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 مقدمه
 تحرالت  و صرعتتي پيشرفت  اجتماعي، زندگي

 بشف زندگي ،هارسانه و اطالعا  آوریتن در عظيم

 تبردل  ایپيچيده و سفدرگم وضتي  به را امفوزی

 مسرتزم  شفالط الن با شدن سازگار كه اس ، كفده
 كعار .باشدمي مشكال  با آمدن كعار نحاله از آگاهي

 تفدی هایمهار  كسب و زندگي تشارهای با آمدن

 زنردگي هرایواقتي  از بخشري همالاره اجتماعي و

 اشركا  بره زنردگي مختزر  ادوار در و بالده انسان

 در اترفاد از بسرياری، (1) لابردمي تجزي گالناگالني

 و تز  هایتالانالي تاقد زندگي مشكال  با رولارولي
 برا مالاجهره در را آنران امف همين و هستعد اساسي

 در و نمالده پذلفآسيب زندگي مقتضيا  و مشكال 

 رتتراری و اجتماعي - رواني اختالت  انالاع متفض

 ععالانبره زنردگي هرایمهار  .(2) دهردمي قرفار

 تتفلر  رتتارهرالي و هرانگفش ،هادانش ،هاتالانالي

آمالخته  زلاد مالتقي  و شادماني بفای اس  كه شده
 هایمالتقي  با سازند قادر را تفد كهالن تا شالندمي

 .(3)گفدد  مسزط هاآن بف و شالد سازگار زندگي
از  ایمجمالعرره زنرردگي هررایمهار  واقرر  در

 رتترار و سرازگاری هایزميعه كه اس  هاليتالانالي

 را تفد . الن تالاناليآورندمي تفاهم را و مفيد مثب 
 و اجتماعي تفدی نقش هایمسئاللي  سازدمي قادر

 و دلگفان خالد به زدن صدمه بدون و بپذلفد را خالد
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 1395 سال در رانیا یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو یزندگ یهامهارت یابیارز

 چکیده

 انواع معرض در و نموده آسیب پذیر را آنان امر این و هستند الزم هایتوانایی فاقد زندگی مشکالت با رویارویی در افراد از بسیاری :هدف و زمینه

 های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته است.دهد. این مطالعه به مهارتمی قرار رفتاریو  روانی اختالالت

بود.  96و  95های های دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سالآن دانشکده محیط پژوهشو  ایمقایسه -توصیفیاز نوع  مقطعی، مطالعه: این روش کار

اند. پرسشنامه ای از جامعه پژوهش انتخاب شدهنفری آن افرادی هستند که به صورت تصادفی طبقه 342کلیه دانشجویان دانشگاه و نمونه  ژوهشجامعه پ
اختصاص  4های صفر تا ها وزنمقیاس بودکه به گزینه خرده 19های زندگی شامل ای مهارتگزینه 5سوالی،  142پرسشنامه  ومتغیر جمعیتی  7طرح شامل 

و ضریب  ها(، کای دوشکل ناپارامتری آن) تی تست، آنالیز واریانسهای آزمونهای آمار توصیفی و تحلیلی شامل یافت. برای تجزیه و تحلیل از روش
 در نظر گرفته شدند. 05/0ها داری آزمون. سطح معنیداستفاده ش 22نسخه  SPSSافزار  در نرم همبستگی

ها های زندگی زنان در غالب مولفه( بود. میانگین نمرات مهارتSD=15/0) 5/2ها میانگین ها باالتر از متوسط و در کل مولفهمیانگین همه مولفه ها:یافته

های مربوط به ( و مهارتp=045/0های روابط بین فردی )دار موجود نبود. میانگین مولفهدو جنس اختالف معنی بیشتر از مردان بود ولی بین میانگین
های انسانی های مربوط به ارتباطهای مهارت( بین مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین میانگین مولفهp=035/0رعایت و بکارگیری نکات ایمنی )

(031/0=p( و مهارت در حل مساله )040/0=pبین دانشکده )ها و نوع دار داشتند. بین میانگین مولفههم اختالف معنی های محل تحصیل دانشجویان با
های زندگی تری داشتند. همچنین سن نیز با مهارتداری مشاهده نشد اما افراد خوابگاهی میانگین پایینها اختالف معنیاسکان پاسخ دهندگان و تاهل آن

 داری نشان نداد.معنیارتباط قوی و 

های مورد نیاز در زندگی ضعیف بوده و نیاز به آموزش دارند. این مساله در دانشجویان مرد و مجرد بیشتر به : دانشجویان در برخی از مهارتگیرینتیجه

 خورد.چشم می
 

 های زندگی، دانشجو، علوم پزشکی ایران: مهارتهاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریافت:   

 26/9/96  تاریخ پذیرش:    14/6/96  تاریخ دریافت: 
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شرك   بره را روزانره مسرال  و انتظرارا  نيازهرا،
 1995. ولعگعباخ در سرا  (4)دهد پاسخ اثفبخشي
 يهرالمهار  زنردگي هرایمهار   كعردمي بيران
 اترمالش ارتبرا،، سطح ارتقا و معظالربه كه هستعد

 لرادگيفی برا دلگرفان، ارتبا، ،گيفیتصميم قدر 

 قرفار مالرد استفاده گفوه در كفدن كار و خالد درک

 از بمرگري گرفوه بره زنردگي (. مهرار 5)گيفندمي

 گفتره ترفدی ميران و اجتمراعي/رواني هایمهار 

 ترا كعرد اترفاد كمر  بره تالانردمي كره شرالدمي

 مرثثف طالربه كععد،  اتخاذ آگاهي با را تصميماتشان

 و مدلفل  ایمقابزه هایمهار  كععد، بفقفار ارتبا،

و  سرالم زنردگي و دهعرد گسرتفش را خالد شخصي
 .(6)باشعد  داشته بارآور
متفراوتي  هایدلدگاه ،پفدازاننظفله و هاسازمان 

 دارند زندگي هایمهار  از خالد بعدیتقسيم درباره

نظف  در هامهار  الن بفای را گالناگالن هایمهار و 
 آخرفلن در 2003در سرا   لالنيسر  .انردگفتته

 طبقهسره زنردگي، هایمهار  خالد از بعدیتقسيم

 مهرار  تفدی، ميان و روابط ارتبا، شام  كه كزي

 و مقابزره انتقرادی، مهرار  تفكرف و گيفیتصرميم
 . سازمان(4)اس   كفده اراله اس  شخصي مدلفل 

 اصزي ولژگي هف  1377 جهاني در سا  بهداش 

 بيران را اسر  زنردگي هرایمهار  كه دربفگيفنده

تفكف خرال،، مقابزره  خالدآگاهي، كه شام  كعدمي
، مهرار  تفكرف انتقرادی، گيفیتصرميمبا استفس، 

 مرثثففاری ارتبرا، روابط بين تفدی و مهار  بفقر

 .(7) باشدمي
 در تفهعگري عميرق تغييفا  الجاد عزيفغم امفوزه 

 برا رولرارولي در اتفاد از بسياری زندگي، هایشياله

 و انداساسري و تز  هایتالانالي تاقد زندگي مسال 
 و مسرال  برا مالاجهره در را آنران همرين مالضرالع

