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  1394 پاییز/  سوم، شماره  پنجم سال/  16گاه اسالمی در دانش فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2015 (Fall) 16 , Vol. 5 , No.3 

  
  پذیري تحلیل رابطۀ بین مهارت زندگی و مسئولیت

   دانشجویان دانشگاه کاشان
  ١ حمید رحیمی

  چکیده
. دانشـگاه بـود   دانشـجویان  پذیري مسئولیت میزان با گیهاي زند رابطۀ بین مهارت هدف تحقیق حاضر، تحلیل :هدف
  همبسـتگی بـوده، جامعـۀ آمـاري آن، کلیـۀ      -روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر اجـرا، توصـیفی   :روش

نفـر بـود کـه بـا اسـتفاده از فرمـول حجـم نمونـۀ          7132شـامل   1393-94دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 
ابزار گردآوري اطالعات تحقیق، دو پرسشنامۀ اسـتاندارد  . نفر به دست آمد 237اي،  تصادفی طبقهکوکران و به روش 

اي لیکرت در شش مؤلفه بود که  بر اساس مقیاس پنج درجه» پذیري مسئولیت«و پرسشنامۀ استاندارد » مهارت زندگی«
طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي مهـارت  روایی هر دو به صورت محتوایی توسط کارشناسان، تأیید و پایایی آنها از 

ضریب همبستگی (ها در سطح آمار استنباطی  تجزیه و تحلیل داده. برآورد شد 91/0پذیري،  و مسئولیت86/0زندگی، 
میانگین هر یک  :ها یافته. انجام گرفت. اس.اس.پی.افزار آماري اس با استفاده از نرم) پیرسون، رگرسیون و آزمون تی

مهـارت زنـدگی و   بـین  . پـذیري در دانشـجویان، بـاالتر از حـد متوسـط بـود       مهارت زندگی و مسـئولیت هاي  از مؤلفه
قابلیـت  مهـارت زنـدگی   رگرسـیون نشـان داد    ضـریب . وجـود دارد  و معنـادار  رابطۀ مثبت پذیري مسئولیتهاي  مؤلفه
پذیري دانشجویان، بر حسب  لیتهاي زندگی و مسئو همچنین بین مهارت. دانشجویان را دارد پذیري مسئولیتبینی  پیش

جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسـب رشـتۀ تحصـیلی و سـال ورود معنـادار      
 را خـود  و اجتمـاعی  فردي نقش هاي مسئولیت سازد می قادر را آموزش مهارت زندگی، فرد :گیري نتیجه. است

  .شکل اثربخشی پاسخ دهد به را زانهرو مسائل و انتظارات نیازها، و بپذیرد
 

  .پذیري، دانشجویان، دانشگاه مهارت زندگی، مسئولیت :واژگان کلیدي

                                                
 20/03/94:  ؛ تصویب نهایی 19/09/93: دریافت مقاله. 

  /031-55912727: نمابر/ کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی: آدرس/ دکتراي مدیریت آموزشی؛ استادیار دانشگاه کاشان. 1
Email: dr.hamid.rahimi@gmail.com 
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308  16در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  مقدمه) الف
نظامهاي آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف اهداف و کارکردهاي متفاوتی را مورد توجه 

تربیت  برايریزي نهادهاي آموزشی  یکی از این کارکردها که بیانگر تالش و برنامه. دهند و تأکید قرار می
، اقدام در مسیر ایجاد، آموزش رشد قابلیتها و مهارتهاي استیادگیرندگان خود  اجتماعی و شهروندي

ذاتاً  يتردیدي نیست که انسان به عنوان موجود. در میان مخاطبان و مشتریان خود است پذیري مسئولیت
لذا مجبور است براي  یست؛قادر به رفع نیازهاي خود ن به تنهایی ،اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی

ضرورت دارد که الزامات و مقتضیات  ،رو از این. )1386 ستوده،(انجام امور مختلف خود به دیگران پناه آورد
، تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عمالً در روابط و مناسبات اجتماعی خود به کار گیرد

ارتباط مؤثر برقرار کند و در پذیرش اطالعات متنوع، منفعل نباشد، بلکه  هاو بتواند با آن اسدبشن را دیگران
برخورداري از چنین . ترتیب، نیاز به توانایی به کارگیري مؤثر دانش را دارد به این. آنها را ارزیابی کند

  .مهارتهایی مستلزم آموزش، یادگیري و به کارگیري مؤثر مهارتهاي زندگی است

آموزش مهارتهاي  جهت در تالش که کرد تأکید نکته این به توان می گفته، پیش مطالب به توجه با
نقش  و دانشجویان جمله از افراد متوازن و متعادل شخصیت پرورش و رشد در پذیري، مسئولیت زندگی و

  .است توجهی قابل اهمیت داراي آنان آموزشی و درسی عملکرد ارتقاي بهبود در آن
  

  بانی نظريم) ب
  هاي زندگی مهارت. 1

 را و مفید مثبت رفتار و سازگاري يها زمینه که است ییها از تواناییاي  مجموعه زندگی هاي مهارت

ارتقا و سطح ارتباط، افزایش  منظور به اند که مهارتهایی زندگی مهارتهاي. )21: 1387طارمیان، (آورند می فراهم
. )1382ادیب، (شوند مییادگیري درك خود و کار در گروه، استفاده  ، ارتباط با دیگران،گیري قدرت تصمیم

 فردي گفته کند مهارت زندگی به گروه بزرگی از مهارتهاي روانی، اجتماعی و میان می بیان )2003(فیونیس
 برقرار ارتباط مؤثر طور کنند، به اتخاذ آگاهی با را تصمیماتشان تا کند افراد کمک به تواند می که شود می

. باشند داشته و بارآور سالم زندگی و دهند گسترش را خود شخصی مدیریت واي  مقابله مهارتهاي کنند،
 افزایش را کارامد و مثبت رفتار سازگاري، قدرت که ستها توانایی ازاي  زندگی، مجموعه مهارتهاي

 نقش به مربوط يبدون صدمه زدن به خود یا دیگران، مسئولیتها شود می قادر نتیجه، شخص در. دهد می
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  309  پذیري دانشجویان دانشگاه تحلیل رابطۀ بین مهارت زندگی و مسئولیت

در . )2004 1من، پیت(رو شود شکل مؤثر روبه به زندگی روزمرة چالشها و مشکالت با و بپذیرد را خود اجتماعی
مسئولیت برتري و شایستگی فردي خویش را  ،هدف نهایی مهارتهاي زندگی این است که افراد ؛واقع

