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 چكیدهچكیده

 
جهت گردآوری اطالعاات دینی مورد مطالعه قرار گرفته که  در این مقاله رابطه بین مهارت های زندگی، فرهنگ و اندیشه

از روش کتابخانه ای استفاده شده است. دین اسالم به عنوان کاملترین آیین بشری، به بیان و اهمیات مهاارت هاای زنادگی در 

و کالم معصومین)ع( پرداخته است. هدف از این مقاله تبیین مهارت های زندگی با رویکرد دینی می باشاد. کاه درآن باه  قرآن

های زندگی، اصول کلی و انواع آن، فرهنگ و فرهنگ اسالمی پرداخته شده است. با توجه به این پاووه،،  مبانی نظری مهارت

بهره گیاری از الگاوی کااملی  وجود برنامه مدون و مداوم در جامعه دینی در خصوص مهارت های زندگی ضرورت پیدا می کند.

 کاردیگری در این زمینه می باشد.   مانند پیامبر اکرم)ص( و انعکاس سیره ایشان در کتب درسی راه

 

 فرهنگ دینیفرهنگ دینی  -فرهنگفرهنگ  -مهارت های زندگیمهارت های زندگیهای کلیدی: های کلیدی: واژهواژه
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Abstract 
  

In this paper, the relationship between life skills, culture and religion is studied And to gather 

information, the library is used. Islam as the perfect religion of humanity The importance of life skills 

in the Koran and the words of Imams has said. The purpose of this article is to explain life skills with 

religious approach. As well as the theoretical foundation of life skills, principles and types of culture 

and Islamic culture are discussed. According to this study, there is an ongoing program and the life 

skills necessary for the religious community. Enjoying a perfect model as the Prophet  and his 

biography is reflected in school textbooks in the field solution. 
 

Keywords: life skills- Culture - Religious Thought. 
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 ههمقدممقدم

آنچه که امروز به مهارت های زندگی مشهور است، فقط حاصل کار پووهشگران عصر حاضر نیسات بلکاه بسایاری از ایان 

مان عارف نفساه »کریم و احادیث معصومین بیان شده است، عبارت معروف  قرآنمهارت ها در البالی تعالیم دینی به خصوص 

است و مهارت های زندگی بدون خودشناسای  مؤثراز امام علی )ع( سرلوحه بهره مندی از یک زندگی مطلوب و « فقد عرف ربه

 قارآناز آنهاا در تعاالیم  بی معناست، هرگاه مجموعه ای از مهارت های زندگی را در نظر بگیریم، خواهیم دید که هیچ ماوردی

 (.1832کریم و بزرگان دین ما ناگفته نمانده است) طارمیان،

قارار مای دهاد و  تاثثیریادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده در مورد خاود و دیگاران را ت ات 

ذیری و ارتباا  مطلاوب باین فاردی مای موجب ارتقاء توانایی های روانی و اجتماعی مانند عزت نفس، ابراز وجود، مسئولیت پ

و پرداختن به کشمک، های زندگی یاری می بخشاد، و زمیناه ساالمت روانای را  مؤثرگردد، این توانایی ها فرد را برای مقابله 

 (.1838تثمین می نماید)یادآوری،

 

 مبانی نظری مهارتهای زندگی -1

رفتارهایی تعریف کرده اسات  در هاتوانایی و هانگرش ها،دان،به عنوان  های زندگی را( مهارت2008همکاران ) و زولینگر

هاای زنادگی باا موفقیات تا ،می سازند توانمند ها انسان رااین مهارت شوند.زندگی آموخته می موفقیت در که جهت شادمانی و

 دیگران زندگی کنند.    به راحتی باآموزند که های زندگی افراد می ازطریق مهارت به آنها تسلط داشته باشند. و سازگاری یابند

 هایی می داند  که باعث  باروز رفتارهاای متبات افاراد درتوانایی های زندگی را عبارت ازماریا ویرجینیا پی نوتی. مهارت 

 .(2001 )پی نوتی، کندی افراد برای بقای زیستن فراهم م در های زندگی می شود و نیروی الزم راچال، مواجهه با

های زندگی یعنی تواناایی الزم کند: مهارتهای زندگی را اینگونه تعریف میمهارت 1991سازمان بهداشت جهانی درسال  

 .(1833طارمیان، به نقل از های زندگی را می دهد )،لبا چا سازگارانه که به فرد توان رویارویی مؤثر متبت و برای رفتار

ساوی  مهاارت از 10های زندگی اصلی معرفای نماوده اسات. ایان وان مهارتمهارت را به عن 10سازمان بهداشت جهانی 

، مهاارت آگااهی ها عبارتند از: مهارت خوداند. این مهارتهای زندگی اصلی شناخته شدهبه عنوان مهارت نیز یونسکو یونیسف و

مهاارت رفتاارجر ت ، ابط بین فردیحفظ رو مهارت توانایی ایجاد وم، مهارت مدیریت خش، مهارت برقراری ارتبا  مؤثر همدلی،

 .مهارت تفکرخالق تصمیم گیری، مهارت مقابله با استرس،مهارت حل مسثله، مهارت ، مندانه

قاراری  ارتباا   بار هایی ماننادزمینه های زندگی درانجام گرفت اهمیت مهارت (1993کلینگمن )ای که توسطدرمطالعه

هاای مؤلفاه بخا، باود. یکای از بهداشات، اثار خود تخریبی، زندگی اجتماعی وشغلی، رفتارهای  صمیمانه، مسائل ت صیلی و

 اساتعدادها ودانا، آماوزان شاود کاه های گروهی موجب میهای گروهی است. ب ثهای زندگی، ب ثاساسی آموزش مهارت

