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 چکیده
 یهـا  مهـارت زنـدگی و   یهـا  مهارتدرست و کارآمد آموزش  یها وهیش، بررسی پژوهش حاضرهدف 

. ایـن پـژوهش بـه لحـاظ هـدف      باشـد  یمـ زندگی دانشـجویان   یها بیآساجتماعی در راستای کاهش 
ی هـا  دورهدانشـجویان  ی پـژوهش را  جامعـه آمـار  پیمایشی است.  –کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی 
هـای  در کـالس  0311-0310لیشریعتی کـه در سـال تحصـی   دکتر   کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی

اسـاس   نفربـر  203. تعـداد  شود یمرا شامل  (نفر 011تعداد )زندگی شرکت داشتند یها مهارتآموزش 
ی آور جمـع بـرای  گیـری تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند.      نمونه با روش نمونه عنوان بهجدول مورگان 

ـ تأاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی آن بـه   رسـید و   نظـران  صـاحب  دیی
 آمـار  اطالعـات از  لیـ وتحل هیتجز برایآمد.  دست به%(  21پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)

  وابسته tمستقل و  t ی ها آزمونتوصیفی )درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی( 
هـای زنـدگی و   های آموزش مهارتروشآن است که از میان ی پژوهش بیانگر ها افتهی . استفاده گردید

های الگوی ایفای نقـش، بحـث   روش ازآن پساجتماعی به دانشجویان، روش تلفیقی در اولویت اول و 
 .برخوردار است رتبه در میان دانشجویان نیتر نییپاگروهی و حل مسئله قرار دارند. روش سخنرانی از 

در میـان دانشـجویان    ی زنـدگی و اجتمـاعی   هاارائه آموزش مهارت نوع  یبند تیاولونتایج  همچنین 
و استفاده از فـیلم  ها های آموزشی در دانشگاهاز طریق برگزاری کارگاهآموزش بیانگر آن است که ارائه 

هـا از طریـق انتشـار جـزوات و     و تئاتر به ترتیب با باالترین اولویت و در مقابل ارائه آمـوزش مهـارت  
ی زنـدگی و  هـا  مهـارت است. بر این اساس بـرای آمـوزش    قرارگرفتهاولویت  نیتر نییپابروشورها در 

ی زنـدگی و اجتمـاعی مـدنظر  هـا  مهـارت ی هـا  آموزشاجتماعی دانشجویان بایستی شیوه و نوع ارائه 
 ریزیان قرار گیرد  برنامه

–ی زنـدگی  ها بیآس –ی اجتماعی ها مهارت –ی زندگی ها مهارتی آموزش ها روش کلیدی: گانواژ

 دانشکده فنی شریعتی

پژوهشــی موسســه پــژوهش وبرنامــه ریــزی آمــوزش عــالی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری.  . اســتادیار0
norozzadehreza@yahoo.com

. کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و کارشناس دانشکده فنی شریعتی.2

پژوهش در نظام هاى آموزشى، دوره 8، شماره 25، تابستان 1393
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 مقدمه

ی از ا هالـه ، جوامـع بشـری را در   اند افکندهتغییرات انبوهی که امروزه بر زندگی بشر سایه 

. آلوین تافلر سـه مـوج را در   اند فروبردهی فراوان ها چالشی و اجتماع وی روانی ها بیآس

ـ  ی کشـاورزی  سـو  بـه انی رشد بشر بیان کرده که اولین موج آن حرکت از کشاورزی چوپ

 کـه  آنسـومین   ی صـنعتی شـدن و  سو بهمتحرک، دومین آن حرکت از کشاورزی متحرک 

اکنون در آن هستیم حرکت از جامعه صنعتی به اطالعـاتی اسـت. امـروزه صـدای ضـربه      

دوربرد در اطـراف   ارتباطات ومصنوعی، فیبر نوری  هوش سنگین طبل تکنولوژی، ربات،

بـرای   هـا  آنی نیست مگر آنکه از ا ندهیآیام آن برای ما این است که است و پ انداز نیطنما 

گـذر از   کنـد  یمـ ادعا  تافلر استفاده کنیم. اطالعات وبودن در زندگی بر اساس تکنولوژی 

همراه بوده واین عالئم در عصری که مـا   انقالب ویک موج به موج دیگر همیشه با تزلزل 

 تخلـف  عصـر مـا نـاآرامی،    مشخصه مشهود است. کامالً میکن یمنیز امروزه در آن زندگی 

ی که تغییرات در آن سریع است سـخت بـوده   ا دورهو... است. زندگی در  استرس جوانان،

ـ تغدر مقابـل   مـردم  و انـد  ناشناختهچرا تغییرات همواره  ، شـوند  یمـ  آشـفته  وگـیج   راتیی

ی زندگی افـراد را افـزایش   ها مهارتبنابراین باید برای کاهش فشار ناشی از این تغییرات، 

زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی فرهنگـی، تغییـر سـاختار     نیازهای (.2113داد )برن،

خانواده، شبکه گسترده و پیچیـده ارتباطـات انسـانی و تنـوع، گسـتردگی و هجـوم منـابع        

ها و فشارهای متعددی روبـرو نمـوده اسـت کـه      ها، استرسها را با چالش اطالعاتی انسان

هـا و   . فقـدان مهـارت  باشـد  یاجتماعی مـ  -های روانی مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی

عــاطفی، روانــی و اجتمــاعی افــراد را در مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت  یهــا ییتوانــا

نموده و آنها را در معرض انواع اخـتالالت روانـی، اجتمـاعی و رفتـاری قـرار       ریپذ بیآس

اند که بسیاری از مشکالت بهداشتی و اخـتالالت   شمار نشان داده بیهای  پژوهش دهد. می

سوءمصـرف مـواد   ۀ نیروانی اجتماعی دارند ازجمله پژوهش درزم یها شهیروانی عاطفی ر

انـد از   نشان داده است که سه عامل مهـم بـا سوءمصـرف مـواد رابطـه دارنـد کـه عبـارت        

ارتباطی )مـک دانالـد و    یها هارتنفس ضعیف، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان م عزت
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 ی( بـین احسـاس خودکارآمــد  0112(. همچنـین زیمـرمن و همکــاران )  0110همکـاران،  

شخصی و موفقیت تحصیلی همبستگی معناداری یافتنـد. مطالعـات زیـادی داللـت بـر آن      

(، 0113نفس ضعیف و سوءمصرف الکـل و دارو )سـینگ و مصـطفی،     دارند که بین عزت

 ی( و افکـار خودکشـ  0112جنسـی )کـدی،    یبندوبار ی(، ب0121ورج،بزهکاری )دوکزو ل

منظـور   ( رابطه وجود دارد. بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به0113)چوکت، 

هـای اجتمـاعی ماننـد خودکشـی، اعتیـاد، خشـونت، رفتارهـای         پیشگیری از بروز آسـیب 

ت روانـی و اهمیـت آن توجـه    بزهکارانه و اختالالت روانی الزم است به موضوع بهداشـ 

است کـه مقابلـه بـا آن     یا گونه از طرفی ماهیت مشکالت روانی اجتماعی به بیشتری شود.

را  یا مالحظـه  هـای قابـل   تنهـا هزینـه   در سطوح بعدی مداخله )پیشگیری ثانویه و ثالث( نه

مدی آن و کارآ یکند، بلکه اثربخش ازنظر نیروی انسانی و مسائل مالی بر جوامع تحمیل می

دهـد کـه    ها نشان می مثال بررسی عنوان نیز بسیار محدود و حتی در مواردی ناچیز است. به

الـی   21حالـت   نیتـر  نانهیب وقتی یک شخ  وابستگی دارویی)اعتیاد( پیدا کرد، در خوش

درصد موارد احتمال بهبود وجود خواهد داشت و حتی تحت این شرایط نیـز احتمـال    31

 ایـن  (.0110؛ تـایلور، 0122خواهد داشـت )کـاپالن و سـادوک،     عود مجدد مشکل وجود

نظران و متخصصان حیطه بهداشت روانی در جهـان تمـام    واقعیات باعث شده که صاحب

های پیشگیری در سطح اول متمرکز سازند. بـه   کوشش و توجه خود را حول محور برنامه

و کنتـرل انـواع    سـطح عـام و باهـدف کـاهش     های پیشگیری هـم در  همین منظور برنامه

اجتمـاعی و هـم در سـطح خـا  و در رابطـه بـا کـاهش و کنتـرل          –های روانـی  آسیب

از قبیل وابسـتگی دارویـی؛ افسـردگی؛ و ...( در نقـاط مختلـف جهـان       )مشکالت خا  

آمـده از بـین    عمـل  هـای بـه   شده اسـت بـر اسـاس بررسـی     طراحی و به مورداجرا گذاشته

آمـوزش   "جراشده اسـت برنامـه پیشـگیری موسـوم بـه      هایی که تاکنون طراحی و ا برنامه

منظور ارتقای سطح بهداشت روان و پیشـگیری از   به 0113زندگی که در سال  یها مهارت

طراحـی و در   ( W.H.Oروانی و اجتماعی از سوی سازمان جهانی بهداشـت )  یها بیآس

و کارآمـدی را   یسطح وسیع در کشورهای جهان مورداستفاده قرارگرفته، بیشترین اثربخش
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شود که برای افـزایش   گفته می ییها زندگی به مهارت یها داشته است. در تعریف، مهارت

طـور   سازند کـه بـه   شوند و فرد را قادر می اجتماعی افراد آموزش داده می –توانایی روانی 

اصلی درواقع افزایش توانایی  هدف زندگی روبرو شود. یها مؤثر با مقتضیات و کشمکش

رسان بـه بهداشـت    گیری رفتارهای آسیب پیشگیری از شکل تیاجتماعی و درنها –روانی 

شـده اسـت:    و سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد اسـت. در تعریفـی دیگـر گفتـه    

هـای   زندگی یعنی ایجاد روابط بین فـردی مناسـب و مـؤثر، انجـام مسـئولیت      یها مهارت