 پذلفآسيب آن مقتضيا  و زندگي روزمفه مشكال 

 دانشرجاللان العكره بره تالجره . برا(8اسر  ) نمالده

 هایآسريب ترثثيف تح  كه هستعد اتفادی ازجمزه

 هایمهار  از آگاهي عد  از ناشي و اجتماعي تفدی

 در زنردگي مهرار  آمرالزش قفار دارند لذا، زندگي

 كسب. سازدمي ضفوری را آمالزش عالي نظا  سطح

 و نگفش مالجب زندگي هایمهار زميعه  در دانش
 مالجب نگفش الن ،شالدمي در تفد مثب  هایارزش

 و مشرك  برفوز مران  در نتيجه و شده مثب  رتتار

. گررفددميجامترره  در روانرري بهداشرر  ارتقررای
در  را زنردگي هرایمهار  مثب  تثثيف پژوهشگفان،

 بره اعتمراد تقاللر  ،آميمخشالن  رتتارهای كاهش

 و هراتالانالي از استفاده و خالدپعداری نفس، تقالل 
 قرفار تثليد مالرد ... و هالش هایكعشو  هاظفتي 

 .(9) اندداده

 كه دهدمي نشان 2006در سا   Tuttle پژوهش

 بره معجرف نالجالانران در زندگي هایمهار آمالزش 

 اتمالش ارتباطا ، ،گيفیتصميم هایتالانالي ارتقای

 پرژوهش .(10) شرالدميآنران  نفرس بره اعتمراد

Shechtman نشران 2005در سرا   و همكراران 

 چهرار در زنردگي هرایمهار  آمالزش كه دهدمي

 حر  زنردگي، در هدف لا پيشفت  حالزه شعاسالي

 حفر  و ترفدی برين روابط ،گيفیتصميمو  همسئز

 شخصي كارالي و زندگي محيط جسمي بف سالم 

 .(11)دارد  بسمالي تثثيف
Lopis بفرسري در 2005همكراران در سرا   و 

 بهداشر  كره كععدمي بيان بهداش  رواني ارتقای

 زنردگي مهرار  هایمثلفهكيفي   به مثب  رواني

 ح  مهار  نفس، اعتماد به شعاختي، عمزكفد نظيف

 شالدمي زندگي مفبال، در استفس مدلفل  و مسئزه
در سررا   همكرراران و Magnani مطالتره . (12)

 برف و آتفلقرا جعالب در سا  دو در طال  كه 2005

 هرایزلفگفوه سراله در 24-14 جرالان 2222 روی

 بفنامه كه دهدمي شد، نشان انجا  تفهعگي متفاو 

 برف ایعمردهنقرش  زنردگي هرایمهار  آمرالزش

 و جالانران دارد آميمخشالن  رتتارهای از جزالگيفی
 و رتتار زندگي هایمهار  ميان داریمتعي ارتبا،

 .(13)دارد  وجالد اجتماعي
Ohearn  وGatz   برره آمررالزش 2002در سررا 

حر   هرایمهار  مثلفره دو در زنردگي هایمهار 
 آمرالزان دانرش هردف جهر  در كالشرش و مسئزه

 نشان آنان پژوهش نتالج پفداختعد. مقط  متالسطه

 دانش رتتن بات زميعه در هاليپيشفت كه  دهدمي

 .(14)اس   شده حاص  شده آمالخته هایمهار 
 نشان 1387در سا   همكاران و خالشابي پژوهش

 از كمري آگاهي دانشجاللان درصد 3/9كه  دهدمي

 5/47 آشرعالي داشتعد و ميمان زندگي هایمهار 

 درصرد 2/43 در حد متالسرط و دانشجاللان درصد

 الن نتالج زلادی دارند. همچعين آگاهي دانشجاللان
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 و تحصريزي بين مقراط  كه دهدمي نشان پژوهش
. دارد وجرالد داریمتعري تفراو  دانشجاللان آگاهي

 به دانشرجاللان نسب  ارشد كارشعاسي دانشجاللان

 هرایمهار  بره نسرب  بيشتفی آگاهي كارشعاسي
 .(1)دارند  زندگي
 ترثثيف بفرسي در 1387همكاران در سا   و مقد 
نگفش  و آگاهي ميمان بف زندگي هایمهار  آمالزش

 ارتقرای و زنردگي مهرار  دربراره دانشرجاللان

 كره دادنرد نشران اجتمراعي -رواني هایتالانمعدی

 صالر به دانشجاللان به زندگي هایمهار  آمالزش

 در بسرمالي ترثثيف شده و سازماندهي سيستماتي 

 هرایمهار  بره نسب  نگفش آنان و دانش ارتقای

 .(2)دارد  اجتماعي -رواني هایتالانمعدی و زندگي
 ابتراد در زنردگي هرایمهار  نقرش بره تالجه با

 برا و دانشرجاللان اجتماعي و تفدی مختز  زندگي

 پرژوهش الرن پژوهشري، و مبراني نظرفی به تالجه

 .1حيطه  19زندگي در  هایمهار ارزلابي  درصدد
. 3. داشرررتن مهرررار  در زنررردگي 2 يخالدآگررراه

. روابرط 4 يانسان هایارتبا،مفبال، به  هایمهار 
. بهداشر  و سرالم  6 یفيگ. تصميم5 یتفدبين 

. 8 يجسرررمان. بهداشررر  و سرررالم  7روانررري 
مشرارك  و  هرایمهار . 9ح  مسئزه  هایمهار 
. تفكررف 11خالقيرر (). تفكررف خررال، 10 یهمكررار
. 13 های ترفدی. نشان دادن مسئاللي 12 یانتقاد

. 14درک و ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تسراوی 
كرره معررات  را بهبررالد مرري هررایتتالي شررفك  در 
. 16 ياجتمراع. نشران دادن رتتارهرای 15بخشعد 
. 18 یاحفتره هایمهار . 17 شدنجهانيشهفوند 

نكرا   كارگيفیبرهمفبال، به رعالر  و  هایمهار 
استفاده از تعاوری اطالعا ،  هایمهار . 19 يمعلا

سرخعفاني و  هایجزسرهبالد تا بترالان برا بفگرماری 
زندگي و همچعين برا آمرالزش  هایمهار همالش 
زندگي به دانشجاللان از طفلرق كتراب،  هایمهار 

مختزرر  در جهرر   هررایكارگاهجررموه و بفگررماری 
انشرجاللان الرن زنردگي د هایمهار ارتقای سطح 

 كفد. رلمیبفنامهدانشگاه، 
 

 روش کار
، ایمقالسه -از نالع تالصيفي مقطتي، مطالتهنالع 

وابسرته بره  هایدانشركدهآن كزيه  محيط پژوهش
دانشررگاه عزررال  پمشرركي الررفان بررالد و سررا  انجررا  

را  ژوهشجامته پر بالد. 1396و 1395تحقيق سا  
دانشرجاللان دانشرگاه عزرال  پمشركي الرفان و  هيكز

كره  دادندمينمالنه پژوهش را تما  اتفادی تشكي  
 مالردنظفنمالنه تصادتي از جامته پژوهش  صالر به

 صررالر بهتحقيررق  گيفینمالنرره. شررالندميانتخرراب 
نفف در نظف  342و حجم نمالنه  ایطبقه گيفینمالنه
 اس . شدهگفتته

اطالعا   تحقيق شام  ینامهپفسشهف  متغيف 
تف   ،يزيتحص مقط سن، جعس،  يشعاخت  يجمت

دانشركده،  ، سرطح درآمرد،تثه   يوضتتحصيزي، 
پفسشعامه مهار  زنردگي شرام   و وضتي  اسكان

