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 چکيده
از مشکالت حل نشده تعریف ناکامی را حالت یا حس مزمن و عمیق ناامنی و نارضایتی ناشی 

شده است. ناکامی به عنوان یک حالت عاطفی پیچیده، زمانی که ما در زندگی به مانعی برخورد 

های زندگی و ادراک . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارتآیدمیبه وجود  کنیممی

ژوهش ین پدر دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند است. روش پژوهش ا بستگی با تحمل ناکامیدل

توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه 

اند. برای سنجش شدهگیری تصادفی ساده انتخابنفر و با روش نمونه 051بیرجند که تعداد 

(، 0831) عسکریان و کامکاریهای زندگی توسط ساعتچی، مهارت متغیرها از پرسشنامه

پرسشنامه ( و 0131آرمسدن و گرینبرگ ) (IPPA)بستگی والدین و همساالن دل پرسشنامه

تی همبستگی ها از ( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده5115هارینگتون ) تحمل ناکامی

 بستگی با تحملهای زندگی و ادراک دلمهارتهای پژوهش نشان داد که بین استفاده شد. یافته

(. در >15/1pدانشگاه بیرجند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )ختر ددر دانشجویان  ناکامی

 و همچنین آموزش مهارت بستگی به والدین و یا گروه همساالنادراک دلتوان گفت که نتیجه می

 شود.موجب افزایش تحمل ناکامی افراد می زندگی

 .دانشجویان دختربستگی، تحمل ناکامی، های زندگی، ادراک دلمهارت :يديکل واژگان
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 فرخ رو جليلی

 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
 

 نام نویسنده مسئول:
 فرخ رو جليلی

هاي زندگی و ادراک دلبستگی با تحمل ناکامی بررسی رابطه مهارت

 در دانشجویان دختر دانشگاه بيرجند
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 مقدمه
ی اجتماع هایموقعیتقرار گرفتن در  همـساالن وگروه  جوان در بیشتردلیل مشارکت  دانشجویی، به دوران ویژهه سنین جوانی و ب

 تارهـایرف ارتکـابمستعد  بیشتر تواندمی، رودمیاقتصادی بیشتری که از او انتظار  و اجتمـاعیتحـصیلی،  هایمسؤولیت نیزو  ترمتنوع

زا است. رفتارهـای پرخطر تنش هایموقعیت مـؤثر بـای مواجهه از باشد. چراکه گـرایش بـه رفتارهـای پرخطـر در واقـع نـوعی گریـز پرخطـر

ه برساندن  آسیب دیگران، با زدوخورداجتماعی و  پرخاشگری ،مخدر مواد مصرف وکشیدن  سیگار مانند زاآسیبطیف وسیعی از رفتارهای 

با  بر این اعتقاد بود که کودکان در ضمن تعامـل بستگیدلی در نظریه( 0135) بالبی [.0]شود خود، روابط نامشروع جنسی و ... را شامل می

صیت ی شخکه تنظیم هیجانی، رفتار و توسعه کنندمی یا نمایندگان روانی خود و دیگران ایجاد« لالگوهای فعا»ای از مراقبان اولّیه، مجموعه

 [.5دهد ]می قرار را تحت تأثیر

 کودکان در ار بستگیدل رفتار بالبی، مطالعات. ماندمی پایدار - گور تا گهواره از -عمر سراسر در بستگیدل رفتار بالبی فرضیات طبق

 کاهش برای نوجوان آن آغاز در که است انتقال دوره نوجوانی بستگیدل دیدگاه از. است داده نشان ساالنبزرگ و نوجوانان و مدرسه سنین

 برای دانشگاه که [. دانشجویان8] زندمی بزرگی هایتالش به دست اند،داشته را او مراقب نقش که ایاولیه بستگیدل هایچهره به وابستگی

 اخبار اب خود مراقبین به هاآن اولیه بستگیدل که یابندمی دست خوب اجتماعی سازش به صورتی در کنند؛می ترک را پدری خانه بار اولین

 تجارب در اشتراک. خوددارند در را بستگیدل از اجزایی آیدمی پیش سالبزرگ افراد زندگی در بعدها که عاطفی روابط. باشد بوده همراه ایمنی

 به ودکک بستگیدل غیرازبه شوهرها، و زن بستگان، دوستان، برادران، و خواهران بین پیوندهای؛ مانند بستگیدل پیوندهای گوناگون انواع

