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 چکیده 

 

های زندگی و اجتماعی به  های درست و کارآمد آموزش مهارت ، بررسی شیوهپژوهش حاضر :هدف

های  دورهدانشجویان ی پژوهش را آمار ةجامعباشد.  میهای زندگی  دانشجویان در راستای کاهش آسیب

های آموزش  در کالس 1931-1931لیشریعتی که در سال تحصی کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی

براساس جدول نفر  212تعداد  شود. ( را شامل مینفر 011تعداد )های زندگی شرکت داشتند  مهارت

 انتخاب شدند. گیری تصادفی ساده عنوان نمونه با روش نمونه بهمورگان 

آوری  برای جمع .پژوهش حاضر به لحاظ روشی توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی استروش: 

نظران رسید و  به تأیید صاحب اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی و محتوایی آن

 آمار تحلیل اطالعات از تجزیه و برایدست آمد.  % به93پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

 وابسته tمستقل و  tهای  آزمونتوصیفی )درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی( 

 .استفاده گردید

های زندگی و اجتماعی به های آموزش مهارتآن است که از میان روشهای پژوهش بیانگر  ها: یافته یافته

های الگوی ایفای نقش، بحث گروهی و حل اول و پس از آن روشدانشجویان، روش تلفیقی در اولویت 

نتایج همچنین  برخوردار است. ترین رتبه در میان دانشجویان له قرار دارند. روش سخنرانی از پایینأمس

در میان دانشجویان بیانگر آن است که ارائه ی زندگی و اجتماعی هاارائه آموزش مهارتنوع بندی  اولویت

 ترتیب با باالترین و استفاده از فیلم و تئاتر بهها های آموزشی در دانشگاهق برگزاری کارگاهاز طریآموزش 

ترین اولویت قرار  ها از طریق انتشار جزوات و بروشورها در پاییندر مقابل ارائه آموزش مهارت اولویت و

بایستی شیوه و نوع های زندگی و اجتماعی دانشجویان  گرفته است. بر این اساس برای آموزش مهارت
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 و بیان مسأله مقدمه

ی ها ای از آسیب لهها  اند، جوامع بشری را در تغییرات انبوهی که امروزه بر زندگی بشر سایه افکنده

را در رشد بشر بیان کرده که آلوین تافلر سه موج . اند ی فراوان فرو بردهها اجتماعی و چالش روانی و

سوی کشاورزی متحرک، دومین آن حرکت از  اولین موج آن حرکت از کشاورزی چوپانی به

 هسومین آن که اکنون در آن هستیم حرکت از جامع سوی صنعتی شدن و کشاورزی متحرک به

فیبر  هوش مصنوعی، امروزه صدای ضربه سنگین طبل تکنولوژی، ربات،. صنعتی به اطالعاتی است

ای نیست  انداز است و پیام آن برای ما این است که آینده نوری وارتباطات دوربرد در اطراف ما طنین

تافلر ادعا . اطالعات استفاده کنیم برای بودن در زندگی براساس تکنولوژی و ها که از آن مگر آن

این عالئم در عصری که  انقالب همراه بوده و کند گذر از یک موج به موج دیگر همیشه با تزلزل و می

 تخلف جوانان، ، میمشخصه عصر ما ناآرا. مشهود است کنیم کامالً میما نیز امروزه در آن زندگی 

ای که تغییرات در آن سریع است سخت بوده چرا تغییرات همواره  زندگی در دوره. است... استرس و

نابراین باید برای کاهش فشار ناشی ب، شوند میآشفته  ت گیج ودم در مقابل تغییرامر اند و ناشناخته

نیازهای زندگی امروز، تغییرات . (2112 ،زندگی افراد را افزایش داد )برن یها مهارت، از این تغییرات

سریع اجتماعی فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی و تنوع، 

رو  هها و فشارهای متعددی روب ها، استرسبا چالش را ها گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی انسان

ها  فقدان مهارت. اجتماعی می باشد -های روانی نموده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی

پذیر نموده و  های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکالت آسیب و توانایی

شمار نشان  های بی پژوهش. دهد ختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری قرار میها را در معرض انواع ا آن

ی روانی اجتماعی دارند از ها اند که بسیاری از مشکالت بهداشتی و اختالالت روانی عاطفی ریشه داده

جمله پژوهش در زمینه سوءمصرف مواد نشان داده است که سه عامل مهم با سوءمصرف مواد رابطه 

های ارتباطی )مک  رتند از عزت نفس ضعیف، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتدارند که عبا

کارآمدی شخصی ( بین احساس خود1332و همکاران ) همچنین زیمرمن. (1331دانالد و همکاران، 

دارند که بین عزت مطالعات زیادی داللت بر آن . و موفقیت تحصیلی همبستگی معناداری یافتند

(، 1393 بزهکاری )دوکزو لورج ،، (1332، مصرف الکل و دارو )سینگ و مصطفینفس ضعیف و سوء

بنابراین با . ( رابطه وجود دارد1339، ( و افکار خودکشی )چوکت1332بی بندوباری جنسی )کدی، 

های اجتماعی مانند خودکشی،  منظور پیشگیری از بروز آسیب توجه به مدارک و شواهد علمی و به

تارهای بزهکارانه و اختالالت روانی الزم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت اعتیاد، خشونت، رف

ای است که مقابله با آن در  گونه از طرفی ماهیت مشکالت روانی اجتماعی به. آن توجه بیشتری شود

ای را از نظر نیروی  مالحظه های قابل سطوح بعدی مداخله )پیشگیری ثانویه و ثالث( نه تنها هزینه

کند، بلکه اثربخشی و کارآمدی آن نیز بسیار محدود و  نی و مسایل مالی بر جوامع تحمیل میانسا
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دهد که وقتی یک شخص وابستگی  ها نشان می عنوان مثال بررسی به. حتی در مواردی ناچیز است

درصد موارد احتمال بهبود وجود  91الی  21ترین حالت  )اعتیاد( پیدا کرد، در خوشبینانه دارویی

اهد داشت و حتی تحت این شرایط نیز احتمال عود مجدد مشکل وجود خواهد داشت )کاپالن و خو

نظران و متخصصان حیطه  این واقعیات باعث شده که صاحب. (1330 ؛ تایلور،1399، سادوک

های پیشگیری در سطح اول  بهداشت روانی در جهان تمام کوشش و توجه خود را حول محور برنامه

سطح عام و با هدف کاهش و کنترل  های پیشگیری هم در به همین منظور برنامه. متمرکز سازند

اجتماعی و هم در سطح خاص و در رابطه با کاهش و کنترل مشکالت خاص  -های روانی انواع آسیب

( در نقاط مختلف جهان طراحی و به مورد اجرا گذاشته ... ) از قبیل وابستگی دارویی ؛ افسردگی ؛ و

ه است هایی که تاکنون طراحی و اجرا شد عمل آمده از بین برنامه  های به اس بررسیاست براس شده

منظور ارتقای سطح  به 1339های زندگی که در سال  آموزش مهارت"برنامه پیشگیری موسوم به 

 .W. Hی روانی و اجتماعی از سوی سازمان جهانی بهداشت )ها بهداشت روان و پیشگیری از آسیب

O)  بخشی و بیشترین اثر، سطح وسیع در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفتهطراحی و در

شود که برای افزایش  هایی گفته می های زندگی به مهارت مهارت، در تعریف. کارآمدی را داشته است

طور مؤثر با  سازند که به شوند و فرد را قادر می اجتماعی افراد آموزش داده می -توانایی روانی

اجتماعی  -هدف اصلی در واقع افزایش توانایی روانی. رو شود هی زندگی روبها کشمکشمقتضیات و 

رسان به بهداشت و سالمت و ارتقای سطح  گیری رفتارهای آسیب و در نهایت پیشگیری از شکل

های زندگی یعنی ایجاد روابط بین  در تعریفی دیگر گفته شده است: مهارت. سالمت روان افراد است

ها و  حل تعارض، های درست گیری های اجتماعی، انجام تصمیم ولیتؤانجام مس، و مؤثرفردی مناسب 

جا که  از آن. زنند ها بدون توسل به اعمال و رفتارهایی که به خود یا دیگران صدمه می کشمکش

 جملهدهند و از نخبه جامعه را پوشش میها بخش اعظمی از جوانان فعال و  دانشجویان دانشگاه

ای  ها از اهمیت ویژه شوند، حفظ و ارتقاء بهداشت روان آن اهبردی هر جامعه محسوب میهای ر گروه

این جمعیت جوان به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایط بحرانی این . برخوردار است

