مهارت های زندگي:

ًیبصّبی صًذگی اهشٍص ،تغییشات ػشیغ اجتوبػی ،فشٌّگی ،تغییش ػبختبس خبًَادُ ،ؿجکِ گؼتشدُ ٍ
پیچیذُ استجبعبت اًؼبًی ٍ تٌَع ،گؼتشدگی ٍ ّجَم هٌبثغ اعالػبتی اًؼبى ّب سا ثب چبلؾ ّب،
اػتشع ّب ٍ فـبسّبی هتؼذدی سٍثشٍ کشدُ اػت کِ هقبثلِ هؤثش ثب آًْب ًیبصهٌذ تَاًوٌذی ّبی
سٍاًی اجتوبػی اػت.
فقذاى هْبست ّب ٍ تَاًبیی ّبی ػبعفی ،سٍاًی ٍ اجتوبػی افشاد سا دس هَاجِْ ثب هؼبئل ٍ
هـکالت ،آػیت پزیش کشدُ ٍ آًْب سا دس هؼشم اًَاع اختالالت سٍاًی ،اجتوبػی ٍ سفتبسی قشاس
هی دّذ.
دس ػبل  ۱۹۹۳آهَصؽ هْبست ّبی صًذگی اص ػَی ػبصهبى هلل هتحذ ثِ کـَسّبی ػضَ ثِ
عَس جذی تَكیِ ؿذ .ایي تحَل ،فؼبلیت ػالقِ هٌذاى ثِ کبسثشد سٍاًـٌبػی دس صًذگی سٍصهشُ
ثب ّذف استقبی ثْذاؿت سٍاًی جبهؼِ سا دس ایشاى ٍاسد هشحلِ جذیذی ػبخت .هْبست ّبی صًذگی
تَاًبیی ّبیی ّؼتٌذ کِ ثِ هب کوک هی کٌٌذ تب دس هَقؼیت ّبی هختلف ،ػبقالًِ ٍ كحیح سفتبس
کٌین ،ثِ عَسی کِ آساهؾ داؿتِ ثبؿین ،لزت ثجشین ٍ دس ػیي حبل ثب دیگشاى استجبط ػبصگبساًِ ٍ
هفیذی سا ثشقشاس کٌین ٍ ثذٍى تَػل ثِ خـًَت یب خَدخَسی ثتَاًین هؼبئل پیؾ آهذُ سا حل
کٌین ٍ ضوي کؼت هَفقیت دس صًذگی احؼبع ؿبدهبًی داؿتِ ثبؿین .هْبست ّبی اجتوبػی
ؿبهل قبثلیت ّبیی هی ؿَد کِ تَاهبً َّؽ اجتوبػی ًبهیذُ هی ؿًَذ .هْبست ّبی اجتوبػی
ؿبهل قبثلیت ثیبى افکبس دس تجبدالت اجتوبػی ،داًؾ ًؼجت ثِ ًقؾ ّب ٍ اسصؽ ّبی اجتوبػی،
هْبست دسک ؿشایظ هختلف اجتوبػی ،هْبست ّبی حل هؼئلِ ٍ هْبست ّبی ایفبی ًقؾ ّبی
اجتوبػی اػت.
هْبست ّبی صًذگی ؿبهل هجوَػِ ای اص تَاًبیی ّب ّؼتٌذ کِ قذست ػبصگبسی ٍ سفتبس هثجت ٍ
کبسآهذ سا افضایؾ هی دٌّذ .دس ًتیجِ ؿخق قبدس هی ؿَد ثذٍى ایٌکِ ثِ خَد یب دیگشاى كذهِ
ثضًذ ،هؼئَلیت ّبی هشثَط ثِ ًقؾ اجتوبػی خَد سا ثپزیشد ٍ ثب چبلؾ ّب ٍ هـکالت سٍصاًِ
صًذگی ثِ ؿکل هؤثش سٍثشٍ ؿَد .هحققبى تأثیش هثجت هْبست ّبی صًذگی سا دس کبّؾ ػَء
هلشف هَاد ،اػتفبدُ اص ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی َّؿی ٍ ؿٌبختی ،پیـگیشی اص سفتبسّبی
خـًَت آهیض ،افضایؾ خَداتکبیی ٍ اػتوبد ثِ ًفغ ٍ ...هَسد تأییذ قشاس دادُ اًذ ،ثِ ٍیظُ دس
کبّؾ ػَء هلشف هَاد ثش ًقؾ کلیذی هْبست ّبی صًذگی تأکیذ هی ؿَدّ .وچٌیي آهَصؽ ایي
هْبست ّب ثِ ػٌَاى یک سٍؽ ػبم پیـگیشی اص آػیت ّبی فشدی ٍ اجتوبػی هَسد تأکیذ ثَدُ