 احساس ایمنی، احساس برای منبعی که است این سازد،می مشخص را ساالنبزرگ بستگیدل پیوند آنچه. است اهمیت حائز مادر و پدر

 هنظری که بود معتقد داشت. بالبی پی خواهد در را اضطراب و تنهایی احساس آن فقدان و است بخشندگی قدرت احساس و بودن موردنیاز

 بستگیدل تاررف کهدرحالی: نویسدمی چنین وی. باشدمی نیز حیات گستره در تحول نظریه بلکه نیست، کودک تحول نظریه فقط بستگیدل

 این .کرد مشاهده را آن هافوریت در ویژهبه و حیات چرخه در توانمی اما است، مشاهدهقابل دیگری زمان هر از بیشتر کودکی اوایلی در

 .[4] کندمی بازی زندگی چرخه سرتاسر در را ایو زنده حیاتی نقش یک بستگیدل رفتار که است قرارگرفته موردحمایت بالبی ادعاهای

ک یناکامی عبارت است از وضع یک ارگانیزم در برابر ارضای باشد. بستگی جوانان تحمل ناکامی میادراک دل یکی از عوامل از مؤثر بر

خود ناکامی و محرومیت عبارت است از حالتی که  . همچنینشودمی روروبه منتهی ناغلبه یا  وبیشکمدرونی یا برونی نیاز هنگامی که با مانع 

هستند و زود از پا  تحملکمخیلی  هابعضیکدیگر تفاوت دارند. ی. افراد از نظر تحمل ناکامی با آیدمیدر نتیجه ارضا نشدن یا احتیاج پدید 

ها متفاوت ناکامی بنابراین باید توجّه داشت که تحمل افراد در برابر ؛باشندمیها مقاوم یگر بسیار پرتوان و در برابر ناکامیی دض، اما بعآینددرمی

 معموالً، شوندمیخشمگین  افرادی که به سادگی پذیرترند.آسیبدارند از افراد خونسرد و آرام  قراربیاست. افراد هیجانی یا عاطفی که طبیعتی 

اذیت و رنج  که نباید دچار ناکامی، کنندمیاحساس  هاآنیعنی به طور ساده  گویندمیرا دارند که به آن کم بودن تحمل برای ناکامی  حالتی

وند، خیلی تأدیب ش جزئیاگر برای خطای  مثالًرا ساده بگیرند و اگر فکر کنند که موقعیتی غیرمنصفانه است،  مسائل توانندنمی هاآنشوند. 

زیستی خود را از دست بدهد -توانایی فرد در تحمل ناکامی بدون آنکه سازگاری روانی تحمل ناکامی عبارت است از [.5] شوندمی یعصبان

 هایکه با ارزش رویدادهایدر هنگام مواجهه با شرایط یا ، افرادی که از درجه باالتری از برخوردارند روانی سالمت، ساس نظر الیس[. بر ا6]

بدان معنی است که این دسته از زمانی افراد که در  این. گیرندمیفلسفه تحمل را به کار ، در تعارض است و ترجیحاتشان، اهدافاساسی 

 [.1گیرند ]میتحمل را به وسیله عنوان در دستیابی جهت به اهداف مطلوبشان در پیش گیرند، میبا ناکامی قرار  تداومدشوار و  شرایط

زندگی در کنار کسب علم و دانش  هایمهارتدهد آموزش مهارت زندگی است. کسب اکامی را افزایش مییکی از عواملی که تحمل ن

مشکالت و موانع سالمتی را کاهش داده و  کهانجامد یمو تقویت رفتارهای مناسب به رفتارهای سالمی  هاارزش، هانگرشو تغییر متناسب 

شوند، یمپذیر یتمسئولی خود سالمتبهی زندگی در جوانان باال باشد آنان نسبت هاهارتمکه یدرصورتبخشد. یمبهداشت روانی را ارتقاء 

ه سازد کیمبخشد. این امر آنان را قادر یمی سبک زندگی سالمی را در طول زندگی تداوم طورکلبههای بهداشتی مناسب را اتخاذ و یمتصم

 [.3]شوند با تغییرات و نیازهای آینده طبق استعداد بالقوه خویش عمل نموده و آماده رویارویی 

