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  :چكيده

  ري ها، در اختيار داشتن منابع و اوورد با اين دشدر برخ. جه مي شويمهمه ما گاهي در زندگي با چالش ها و مشكالتي موا

انتقاد مهم . ]1[مهارت هايي كه به ما كمك مي كنند تا به بهترين شكل ممكن از عهده ي حل مشكالت خود برآئيم و تسلي بخش است 

ز كرده است و به ديگر ابعاد به تعليم و تربيت رسمي اين است كه به برخي مهارت هاي حرفه اي و ابزاري و تنها بر بعد شناختي تمرك

ضرورت ياري افراد جهت رشد بهتر مهارت هاي زندگي و معيشت خود، رفته رفته از اهداف مهم . فكري و رواني و اجتماعي توجهي ندارد

اجراي نكته قابل بحث اين است كه دانش اكتسابي از تجارب علمي، پاياتر از معلومات بدست آمده از  .آموزش و پرورش تلقي مي شود

آموزش مهارت هاي زندگي به مدرسه عالوه بر كاركردهاي رسمي آموزش خواندن و نوشتن بايد در زمينه هاي  . برنامه هاي آموزشي است

دانش آموزان را از يادگيري مهارت هاي ضروري زندگي اطالعات و دانش نظري، تأكيد بيش از حد بر . دانش آموزان نيز ايفاي نقش كند

مهارت هايي كه به انسان كمك مي كند در برخورد با چالش هاي زندگي، آالم او التيام يافته و نشاط، شادابي و . ]2[د محروم مي سازن

تربيتي اما چه راه كارهايي براي  –آموزش اخالق و مهارت هاي زندگي هدف اصلي دستگاه آموزشي .]1[سالمت رواني خويش را بازيابد 

آموزش و پرورش در جوامع . انش آموزان بارور شود و بر عرصه ي دانش و زندگي از آن بهره مند شوندآن مدنظر است تا قوه ي خالقيت د

بشري براي بهبود وضعيت زندگي انسان ها و تربيت نيروي انساني مؤثر در رشد جامعه تالش مي كند، حال آن كه در كنار مهارت هاي 

كر منطقي از اهداف اصلي فرآيند تعليم و تربيت است كه دولت ها براي آن از منابع ، رسيدن فراگيران به تف...)خواندن و نوشتن و(عمومي 

مي كنند در واقع صرف اين هزينه با تأثير چندين برابر در رشد جوامع، سرمايه گذاري بسيار موفق و نتيجه بخش عمومي كشور هزينه 

  .]3[است
  

  .آموزش و پرورش، مهارت، زندگي، علم: كليد واژه ها
  

  سخن آغاز

بيش تر كشورهاي جهان، در چند دهه ي گذشته نگراني هاي فزاينده اي را در اين خصوص كه نظام آموزش و پرورش، آمادگي كافي 

  را براي پرورش مهارت ها و دانش الزم براي كار و زندگي توأم با موفقيت در جامعه ي پيچيده ي امروزي به شهروندان خود 

  ).1993هاموند،  –نگ دارلي(نمي دهد شاهد بوده است 

الگوي . قرار گرفته استنش به اين دغدغه ها، تالش براي بهبود مدارس افزايش يافته و تمام ابعاد سيستم آموزشي، مورد هدف در واك

ست دريس انتقال دانش عموماً در پرورش دانش و توانايي هايي كه دانش آموزان براي زندگي روزانه ي خود نياز دارند ناموفق بوده ات

  ).1981سنجش ملي پيشرفت آموزشي اياالت متحده، (

 هر چند در سال هاي اخير در كشورهاي مختلف به يادگيري مهارت در دوره ي دبيرستان، توجه شده و به تبع آن رشته هايي چون

ركاران سيستم آموزشي گاه آن است كه دست اند نوان آفت اين فرآيند تلقي مي شود؛اما آن چه به ع كار و دانش توسعه پيدا كرده است؛

با تدوين نظام هاي ارزش يابي نادرست از جمله كنكور سراسري، نقش عمده اي را در انحراف از هدف اصلي ايفا مي كنند كه عمدتاً در 

پررش نهفته بايد توجه داشت فرآيند تعليم و تربيت تنها در ساختار آموزش و . اين فرآيند سطوح شناختي پايين مورد توجه قرار مي گيرد

