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جامعه آمـاري  . جوانان استان یزد انجام شده است هاي زندگی سطح مهارت یابیارزتحقیق حاضر به منظور 

کـه براسـاس سـالنامه     استان یزد بودندشهرهاي یزد، اردکان و میبد در ساله  29تا  15جوانان  ،این پژوهش

در حجم نمونه بر حسب فرمـول کـوکران در سـه شـهر     . بودنفر 211045، تعداد کل آنها 1395آماري سال 

ابـزار پـژوهش،    واي  اي چندمرحلـه  در ایـن مطالعـه، خوشـه    گیري  وه نمونهیش. ن شدیینفر تع 953 جموعم

نتایج تحقیق حـاکی از آن بـود کـه سـطح     . بود )1389ساعتچی و همکاران، ( یزندگ يها پرسشنامه مهارت

تر از میـانگین  هاي زنـدگی بـاال   ن سطح ابعاد مختلف مهارتیهاي زندگی جوانان استان یزد و همچن مهارت

ـ     مهارت. نظري قرار دارد بـا افـزایش سـطح     و بـاالتر از زنـان بـود    يدار یهاي زندگی مـردان بـه طـور معن

از سـطح بـاالتري از    شـاغالن . کند هاي زندگی در جوانان افزایش پیدا می تحصیالت والدین، سطح مهارت

داري وجـود   اي زنـدگی رابطـه معنـی   ه بین درآمد فرد با سطح مهارت. هاي زندگی برخوردار بودند مهارت

همچنـین  . مشـاهده نشـد  داري  هـاي زنـدگی رابطـه معنـی     ولی بین سطح درآمد خانواده و مهـارت  ،داشت

هاي زندگی بر حسب وضـعیت تاهـل نشـان     داري بین سطح مهارت هاي پژوهش حاضر، تفاوت معنی یافته

زندگی جوانان شـهر یـزد بـاالتر از میـانگین     هاي  در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد سطح مهارت. نداد

ـ ا يهـا  افتـه ی .اما تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیـادي وجـود دارد   ،نظري است ن مطالعـه، ضـرورت   ی

جوانـان را نشـان    یزنـدگ  يهـا  سـطح مهـارت   يارتقـا  يمختلف در راستا يها برنامه يو اجرا يزیر برنامه
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   مقدمه

 با رویارویی در افراد از بسیاري زندگی، هاي در شیوه تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغم علی امروزه

 مشـکالت  و مسـائل  بـا  مواجهه در را آنان امر همین و هستند اساسی و الزم هاي توانایی زندگی فاقد مسائل

باید  اجتماعی و فردي مشکالت بر غلبه ن برايیبنابرا. است نموده پذیر آن آسیب ضیاتمقت و روزمره زندگی

 آمـوزش  ،افـراد  هـاي  توانـایی  بـاال بـردن   هـاي  راه از یکـ ی. بـرد  باال را افراد اجتماعی – روانی هاي توانایی

 یارت زنـدگ ن امروزه موضوع کسب مهیبنابرا .)1387و همکاران،  یعیرف(است  آنان به زندگی هاي مهارت

، 1بهداشـت  یسـازمان جهـان  ( مختلف مورد توجه قرار گرفته است يشمندان و نهادهایمحققان، اند ياز سو

  .)2016، و همکاران  پترسون؛ 2012هوالند،  نیگر؛ 2004

د را فراهم یو رفتار مثبت و مف ينه سازگاریها که زم ییاز توانا يا مجموعه :از عبارت اند یزندگ يها مهارت

رد و بـدون لطمـه   یخود را بپـذ  یت نقش اجتماعیسازند تا که مسئول یها فرد را قادر م یین توانایا .رندآو یم

ـ  یانتظارات و مشکالت روزانه به و ها، گران با خواستیزدن به خود و د بـه شـکل    يفـرد  نیژه در روابـط ب

 کـه  است استوار اصل این بر زندگی هاي برنامه مهارت. )1391، ینیفر و پورحسیخن(د شو رو به رو  يمؤثر

 در شـان  عالیـق  و از خودشـان  بتوانند که دارند نیاز و شوند توانمند دارند حق جوانان نوجوانان و و کودکان

آمـوزش   برنامـه  و هسـتند  متنـوع  و متعـدد  زنـدگی  هاي مهارت. دفاع کنند زندگی سخت هاي موقعیت برابر

 مـورد ) گفـتن  نه(مثالً  مهارت یک تنها دارد و ایانهگر کل نگرشی پیشگیري به نسبت نیز زندگی هاي مهارت

م یهـا داشـته باشـ    بیماري پیشگیري و کنترل به آمار مرکز یاگر نگاه ).1379ا، ین یکاشان( گیرد نمی قرار توجه

 اسـت  شیافـزا  رو بـه  جوانان نیب در اندازند، می خطر به را سالمتی که رفتارهایی م که شیوعیشو یمتوجه م

 اسـت  نیا از یحاک 2013 سال در یجهان بهداشت آمار سازمان ،نیهمچن .)2004 بهداشت، یسازمان جهان(

 و اسـت  شیافـزا  حال در ایدن سال 25ر یز جوانان نیب در خطر پر يرفتارها و ادیاعت ،یمقاربت يها يماریب که

 منتشـر  يآمارها نیدتریجد اساس بر .است شده مشاهده یسن ن گروهیا در دزیا به ابتال موارد از یمین یحت

 يآ اچ به مبتال نفر 250هزار و  22 در مجموع، 1389 ماه يد لیاوا تا کشور در یرسم مجامع يسو شده از

، پیشگیري حوزه متخصصان ها، افتهی این به توجه با. )2011، گاتاب ياحمد( اند شده ییشناسا کشور در يو

ـ ز ،دارندتأکید  یزندگ يها ترده مهارتسبر آموزش گ  آمـوزش  راه از خطـر  معـرض  در قدنـد افـراد  را معتی

 سـازگارانه  و خود مثبت محیط و فرهنگ ،ها انسان سایر با رابطه در چگونه که آموزند می زندگی هاي مهارت
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 متوجـه  مستقیم به گونه و ندارند سوء عوارض که دلیل این به را ها مهارت کنند و پژوهشگران آموزش عمل

 یها در بستر فرهنگـ  سک فاکتوریش رین با افزایبنابرا .کنند توصیه می شود می خطر معرض در فرد مشکالت

ل یتبـد  یبحرانـ  یک مسئله مهم و گـاه یبه  جوانان هاي زندگی سطح مهارت یابیارز ،جامعه ما یو اجتماع

). 1381آقاجـانی،  ( است هاي زندگی، کمک به افراد مهارت اهداف .ق استیازمند مطالعه دقیشده است که ن

  طراحـی   آورنـد، فـراهم مـی  را  یمتفـاوت و  براي جوانـان اطالعـات دقیـق    هاي زندگی مهارت ،لیطور ک به

 آمـوزش و فشـار را   اسـترس، اضـطراب  بـا   راهبردهـاي مقابلـه  سازند،  یم میسررا رفتار  کنترلهاي تکنیک

   ). 2003 ،1کیمز(دهند  یفرد را ارتقا مهاي کالمی و غیرکالمی  مهارتدهند و  یم

ا یآ یول ،اند ج کنکور به خود اختصاص دادهیسال گذشته همواره رتبه اول را در نتا 24زد در یتان جوانان اس

ـ اند؟ آ را هم کسب کرده یزندگ يها ن جوانان، مهارتیا را هـم   یزنـدگ  يهـا  ل، مهـارت یا در کنـار تحصـ  ی

-15هزار جـوان   300بر زد بالغ ی استان چرا که است، ین منفین سؤال از نظر محققیپاسخ به ا اند؟ فراگرفته

ا یـ و  یزنـدگ  يهـا  دهد که در مورد آموزش مهـارت  ینگارندگان نشان م یشواهد تجرب یول ،ساله دارد 29

آن  يایـ ن جوانـان گو یـ ک با این مواجهه نزدیهمچن .شود یانجام نم استاندر  یت چندانیها، فعال ت آنیتقو

. وجـود دارد  ينه خأل جدین زمیاند و در ا انگرفتهاز را فریمورد ن یاجتماع يها ارتهت آنها میاست که اکثر

جوانـان بـه عنـوان قشـر      یسـطح مهـارت زنـدگ    مطالعـه  ،یزندگ يها ت مهارتیبا توجه به اهم، یاز طرف

با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خاص مردم یـزد کـه   ن یعالوه بر ا .است يما ضرورکننده جامعه  نییتع

 .شود ین مطالعه، مضاعف میا انجام ضرورت ا سن جوانی حمایت کنندباعث شده والدین از فرزندان خود ت

بر سه ین مقاین شهرها و همچنیا سهیو مقا یزد هاي استانزندگی جوانان شهر هاي شناسایی سطح مهارت لذا

  .استپژوهش حاضر  یاصل هدف ،یتیجمع يرهایحسب متغ

  اهداف پژوهش

  :رت است ازف پژوهش عبااهدابا در نظر گرفتن مالحظات فوق، 

 ؛یزد هاي استانزندگی در جوانان شهر هاي شناسایی سطح مهارت  

 ؛یزد هاي استاندر جوانان شهرزندگی  هاي شناسایی ابعاد مختلف مهارت  

 یتیجمعبه تفکیک متغیرهاي  زندگی جوانان استان یزد هاي شناسایی مهارت. 

  

 
                                                           
1 Kims 



٤ 
 

  پژوهشنه یشیپ

) 2017(پژوهش محمدزاده و همکاران  .نجام گرفته استا يمتعدد يها پژوهش یزندگ يها نه مهارتیدر زم

هاي زندگی بـر سـالمت هیجـانی، عـزت نفـس و       نشان داد مداخالت روانشناختی مبتنی بر آموزش مهارت

دریافتند که از نظـر  ) 1395(زاده  حسنی و شفیعم .اي در دانشجویان مالیایی مؤثر بوده است هاي مقابله سبک

هـاي فـردي و    هاي خودآگاهی، ارتباط مطلـوب، ارزش  هاي زندگی بر مهارت آموزش درس مهارت ،دبیران

 .هاي شهر تهران مؤثر بـوده اسـت   آموزان دبیرستان گیري دانش خانوادگی، اضطراب، انتخاب هدف و تصمیم

توان ذهنی دریافتند که آموزش  هاي زندگی در بین کودکان کم در بررسی مهارت) 1395(محکی و همکاران 

 يهـا  افتهی .شود ذهنی می هاي زندگی روزمره در کودکان کم توان بازي درمانی موجب بهبود مهارت بر مبتنی 

آموزان پرداختند،  نفس دانش ر آموزش ابراز وجود بر عزتیتأث یکه به بررس) 1395(ا و همکاران یپژوهش ک

ش یافـزا  يطور معنـادار  ش بهیآموزان در گروه آزما نفس دانش ، عزتیزندگ يها نشان داد با آموزش مهارت

ت تعـارض  یریبـا مـد   یارتبـاط  يهـا  رابطـه مهـارت   یکه به بررس) 1395(ج پژوهش کارور ینتا. افته استی

