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 مرکس مشاوره ، آموزش و

 توان افسایی 

 خانه های قرآنی استان اصفهان 



 مهارت های زندگی
 



:عبارتند از« مهارتهای زندگی»بطور کلی   

بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط  ارتمبیتوانایی هایی که منجر به   

و رفتارهای سالمتی در سطح جامعه می گردندسالمت   انسانی ، افزایش   



 

 

بیستم را به خاطرفزونی جنگ، تورم، انفجارجمعیت، افزایش بیکاری، مهاجرت، از هم قرن 

گسیختگی خانواده ها، قرن اضطراب نامیدند و انسان دنیای امروز هنوز مسائل قرن بیست را حل 

.بود که به قرن بیست و یک، عصر فروپاشی مرزهای ارتباطی و اطالعاتی رسیدنکرده   

عصری که رشد ماهواره و اینترنت و رویارویی با حجم وسیع اطالعات درست و نادرست، 

موقعیت ها و بحران های بیشماری را برای انسان امروز به ارمغان آورده است، به طوری که علی 
رویارویی با مسایل  دررغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد 

روزمره از توانایی های الزم و اساسی، خود را بی بهره می پندارند و همین امر آنان را در مواجهه 

.با مسایل و مشکالت زندگی روزمره آسیب   پذیر کرده است  

آموزش مهارت های زندگی برای مقابله و سازگاری صحیح با مسائل و مشکالت روزمره و بهبود 

زندگی فردی و اجتماعی انسان امروز، بخش مهمی از برنامه ی درسی اکثر نظام های آموزشی دنیا 

.می باشد که خوشبختانه در چند سال اخیر در کشور ما نیز آغاز گردیده است  

 

 مهارت های زندگی در قرن بیست و یکم



یىی اس راّْبی پیطگیزی اس ثزٍس هطىالت رٍاًی ٍ رفتبری ارتمبء 
ظزفیت رٍاى ضٌبختی افزاد است ،وِ اس طزیك آهَسش هْبرت ّبی 

پژٍّطگزاى ، تبثیز هثجت هْبرت ّبی . سًذگی جبهِ ػول هی پَضذ
را، در پیص گیزی اس ( استفبدُ اس ظزفیت ّب ٍ وٌص ّبی َّش)سًذگی 

ٍ .. رفتبرّبی خطًَت آهیش، ّن چٌیي وبّص هصزف هَاد هخذر، الىل ٍ
.ّویي طَر تمَیت خَدثبٍری ٍ خَدپٌذاری تبییذ وزدُ اًذ  

  
هطبلؼِ ّب ًطبى دادُ ضذُ است وِ آهَسش هْبرت ّبی سًذگی ثِ در 

طَر لبثل تَجْی هٌجز ثِ وبّص هصزف الىل ٍ هَاد هخذر در جَاًبى 
 هی گزدد

 ضرورت و اهمیت آموزش مهارت های زندگی

 



 خَدآگبّی•

 ّوذلی•

 ارتجبط هؤثز•
 رٍاثط ثیي فزدی •
 تصوین گیزی•
 حل هسبلِ •
 تفىز خالق •
 تفىز اًتمبدی •
 ل هسبلِ حتَاًبیی •
 تَاًبیی همبثلِ ثب استزس•

 مهارت های ده گانه زندگی



 
تَاًبیی ضٌبخت ٍ آگبّی اس خصَصیبت ، ًمبط ضؼف ٍ لذرت ، خَاستِ 

رضذ خَدآگبّی ثِ فزد ووه هی وٌذ تب دریبثذ . ّب ، تزس ٍ اًشجبر است
تحت استزس لزار دارد یب ًِ ٍ ایي هؼوَال پیص ضزط ضزٍری رٍاثط 

  اجتوبػی ٍ رٍاثط ثیي فزدی هؤثز ٍ ّوذالًِ است.      

 مهارت های ده گانه زندگی

 خودآگاهی -1



 
 

 آگبّی اس ًمبط لَت•            
 آگبّی اس ًمبط ضؼف•            

 تصَیز خَد ٍالغ ثیٌبًِ•            
 آگبّی اس حمَق ٍ هسئَلیت ّب•            

 تَضیح ارسضْب•            
 اًگیشش ثزای ضٌبخت•            

 
 

خودآگاهی   



ّوذلی یؼٌی ایٌىِ فزد ثتَاًذ سًذگی دیگزاى را حتی سهبًی وِ در آى 
ّوذلی ثِ فزد ووه هی وٌذ تب ثتَاًٌذ . درن وٌذ  ضزایط لزار ًذارد

