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مقدمه نویسنده

کند.  کتاب مهارت های زندگی )Life Skills( يک جعبه جادویی است برای آن که حال شما را خوب 
گاهی و نداشتن آموزش، از هم پاشیده شده اند. افراد بسیاری  خانواده های بسیاری به جهت عدم آ
گراییده و به سرانجام  کار خود شکست خورده اند، رابطه های عاشقانه فراوانی به سردی  کسب و  در 
مطلوب نرسیده اند، فقط و فقط به خاطر آن که، ما مهارت های زندگی را ياد نگرفته ايم. درست حرف 
زدن را بلد نیستیم، حرف درست زدن را بلد نیستیم،اصول و فنون برقراری ارتباط را نمی دانیم، روابط 
است،  متعصبانه  و  هیجانی  و  ناقص  اغلب  قضاوت هايمان  و  تصمیم گیری  نیاموخته ايم،  را  عمومی 
روابطمان با همکاران، زیردستان، فرادستان، اهل خانه و همسايه دچار پارازيت و اشکال است، به 

دلیل آن که مهارت های زندگی را به ما آموزش نداده اند.
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی به مأخذ ۲۴ ساعت از جمله سرفصل ها و برنامه های  دورۀ آموزشی يا 
گیر در  که الزم است با جديت و استمرار و به صورت فرا تقويم آموزشی ساالنه سازمان ها و شرکت هاست 

تمامی ارکان و سطوح سازمان های دولتی و خصوصی اجرا و برگزار شود.
درسی  مباحث  پاسخگوی  که  است  جامعی  و  مستحکم  و  مستدل  درسنامه  واقع  در  حاضر  کتاب 

دوره های آموزشی مربوطه می باشد.
کتاب از نظرات جوانان و مباحث روز و مورد نظر آنان برای  گردآوری این  کردم در تألیف و  من سعی 
که فرزندانی اهل مطالعه و  کنم، فلذا از سارا خسروی و سجاد خسروی  کتاب نیز استفاده  آماده سازی 
کتاب اثربخشی بیشتری داشته باشد و از این بابت به خاطر  گرفتم تا محتوای  کمک  دانش هستند، 

جمع آوری مطالب و منابع مورد نظر و همراهی و همفکری شان تشکر می کنم.
حقیقت آن است که تنها ره سعادت جامعه ما دانایی است و کلیه دانایی در آموزش است. وقتی آموزش 



که  می بینیم، يادگیری و تغییر در رفتار اتفاق می افتد و پنجره های جديدی پیش روی ما باز می شود 
کنیم. آموزش و دانایی، توانایی می آورد، ارزش افزوده ايجاد  باعث می شود افق ديد وسیع تری پیدا 
کشورها و رتبه و طبقه آن ها در  که فاصله  کرده و رشد و توسعه پايدار اتفاق می افتد و بدین ترتیب است 
گرو آموزش و دانایی است قطعاً با جادوگری و  بین يکديگر رابطه معناداری پیدا می کند. همه چیز در 

شعبده بازی نمی توان سعادتمند شد و اقتصاد موفق و جامعه ای بالغ و خالق و پويا داشت.
سالها مشاوره و نگارش و تدريس دانشگاه و مشاوره برای خانواده ها موجب شده به نکات ریز و موثری 
کارا  که می توانم به عنوان منبع موثق و  کتاب توجه داشته باشم و به رشته تحریر در بیاورم  در نگارش 

کنم. در امر مهارت های زندگی معرفی 
کتاب خواهید توانست، زندگی، تفکرات و يافته های  شما با مطالعۀ دقیق و اجرای هوشمندانه مطالب 
کرده و با چشم بازتری همراه با  ذهنی، تصورات و برداشت ها و بینش های قبلی خود را باز مهندسی 
کاهش  کنید. بدین ترتیب تضادها و تعارض ها و اختالف ها و درگیری ها  مثبت انديشی و شادابی زندگی 

کشور خواهد بود. يافته و جمع جبری آن به نفع جامعه و اقتصاد 
ما انسان ها دوست داريم مورد توجه و احترام باشیم. موفق و باشخصیت باشیم، در يک جمع، خوش 
کنیم و  کسب  کالم داشته باشیم، سود و منفعت بیشتری  کنند، نفوذ  بدرخشیم و روی ما حساب باز 

کنیم و خالصه عالقه منديم محبوب القلوب باشیم. پیشرفت 
گر بخواهید ... کتاب مهارت های زندگی، شما را در این مسیر به شدت ياری رسان خواهد بود، البته ا

خود  سازنده  پیشنهادهای  طریق  از  مسئوالنه  و  دلسوزانه  و  منصفانه  رهنمودهای  با  را  اثر  این 
گسترش  را در جهت  آن  را پسنديديد، هديه دادن و خواندن  کتاب  گر مطالب  ا و  باشید  ياری رسان 
گرامی. کتابخوانی به ديگران توصیه نمایید. با تشکر و آرزوی بهترین ها برای شما خوانندگان  فرهنگ 
گرانقدرم جناب آقای   درپايان مايلم با افتخار تقدیر  و سپاس داشته باشم از دوست و همراه بسیار 
رضا هوشمند، مدیريت محترم و فرهیخته مؤسسه انتشاراتی مشق شب و تیم حرفه ای و با اخالق 