 يت تعارض رابطه مثبـت و معنـادار  یریمد ییگراحلو راهبرد راه یارتباط يرهاین متغیپرداخت، نشان داد ب

 یعنوان عـامل  به یزندگ يها که آموزش مهارت دندیجه رسین نتیابه ) 1394(و همکاران  يریام .وجود دارد

ـ  یاجتماع يعوامل سازگار يمهم در رشد و ارتقا مطـرح اسـت و بـا آمـوزش      یو بهداشت و سالمت روان

 يهـا  افتـه ی .همسران جانبـاز کمـک کـرد    یاجتماع -یروان يها توان به رشد مهارت یم یزندگ يها مهارت

ن در کارکرد خانواده و یوالد یزندگ يها نقش مهارت یسکه با هدف برر) 1394(پژوهش زارع و همکاران 

کـارکرد خـانواده    کننـده ینـ یبشین پیوالد یزندگ يها پرداختند، نشان داد مهارت فرزندان یلیعملکرد تحص

وجـود   یپدران همبسـتگ  یزندگ يها فرزندان و مهارت ین نمرات درسیانگین مین نشان داد بیهمچن .است

 یکه به بررس) 1394(پرتو  یپژوهش يها  افتهی. ندارند يمادران رابطه معنادار یزندگ يها اما با مهارت ،دارد

ـ آموزان پا دانش يورزو جرأت يبر بهبود خودکارآمد یزندگ يها آموزش مهارت یاثربخش اول متوسـطه    هی

  .وجود ندارد یزندگ يها ن سن و مهارتیب يمعنادار  پرداخت، نشان داد رابطه

پژوهش خود در مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهرهاي مشـهد، کرمـان، شـیراز و    در ) 1394(نوري  

در اکثـر شـهرها،   . دار بـود  هاي زندگی فقط در یکی از شهرها معنـی  اصفهان دریافت که اثر آموزش مهارت

رها همچنین در اکثـر شـه  . داري از پسران بیشتر بود هاي زندگی به طور معنی دانش دختران در زمینه مهارت

زنـدگی   يها هاي باالتر دانش بیشتري از مهارت آموزان پایه تر در مقایسه با دانش هاي پایین آموزان پایه دانش
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ـ  یبا هـوش فرهنگـ   یه اجتماعیرابطه سرما یشناخت ل جامعهیکه به تحل) 1393(افشار  يها افتهی .داشتند ن یب

وجـود   یمیرابطه مستق یو هوش فرهنگ یجتماعه این سرمای، نشان داد بپرداختندز یان دانشگاه تبریدانشجو

. ن کرده استییان را تبیپاسخگو یرات هوش فرهنگییاز تغدرصد  23 یه اجتماعین سرمایا عالوه بردارد و 

بـر سـالمت    یزنـدگ  يهـا  ر مهـارت یتأث یکه به بررس) 1391(ان بوگر و همکاران یمیپژوهش رح يها افتهی

 يک راهکار مؤثر بـرا یعنوان  تواند به یم یزندگ يها آموزش مهارت ان پرداختند، نشان دادیدانشجو یعموم

  .ان به کار رودیدانشجو یسالمت عموم يارتقا

هاي زندگی در بین دانشجویان دانشـگاه   در بررسی سطح مهارت) 1391(ولی پور خواجه غیاثی و همکاران 

دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران در  علوم پزشکی مازندران دریافتند که میزان مهارت زندگی در دانشجویان 

هاي مختلـف تفـاوت معنـاداري در ایـن زمینـه       حد متوسط است و بین دانشجویان دختر و پسر و دانشکده

کریمـی، فکـري و سـعیدیان    . هاي زندگی رابطه وجـود نـدارد   چنین بین سن و مهارتمه .مشاهده نگردید

ها کمتر  هاي زندگی تمام مهارت متوسطه از مهارت آموزان دوره میزان برخورداري دانش نشان دادند) 1391(

گیري و پـایین تـرین میـزان     آموزان در مهارت تصمیم باالترین میزان برخورداري دانش. از حد متوسط است

بین میـزان مهـارت تفکـر خـالق و مقابلـه بـا اسـترس        . برخورداري آنان در مهارت تفکر خالق بوده است

هاي مختلف تحصیلی  هاي زندگی در پایه سطح مهارت. عنادار وجود داردآموزان دختر و پسرتفاوت م دانش

  . ها به جز مهارت تفکر خالق تفاوت معنادار وجود داشت در تمام مهارت

-بر کـاهش تعارضـات والـد    یزندگ يها آموزش مهارت یاثربخش یکه به بررس) 1390(و همکاران  ينظر

آن  يها و مؤلفه يفرزند -تعارضات والد ازنظرداد دو گروه  پرداختند، نشان یرستانیآموزان دب دانش يفرزند

 يهـا  افتهی. نشان دادند يبودند، تفاوت معنادار یکیزیف يو پرخاشگر یکالم يکه شامل استدالل، پرخاشگر

 يهـا  و مهارت) نیوالد(ن آموزش بزرگساالن یرابطه ب یکه به بررس) 1390(ا ین يو اسکندر یفیپژوهش حن

 يها ن آموزش بزرگساالن و بهبود مهارتیب درصد 99نان یان پرداختند، نشان داد که با اطمآموز دانش یزندگ

 یاثربخشـ  یبه بررس یپژوهش یط) 1394(ان آذر و همکاران یسپهر. آموزان رابطه وجود ندارد دانش یزندگ

، یلیبر خودپنـداره تحصـ   یعاطف -يرفتار -یبه روش عقالن یو مشاوره گروه یزندگ يها آموزش مهارت

ـ ، انگیلیها نشان داد خودپنداره تحص افتهیآموزان ناموفق پرداختند،  شرفت و سالمت روان دانشیزه پیانگ زه ی

 يها ر مهارتین تأثیاما ب ند،داشت يآموزان پس از هر دو مداخله بهبود معنادار شرفت و سالمت روان دانشیپ

 یزنـدگ  يهـا  و آمـوزش مهـارت   یه گروهوجود ندارد و مشاور يتفاوت معنادار یو مشاوره گروه یزندگ

دریافتنـد کـه   ) 1389(نیـازآذري و همکـاران   . شـوند  یم یآموزان ناموفق تلق مؤثر در کار با دانش يکردیرو
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دانشجویان دختر نسبت بـه دانشـجویان   . هاي زندگی برخوردارند از مهارت دانشجویان دانشگاه آزاد ساري

هاي زندگی دانشجویان دختـر و   بین میانگین مولفه. برخوردارندهاي زندگی بیشتري  پسر دانشگاه از مهارت

هـاي زنـدگی    هـاي مختلـف دانشـگاه از مهـارت     دانشـجویان دانشـکده  . پسر دانشگاه تفـاوت وجـود دارد  

پـژوهش   ،نیهمچن .دار است ها از لحاظ آماري معنی هاي زندگی دانشجویان دانشکده برخوردارند و مهارت

نشـان داد سـطح    "آمـوزان کردسـتان   دانـش  یزندگ يها سطح مهارت"با عنوان ) 1386(و همکاران  یبیغر

کـه بـه   ) 1387(زاده و همکـاران   پژوهش قاسـم  يها افتهی. دختران باالتر از پسران است یزندگ يها مهارت

ـ   يهـا  آموزش مهـارت  یزان اثربخشیم یبررس کـل جانبـازان بـر سـطح       بـه کارکنـان اداره   یبهداشـت روان

 یت زنـدگ یـ فیک یصورت واضـح  از خدمات به يتمندیزان رضایبازان پرداختند، نشان داد مجان يتمندیرضا

رسـانده   ياریـ ن اق مشـکالت مراجعـ  یـ دق ییدهندگان خدمات را در شناسا ش داده و ارائهین را افزایمراجع

بـر   یزنـدگ  يهـا  آموزش مهـارت  یاثربخش یکه به بررس) 1386( يادآوریپژوهش پاشا و  يها افتهی. است

ـ   ین گروه آزمایپرداختند، نشان داد ب ينفس و خودابراز ، عزتیالمت عمومس دار  یش و کنتـرل تفـاوت معن

 یابیـ تیـ و اولو ییکـه بـه شناسـا   ) 1387( ياریو اسفند یواجارگاه، عارف یج پژوهش فتحینتا. وجود دارد

 يهـا  مهـارت ( یزنـدگ  يها گروه مهارت 6  ، نشان داد همهپرداختنداز بزرگساالن یموردن یزندگ يها مهارت

ـ ، ارتباطـات م یسـت یز -ي، فردیشناخت -یذهن و  یخـانوادگ  یمحـل کـار، زنـدگ    يهـا  ، مهـارت يان فـرد ی

ـ اولو نیشـتر یب یسـت یز -يو فـرد  يشهروند يها اند و مهارت شده یابیارز یمهم و اساس) يشهروند ت را ی

ـ تأکیفیت زنـدگی  بري زندگی ها ثیر روانشناختی مهارتأت )2017( 1پژوهش الهادي و همکاراندر . دارند د یی

را رضـایت از زنـدگی آنهـا    و  هاي زندگی به والـدین  آموزش مهارت زین) 2016( 2و همکاران پترسون .شد

نتـایج  . بر ارتباط مؤثر با فرزندانشان اثرگذار بـوده اسـت  دند که یجه رسین نتیقرار دادند و به ا یمورد بررس

آموزشی بـر بهبـود   -هاي روانی هاي زندگی در قالب برنامه ارتنشان داد آموزش مه) 2015( 3تحقیق بولکان

کـه   زمـانی نـد  نشان داد) 2015( و همکاران 4پراسرتچارونسوك. کیفیت زندگی زنان مطلقه مؤثر بوده است

آمـوزان در نظـر    هـاي زنـدگی دانـش    اي را براي افزایش صالحیت معلمان و مهـارت  مدیران مدارس برنامه

 5نتایج تحقیق سیرکاال و کشیور. آموزان به طور چشمگیري افزایش یافت در دانش گرفتند، پیشرفت تحصیلی

                                                           
1 El-اندhadi 
2 Petterson, Gravestijn, Roest 
3 Bolkan 
4 Prasertcharoensk, Somparch,Nigag 
5 Sirkala 
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ـ نهاي زندگی بر سالمت روان بزرگساالن پرداخت  که به بررسی اثربخشی آموزش مهارت )2010( نشـان  ز ی

 و همکـاران  1ونـزل  . مؤثري بـراي توانمندسـازي جوانـان اسـت     هاي زندگی راه بسیار آموزش مهارت ،داد

. پیشـگیري از سوءمصـرف مـواد دارد    توجهی بر ثیر قابلأهاي زندگی ت آموزش مهارت ز معتقدندین )2009(

هاي زندگی هوش هیجانی  نشان داد یکی از متغیرهاي مؤثر بر مهارت) 2005( 2هاي وناتا و همکاران بررسی

  . استهاي زندگی از هوش هیجانی بیشتر  اما اهمیت شخصیت و شناخت در یادگیري مهارت ،است