لذا بايد يك هم سويي در رفتار براي . نقش بسزايي در اين امر دارند ير گذار،نيست، بلكه خانواده، جامعه و رسانه ها به عنوان عوامل تأث

در همين خصوص مي توانند نقش بسيار مؤثري ايفا  و رسانه هانيل به اهداف مشترك وجود داشته باشد و انجمن اولياء و مربيان 

  .]3[كنند
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معلمان با تجربه و محققان تعليم و تربيت سعي بر آن دارند آموزش را با تحقيق و تفكر همراه نموده و از طريق درگير كردن مستقيم 

اين روش، آموزشي عميق و ماندگار و در عين حال شيرين براي دانش آموزان . دانش آموز با موضوع مورد بحث، وي را به فعاليت وا دارند

در سبك سنتي آموزش، دانش آموزان هنگام مواجه شدن با موقعيت هاي جديد و ناآشنا، قدرت ابتكار و خالقيت . مي آورد به ارمغان

از سوي ديگر معموالً دانش آموزان خصوصاً در سنين نوجواني در برابر دستورهاي . ندارند و رفتار اخالقي را از غير آن تشخيص نمي دهند

ال به نتيجه ي اخالقي آن دست يافته باشند، ديگر با در حالي كه اگر خود به صورت فع ،ندومت نشان مي دهخطابي از خود مقا آمرانه و

  در شرايط فرهنگي امروز، با توجه به حجم گسترده ي اطالعات و رشد . چنين رويكردي مواجه نخواهيم بود

ب فرهنگ غرب را روش هاي سنتي توان مقابله با تبليغات مخرّآگاهي ها و باال رفتن قدرت درك تجربه و تحليل آن ها نسبت به گذشته، 

اخالق به صورت غيرمستقيم، روحيه نقد و كاوش گري و ابداع را در دانش آموزان آموزش  ال، عالوه بردر اين جهت طرح اخالق فع. ندارند

  .]5[باال مي برد و به حفظ اعتقادات آن ها كمك مي كند

ر هر شته اي كه تحصيل كرده باشين سطح پايه اي از برخي دروس مشترك مثل رياضي، شيمي، همه ي ما در دوره دبيرستان د

اين طبيعي است كه اكنون به غير از برخي مباحث فيزيك و رياضي دوره دبيرستان چيز ديگري به يادتان . زيست شناسي را خوانده ايم

! اگر همه ي فراموشي ها طبيعي است پس چرا اصالً درس مي خوانيم شايد همين حاال اين سؤال در ذهن تان نقش بسته باشد كه. نباشد

ما را نسبت به خود و » بينش«كه پرداختن به هر كدام از اين علوم تجربي يا انساني، بخشي از : اما در يك توضيح مختصر مي توان گفت. 

 مفيدخود و خانواده هايمان بسازيم و به عنوان فرد  بينشي كه به ما كمك مي كند تا زندگي سالمي را براي. جهان اطراف مان مي سازند

  .]6[در اجتماع ايفاي نقش كنيم 

براي هر حرفه و فني به طور كلي دو روش عمده آموزش وجود دارد؛ آموزش نظري و تئوريك و آموزش علمي يا به عبارتي آزمون و 

ي است كه البته گاهي تبعات هاي آن شايع است آموزش عملمهارت  آن چيزي كه در جامعه ما در مورد زندگي و يادگيري. خطاي علمي

نهادهاي آموزشي و تربيتي در جامعه ايران بيش از آن كه تعليم دهنده چگونه زندگي كردن باشند، در . جبران ناپذيري به همراه دارد

  .كارآموختن دانش ها و مهارت هايي هستند كه كم ترين ارتباط را با چگونه زندگي كردن دارند

و مادر  در جامعه مدرن، نقش خانواده به عنوان مهم ترين نهاد آموزشي، كم رنگ تر شده و اين تبعاتي است از مدرنيته يعني كار پدر

عمومي زندگي، چرا كه اين مؤثر براي آموختن مهارت هاي آن هم در كنار هم بودني . قت در كنار هم بودنبراي زندگي و جيره بندي و

در اين ميان، مدرسه و دانشگه حتي وظايفي را . غيرمستقيم و در هنگام انجام آن ها توسط والدين آموخته مي شودمهارت ها به صورتي 