ها بـدون توسـل بـه     ها و کشمکش ارضدرست، حل تع یها یریگ میاجتماعی، انجام تصم

هـا   ازآنجاکه دانشـجویان دانشـگاه  . زنند اعمال و رفتارهایی که به خود یا دیگران صدمه می

 یهـا  دهنـد و ازجملـه گـروه    بخش اعظمی از جوانان فعال و نخبه جامعه را پوشـش مـی  

شـوند، حفـت و ارتقـاء بهداشـت روان آنهـا از اهمیـت        راهبردی هر جامعه محسوب مـی 

جمعیت جوان به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خـود   این ای برخوردار است. ویژه

اول ورود به دانشگاه، مشـکالت،   یها در سال ژهیو و شرایط بحرانی این برهه از زندگی به

روانـی اجتمـاعی    یهـا  بیکنند و در معرض آسـ  زیادی را تجربه می یها فشارها و چالش

دانشجویی که مسئولیت تغذیه، پشـتیبانی و   یها طیها و مح همتعددی قرار دارند لذا دانشگا

وپـرورش   دارند تا با ایجاد، آموزش حمایت ذهنی، روانی و اجتماعی دانشجویان را به عهده

هـا، افـزایش    گیـری آگاهانـه، مقابلـه بـا اسـترس      برای تصـمیم  ییها یو توانمند ها مهارت

روانی اجتماعی، در کنار پیشـگیری   یها یخودکارآمدی، برقراری ارتباط مؤثر و سایر توانائ

 .های دانشگاهی تأمین نمایند احتمالی بهداشت روان دانشجویان را در محیط یها بیاز آس

ـ تغ ورات عمیق فرهنگی علیرغم ایجاد تغیی امروزه :ی زندگیها مهارت ی هـا  وهیشـ در  ریی

 انـد  یاساسی الزم و ها ییتوانازندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد 

آن  اتیمقتضـ  وزنـدگی روزمـره    مشـکالت  وامر آنها را در مواجهـه بـا مسـائل     نیهم و

ی مختلـف  ها یتموقع ،ها استرسبرای مقابله سازگارانه با  ها انساننموده است.  ریپذ بیآس

این توانـایی تجهیـز    کسب دری زندگی به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را ها کشمکش و

 ییکارکردهـا  .رنـد یگ یمـ  شـکل  فرآیند تحول، در و اند ییربنایزکارکردها بسیار  ینا نماید.
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 ،یخودکارآمـد  ،نفس عزتکه در قالب ساختارهایی مانند  رفتارها ونظیر شناخت عواطف 

ی اسـناد تجلـی   هـا  سـبک  وی زنـدگی  ها مهارت از خود، درک ،مقابله حل مسئله، ییتوانا

 عنـوان  بـه ی زنـدگی  ها مهارتبنابراین آموختن ؛ (0333بهداشت جهانی  سازمان)ندینما یم

ی زنـدگی  ها مهارت اصطالح .رسد یمضروری به نظر  ها چالشهایی برای مقابله با  تکنیک

ماننـد   امرارمعـاش ی مربوط به ها مهارتاست که از آن جمله:  تهکاررف بهدر معانی متفاوت 

مصـرف   ماننـد  ی مراقبـت از خـود،  هـا  مهـارت  .شـود  یماینکه چگونه فردی مشغول کار 

ی هـا  تیموقعیی که برای پرداختن به ها مهارت .رهیغ ومسواک زدن  درست غذاهای سالم،

توانایی نه گفتن در مقابل فشار جمع جهـت اسـتفاده    ؛ مانندشود یمزندگی استفاده  پرخطر

ی زنـدگی را چنـین   هـا  مهـارت  :یونیسف (.0333از مواد مخدر )سازمان جهانی بهداشت 

ی رفتـار کـه برقـراری تـوازن     ده شکلرویکرد مبتنی بر تغییر رفتار یا  یک :کند یمتعریف 

 و دانـش  گـرایش، »از  انـد  عبـارت سـه حـوزه    یـن ا .دهد یمقرار  مدنظرمیان سه حوزه را 

 (.0323به نقل از فتی و همکاران  2113 )یونیسف« ها مهارت

 انـد  عبـارت ی است که بررس قابلبعد  دو ازی زندگی ها مهارتاهمیت و ضرورت آموزش 

ی هـا  ییتوانـا  اجتمـاعی: –ی روانـی  هـا  ییتوانـا ی زندگی در جهت ارتقای ها مهارت-0از:

تا در روابـط   سازد یمکه فرد را قادر  ها ییتواناروانی و اجتماعی عبارت است از آن گروه 

ی روان سالمتو سازگارانه عمل کند و  خودمثبتو محیط  فرهنگ ،جامعه ،ها انسانبا سایر 

اجتماعی در ارتقای بهداشت و سالمت در ابعـاد  –ی روانی ها ییتوانا نماید. نیتأمخود را 

. زمانی که مشکالت بهداشتی ناشـی  دارند عهدهو اجتماعی نقش مهمی بر  انیرو جسمانی،

و  هـا  اسـترس از رفتارها هستند و این رفتارها ناشی از ناتوانی فـرد در مقابلـه صـحیح بـا     

ی هـا  تیفعالاجتماعی نقش مهمی در  –ی روانی ها ییتوانا افزایش ی زندگی است.فشارها

قـدرت   افزایش مداخله، ( بنابراین0333اشت جهانی،پیشگیرانه خواهد داشت )سازمان بهد

ی فردی و اجتماعی آنان بـه هنگـام بـروز مشـکالت     ها تیظرفسازگاری افراد و باال بردن 

اجتمـاعی از طریـق آمـوزش    –ی روانـی  ها ییتوانارفتاری است که این مهم یعنی افزایش 

ی هـا  مهـارت -2 (.0332)طارمیـان و همکـاران    پوشـد  یمی زندگی جامعه عمل ها مهارت
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ی گونـاگون  هـا  برنامـه ی زنـدگی در  ها مهارت آموزش زندگی در ارتقای بهداشت روانی:

 آمـوزش  از ایـدز،  پیشـگیری  ی جنسی،بندوبار یبو مفید بوده است مثل پیشگیری از  مؤثر

نـامبرده   موارد (.0333)سازمان جهانی بهداشت  نفس عزت و نفس اعتمادبهصلح و ارتقای 

ی زندگی یا اهداف گوناگون پیشگیرانه و ارتقای سـطح  ها مهارتاهمیت و ارزش آموزش 

 تـا دانـش،   سـازد  یمـ ی زندگی فـرد را قـادر   ها مهارت آموزش .دهند یمسالمت را نشان 

یی اسـت  ها ییتوانا ی زندگی،ها مهارتیی تبدیل کنند. ها ییتوانارا به  ها نگرشو  ها ارزش

و انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجـام چنـین    سازد یمکه فرد را قادر 

ۀ گذشـته بـه   دهـ ی زنـدگی در دو  ها مهارتنماید طرح آموزش  یم جادیارفتارهایی را نیز 

ی هـا  بیآسـ در پیشـگیری از   اثرگـذار طـرح   نیرترینظ یبو  نیتر موفقدالیل ذیل یکی از 

ایـن برنامـه در اجـرای اصـلی      ضـرورت  (.0323اسـت )احمـدی،   شـده  شناختهاجتماعی 

ی هـا  ( مهـارت ی پایـدار و اسـتقاقیب  هـا  الف( مهارت ی مهارت زندگی که شامل:ها برنامه

بیشـتر خـود را آشـکار     باشـد  یمی عمومی اجتماعی ها ( مهارتخود مدیریتی و فردی ج

 هـا  نگـرش و  هـا  ارزش تا دانش، سازد یمی زندگی فرد را قادر ها مهارت آموزش .سازد یم

ی بایـد بکنـد و چگونـه آن را انجـام     کار چه نکهیا مثلی بالفعل تبدیل کند. ها ییتوانارا بر 

تا انگیزه و رفتار سـالم   سازد یمیی است که فرد را قادر ها ییتوانای زندگی ها مهارتدهد. 

ـ نما یمـ داشته باشد و فرصـت و میـدان انجـام چنـین کارهـایی را نیـز انجـام          امـروزه  .دی

مانی نشان داده است که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشـی از نقـ  در   مداخالت در

ی زنـدگی نقـش درمـانی    ها مهارتآموزش  درواقعی زندگی اساسی است. ها مهارترشد 

ــه نقــل از گــرین  0116 واردن ،گــازدا دارد )گمنیتــز، ــرا عــالوه(. 2111ب آمــوختن و  نیب

ادراک دیگـران   انـدازه  بهی زندگی در احساس فرد از خود و دیگران ها مهارتی ریکارگ به

 نفـس  عـزت و  نفس اعتمادبه ی زندگی بر ادراک کفایت فرد،ها مهارت. گذارد یماز وی اثر 

( و بنابراین نقش مهمی در سالمت روان دارد. این برنامـه  0333ی،آباد قاسماثر دارد )نوری 

 داشت و سالمت را در چهار حیطه جهـانی روانـی،  ی فرد بهشناخت روانبا افزایش ظرفیت 

بایـد اذعـان کـرد کـه برنامـه       تیدرنها(. 0323)علوی، دینما یم نیتأمو معنوی   اجتماعی



  313   ...وی زندگی ها مهارتکارآمد آموزش  ی درست وها وهیش 

ی هـا  تیفعالو  ها کلمهروانی است که در –ی زندگی یک مدل آموزشی ها مهارتآموزش 

وزمـره هسـتند   ی عملـی کـه بـرای زنـدگی ر    ها مهارترشد  منظور به افتهی سازمانگروهی 

امـری   ها مهارتکاربرد دارد. به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه برای یادگیری این 

ی زنـدگی مبتنـی بـر یـادگیری تجربـی اسـت و       ها مهارتروش  چراکه باشد یمضروری 

 کـه  ینحو بهدیگر و دریافت فیدبک میسر  کنندگان شرکتبا فعالیت مشاهده  مؤثریادگیری 

ی روش اثربخشـ به موقعیت خارج از گروه انتقال یابـد. در اصـل    واندت یم ها یریادگاین ی

ی عینـی شـامل درگیـری و شـرکت فعـال      ها جنبهآن بر  دیتأکی زندگی به دلیل ها مهارت