در  هامثلفرهبالد كه به الن  مثلفه 19سثا  و  142
 اشاره شده اس . 1جدو  

ای( گملعره 5الن پفسشعامه دارای طي  ليكف  )
و تالسط قياسي، ساختارسازی شده اسر .  باشدمي

 های پرسشنامه مهارتهای زندگی و تعداد سوالهای هر مولفهمولفه -1جدول 

 پرسشها تعداد سوال مؤلفه پرسشها تعداد سوال مؤلفه

 96-105 10 تفکر انتقادی 1-15 15 خودآگاهی
 106-109 4 های فردینشان دادن مسئولیت 16-21 6 داشتن هدف در زندگی

 110-114 5 درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی 22-32 11 های مربوط به ارتباط های انسانیمهارت
 115-120 6 هایی که منافع را بهبود می بخشندشرکت در فعالیت 33-44 12 روابط بین فردی

 121-125 5 نشان دادن رفتارهای اجتماعی 45-52 8 گیریتصمیم
 126-130 5 شهروند جهانی شدن 53-62 10 بهداشت و سالمت روانی

 131-133 4 ایمهارتهای حرفه 63-75 13 بهداشت و سالمت جسمانی
 134-136 3 های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنیمهارت 76-81 6 مهارت در حل مسئله

 137-142 6 های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت 82-89 8 مشارکت و همکاری مهارت در
    90-95 6 تفکر خالق )خالقیت(
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ی صفف، ی عد  مهار  نمفهبدلن تفتيب كه گملعه
 نسربتاً، 2ی ضرتي  نمرفه نسبتاً، 1 ینمفهضتي  

را برره خررالد  4ی و قررالی نمررفه 3ی قررالی نمررفه
اذعان داش  كه  تالانمي روازالندهد. اختصاص مي
و  576ی آزمالدني در الن پفسشعامه، باتتفلن نمفه

نمرفه ترفد  هفقردر. باشدميتفلن نمفه، صفف لينپا
 هرایمهار باتتفلن ميمان گرفالش لابرد،  سالیبه

 (.11و  10باشد )زندگي اكتسابي وی، بيشتف مي
بفرسي روالي پفسشعامه پس از تردولن  معظالربه

 رلمیبفنامهحيطه  نظفانصاحبنفف از  10، سثات 
لري درسي روالي بيفوني )صرالری و ظراهفی( و روا

بفرسي كفدنرد كره  آن راسازه و محتالالي( ) يدرون
قفار گفتته  تثليد مالردروالي ظاهفی و محتالالي آن 

 اس .
سررعجش اعتبررار  معظالربررهدر تحقيررق قياسرري 

نفف  30پفسشعامه، پس از اجفای مقدماتي بف روی 
آلفررای  تحقيررق، بررا اسررتفاده از روش هاینمالنررهاز 

ضررفلب اعتبررار،  ععالانبرره 97/0كفونبرراخ، ضررفلب 
  .(16 ،15)محاسبه گفدلد
تالسرط  1381در سا   نامهپفسشهمچعين الن 

ضرفلب  اعتبرار آنبهاری تف بفرسي شد كره برفای 
گمارش شده اس . الن ضفلب  93/0آلفای كفونباخ 

كره پفسشرعامه مرذكالر واجرد  باشردميمتفف آن 
 ،16 ) باشردميمطزرالبي  سرعجيروان هرایولژگي
17). 

تالسررط  1383در تحقيرق دلگرفی كرره در سرا  
 600لالسفي انجا  پذلفت ، الن پفسشعامه بف روی 

دانشجال اجفا گفدلد و با استفاده از آلفای كفونبراخ، 
بف مطزالب  تثليدیمهف  ععالانبه 95/0ضفلب اعتبار 

الرن ابرمار تتيرين  سرعجيروان هایشراخ بالدن 
 .(16)شد

و  هادانشركدهمجالز از  پس از كسب انپژوهشگف
در پمشركي دانشرگاه عزرال  پمشركي كميته اخال، 

طبررق بفنامرره زمرراني مشررخ  برره محرريط  الررفان،
 نامرهمتفتي ارالرهپژوهش مفاجته كرفده و پرس از 

تالضيحا   ،هادانشكدهدر  ربطذیخالد به مسئاللين 
 هراآنمختصفی در مالرد پژوهش و اهرداف آن بره 

سرپس اطالعراتي در مرالرد اهمير  و  نرد.اراله داد
پرژوهش كره  هاینمالنرهاهداف پژوهش در اختيار 

وابسته به دانشرگاه  هایدانشكدهدانشجاللان  شام 

در ادامره  گفتر .، قفار باشدميعزال  پمشكي الفان 
 هاپفسشرعامهآگاهانه  نامهرضال كار، پس از كسب 
ی تكمير  هاپفسشرعامهو تالزلر  بين دانشرجاللان 

شده به محققين عالد  داده شردند. همچعرين بره 
پفسشعامه دربراره محفمانره برالدن  كععدگانتكمي 

اطالعا  آنان اطميعان داده شرد. گرالاهي اخالقري 
-IR.IUMS.REC 95-03-27 كرردالررن طررف  بررا 

 ثب  شده اس . 29485
 اترمارنف از  هرادادهبفای تجمله و تحزي  آمراری 

SPSS  یآمرار هرایروش .استفاده شرد 22نسخه 
شام  جدو ، استفاده شده در الن تحقيق تالصيفي 
مفكررمی و پفاكعرردگي و  هایشرراخ نمررالدار و 

 هرایآزمالنتحزيزي استفاده شده شرام   هایروش
لرال مرن ولتعري(، )تق  آماری مانعد تي تس  مسر

و  كفوسرركا  والرريس(، كررای دو) آنرراليم وارلررانس
 هراآزمالن داریمتعريسطح  د.ضفلب همبستگي بال

 گفتته شد. 05/0
 هررایمهار های جهرر  بفرسرري ارتبررا، مثلفرره

زندگي با متغيف جعسي ، وضتي  اسكان و وضتي  
 هایارتبا،مفبال، به  هایمهار ) مثلفهبفای  تثه 

مرالن تري ازانساني( كه دارای تالزلر  نفمرا  اسر  
( و بررفای سررالف Independent T testمسررتق  )

مرالن لرال ازكه دارای تالزل  نفما  نيسرتعد  هامثلفه
( اسررتفاده Mann-Whitney U testمررن ولتعرري )

ها همچعررين بررفای بفرسرري ارتبررا، مثلفرره شررد.
زندگي با مقطر  تحصريزي و دانشركده  هایمهار 

 مثلفرره، بررفای دهعدگانپاسررخمحرر  تحصرري  
انسراني( كره  هرایارتبا،مفبرال، بره  هایمهار )

دارای تالزل  نفما  اس  از تجمله وتحزي  وارلانس 
والريس -آزمرالن كفوسركا  از هامثلفهو بفای سالف 
 استفاده شد.