  .كه به صورت كالسيك بر عهده ي خانواده ها به اجبار بود بايد بر عهده گيرند

ي و غيركاربردي، ملمرتبط بودن، كامالً غيرع ارتباط با زندگي واقعي و در صورتها با آموزاندن مطالبي بي نهاداما به نظر مي رسد اين 

  .]7[اساساً چيزي به مهارت هاي زندگي اشخاص نمي افزايد

در روزگار ما گستردگي علوم و . هزاران سال پيش، هدف از مدرسه رفتن، آماده كردن يك فرد براي حضور در متن زندگي بوده است

تحصيل پديده اي . در دوره هاي اوليه تشكيل مدرسه. طل گرفتار كرده استسرعت پيچيدگي دنياي معاصر اغلب ما را در يك دور با

فانتزي و تا حدودي طبقاتي بود اما امروز تحصيل فراگير شده و نهاد خانواده به هر دليل مسئوليت هاي خود را در برابر آن ها به نهاد 

  .]8[مدرسه وانهاده است 

كنش هاي شيميايي را از سوي دانش آموزان به عنوان هدف آموزشي براي خود فرض كنيد يك معلم شيمي فراگيري فرمول ها و وا

ما به مدرسه مي رويم در آن صورت فراگير مي تواند از خود بپرسد اين همه فرمول در كجاي زندگي به درد مي خورد؟ . تلقي كرده باشد

كه يادمان باشد مي خواهيم زندگي بهتر، سالم تر و شاداب تري  بدون آن!. و واقعاً نمي دانيم براي چه؟! براي آن كه به مدرسه رفته باشيم

دچار يك علم زدگي انتزاعي مي شويم و هر چه پيش مي رويم پيچيدگي و نتيجه اين مي شود كه ما از همان كالس اول . داشته باشيم

بسياري از . خود مي خوانيم و خوانده ايمانبوه درس هايي كه در تمام عمر  در ميان. ن ما را مدام گيج تر مي كنداطالعات اطراف ما

بينشي كه تنها بخشي از آن به شيمي و فيزيك مربوط مي شود و بخش . يادمان مي روند و تنها بينشي از آن ها برايمان باقي مي ماند

  . حياتي تر آن در ساده ترين قواعد زندگي نهفته اند

آيا با اين قواعد آشناييد؟ آيا خود با شيوه هاي آموزش . دمان نخواهد رفتقواعدي كه اگر آن ها را درست بياموزيم هيچ وقت از يا

  ]6[مهارت هاي زندگي به فرزندتان آشناييد؟ 
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امروزه علي رغم تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي، بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي فاقد توانايي هاي 

يكي از راه هاي . ]1[ين امر آنان در مواجهه با مسايل و مشكالت زندگي روزمره آسيب پذير كرده است و هم. الزم و اساسي هستند

پيشگيري از بروز مشكالت رواني رفتاري، ارتقاء ظرفيت روان شناختي افراد مي باشد كه از طريق آموزش مهارت هاي زندگي جامه ي 

  .عمل مي پوشد
  

  مهارت هاي زندگي

. باشد يعني بداند چه چيزي را، چگونه، چه موقع و در چه موقعيتي انجام دهد» اوستا«كسي است كه در كار خود  هر دربان عاميانهما

در آن كار مهارت دارد و به . در عرف عام كسي كه بلد است كاري را به نحوه احسن انجام دهد. به عبارتي مهارت داشتن يعني بلد بودن

مهارت هاي زندگي روزمره يعني همه ي آن چه كه بايد بدانيم و انجام دهيم تا بتوانيم زندگي «ي به طور كل. اصطالح در كارش ماهر است

از مرتب كردن  ن مناسب به انتخاب همسر بپردازيم،چگونه در زما. روزمره خود را به پيش برانيم، چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم

  .]8[»....خانه تا برنامه ريزي اقتصادي براي خانواده و

در نتيجه . را افزايش مي دهنداز توانايي ها هستند كه قدرت سازگاري و رفتار مثبت و كارآمد مهارت هاي زندگي شامل مجموعه اي 

مسئوليت هاي مربوط به نقش اجتماعي خود را بپذيرد و با چالش ها و  ن كه به خود يا ديگران صدمه بزند،شخص قادر مي شود بدون اي