 و این آوردیکه زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم م شودیگفته م هاییییاز توانا یاهای زندگی به مجموعهآموزش مهارت

ا ب یتواند به شکل مؤثراجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران ب هاییتکه ضمن پذیرش مسئول سازدیتوانایی، فرد را قادر م

گونه تعریف های زندگی را اینمهارت[ 01]سازمان بهداشت جهانی [. 1]خواست، انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد 

را  زندگی روزانه یهاهای زندگی یعنی توانایی الزم برای رفتار مثبت و سازگارانه که به فرد توان رویارویی مؤثر با چالشمهارتکرده است: 

 [.00] دهدیم

های زندگی آغاز شد. وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت Botvinو با اقدامات  0111های زندگی در سال آموزش مهارت

ی به ه آموزشرو شد. این برنامآموزان کالس هفتم تا نهم تدوین کرد که با استقبال فراوانی از سوی متخصصان بهداشت روان روبهبرای دانش
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گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوءمصرف مندانه، تصمیم های رفتار جرأتداد که چگونه با استفاده از مهارتنوجوانان یاد می

 موزشمواد از سوی همساالن مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه واحد پیشگیری اولیه بود. مطالعات بعدی نشان داده است که آ

زندگی، شخص را قادر  هایمهارت [.05ها به فرد آموخته شود ]مهارت شود که همههای زندگی در صورتی به نتایج موردنظر ختم میمهارت

 «ی را باید چگونه انجام دهدکارچه» گیرد که:یمیاد  او های واقعی و عینی تبدیل کند.ییتوانارا به  هاارزشسازد دانش، نگرش و یم

زندگی، احساس یادگیرنده را نسبت  هایمهارتآمیز یتموفقگیرد هر کاری را با روش مناسب آن انجام دهد. یادگیری یمیگر او یاد دارتعببه

آورد، برداشت و نگرش دیگران یمدر انسان به وجود  هامهارتدهد؛ عالوه بر این با تغییری که کسب این یمبه خود و دیگران تحت تأثیر قرار 

زندگی و آموزش موفق آن به افراد، یکی از عوامل عمده گسترش  هایمهارتتوان چنین نتیجه گرفت که یمیابد؛ بنابراین، یمتغییر نیز 

بستگی با های زندگی و ادراک دل[. با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت08] بهداشت روانی در جامعه است

 نشجویان دانشگاه بیرجند است.در دا تحمل ناکامی

 

 روش پژوهش -1
نگر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و از حیث هدف گذشته

 اند.شدهگیری تصادفی ساده انتخابنفر و با روش نمونه 051است که تعداد  0816-11دانشگاه بیرجند در سال 

 

 ر پژوهشابزا

 هاي زندگیپرسشنامه مهارت
 01 سؤال بوده و 011 پرسشنامه شامل ( ساخته شد. این0831) عسکریان و کامکاریهای زندگی توسط ساعتچی، پرسشنامه مهارت

-5 همدلی-4مدیریت استرس -8ارتباط مؤثر -5گیری یمتصم-0ها به شرح زیر است: دهد که این خرده مقیاسخرده مقیاس را تشکیل می

 5) خودآگاهی. این پرسشنامه دارای طیف لیکرت-01مدیریت هیجانات -1تفکر خالق -3 تفکر نقاد-1روابط میان فردی -6حل مسئله 

روایی این پرسشنامه با دو شیوه روایی صوری و محتوی ( است. 5) بسیار زیادو ( 4) زیاد (،8) متوسط (،5کم ) (،0) ( بسیارکمایگزینه

به  شدهیهته یهازندگی طراحی شد. سؤال یهاسنجش توانمندی افراد در مهارت باهدف 031ته است. در مرحله نخست قرار گرف یموردبررس

نظر در رشته روانشناسی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، ارائه و از آنان خواسته شد منظور تعیین روایی محتوا به ده تن از افراد صاحب

ت سؤاال .قرار گرفت یها اعالم نمایند. سپس تمامی پیشنهادهای کارشناسان موردبررسامناسب بودن سؤالنظرات خود را درباره مناسب یا ن

برای بررسی پایایی این  ها اطمینان حاصل شد.فهم بودن آنن ارائه شد و از قابلاآموزشده جهت تعیین روایی صوری به تعدادی از دانشآماده

 61به منظور محاسبه آلفای کرونباخ، پرسشنامه بر روی  در ابتداپرسشنامه از دو روش محاسبه آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شده است. 

