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Abstract
Introduction: Interactive effectiveness of Life
Skills Training (LST) and Spiritual Intelligence (SI)
on improving amount of university students
knowledge of life skills were carried out in a
randomized block designs study.
Method: 166 male and female university students
were randomly selected out of our statistical society
of 11370 students at Islamic Azad University of
Borujerd (IAU of Borujerd). Then life skills
knowledge questionnaire (Ahadi, 1386), and
Spiritual Intelligence (SI) questionnaire (Naseri,
1386) were filled out by the subjects as a pre-test.
Then, on the basis of the results of the Spiritual
Intelligence questionnaire (either higher or lower
than the average), the subjects were divided into four
groups: Two experimental groups and two control
groups and in each of them one possessed a higher
score on SI and the other a lower score on SI in the
same situation. The experimental groups in two
separate classes of students with higher and lower
score on SI participated in 16 sessions of 3 hours of
the LST course based on instructional pattern of
WHO (1996,1999), in a time span of 8 weeks. At the
end of the course and for the second time the
subjects filled out LSK (Life Skill Knowledge)
questionnaire as the post-test. Finally, after four
months in order to figure out the stability or possible
changes in the results, once more, in a follow-up
study, the life skills knowledge questionnaire was
administered.
Results: The results of data analysis using the “t”
statistical test indicated that LST have a significant
effect on improving amount of university students
knowledge of life skills, though in interaction with
SI, there is no significant effect on it.
Conclusion: It can be concluded that increasing
students' awareness of life skills shapes the essential
functions needed to prevents life problems and
creates suitable confrontation with them and
improves decision-making thereby helps to improve,
maintain and promote mental health on their side.
Keywords: life skills training, university students,
knowledge of life skills, spiritual intelligence.
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چکیده
 اثربخشی تعاملی آموزش مهارتهای زندگی و هووش معوووی:هدف
بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی در پژوهشوی
.از نوع طرحهای جایگزیوی تصادفی بلوکی بررسی شد
 نفر از دانشوجویان77311 شامل، از بین جامعه آماری پژوهش:روش
711  نمونهای به تعوداد،مرد و زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
، گوروه نمونوه.نفر بوه روش نمونوه گیوری داوطلبانوه اناخواد شودند
،پرسشوامههای سوجش میزان آگاهی از مهارتهای زنودگی ااحودی
) را در پویشآزموون تممیول7331 ،) و هوش معووی اناصوری7331
 سپس براساس نمرههای پرسشوامه هوش معوووی ابوارتر یوا.کردند
 دو گوروه.پایینتر از میانگین نمرهها) به چهوار گوروه تیموید شودند
 یک گروه با هوش معووی بار،آزمایش و دو گروه کوارل ادر هر کدام
 گروههوای آزمایشوی در لا وو دو.)و یک گروه با هوش معووی پایین
 ساعاه از آموزش مهارتهای زندگی در خالل3  جلمه71  در،کالس
 بورای بوار دوم پرسشووامه، در پایوان آمووزش. هفاه شرکت کردند3
سوجش میزان آگاهی از مهارتهای زندگی را در پوسآزموون کامول
 بعد از گذشت چهار ماه جهوت بررسوی اسوامرار یوا تاییورات.کردند
 مجوددا بوه پرسشووامه، در یک مطا عه پیگیرانه،ایجاد شده در ناایج
.میزان آگاهی از مهارتهای زندگی پاسخ دادند
 ناایوج حاصل از تحلویل دادهها با اساوفاده از آزمون آمواری:یافتهها
 موجر به بهبوود میوزان،» نشان داد که آموزش مهارتهای زندگیt«
 اموا در،آگاهی دانشجویان گروه آزمایش از مهارتهای زنودگی شوده
.تعامل با هوش معووی اثر معویداری بر بهبود آن ندارند
 می توان نایجه گرفت که افزایش آگاهی دانشوجویان از:نتیجهگیری
 کارکردهای ضروری و مورد نیاز برای پیشگیری از،مهارتهای زندگی
 برخوورد مواسوو بوا ایون مشومالت و بهبوود،ولوع مشمالت زندگی
 حفو و،تصمیدگیری را در آنها شمل داده و از این طریق بوه بهبوود
.ارتیاء سالمت روانی آنها کمک خواهود کرد
 میزان آگواهی، دانشجویان، آموزش مهارتهای زندگی:کلید واژه ها
 هوش معووی،از مهارتهای زندگی
 ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، اساادیار گروه روانشواسی.7
:* نویموده ممئول

01

اثربخشی تعاملی آموزش مهارتهای زندگی ...