 
 هایافته

( در %8/36نفررف ) 126مطالترره  كععدگانشررفك 
( در مقطرر  %9/26نفررف ) 92مقطرر  كارشعاسرري، 
( در مقطرر  %1/28نفررف ) 96كارشعاسرري ارشررد، 
( در مقطرر  %2/8نفررف ) 28دكتررفای عمررالمي و 
نفف  121( بالدند. همچعين PhDدكتفای تخصصي )

نفررف  62از آنرران در دانشرركده پمشرركي، ( 4/35%)
( %1/23فف )ن 79( در دانشكده پيفاپمشكي، 1/18%)
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( %7/11نفرف ) 40در دانشكده پفستاری و مامرالي، 
در دانشركده  %2/8نفرف  28در دانشكده بهداشر ، 

( در %9/0نفف ) 3پمشكي و  رسانياطالعمدلفل  و 
دانشكده عزال  رتتاری و سالم  روان بره تحصري  

نفف نيم دانشركده خرالد را  9اشتغا  داشتعد. تتداد 
نفرف  249 دهعدگانپاسرخمشخ  نكفدند. از برين 

( %26نفرف ) 89دانشگاه و  هایخالابگاه( در 8/72%)
نفرف نيرم بره  4اسكان داشته و  هاخالابگاهدر خارج 

 پاسخ ندادند. سثا الن 
و درصد مرفدان  %9/64 كععدهشفك درصد زنان 

 پاسرخ ندادنرد. سثا نيم به الن  %1/2بالد كه  33%
، %2/48ساله  22تا  18بين  كععدگانشفك درصد 
سرراله  32تررا  28، %5/34سررا   27تررا  23بررين 

سرا   37و بريش از  %9/2سا   37تا  33، 5/10%
. انرددادهپاسرخ ن سرثا نفف نيم بره  7بالد كه  1/2%

 %4/11مجرفد و  كععدگانشفك  %3/88همچعين 
خالد  تثه نفف نيم وضتي   1بالدند كه  متثه آنان 

 را مشخ  نكفده بالد.

زندگي دانشجاللان  هایمهار بفای تتيين سطح 
( و انحرفاف متيرار 4از ميانگين )بف مبعای صفف ترا 
 شده اس . اراله 2استفاده شد، نتالج در جدو  

 هراآنو انحفاف متيرار  5/2 هامثلفهميانگين ك  
دهرد كره بيشرتفلن نشران مي 2جدو  بالد.  15/0

درک و ارتقرای ميانگين نمرفه مفبرال، بره مثلفره )
)برا  1/3اصال  آزادی، عدال  و تساوی( با ميانگين 

( و كمترفلن نمرفه مفبرال، بره 65/0انحفاف متيار 
شفك  در تتالي (، مسئزه)مهار  ح   هایمثلفه

 هایمهار و ) بخشعد(هالي كه معات  را بهبالد مي
نكرا  المعري( برا  كارگيفیبره  و مفبال، به رعالر

)به تفتيب با انحرفاف متيارهرای  5/2 هایميانگين
. در كر  ميرانگين باشعدمي( 80/0و  73/0، 62/0

ها باتتف از حد متالسط )عردد نمفه بفای همه مثلفه
 نمفه متالسط( اس . ععالانبه 2

تالزل  ميانگين و انحفاف متيار و نتالج آزمالن تي 
ی هامثلفررهعرري در مررالرد مسررتق  و لررا مررن ولت

در  دهعدگانپاسرخزنردگي و جعسري   هایمهار 
 آمده اس . 3جدو  

ی مهرررار  زنررردگي در هامثلفرررهدر بفرسررري 
مختزرررر ، برررراتتفلن ميررررانگين  هررررایجعس
)درک و ارتقرای  مثلفرهمفبرال، بره  دهعدگانپاسخ

 2/3اصال  آزادی، عردال  و تسراوی( برا ميرانگين 
( بررفای SD=66/0) 1/3( و SD=62/0بررفای زنرران )
مفبررال، برره  هرراميانگين تفلنپررالينمررفدان بررالد. 

 هرایميانگين( با مسئزهی )مهار  در ح  هامثلفه
برفای زنران و  SD=63/0بفای هف دو جرعس ) 5/2
61/0=SD ( ،)بره  مفبرال، هرایمهار بفای مرفدان

 هرایميانگيننكا  المعي( برا  كارگيفیبهرعال  و 
برفای مرفدان و  SD=62/0بفای هف دو جعس ) 5/2
61/0=SD  هرالي بفای زنان( و )شفك  در تتالير

 4/2 هرایميانگينبخشعد( با كه معات  را بهبالد مي
(69/0=SD بررفای زنرران و )6/2 (75/0=SD بررفای )

اس  كه در  ایمثلفهاخيف تعها  مثلفهمفدان بالد كه 
و  انردكفدهآن زنان ميانگيعي كمتف از مفدان كسب 

يرانگين زنران از مرفدان بيشرتف م هامثلفهدر سالف 
 (.3اس  )جدو  

انجرا  شرده، جعسري   هایآزمالنبف طبق نتالج 
)شررفك  در  مثلفررهبررا  داریمتعرريتعهررا ارتبررا، 

بخشرعد( دارد هالي كه معات  را بهبرالد مريتتالي 

 1395های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال میانگین و انحراف سطح مهارت  -2 جدول

 معیارانحراف  میانگین مؤلفه انحراف معیار میانگین مؤلفه

 51/0 8/2 تفکر انتقادی 51/0 6/2 خودآگاهی
 58/0 9/2 های فردینشان دادن مسئولیت 65/0 7/2 داشتن هدف در زندگی

 65/0 1/3 درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی 55/0 7/2 های مربوط به ارتباط های انسانیمهارت
 73/0 5/2 بخشندمنافع را بهبود میهایی که شرکت در فعالیت 53/0 8/2 روابط بین فردی

 60/0 9/2 نشان دادن رفتارهای اجتماعی 57/0 7/2 گیریتصمیم
 68/0 8/2 شهروند جهانی شدن 60/0 6/2 بهداشت و سالمت روانی

 69/0 7/2 ایمهارتهای حرفه 57/0 9/2 بهداشت و سالمت جسمانی
 80/0 5/2 رعایت و به کارگیری نکات ایمنیهای مربوط به مهارت 62/0 5/2 مهارت در حل مسئله

 63/0 7/2 های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت 62/0 7/2 مهارت در مشارکت و همکاری
    65/0 8/2 تفکر خالق )خالقیت(
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(016/0p= اما با سالف )دارمتعريارتبرا،  هامثلفره 
 ندارد.

ی مهرار  زنردگي در مقراط  هامثلفهدر بفرسي 
 مثلفهتحصيزي مختز ، باتتفلن ميانگين مفبال، به 

)درک و ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تسراوی( برا 

( برررفای دانشرررجاللان SD=61/0) 1/3ميرررانگين 
( بررفای دانشررجاللان SD=65/0) 0/3كارشعاسرري، 

( بررررفای SD=67/0) 1/3كارشعاسرررري ارشررررد، 
فای ( برررSD=74/0) 3/3دانشرررجاللان پمشررركي و 

 تفلنپرراليندانشررجاللان دكتررفای تخصصرري بررالد. 

