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Abstract 
Introduction: Life skills education helps to promote the mental health of young 
people in life dimensions and is one of the most basic preventive programs at the 
first level. The purpose of study was the effectiveness of life skills education based 
on Quranic verses on religious orientation and general health of students. 
Methods: This study is a randomized Controlled clinical trial. In the first stage, 
sampling was done in an improbable and purposeful method, and in the second 
stage, the allocation of individuals in two groups was performed as a controlled 
clinical trial using the envelope allocation method. First, interested students in the 
girls' dormitories of Mashhad University of Medical Sciences were asked to complete 
the questionnaires of religious orientation and public health and 30students who 
gained the highest scores were selected and randomly assigned in two groups. The 
obtained data were analyzed with statistical method Analysis of Covariance by using 
SPSSv25. 
Results: At the end of the study, there was a significant difference between the mean 
of the general health score of two group (P<0.001).whereas there was no significant 
difference between the means of the two groups in religious orientation (P=0.26). 
Conclusions: Educational intervention of life skills with the orientation of Quranic 
verses was effective in the general health of students. While it had no effect on the 
religious orientation of students. So, counselors and professionals of mental health 
can help students by using Quranic verses in teaching life skills.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 تابستان، 2، شماره 13دوره 
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 چکیده
 یرانهگپیش هايبرنامه تریناساسی از و کندمی کمک زندگی ابعاد در جوانان روانیبهداشت ارتقا به زندگی هايمهارت آموزش :مقدمه

 گیريجهت بر قرآنی تآیا مبناي بر زندگی هايمهارت آموزش یاثربخش تعیین هدف با حاضر پژوهش. رودمی شماربه اول سطح در
 .شد انجام دانشجویان عمومی سالمت و مذهبی

 دفمنده و غیراحتمالی بصورت اول مرحله در گیرينمونه. است شدهتصادفی شاهددار بالینی کارآزمایی نوع از حاضر پژوهش :کار روش
 جویاندانش از ابتدا. شد انجام پاکت تخصیص روش به شاهددار بالینی کارآزمایی صورت به گروه دو در افراد تخصیص دوم مرحله در و

 را عمومیسالمت و مذهبی گیريجهت هايپرسشنامه شد خواسته مشهد پزشکی علوم دانشگاه دختران هايخوابگاه در عالقمند
 وهگر ود در تصادفی صورت به و انتخاب بودند کرده کسب را نمره بیشترین مجموع در که دانشجویانی از نفر 30و  نمایند تکمیل

 25 افزار نرم وسیلهبه کوواریانس آنالیز آماري روش از استفاده با آمده دست به هايداده. قرارگرفتند) 15( شیآزما و) 15کنترل (
SPSSV. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

). >001/0P( وجود داشت يدارگروه کنترل و گروه آزمون اختالف معنا یعموم نمره سالمت نیانگیم نیب مطالعه يدر انتها :هایافته
 ).=26/0P( دو گروه مشاهده نشد يهانیانگیم نیب ياختالف معنادار یمذهب يریگدر خصوص جهت کهیدر حال
 در درحالیکه بود مؤثر دانشجویان عمومیسالمت در قرآن آیات گیريجهت با زندگی هايمهارت آموزشی مداخله :گیري نتیجه
 در آنیقر آیات بکارگیري با توانندمی روانسالمت متخصصین و مشاوران بنابراین. نداشت اثیريت دانشجویان مذهبی گیريجهت

 در دانشجویان مذهبی گیريجهت ارتقا جهت شودمی پیشنهاد. نمایند کمک دانشجویان روان سالمت به زندگی هايمهارت آموزش
 .شود استفاده تکمیلی رویکردهاي از آموزشی مداخله

 :ديکلی واژگان
 گیريجهت زندگی، هايمهارت

 عمومی سالمت مذهبی،

مقدمه
یکی از عوامل آسیب زا در مدیریت منابع انسانی هر سازمان، فقدان و 

زندگی است. این دو عامل  يهامهارتیا ضعف سالمت روانی و به ویژه 
ارتباطی الزم در مواجهه با مشکالت زندگی روزمره  يهاییواناتاز جمله 

در محیط کار و تحصیل به خصوص براي دانشجویان و دانش  یا همکاري
هستند که  يامجموعهزندگی،  يهامهارتآموختگان دانشگاه است. 

