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  1389هاي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال  مهارت
  

  ، ابراهيم صالحي عمران*پور خواجه غياثي، كورش وحيد شاهي رقيه ولي
  

 

  چكيده
در مورد  .ها به ويژه در عصر حاضر ضروري است ها و مسائل زندگي انسان هاي زندگي براي تدبير چالش تسلط بر مهارت: مقدمه

با توجه به لزوم شناخت مسأله  .رسد تر به نظر مي هاي فراروي زندگي آنها، اين امر ضروري دانشجويان با توجه به تنوع و گستردگي چالش
طراحي  1389هاي زندگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال  ريزي، اين مطالعه با هدف بررسي مهارت جهت برنامه

  .گرديد
اي از كليه دانشجويان دانشگاه علوم  گيري خوشه نفر با روش نمونه 330اي مشتمل بر  در يك مطالعه توصيفي مقطعي، نمونه: ها روش

هاي به دست آمده با استفاده از  داده. دشآوري  ساخته جمع ها با استفاده از پرسشنامه محقق داده. پزشكي مازندران انتخاب گرديد
مورد  p≥05/0در سطح معناداري ) Independent Samples T test ،One –Way ANOVA(تحليلي هاي توصيفي و  آزمون
  .و تحليل قرار گرفتند تجزيه
بود و بين دانشجويان دختر و پسر  50/065/3دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ميانگين مهارت زندگي در :نتايج

)657/0=p (هاي مختلف  و دانشكده)726/0=p (تفاوت معناداري در اين زمينه مشاهده نگرديد.  
با توجه به اهميت آموزش مهارت . ميزان مهارت زندگي دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در حد متوسط است: گيري نتيجه

ريزي مدون  دانشگاه با برنامه ال الزم است كه رسيدن به نتايج ايده رابطه مستقيم آن با بهداشت رواني دانشجويان و زندگي در دانشگاه و
  .در اين زمينه اقدامات مناسب را انجام دهد

  
  مهارت زندگي، دانشجويان، خودآگاهي، مقابله با استرس، حل مسأله، روابط بين فردي، ارتباط مؤثر،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

امروزه پيشرفت سريع و مدوام تكنولوژي و تغييرات ابعاد 
اقتصادي و اجتماعي جوامع، منجر به ايجاد تغييرات شگرفي 
در شرايط محيطي، ارتباطات بين فردي، نگرش به مباني 

ها و در مجموع تغييرات اساسي در شيوه  تفكر و ارزش
ها ناگزير  اي كه انسان ها گرديده است، به گونه زندگي انسان

                                                 
، گروه اطفال، ، دانشگاه علوم )دانشيار( كورش وحيدشاهيدكتر :نويسنده مسؤول *

  vahidshahi@yahoo.com.پزشكي مازندران، مازندران، ايران
ريزي آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي  كارشناس ارشد برنامهپور خواجه غياثي،  رقيه ولي

ابراهيم صالحي ؛ دكتر )valipouryashi@gmail.com. (مازندران، مازندران، ايران
 .مازندران، مازندران، ايران، دانشگاه ريزي آموزشي ، دكتراي برنامه)دانشيار( عمران

)edpes60@hotmail.com(  
  26/11/90: ، تاريخ پذيرش10/8/90: ، تاريخ اصالحيه17/5/90:تاريخ دريافت مقاله

اي از  هستند براي داشتن زندگي مطلوب بر مجموعه
تسلط يابند تا توانايي انطباق و حل مسائل و  »ها رتمها«

) 2و1(مشكالت احتمالي پيش روي خود را داشته باشند
نظران مهارت  و صاحب) WHO( سازمان جهاني بهداشت

اي  زندگي را توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه
ها و ضروريات زندگي روزمره خود  كه فرد بتواند با چالش

خود ( يايد تعريف نموده و ده مهارت اصلي شاملكنار ب
 ،)Communication( ، ارتباط)Self- awareness(گاهيآ

 گيري ، تصميم)Interpersonal skills( مهارت ميان فردي

)Decision Making(حل مسأله ، )Problem Solving( ،
 ، تفكر انتقادي)Creative Thinking( تفكر خالق