کارها و آثار بنده را چاپ و منتشر می کنند. که متواضعانه،  ايشان خصوصاً سرکار خانم رشوند 

دست حق یارتان
حسن خسروی

سارا خسروی- سجاد خسروی
تابستان 1398



زندگی چیست؟!
زندگی، سبزترین آيه، در انديشه برگ

زندگی، خاطر دريایی يک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی يک مزرعه، در باور بذر

زندگی، باور درياست در انديشه ماهی، در تنگ
ک است، در آیینه عشق زندگی، ترجمه روشن خا

زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود

که این پنجره باز است، جهانی با ماست تا 
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دريابیم
در نبنديم به نور، در نبنديم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیريم
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضايتمندی ست

که خواند زندگی، شايد شعر پدرم بود 
گرم نمود که مرا  چای مادر، 

که به ماهی ها داد نان خواهر، 
کرديم که دريغش  زندگی شايد آن لبخندی ست، 

ک حیات ست، میان دو سکوت زندگی زمزمه پا
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست

لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد

قدر این خاطره را دريابیم. 
منسوب به: سهراب سپهری



مهارت های زندگی چیست؟
اشاره

که با تمرین مداوم پرورش می يابند و شخص را برای روبه رو  مهارت های زندگی، توانایی هایی هستند 
شدن با مسائل روزانه زندگی، افزايش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. سازمان 
کرده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت  جهانی بهداشت مهارت های زندگی را چنین تعريف 
کنار بیايد. در تعريف ديگر، می توان  که فرد بتواند با چالش ها و ضروريات زندگی روزمره خود  گونه ای  به 
که افراد برای  گروهی دانست  مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت ها و شايستگی های فردی و 
زيستن در هزاره جديد به آن نیازمند می باشند. همزمان با يادگیری، تسلط و استقرار، در این مهارت ها فرد 

عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ايفای نقش در زندگی خود می پردازد. 

تعریف
روانـی  بهداشـت  ارتقـای  بـه  منجـر  کـه  توانایی هایـی  از  عبارتنـد  زندگـی  مهارت هـای  کلـی  طـور  بـه 
افزايـش سـالمت و رفتارهـای سـالم در سـطح جامعـه می شـوند.  انسـانی،  افـراد جامعـه، غنـای روابـط 
مهارت های زندگی هم به صورت يک راهکار ارتقای سـالمت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشـگیری 
از آسـیب های روانـی - اجتماعـی مبتـال بـه جامعـه نظیـر اعتیـاد، خشـونت های خانگـی و اجتماعـی، آزار 
کلـی مهارت هـای زندگـی ابـزاری  کـودکان، خودکشـی، ايـدز و مـوارد مشـابه قابـل اسـتفاده اسـت. بـه طـور 
روانـی-  ابعـاد  در  جوانـان  توانمندسـازی  جهـت  در  جامعـه  روانـی  سـالمت  متولیـان  دسـت  در  قـوی 
کـرده، هم خودشـان و هم جامعه  اجتماعـی اسـت. ایـن مهارت هـا بـه افرادکمـک می کننـد تا مثبت عمل 
کرده و سـطح بهداشـت روانی خويش و جامعه را ارتقا بخشـند. را از آسـیب های روانی- اجتماعی حفظ 
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مدل های آموزش مهارت های زندگی
کـه عبارتنـد از مـدل مهارت هـای  در حـال حاضـر دو شـیوه بـرای آمـوزش مهارت هـای زندگـی وجـود دارد 

.)Health - Hands - Heart - Head( شـامل H-4 ده گانـه و مـدل

مدل ده گانه
انجـام شـده و اغلـب شـامل  از سـوی سـازمان جهانـی بهداشـت  تقسـیم ده گانـه مهارت هـای زندگـی 

می شـود: زیـر  مهارت هـای 

• توانایی تصمیم گیری

• توانایی حل مسئله

• توانایی تفکر خالق

• توانایی تفکر نقادانه

• توانایی برقرای ارتباط مؤثر با ديگران

• توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

گاهی • توانایی خودآ

• توانایی همدلی با ديگران

• توانایی رويارویی با هیجان ها )غم، خشم، شادی، …(

• توانایی رويارویی با استرس ها

 )health-hand -heart- head( :)4-H( ۴-H مدل
کشـاورزی و وزارت  که بنیـاد ملی غذا و  در ايـاالت متحـده H-۴، سـازمانی مربـوط بـه امـور جوانـان اسـت 
منظـور  بـه  جوانـان  »به کارگیـری  آن  رسـالت  و  می کننـد  اداره  را  آن   )USDA( متحـده  ايـاالت  کشـاورزی 
رسـیدن بـه نهايـت اسـتعداد آنـان و همچنیـن پیشـبرد حـوزه توسـعه جوانـان اسـت.« نـام H-۴ نمايانگـر 
چهار حوزه توسـعه فردی مورد توجه این سـازمان اسـت: سـر، قلب، دسـت ها و سـالمت. این سـازمان در 
کـه سـن آنهـا بیـن ۵ تـا ۲۱ سـال اسـت. کانـون، عضـو دارد  ايـاالت متحـده بیـش از ۶.۵ میلیـون در ۹۰ هـزار 

کـه شـهروندی، رهبـری، مسـئولیت و مهارت هـای زندگـی جوانـان را از طریـق  هـدف H-۴ ایـن اسـت 
که گرچه به خاطـر تاريخی  برنامه هـای آمـوزش تجربـی و رهیافتـی مثبـت بـه رشـد جوانان، پـرورش دهد. 
کشـاورزی تمرکـز دارد، امـا امـروزه H-۴ بـه طرح هـای  کـه ایـن سـازمان، بـر  H-۴ دارد، تصـور بـر ایـن اسـت 
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مربـوط بـه شـهروندی، زندگـی سـالم، علـم، مهندسـی و تکنولـوژی توجـه می کنـد.