  .زندگي به شكل مؤثر رو به رو شودي  مشكالت روزانه

توانمند شوند و نيازمند آنند كه بتوانند از كودكان و نوجوانان حق دارند اصل استوار است كه برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر اين 

هارت هاي زندگي پژوهش هاي متعدد گسترده اي تأثير مثبت آموزش م .خود و عالقه هايشان در موقعيت هاي سخت زندگي دفاع كنند

آميز، تقويت اتكاء به نفس، افزايش مهارت هاي مقابله با فشارها و استرس  شونترا در كاهش سوء مصرف مواد، پيشگيري از رفتارهاي خ

). 1378طارميان، . (نشان داده اند... ها، برقراري روابط مثبت و مؤثر اجتماعي، استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي هوشي و شناختي و

تغيير ساختارخانواده، نيازهاي زندگي امروز، تغييرات سريع اجتماعي فرهنگي، شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات انساني و تنوع، 

گستردگي و هجوم منابع اطالعاتي، انسان ها را با چالش ها، استرس ها و فشارهاي متعددي رو به رو نموده است كه مقابله مؤثر با آن ها 

  .]9[اجتماعي مي باشد  –مندي هاي رواني  نيازمند توان

  اجتماعي عبارت است از گروهي از توانايي ها كه فرد را براي مقابله مؤثر و پرداختن به كشمكش ها و  –توانايي هاي رواني 

  .]1[موقعيت هاي زندگي ياري مي كند

  :نشان دادفرآيند نقش مهارت هاي زندگي در ارتقاي بهداشت روان را به شكل زير مي توان 

يادگيري موفقيت آميز مهارت هاي زندگي، احساس يادگيرنده را در مورد خود و ديگران تحت تأثير قرار مي دهد و عالوه بر اين 

خاطر، كسب مهارت هاي زندگي هم شخص را تغيير مي  به همين. كسب اين مهارت ها، نگرش ديگران را نيز در مورد فرد تغيير مي دهد

  .]9[و اين اصل دو سويه، ارتقاي بهداشت روان را شتابي دو چندان مي بخشد  دهد و هم محيط را
  

  :اهداف آموزش مهارت هاي زندگي

مجموعه مهارت هاي زندگي به توان مند ساختن افراد در زندگي حال و آينده تأكيد دارد و متمركز بر شكوفايي توانايي هاي بالقوه ي 

مسئوليت پذيري يا تعهد فردي، مفهوم مثبتي است كه طبق آن . تعهدانه فرد را در برمي گيردچنين مهارت هايي تصميمات م. افراد است

هدف نهايي مهارت هاي زندگي اين است كه افراد . افراد نسبت به سالمت و اتخاذ تصميماتشان در مسائل زندگي خود متعهد هستند

عه مهارت هاي زندگي هم اهداف پيش گيرانه دارد و هم كنترل و در نتيجه مجمو. و شايستگي فردي خويش را بپذيرندمسئوليت برتري 

  .مديريت مشكالت

به گزارش سازمان بهداشت جهاني، هدف از آموزش مهارت هاي زندگي، افزايش توانايي هاي رواني اجتماعي و در نهايت پيش گيري 

  .]2[ست رواني افراد اسطح از ايجاد رفتارهاي آسيب زننده با بهداشت سالمت و ارتقاي 
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  :گانه زندگي عبارتند از 10مهارت هاي 

  مقابله با  –مقابله با فشار  –حل مسئله  –تصميم گيري  –تفكر خالق  –تفكر نقادانه  –ارتباط  –روابط بين فردي  –خودآگاهي 

  همدلي - هيجان هاي ناخوشايند 

  :موارد كاربرد مهارت هاي زندگي

  افزايش سالمت رواني و جسماني) الف

  تقويت اعتماد به خويشتن و احترام به خود) 1

  هاي مقابله به فشارهاي محيطي و دروني تجهيز اشخاص به ابزار و روش) 2

  كمك به توسعه و تقويت ارتباطات دوستانه، مفيد و سالم) 3

  ارتقاي سطح رفتارهاي سالم و مفيد اجتماعي) 4

  :يري ازپيشگيري از مشكالت رواني، رفتاري و اجتماعي شامل پيشگ) ب

  مصرف سيگار و سوء مصرف مواد مخدر) 1

  بروز اختالالت رواني و مشكالت رواني و اجتماعي) 2

  خودكشي در نوجوانان و جوانان) 3

  رفتارهاي خشونت آميز) 4

  شيوع ايدز) 5

  بي بندوباري جنسي) 6

  .]9[افت و كاهش عملكرد تحصيلي ) 7
  

  :آثار مثبت آموزش مهارت هاي زندگي

در داخل ايران نشان مي دهد كه آموزش مهارت حل مسأله مي توانند موجب بهبودي يا كاهش  شدهتحقيقات انجام بررسي برخي 