  پژوهش ينظر یمبان

 آموزش افراد یاجتماع ۔یروان يها ییتوانا شیافزا يبرا که هستند ییها مهارت ،یزندگ يها مهارت از منظور

 سازمان( شود رو روبه یزندگ يها کشمکش و اتیمقتض با مؤثرانه که سازند یم قادر را فرد و شوند یم داده

 يا گسـتره  و شوند یم استخراج روزمره یزندگ يازهاین و اماتالز از ها مهارت نیا). 1377 ،یجهان بهداشت

  .رندیگ یم بر در را یزندگ يها تیفعال از عیوس

 و انـه یگرا کـل  یدگاهیـ د زین یزندگ يها مهارت آموزش برنامه و هستند متنوع و متعدد یزندگ يها مهارت

ـ   يارتقـا  يبرا مداخله روش نیتر میمستق دارد، يریشگیپ به جامع ـ  يهـا  ییتوانـا  و یدگمهـارت زن -یروان

ـ تقو را آنان یاجتماع و یشخص يها ییتوانا و اشخاص يا مقابله منابع که هستند ییها مداخله ،یاجتماع  تی

 و هـا  جانیه با مقابله مسئله، حل ،يریگ می، تصمیهمدل و یآگاه خود خودپنداره، مانند یعوامل بر و کنند یم

 ماننـد  گونـاگون  يها طیمح در که يانتقاد تفکر و خالق تفکر ،یشخص -انیم ارتباط و مراوده زاها، یدگیتن

  ). 1997 ،یجهان بهداشت سازمان( دارند تأکید هستند اجرا قابل مدارس،

یـادگیري    شود، اطالعـاتی اسـت کـه از نحـوه    کار برده میهاي زندگی به مطالبی که در آموزش مهارت  پایه

آید و در واقع مبتنی بر نظریه دست میدیگران و پیامدهاي آن بهرفتار   کودکان و نوجوانان از طریق مشاهده

وي اعتقاد دارد که انسان موجودي اجتماعی است و رفتار او . باشدمی) 1977( 3» بندورا«یادگیري اجتماعی 

اي، نوعی یادگیري شناختی اسـت  از نظر بندورا یادگیري مشاهده. باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود

بندورا معتقد است که بسیاري از رفتارهاي . گیردرآیندهاي توجه، نگهداري، تولید و انگیزش را در برمیکه ف

بهنجار و نابهنجار مانند کمک به دیگران، روابط مؤثر یا کشیدن سیگار، مصرف مـواد و الکـل بـدین طریـق     

                                                           
1 Wenzel, Weichold, Silbrastion 
2 Venata 
1 Bandura  
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. همی در عملکرد افـراد دارد نقش م 1»خودکارآمدي« ،همچنین در نظریه یادگیري اجتماعی. شوندآموخته می

هـاي خـاص داللـت دارد    آمیز تکالیف خـاص در موقعیـت  خودکارآمدي بر توانایی فرد براي انجام موفقیت

هـاي  چنین فرض شده است که این باورها، اعمال انسانی نظیـر انتخـاب هـدف و فعالیـت    ). 1385ادیب، (

نوبـه خـود بـر    دهـد و آن نیـز بـه   قرار مـی  خاص، میزان مقاومت و تالش در برابر مشکالت را تحت تأثیر

  .گذاردیادگیري و عملکرد تحصیلی، سازگاري عاطفی و مدیریت اضطراب و استرس اثر می

هاي زندگی به کودکان و نوجوانان داللـت   نظریه یادگیري بندورا به دو شکل در آموزش و یادگیري مهارت

بنـدورا معتقـد اسـت    . شـود آمـدي مربـوط مـی   هـاي ایـن نظریـه بـه افـزایش خودکار     یکی از داللت. دارد

هاي گوناگون تقویت کرد یا به دلیل عدم توجه به برخی اصـول تربیتـی و   توان به شیوهخودکارآمدي را می

یـادگیري  (دومین داللت نظریه یادگیري اجتماعی بر اساس فرآینـد یـادگیري   . آموزشی آن را تضعیف نمود

هاي آموزشی روش. شودهاي زندگی مربوط می هاي آموزش مهارتاین نظریه به روش. است 2 )ايمشاهده

در یـادگیري بسـیاري از    ،همچون ایفاي نقش و نمایشی که در آنها تأکید بر مشاهده عینی یا تصویري است

  ).1383مرتضوي، (آیند ها به شمار میهاي زندگی مؤثرترین روش مهارت

 يهـا  مهـارت  و خـود  تیریمـد  يهـا  مهارت شامل یزندگ يها مهارت ياجزا ز معتقدندین کانتور ن ویبوتو

 از یآگـاه  مسـأله،  حـل  و يریـ گ میتصـم  قـدرت  شـامل  انفرادي یتیریمد خود يها مهارت. است یاجتماع

 نمـودن  مشـخص  ،یناکام و خشم ،یافسردگ اضطراب، با مقابله آنها، برابر در مقاومت و یاجتماع يرهایتاث

ـ ن یاجتمـاع  يها مهارت. تاس شتنیخو تیتقو و يو خود رهبر  هدف  يهـا  مهـارت  از يگـر ید قسـت  زی

 شیافـزا  و احتـرام  ،یکالم ریغ و یکالم يورز جرات مهارت ،یاجتماع روابط يبرقرار شامل و است یزندگ

 يهـا  مهـارت  ییشناسا در را رشد يها يتئور مهم و یاساس ز نقشین بروکز. است افراد یاجتماع یستگیشا

ـ  ،یاخالقـ  ،یشـناخت  ،یعـاطف  رشد يها يتئور مرور از پس يو. است داده نشان یزندگ  ،یاجتمـاع  ،یروان

ـ نها در و یزنـدگ  مهارت نوع 305 به ،یشغل و یاجتماع -یشناخت  از ارزشـمند  يبنـد  طبقـه  چهـار  بـه  تی

 و اسـت  متفاوت یبزرگسال و ینوجوان ،یکودک نیسن با متناسب کی هر که افتی دست یزندگ يها مهارت

 زیـر  ابعـاد  يدارا یزندگ يها مهارت ،يو يبند طبقه اساس بر. دارد مشاوره امر در يرمؤث اریبس يکاربردها

  :است

 یانسان روابط/ يفرد نیب ارتباط يها مهارت 

                                                           
1 Self Efficacy 
2 Observational 
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 يریگ میتصم/  مسأله حل يها مهارت 

 سالمت حفظ/ یجسمان سالمت يها مهارت 

 یزندگ در هدف/ تیهو رشد يها مهارت  

 ابعاد و ها نهیزم از یکیدر  رییتغ ،نیهمچن. دارد وجود ارتباط گریکدی با یکل طبقات نیا نیب بروکز نظر طبق

بـر   ،نیـ عالوه بـر ا  ).1392 همکاران، و درکه(باشد  داشته یمنف ای مثبت ریتاث گرید يها نهیزم يرو تواند یم

 يهـا  از رسـانه  يریرپـذ یغلـط و تاث  یاجتماع يها ، فشار گروه همساالن از مدلیر اجتماعیه تاثیاساس نظر

  ، برنامـه یکـرد اجتمـاع  یلـذا رو . ن اسـت یمشـکل آفـر   يجـاد رفتارهـا  یار موثر در ایک عامل بسی یگروه

نکه نوجوانان یش از ایتا پ کند و بر آن است  یم یک آموزش اثربخش معرفیرا به عنوان  یزندگ يها مهارت

ـ ا. دینه نمایمقاوم و واکسن فشارها یبا ا ییارویآنها را در رو ،رندیقرار بگ یاجتماع يها بیدر معرض آس ن ی

ـ ی، تمریعملـ  يهـا  ق آمـوزش یاز طر یزندگ يها آموزش مهارت  کند که ارائه برنامه یکرد اشاره میرو و  ین

و  ياحمـد (اسـت   يج رفتـار یامـدها و نتـا  یا ترساندن افـراد از پ یموثرتر از ارائه صرف اطالعات  یمشارکت

  ). 1378، قاسمی

  .گردد یه مئارا ،مطرح شده است هاي زندگی مهارت که در مورد یات مختلفینظر اینک،

انـد و آثـار آنهـا بـه      روانشناسان رشدگرا در دو دهه گذشته تأثیر قابل توجهی در آموزش و پرورش گذاشته

سـلمانیان و همکـاران،   (گیـرد   گیري درباره برنامه درسی مـورد توجـه قـرار مـی     هاي تصمیم منزله راهنمایی

1394 .( 

دیدگاه آن است که رشد و تحول افراد مراحلی مشخص و قطعی دارد و برنامـه ریـزي و    مفهوم اساسی این

هـاي   راهبردهاي آموزشی باید در جهت تسهیل چنین رشد و تحولی طراحـی شـوند بـه خصـوص محـیط     

از نظـر اسـتنتن و همکـاران    ). 1376پارسـا،  (یادگیري نباید باعث توقف و سکون فرد در یک مرحله شوند 

ایـن  . هسـتند ) رشـدگرا (هـاي رشـدي    برنامـه  وهاي زندگی جز هاي درسی مربوط به مهارت امهبرن) 1980(

گیري  هاي ارتباطی، حل مساله و تصمیم هایی چون ارتباط بین فردي، مهارت شامل مهارت بیشترها که  برنامه

بـه نقـل از   (ارد شناسی رشدگرا و دیدگاه برنامه درسی مربوط بـه آن د  باشد، ریشه در روان  و خودآگاهی می

در دیدگاه رشدگرا اعتقاد بر این است که تمامی افراد مراحل مشخصی  توان گفت می ،در واقع). 1383میلر، 

هـاي همـان دوره    گذارنـد و در هـر دوره الزم اسـت بـه فراخـور ویژگـی       را در فرآیند رشد پشت سر مـی 

  . هاي الزمه را کسب کنند مهارت
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فردي،  هاي حل مسئله شناختی در روابط بین معتقدند که آموزش مهارت ینظریه حل مسئله شناختطرفداران 

. شود که آئها بتوانند از رفتارهاي تکانشی خودداري کنند و یـا اینکـه آن را کـاهش دهنـد     به افراد باعث می

ـ  هاي حل مسئله شناختی این است که به افراد آموزش داده می هدف از مهارت ل شود تا بتوانند ابتدا در مقاب

هـا را   حـل  هاي مختلف بپردازند و سپس عواقب و نتایج حاصل از هرکـدام از راه  حل یک مسئله به تولید راه

بینیم که این نظریه نیز در رشد مهارت  بنابراین می. حل را انتخاب نمایند نیز پیدا کنند و بعد از آن بهترین راه

  ). 1389فرمهینی فراهانی و پیداد، (گی است هاي زند حل مسئله دخالت دارد که یکی از ابعاد مهم مهارت

بسـتان بـا   و مبتنی بر ساختن دانش و آگاهی، رشد شناختی فرد از راه بده  یا نظریه 1گرایینظریه ساختندر 

