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ارزيابي مهارت های زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
کيومرث نياز آذری ،9فتانه عمويي ،2محمد تقي مداح ،3ابوالقاسم

بريماني4

1و 2و  )3عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 )4عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا
نويسنده مسؤلNiazazari@iausari.ac.ir :
 اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری می باشد
تاريخ دريافت مقاله  98/4/3تاريخ آغاز بررسی مقاله  98/4/22تاريخ پذيرش مقاله 98/9/22

چكيده
ارزيدابی مردارت هدای زنددگی

نسبت به دانشجويان پسر دانشگاه از مرارت های زنددگی

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری انجدا شدد

بیشتری برخوردارندد بدین میدانگین مؤلفده هدای زنددگی

روش پژوهش پیمايشی است جامعده آمداری پدژوهش را

دانشددجويان دختددر و پسددر دانشددگاه تفدداوت وجددود دارد

کلیه دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساری تشکیل داده اند

دانشجويان دانشکده های مختلف دانشگاه از مرارت هدای

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بدوده و بدرای تعیدین

زندگی برخوردارند و نتیجه آخرين فرضیه پژوهش نشدان

حجم نمونه از شیوه آماری استفاده شد که بر ايدن اسدا

مددی دهددد کدده تفدداوت میددانگین مرددارت هددای زندددگی

 1222نفر در اين پژوهش مشارکت داشته اندد گدردآوری

دانشجويان دانشکده ها از لحاظ آماری معنی دار اسدت از

اطالعات از طريق پرسشنامه صورت گرفت بدرای تعیدین

پیشنراد هدای مردم ايدن پدژوهش برگدیاری جلسده هدای

روايی پرسشنامه از روايی صوری و محتوايی استفاده شدد

سخنرانی و همايش مرارت های زندگی بده طدور مدداو ،

و پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ بررسی و مقددار /92

آموزش مرارت های زنددگی بده دانشدجويان بده صدورت

محاسبه گرديد داده های پژوهش با استفاده از روش های

الکترونیکی ،کتاب ،جیوه و برگیاری کارگاه های مختلدف

اين پژوهش با هدد

آمار توصیفی نظیر (میانگین ،انحرا

آموزشی است

معیدار ،واريدان)) و

آمار استنباطی نظیر (آزمون  tتدک گروهدی t ،دوگروهدی

کليد واژه گاان :مردارت هدای زنددگی ،آمدوزش عدالی،

مستقل و تحلیل واريان) يک عاملی) اسدتفاده شدد يافتده

دانشگاه آزاد اسالمی

های پژوهش نشان داد که دانشجويان دانشگاه آزاد سداری
از مرارت های زندگی برخوردارند دانشجويان دختر
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مقدمه