باال، سالمت روانی، خود شکوفایی و  این شایستگی فردي شامل احساس کفایت و شایستگی سطح. بپذیرند
  .که موضوع تحقیق حاضر است باشد پذیرش مسئولیت فردي می

، ادتفکر نقّ، تفکر خالق، حل مسئله، گیري تصمیممهارت  10مهارتهاي زندگی را در  )2008(2یانکا
ها بله با هیجانمقا، همدلی کردن، خودآگاهی، ایجاد و حفظ روابط بین فردي، توانایی برقراري ارتباط مؤثر

عالوه بر این، مهارت ابراز وجود، وقار و متانت و مهارت  )2009(3کومار. کند خالصه می مقابله با استرسو 
  .کند آرامش را نیز به مهارتهاي زندگی اضافه می

 حاضر عصر وهشگرانپژ رکا حاصل ،ستر امشهو ندگی»مهارتهاي ز« به نچهگفتنی است که آ
 یثدحاا و کریم آنقر صخصو در به ،لهیا تعالیم يال البه در این مهارتهااز  ريبسیا بلکه ،نیست

 سرلوحۀ، )ع(علیامام  از» من عرف نفسه فقد عرف ربه« رمشهو رتعبا. ستا هشد نبیا )ع(معصومین
به . معناستبی »شناسیدخو« ونبدزندگی،  رتهايمها و ستا مؤثر و بمطلو ندگیز یک از مندي هبهر

 به را دخو ديجوو ارزشهاي ش ونگر دانش، زدمیسا درقا را ادفرا ،ندگیز يرتهامها ؛یگرعبارت د
 دیجاا و کامیدشا و بیداشا جهت در ديجوو يهاونیر از کنند و بتوانند تبدیل عینیواقعی و  هاي ناییاتو
 و نشد بهتر سمت به شتندابر مگا و دنبو سِحساا یعنی ینا .ندگیر هبهر انیگرد و دخو ايبر مثبت ندگیز

  )1387ن، میارطا(.جتماعیا و ديفر آسیبهاي جهت کاهش شدن در نمنداتو

  پذیري مسئولیت. 2

 و دانشگاهیان میان در عالقه افزایش گویا اما نیست؛ جدیدي موضوع پذیري مسئولیت
 تازه دارد، زیست محیط و جامعه اقتصاد، براي که منفعتهایی خاطر به اجتماعی، مسئولیت به اندرکاران دست

 دادن انجام به بودن موظف معناي به لغوي نظر از پذیري مسئولیت اصطالح. )2007 4هندرسون،(است یدجد و
 انجام به شخص بودن موظف و متعهد مفهوم به مسئولیت نیز حقوقی عام معناي در. باشد می )1345 معین،(امري

  )49: 1386شهیدي، (.است عملی ترك یا

 انجام فرد یک توسط باید که نیست تکلیفی یا وظیفه صرفاً يپذیر مسئولیت ،)2004(5فروم دیدگاه از
بر  در و شده برانگیخته فرد، خود توسط که است حالت و احساس نوعی بیانگر بر عکس، بلکه گیرد؛

                                                
1. Pitman 
2. Yankah 
3. Kumar 
4. Henderson 
5. Fromm 
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 -واتانابه و ناکامورا .است پنهان یا آشکار صورت به دیگران نیازهاي به نسبت فرد واکنش و پاسخ دارندة
 دموکراتیک جامعۀ و دموکراسی ایدة بر که رو آن از يپذیر مسئولیت کنند می تأکید زنی )2006(1مورائوکا

 به احترام و نوعدوستی آن، اصلی کانون و محور اصوالً و است واالیی ارزش داراي گذارد، می تأثیر
 جامعه به را افراد که است اي پدیده ي،پذیر مسئولیت که معتقدند هم )1994(همکاران و 2شلنکر. است دیگران

 )2007(3مرگلر .دارد همراه به انسانی جامعۀ براي را اجتماعی کنترل و فرد براي را خودکنترلی داده، پیوند
 و اراده با فردي، رفتار و تفکر، احساسات به دادن نظم توانایی معناي در پذیري مسئولیت که معتقد بود

 از .است همراه آن اجتماعی و فردي دهايپیام اصلی پاسخگوي و مسئول عنوان به خود انتخابگري قدرت
 که است فعالیتهایی همۀ مطلوب انجام براي فرد درونی تعهد و الزام پذیري، مسئولیت ،)1989(4سرتو دیدگاه

 انجام و پذیرش با مفهوم این لذا. است فرد هر درونی واقعیتهاي از گرفته نشئت و شده گذاشته او عهده به
  .همراه است فردي عالیق و استعدادها ها، توانایی سطح با سبمتنا وظیفه، یا مسئولیت یک

 کار برابر در بودن پاسخگو و کاري یا امر گرفتن عهده بر معناي به را پذیري مسئولیت )1378(فرمهینی
 پذیري، مسئولیت از خود عملیاتی تعریف در )1387(زاده طالب همچنین. داند می شده گرفته برعهده وظیفۀ یا

 مقررات، عمل،رعایت نتیجۀ پذیرش محیط، و از خود مراقبت :چون مواردي شامل مهارت اینمعتقد است 
 عین در. است) آن اتمام و تمرکز و کار و تکالیف سر وقت انجام(محوله وظایف و تکالیف دادن انجام
 حوله،م مسئولیتهاي و وظایف انجام و پذیري مسئولیت مهارت که کنند می تأکید مذکور نظران صاحب حال،

. باشد داشته وجود همدلی آن در که است آمیز موفقیت زمانی همکاري این و است افراد با همکاري مستلزم
  .است فرد در وجود ابراز مهارت بیانگر سطحی، هر در مسئولیت انجام عالوه، به

 صشخ و بوده شهروندي ابعاد ترین مهم از یکی پذیري مسئولیت ،)1388(عزیزيو  ایزدي دیدگاه از
 را خود دیدگاههاي سایرین، حقوق به احترام با و خود نفس عزّت اساس بر که است کسی پذیر مسئولیت

 ابعاد همچنین مذکور، نظران صاحب. پذیرد را می تصمیماتش و اعمال پیامدهاي نهایت، در و کرده ارزیابی
 اجتماعی مسئولیتهاي انواع از دفر اطالعاتی دامنۀ رشد(شناختی بعد سه قالب در را اجتماعی پذیري مسئولیت

