
 مقاله پژوهشي 

هاي زندگي بر ميزان آگاهي زوجني جوان تاثري آموزش مهارت بررسي
 مراجعه کننده به مراکز هبداشيت اروميه به منظور مشاوره ازدواج

  
  ٥، بهروز محمدي٤ نيره اشرف رضايي،٣، حميده خليل زاده٢ زادهيجعفر نيحس ،١يعيرفحسن 

  
  12/11/87 تاریخ پذیرش ،5/11/87خ دریافتیتار

 
 چكيده

-هاي افراد آمـوزش مهـارت  ييهاي باال بردن تواناو يکي از راه  اجتماعي افراد را باال برد–هاي رواني ييبراي غلبه بر مشکالت فردي و اجتماعي بايد توانا     . :مقدمه

  ).١(هاي زندگي به آنان است 
دادنـد بـراي    جوان که قصد ازدواج با هم داشتند تشکيل مي        ) نفر ١٠٦( زوج   ٥٣واحدهاي پژوهش را    . ين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است       ا :هامواد و روش  

هـاي زنـدگي    هاي مهـارت   سؤال در رابطه با حيطه     ٣٦ سؤال در ارتباط با مشخصات دموگرافيک افراد و          ١٤اي در دو قسمت حاوي      نامهگردآوري اطالعات پرسش  
ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    داده. نامه مذكور توسط آنان تكميل شد    زوجين پرسش   بعد از آموزش به منظور سنجش و مقايسه آگاهي          و تنظيم گرديده بود كه قبل    

SPSS و آزمون t زوج تجزيه و تحليل گرديد   
 ٣٢/٣ و بعد از آمـوزش  ٢٧/٢ميانگين نمره قبل از آموزش با هاي ارتباطي بر زوجين هاي زندگي در حيطه مهارتآموزش مهارتها نشان دادند كه   يافته: هايافته

حيطـه  ،  حيطه حل مـسئله   ،  هاي خودشناسي و همدلي    حيطه مهارت  ،هاي تصميم گيري و قاطعيت    در حيطه مهارت  هاي زندگي    و آموزش مهارت   موثر بوده است  
  ومنـدي هـاي جـرات   حيطـه مهـارت  ،هاي مديريت استرس و کنترل خشم حيطه مهارت،هاي نقادي و تفکر خالق حيطه مهارت،بهداشت فردي و تنظيم خانواده  

  باشد مي درصد٥تر از ها کم در تمامي حيطهP-valueمقادير .  موثر بوده استهاي فرزند پروريمهارت
ها بيشتر از ميـانگين امتيـازات قبـل از آمـوزش بـوده      يازات بعد از آموزش در اکثر حيطهتکه ميانگين امدهد با توجه به ايننتايج نشان مي : گيريبحث و نتيجه  
تـوان   بوده است لذا مي٧٢/٢هاي ابراز وجود با ميانگين ترين تأثير در حيطه مهارت و کم٤٨/٣هاي حل مسئله با ميانگين ين تأثير در حيطه مهارت است و بيشتر  

  .های جوان بسیار مفید می باشد و برای زوجهاي آموزشي مؤثر بوده استگفت که آموزش در تمامي حيطه
 ، بهداشتي زندگيها مهارت ، آگاهي:هاکليد واژه

  
 ١٣٨٨ بهار، ٢١-٢٦ ص، اول، شماره هفتم دوره اروميه، ماماييفصلنامه دانشکده پرستاري و 

  ٠٩١٤٤٤٦٧٥٥٨ و ٠٤٤١ – ٢٢٢٥٥٢٢:   تلفن    دانشكده پرستاري و مامايي، خيابان بسيج،اروميه :آدرس مكاتبه
Email: rafieelak@umsu.ac.ir 

  

                                                 
  )نويسنده مسئول( مربی پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1
  ي اروميه مربی پرستاري، دانشگاه علوم پزشك2
   مربی پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اروميه3
   كارشناس مامايي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه4
   دانشگاه علوم پزشكي اروميه،دانشكده پرستاري و ماماييدانشجوي پرستاري  5
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  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی      1388 اربه، اولم، شماره هفت دوره 22