اثربخشی پاسخ دهد سازمان جردانی

در سال های اخیر تغییدرات زيدادی در روندد زنددگی

مثبت بده گونده ای کده فدرد بتواندد چدالش و ضدروريات

اقتصددادی و تکنولددو يکی ،انسددان عصددر حاضددر را بددا

زندگی روزمره خود کنار بیايد می داند

مشدکالت مختلفددی مواجده سدداخته اسدت ايددن تغییددرات

و جیمی )1881(5به نقل از اديد

گسسته و بنیانی ،برداشت روانی را که از جملده مرمتدرين

( )1392بیدان مدی کنندد

و سطح ارتباط ،افیايش قدرت تصمیم گیدری ،ارتبداط بدا

داده است

ديگران ،يادگیری درک خود و کار کدردن در گدروه مدورد

بدده

استفاده قرار می گیرند يونیسدف ( )2223بیدان مدی کندد

فشددارهای روانددی بدده ي دادگیری توانايیهددا و مرارتهددای

مرددارت زندددگی بدده گددروه بیرگددی از مرارترددای روان دی/

برقراری ارتباط با ديگران به صورت حضوری و مجدازی،

اجتماعی و میان فردی گفته می شود که می تواند به افدراد

مقابله با استر های زندگی با شدیوه خداخ خدود ،حدل

کمک کند تا تصمیمات شان را با آگاهی اتخدا کنندد ،بده

مسددايل انتقددادی در بعددد فددردی و توانددايی اسددتفاده از

طور مؤثر ارتباط برقرار کنندد ،مردارت هدای مقابلده ای و

تکنولو ی دائماً متحول شونده ،مرارت حل مسأله و غیدره

مديريت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سدالم و

نیازمند است برای اين منظور فرد بايدد خدود را بشناسدد،

بارآور داشته باشند

بر هیجانات خود آگداهی داشدته باشدد و بتواندد آنهدا را

سازمان ها و نظريده پدردازان ،ديددگاه هدای متفداوتی

کنترل و در جرت مثبت هدايت کند ،ديگران را بشناسدد و

درباره تقسیم بندی خود از مرارت های زنددگی دارندد و

بتواند با آنها ارتباط مؤثر برقرار کند ،در پذيرش اطالعات

مرارت های گونداگون را بدرای ايدن مردارت هدا در نظدر

متنوع ،منفعل نباشد بلکه آنهدا را ارزيدابی کندد ،بده ايدن

گرفته اند يونیسف ( )2223در آخرين تقسیم بندی خدود

نیاز به تواندايی بده کدارگیری مدؤثر داندش را دارد

برخورداری از چنین مرارتهدايی را ،مرارتردای

وينگنباخ ،3گدری4

مرارت های زندگی مرارت هايی هستند که به منظور ارتقا

نیازهای انسان امروزی می باشد ،تحت الشعاع خدود قدرار

ترتی

()1388

مرارت های زندگی را تواندايی انجدا رفتدار سدازگارانه و

انسان ها به وقوع پیوسته است ،تغییر محیطهای فرهنگدی،

انسددان بددرای سددازگاری و اراي ده پاسددخ مناس د

برداشدت2

از مرارت های زندگی ،سه طبقه کلی که شدامل ارتبداط و

زنددگی1

روابط میان فردی ،مرارت تصمیم گیری و تفکدر انتقدادی،

گوينددد در واقددم مرارتهددای زندددگی مجموعددهای از

مرارت مقابله و مديريت شخصی است ارايه کدرده اسدت

توانايیهايی است که زمینههای سازگاری و رفتار مثبدت و

سازمان برداشت جرانی ( )1388هفت ويژگی اصدلی کده

مفیددد را فددراهم میآورنددد(طارمیان ،1398 ،خ )21ايددن

دربرگیرنده مرارت های زندگی است را بیان می کندد کده

توانايی فرد را قادر میسازد مسئولیتهای نقدش فدردی و

شامل موارد يل می باشد:

اجتماعی خود را بپدذيرد و بددون صددمهزدن بده خدود و
ديدگران نیدازها ،انتدظارات و مسدايل روزانه را به شدکل

7.

World health organization
Wingenbach
4. Gary
5. James
3.

. Life skills

1
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 -1خود آگاهی :1اين مرارت شامل توانايی شناخت

 -5مرارت تفکر انتقادی :5تفکری اسدت مسدتدل و

از نقاط ضعف و قوت خواسته ها ،نیازهدا ،رغبدت هدا و

منطقی به منظور بررسی و تجديد نظدر عقايدد ،نظدرات،

تصوير واقم بینانه از خود است به اين منظور که حقدو

اعمال و تصمیم گیدری دربداره آنردا بدر مبندای د يدل و

فردی ،اجتماعی و مسئولیت های خود را برتر بشناسدیم

شواهد مؤيد آنرا کده نتدايد درسدت و منطقدی پیامدد آن

اين مرارت به سئوال اساسی "من کیستم" پاسخ

است(ملکی و همکاران )1392 ،تفکر انتقدادی در واقدم

با کس

مرارت تحلیدل اطالعدات و تجدارب بده صدورت عیندی

داده می شود (آقا والی جماعت)1398 ،
 -2تفکر خال  :2مرارت تفکدر آفرينندده و خدال ،

است ،پذيرفتن دريافت ها و ادراکات بدا بررسدی دقیدق،

خلق آثار جديد ،تصويرسازی از موضوعات در هن می

آزمايش راه حل های يک مسأله يا مشکل يکدی پد) از

باشددد تفکدددر خدددال ترکیبددی اسدددت از مردددارت در

ديگری و گريی از پاسخ های القايی است مردارت تفکدر

تصمیمگیری و مرارت حل مسأله با استفاده از اين ندوع

انتقادی به شخص امکان می دهد از محددوده تجربیدات

تفکر راه حل های متفاوت مسأله و پیامددهای هريدک از

خويش خارج گردد و به فراسوی تجارب بنگرد

فرد قادر می شدود

 -2روابط بین فردی :2مردارت در برقدراری ارتبداط

تا مسايل را از ورای راه حل های تجربه شدده خدود در

مؤثر و مفید با ديگران ،کس

مرارت برقراری ارتباط بده

يابد (برداشت جرانی)1388 ،

منظور پیشرفت های فردی و تأثیر مستقیم بدر ديگدران و

آنرا بررسی می شوند و بدين ترتی

 -3مقابلده بددا اسدتر  :3اسددتر

عبارتسدت از هددر

متقاعد کردن و سازش با آنان ،مردارت برقدراری ارتبداط

موقعیتی که فرد مجبور شود سدازگاری معمدول خدود را

خوب و سدازنده بدا ديگدران اسدت گدوش دادن فعدال،

و همکداران )1399 ،مقابلده بدا

صداقت و صمیمیت ،همدلی و همدردی ،حفظ آرامش و

سازگار شددن فدرد بدا شدرايط و موقعیدت هدای

مقابل ،نه گفتن و مخالفت کردن به شیوه

تغییر دهد (حدق شدنا
استر

جديد ،شناخت منابم استر

احترا به طر
مناس

خدود و مقابلده بدا آن مدی

باشد(آقا والی جماعت)1398،

از عوامل تأثیرگذار در مرارت روابط بدین فدردی

تلقی می گردد(وکیلیان)1392 ،

 -4تصمیم گیری :4مرارت حل مسأله در مواجده بدا

 -8مرارت برقراری ارتباط مؤثر :8اين مرارت شامل

و

اطالعدات بیشدتر

مشکل و سعی و کوشدش در يدافتن راه هدای مناسد

با ديگران به خوبی کنار آمددن ،کسد

متنوع حل مسأله می باشد در واقم اين فرايند ارزشدیابی

درباره ديگران ،توانايی انتقال منظور و احسا

گیينه ها و راه های موجود و همچندین بررسدی و پدیش

ديگران ،توانايی برقراری ارتبداط مطلدوب بدا ديگدران و

مدی باشدد (حدق

عالقه به برقراری روابط دوستانه بدا ديگدران مدی باشدد

بینی عواق
شنا

آن برای رسیدن به هدد

و همکاران)1399 ،

خدود بده

آدمی با رفتار ،معاشرت و تعامل تعريف می شود و رفتار
اجتماعی مؤثر و موفدق بددون ارتبداط هدای صدمیمی و
1.

Self consciousness skill
Creative thinking skill
3 . Opposition to stress skill
4. Decision making skill

5

7.

