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مقدمه ناشر

هجوم اطالعات، دانش و مطالب مختلف از طریق شبکه های مختلف اینترنتی، مخاطبان را با سیلی از تعاریف، 
راهکارها و استنباط های گوناگون مواجه می کند و این در حالی است که بسیاری  از مطالب دریافتی با هم 
تعارض داشته و ناتوان است که ذهن مشتاق و جویای حقیقت انسان را به درستی تغذیه کند؛ در چنین 
شرایطی تشخیص سره از ناسره و خوب از بد با اتکا به منابع یاد شده و طرق دسترسی به آن، بسیار سخت و 

گاهی غیرممکن است.
خانواده خوشبخت برداشتی از سیره  اولیا، قرآن و سنت به همراه تجربه  تدریس و قلم روان آقای حسن 
خسروی، توانسته مدلی عملیاتی، اجرایی و از همه مهم تر مورد وثوق و معتبر را ارائه دهد که در حوزه  تعلیم 

و تربیت خانواده می تواند به عنوان منبعی قابل اعتماد معرفی شود.
حسن خسروی نویسنده نام آشنای حوزه روابط عمومی و ارتباطات و همچنین کتب تعلیمی ، تربیتی و ارتباطی 
در حوزه خانواده در پاسخ چرایی نگارش کتاب خانواده خوشبخت، پس از معرفی سه بخش کتاب تحت عناوین:

مهارت های زندگی	 

 راز و رمزهای زناشویی، تربیتی و خانوادگی	 

خانواده، نماز، قرآن و عترت 	 

به ارتباط فصول و وجود تسلسل و اهمیت رعایت مطالعه و برداشت با ترتیب ارائه شده، معتقد است با 
آموختن مهارت های زندگی، شخص آماده پذیرش و آموزش راز و رمزهای موجود در دنیای زناشویی شده 
و دانش او، رهنمونش خواهد بود به رعایت اصول تربیتی در خانواده و خواننده در چنین شرایطی آماده، 

پذیرنده و مشتاق توصیه های فصل سوم یعنی خانواده، نماز، قرآن و عترت می شود.
مطالعه، بهره برداری و اشاعه مطالب کتاب خانواده خوشبخت را به خوانندگان توصیه می کنم.

رضا هوشمند



مقد مه نویسنده
و  شب  مشق  انتشارات  مؤسسه  از  باشم  داشته  فراوان  سپاس  و  ادب   ، تقدیر  رسم  به  می خواهم  اجازه  اول 
هوشمندانه  که  هوشمند  رضا   آقای  جناب  گرانقدرم  سرور  آن  دوست داشتنی  و  باصفا  بسیار  مدیریت 
سال هاست مرا شرمنده خود کرده و آثارم را با طبع بلند و دقت، مطالعه و منتشر می کنند. بیش از بیست 
سال است که در دانشگاه های مختلف   ، مراکز اداری و سازمان ها به تدریس علوم و فنون مختلف مدیریت   ، 
اصرار  تدریس  دوران  طول  در  همیشه  من  مخاطبان  هستم  .  مشغول  خانواده  مباحث  و  روابط عمومی 
داشتند که مجموعه ای تهیه کنم برای اینکه برای مطالعه در دسترس آنان باشد  . در واقع می خواستند یک 
درسنامه ای درست کنم که هم فال باشد و هم تماشا  . مثال اگر به یک مشکل خانوادگی برخورد کردند بروند 
سراغ آن کتاب تا بلکه راه حلی بیابند  . همچنین سازمان ها و وزارتخانه ها در مراسم و مناسبت های مختلف 
فرهنگ  گسترش  برای  مخصوصا  فرهنگی  خدمت  یک  عنوان  به  که  می دهند  خود  کارکنان  به  هدایایی 