کشـور در سراسـر جهان وجود دارند؛ این سـازمان  امروزه،H-۴ و برنامه های مرتبط با آن در بیش از ۸۰ 
کمک  کشـوری متفـاوت اسـت. هـر يـک از ایـن برنامه هـا بـه طـور مسـتقل امـا به  و اداره کننـدگان آن در هـر 

تبـادالت بین المللـی، برنامه هـای آموزشـی جهانـی و ارتباطات جهانی اجرا می شـوند.

کـردن« اسـت )کـه  شـعار H-۴ »بهتریـن را سـاختن« اسـت، درحالی کـه آرم آنهـا »آمـوزش از طریـق عمـل 
گرفتـن چگونـه انجـام دادن از طریـق بـه انجـام رسـاندن« نوشـته می شـود(.۱ گاهـی بـه صـورت: يـاد 

مهارت های زندگی

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

يکی از راه های پیشـگیری از بروز مشـکالت روانی و رفتاری ارتقای ظرفیت روانشـناختی افراد   می باشـد 
از  اسـت  عبـارت  زندگـی  زندگـی جامـه عمـل می پوشـد. مهارت هـای  آمـوزش مهارت هـای  از طریـق  کـه 
کـه زمینـه سـازگاری و رفتـار مثبـت و مفیـد را فراهـم می آورنـد. پژوهش هـای  مجموعـه ای از توانایی هـا 
کاهـش سـوء مصرف مواد   ، پیشـگیری  گسـترده ای تأثیـر مثبـت آمـوزش مهارت هـای زندگـی را در  متعـدد و 
از رفتارهـای خشـونت آمیز   ، تقويـت اتـکا بـه نفـس   ، افزايـش مهارت هـای مقابلـه بـا فشـارها و اسـترس ها   ، 

برقـراری روابـط مثبـت و مؤثـر اجتماعـی و  ... نشـان داده انـد.

گسـترده  نیازهـای زندگـی امـروز   ، تغییـرات سـریع اجتماعـی فرهنگـی   ، تغییـر سـاختار خانـواده   ، شـبکه 
چالش هـا   ،  بـا  را  انسـان ها  اطالعاتـی  منابـع  هجـوم  و  گسـتردگی  تنـوع   ،  و  انسـانی  ارتباطـات  پیچیـده  و 
کـه مقابلـه مؤثـر بـا آنهـا نیازمنـد توانمندی هـای  کـرده اسـت  اسـترس ها و فشـارهای متعـددی روبـه رو 
در  را  افـراد  اجتماعـی  و  روانـی  عاطفـی   ،  توانایی هـای  و  مهارت هـا  فقـدان  می باشـد  .  اجتماعـی  روانـی- 
کـرده و آنهـا را در معـرض انـواع اختـالالت روانـی   ، اجتماعـی و  مواجهـه بـا مسـائل و مشـکالت آسـیب پذیر 

می دهـد  . قـرار  رفتـاری 

کـه بسـیاری از مشـکالت بهداشـتی و اختـالالت روانـی عاطفـی  پژوهش هـای بی شـمار نشـان داده انـد 
کـه  ريشـه های روانـی اجتماعـی دارنـد از جملـه پژوهـش در زمینـه سـوء مصرف مـواد نشـان داده اسـت 
کـه عبارتنـد از عـزت نفـس ضعیـف   ، ناتوانـی در بیـان  سـه عامـل مهـم بـا سـوء مصرف مـواد رابطـه دارنـد 
احساسـات و فقـدان مهارت هـای ارتباطـی۲  . همچنیـن زيمرمـن و همـکاران )۱۹۹۲( بیـن احسـاس خـود 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/4-H
2. مک دانالد و همکاران، 1991
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کارآمـدی شـخصی و موفقیـت تحصیلـی همبسـتگی معنـاداری يافتنـد  . مطالعـات زيـادی داللـت بـر آن 
کـه بیـن عـزت نفـس ضعیـف و سـوء مصرف الـکل و دارو    ۱، بزهـکاری۲، بی بندوباری جنسـی۳ و افکار  دارنـد 
خودکشـی۴ رابطـه وجـود دارد  . بنابرایـن بـا توجـه بـه مـدارک و شـواهد علمی و به منظور پیشـگیری از  بروز 
آسـیب های اجتماعـی ماننـد خودکشـی   ، اعتیـاد   ، خشـونت   ، رفتارهـای بزهکارانـه و اختـالالت روانـی الزم 

اسـت بـه موضـوع بهداشـت روانـی و اهمیـت آن توجـه بیشـتری شـود  .