 مقدمه

يـرات عميـق فرهنگـي و تغييـر در          رغم ايجـاد تغي   امروزه علي 

 بسياري از افراد در رويـارويي بـا مـسائل زنـدگي     ،هاي زندگي شيوه

هاي الزم و اساسـي هـستند و همـين امـر آنـان را در                ييفاقد توانا 

  ه بــا مــسائل و مــشکالت زنــدگي روزمــره و مقتــضيات آن  هــمواج

انـد کـه    شماري نـشان داده   هاي بي پژوهش. پذير نموده است  آسيب

هاي ياري از مشکالت بهداشتي و اختالالت رواني و عاطفي ريشه      بس

براي غلبـه بـر مـشکالت فـردي و اجتمـاعي بايـد              . اجتماعي دارند 

هـاي بـاال     يکي از راه   . اجتماعي افراد را باال برد     –هاي رواني   ييتوانا

  .هاي زندگي به آنان استهاي افراد آموزش مهارتييبردن توانا

در معاني مختلف به کار رفته اسـت  » ١زندگيهاي  مهارت«اصطالح  

  : مثل

 هاي مربوط به امرار معاش مانند اين      مهارت .۱

  . که چگونه فرد مشغول کاري شود

هاي مراقبت از خـود ماننـد مـصرف          مهارت .۲

 . غذاهاي سالم، درست مسواک زدن و غيره

  هــايي کــه بــراي پــرداختن بــه     مهــارت .۳

د ماننـد   شـون مـي هاي پر خطر زندگي استفاده      موقعيت

در مقابل فشار جمع جهت اسـتفاده از         نه گفتن (توانايي

  )مواد مخدر

هاي زندگي يعني ايجاد روابط بين فردي       عبارت ديگر مهارت  به

ــسئوليت  ــراي انجــام م ــؤثر ب ــاعي، انجــام  مناســب و م   هــاي اجتم

ها بدون توسل   ها و کشمکش  هاي صحيح، حل تعارض   گيريتصميم

هـاي  در سـال  ). ۲ (زننـد ران صدمه مي   به خود يا ديگ    به اعمالي که  

اخير توجه روزافزون به مباحث بهداشت رواني ضرورت يافته اسـت           

هاي مربوط به   هاي اجراي طرح    هاي بسياري نيز در زمينه    و کوشش 

 بر سطح دوم و سوم پيـشگيري        بيشتربهداشت روان شده است که      

در همـين   . انـد   تر به پيشگيري اوليـه پرداختـه      اند و کم  استوار بوده 

                                                 
1 Life skills 

هاي مرتبط با جوانـان نيـز بيـشتر در زمينـه بهداشـت              راستا تالش 

 اجتماعي و هيجاني جوانان توجهي -جسماني بوده و به ابعاد رواني 

 در جهـت  ۱۹۹۳سازمان جهاني بهداشت در سـال    ). ۳(نشده است   

پيشگيري اوليـه و همچنـين ارتقـاي سـطح بهداشـت روان برنامـه           

هدف از اجراي ايـن     .  زندگي آماده نمود   هايمدوني با عنوان مهارت   

هـاي روانـي اجتمـاعي کودکـان، نوجوانـان و           برنامه افزايش توانايي  

 اجتماعي آنان را    -هاي رواني   ييجوانان بود تا با تجهيز آنان به توانا       

هاي زنـدگي روزانـه سـازگارانه       قادر سازد که با تقاضاها و کشمکش      

 فـرد عبـارت اسـت از توانـايي          توانايي رواني يك  ). ۴(مقابله نمايند   

بـاال  . هاي زنـدگي روزمـره   شخص در مواجهه با انتظارات و دشواري      

دهد كه زندگي خود    ميبودن توانايي رواني اين امكان را به شخص         

صورت رفتـار   هرا در سطح مطلوب رواني نگه دارد و اين توانايي را ب           

  ).۵(سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد 

ي اساسـي در امـر      هـا  از ضـرورت   هـاي زنـدگي   مهارتآموزش  

 مانند عـزت نفـس، خـود        آموزش بهداشت است تا عوامل اجتماعي     