کتابخوانی بسیار مفید است  . خوب با خودم گفتم چرا که نه؟!
 پس برآن شدم که کتابی بنویسم که هم درسنامه باشد هم مشاور؛ و هم یک منبع همگان پسند تا بتواند به 
ذائقه های مختلف پاسخ مناسب و صحیح بدهد  . خوب کار سختی بود  . ابتدا مطالعات بسیاری در این مورد 
صورت گرفت  . یافته ها و بافته های خود را مرور کردم  و از پسرم سجاد که در دوران جوانی است خواهش 
و  دادم  ایشان  به  را  کتاب  تنظیم  و  تهیه  از  بخش هایی  فلذا  باشد  .  پدر  حال  کمک  مسیر  این  در  که  کردم 

امیدوارم که پسرم نیز در آینده موجب فخر و مباهات برای این مرز و بوم باشد  . ان شاءالله  .
الغرض، یک نیازسنجی آموزشی صورت دادیم و پرسش هایمان این بود که خوب ! خانواده ها معموال برای 
روان شناسی  مشاوره و  موضوعات  که  دیدیم  مباحثی عالقه مند باشند؟  چه  ممکن است به  بیشتر  مطالعه 
خیلی مبتال به جامعه است  . دیدیم که مسائل فرهنگی، تحصیلی و تربیتی خیلی ضروری است  . و در نهایت 
اینکه موضوعات دینی و قرآنی نیز جای خاص خود را با توجه به فرهنگ و تمدن ما ایرانیان دارد  . بنابراین شروع 
کردیم به تهیه مطالب و جمع آوری منابع   ، نگارش و تنظیم کتاب که شد این مجموعه پیش رو  . خوب طبیعی 
است که احتماال نقایصی داشته باشد که از همینجا پوزش می طلبیم از بابت هرگونه کم و کاستی در اثر  . کتاب 



عاقلی  انسان  هر  قطعا  و  آخرتی  .  هم  است  دنیایی  هم  است  .  منظوره  چند  اثر  یک  خوشبخت  خانواده 
می کنیم  .  توصیه  شما  به  قویا  را  کتاب  این  خواندن  پس  را.  آخرت  هم  و  باشد  مراقب  باید  را  دنیا  هم 
و  سال  و  سن  فراخور  به  می توانند  خانواده  اعضای  همه  که  کتاب پیش روی شماست  بارز  ویژگی  این 
طیف  که  باشد  اثر  یک  برای  خوبی  مزیت  این  می کنم  فکر  و  کنند  بهره برداری  آن  از  خود  تحصیالت 
وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد. در فصل آخر اثر در حقیقت ما کتاب را متبرک کرده ایم به نام و 
یاد حضرت فاطمه زهرا   )س ( و با عنوان فاطمه   ، الگوی زندگی موفق سعی داشتیم تا کتابمان به سیره 
و کالم و عطر فاطمه مزین و منور شود  . این یک مسئله شخصی و اعتقادی است که برایم خیلی محترم 
شایسته  و  می کنم  برگزار  سازمان ها  برای  آموزشی  کارگاه  یک  عنوان  به  بنده  واقع  در  را  فصل  این  است  . 
دیدم که به خاطر موضوع و برد فرهنگی و آموزشی آن در کتاب گنجانده شود  . فصل اول به مهارت های 
زندگی پرداخته شده است  . امروزه ده تا دوازده مهارت را دانشمندان و کارشناسان معتقدند که هر کس 

باید دارا باشد تا فرد موفق و خوشبخت و اثربخشی باشد  . مانند : 

 1- مهارت خودآگاهی
 2- مهارت همدلی

 3- مهارت روابط بین فردی
 4- مهارت ارتباط مؤثر

 5- مهارت مقابله با استرس
 6- مهارت مدیریت هیجان

 7- مهارت حل مسئله
 8- مهارت تصمیم گیری

 9- مهارت تفکر خالق
 10- مهارت تفکر نقادانه

 11- مهارت نه گفتن
12- مهارت تحمل برای کسب موفقیت



 خوب البته مهارت های ضروری دیگری هم برای موفقیت در زندگی و کسب و کار گفته شده است، اما نوعا 
چون این مهارت ها بیشتر مصوب و مورد تأیید مراجع و مراکز ذی ربط   می باشد ما هم اشاره ای مختصر به آنها 
داشته ایم، ولی شخصا معتقدم که انسان مهارت های مفید و الزم دیگری نیز نیاز دارد که در اینجا از آنها شاید 