)Critical Thinking ( مقابله با هيجانات)Coping with 
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Emotions (و مقابله با استرس )Coping with Stress (
هاي اصلي زندگي معرفي كرده  را به عنوان مهارت

هر يك از ) Nelson(از ديدگاه نلسون ). 5تا3(است
دانش، ( هاي زندگي داراي سه جزء هاي مهارت مؤلفه

طلوب هستند كه تسلط و برخورداري م) نگرش و مهارت
نتايج مطالعه خوشابي ). 6(در هر سه بخش ضروري است

و همكاران، در بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر 
دهد  هاي زندگي نشان مي دانشگاهاي تهران از مهارت

در صد  2/43درصد دانشجويان در حد متوسط و  5/47
هاي زندگي آگاهي  دانشجويان در حد زياد از مهارت

ن از جمله كساني هستند كه تحت دانشجويا). 7(داشتند
تأثير شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاكم در 
جامعه بوده و در بسياري از موارد از توانايي الزم جهت 

ها برخوردار نبوده و در  برخورد با مشكالت و چالش
هاي اخالقي و  ها و ناهنجاري معرض بسياري از آسيب

گي در كنار كسب كسب مهارت زند. گيرند رفتاري قرار مي
ها و تقويت  ها، ارزش دانش و تغيير متناسب نگرش

مشكالت و موانع سالمتي را كاهش  ،هاي مناسب رفتار
به . بخشد مي دهد و در نتيجه بهداشت رواني را ارتقا مي

هاي زندگي را  طوري كه تأثير مثبت آموزش مهارت
پژوهش تاتل . پژوهشگران مورد تأييد قرار دادند

)Tuttle (دهد آموزش مهارت زندگي در  نشان مي
گيري،  هاي تصميم فراگيران منجر به افزايش توانايي

). 1(شود افزايش اعتماد به نفس آنان ميو ارتباطات، 
و همكاران نشان ) Shechtman( منپژوهش اشچت

دهد، آموزش مهارت زندگي در ارتقاي توانايي حل  مي
رايي شخصي گيري، روابط بين فردي و كا مسأله، تصميم

نتايج مطالعه مقدم و همكاران در ). 8(تأثير بسزايي دارد
هاي زندگي بر  بررسي تأثير آموزش واحدهاي مهارت

دهد، آموزش  ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان نشان مي
هاي زندگي به دانشجويان به صورت سيستماتيك  مهارت

دهي شده و در قالب درسي يك واحد تأثير  و سازمان
هاي  ر ارتقاي دانش و نگرش نسبت به مهارتبارزي د

). 9(اجتماعي آنان داشت –هاي رواني  زندگي و توانمندي
از اين رو با توجه به اهميت مسأله و فقدان مطالعات جامع 
در اين زمينه در دانشگاه علوم پزشكي مازندران، پژوهش 

هاي زندگي دانشجويان  حاضر با هدف بررسي مهارت
هاي  حيطه؛ مهارت 7ي مازندران در دانشگاه علوم پزشك

خودآگاهي، مقابله با استرس، روابط بين فردي، ( زندگي
گيري، تفكر خالق، تفكر انتقادي،  حل مسأله و تصميم

  .انجام گرديد) ارتباط مؤثر
  

  ها روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي و مقطعي بوده و جامعه 
مورد مطالعه شامل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

بود، كه با  1389 -1388مازندران در سال تحصيلي 
 330اي مشتمل بر استفاده از جدول مورگان حجم نمونه

اي  گيري به صورت خوشه روش نمونه. نفر انتخاب گرديد
فرض تأثير جنسيت و  به دليل پيش(ها  بوده كه نمونه

به تناسب ) دانشكده بر مهارت زندگي دانشجويان
ها  ابزار گرد آوري داده. شدنددانشكده و جنسيت انتخاب 

اي مشتمل بر اطالعات  ساخته پرسشنامه محقق
 5كه بر اساس مقياس بود گويه  57دموگرافيك و 

: حيطه 7شامل  اين پرسشنامه. اي طراحي شد گزينه
، روابط )گويه7( ، مقابله با استرس)گويه 6( خودآگاهي
 10( گيري حل مسأله و تصميم ،)13گويه( بين فردي