هـاي حمايـت اجتمـاعي و اسـترس مـؤثر بـر رفتـار          پنداره، شـبکه  

ــد  ــرار گيرن ــان مــورد توجــه ق ــان و جوان   برنامــه . کودکــان، نوجوان

جوانـان  هاي زندگي بر اين اصل استوار است که کودکان و نو   مهارت

و جوانان حـق دارنـد توانمنـد شـوند و نيـاز دارنـد کـه بتواننـد از                    

هاي سـخت زنـدگي دفـاع       ق شان در برابر موقعيت    يخودشان و عال  

هاي زندگي متعدد و متنوع هستند و برنامـه آمـوزش           مهارت. کنند

هاي زندگي نيز نسبت به پيشگيري نگرشي کل گرايانه دارد          مهارت

گيـرد از   مـي مورد توجـه قـرار ن     » نه گفتن «و تنها يک مهارت مثالً      

  ).۶ (طرف ديگر تجارب کشورهاي مختلف متفاوت بوده است

 در  ،۱۹۹۹ در سال    ٢اياي که توسط استوارت و سيلو     در مطالعه 

 مـشحص گرديـد در      ،يکي از مراکز آموزشي انگلـستان انجـام شـد         

ي ارتباطي جوانان تازه ازدواج کـرده       هاافزايش ميزان آگاهي مهارت   

   .)۲(مؤثر است 

                                                 
2 Stewart & sylvia 
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هاي زندگي بر ميزان آگاهي زوجني جوان مراجعه کننده به مراکز بررسي تاثري آموزش مهارت
 هبداشيت اروميه به منظور مشاوره ازدواج
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اي که توسط مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهـران در          در مطالعه 

  ي زنــدگي در حيطــه هــامنظــور افــزايش مهــارت بــه۱۳۷۸ســال 

و مرکز مـشاوره دانـشجويي دانـشکده        ) ۵(مندي دانشجويان   جرأت

ي هـا  به منظور افـزايش مهـارت      ۱۳۸۲ران در سال    يعلم و صنعت ا   

 مـشخص   ،ن دانـشجو انجـام شـد      يجـ  در زو  يخودشناسي و همـدل   

ي يـاد   هـا گرديد که آموزش بر ميزان آگاهي دانشجويان در حيطـه         

   .)۷(است بوده شده مؤثر 

ي زنـدگي   هـا ي بيشتر در زمينـه مهـارت      هابا اين حال تحليل   

 هاي مختلفي که بر اساس آموزش مهارت      هادهد که برنامه  مينشان  

 و جوانـان اجـرا شـده        در زمينه ارتقاي سالمت کودکان و نوجوانان      

 مهارت اصلي و اساسي هستند که عبارتند        ناست مشتمل بر چندي   

  : از

  توانايي تصميم گيري  .۱

 توانايي حل مسأله  .۲

 توانايي تفکر خالق  .۳

 توانايي تفکر نقادانه  .۴

 توانايي بر قراري رابطه مؤثر  .۵

 توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه  .۶

 توانايي آگاهي از خود  .۷

 يي همدلي با ديگران توانا .۸

 ها توانايي مقابله با هيجان .۹

 )۳(توانايي مقابله با استرس  .۱۰

با توجه به موارد فوق، اين پـژوهش بـا هـدف بررسـي تـأثير                

  ي هــاي زنــدگي بــر ميــزان آگــاهي زوجهــاآمــوزش مهــارت

 . کننده به مراکز بهداشتي اروميه انجام گرفتمراجعه

  هامواد و روش

و کسب مجوزهـاي الزم و اجـازه انجـام          از تصويب عنوان    پس  

ـ   هاكارگاه آموزشي مهارت   ،طرح  گان مراجعـه کننـد    رايي زندگي ب

 ايـن  .تـشکيل شـد   منظور مـشاوره ازدواج     مراکز بهداشتي اروميه به   

پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي بوده که به منظـور بررسـي تـأثير              