های زیادی را  فشارها و چالش، مشکالت، های اول ورود به دانشگاه ویژه در سال برهه از زندگی به

ها و  های روانی اجتماعی متعددی قرار دارند لذا دانشگاه کنند و در معرض آسیب ه میتجرب

روانی و اجتماعی دانشجویان ، پشتیبانی و حمایت ذهنی، ولیت تغذیهؤهای دانشجویی که مس محیط

 ،گیری آگاهانه هایی برای تصمیم و توانمندی ها آموزش و پرورش مهارت، عهده دارند تا با ایجاد را به

، های روانی اجتماعی ییبرقراری ارتباط مؤثر و سایر توانا، افزایش خودکارآمدی، ها مقابله با استرس

های دانشگاهی  های احتمالی بهداشت روان دانشجویان را در محیط در کنار پیشگیری از آسیب

 . تأمین نمایند
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ی زندگی ها تغییر در شیوه غییرات عمیق فرهنگی وامروزه علیرغم ایجاد ت :های زندگی مهارت

همین امر آنها را  و اند، اساسی ی الزم وها فاقد توانایی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی

برای  ها انسان. پذیر نموده است مشکالت زندگی روزمره ومقتضیات آن آسیب در مواجهه با مسائل و

ی زندگی به کارکردهایی نیاز دارند ها ی مختلف وکشمکشها موقعیت ،ها مقابله سازگارانه با استرس

 ،در فرآیند تحول اند و بناییاین کارکردها بسیار زیر. کسب این توانایی تجهیز نماید که آنان را در

که در قالب ساختارهایی مانند عزت رفتارها  کارکردهایی نظیر شناخت عواطف و. گیرند میشکل 

ی اسناد ها سبک ی زندگی وها مهارت درک از خود، مقابله، له،أتوانایی حل مس ،خودکارآمدی نفس،

عنوان  ی زندگی بهها بنابراین آموختن مهارت. (1922)سازمان بهداشت جهانی  نمایند میتجلی 

ی زندگی در معانی ها اصطالح مهارت. رسد میضروری به نظر  ها یی برای مقابله با چالشها تکنیک

که چگونه فردی  ی مربوط به امرار معاش مانند اینها رفته است که از آن جمله: مهارت کار متفاوت به

 درست مسواک زدن و مانند مصرف غذاهای سالم، ی مراقبت از خود،ها مهارت. شود میمشغول کار 

مانند توانایی . شود میی پر خطر زندگی استفاده ها یی که برای پرداختن به موقعیتها مهارت. غیره

. (1922 ،گفتن در مقابل فشار جمع جهت استفاده از مواد مخدر )سازمان جهانی بهداشتنه 

دهی  یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار یا شکل :کند میی زندگی را چنین تعریف ها مهارت یونیسف:

 گرایش،»ه حوزه عبارتند از ساین . دهد مینظر قرار رقراری توازن میان سه حوزه را مدرفتار که ب

 . (1992 ،همکاران به نقل از فتی و 2112 ،)یونیسف. «ها مهارت نش ودا

-1دو بعد قابل بررسی است که عبارتند از :از های زندگی اهمیت و ضرورت آموزش مهارت    

ی روانی و اجتماعی ها توانایی اجتماعی: -ی روانیها ی زندگی در جهت ارتقای تواناییها مهارت

 جامعه، ،ها که فرد را قادر می سازد تا در روابط با سایر انسان ها ییعبارت است از آن گروه توانا

ی ها توانایی. مین نمایدأفرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را ت

روانی و اجتماعی نقش مهمی بر  اجتماعی در ارتقای بهداشت و سالمت در ابعاد جسمانی، - روانی

که مشکالت بهداشتی ناشی از رفتارها هستند و این رفتارها ناشی از ناتوانی فرد  یزمان. عهده دارند

اجتماعی نقش  -ی روانیها افزایش توانایی. ی زندگی استها در مقابله صحیح با استرسها و فشار

 بنابراین مداخله،. (1922 ی پیشگیرانه خواهد داشت )سازمان بهداشت جهانی،ها مهمی در فعالیت

ی فردی و اجتماعی آنان به هنگام بروز مشکالت ها درت سازگاری افراد و باال بردن ظرفیتافزایش ق

ی ها اجتماعی از طریق آموزش مهارت -ی روانیها رفتاری است که این مهم یعنی افزایش توانایی

ی زندگی در ارتقای ها مهارت -2. (1929پوشد )طارمیان و همکاران  زندگی جامعه عمل می

ثر و مفید بوده است مثل ؤی گوناگون مها های زندگی در برنامه آموزش مهارت :یبهداشت روان

عزت  آموزش صلح و ارتقای اعتماد به نفس و ،ند و باری جنسی، پیشگیری از ایدزب پیشگیری از بی
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های زندگی یا  برده اهمیت و ارزش آموزش مهارت موارد نام. (1922، نفس )سازمان جهانی بهداشت

دگی فرد های زن آموزش مهارت. دهند تقای سطح سالمت را نشان میون پیشگیرانه و اراهداف گوناگ

 های زندگی، مهارت. یی تبدیل کنندها را به توانایی ها ها و نگرش ارزش ،سازد تا دانش را قادر می

جام سازد و انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان ان یی است که فرد را قادر میها توانایی

ة گذشته به دالیل های زندگی در دو ده طرح آموزش مهارت نماید یچنین رفتارهایی را نیز ایجاد م

ی اجتماعی شناخته ها نظیرترین طرح اثرگذار در پیشگیری از آسیب ترین و بی ذیل یکی از موفق

 :شاملی مهارت زندگی که ها ضرورت این برنامه در اجرای اصلی برنامه .(1992شده است )احمدی،

های عمومی  مهارت ی خود مدیریتی و فردی ج(ها مهارت ب( ی پایدار و استقاقیها مهارت الف(

سازد تا  های زندگی فرد را قادر می آموزش مهارت. سازد باشد بیشتر خود را آشکار می اجتماعی می

باید بکند و  که چه کاری مثل این. ی بالفعل تبدیل کندها را بر توانایی ها ها و نگرش ارزش ،دانش

سازد تا انگیزه و  یی است که فرد را قادر میها های زندگی توانایی مهارت. چگونه آن را انجام دهد

امروزه . نماید رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین کارهایی را نیز انجام می

از نقص در رشد مداخالت درمانی نشان داده است که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی 

 های زندگی نقش درمانی دارد )گمنیتز، در واقع آموزش مهارت. های زندگی اساسی است مهارت

های زندگی  کارگیری مهارت بر این آموختن و به عالوه. (2111 ،به نقل از گرین 1331 ، واردن گازدا،

های زندگی بر  مهارت. ردگذا در احساس فرد از خود و دیگران به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می

( و بنابراین نقش 1922،ت نفس اثر دارد )نوری قاسم آبادیاعتماد به نفس و عز ادراک کفایت فرد،

این برنامه با افزایش ظرفیت روانشناختی فرد بهداشت و سالمت را در . مهمی در سالمت روان دارد

در نهایت باید اذعان . (1999،وینماید )عل مین میأت اجتماعی و معنوی چهار حیطه جهانی روانی،

و  ها روانی است که در کلمه–های زندگی یک مدل آموزشی  کرد که برنامه آموزش مهارت

های عملی که برای زندگی روزمره هستند  منظور رشد مهارت ی گروهی سازمان یافته بهها فعالیت

ها امری ضروری  هارتبه همین جهت شرکت فعال اعضای گروه برای یادگیری این م. کاربرد دارد

ثر با فعالیت ؤهای زندگی مبتنی بر یادگیری تجربی است و یادگیری م باشد چرا که روش مهارت می

می تواند به  ها که این یادگیری نحوی دریافت فیدبک میسر به کنندگان دیگر و مشاهده شرکت

دلیل تاکید آن بر  به های زندگی بخشی روش مهارتدر اصل اثر. موقعیت خارج از گروه انتقال یابد

رفتارهای قابل و نمایش عینی عقاید نظری یا  ،ی شامل درگیری و شرکت فعال افرادی عینها جنبه

انگیزه فرد در مراقبت از خود و دیگران  همراه با ارتقای سطح سالمت روان،. باشد انتزاعی می

یابد  فتاری افزایش میت رپیشگیری از مشکالت بهداشتی و مشکال پیشگیری از بیمارهای روانی،

شود اطالعاتی است  میکار برده  های زندگی به پایه مطالبی که در آموزش مهارت. (1992 ،)دیلمی

مبتنی  آید و در واقع میدست  هرفتار دیگران و پیامدهای آن ب ةیادگیری از طریق مشاهد ةنحو که از