مقدمه
آنچوان که از برآورد سازمان جهانی بهداشت 7برمیآید ،حدود  051میلیون نفر در سراسر جهان بوه
یمی از اخاالرت روانی مباالء هماود .از این عده بیش از  751میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهوه
از زمان از افمردگی رنج برده ،نزدیک به  7میلیون خودکشی هر سال در جهان اتفاق افاواده ،حودود
 05میلیون نفر از مردم جهان از اسمیزوفرنی 33 ،میلیون نفر از صرع و بویش از  ۰1میلیوون نفور از
یک بیماری وابماه به مصرف ا مل و یا سایر مواد رنج میبرند .اما با این وجوود ،ماأسوفانه در بخوش
عظیمی از دنیا به سالمت روانی و اخاالرت روانی به اندازه سالمت جممانی و بیماریهای جمومانی
اهمیت داده نشده و غا با مورد بیتوجهی و غفلت لرار گرفاه اند .از این رو در سالهای اخیور مموأ ه
«سالمت روانی» ،خود را بهعووان یمی از دغدغههای اصلی افراد و سازمانهای ممئول امور بهداشای
در سراسر جهان و بهویژه سازمان جهانی بهداشت مطرح نموده ،تا آنجا که آن سازمان ،دهود اکابور
سال  0173را بهعووان روز جهانی «سالمت روانی» تعیوین و معرفوی کورده اسوت .روزیکوه در آن،
سازمان جهانی بهداشت به همراه «فدراسیون جهانی سالمت روانوی» مراسومی را بوا هودف افوزایش
اطالعرسانی درباره موضوعات مخالف سالمت روانی در زندگی انمان برگزار میکووداسازمان جهوانی
بهداشت.)0173 ،011۰ ،
اهمیت خاصی که سازمان جهانی بهداشت برای این ممأ ه لائل گردیده ،سبو شده تا «سوالمت
روانی» و میو ههای مرتبط با آن ،به عوووان یموی از محورهوای اساسوی موورد توجوه پژوهشوگران و
صاحو نظران علوم مرتبط با این زمیوه لرار گیرد و آنان را به پژوهش جهت ارائه راهمارهوایی بورای
ارتیاء و بهبود کیفیت سالمت روانی افراد جامعه ،ترغیو کود .یموی از ایون راهمارهوا ،شوملگیوری
برنامهای تحت عووان «آموزش مهارتهای زندگی »0است که توسط تعودادی از پژوهشوگران نظیور
اگان ،7۰1۰ ،3کووان ،7۰1۰ ،0هاپمن و اسما ی ،7۰37 ،5نلمون جونز 7۰۰3 ،1ابه نیول از احودی،
 )7331و انجمن ملی توسعه سالمت ا ،)0173معرفی شده و از طریوق سوازمان جهوانی بهداشوت و
«یونیمف »1اصودوق کودکان سازمان ملل ماحود) طراحوی و در کشوورهای زیوادی اجورا و موورد
بررسی لرار گرفاه است .این برنامه اساسا بر رشد فلمفهای نوین در افراد نموبت بوه زنودگی تأکیود
داشاه ،موجو پدیدآیی یا بهبود مهارتهای زندگی در افراد شده ،موجر به تیویت نگرشهای مثبت
نمبت به زندگی ،ارزشهای انمانی و رفاارهای سا د گردیده و از این طریق به پیشگیری از بمیاری
از مشمالت مربوط به سالمای کمک نموده است.

1. WHO
)2. life skills training (LST
3. Egan
4. Cowan
5. Hapson and Scally
6. Nelson-Jonez
7. UNICEF
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سازمان بهداشت جهانی ا ،)0173 ،7۰۰۰ ،7۰۰1این مهارتها را تواناییهوای روانوی-اجامواعی
برای رفااری انطبالی و مؤثر دانماه که افراد را لادر میسازند تا به شیوهی موؤثری بوا میایویات و
چا شهای زندگی روزمره میابله کوود .این سازمان ،آموزش آنها را موجو ارتیواء تحوول شخصوی و
اجاماعی ،محافظت از حیوق انمانها و پیشگیری از مشمالت روانی– اجاماعی مویدانود .یونیموف
ا ،)0173 ،0113نیز مهارتهای زندگی را یک نیاز یادگیری اساسی برای نوجوانان و جوانان دانماه
و اصطالح مهارتهای زندگی را به گروه بزرگی از مهارتهای روانی -اجاماعی و میان فردی اطوالق
میکود که میتوانود به افراد کمک کوود تا تصمید هوای خوود را بوا آگواهی اتخواد کووود ،بوهطوور
مؤثرتری ارتباط برلرار کوود ،مهارتهای میابلوهای و مودیریت شخصوی خوود را گموارش دهوود و
زندگی سا د و بارآور داشاه باشود .این مهارتها توسط سازمان جهوانی بهداشوت ا )7۰۰۰ ،7۰۰1و
یونیمف ا ،)0113در لا و ده مهارت یا اساراتژی عمده طبیهبودی شدهاند :خودآگواهی ،میابلوه بوا
هیجانات موفی ،میابله با اسارس ،حل ممأ ه ،تصمیدگیری ،برلراری رابطه مؤثر ،روابوط بوینفوردی
سازگارانه ،تفمر خالق ،تفمر انایادی و همد ی .همچوین طبق نظور بوتووین و کواناور 7ابوه نیول از
امیریبرمموهی ، )7333 ،مهارتهای زندگی شامل مهوارتهوای خوود نظوارهگوری 0و مهوارتهوای
اجاماعی هماود .مهارتهای خودنظارهگری ،توانایی تصمیدگیری و حل ممأ ه ،آگواهی از توأثیرات
اجاماعی و میاومت در برابر آنها ،میابله با اضطراد و افمردگی ،خشد و ناکامی ،تعیین هودف ،خوود
رهبری 3و خودتیویتدهی 0را شامل شده و مهارتهای اجامواعی نیوز برلوراری ارتبواط اجامواعی،
مهارت ابراز وجود کالمی و غیرکالموی ،احاورام گذاشوان و افوزایش شایمواگی اجامواعی را در بور
میگیرند.
پژوهشهای ماعدد حاکی از آن است که آمووزش مهوارتهوای زنودگی اثربخشوی و سوودمودی
پایداری در زمیوههایی نظیر تحول سا د خود ا یمرز ،)0113 ،5تیویت عوزتنفوس اویچوروسومی1و
همماران)7۰۰۰ ،؛ کوارل مشمالت ،فعا یت در جهت رسیدن به اهوداف ،بهبوود زنودگی خوانوادگی،
تاییر مثبت در توانایی تصمیدگیری ،خودپوداره مثبت ،ممئو یتپذیری ،برنامهریزی بورای آیووده و
توانایی تفمر انایادی اآ برتین 1و همماران ،)0110 ،کمک به تیویت تواناییهای رهبری و مودیریت
در جوانان ااسومیت 3و هممواران ،)0115 ،پیشوگیری از مصورف سویگار ،ا مول و موواد ااسومیت و
همماران0110 ،؛ بوتوین و همماران ،)7۰۰3 ،میابله با اسارس نوجوانوان و کواهش میوزان اسوارس

