهش تعلل و افزايش پی  –دو ف
 . 5شماره  –. سال سوم پژوهشی دانشگاه شاهد

 
 

 Baumeister, R.F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self 

control. Current Directions in Psychological science, 16, 351-355. 

 Buysea. Evelien, Verschuerena, Karine, Doumena. Sarah, Dammeb, Jan Van, 

Maesb. Fredrik (2008). Classroom problem behavior and teacher – child 

relationships in kindergarten: The moderating role of classroom climate. Journal 

of school Psychology, 46, issue 4, August 367 – 391.  

 Drake, J. F. (2009). Free ADULT Education Classes. Technical college adult. 

Director of adulte education 3421. Meridian streer North. Huntsville, AL: 35811.  

 Gary M, Steinbergl. (2008). Unpacking Authoriative Parenting: Reassessing a 

multidimensional constract J. Marr. Fam, 599 – 610. 

 J. F. Drak. (2009). Free Adult Education Classes. Technical college adult. 

Director of adult educatin 3421. Meridian street North. Huntsville, Al: 358 M. 

 Goodlad J. I. (1984). A Place called school. New York: Mc Grow – Hill. 

Glatthorn, A.A. (1984).  Good Lad Study Raises Vital Issues. Momentum, 15 (3),  

59 – 61. 

 Larson. Jonathan E. (2009). Educational Psychology, Cognition And 

Learning, Individual Differences And Motivation. New York, Nova Science 

Publishers, Inc. 

 Lee, C. M., Beauregard, C., & BAX, K. A. (2005). Child related 

disagreements, verbal aggression, and children internalizing and externalizing 

behavior problems. Journal of family psychology, 19(2), 237 – 245.  

 Marlow / Porthy/ R. (1988). Text Book of pediatric Nursing. Gth ed 

Washington: W. D. Sonders company 1988.  

 Merrill palmer (2010). Parenting practices and child social adjustment: 

Multiple pathway of influence, Volume 47, Number 2, April 2010. Pp 235- 

263. 

 Over, E. (1998). Actual and perceived parental social states effect on 

adolescents self – concept. Adolesent. Vol. 30. PP. 603- 606.  

 Pianta, R. C., Belsky, J., Vandergrift, N., Houts, R. M., & Morrison, F. J. 

(2008). Classroom effects on childrens achivment trajectories in elementary 

school. American Educational Research Journal, 45 (2), 365 – 397. 



 

 

                             1397 بهار، 24، شماره ششمروان سنجی، دوره  پژوهشی -علمیفصلنامه                        136

 Riley, Philip. (2009). An adult attachment Perspective on the student – teather 

relationship & classroom management difficulties. Teaching and Teacher 

Education, 25, 629 – 635. 

 Rudasill. Kathleen Moritz., Reio Jr, Thomas G, Stipanovic, Natalie, Talor, 

Jennifer E. (2010). A Longitudinal study of student – teacher relationship 

quality, difficult temperament, and risky behavior from childhood to early 

adolescence. Journal of school psychology. 48, issue 5, 357 – 387.  

 Saitis, Ch., Saiti, A. (2004). School libraries in Greece: A comparative study 

of public primary schools in rural and urban areas . Library & Information 

Science Research. 26 (2004) 201–220. 

 Silburn S., Zubrick S., De Maio J., Shepherd C., Griffin J., Mitrou F. et al. 

(2006). TheWestern Australian Aboriginal Child Health Survey: 

Strengthening the capacity of Aboriginal children, families and communities. 

Perth: Curtin University of Technology and Telethon Institute for Child 

Health Research 

 Tajalli F. B. Zandi. Z. (2010). Creatively comparison between student who 

studied life skills courses and those who did not procedia social and 

behavioral sciences. No. 5 pp. 1390 – 1395. 

 Turkum, A., S., Kiltas, A., Biyink, N., & Yemenici, B.(2005). The 

investigation of university student Perceptions about family functioning. 

International review, 5(1), 253-262. 

 Walker, Roz; shepherd, Carrington. (2006).strengthening aboriginal family 

functioning:what works and why? Telethon institute for child health research. 

 Wurdinger, S, & Rudolph, J. (2009). A Different Type of Success: Teaching 

Important Life Skills Through Project Based Learning. Improving Schools, 

12, pp. 115 – 129. 

 