غفلت شده است  . مثال مهارت فن بیان و سخنوری  . مهارت مدیریت زمان  . مهارت راز و نیاز با خدا و...
فصل دوم کتاب به موضوع راز و رمزهای تربیتی و خانوادگی پرداخته که خیلی جالب است  . قطعا پاسخ 
یافت  .             خواهید  فصل  این  در  را  و...  تحصیالت  و  فرزند  تربیت  و  زناشویی  خانوادگی   ،  مسائل  از  بسیاری 
در فصل آخر نیز گریزی زده ایم به مباحث اعتقادی نماز   ، قرآن   ، احادیث و...  . مثال بخش زندگی نامه چهارده 
معصوم )ع( برای خانواده ها خیلی جذاب است  . ما سعی کرده ایم که با استفاده از اثر دانشمند معزز محمدی 
اشتهاردی - سیره چهارده معصوم )ع( خالصه بیو گرافی هر یک از حضرات معصومین علیهم السالم را در 
یک صفحه تهیه و تنظیم نماییم  . حسن چنین کاری آن است که شما می توانید در والدت و یا شهادت هر 
یک از معصومین )ع( این یک صفحه خالصه را در تابلوی اعالنات مدرسه   ، دانشگاه و یا اداره و سازمان خود 
نصب و حتی پشت شیشه مغازه نصب کنید تا همگان بهره مند شوند و این خود از مصادیق گسترش و ترویج 
فرهنگ و معارف اسالمی و امر به معروف   می باشد که قطعا بسیار پسندیده است و اقدامی ارزشی قلمداد 
می گردد. خالصه آنکه کتاب برای مناسبت های مختلف فرهنگی مذهبی می تواند کمک حال شما باشد؛ 
از آن مسابقه ترتیب دهید، از آن آزمون بگیرید، از آن برای دوره های آموزشی و مناسبت ها مثل جلسات ماه 

مبارک رمضان بهره بگیرید و  ... 
امیدوارم که در مجموع برآیند کار ما مورد رضایت درگاه احدیت   ، قرآن و عترت و شما خوانندگان گرامی قرار 
بگیرد و ما را از دعای خیر خود بهره مند فرمایید  . خوشحال می شوم از نظر و اندیشه و راهنمایی شما عزیزان 

برای برداشتن بهتر گام های بعدی بهره مند گردم. 

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین  . 
                                                                                                                حسن خسروی – سجاد خسروی 

                                                                                                            زمستان 1396



 فصـل اول 
مهـارت های زنـدگـی



مهارت های زندگی

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبه رو 
شدن با مسائل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. سازمان 
جهانی بهداشت مهارت های زندگی را چنین تعریف کرده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت 
به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. در تعریف دیگر می توان 
مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی دانست که افراد برای 
زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند می باشند. همزمان با یادگیری تسلط و استقرار، در این مهارت ها 
فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در زندگی خود 

می پردازد. 

تعریف
به طور کلی مهارت های زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، 
غنای روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می شوند. مهارت های زندگی 
هم به صورت یک راهکار ارتقای سالمت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی 
- اجتماعی مبتال به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، 
ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است. به طور کلی مهارت های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان 
سالمت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی- اجتماعی است. این مهارت ها به 
افرادکمک می کنند تا مثبت عمل کرده، هم خودشان و هم جامعه را از آسیب های روانی- اجتماعی 

حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقا بخشند.