 يترمناسبتا برخورد  سازدیم، انسان را قادر هاآنآگاهی و استفاده از 
 متفاوت، بهترین اقدام يهاتیموقعی داشته و بتواند در زندگ مسائلبا 

مورد  يهامهارتکمک به دانشجویان در رشد و گسترش  را انجام دهد.

نیاز براي زندگی مطلوب، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با 
مشکالت و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و 

سازگاري موفق با محیط اجتماعی و  اجتماعی الزم جهت يهامهارت
. مشکالت متعاقب )1( رسدیمو سازنده ضروري به نظر  مؤثرزندگی 

اختالالت  تواندیمزندگی و سطح سالمت روان  يهامهارتضعف در 
هیجانی مثبت و منفی مانند تعارضات و اختالالت ناشی از آن از جمله 

شدگی، کمرویی، خشم و پرخاشگري  افسردگی، اضطراب، تنهایی، طرد
یل بدر روابط بین فردي را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر این ق
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اجتماعی و به خصوص کارایی  يهابیآسمشکالت ریشه بسیاري از 
، و به خصوص در دانشگاه و دانشجویان هاسازمانضعیف در ادارات، 

 .)2( است
 ریتأثه دانشجویان از جمله افرادي هستند که تحت با توجه به اینک

فردي و اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از مهارتهاي زندگی  يهابیآس
قرار دارند لذا، آموزش مهارت زندگی براي دانشجویان امري ضروري 

. مهارت زندگی به گروه بزرگی از مهارتهاي روانی، اجتماعی و )3( است
تا اگاهانه تصمیم  کندیمکه به افراد کمک  شودیمبین فردي گفته 

ریت و مدی يامقابلهارتباط برقرار کنند و مهارتهاي  مؤثربگیرند، بطور 
زندگی نه تنها به  يهامهارتشخصی خود را گسترش دهند. 

بلکه بر توانمندي انان  شدیاندیمر زندگی حال توانمندساختن افراد د
. مطالعات متعددي بر نقص )6-4( ورزدیمنیز تاکید  ندهیآبراي زندگی 

. ضرغامی و )9-7( اندنمودهمهارتهاي زندگی در دانشجوان اشاره 
) این نقض مهارتهاي زندگی در دانشجویان را هشداري 1391همکاران (

که به منظور  يامطالعه. در اندنمودهجدي براي مسئوالن اموزشی بیان 
زندگی در دانشجویان  يهامهارت بررسی رابطه بین انسجام خانوادگی و

دانشگاه فرهنگیان استان فارس صورت گرفت مشخص شد دانشجویانی 
 بودند ترموفقزندگی باالتري بودند در تحصیل  يهامهارتکه داراي 

)10(. 
مطالعات اخیر براي افزایش مهارتهاي زندگی در دانشجویان به انجام 

 قرار نگررفته است و بیان دییتأاما اثربخشی این روشها مورد  انددهیرس
. باشدیمکه عوامل متعددي زمینه ساز افزایش مهارت زندگی  اندنموده

را براي افزایش  يامطالعه) 1389به عنوان مثال گودرزي و همکاران (
مهارت زندگی در انشجویان انجام دادند. انها بیان نمودند که هوش 

 .)11( معنوي اثر معنی داري بر مهارت زندگی دانشجویان نداشته است
آموزش مهارتهاي زندگی با رویکرد قرانی زمینه تکامل همه جانبه و نه 

و به تمامی مراتب رشد انسانی از  آوردیمچندجانبه و محدود را فراهم 
حیات نباتی و حیوانی گرفته تا حیات انسانی و معنوي به یک اندازه 

 ر. از این رو این رویکرد با کارکردهایی بهتکندیمتوجه و بر آن تاکید 
مشکالت  نیترمهم، یکی از شودیم ارائهمتداول  يهاوهیشاز آنچه در 