بـا ارتقـای    همـراه  .باشـد  یمـ قابل و نمایش عینی عقاید نظری یا انتزاعـی   رفتارهای افراد،

فـرد در مراقبـت از خـود و دیگـران پیشـگیری از بیمارهـای        انگیـزه  سطح سالمت روان،

ــی، ــگیری روان ــزایش     پیش ــاری اف ــکالت رفت ــتی و مش ــکالت بهداش ــاز مش ــدی یم  اب

اطالعاتی  شود یم کاربرده بهزندگی  یها مهارتپایه مطالبی که در آموزش (. 0323)دیلمی،

 دیآ یم دست بههای آن رفتار دیگران و پیامد ی مشاهدهیادگیری از طریق  نحوه ازاست که 

. در نظریـه یـادگیری   باشـد  یم (0133ورا )دبر نظریه یادگیری اجتماعی بن یمبتن درواقعو 

یادگیری فرآیندی فعال و مبتنی بر تجربه است و بـه همـین جهـت افـراد      بندورا یاجتماع

زنـدگی   یها مهارتکودکان در جریان یادگیری و آموزش فعاالنه به امر یادگیری  خصوصاً

 یهـا  گـروه کـه شـرکت فعـال افـراد در      ییها روش، بنابراین در این آموزش از پردازند یم

 هـا  وهیشـ . ایـن  شـود  یمـ اسـتفاده   بخشد یمو جنسی را در فراگیری، تسهیل  یسن مختلف

دوتـایی، بـارش فکـری و بحـث و منـاظره       یهـا  گروهکوچک یا  یها گروه لیتشکشامل 

 (0333ی، نو محمدخا یآباد قاسمترجمه نوری  یجهان بهداشت)سازمان  باشد یم

 های زندگی های آموزش مهارت روش

بـه ایـن    لزومـاً عمل حفت کـردن   باشد رفتار عادات و افکار، تغییر اگر هدف از یادگیری،

شـرکت فعاالنـه افـراد در یـادگیری و اسـتفاده از       کـه  یدرحـال  اهداف منجر نخواهد شـد، 

ی هـا  هـدف بـه   دنیدررسو مانند آن دانشجویان را مسئله   حل ی بحث و گفتگو،ها روش

سـبب بـه جریـان افتـادن فکـر و منطـق در        هـا  روش گونـه  نیازیرا  دهد یممذکور یاری 
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از  تواننـد  یمـ ی فعال در یـادگیری دانشـجویان   ها روشو با استفاده از  شود یمدانشجویان 

قـرار دهنـد و    سـؤال و افکار خـود را مـورد    عادت تجارب خویش استفاده کنند و رفتار،

و بهبود آن را فراهم کنند. موضوع دیگری کـه شـرکت    اصالح موجبات تغییر، بیترت نیا به

 ی مختلف جسـمی، ها جنبهرشد آنها از  کند یمضروری  شان یریادگی درروندفعاالنه افراد 

ی زنـدگی  هـا  مهـارت آموزش  در (.0331، عاطفی و جز آن است )فتحعلی لواسانی،فکری

 انـد  عبـارت  هـا  وهیشاین  اهم ی فعال در مقابل رویکرد منفعل سودجوست،ها وشرباید از 

 :از

بـرای تعریـف یـک     راهکـار  منظور از بارش فکری بیـان عقیـده روش،  بارش فکری: -3

بـدون توجـه    کنندگان شرکت شود یممسئله یا برای حل مسئله است. در این روش توصیه 

روش بـارش   کـه  آنگـاه را ارائه دهند  رسد یمن ی بودن آنچه به ذهنشارمنطقیغبه منطقی یا 

حتی نماینـده   کنندگان شرکتاز  کی چیهدر وهله اول نخست  شود یمفکری به کار گرفته 

قضاوت کنند ممکن اسـت   شود یمیی که ارائه ها شنهادیپگروه و راهنما اجازه ندارد درباره 

 همـه  نیبـاا باشـد   پاافتـاده  شیپخیلی ساده و  دهند یممواردی را که اعضای هر گروه ارائه 

ــد.    ــارش فکــری، درروشکســی مجــاز نیســت آن تشــخی  را مســخره کن  نخســت ب

ی هـا  شـنهاد یپو سـپس دربـاره    کننـد  یممطرح  رسد یمآنچه را به ذهنشان  کنندگان شرکت

یـا تعریـف برگزیـده     روش و از طریق قضاوت بهترین راهکار، شود یمقضاوت  شده ارائه

 کننـدگان  شـرکت بحـث گروهـی    درروش بحث گروهشی: - 2. (0321)یونیسف  شود یم

. در بحـث گروهـی دربـاره    دهنـد  یمبرای گروه را از طریق بحث انجام  شده ارائهموضوع 

پاسـخ   عنـوان  بـه بحـث   یجـه نت .شـود  یمنظرات موافق و مخالف ارائه  سؤالیک مسئله یا 

هـر   ازآنجاکـه . توجه باید داشت که در بحث گروهی شود یمدر نظر گرفته  سؤالمسئله یا 

. بازدارنـد دیگر اجازه ندارند او را از این کـار   افراد فرد مجاز است نظر خود را اعالم کند،

دارد مشـکل بـودن    امکـان  امـر این  دلیل ممکن است گاهی بحث گروهی به نتیجه نرسد.

روی و دور  حاشـیه  وهـی، انضـباط گر  عـدم  ،کنندگان شرکتآگاهی  عدم ،مسئلهیا  سؤال

ی کامل از روش بحث گروهـی نیـاز   مند بهرهبرای  پس افتادن از موضوع اصلی و ... باشد.
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ی نتیجـه بحـث گروهـی را از میـان     اثرگـذار است تا جایی که امکـان دارد عوامـل منفـی    

یی گروهـی  گشـا  مشـکل منظـور از  یی گروهشی:  گشا مشکل -1(.0321برداشت)یونیسف 

یی فـردی نیـاز اسـت    گشـا  مشـکل طریق فعالیت گروهی است. در گشودن یک مشکل از 

مسـئله بایـد بـرای کسـانی کـه در پـی        که آنتعریف شود و یعنی  شده ارائهنخست مسئله 

ی مشکل بـه درک و فهـم مشـکل    ساز روشنیی هستند روشن گردد. تعریف و گشا مشکل

یی مطـرح کننـد   شاگ مشکلی را برای ا نقشهپس از تعریف مشکل افراد باید  کند یمکمک 

 کارکشـته نقشه گشودن مشکل آمـاده شـد بایـد     که آنگاهآنها باید یک نقشه بکشند  درواقع

یی مورد ارزیـابی  گشا مشکلپایان نیاز است اعضای گروه نحوه عمل فرد را برای  در شود.

قـرار دهنـد.    موردتوجـه یی را گشا مشکلقرار دهند یعنی آنکه از مرحله اول تا پایان روند 

یی که در زیـر آمـده اسـت    ها سؤالاز  توان یمیی گشا مشکلی ارزشیابی نحوه عمل در برا

تعریـف بهتـری از    میتوانسـت  یمـ  آیـا  مشکل را تعریف کردیم؟ ( چگونهاستفاده کرد. الف

 چـه  ی که برای گشودن مشکل کشیدم مناسب بـود؟ ا نقشهتعریف حاضر ارائه دهیم؟ ب( 

 عمـل  دری کـه کشـیدیم   ا نقشـه طرح کنیم؟  ج( تا چه حدودی از  میتوان یمنقشه دیگری 

بـه   میتـوان  یمـ را به چه شـکل دیگـری    نقشه چیست؟ مانیها ضعف نقطه استفاده کردیم؟

نقـش فـرد    کننـده  شـرکت ایفای نقش  درروش ایفای نقش:-3(. 0321؟)یونیسف میکاربر

را نشـان دهـد کـه     نیاز اسـت همـان حسـی    کننده شرکتدر این روش  ردیپذ یمدیگر را 

. برای ایفای نقش یک یـا چنـد نفـر    دهد یمصاحب نقش اصلی در موقعیت خاصی نشان 

نقـش بسـتگی بـه موضـوع دارد کـه در جلسـه        فاکنندهیااقدام کنند. عده نفرات  توانند یم

از بـین   تـوان  یمـ و عمل است. ایفـاگران نقـش را    موردتوجهی زندگی ها مهارتیادگیری 

در بیشتر موارد افراد برای ایفای نقش در حضور دیگـران   چون افراد داوطلب انتخاب کرد،

ی دیگری هم هست کـه در داخـل   ها تیفعالضمن  در .کنند یماحساس فشار و اضطراب 

ـ فعال– ردیـ گ یمـ انجـام   هـا  تیفعالسایر  ـ فعال –ی تصـویری  هـا  تی  –ی نوشـتاری  هـا  تی

پژوهشـی کـه در    در (.0321)یونیسف  لیوتحل هیتجز –ردن ک سؤال–ی انفرادی ها تیفعال

بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتمـاعی بـا سـالمت     باهدف 0320سال 



  آموزشی یها نظامپژوهش در   314

دانشـجوی   3260انجام شد. میزان این عوامـل در بـین    همکاران وروان توسط بخش پور 

ین پژوهش نشـان داد کـه   ی اها افتهی شد. یریگ اندازهبه دانشگاه  دالورودیجد پسر ودختر 

ـ  سـالمت رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بـه شـکل معنـاداری     ـ یب شیپـ ی را روان ی ن

 احسـاس  وبه شکل معناداری با بهداشت روانی باالتر، رضایت از زنـدگی   تأهلو  کند یم

( در پژوهشی بـا  0326سامانی و همکاران) ینهمچن حمایت اجتماعی بیشتر همبسته است.