که مقابله با آن در سـطوح بعدی مداخله  گونه ای اسـت  از طرفی ماهیت مشـکالت روانی اجتماعی به 
)پیشـگیری ثانويـه و ثالـث ( نـه تنهـا هزينه هـای قابل مالحظـه ای را از نظـر نیـروی انسـانی و مسـائل مالـی 
کارآمـدی آن نیـز بسـیار محـدود و حتـی در مـواردی ناچیـز  بـر جوامـع تحمیـل می کنـد   ، بلکـه اثربخشـی و 
کـه وقتـی يـک شـخص وابسـتگی دارویـی ) اعتیـاد ( پیدا  اسـت  . بـه عنـوان مثـال بررسـی ها نشـان می دهـد 
کـرد   ، در خوشـبینانه ترین حالـت ۲۰ تـا ۳۰ درصـد مـوارد احتمال بهبود وجود خواهد داشـت و حتی تحت 

ایـن شـرايط نیـز احتمـال عـود مجدد مشـکل وجود خواهد داشـت۵  .

کـه صاحب نظـران و متخصصـان حیطـه بهداشـت روانـی در جهـان تمـام  ایـن واقعیـات باعـث شـده 
کوشـش و توجه خود را حول محور برنامه های پیشـگیری در سـطح اول متمرکز سـازند  . به همین منظور 
کنترل انواع آسـیب های روانی- اجتماعی و  کاهش و  برنامه های پیشـگیری هم در سـطح عام و با هدف 
کنترل مشکالت خاص ) از قبیل وابستگی دارویی ؛ افسردگی ؛  کاهش و  هم در سطح خاص و در رابطه با 

گذاشـته شده اسـت. و  ...( در نقـاط مختلـف جهـان طراحـی و بـه مورد اجرا 

و  مثبـت  رفتـار  و  قـدرت سـازگاری  کـه  توانایی هـا هسـتند  از  زندگـی شـامل مجموعـه ای  مهارت هـای 
کارآمـد را افزايـش می دهنـد  . در نتیجـه شـخص قـادر می شـود بـدون این کـه بـه خـود يـا ديگـران صدمـه 
بزنـد   ، مسـئولیت های مربـوط بـه نقـش اجتماعـی خـود را بپذیـرد و بـا چالش هـا و مشـکالت روزانـه زندگـی 
کاهـش سـوء مصرف مـواد   ،  بـه شـکل مؤثـر روبـه رو شـود  . محققـان تأثیـر مثبـت مهارت هـای زندگـی را در 
خشـونت آمیز   ،  رفتارهـای  از  پیشـگیری  شـناختی   ،  و  هوشـی  توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده 
کاهـش سـوء مصرف  افزايـش خـود اتکایـی و اعتمادبه نفـس و  ... مـورد تأییـد قـرار داده انـد. بـه ویـژه در 
کیـد می شـود  . همچنیـن آمـوزش ایـن مهارت هـا بـه عنـوان  کلیـدی مهارت هـای زندگـی تأ مـواد بـر نقـش 
کیـد بـوده  اسـت. در مطالعه اسـمیت  يـک روش عـام پیشـگیری از آسـیب های فـردی و اجتماعـی مـورد تأ
کاهـش مصـرف  کـه آمـوزش مهارت هـای زندگـی به طـور قابل توجهـی منجـر بـه  )۲۰۰۴( نشـان داده شـد 

1. سینگ و مصطفی   ، 1994
2. دوکزو لورج   ،1989

3. کدی، 1992
4. چوکت   ، 1993

5. کاپالن و سادوک   ، 1988؛ تایلور   ،1995
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گـری )۲۰۰۵( نیـز نشـان دادنـد آمـوزش مهارت هـای  الـکل و مـواد مخـدر در جوانـان می شـود. اسـمیت و 
بـر توانایی هـای رهبـری و مدیريـت در جوانـان دارد. فرآينـد نقـش مهارت هـای  اثـر معنـی داری  زندگـی 

زندگـی در ارتقـای بهداشـت روان را بـه شـکل زیـر می تـوان نشـان داد : 

يادگیـری موفقیت آمیـز مهارت هـای زندگـی   ، احسـاس يادگیرنـده را در مـورد خـود و ديگـران تحت تأثیـر 
کسـب ایـن مهارت هـا نگـرش ديگـران را نیـز در مـورد فـرد تغییـر می دهـد  . بـه  قـرار می دهـد و عـالوه بـر ایـن 
کسـب مهارت هـای زندگـی هـم شـخص را تغییـر می دهـد و هـم محیـط را   و ایـن اصـل دو  همیـن خاطـر 

سـويه   ، ارتقـای بهداشـت روان را شـتابی دوچنـدان می بخشـد  .

گانه زندگی چیست؟  مهارت های ده 
گسـترده  نیازهـای زندگـی امـروز، تغییـرات سـریع اجتماعـی، فرهنگـی، تغییـر سـاختار خانـواده، شـبکه 
چالش هـا،  بـا  را  انسـان ها  اطالعاتـی  منابـع  هجـوم  و  گسـتردگی  تنـوع،  و  انسـانی  ارتباطـات  پیچیـده  و 
که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی های روانی  کرده اسـت  اسـترس ها و فشـارهای متعددی روبه رو 

اجتماعـی اسـت.