. Critical thinking
Inter-personal relation skill
2 . Effective communication skill
6.
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دوستانه غیر ممکن و بعیدد بده نظدر مدی رسدد قددرت

دهد که آمدوزش مردارت هدای زنددگی در چردار حدوزه

برقددراری و حفددظ ارتباطددات انسددانی در برداشددت روان

شناسدايی پیشدرفت يدا هدد

در زنددگی ،حدل مسددأله و

افددراد ،رفتارهددای اجتمدداعی اشددخاخ تددأثیر بدده سددیايی

تصمیم گیری ،روابط بین فردی و حفظ سدالمت جسدمی

دارد(خنیفر و پورحسینی)1398 ،

بر محیط زنددگی و کدارايی شخصدی تدأثیر بسدیايی دارد

امروزه علیرغم ايجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شدیوه

لوپی) 3و همکاران( )2225در بررسدی ارتقدای برداشدت

های زنددگی ،بسدیاری از افدراد در رويدارويی بدا مسدايل

روانی بیان می کنند که برداشت رواندی مثبدت بده کیفیدت

زندگی فاقدد تواندايی هدای ز و اساسدی اندد و همدین

مؤلفه های مرارت زندگی نظیر عملکرد شدناختی ،اعتمداد

موضوع آنان را در مواجره با مسايل و مشدکالت زنددگی

در زنددگی

روزمره و مقتضیات آن آسدی

به نف) ،مرارت حل مسأله و مديريت استر

پدذير نمدوده اسدت (حدق

مربوط می شود مطالعه مگنین و همکداران( )2225کده در

و همکاران )1399 ،با توجه به اينکه دانشجويان از

طول دو سال در جندوب آفريقدا و بدر روی  2222جدوان

هدای فدردی و

 24-14در زير گروه های متفداوت فرهنگدی انجدا شدد،

اجتماعی ناشی از عد آگاهی از مرارت های زندگی قدرار

نشان می دهد که برنامه آموزش مرارت های زندگی نقش

دارند لذا ،آموزش مرارت زندگی در سطح نظا آمدوزش

عمده ای بر جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیی جواندان

دانددش در زمیندده

دارد و ارتباط معندی داری میدان مردارت هدای زنددگی و

نگرش و ارزشهای مثبدت در

رفتددار اجتمدداعی وجددود دارد اهددرن 4و جتدی )2222(5بده

رفتدار مثبدت شدده و در

آموزش مرارت های زندگی در دو مؤلفه مرارت های حل

نتیجه مانم بروز مشکل و ارتقای برداشت روانی در جامعه

مسأله و کوشدش در جردت هدد

داندش آمدوزان مقطدم

میگردد

متوسطه پرداختند نتايد پژوهش آنان نشان مدی دهدد کده

شنا

جمله افرادی هستند که تحت تأثیر آسدی

عددالی را ضددروری مددی سددازد کسدد
مرارتهای زندگی موج

فرد میشود ،اين نگرش موجد

پیشرفت هايی در زمینده بدا رفدتن داندش مردارت هدای

پژوهشدگران ،تدأثیر مثبددت مرارتهدای زندددگی را در

آموخته شده حاصل شده است

کاهش رفتارهای خشونتآمیی ،تقويدت اعتمداد بده نفد)،
تقويت خودپنداری و استفاده از توانايی ها و ظرفیت ها و

پژوهش خوشابی و همکاران ( )1398نشان مدی دهدد

مورد تأيیدد قدرار دادهاندد(طارمیان،

که  8/3درصد دانشجويان آگداهی کمدی از مردارت هدای

کنش های هوش و

زندگی داشتند و مییان آشنايی  48/5درصد دانشجويان در

)1398
پژوهش تاتل )2222( 1نشدان مدی دهدد کده آمدوزش

حدد متوسدط و  43/2درصدد دانشدجويان آگداهی زيدادی

مرارت های زندگی در نوجوانان منجر به ارتقدای تواندايی

دارند همچنین نتايد اين پژوهش نشان می دهد کده بدین

های تصمیم گیری ،ارتباطات ،افیايش اعتماد به نف) آنان

مقاطم تحصیلی و آگاهی دانشجويان تفداوت معندی داری

می شود پژوهش اشتمان 2و همکداران( )2225نشدان مدی

وجددود دارد دانشددجويان کارشناسددی ارشددد نسددبت بدده
3.

Tuttle
Shechtman

Lopis
Ohearn
5. Gatz
4.

1.
7.
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دانشجويان کارشناسیآگاهیبیشتری نسبت بهمرارت هدای