بندورا یادگیری  یادگیری اجتماعیدر نظریه . باشد می (1322ورا )دیادگیری اجتماعی بن ةبر نظری
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کودکان در جریان یادگیری و  فرآیندی فعال و مبتنی بر تجربه است و به همین جهت افراد خصوصاً

هایی  پردازند، بنابراین در این آموزش از روش میی زندگی ها آموزش فعاالنه به امر یادگیری مهارت

بخشد استفاده  میرا در فراگیری، تسهیل  سنی و جنسی ی مختلفها که شرکت فعال افراد در گروه

های دوتایی، بارش فکری و بحث و  های کوچک یا گروه گروه شامل تشکیل ها این شیوه. شود می

 (1922ی، ننوری قاسم آبادی و محمدخا :ترجمه ،جهانی باشد )سازمان بهداشت میمناظره 

 

 های زندگی های آموزش مهارت روش

به این اهداف منجر  وماًباشد عمل حفظ کردن لز ،رفتار عادات و افکارتغییر  گیری،اگر هدف از یاد

حل  ،های بحث و گفتگو و استفاده از روشکه شرکت فعاالنه افراد در یادگیری  درحالی ،نخواهد شد

 ها گونه روش دهد زیرا این های مذکور یاری می و مانند آن دانشجویان را در رسیدن به هدف لهأمس

ی فعال در ها شود و با استفاده از روش تادن فکر و منطق در دانشجویان میسبب به جریان اف

عادت و افکار خود را مورد  ،تجارب خویش استفاده کنند و رفتارتوانند از  یادگیری دانشجویان می

موضوع دیگری که . داصالح و بهبود آن را فراهم کنن ،هند و به این ترتیب موجبات تغییرقرار د سؤال

ی مختلف جسمی، ها ها از جنبه النه افراد در روند یادگیری شان ضروری می کند رشد آنشرکت فعا

های زندگی باید از  در آموزش مهارت. (1923 ،طفی و جز آن است )فتحعلی لواسانی، عافکری

 :عبارتند از ها این شیوه ،ل در مقابل رویکرد منفعل سودجوستی فعاها روش

أله یا برای حل ف یک مسراهکار برای تعری ،کری بیان عقیده روشظور از بارش فمن بارش فکری: -1

کنندگان بدون توجه به منطقی یا غیرمنطقی بودن  شود شرکت در این روش توصیه می. له استمسأ

ة آنچه به ذهنشان می رسد را ارائه دهند آنگاه که روش بارش فکری به کار گرفته می شود در وهل

دگان حتی نماینده گروه و راهنما اجازه ندارد درباره پیشنهاداتی کنن یک از شرکت اول نخست هیچ

دهند خیلی ساده  که ارائه می شود قضاوت کنند ممکن است مواردی را که اعضای هر گروه ارائه می

رش در روش با. مجاز نیست آن تشخیص را مسخره کندو پیش پا افتاده باشد با این همه کسی 

کنند و سپس درباره  رسد مطرح می ه را به ذهنشان میکنندگان آنچ نخست شرکت ،فکری

روش یا تعریف برگزیده  ،د و از طریق قضاوت بهترین راهکارشو پیشنهادات ارائه شده قضاوت می

 . (1991 ،شود )یونیسف می

کنندگان موضوع ارائه شده برای گروه را از طریق  در روش بحث گروهی شرکت بحث گروهی: - 2 

ظرات موافق و مخالف ارائه ن سؤالله یا أدر بحث گروهی درباره یک مس. ددهن بحث انجام می

توجه باید داشت که در . شود در نظر گرفته می سؤالله یا أعنوان پاسخ مس نتیجه بحث به. شود می

ارند او را از افراد دیگر اجازه ند ،د مجاز است نظر خود را اعالم کندجا که هر فر بحث گروهی از آن

امکان دارد مشکل  دلیل این امر. ست گاهی بحث گروهی به نتیجه نرسدممکن ا. از دارنداین کار ب
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افتادن از حاشیه روی و دور  ،عدم انضباط گروهی ،کنندگان له، عدم آگاهی شرکتأا مسی سؤالبودن 

که امکان  مندی کامل از روش بحث گروهی نیاز است تا جایی پس برای بهره. باشد... موضوع اصلی و

 . (1991 ،)یونیسف رد عوامل منفی اثرگذاری نتیجه بحث گروهی را از میان برداشتدا

ک مشکل از طریق فعالیت گشایی گروهی گشودن ی منظور از مشکل :گشایی گروهی مشکل -9

له ارائه شده تعریف شود و یعنی آن که أگشایی فردی نیاز است نخست مس در مشکل. گروهی است

سازی مشکل  تعریف و روشن. ر پی مشکل گشایی هستند روشن گردده دمسئله باید برای کسانی ک

گشایی  ای را برای مشکل کند پس از تعریف مشکل افراد باید نقشه به درک و فهم مشکل کمک می

گاه که نقشه گشودن مشکل آماده شد باید کار  ها باید یک نقشه بکشند آن مطرح کنند در واقع آن

گشایی مورد ارزیابی قرار  ت اعضای گروه نحوه عمل فرد را برای مشکلدر پایان نیاز اس. ته شودکش

برای ارزشیابی . گشایی را مورد توجه قرار دهند کلکه از مرحله اول تا پایان روند مش دهند یعنی آن

چگونه  الف(. که در زیر آمده است استفاده کرد ییها التوان از سؤ گشایی می عمل در مشکل نحوه

؟ ب( نقشه ای بهتری از تعریف حاضر ارائه دهیم توانستیم تعریفآیا می  ؟کردیممشکل را تعریف 

ج( تا چه  توانیم طرح کنیم؟ چه نقشه دیگری می ؟برای گشودن مشکل کشیدم مناسب بودکه 

نقشه را به چه  یمان چیست؟ها نقطه ضعف ؟عمل استفاده کردیم ی که کشیدیم درا حدودی از نقشه

در روش ایفای نقش  ایفای نقش: -2. (1991 ،)یونیسف ؟کار بریم بهتوانیم  شکل دیگری می

کننده نیاز است همان حسی را نشان  پذیرد در این روش شرکت کننده نقش فرد دیگر را می شرکت

برای ایفای نقش یک یا چند نفر . دهد اصلی در موقعیت خاصی نشان میدهد که صاحب نقش 

فاکننده نقش بستگی به موضوع دارد که در جلسه یادگیری نفرات ای ةعد. اقدام کنندتوانند  می

از بین افراد داوطلب انتخاب  ایفاگران نقش را می توان. رتهای زندگی مورد توجه و عمل استمها

ن احساس فشار و اضطراب چون در بیشتر موارد افراد برای ایفای نقش در حضور دیگرا ،کرد

 –گیرد  انجام می ها ت که در داخل سایر فعالیتی دیگری هم هسها در ضمن فعالیت. کنند می

تجزیه و  –کردن  سؤال –ی انفرادی ها فعالیت –ی نوشتاری ها فعالیت –ی تصویری ها فعالیت

با هدف بررسی رابطه میان رضایت از  1990در پژوهشی که در سال . (1991 ،تحلیل )یونیسف

میزان این عوامل . همکاران انجام شد پور و زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان توسط بخش

ی این پژوهش ها یافته. گیری شد الورود به دانشگاه اندازهپسر جدید دانشجوی دختر و 9211در بین 

بینی  نشان داد که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری سالمت روانی را پیش

احساس حمایت  ، رضایت از زندگی والتری با بهداشت روانی بادار یهل به شکل معنأت کند و می

(در پژوهشی با عنوان 1991) همکاران سامانی ون همچنی. اجتماعی بیشتر همبسته است

پسر در یک  جوی دختر ودانش 292در بین « مندی از زندگی رضایت سالمت روانی و آوری، تاب»

ن به کمک رگرسیون آنا نتایج پژوهش. ی موردنظر را ارزیابی کردندها متغیر ،بررسی مقطعی
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فشار  اضطراب و ی منفی مانند افسردگی وها ای هیجان داری نقش واسطه بیانگر معنی ،چندمتغیره

مندی از  میزان رضایت ،افزایش سطح سالمت روانی واسطه کاهش مشکالت هیجانی و به روانی،

ی زندگی با ها ارت(، با عنوان راهنمای معلم برای آموزش مه1929طارمیان ). زندگی را در پی دارد

ی زندگی بر سالمت روانی افراد به این نتیجه رسید که آموزش ها ثیر آموزش مهارتبررسی تأ هدف

مقابله با فشارهای ، روانی افراد مانند اعتماد به نفسی زندگی بر افزایش سالمت جسمانی و ها مهارت