دانشجوی دختـر   223بین  در «ی از زندگیمند تیرضا وی روان سالمت ی،آور تاب»عنوان 

پـژوهش آنـان    یجنتـا  را ارزیابی کردند. موردنظر یرهایمتغ در یک بررسی مقطعی، پسر و

ی منفـی ماننـد   هـا  جانیهی ا واسطهی نقش دار یمعن یانگرب به کمک رگرسیون چند متغیره،

کاهش مشکالت هیجـانی و افـزایش سـطح     واسطه به ی،فشارروان وافسردگی و اضطراب 

(، بـا عنـوان   0332) یـان طارم ی از زندگی را در پـی دارد. مند تیرضا یزانم ی،روان سالمت

ی هـا  مهـارت آموزش  ریتأثبررسی  باهدفی زندگی ها مهارتراهنمای معلم برای آموزش 

 شیبرافـزا ی زندگی ها مهارتی افراد به این نتیجه رسید که آموزش روان سالمتزندگی بر 

، مقابله با فشـارهای محیطـی و روانـی،    نفس اعتمادبهسالمت جسمانی و روانی افراد مانند 

گرایانـه، کـاهش افـت تحصـیلی،      کاهش اضطراب و افسردگی، کـاهش افکـار خودکشـی   

مـواد   سوءمصـرف تقویت ارتباطات بین فردی و رفتارهای سالم و مفید اجتماعی، کـاهش  

 ســپاه بــوده اســت. مــؤثرمشــکالت روانــی، رفتــاری و اجتمــاعی مخــدر و پیشــگیری از 

ی زنـدگی بـر ارتقـای    هـا  مهارتی آموزش برخی از اثربخش( نیز به بررسی 0323منصور)

احترامی و سازگاری اجتمـاعی دانشـجویان پرداخـت. نتیجـه      خود میزان انگیزه پیشرفت،

ان انگیزه پیشـرفت، خـود   ی زندگی در ارتقای میزها مهارتی ایشان نشان داد که ها یبررس

 ریتـأث مقاله خـود بـا    ( در0323شفیعی) حسن است. مؤثراحترامی و سازگاری دانشجویان 

ی اجتمـاع  -روانـی  یهـا  بیآسـ زنـدگی بـر کـاهش     یهـا  مهـارت بررسی  عنوانآموزش 

و  زا تـنش  یهـا  تیـ موقعبـرای مقابلـه سـازگارانه بـا      هـا  انسـان کـه   کنـد  یمـ ی ریگ جهینت

علـوم رفتـاری    متخصصـان  دارنـد.  هـا  مهارتزندگی نیاز به آموختن برخی  یها کشمکش

 یتـر  سالمتا زندگی بهتر و  کند یمکه به افراد کمک  ییها برنامه نیمؤثرترمعتقدند، یکی از 
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  هـای  توانـایی   زنـدگی   هـای  مهـارت  زندگی است. یها مهارتآموزش  برنامه داشته باشند،

 طـور  بـه تـا   سـازد  یمـ  قـادر افراد را   مؤثر هستند که و ینطباقارفتار   برای  ، اجتماعی روانی

. تفکر خـالق، تفکـر نقادانـه،    کنند مقابله  روزمره  زندگی  یها چالش و  با مقتضیات  مؤثری

، هـا  جـان یه، همدلی با دیگران، مقابلـه بـا   یخودآگاهبرقراری روابط بین فردی سازگارانه، 

و  نفـس  اعتمادبـه یری از خودکشی و اعتیاد، افزایش ، کنترل خشم، پیشگها استرسمقابله با 

آموزش مهـارت زنـدگی در همـه جـای      یها دورهاست که در  ییها آموزشاز  نفس عزت

زنـدگی   یهـا  مهارتمثبت آموزش  ریتأثمختلف  یها پژوهش .شود یمدنیا به آنها پرداخته 

اجتمـاعی مـورد تأکیـد قـرار      -روانـی  یهـا  بیآسی از یک روش عام پیشگیر عنوان به را 

ی از دانشـجویان  ا نمونـه پژوهش خود که بر روی  ( در0323و همکاران) خوشابی .اند داده

ی زنـدگی  هـا  مهـارت دانشجویان آگاهی کمی از  درصد 3/1دختر شهر تهران انجام دادند 

ـ  داشـته درصـد آگـاهی در سـطح بـاال      2/32صد آگاهی متوسط و  در 0/33 اند داشته و  دان

 بـا  وی زندگی بـا بهداشـت روان رابطـه مسـتقیم     ها مهارتبین  کههمچنین نتیجه گرفتند 

پژوهشی که بـر   ( در0323و فرشاد ) رامشت رفتارهای پرخطر رابطه معکوس وجود دارد.

ی زنـدگی را  هـا  مهـارت روی دانشجویان انجام دادند نتیجه گرفتند دانشجویانی کـه درس  

ی توانمندسـاز خویشتن و احترام به خـود و   نفس اعتمادبهبه آموزش این درس  گذرانند یم

ی رویارویی با فشارهای پیرامونی کمـک و تقویـت و گسـترش    ها روشاشخا  به انواع 

به باال بردن رفتارهـای  سـالم و سـودمند     سرانجام وو سالم  سودمندی دوستانه و وندهایپ

( در پـژوهش خـود تحـت    0321رحیمیان بوگر و همکـاران )  اسحق .انجامد یماجتماعی 

ی زندگی بر سالمت روان دانشجویان سمنان که هـدف  ها مهارتعنوان اثربخشی آموزش 

ی زنـدگی بـر   هـا  مهـارت آمـوزش  -0ی زیر را مطرح کردند:ها هیفرضاصلی پژوهش بود. 

ی هـا  مهـارت آمـوزش  -2اسـت.  اثـربخش سـمنان   دانشگاه پسرسالمت روان دانشجویان 

ی اثربخشـ بـین  -3است. اثربخشزندگی بر سالمت روان دانشجویان دختر دانشگاه سمنان 

جنسیت در سالمت روان دانشجویان دانشگاه سمنان  برحسبی زندگی ها مهارتآموزش 

آمــوزش  درمجمــوعتفــاوت وجــود دارد. نتــایج نهــایی پــژوهش حــاکی از آن بــود کــه 
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اسـت و   مـؤثر معنـاداری   طـور  بهنشجویان ی زندگی بر عملکرد سالمت روان داها مهارت

بـین   هـا  مهـارت جنسیت آمـوزش   ازلحاظباعث افزایش سالمت روان در آنان شده است. 

این اسـاس بـا توجـه     بر .کند ینمی در سالمت آنان ایجاد معنادارپسران و دختران تفاوت 

ی ی زنـدگ هـا  مهـارت ی زندگی در تحقق آموزش ها مهارتنوع و روش آموزش  که نیابه 

ی درسـت و  ها وهیشاست که روش و نوع ارائه  درصدداست این پژوهش  رگذاریتأثبسیار 

ی اجتماعی از دیدگاه دانشـجویانی کـه در   ها مهارت وی زندگی ها مهارتکارآمد آموزش 

ی قـرار دهـد و بـه ایـن     موردبررس اند نمودهی زندگی شرکت ها مهارتی آموزش ها دوره

 وی زنـدگی  هـا  مهـارت آمـوزش   کارآمـد  وی درسـت  هـا  وهیشـ پاسخ دهد کـه    ها سؤال

 ؟اند کدامی زندگی ها بیآسی اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش ها مهارت

هـای زنـدگی و اجتمـاعی بـه دانشـجویان از دیـدگاه       های آموزش مهارتوضعیت روش

 دانشجویان دانشکده فنی چگونه است؟

اجتمـاعی بـه دانشـجویان از دیـدگاه     هـای زنـدگی و   وضعیت نوع ارائه آمـوزش مهـارت  

 دانشجویان دانشکده فنی چگونه است؟

های زندگی و اجتماعی به دانشـجویان از دیـدگاه   های آموزش مهارتبندی روشاولویت

 دانشجویان دانشکده فنی چگونه است؟

های زندگی و اجتمـاعی بـه دانشـجویان از دیـدگاه     بندی نوع ارائه آموزش مهارتاولویت

 ان دانشکده فنی چگونه است؟  دانشجوی

های زندگی و اجتماعی به دانشـجویان در میـان دانشـجویان    های آموزش مهارتآیا روش

 کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی تفاوت وجود دارد؟  

های زندگی و اجتماعی بـه دانشـجویان در میـان دانشـجویان     آیا نوع ارائه آموزش مهارت

 ت وجود دارد؟  ونی تفاکاردانی و کارشناسی دانشکده ف

های آمـوزش  آیا از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده فنی بین نوع ارائه و روش

زندگی تفاوت  های یبزندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آس یها مهارت

 ؟وجود دارد



  317   ...وی زندگی ها مهارتکارآمد آموزش  ی درست وها وهیش 

 روش

ایشـی  پیم -پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و به لحاظ نوع توصـیفی  

جامعه آماری در این پـژوهش شـامل کلیـه دانشـجویانی کـه در سـال تحصـیلی        است. 