 عواطف و نگرش انگیزه، ایجاد(عاطفی ،)مسئولیتها این پیرامون تفکر و تحلیل و عقالنی مهارتهاي اعتالي و
 با توأم اجتماعی وظایف مطلوب ایفاي توانایی(عملکردي و) اجتماعی مسئولیتهاي انواع به نسبت مثبت

  .دهند می قرار بحث مورد و مطرح) فرادا سایر به احترام و کمک همراهی، همکاري،

                                                
1. Nakamura & Watanabe-Muraoka 
2. Schlenker 
3. Mergler 
4. Cereto 
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هایی است که در دین مبین اسالم بر آن تأکید  پذیري یکی از موضوعات و مؤلفه همچنین مسئولیت
برعهده گرفتن مسئولیت رفتار و اعمال خویش، مسئول بودن در قبال خود و جامعه : شود؛ از جمله بسیار می

همچنین باید گفت انسان اشرف مخلوقات است و براي رسیدن . که داراي بار ارزشی و اخالقی است... و 
به جایگاهی که استحقاق آن را دارد، باید مسئولیتهایی را که خداوند در اختیار وي نهاده است، بشناسد و 

  .بعد از آشنایی با حقوق و مسئولیتها، از طریق عمل، کمر به همت آن ببندد

تکلیف، : پذیري با واژگانی چون المی، مسئولیت و مسئولیتدارد، در معارف اس بیان می )1391(آذرمهر
بدان که خداي عزّوجلّ را بر تو حقوقی است : فرمایند می) ع(امام سجاد. حقوق، وظیفه و تعهد مالزم است
زند و هر آرامشی که داشته باشی یا در هر حالی که باشی یا در هر منزلی  که در هر جنبشی که از تو سر می

یا در هر عضوي که بگردانی یا در هر ابزاري که در آن تصرّف کنی، آن حقوق اطراف تو را  که فرود آیی
ترین حقّ خداي تبارك و تعالی همان است که براي خویش بر تو واجب کرده؛  بزرگ. فرا گرفته است

) ع(امام سجاد :کند که وي در توضیح حدیث مذکور تأکید می. تهمه حقوق اس ۀهمان حقّی که ریش
حقوقی  :دنفرمای بلکه می ،د تو بر گردن دیگران حقّی داري که آنها باید در مورد تو رعایت کنندنفرمای مین

طور که  همان. تو را احاطه کرده؛ یعنی حقوقی که دیگران بر گردن تو دارند و تو باید از عهدة آنها برآیی
 ،در قرآن . پذیري و تعهد معنایی ندارد گراست و اصوالً دینداري بدون مسئولیت اسالم دینی تکلیف ،دیدیم

بعاد ا .سان بیان کرده استانشناسی را براي  پذیري و وظیفه آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مسئولیت
خداوند در قرآن  .گیرد اعضا و جوارح انسان را نیز در بر می این پاسخگویی به قدري وسیع است که حتّی

از ؛ )6: اسراء(»الفُؤاد کُلُّ اولئک کانَ عنه مسئوالً یس لَک بِه علم انَّ السمع و البصرَ ووال تَقف ما لَ«: فرماید می
پذیري از چنان اهمیتی  مسئولیت. همه مسئولند هادانی پیروي نکن؛ چرا که گوش و چشم و دل آنچه نمی

 .ت یاد شده استین تعهد و قبول مسئولاز امانت الهی، به هما ،برخوردار است که در بسیاري از تفاسیر
علَی السماوات واالَرضِ و الجِبالِ فَاَبینَ اَن یحملنَها  هانّا عرَضنا االَمانَ«: فرماید قرآن می این باره در خداوند در

 هاو زمین و کوه هاانت را بر آسمانما ام؛ )72: احزاب(»االنسانُ انَّه کانَ ظَلُوماً جهوالً ها و اَشفَقنَ منها وحملَ
او بسیار  .بر دوش کشید را آن اما انسان، .آنها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند ،عرضه داشتیم

  .ظالم و جاهل بود

همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده  و ، در ابواب مختلف مطرح شدهروایات پذیري در مسئولیت
پذیريِ زمامداران حکومتی، همان پاسخگویی است؛  کنند که مسئولیت ، مطرح مییارکاوو فرد  ایزدي .است

زیرا پاسخگویی، نوعی فرمانبرداري و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی است که بر عهده دارند و 
پذیري، پاسخگویی است؛ یعنی  از منظر آنان، عنصر اصلی مسئولیت. کنند براي شخص تعهد ایجاد می

توان اشاره  به طور کلی می. به این معنا که شما حق دارید و من تکلیف دارم! الت دادن به حقوق دیگراناص
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پذیري انسان بر آمده از خودآگاهی و اختیار او و نوعی رفتار اخالقی است که با الزام  کرد که مسئولیت
  )1389فرد و کاویار،  ایزدي(.همراه و تعهدآور نیز است

  :پذیري در قالب هفت مؤلفۀ اصلی به شرح ذیل است هاي مسئولیت ؤلفهدر این تحقیق، م

داري براي دستیابی به اهداف و پافشاري در جبران شکستها و  مسئول بودن و خویشتن :خودمدیریتی
و هدایت واکنشهاي هیجانی و احساسات در برابر افراد و در موقیعتهاي ، کنترل خودمدیریتیها؛  ناکامی

خودمدیریتی وابسته به خودآگاهی . خواهد بودقادر به واکنش مثبت و مؤثر  ،این طریق زکه ا است مختلف
  .شماست و رفتارها را به طور مثبت رهبري کردن است

دقت و مراقبت در استفاده از وسایل و جایگزینی صحیح آنها، داشتن آمادگی الزم قبل  :پذیري نظم
  .عایت بهداشتاز انجام کار، تمیز و مرتب بودن در امور و ر

تبعیت از قواعد و معیارهاي اجتماعی و درك قوانین گروهی، احساس التزام عمل در  :قانونمندي
  .موقعیتهاي گوناگون، تقید نسبت به دیگران و رعایت حقوق آنها

  .تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق دیگران و وفاداري نسبت به عهد و پیمان :امانتداري

  .انجام اعمال و تکالیف محوله به طور شایسته بدون تذکر دیگران :شناسی وظیفه

  .ریزي در کارها، نظم، انضباط و غیره سنجی و برنامه بررسی کردن امور، امکان :یافتگی سازمان

اي درونی است براي به پایان رساندن  آگاهی و میل به بهتر شدن، انگیزه :گرایی پیشرفت
  )1387نعمتی، (.به یک هدف یا دستیابی به درجۀ معینی از شایستگی در کارآمیز یک تکلیف، رسیدن  موفقیت