. در کندیمبشر امروزي که همان مشکالت روانشناختی است را حل 
این رویکرد هدف غایی این است که عالوه بر ایجاد هماهنگی و 
سازماندهی اعتقادات و باورها، هم نظام اعتقادي و هم نظام شناختی 

د شهروندي و اجتماعی وي بهبود یابد و همزمان در فرد و هم عملکر
الگویی، جهت یابی کمال گرا و غایت اندیش انسان در  ارائهبعد فردي با 

اختیاري و همکاران . )12( شود و تعالی یابد نیتأمپرتو نظام توحیدي 
بر روي بیماران سرطانی نشان داده است که  يامطالعه) با انجام 1389(

بر هیجانات منفی و  تواندیمگی با رویکرد قرانی مهارتهاي زند آموزش
) 1967( رأسآلپورت و  هینظربراساس . )13(باشد  مؤثرکیفیت زندگی 

گرایش به انجام اعمال و تفکرات مذهبی گیري مذهبی به معناي  تجه
گیري مذهبی را به دو گرایش درونی و است. نخستین بار آلپورت جهت

گیري مذهبی درونی، فراگیر و داراي اصول بیرونی تقسیم نمود. جهت
گیري مذهبی بیرونی، که جهت یافته و درونی است، درحالی سازمان

یازهاي فردي از قبیل مقام امري خارجی و ابزاري است که براي ارضاي ن
گیري مذهبی  ت. به عبارت دیگر جهردیگیم و امنیت مورد استفاده قرار

 .)14( ورزي درنظر گرفتمعادل دینداري یا دین توانیمدرونی را 

ها و ارزش باشدیمما داراي فرهنگ اسالمی ـ ایرانی  جامعهاز آنجا که 
یم تنگاتنگی با متغیرهاي مذهبی دارند، به نظر رابطهما  يهاسنتو 

بر مهارتهاي بسزایی  ریتأثگیري آن  مذهب و چگونگی جهت رسد
اخالقی  يهاارزششخصیت و  يهاانیبن. چرا که گذاردیمافراد  زندگی

 رسدیملذا به نظر . )15( ردیگیممذهبی شکل  ياجامعه ما در بطن
گی دانشجویان هم شاید مهارت زند آموزشاستفاده از رویکرد قرانی در 

 باشد. مؤثر
با توجه به مطالب بیان شده زمانی که دانشجویان دوران تحصیل خود  

 تصمیم يهامهارت، به گذرانندیمرا در شهري به جز محل سکونت خود 
ر اضطراب آور و نیز گیري و راهبردهاي خودکنترلی جهت کاهش افکا

ارتباطی جهت برخورد با بیماران و مراجعین به عنوان خط  يهامهارت
اول درمان مجهز شوند. راه حل اساسی جهت افزایش بهداشت روانی 
آنان در این دوره حساس، آماده سازي آنان در جهت استفاده از این 

ه است تا بدان براي مقابله با مشکالت این دور هاییتواناو  هامهارتگونه 
وسیله کفایت و شایستگی دانشجویان و رفتارهایی که سالمتی آنان را 

گیري مذهبی آنان  ، موجبات بهداشت روانی و جهتدهندیمافزایش 
را فراهم سازد چراکه اعتقادات مذهبی خود سبب ایجاد آرامش روانی 

ر م. تحقیقات گوناگون بیانگر این مطلب است که این اشودیمبراي فرد 
زندگی میسر گردد. پژوهش حاضر  يهامهارتاز طریق آموزش  تواندیم

زندگی بر مبناي آیات  يهامهارتبا هدف تعیین اثربخشی آموزش 
 گیري مذهبی و سالمت عمومی دانشجویان انجام شد. قرآنی بر جهت

 روش کار
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه 

گیري بصورت تخصیص افراد تصادفی  است. نمونه 1398سال کنترل در 
نداشتن مشکل روانی، داوطلبانه (و براساس معیارهاي ورود به پژوهش 
ابتدا در یک فراخوان عمومی از  بودن، دانشجوي خوابگاهی) انجام شد.