1. Botvin & Kantor
2. self-monitoring
3. self- direction
4. self- reinforcement
5. Lickers
6. Wichroski
7. Albertyn
8. Smith
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آنها ارضایی و همماران ،)7333 ،انگیزش پیشورفت و پیشورفت تحصویلی دانوشآمووزاناپاکودامن
ساوجی )73۰7 ،دارد.
با این وجود امروزه بمیاری از مربیان مهارتهای زندگی دریافاهاند که در آموزش این مهارتهوا،
به ندرت به بعد معووی افراد توجه کردهانداپیوار .)0117 ،7در این راساا سازمان جهانی بهداشت به
بازنگری تعاریف موجود در مورد انمان و ماهیت بشر پرداخاه و در تعریف از ابعواد وجوودی انموان،
عالوهبر ابعاد جممانی ،روانی و اجاماعی ،بعد معووی را نیز مطرح نموده استاوست .)0110 ،0ایون
توجه به بعد معووی انمان و معوویت ،پژوهشگران را ترغیو نمود تا مفاهید جدید مورتبط بوا آن را
تعریف و مؤ فههای آنها را تبی ین نمایود .از جمله مفاهیمی که در نایجه توجه پژوهشگران بوه ایون
حوزه ،در لرن بیماد مطرح گردیده است ،مفهوم هوش معوووی 3ا SIیوا  )SQاسوت .ایون مفهووم
براساس کارهای گاردنر 0اکیوگ )0113 ،5و توسوط بو یووگ 1ابوه نیول از کیووگ ،)0113 ،اموونز1
ا )0111b ،0111aو بهخصوص دانوا زوهور و ایوان مارشوال 3ا ،)0111پیشووهاد شوده و از دهوهی
گذشاه تا کوون نظریهها و نوشاههای ماعددی توسط پژوهشگرانی نظیر زوهور و مارشوال ا)0111؛
موییور ۰ا)0111؛ اموونز ،ا)0111b ،0111a؛ گواردنرا)0111؛ وگوان 71ا)0110؛ ناسوول 77ا)0110؛
هارما و اساریزنس 70ا)0110؛ کیووگ ا)0171 ،0113؛ امورام 73ا ،)011۰ ،0111گورین و نوبول70
ا )0171در مورد آن عرضه شده است.
در والع معوویت بهعووان مفهومی شواخای -انگیزشی ،بیانگر مجموعهای از موابع و مهوارتهوای
انطبالی است که فرایود حل ممأ ه و دسایابی به هدف را تمهیل مینماید و هوش معووی نیز اجورا
و کاربرد انطبالی این عوامل در شرایط ویژه و زندگی روزمره میباشد .به سخن دیگر ،هوش معوووی
در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفاار حل ممأ ه است که بارترین سطوح تحوول را در حیطوههوای
مخالف شواخای ،اخاللی ،هیجانی ،بین فردی و  ...شامل میشود و فورد را در جهوت همواهوگی بوا
پدیدههای اطرافش و دسایابی به یمپارچگی درونی و بیرونی یاری موینمایود .ایون هووش بوه فورد
دیوودی کلووی در مووورد زنوودگی و همووه تجووارد و رویوودادها موویدهوود و او را لووادر موویسووازد بووه
چهارچود بودی و تفمیر مجدد تجارد خود پرداخاه ،شوواخت و معرفوت خوویش را عموق بخشود
1. Paynter
2. West
3. spiritual Intelligence or spiritual quotient
4. Gardner
5. King
6. Bowling
7. Emmons
8. Danah Zohar and Ian Marshall
9. Mayer
10. Vaughan
11. Nasel
12. Halama & Strizenec
13. Amram
14. Green and Noble
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اسیمک ،0110 ،7به نیول از مهرابویطا یوانی .)7331 ،از نظور سیموک ا ،)0113هووش معوووی،
ظرفیای است برای اسافاده از یک رویمرد چودحمی 0شهود ،مرالبه و تجمود بورای دسارسوی بوه
دانش درونی شخص جهت حل مشمالت .این هوش ،آگاهی از وحودت و اتصوال بوا خوود ،دیگوران،
جامعه ،زمین و جهان همای را شامل میشود و برای افرادی که بوهدنبوال پاسوخگویی بوه سوؤارت
خود در مورد زندگی هماود ،نظیر چرا ما ایوجا هماید؟ ارتباط ما بوا یمودیگر ،جامعوه و بوا جهوان
چیمت؟ بمیار اهمیت دارد.
هوش معووی اثرات و پیآمدهای باارزشی در سالمت روانی ،رفاه و بهطور کلی زنودگی انموانهوا
دارد .در تأیید این اثرات ،کیوگ ا )0171 ،0113و احمدیان و همماران ا ،)0173بین هوش معووی
و کاربمتهای سازگارانه نظیر حل ممأ ه ،میابله و کواهش اسوارس ،رابطوه بوهدسوت آورده اسوت؛
یانگ 3ا ،) 0111به نیش هوش معووی در تملط بر خود ،حرفه خود و کمک به دیگران تأکید نموده
است؛ نوبل 0ابهنیل از ناسل ،)0110 ،به انعطافپذیری رفااری و هیجانی هوش معووی و اثور آن بور
سالمت روانشواخای و رفاه اشاره کرده است؛ ایالیونوگ  -مممویمو 5ا ،)0111در پژوهشوی ارتبواط
مثبت و معویداری بین هوش معووی و مدیریت اسارس نشان است؛ وگان ا ،)0110به نیش تحول
هوش معووی در رسیدن به یک تحول روانشواخای سوا د ،شوملگیوری مهربوانی و بخشوش ،عودم
شملگیری خصومت و رفاار دفاعی تأکید کرده است.
بهنظر میرسد هوش معووی و آموزش مهارتهای زندگی به حاظ شباهتهوایی کوه در تیویوت
مهارتهای زندگی ،آمادهسازی برای رویارویی با مشمالت زنودگی و حفو و ارتیواء سوالمت روانوی
دارند ،بهنوعی اثربخشی مشارکی در زندگی انمانها داشاه باشود .پژوهشها حاکی از آن است کوه
مهارتهای زندگی به چود شمل با معوویت و هوش معووی در ارتباط بوده و از این طریق در تعامل
بووا آن بوور میووزان آگوواهی از مهووارتهووای زنوودگی افووراد و بووهطووور کلووی سووالمت روانووی آنهووا اثوور
میگذارنداپیوار .)0117 ،مهارتهای زندگی ،عالوهبر تحول شخصی ،تحول معووی را نیز حمایوت و
ترغیو میکود و از این طریق به تحول کاملتر انمانهوا و در مجمووع سوالمت روانوی آنهوا کموک
میکوود .مهارت های زندگی از هوش معووی برای بررسی درسای یا نادرسای ممائل و تصمیدگیری
در مورد ممیرهای اخاللی فعا یتها و حل ممائل زندگی اسافاده میکود و به این شمل با هودایت
افراد به سمت ممیرهای سا د و مواسو حل مشمالت زندگی و بوا یواری بوه آنهوا بورای حول ایون
مشمالت ،به حف و تداوم سالمت آنها بهویژه سالمت روانی کمک مویکووود و نهایاوا مهوارتهوای