و  )گويه6( ، تفكر انتقادي)گويه 6( ، تفكر خالق)گويه
كمترين و بيشترين نمره هر . بود) گويه 9( ارتباط مؤثر

براي  5و » كامالً مخالفم«براي گزينه  1گويه به ترتيب
بود، براين اساس بيشترين امتياز » كامالً موافقم«گزينه 

  .بود 57وكمترين امتياز  285پرسشنامه 
توسط اساتيد و  پرسشنامهروايي محتوايي  

هاي زندگي و علوم تربيتي تأييد  نظران مهارت صاحب
 78/0پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ، . گرديد

ها با مراجعه حضوري در  پرسشنامه. محاسبه گرديد
ها به دانشجويان تحويل و پس از تكميل  دانشكده
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 افزار مها وارد نر آوري، داده آوري گرديد، پس از جمع جمع
SPSS-16  گرديد و براي توصيف و تجزيه و تحليل

فراواني، ميانگين و (هاي پرسشنامه از آمار توصيفي داده
 Independent – Samples(وآمار تحليلي) انحراف معيار

T test  براي مقايسه ميانگين بين دو جنس وOne –

Way ANOVA ؛ براي مقايسه نمرات كسب شده بين
  .استفاده گرديد p≥05/0معناداري  در سطح) ها دانشكده

  
  نتايج

 137. درصد بود 100ها  ميز ان پاسخ دهي به پرسشنامه
 نفر  193كنندگان در مطالعه مرد و  شركت %)5/41( نفر

درصد مجرد و  )%3/90( نفر  298 .آنها زن بودند) 5/58%(

 %)83( نفر 273محل زندگي  .هل بودندأمت )%4/9( نفر 32
 %)5/18( نفر61 .روستا بود %)1/16( نفر 32شهر و 
از  %)9/17(نفر  59 كنندگان از دانشكده پزشكي، شركت

 نفر 91از داروسازي، %) 2/15( فرن 50پرستاري و مامايي
از پيراپزشكي  %)9/20( نفر 69 از بهداشت و) 6/27%(

  . بودند
مهارت نمرات ميانگين و انحراف معيار  يكدر جدول 

نمره . زندگي دانشجويان به نمايش گذاشته شده است
 5ميانگين متوسط در اين تحقيق بر اساس طيف ليكرت 

هاي جدول، نشان  همانطوري كه داده. است) 3(اي گزينه
دهد، ميانگين و انحراف معيار كل نمره مهارت زندگي  مي

  .است 5/065/3دانشجويان
  

  ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه مازندران :1دول ج

T P  هاي مهارت زندگي مؤلفه ميانگين و انحراف معيار پسر  دختر 

 مهارت خودآگاهي  69/0±16/4  64/0±20/4  73/0±13/4 478/0  891/0

 مهارت مقابله با استرس  63/0±65/3  56/0±80/3  64/0±54/3 001/0  624/3

 مهارت روابط بين فردي  70/0±94/3  77/0±93/3  64/0±95/3  035/0  -245/0

 گيري مهارت حل مسأله و تصميم  57/0±44/3  54/0±44/3  59/0±95/3 16/0  131/0

 مهارت تفكر خالق  65/0±69/3  66/0±71/3  65/0±68/3  850/0  449/0

 مهارت تفكر انتقادي  65/0±59/3 63/0±64/3  66/0±55/3  237/0  330/1

 مهارت روابط مؤثر  55/0±68/3  58/0±67/3  52/0±68/3 107/0  -259/0

 نمره كل  50/0±65/3  49/0±64/3  51/0±65/3  657/0  -148/0

  
هاي مهارت  هاي مذكور ميانگين مؤلفه با استناد به داده

زندگي دانشجويان علوم پزشكي باالتر از حد متوسط 
است و از بين آنها مؤلفه مهارت خودآگاهي باالترين 

  .را به خود اختصاص داده است) 69/016/4(ميانگين 
هاي زندگي  براي بررسي تأثير جنسيت بر مهارت

هاي جدول بيانگر  ده گرديد، دادهمستقل استفا tازآزمون 
اين است كه بين ميانگين مهارت زندگي دانشجويان دختر 