دختران دانشگاه علوم  يهاخوابگاهدانشجویان عالقمند ساکن در 
گیري مذهبی آلپورت  جهت يهاسشنامهپرپزشکی مشهد خواسته شد 
نفر از دانشجویانی که  30و را تکمیل نمایند و سالمت عمومی گلدبرگ 

ه ببیشترین نمرات را در هر دو پرسشنامه کسب کرده بودند انتخاب و 
قرار گرفتند.  )15(و آزمایش  )15( صورت تصادفی در دو گروه کنترل

هر دو گروه از نظر متغیرهاي مخدوشگر قبل از مطالعه بررسی شد و 
 کنترل اماري نیز جهت همسازي گروهها انجام شد.

زندگی بر مبناي  يهامهارتگروه آزمایش در دوره آموزش  يهایآزمودن
جلسه تحت  2 ياهفتهو  ياقهیدق 90 جلسه 10آیات قرآن به صورت 

و جهت گروه کنترل هیچ مداخله انجام  )1جدول ( گرفتندآموزش قرار 
زندگی براساس رویکرد قرانی براساس  يهامهارتنشد. بسته اموزشی 

) و مطالعه سلیمانی و همکاران 1398العه صمدي و همکاران (مط
و توسط متخصص روانشناسی یا رویکرد قرانی اجرا شد  )16( )1394(

مهارتهاي زندگی  آموزش. براي باشدیمو داراي مراحل و محتواي زیر 
در حیطه خوداگاهی، مباحث خودشناسی و خداشناسی با توجه به ایات 
و رایات توضیح داده شد. به عنوان مثال مباحث کرامت انسان، اهمیت 

شی در سعادت الهی انسان، نتیجه خودفرامو ریتأثروح ادمی، 
خودشناسی خداشناسی بودن و رسیدن به ارامش همه جانبه بطور 

مهارت همدلی با رویکرد قرانی به مباحث  آموزشمشروح بیان شد. در 
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ي آن برا مؤثرو مهربانی و اثرات  رأفتالگوگیري از رسول اکرم اسالم و 
با رویکرد قرانی  مؤثرط ارتبا آموزشخود فرد و خانواده پرداخته شد. در 

اجتماع گرایی در اسالم و پرهیز از انزوا، برادري و مساوات در روابط 
 آموزشاجتماعی و وحدت و پرهیز از تنازعات اجتماعی بیان شد. در 

مهارت روابط بین فردي با رویکرد قرانی به محور دوستی براساس ایمان، 
یز از مجاورت بدون دارا بودن شرم و حیا در روابط بین فردي و پره

مهارت تصمیم گیري با رویکیرد قرانی  آموزش صمیمیت پرداخته شد.
به قاطع بودن، مشورت کردن، توجه به سالمت قلب در مراحل تصمیم 

 همسئلگیري و داشتن خلوص نیت در تصمیمات اشاره شد. مهارت حل 
با رویکرد قرانی به مباحث جلوگیري از بحران، بلند همتی و افزایش 

مهارت ابراز وجود با رویکرد قرانی  آموزشتوانمندیها پرداخته شد. در 
به ابراز وجود بدون گناه، ابراز وجود واقعی و تعادل بین شجاعت و تواضع 

مدیریت هیجانات با رویکرد قرانی به پرهیز از  آموزشپرداخته شد. در 
ت قیمقایسه نزولی و داشتن شادي مغرورانه پرداخته شد. در آموزش خال

با رویکرد قرانی به توجه و درك حکمتهاي الهی و در آموزش تفکر نقاد 
با رویکرد قرانی به اصول اساسی نقاد بودن مانند شنیدن توضیحات و 

 .)17( دالیل طرف مقابل پرداخته شد
گیري جهت نامه پرسش ت:گیري مذهبی آلپور پرسشنامه جهت

 يانهیگزماده با مقیاس پاسخگویی پنج  21مذهبی توسط آلپورت در 
آن مربوط به  ماده 12ساخته شد که ») خیلی زیاد«تا » خیلی کم«(از 

 نیا در است.گیري درونی ماده مربوط به جهت 9گیري بیرونی و جهت
 عبارات و یبرون یمذهب يریگ جهت 12 تا 1 عبارات يهانهیگز اس،یمق