مبتنـی بـر سـاختن     بدین ترتیب روش آموزشی که بر نظریـه . شود سایر افراد و محیط پرورده و گسترده می

ها مفاهیم، اصول، فرضیه(بر فعالیت یادگیرنده در جریان ساختن دانش و آگاهی یادگیري استوار است، باید 

ي ها که هدف آموزش مهارتبه دلیل این). 1380سیف، (شاگرد محور باشد  اصطالح در تأکید بورزد و...) و

مبتنـی  ي دانشجویان براي محیط واقعی زندگی است، لذا بر مبناي نظریه و آموزان زندگی آماده نمودن دانش

هاي واقعـی و طبیعـی زنـدگی    هاي زندگی، به محیط هاي آموزشی مهارتبر ساختن، هرقدر وضعیت محیط

هاي یادگیري با آنچه که در شرایط واقعی پس از آموزش که شـاگردان بـا آن مواجـه    تر باشد و فعالیتشبیه

اهداف برنامـه بیشـتر خواهـد شـد     اندازه امکان دستیابی به همان داشته باشد، به يخواهند شد قرابت بیشتر

  ).1388خسروي و همکاران، (

و  يکـار  و دانـش روش   یانیـ را در ذهن به سه نـوع دانـش ب   يمعرفت بشر ياشکال نگهدار) 1985(ه یگان

ف، یبـه نقـل از سـ   ( هرکـدام متفـاوت اسـت     يادآوریـ کسب و  يها که روش کند یم میتقس یر ذهنیتصاو

هـا را   يهـا و تئـور   میق، تعمـ یحقـا   که همه يبه طور ؛است یعیو تنوع وسدامنه  يدارا یانیدانش ب). 1380

اضـافه   یقبلـ  يایقضـا   د بـه شـبکه  یـ جد  هیک قضیاست که  ید وقتیجد یانیکسب دانش ب. شود یشامل م

ت یـ همچون انتشار فعال یعوامل یانیدانش ب يادآوریدر کسب و  .به وجود می آید يدیشود و دانش جد یم

اگرچـه هـر   . "عمل کـردن  یچگونگ"دانستن :عبارت است از يدانش روش کار. ر استو شرح و بسط موث

 يهـا  از مهـارت  ياریبسـ  يروش کـار   اما جنبـه  ،دارد يروش کار  و هم جنبه یانیدانش ب  هم جنبه یمهارت

ن یتمر يها ياستفاده از استراتژ ،یآموزش يها ر روشین در کنار سایبنابرا. برجسته تر و بارزتر است یزندگ

                                                           
1 Constructivism 
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، یلیاسـماع (ار مـوثر خواهـد بـود    یها بسـ  ن مهارتیمتنوع در آموزش ا يها نمونه يریو بازخورد و به کارگ

1380.(  

 
  

  يمدل نظر

 پژوهش يها هیفرض

 قرار ندارد) باالتر از میانگین نظري(هاي زندگی جوانان در حد مطلوب  سطح مهارت . 

 قرار ندارد) باالتر از میانگین نظري(هاي زندگی جوانان در حد مطلوب  سطح ابعاد مختلف مهارت . 

 هاي زندگی در شهرهاي مورد مطالعه تفاوت وجود دارد بین سطح مهارت . 

 تحصیالت پدر ، وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،میزان تحصیالت( يا نهیزم يرهایمتغ بین

 . زندگی در بین جوانان یزد رابطه وجود داردهاي  سطح مهارت با) درآمد جوانانو  یا همسر

  پژوهششناسی روش 

از نظر ماهیت، کاربردي، از نظر معیار زمان، مقطعی و به لحاظ . روش پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی است

  . معیار وسعت، پهنانگر است

هاي زندگی مهارت
 

میزان تحصیالت
  

جنسیت
  

  وضعیت تأهل

  وضعیت اشتغال
تحصیالت پدر یا 

  همسر

  درآمد جوانان
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که  بودند استان یزد در شهرهاي یزد، اردکان و میبد سال 29تا  15 جوانان یتمام ،جامعه آماري این پژوهش

   .نفر است 211045، تعداد کل آنها 1395براساس سالنامه آماري سال 

آزمـون،   هاي پیش به همین منظور، با استفاده از داده. براي محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد

بـد  یم ،نفـر  384زد یـ شهر  يبراواریانس صفت اصلی محاسبه شد و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 

. اي بـود  اي چندمرحلـه  خوشـه  ،در این مطالعـه  گیري  روش نمونه .دین گردیینفر تع 246نفر و اردکان  323

ـ ا. استان گرفته شد يزیر ت و برنامهیریها از سازمان مد خوشه ـ بـر توز  یهـا مبتنـ   ن خوشـه ی ت در یـ ع جمعی

هـایی تقسـیم شـد و پـس از انتخـاب       به همین منظور، شهرهاي مزبور به خوشه .مزبور بوده است يشهرها

انتخـاب و مـورد مطالعـه قـرار      ،هاي مورد نظـر  ها در خوشه ، نمونهیبه صورت تصادف ها خوشه از يتعداد

   .گرفتند

  هاي زندگی پرسشنامه مهارت

. اسـتفاده شـده اسـت   ) 1389سـاعتچی و همکـاران،   (هـاي زنـدگی    در این پژوهش از پرسشـنامه مهـارت   

ـ ا. دهدخرده مقیاس را تشکیل می 19و  استسوال  144زندگی شامل  هاي پرسشنامه مهارت خـرده   19ن ی

از نقـاط ضـعف و قـوت     یآگـاه  از جمله سوال( سوال 11ل ماش یمهارت خودآگاه: از عبارت انداس یمق

از جمله سوال داشـتن اهـداف کوتـاه مـدت در     ( سوال 10شامل  ی، مهارت داشتن هدف در زندگ)شیخو

، )گـران یمله سوال درك احساسـات د جاز ( سوال10شامل  یمربوط به ارتباطات انسان يها ، مهارت)یزندگ

، )هـا، نژادهـا و مـذاهب گونـاگون     احترام به افراد، دیدگاه از جمله سوال( سوال 11شامل  ين فردیروابط ب

و  ، بهداشـت )ها تیدرست موقع یابیبر اساس ارز يریم گیه تصمیاز جمله گو(سوال  7شامل  يریگ میتصم

شـامل   ی، بهداشت و سالمت جسـمان )جانات خودیه شناخت هیاز جمله گو( سوال 9شامل  یسالمت روان

نشـان دادن   از جملـه سـوال  ( سـوال  5شـامل   ، مهارت در حل مساله)از جمله سوال کنترل وزن( سوال 12

از جملـه  ( سـوال  5شامل  ي، مهارت مشارکت و همکار)آگاهی نسبت به بیماري مسري و پیشگیري از آنها

سـوال   5امل ، مهارت تفکر خالق شـ )آگاهی از چگونگی تفکر واضح و حل مساله در شرایط بحرانیسوال 

 8شامل  ي، مهارت تفکر انتقاد)ید در برخورد با مشکالت زندگیجد يراه حل ها ییاز جمله سوال شناسا(

ـ از جمله گو( سوال 9امل ش يفرد يت های، نشان دادن مسئول)ق بودن در تفکریاز جمله سوال دق( سوال ه ی

از جملـه سـوال در مـرود    ( سـوال  4شـامل  شـماره   يو تساو ي، مهارت درك اصول آزاد)استدالل ییتوانا

 ياز جمله احترام به تساو( سوال 5شامل  بهبودبخش منافع يها تیشرکت در فعال ،)به نظم و قانون يبندیپا
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، )از جملـه شـرکت در انتخابـات   (سـوال   5امل شـ  یاجتمـاع  ي، نشان دادن رفتارها)افراد یو حقوق اساس

 يا حرفـه  يهـا  ت، مهـار )تیـ مربوط به امن يها یسوال آگاه از جمله( سوال 5شدن شامل  یجهانشهروند 

از ( سـوال  5شامل  یمنیت نکات ای، مهارت مربوط به رعا)صلح ياز جمله سوال تالش برا(سوال  3شامل 

از جملـه  ( سوال 5شامل اطالعات  يو نحوه گردآور )گونگونا] هاي حرفه[شناخت مشاغل و حرف جمله 

بدین ترتیـب هـر قـدر    . است) اي گزینه 5(این پرسشنامه داراي طیف لیکرت   .)اطالعات ینحوه سازمانده

سـاعتچی و  (هاي زندگیِ اکتسـابی وي، بیشـتر اسـت     نمره فرد به سوي باالترین میزان گرایش یابد، مهارت

 اعتبـار  سـنجش  منظـور  بـه  ) 1389و همکـاران،   یاز ساعتچ نقل به (قیاسی پژوهش در). 1389همکاران، 

 کرونباخ، آلفاي روش از استفاده با پژوهش، ينمونه ها از نفر  30روي بر مقدماتی اجراي از پس پرسشنامه،

 بـه  1383 و 1381 هـاي  سال در پرسشنامه این همچنین، .محاسبه شد ییایضریب پا عنوان به 97/0 ضریب

 95/0 و 93/0 کرونبـاخ  آلفاي ضریب آن براي و گرفته قرار بررسی مورد یوسفی و فريوسیله بهار به ترتیب

مطلـوبی   سنجی روان هاي ویژگی واجد مذکور پرسشنامه که است آن معرف ضرایب نیا. است گزارش شده

 يو صـفدر  يدر پژوهش قالونـد  ،نیهمچن). 1389؛ یعیها و رف یواصل، نارنج يارمحمدیبه نقل از (است 

  .محاسبه شده است 92/0ن ابزار یا ییایپا) 1394(

به منظور بررسی پایـایی  . قابلیت اعتماد پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است  براي محاسبه

سـه شـهر یـزد،     ک ازیدر هر  مورد نظر را  پرسشنامه) نفر 90در سه شهر مجموعاً ( نفر  30، ابتدا  پرسشنامه

بررسی . ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد SPSSسپس با استفاده از نرم افزار . و میبد تکمیل کردنداردکان 

مقـدار آلفـا   . طیف هر بخش، همبستگی باالیی داشتند هاي همکه گزاره دهاي پرسشنامه نشان دا گویهپایایی 

ست آمد کـه نشـانگر پایـایی    د 786/0و براي نمونه یزد  845/0، براي نمونه اردکان 879/0براي نمونه میبد 

  . بسیار مناسب پرسشنامه است

  قیتحق يها سازه ییایمحاسبه پا :1جدول 

  کرونباخ يآلفا  هاي زندگی ابعاد مهارت  کرونباخ يآلفا  هاي زندگی ابعاد مهارت

  694/0 تفکر انتقادي  840/0 درك اصول آزادي عدالت و تساوي

  777/0 هدف در زندگیمهارت داشتن   769/0 بهداشت و سالمت جسمانی

  700/0 گیري تصمیم  769/0 نشان دادن رفتارهاي اجتماعی

  743/0 هاي رعایت و بکارگیري ایمنی مهارت  850/0 هاي بهبودبخش منافع شرکت در فعالیت

  794/0 فردي روابط بین  885/0 هاي حرفه اي مهارت

  682/0 بهداشت و سالمت روانی  769/0 شهروند جهانی شدن
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  718/0 مهارت در حل مساله  714/0 )خالقیت(کر خالق مهارت تف