نه، کاهش افت تحصیلی، ، کاهش افکار خودکشی گرایاو افسردگی ، کاهش اضطرابمحیطی و روانی

، کاهش سوءمصرف مواد مخدر و و رفتارهای سالم و مفید اجتماعی فردی تقویت ارتباطات بین

( نیز به بررسی 1992) سپاه منصور. ثر بوده استؤرفتاری و اجتماعی م، پیشگیری از مشکالت روانی

و   میخود احترا ت،ی زندگی بر ارتقای میزان انگیزه پیشرفها اثربخشی آموزش برخی از مهارت

ی زندگی در ها ی ایشان نشان داد که مهارتها نتیجه بررسی. سازگاری اجتماعی دانشجویان پرداخت

 سن شفیعیح. ثر استؤسازگاری دانشجویان م و  میپیشرفت، خود احترا ةارتقای میزان انگیز

 -ی روانیها آسیب ی زندگی بر کاهشها بررسی مهارت عنوانثیر آموزش أتدر مقاله خود با  (1992)

ی تنش زا و ها برای مقابله سازگارانه با موقعیت ها انسانکند که  میگیری  ی نتیجهاجتماع

ن علوم رفتاری معتقدند، متخصصصا. دارند ها ی زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها کشمکش

 ی داشته باشند،تر کند تا زندگی بهتر و سالم مییی که به افراد کمک ها ثرترین برنامهؤیکی از م

رفتار   برای  ، اجتماعی روانی های توانایی  زندگی  های مهارت. ی زندگی استها برنامه آموزش مهارت

  زندگی  های وچالش  با مقتضیات  سازد تا بطور مؤثری می افراد را قادر  و مؤثر هستند که  انطباقی

آگاهی، همدلی فردی سازگارانه، خود وابط بینتفکر خالق، تفکر نقادانه، برقراری ر. کنند مقابله  روزمره

، کنترل خشم، پیشگیری از خودکشی و اعتیاد، ها ، مقابله با استرسها با دیگران، مقابله با هیجان

ی آموزش مهارت زندگی در ها یی است که در دورهها نفس از آموزش افزایش اعتماد به نفس و عزت

ی زندگی ها ثیر مثبت آموزش مهارتأی مختلف تها وهشپژ. شود میها پرداخته  همه جای دنیا به آن

و خوشابی . اند اجتماعی مورد تأکید قرار داده-ی روانیها آسیبی از عنوان یک روش عام پیشگیر به را

ای از دانشجویان دختر شهر تهران انجام دادند  در پژوهش خود که بر روی نمونه (1992) همکاران

درصد آگاهی متوسط و  0/22اند  ی زندگی داشتهها ز مهارتدرصد دانشجویان آگاهی کمی ا 9/3

ی زندگی ها اند و همچنین نتیجه گرفتند که که بین مهارت درصد آگاهی در سطح باال داشته 2/92

رامشت و فرشاد . با رفتارهای پرخطر رابطه معکوس وجود دارد مستقیم و ةبا بهداشت روان رابط

یان انجام دادند نتیجه گرفتند دانشجویانی که درس در پژوهشی که بر روی دانشجو (1999)

و  به خویشتن و احترام به خود گذرانند آموزش این درس به اعتماد ی زندگی را میها مهارت

ی رویارویی با فشارهای پیرامونی کمک و تقویت و گسترش ها سازی اشخاص به انواع روشتوانمند

سالم و سودمند اجتماعی  م به باال بردن رفتارهایسر انجا ی دوستانه و سودمند و سالم وها پیوند

( در پژوهش خود تحت عنوان اثربخشی آموزش 1993همکاران ) اسحق رحیمیان بوگر و. انجامد می
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ی زیر را ها فرضیه. ی زندگی بر سالمت روان دانشجویان سمنان که هدف اصلی پژوهش بودها مهارت

دانشگاه سمنان  المت روان دانشجویان پسری زندگی بر سها آموزش مهارت -1 :مطرح کردند

انشجویان دختر دانشگاه سمنان ی زندگی بر سالمت روان دها آموزش مهارت -2. اثربخش است

ی زندگی برحسب جنسیت در سالمت روان ها بین اثربخشی آموزش مهارت -9. بخش استاثر

از آن بود که در مجموع  نتایج نهایی پژوهش حاکی. دانشجویان دانشگاه سمنان تفاوت وجود دارد

ثر است و باعث ؤداری م یطور معن ی زندگی بر عملکرد سالمت روان دانشجویان بهها آموزش مهارت

بین پسران و دختران  ها از لحاظ جنسیت آموزش مهارت. افزایش سالمت روان در آنان شده است

روش  به این که نوع و بر این اساس با توجه. کند میاری در سالمت آنان ایجاد ند یتفاوت معن

ی زندگی بسیار تأثیرگذار است این پژوهش ها ق آموزش مهارتی زندگی در تحقها آموزش مهارت

 ی زندگی وها کارآمد آموزش مهارت ی درست وها صدد است که روش و نوع ارائه شیوهدر

رکت ی زندگی شها ی آموزش مهارتها ی اجتماعی از دیدگاه دانشجویانی که در دورهها مهارت

کارآمد آموزش  ی درست وها پاسخ دهد که شیوه ها المورد بررسی قرار دهد و به این سؤ اند نموده

ی زندگی ها ن در راستای کاهش آسیبی اجتماعی به دانشجویاها مهارت ی زندگی وها مهارت

 ؟. کدامند

شجویان های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانهای آموزش مهارتوضعیت روش. 1

 دانشکده فنی چگونه است؟

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان وضعیت نوع ارائه آموزش مهارت. 2

 دانشکده فنی چگونه است؟

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان های آموزش مهارتبندی روشاولویت. 9

 دانشکده فنی چگونه است؟

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان بندی نوع ارائه آموزش مهارتتاولوی. 2

 دانشکده فنی چگونه است؟ 

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در میان دانشجویان کاردانی و های آموزش مهارتآیا روش. 0

 کارشناسی دانشکده فنی تفاوت وجود دارد؟ 

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در میان دانشجویان کاردانی و مهارتآیا نوع ارائه آموزش . 1

 ت وجود دارد؟ وکارشناسی دانشکده فنی تفا

های آموزش آیا از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده فنی بین نوع ارائه و روش. 2

ی تفاوت وجود ی زندگها آسیبهای زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش  مهارت

 ؟دارد
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 پژوهششناسی  روش

. باشد میدی برپژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی است و از لحاظ هدف و ماهیت کار

در دانشکده فنی،  31-31آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی  ةجامع

نفر  011اند، که در مجموع  ی زندگی شرکت نمودهها های آموزش مهارت شریعتی در کالس

شدند که برای عنوان نمونه انتخاب  نفر به 212آماری براساس جدول مورگان  حجم نمونه. باشند می

بندی و  این پژوهش برای طبقه در. گیری تصادفی ساده استفاده شد روش نمونهها از انتخاب نمونه

 ،فراوانی از آمار توصیفی )درصد،ی پژوهش ها البه منظور پاسخ به سؤ ها حلیل دادهتجزیه و ت

به . وابسته استفاده شده است tمستقل و  t یها و آزمون درصدی( ةانحراف استاندارد و رتب میانگین،

روش اسنادی:  -1 ی زیر بهره گرفته شده است:ها آوری اطالعات اولیه و ثانویه از روشمنظور گرد

ضوع، روش میدانی: با توجه به مو-2ی داخلیها هنام ، نشریات و فصلها نامه استفاده از کتب، پایان

این پرسشنامه شامل . االت تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده استاهداف و سؤ

کم( تهیه و  خیلیتا حدودی= کم و  -زیاد -زیاد لیکرت )خیلی ای و در مقیاس گزینه 0 سؤال 21

، 12، 11، 12، 2های ها )گویهارائه آموزش مهارت این پرسشنامه از دو عامل انواع. تنظیم شده است

، 10، 19، 12، 11، 11، 3، 9، 1، 0، 2، 9، 2، 1های ها )گویههای آموزش مهارت( و روش13، 19

گذاری تالش کرده است  گیری از روش نمره شایان ذکر است محقق با بهره. ( تشکیل شده است21

های اجتماعی به دانشجویان در  زندگی و مهارتی ها ی درست و کارآمد آموزش مهارتها شیوه

در این پژوهش . بندی نماید ی زندگی را میان جامعه مورد مطالعه درجهها راستای کاهش آسیب