. این پرسشنامه نقطه سنجندیم را یدرون یمذهب يریگ جهت 21 تا 13
مورد بررسی نمرات  يهااسیمقدر  هایآزمودنبرش ندارد و هر چه 

. آزمون باشندیمبیشتري بدست آورند بیشتر داراي آن صفت 
، همچنین این شودیممحدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی اجرا 

سالگی به باال قابلیت اجرا  16ودیت سنی ندارد و از پرسشنامه محد
 جهت سنجش يبرا را اسیمق نیا 1967 سال در رأس و آلپورت .دارد

زمون در آ نیا. )18(کردند  هیته یبرون و یدرون یمذهب يها يریگ
آن با استفاده از  یدورن یشده است. همسان یابیترجمه و هنجار  رانیا

است،  %74آن  ییبازازما ییایپا به دست آمده و %71کرونباخ  يآلفا
در این مطالعه  .)19( گزارش شده است %73آزمون  ییروا نیهمچن

 بود. 70/0پایایی پرسشنامه 
 عمومی براي ارزیابی سالمتعمومی گلدبرگ:  پرسشنامه سالمت

ط عمومی که توس سالمت پرسشنامهاز دانشجویان دختر ساکن خوابگاه 
 سؤالاستفاده گردید که هر  ،بود سؤال 28گلدبرگ ارائه شد و داراي 

نمره گذاري شده و  3تا  0اس مقیاس لیکرت داراي چهارگزینه از براس

عبارتند  هااسیمقاست. این  سؤال 7مقیاس و هر مقیاس داراي  4داراي 
اختالل -3اختالل در خواب؛  عالیم اضطراب و-2عالیم جسمانی؛ -1از:

 براساس 0–84بندي نمرات از ه افسردگی. دست-4درکارکرد اجتماعی؛ 
 رتصو به که بود ضعیف و متوسط خوب، عالی، ترتیب به چهارمقیاس

به باال،  64) متوسط و از 43-64) خوب، (22-42) عالی، (0-21( نمره
این  )83/0 -93/0اعتبار و روایی ( .)20( شده است يبندطبقهضعیف 

. در این مطالعه پایایی پرسشنامه )21( شده است دییتأپرسشنامه نیز 
 بود. 75/0

مالحظات اخالقی در این مطالعه داوطلبانه بودن ورود و خروج از 
رمانه بودن اطالعات، عدم ضرر رساندن، سود رساندن به پژوهش، مح

 طور کامل مدنظر قرار گرفت.
به دست آمده با استفاده از روش آماري تحلیل آنالیزکوواریانس  يهاداده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  .SPSS V 25 به وسیله نرم افزار آماري
مال نر ياهفرض گرفتند. استفاده از این آزمون مستلزم برقراري پیش

، همگنی شیب خط رگرسیون، هاانسیواربودن متغیر وابسته، همگنی 
که  خطی بودن رگرسیون همپراش (پیش آزمون) و متغیر وابسته است

 در این مطالعه کنترل گردید.

 هاافتهی
 کنترلمعیار سن دانشجویان مورد مطالعه در گروه  میانگین و انحراف

اکثر دانشجویان  بود. 2/23±88/0 مداخلهسال و در گروه  82/1±3/24
 دبودنمورد مطالعه در هر دو گروه مداخله و کنترل در مقطع کارشناسی 

 يهافرض ). قبل از استفاده از مدل آنالیزکواریانس ابتدا پیش2جدول (
آزمون ( هادادهاین مدل که شامل نرمال بودن توزیع پراکندگی 

آزمون لون)، همگن ( خطا يهاانسیواربرابري  کلموگروف اسمیرنوف)،
تعامل بین متغیر همپراش یا پیش آزمون با ( ونیرگرسبودن خطوط 

 ار بود.برقر هافرضمتغیر گروه معنادار نشد) بررسی شد که تمامی پیش 
نتایج توصیفی میانگین در دو گروه مداخله و کنترل و نتایج مدل 