 من ویتنی در مورد مولفه های مهارتهای زندگی و جنسیت پاسخ دهندگان نتایج آزمون تی مستقل و یا -3جدول 

 مقدار احتمال انحراف معیار میانگین جنسیت مؤلفه

 584/0 50/0 7/2 زن خودآگاهی

 51/0 6/2 مرد
 362/0 64/0 7/2 زن داشتن هدف در زندگی

 65/0 7/2 مرد
 121/0 51/0 7/2 زن های مربوط به ارتباط های انسانیمهارت

 57/0 6/2 مرد
 128/0 52/0 8/2 زن روابط بین فردی

 53/0 7/2 مرد
 162/0 6/0 7/2 زن گیریتصمیم

 55/0 7/2 مرد
 944/0 72/0 6/2 زن بهداشت و سالمت روانی

 54/0 5/2 مرد
 278/0 55/0 9/2 زن بهداشت و سالمت جسمانی

 59/0 9/2 مرد
 556/0 63/0 5/2 زن مهارت در حل مسئله

 61/0 5/2 مرد
 927/0 57/0 7/2 زن مهارت در مشارکت و همکاری

 63/0 7/2 مرد
 953/0 62/0 8/2 زن تفکر خالق )خالقیت(

 66/0 8/2 مرد
 893/0 58/0 7/2 زن تفکر انتقادی

 48/0 8/2 مرد
 271/0 59/0 0/3 زن های فردینشان دادن مسئولیت

 57/0 9/2 مرد
 077/0 62/0 2/3 زن درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی

 66/0 1/3 مرد
 016/0 69/0 4/2 زن بخشندهایی که منافع را بهبود میشرکت در فعالیت

 75/0 6/2 مرد
 388/0 65/0 9/2 زن نشان دادن رفتارهای اجتماعی

 57/0 90/2 مرد
 462/0 67/0 9/2 زن شهروند جهانی شدن

 69/0 8/2 مرد
 903/0 68/0 7/2 زن ایمهارتهای حرفه

 68/0 7/2 مرد
 802/0 81/0 5/2 زن های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنیمهارت

 79/0 5/2 مرد
 183/0 65/0 6/2 زن های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت

 61/0 7/2 مرد
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هرالي كره ميانگين مفبال، به )شرفك  در تتالير 
 6/2 هرایميانگينبخشرعد( برا معات  را بهبالد مري

(70/0=SD ،بررفای كارشعاسرري )4/2 (79/0=SD )
بفای مقطر  پمشركي  5/2ارشد و  كارشعاسيبفای 

(74/0=SD( و دكتفای تخصصي )68/0=SD.بالد ) 

 دهعدگانپاسرخبف طبق نتالج، مقطر  تحصريزي 
و  p=045/0ی )روابط بين تفدی( با هامثلفهتعها با 

نكرا   كارگيفیبرهمفبال، به رعال  و  هایمهار )
داش . برفای  دارمتعيارتبا،  p =035/0المعي( با 
 نشد. دارمتعيها آزمالن دلگف مثلفه

 نتایج آزمون تی مستقل یا یو من ویتنی در مورد مولفه های مهارتهای زندگی و وضعیت اسکان پاسخ دهندگان  -4جدول 

 مقدار احتمال انحراف معیار میانگین وضعیت اسکان مولفه

 768/0 53/0 6/2 خوابگاهی خودآگاهی

 46/0 6/2 غیر خوابگاهی
 139/0 65/0 7/2 خوابگاهی داشتن هدف در زندگی

 63/0 8/2 غیر خوابگاهی
 847/0 55/0 7/2 خوابگاهی های مربوط به ارتباط های انسانیمهارت

 53/0 7/2 غیر خوابگاهی
 474/0 52/0 8/2 خوابگاهی روابط بین فردی

 55/0 8/2 غیر خوابگاهی
 617/0 58/0 7/2 خوابگاهی گیریتصمیم

 57/0 7/2 غیر خوابگاهی
 707/0 63/0 6/2 خوابگاهی روانیبهداشت و سالمت 

 54/0 5/2 غیر خوابگاهی
 897/0 55/0 9/2 خوابگاهی بهداشت و سالمت جسمانی

 64/0 9/2 غیر خوابگاهی
 604/0 61/0 5/2 خوابگاهی مهارت در حل مسئله

 63/0 6/2 غیر خوابگاهی
 230/0 56/0 7/2 خوابگاهی مهارت در مشارکت و همکاری

 76/0 8/2 خوابگاهیغیر 
 097/0 60/0 7/2 خوابگاهی تفکر خالق )خالقیت(

 61/0 9/2 غیر خوابگاهی
 820/0 52/0 7/2 خوابگاهی تفکر انتقادی

 50/0 8/2 غیر خوابگاهی
 656/0 58/0 9/2 خوابگاهی های فردینشان دادن مسئولیت

 59/0 9/2 غیر خوابگاهی
 305/0 64/0 1/3 خوابگاهی عدالت و تساویدرک و ارتقای اصول آزادی، 

 68/0 1/3 غیر خوابگاهی
 258/0 77/0 5/2 خوابگاهی بخشندهایی که منافع را بهبود میشرکت در فعالیت

 62/0 4/2 غیر خوابگاهی
 221/0 58/0 9/2 خوابگاهی نشان دادن رفتارهای اجتماعی

 67/0 0/3 غیر خوابگاهی
 442/0 68/0 8/2 خوابگاهی شهروند جهانی شدن

 69/0 8/2 غیر خوابگاهی
 925/0 67/0 7/2 خوابگاهی ایمهارتهای حرفه

 74/0 7/2 غیر خوابگاهی
 665/0 80/0 5/2 خوابگاهی های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنیمهارت

 75/0 5/2 غیر خوابگاهی
 خوابگاهی های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت

 غیر خوابگاهی
7/2 
7/2 

63/0 

63/0 

668/0 
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ی مهرررار  زنررردگي در هامثلفرررهدر بفرسررري 
، دهعدگانپاسرررخمحررر  تحصرري   هایدانشرركده

ی تال، مفبال، بره هامثلفهباتتفلن ميانگين در بين 
)درک و ارتقررای اصررال  آزادی، عرردال  و  مثلفرره

 هایدانشرركدهدر  1/3 هررایميانگينتسرراوی( بررا 
 رسررانياطالع( و مرردلفل  و SD=69/0پمشرركي )
 هایدانشررررركدهدر  2/3(، SD=57/0) پمشررررركي
 3(، SD=62/0) يفاپمشكيپ( و SD=67/0بهداش  )

 8/2( و SD=62/0) ليمامادر دانشكده پفستاری و 
(72/0=SD  در دانشكده عزال  رتتراری و سرالم )

 مثلفرهميرانگين مفبرال، بره  تفلنپرالينروان بالد. 
نكرا   كارگيفیبرهمفبال، به رعال  و  هایمهار )

( بفای دانشكده SD=85/0) 4/2المعي( با ميانگين 
 7/2( برفای پيفاپمشركي، SD=76/0) 5/2پمشكي، 

(70/0=SD ،برررفای پفسرررتاری و مامرررالي )6/2 
(74/0=SD ، بفای بهداش )3/2 (94/0=SD بفای )

( SD=51/0) 9/1و  پمشكي رسانياطالعمدلفل  و 
 بفای دانشكده عزال  رتتاری و سالم  روان بالد.