ال از پرسشنامه به دلیل سؤ 51، تعداد آمدهدستبهنتایج  بر اساسی قرار گرفت. موردبررسآموزان دختر و پسر اجرا و نتایج آن نفر از دانش

ضعف در همسانی درونی حذف و تعداد سؤاالت نهایی پرسشنامه به صد سؤال کاهش یافت. به منظور محاسبه پایایی از طریق بازآزمایی نیز 

رای کل اخ بی قرار گرفت. نتایج محاسبه آلفای کرونبموردبررسیک هفته بر روی همان جمعیت اجرا و نتایج  بافاصلهپرسشنامه در دو نوبت 

 [.04به دست آمد ] 30/1و ضریب همبستگی )بازآزمایی( برابر  11/1پرسشنامه 

 

 (IPPA) بستگی والدین و همساالنپرسشنامه دل

گیری ادراک نوجوانان از ابعاد شناختی / عاطفی مثبت و منفی با ( جهت اندازه0131این پرسشنامه توسط آرمسدن و گرینبرگ )

سؤال  55و  سؤال برای پدر 55سؤال برای مادر،  55بخش به این شرح است:  8سؤال و  15طراحی شده که دارای والدین و دوستان صمیمی 

. هر سه ابزار، سه خرده مقیاس دارند، دهدمیمورد توجه قرار  شناختیروانابزار مورد نظر این افراد مهم را به عنوان منبع امنیت برای نوجوانان 

ای درجه 5اساس طیف  گذاری این پرسشنامه برنمره .گرددمیارجح بوده و توصیه  هامقیاسخرده  ینمرهکل بر  یهنمرهر چند که استفاده از 

شود و مجموع نمرات گذاری میاند نمرهها به صورت معکوسی که در پرسشنامه آمدهشود. نمرهانجام می 0گاه = تا هیچ 5لیکرت همیشه = 

دست  به 36/1و برای همساالن  18/1بستگی والدین دهد. پایایی بازآزمایی با سه هفته فاصله برای دلست مید بستگی هر بخش را بهنمره دل

دست آمده است.  به 15/1بستگی همساالن بستگی پدر و دلبرای دل 31/1و  31/1بستگی مادر آمده است. پایایی همسانی درونی برای دل

به دست  %14تا  %18های بین نامه با روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که در دامنهشپایایی این پرس( 15در پژوهش خجسته مهر )

 [.05آمد ]

 

http://www.psyj.ir/


 33 -36، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 پرسشنامه تحمل ناکامی

 از آنجایی است. اهداف به رسیدن در فرد ناکامی تحمل میزان مقیاس این هدف است. شده تهیه (5115هارینگتون ) توسط مقیاس این

 بررسی آن سنجیروان هایویژگی و ترجمه ایران در بار اولین برای مقیاس این نداشت وجود ایران در کامینا تحمل سنجش جهت مقیاسی که

 =5 ندارم، نظری =8 = موافقم،4 موافقم، = کامال5ً) امتیازی لیکرت طیف صورت به عاملی 4 مقیاس این (.0818همکاران،  و رئیسی )بابا شد

، 5، 0عاطفی )سؤاالت  تحمل عدم-0اند از: باشد که عبارتمؤلفه می 4این پرسشنامه دارای  شود.می یگذارمخالفم( نمره کامالً =0 مخالفم،

( و 53، 54، 51، 06، 05، 3، 4پیشرفت )سؤاالت  -8 (.51، 58، 01، 05، 00، 1، 8ناراحتی )سؤاالت  تحمل عدم -5 (.55، 50، 01، 08، 1

 تحمل عدم مؤلفه ، برای34/1کل  کرونباخ آلفای ضریب (.85، 84، 88، 85، 80، 81، 51، 56، 85، 03، 04، 01، 6، 5شایستگی )سؤاالت  -4

  [.6] باشدمی 10/1 استحقاق ، مؤلفه55/1پیشرفت  ، مؤلفه60/1هیجانی  تحمل عدم ، مؤلفه51/1 عاطفی
 

 یافته هاي پژوهش -

نفر کارشناسی  18و از این تعداد  دختر بودند 051د آزمودنی توزیع فراوانی افراد موردمطالعه برحسب جنسیت نشان داد که تمام افرا