د. با استفاده از آزمون آنالیز گزارش ش 3آنالیزکواریانس در جدول 
کواریانس با کنترل نمره سالمت عمومی در ابتداي مطالعه اختالف 

در متغیر سالمت عمومی در انتهاي  هاگروهمعناداري بین میانگین 
). همچنین با انجام آزمون آنالیز P>001/0( داشتمطالعه وجود 

گیري  آزمون جهت کواریانس (پس از خارج کردن اثر متغیر پیش
کنترل و  يهاگروهمذهبی) در پایان مطالعه اختالف معناداري بین 

 26/0(گیري مذهبی مشاهده نشد  مداخله در خصوص متغیر جهت
(P= گیري مذهبی دانشجویان  گفت آموزش در جهت توانیمدر نتیجه
 نبود. مؤثر

 
 

 و کنترل فراوانی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی در دو گروه مداخله جدول .1 جدول
 گروه مقطع تحصیلی

 تعداد) (درصد کل تعداد) (درصدمداخله  تعداد) کنترل (درصد
 18)%60( 9)%60( 9)%60( کارشناسی

 9)%30( 5)%3/33( 4)%7/26( کارشناسی ارشد

 3)%10( 1)%7/6( 2)%3/13( دکتري
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 گیري مذهبی در دو گروه مقایسه متغیرهاي سالمت عمومی و جهت. 2 جدول
 نوع آزمون و سطح معنی داري* روهگ 
 مداخله کنترل 

 P>0,001   سالمت عمومی
  7/49±02/67 7/47±71/8 پیش آزمون
  7/41±4/4 7/47±84/13 پس آزمون

 =26/0P   جهت گیري مذهبی
  3/55±09/53 6/55±57/67 پیش آزمون
  3/54±35/6 4/55±32/33 پس آزمون

 تحلیل آنالیز کوواریانس*
 

 بحث
نترل گروه ک یعموم نمره سالمت نیانگیم نیباین مطالعه نشان داد که 

در خصوص  کهیدر حال. وجود داشت يو گروه آزمون اختالف معنادار
دو گروه  يهانیانگیم نیب ياختالف معنادار یمذهب يریگجهت

 رویکردبا  یزندگ يهامهارت یآموزش مداخله. در واقع مشاهده نشد
 يریگدر جهت کهیدرحال ،بود مؤثر انیدانشجو یعمومدر سالمت قرانی
 نداشت. يریتاث انیدانشجو یمذهب

 آموزشمطالعات متعددي همسو با نتایج مطالعه حاضر اثربخشی 
مهارتهاي زندگی با رویکرد دینی بر سالمت روان مانند افسردگی، 

. به عنوان مثال سلیمانی و )24-22, 16, 13( اندنمودهاضطراب بیان 
 آموزش ج پژوهش،ینتاتوجه به  ) بیان نمود که با1394همکاران (

، اضطراب و یدر کاهش افسردگ یکرد ا سالمیبا رو یزندگ يمهارتها
سالمت  .)16( مزمن مؤثر است یاسترس زنان مبتال به اختالالت روان

روان به مفهوم احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدي خود، اتکاء 
هاي به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی

با پدید آمدن رفتارهاي مثبت  .)25( فکري، هیجانی و غیره است بالقوه
مک اهد بود. کو سالم بسیاري از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیري خو

مورد نیاز براي زندگی  يهامهارتبه دانشجویان در رشد و گسترش 
مطلوب، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکالت و 

اجتماعی  يهامهارتهمچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و 
و سازنده  مؤثرالزم جهت سازگاري موفق با محیط اجتماعی و زندگی 

مشخص شد  هاافتهی. همانطور که در )26( رسدیمبه نظر  ضروري
زندگی بر سالمت عمومی دانشجویان اثرگذار بود.  يهامهارتآموزش 

که بر روي دانشجویان  )27( و همکاران یمؤمن مطالعهاین نتایج با نتایج 
دختر دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی انجام شد همسو 

زندگی موجب افزایش سالمت  يهامهارتآموزش  بود، در این مطالعه
روان و عزت نفس دانشجویان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