خانواده خوشبخت 16

مدل های آموزش مهارت های زندگی
در حال حاضر دو شیوه برای آموزش مهارت های زندگی وجود دارد که عبارتند از مدل مهارت های 

.)Health - Hands - Heart - Head( 4 شامل-H ده گانه و مدل

مدل ده گانه
تقسیم ده گانه مهارت های زندگی از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شده و اغلب شامل مهارت های 

زیر می شود:
توانایی تصمیم گیری

توانایی حل مسئله
توانایی تفکر خالق
توانایی تفکر نقادانه

توانایی برقرای رابطه مؤثر با دیگران
توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

توانایی خودآگاهی
توانایی همدلی با دیگران

توانایی رویارویی با هیجان ها )غم، خشم، شادی، …(
توانایی رویارویی با استرس ها

4-H مدل
در ایاالت متحده H-4، سازمانی مربوط به امور جوانان است که بنیاد ملی غذا و کشاورزی و وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده )USDA( آن را اداره می کنند و رسالت آن »به کارگیری جوانان به منظور 
رسیدن به نهایت استعداد آنان و همچنین پیشبرد حوزه توسعه جوانان است.« نام H-4 نمایانگر چهار 
حوزه توسعه فردی مورد توجه این سازمان است: سر، قلب، دست ها و سالمت. این سازمان در ایاالت 

متحده بیش از ۶.5 میلیون در ۹۰ هزار کانون، عضو دارد که سن آنها بین 5 تا ۲۱ سال است.
طریق  از  را  جوانان  زندگی  مهارت های  و  مسئولیت  رهبری،  شهروندی،  که  است  این   4-H هدف 
برنامه های آموزش تجربی و رهیافتی مثبت به رشد جوانان، پرورش دهد. گرچه به خاطر تاریخی که 
H-4 دارد، تصور بر این است که این سازمان، بر کشاورزی تمرکز دارد، اما امروزه H-4 به طرح های 

مربوط به شهروندی، زندگی سالم، علم، مهندسی و تکنولوژی توجه می کند.
امروزه، H-4 و برنامه های مرتبط با آن در بیش از ۸۰ کشور در سراسر جهان وجود دارند؛ این سازمان 
و اداره کنندگان آن در هر کشوری متفاوت است. هر یک از این برنامه ها به طور مستقل اما به کمک 
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تبادالت بین المللی، برنامه های آموزشی جهانی و ارتباطات جهانی اجرا می شوند.
شعار H-4 »بهترین را ساختن« است، درحالی که آرم آنها »آموزش از طریق عمل کردن« است )که 

گاهی به صورت: یاد گرفتن چگونه انجام دادن از طریق به انجام رساندن« نوشته می شود(.۱

مهارت های زندگی
ظرفیت روانشناختی یک فرد عبارت است از »توانایی شخص در مواجهه با انتظارات و دشواری های 
زندگی روزمره«. باال بودن ظرفیت روانشناختی این امکان را به شخص می دهد که زندگی خود را در 
سطح مطلوب روانی نگه دارد و این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل مثبت و مؤثر متبلور سازد.

یکی از راه های پیشگیری از بروز مشکالت روانی و رفتاری ارتقای ظرفیت روانشناختی افراد   می باشد 
از  است  عبارت  زندگی  مهارت های  می پوشد.  عمل  جامه  زندگی  مهارت های  آموزش  طریق  از  که 
پژوهش های  فراهم می آورند.  را  مفید  و  رفتار مثبت  و  زمینه سازگاری  توانایی ها که  از  مجموعه ای 
متعدد و گسترده ای تأثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی را در کاهش  سوء مصرف مواد   ، پیشگیری 
استرس ها   ،  و  فشارها  با  مقابله  مهارت های  افزایش  نفس   ،  به  اتکا  تقویت  خشونت آمیز   ،  رفتارهای  از 

برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی و  ... نشان داده اند.
گسترده  شبکه  خانواده   ،  ساختار  تغییر  فرهنگی   ،  اجتماعی  سریع  تغییرات  امروز   ،  زندگی  نیازهای 
چالش ها   ،  با  را  انسان ها  اطالعاتی  منابع  هجوم  و  گستردگی  تنوع   ،  و  انسانی  ارتباطات  پیچیده  و 
توانمندی های  نیازمند  آنها  با  مؤثر  مقابله  که  است  کرده  روبه رو  متعددی  فشارهای  و  استرس ها 
روانی- اجتماعی می باشد  . فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی   ، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه 
با مسائل و مشکالت آسیب پذیر کرده و آنها را در معرض انواع اختالالت روانی   ، اجتماعی و رفتاری 