خالقیت و تفکر انتقادی ،شرروند مسئول بودن ،روابط بین

زندگی دارند مقد و همکداران( )1398در بررسدی تدأثیر

فردی ،مشارکت و همکاری است

آموزش مرارت های زندگی بدر میدیان آگداهی و نگدرش

با توجه به نقش مرارت های زندگی در ابعاد مختلدف

دانشجويان درباره مرارت زندگی و ارتقای توانمندی های

زندگی فردی و اجتماعی دانشجويان و با توجه بده مبدانی

روانی -اجتماعی نشان دادندد کده آمدوزش مردارت هدای

نظری و پژوهشی ،اين پژوهش درصددد بررسدی ارزيدابی

زندددگی بدده دانشددجويان بدده صددورت سیسددتماتیک و

مرارت های زندگی بدا مؤلفده هدای مردارت خودآگداهی،

سازماندهی شده تأثیر بسیايی در ارتقای داندش و نگدرش

مرارت غلبه بر استر  ،مرارت روابط بین فردی ،مردارت

آنان نسبت بده مردارت هدای زنددگی و توانمنددی هدای

تصمیم گیری ،مرارت تفکر خال  ،مرارت تفکر انتقادی و

روانی -اجتماعی دارد جرانی( )1395نیازسدنجی مردارت

مرارت برقراری ارتباط در بدین دانشدجويان دانشدگاه آزاد

های زندگی دانش آموزان مقطم ابتددايی را مدورد مطالعده

اسالمی واحد ساری می باشد در اين راستا فرضدیه هدای

قرار داد ،نتايد ايدن پدژوهش کده طدی فرايندد نیازسدنجی

تحقیق عبارتند از:
 -1دانشجويان دانشگاه آزاد اسدالمی واحدد سداری از

بدست آمد شدامل مردارت تصدمیم گیدری ،مردارت حدل

مرارت زندگی برخوردارند

مسأله ،مرارت تفکر انتقادی ،شرروند جرانی بودن ،مرارت

 -2بین میانگین مرارتهایزندگی دانشجويان دختر و

های حرفه ای ،مرارت والدينی و مرارت اداره زندگی مدی

پسر دانشگاهآزاد اسالمیواحد ساری تفاوت وجود دارد

باشددد وردی( )1393بدده بررسددی آمددوزش مرددارت هددای
زندگی در داندش آمدوزان متوسدطه پرداخدت نتدايد ايدن

 -3بددین میددانگین مؤلفددههای مرارتهددای زندددگی

پژوهش نشان می دهد که آموزش مرارت های زندگی بدر

دانشجويان دختدر و پسدر دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد

ابراز وجود ،عیت نف) و مسئولیت پذيری تدأثیر مثبدت و

ساری تفاوت وجود دارد

بسیايی داشته است و موجد

 -4دانشددجويان دانشددکدههددای دانشددگاه آزاد اسددالمی

افدیايش معندی دار در ايدن

واحد ساری از مرارتهای زندگی برخوردارند

متغیددر شددده اسددت نتددايد پددژوهش ناصددری و نیددک

 -5میددانگین مرارترددای زندددگی بددین دانشددجويان

پرور( )1393در بررسی اثربخشدی آمدوزش مردارت هدای
زندگی بر برداشت روانی نشدان دادندد کده ايدن آمدوزش
موج

دانشکدههایدانشگاهآزاداسالمیواحدساریمتفاوت است

ارتقای برداشت روانی آنان می شود ادي ()1392

روش پژوهش

به بررسی اولويت بندی مرارت هدای زنددگی مدورد نیداز

شیوه پژوهش حاضر با توجده بده ماهیدت موضدوع و

دانش آموزان پرداخت نتايد اين پژوهش نشان مدی دهدد

اهدا

از نوع توصیفی بوده که به شیوه زمینه يابی به اجرا

که مرارت های مورد نیاز با توجه به اولويت بندی کده در

در آمد جامعه آمداری ايدن پدژوهش را کلیده دانشدجويان

مرحلدده نیازسددنجی صددورت گرفددت شددامل :خودآگدداهی،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در سدال تحصدیلی -98

در زنددگی ،تصدمیم گیدری ،اداره زنددگی،

 99به شرح جدول شماره  1تشکیل داده اند برای تعیدین

داشتن هدد

برداشت و سالمتی ،ارتباط انسانی ،حل مسدأله اجتمداعی،

حجم نمونه از شیوه آمداری و بدا فرمدول
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و بدا توجده بده متغیرهدای

تغییرات ز اعمال شد و نرايتاً پرسشنامه نظرسنجی تریه

استفاده شد که بر ايدن اسدا

تعديل کننده تعدداد  1222نفدر انتخداب شددند و در ايدن

شد برای تعیین روايدی پرسشدنامه از روايدی محتدوايی و

پژوهش تما افراد انتخاب شده مشارکت داشته اند روش

صوری استفاده شدد ،بدر ايدن اسدا

نظدرات اصدالحی

نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که به منظدور رعايدت

استادان و صاحبنظران علو تربیتدی در تددوين پرسشدنامه

نسبت هر يک از گروه ها در نمونده ايدن روش بده شدرح

اعمال شد پايايی آن از طريق ضري

آلفای کرونباخ 2/92

جدول شماره  2به کار گرفته شد گدردآوری اطالعدات از

محاسبه گرديد بدرای تجیيده و تحلیدل داده هدا از روش

طیف  5گیينده

های آمار توصیفی نظیر (تنظیم جدداول ،رسدم نمودارهدا،

ای لیکرت تنظیم شده بود صدورت گرفدت بدرای انددازه

محاسددبه درصدددها ،محاسددبه شدداخص هددای مرکددیی و

گیری متغیرها ،ابتدا مطالعه ی جامعی در ادبیدات مربوطده

پراکنددگی) و آمدار اسدتنباطی (آزمدون  tتدک گروهدی،

به منظور طراحی شاخص ها صورت گرفدت و پرسشدنامه

tدوگروهی مستقل و تحلیل واريان) يک عاملی) اسدتفاده

مقدماتی ساخته شد سپ) با متخصصین اين قلمرو علمی

شد و با استفاده از نر افدیار  SPSSنسدبت بده محاسدبه

به بحث و تبادل نظر پرداخته و با استفاده از نظدرات آنردا

دقیق آن اقدا شده است

طريق پرسشنامه محقق ساخته که بر اسا

جدول شماره  .9توزيع فراواني حجم جامعه بر حسب جنس و رشته تحصيلي
طبقات

مرد

زن

جمع

رشته تحصيلي
فني و مهندسي

348

2333

3234

علوم انساني

2502

9453

3485

علوم پزشكي

301

15

441

علوم پايه

472

932

854

جمع

3721

4593

7747

جدول شماره  .2توزيع فراواني حجم نمونه بر حسب جنس و رشته تحصيلي
طبقات

پسر

دختر

جمع

رشته تحصيلي
فني و مهندسي

939

373

054

علوم انساني

392

298

023

علوم پزشكي

07

90

72

علوم پايه

70

29

18

جمع

070

820

9255

H0 :   