 با رویارویی در افراد از بسیاري زندگی، هاي شیوه در فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد با وجود امروزه

 مشکالت و مسائل با مواجهه در را آنان اند و همین موضوع اساسی الزم و يها توانایی مسائل زندگی، فاقد

 جمله از دانشجویان اینکه به توجه با .)1388شناس،  حق(پذیر کرده است آسیب آن مقتضیات و دگی روزمرهزن

 د،قرار دارن زندگی از مهارتهاي آگاهی عدم از ناشی و اجتماعی فردي يهاآسیب تأثیر اند که تحت افرادي

زمینۀ  در دانش کسب. نماید می آموزش عالی، ضروري نظام سطح زندگی، در مهارت لذا آموزش
شده و  مثبت رفتار موجب نگرش این .شود می در فرد مثبت ارزشهاي و موجب نگرش زندگی مهارتهاي

  .شود در نتیجه، مانع بروز مشکل و ارتقاي بهداشت روانی در جامعه می
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  پیشینۀ تحقیق) ج
ه چندانی به در تحقیق خود دریافت که در محتواي دروس دورة ابتدایی، توج )1379(نژاد سبحانی

  .پذیري نشده است هاي مسئولیت مؤلفه

که در فعالیت شوراي  یآموزان پذیري دانش مسئولیت بین عزّت نفس ودریافت  )1383(فرهادي
بین . دوش میدار آماري مشاهده اتفاوت معن ،کنند آنهایی که شرکت نمی کنند و آموزي شرکت می دانش
دار آماري امعن تفاوت ،آموزي نده در فعالیت شواري دانشکن آموزان دختر و پسر شرکت نفس دانش عزّت

  .دار آماري مشاهده نشدامعن پذیري بین آنها تفاوت ولی از لحاظ مسئولیت ،مشاهده شد

 پذیري، مسئولیت و نفس عزّت وجود، بر ابراز زندگی مهارتهاي آموزش که داد نشان )1383(وردي

  .عنادار در این متغیر شده استداشته و موجب افزایش م و بسزایی مثبت تأثیر

استرس (دریافت آموزش مهارتهاي زندگی، موجب بهبود نسبی شاخصهاي سالمت روانی )1384(لعلی
  .کننده شده است در گروههاي شرکت) پذیرش اجتماعی خانوادگی و 

پذیري، تأمین احساس امنیت،  در تحقیق خود به این نتیجه رسید که الزمۀ مسئولیت )1387(کردلو
  .احساس تعلق و عزّت نفس است که باید توسط دو نهاد مدرسه و خانواده تأمین شود

ن با رویکرد قرآنی بر افسردگی نشجویادا ندگیز رتهايمها زشمودر بررسی تأثیرآ )1388(محمودیان
 متغیّر برآن گاهی رکا تتمرینا و نیآقر دیکررو ندگی باز رتهايمهادانشجویان، دریافت که آموزش 

  .استشته دا معنادارتأثیر  گیدفسرا وابستۀ

. نشان داد که دانشجویان دانشگاه آزاد ساري از مهارتهاي زندگی برخوردارند )1389(نیازآذري
بین میانگین . دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر دانشگاه از مهارتهاي زندگی بیشتري برخوردارند

تفاوت میانگین مهارتهاي زندگی . ه تفاوت وجود دارددختر و پسر دانشگا ي زندگی دانشجویانها مؤلفه
  .از لحاظ آماري معنادار است ها دانشجویان دانشکده

مدي زنان سرپرست خانوار اتوان خودکار که با آموزش مهارتهاي زندگی می دادنشان  )1391(جعفري
  .را باال برد

آموزان  فسردگی کلی دانشکه آموزش مهارتهاي زندگی بر کاهش عالیم ادریافت  )1391(میرزمانی
همچنین این آموزش به طور مؤثري مشکالت اجتماعی، اشتغال ذهنی با بیماري خود و مرگ را  .مؤثر است
  .کاهش داد
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هاي گروه آزمایش  که آموزش مهارتهاي زندگی بر هوش هیجانی آزمودنینشان داد  )1392(بحرینیان
وانایی افراد براي کنار آمدن با مسائل زندگی و نیز آموزش مهارتهاي زندگی در افزایش تو تأثیر داشته 

  .روابط با دیگران مفید و مؤثر است

تحت تأثیر آموزش  ،آموزان با مشکل بینایی که عزّت نفس دانشبه این نتیجه رسید  )1392(اصغري
  .یابد مهارتهاي زندگی افزایش می

دار اضطراب و پرخاشگري انکه آموزش مهارتهاي زندگی موجب کاهش معنشان داد  )1392(رشیدي
  .دانشجویان در گروه آزمایش شده است

 افزایش سطح مهارت زندگی موجب کاهش پرخاشگريدر تحقیق خود دریافت که  )1393(کلهر
  .است شده آموزان نوجوان دانش

 تالش عملکرد با پذیري، مسئولیت و پذیري نظم شناسی، وظیفه شدند متوجه ،)2003(1همکاران و چامورو
 شناسی، وظیفه و وقت پشتکار، مداري، پیشرفت بودن، منظم که دریافتند آنها. دارد رابطه پیشرفت منظور به

  )1387 نعمتی،(.کند بینی پیش تحصیلی موقعیت جمله از مختلف هاي حوزه در را فرد عملکرد تواند می

گرش و تغییر در رفتار در تحقیقی نتیجه گرفتند که افزایش دانش، به تغییر در ن )1995(2ریلیو  ماتوز
  .پذیري اجتماعی بیشتري همراه است شود و در نهایت، افزایش دانش با مسئولیت منجر می

دریافت که آموزش مهارتهاي زندگی در چهار حوزة شناسایی، پیشرفت یا هدف در  )2005(3اشتمان
کارایی  و گیزند روابط بین فردي و حفظ سالمت جسم بر محیط ،گیري تصمیم زندگی، حل مسئله و

  .دارد بسزایی شخصی تأثیر

 از جلوگیري دراي  زندگی، نقش عمده مهارتهاي برنامۀ آموزش نشان داد که )2005(4مگنینمطالعۀ 

  .و رفتارهاي اجتماعی وجود دارد زندگی مهارتهاي میان ريجوانان دارد و ارتباط معنادا آمیز خشونت رفتارهاي

نوجوانان، منجر به ارتقاي  در زندگی مهارتهاي آموزش که دهد می نشان )2006(5تاتلپژوهش 
  .شود ، ارتباطات و افزایش اعتماد به نفس آنان میگیري هاي تصمیم توانایی