  685/0 مهارت مشارکت و همکاري  773/0 هاي فردي نشان دادن مسولیت

  789/0 نحوه گردآوري اطالعات  690/0 مهارت خودآگاهی

      754/0 هاي مربوط به ارتباطات انسانی مهارت

  

ها در دو سطح توصیفی و استنباطی  داده. تفاده شداس 22 نسخه SPSS افزار آماري از نرم ها دادهتحلیل  يبرا

هاي توصیفی همـراه بـا نمـودار و در سـطح      در سطح توصیفی از جداول توزیع فروانی و آماره. تحلیل شد

  .اي، اسپیرمن، تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد تمونه هاي تی تک استنباطی از آزمون

  یندگز يها مهارتابعاد  ينظر فیتعر: 2جدول 

  يف نظریتعر  ابعاد  ریمتغ

ت
مهار

 
ها

 ي
دگ

زن
ی

  

  

  مهارت خودآگاهی

هاي هر  ها وکاستی ها، مهارت ها، هیجانات، توانایی ها، آرا، عقاید، اندیشه خودآگاهی شناخت نگرش

مهارت خودآگاهی، توانایی شناخت از نقاط ضعف و قوت  ،به عبارتی دیگر. فرد از خود است

بینانه از خود است تا حقوق فردي، اجتماعی و   ها و تصویر واقع ها، نیازها، رغبت خواسته

پاسخ » من کیستم؟«با کسب این مهارت به این سئوال اساسی که. هاي خود را بهتر بشناسیم مسئولیت

  ). 1389فرمهینی فراهانی و پیداد، ( گوییم می

مهارت داشتن 

  هدف در زندگی

مدت و بلندمدت، ترسیم یک جدول  اف کوتاهآگاهی از نکات قوت و ضعف خویش، تعیین اهد 

  ). 1385، و همکاران مقدم... (زمانی جهت رسیدن به اهداف، آگاهی از احساسات و عواطف خود و

مربوط به  مهارت

  یارتباط انسان

... باحثات و مذاکرات اجتماعی وابراز وجود، گوش کردن مؤثر، توانایی نه گفتن، جرأت داشتن در م

  .)1384کلینکه (

  فرديارتباطات بین

همکاري با دیگران، دوست یابی و نگهداري آنان، همدلی با دیگران، توانایی انجام مکالمه چهره به 

فردي  تواند به هنگام ناتوانی در حل تعارضات بین ها و کسانی که می چهره با دیگران، آگاهی از مکان

  ).1385ادیب، (... کمک بگیرد و

مهارت 

  گیري تصمیم

قبل از  و نندهاي پرخطر را شناسایی ک کند تا موقعیتهایی است که به افراد کمک می از مهارت یکی

پور ولی( و تصمیم درست بگیرند و سالمت خود را تضمین کنند بشناسندهر اقدامی پیامدهاي آن را 

  ).1391، همکارانو

بهداشت و سالمت 

  جسمی و روانی

هاي سالمتی، رعایت مسائل بهداشتی،  ورزشی و دیگر مقیاس آگاهی از رژیم مناسب غذایی، تمرینات

هاي اولیه،  هاي مسري، آشنایی با نحوه استفاده از جعبه کمک نشان دادن آگاهی نسبت به بیماري

توانایی خواندن برچسب داروها به گونه درست، داشتن خواب کافی، کنترل فشارهاي روحی، مقابله 

  .)1384کلینکه، ... (فقدان، پیري و کست،با آسیب و ضربه روحی، تنهایی، ش

  مهارت حل مسئله
، شناسایی راه )حرکت گام به گام(تشخیص شقوق مختلف مسئله، استفاده از مراحل حل مسئله  

  ). 1385 ادیب،... (هاي گوناگون هنگام مواجهه با مسئله و حل

ها و تشابهات  د در گروه، ارزش گذاري به تفاوتهاي گروهی، تولید انواع عقای تسهیل مؤثر فعالیت مشارکت و 
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هاي خود به دیگران،  هاي گروهی، آموختن مهارت بین اعضاي گروه، داشتن نقش فعال در فعالیت  همکاري

هاي افراد و ارزش قائل شدن براي آن، برخوردار بودن از روحیه جمعی و گروهی، در  درك تفاوت

کردن و همکاري کردن با دیگران از روي شفقت  ها، کمک نظر گرفتن تفاوت فرهنگی و نژادي گروه

  )1999، 1جانسون و جانسون(و دلسوزي 

  

مهارت تفکر 

  خالق

مهارت تفکر خالق، قدرت کشف و تولید اندیشه . آموزیم فکر کردن مهارتی است که از کودکی می

وادث ناگوار کند در مواجهه با ح مهارت تفکر خالق به ما کمک می. آورد جدید را براي ما فراهم می

در . تفکر خالق نوع دیگر دیدن است. چگونه احساسات منفی خود را به احساسات مثبت تبدیل کنیم

بلکه یک فرصت براي کشف  ،آید حساب نمی گاه مشکل یک عامل مزاحم به این تفکر هیچ

ی و فرمیهنی فراهان(شود که تاکنون کسی به آن توجه نکرده است  هاي نو و بدیع تلقی می حل راه

  ). 1389پیداد، 

مهارت تفکر 

  انتقادي

تفکر نقادانه نوعی دیگر از . آمیز مندانه یا شکایت نه گله ،منظور از تفکر انتقادي، تفکر تیزبینانه است

ابتدا درمورد  .کنیمنسادگی قبول یا رد  آموزد تا هر چیزي را به کسب این مهارت به ما می. تفکر است

که از تفکر نقادانه برخوردارند، کسانی. کنیم، سپس بپذیریم یا رد کنیمآن موضوع سئوال و استدالل 

شوند، چراکه همواره با سئوال  نمی...ها و افراد و راحتی جذب گروهخورند و به فریب دیگران را نمی

  ). 1389فرمهینی فراهانی و پیداد، (اندیشند  کردن به عاقبت کار می

  هاي ایمنی مهارت

، تشخیص به موقع بوي گاز هنگام نشت، انجام ...ن پلیس، آمبوالنس، آتش نشانی ودانستن شماره تلف 

ها با نفت و  پاك کردن لکه...کشیدن سیگار در رختخواب یا پمپ بنزین و(ندادن رفتارهاي خطرناك 

  .)1385ب، یاد( بنزین در اماکن دربسته

  مهارت شهروندي
ی، احترام به رأي اکثریت، فهم و قدردانی از هاي عمومی و اجتماع درك عدالت شرکت در فعالیت 

  ).1385 ،ادیب... (اجتماعی وتعامل فرهنگی، آشنایی با حقوق بشر، نشان دادن رفتارهاي صحیح 

مهارت شغلی و 

  اي حرفه

هاي موجود، طرح ریزي براي انتخاب شغل، نشان دادن عادات  داشتن ایده منطقی درباره انواع شغل 

  ). 1384کلینکه، ... (یی پر کردن یک فرم استخدام استاندارد وصحیح حرفه اي، توانا

 استفاده از

تکنولوژي 

ارتباطات و 

  )ITC(اطالعات 

ها، آشنایی با چگونگی استفاده از تلفن  آشنایی با نحوه گردآوري اطالعات و جستجو در وب سایت 

مایکروویو، یکی خانه مثل ، پرینتر، آگاهی فنی در مورد لوازم الکترVCDهمراه، دستگاه ویدئو و 

  ). 1385ادیب، ... (کولر و

مهارت نشان دادن 

  یاجتماع يرفتارها

هنگام  هاي خود را ابراز و به  ها، نیازها و هیجان تواند نظرها، عقاید، خواسته ها فرد می با این مهارت

اي درك آموزد بر کسب این مهارت به ما می. نیاز از دیگران درخواست کمک و راهنمایی کند

موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش دهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهاي 

طرف مقابل نیز احساس رضایت کند  ،هاي خود دست آوردن خواسته خود آگاه کنیم تا ضمن به 

  ). 1389فرمیهنی فراهانی و پیداد، (

                                                           
1 Johnson & Johnson 
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مهارت شرکت در 

که  ییها تیفعال

بهبود  رامنافع 

  بخشند یم

ص بودجه مانند دانستن یو تخص یمثل اعتماد داشتن به خود، مهارت حسابرس ییمهارت خوداتکا 

سالم به  یمهارت سبک زندگ. دیر متوسط خریاز مقاد یو آگاه یه شخصیمفهوم بودجه و سرما

 یسالمت م يکه منجر به ارتقا است ییها تیوانجام فعال يماریدن و بیاز صدمه د يریمنظور جلوگ

  )1389داد، یو پ یهنیفرم( شود

مهارت درك 

، ياصول آزاد

  يعدالت و تساو

هاي عمومی و اجتماعی، احترام به رأي اکثریت، فهم و قدردانی از  درك عدالت شرکت در فعالیت 

تعامل فرهنگی، آشنایی با حقوق بشر، نشان دادن رفتارهاي صحیح اجتماعی نشان دادن رفتارهاي 

آگاهی از  ،ن قانونی حق رأي، آگاهی از موارد شکستن قانون، احترام به عموماجتماعی، آگاهی از س

توان انجام داد و  در چه دوره سنی چه کاري را می(نحوه و مکان رأي دادن، درك مفهوم سن قانونی 

... درك پیامدهاي ضامن شدن براي افراد، امضاي یک قرارداد یا اجاره نامه و) چه کاري را نمی توان

  ).1385ب، یاد( ل مختلفئاز حکم و قوانین دادگاه درباره مساآگاهی 

مهارت نحوه 

 يگردآور

  اطالعات

هاي مختلف  ها، تکمیل کردن فرم توانایی خواندن، نوشتن، حساب کردن، توانایی خواندن نقشه  

 آشنایی با نحوه توانایی به کار گرفتن دانش و اطالعات در یک موقعیت جدید و... بانکی، قبوض و

جستجو  یو چگونگ یاطالعات يها گاهیاستفاده از پا ها، گردآوري اطالعات و جستجو در وب سایت

  ).1385 ب؛یاد( یاطالعات يانه هایدر پا

  

  پژوهش يها افتهی

  يفرد يها یژگیان بر حسب ویپاسخگو یع فراوانیتوز: 3جدول 

 درصد یفراوان گروه  ریمتغ

  

 جنس

  9/46  447 مرد

  1/53  506 زن

 یت تاهلوضع

  0/63  600 مجرد

  2/35  335 متأهل

  3/1  12  سایر

  6/0  6  بدون پاسخ

  وضعیت اشتغال
  7/72  693 غیرشاغل

  3/27  260 شاغل

  درآمد ماهیانه

  1/72  687 صفر

  3/16  155 هزار تومان 500کمتر از 

  5/5  52  میلیون تومان1هزار تا  500

  3/3  31  میلیون تومان 5/1تا  1

  8/0  8  میلیون تومان 2تا  5/1

  8/0  8  میلیون تومان 5/2تا  2

  6/0  6  میلیون تومان 5/2بیشتر از 
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  6/0  6  بدون پاسخ