يافته های پژوهش:
فرضيه اول دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
از مرارت زندگی برخوردارند
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جدول شماره  .3خالصه تحليل آماری فرضيه اول

n



SD

SEm

d.f

P<5/50

مt

بt

9255

917/40

22/55

5/830

9911

%10

8/192

9/18

تفسااير :چددون  tمحاسددبه شددده ( )2/812در سددطح

میشود بر اين اسا

دانشدجويان دانشدگاه آزاد اسدالمی

ساری از مرارتهای زندگی برخوردارند

اطمینددددان  85درصددددد ( )P<2/25بددددا درجدددده آزادی
( )d.f=1188از  tبحرانددددی جدددددول ( )1/82بیرگتددددر

فرضيه دوم .بین میانگین مرارتهایزندگیدانشجويان

تحقیدق پذيرفتده

دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمیساری تفاوت وجوددارد

شدهاست لذا فدر

صدفر رد و فدر

جدول شماره  .4خالصه تحليل آماری فرضيه دوم
متغير



n

SD

d.f

SEM

P<5/50

م t

بt

طبقه
پسر

822

910/00

22/57

5/330

دختر

073

911/43

29/78

5/150

تفسير :چون قدر مطلدق  tمحاسدبه شدده ( )3/122در

%10

9913

3/950

9/18

دانشجويان دختر نسدبت بده دانشدجويان پد) از مردارت
زندگی بیشتری برخوردارند

سطح احتمال  85درصد با درجده آزادی ( )d.f=1189از t
بحرانددی جدددول( )1/82بیرگتددر شدهاسددت لددذا نتیجدده

فرضيه ساوم .بدین میدانگین مؤلفدههای مرارتهدای

میگیريم که بین میانگین مرارتهای زنددگی دانشدجويان

زندگی دانشدجويان دختدر و پسدر دانشدگاه آزاد اسدالمی

دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی ساری از لحداظ آمداری

ساری تفاوت وجود دارد

تقاوت معنیدار است مقايسه میانگینها نشان میدهد کده
جدول شماره  .0خالصه تحليل آماری فرضيه سوم
متغير

جنسيت

N



S

d.f

مt

Sig

P<5/50

مهارت

مرد

822

20/84

3/79

9913

4/38

5/555

%10

خودآگاهي

زن

073

28/07

3/75

9913

مهارت استرس

مرد

822

22/89

3/39

9913

زن

073

22/48

3/13

9913

مهارت روابط

مرد

822

44/80

7/15

9913

بين فردی

زن

073

48/45

7/75

9913

مهارت

مرد

822

32/18

0/50

9913

تصميمگيری

زن

073

33/53

0/90

9913

مهارت تفكر

مرد

822

91/57

3/23

9913

خالق

زن

073

93/77

2/10

9913

مهارت تفكر

مرد

822

25/27

3/44

9913

انتقادی

زن

073

25/25

3/24

9913

مهارت

مرد

822

35/32

4/10

9913

ارتباطي

زن

073

39/13

4/38

9913

فرض
صفر

1

5/888
3/37
5/493
9/84
5/315
0/33

5/054
5/555
5/871
5/955
5/818
5/555

%10
%10
%10
%10
%10
%10

رد
تأييد
رد
تأييد
تأييد
تأييد
رد

ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  /نياز آذری و همكاران

تفسير :تجیيه و تحلیل دادهها نشان داده است که بدین

میدددانگین بقیددده مؤلفدددهها از جملددده مردددارت اسدددتر ،

میانگین مؤلفههای مردارت خودآگداهی ،میدانگین مردارت

تصددمیمگیری ،تفکددر خددال و تفکددر انتقددادی تفدداوت

روابط بین فردی و میانگین برقدراری ارتبداط دانشدجويان

میانگینها دو به دو از لحاظ آماری معنادار نیست

دختر و پسر دانشگاه تفاوت از لحاظ آماری معنادار است

فرضاايه چهااارم .دانشددجويان دانشددکدههای مختلددف

چون  tمحاسبه شده هر يدک از مولفده هدای فدو الدذکر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری از مرارتهدای زنددگی

بیرگتر از  tبحرانی جدول شدهاسدت در حدالی کده بدین

برخوردارند

جدول شماره  .8خالصه تحليل آماری فرضيه چهارم
متغير



N

SEM

S

P<5/50

d.f

مt

H0

Sig

دانشكده
علوم انساني

437

252/04

29/93

5/101

438

%10

21/74

5/555

رد

فني مهندسي

039

912/04

29/73

5/140

035

%10

91/89

5/555

رد

پزشكي

32

252/07

23/43

2/01

39

%10

99/59

5/555

رد

علوم پايه

955

914/47

91/01

9/10

11

%10

95/44

5/555

رد

تفسير :نتايد بدست آمده از تجیيده و تحلیدل داده هدا

فرضاايه پاانجم .میددانگین مرارتهددای زندددگی بددین

در اين فرضیه نشان داده است که در هر  4دانشکده مدورد

دانشددجويان دانشددکدههای دانشددگاه آزاد اسددالمی سدداری

مطالعدده فددر

متفاوت است

صددفر بددا احتمددال بددیش از  85درصددد رد

شدهاسددت لددذا مددی تددوان بیددان نمددود کدده دانشددجويان

H 0 : 1  2 ..................  7

دانشکدههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری از

H 1 : 1  2 ..................  7

مرارتهای زندگی برخوردارند
جدول شماره .7خالصه تحليل آماری فرضيه پنجم
منابع تغييرات