 درصد کارشناسی ارشد بودند. 81و 

 قبل از بررسی فرضیات پیش فرض نرمال بودن را مورد بررسی قرار می دهیم:

 : نتایج چولگی و کشيدگی1جدول 

 کشیدگی چولگی متغیر

 -10/1 -04/1 مهارت زندگی

 -14/1 64/1 ادراک دلبستگی

 -10/1 53/1 تحمل ناکامی

 

است داده ها نرمال هستند. بین ادراک دلبستگی و تحمل ناکامی  -0و  0با توجه به  جدول فوق چون مقادیر چولگی و کشیدگی بین 

 رابطه وجود دارد.

 : بررسی رابطه ادراک دلبستگی و تحمل ناکامی2جدول 

 تحمل ناکامی متغیر

 ادراک دلبستگی
 سطح معناداری رسونضریب پی فراوانی

051 18/1 111/1 

 

کمتر است،فرض تحقیق تأیید می شود یعنی بین ادراک دلبستگی و تحمل ناکامی رابطه  15/1با توجه به سطح معنی داری که از 

حمل ی و توجود دارد. چون ضریب پیرسون مثبت است رابطه ی دو متغیر ادراک دلبستگی و تحمل ناکامی مستقیم است. بین  مهارت زندگ

 ناکامی رابطه وجود دارد.

 : بررسی رابطه مهارت زندگی و تحمل ناکامی3جدول 

 تحمل ناکامی متغیر

 مهارت زندگی
 سطح معناداری ضریب پیرسون فراوانی

051 11/1 111/1 

 

حمل ناکامی رابطه کمتر است،فرض تحقیق تأیید می شود یعنی بین  مهارت زندگی و ت 15/1با توجه به سطح معنی داری که از 

 وجود دارد. چون ضریب پیرسون مثبت است رابطه ی دو متغیر مهارت زندگی و تحمل ناکامی مستقیم است.
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 گيرينتيجه
اکامی، نتوان گفت که بستگی با تحمل ناکامی رابطه دارد. در نتیجه میهای زندگی و ادراک دلنتایج پژوهش نشان داد که بین مهارت

 تحمل و یا عدم ساززمینهافراد یکسان نیست. عوامل بسیاری هستند که  یهمهای همه افراد هست ولی توان تحمل آن برای بیش یا کم بر

همه افراد در یک زمانی در طول زندگی باید کم یا بیش در . و میزان ظرفیت روانی افراد به این عوامل بستگی تام دارد هستند افرادتحمل 

 کهنایتحمل کند قبل از  تواندمیمل نشان دهند. اصطالح تحمل ناکامی اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص برابر ناکامی از خود تح

 رغمیعلتحمل ناکامی اشاره دارد به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش  بنابراین ؛مختل گردد درآمدهرفتارش از حالت یکپارچگی 

ضروری است که ناکامی حاصل از شکست در امتحان از دست دادن مقام و موقعیت و غیره را  بنابراین، آمیزخصومتشکست مکرر و محیط 

ست د هایشکوششدهد نسبت به کسی که از خود ادامه می ش. کسی که به کوشندتا یکپارچگی شخصیت خود را ابقا کن ند.تحمل کن

اوت گوناگون تف هایفرهنگاکامی بیشتری برخوردار است. تحمل ناکامی در از تحمل ن زندمییا به شیوه واکنشی در رفتار دست  داردبرمی

حمل ت شوندمیچنان فضایی بزرگ  در کودکان هافرهنگدر بعضی از . نقش مادر در رشد توانایی تحمل ناکامی بسیار اساسی استکند. می

لمان و همساالن هم در توانایی کودکان در تحمل ناکامی مؤثر . نگرش مادر و پدر و معآموزندمیدیگر  هایفرهنگناکامی را بیش از کودکان 

بستگی به والدین و یا گروه همساالن در میزان تحمل ناکامی افراد رابطه مثبت دارد و موجب توان گفت که ادراک دلبنابراین می [؛06] است

 گردد.افزایش تحمل ناکامی در افراد می

های بالفعل تبدیل کند. بدین خود را به توانایی یهاها و نگرشسازد تا دانش، ارزشقادر میهای زندگی فرد را آموزش مهارتهمچنین 

شود. همچنین بر های زندگی منجر به انگیزه در رفتار سالم میباید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد. مهارت یکارمعنا که فرد بداند چه