ولي در ). p=657/0( و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد

هاي مهارت زندگي در مهارت  بررسي ميانگين مؤلفه
و مهارت روابط بين فردي ) p=001/0( مقابله با استرس

)035/0=p( سر اختالف بين دانشجويان دختر و پ
ميانگين مهارت مقابله با استرس . معناداري مشاهده شد

در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر و مهارت 
روابط بين فردي در دانشجويان دختران بيشتر از 

  .دانشجويان پسر است
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زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر  هاي مهارت ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطه :2جدول 
  دانشكده

پرستاري و  پزشكي  متغيير
  f  p  پيراپزشكي  بهداشت داروسازي  مامايي

  639/0 634/0  17/4±72/0  18/4±59/0  02/4±68/0  20/40±78/0  19/4±74/0 مهارت خودآگاهي
 179/0 582/1 76/3±60/0 68/3±69/0 54/3±54/0 53/3±65/0 70/3±61/0 مهارت مقا له با استرس

  375/0 062/1  98/3±68/0 85/3±69/0 90/3±64/0 08/3±77/0 93/3±70/0 مهارت روابط بين فردي
  221/0 439/1  37/3±54/0 48/3±54/0 36/3±56/0 38/3±55/0 56/3±64/0 گيري مهارت حل مسأله و تصميم

  063/0 260/2  71/3±57/0 54/3±65/0 66/3±68/0 84/3±66/0 78/30±69/0 مهارت تفكر خالق
 921/0 231/0  55/3±60/0 57/3±68/0 64/3±66/0 57/3±59/0 63/3±73/0 مهارت تفكر انتقادي

 348/0 118/1  69/3±67/0  71/3±59/0 54/3±81/0 74/3±70/0 67/3±69/0 مهارت روابط مؤثر

 726/0 513/0 66/3±53/0 67/3±51/0 56/3±50/0 67/3±50/0 67/3±47/0 نمره كل

  
به منظور بررسي تفاوت بين ميانگين و انحراف معيار 

هاي  نمرات مهارت زندگي دانشجويان بر اساس دانشكده
) ANOVA(مختلف از آزمون تحليل واريانس يك طرفه 

اين طور  دوبا توجه به نتايج جدول . استفاده گرديد
شود كه دربين نمرات دانشجويان  گيري مي نتيجه

تفاوت معناداري  هاي مختلف از لحاظ آماري دانشكده
  .وجود ندارد

  
  بحث

هاي زندگي  اين مطالعه به منظور بررسي مهارت
پس . دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران اجرا شد

 يمؤلفه مهارت زندگ 7از مطالعه مباني نظري و پژوهشي 
مهارت خودآگاهي، مهارت مقابله با استرس، مهارت (

گيري،  روابط بين فردي، مهارت حل مسأله و تصميم
مهارت تفكر خالق ، مهارت تفكر انتقادي، مهارت ارتباط 

هاي  آناليز يافته. در دانشجويان بررسي گرديد) مؤثر
پژوهش نشان داد كه ميانگين مهارت زندگي دانشجويان 

در . شكي مازندران در حد متوسط استدانشگاه علوم پز
اين رابطه مطالعه خوشابي و همكاران ميزان آشنايي 

هاي زندگي را در حد  درصد دانشجويان از مهارت 5/47
در صد دانشجويان درحد زياد بيان  2/43متوسط و 

اي با عنوان  هاشمي و همكاران در مطالعه  ).7(كردند

نشان دادند،  هاي شهروندي در دانشجويان بررسي حيطه
وميانگين مهارت ) 69/3(گيري  ميانگين مهارت تصميم

دانشجويان در حد متوسط است كه ) 17/3(تفكر انتقادي 
با نتايج پژوهش حاضر در اين دو مؤلفه همخواني 

دهد  نتايج مطالعه ذهبيون و همكاران نشان مي). 10(دارد
دانشجويان در حد متوسط از تفكر خالق برخوردار 

حسيني نسب وهمكاران طي پژوهشي كه بر  ).11(هستند
روي دانشجويان دختر وپسر ميزان خالقيت آنها را باالتر 

كه نتايج فوق همسو با ) 12(از حد متوسط ارزيابي كردند
اين نتايج لزوم توجه بيشتر به  .مطالعه حاضر است