  میزان تحصیالت

  9/8  85  تر راهنمایی و پایین

  9/48  466  دبیرستان و دیپلم

  5/6  62  فوق دیپلم

  9/23  228  لیسانس

  9/9  94  فوق لیسانس و باالتر

  9/1  18  بدون پاسخ

  

 63. دهنـد  درصد را زنـان تشـکیل مـی    1/53درصد از پاسخگویان تحقیق را مردان و  9/46طبق جدول باال 

هـا   درصـد افـراد داراي سـایر وضـعیت     6/0درصد افراد متأهل و  2/35درصد از پاسخگویان تحقیق مجرد، 

تشـکیل   شـاغالن ا درصـد ر  3/27درصد از پاسخگویان تحقیق را افراد غیرشاغل و  7/72 ،نیهمچن. هستند

درصد آنها درآمدي کمتر  3/16گونه درآمدي نیستند،  درصد از پاسخگویان تحقیق داراي هیچ 1/72. دهند  می

 8/0میلیـون تومـان،    5/1تـا   1درصد بین  3/3میلیون تومان،  1تا  500درصد بین  5/5تومان دارند،  500از 

میلیون تومان  2درصد نیز بیش از  6/0میلیون و  5/2 تا 2درصد بین  8/0میلیون تومان،  2تا  5/1درصد بین 

تـر هسـتند،    راهنمایی و پایین درصد از کل پاسخگویان تحقیق داراي تحصیالت 9/8. اند در ماه درآمد داشته

درصد لیسانس و  9/23درصد داراي فوق دیپلم،  5/6درصد آنها تحصیالت دبیرستانی و دیپلم دارند،  9/48

  . درصد پاسخگویان نیز داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر هستند 9/9

  .قرار ندارند) يظرن نیانگیباالتر از م(جوانان در حد مطلوب  یزندگ يها سطح مهارت: ه اولیفرض

با توجه به اینکه . اي استفاده شده استنمونههاي زندگی جوانان از آزمون تی تک براي بررسی سطح مهارت

  .در نظر گرفته شد 3گیري شد، میانگین نظري  اندازه) 5تا  1(نمرات در قالب طیف لیکرت 

  زندگی جوانانهاي  براي سنجش سطح مهارت 1اينمونهخروجی آزمون تی تک: 4 جدول

  2میانگین  جمعیت مورد مطالعه
  3انحراف معیار

  3معیار
t 4داري سطح معنی  

  001/0  776/17  565/0  33/3  کل

  001/0  656/11  559/0  34/3  یزد  شهر

                                                           
1 One Sample T- Test 
2 Mean 
3 Standard Deviation 
4 Significance Level (Sig.) 
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  001/0  921/9  571/0  32/3  میبد

  001/0  036/9  569/0  33/3  اردکان

  

بـه  ) x=  33/3(ین نمونه مورد مطالعـه  هاي زندگی جوانان در ب دهد میانگین سطح مهارتنشان میها  افتهی

هـاي   توان گفت در مجموع، سـطح مهـارت  بنابراین می). P> 001/0(بوده است  3داري بیشتر از طور معنی

تأییـد   کیـ شماره  زندگی جوانان در جامعه آماري این تحقیق بیشتر از متوسط مورد نظر است و لذا فرضیه

سه شهر مورد مطالعه نیز باالتر از حد به تفکیک هاي زندگی در بین جوانان  سطح مهارت میانگین .شود نمی

  .متوسط مورد نظر بوده است، اگر چه تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادي مانده است

ـ تر از مباال(جوانان در حد مطلوب  یزندگ يها سطح ابعاد مختلف مهارت: ه دومیفرض ) ين نظـر یانگی

  .قرار ندارد

بـا  . اي استفاده شده استنمونههاي زندگی جوانان از آزمون تی تک راي بررسی سطح ابعاد مختلف مهارتب

  .در نظر گرفته شد 3گیري شد، میانگین نظري  اندازه) 5تا  1(توجه به اینکه نمرات در قالب طیف لیکرت 

  هاي زندگی جوانان اي براي سنجش سطح ابعاد مختلف مهارتنمونهخروجی آزمون تی تک :5 جدول

 
  داري سطح معنی t  انحراف معیار  میانگین  هاي زندگی ابعاد مهارت

  001/0  314/20  840/0  55/3 درك اصول آزادي عدالت و تساوي

  001/0  840/21  700/0  50/3 بهداشت و سالمت جسمانی

  001/0  310/19  794/0  50/3 نشان دادن رفتارهاي اجتماعی

  001/0  700/21  694/0  49/3 فردي روابط بین

  001/0  555/15  885/0  45/3 هاي حرفه اي مهارت

  001/0  467/17  769/0  44/3 شهروند جهانی شدن

  001/0  763/14  850/0  41/3 )خالقیت(مهارت تفکر خالق 

  001/0  977/14  773/0  38/3 هاي فردي نشان دادن مسولیت

  001/0  378/13  618/0  35/3 مهارت خودآگاهی

  001/0  465/14  692/0  32/3 به ارتباطات انسانی هاي مربوط مهارت

  001/0  783/10  769/0  27/3 نحوه گردآوري اطالعات

  001/0  199/12  685/0  27/3 تفکر انتقادي

  001/0  016/10  690/0  22/3 مهارت داشتن هدف در زندگی

  001/0  107/9  714/0  21/3 گیري تصمیم
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  001/0  772/6  953/0  21/3 هاي رعایت و بکارگیري ایمنی مهارت

  001/0  153/8  789/0  21/3 هاي بهبودبخش منافع شرکت در فعالیت

  001/0  142/9  644/0  19/3 بهداشت و سالمت روانی

  001/0  283/6  769/0  16/3 مهارت در حل مساله

  001/0  333/5  777/0  13/3 مهارت مشارکت و همکاري

 00/3(ندگی جوانان در بین نمونه مـورد مطالعـه   هاي ز میانگین سطح ابعاد مختلف مهارت ،طبق جدول باال

>x (بوده است  3داري بیشتر از به طور معنی)001/0 <P .(توان گفت در مجموع، سطح ابعـاد   بنابراین می

هاي زندگی جوانان در جامعه آماري این تحقیق بیشتر از متوسـط مـورد نظـر اسـت و لـذا       مختلف مهارت

هاي زندگی در بین جوانان مورد مطالعه  میانگین سطح ابعاد مختلف مهارت. شود مینتأیید ه دو شمار فرضیه

میانگین بعد درك اصول آزادي عدالت و تساوي بـا   ،در این میان. باالتر از حد متوسط مورد نظر بوده است

  . باالترین میانگین بدست آمده بوده است 55/3مقدار 

  مورد مطالعه تفاوت وجود دارد يدر شهرها یزندگ ياه ن سطح مهارتیب :ه سومیفرض

اسـتفاده  انس یـ ل واریتحلاز آزمون  مورد مطالعه يدر شهرها هاي زندگی جوانان براي بررسی سطح مهارت

  . شده است

  هاي زندگی در شهرهاي مورد مطالعه خروجی آزمون تحلیل واریانس براي آزمون تفاوت سطح مهارت :6جدول 

  داري سطح معنی  F  میانگین  ادتعد  شهرها  متغیر

  هاي زندگی سطح مهارت

  34/3  376  یزد

  32/3  317  میبد  917/0  086/0

  33/3  241  اردکان

  

هاي زنـدگی بـر    داري بین سطح مهارت شود که تفاوت معنی با توجه به اطالعات جدول فوق، مشخص می

هـاي زنـدگی در شـهرهاي     این بین سطح مهارتبنابر). P<05/0( حسب شهرهاي مورد مطالعه وجود ندارد

   .مورد مطالعه تفاوت وجود دارد

ت اشـتغال،  یت تأهـل، وضـع  یت، وضعیالت، جنسیزان تحصیم( يا نهیزم يرهاین متغیب :ه چهارمیفرض

زد رابطه وجـود  ین جوانان یدر ب یزندگ يها با سطح مهارت) ا همسر و درآمد جوانانیالت پدر یتحص

  .دارد
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داري  و سـطح معنـی   086/0ضریب همبستگی اسپیرمن برابـر   ،شود مالحظه میر یزکه در جدول گونه همان

در مـورد کـل جامعـه     ، تنهااین فرضیه. دار است ولی معنی ،یعنی این رابطه ضعیف ؛شده است 009/0برابر 

آمـده   چرا که ضـریب بـه دسـت    ،آماري مورد تایید بوده است که به دلیل بزرگ بودن نمونه رخ داده است

بـه عنـوان نمونـه جداگانـه بررسـی       مطالعههریک از شهرهاي مورد  وقتیاما . بسیار ضعیف است) 086/0(

  ). P< 05/0(دار نبوده است  هاي زندگی معنی در هیچ کدام رابطه تحصیالت و سطح مهارت ،نددش

  هاي زندگی مهارتخروجی ضریب همبستگی اسپیرمن براي آزمون رابطه بین میزان تحصیالت و سطح  :7جدول 

  داري سطح معنی ضریب اسپیرمن  جمعیت مورد مطالعه

  009/0  086/0  کل

  شهر

  113/0  082/0  یزد

  084/0  098/0  میبد

  221/0  080/0  اردکان

  

 هاي زندگی بر حسب جنسیت خروجی آزمون تی براي مقایسه میانگین سطح مهارت :8جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره تی  یارانحراف مع  میانگین  گروه  جمعیت مورد مطالعه

  کل
 508/0  37/3  مرد

018/2 932 044/0 
 609/0  29/3  زن

  شهر

  یزد
 486/0  34/3  مرد

131/0  351/224 896/0 
 624/0  33/3  زن

  میبد
 523/0  40/3  مرد

249/2 315 025/0 
 600/0  25/3  زن

  اردکان
 527/0  3/38  مرد

186/1 239 237/0 
 599/0  3/29  زن

  

هـاي زنـدگی در گـروه زنـان و      دهد که بین سطح مهـارت  خروجی این آزمون نشان میبر طبق جدول باال 

هاي زندگی در بین  میانگین سطح مهارت ،به عبارت دیگر). P> 05/0(داري وجود دارد مردان، تفاوت معنی

این . گی بر حسب جنسیت تفاوت وجود داردهاي زند بین سطح مهارت ،بنابراین. باالتر از زنان است مردان

دار بـوده اسـت    تفاوت میانگین در بین شهرهاي مورد مطالعه، تنها در خصـوص میبـد داراي تفـاوت معنـی    

)05/0 <P (هاي زندگی در بین مردان باالتر از زنان شده است و در آن شهر نیز میانگین سطح مهارت .  