در جنوب  2005مگنانی و همکاران در سال  مطالعه کنترل گردید.
متفاوت فرهنگی  يهارگروهیزنفر جوان در  هزار 2ریقا بر روي بیش از آف

 ياعمدهانجام شد، نشان داد که برنامه آموزش مهرت هاي زندگی نقش 
. همچنین در )28( برجلوگیري از رفتارهاي خشونت آمیز جوانان دارد

 يهامهارتپژوهشی که توسط ترنر و همکاران در ارتباط با آموزش 
نوجوان انجام  350بر روي  مؤثرزندگی از جمله حل مساله و ارتباطات 

آنان را براي حل مشکل و  يهاییتوانا، هامهارتشد، نشان داد که این 
. در )29( دهدیمفزایش اجتماعی آنان را ا يهاتیحمااز  مؤثراستفاده 

آموزش  ریتأث، در خصوص )30( پژوهش ونزل ویکتوریا و همکاران
زندگی بر جلوگیري از سوء استفاده از مواد مخدر بر روي  يهامهارت

 يهامهارتشد نتایج نشان داد  کلیه دانش آموزان دوره متوسطه انجام
 مثبتی برکاهش استفاده از مواد مخدر و الکل در دانش ریتأثزندگی 

آموزان دارد، به این صورت که میل به وسوسه جهت استعمال و نیز 
دفعات مصرف مواد مخدر را در این دانش آموزان کاهش داده است و 

با آموزش  تأثیر گروه همساالن جهت مصرف مواد مخدر و الکل نیز
 زندگی کاهش چشمگیري یافته است. يهامهارت

 يهامهارتنیز درخصوص  )31( بوب الولیر و همکاران مطالعهدر 
 هاهارتمارتباطی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد نتایج نشان داد 

به طور چشمگیري باعث افزایش اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران و 
 پذیر شدن دانشجویان گردید انعطاف

زندگی با رویکرد قرانی  مهارتهاي آموزشاین مطالعه حاکی از ان بود که 
بر جهت گیري مذهبی اثري ندارد. مطالعه عزیزي و همکارانش هم 

در پژوهش خود نشان دادند که  هاآنراستا با پژوهش حاضر است. 
گیري مذهبی زوجین متقاضی  زندگی بر جهت يهامهارتآموزش 

. البته باید خاطر نشان کرد از انجاییکه )32( طالق معنادار نبوده است
یمبیرونی و درونی است، به نظر  مؤلفهجهت گیري مذهبی داراي دو 

درونی یعنی همان و نگرشها  يهامؤلفهر مهارتهاي زندگی ب آموزش رسد
بیرونی یعنی  يهامؤلفهو براي بررسی  دهدیماثرش را زودتر نشان 

همان رفتار فرد باید زمان مناسب مدنظر قرار گیرد. در پژوهشی دیگر 
زندگی  يهامهارتکه توسط خدایاري و همکاران درخصوص آموزش 

 مؤلفهدینی توانست دو  يهاآموزهدینی انجام شد،  يهاآموزهمبتنی بر 
باور دینی و عواطف دینی را افزایش دهد اما رفتار دینی بر اثر مداخله 

به  توانیم هاافتهیاین . در تبیین )33( آموزشی تغییري نکرده است
این نکته ضروري اشاره کرد که علی رغم اهمیت فوق العاده معنویات 

بعدي و گستردگی مفهوم  مذهبی، به دلیل طبیعت چند يهاآموزهدر 
گفت این مفهوم در زندگی دانشجویی  توانیمگیري مذهبی،  جهت

الئق ها، ع زندگی برنگرش يهامهارتغیرقابل اجتناب بوده و آموزش 
نی چندا ریتأثشخصی و اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی دانشجویی 

ندارد. همچنین مطابق با نظریه یادگیري اجتماعی بندورا، فرایند تغییر 
عواطف) ( احساساتباورها) و ( ها رفتار، ابتدا از دگرگونی در شناخت

 جیو انتظارات آدمی در تعیین رفتار و میان هاشهیاندو  شودیمآغاز 
گري در تغییر تدریجی رفتار نقش و اهمیت دارند. اما بدون تقویت 