رساند، چرا كه با باال  هاي زندگي را مي مهارت يارتقا
، توانايي دانشجويان در برخورد با ها رفتن سطح مهارت

عالوه بر آن  ؛يابد ها و مشكالت زندگي افزايش مي چالش
تواند سبب پيشرفت تحصيلي آنان گردد به طوري كه  مي
هاي  توان انتظار داشت دانشجويان جهت ايفاي نقش مي

آتي در محيط خانوادگي، شغلي و اجتماعي به عنوان يك 
  .انسان موفق حاضر شوند

نتايج مطالعه حاضر نشان داد ميانگين  ،بر اين عالوه
) p=657/0( مهارت زندگي بين دانشجويان دختر و پسر

يافته با نتايج تحقيق مقدم و اين اختالف معناداري ندارد، 
همكاران و خوشابي و همكاران همسو است، نتايج تحقيق 
آنها نشان داد كه بين جنسيت و مهارت زندگي 
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ولي در مؤلفه ). 7و9(ندارد دانشجويان رابطه وجود
مهارت مقابله با استرس اختالف معناداري بين دختر و 

در اين مطالعه دانشجويان پسر  .پسر مشاهده گرديد
توانايي بيشتري جهت مقابله با استرس و دانشجويان 
 دختر مهارت بيشتري در روابط بين فردي نشان دادند،

و بعد پذيري  ها به تفاوت جامعه اين اختالف شايد
بررسي  .گردد  مي روانشناختي زنان و مردان بر

دهد كه زنان  هاي مختلف زنان ومردان نشان مي ويژگي
از اين رو تحت  تر هستند، تر و عاطفي تر، وابسته حساس

ها بيشتر درصدد حفظ روابط بين فردي  تأثير اين ويژگي
در زمينه مهارت مقابله با استرس مك دانوف . هستند

)McDonough( و والترز )Walters ( نشان دادند كه
زاي بيشتري زنان در مقايسه با مردان تجارب استرس

زنان وقايع ) Matud(ازديدگاه متيود ). 13(كنند گزارش مي
نسبت به مردان در  را با استرس بيشتري ارزيابي كرده و

معرض استرس قرار دارند، لذا مهارت مقابله با استرس 
هاشمي و همكاران بيان  . )14(در مردان بيشتر است

گيري و مهارت تفكر  مؤلفه مهارت تصميم كردند، در
انتقادي بين دانشجويان دختر و پسر اختالف معناداري 

نتايج مطالعه ذهبيون و همكاران نشان ). 10(وجود ندارد
داد بين ميزان تفكر خالق دانشجويان دختر و پسر 

افراد و  آزادي عمل). 11(اختالف معناداري وجود ندارد
تر و مؤثرتر آنها در جامعه باعث  امكان حضور پررنگ
حضور دختران و پسران در . شود افزايش خالقيت مي

محيط دانشگاهي به طور طبيعي بر قدرت تحليل و 
افزايد و اين عامل ممكن است باعث از بين  تفكرشان مي

  .رفتن اختالف بين خالقيت دخترها و پسرها شود
هاي زندگي بين دانشجويان  هارتدر بررسي ميانگين م

. هاي مختلف اختالف معناداري مشاهده نگرديد دانشكده
نتايج مطالعه حاضر با مطالعه مقدم و همكاران، خوشابي 

گيري و تفكر انتقادي با  و همكاران و در مؤلفه تصميم
هاشمي و همكاران ودر مؤلفه تفكر خالق با مطالعه  مطالعه

پژوهش بهمني ). 11تا7و9(تاس ذهبيون و همكاران همسو

دهد، دانشجويان علوم پايه دانشگاه  و همكاران نشان مي
نسبت به يكي از مهارت زندگي يعني تفكر انتقادي در 

اين مسأله شايد ناشي . )15(وضعيت مطلوبي قرار ندارند
از عدم وجود شرايط مناسب جهت انديشيدن و محيط 

. ي استذهني مطلوب براي رشد توانايي تفكر انتفاد
هاي مختلف  رغم اينكه ارتباط معنادار بين دانشكده علي

ها  وجود ندارد، اين يك واقعيت است كه هر چه دانشكده
هاي مهارت زندگي قرار  در مسير پرورش مؤلفه بيشتر