  ).1372شريفي، (ميزان افسردگي نوجوانان، افزايش ميزان كفايت شخصي آن ها و توانايي ايشان در روابط بين فردي با هم ساالن گردد 

به نقل از . مهارت دانش آموزان در حل مشكالت بين فردي و مقابله با اضطراب داللت دارند يافته ها به اثرات مثبت اين آموزش ها بر

دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش، آموزش مهارت هاي زندگي در پيشگيري از خشونت و بزهكاري نيز كارآيي داشته 

  .]2[است
  

  :برخي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور نشان مي دهد كه

در سوء مصرف مواد اجتماعي دارند از جمله پژوهش  –بسياري از مشكالت بهداشتي و اختالالت رواني عاطفي، ريشه هاي رواني 

  عزت نفس ضعيف، ناتواني در بيان احساسات و فقدان  :مواد رابطه دارند كه عبارتند از عامل مهم با سوء مصرفسه نشان داده است كه 

  .]9[) 1991نالد و همكاران، مك دا(مهارت هاي ارتباطي 

يك و(پرخاشگري كم تر نشان مي دهند  به دنبال آموزش مهارت هاي زندگي، دانش آموزان صداقت بيشتر، نوع دوستي بيش تر، و

 در مورد مهارت هاي زندگي، رابطه معلمان و شاگردان بهتر و رفتار شاگردان در) 1988(در مطالعه پارسونز و همكاران ). 1979النگ، 

  .كالس سازگارانه تر شد
  

  :پيامدهاي نياموختن مهارت هاي زندگي

تأثيرات منفي بر بسياري از حوزه هاي زندگي شخصي و  با چگونه زندگي كردن، تقريباًندانستن مهارت زندگي و عدم توانايي 

مستقل شده و زندگي جديدي را شروع  اوج اين مشكالت زماني است كه افراد تصميم مي گيرند از پدر و مادر خود. اجتماعي افراد دارد

ياري از زندگي هاي جديد در همين مرحله شروع نشده به پايان سب ،اين فرآيند، ازدواج است كه به دليل عدم مهارتنقطه آغازين . كنند

  ر خدمت در جامعه ايران، زندگي د. در حرفه هاي خود افراد ماهري هستنددر حالي كه بسياري از اين اشخاص . خود مي رسند

مسئله اين است كه بسياري از اين مهارت ها از ملزومات زندگي بوده . مهارت هاي فني و حرفه ايست نه اين مهارت ها در خدمت زندگي
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به موقع آن ها هم از تنش هاي زندگي روزمره خواهد كاست و عدم يادگيري آن ها منجر به خسارات متعدد و گاه جبران و آموختن 

فرد در ضمن احاطه داشتن بر امكان هاي مختلف پيش  مي شود از مهم تر اين كه مأنوس شدن با اين مهارت ها باعث ناپذير مي شود و

رو، بهترين امكان را انتخاب كرده و گاهي حتي آن چه را كه در تصورش نمي گنجد تجربه كرده و برگزيند و در صورت عدم آشنايي و 

در حالي كه . ]8[كن عمل به شيوه ي آزمون و خطاست كه در نهايت باعث نابودي زندگي مي شوداطالع افراد از موقعيت ها، تنها كار مم

اشتباه در بارگيري مهارت هاي شغلي، تأثيرات منفي زيادي براي شخص ندارد اما در آموزش مهارت زندگي گاهي اوقات يك اشتباه به 

گي با مهارت در حرفه هاي ديگر در اين است كه در زندگي فرصتي براي از اين رو تفاوت مهارت در زند. تباهي يك زندگي منجر مي شود

  .]7[آزمون و خطا وجود ندارد
  

  :پيشنهاداتنتيجه گيري و 

جهت آشنايي بيش تر افراد جامعه بخصوص معلمان و دانش آموزان، منابعي شامل مهارت هاي زندگي كاربردي و مفيد تهيه و در ) 1