زندگی ،به موظور دسایابی به رهبری و هدایت شخصوی مواسوو و تفمور رهبوری رایوج در اجامواع
نیازمود توجه به معوویت است .از آنجا که تحول معووی و اکاماد مهارتهوای معوووی درونوی بوه
1.Sisk
2. multisensory
3. Yang
4. Noble
5. Itliong-Maximo
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افراد کمک میکوود تا رفاارهای خود و دیگران را بهدرسای هدایت کرده ،موانع از بوروز آسویو بور
روابط خود با دیگران شده و در مجموع از سالمت روانی خود محافظت نمایود.
با توجه به اثربخشی مشارک آموزش مهارتهای زندگی و هوش معووی در تیویت میزان آگاهی
از مهارتهای زندگی و سالمت روانی انمانها ،فراهد آوردن آموزش مهوارتهوای زنودگی و تیویوت
هوش معووی بهطور همزمان برای افراد ،بهخصوص دانشجویان دانشگاهها که بخش اعظمی از نمول
جوان فعال جامعه را تشمیل میدهود مویتوانود بوه پورورش مهوارتهوای انطبوالی آنهوا ،بوهویوژه
مهارتهای حل ممأ ه ،تصمیدگیری آگاهانه ،میابله با اسارسهوا ،افوزایش خودکارآمودی ،برلوراری
ارتباط مؤثر و غیره کمک کورده و از ایون طریوق از آسویوهوای احاموا ی بور سوالمت روانوی آنهوا
پیشگیری نماید .از اینرو ،بررسی اثر آنها در این زمیوه ،بهخصوص اثربخشی تعواملی آنهوا ،اهمیوت
زیادی داشاه و به عووان ضرورت مطا عه آنها در این پژوهش در نظر گرفاه شده است .بر این اساس،
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی تعاملی دو عامل فوق بر میزان آگواهی دانشوجویان از
مهارت های زندگی و به جهت کمک به بهبود سالمت روانی آنها انجوام پذیرفاوه و درمجمووع بورای
پاسخگویی به این سؤال طراحی گردیده است که آیا تعامل آمووزش مهوارتهوای زنودگی و هووش
معووی بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی اثر میگذارد؟
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نوع طرحهای جایگزیوی تصادفی بلووکی 7اسوت کوه در آن آمووزش مهوارتهوای
زندگی ،ماایر فعال0و هوش معووی ،ماایر هویای 3پژوهش میباشوود و عمول جوایگزیوی تصوادفی
آزمودنیها ،به تعداد سطوح ماایر هویای یا هوش معووی محدود بوده و براساس آن انجام شد.
از جامعه آماری ماشمل از  77311نفر ا 01۰1نفر زن و 1531نفر مرد) از دانشوجویان دورههوای
کارشواسی شاغل به تحصیل در دانشمدههای مخالوف اادبیوات و علووم انموانی ،فووی و مهودسوی،
کشاورزی و پیراپزشمی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجورد در تورم دوم سوال تحصویلی «-7333
 ،»7331با روش نمونهگیری داوطلبانه 711 ،0نفر از دانشوجویان داوطلوو شورکت در کوالسهوای
مهارتهای زندگی ااز حدود  731نفری که در آغاز پژوهش ثبوتنوام نمووده و مایول بوه هممواری
بودند) ،بهعووان حجد نمونه اناخاد شدند .از این تعداد 33 ،نفر بهطور تصادفی در گروه آزموایش و
 33نفر در گروه کوارل اگروه در اناظار آموزش) جایگزین و سپس افراد هور گوروه براسواس میوزان
هوش معووی بار و پایین به دو گروه تیمید شدند.
1. randomized block designs
2. active
3. identity
4. volunteer sampling
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ابزار پژوهش
در این پژوهش از دو پرسشوامه اسافاده شده است:
پرسشنامه سنجش میزان آگاهی از مهارتهای زندگی :این پرسشووامه توسوط احودی در سوال
 7331و با توجه بوه تعواریف و طبیوهبوودی هوای سوازمان جهوانی بهداشوت از مفواهید مورتبط بوا
مهارتهای دهگانه زندگی تهیه شده است .این پرسشوامه ،حاوی  01سوؤال جوورکردنی و71سوؤال
چهارگزیوهای است که میزان آگاهی و دانش دانشجویان از مهارتهای دهگانه زندگی را در دو سطح
دانش معوایی و دانش روندی مورد سوجش لورار موی دهود .میوزان ثبوات یوا پایوایی کول سوؤارت
پرسشوامه با اسافاده از آزمون آ فای کرانباخ 1/15 ،بهدست آمده است .اعابوار محاووایی و صووری
این پرسشوامه نیز توسط چودین نفر از اساتید ماخصص ا 5نفر) در ایون زمیووه موورد تأییود لورار
گرفاه است ااحدی .)7331،در پژوهش حاضر نیز ،ضریو آ فای کرانبواخ پرسشووامه فووق برابور بوا
 1/17به دست آمده است.
پرسشنامه هوش معنوی :این پرسشوامه که توسط ناصری و به راهومایی دکار فرامرز سوهرابی در
سال  7331تهیه و توظید گردیده است ،در برگیرنده چهوار عامول یوا مؤ فوه اخودآگواهی ماعوا ی،
تجربوههوای معووووی ،شومیبایی و بخشوش) و  ۰1سووؤال مویباشود .در توودوین آن از کاوو لوورآن،
نهجا فصاحه ،غررا حمد ،دررا ملد و نهجا بالغوه ،پرسشووامه  31سوؤا ی مواتریس روانوی معوویوت7
او من)0117 ،؛ پرسشوامه  731سؤا ی شخصیت معوووی 0ااسومیت)0110 ،؛ مییواس  71سوؤا ی
هوش معووی 3اناسل )0110 ،و پرسشوامه  31سؤا ی هوش معووی 0ااسمیت )0115 ،اسافاده شده
شده است اناصری.)7331 ،
ناصری ،برای بررسی ثبات یا پایایی 5پرسشوامه فووق ،از روش آ فوای کرانبواخ اسوافاده کورده و
ضریو آ فای  1/۰3را برای پایایی آن گزارش نموده انود .همچووین بورای تعیوین اعابوار یوا روایوی1
پرسشوامه فوق نیز از روش تحلیل عاملی اکاشافی که یمی از روشهای تعیین روایوی سوازه اسوت،
اسافاده شده و بر این اساس از  3مؤ فه او یه اشمیبایی ،باورها و اعمال معوووی و موذهبی ،معووا و
هدف در زندگی ،ا وهیّت ،آرامش درون ،تجربیات معووی ،شواخت خوود و بخشوش) در لا وو 713
سؤال؛ چهار عامل یا مؤ فه اصلی در لا و  ۰1سؤال ا77سؤال بهد یل بار عاملی کد حذف شدهانود)
اساخراج گردیده استاناصری .)7331 ،در پوژوهش حاضور ،در محاسوبه پایوایی پرسشووامه فووق،
ضریو آ فای کرانباخ ،برابر با  1/۰1بهدست آمده است.

