توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت هته گونته اه ته

ژوهشهاه متهدد نشاو داده اند ه خودآگاهی ،عزت نفس

 .1خودآگاهی
 .2همدلی

فرد هتواند ها چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود نار هیاید.

و اعتماد به نفس شاخص هاه اساسی توانمنده هتا و ضته

هطور لی مهارتهاه زندگی عبارتند از توانایی هایی ته منجتر

هاه هر ان،او اس  .ای سه ویژگی فرد را قادر می ستازد ته

 .3ارتباط موثر

روانی افتراد اامهتهغ انتاه رواهتس ان،تانیغ

فرص هاه زندگی اش را مغتنم شمرده هراه مقاهله ها خطرات

 .4روابط بین فردی

افتتیایس ستتوم و رفتارهتتاه ستتومتی در ستتطه اامهتته

احتمالی آماده هاشدغ هه خانواده و اامهه اش هیاندیشد و ن تراو

 .5تصمیم گیری

می گردند .مهارتهاه زندگی هم هه صورت یک راهکتار ارتقتاه

مشکوتی ه در اطرافس واود دارد هاشد و هته چتاره اندیشتی

 .6حل مسأله

ستتوم روانتتی و هتتم هتته صتتورت اهتتیاره در یشتت یره از

هپتتردازد .مهارتهتتاه زنتتدگی هتته عنتتواو واستتطه هتتاه ارتقتتاه

 .7تفکر خالق

آسیب هاه روانتی  -ااتمتاعی نییتر اعتیتادغ خشتون هتاه

سه ویژگی فوق الذ ر در آدم ها می توانند فترد و اامهته را در

 .8تفکر انتقادی

ختان ی و ااتمتتاعیغ آزار ود تتاو غ خود شتیغ ایتتدز و متتوارد

راه رسیدو هه اهداف فوق مک نمایند.

 .9توانایی حل مسأله

هه ارتقاه ههداش

مشاهه قاهل استفاده اس  .هه طور لی مهارتهاه زندگی اهیاره
قتتوه در دستت متولیتتاو ستتوم روانتتی اامهتته در اهتت
توانمندسازه اواناو در اههتاد روانتی  -ااتمتاعی است  .ایت
مهارتها هه افراد مک متی ننتد تتا مثبت عمتل تردهغ هتم

 .11توانایی مقابله با استرس
ارشناساو مهارتهاه زندگی را در چندی سطه دستته هنتده
می نند:


خودشاو و هم اامهه را از آسیب هاه روانی  -ااتماعی حفظ
رده و سطه ههداش روانی خویس و اامهه را ارتقاء هخشند.





سطه اول :مهارتهاه ایه اه و اساسی رواو شناختی

* خودآگاهی

و ااتماعی ه،تند نییر خودآگاهی و همدلی

آگاهی از نقاط قوت و ضه

سطه دوم :مهارتهتایی ه،تتند ته تنهتا در شترایس

تصویر خود واقع هینانه

خاص مورد استفاده قرار متی گیرنتد نییتر متذا رهغ

آگاهی از حقوق و م،ئولی ها

رفتار ارأت مندانه و حل تهارض

توضیه ارزشها و ان ییش هراه شناخ

سطه سوم :مهارتهاه زندگی ارهرده ه،تند نییتر
امتناع از سوء مصرف مواد

* همدلی
عوقه داشت هه دی راو
تحمل افراد مختل
رفتار هی فرده همراه ها رخاش ره متر
احترام قائل شدو هراه دی راو و دوس داشتنی تر شدو(دوستیاهی)

* تفکر خالق

* ارتباط مؤثر
ارتباط ومی و ایر ومی مؤثر

تفکر مثب

اهراز واود و مذا ره

یادگیره فهال (ا،تجوه اطوعات ادید)

امتناع

اهراز خود

البه هر خجال

تشخیص حک انتخاب هاه دی ر(هراه تصمیم گیره)

گوش دادو

* تفکر انتقادی

تشخیص راه حل هاه ادید هراه مشکوت

ادرار تأثیرات ااتماعی و فرهن ی هر ارزشهاغ ن رشها و رفتار

* روابط بین فردی
همکاره و مشار

آگاهی از ناهراهرهغ یشداوره ها و هی عدالتی ها

و اعتماد هه گروه

واق شدو هه ای م،ئله ه دی راو همیشه درس نمی گویند.

تشخیص مرزهاه هی فرده مناسب

آگاهی از نقس یک شهروند م،ئول

دوستیاهی

* توانایی حل مسأله مقابله با هیجانات

شروع و خاتمه ارتباطات

* تصمیم گیری

شناخ هیجاو هاه خود و دی راو

تصمیم گیتره فهاالنته هتر مبنتاه آگتاهی از حقتایک ارهتایی ته

ارتباط هیجاو ها ها اح،اساتغ تفکر و رفتار

می تواو انجام داد ه انتخاب را تح تأثیر قرار دهد.

مقاهله ها نا امیغ خشمغ هی حوصل یغ ترس و اضطراب

تصمیم گیره هر مبناه ارزیاهی دقیک موقهی ها

مقاهله ها هیجاو هاه شدید دی راو

تهیی اهداف واقع هینانه

* توانایی مقابله با استرس

هرنامه رییه و ذیرش م،ئولی اعمال خود
آمادگی هراه تغییر دادو تصمیمها هراه انطباق ها موقهی

هاه ادید

* حل مسأله
تشخیص مشکوتغ علل و ارزیاهی دقیک
درخواس

مک و تشخیص راه حتل هتاه مشتترر هتراه اامهته

مصالحه (هراه حل تهارض)
آشنایی ها مرا یه هراه حل مشکوت

مقاهله ها موقهی هایی ه قاهل تغییر نی،تند
استراتژیهاه مقاهله اه هراه موقهی هاه دشوار
مقاهله ها مشکوت هدوو توسل هه سوء مصرف مواد
آرام ماندو در شرایس فشار
تنییم وق