مجموع

درجه آزادی

ميانگين مجموع

مجذورات

d.f

مجذورات

بين گروهي

SS
23487/924

3

MS
1431/549

درون گروهي

002993/083

9918

489/833

کل

035035/813

9911

تفسير :تجیيه و تحلیل داده هدا نشدان میدهدد کده F

شده

معناداری

2

100 

Sig
25/000

5/555

آماری معنادار است مقددار

ايتدا2

4/1

) ( 100بده درصدد
2

نشان میدهد که  4/8درصدد تغییدرات در ايدن دادههدا را

محاسبه شده در سطح احتمال بیش از  85درصدد معندادار
است لذا فر

 Fمحاسبه

درجه

ايتا 2به درصد

میتوان به متغیر وابسته نسبت داد برای تعیین اينکه کددا

صفر تحقیق رد میشود بنابراين می توان

بیان نمود که بین میانگین مرارتهای زنددگی دانشدجويان

دو میانگین تفاوت معنادار دارند از آزمدون تعقیبدی تدوکی

دانشکدههای دانشگاه آزاد اسالمی ساری تفاوت از لحداظ

استفاده شده است
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جدول شماره  .3مفروضات آزمون پس از تجزيه يا تعقيبي توکي
رشته )(I

رشته )(J

تفاوت ميانگين

انحراف

)(I-J

استاندارد

فني و مهندسي

حد پايين

*95155977

9.34358

.555

8.0337

93.4811

پزشكي

*-.52152

2.08483

91555

-8.8275

8.0815

علوم پايه

*3157490

2.30337.

.554

2.5508

94.9427

علوم انساني

*-95155977

9.34358

.555

-93.4811

-8.0337

پزشكي

*-95153535

2.04132

.559

-98.0313

-3.4723

علوم پايه

*-9112783

2.34298.

.344

-7.1032

4.5171

*.52152

2.08483

9.555

-8.0815

8.8275

فني و مهندسي

*95153535

2.04132

.559

3.4723

98.0313

علوم پايه

*3.95397

3.25514

.508

-.9397

98.3339

علوم انساني

-3157490

2.30337

.554

-94.9427

-2.5508

فني و مهندسي

*9.12783

2.34298

.344

-4.5171

7.1032

پزشكي

*-3195397

3.25514

.508

-98.3339

.9397

علوم انساني
پزشكي

علوم پايه

Sig.

حد باال

فني و مهندسي
علوم انساني

فاصله اطميناني %10

* .معناداری تفاوت در سطح 5150

Tukey HSDa,b
رشته

N

Subset for alpha=.05
9

فني و مهندسي

039

912.0424

علوم پايه

955

914.4755

علوم انساني

437

252.0449

پزشكي

32

252.0732

Sig.

.389

9.555

ميانگين گروه ها در زير مجموعه های همگن نمايش داده شده اند
 .aاندازه ميانگين نمونه هماهنگ 9031579
 .bاندازه گروه ها نابرابر .ميانگين هماهنگ اندازه گروه ها استفاده شده است .سطوح خطای نوع اول تضمين نشده اند.

تفسير؛ تفاوت آزمون توکی نشان میدهد که:

بحث و نتيجه گيری
هد

 -1میددانگین مرددارت زندددگی بددین دانشددجويان

از مطالعه حاضر ،ارزيابی مرارت هدای زنددگی

دانشکده علو انسانی بدا دانشدکده فندی مرندسدی و

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بدوده اسدت

علو پايه تفاوت از لحاظ آماری معنادار است

پ) از مطالعه مبانی نظری و پژوهشدی ،معیارهدا و مؤلفده

 -2تفاوت میانگین مرارت زندگی بین دانشدجويان

های مرارت های زندگی کده شدامل مردارت خودآگداهی،

دانشکده فنی و مرندسی با دانشکده علو پیشدکی از

مرارت غلبه بر استر  ،مرارت روابط بین فردی ،مردارت

لحاظ آماری معنادار است

تصمیم گیری ،مرارت تفکر خال  ،مرارت تفکر انتقادی و
34
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مرارت برقراری ارتباط مؤثر شناسايی شدند اين مولفه ها