1. PSI
2. SPQ
3. SIS
4. SQQ
5. reliability
6. validity
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شیوههای اجرا
ابادا پرسشوامههای سوجش میزان آگاهی از مهارتهای زنودگی و هووش معوووی بور روی تموامی
دانشجویان گروه نمونه ا 33نفر گروه آزمایش و  33نفر گروه کوارل) اجرا شد امرحله پیشآزمون).
سپس دانشجویان براساس نمرههای پرسشوامه هوش معووی انمرههای بار یا پایینتور از میوانگین،
 ) M=011به چهار گروه تیمید شدند .دو گروه آزمایشی ایک گروه با هوش معووی بار و گروه دیگر
با هوش معووی پایین) و دو گروه کوارل ایک گروه با هووش معوووی بوار و گوروه دیگور بوا هووش
معووی پایین) .گروههای آزمایشی ادر لا وو دو کوالس) در طوی  71جلموه  3سواعاه اجمعوا 03
ساعت) ،از آموزش مهارتهای زندگی مباوی بر ا گوی آموزشوی سوازمان جهوانی بهداشوت ا،7۰۰1
 )7۰۰۰در لا و دو کااد مطا عه و کار اناصری ،)7330 ،در خالل  3هفاوه اهور هفاوه دو جلموه)
شرکت کردند .دانشجویان دو گروه کوارل نیز در گوروه در اناظوار آمووزش لورار گرفاوود .در پایوان
آموزش ،تمامی دانشجویان دو گروه آزمایش و کوارل پرسشوامه میزان آگاهی از مهارتهای زندگی
را مجددا در پسآزمون کامل نمودند امرحله پسآزمون) .بعد از گذشت چهار مواه ،در یوک مطا عوه
پیگیرانه جهت بررسی اسامرار یا تاییرات ایجاد شوده در ناوایج ،بواری دیگور پرسشووامهی میوزان
آگاهی از مهارتهای زندگی را تممیل کردند امرحله پیگیری).
آموزش فوق ،شامل آموزش مهارتهای دهگانه زندگی در زمیوه خودآگاهی ،میابله با هیجانهای
موفی ،میابله با اسارس ،حل ممأ ه ،تصمیدگیری ،برلراری رابطه مؤثر ،روابط بینفوردی سوازگارانه،
تفمر خالق ،تفمر انایادی و همد ی بود .در آموزش این مهوارتهوا براسواس نظریوههوای یوادگیری
اجاماعی و سازندهگرایی 7اموگرو مر 0و هممارن ،)0117 ،از انواع مخالف فوون آموزشی نظیر ایفای
نیش ،بارش مازی ،ا گو برداری ،کارگروهی ،یادگیری مشارکای و غیره اسافاده شود و شوامل ارائوه
آگاهی ها و دانش مورد نیاز در مورد مهارتهای زندگی ادانش بیانی یا معوایی )3و تمرین و کواربرد
آنها در کالس و محیط والعی زندگی ادانش روندی )0بود .جدول  7بهعوووان نمونوه رئووس محاووا،
اهداف و روشهای آموزش یمی از این مهارتها را نشان میدهد.