زنـدگی   یهـا  مهـارت آمـوزش   یهـا  کـالس در  ،در دانشکده فنی شریعتی 0310-0311

جـدول   اسـاس  بر یآمار نمونه. حجم باشند یمنفر  011 درمجموع، که اند نمودهشرکت 

از روش  هـا  نمونـه نمونـه انتخـاب شـدند کـه بـرای انتخـاب        عنوان بهنفر  203مورگان 

 تصادفی ساده استفاده شد. یریگ نمونه

 یهـا  سـؤال پاسـخ بـه    منظـور  به ها داده لیوتحل هیتجزو  یبند طبقهپژوهش برای  نیا در

استاندارد و رتبه درصـدی(   انحراف ،میانگین ،فراوانی پژوهش از آمار توصیفی )درصد،

اطالعات اولیـه و   یگردآور منظور به است. شده استفاده وابسته tو  لمستق tیها آزمونو 

روش اسـنادی: اسـتفاده از کتـب،    -0اسـت:  شـده  گرفتـه زیـر بهـره    یها روشثانویه از 

روش میدانی: با توجه به موضوع، اهداف -2داخلی یها نامه فصل، نشریات و ها نامه انیپا

 نامـه  پرسـش است. ایـن   شده استفادهتحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته  سؤاالتو 

-کـم -تـا حـدودی  -زیـاد -و در مقیاس لیکرت )خیلی زیـاد  یا نهیگز 0 سؤال 21شامل 

اسـت. ایـن پرسشـنامه از دو عامـل انـواع ارائـه آمـوزش         شـده  میتنظخیلی کم( تهیه و 

های ها )گویههای آموزش مهارت( و روش01، 02، 03، 06، 03، 3های ها )گویهمهارت

اسـت   ذکـر  انیشـا  است. شده لیتشک( 21، 00، 03، 02، 00، 01، 1، 2، 6، 0، 3، 3، 2، 0

درسـت و کارآمـد    یهـا  وهیشتالش کرده است  یگذار نمرهاز روش  یریگ بهرهمحقق با 

اجتماعی بـه دانشـجویان در راسـتای کـاهش      یها مهارتزندگی و  یها مهارتآموزش 

ایـن پـژوهش    در نمایـد.  یبنـد  درجـه  موردمطالعـه زندگی را میـان جامعـه    یها بیآس

زنـدگی   یها مهارتنفر از دانشجویان که دوره  31پرسشنامه جهت اجرای آزمایشی بین 

را در دانشکده شریعتی گذرانده بودند توزیع شد در این تحقیق از آلفای کرونباخ بـرای  

استفاده شـد. بنـابراین در اجـرای آزمایشـی     همسانی درونی برای این سازه  یریگ اندازه

تحقیق حاضر از طریق آلفـای کرونبـاخ بـرای     در .است آمده دست به% 23ضریب پایایی 
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است. بنابراین ضریب پایـایی در   شده استفادههمسانی درونی برای این سازه  یریگ اندازه

 است. آمده دست به%( 21) موردقبولاجرای اصلی بسیار خوب و 

 ها یافته

 tیها آزمون)درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و  یفیتوص آماردر این پژوهش از 

 است. شده استفادهها برای تحلیل داده وابسته tمستقل و 

های زندگی و اجتماعی به دانشـجویان از  های آموزش مهارتاول: وضعیت روش سؤال

 دیدگاه دانشجویان چگونه است؟
های های آموزش مهارتهای مرتبط با روشتوزیع فراوانی و درصد هر ی  از سوال .3 دولج

 زندگی و اجتماعی به دانشجویان
های روش

آموزش 

های مهارت

زندگی و 

 اجتماعی

هاگزینه  

 

دوره 

 تحصیلی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

روش ارائه 

 کنفرانس

0/0 0 کاردانی  3 2/3  03 3/02  33 2/36  21 2/30  

6/0 2 کارشناسی  0 3 22 6/22  02 2/36  30 20 

3/0 3 جمع کل  2 3/3  30 3/21  010 0/36  61 6/23  

 

 -شاگرد 

 استادی

0/0 0 کاردانی  0 3/0  20 6/22  30 0/33  20 1/26  

2/1 0 کارشناسی  2 0/6  33 6/26  03 3/32  21 3/23  

1/1 2 جمع کل  03 6 03 1/23  13 3/33  03 1/23  

 

 حل مسئله

2/2 2 کاردانی  3 3/3  02 3/01  30 6/33  33 6/36  

2/20 32 3 0 1 1 کارشناسی  33 3/33  33 0/30  

1/1 2 جمع کل  1 0/3  01 23 32 1/30  32 1/30  

 

پرسش و 

 پاسخ

2/2 2 کاردانی  3 3/3  20 1/26  32 1/31  23 2/20  

6/0 2 کارشناسی  0 3 23 0/02  06 2/30  32 6/31  

2/0 3 جمع کل  1 0/3  32 0/22  13 3/33  62 6/22  

 

پژوهش 

 گروهی

0/0 0 کاردانی  3 3/3  31 3/32  30 6/33  23 3/23  

2/3 3 کارشناسی  01 0/2  30 20 31 0/31  21 3/23  

3/2 0 جمع کل  03 0/6  60 0/22  23 3/32  02 23 

 

 سخنرانی

6/2 2 کاردانی  03 3/02  23 2/20  21 2/30  03 0/00  

2/20 23 20 26 کارشناسی  22 6/22  20 2/21  00 0/02  

3/00 33 جمع کل  33 3/21  02 23 03 1/23  21 3/03  

3/3 3 1 1 کاردانی   01 3/21  31 1/30  30 3/33  
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بحث 

 گروهی

 

3/2 3 1 1 کارشناسی  26 20 02 2/36  33 2/21  

2/3 3 1 1 جمع کل  30 3/21  13 3/33  62 3/30  

 

تدریس 

 غیر مستقیم

0/3 3 کاردانی  2 6/2  02 1/02  30 6/33  30 3/33  

3/2 3 کارشناسی  1 3/3  26 20 32 3/32  32 6/31  

6/3 01 جمع کل  03 2/3  32 0/03  23 2/32  61 2/30  

الگوی 

 ایفای نقش

3/0 0 کاردانی  3 3/3  02 3/01  23 21 31 1/30  

2/3 3 کارشناسی  3 6/0  02 0/03  01 3/31  30 3/36  

0/3 1 جمع کل  00 0/0  36 6/06  33 0/30  23 3/32  

 

الگوی 

 رشد عقلی

0/0 0 کاردانی  0 3/0  32 1/31  32 1/31  00 2/00  

0/6 2 3 0 کارشناسی  30 2/22  30 3/36  30 20 

2/2 6 جمع کل  03 6 33 6/33  23 2/32  32 3/01  

 

کاوشگری 

علوم 

 اجتماعی

2/2 2 کاردانی  2 6/2  32 2/30  33 0/30  2 6/2  

1/2 00 3 0 کارشناسی  30 2/22  30 3/36  22 6/22  

2/3 3 جمع کل  01 2/2  33 0/30  32 1/30  36 6/06  

 

الگوی 

پیش 

 سازمان

 دهنده

0/0 0 کاردانی  3 0/3  32 1/31  31 33 3 0/3  

2/3 3 کارشناسی  2 0/6  30 3/36  32 6/31  21 3/32  

3/2 0 جمع کل  00 1/6  23 2/32  32 1/30  6/06  36 

الگوی 

رشد 

مهارت 

)همانند 

ی ساز هیشب

(ها تیموقع  

3/3 3 کاردانی  3 2/3  26 22 33 0/01  03 03 

2/1 0 کارشناسی  03 3/00  23 2/20  36 0/33  36 21 

3/2 0 جمع کل  03 2/3  03 3/23  13 1/32  31 6/22  

 

روش 

 تلفیقی

3/0 0 1 1 کاردانی  00 2/00  20 1/26  02 1/00  

6/0 3 1 1 کارشناسی  01 3/00  36 0/33  02 1/30  

0/0 02 1 1 جمع کل  31 2/03  30 3/32  013 1/33  

 

های آموزش روشمرتبط با  یها سؤالفراوانی هر یک از  درصد 00 جدول شماره

-می 0 دهد. با توجه به جدولرا نشان می های زندگی و اجتماعی به دانشجویانمهارت

های زیاد و خیلی زیاد کرد که بیشترین درصد فراوانی پاسخ در مقیاس بیانتوان 

های باشد. روشو کمترین درصدها مربوط به مقیاس کم و خیلی کم می اند قرارگرفته
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های آموزش درصد در بین روش 31درصد و ایفای نقش حدوداً با  32تلفیقی حدود 

الگوی پیش  یها روشفراوانی و های زندگی و اجتماعی از بیشترین درصد مهارت

درصد،  30/ 2درصد، تدریس غیرمستقیم 30/ 1درصد، حل مسئله 36سازمان دهنده 

 6/23درصد، روش ارائه کنفرانس  22/ 6پاسخ ودرصد، پرسش  30/ 3بحث گروهی

درصد، الگوی رشد مهارت  1/23گروهی پژوهش درصد، 23استادی  شاگرد درصد،

 6/06درصد، روش کاوشگری علوم اجتماعی  3/01درصد، الگوی رشد عقلی  6/22

درصد به ترتیب اولویت در مقیاس خیلی زیاد را به  0/03درصد و روش سخنرانی 

اند. روش تلفیقی باالترین درصد و در مقابل روش سخنرانی  در خود اختصا  داده

 وزندگی  یها مهارتآموزش  یها روشمقیاس خیلی زیاد از کمترین درصد در میان 

 .رندیگ یمبه دانشجویان قرار  یجتماعا
هایزندگیواجتماعیبهدانشجویانهایآموزشمهارتروش:میانگینرتبه7جدول

های آماریشاخ   دامنه میانگین رتبه 

های زندگی و اجتماعیهای آموزش مهارتروش  02/03  31-0  

زندگی و های های آموزش مهارتروشکه وضعیت  دهد یمنشان  2 جدول شماره

با  03در این عامل  سؤاالت)تعداد  0-31با دامنه  02/03رتبه  اجتماعی به دانشجویان

که مشاهده  طور همانیعنی زیاد و مطلوب قرار دارد.  3ای( در درجه درجه 0مقیاس 

های زندگی و اجتماعی به های آموزش مهارتروشمرتبط با  یها سؤالشود تمام می

دهند و دارای مطلوب را پوشش میدر این سازه طیف زیاد و خیلی زیاد و  دانشجویان

نرمال نیست. به عبارتی در  موردمطالعهباشند و توزیع نرمال در جامعه چولگی می

های زندگی و اجتماعی در های آموزش مهارتدانشکده فنی شریعتی وضعیت روش

 رد.میان دانشجویان دختر در سطح خوب و مطلوبی قرار دا

های زندگی و اجتماعی بـه دانشـجویان از   دوم: وضعیت نوع ارائه آموزش مهارت سؤال

 دیدگاه دانشجویان چگونه است؟
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های ی مرتبط با نوع ارائه آموزش مهارتها سؤالتوزیع فراوانی و درصد هر ی  از  .1 جدول

 زندگی و اجتماعی به دانشجویان

 

ها سؤال  

هاگزینه  

 

دوره 

 تحصیلی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

نی
اوا
فر

 

صد
در

 

نی
اوا
فر

 

صد
در

 

نی
اوا
فر

 

صد
در

 

نی
اوا
فر

 

صد
در

 

نی
اوا
فر

 

صد
در

 