ی زندگی را در ها نفر از دانشجویان که دوره مهارت 91پرسشنامه جهت اجرای آزمایشی بین 

گیری  از آلفای کرونباخ برای اندازه دانشکده شریعتی گذرانده بودند توزیع شد در این تحقیق

دست  ه% ب99بنابراین در اجرای آزمایشی ضریب پایایی . همسانی درونی برای این سازه استفاده شد

گیری همسانی درونی برای این سازه  در تحقیق حاضر از طریق آلفای کرونباخ برای اندازه. آمده است

%( بدست 93رای اصلی بسیار خوب و مورد قبول )بنابراین ضریب پایایی در اج. استفاده شده است

 . آمده است

 

  ی پژوهشها یافته

مستقل  t یها آزمونتوصیفی )درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و آماردر این پژوهش از 

 . است ها استفاده شدهبرای تحلیل داده وابسته tو 
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 دگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟های زنهای آموزش مهارتاول: وضعیت روش سؤال
 

 های زندگی و اجتماعی به دانشجویانهای آموزش مهارتهای مرتبط با روشسؤالتوزیع فراوانی و درصد هر یک از  (:1) دولج

های زندگی و های آموزش مهارتروش

 اجتماعی

هاگزینه   

 

 دوره تحصیلی

ادزی تا حدودی کم خیلی کم   خیلی زیاد 

  
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 روش ارائه کنفرانس

1/1 1  کاردانی   9 2/9  12 9/19  29 2/21  23 2/91  

1/1 2  کارشناسی   0 2 29 1/22  09 9/21  91 20 

2/1 9  جمع کل   9 2/9  20 2/21  111 0/21  11 1/22  

 

یاستاد –شاگرد   

1/1 1  کاردانی   0 2/0  21 1/22  21 1/22  20 3/21  

9/1 1  کارشناسی   9 0/1  99 1/21  09 2/22  23 2/29  

3/1 2  جمع کل   19 1 02 3/22  32 9/29  02 3/22  

 

 حل مسأله

2/2 2  کاردانی   2 9/2  19 2/13  90 1/92  92 1/91  

9/20 92 2 0 1 1  کارشناسی   29 2/92  22 0/90  

3/1 2  جمع کل   3 1/2  01 29 29 3/90  29 3/90  

 

 پرسش و پاسخ

2/2 2  کاردانی   2 9/2  20 3/21  99 3/21  22 9/20  

1/1 2  کارشناسی   0 2 29 0/19  01 2/20  99 1/91  

9/1 2  جمع کل   3 1/2  29 1/22  32 9/29  12 1/29  

 

 پژوهش گروهی

1/1 1  کاردانی   2 9/2  91 9/92  90 1/92  29 2/22  

اسیکارشن    2 2/9  11 1/9  91 20 23 0/93  23 2/29  

9/2 0  جمع کل   12 0/1  11 1/29  92 2/99  02 22 

 

 سخنرانی

1/9 9  کاردانی   12 9/19  22 9/20  23 2/91  12 1/10  

9/21 22 21 21  کارشناسی   29 1/22  20 2/21  10 1/12  

2/10 92  جمع کل   22 9/21  02 22 02 3/22  23 2/19  

9/2 2 1 1  کاردانی    13 2/21  93 3/21  91 9/99  
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 بحث گروهی

 

2/2 9 1 1  کارشناسی   21 21 09 9/21  92 9/23  

2/9 2 1 1  جمع کل   20 2/21  32 2/22  19 9/91  

 

 تدریس غیر مستقیم

0/2 2  کاردانی   9 1/9  12 3/12  90 1/92  91 9/99  

2/2 9  کارشناسی   3 9/2  21 21 29 2/99  99 1/91  

1/2 11  جمع کل   12 9/2  99 0/12  99 2/99  13 9/91  

 

 الگوی ایفای نقش

2/0 0  کاردانی   2 9/2  19 2/13  22 23 93 3/21  

2/9 2  کارشناسی   2 1/0  19 0/12  01 9/21  20 9/91  

1/2 3  جمع کل   11 1/0  91 1/11  22 0/90  92 2/99  

 

 الگوی رشد عقلی

1/1 1  کاردانی   0 2/0  99 3/21  99 3/21  11 9/11  

0/1 9 2 0  کارشناسی   90 2/29  20 9/91  91 20 

9/2 1  جمع کل   19 1 29 1/99  99 2/99  22 2/13  

 

 کاوشگری علوم اجتماعی

2/2 2  کاردانی   9 1/9  22 2/20  99 0/90  9 1/9  

3/9 11 2 0  کارشناسی   90 2/29  20 9/91  29 1/22  

2/9 2  جمع کل   13 9/9  22 0/90  29 3/90  91 1/11  

 

سازماندهنده الگوی پیش  

1/1 1  کاردانی   2 0/2  99 3/21  21 29 2 0/2  

2/9 2  کارشناسی   9 0/1  20 9/91  99 1/91  23 2/92  

9/2 0  جمع کل   10 3/1  99 2/99  29 3/90  1/11  91 

سازی  الگوی رشد مهارت )همانند شبیه

ها( موقعیت  

9/2 2  کاردانی   9 2/9  21 29 22 0/01  19 12 

9/1 1  کارشناسی   12 9/11  22 9/21  21 1/92  91 23 

9/2 0  جمع کل   12 9/2  09 2/22  39 3/22  23 1/22  

 

 روش تلفیقی

2/0 0 1 1  کاردانی   11 9/11  20 3/21  02 3/00  

1/0 2 1 1  کارشناسی   13 9/10  21 1/92  02 3/21  

0/0 12 1 1  جمع کل   91 9/19  21 2/92  112 3/22  
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های زندگی و های آموزش مهارتهای مرتبط با روشسؤالدرصد فراوانی هر یک از  (1)ل جدو    

توان مشاهده کرد که بیشترین می 1-1با توجه به جدول. دهداجتماعی به دانشجویان را نشان می

اند و کمترین درصدها مربوط به زیاد قرار گرفته های زیاد و خیلیدرصد فراوانی پاسخ در مقیاس

 93درصد و ایفای نقش حدوداً با  29های تلفیقی حدود روش. باشدس کم و خیلی کم میمقیا

های زندگی و اجتماعی از بیشترین درصد فراوانی و های آموزش مهارتدرصد در بین روش

 تقیمــس غیرمسـتدری، درصد 90/ 3 لهأدرصد، حل مس 91ی الگوی پیش سازمان دهنده ها روش

 1/22روش ارائه کنفرانس ، درصد 29/ 1 پاسخ پرسش و، درصد 91/ 9درصد، بحث گروهی 91/ 9

درصد،  1/22درصد، الگوی رشد مهارت  3/22درصد ،پژوهش گروهی 22درصد ،شاگرد استادی 

 0/19درصد و روش سخنرانی  1/11درصد، روش کاوشگری علوم اجتماعی  2/13الگوی رشد عقلی 

روش تلفیقی باالترین . اندرا به خود اختصاص دادهترتیب اولویت در مقیاس خیلی زیاد  درصد به

ی آموزش ها در مقیاس خیلی زیاد از کمترین درصد در میان روش درصد و در مقابل روش سخنرانی

 . گیرند میی زندگی واجتماعی به دانشجویان قرار ها مهارت
 

 جویانهای زندگی و اجتماعی به دانشهای آموزش مهارتمیانگین رتبه روش(: 2) جدول

 دامنه  میانگین رتبه  های آماریشاخص

 0-21  19/09  های زندگی و اجتماعیهای آموزش مهارتروش

 

های زندگی و اجتماعی به های آموزش مهارتنشان می دهد که وضعیت روش 2جدول     

در  ای(درجه 0با مقیاس  12ت در این عامل سؤاال)تعداد  0-21با دامنه  19/09دانشجویان رتبه 

های مرتبط با سؤالشود تمام همانطور که مشاهده می. یعنی زیاد و مطلوب قرار دارد 2درجه 

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در این سازه طیف زیاد و خیلی زیاد های آموزش مهارت روش

نرمال  باشند و توزیع نرمال در جامعه مورد مطالعهدهند و دارای چولگی میمطلوب را پوشش میو 

های زندگی و های آموزش مهارتبه عبارتی در دانشکده فنی شریعتی وضعیت روش. نیست

 . اجتماعی در میان دانشجویان دختر در سطح خوب و مطلوبی قرار دارد
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 های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟دوم: وضعیت نوع ارائه آموزش مهارت سؤال
 های زندگی و اجتماعی به دانشجویانهای مرتبط با نوع ارائه آموزش مهارتسؤالتوزیع فراوانی و درصد هر یک از  (:3)ول جد

هاسؤال  

هاگزینه   

 