اًسبًْبی دیگز را حتی ٍلتی ثب آًْب هتفبٍت است ثپذیزد ٍ ثِ آًْب 
ّوذلی رٍاثط اجتوبػی را ثْجَد هی ثخطذ ٍ ثِ ایجبر . احتزام گذارد

رفتبرّبی حوبیت وٌٌذُ ٍ پذیزًذُ ، ًسجت ثِ اًسبى ّبی دیگز هٌجز 
.هی ضَد  

 مهارت های ده گانه زندگی 

همدلی -2  



 
 

 ػاللِ داضتي ثِ دیگزاى•            
 تحول افزاد هختلف•            

 رفتبر ثیي فزدی ّوزاُ ثب پزخبضگزی ووتز•            
 (دٍستیبثی)دٍست داضتٌی تز ضذى •            

 احتزام لبئل ضذى ثزای دیگزاى•            
 

همدلی   



ایي تَاًبیی ثِ فزد ووه هی وٌذ تب ثتَاًذ والهی ٍ غیز والهی ٍ هٌبست 
ثب فزٌّگ ، جبهؼِ ٍ هَلؼیت، خَد را ثیبى وٌذ ثذیي هؼٌی وِ فزد 

ثتَاًذًظزّب ، ػمبیذ ، خَاستِ ّب ، ًیبسّب ٍ ّیجبى ّبی خَد را اثزاس ٍ ثِ 
هْبرت . ٌّگبم ًیبس ثتَاًذ اس دیگزاى درخَاست ووه ٍ راٌّوبیی ًوبیذ

تمبضبی ووه ٍ راٌّوبیی اس دیگزاى ، در هَالغ ضزٍری، اس ػَاهل هْن 
.یه راثطِ سبلن است  

 مهارت های ده گانه زندگی

ارتباط موثر -3  



 
 

 ارتجبط والهی ٍ غیزوالهی هَثز•            
 اثزاس ٍجَد•            

 هذاوزُ•            
 اهتٌبع•            

 غلجِ ثز خجبلت•            
 گَش دادى•            

 

مهارتهای ارتباطی   



ایي تَاًبیی ثِ ایجبد رٍاثط ثیي فزدی هثجت ٍ هؤثز فزد ثب اًسبًْبی دیگز 
وِ .یىی اس ایي هَارد ، تَاًبیی ایجبد رٍاثط دٍستبًِ است. ووه هی وٌذ

در سالهت رٍاًی ٍ اجتوبػی ، رٍاثط گزم خبًَادگی ، ثِ ػٌَاى یه هٌجغ 
.هْن رٍاثط اجتوبػی ًبسبلن ًمص ثسیبر هْوی دارد  

 مهارت های ده گانه زندگی

روابط بین فردی -4  



 
 

 هطبروتّوىبری ٍ •            
 اػتوبد ثِ گزٍُ•            

 تطخیص هزسّبی ثیي فزدی هٌبست•            
 دٍستیبثی•            

 ضزٍع ٍ خبتوِ ارتجبطبت•            
 

مهارتهای بین فردی   



ایي تَاًبیی ثِ فزد ووه هی وٌذ تب ثِ ًحَ هؤثزتزی در هَرد هسبئل 
اگز وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ثتَاًٌذ فؼبالًِ در هَرد . تصوین گیزی ًوبیذ

اػوبلطبى تصوین گیزی وٌٌذ ، جَاًت هختلف اًتخبة را ثزرسی ٍ پیبهذ 
ّز اًتخبة را ارسیبثی وٌٌذ ، هسلوب در سطَح ثبالتز ثْذاضت رٍاًی لزار 

 خَاٌّذ گزفت

 مهارت های ده گانه زندگی

تصمیم گیری  -5  



 
 

 تصوین گیزی فؼبالًِ ثز هجٌبی آگبّی اس حمبیك وبرّبیی وِ •          
.هی تَاى اًجبم داد وِ اًتخبة را تحت تأثیز لزار دّذ  

 تصوین گیزی ثز هجٌبی ارسیبثی دلیك هَلؼیت ّب•            
 تؼییي اّذاف ٍالغ ثیٌبًِ•            

 ثزًبهِ ریشی ٍ پذیزش هسئَلیت اػوبل خَد•            
 آهبدگی ثزای تغییز دادى تصوین ّب ثزای اًطجبق ثب هَلؼیت •          

 ّبی جذیذ
 

مهارتهای تصمیم گیری   



ایي تَاًبیی فزد را لبدر هی سبسد تب ثِ طَر هؤثزتزی هسبئل سًذگی را 
هسبئل هْن سًذگی چٌبًچِ حل ًطذُ ثبلی ثوبًٌذ ، استزس . حل ًوبیذ 

 رٍاًی ایجبد هی وٌٌذ وِ ثِ فطبر جسوی هٌجز هی ضَد

 مهارت های ده گانه زندگی

حل مساله  -6  



 
 