فقـدان مهارت هـا و توانایی هـای عاطفـی، روانـی و اجتماعـی افـراد را در مواجهـه بـا مسـائل و مشـکالت، 
کـرده و آنهـا را در معـرض انـواع اختـالالت روانـی، اجتماعـی و رفتـاری قـرار می دهـد. آسـیب پذیر 

کشـورهای عضـو بـه طـور  در سـال ۱۹۹۳ آمـوزش مهارت هـای زندگـی از سـوی سـازمان ملـل متحـد بـه 
کاربـرد روانشناسـی در زندگـی روزمـره بـا هـدف  جـدی توصیـه شـد. ایـن تحـول، فعالیـت عالقه منـدان بـه 
ارتقای بهداشت روانی جامعه را در ایران وارد مرحله جديدی ساخت. مهارت های زندگی توانایی هایی 
که  کنیم، به طوری  کمک می کنند تا در موقعیت های مختلف، عاقالنه و صحیح رفتار  که به ما  هستند 
کنیم و  آرامـش داشـته باشـیم، لـذت ببريـم و در عیـن حـال بـا ديگـران ارتبـاط سـازگارانه و مفیدی را برقـرار 
کسـب موفقیت  کنیم و ضمن  بدون توسـل به خشـونت يا خودخوری بتوانیم مسـائل پیش آمده را حل 
کـه  در زندگـی احسـاس شـادمانی داشـته باشـیم. مهارت هـای اجتماعـی شـامل قابلیت هایـی می شـود 
توأمـاً هـوش اجتماعـی نامیـده می شـوند. مهارت هـای اجتماعـی شـامل قابلیـت بیـان افـکار در تبـادالت 
اجتماعـی، دانـش نسـبت بـه نقش هـا و ارزش هـای اجتماعـی، مهـارت درک شـرايط مختلـف اجتماعـی، 

مهارت هـای حـل مسـئله و مهارت هـای ايفـای نقش هـای اجتماعـی اسـت.

کتـاب آمـوزش شـنا، فقـط علـم بـه  کـه فـرد بـا خوانـدن   اصـوالً مهـارت بـا دانایـی تفـاوت دارد. همانطـور 
کافـی نیسـت، بلکـه بـا  کـردن يـاد نمی گیـرد، دانسـتن ایـن مهارت هـا هـم  موضـوع پیـدا می کنـد و شـنا 
کرده  تمریـن مسـتمر و به کارگیـری بـه مـرور در زندگی روزمـره، می توانیم مهارت های اجتماعـی را مدیريت 

و در شـرايط مختلـف اجتماعـی رفتـار مناسـب داشـته باشـیم.
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 مدیريـت و آمـوزش مهارت هـای زندگـی، بـه معنـی برخـورداری از توانایی هـای الزم در حـل مشـکالت و 
جلوگیـری از تبدیـل شـدن آنهـا بـه بحران هـای فرسايشـی اسـت.

کـه موجب ثبات   مهارت هـای زندگـی، از طریـق آمـوزش و تجربـه قابـل اسـتفاده اسـت و فرآينـدی اسـت 
در شـخصیت و عمـق در هويـت شـده، توسـعه فرهنـگ فـردی را سـامان می بخشـد و موجـب رضايـت و 
مقبولیـت و موفقیـت در زندگـی می شـود. »ايلیـن مالیگـن« يکـی از مربیـان آمـوزش زندگـی، در ایـن رابطـه 
می گويـد: »آمـوزش زندگـی، نـه يـک شـیوه درمانـی بلکـه شـیوه عملـی و مبتنـی بـر اهـداف اسـت. در ایـن 
شـیوه مـا بـه جـای پرداختـن بـه ريشـه های مشـکالت موجـود در زندگـی، سـعی می کنیـم بـه راه حل هـای 

آنها بینديشـیم.«

مشـکالت  بـا  مقابلـه  بـرای  را  فـرد  مؤثـر،  و  نویـن  راه حل هـای  ارائـه  بـا  زندگـی  آمـوزش  حقیقـت،  در 
کـه هـر فـرد، چگونـه آمـوزگار زندگـی خـود باشـد. همـه مـا انسـان ها،  فرامی خوانـد و در نهايـت می آمـوزد 
گاه به دلیل دامنه، وسـعت و شـدت  که  اغلب در زندگی، با مسـائل و مشـکالتی مواجه هسـتیم؛ مسـائلی 
که همه مشـکالت، با رعايـت يک اصل مهم،  آنهـا، بـه نظـر پیچیـده و غیـر قابـل حل هسـتند. بايد بدانیم 

بـه راحتـی از بیـن خواهنـد رفـت و آن اصـل، چیـزی نیسـت جـز تعییـن »بايدهـا و نبايدهـا«.

کمـک می کننـد در موقعیت های مختلـف، عاقالنه  کـه بـه ما  مهارت هـای زندگـی توانایی هایـی هسـتند 
کـرده و بـدون توسـل بـه  کـه بـا خـود و ديگـران سـازگارانه ارتبـاط برقـرار  کنیـم، بـه طـوری  و صحیـح رفتـار 
کسـب موفقیت در زندگی، احسـاس شـادمانی  کنیم و ضمن  خشـونت بتوانیم مسـائل پیش آمده را حل 

داشـته باشیم.