ي زندگي بر ميزان آگاهي زوجين صـورت گرفتـه          هاآموزش مهارت 

جـوان کـه قـصد      )  نفـر  ۱۰۶( زوج   ۵۳ واحدهاي پـژوهش را      .است

 پژوهشي  ي نمونه برگزيدن و   دادندميازدواج با هم داشتند تشکيل      

ي هاي آموزشي مهارت  هان آزادانه در کارگاه   اداوطلبانتخابي بوده و    

هـاي    زندگي شرکت نمـوده و بـا ميـل و رغبـت خـويش در نمونـه                

دست آمده به منظور بررسـي      ه  بگرفتند و اطالعات      تحقيق قرار مي  

کار گرفته شد که بدون ذکر نام واحـدهاي مـورد           ه  اهداف تحقيق ب  

   .مطالعه بود

 حـاوي   ،اي در دو قـسمت    نامـه براي گردآوري اطالعات پرسش   

 سـؤال در  ۳۶ افـراد و  ت زندگي نامهال در ارتباط با مشخصا سؤ ۱۴

 كـه قبـل   ي زندگي تنظيم گرديده بودهاي مهارت هارابطه با حيطه  

ي زنـدگي و نيـز بعـد از آمـوزش بـه منظـور               هـا از آموزش مهـارت   

 با  ها داده . توسط آنان تكميل شد    ن،قايسه آگاهي زوجي  سنجش و م  

 زوج تجزيه و تحليل گرديد       تي  و آزمون  SPSSاستفاده از نرم افزار     

 .و نتايج در قالب جداول نمايش داده شد
  

  هايافته

 ک،دو و يـ ه شـماره    يباط با فرض   در ارت  هاافتهيدر اين پژوهش،    

 ي ارتباط يها در حيطه مهارت   ي زندگ يهاآموزش مهارت  يعنيسه  

مهــارت خودشناســي و  ي تــصميم گيــري و قاطعيــت وهــامهــارت

   .)۱جدول شماره (بوده است  همدلي بر زوجين موثر
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   مهارت تصميم گيري و قاطعيت و ،تباطيي ارهاتوزيع ميانگين و انحراف معيار آگاهي زوجين جوان از مهارت)  ۱ (جدول شماره

  ي خودشناسي و همدلي قبل و بعد از آموزشهامهارت

  ميانگين و انحراف معيار
  هاگروه

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين

  ۱۰۶  /.۷۱  ۲۷/۲  قبل از آموزش
  حيطه مهارت ارتباطي

  ۱۰۶  ۵۸/۱  ۳۲/۳  بعد از آموزش

t = ۱۷۹/۶                                           df = ۱۰۵                      p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  

  ۱۰۶  ۶۷/۰  ۶۷/۱  قبل از آموزش
  حيطه مهارت تصميم گيري و قاطعيت

 ۱۰۶ ۵۷/۱ ۳۸/۳ بعد از آموزش

                t = - ۳۵/ ۹                                                df = ۱۰۵                       p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  

  ۱۰۶  ۵۸/۰  ۶۳/۱  قبل از آموزش
  حيطه مهارت خود شناسي و همدلي

 ۱۰۶ ۷۱/۱ ۴۳/۳ بعد از آموزش

               t = - ۱۰/ ۱۰۸                                       df = ۱۰۵                                    p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  
 يعني آموزش  ، پنج و شش   ،ره شماره چها  يرض با ف   در ارتباط  هايافته

ي بهداشـت  هـا ، مهـارت لهأطـه حـل مـس     زندگي در حي  ي  هامهارت

ن يبـر زوجـ  فردي و تنظيم خانواده و مهارت نقادي و تفکـر خـالق           

  .)۲جدول شماره  (ثر بوده استؤم

 ي بهداشت فردي و ها مهارت،لهأحل مسطه ي حيها و انحراف معيار آگاهي زوجين از مهارتميانگين عيتوز ):۲ ( شمارهجدول

  تنظيم خانواده و مهارت نقادي و تفکر خالق

  ميانگين و انحراف معيار
  هاگروه

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين

  ۱۰۶  /.۵۵  ۸۸/۱  قبل از آموزش
  لهأمسحيطه مهارت حل 

  ۱۰۶  ۶۶/۱  ۴۸/۳  بعد از آموزش

t = - ۶۳/۹               df = ۱۰۵             p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  

  ۱۰۶  ۵۴/۰  ۵۰/۱  قبل از آموزش
  بهداشت فردي و تنظيم خانواده  حيطه مهارت 

 ۱۰۶ ۷۷/۱ ۴۱/۳ بعد از آموزش

t = - ۱۰ / ۷۰               df = ۱۰۵             p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  