گيرند و از طريق دروس و واحدهاي دانشگاهي 
هاي بيشتري براي آنها ايجاد  دهي شده فرصت سازمان

هاي  اي زندگي و توانايي مقابله با چالشه نمايند مهارت
در اكثر  .عصر حاضر در دانشجويان افزايش خواهد يافت

هاي انجام شده تأثير مثبت آموزش مهارت  پژوهش
و ) Magnani( مگناني. زندگي به اثبات رسيده است

هاي زندگي را تأييد  همكاران اثرات مثبت آموزش مهارت
ن و ميوكوهارا و همكارا Yedidiaو ) 16(اند كرده

)Mukohava (هاي خود بر روي  و همكاران در پژوهش
دانشجويان علوم پزشكي نشان دادند كه آموزش 

هاي ارتباطي در بهبود عملكرد دانشجويان بسيار  مهارت
و ) Campo(نتايج مطالعه كامپو ). 18و17(مؤثر است

هاي  همكاران نشان دادند دانشجوياني كه آموزش مهارت
مطالعات ). 19(اند عملكرد بهتري داشتند دهزندگي را دي

نشان داده است آموزش  )Gatz(و گتز ) Ohearn(اهرن
هاي  هاي زندگي موجب باال رفتن دانش و مهارت مهارت

  ).20(شود آموخته شده مي
از آنجايي كه هدف از آموزش دانشگاهي تربيت افراد 
آگاه، توانمند و متخصص است و براي رسيدن به اين 

دانشگاه بايد افرادي را تربيت نمايد كه عالوه بر اهداف 
هايي جهت تطابق با  داراي دانش و مهارت ،تخصص

گيرد،  هايي كه در جامعه صورت مي تغيير و دگرگوني
هاي درسي و همچنين  شود برنامه لذا پيشنهاد مي. باشند
هاي آموزش خاص نظير كارگاه، سمينار و غيره  برنامه

 ي زندگي در دانشجويان برگزارها براي افزايش مهارت
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  .گردد
  

  گيري نتيجه
بر اساس نتايج مطالعه حاضر، مهارت زندگي دانشجويان 

اين  يبا توجه به اهميت ارتقا. درحد متوسط بوده است
به دليل جدايي از خانواده ( ها در دوران دانشجويي مهارت

و ورود به محيط دانشگاه و حجم زياد دروس ارائه شده 
ر مورد مسائل اقتصادي و آينده شغلي و و نگراني د

التحصيلي نياز است،  و بعد از فارغ) زندگي در خوابگاه
ها  هاي آموزشي مناسب جهت افزايش اين مهارت برنامه

  .برگزار شود
  

  قدرداني
از كليه همكاراني كه در اجراي اين پژوهش ما را ياري 

  .نماييم كردند، تشكر و قدرداني مي
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Students’ Life Skills in Mazandaran University of Medical Sciences 
 

Roghayeh Valipour Khajehghyasi1, Kourosh Vahidshahi2, Ebrahim Salehiomran3 

 
Abstract 
 
Introduction: Life skills are essential for dealing and overcoming life challenges, especially in the present 
era.  These skills seem to be more essential for students according to the diverse and frequent challenges 
they experience. The current study has been conducted with the aim of achieving a clearer vision of the 
situation of life skills among students in Mazandaran University of Medical Sciences in year 2010. 
Methods: This was a descriptive study which was conducted on a cluster sample of 330 students of 
Mazandaran University of Medical Sciences. Data collected using a self administered Questionnaire which 
was valid & reliable(α = .78). The data were analyzed using ANOVA and T-test. 
Results: The average of life skills score among the students was 3.65(out of 5). There was no significant 
difference in life skills scores between two sexes (t= 0.970 ,p =0.657) or in different schools (f= 0.513, 
p=0.726). 
Conclusion: This study shows that level of life skills among students of Mazandaran University of Medical 
Sciences was acceptable. But due to the importance of life skills training in University and its relation with 
the students’ mental health and achievement, the University should plan suitable programs in this field. 
 
Keywords: life skills, students, self-awareness, stress management, problem solving, interpersonal relations, 
effective communication,  
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