استفاده از فیلم 

تئاتر و  

0/3 7 0 0 کاردانی  16 2/37  32 4/14  36 7/18  

کارشناس

 ی
1 2/1  5 4 22 7/37  45 1/16  50 1/40  

0/1 1 جمع کل  12 5 /0  32 5/37  77 5/15  86 6/13  

طریق  از

انتشار جزوات 

 و بروشورها

2/2 2 کاردانی  7 0/3  30 1/12  36 7/18  18 4/33  

کارشناس

 ی
4 2/3  11 1/2  31 25 55 4/44  23 5/38  

2/2 6 جمع کل  02 3/2  60 3/28  33 3/43  43 3/38  

برگزاری 

های کارگاه

آموزشی در 

هادانشگاه  

3/0 5 0 0 کاردانی  15 3/36  43 2/46  28 3/10  

2/3 4 0 0 کارشناسی  22 7/37  41 3/11  57 46 

0/3 1 1 1 جمع کل  33 3/37  84 7/18  85 2/13  

ی ها برنامه

ویژه  

دانشجویان از 

طریق 

مایصداوس  

3/0 0 1 1 کاردانی  02 4/33  18 3/40  12 4/14  

2/1 1 کارشناسی  7 6/0  27 8/23  51 3/43  18 6/10  

0/1 0 جمع کل  02 0/0  30 7/20  83 43 70 1/12  

آموزش 

مجازی 

)آموزش 

 صورت به

 الکترونیکی(

2/3 3 کاردانی  3 2/3  22 7/21  33 5/15  32 4/14  

3/2 3 کارشناسی  6 2/3  26 23 44 5/15  45 1/16  

2/2 6 جمع کل  1 0/3  48 3/22  77 5/15  77 5/15  

در نظر گرفتن 

واحد درسی  2

هادر دانشگاه  

0/0 1 کاردانی  8 6/2  25 3/26  22 7/21  37 8/13  

6/0 7 کارشناسی  16 
1/

02 
22 7/37  46 3/17  33 6/26  

3/3 8 جمع کل  23 
0/

00 
47 7/23  68 1/13  70 1/12  
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انواع ارائه آموزش مرتبط با  یها سؤالدرصد فراوانی هر یک از  3 جدول شماره

 0جدول  3دهد. با توجه به را نشان می های زندگی و اجتماعی به دانشجویانمهارت

های زیاد و خیلی زیاد توان استنباط کرد که بیشترین درصد فراوانی پاسخ در مقیاسمی

با  ینهمچن باشد.و کمترین درصدها مربوط به مقیاس کم و خیلی کم می اند قرارگرفته

 وها از طریق استفاده از فیلم نوع ارائه آموزش مهارت 1-3جدول  یها دادهتوجه به  

( و 0/31ها با بیشترین درصد )حدود ی آموزشی در دانشگاههاو برگزاری کارگاه تئاتر

واحد  2 گرفتن نظر، در (الکترونیکی صورت بهبه ترتیب آموزش مجازی )آموزش 

ویژه از طریق صداوسیما بیشترین درصد  در مقیاس  یها برنامهو  ها دانشگاهدرسی در 

ی به دانشجویان های زندگی و اجتماعخیلی زیاد در بین نوع ارائه آموزش مهارت

اند. در مقابل ارائه آموزش به خود اختصا  داده را یعتیشردانشکده فنی دانشگاه 

درصد در مقیاس خیلی  01ها از طریق انتشار جزوات و بروشورها حدوداً با مهارت

 .اند دادهزیاد کمترین درصد را به خود اختصا  
 زندگی و اجتماعی به دانشجویانهای : ميانگين رتبه نوع ارائه آموزش مهارت4 جدول

های آماریشاخ   دامنه میانگین رتبه 

های زندگی و اجتماعینوع ارائه آموزش مهارت  23/01  31-0  

های زندگی و نوع  ارائه آموزش مهارتکه وضعیت  دهد یمنشان  3جدول شماره 

با  6در این عامل  سؤاالت)تعداد  0-31با دامنه  02/03رتبه  اجتماعی به دانشجویان

-که مشاهده می طور همانیعنی نسبتاً مطلوب قرار دارد.  2ای( در درجه درجه 0مقیاس 

های زندگی و اجتماعی به نوع  ارائه آموزش مهارتمرتبط با  یها سؤالشود تمام 

دهند و نسبتاً مطلوب را پوشش میدر این سازه طیف زیاد و خیلی زیاد و  دانشجویان

نرمال نیست. به عبارتی  موردمطالعهباشند و توزیع نرمال در جامعه چولگی میدارای 

های زندگی و در دانشکده فنی دانشگاه شریعتی وضعیت نوع  ارائه آموزش مهارت

 و نسبتاً مطلوبی قرار دارد.  خوب نسبتاًاجتماعی در میان دانشجویان دختر در سطح 
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هـای زنـدگی و اجتمـاعی بـه     هـارت هـای آمـوزش م  بنـدی روش سـوم: اولویـت   سؤال

 دانشجویان از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

های زندگی و اجتماعی به های آموزش مهارتمیانگین و انحراف استاندارد روش 5 جدول

 دانشجویان
هاهای آموزش مهارتروش  حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین 

13/3 روش ارائه کنفرانس  23/1  0 0 

استادی -شاگرد   23/3  21/1  0 0 

10/1 3 حل مسئله  0 0 

13/3 پرسش و پاسخ  21/1  0 0 

36/3 پژوهش گروهی  13/1  0 0 

11/2 سخنرانی  22/0  0 0 

10/3 بحث گروهی  2/1  2 0 

میرمستقیغتدریس   23/3  12/0  0 0 

11/3 الگوی ایفای نقش  13/0  0 0 

66/3 الگوی رشد عقلی  10/1  0 0 

علوم اجتماعی کاوشگری  06/3  16/1  0 0 

دهنده سازمانالگوی پیش   02/3  12/1  0 0 

33/3 الگوی رشد مهارت  16/1  0 0 

22/3 روش تلفیقی  21/1  2 0 

0/03 جمع کل  23/01  26 31 

 

باشد که نسبت به می 3دهد که میانگین روش سخنرانی حدود نشان می 0 جدول

اما روش تلفیقی از پراکندگی ؛ بیشتری استتر و با پراکندگی های دیگر پایینروش

که این امر منجر  ها برخوردار استبیشتری نسبت به دیگر روش 22/3کمتر و میانگین 

پی بردن به  منظور به( قرار گیرد. 36/1بندی فریدمن در رتبه باالتری )شده، در رتبه

-آموزش مهارتهای از روش کی کداماینکه دانشجویان دختر در دانشکده فنی شریعتی 

 است.  شده استفادهاز آزمون فریدمن  قراردادندهای زندگی و اجتماعی را در اولویت 
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ها بر اساس آزمون فریدمنرتبه هر ی  از روش .6 جدول  
 

 

 

 

تلفیقی  درروششود، میانگین رتبه نمونه آماری مالحظه می 6 که در جدول طور همان

های الگوی ایفای نقش، بحث روش ازآن پسها قرار دارد. ( از بقیه روش36/1باالتر )

( از باالترین رتبه درصدی در میان 21/2و  01/2، 06/2گروهی و حل مسئله به ترتیب )

تی برخوردار های آموزش مهارت در میان دانشجویان دختر دانشکده فنی شریعروش

بندی از رتبه درصدی است. در مقابل روش سخنرانی با پراکندگی بیشتری در رتبه

 های دیگر آموزش برخوردار است. ( نسبت به روش20/3تری )پایین

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان بندی نوع ارائه آموزش مهارتچهارم: اولویت سؤال

 از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟ 

های زندگی و اجتماعی به میانگین و انحراف استاندارد نوع ارائه آموزش مهارت.  7 جدول

 دانشجویان

هاانواع ارائه آموزش مهارت  میانگین 
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره
 حداکثر نمره

هاهای آموزش مهارتروش  میانگین رتبه 

36/1 روش تلفیقی  

06/2 الگوی ایفای نقش  

01/2 بحث گروهی  

21/2 حل مسئله  

پاسخپرسش و   13/3  

10/3 روش ارائه کنفرانس  

میرمستقیغتدریس   11/3  

استادی -شاگرد   61/3  

23/3 الگوی رشد مهارت  

22/3 پژوهش گروهی  

21/6 الگوی رشد عقلی  

دهنده سازمانالگوی پیش   33/6  

33/6 کاوشگری علوم اجتماعی  

20/3 سخنرانی  
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تئاتر واستفاده از فیلم   12/3  10/1  0 0 

66/3 از طریق انتشار جزوات و بروشورها  13/1  0 0 

هاهای آموزشی در دانشگاهبرگزاری کارگاه  03/3  20/1  2 0 

مایصداوسویژه دانشجویان از طریق  یها برنامه  11/3  22/1  0 0 

الکترونیکی( صورت بهآموزش مجازی )آموزش   11/3  13/1  0 0 

هاواحد درسی در دانشگاه 2در نظر گرفتن   31/3  00/0  0 0 

2/01 جمع کل  22/3  01 20 

-می 66/3دهد که میانگین ارائه از طریق انتشار جزوات و بروشورها مینشان  3جدول

ها از طریق اما ارائه آموزش مهارت؛ تر استهای دیگر پایینباشد که نسبت به روش

ها و استفاده از فیلم و تئاتر به ترتیب با های آموزشی در دانشگاهبرگزاری کارگاه

که این امر  ها برخوردار استیگر انواع ارائه( بیشتری نسبت به د12/3و  03/3میانگین )

( قرار گیرد. 30/3و  23/3بندی فریدمن در رتبه باالتری به ترتیب )منجر شده، در رتبه

 کی کدامپی بردن به اینکه دانشجویان دختر در دانشکده فنی دانشگاه شریعتی  منظور به

از آزمون  قراردادندت های زندگی و اجتماعی را در اولویهای آموزش مهارتاز روش

 است. شده استفادهفریدمن 
ها بر اساس آزمون فریدمنئهاارنوع رتبه هر ی  از  .8 جدول  

 

 

 

 

 

 

شود، میانگین رتبه نمونه آماری در ارائه از طریق مالحظه می 2 که در جدول طور همان

ها و استفاده از فیلم و تئاتر به ترتیب با دانشگاههای آموزشی در برگزاری کارگاه

ها قرار های آموزش مهارت( از دیگر انواع ارائه30/3و  23/3باالترین رتبه درصدی )

هاانواع ارائه آموزش مهارت  میانگین رتبه 

هاهای آموزشی در دانشگاهبرگزاری کارگاه  23/3  

تئاتر واستفاده از فیلم   30/3  

الکترونیکی( صورت بهآموزش مجازی )آموزش   63/3  

مایصداوسویژه دانشجویان از طریق  یها برنامه  01/3  

هاواحد درسی در دانشگاه 2در نظر گرفتن   32/3  

22/2 از طریق انتشار جزوات و بروشورها  
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الکترونیکی( و  صورت بهانواع ارائه از طریق آموزش مجازی )آموزش  ازآن پسدارد. 