قرار می دهد  .
عاطفی  روانی  اختالالت  و  بهداشتی  مشکالت  از  بسیاری  که  داده اند  نشان  بی شمار  پژوهش های 
ریشه های روانی اجتماعی دارند از جمله پژوهش در زمینه  سوء مصرف مواد نشان داده است که سه 
عامل مهم با  سوء مصرف مواد رابطه دارند که عبارتند از عزت نفس ضعیف   ، ناتوانی در بیان احساسات 
کارآمدی  احساس خود  بین  و همکاران )۱۹۹۲(  زیمرمن  ارتباطی۲  . همچنین  مهارت های  فقدان  و 
شخصی و موفقیت تحصیلی همبستگی معناداری یافتند  . مطالعات زیادی داللت بر آن دارند که بین 
عزت نفس ضعیف و  سوء مصرف الکل و دارو    3، بزهکاری4، بی بندوباری جنسی5 و افکار خودکشی۶ 

1.  https://en.wikipedia.org/wiki/4-H
۲. مک دانالد و همکاران   ، ۱۹۹۱

3. سینگ و مصطفی   ، ۱۹۹4
4. دوکزو لورج   ،۱۹۸۹

5. کدی، ۱۹۹۲
۶. چوکت   ، ۱۹۹3
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رابطه وجود دارد  . بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از بروز آسیب های 
اجتماعی مانند خودکشی   ، اعتیاد   ، خشونت   ، رفتارهای بزهکارانه و اختالالت روانی الزم است به موضوع 

بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری شود  .
از طرفی ماهیت مشکالت روانی اجتماعی به گونه ای است که مقابله با آن در سطوح بعدی مداخله 
)پیشگیری ثانویه و ثالث ( نه تنها هزینه های قابل مالحظه ای را از نظر نیروی انسانی و مسائل مالی 
بر جوامع تحمیل می کند   ، بلکه اثربخشی و کارآمدی آن نیز بسیار محدود و حتی در مواردی ناچیز 
است  . به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد که وقتی یک شخص وابستگی دارویی ) اعتیاد ( پیدا کرد   ، 
در خوشبینانه ترین حالت ۲۰ تا 3۰ درصد موارد احتمال بهبود وجود خواهد داشت و حتی تحت این 

شرایط نیز احتمال عود مجدد مشکل وجود خواهد داشت۱  .
این واقعیات باعث شده که صاحب نظران و متخصصان حیطه بهداشت روانی در جهان تمام کوشش و 
توجه خود را حول محور برنامه های پیشگیری در سطح اول متمرکز سازند  . به همین منظور برنامه های 
پیشگیری هم در سطح عام و با هدف کاهش و کنترل انواع آسیب های روانی- اجتماعی و هم در سطح 
خاص و در رابطه با کاهش و کنترل مشکالت خاص ) از قبیل وابستگی دارویی ؛ افسردگی ؛ و  ...( در نقاط 

مختلف جهان طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است.
مهارت های زندگی شامل مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را 
افزایش می دهند  . در نتیجه شخص قادر می شود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند   ، مسئولیت های 
مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها و مشکالت روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه رو شود  . 
محققان تأثیر مثبت مهارت های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد   ، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 
هوشی و شناختی   ، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز   ، افزایش خود اتکایی و اعتمادبه نفس و  ... مورد 
تأیید قرار داده اند. به ویژه در کاهش  سوء مصرف مواد بر نقش کلیدی مهارت های زندگی تأکید می شود  . 
همچنین آموزش این مهارت ها به عنوان یک روش عام پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی مورد 
به طور  زندگی  مهارت های  آموزش  داده شد که  نشان  اسمیت )۲۰۰4(  در مطالعه  بوده  است.  تأکید 
قابل توجهی منجر به کاهش مصرف الکل و مواد مخدر در جوانان می شود. اسمیت و گری )۲۰۰5( نیز 
نشان دادند آموزش مهارت های زندگی اثر معنی داری بر توانایی های رهبری و مدیریت در جوانان دارد. 