اػت .دس هغبلؼِ اػویت ًـبى دادُ ؿذ کِ آهَصؽ هْبست ّبی صًذگی ثِ عَس قبثل تَجْی هٌجش
ثِ کبّؾ هلشف هَاد هخذس دس جَاًبى هی ؿَد.
اػویت ٍ گشی ًیض ًـبى دادًذ کِ آهَصؽ هْبست ّبی صًذگی اثش هؼٌی داسی ثش تَاًبیی ّبی
سّجشی ٍ هذیشیت دس جَاًبى داسد .فشایٌذ ًقؾ هْبست ّبی صًذگی دس استقبی ثْذاؿت سٍاى سا ثِ
ؿکل صیش هی تَاى ًـبى دادۺ
یبدگیشی هَفقیت آهیض هْبست ّبی صًذگی ،احؼبع یبدگیشًذُ سا دس هَسد خَد ٍ دیگشاى تحت
تأثیش قشاس هی دّذ ٍ ػالٍُ ثش ایي ،کؼت ایي هْبست ّب ًگشؽ دیگشاى سا ًیض دس هَسد فشد تغییش
هی دّذ .ثِ ّویي خبعش کؼت هْبست ّبی صًذگی ّن ؿخق سا تغییش هی دّذ ٍ ّن هحیظ ساٍ ،
ایي اكل دٍ ػَیِ ،استقبی ثْذاؿت سٍاى سا ؿتبثی دٍچٌذاى هی ثخـذ.
● مُبرت َبی دٌ گبوٍ زودگی
ػبصهبى ثْذاؿت جْبًی هْبست ّبی صًذگی سا ثب ػٌبٍیي دُ گبًِ صیش هـخق کشدُ اػت .سهض
ثشخَسداسی اص ایي هْبست ّب ،داًؼتي ،توشیي ٍ ثِ کبسگیشی ّش چِ ثیـتش دس صًذگی سٍصهشُ
اػت.
 )۱خًد آگبَی
هْبست خَدآگبّی ،تَاًبیی ؿٌبخت اص ًقبط ضؼف ٍ قَت خَاػتِ ّبً ،یبصّب ،سغجت ّب ٍ تلَیش
ٍاقغ ثیٌبًِ اص خَد اػت تب حقَق فشدی ،اجتوبػی ٍ هؼئَلیت ّبی خَد سا ثْتش ثـٌبػین .ثب
کؼت ایي هْبست ثِ ایي ػؤال اػبػی کِ «هي کیؼتن؟» پبػخ هی گَیین.

َ )۲مدلی
ّوذلی یؼٌی ایٌکِ فشد ثتَاًذ صًذگی دیگشاى سا حتی صهبًی کِ دس آى ؿشایظ قشاس ًذاسد دسک کٌذ.
ّوذلی ثِ فشد کوک هی کٌذ تب ثتَاًذ اًؼبى ّبی دیگش سا حتی ٍقتی ثب آًْب هتفبٍت اػت ثپزیشد ٍ
ثِ آًْب احتشام ثگزاسدّ .وذلی سٍاثظ اجتوبػی سا ثْجَد هی ثخـذ ٍ ثِ ایجبد سفتبسّبی حوبیت
کٌٌذُ ٍ پزیشًذًُ ،ؼجت ثِ اًؼبى ّبی دیگش هٌجش هی ؿَد .ایي هْبست هَجت هی ؿَد تب ثِ
دیگشاى تَجِ کشدُ ٍ آًْب سا دٍػت داؿتِ ثبؿین ٍ خَد ًیض هَسد تَجِ ٍ دٍػت داؿتي دیگشاى
قشاس ثگیشین ٍ ثب ایجبد سٍاثظ اجتوبػی ثْتش ثِ ّن ًضدیکتش ؿَین.

 )۳ارتببط مؤثر
کؼت ایي هْبست ثِ هب هی آهَصد ثشای دسک هَقؼیت دیگشاى چگًَِ ثِ ػخٌبى آًبى فؼبالًِ گَؽ
دّین ٍ چگًَِ دیگشاى سا اص احؼبع ٍ ًیبصّبی خَد آگبُ کٌین تب ضوي ثِ دػت آٍسدى خَاػتِ
ّبی خَد عشف هقبثل ًیض احؼبع سضبیت کٌذ.

 )۴ريابط بیه فردی
هْبستی اػت کِ هَجت هی ؿَد ضوي تقَیت سٍحیِ هـبسکت ،سٍاثظ ثیي فشدی هثجت ٍ هؤثش
فشد ثب اًؼبى ّبی دیگش ایجبد ؿَد .یکی اص ایي هَاسد ،تَاًبیی ایجبد سٍاثظ دٍػتبًِ اػت کِ دس
ػالهت سٍاًی ٍ اجتوبػی ،سٍاثظ گشم خبًَادگی ،ثِ ػٌَاى یک هٌجغ هْن سٍاثظ اجتوبػی ػبلن
ًقؾ ثؼیبس هْوی داسد.