  ۱۰۶  ۵۷/۰  ۸۰/۱  قبل از آموزش
  نقادي و تفکر خالقحيطه مهارت 

 ۱۰۶ ۶۵/۱ ۸۵/۲ وزشبعد از آم

t = - ۶/ .۵۸               df = ۱۰۵             p-value= ۰۵/۰<٠٠٠/٠  
  

 يعني آمـوزش    نه و   هشت هفت،ه شماره   يرض در ارتباط با ف    هايافته

ي مديريت استرس و کنترل     هامهارتطه  زندگي در حي  ي  هامهارت

بـر   و مهارت فرزند پروري   ) جرأت مندي (خشم، مهارت ابراز وجود     

   .)۳جدول شماره  (ثر بوده استؤن ميزوج
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هاي زندگي بر ميزان آگاهي زوجني جوان مراجعه کننده به مراکز بررسي تاثري آموزش مهارت
 هبداشيت اروميه به منظور مشاوره ازدواج
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  ،مهرت ابراز وجود ي مديريت استرس و كنترل خشمهاتوزيع ميانگين و انحراف معيار آگاهي زوجين جوان از مهارت: )۳(جدول شماره 

  نيبر زوجو مهارت فرزند پروري ) جرأت مندي(

  ميانگين و انحراف معيار
  هاگروه

  دتعدا  انحراف معيار  ميانگين

  ۱۰۶  ۵۷/۰  ۰۶/۲  قبل از آموزش
  مديريت استرس و کنترل خشممهارت 

  ۱۰۶  ۶۵/۱  ۹۷/۲  بعد از آموزش

t= ۷۸/۵                                                 df=۱۰۵                                 p-value= ۰/۰۰۰ < ۰۵/۰  

  ۱۰۶  ۵۷/۰  ۱۸/۲  قبل از آموزش
  )جرات مندي(ابراز وجودحيطه مهارت 

 ۱۰۶ ۶۵/۱ ۷۲/۲ بعد از آموزش

t = - ۰۶/۴                                        df = ۱۰۵                                   p-value=  ۰/۰۰۰ < ۰۵/۰  

  ۱۰۶  ۳۲/۱  ۵۲/۲  قبل از آموزش
  فرزند پروريحيطه مهارت 

 ۱۰۶ ۶۰/۱ ۲۷/۳ بعد از آموزش

t = - ۲۷/۳                                          df = ۱۰۵                                    p-value=  ۰/۰۰۰ < ۰۵/۰  
 نشان دادند که ميـانگين امتيـازات       ها، يافته ۱-۳با توجه به جداول     

 بيشتر از ميانگين امتيازات قبـل از        هابعد از آموزش در کليه حيطه     

ي حـل   هـا در حيطـه مهـارت    آموزش بوده، بيشترين تأثير آموزش      

  . مسأله بوده است

  