 انتقال در زندگی مهارتهاي آموزش که یافت دست نتیجه این به پژوهشی در )2006(1کمبل

  .کند می ایجاد عنادارم و مثبت تأثیر کار، محیط به دانشگاه آمیز دانشجویان از موفقیت

                                                
1. Chamorro 
2. Matthews & Riley 
3. Shechtman 
4. Magnani 
5. Tuttle 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  
  315  پذیري دانشجویان دانشگاه تحلیل رابطۀ بین مهارت زندگی و مسئولیت

دکارامدي، خو یشافزا باعث ندگیز رتهايمها زشموآ که فتیادر دخو مطالعۀ در )2008(لو
  .شود خطرپذیري و کاهش استرس و رفتارهاي پرخطر می

پذیري، چه در داخل و چه در خارج، به صورت مستقل  تحقیق در زمینۀ مهارتهاي زندگی و مسئولیت
ی که ارتباط این متغیرها را با هم در سازمانها و جوامع مختلف بررسی کند، انجام شده بود؛ اما تحقیق

پذیري در  هاي مسئولیت لذا هدف تحقیق حاضر این است که میزان مهارت زندگی و مؤلفه. مشاهده نشد
ري پذی هاي مسئولیت تا چه اندازه بین مهارت زندگی و مؤلفه: همچنین اینکه. گیري کند دانشجویان را اندازه

پذیري دانشجویان بر حسب  دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و تا چه اندازه بین مهارتهاي زندگی و مسئولیت
  شناختی تفاوت وجود دارد؟ هاي جمعیت ویژگی

  

  روش تحقیق) د
 میزان با رابطۀ بین مهارتهاي زندگی از آنجا که در این پژوهش، پژوهشگر درصدد تحلیل

نشگاه بوده؛ بنابر این، نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر اجرا، دا دانشجویان پذیري مسئولیت
دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی   جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ. توصیفی همبستگی است

از آنجا که در تحقیق حاضر، واریانس جامعۀ آماري نامعلوم بود، انجام . باشد نفر می 7132شامل  94-1393
به . العۀ مقدماتی بر روي گروهی از افراد جامعه به منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت داشتیک مط

نفري از جامعۀ آماري به صورت تصادف انتخاب شد و پرسشنامه در بین آنها  30همین منظور، یک گروه 
ه، توان آزمون و هاي مربوط به پاسخهاي گروه نمونۀ مذکور، برآورد حجم جامع توزیع و پس از استخراج داده

  .نفر به دست آمد 237برآورد واریانس جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 
 

   
237

0/161/960/057132
0/161/967132

n 22

2





  

با توجه به اینکه نرخ . پرسشنامه برگشت داده شد 204نفر حجم نمونۀ برآورد شده، تعداد  237از 
آزمودنی انجام گرفت و توان آماري و  204یل آماري بر روي بود، تجزیه و تحل 86/0ها  بازگشت پرسشنامه

روش . برآورد شد 88/0سطح معناداري پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن از طریق توان آزمون 
نفر؛ از  81دانشجوي مهندسی،  2246بر این اساس، از . اي متناسب با حجم بود طبقه -گیري، تصادفی نمونه
دانشجوي معماري و  750نفر؛ از  57دانشجوي علوم پایه،  1571نفر؛ از  54انسانی،  دانشجوي علوم 1480
  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 39دانشجوي ادبیات و زبان خارجه،  1085نفر و از  27هنر، 

                                                                                                              
1. Camble 
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  :ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق، دو پرسشنامه بود

ندازه گیري مهارت زندگی دانشجویان، از در این پژوهش براي ا :پرسشنامۀ مهارت زندگی
  .اي لیکرت استفاده شد در قالب طیف پنج درجه )1392موسوي، (سؤالی مهارت زندگی 41پرسشنامۀ استاندارد 

پاسخ بر اساس مقیاس پنج  سؤال بسته 42این پرسشنامه شامل  :پذیري پرسشنامۀ استاندارد مسئولیت
پذیري  از جمله ابعاد مسئولیت. )1392امینی و همکاران، (است) مخالفم کامالً موافقم تا کامالً(اي لیکرت درجه

  .گرایی اشاره کرد یافتگی و پیشرفت شناسی، سازمان توان به خودمدیریتی، امانتداري، وظیفه می

، مبنا قرار گرفت؛ 3اي است؛ میانگین فرضی  با توجه به اینکه مقیاس در هر دو پرسشنامه، پنج درجه
دهندة وضعیت مطلوب مهارت زندگی و  یانگین به دست آمدة باالتر از آن، نشانبه نحوي که م

  .تر از آن، معرّف وضعیت نامطلوب در دو متغیر مذکور است پذیري و میانگین پایین مسئولیت

نفر از اساتید علوم تربیتی،  15به منظور تعیین روایی صوري و محتوایی، هر دو پرسشنامه در اختیار 
ها  و علوم اجتماعی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصالحات ضروري در پرسشنامه شناسی روان

پذیري  ، مسئولیت86/0ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي مهارت زندگی  پایایی پرسشنامه .انجام شد
و  82/0یافتگی  ن، سازما74/0مداري  ، قانون76/0شناسی  ، وظیفه72/0، امانتداري 83/0، خودمدیریتی 91/0

ضریب همبستگی (ها در سطح آمار استنباطی تجزیه و تحلیل داده. برآورد شد) 89/0گرایی  پیشرفت
  .انجام گرفت. اس.اس.پی.افزار آماري اس با استفاده از نرم) پیرسون، رگرسیون و آزمون تی

  

  ها یافته) هـ
  یري در دانشجویانپذ هاي مسئولیت مقایسه میانگین مهارت زندگی و مؤلفه: 1جدول 

  df  t  P  انحراف استانداردو میانگین   تعداد متغیر
  000/0  70/23  203  8/3±48/0  204  مهارت زندگی

 000/0  42/37 203  96/3±4/0  204  پذیري مسئولیت

 000/0  44/20 203  73/3±51/0  204  خودمدیریتی

 000/0  08/29 203 93/3±46/0  204  نظم

  000/0  68/27  203  97/3±51/0  204  مداري قانون
  000/0  58/24  203  07/4±62/0  204  امانتداري

  000/0  6/23  203  98/3±59/0  204  شناسی وظیفه
  000/0  5/23  203  06/3±52/0  204  یافتگی سازمان