1. constructivism theory
2. Mangrulkar
3. declarative knowledge
4. procedural knowledge
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جدول  :1رئوس محتوا ،اهداف ،روشهای آموزش و  ...آموزش مهارت خودآگاهی
جزئیات
نوع

اهداف
رئوس محتوا

نوع محتوا

برنامه باید بتواند)

مهارت

مهارت
خودآگاهی

(دانشجو پس از گذراندن این

روشهای

روش های

آموزش

ارزشیابی

 .7تعریف خودآگاهی

 .7دانش بیانی یا
معوایی

 .7خودآگاهی را تعریف کود.

سخورانی

 .0اهمیت خودآگاهی

 .0دانش بیانی

 .0اهمیت خودآگاهی را بیان کود.

کار گروهی

 .3اجزای خودآگاهی

 .3دانش بیانی

 .3اجزای خودآگاهی را شرح دهد

ایفای نیش

 .0چگونگی آگاهی از نیاط لوت و ضعف
خود

 .0دانش روندی

 .0از نیاط لوت و ضعف خود آگاه شود.

بحث و
گفاگو

 .5اهمیت اطرافیان نزدیک در
خودآگاهی

 .5دانش بیانی و
روندی

.5اهمیت اطرافیان نزدیک در خودآگاهی را بیان کود.

ا گوبرداری

 .1فشار گروه و خودآگاهی

 .1دانش بیانی و
روندی

 .1فشار گروه و تأثیر آن بر خودآگاهی را با دکر یک
نمونه توضیح دهد.

بارش فمری

 .1ارتباط بین خودآگاهی و هدفگذاری
در زندگی

 .1دانش بیانی

 .1ارتباط بین خودآگاهی و هدف گذاری در زندگی را
بیان کود.

ارائه بازخورد

 .3نیش اهداف و هدف گذاری در
پیشبرد زندگی

 .3دانش بیانی

 .3نیش اهداف و هدفگذاری در پیشبرد زندگی را
شرح دهد

یادگیری

 .۰فرآیود هدفگذاری

 .۰دانش روندی

 .۰فرایود هدفگذاری را با ارائه یک نمونه بیان کود.

مشارکای

پرسشوامه
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شیوههای آماری
بهموظور تحلیل دادههای پژوهش ،از روشهای آماری توصیفی و اساوباطی ،نظیر میانگین ،انحوراف
اسااندارد و آزمون « »tاسافاده شد.
یافتههای پژوهش
بهموظور پاسخگویی به سؤال پژوهش مبوی بر این که آیا تعامل آموزش مهارتهای زندگی و هووش
معووی بر میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی اثر میگذارد .ابادا تفاوت بین آزمودنیهای
با هوش معووی بار و پایین در دو گروه آزمایش و کوارل بهطور جداگانه امیایمه آزموودنیهوای بوا
هوش معووی بار در دو گروه با هد و میایمه آزمودنیهای با هوش معووی پایین دو گروه با هد) در
مراحل مخالف پژوهش از حاظ میزان آگاهی از مهارتهای زندگی بررسی شد.
یافاههای حاصل از بررسی دادههای توصیفی در این زمیوه نشان داد که میانگین نمرههای گروه
آزمایش نمبت به گروه کوارل از حاظ میزان آگاهی از مهارتهای زندگی در سه مرحله پژوهش
افزایش یافاه و بهخصوص میانگین نمرههای افراد گروه آزمایش با هوش معووی بار نمبت به سایر
گروهها در حد بارتری لرار گرفاه است .ناایج آزمون آماری « »tابهد یل نبودن مفروضههای آزمون
کوواریانس ،در این پژوهش از آزمون « »tاسافاده شد) در جدول  0نیز نشان میدهد که تفاوت بین
تفاضل میانگینهای نمرههای میزان آگاهی از مهارتهای زندگی دو گروه آزمایش و کوارل باهوش
معووی بار در مراحل پژوهش از حاظ آماری معویدار است ابرای تفاضل میانگینهای نمرههای
مراحل پیشآزمون و پسآزمون t=-0/110 ،df=30 ،p=1/177 :و برای تفاضل میانگینهای
نمرههای مراحل پیشآزمون و پیگیری.)t=-5/750 ،df=30 ،p=1/117 :
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جدول  :2دادههای مربوط به اثربخشی تعاملی آموزش مهارتهای زندگی و هوش معنوی بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان دارای هوش معنوی باال از مهارتهای زندگی
شاخصها

انحراف

نمره تفاضل

استاندارد
SD

میانگینهای هر مرحله با مرحله
پیش آزمون D

آزمایش

01

71/77

3/171

-

کوارل

01

73/۰0

3/350

آزمایش

01

7۰/3۰

0/717

-3/033

کوارل

01

75/13

3/3۰3

-7/711

آزمایش

01

07/01

5/011

-5/750

کوارل

01

75/10

0/777

-7/711

گروهها

تعداد
N

میانگین
M

مرحله
پیشآزمون

t

-0/110

درجات

سطح معنی داری

آزادی
df

(آزمون دو دامنه)
P

30

1/177

پسآزمون

پیگیری

-3/117

30

1/117

P≤1/15
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همچوین ،در میایمه دانشجویان دارای هوش معووی پوایین دو گوروه نیوز اجودول  )3ایون تفواوت
معویدار بوده است ابرای تفاضل میانگینهای نمرههای مراحل پیشآزمون و پسآزمون،p=1/115 :
 t= -0/3۰5 ،df=10/000و برای تفاضل میانگینهای نمورههوای مراحول پویشآزموون و پیگیوری:
 .)t=-0/100 ،df=13 ،p=1/117ایوون ناووایج بیووانگر بهبووود میووزان آگوواهی از مهووارتهووای زنوودگی
دانشجویان گروه آزمایش در میایمه با گروه کوارل در طی مراحل پوژوهش بووده و توأثیر آمووزش
مهارتهای زندگی را بر بهبود میزان آگاهی از مهوارتهوای زنودگی دانشوجویان گوروه فووق نشوان
میدهد.
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جدول :3دادههای مربوط به اثربخشی تعاملی آموزش مهارتهای زندگی و هوش معنوی بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان دارای هوش معنوی پایین از مهارتهای زندگی
شاخصها