مرارت برقراری رابطه مؤثر با ديگران تفداوت معندی داری

پند فرضیه در بین دانشجويان مورد بررسی قرار

وجود دارد و در بقیه مؤلفه ها تفاوت دو میدانگین معندی

گرفتند در ارتباط با فرضیه اول ،يافته ها نشدان دادندد کده

دار نیست پژوهش لوپی) و همکاران ( )2225نشدان مدی

دانشدددجويان دانشدددگاه آزاد از مردددارت هدددای زنددددگی

دهد که بین عملکردهای شناختی ،اعتماد به نف) ،مرارت

برخوردارنددد ايددن يافتدده هددا بددا پددژوهش خوشددابی و

حل مسأله ،توانايی مديريت اسدتر

ارتبداط معندی داری

همکاران( )1398همخوانی دارد پژوهش مذکور نشان می

وجود دارد پژوهش اشتمان و همکاران ( )2225نشان می

دهددد کدده  43/2درصددد دانشددجويان در زمیندده مرارترددای

دهد که بین میانگین مؤلفه های مرارت زندگی ،شناسدايی

زندگی در حدد زيدادی آگداهی دارندد پدژوهش رزا نیدا

زنددگی ،حدل مسدأله و تصدمیم ارتبداط

در قال

( )2221بیانگر آن است که داندش آمدوزان مددار

پیشرفت با هد

دارای

معنی داری وجود دارد و میان روابط بین فدردی و حفدظ

آگاهی مطلوبی از مرارت های زنددگی هسدتند و آندان در

سالمت جسمانی ارتباط معنی داری وجود ندارد پژوهش

ابعاد همدلی ،خودآگاهی و تفکر انتقدادی دارای بدا ترين

باستین و همکاران ( )2225بیانگر آن است که میان مؤلفده

میانگین بوده اند پژوهش اسمیت و کدانتر ( )1885بیدانگر

های مرارت زندگی نظیر درک برتر ،حل مسأله و تواندايی

آن است که مییان آگاهی داندش آمدوزان از مردارت هدای

مقابله و استر

با رضايت از زندگی ارتبداط معندی داری

زندگی در حد متوسط ارزيابی شده است در مورد فرضیه

وجود دارد فرضدیه چردار  ،مبندی بدر اينکده دانشدجويان

دو  ،مبنی بر اينکده بدین میدانگین مردارت هدای زنددگی

دانشددکده هددای مختلددف دانشددگاه از مرددارت زندددگی

دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

برخوردارند يافته های اين پژوهش نشدان داده اسدت کده

تفاوت معنی داری وجود دارد يافتده هدای ايدن پدژوهش

دانشکده های علو انسانی ،علو پیشکی ،فنی مرندسی و

نشان مدی دهدد کده بدین میدانگین مردارت هدای زنددگی

علو پايه دانشگاه از مردارت هدای زنددگی برخوردارندد

دانشجويان دختر و پسر تفداوت معندی داری وجدود دارد

میانگین مییان برخورداری از مردارت زنددگی نشدان مدی

میانگین دو گروه نشدان مدی دهدد کده دانشدجويان دختدر

دهد که دانشدکده پیشدکی از بیشدترين و دانشدکده فندی

نسبت به دانشجويان پسر از مرارت های زنددگی بیشدتری

مرندسدددی از کمتدددرين میدددیان مردددارت هدددای زنددددگی

برخوردارند يافته های اين پژوهش با پژوهش خوشابی و

برخوردارند پژوهش رزا نیا ( )2221بیانگر آن است کده

همکدداران( )1398همخددوانی دارد پددژوهش خوشددابی و

دانشجويان مورد مطالعه آگاهی مطلدوبی از مردارت هدای

همکاران نشان می دهدد کده بدین میدانگین مردارت هدای

زندگی دارا هستند و دانشجويان دانشکده علو پايه نسبت

زندگی دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجدود

به دانشدجويان دانشدکده علدو انسدانی و علدو پیشدکی

دارد فرضیه سو  ،مبنی بر اينکه بین میانگین مؤلفه هدای

آگاهی بیشتری نسبت به مرارت های زنددگی داشدته اندد

مرارت های زندگی دانشجويان پسر و دختر دانشدگاه آزاد

پژوهش برمندی و همکداران( )1394نشدان مدی دهدد کده

تفاوت وجود دارد يافته ها نشان می دهد که بین میدانگین

دانشجويان علو پايه دانشگاه نسبت به يکی از مؤلفه های

مؤلفه های مرارت خودآگاهی و مرارت روابط بین فدرد و

مرارت زندگی يعنی تفکدر انتقدادی در وضدعیت مطلدوبی
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قرار ندارد فرضیه پنجم ،میانگین مرارت های زنددگی در

پيشنهادهای مبتني بر نتايج پژوهش

بین دانشجويان دانشکده های مختلدف دانشدگاه متفداوت

 -1آموزش مردارت هدای زنددگی بده دانشدجويان

است يافته های اين پژوهش نشان می دهد که تفاوت بین

داوطل

با تنظدیم برنامده مدنظم و مددون توسدط دفتدر

میددانگین مرارتهددای زندددگی دانشددجويان دانشددکدههای

راهنمايی و مشاوره دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ساری تفاوت از لحاظ آماری معنادار