  000/0  4/20  203  99/3±7/0 204  گرایی پیشرفت
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از ر دانشجویان، پذیري د مهارت زندگی و مسئولیتهاي  نشان داد میانگین هر یک از مؤلفه 1جدول 
باالترین میانگین، مربوط به . بیشتر بود و فرض ادعاي پژوهشگر مورد تأیید قرار گرفت 3میانگین فرضی 

  .بود 07/4مؤلفۀ امانتداري به میزان 

  پذیري مسئولیت هاي مؤلفه مهارت زندگی و ضریب همبستگی بین :2جدول 

  P  همبستگی متغیر
52/0  پذیري مهارت زندگی و مسئولیت  000/0  

39/0  مهارت زندگی و خودمدیریتی  000/0  

40/0  مهارت زندگی و نظم  000/0  

42/0  مداري مهارت زندگی و قانون  000/0  

55/0  مهارت زندگی و امانتداري  000/0  
27/0  شناسی مهارت زندگی و وظیفه  000/0  
39/0  یافتگی مهارت زندگی و سازمان  000/0  
21/0  گرایی مهارت زندگی و پیشرفت  000/0  

  

 و معنادار رابطۀ مثبت پذیري، مسئولیتهاي  هر یک از مؤلفهمهارت زندگی و نشان داد بین  2جدول 
آنها  پذیري مسئولیتمیزان  ،در دانشجویان افزایش پیدا کندمهارت زندگی هر چه  ؛به عبارتی. وجود دارد

  .بود P=000/0و  r=55/0به میزان  مانتداريمهارت زندگی و ابیشترین رابطۀ بین مؤلفه . یابد نیز افزایش می

  پذیري مهارت زندگی در تبیین مسئولیتضریب رگرسیون  :3جدول 

  

 پذیري مسئولیتبینی  قابلیت پیش،  P=000/0و  B=39/0 مهارت زندگی باجدول رگرسیون نشان داد 
  .رگرسیونی قرار گیرد الگويتواند در  دانشجویان را دارد و می

  

  

  

  

  

  

  t  P  خطاي استاندارد B  Beta ها متغیر
  000/0  08/14  18/0  -   46/2  مقدار ثابت

  000/0  65/8  046/0  52/0  39/0 مهارت زندگی
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  شناختی هاي جمعیت پذیري دانشجویان بر حسب ویژگی مقایسۀ مهارتهاي زندگی و مسئولیت: 4جدول 

 F  sig  میانگین مربعات  df  مجذور مربعات  منبع

  جنسیت
  56/0  33/0  07/0  1  07/0  مهارت زندگی

  54/0  37/0  04/0  1  04/0  پذیري مسئولیت

سال 
  ورود

  000/0  48/9  003/2  3  009/6  مهارت زندگی
  000/0  83/16  84/1  3  15/5  پذیري مسئولیت

رشته 
  تحصیلی

  000/0  27/6  36/2  3  08/7  مهارت زندگی
  000/0  57/6  74/2  3  23/8  پذیري مسئولیت

مقطع 
  تحصیلی

  21/0  55/1  58/0  2  17/1  مهارت زندگی
  35/0  187/1  497/0  2  99/0  پذیري مسئولیت

  
پذیري دانشجویان بر  جدول تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین مهارتهاي زندگی و مسئولیت

حسب جنسیت و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشتۀ تحصیلی و سال 
  .ورود معنادار است

  

  گیري بحث و نتیجه) و
آنچه مسلّم است این . پذیري دانشجویان مقولۀ مهمی است پرورش مهارتهاي زندگی و مسئولیت

توان محیطی تشویقی براي  توان فقط به آموزش، آن هم در کالس درس محدود کرد؛ اما می مهارتها را نمی
 تحلیل تحقیق، این کلی لذا هدف. کرد کمک به ایجاد آگاهی بیشتر از این مفاهیم و عمل به آنها ایجاد

  .بوددانشگاه  دانشجویان پذیري مسئولیت میزان با رابطۀ بین مهارتهاي زندگی

باالتر پذیري در دانشجویان  مهارت زندگی و مسئولیتهاي  میانگین هر یک از مؤلفهها،  بر اساس یافته
مهارتهاي زندگی و میزان به عبارتی؛  .از حد متوسط بود و فرض ادعاي پژوهشگر مورد تأیید قرار گرفت

  .در دانشجویان دانشگاه مطلوب بود پذیري مسئولیت

در بعد مهارتهاي زندگی، دانشجویان اذعان داشتند همیشه حواسشان متوجه زمان و کنترل زمان 
ف کنند؛ توانایی مواجهه با مسائل مختل است؛ هنگام مواجهه با مشکل، مؤثرترین راه حل را انتخاب می

شان بر مبناي ارزیابی دقیق  گیري کنند؛ تصمیم گیري می زندگی را دارند؛ بر مبناي آگاهی از شرایط، تصمیم
گذارند و براي دستیابی به  مؤثر با دیگران دارند؛ به نظرات دیگران احترام می موقعیتهاست؛ ارتباط کالمی 

  .کنند هدفهاي گروهی تالش می
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دهد که دانشجویان تمایل دارند هر کاري را به بهترین نحو  شان میپذیري، یافته ن در بعد مسئولیت
انجام دهند و به موقع تمام کنند؛ به آینده بیشتر از حال توجه دارند؛ همیشه به دنبال بهتر شدن هستند؛ به 

کنند؛ خود را در حفظ اموال  قوانین دانشگاه پایبند و متعهدند؛ به سایر دانشجویان در درسها کمک می
و  امینی. دهند دانند و هر چیزي را پس از استفاده سر جاي خودش قرار می ومی دانشگاهمسئول میعم

پذیري دانشجویان باالتر از حد متوسط  هاي مسئولیت میانگین هر یک از مؤلفه نیز دریافتند )1392(همکاران
 همچنین. برخوردارند گیزند مهارتهاي ساري از آزاد دانشگاه نشان داد دانشجویان )1389(نیازآذري. است

 نتیجۀ پذیرش محیط، و از خود مراقبت :همچون مواردي شامل پذیري معتقد است مسئولیت )1387(زاده طالب
 اتمام و تمرکز و کار و تکالیف سر وقت انجام(محوله وظایف و تکالیف دادن انجام مقررات، رعایت عمل،

 پاسخگو و کاري یا امر گرفتن عهده بر معناي به را ذیريپ مسئولیت نیز )1378(فراهانی فرمهینی. باشد می) آن
  .داند می شده گرفته عهده به وظیفۀ یا کار برابر در بودن