 دوره تحصیلی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم 

  
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تئاتر از فیلم و استفاده  

0/2 2 1 1  کاردانی   11 2/12  92 2/92  91 2/99  

9/1 1  کارشناسی   0 2 22 2/12  20 9/91  01 9/21  

0/1 1  جمع کل   12 0 99 0/12  22 0/90  91 1/93  

 از طریق انتشار جزوات و بروشورها

2/2 2  کاردانی   2 0/2  91 9/92  91 2/99  19 2/13  

2/9 2  کارشناسی   11 3/9  91 20 00 2/22  29 0/19  

9/2 1  جمع کل   19 9/9  11 1/29  31 3/21  21 3/19  

هاهای آموزشی در دانشگاهبرگزاری کارگاه  

2/0 0 1 1  کاردانی   10 1/11  29 2/21  29 1/91  

2/9 2 1 1  کارشناسی   22 2/12  21 1/99  02 21 

 
 جمع کل

 
1 1 3 1/2  92 1/12  92 2/99  90 2/93  

های ویژه دانشجویان از طریق صدا و سیما برنامه  

2/0 0 1 1  کاردانی   19 2/13  99 3/21  92 2/92  

9/1 1  کارشناسی   2 1/0  22 9/21  01 1/21  99 1/91  

 
 جمع کل

 
1 0/1  12 0/0  20 2/21  93 21 21 9/92  

صورت الکترونیکی( آموزش مجازی )آموزش به  

2/9 9  کاردانی   9 2/9  22 2/29  99 0/90  92 2/92  

2/2 9  کارشناسی   1 9/2  21 21 22 0/90  20 9/91  

9/2 1  جمع کل   3 1/2  29 1/22  22 0/90  22 0/90  

هاواحد درسی در دانشگاه 2در نظر گرفتن   

1/1 1  کاردانی   9 1/9  20 3/21  22 2/29  92 9/93  

1/0 2  کارشناسی   11 3/12  22 2/12  21 1/92  99 1/21  

2/9 9  جمع کل   22 1/11  22 2/21  19 9/91  21 9/92  
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های زندگی و های مرتبط با انواع ارائه آموزش مهارتسؤالدرصد فراوانی هر یک از  9جدول 

توان استنباط کرد که بیشترین می1جدول  9-1با توجه به. دهداجتماعی به دانشجویان را نشان می

اند و کمترین درصدها مربوط به گرفته های زیاد و خیلی زیاد قراردرصد فراوانی پاسخ در مقیاس

نوع ارائه آموزش  3-2ی جدول ها داده همچنین با توجه به. باشدمقیاس کم و خیلی کم می

ها با بیشترین های آموزشی در دانشگاهها از طریق استفاده از فیلم وتئاتر و برگزاری کارگاه مهارت

 2در نظرگرفتن ، صورت الکترونیکی ( بهترتیب آموزش مجازی )آموزش  ( و به0/93درصد )حدود 

در مقیاس خیلی  ی ویژه از طریق صداوسیما بیشترین درصدها واحد درسی در دانشگاهها وبرنامه

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه زیاد در بین نوع ارائه آموزش مهارت

ها از طریق انتشار جزوات و آموزش مهارتدر مقابل ارائه . اندشریعتی را به خود اختصاص داده

 . اند خود اختصاص داده درصد در مقیاس خیلی زیاد کمترین درصد را به 13بروشورها حدوداً با 
 

 های زندگی و اجتماعی به دانشجویانمیانگین رتبه نوع ارائه آموزش مهارت: (4)جدول 

 دامنه  میانگین رتبه  های آماریشاخص

 0-91  92/13  های زندگی و اجتماعیمهارتنوع ارائه آموزش 
 

های زندگی و اجتماعی به ارائه آموزش مهارت نشان می دهد که وضعیت نوع 2جدول     

ای( در درجه 0با مقیاس  1ت در این عامل سؤاال)تعداد  0-91با دامنه  19/09دانشجویان رتبه 

 های مرتبط با نوعسؤالشود تمام ده میطور که مشاه همان. یعنی نسبتاً مطلوب قرار دارد 2درجه 

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در این سازه طیف زیاد و خیلی زیاد و ارائه آموزش مهارت

مورد مطالعه  ةباشند و توزیع نرمال در جامعدهند و دارای چولگی مینسبتاً مطلوب را پوشش می

های ارائه آموزش مهارت ریعتی وضعیت نوععبارتی در دانشکده فنی دانشگاه ش به. نرمال نیست

 . زندگی و اجتماعی در میان دانشجویان دختر در سطح نسبتاًخوب و نسبتاً مطلوبی قرار دارد

های زندگی و اجتماعی به دانشجویان از دیدگاه های آموزش مهارتبندی روشسوم: اولویت سؤال

 دانشجویان چگونه است؟
 

 های زندگی و اجتماعی به دانشجویانهای آموزش مهارتاستاندارد روشمیانگین و انحراف  (:5)جدول 

 حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  میانگین  هاهای آموزش مهارتروش

 0  1  92/1  32/9  روش ارائه کنفرانس

 0  1  93/1  92/9  استادی -شاگرد 

 0  1  31/1  2  لهأحل مس

 0  1  93/1  32/9  پرسش و پاسخ

 0  1  32/1  21/9  پژوهش گروهی

 0  1  29/1  33/2  سخنرانی
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 0  2  9/1  10/2  بحث گروهی

 0  1  19/1  92/9  تدریس غیر مستقیم

 0  1  12/1  33/9  الگوی ایفای نقش

 0  1  30/1  11/9  الگوی رشد عقلی

 0  1  31/1  01/9  کاوشگری علوم اجتماعی

 0  1  32/1  09/9  دهندهمانالگوی پیش ساز

 0  1  31/1  22/9  الگوی رشد مهارت

 0  2  93/1  22/2  روش تلفیقی

 21  21  92/13  1/09  جمع کل
 

های باشد که نسبت به روشمی 9دهد که میانگین روش سخنرانی حدود نشان می 0جدول     

 22/2قی از پراکندگی کمتر و میانگین اما روش تلفی. تر و با پراکندگی بیشتری استدیگر پایین

بندی فریدمن در ها برخوردار است، که این امر منجر شده، در رتبهبیشتری نسبت به دیگر روش

به منظور پی بردن به اینکه دانشجویان دختر در دانشکده فنی . ( قرار گیرد21/3رتبه باالتری )

اجتماعی را در اولویت قرار دادند از  های زندگی وهای آموزش مهارتشریعتی کدام یک از روش

 . آزمون فریدمن استفاده شده است
 

 ها بر اساس آزمون فریدمنرتبه هر یک از روش: (6)جدول 

 

 

 میانگین رتبه  هاهای آموزش مهارتروش

 21/3  روش تلفیقی

 01/9  الگوی ایفای نقش

 01/9  بحث گروهی

 21/9  حل مسئله

 32/2  پرسش و پاسخ

 30/2  رائه کنفرانسروش ا

 31/2  تدریس غیر مستقیم

 13/2  استادی -شاگرد 

 22/2  الگوی رشد مهارت

 22/2  پژوهش گروهی

 91/1  الگوی رشد عقلی

 92/1  دهندهالگوی پیش سازمان

 92/1  کاوشگری علوم اجتماعی

 91/2  سخنرانی



 5931 192، شمارة اول، تابستان هارمچسال        فصلنامه تدریس پژوهی                                                             

 

به نمونه آماری در روش تلفیقی باالتر شود، میانگین رتمالحظه می 1جدول طور که در  همان    

له أهای الگوی ایفای نقش، بحث گروهی و حل مسپس از آن روش. ها قرار دارد( از بقیه روش21/3)

های آموزش مهارت در میان ( از باالترین رتبه درصدی در میان روش21/9و  01/9، 01/9ترتیب ) به

در مقابل روش سخنرانی با پراکندگی . ستدانشجویان دختر دانشکده فنی شریعتی برخوردار ا

های دیگر آموزش برخوردار ( نسبت به روش91/2تری )بندی از رتبه درصدی پایینبیشتری در رتبه

 . است

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

 دانشجویان چگونه است؟ 
 

 های زندگی و اجتماعی به دانشجویانگین و انحراف استاندارد نوع ارائه آموزش مهارتمیان: (7)جدول 