  .اختيار آنان قرار داده شود

  بحث در مورد مهارت هاي زندگي عالوه بر حق آموزش پرورش در حوزه هاي ديگري مثل آموزش هاي قبل از ازدواج يا ) 2

  .مهارت هاي تربيت فرزندان، آموزش و ترويج داده شود

  .قراردادن نيازهاي مهارتي شاگردان در تأليف كتب درسي جديد مد نظر) 3

ها در دوره هاي ضمن خدمت معلمان و فعاليت هاي  گي و نحوه به كارگيري عملي اين مهارتبرنامه فراگير آموزش مهارت هاي زند) 4

  .فوق برنامه دانش آموزان به معلمان و دانش آموزان اجرا شود

  .د نياز خود از دوره ي آمادگي تا پيش دانشگاهيايجاد درس مهارت هاي زندگي در جهت آموزش مهارت هاي مور) 5

  .طبيقي آموزشي مهارت هاي زندگي در كشورهاي مختلفبررسي و مطالعه ت) 6

  .عملي كردن تدريس كليه ي دروس در جهت توسعه مهارت هاي زندگي) 7

  .ش و بازي يا ابداع ورزش يا بازي هاي دبستاني براي آموزش مهارت هاي زندگياستفاده از ورز) 8

  .هارت هاي زندگيهم سو كردن فعاليت هاتي خانه، مدرسه، اجتماع در جهت آموزش م) 9

  .آموزش مهارت هاي زندگي به اولياء از طريق كالس هاي آموزش خانوادهو آموزش نحوه ي ايجاد ) 10

ه هاي درسي و غيردرسي در داخل پروژگسترش اردوها و گردش هاي علمي و فرهنگي، تفريحي، زيارتي، فعاليت هاي فوق برنامه و ) 11

  .مدرسهيا خارج از 

دانش ... ناسب براي مشاركت و فعاليت دانش آموزان در كليه ي فعاليت هاي مدرسه و تشكل هاي علمي، فرهنگي وايجاد زمينه م) 12

  .ي دانش آموزانعملبرگزاري نمايشگاه از كارهاي . ]2[آموزان و قانون مند كردن آن

آموزان، تقويت مهارت هاي ذهني  آزمايشگاهي، نقش مهمي در شكوفايي خالقيت دانش وي ملس شيمي، انجام فعاليت هاي عدر) 13

  .]10[كار در فضاي آزمايشگاه باعث اعتماد به نفس، ارتباط عاطفي خوب با معلم و دوستان و ايجاد انگيزه مي شود . دارد

هاي بحث ، تشويق دانش آموزان به شركت در رسش انتقادي براي ايجاد عالقهئله يا پآغاز كردن هر جلسه ي درسي با طرح مس) 14

  .سي و ايجاد و تقويت تفكر انتقاديكال
  

  :منابع

  .1389، تهران، رسانه تخصصي، )ترجمه ي دكتر شهرام محمدخاني(، مجموعه ي كامل مهارت هاي زندگي كريس. ال. كلنيكه ]1[

  .اجتماعي 5، صفحه ي 25/6/86، 6245سجادي، سيد عبدالمجيد، رزونامه رسالت، شماره  ]2[

دومين سمينار . ريحانه، بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهداشت رواني دانشجويان ناصري، حسين، نيك پرور، ]3[

  .1383، سراسري بهداشت رواني دانشجويان

    .1388آقا زاده، محرم، راهنماي روش هاي نوين تدريس، تهران، آييژ،  ]4[

  .1387، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ابراهيمي، احمد، راه كارهاي علمي آموزش اخالق و مهارت هاي زندگي ]5[
[6] http://forum.iransalamat.com 
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[7] http://www.tafrihi.com 
  .3981ستوده، علي، روزنامه همشهري؛ شماره ي  ]8[

مين ودر پيشگيري از سوء مصرف مواد دانشجويان، درامشت، مريم؛ فرشاد، سيامك، بررسي تأثير مهارتهاي آموزش مهارتهاي زندگي  ]9[

  .1383مينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، س

  .47، صفحه ي 96جعفرآبادي، اسداهللا، مجله ي رشد شيمي، شماره ي  ]10[
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