و  مثبـت  رفتـار  و  قـدرت سـازگاری  کـه  توانایی هـا هسـتند  از  زندگـی شـامل مجموعـه ای  مهارت هـای 
کارآمـد را افزايـش می دهنـد. در نتیجـه شـخص قـادر می شـود بـدون این کـه بـه خـود يـا ديگـران صدمـه 
بزنـد، مسـئولیت های مربـوط بـه نقـش اجتماعـی خـود را بپذیـرد و بـا چالش هـا و مشـکالت روزانـه زندگـی 

بـه شـکل مؤثـر روبـه رو شـود. 

و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  مـواد،  سـوء مصرف  کاهـش  در  را  زندگـی  مهارت هـای  مثبـت  تأثیـر  محققـان 
توانمندی هـای هوشـی و شـناختی، پیشـگیری از رفتارهـای خشـونت آمیز، افزايش خوداتکایـی و اعتماد 
کلیدی مهارت های  کاهش سـوء مصرف مواد بر نقـش  بـه نفـس و... مـورد تأئیـد قـرار داده انـد، به ویژه در 
از  پیشـگیری  عـام  روش  يـک  عنـوان  بـه  مهارت هـا  ایـن  آمـوزش  همچنیـن  می شـود.  کیـد  تأ زندگـی 
کـه آمـوزش  کیـد بـوده اسـت. در مطالعـه اسـمیت نشـان داده شـد  آسـیب های فـردی و اجتماعـی مـورد تأ

کاهـش مصـرف مـواد مخـدر در جوانـان می شـود. مهارت هـای زندگـی بـه طـور قابل توجهـی منجـر بـه 
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 اجزای مهارت های ده گانه زندگی
گاهی خودآ

گاهی از نقاط قوت • آ

گاهی از نقاط ضعف • آ

• تصویر خود واقع بینانه

گاهی از حقوق و مسئولیت ها • آ

• توضیح ارزش ها

• انگیزش برای شناخت

 