فرآیند نقش مهارت های زندگی در ارتقای بهداشت روان را به شکل زیر می توان نشان داد : 
یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی   ، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر 
قرار می دهد و عالوه بر این کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد  . به 
همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را   و این اصل دو سویه   ، 

ارتقای بهداشت روان را شتابی دوچندان می بخشد  .

۱. کاپالن و سادوک   ، ۱۹۸۸؛ تایلور   ،۱۹۹5
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مهارت های 10 گانه زندگی چیست؟ 
نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده 
ارتباطات انسانی و تنوع، گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی انسان ها را با چالش ها، استرس ها و فشارهای 

متعددی روبرو کرده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی های روانی اجتماعی است.
با مسائل و مشکالت،  را در مواجهه  افراد  اجتماعی  توانایی های عاطفی، روانی و  و  فقدان مهارت ها 

آسیب پذیر کرده و آنها را در معرض انواع اختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد.
به طور  به کشورهای عضو  از سوی سازمان ملل متحد  در سال ۱۹۹3 آموزش مهارت های زندگی 
با هدف  جدی توصیه شد. این تحول، فعالیت عالقه مندان به کاربرد روانشناسی در زندگی روزمره 
ارتقای بهداشت روانی جامعه را در ایران وارد مرحله جدیدی ساخت. مهارت های زندگی توانایی هایی 
هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیت های مختلف، عاقالنه و صحیح رفتار کنیم، به طوری که 
آرامش داشته باشیم، لذت ببریم و در عین حال با دیگران ارتباط سازگارانه و مفیدی را برقرار کنیم و 
بدون توسل به خشونت یا خودخوری بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن کسب موفقیت 
در زندگی احساس شادمانی داشته باشیم. مهارت های اجتماعی شامل قابلیت هایی می شود که توأماً 
هوش اجتماعی نامیده می شوند. مهارت های اجتماعی شامل قابلیت بیان افکار در تبادالت اجتماعی، 
دانش نسبت به نقش ها و ارزش های اجتماعی، مهارت درک شرایط مختلف اجتماعی، مهارت های حل 

مسئله و مهارت های ایفای نقش های اجتماعی است.
 اصوالً مهارت با دانایی تفاوت دارد. همانطور که فرد با خواندن کتاب آموزش شنا، فقط علم به موضوع 
پیدا می کند و شنا کردن یاد نمی گیرد، دانستن این مهارت ها هم کافی نیست، بلکه با تمرین مستمر 
و به کارگیری به مرور در زندگی روزمره، می توانیم مهارت های اجتماعی را مدیریت کرده و در شرایط 

مختلف اجتماعی رفتار مناسب داشته باشیم.
 مدیریت و آموزش مهارت های زندگی، به معنی برخورداری از توانایی های الزم در حل مشکالت و 

جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بحران های فرسایشی است.
 مهارت های زندگی، از طریق آموزش و تجربه قابل استفاده است و فرآیندی است که موجب ثبات در 
شخصیت و عمق در هویت شده، توسعه فرهنگ فردی را سامان می بخشد و موجب رضایت و مقبولیت 
و موفقیت در زندگی می شود. »ایلین مالیگن« یکی از مربیان آموزش زندگی، در این رابطه می گوید: 

»آموزش زندگی، نه یک شیوه درمانی بلکه شیوه عملی و مبتنی بر اهداف است.
به   می کنیم  سعی  زندگی،  در  موجود  مشکالت  ریشه های  به  پرداختن  جای  به  ما  شیوه  این   در 

راه حل های آنها بیندیشیم.«
 در حقیقت، آموزش زندگی با ارائه  راه حل های نوین و مؤثر، فرد را برای مقابله با مشکالت فرامی خواند 
و در نهایت می آموزد که هر فرد، چگونه آموزگار زندگی خود باشد. همه ما انسان ها، اغلب در زندگی، با 
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مسائل و مشکالتی مواجه هستیم؛ مسائلی که گاه به دلیل دامنه، وسعت و شدت آنها، به نظر پیچیده و 
غیر قابل حل هستند. باید بدانیم که همه مشکالت، با رعایت یک اصل مهم، به راحتی از بین خواهند 