 تطخیص هطىالت ػلل ٍ ارسیبثی دلیك•            
 درخَاست ووه•            

 (ثزای حل تؼبرض)هصبلحِ •            
 آضٌبیی ثب هزاوشی ثزای حل هطىالت•            

 تطخیص راُ حل ّبی هطتزن ثزای جبهؼِ•            
 

مسألهمهارتهای حل    



ایي ًَع تفىز ّن ثِ هسألِ ٍ ّن ثِ تصوین گیزی ّبی هٌبست ووه هی 
ثب استفبدُ اس ایي ًَع تفىز ، راُ حلْبی هختلف هسألِ ٍ پیبهذّبی . وٌذ 

ایي هْبرت ، فزد را لبدر هی سبسد تب . ّز یه اس آًْب ثزرسی هی ضًَذ 
هسبئل را اس ٍرای تجبرة هستمین خَد را دریبثذ ٍ حتی سهبًی وِ 

هطىلی ٍجَد ًذارد ٍ تصوین گیزی خبصی هطزح ًیست ، ثب سبسگبری ٍ 
.اًؼطبف ثیطتز ثِ سًذگی رٍسهزُ ثپزداسد  

 مهارت های ده گانه زندگی

تفکر خالق  -7  



 
 

 تفىز هثجت•            
 (جستجَی اطالػبت جذیذ ) یبدگیزی فؼبل •            

 اثزاس خَد•            
 (ثزای تصوین گیزی ) تطخیص حك اًتخبة ّبی دیگز •            

 تطخیص راُ حل ّبی جذیذ ثزای هطىالت•            
 

مهارتهای تفکر خالق   



آهَسش ایي . تفىز اًتمبدی ، تَاًبیی تحلیل اطالػبت ٍ تجبرة است 
هْبرت ّب ، ًَجَاًبى را لبدر هی سبسد تب در ثزخَرد ثب ارسش ّب ، فطبر  

گزٍُ ٍ رسبًِ ّبی گزٍّی همبٍهت وٌٌذ ٍ اس آسیت ّبی ًبضی اس آى در 
 اهبى ثوبًٌذ

 زندگیمهارت های ده گانه 

 تفکر انتقادی -8



 
 
 

 ادران تأثیزات اجتوبػی ٍ فزٌّگی ثز ارسضْب ، ًگزضْب ٍ •          
 رفتبر

 آگبّی اس ًبثزاثزی ، پیطذاٍری ّب ٍ ثی ػذالتی ّب•            
 ٍالف ضذى ثِ ایي هسئلِ وِ دیگزاى ّویطِ درست ًوی •          

 گَیٌذ
 آگبّی اس ًمص یه ضْزًٍذ هسئَل•            

 

انتقادیمهارتهای تفکر    



ایي تَاًبیی فزد را لبدر هی سبسد تب ّیجبى ّب را در خَد ٍ دیگزاى 
تطخیص دّذ ، ًحَُ تأثیز ّیجبى ّب ثز رفتبر را ثذاًذ ٍ ثتَاًذ ٍاوٌص 

اگز ثب حبالت ّیجبًی ، هثل . هٌبسجی ثِ ّیجبى ّبی هختلف ًطبى دّذ 
غن ٍ خطن یب اضطزاة درست ثزخَرد ًطَد ایي ّیجبى تأثیز هٌفی ثز 
سالهت جسوی ٍ رٍاًی خَاّذ گذاضت ٍ ثزای سالهت پیبهذّبی هٌفی 

.ثِ دًجبل خَاٌّذ داضت  

 مهارت های ده گانه زندگی

توانایی حل مساله  -9  



ایي تَاًبیی ضبهل ضٌبخت استزس ّبی هختلف سًذگی ٍ تأثیز آًْب ثز 
ضٌبسبیی هٌبثغ استزس ٍ ًحَُ تأثیز آى ثز اًسبى ، فزد را . فزد است 

لبدر هی سبسد تب ثب اػوبل ٍ هَضغ گیزی ّبی خَد فطبر ٍ استزس را 
.وبّص دّذ  

 مهارت های ده گانه زندگی

توانایی مقابله با استرس  -10  



 
 

 همبثلِ ثب هَلؼیتْبیی وِ لبثل تغییز ًیستٌذ•            
 فمذاى ، ) استزاتژی ّبی همبثلِ ای ثزای هَلؼیت ّبی دضَار •          

(طزد ، اًتمبد  
 همبثلِ ثب هطىالت ثذٍى تَسل ثِ سَء هصزف هَاد•            

 آرام هبًذى در ضزایط فطبر•            
 تٌظین ٍلت•            

 

مهارتهای مقابله با استرس   