 -2برقراری ارتباط الکترونیکی جرت کس

است مقدار ايتا ( 2 100) 2به درصد نشان میدهدد کده

و مقابله با مشکالت ناشی از عدد مردارت زنددگی بدا

 4/8درصد تغییرات در ايدن دادههدا را میتدوان بده متغیدر

مشاوران و روان شناسان دفتر مشاوره دانشگاه

وابسته نسبت داد تفاوت آزمون توکی پ) از تجربه نشان

 -3اراي ده در

میدهد که :الف) میانگین مرارت زندگی بدین دانشدجويان

حددداقل  2واحدددی تحددت عنددوان

آموزش مرارت های زندگی در دانشگاه ها بده صدورت

دانشکده علو انسانی با دانشدکده فندی مرندسدی و علدو

اجباری و بدون هیينه

پايه تفاوت از لحداظ آمداری معندادار اسدت ب) تفداوت

 -4برگیاری جلسات سدخنرانی و همدايش مردارت

میانگین مرارت زندگی بین دانشدجويان دانشدکده فندی و

های زندگی به طور مداو و حداقل در هر سال دو بدار

مرندسی با دانشکده علو پیشکی از لحاظ آماری معندادار

جرت آشنايی با مرارت های زندگی و شیوه های مقابله

است يافته های ايدن پدژوهش بدا پدژوهش هدای برمندی

با مشکالت

( ،)1394شدفیعی و همکدداران ( ،)1393رامشدت و فرشدداد

 -5اختصاخ دادن بخشی از فعالیت دفتر فرهنگ و

( ،)1393مقددد و همکدداران ( ،)1398رزا نیددا (،)2221

ارشدداد اسددالمی دانشددگاه بدده مرددارت هددای زندددگی

خوشابی و همکاران ( )1398همخوانی دارد
بر اسا

مرارت

دانشجويان

اجرای اين پژوهش مشخص گرديد که بطور

کلی دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساری از مؤلفده هدای

 -2آموزش مرارت های زندگی بده دانشدجويان بده

مرددارت هددای زندددگی برخوردارنددد دانشددجويان دختددر

صورت سايت های اينترنتدی ،کتداب ،جدیوه ،برگدیاری

دانشددگاه از مرددارت هددای زندددگی بیشددتری نسددبت بدده

کارگاه های مختلف ،جلسات گروهی

دانشددجويان پسددر دانشددگاه برخوردارنددد دانشددکده هددای

منابع

دانشدگاه از مردارت هدای زنددگی برخوردارندد ،میدانگین

 -آقا والی جماعت ،مريم ( )1398مهارت های زندگي

برخورداری از مرارت های زنددگی نشدان مدی دهدد کده

در قرن بيست و يكم نشريه ماهنامه آموزشی -تربیتی

دانشکده پیشکی از بیشترين و دانشکده فنی و مرندسی از

پیوند ،شماره 348-342-345

کمترين مییان مرارت هدای زنددگی برخوردارندد تحلیدل

 -ادي  ،يوسف ( )1392طراحي الگوی مطلوب برنامه

آماری واريان) نشان داده است که تفاوت بین میانگین در

ريزی مهارت های زندگي برای دوره راهنمايي

چرار دانشکده مدورد مطالعده از لحداظ آمداری معندی دار
است
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تحصيلي .رساله دکتری چاپ نشده دانشگاه تربیت

 -طارمیان ،فرهاد ( )1398مهارت های زندگي،

مدر  :دانشکده علو انسانی

راهنمای اجرای فعاليت های پرورشي دوره متوسطه

 -برمنی ،فرود و ديگران ( )1394مهارت های تفكر

ترران :تربیت

انتقادی دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پژشكي

 -مقد و همکاران ( )1398بررسي تأثير آموزش

اصفهان در مواجهه با متون علمي .مجله ايرانی آموزش

مهارت های زندگي بر ميزان آگاهي و نگرش

در علو پیشکی ،شماره 42-41: 5

دانشجويان جديدالورود درباره مهارت های زندگي و

 -جرانی ،شیدا ( )1395نيازسنجي مهارت های زندگي

ارتقای توانمندی های رواني و اجتماعي آنان گا های

دانش آموزان دبستان های بم .پايان نامه کارشناسی ارشد

توسعه در آموزش پیشکی دوره پنجم شماره اول22-34

چاپ نشده دانشگاه الیهرا

 -ملکی ،حسن و حبیبی پور ،مجید ( )1392پرورش

 -حق شنا  ،محمد رضا و همکاران ()1399

تفكر انتقادی هدف اساسي تعليم و تربيت فصلنامه

مهارتهای شيوه زندگي ترران :آوای مسیح

نوآوريرای آموزشی شماره  18سال ششم

 -خنیفر ،حسین و پورحسینی ،مژده ( )1398مهارت

 -ناصری ،حسین و ريحانه نیک پرور ( )1393بررسي

های زندگي ترران :هاجر

اثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر بهداشت

 -خوشابی ،کتايون و همکاران ( )1398بررسي ميزان

رواني دانشجويان دومین سمینار سراسری برداشت

آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه های شهر تهران از

روانی دانشجويان دانشگاه تربیت مدر

مهارت های زندگي مجله علمی دانشگاه علو پیشکی

 -وردی ،مینا ( )1393تأثير آموزش مهارت های

و خدمات برداشتی درمانی همدان

زندگي بر ابراز وجود ،عزت نفس و مسئوليت پذيری

 -رامشت ،مريم و فرشاد ،سیامک ( )1393بررسي

دانش آموزان دختر سال اول متوسطه آموزش و

آموزش مهارت های زندگي در پيشگيری از سوء

پرورش ناحيه يک اهواز ترران :پژوهشکده تعلیم و

مصرف مواد دومین سمینار سراسری برداشت روانی

تربیت

دانشجويان دانشگاه تربیت مدر

 -وکیلیان و همکاران ( )1392مهارت های زندگي(.)9

 -سازمان برداشت جرانی ( )1388برنامه آموزشي

ترران :دانشگاه پیا نور
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Abstract
This research has been done with objective assessment life skills student of Islamic azad
university sari branch. .The research methodology is survey. All university students have
formed statistical population. Sampling method was classifical random and for determination
sample volume has been used of statistical methods. In the research participated 1200 persons.
Data collection has been done by questionnaire .for determination questionnaire validity have
been used content and formal validity and reliability of questionnaire was studied with
utilization of cronbach, s alpha and was calculated. ./80 the research data analysis was carried
out by descriptive statistics such as (mean, variance and standard deviation) and inferential
statistics such as (one group t test, independent two groups and analysis of Varian's for one
variable. the result analysis with Spss software. The research finding demonstrate that: the
students of Azad University enjoy life skills. The girl students as well as the boy students
enjoy of better life skills. There is different between indexes grades mean of student. There is
significant different between life skills of boy students. There are significant different indexes
grades mean of boys and girls university student. The students of different colleague students
enjoy life skills. The results of final hypothesis demonstrate that: there is significant different
between mean life skills university students' colleague. The important suggestion of this
research is accomplish lecture meeting, continuous life skills congress and trait of life skill
facet internet, book, booklet, and accomplish educational different workshop.
Keywords: Life skills, Higher education, IAU
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