بررف طبررق نتررالج دانشرركده محرر  تحصرري  
مفبرال، بره  هرایمهار ) مثلفرهبرا  دهعدگانپاسخ
و )مهار  در حر   p=031/0انساني( با  هایارتبا،

داشرتعد. برفای  دارمتعيارتبا،  p=04/0مسئزه( با 
 نشد. دارمتعيها آزمالن دلگف مثلفه

تالزل  ميانگين و انحفاف متيار و نتالج آزمالن تي 
ی هامثلفررهمسررتق  و لررا مررن ولتعرري در مررالرد 

 دهعدگانپاسخزندگي و وضتي  اسكان  هایمهار 
 آمده اس . 4در جدو  

ی ترال، برا وضرتي  اسركان هامثلفرهدر بفرسي 
براتتفلن  ،دهعدگانپاسرخ)خالابگاه، غيرف خالابگراه( 

 مثلفرهتال، مفبرال، بره ی هامثلفهميانگين در بين 
)درک و ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تسراوی( برا 

( بفای اتفاد خالابگاهي و SD=64/0) 08/3ميانگين 
( بررفای اتررفاد غيررف SD=68/0) 15/3بررا متررد  

ی هامثلفرهميانگين بين  تفلنپالينخالابگاهي بالد. 
مفبال، به رعال   هایمهار ) مثلفهتال، مفبال، به 

 52/2المعرري( بررا ميررانگين نكررا   كارگيفیبررهو 
(80/0=SD  بررفای اتررفاد خالابگرراهي و متررد )5/2 
(75/0=SD بفای اتفاد غيفخالابگاهي بالد. همچعين )

نمرفه اترفاد خالابگراهي از اترفاد  هامثلفرهدر غالب 
 غيفخالابگاهي كمتف و لا مساوی بالده اس .

 19ی هامثلفرهبين  دهدمينشان  4نتالج جدو  
بررا وضررتي  اسرركان زنرردگي  هررایمهار گانرره 
 <05/0هيچ ارتباطي مشاهده نشد ) دهعدگانپاسخ

p.) 
تالزل  ميانگين و انحفاف متيار و نتالج آزمالن تي 

ی هامثلفررهمسررتق  و لررا مررن ولتعرري در مررالرد 
 ، مجفد(متثه ) تثه زندگي و وضتي   هایمهار 
 آمده اس . 5در جدو   دهعدگانپاسخ

 تثهرر ی تررال، بررا وضررتي  هامثلفررهدر بفرسرري 
ی هامثلفهباتتفلن ميانگين در بين  ،دهعدگانپاسخ

)درک و ارتقای اصال  آزادی،  مثلفهتال، مفبال، به 
( بفای SD=67/0) 1/3عدال  و تساوی( با ميانگين 

( بفای اترفاد SD=50/0) 2/3اتفاد مجفد و با متد  
ی تال، هامثلفهميانگين بين  تفلنپالينبالد.  متثه 

مفبرال، بره رعالر  و  هایر مها) مثلفهمفبال، به 
 5/2نكرررا  المعررري( برررا ميرررانگين  كارگيفیبررره
(78/0=SD  برررفای اترررفاد مجرررفد و مترررد )6/2 
(84/0=SD بررفای اتررفاد ) بررالد. در غالررب  متثهرر

كمتف بالده  متثه نمفه اتفاد مجفد از اتفاد  هامثلفه
 اس .

كره  دهردميانجا  شده نشران  هایآزمالننتالج 
 تثهر زندگي و وضتي   هایمهار های بين مثلفه
 وجررالد نرردارد داریمتعرريارتبررا،  دهعدگانپاسررخ

(05/0p >). 
جهرر  بفرسرري رابطرره ميررمان درآمررد خررانالاده 

زنرردگي، از  هررایمهار ها بررا مثلفرره دهعدهپاسررخ
بري اسرتفاده شرد. -ضفلب همبستگي كعردا  تراو

 با چهار رده اس ( نتالج ایرتبه)درآمد ل  متغيف 
كالچ  )بين صرفف  اكثفاً هاهمبستگي نشان داد كه

كره  ایمثلفرهبرالده و تعهرا  دارمتعي( و غيف 1/0تا 
اما كالچ  برا درآمرد خرانالاده  دارمتعيهمبستگي 
)درک و ارتقرای اصرال  آزادی،  مثلفهداشته اس ، 

(. همچعررين p=021/0عرردال  و تسرراوی( بررالد )
ی هامثلفرررههمبسرررتگي سرررن دانشرررجاللان برررا 

( 07/0يار كالچ  )حرداكثف زندگي، بس هایمهار 
 بالده اس . دارمتعيو غيف 

، سررن و تثهرر در بررين متغيفهررای دمالگفاتيرر  
زندگي به تفتيب  هایمهار  تثثيفجعس، بيشتفلن 

 ترثثيفا ، سن و جعس بالد كه الن تثه مفبال، به 
 .باشعدمينيم بسيار كالچ  
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 گیریبحث و نتیجه

كرره برراتتفلن ميررانگين  دهرردمينتررالج نشرران 
)درک آگاهي و  مثلفهزندگي مفبال، به  هایمهار 

ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تساوی( برا ميرانگين 
ی )مهار  در هامثلفهو كمتفلن آن متتزق به  1/3

مفبررال، برره رعالرر  و  هررایمهار (، )مسررئزهحرر  
هالي شفك  در تتالي نكا  المعي( و ) كارگيفیبه

 بالد. 5/2با ميانگين  بخشعد(كه معات  را بهبالد مي

 ویتنی در مورد مولفه های مهارتهای زندگی و وضعیت تاهل پاسخ دهندگان نتایج آزمون تی مستقل یا یو من -5جدول 

 مقدار احتمال انحراف معیار میانگین وضعیت تاهل مولفه

 065/0 50/0 6/2 مجرد خودآگاهی

 54/0 8/2 متاهل
 526/0 67/0 7/2 مجرد داشتن هدف در زندگی

 49/0 8/2 متاهل
 191/0 55/0 7/2 مجرد انسانیهای مربوط به ارتباط های مهارت

 51/0 8/2 متاهل
 31/0 54/0 8/2 مجرد روابط بین فردی

 46/0 9/2 متاهل
 169/0 59/0 7/2 مجرد گیریتصمیم

 42/0 8/2 متاهل
 564/0 62/0 5/2 مجرد بهداشت و سالمت روانی

 49/0 6/2 متاهل
 847/0 58/0 9/2 مجرد بهداشت و سالمت جسمانی

 54/0 9/2 متاهل
 155/0 61/0 5/2 مجرد مهارت در حل مسئله

 61/0 7/2 متاهل
 921/0 63/0 7/2 مجرد مهارت در مشارکت و همکاری

 49/0 7/2 متاهل
 278/0 66/0 8/2 مجرد تفکر خالق )خالقیت(

 54/0 9/2 متاهل
 953/0 52/0 8/2 مجرد تفکر انتقادی

 44/0 7/2 متاهل
 639/0 59/0 9/2 مجرد های فردیدادن مسئولیتنشان 

 53/0 0/3 متاهل
 229/0 67/0 1/3 مجرد درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی

 50/0 2/3 متاهل
 632/0 75/0 5/2 مجرد بخشندهایی که منافع را بهبود میشرکت در فعالیت

 59/0 5/2 متاهل
 059/0 60/0 9/2 مجرد نشان دادن رفتارهای اجتماعی

 59/0 1/3 متاهل
 176/0 68/0 8/2 مجرد شهروند جهانی شدن

 73/0 9/2 متاهل
 906/0 70/0 7/2 مجرد ایمهارتهای حرفه

 58/0 7/2 متاهل
 458/0 78/0 5/2 مجرد های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنیمهارت

 84/0 6/2 متاهل
 مجرد فناوری اطالعاتهای استفاده از مهارت

 متاهل
7/2 
7/2 

62/0 

70/0 
737/0 
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مختزررر   هرررایجعسبررراتتفلن ميرررانگين در 
)درک و ارتقرای  مثلفرهمفبرال، بره  دهعدگانپاسخ

 2/3اصال  آزادی، عردال  و تسراوی( برا ميرانگين 
 تفلنپررالينبررالد.  بررفای مررفدان 1/3بررفای زنرران و 

ی )مهرار  در حر  هامثلفرهمفبال، بره  هاميانگين
برفای هرف دو جرعس،  5/2 هرایميانگين( با مسئزه

نكرا   كارگيفیبرهمفبال، به رعال  و  هایمهار )
برفای هرف دو جرعس و  5/2 هایميانگينالمعي( با 

هالي كره معرات  را بهبرالد مري)شفك  در تتالي 
بفای  6/2بفای زنان و  4/2 هایميانگينبخشعد( با 

اس  كه در  ایمثلفهتعها  مثلفهمفدان بالد كه الن 
و  انردكفدهآن زنان ميانگيعي كمتف از مفدان كسب 

ميرانگين زنران از مرفدان بيشرتف  هامثلفهدر سالف 
ی تال، و دو هامثلفهبين  دارمتعياس . تعها آزمالن 
هالي كه )شفك  در تتالي  مثلفهجعس، مفبال، به 

بخشررعد( اسرر  كرره در آن معررات  را بهبررالد مرري
(016/0=p ولي در غالب )برين زن و مرفد  هامثلفه

زنردگي  هرایمهار در ميرمان  داریمتعياختالف 
مالجررالد نيسرر  كرره الررن نتيجرره مشررابه بفخرري از 

 برفخالف (.20-18) باشردميتحقيقا  انجا  شده 
نتررالج الررن مطالترره در بفخرري از سررالف مطالتررا  

زنردگي  هرایمهار رتبرا، جرعس برا مالاردی از ا
گمارش شده اس  كره مغرالف نترالج الرن تحقيرق 

 (.4و  21) باشدمي
گانره برا  19ی هامثلفهباتتفلن ميانگين در بين 
مفبال، بره  دهعدگانپاسختالجه به مقط  تحصيزي 

)درک و ارتقررای اصررال  آزادی، عرردال  و  مثلفرره
برررفای دانشرررجاللان  1/3تسررراوی( برررا ميرررانگين 

بفای دانشجاللان كارشعاسي ارشد،  0/3سي، كارشعا
برررفای  3/3برررفای دانشرررجاللان پمشررركي و  1/3

دانشجاللان دكتفای تخصصي بالد. پرالين ميرانگين 
هرالي كره معرات  را مفبال، به )شفك  در تتالير 

بررفای  6/2 هررایميانگينبخشررعد( بررا بهبررالد مرري
بفای  5/2ارشد و  كارشعاسيبفای  4/2كارشعاسي، 

كترفای تخصصري برالد. مقطر  مقط  پمشركي و د
ی )روابرط هامثلفرهتعها با  دهعدگانپاسختحصيزي 

مفبرال، بره  هایمهار و ) p=045/0بين تفدی( با 
 p =035/0نكرا  المعري( برا  كارگيفیبهرعال  و 
ارتبرا،  هامثلفرهداش  و با سرالف  دارمتعيارتبا، 
نشران نرداد. بفخري از تحقيقرا  اخيرف  داریمتعي

با نترالج الرن تحقيرق نشران داده و نتالج متفاوتي 
زندگي و مقطر   هایمهار كه بين  اندكفدهاثبا  

مالجالد اسر   دارمتعيتحصيزي دانشجاللان ارتبا، 
مقطر  دكترفا  (. در الن تحقيق دانشرجاللان4و  1)

برراتتفلن و دانشررجاللان رشررته پمشرركي كمتررفلن 
كره بره رسد مي. به نظف اندداشتهمهار  زندگي را 

 هرایآمالزشعز  طرالتني برالدن دوره تحصري  و 
باليعي در رشرته پمشركي، الرن دانشرجاللان دارای 

زندگي كمتفی نسرب  بره دانشرجاللان  هایمهار 
 سالف مقاط  هستعد.

ی تررال، در هامثلفررهبرراتتفلن ميررانگين در بررين 
مفبرال،  دهعدگانپاسخمح  تحصي   هایدانشكده

زادی، عردال  و )درک و ارتقرای اصرال  آ مثلفهبه 
 هایدانشرركدهدر  1/3 هررایميانگينتسرراوی( بررا 

بهداش  و  هایدانشكدهدر  2/3پمشكي و مدلفل ، 
در دانشركده پفسرتاری و مامرالي و  3پيفاپمشكي، 

در دانشكده عزال  رتتاری و سالم  روان برالد.  8/2
 هرایمهار ) مثلفرهميانگين مفبال، به  تفلنپالين

نكرا  المعري( برا  يفیكارگبرهمفبال، به رعالر  و 
برفای  5/2برفای دانشركده پمشركي،  4/2ميانگين 

 6/2بررفای پفسررتاری و مامررالي،  7/2پيفاپمشرركي، 
 رسرانياطالعبرفای مردلفل  و  3/2بفای بهداش ، 

بررفای دانشرركده عزررال  رتترراری و  9/1و  پمشرركي
سرررالم  روان برررالد. دانشررركده محررر  تحصررري  

مفبال،  ایهمهار ) مثلفهتعها با دو  دهعدگانپاسخ
و )مهرار  در  p=031/0انسراني( برا  هایارتبا،به 

داشرتعد و  دارمتعيارتبا،  p=04/0ح  مسئزه( با 
زنرردگي ارتبررا،  هررایمهار ی هامثلفررهبررا غالررب 

نداش  كه الن نتيجه برا مشرابه نترالج  داریمتعي
(. در مطالتره 17تحقيق عفشري و همكراران برالد )

 هرایمهار مشابهي نشان داده شده اس  كه بين 
زنرردگي و دانشرركده محرر  تحصرري  دانشررجاللان 

در الن تحقيرق  (.4مالجالد اس  ) دارمتعياختالف 
برراتتفلن مهررار  زنرردگي متتزررق برره دانشررجاللان 

متررفلن آن متتزررق برره دانشرركده بهداشرر  و ك
پمشكي و پفستاری بالده اس . به نظف  هایدانشكده

ي كره بيشرتفلن هالدانشركدهدانشرجاللان  رسدمي
دروس عمزي )كارآمالزی و كارورزی( را دارنرد، بره 

زنردگي  هایمهار عز  اشتغات  زلاد آمالزشي از 
 بفخالردارند. تفیپالين
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ی ترال، برا وضرتي  اسركان هامثلفرهدر بفرسي 
براتتفلن  ،دهعدگانپاسرخبگاه، غيرف خالابگراه( )خالا

 مثلفرهی تال، مفبرال، بره هامثلفهميانگين در بين 
)درک و ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تسراوی( برا 

بفای اتفاد خالابگاهي و غيف خالابگاهي  1/3ميانگين 
ی تال، مفبال، هامثلفهميانگين بين  تفلنپالينبالد. 
الرر  و مفبررال، برره رع هررایمهار ) مثلفررهبرره 
بفای اتفاد  5/2نكا  المعي( با ميانگين  كارگيفیبه