تحقق آنها به راحتی ممکن نیست.  رودیمکردن رفتارهایی که انتظار 
مهارتهاي زندگی با  یربخشیتأثاز سوي دیگر مطالعات متعددي بر 

. به )24( اندکردهدینی بر رفتارهاي مذهبی تاکید  يهاآموزشرویکرد 
، افکار و رفتارها با هاجانیهعنوان مثال سانا و چانگ نیز معتقدند 

راین بناب گذشت زمان به صورت تعاملی به یکدیگر اثر متقابل دارند.
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دینی  يهامؤلفهزندگی بر اساس  يهامهارتش افزایش مدت زمان آموز
و قرآنی، تقویت مثبت رفتارهاي دینی (در جلسات آموزشی و نیز در 

در مداخالت درازمدت اثربخشی این  تواندیمبستر خانواده و دانشگاه) 
یم. لذا به نظر )18(گیري مذهبی معنادار نماید  را بر جهت هاآموزش

ت گیري مذهبی باید در طول اثربخشی مهارتهاي زندگی بر جه رسد
 زمان پس از انجام مطالعه بررسی شود.

 نتیجه گیري
آموزان  از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور ما را دانشجویان و دانش

مناسب به امر ارتقاي  يهانهیزم، ضروري است با ایجاد دهندیمتشکیل 
پرداخته شود و شرایطی  هادانشگاهبهداشت روانی و سطح سالمت در 

ریزان،  ، اساتید، برنامههاخوابگاه، هادانشگاهفراهم شود تا مسئوالن 
، روانشناسان و سایر دست اندرکاران هاخوابگاهو  هادانشگاهمشاوران 

آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طریق آشنایی با 
زندگی،  يهامهارتگیري مذهبی،  موضوعات بهداشت روانی، جهت

یابی به روان سالم یاري دهند. در این پژوهش  اي دستدانشجویان را بر
 يهارشتهنیز مواجه شدیم من جمله، عدم یکسانی  ییهاتیمحدودبا 

که  یفرهنگ یاجتماع يتحصیلی و مقاطع تحصیلی و در نتیجه تفاوتها
 امکان همگن کردن آنها وجود نداشت.

د که این به این موضوع اشاره کر توانیماز محدودیتهاي این مطالعه 
مطالعه فقط بر روي دانشجویان خوابگاهی انجام شده است. لذا پیشنها 

در مطلعات بعدي گروههاي بیشتري از دانشجویان در مقاطع  شودیم
در  مختلف، بومی و خوابگاهی همه يهارشتهمختلف تحصیلی و با 

 مطالعه وارد شوند.
یی و از نقاط قوت پژوهش همکاري بسیار مناسب معاونت دانشجو

آموزشی  يهادورهجهت برگزاري  هاخوابگاهفرهنگی دانشگاه و نیز امور 
 هانمونهو نیز اشتیاق دانشجویان جهت کسب اطالعات که مانع ریزش 

 گرددیمجهت مطالعات آینده پیشنهاد  تا پایان جلسات آموزشی بود.
مهارتهاي زندگی با رویکرد قرانی در مطالعات  آموزشکه اثربخشی 

مدت بیشتري بعد از زمان انجام  هانمونهبه انجام برسد و  يتریطوالن
ت قرانی بر جه يهاآموزهمطالعه تحت بررسی قرار بگیرند تا اثربخشی 

 يهاياستراتژگیري درونی بتواند نمود بیرونی هم داشته باشد. از 
ا یو  یافراد روحان يشتر مداخله مانند همکاریب یاثربخش يبرا یلیتکم
 استفاده شود. یاموزش يهاپیکللم و ینامه با ارائه فت بریتقو

 تشکر و قدردانی
ین مقاله حاصل بخشـی از طـرح تحقیقـاتی مصوب دانشـگاه علـوم ا

 باشدیم .IR.MUMS.REC 1397,197 با کد اخالقپزشـکی مشهد 
بدینوسیله  .که بـا حمایـت دانشـگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شده است

قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  نویسندگان مراتب
 .ندینمایمم الپزشکی مشهد اع
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