 هاي زندگی بر حسب وضعیت تأهل نگین سطح مهارتخروجی آزمون تی براي مقایسه میا: 9جدول 
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  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره تی  انحراف معیار  میانگین  گروه  جمعیت مورد مطالعه

  کل
 533/0  32/3  مجرد

672/0- 914 502/0 
 585/0  35/3  متأهل

  شهر

  یزد
 508/0  30/3  مجرد

515/1-  366 131/0 
 614/0  39/3  متأهل

  میبد
 547/0  34/3  مجرد

549/0 309 583/0 
 567/0  30/3  متأهل

  اردکان
 553/0  33/3  مجرد

019/0- 235 985/0 
 561/0  33/3  متأهل

داري  هاي زندگی در افراد مجرد و متأهـل، تفـاوت معنـی    بین سطح مهارت ،بر اساس اطالعات جدول فوق

هاي زندگی بر حسب  بین سطح مهارتآن است که بر  یکه مبن يا بنابراین فرضیه. )P< 05/0(1وجود ندارد

ها، به تفکیـک شـهرهاي    این تفاوت میانگین در بین گروه. شود وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد، تأیید نمی

  . دار نبوده است مورد مطالعه نیز معنی

 هاي زندگی بر حسب وضعیت اشتغال خروجی آزمون تی براي مقایسه میانگین سطح مهارت :10جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره تی  انحراف معیار  میانگین  گروه  معیت مورد مطالعهج

  کل
 564/0  30/3  غیرشاغل

206/2- 932 028/0 
 562/0  40/3  شاغل

  شهر

  یزد
 555/0  32/3  غیرشاغل

721/0-  374 471/0 
 565/0  36/3  شاغل

  میبد
 571/0  29/3  غیرشاغل

238/1- 315 068/0 
 557/0  44/3  شاغل

 570/0  30/3  غیرشاغل  اردکان
724/1- 239 155/0 

 562/0  40/3  شاغل

و افـراد غیرشـاغل،    شـاغالن هاي زنـدگی در گـروه    دهد که بین سطح مهارت خروجی این آزمون نشان می

اد هاي زنـدگی در بـین افـر    میانگین سطح مهارت ،به عبارت دیگر).P>05/0( داري وجود دارد تفاوت معنی

تر مشخص شد این تفاوت میانگین در بین افـراد   اما در یک بررسی جزئی. است شاغالنشاغل باالتر از غیر

  ).P< 05/0( دار نبوده است به تفکیک شهرهاي مورد مطالعه معنی

  هاي زندگی خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن براي آزمون رابطه بین میزان درآمد و سطح مهارت :11جدول 

                                                           
هاي  قط گروه، ف6براي آزمون فرضیه ) نفر 12(داراي فراوانی پایینی بودند ) ... و ، بیوهمطلقه(هاي تأهل  با توجه به اینکه تعداد افراد با سایر وضعیت 1

  .مجرد و متأهل با هم مقایسه شده است
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  داري سطح معنی ضریب اسپیرمن  مطالعهجمعیت مورد 

  025/0  074/0  کل

  شهر

  564/0  030/0  یزد

  057/0  107/0  میبد

  108/0  104/0  اردکان

  

داري  و سـطح معنـی   074/0شود ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  گونه که در جدول فوق مالحظه میهمان

ییـد  تأرضیه در مورد کل جامعه آمـاري مـورد   این ف. دار است یعنی این رابطه معنی ؛شده است 025/0برابر 

ند در هـیچ کـدام   دبه عنوان نمونه جداگانه بررسـی شـ   مطالعههریک از شهرهاي مورد  وقتیاما . بوده است

ـ  ).P< 05/0( بـود ندار  هاي زندگی معنی و سطح مهارت زان درآمدیمرابطه  ـ دار شـدن ا  یمعن ب در ین ضـر ی

  .نمونه بوده استل بزرگ بودن حجم ی، به دليجامعه آمار

  يریگ جهیبحث و نت

 يرهـا یسه آن بر حسب متغیو مقا زندگی جوانان شهر یزد هاي سطح مهارتشناسایی ن پژوهش به منظور یا

هـاي توصـیفی    با استناد به یافته. نفر از جوانان مورد مطالعه قرار گرفتند 953و در آن  انجام گرفت یتیجمع

  :است زیرها به ترتیب به شرح  مقیاس میانگین نمره افراد در هریک از خوده

، نشـان دادن رفتارهـاي   )50/3( ، بهداشت و سـالمت جسـمانی  )55/3( درك اصول آزادي عدالت و تساوي

  ،)44/3( ، شـهروند جهـانی شـدن   )45/3( اي هاي حرفه ، مهارت)49/3( فردي ، مهارت بین)50/3( اجتماعی

، )35/3( ، مهــارت خودآگــاهی)38/3( ي فــرديهــا ، نشــان دادن مســئولیت)41/3( مهــارت تفکــر خــالق

، مهارت داشـتن هـدف   )27/3( ي گردآوري اطالعات ، نحوه)32/3( هاي مربوط به ارتباطات انسانی مهارت

، )21/3( ، مهـارت رعایـت و بـه کـارگیري نکـات ایمنـی      )21/3( مهارت تصمیم گیري  ،)22/3( در زندگی

 ، مهارت در حـل مسـئله  )19/3( بهداشت و سالمت روانی ،)21/3( هاي بهبودبخش منابع شرکت در فعالیت

  ).13/3( و مهارت مشارکت و همکاري) 16/3(

 ینـه مهـارت زنـدگ   یدر زم يدیـ ران با معضـالت جد یاند که جامعه ا مختلف نشان داده يها یهر چند بررس

اندازنـد،   مـی  طـر خ بـه  را سالمتی که رفتارهایی چون شیوع يناگوار يامدهایتواند پ یر است که میگ بانیگر

در  .به همراه داشته باشـد جوانان  نیب در خطر پر يرفتارها و ادیاعت ،زدیا به ، ابتالیمقاربت يها يماریش بیافزا

ط یها و شـرا  تیدر موقع ،گردند یم یمجهز به مهارت زندگافراد  ین امر است که وقتیا يایط گویشرا ،واقع
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ن شـکل  یخود دارنـد و بـه کارآمـدتر    يها و عملکردها یی، تواناها تیاز موقع یمثبت یابیارز یناگوار اجتماع

 یپرسشـ  ،قرار دارد یتیجوانان در چه وضع یسطح مهارت زندگنکه یا یابیارزن یبنابرا. کنند یممکن عمل م

  .ردیموشکافانه قرار بگ یابید مورد ارزیتأمل و تفکر دارد و با یبس ياست که جا

هـاي   هاي زندگی جوانان اسـتان یـزد و سـطح ابعـاد مهـارت      مهارت نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سطح

ست، اما نتایج همسو) 1392(زاده و همکارانزندگی باالتر از میانگین نظري قرار دارد که با پژوهش اسماعیل

هـاي   که بـه بررسـی سـطح مهـارت    ) 1391(هاي کریمی، فکري، سعیدیان هاي پژوهش حاضر با یافته یافته

زیرا نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد      ،زان دوره متوسطه شهر تکاب پرداختند همسو نیستآموزندگی دانش

هاي پژوهش  با یافته ،همچنین .تر از میانگین نظري قرار دارد آموزان پایین هاي زندگی در دانش سطح مهارت

یان دانشگاه هاي زندگی در بین دانشجو که به بررسی سطح مهارت) 1391(غیاثی و همکاران  پور خواجه ولی

هاي پژوهش آنها نشـان داد کـه میـزان مهـارت      ، زیرا یافتهخوانی نداردعلوم پزشکی مازندران پرداختند هم

  . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد متوسط است زندگی در

هاي زندگی برحسب جنسـیت تفـاوت وجـود     همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سطح مهارت

هاي محسنی هاي زندگی در مردان بیشتر از زنان است که این نتیجه با پژوهش رد و میانگین سطح مهارتدا

اما  ،همسو بود) 2013(و و همکاراناندیرانگ و) 1385(ادیب ؛  )1395( ا و همکارانکی ؛)1395( دهزاو شفیع

ی بر بهبود خودکارآمـدي و  هاي زندگ که به بررسی اثربخشی آموزش مهارت) 1394(با نتایج پژوهش پرتو 

و نشـان داد رابطـه معنـاداري بـین سـن و سـطح        -ي اول متوسطه پرداخـت  آموزان پایه ورزي دانش جرأت

که به بررسی سطح ) 1389(غیاثی و همکاران  پور خواجه طور ولی همین و -هاي زندگی وجود ندارد مهارت

ت  بین سطح مهـار  ندنشان داد و -ند پرداخت هاي زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مهارت

سطح "با عنوان ) 1386(غریبی و همکاران  و پژوهش -معناداري وجود ندارد  هاي زندگی و جنسیت رابطه

هـاي زنـدگی در دختـران     ت سطح مهار ندکه نشان داد  -"آموزان استان کردستان هاي زندگی دانش مهارت

 . همسو نبود  -باالتر است

هاي زندگی جوانان رابطه وجود دارد  این پژوهش نشان داد بین تحصیالت والدین و سطح مهارتهاي یافته

هاي هاي زندگی در جوانان افزدوه شده است که با یافته و با افزایش سطح تحصیالت والدین، سطح مهارت

توان ایـن   همچنین می .همسو بوده است) 1390( و همکاران نظريو  )1394( و همکاران هاي زارعپژوهش

بخصوص نوجوانـان   -در این نظریه اعتقاد بر این است که افراد . نفوذ اجتماعی تبیین کرد  نتیجه را با نظریه

ممکن است تحت فشـار گـروه همسـاالن دسـت بـه رفتارهـاي مخـرب، ضـد اجتمـاعی و یـا            -و جوانان
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فرزندانشان آگاه نیستند و حتی خودآسیب رسان دست بزنند که در بسیاري از موارد والدین از این اقدامات 

بـا افـزایش سـواد و بـه تبـع آن آگـاهی       . راه درست برخورد با این مسئله را بلد نیستند ،اگر هم آگاه شوند

توانند رفتارهاي جرأتمندانه به فرزندشان آموزش دهند و مـوارد   ها بهتر می آن ،والدین از معضالت اجتماعی

بـا پـژوهش   ایـن نتـایج   اما . به موقع و به صورت مؤثر مداخله کنندخطر را در مورد فرزندشان شناسایی و 

هـا   همسو نبود، زیـرا نتـایج ایـن پـژوهش    ) 2009(دراك  و )1389(فر کیانی ،)1390(نیا  حنیفی و اسکندري

  . ي معناداري وجود ندارد هاي زندگی والدین رابطهت  نشان دادند که بین تحصیالت والدین و سطح مهار

هـا نشـان داد کـه سـطح     هـاي زنـدگی یافتـه    ورد رابطه بین وضعیت اشتغال و سـطح مهـارت  درم ،همچنین

هـاي   از سـطح بـاالیی از مهـارت    شـاغالن هاي زندگی بین افراد شاغل و غیرشاغل متفاوت است و  مهارت

 و زادهو قاسـم ) 1391( همکارانهاي رحیمیان بوگر و هاي پژوهشزندگی برخوردارند که این نتیجه با یافته