 و معنادار رابطۀ مثبت پذیري، مسئولیتهاي  هر یک از مؤلفهمهارت زندگی و بین طبق فرضیۀ دوم، 
آنها  پذیري مسئولیتمیزان  ،دا کنددر دانشجویان افزایش پیمهارت زندگی هر چه  ؛به عبارتی. وجود دارد

که قدرت سازگاري و رفتار مثبت  ستها اي از توانایی مهارتهاي زندگی شامل مجموعه. یابد نیز افزایش می
خود یا دیگران صدمه بزند،  شود بدون اینکه به شخص قادر می ،در نتیجه. دنده مد را افزایش میاو کار

زندگی به شکل مؤثر  ۀرا بپذیرد و با چالشها و مشکالت روزان مسئولیتهاي مربوط به نقش اجتماعی خود
را سر وقت انجام دهد، منظم باشد و  محوله وظایف و تکالیف ، مقررات را رعایت کند،رو شود روبه

نشان داد که  )1383(ورديهمچنین . شناسی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد گرایی، امانتداري و وظیفه پیشرفت
. پذیري تأثیر مثبت و بسزایی داشته است زندگی بر ابراز وجود، عزّت نفس و مسئولیتآموزش مهارتهاي 

استرس (دریافت آموزش مهارتهاي زندگی موجب بهبود نسبی شاخصهاي سالمت روانی )1384(لعلی
که با آموزش  دادنشان  )1391(جعفري. کننده شده است در گروههاي شرکت) خانوادگی و پذیرش اجتماعی

که نشان داد  )1392(بحرینیان .مدي زنان سرپرست خانوار را باال برداتوان خودکار زندگی می مهارتهاي
آموزش مهارتهاي زندگی در افزایش توانایی افراد براي کنار آمدن با مسائل زندگی و نیز روابط با دیگران 

تحت تأثیر  ،مشکل بیناییآموزان با  که عزّت نفس دانشبه این نتیجه رسید  )1392(اصغري .استمفید و مؤثر 
دریافت که آموزش مهارتهاي زندگی در انتقال  )2006(کمبل. یابد آموزش مهارتهاي زندگی افزایش می

 )2006(تاتلپژوهش . کند میآمیز دانشجویان از دانشگاه به محیط کار، تأثیر مثبت و معنادار ایجاد  موفقیت
، ارتباطات و گیري هاي تصمیم منجر به ارتقاي توانایینشان داد که آموزش مهارتهاي زندگی در نوجوانان، 

دریافت آموزش مهارتهاي زندگی در چهار حوزة  )2005(اشتمان. شود افزایش اعتماد به نفس آنان می
، روابط بین فردي و حفظ سالمت جسم بر گیري شناسایی پیشرفت یا هدف در زندگی، حل مسئله و تصمیم

  .ر بسزایی داردمحیط زندگی و کارایی شخصی تأثی
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پذیري دانشجویان بر حسب جنسیت و مقطع  بین مهارتهاي زندگی و مسئولیتطبق فرضیۀ سوم، 
این  .تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشتۀ تحصیلی و سال ورود، معنادار است

 پذیري دانشجویان و مسئولیت مهارتهاي زندگیتأثیر چندانی در  جنسیت و مقطع تحصیلیدهد  امر نشان می
هاي تحصیلی و حضور بیشتر در دانشگاه  ندارد؛ اما رشتۀ تحصیلی و سال ورود، تأثیر معنادار دارد و رشته

نشان داد  )1389(نیازآذري. در دانشجویان متفاوت شود پذیري مهارتهاي زندگی و مسئولیتباعث شده که 
بین میانگین . گاه از مهارتهاي زندگی بیشتري برخوردارنددانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر دانش

تفاوت میانگین مهارتهاي زندگی . هاي زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تفاوت وجود دارد مؤلفه
پذیري  بین مسئولیتدریافت  )1383(فرهادي. از لحاظ آماري معنادار است ها دانشجویان دانشکده

دار آماري مشاهده اآموزي تفاوت معن اي دانشرکننده در فعالیت شو تآموزان دختر و پسر شرک انشد
  .دوش نمی

  پیشنهادهاي کاربردي

پذیري و  مسئولیتهاي  هر یک از مؤلفهمهارتهاي زندگی و بین  و معنادار رابطۀ مثبتبا توجه به 
  :شود شنهاد میپذیري و ابعاد آن در دانشجویان با آموزش مهارتهاي زندگی، پی افزایش میزان مسئولیت

هاي آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به مقولۀ مهارتهاي زندگی و ابعاد و  در برنامه -
  .اي مبذول شود آموزش آن توجه ویژه

اساتید ضمن آموزش محتواهاي تخصصی دروس، به رشد و ارتقاي مهارتهاي زندگی در  -
  .دانشجویان نیز توجه کنند

اي را در  هاي ویژه ز جمله معاونتهاي دانشجویی و فرهنگی برنامهنهادهاي فرهنگی در دانشگاه ا -
  .زمینه رشد و آموزش ارزشهاي انسانی و اخالقی در بین دانشجویان اجرا کنند

گیري دروسی همچون معارف اسالمی بر روي رشد و ارتقاي مهارتهاي زندگی  الزم است جهت -
  .پذیري دانشجویان متمرکز شود و پرورش روحیۀ مسئولیت

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براي آموزش و آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با حوزة  -
ها یا کالسهاي آموزشی خاصی را در قالب فعالیتهاي  دهندة آن، دوره هاي تشکیل پذیري و مؤلفه مسئولیت

ن آموزش فوق برنامه، طراحی و اجرا یا حداقل دو واحد درسی به صورت عمومی یا اختیاري تحت عنوا
  .مهارتهاي زندگی ارائه کنند
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  پیشنهادهاي نظري
به بررسی  شود پیشنهاد می و اهمیت آن، پژوهشی متغیرهاي مورد نظر ۀبه دلیل گستردگی دامن -

خودانضباطی و دانشگاه بر قوانین و  آموزشی و درسیۀ برنامدانشگاه، مدیریت جو دانشگاه، سبک تأثیر 
  .دازنددانشجویان بپر پذیري مسئولیت
  .پذیري پرداخت توان به بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با مسئولیت می -
تواند  پذیري نیز می تأثیر دوستان و شبکۀ روابط فرد با همساالن در دانشگاه در زمینۀ مسئولیت -

  .بررسی شود
  .بررسی شودهاي دیگر تحصیلی به روشهاي دیگر  بهتر است این موضوع در مقاطع و پایه -