مهارت های ارتباطی

کالمی و غیرکالمی مؤثر • ارتباط 

• ابراز وجود

کره • مذا

• امتناع

• غلبه بر خجالت

گوش دادن  •

 همدلی

• عالقه داشتن به ديگران

• تحمل افراد مختلف

کمتر • رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری 

• دوست داشتنی تر شدن )دوستیابی(

• احترام قائل شدن برای ديگران

مهارت های بین فردی

• همکاری و مشارکت
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Seven Simple Ways to Be More Positive
Book: The How of Happiness
12. Self-discipline. – Self-discipline is a skill.  It is the ability to focus 
and overcome distractions.  It involves acting according to what you 
think instead of how you feel in the moment.  It often requires sacrificing 
the pleasure and thrill for what matters most in life.  Therefore it is self-
discipline that drives you to succeed in the long-term.
How to Build Self-Discipline
Self-Discipline Explained and Explored
12 Things Successful People Do Differently
Book: Unleash the Warrior Within
What did we miss?  What are some other useful life skills that are 
universally applicable?  Leave a comment below and let everyone know.
http://www.marcandangel.com/-universal-skills-you-need-to-succeed/ 
Individual Topics
Problem Solving: Seeing Problems as Opportunities
How To Reach Goals: Setting the Right Goals & Getting Real Results
Resilience: Finding Strength to Overcome Adversity
People Smarts: Determining Who to Invest In
Balance: Making Time for Work، Play، and Rest
Listening: Improving Relationships through Better Communication
Forgiveness: Finding Freedom through Letting Go
Overcoming Fear: Doing What Scares You
Persistence: Seeing It through to Success
Facing Confrontation: Moving toward Difficult Conversations
Adaptability: Handling Changes to the Plan
Negotiation: Reaching Agreements that Work for Everyone
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37 Stress Management Tips
Book: Wherever You Go، There You Are
9.  Proficient writing and note-taking. – The written word isn’t going away; 
it is used in every walk of life.  Learning to write proficiently so that others 
can understand you is critical.  Also، using your writing skills to take useful 
notes is one of the most productive things you can do، regardless of the 
task at hand.  Writing things down – taking notes – helps us remember 
what we hear، see، or read when we’re learning something new، or trying 
to remember something specific.
34 Writing Tips That Will Make You a Better Writer
English Grammar 101
Top 5 Note-Taking Tips
Book: On Writing Well
10. Relationship networking. – In a world dominated by constant innovation 
and information exchange، relationship networking creates the channel 
through which ideas and information flow، and in which new ideas are 
shared،
 discussed and perfected.  A large relationship network، carefully cultivated، 
can be leveraged to meet the right people، find jobs، build businesses، 
learn about new trends، spread ideas، etc.
How to Network: 12 Tips for Shy People
Steps to Easy Relationship Building
Networking: Start Building Real Relationships
Book: How to Win Friends and Influence People
11. Positivity. – Research shows that although we think that we act 
because of the way we feel، in fact، we often feel because of the way we 
act.  A great attitude always leads to great experiences.  People who think 
optimistically see the world as a place packed with endless opportunities، 
especially in trying times.  Be positive، smile، and make it count.  Pretend 
today is going to be great.  Do so، and it will be.
How to Be Optimistic – Focus on the Positive
10 Ways Happy People Choose Happiness
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6. Basic accounting and money management. – It’s a simple fact that our 
modern society is governed by the constant exchange of money.  Money 
allows you to maintain a roof over your head and put food on the table 
each night.  Knowing how to properly manage your money – tracking and 
recording your expenses and income، saving and investing – is not only 
an important skill for thriving، it’s an important skill that helps you survive.
10 Steps to Making a Financial Budget
How To Make a Budget that Works
Quick MBA – Financial Accounting 101
Book:  The Total Money Makeover
7. Effective communication and negotiating. – Give the people in your 
life the information they need rather than expecting them to know the 
unknowable.  Don’t try to read other people’s minds، and don’t make other 
people try to read yours.  Most problems، big and small، within a family، 
friendship، or business relationship، start with bad communication.  Speak 
honestly، and then give others a voice and show them that their words 
matter.  And remember that compromise and effective negotiating are 
vital parts of effective communication.
9 Steps to Better Communication Today
Win-Win Negotiation – Finding a fair compromise.
Active Listening – Hear what people are really saying.
Book: People Skills
8. Relaxation. – Stress leads to poor health، poor decision-making، poor 
thinking، and poor socialization.  So be attentive to your stress level and 
take short breaks when you need to.  Slow down.  Breathe.  Give yourself 
permission to pause، regroup and move forward with clarity and purpose.  
When you’re at your busiest، a brief recess can rejuvenate your mind and 
increase your productivity.  These short breaks will help you regain your 
sanity، and allow you to reflect on your recent actions so you can be sure 
they’re in line with your goals.
10 Relaxation Techniques To Reduce Stress On-the-Spot
Finding the Relaxation Exercises that Work for You
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Decluttering Articles by Unclutterer
Top 12 Organizing Tips and Resources
Four Daily Routines: How I keep my house “clean enough”
Book:  The Joy of Less
3.  Critical thinking and information analysis. – We are living in the 
information age where، on a daily basis، we are constantly exposed to 
an ever growing and rapidly changing pool of information.  Being able 
to evaluate this information، sort the valuable from the trivial، analyze its 
relevance and meaning، and relate it to other information is a priceless 
skill with universal applicability.
Ten Takeaway Tips for Teaching Critical Thinking
A Simple Guide to Critical Thinking
10 Critical Thinking Traps and Tips
Book:  Thinking، Fast and Slow
4.  Logical، informed decision making. – Decision making is simply 
knowing what to do based on the information available.  Being able to 
respond quickly and effectively with the information you have in your head 
is essential to accomplishing anything.
Don’t Overthink It: 5 Tips for Daily Decision-Making
13 Ways to Quickly Improve Your Decision-Making
Geek to Live: Four ways to make a big decision
Book:  Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions
5.  Using Google proficiently for online research. – You don’t have to know 
everything، but you should be able to quickly and painlessly find out what 
you need to know.  Google is a gateway to nearly infinite knowledge; it 
has indexed websites containing information on just about everything and 
everyone.  If you’re having trouble finding something using Google، it’s 
time to learn a few new tricks.
Google Guide
Google Advanced Search Operators
Google Web Search Features
Book:  Google Hacks
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12 Universal Skill
 You Need to Succeed at Anything
Written by Marc Chernoff // 
There are a lot of skills you don’t need.  You can be happy and successful 
without knowing how to rebuild a car’s engine، program a web application، 
or replace drywall.  Sure، these are useful skills to have، but they aren’t 
absolutely necessary.
There are other skills، however، that can’t be avoided – skills that tie 
into various aspects of everyday life، that are not only useful، but totally 
indispensable.  For instance، you can’t get far in today’s world without 