  بحث و نتيجه گيري 

  ي زنـدگي در    هـا  آمـوزش مهـارت    ،ي پـژوهش  هااساس يافته بر

ي ارتباطي در افزايش آگاهي زوجين مؤثر بوده        هاي مهارت هاحيطه

 و بعـد از آمـوزش       ۲۷/۲طوري که ميانگين قبل از آموزش        به .تاس

 اسـتوارت و سـيلويا نيـز        .هـد دميداري را نشان     تفاوت معني  ۳۲/۳

 در زمينه بررسي تأثير آموزش بـر        ۱۹۹۹طي مطالعه خود در سال      

ي ارتباطي در گروهي از جوانان تازه       هاافزايش ميزان آگاهي مهارت   

ازدواج كرده در يكي از مراكز آموزشـي انگلـستان بـه ايـن نتيجـه                

بـا  (ي آموزشـي در افـزايش آگـاهي جوانـان           هـا رسيدند که کارگاه  

 مـؤثر بـوده     )۵۶/۴ و بعد از آمـوزش       ۱۴/۳انگين قبل از آموزش     مي

  ) ۲(خواني دارد ي پژوهش حاضر همهااست که با يافته

ي زندگي در   هادر بررسي حاضر بررسي فرضيه تاثير آموزش مهارت       

حيطه حل مسأله بر افزايش ميزان آگاهي زوجين بيانگر اين اسـت            

 قابل قبـول    ۰۵/۰سطح  ي آموزشي در    هاكه فرض تاثيرپذيري دوره   

 ۸۸/۱ي مورد مطالعه قبل از آمـوزش        هااست و ميانگين نمره نمونه    

اي كه گـري در سـال       در مطالعه . ) بوده است  ۴۸/۳و بعد از آموزش     

طه حل مـسئله    ي در ح  ي زندگ يهامهارت آموزش انجام داد،    ۱۹۸۱

  .  مـوثر بـوده اسـت      ين مراجعـه کننـده بـه مراکـز درمـان          يبه زوجـ  

ن نمـره قبـل از      يانگي و م  ۰۳/۰تر از    کم P-valueمقدار  که  يطورهب

  ).۸( بوده است ۴۲/۴ و بعد از آموزش ۸۶/۲آموزش 

ي زنـدگي در    هـا  نشان دادند آموزش مهـارت     هاهمچنين يافته 

بر زوجين مـؤثر بـوده      ) جرأت مندي (ي ابراز وجود    هاحيطه مهارت 

ه قبـل از    ي مورد مطالع  هاطوري كه ميانگين نمره در نمونه      به .است

اي كـه    بوده است و در مطالعه     ۷۲/۲ و بعد از آموزش      ۱۸/۲آموزش  

 و بعـد  ۱۴/۲بخشي پور انجام داده است اين ميزان قبل از آمـوزش     

خـواني   گزارش شده است که با مطالعـه حاضـر هـم           ۶/۳از آموزش   

  .)۵(دارد 
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  نريه اشرف رضايي، هبروز حممدي،، محيده خليل زاده زادهجعفري حسني رفيعي،حسن 
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ي زنـدگي در  هـا ي اين پژوهش آمـوزش مهـارت   هابا توجه به يافته   

ي خودشناسي و همدلي بر زوجين مـؤثر بـوده بـه            هاحيطه مهارت 

طوري كه ميانگين نمره در واحدهاي مورد مطالعه قبل از آمـوزش            

 بوده است و در بررسـي كـه در مركـز            ۴۳/۳ و بعد از آموزش      ۶۳/۱

مشاوره دانشگاه علم و صنعت انجام گرفته است اين ميزان قبـل از             

   .)۷(است  گزارش شده ۲۶/۴ و بعد از آموزش ۶۰/۲آموزش 

که ميانگين امتيـازات بعـد از        با توجه به اين   توان گفت   ميلذا  

 بيشتر از ميانگين امتيازات قبل از آموزش        هاآموزش در اکثر حيطه   

له بـا   أي حـل مـس    هـا بوده است و بيشترين تأثير در حيطه مهـارت        

ي ابراز وجـود بـا   هاترين تأثير در حيطه مهارت  و کم  ۴۸/۳ميانگين  

کـه بـراي بررسـي تـأثير         به ايـن  توجه   بوده است با     ۷۲/۲ميانگين  

ي مـورد پـژوهش از    هـا ي زنـدگي بـر روي نمونـه       هاآموزش مهارت 

 p-valueمقـادير    کـه   زوج استفاده شده است و اين      tآزمون آماري   

تـوان گفـت کـه      ميپس  باشد  مي ۵۰/۰تر از    کم هاحيطه ميدر تما 

   .ستي آموزشي مؤثر بوده اهاآموزش در تمامي حيطه

ي پژوهشي هابر اساس نتايج به دست آمده و پيشنهادات نمونه        

در حاشيه سؤاالت در خصوص اهميت موضوع و مـشكالت عديـده            

 مشاوره و مطالعه اقدام بـه تـشكيل         ،يي كه بدون مشورت   هاخانواده

شود كه براي مقاطع تحصيلي باال بـا        مي پيشنهاد   ،كنندميخانواده  

ي هاش آموزان مفاهيم و مطالب مهارت     توجه به رشد و استعداد دان     

زندگي با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه طرح ريزي و توسط مربيان   

  تـوان  مـي ي زنـدگي را     هـا مجرب اجرا گردد و نيز آمـوزش مهـارت        

  ي مختلـف   هـا عنوان واحـد درسـي بـراي دانـشجويان در رشـته           به

شكالت ريزي و اجرا نمود تا از اين طريق بتوان تا حدودي از م            طرح

 .ي جوان كاستها رواني و اجتماعي خانواده،روحي
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