  میانگین  هاانواع ارائه آموزش مهارت
انحراف 

 استاندارد
 

حداقل 

 نمره
 حداکثر نمره 

 0  1  31/1  19/2  تئاتر استفاده از فیلم و

 0  1  32/1  11/9  از طریق انتشار جزوات و بروشورها

 0  2  90/1  12/2  هاهای آموزشی در دانشگاهاری کارگاهبرگز

 های ویژه دانشجویان از طریق صدا و برنامه

 سیما
 33/9  99/1  1  0 

صورت  آموزش مجازی )آموزش به

 الکترونیکی(
 33/9  32/1  1  0 

 0  1  11/1  23/9  هاواحد درسی در دانشگاه 2در نظر گرفتن 

 20  11  22/9  9/13  جمع کل
 

باشد که می 11/9دهد که میانگین ارائه از طریق انتشار جزوات و بروشورها نشان می 2 جدول    

های ها از طریق برگزاری کارگاهاما ارائه آموزش مهارت. تر استهای دیگر پاییننسبت به روش

( بیشتری نسبت 19/2و  12/2ترتیب با میانگین ) ها و استفاده از فیلم و تئاتر بهآموزشی در دانشگاه

بندی فریدمن در رتبه باالتری ها برخوردار است، که این امر منجر شده، در رتبهبه دیگر انواع ارائه

به منظور پی بردن به اینکه دانشجویان دختر در دانشکده فنی . ( قرار گیرد21/9و  92/9ترتیب ) به

دگی و اجتماعی را در اولویت قرار های زنهای آموزش مهارتدانشگاه شریعتی کدام یک از روش

 . است دادند از آزمون فریدمن استفاده شده
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 ها بر اساس آزمون فریدمنئهاارنوع رتبه هر یک از : (8)جدول 

 

از طریق برگزاری نمونه آماری در ارائه  ةشود، میانگین رتبمالحظه می 9طور که در جدول  همان    

 92/9ترتیب با باالترین رتبه درصدی ) ها و استفاده از فیلم و تئاتر بههای آموزشی در دانشگاهکارگاه

پس از آن انواع ارائه از طریق آموزش . ها قرار داردهای آموزش مهارت( از دیگر انواع ارائه21/9و 

ترتیب  سیما به دانشجویان از طریق صدا وهای ویژه صورت الکترونیکی( و برنامه مجازی )آموزش به

( از باالترین رتبه درصدی در میان انواع ارائه آموزش مهارت در میان دانشجویان 03/9و  12/9)

ها از طریق انتشار جزوات در مقابل ارائه آموزش مهارت. دختر دانشکده فنی شریعتی برخوردار است

زش های دیگر آمو( نسبت به ارائه99/2تری )نبندی از رتبه درصدی پاییو بروشورها در رتبه

 . ها برخوردار است مهارت

 میانگین رتبه  هاانواع ارائه آموزش مهارت

 92/9  هاهای آموزشی در دانشگاهبرگزاری کارگاه

 21/9  استفاده از فیلم وتئاتر

 12/9  وزش مجازی )آموزش به صورت الکترونیکی(آم

 03/9  های ویژه دانشجویان از طریق صدا وسیما برنامه

 92/9  هاواحد درسی در دانشگاه 2در نظر گرفتن 

 99/2  از طریق انتشار جزوات و بروشورها



 5931 193، شمارة اول، تابستان هارمچسال                                                                                                فصلنامه تدریس پژوهی                                                                      

 داری وجود دارد؟  یهای زندگی و اجتماعی به دانشجویان در میان دانشجویان کاردانی و کارشناسی تفاوت معنهای آموزش مهارتال پنجم: آیا روشسؤ

 
 از نظر دوره تحصیلی های آموزش مهارت زندگی و اجتماعیتفاوت بین روش: (9)جدول 

 هاشاخص

 

 متغیر

 

 
 

  آزمون لون
 

t 

 
درجه  

 آزادی

 

سطح  

 معناداری

 
اختالف 

سطح  f میانگین

 معناداری
    

های آموزش مهارت زندگی و روش

 اجتماعی

 -19/1  39/1  211  -12/1  29/1 21/1  هابرابری واریانس

 -19/1  39/1  210  -12/1     هانابرابری واریانس
      P< 0/05

 

در . ( مناسب استها فرض برابری واریانس محاسبه شده با واریانس ترکیبی )با t بنابراین مقدار (،p > 0/05دار نیست )آزمون لون معنی 3با توجه به جدول     

با درجه آزادی  tبنابراین مقدار . نیز منفی است tت، مقدار جا که اختالف میانگین منفی اس عبارتی از آن به. دهند مینتیجه یکسانی را  tحقیقت هر دو آزمون 

داری  یهای زندگی و اجتماعی از نظر دوره تحصیلی )کاردانی و کارشناسی( دانشجویان تفاوت معنهای آموزش مهارت، بین روشp=0/93با  -12/1برابر  211

 . وجود ندارد
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 ی و اجتماعی به دانشجویان در میان دانشجویان کاردانی و کارشناسی تفات معناداری وجود دارد؟های زندگال ششم: آیا نوع ارائه آموزش مهارتؤس
 

 تفاوت بین نوع ارائه آموزش مهارت زندگی و اجتماعی از نظر دوره تحصیلی: (11)جدول 
 هاشاخص

 

 متغیر

 
  آزمون لون

 
t 

 
درجه  

 آزادی

 

سطح  

 معناداری

 
اختالف 

 میانگین
f 

سطح 

 یمعنادار
    

نوع ارائه آموزش مهارت زندگی و 

 اجتماعی

 -13/1  11/1  211  -29/1  11/1 32/1  هابرابری واریانس

 -13/1  10/1  219  -22/1     هانابرابری واریانس

      P< 0/05
*  

. ( مناسب استها با واریانس ترکیبی )با فرض برابری واریانس محاسبه شده tبنابراین مقدار  (،p > 0/05دار نیست )آزمون لون معنی 11با توجه به جدول     

با  tبنابراین مقدار . نیز منفی است tجا که اختالف میانگین منفی است، مقدار  عبارتی از آن به. دهند میتقریباً نتیجه یکسانی را  tدر حقیقت هر دو آزمون 

های زندگی و اجتماعی از نظر دوره تحصیلی )کاردانی و کارشناسی( دانشجویان دختر وزش مهارت، بین نوع ارائه آمp=0/66با  -29/1برابر  211درجه آزادی 

 داری وجود ندارد یدانشکده فنی شریعتی تفاوت معن



 5931 121، شمارة اول، تابستان هارمچسال                                                    فصلنامه تدریس پژوهی                

آموزش مهارتهای  هایال هفتم: آیا از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی بین نوع ارائه و روشسؤ

تفاوت معناداری وجود ی زندگی ها ای کاهش آسیبزندگی و اجتماعی به دانشجویان در راست

 دارد؟
 

 ها در میان های آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش tنتایج آزمون: (11)جدول 

 دانشجویان کارشناسی

هاشاخص  

 متغیر

 

t  
درجه 

 آزادی
 میانگین  سطح معناداری 

 

های آموزش مهارتنوع ارائه و روش  

دانشجویان کارشناسیدر میان   

 

*02-   119  1111/1   2/99-  

       P< 0/05
* 

های های آموزش مهارتدر نوع ارائه و روش 119با درجه آزادی  tمقدار ، 11 با توجه به جدول    

فنی در  بین دانشجویان دختر دانشکده 1111/1داری  با سطح معنی -02و اجتماعی برابر  زندگی

عبارتی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشکده فنی  به. دار وجود دارد عنیدوره کارشناسی تفاوت م

 . ها تفاوت وجود داردهای آموزش مهارتها و روشبین نوع ارائه آموزش مهارت

 هایال هشتم: آیا از دیدگاه دانشجویان دوره کاردانی دانشکده فنی بین نوع ارائه و روشسؤ

تفاوت ی زندگی ها ی به دانشجویان در راستای کاهش آسیبهای زندگی و اجتماع آموزش مهارت

 داری وجود دارد؟ یمعن
 

 ها در میانهای آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش t نتایج آزمون (:12)جدول 

 دانشجویان کاردانی 

هاشاخص  

 متغیر

 

t  
درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری
 میانگین 

 

در میان  ای آموزش مهارتهنوع ارائه و روش

 دانشجویان کاردانی

 

*29/02-   92  1111/1   99/99-  

         P< 0/05
*    

های های آموزش مهارتدر نوع ارائه و روش 92با درجه آزادی  tمقدار  12 با توجه به جدول    

ده فنی بین دانشجویان دختر دانشک 1111/1داری  یبا سطح معن -29/02زندگی و اجتماعی برابر 

عبارتی از دیدگاه دانشجویان کاردانی دانشکده فنی  به. دار وجود دارد یدر دوره کاردانی تفاوت معن