 )۵تصمیم گیری
هْبست تلوین گیشی ثِ هب کوک هی کٌذ تب ثب اعالػبت ٍ آگبّی کبفی ثب تَجِ ثِ اّذاف ٍاقغ ثیٌبًِ
خَد ،اص ثیي ساُ حل ّبی هختلف ثْتشیي ساُ حل سا اًتخبة کشدُ ٍ ثِ کبس ثگیشین ٍ پزیشای
پیبهذّبی آى ًیض ثبؿین.
ایي تَاًبیی ثِ فشد کوک هی کٌذ تب ثِ ًحَ هؤثشتشی دس هَسد هؼبئل تلوین گیشی کٌذ .اگش
کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ثتَاًٌذ فؼبالًِ دس هَسد اػوبلـبى تلوین گیشی کٌٌذ ،جَاًت هختلف اًتخبة
سا ثشسػی کشدُ ٍ پیبهذ ّش اًتخبة سا اسصیبثی کٌٌذ ،هؼلوب دس ػغَح ثبالتش ثْذاؿت سٍاًی قشاس
خَاٌّذ گشفت.
 )۶تًاوبیی حل مسئلٍ
هْبست حل هؼئلِ ایي تَاًبیی سا ثِ هب هی دّذ کِ ثب تَجِ ثِ تجبسة ػولی ٍ تَاًوٌذی ّبی رٌّی
خَد ثتَاًین دس جْت حل هؼئلِ یب هـکل قذم ثشداؿتِ ٍ ثِ ًتیجِ هغلَة دػت یبثین .ایي تَاًبیی
ّوچٌیي فشد سا قبدس هی ػبصد تب ثِ عَس هؤثشتشی هؼبئل صًذگی سا حل کٌذ .هؼبئل هْن صًذگی
چٌبًچِ حل ًـذُ ثبقی ثوبًٌذ ،اػتشع سٍاًی ایجبد هی کٌٌذ کِ ثِ فـبس جؼوی هٌجش هی ؿَد.
 )۷تفکر خالق

فکش کشدى هْبستی اػت کِ اص کَدکی هی آهَصین .هْبست تفکش خالق ،قذست کـف ٍ تَلیذ اًذیـِ
جذیذ سا ثشای هب فشاّن هی آٍسد .هْبست تفکش خالق ثِ هب کوک هی کٌذ دس هَاجِْ ثب حَادث
ًبگَاس چگًَِ احؼبػبت هٌفی خَد سا ثِ احؼبػبت هثجت تجذیل کٌین .تفکش خالق ًَع دیگش دیذى
اػت .دس ایي تفکش ّیچگبُ هـکل یک ػبهل هضاحن ثِ حؼبة ًوی آیذ ثلکِ یک فشكت ثشای کـف
ساُ حل ّبی ًَ ٍ ثذیغ تلقی هی ؿَدکِ تبکٌَى کؼی ثِ آى تَجِ ًکشدُ اػت.
 )۸تفکر اوتقبدی
تفکش ًقبداًِ ًَػی دیگش اص تفکش اػت .کؼت ایي هْبست ثِ هب هی آهَصد تب ّش چیضی سا ثِ ػبدگی
قجَل یب سد کٌین ،اثتذا دس هَسد آى هَضَع ػؤال ٍ اػتذالل کٌین ،ػپغ ثپزیشین یب سد کٌین.
کؼبًی کِ اص تفکش ًقبداًِ ثشخَسداسًذ ،فشیت دیگشاى سا ًوی خَسًذ ٍ ثِ ساحتی جزة گشٍُ ّب ٍ
افشاد ًٍ ...وی ؿًَذ ،چشا کِ ّوَاسُ ثب ػؤال کشدى ثِ ػبقجت کبس هی اًذیـٌذ.

 )۹مقببلٍ بب َیجبن َبی وبخًشبیىد
ایي تَاًبیی فشد سا قبدس هی ػبصد تب ّیجبى ّب سا دس خَد ٍ دیگشاى تـخیق دّذً ،حَُ تأثیش
ّیجبى ّب ثش سفتبس سا ثذاًذ ٍ ثتَاًذ ٍاکٌؾ هٌبػجی ثِ ّیجبى ّبی هختلف ًـبى دّذ .اگش ثب
حبالت ّیجبًی ،هثل غن ٍ خـن یب اضغشاة دسػت ثشخَسد ًـَد ایي ّیجبى تأثیش هٌفی ای ثش
ػالهت جؼوی ٍ سٍاًی خَاّذ گزاؿت ٍ ثشای ػالهت ،پیبهذّبی هٌفی ثِ دًجبل خَاّذ داؿت.