 دهدکه این امر قدرت تحمل افراد را در نامالیمات زندگی افزایش می دیگران از وی مؤثر استاحساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک 

شود که افراد بدانند در هر موقعیت به چه صورت برخورد کنند و در توان گفت که آموزش مهارت زندگی موجب آن می[. در نتیجه می01]

 های به وجد آمده را تحمل کنند.س بتوانند ناکامینفهنگام برخورد با مشکالت بدون از دست دادن اعتمادبه
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 راجعممنابع و 
روانشناسی  همجل. شهر تهـران هایدبیرستانرفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و (. 0831)باریکانی، آمنه  [0]

 .013-015(، 58)05و علوم تربیتی، 
[2] Mikulincer, M. Shaver, P.R. Gillath, O. Nitzberg, R.A. (2005). Attachment, Caregiving, 

and Altruism: Boosting Attachment Security Increases Compassion and Helping, Journal 

of Personality and Social Psychology, 89, No. 5, 817–839. 
 شارات فروزش.تبریز: انت بستگی از کودکی تا نوجوانی.شناسی دلتحول و آسیب(. 0834خانجانی، زینب ) [8]

بستگی و های نوجوانان بزهکار و عادی بر اساس سبک دلمقایسه عملکرد خانواده(. 0815) رشیدی طرهانی، مریم [4]

 ، روانشناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه کارشناسی ارشدپایانهویت. 

داشتن کودکان  خاطر بهکودکان و ناکامی بررسی مقابله درمانگری مادران با پرخاشگری (. 0810آقایوسفی، علیرضا) [5]

 .814-514(، 80)3 ،خانواده پژوهیذهنی.  ماندهعقب

 .. موسسه آزمون یار پویا. تهرانپرسشنامه تحمل ناکامی یابی اعتبار. (0818، منصور)مهدی علی و بابارئیسی، محمد [6]

. و حسین عرفانی بخت فیروزترجمه: مهرداد  ،چیزهیچآره  - ناراحتم کند تواندنمی چیزهیچ .(0810الیس آلبرت ) [1]

 .تهران:خدمات فرهنگی رسا

 . تهران: اردهال.نقش مدارس امن در هزاره سوم(. 0831شیرزاد، بهارک ) [3]

 .یادمان هنر اندیشه: تهران. زندگی یهاراهنمای آموزش و آداب مهارت. (0833)یل کریم زاده، اسماع [1]

 یمحمدخانی و پروانه آبادقاسم. ترجمه ربابه نوری های زندگیبرنامه آموزش مهارت(. 0113) یجهانسازمان بهداشت  [01]

 مواد سازمان بهداشت جهانی. سوءمصرف. تهران: واحد بهداشت و روان و پیشگیری از (0833)

های پرورشی یتلفعاهای زندگی کتاب راهنمای اجرای مهارت(. 0831طاهر )جویی، ماهیار و فتحی،  طارمیان، فرهاد؛ ماه [00]

 تهران: تربیت. دوره متوسطه )ویژه واحد راهنمایی و مشاوره تربیتی(.

(، تهران: 0836منیرالسادات میربها ) ترجمه. هاگروههای کمک کردن به افراد، خانواده و مهارت(. 5113الرنس )شولمن،  [05]

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.

 . تهران: هاجر.های زندگیمهارت(. 0833ژده )مخنیفر، حسین و پور حسینی،  [08]

روان ) یناس. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری، شناختی پرسشنامه ده مهارت زندگی(. 0811) یمجتبخدادادی،  [04]

 تجهیز(.

االن بستگی به همس(. مقایسه نگرش به ازدواج و طالق و دل0815خجسته مهر، رضا؛ ممبینی، جعفر و اصالنی، خالد ) [05]

 .15-51(، 8)5، روانشناسی مدرسه. های عادی و طالقدر دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده

بررسی رابطه بین مدیریت  (.0816)مهدی و نیکدل، زینب  ،سمیه؛ حسنعلی جوان اقبال؛ شاکری ،حیدری توپکانلو [06]

تهران،  ،روانشناسی و علوم اجتماعی المللیبینهشتمین کنفرانس هیجان و تفکر انتقادی با تحمل ناکامی در دانشجویان، 

 .شرکت همایشگران مهر اشراق
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