نمره تفاضل
گروهها

تعداد

میانگین

N

M

انحراف

میانگینهای هر

استاندارد

مرحله با مرحله

SD

پیش آزمون

مرحله

t

درجات

سطح معنیداری

آزادی

(آزمون دو دامنه)

df

P

D

پیشآزمون

آزمایش
کوارل

31
03

75/07
70/1۰

0/000
0/535

-

پسآزمون
پیگیری

آزمایش
کوارل

31
03

73/31
75/15

3/۰13
0/115

-0/3۰0
-0/3۰0

*-0/3۰5

10/300

1/115

آزمایش

31

01/33

0/013

-0/۰13

-0/130

13

1/117

کوارل

03

75/70

0/311

-1/301

* بهد یل معویدارنبودن تماوی بین واریانسهای مراحل ،از ناایج آزمون « »tدر حا ت عدم تماوی واریانسها اسافاده شده است.

P≤1/15
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از آنجاییکه فیط گروه آزمایش تحت تأثیر تعامل آموزش مهارتهای زندگی و هوش معووی لرار
گرفاود ،ذا جهت بررسی اثربخشی تعاملی دو عامل فوق بر بهبود میزان آگاهی از مهارتهای زندگی
دانشجویان ،توها میتوان تفاوت بین تفاضل میانگینهای نمرههای آزمودنیهای دارای هوش معوووی
بار و پایین این گروه را با هد میایمه کورد .دادههوای جودول ،0نشوان مویدهوود کوه بوین تفاضول
میانگینهای نمرههای میزان آگاهی از مهارتهای زندگی آزمودنیهوای دارای هووش معوووی بوار و
پایین در گروه آزمایش در مراحل پسآزمون ا -3/033و  )-0/3۰0و پیگیوری ا -5/750و )-0/۰13
با مرحله پیشآزمون ،اخاالف چودانی دیده نمیشود .ناایج آماری « »tنیز نشان میدهد کوه تفواوت
بین تفاضل میانگینهای نمرههای میزان آگاهی از مهارتهای زندگی دانشجویان با هوش معووی بار
و هوش معووی پایین گروه آزمایش در مراحل پسآزمون و پیگیری با مرحله پیشآزموون از حواظ
آماری تفاوت معویداری وجود ندارد ابرای تفاضل میانگینهوای نمورههوای مراحول پویشآزموون و
پسآزمون t=-1/3۰1 ،df=37 ،p=1/1۰3 :و برای تفاضل میانگینهای نمرههای مراحل پیشآزموون
و پیگیری t=-1/753 ،df=37 ،p=1/31۰ :است).
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جدول  :4نتایج آزمون « ،»tدر مورد معنیداری تفاوت بین تفاضل میانگینهای نمرههای میزان آگاهی دانشجویان دارای هوش معنوی باال و پایین
گروه آزمایش از مهارتهای زندگی در مراحل پژوهش
شاخصها
وضعیت
هوش
معنوی