being able to read or write.  And today the ability use a computer proficiently 
is simply assumed.
In this article we’re going to skip the super basic skills like reading، driving، 
and using a computer، and discuss twelve slightly more advanced skills that 
are woefully under-taught، and universally applicable.  Let’s take a look…
1.  Prioritizing and time management. – If success depends on effective 
action، effective action depends on the ability to focus your attention where 
it is needed most، when it is needed most.  This is the ability to separate 
the important from the unimportant، which is a much needed skill in all 
walks of life، especially where there are ever increasing opportunities and 
distractions.
10 Time Management Tips that Work
Time management and prioritization lessons from MindTools
12 Things Highly Productive People Do Differently
Book:  Getting Things Done
2.  Keeping a clean، organized space. – Successful people have systems 
in place to help them find what they need when they need it – they can 
quickly locate the information required to support their activities.  When 
you’re disorganized، that extra time spent looking for a phone number، 
email address or a certain file forces you to drop your focus.  Once it’s 
gone، it takes a while to get it back – and that’s where the real time is 
wasted.  Keeping both your living and working spaces organized is crucial.
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·  ·  “Global evaluation of life skills education programmes” (PDF). http://
www.unicef.org (Evaluation Report). New York: United Nations Chil-
dren’s Fund. August 2012. p. 9. Retrieved 2014-09-02. While there has 
been convergence on what the broad groups of core psychosocial skills 
might be، there is no definitive list or categorization of the skills involved 
and how they might relate to one another. External link in |website= (help) 
·  ·  http://casel.org/why-it-matters/what-is-sel/skills-competencies 
·  ·  http://www.webmd.com/mental-health/tc/humor-therapy-topic-over-
view 
·  ·  “UNICEF - Search Results”. unicef.org. Retrieved 2015-10-20. 
·  ·  USA Funds Life Skills 
·  ·  Partners in Life Skills Education، World Health Organization، 1999 
·  ·  “Puget Sound ESD – excellence & equity in education | Pre-K-12 Life 
Skills Curriculum Guide”. psesd.org. Retrieved 2015-10-20. 
·  ·  Improving Vocational and Life Skills of Ex-Child Labourers and at 
Risk Children Aged 15 to 17 Years 
·  “Home | Family and Youth Services Bureau | Administration for Children 
and Families”. acf.hhs.gov. Retrieved 201520-10-.
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See also
Attitude
Coping (psychology)
Defence mechanisms
Emotional intelligence
Emotional literacy
Emotional self-regulation
Empathy
Gelotology
Impermanence
Kindness
Meditation
Moral development
People skills
Personal boundaries
Positive psychology
Psychological resilience
Social intelligence
Social skills
Soft skills
Study skills
Hope theory
Theory of multiple intelligences
Vocational skills
Life skills-based education
References
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for developmental-disabilities/special-education students with an Individ-
ualized Education Program (IEP).[9]
Parenting: a venue of life skills nourishment
Life skills are often taught in the domain of parenting، either indirectly 
through the observation and experience of the child، or directly with the 
purpose of teaching a specific skill. Parenting itself can be considered as 
a set of life skills which can be taught or comes natural to a person. Edu-
cating a person in skills for dealing with pregnancy and parenting can also 
coincide with additional life skills development for the child and enable 
the parents to guide their children in adulthood.
Many life skills programs are offered when traditional family structures 
and healthy relationships have broken down، whether due to parental laps-
es، divorce or due to issues with the children (such as substance abuse or 
other risky behavior). For example، the International Labor Organization 
is teaching life skills to ex-child laborers and at-risk children in Indonesia 
to help them avoid and to recover from worst forms of child abuse.[10]
Models: behavior prevention vs. positive development
While certain life skills programs focus on teaching the prevention of 
certain behaviors، they can be relatively ineffective. Based upon their re-
search، the Family and Youth Services Bureau،[11] a division of the U.S. 
Department of Health and Human Services advocates the theory of Pos-
itive Youth Development (PYD) as a replacement for the less effective 
prevention programs. PYD focuses on the strengths of an individual as op-
posed to the older decrepit models which tend to focus on the “potential” 
weaknesses that have yet to be shown. The Family and Youth Services 
Bureau has found that individuals who were trained in life skills by posi-
tive development model identified themselves with a greater sense of con-
fidence، usefulness، sensitivity and openness rather than that of preventive 
model.[citation needed]
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life skills.[4] Life skills are a product of synthesis: many skills are de-
veloped simultaneously by and in practice، like humor - Humor allows a 
person to feel in control of a situation and make it more manageable in per-
spective. It allows the person to release fears، anger، and stress & achieve 
a qualitative life.[5]
For example، decision-making often involves critical thinking (“what are 
my options?”) and values clarification (“what is important to me?”)، (How 
do I FEEL about this?”). Ultimately، the interplay between the skills is 
what produces powerful behavioral outcomes، especially where this ap-
proach is supported by other strategies[6]
Life skills can vary from financial literacy،[7] through substance-abuse 
prevention، to therapeutic techniques to deal with disabilities such as au-
tism.
Life skills
Some of the important life skills identified through Delphi Method by 
WHO are:[8]
Decision making
Problem solving
Creative thinking/lateral thinking
Critical thinking/perspicacity
Effective communication
Interpersonal relationships
Self awareness/mindfulness
Assertiveness
Empathy
Equanimity
Coping with stress، trauma and loss
Resilience
Life skills curricula designed for K-12 often emphasize communications 
and practical skills needed for successful independent living as well as 
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مهارت های زندگی چیست؟

Life skills
From Wikipedia، the free encyclopedia
Life skills are abilities for adaptive and positive behaviour that enable 
humans to deal effectively with the demands and challenges of every-
day life;[1] in other words, psychosocial competency.[2] They are a set 
of human skills acquired via teaching or direct experience that are used 
to handle problems and questions commonly encountered in daily human 
life. The subject varies greatly depending on social norms and community 
expectations but skills that functions for well-being and aid individuals 
to develop into active and productive members of their communities are 
considered as life skills.
Contents
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Enumeration and categorization
The UNICEF Evaluation Office suggests that “there is no definitive list” 
of psychosocial skills;[3] nevertheless UNICEF enumerates psychosocial 
and interpersonal skills are generally well being oriented and essential 
alongside literacy and numeracy skills. Since it changes its meaning from 
culture to culture and life positions، it is considered as a concept that is 
elastic in nature. But UNICEF acknowledges Collaborative for Academic، 
Social and Emotional Learning (CASEL) identified social and emotional 
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