 )۱۰تًاوبیی مقببلٍ بب استرس
ایي تَاًبیی ؿبهل ؿٌبخت اػتشع ّبی هختلف صًذگی ٍ تأثیش آًْب ثش فشد اػت .ؿٌبػبیی هٌبثغ
اػتشع ٍ ًحَُ تأثیش آى ثش اًؼبى ،فشد سا قبدس هی ػبصد تب ثب اػوبل ٍ هَضغ گیشی ّبی خَد
فـبس ٍ اػتشع سا کبّؾ دّذ.
● مًارد کبربرد مُبرت َبی زودگی

الف) افضایؾ ػالهت سٍاًی ٍ جؼوبًی
 )۱تقَیت اػتوبد ثِ خَیـتي ٍ احتشام ثِ خَد
 )۲تجْیض اؿخبف ثِ اثضاس ٍ سٍؽ ّبی هقبثلِ ثب فـبسّبی هحیغی ٍ سٍاًی

 )۳کوک ثِ تقَیت ٍ تَػؼِ استجبعبت دٍػتبًِ ،هفیذ ٍ ػبلن
 )۴استقبی ػغح سفتبسّبی ػبلن ٍ هفیذ اجتوبػی

ة) پیـگیشی اص هـکالت سٍاًی ،سفتبسی ٍ اجتوبػی
 )۱هلشف ػیگبس ٍ ػَء هلشف هَاد هخذس
 )۲ثشٍص اختالالت سٍاًی ٍ هـکالت سٍاًی – اجتوبػی
 )۳خَدکـی دس ًَجَاًبى ٍ جَاًبى
 )۴سفتبسّبی خـًَت آهیض
 )۵ؿیَع ایذص
 )۶ثی ثٌذ ٍ ثبسی

اّذاف هْبست ّبی صًذگی
ثخـی اص اّذاف هْبست ّبی صًذگی ػجبست اػت اصۺ
▪ تقَیت اػتوبد ثِ ًفغ
▪ تقَیت سٍحیِ هـبسکت ٍ ّوکبسی
▪ سؿذ ٍ تقَیت ػَاعف اًؼبًی
▪ ایجبد سٍحیِ هقبٍهت دس ثشاثش تجلیغبت هؼوَم
▪ کوک ثِ ؿٌبػبیی ٍ ثیبى احؼبػبت
▪ تأهیي ػالهت جؼوی ٍ ثْذاؿت سٍاًی
▪ تقَیت هْبست ّبی استجبعی
▪ ػبختي یک ؿْشًٍذ هتؼبدل ٍ هقجَل اجتوبع
▪ تقَیت سٍحیِ ّوضیؼتی هؼبلوت آهیض

▪ استقبی ػبصگبسی فشد ثب خَدؽ ،دیگشاى ٍ هحیظ صًذگیؾ
● فًاید ي کبربردَبی مُبرت زودگی برای مب
ً )۱حَُ کٌبس آهذى ثب اًتظبسات هتفبٍت خَد ،خبًَادُّ ،وؼش ،فشصًذاى ،دٍػتبىّ ،وکبساى ،فبهیل
ٍ جبهؼِ
 )۲سٍاثظ لزت ثخؾ ٍ سؿذ دٌّذُ ثب اهکبًبت ،تکٌَلَطی ٍ هحیظ صًذگی
 )۳دفغ فـبسّبی سٍاًی اص عشف هحیظ ّبی هتفبٍت
 )۴ػبصگبسی ثب هؼبئل اقتلبدی ٍ ًیبصّبی هؼیـتی
 )۵هذیشیت خبًَادُ ٍ تشثیت فشصًذاى
 )۶تقَیت اػتوبد ثِ ًفغ
 )۷سؿذ ٍ تقَیت ػَاعف ٍ احؼبػبت اًؼبًی
 )۸ؿٌبخت ٍ کٌتشل ّیجبًبت ٍ احؼبػبت خَد ٍ دیگشاى
 )۹تقَیت هْبست ّبی استجبعی
 )۱۰تأهیي ػالهت جؼوی ٍ ثْذاؿت سٍاًی
 )۱۱سفغ دسگیشی ّب ٍ تٌؾ ّبی دسًٍی
 )۱۲تأهیي آساهؾ ٍ لزت صًذگی
 )۱۳سؿذ ؿخلی ،خَدؿکَفبیی ،ثبلٌذگی ،خَؿجختی ٍ ؿبداثی.