 هامثلفرهدر غالرب  خالابگاهي و غيفخالابگاهي برالد.
نمفه اتفاد خالابگاهي از اترفاد غيفخالابگراهي كمترف 

عزر  آن ارتبرا، بيشرتف  تالانردميبالده اسر  كره 
دانشجاللان ساكن غيف خالابگاه با دانشجاللان سعين 

 هررایتفهعگو  هرراقالمي مختزرر  و از  ایرشررتهو 
مختز  باشرد. همچعرين در بفرسري ارتبرا، برين 

زندگي برا وضرتي   هایمهار گانه  19ی هامثلفه
، هرريچ ارتبررا، بررين الررن دهعدگانپاسررخاسرركان 
مشراهده  دهعدگانپاسخاسكان  وضتي و  هامثلفه
 (.p <05/0نشد )

 تثهرر ی تررال، بررا وضررتي  هامثلفررهدر بفرسرري 
براتتفلن ميرانگين  ،دهعدگانپاسخ، مجفد( متثه )

)درک و  مثلفرهی تال، مفبرال، بره هامثلفهدر بين 
ارتقای اصال  آزادی، عدال  و تساوی( برا ميرانگين 

برفای اترفاد  2/3بفای اتفاد مجفد و برا مترد   1/3
ی تال، هامثلفهميانگين بين  تفلنپالينبالد.  متثه 

مفبرال، بره رعالر  و  هایمهار ) مثلفهمفبال، به 
رای اتفاد  5/2نكا  المعي( با ميانگين  كارگيفیبه

بالد. در غالب  متثه بفای اتفاد  6/2مجفد و متد  
كمتف بالده  متثه نمفه اتفاد مجفد از اتفاد  هامثلفه

و وضتي   هامثلفهبين  داریمتعياس  اما اختالف 
( كه مشابه نتالج p <05/0اتفاد مالجالد نبالد ) تثه 

(. همچعين 21) باشدميران تحقيق انصاری و همكا
 هرایمهار ی هامثلفرهرابطه سن دانشرجاللان برا 
بالده اس  كه  دارمتعيزندگي، بسيار كالچ  و غيف 

مشابه نتالج تحقيق انصاری و همكاران بالده اسر  
(21.) 

)درک و ارتقرای اصرال  آزادی،  مثلفه طالركزيبه
عرردال  و تسرراوی( برراتتفلن ميررانگين را بررين 

 كععدگانشررفك گانرره و در بررين  19ی هامثلفرره
مطالتره را داشررته اسرر . دانشررجاللان در بفخرري از 

تز  در  هراآمالزشضتي  بالده و نياز بره  هامهار 

دارند. عزيرفغم عرد  وجرالد اخرتالف  هامهار الن 
گالنراگالن  هرایمهار بين ميانگين اكثرف  دارمتعي

زندگي و خصالصريا  دانشرجاللان، نترالج مطالتره 
مفدان، مجفدلن، اتفاد مستقف در  كه دهدمينشان 
دانشگاه و همچعين دانشجاللان رشرته  هایخالابگاه

پمشكي و پفستاری و مامالي بريش از دلگرفان بره 
 نيازمعد هستعد. هامهار آمالزش الن 

 زندگي دانشجاللان هایمهار عالام  متتددی بف 
در الن مطالته سرتي گفدلرد  مثثف اسر . هفچعرد

بررا زنردگي  هرایمهار مثثف برف  عالامر  تفلنمهم
پيشفتته آمراری بفرسري گرفدد، لريكن  لر  روش
رشرته تحصريزي، ميرمان دلگررفی نظيررف  عالامر 

سالاد والدلن، نژاد، شرفالط اقتصرادی، اجتمراعي و 
 برررف تالانسررتعدميتفهعگرري شررهف محرر  زنرردگي 

تثثيفگررذار باشررعد زندگي دانشجاللان  هایمهار 
خالقري، محردودل  حجرم به دلير  مسرال  ا كره

، مشركال  نظرار  برف سرثات نمالنه، تتداد زلراد 
بره ماشرين،  هرادادهو ورود  هرادادهصح  و دق  

 بفای ناللرسعدگان مقالرره هاآن گيفیاندازهامكان 

 شالد در مطالتررا  آترريميسف نبالد. پيشعهاد مي

 زندگي دانشجاللان هایمهار ف نقش الن متغيفها ب

مقاله  ناللرسعدگان كهالنارزلابي گفدد. با تالجه بره 
در زنردگي  هرایمهار سرطح دهعرد احتما  مري

باشرد  دارای الگرالی متفراوتي نقا، مختزر  الرفان
چعرين مطالتراتي برا رتر   شررالد،پيررشعهاد مرري

در سالف نقا، الفان نيرم  هرای الرن مطالترهكاستي
دسر  آمرده از با استفاده از نتالج به  .صالر  گيفد
پرررررررژوهش مررررررردلفان ارشرررررررد و  الررررررن
آن دسرته از  تالانعردمي دانشرگاه گيفندگانتصميم

دانشجاللاني كه سطح مهار  زندگي پاليعي دارنرد 
 هرررایبررا تررردولن بفنامرررهرا شعاسالي كفده تا 

هرای آمالزشري، بفگرماری كارگاه ازجمزه راهبرفدی
 هایمهار  لشو هما يسخعفان هایجزسه یبفگمار
 يزنردگ هرایمهار سطح  یدر جه  ارتقاي زندگ

 ععد.ك رلمیبفنامهدانشگاه،  لنا لاندانشجال
 

 تقدیر و تشکر

الن مقاله نتيجه تحقيقري برا اسرتفاده از گفانر  
دانشگاه عزال  پمشكي الفان در سا   29485شماره 
مجفلان از همكاری  وسيزهبدلنبالده اس  و  1395
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Abstract 
Background: Many people have problems facing life difficulties and also are not able to sort 

out their life problems. These causes vulnerability and being exposed to psychological and 

behavioral disorders. These research aims at the life skills in students of Iran University of 

medical sciences (IUMS). 

Methods: This cross-sectional descriptive study was held at IUMS in 2016-7. The target 

population was all IUMS students with the sample of 342. The sample was chose with 

stratified random sampling. The research questionnaire had 7 demographic and 142 multi 

choice questions which divided into 19 sub-scales. The multi choice questions were weighted 

0 to 4 to analyze. For data analyses, the descriptive and analytic method such as independent 

t-test, ANOVA or their nonparametric versions, Chi-square test and correlations in SPSS 

version 22 were used. The significance level of tests were chosen to be 0.05. 

Results: the mean of all sub-scale were more than 2 (the mean) and the total mean and SD 

were 2.5 and 0.15 respectively. The mean of women life skills in most sub-scales were more 

than men, but with no significant differences. The sub-scale means of (individual relations) 

(p=0.045) and (the skills related to use security points) (p=0.035) were significant between 

academic levels. Also, the sub-scale means of (skills related to human relations) (p=0.031) 

and (skill of solving problems) (p=0.040) were significant between university schools. 

Furthermore, there was no significant differences between accommodation and the marital 

status of the students, and the means of the life skills’ sub-scales, but the students who live in 

university accommodation had lower life skills mean than others. The age of the students had 

no strong and significant relationship with the students’ life skill. 

Conclusion: The students are weak in some life skills and need suitable education. The male 

and single students need more life skills’ education than others. 

 

Keywords: Life skills, students, Iran University of Medical Sciences 
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