 . ها تفاوت وجود داردهای آموزش مهارتها و روشبین نوع ارائه آموزش مهارت
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های زندگی و  آموزش مهارت هاینهم: آیا از دیدگاه دانشجویان بین نوع ارائه و روش سؤال

 داری وجود دارد؟ یتفاوت معنی زندگی ها جتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیبا
 

 ها در میان دانشجویانهای آموزش مهارتهمبسته مرتبط با نوع ارائه و روش tنتایج آزمون : (13)جدول 

هاشاخص  

 متغیر

 

t  
درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری
 میانگین 

 

 موزش مهارتهای آنوع ارائه و روش

 در میان دانشجویان دانشکده فنی

 

*12/29-   211  1111/1   29/99-  

         P< 0/05
*  

 

های های آموزش مهارتدر نوع ارائه و روش 211با درجه آزادی  tمقدار  19با توجه به جدول     

ده فنی بین دانشجویان دختر دانشک 1111/1با سطح معناداری  -12/29زندگی و اجتماعی برابر 

عبارتی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشکده فنی بین نوع ارائه آموزش  به. تفاوت معنادار وجود دارد

 . ها تفاوت وجود داردهای آموزش مهارتها و روشمهارت

 

 گیرینتیجه بحث و

ی ها ی زندگی و مهارتها ی درست و کارآمد آموزش مهارتها هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه

طور  به. دی زندگی )دانشکده فنی شریعتی( بوها ه دانشجویان در راستای کاهش آسیباجتماعی ب

نتایج . پردازیم میها  دست آمده است که به آن هب نتایج زیر ی پژوهشها الکلی در پاسخگویی به سؤ

 29ی تلفیقی حدود ها ی زندگی روشها ی آموزش مهارتها از بین روشدهد  مینشان پژوهش 

اند و در مقابل  درصد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده 93نقش حدود درصد و ایفای 

توان گفت وضعیت  لذا می. باشد درصد کمترین درصد را دارا می 0/19روش سخنرانی حدود 

ی زندگی و اجتماعی در میان دانشجویان در سطح خوب و مطلوب قرار ها ی آموزش مهارتها روش

ی زندگی را: ها ی آموزش مهارتها ترین شیوه که مهم (1991ی لواسانی )ها افتهدارد و این نتایج با ی

بحث و  -0 کردن سؤال -2ی کوچک دو تایی ها فعالیت در گروه -9ایفای نقش  -2بارش فکری  -1

  . خوانی دارد هم کند معرفی می گیری سرمشق -1مناظره 

 ها های آموزشی در دانشگاه برگزاری کارگاهدهد که استفاده از فیلم و تئاتر و  نتایج نشان می    

ی زندگی و ها ( در مقیاس خیلی زیاد و در بین انواع ارائه آموزش مهارت0/93بیشترین درصد )

از طریق انتشار جزوات و بروشورها  ها اجتماعی به دانشجویان هستند در مقابل ارائه آموزش مهارت

 ی عبداهلل زادهها با یافتهاین نتایج . اده استخود اختصاص د درصد کمترین مقیاس را به13حدود 

رتند ی زندگی هفت روش تدریس را پیشنهاد کرده است که عباها که برای آموزش مهارت (1929)

نمایش  ،له گروهیأحل مس ها، توجه به ارزش ،ن نمایش )سناریوم(کار روی مت ،از ایفای نقش

که  (1992)  میدیل یها ا یافتهبهمچنین . داردخوانی  همان و بحث گروهی هممی ،سخنرانی ، ویدئویی
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و  ها روانی است که در کلمه -های زندگی یک مدل آموزشی برنامه آموزش مهارت کند میاشاره 

زندگی روزمره هستند  های عملی که برای منظور رشد مهارت یافته به ی گروهی سازمانها فعالیت

ها امری ضروری  برای یادگیری این مهارت به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه. کاربرد دارد

ثر با فعالیت ؤهای زندگی مبتنی بر یادگیری تجربی است و یادگیری م باشد چرا که روش مهارت می

تواند به  می ها که این یادگیری نحوی دریافت فیدبک میسر به کنندگان دیگر و مشاهده شرکت

کید آن بر أدلیل ت های زندگی به روش مهارت در اصل اثر بخشی. موقعیت خارج از گروه انتقال یابد

ی عقاید نظری یا رفتارهای قابل و نمایش عین ،ی شامل درگیری و شرکت فعال افرادی عینها جنبه

یگران انگیزه فرد در مراقبت از خود و د ،همراه با ارتقای سطح سالمت روان. باشد انتزاعی می

. یابد ت بهداشتی و مشکالت رفتاری افزایش میپیشگیری از مشکال ،پیشگیری از بیمارهای روانی

ای از دانشجویان دختر شهر تهران  ( در پژوهش خود که بر روی نمونه1992خوشابی و همکاران )

ی زندگی ها درصد دانشجویان آگاهی کمی از مهارت 9/3اند به این نتیجه رسیدند که انجام داده

اند و در نهایت  آگاهی در سطح باال داشته درصد 2/92درصد آگاهی متوسط و  0/22اند و  داشته

ی پرخطر رابطه ی زندگی با بهداشت روان رابطه مستقیم و با رفتارهاها نتیجه گرفتند بین مهارت

اند  ( هم در پژوهشی که بر روی دانشجویان انجام داده1999) رامشت و فرشادمعکوس وجود دارد 

گی را می گذرانند آموزش این درس به اعتماد ی زندها نتیجه گرفتند دانشجویانی که درس مهارت

ی رویارویی با فشارهای ها سازی اشخاص به انواع روش به خویشتن و احترام به خود و توانمندی

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

( در پژوهش 1993همکاران ) سحق رحیمیان بوگر وا. انجامد ی سالم و سودمند اجتماعی میها رفتار

ی زندگی بر سالمت روان دانشجویان سمنان که هدف ها خود تحت عنوان اثربخشی آموزش مهارت

ی زندگی بر سالمت روان ها آموزش مهارت -1ی زیر را مطرح کردند :ها فرضیه. اصلی پژوهش بود

ی زندگی بر سالمت روان ها هارتآموزش م-2. دانشجویان پسردانشگاه سمنان اثربخش است

ی زندگی ها بین اثربخشی آموزش مهارت -9. دانشجویان دختر دانشگاه سمنان اثربخش است

نتایج نهایی پژوهش . برحسب جنسیت در سالمت روان دانشجویان دانشگاه سمنان تفاوت وجود دارد

طور  روان دانشجویان به عملکرد سالمت ی زندگی برها حاکی از آن بود که در مجموع آموزش مهارت

از لحاظ جنسیت آموزش . ثر است و باعث افزایش سالمت روان در آنان شده استؤمعناداری م

اسمیت  مطالعه در. کند میری در سالمت آنان ایجاد ندا یبین پسران و دختران تفاوت معن ها مهارت

جر به کاهش مصرف الکل توجهی من طور قابل ی زندگی بهها نشان داده شده است که مهارت (2110)

ی زندگی در ها ( در آموزش مهارت2113 ،)تین دانگ .و مواد مخدر در جوانان شده است

 2به  شور عمدتاًی زندگی در این کها کند که مهارت ی ویتنام به این موضوع اشاره میها دانشگاه

فعالیت . ت تدریسیفعالی ،وری و آموزش از طریق تمرین بسیارآموزش از طرق تئ. شود روش ارائه می

طور مستقیم با گذشته  یی که بهها یکی فعالیت :م کردیتوان به دو نوع اصلی تقس میدر کالس را 
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یی است که دانشجو ها سازی محل یی که مشابهها و دیگری فعالیت ،نماید یان ارتباط پیدا میدانشجو

 . ادارات ی کاری،ها مواجه با آنها را ندارد مانند محیط ةهنوز تجرب

 

 کاربردیپیشنهادهای 

های زندگی پیشنهادهای کاربردی های مهارتبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش و اهمیت آموزش

 :شودریزی توصیه میزیر برای برنامه

های زندگی از مهارتی آموزش ها شود با توجه به نتایج این پژوهش مربیان دوره میپیشنهاد  -

 . ی زندگی بیشتر استفاده نمایندها س درس مهارتیردی تلفیقی و ایفای نقش در تها روش

صورت  به را ی زندگیها آموزش مهارت ها گردد دانشگاه میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد 

 . ارائه نمایند تئاتر وآموزش مجازی ، فیلم وکارگاهی

برای دانشجویان را گی و اجتماعی ی زندها مهارتی آموزش ها ها دوره گردد دانشگاه میپیشنهاد  -

 . ثر باشدؤی زندگی مها ی اول تحصیلی برگزار نمایند تا در کاهش آسیبها در سال
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