مرحله
پیشآزمون

پسآزمون
آزمایش
پیگیری

تعداد
N

میانگین
M

انحراف
استاندارد
SD

سطح

نمره تفاضل
میانگینهای هر مرحله
با مرحله پیشآزمون
D

بار

01

71/77

3/171

-

پایین

31

75/07

0/000

-

بار

01

7۰/3۰

0/717

-3/033

پایین

31

73/31

3/۰13

-0/3۰0

بار

01

07/01

5/011

-5/750

پایین

31

01/33

0/013

-0/۰13

t

-1/3۰1

-1/753

درجات

معنیداری

آزادی
df

(آزمون دو

37

37

دامنه)
P

1/1۰3

1/31۰

P≤1/15
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بوابراین نایجه گرفاه میشود علیرغود ایون کوه دانشوجویان بواهوش معوووی بوار در دو گوروه
آزمایش و کوارل و دانشجویان با هوش معووی پایین در دو گوروه فووق ،از حواظ میوزان آگواهی از
مهارتهای زندگی با هد تفواوت معوویدار دارنود ،اموا بوین میوزان آگواهی از مهوارتهوای زنودگی
دانشجویان با هوش معووی بار و پایین گروه آزمایش ادانشجویانی که تعامل آمووزش مهوارتهوای
زندگی و هوش معووی را تجربه کردهاند) ،تفاوتی وجود نداشاه که این میتواند حواکی از آن باشود
که در این پژوهش تعامل هوش معووی و آموزش مهارتهای زندگی ،اثربخشی معویداری بر بهبود
میزان آگاهی از مهارتهای زندگی دانشجویان نداشاهاند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهموظور بررسی اثربخشی تعاملی آموزش مهوارتهوای زنودگی و هووش معوووی بور
بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی طراحی و اجرا شود .یافاوههوای ایون پوژوهش
نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی تأثیر معوویداری بور بهبوود میوزان آگواهی دانشوجویان از
مهارتهای زندگی دارد .این یافاه هوا بوا ناوایج مطا عوات پژوهشوگرانی نظیور اسومیت و هممواران
ا ،)0115در زمیوه اثر معویداری آموزش مهارتهای زندگی بر تواناییهوای رهبوری و مودیریت در
جوانان؛ اسمیت و همماران ا )0110و بوتوین و همماران ا ،)7۰۰3مبوی بر تأثیر آموزش مهارتهای
زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد؛ یمرز ا )0113در مورد نیش مهارتهای زندگی در تحوول
سا د خود؛ ویچروسمی و همماران ا )7۰۰۰در ارتباط با اثر آموزش مهارتهوای زنودگی در تیویوت
عزتنفس؛ آ برتین و همماران ا ،)0110در خصوص تأثیر آموزش مهوارتهوای زنودگی در کواورل
ممائل و مشمالت ،فعا یت در جهت رسیدن به اهداف ،بهبوود زنودگی خوانوادگی ،تاییور مثبوت در
توانایی تصمیدگیری ،خودپوداشت مثبت ،ممئو یتپذیری ،برنامهریزی برای آیوده و توانوایی تفمور
انایادی؛ ثمری و علیفاز ا ،)7330در خصوص اثربخشی آموزش مهوارتهوای زنودگی بور پوذیرش
اجاماعی؛ کردنولابی و شریفی ا ،)7330در مورد اثر آموزش مهارتهای زندگی بوهویوژه بور مهوارت
خودآگاهی در دانشآموزان؛ میدم و همماران ا ،)73۰3در رابطه با تأثیر آموزش واحدی مهارتهای
زندگی بر میزان آگاهی دانشجویان جدیدا ورود درباره مهارتهای زنودگی و ارتیوای توانموودیهوای
روانی -اجاماعی آنان ،همخوان بوده و در تمامی آنها بر اثر مثبت آمووزش مهوارتهوای زنودگی بور
بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی و بهطور کلی سالمت روانی و رفواه در زنودگی
اشاره شده است .از اینرو ،میتوان نایجه گرفت که آموزش این مهوارتهوا ،کارکردهوای ضوروری و
مورد نیاز برای پیشوگیری از ولووع مشومالت زنودگی ،برخوورد مواسوو بوا ایون مشومالت ،بهبوود
تصمید گیری و غیره را در افراد شمل داده و از این طریق به بهبود ،حف و ارتیاء سالمت روانی آنها
کمک میکوود.
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بعد از احراز تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهوای زنودگی،
اثربخشی تعاملی این عامل با هوش معووی بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زنودگی
مورد مطا عه لرار گرفت .اگرچه ناایج آزمون « »tدر مراحول مخالوف پوژوهش نشوان داد کوه بوین
تفاضل میانگینهای نمرههای میزان آگاهی از مهارتهای زندگی دانشجویان با هوش معووی بار در
دو گروه و همچوین دانشجویان با هوش معووی پایین در دو گروه ،تفاوتهای معویداری مبووی بور
بهبود میزان آگاهی دانشجویان در این مهارتها در گروههای آزمایش وجود دارد .اما ناایج حاصل از
میایمه دانشجویان گروه آزمایش با هوش معووی بار و پوایین بوا هود اگروهوی کوه تعامول هووش
معووی و آموزش مهارتهای زندگی را تجربه کردند) با اسافاده از آزمون « »tحواکی از آن بوود کوه
تعامل هوش معووی و آموزش مهارتهای زندگی بر میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زنودگی
تأثیر معویداری ندارد.
این یافاهها با ناایج مطا عاتی محدودی که در این مورد انجام شده ،مبوی بر تأثیر تعاملی عوامول
فوق در تصمیدگیری و حل درست ممائل زندگی ،هدایت فوردی و اجامواعی افوراد و پیشوگیری از
بروز آسیو بر روابط اجاماعی آنها اپیوار .)0117 ،همخوانی ندارد .بهنظر مویرسود یموی از دریول
ماایرت یافاههای پژوهش حاضر با ناایج پژوهشهای فوق این باشد که شرکت در یک دوره آموزش
در زمیوه مهارتهای زندگی ،جهت افزایش آگاهی دانشجویان در این زمیوه و ایجاد تعامل بین ایون
آگاهی و تواناییهای هوش معووی کافی نبوده و به فرصتها و تمورینهوای بیشواری نیواز دارد .در
والع برنامهی آموزش مهارتهای زندگی باید بهصورت مداخلهای درازمدت انجام شود.
بهرغد وجود برخی محدودیتها در پژوهش حاضر ،نظیر نمونهگیری داوطلبانه ،کد بوودن تعوداد
جلمات آموزش مهارتهای زندگی ا 71جلمه) و نزدیک بودن زمان برگزاری بعیوی از جلموات بوا
اماحانات پایان ترم دانشجویان ،براساس یافاههای آن پیشوهاد میگردد دانشگاهها آمووزشهوایی را
بهطور ممامر در زمیوه مهارت های زنودگی و هووش معوووی در کووار سوایر موواد آموزشوی بورای
دانشجویان فراهد نموده و آنها را تشویق به شرکت در این کوالسهوا نمایوود .مودت زموان آمووزش
مهارتهای زندگی را افزایش داده ادر لا و جلمات بیشار و ساعات تدریس کافی) و آموزشها را با
تمرینهای زیاد در مولعیتهای والعی زندگی توأم نمایود .همچوین براساس یافاههای پژوهش ،بوه
پژوهشگرانی که مایل هماود در این زمیوه فعا یت نمایوود ،توصویه مویشوود بوا توجوه بوه کمبوود
آزمونهای مواسو برای سوجش هوش معووی و مهارتهای زندگی ماواسوو بوا جامعوه و فرهووگ
ایرانی ،آزمونهای مواسبی در این زمیوه ساخاه و هوجاریابی نمایود .همچووین پیشووهاد مویشوود
تأثیر آموزش مؤ فههای هوش معووی بر سالمت روانی افراد نیز بررسی شود.
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