 ها محدودیت

از جمله محدودیتهایی که در ارتباط با این تحقیق وجود داشت، محدود بودن دامنۀ تحقیق به 
دانشجویان، محدود بودن دامنۀ تحقیق به دانشگاه کاشان و عدم امکان تعمیم به مراکز و سازمانهاي 

دهی براي  خودگزارش هاي شنامهاز دیگر محدودیتهاي تحقیق، استفادة صرف از پرس. آموزشی دیگر بود
ها و عدم همکاري برخی از دانشجویان در پاسخگویی به  آوري مقطعی داده ارزیابی متغیرها، بررسی و جمع

  .سؤاالت پرسشنامه بود
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  منابع
. »پذیري در قرآن و سنّت شناسی و مسئولیت وظیفه: پذیري شناخت وظایف و مسئولیت«). 1391(آذرمهر، فاطمه -

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: تهران. موضوعی قرآن دانشنامه

. ریزي مهارتهاي زندگی براي دورة راهنمایی تحصیلی طراحی الگوي مطلوب برنامه). 1382(ادیب، یوسف -
 .مدرس دانشگاه تربیت: تهران. نامه دکتري پایان

زّت نفس دانش آموزان با بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش ع«). 1392(اصغري، محمدجواد -

 .147-162: 1، سال سوم، ش شناسی بالینی و مشاوره پژوهشهاي روان. »مشکل بینایی

پذیري دانشجویان دانشگاه  ارزیابی میزان مسئولیت«). 1392(امینی، محمد؛ حمید رحیمی و معصومه صالحی -

 .271=290: 7، سال سوم، ش فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی. »کاشان

و  ياز دانش شهروند انیدانشجو يضرورت برخوردار«). 1388(یشمام يزیعز یمصطف و صمد ،يزدیا -

 .60-82 :15ش  ،یفصلنامه مطالعات برنامه درس .»شدن یجهان ندیدر فرا یپذیري اجتماع مسئولیت

با تأکید بر ) ع(علی پذیري کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام مسئولیت«). 1389(اکبر و حسین کاویار ایزدي فرد، علی - 

 .1- 20: 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش پژوهشنامه علوي. »اي هاي اخالق حرفه مؤلفه

مجله دانشگاه علوم پزشکی . »یي زندگی بر هوش هیجانتأثیر آموزش مهارتها«). 1392(بحرینیان، عبدالمجید -
 .1- 6: 1، سال اول، ش البرز

مدي زنان سرپرست خانوار ابردن خودکار بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر باال«). 1391(جعفري، فائزه -

 .47-70: 6، سال سوم، ش پژوهشنامه زنان. »شهرداري شهر تهران

 .مسیح آواي :تهران. زندگی شیوة رتهايمها). 1388(محمدرضا شناس، حق -

مجله . »تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگري دانشجویان«). 1392(رشیدي، نورالدین -
 .54- 58: 7ال دوازدهم، ش ، سعلوم پزشکی رفسنجان

مجله  .»رانیا ییابتدا ةدور یکنون یدرس ۀدر برنام یپذیري اجتماع مسئولیت«). 1379(ينژاد، مهد یسبحان -
 .95- 114 :1ش ، مدرس تیدانشگاه ترب

 .آواي نور :تهران. شناسی اجتماعی آسیب ).1386(اهللا هدایت ،ستوده -

 .مجد یو فرهنگ یمجمع علم]. جا بی. [آثار تعهدات و قراردادها). 1386(يمهد ،يدیشه -

آموزش مهارتهاي زندگی به منظور پیشگیري از مصرف مواد مخدر در  ۀاثربخشی برنام«). 1387(طارمیان، فرهاد -

 .77-88، 65: 16، ش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. »راهنمایی  آموزان دوره دانش

 یاجتماع يمدارس متوسطه بر پرورش مهارتها یاجتماع جو ریتأث یبررس«). 1387(محسن ان،یزاده نوبر طالب -

 .23-46 :8ش  ،یفصلنامه مطالعات برنامه درس .»آموزان دانش

 .اسرار دانش :تهران. یتیعلوم ترب یفیتوصفرهنگ ). 1378(حسن ،یفراهان ینیفرمه -
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پذیري  آموزي بر عزّت نفس و مسئولیت بررسی تأثیر فعالیت در شوراي دانش). 1383(فرهادي، شهریار -

 .دانشگاه تهران. نامه کارشناسی ارشد پایان. شهرستان کرج) دولتی - عادي(آموزان مدارس راهنمایی دانش

مجله . »پذیري نوجوانان دبیرستانی در خانه و مدرسه ؤثر بر مسئولیتبررسی عوامل م«). 1387(کردلو، منیره -
 .4-11: 13، ش شناسی و علوم تربیتی روان

مدت و بلندمدت در کاهش  بخشی آموزش مهارتهاي زندگی کوتاه بررسی اثر«). 1393(کلهر، محمدعلی -

 .61-70: 1ش ، سال هشتم، شناختی پژوهش در سالمت روان. »آموزان نوجوان پرخاشگري دانش 

. »پذیرش اجتماعی  اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر استرس خانوادگی و ۀمطالع«). 1384(لعلی فاز، احمد -
 .47-55: 7، سال دوم، ش اصول بهداشت روانی

. »با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویانندگی ز يهارتمها زشموبررسی تأثیر آ«). 1388(محمودیان، مجید -
 .32-47: 1، سال اول، ش نیآقراي  پژوهشهاي بین رشته تخصصی فصلنامه

 .امیرکبیر: تهران. فرهنگ معین). 1345(معین، محمد -

نامه کارشناسی ارشد  پایان. ارزیابی میزان مهارتهاي زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان). 1392(موسوي، سمیه -
 .دانشگاه کاشان. ریزي درسی برنامه

. »آموزان خشی آموزش مهارتهاي زندگی بر کاهش عالیم افسردگی دانشاثرب«). 1391(میرزمانی، محمود -
 .35-40: 2، سال دهم، ش تحقیقات علوم رفتاري

آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در دو  پذیري دانش تهیه و هنجاریابی آزمون مسئولیت). 1387(سیما نعمتی، پري -

 .دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران. نامه کارشناسی ارشد پایان. بعد شخصی و اجتماعی

مجله . »ارزیابی مهارتهاي زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري«). 1389(نیازآذري، کیومرث -
 .33-44: 3، سال اول، ش شناسی تربیتی روان

ن دختر آموزا پذیري دانش تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر ابراز وجود، عزّت نفس و مسئولیت). 1383(وردي، مینا -

 .پژوهشکده تعلیم و تربیت: تهران. سال اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیۀ یک اهواز
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