( از باالترین 01/3و  63/3به ترتیب ) مایصداوسویژه دانشجویان از طریق  یها برنامه

رتبه درصدی در میان انواع ارائه آموزش مهارت در میان دانشجویان دختر دانشکده فنی 

ها از طریق انتشار جزوات و شریعتی برخوردار است. در مقابل ارائه آموزش مهارت

های دیگر ( نسبت به ارائه22/2تری )بندی از رتبه درصدی پایینبروشورها در رتبه

 ها برخوردار است. ش مهارتآموز

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در میان های آموزش مهارتروشپنجم: آیا  سؤال

 دانشجویان کاردانی و کارشناسی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

دوره تحصیلی ازنظرهای آموزش مهارت زندگی و اجتماعی تفاوت بین روش .3 جدول  

هاشاخ   

 

 متغیر

 آزمون لون
 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین
f 

سطح 

 معناداری

های آموزش روش

مهارت زندگی و 

 اجتماعی

هابرابری واریانس  

30/0  23/1  

13/1-  201 13/1  12/1-  

-نابرابری واریانس

 ها
13/1-  210 13/1  12/1-  

P< 0/05                                                                                         
                                        

 tمقـدار  ینبنـابرا  (،p > 0/05دار نیسـت ) لـون معنـی   آزمـون  0-1ابا توجه به جدول 

( مناسب اسـت. در حقیقـت   ها انسیواربرابری  فرض بابا واریانس ترکیبی ) شده محاسبه

اخـتالف میـانگین منفـی     ازآنجاکـه . به عبارتی دهند یمنتیجه یکسانی را  tهر دو آزمون 

بـا   -13/1برابـر   201بـا درجـه آزادی    tبنـابراین مقـدار   ؛ نیز منفی است tاست، مقدار 

p=0/93دوره تحصـیلی   ازنظرهای زندگی و اجتماعی های آموزش مهارت، بین روش

و کارشناســی( دانشــجویان دختـر دانشــکده فنــی دانشـگاه شــریعتی تفــاوت   )کـاردانی  

 معناداری وجود ندارد.

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در میـان  نوع ارائه آموزش مهارتششم: آیا  سؤال

 ت معناداری وجود دارد؟ودانشجویان کاردانی و کارشناسی تفا
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دوره تحصیلی ازنظردگی و اجتماعی تفاوت بین نوع ارائه آموزش مهارت زن .30 جدول  
 هاشاخ 

 

 متغیر

 آزمون لون

 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 f میانگین
سطح 

 معناداری

نوع ارائه آموزش 

مهارت زندگی و 

 اجتماعی

برابری 

 هاواریانس
13/0 06/1 

33/1- 201 66/1 01/1- 

نابرابری 

 هاواریانس
33/1- 213 60/1 01/1- 

P< 0/05
*               

 tمقدار  ینبنابرا (،p > 0/05دار نیست )آزمون لون معنی 01با توجه به جدول 

( مناسب است. در حقیقت ها انسیواربا واریانس ترکیبی )با فرض برابری  شده محاسبه

اختالف میانگین  ازآنجاکه. به عبارتی دهند یمتقریباً نتیجه یکسانی را  tهر دو آزمون 

با  -33/1برابر  201با درجه آزادی  tبنابراین مقدار ؛ نیز منفی است tست، مقدار منفی ا

p=0/66های زندگی و اجتماعی از نظر دوره تحصیلی ، بین نوع ارائه آموزش مهارت

)کاردانی و کارشناسی( دانشجویان دختر دانشکده فنی شریعتی تفاوت معناداری وجود 

 ندارد

انشجویان دوره کارشناسی دانشـکده فنـی بـین نـوع ارائـه و      هفتم: آیا از دیدگاه د سؤال

زندگی و اجتمـاعی بـه دانشـجویان در راسـتای کـاهش       یها مهارتآموزش  هایروش

 تفاوت معناداری وجود دارد؟زندگی  یها بیآس
ها در میان های آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش tنتایج آزمون .33جدول

 کارشناسیدانشجویان 
 شاخص ها

 متغیر 
t میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

های آموزش مهارت در میان نوع ارائه و روش

 دانشجویان کارشناسی
*03-  002 1110/1  2/33-  

   P< 0/05
* 

های آموزش در نوع ارائه و روش 002با درجه آزادی  t، مقدار 0-00با توجه به جدول

بین دانشجویان  1110/1با سطح معناداری  -03های زندگی و اجتماعی برابر مهارت
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دختر دانشکده فنی در دوره کارشناسی تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارتی از دیدگاه 

های ها و روشدانشجویان کارشناسی دانشکده فنی بین نوع ارائه آموزش مهارت

 ها تفاوت وجود دارد.آموزش مهارت

م: آیا از دیدگاه دانشجویان دوره کـاردانی دانشـکده فنـی بـین نـوع ارائـه و       هشت سؤال

زندگی و اجتمـاعی بـه دانشـجویان در راسـتای کـاهش       یها مهارتآموزش  هایروش

 تفاوت معناداری وجود دارد؟زندگی  یها بیآس
میان ها در های آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش t: نتایج آزمون 32 جدول

 دانشجویان کاردانی

 هاشاخ 

 متغیر
t میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

در میان دانشجویان  های آموزش مهارتنوع ارائه و روش

 کاردانی
*32/03- 23 1110/1 32/33- 

 P< 0/05
*  

 

های آموزش در نوع ارائه و روش 23با درجه آزادی  tمقدار  0-02 با توجه به جدول

بین دانشجویان دختر  1110/1با سطح معناداری  -32/03های زندگی و اجتماعی برابر مهارت

ه عبارتی از دیدگاه دانشجویان دانشکده فنی در دوره کاردانی تفاوت معنادار وجود دارد. ب

ها های آموزش مهارتها و روشکاردانی دانشکده فنی بین نوع ارائه آموزش مهارت

 تفاوت وجود دارد.

آموزش  هایم: آیا از دیدگاه دانشجویان دانشکده فنی بین نوع ارائه و روشنه سؤال

تفاوت زندگی  یها بیآسزندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش  یها مهارت

 معناداری وجود دارد؟

ها در میان های آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش tنتایج آزمون  .31ل جدو

 دانشجویان

 شاخ  ها متغیر t درجه آزادی سطح معناداری میانگین

های آموزش مهارت نوع ارائه و روش -62/32* 216 1110/1 -22/33
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 در میان دانشجویان دانشکده فنی

P< 0/05
*  

هـای آمـوزش   در نـوع ارائـه و روش   216با درجه آزادی  tمقدار  03با توجه به جدول 

بین دانشجویان  1110/1با سطح معناداری  -62/32های زندگی و اجتماعی برابر مهارت

دختر دانشکده فنی تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارتی از دیـدگاه دانشـجویان دختـر    

هـا تفـاوت   های آمـوزش مهـارت  ها و روشدانشکده فنی بین نوع ارائه آموزش مهارت

 وجود دارد.

 

 گیری یجهنتو  بحث

زنـدگی و   یها مهارتدرست و کارآمد آموزش  یها وهیشهدف پژوهش حاضر بررسی 

 نتـایج  .زنـدگی بـود   یهـا  بیآسـ اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش  یها مهارت

 32زندگی روش تلفیقی حـدود   یها مهارتآموزش  یها روشاز بین نشان داد پژوهش 

درصد بیشترین درصـد فراوانـی را بـه خـود اختصـا        31درصد و ایفای نقش حدود 

 .باشـد  یمـ درصد کمترین درصد را دارا  0/03و در مقابل روش سخنرانی حدود  اند داده

کـه از دیـدگاه دانشـجویان روش تلفیقـی و ایفـای نقـش از        نتیجـه گرفـت   توان یم لذا

 یهـا  افتـه یبـا   هجیو این نتاست زندگی و اجتماعی  یها مهارتآموزش  مؤثر یها روش

بارش فکـری  -0زندگی را:  یها مهارتآموزش  یها وهیشمهمترین  ( که0321) یلواسان

بحـث و  -0کـردن    سـؤال -3 ییدوتـا کوچـک   یها گروهفعالیت در  -3ایفای نقش  -2

 دهـد  یمـ نتایج نشـان  همچنین دارد.  یخوان هم ،کند یمسرمشق گیری  معرفی -6مناظره 

انتشار جزوات و  ریتأثآموزشی بیشترین  یها کارگاهتئاتر و برگزاری ، که استفاده از فیلم

ی دانشـجویان داشـته   اجتمـاع  ودر آموزش مهـارت زنـدگی    ریتأث و بروشورها کمترین

زنـدگی   یهـا  مهـارت (  که برای آموزش 0332عبداهلل زاده) یها افتهینتایج با  این ،است

روی مـتن   کـار  از ایفای نقـش،  اند عبارتهفت روش تدریس را پیشنهاد کرده است که 

 ،سـخنرانی  ، ویـدئویی  نمایش مسئله گروهی، حل ،ها ارزشبه  توجه نمایش )سناریوم(،

اشـاره   ( که0323دیلمی ) یها افتها یهمچنین  ب دارد.  یخوان همو بحث گروهی  میهمان



  آموزشی یها نظامپژوهش در   350

روانـی اسـت کـه در    –زنـدگی یـک مـدل آموزشـی      یها مهارتبرنامه آموزش  کند یم