رفت و آن اصل، چیزی نیست جز تعیین »بایدها و نبایدها«.
عاقالنه  ما کمک می کنند در موقعیت های مختلف،  به  توانایی هایی هستند که  زندگی   مهارت های 
و صحیح رفتار کنیم، به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون توسل به 
خشونت بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن کسب موفقیت در زندگی، احساس شادمانی 

داشته باشیم.
و  مثبت  رفتار  و  سازگاری  قدرت  که  هستند  توانایی ها  از  مجموعه ای  شامل  زندگی  مهارت های 
دیگران صدمه  یا  به خود  اینکه  بدون  قادر می شود  نتیجه شخص  در  می دهند.  افزایش  را  کارآمد 
بزند، مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها و مشکالت روزانه زندگی 
به شکل مؤثر روبه رو شود. محققان تأثیر مثبت مهارت های زندگی را در کاهش  سوء مصرف مواد، 
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های هوشی و شناختی، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، افزایش 
خوداتکایی و اعتماد به نفس و... مورد تأئید قرار داده اند، به ویژه در کاهش سوء مصرف مواد بر نقش 
کلیدی مهارت های زندگی تأکید می شود. همچنین آموزش این مهارت ها به عنوان یک روش عام 
پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی مورد تأکید بوده است. در مطالعه اسمیت نشان داده شد 
به کاهش مصرف مواد مخدر در جوانان  قابل توجهی منجر  به طور  که آموزش مهارت های زندگی 

می شود.
 اسمیت و گری نیز نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی اثر معناداری بر توانایی های رهبری 
و مدیریت در جوانان دارد. فرآیند نقش مهارت های زندگی در ارتقای بهداشت روان را به شکل زیر 

می توان نشان داد:
یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر 
قرار می دهد و عالوه بر این، کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد. به 
همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را و این اصل دو سویه، 

ارتقای بهداشت روان را شتابی دوچندان می بخشد.

مهارت های دوازده گانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق
 ۱- مهارت خودآگاهی

 ۲- مهارت همدلی
 3- مهارت روابط بین فردی

  4- مهارت ارتباط مؤثر
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 5- مهارت مقابله با استرس
 ۶- مهارت مدیریت هیجان

  7- مهارت حل مسئله
 ۸- مهارتت تصمیم گیری

 ۹- مهارت تفکر خالق
 ۱۰- مهارت تفکر نقادانه

  ۱۱- مهارت نه گفتن
۱۲- مهارت تحمل برای کسب موفقیت

خودآگاهی
خودآگاهی   ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات   ، نقاط ضعف و قدرت   ، خواسته ها   ، ترس و انزجار 
است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معموالًًًً 

پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدالنه است. 

همدلی
همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. 
همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و 
به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده 

و پذیرنده   ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

ارتباط مؤثر
این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کالمی و غیرکالمی و مناسب با فرهنگ   ، جامعه و موقعیت، 
خود را بیان کند؛ بدین معنی که فرد بتواند نظرها   ، عقاید   ، خواسته ها   ، نیازها و هیجان های خود را ابراز 
و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی کند. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی 

از دیگران   ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

روابط بین فردی
این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند. یکی از این 
موارد   ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است، که در سالمت روانی و اجتماعی   ، روابط گرم خانوادگی   ، به 

عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.
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تصمیم گیری
این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان 
و نوجوانان بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند   ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و 

پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند   ، مسلماً در سطوح باالتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

حل مسئله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل کند. مسائل مهم زندگی 

چنانچه حل نشده باقی بمانند   ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

تفکر خالق
این نوع تفکر هم به مسئله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند  . با استفاده از این نوع 
تفکر   ، راه حل های مختلف مسئله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند  . این مهارت   ، فرد را قادر 
می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و 

تصمیم گیری خاصی مطرح نیست   ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.
 