هاي زنـدگی   هاي آنان نیز نشان داد که سطح مهارت همسو بوده است، زیرا نتایج پژوهش) 1387( همکاران

هـاي   به این دلیل کـه بـا مسـائل و دغدغـه     شاغالنتوان اینگونه استنباط کرد که  می. باالتر است شاغالندر 

  . هاي باالتري دارند مهارت، آنها بیشتر از افراد غیرشاغل است  شوند و سطح تجربه مختلفی روبرو می

با دیدگاه . توان به خوبی تبیین کرد حل مسئله شناختی و یادگیري اجتماعی می  نتایج را با توجه به نظریهاین 

کند تا بتوانند در جریان اشتغال و  توان تحلیل کرد که تجربه به افراد کمک می حل مسئله شناختی اینگونه می

ایـن  واقـب  ع بـه  ،هاي مختلفی در نظربگیرند د بگیرند براي هر مسئله راه حلرویارویی با مسائل مختلف یا

تـوان اینطـور    از دیدگاه یادگیري اجتمـاعی مـی  . بهترین راه را انتخاب کنند نهایتدر ها بیاندیشند و  حل راه

ري از ی درست را از طریـق الگـوبردا  اجتماع ارتباطات و مؤثر ارتباط ،تحلیل کرد که افراد شاغل حل مسئله

  . کنند ها استفاده می گیرند و در موارد مشابه از این مهارت همکاران یاد می

هاي زندگی در جوانـان پرداختـه    طور در این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح تحصیالت و مهارتهمین

، )1395(هـاي پـژوهش کـارور    هـاي پـژوهش  شد و نتایج نشانگر رابطه بین این دو متغیر بود که بـا یافتـه  

هاواك و   و) 1387( و همکاران واجارگاه ، فتحی)1386(، پاشا و یادآوري )1394(سپهریان آذر و سعادتمند 

هـوش هیجـانی     ها را بـا توجـه بـه نظریـه     هاي این پژوهش توان یافته می. همسو بوده است )2012(اوگور 

دهنـد ظرفیـت روانشـناختی     ادامـه مـی   که تحصیالت خود را در سطح عـالی  افراديکه اینگونه تحلیل کرد 

هـا را پشـت    شوند و الزم است این چالش هاي مختلفی روبرو می زیرا در این مسیر با چالش ،باالتري دارند

نفـس،   بـه  مسئله، اعتماد ، حلهایی مانند خودآگاهی سر بگذارند وبراي غلبه بر این موانع الزم است مهارت
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توان استنباط کرد کـه بـا    لذا می .آمیز را کسب کنند لمتهمزیستی مسا حتیهاي ارتباطی و  مهارت، يهمکار

  . رود هاي زندگی هم باالتر می مهارت ، سطحافزایش سطح تحصیالت

بـین درآمـد فـرد بـا سـطح       دیگري که در این پژوهش مورد بررسـی قـرار گرفـت، بررسـی رابطـه      فرضیه

کـه  ) 1393(ارد و با پژوهش افشار هاي زندگی بود که مشخص شد بین این دو متغیر رابطه وجود د مهارت

این نتیجه . همسو بوده است ،به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی در دانشجویان پرداخت

 کـه  اش در مورد نیازها به این موضوع پرداختـه  مازلو در نظریه. نیازهاي مازلو تبیین کرد  توان با نظریه را می

ند اتو که این نیازها برآورده شوند انسان می ین سطح نیازها هستند و تنها زمانیتر نیازهاي مربوط به بقا پایین

 پـول یکـی از  . یازهاي اجتماعی و خودشکوفایی بپردازد، احترام، نبه تیازهاي سطح باالتر مثل عشق و تعلق

تواند به نیازهاي  میفرد ن ،که این نیاز به اندازه کافی برآورده نشود ست و زمانیهاي نیاز به بقا ترین جلوه مهم

هـاي پـژوهش آنهـا     زیرا یافته ،مغایر است) 2012(هاواك و اوگور پژوهش نتایج با اما . سطح باالتر بپردازد

  . هاي زندگی افراد نشان نداد رابطه معناداري بین درآمد و سطح مهارت

د، در ایـن پـژوهش   هاي زندگی رابطه وجـود دار  همچنین این فرضیه که بین سطح درآمد خانواده و مهارت

نشان داد سطح درآمد خانواده و محـل زنـدگی    که )1390( و همکاران تأیید نشد و با پژوهش جهان ملکی

شان نسبت اما کارایی آنها تحت تأثیر میزان آگاهی ،هاي زندگی آنها ارتباط ندارد دانشجویان با سطح مهارت

اما با پژوهش کـامران   .همسو بود )1393(افشار هاي پژوهش  هاي زندگی است و همچنین با یافته به مهارت

زیرا نتـایج   ،همسو نیست "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سالمت روان"با عنوان ) 1388(و ارشادي 

این نتیجه را نیز . پژوهش آنها نشان داد رابطه معناداري بین سالمت روان و سطح درآمد خانواده وجود دارد

اش در مورد نیازها به ایـن موضـوع پرداختـه کـه      مازلو در نظریه. هاي مازلو تبیین کردنیاز  توان با نظریه می

تواند  که این نیازها برآورده شوند انسان می ترین سطح نیازها هستند و تنها زمانی نیازهاي مربوط به بقا پایین

پـول یکـی از   . بپردازد یازهاي اجتماعی و خودشکوفایی، احترام، نبه نیازهاي سطح باالتر مثل عشق و تعلق

تواند به نیازهاي  که این نیاز به اندازه کافی برآورده نشود فرد نمیست و زمانیي نیاز به بقاها ترین جلوه مهم

توان انتظـار داشـت کـه بـه      ست نمیگیر نیازهاي اولیه مربوط به بقاکه خانواده در زمانی. سطح باالتر بپردازد

 . نیازهاي سطح باالتر توجه کند

  .هاي زندگی نشان نداد و سطح مهارتهاي پژوهش حاضر رابطه معناداري را بین وضعیت تاهل  افتهی

از بـه  یـ مطلـوب ن  ی، جهت زندگ)جوانان(ق بازگشت و گفت که افراد ین تحقیه ایتوان به هدف اول یحال م

بـا وجـود    .ا کنندفیشرفت خود و جامعه ایدر پ یق بتوانند سهمین طریجانبه دارند تا از ا کسب مهارت همه
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ـ افـراد و ن  ینیزان خوشبیجوانان در جامعه ما، هنوز م یموجود در امر آموزش و آمادگ يها یکاست یتمام ز ی

امـا   .است یدر سطح قابل قبول) ژه خانواده خودیبه و(شان  رامونیآنها از پ یافتیدر یزندگ يها زان مهارتیم

 يارتقـا  يشهروندان را بدانند و در راستا يهمه صبور نیآن است که قدر ا یان دولتیان و مجریفه متولیوظ

مراحل  يها ازمند آن هستند که با بحرانیرا جوانان ما نیز ،جوانان اقدامات الزم را انجام دهند یمهارت زندگ

ـ با ،نیـ عالوه بـر ا . داشته باشند یفعال یوه زندگیآشنا گردند تا بتوانند ش یمختلف زندگ بـه جوانـان بـه    د ی

لـه کننـد و آنهـا را بـه عنـوان      بن شـکل مقا یبـه بهتـر   زا بالقوه تـنش  يدادهایم که با رویوزش دهآم يا گونه

م تا در برابـر مشـکالت تفکـر    یاموزیبه جوانان ب دین بایهمچن .ندینما یابیتحت کنترل خود ارز يدادهایرو

د و بـه  دتر گـر  ن آسانشایبرا یها در زندگ ير باشند تا حل دشواریپذ رند و انعطافیخالق خود را به کار بگ

  .را داشته باشند یشاد و آرام  یها زندگ ن مهارتیا يرین به کارگیواسطه ا

 پیشنهادها

  :شود ه میئارا زیرهاي زندگی جوانان، پیشنهادات  براي ارتقاي سطح مهارت

 اداره کل ورزش و جوانان بـا دانشـگاه جهـت تعریـف و عملیـاتی کـردن        بین نامه همکاري عقد تفاهم

هاي مربوط به ازدواج و زندگی زناشویی،  هاي زندگی نظیر مهارت هاي آموزشی در زمینه مهارت مهبرنا

  ؛...مندانه، حل مسأله، نه گفتن و  ارتباط موثر و بدون خشونت و رفتارهاي جرأت

   ت، همکـاري و خـودکنترلی در   مشـارک  هـاي  افزایش مسابقات ورزشی گروهی جهت تقویـت مهـارت

منـدي، خودآگـاهی و    هاي جرأت هاي انفرادي براي تقویت مهارت سابقات ورزشم برگزاري جوانان و

 ؛آوري تاب

 ؛آوري مندي، خودآگاهی و تاب هاي جرأت هاي انفرادي براي تقویت مهارت برگزاري مسابقات ورزش 

 همکاري و مشارکت، حل مسئله و تشـخیص نیازهـاي   اي مدون براي تقویت سه مهارت  برنامه طراحی

هـایی ماننـد دنبـال     برنامـه  آنها در موارد یاد شـده؛ ترین نمره  پایین جوانان یزدي با توجه به براي روانی

هـاي خودشناسـی مثـل شـناخت      هـا، آمـوزش مهـارت    ها و دانشگاه کردن اهداف گروهی در دبیرستان

هیجانات و نامگذاري صحیح آنها، آموزش چگونگی پذیرش و کنار آمـدن بـا ایـن هیجانـات و رفتـار      

در لحظه و در زمینه حل مسئله شناسایی دقیق مشکل و بررسی راهکارهاي موجـود و انتخـاب    صحیح

  ). آگاهی و تنظیم هیجان هاي آموزش کنترل خشم، ذهن استفاده از بسته(بهترین راه حل 
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The present study is to evaluate the life skills among the youth in Yazd 
province. The statistical population included all the youth in Yazd, Ardakan and 
Meybod cities aged ١٥ to ٢٩ years old in ٢٠١٦ that the total number was 
٢١١٠٤٥. The sample size, based on the Cochran formula, was ٩٥٣ in the three 
cities. The sampling method applied in this study was multi-stage cluster. The 
research’s instrument was life skills inventory (Saatchi et al., ١٣٨٩). The 
findings of the research indicated that the level of life skills and the level of 
different aspects of life skills among the youth in Yazd were higher than the 
theoretical average amount. It was shown that men's life skills were 



٣٤ 
 

significantly higher than women's, with the increase in the level of the education 
of parents, the level of life skills in young people increase and employees had a 
higher level of life skills. There was a significant relationship between the 
individuals' income and their life skills level, but there was not a significant 
relationship between the family's income and the life skills. Also, the findings 
of the present study did not show a significant difference between the level of 
life skills in terms of marital status. The results of this study indicated that the 
level of life skills among the youth in Yazd is higher than the theoretical mean, 
but there is a long way to reach the desired level. Findings of this study indicate 
the necessity of planning and implementing different programs in order to 
improve youth’s life skills. 
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