عملـی کـه بـرای زنـدگی      یهـا  مهـارت رشـد   منظور به افتهی سازمانگروهی  یها تیفعال

دارد. به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه بـرای یـادگیری    کاربرد ،روزمره هستند

زندگی مبتنی بر یادگیری  یها مهارتروش  چراکه باشد یمامری ضروری  ها مهارتاین 

فیـدبک   افتیدر و دیگر کنندگان شرکتبا فعالیت مشاهده  مؤثرتجربی است و یادگیری 

به موقعیت خارج از گروه انتقال یابد. در اصل  تواند یم ها یریادگیاین  که ینحو بهمیسر 

عینی شامل درگیری و  یها جنبهآن بر  دیتأکزندگی به دلیل  یها مهارتروش  یاثربخش

 همراه .باشد یمقابل و نمایش عینی عقاید نظری یا انتزاعی  رفتارهای شرکت فعال افراد،

فـرد در مراقبـت از خـود و دیگـران پیشـگیری از       یزهانگ با ارتقای سطح سالمت روان،

. ابـد ی یمـ از مشکالت بهداشتی و مشکالت رفتاری افـزایش   پیشگیری بیمارهای روانی،

از دانشجویان دختـر   یا نمونه( در پژوهش خود که بر روی 0323خوشابی و همکاران )

درصد دانشجویان آگـاهی کمـی از    3/1به این نتیجه رسیدند که اند دادهشهر تهران انجام 

درصـد آگـاهی در    2/32درصد آگـاهی متوسـط و    0/33و  اند داشتهزندگی  یها مهارت

زنـدگی بـا بهداشـت روان     یها مهارتنتیجه گرفتند بین  تیدرنهاو  اند داشتهسطح باال 

( 0323رامشت و فرشاد)د. رابطه معکوس وجود دار پرخطری رابطه مستقیم و با رفتارها

نتیجـه گرفتنـد دانشـجویانی کـه      ،انـد  دادههم در پژوهشی که بر روی دانشجویان انجام 

ایـن درس بـه اعتمـاد بـه خویشـتن و       آموزش ،گذرانند یمزندگی را  یها مهارتدرس 

رویـارویی بـا فشـارهای     یها روشاحترام به خود و توانمندی سازی اشخا  به انواع 

و به تقویت و گسترش پیوندهای دوستانه سودمند و سالم و سرانجام به پیرامونی کمک 

 رحیمیـان بـوگر و   اسـحق  .انجامـد  یمـ سـالم و سـودمند اجتمـاعی     یرفتارهاباال بردن 

زنـدگی   یهـا  مهـارت ( در پژوهش خود تحت عنوان اثربخشی آموزش 0321همکاران )

زیـر را   یهـا  هیفرضـ بر سالمت روان دانشجویان سمنان که هدف اصلی پـژوهش بـود.   

 دانشـگاه  پسـر زندگی بر سالمت روان دانشـجویان   یها مهارتآموزش -0مطرح کردند:

زندگی بر سالمت روان دانشـجویان دختـر    یها مهارتآموزش -2است. اثربخشسمنان 
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 برحسـب زنـدگی   یهـا  مهـارت آموزش  یاثربخشبین -3است. اثربخشدانشگاه سمنان 

انشگاه سمنان تفاوت وجـود دارد. نتـایج نهـایی    جنسیت در سالمت روان دانشجویان د

زندگی بر عملکـرد سـالمت    یها مهارتآموزش  درمجموعپژوهش حاکی از آن بود که 

است و باعث افزایش سالمت روان در آنان شده  مؤثرمعناداری  طور بهروان دانشجویان 

ی در معنـادار بـین پسـران و دختـران تفـاوت      ها مهارتجنسیت آموزش  ازلحاظاست. 

اسـت کـه    شـده  داده ( نشـان 2110اسـمیت )  مطالعـه  در .کنـد  ینمـ سالمت آنان ایجـاد  

قابل توجهی منجر به کاهش مصرف الکل و مـواد مخـدر در    طور بهزندگی  یها مهارت

 یهـا  دانشـگاه زندگی در  یها مهارت( در آموزش 2111جوانان شده است.  )تین دانگ 

 2بـه   عمـدتاً زنـدگی در ایـن کشـور     یها مهارتکه  کند یمویتنام به این موضوع اشاره 

 فعالیـت  از طرق تئوری و آموزش از طریق تمـرین بسـیار،   آموزش .شود یمروش ارائه 

که  ییها تیفعال یکی م کرد:یبه دو نوع اصلی تقس توان یمدر کالس را  فعالیت تدریسی.

ـ نما یممستقیم با گذشته دانشجویان ارتباط پیدا  طور به کـه   ییهـا  تیـ عالفدیگـری   و ،دی

مواجـه بـا آنهـا را نـدارد ماننـد       ی تجربـه است که دانشجو هنوز  ییها محل یساز مشابه

ــا طیمحــ ــاری، یه ــا .ادارات ک ــژوهش، بایســتی   ب ــایج پ ــه نت ــا دانشــگاهتوجــه ب در  ه

ی زندگی و اجتماعی در راستای کـاهش  ها مهارتی آموزش زیر برنامهی و گذار استیس

ی زنـدگی و  ها مهارتی آموزش محتواو  روش دانشجویان به نوع،ی اجتماعی ها بیآس

 .آورند عمل بهاجتماعی دانشجویان توجه الزم 

 کاربردی یشنهادهایپ

ی زنـدگی  هـا  مهارتی آموزش ها دورهبا توجه به نتایج این پژوهش مربیان  شود یمپیشنهاد -0

 بیشتر استفاده نمایند. ی زندگیها مهارتی تلفیقی و ایفای نقش در تدریس درس ها روشاز 

ی زنـدگی را  هـا  مهارتآموزش  ها دانشگاه گردد یمبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد -2

 مجازی ارائه نمایند. آموزش وکارگاهی، فیلم و تئاتر  صورت به
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ی زنـدگی و اجتمـاعی بـرای    هـا  مهـارت ی آمـوزش  هـا  دوره هـا  دانشـگاه  گـردد  یمپیشنهاد -3

 مـؤثر ی زنـدگی  هـا  بیآسی اول تحصیلی برگزار نمایند تا در کاهش ها السدانشجویان را  در 

 باشد.  
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 منابع

های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل  (. بررسی تأثیر آموزش مهارت0320آقاجانی، مریم )

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.  نوجوانان، پایان

(. بررسی میزان آگاهی دانشجویان 0332خوشابی، کتایون، نیکخواه، حمیدرضا، مرادی، شهرام )

های زندگی مجله علمی دانشگاه علوم پزشـکی و   های شهر تهران از مهارت دختر دانشگاه

 خدمات بهداشتی همدان، دوره پانزدهم. 

ازمان بهزیسـتی،  هـای زنـدگی در مشـاوره سـ     ( اثربخشـی آمـوزش مهـارت   0323دیلمی، ندا. )

 خردادماه.  

های زنـدگی در پیشـگیری    (. بررسی تأثیر آموزش مهارت0323رامشت، مریم، فرشاد، سیامک )

مجموعه مقـاالت دومـین سـمینار سراسـری بهداشـت       از سوءمصرف مواد در دانشجویان،

 روان دانشجویان تهران، دانشگاه، تربیت مدرس. 

های زنـدگی، چـا، دوم، تهـران،     ( مهارت0332ی، طاهر )طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار؛ فتح

 .  0های زندگی، سال اول، شماره (. طرح مهارت0333نامه پیام مشاور ) انتشارات تربیت فصل

نامه مبانی نظری، مجله زرفـای   های زندگی تعاریف مهارت (.0332)طارمیان، فرهاد و همکاران 

 تربیت، سال اول، شماره.  

هـای   (. آموزش مهارت0323، مهرداد، )زاده کاظمشهرام،  ی،محمدخانفتی، الدن، موتابی، فرشته؛ 

 زندگی: دفتر امور زنان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ژ 

هـای زنـدگی بـرای جوانـان و زنـان )چـا، اول(        (. راهنمای آموزش مهـارت 0321یونیسف )

 ترجمه محرم آقازاده تهرانی، نشر نی.

یی و نگـرش  گشـا  مسـئله (. رابطه رضایت از زندگی، سـبک  0332عباس ) پور رودسری، خشیب

 .  0-01( 1) 3اصول بهداشت روانی  نامه فصلی روان سالمتمذهبی یا 

(. مطالعه ارتباط سبک زنـدگی بـا افسـردگی و اضـطراب در     0323بهدانی، فاطمه و همکاران )

و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار سـال  مجله دانشکده علوم پزشکی  دانشجویان سبزوار،

 .  23-32، 2هفتم، شماره 
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رحیمیانبوگر، اسحق؛ نجفی، محمود؛ طباطبائیان، مریم؛ حیـدری، مـریم؛ دهشـیری، غالمرضـا؛     

هــای زنــدگی بــر ســالمت روان  ( اثربخشــی آمــوزش مهــارت0321ایزدپــور، علیرضــا. )

روان دانشجویان، دانشـگاه   دانشجویان، مجموعه مقاالت دومین سیمنار سراسری بهداشت

 سمنان.  

ی و رضـایتمندی از زنـدگی و   روانـ  سـالمت  آوری، (. تـاب 0320سامانی، سیامک و همکاران. )

 . 211 – 210، 3شناسی بالینی، سال سیزدهم شماره  ی و روانپزشک روانمجله 

آمـوزان   دانش  های زندگی در سالمت روان (. اثربخشی آموزش مهارت0322عارفی، غالمرضا )

نامه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه پیـام نـور      پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول، پایان

 مرکز تهران. 

خود احترامی  یزه پیشرفت،بر انگهای زندگی  (. تأثیر آموزش مهارت0323سپاه منصور، مژگان. )

 و سازگاری اجتماعی دانشجویان، فصلنامه اندیشه و رفتار دوره دوم. 

 هـای  یبزندگی بر کـاهش آسـ   یها بررسی مهارت عنوانآموزش  یرتأث(. 0323) حسن شفیعی،
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