تفکر انتقادی 
تفکر انتقادی   ، توانایی تحلیل اطالعات و تجارب است  . آموزش این مهارت ها   ، نوجوانان را قادر می سازد 
تا در برخورد با ارزش ها   ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن 

در امان بمانند.
 

مسئله توانایی حل 
تأثیر  نحوه  دهد   ،  تشخیص  دیگران  و  خود  در  را  هیجان ها  تا  می سازد  قادر  را  فرد  توانایی  این 
با  اگر  دهد  .  نشان  مختلف  هیجان های  به  مناسبی  واکنش  بتواند  و  بداند  را  رفتار  بر  هیجان ها 
بر  منفی  تأثیر  هیجان  این  نشود  برخورد  درست  اضطراب  یا  خشم  و  غم  مثل  هیجانی   ،  حاالت 
سالمت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سالمت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

با استرس مقابله  توانایی 
این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است  . شناسایی منابع 
استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان   ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار 

و استرس را کاهش دهد. 
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 اجزای مهارت های ده گانه زندگی
خودآگاهی

• آگاهی از نقاط قوت
• آگاهی از نقاط ضعف

واقع بینانه • تصویر خود 
• آگاهی از حقوق و مسئولیت ها

• توضیح ارزش ها
• انگیزش برای شناخت

 
ارتباطی مهارت های 

• ارتباط کالمی و غیرکالمی مؤثر
• ابراز وجود

• مذاکره
امتناع  •

• غلبه بر خجالت
• گوش دادن

 همدلی
• عالقه داشتن به دیگران

افراد مختلف • تحمل 
• رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

)دوستیابی( • دوست داشتنی تر شدن 
• احترام قائل شدن برای دیگران

مهارت های بین فردی
• همکاری و مشارکت

• اعتماد به گروه
• تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

• دوستیابی
• شروع و خاتمه ارتباطات
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مهارت های حل مسئله
• تشخیص مشکالت علل و ارزیابی دقیق

• درخواست کمک
• مصالحه )برای حل تعارض(

• آشنایی با مراکزی برای حل مشکالت
• تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه

مهارت های تفکر خالق
• تفکر مثبت

• یادگیری فعال ) جست وجوی اطالعات جدید (
• ابراز خود

• تشخیص حق انتخاب های دیگر ) برای تصمیم گیری (
• تشخیص راه حل های جدید برای مشکالت

 
مهارت های مقابله با هیجانات

• شناخت هیجان های خود و دیگران
• ارتباط هیجان ها با احساسات   ، تفکر و رفتار

• مقابله با ناکامی   ، خشم   ، بی حوصلگی   ، ترس و اضطراب
• مقابله با هیجان های شدید دیگران

 مهارت های تصمیم گیری
را  انتخاب  که  داد  انجام  می توان  که  کارهایی  حقایق  از  آگاهی  مبنای  بر  فعاالنه  تصمیم گیری   •

تحت تأثیر قرار دهد.
• تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها

• تعیین اهداف واقع بینانه
• برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود

• آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید

 مهارت های تفکر انتقادی
• ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها   ، نگرش ها و رفتار
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• آگاهی از نابرابری   ، پیش داوری ها و بی عدالتی ها
• واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند

• آگاهی از نقش یک شهروند مسئول
 

مهارت های مقابله با استرس
• مقابله با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند

• استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ) فقدان   ، طرد   ، انتقاد(
• مقابله با مشکالت بدون توسل به سوء مصرف مواد

• آرام ماندن در شرایط فشار

																						

که  هستند  غذا  مانند  بعضی ها  دسته اند :  مردم سه  که  بدان  مردم:  انواع   
وجودشان برای ما الزم است  . بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها 
نیاز داریم   و دسته سوم مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم، 
تحمل  و  صبر  باید  مواقعی  چنین  در  و  می شویم  گرفتارشان  گاهی  ولیکن 

داشته باشیم تا به سالمت از دست آنها رها شویم  . 

منبع :  ابو حامد امام محمد غزالی   ، کیمیای سعادت با اندکی تغییر و باز نویسی  . به نقل از کتاب فارسی ششم دبستان ـ 
چاپ سال ۱3۹۱.