گی روزماره تجرباه بارای مشاکالت زناد هاایی راحلضمن مشکل گشایی گروهی، راه های فردی خود را کشف کنند، درتوانایی

م اسن ب اث هاای گروهای  دیگر که مورد پذیرش همساالنشان هستند. از کنند. دراین روش، دان، آموزان احساس می کنند

ماوزان آاجتماعی دان،  -های رفتاریشایستگی اثربخشی، منبع کنترل درونی و کنترلی، خود رهبری، خود افزای، توانایی خود

 .(55، ص1833به نقل از نادری، باشد )می
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 دیدگاه اسالم درباره مهارت های زندگی -2

مهارت های زندگی، توانایی هایی هستند که ما به کمک آن با موقعیت های زندگی به طور ص یح برخورد می کنایم و از 

زنادگی توصایه  آن جایی که اسالم آیین کامل و دارای برنامه برای همه ابعاد زندگی بشر می باشد، در زمینه تواناایی و مهاارت

و روایات پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( به آن دسات مای یاابیم. در صاورتی کاه افاراد  قرآنهایی دارد که با برداشت از آیات 

جامعه اسالمی دارای مهارت های الزم و شایسته باشند، اجتماعی آسیب ناپذیر تشکیل می شود که سعادت افراد در آن تضمین 

 می گردد.

( مهارتهای زندگی به چهار دسته: مهارت خودآگااهی، مهاارت 1833و احادیث) قرآندر کتاب مهارتهای زندگی از دیدگاه 

روابط بین فردی، مهارت همدلی و مهارت تصمیم گیری طبقه بندی شده است. مهارت خود آگااهی شاامل ضارورت و اهمیات 

 ی، سیمای انسان در آینه آیات و نتیجه تفکر متبت است.شناخت انسان، هدف شناخت انسان، آثار و نتایج خود شناس

مهارت روابط بین فردی شامل پایه های اخالقی در جهان بینی اسالمی، اصل کرامت نفس، اصل رعایت میزان، اصل تعهد 

و احادیاث  قرآنپذیری، اصل امانت، اصل پاکسازی و جبران کمبودهای روحی است که هر یک از این مهارت ها با ذکر آیاتی از 

 از ائمه معصومین)ع( تشریح شده است.

 در ذیل به برخی از توانایی ها و مهارت های استخراج شده از فرمایشات معصومین)ع( اشاره می کنیم.

 

 الف( ریز بینی و نكته سنجی

انجاام (. در فرهنگ دینای بارای 113،ص 1811حضرت علی )ع( می فرمایند زیرکی به بین، است)غررال کم و دررالکلم،

یک کار به دقت و نکته سنجی تثکید فراوان شده است، اندیشه دینی به ما می آموزد که فقط تمام کردن یک کار مالک نیست. 

چراکه نکات ریز مسائل مورد بی توجهی قرار می گیرد و سبب ناقص ماندن کار، صرف وقت و هزینه مجدد می شود. چنانچه در 

 دقت برخورد کنیم کیفیت و ارزش باالتری در انجام اماور باه دسات مای آوریم)ابراهیمای، مسائل مختلف زندگی با ریز بینی و

 (.13،ص 1833

 

 ب( هدفمندی

ای ابوذر باید در همه چیاز نیت)هادف( داشاته باشای، حتای در خوابیادن و » رسول خدا)ص( به ابوذر سفارش می کنند

را داریم همان نیت و هدف است. در اندیشه دینی، اهداف  مشخص کردن نقطه ای که در کارها سعی در رسیدن به آن« خوردن

باید دالیل مخصوص به خودش را داشته باشد و روشن و قابل تعریف باشد، عدم هدفمندی سبب بی ثباتی امور و بای کیفیتای 

ک عمال و عقیاده می شود که در نتیجه سرخوردگی و ناامیدی به بار می آورد و از آنجا که در فرهنگ اسالمی امید و توکل مال

 (.13،ص 1109می باشند در نظر گرفتن این مهارت زندگی الویت باالیی دارد)وسایل الشیعه،

 

 ج( آینده نگری

(. تثکیاد 502ص نهاج البالغاه، «) نتیجه کوتاهی، پشیمانی و نتیجه آینده نگری سالمت اسات» امام علی )ع( می فرماید

همیشگی اسالم به وسعت شعاع فکر و اندیشه انسان می باشد، آینده نگاری و سانجیدن عاقبات کارهاا در زنادگی باه مفهاوم 
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اندیشیدن در مورد آینده به صورت کوتاه مدت یا درازمدت، انتخاب اهداف متناسب با توانایی ها و برنامه ریزی درست می باشد. 

 ت می توان به اهداف متعالی دست یافت. با آموزش و ایجاد این مهار

 

 د( دقت و احتیاط در دوست یابی

از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند معاشرت با سایر افراد جامعه می باشد، چگونگی ارتبا  باا دوساتان 

وست سالم مطرح شده اسات کاه یک مهارت عملی مهم در زندگی به شمار می آید. در فرهنگ دینی معیارها و موازینی برای د

 شامل: دعوت به کار نیک، بیان معایب به خودمان، به زحمت نیانداختن دوست می باشد.

 

 ه( دقت و احتیاط در انتخاب همسر:

خداوند متعال انتخاب همسر و تثسیس زندگی مشترک را به صورت یک خواسته طبیعای در وجاود انساان هاا قارار داده 

الی پیوند انسان ها کسب مهارت انتخاب ص یح همسر اهمیت زیادی دارد. اندیشه دینی باه ماا مای است، برای ت قق اهداف ع

 آموزد معیارهای یک همسر مناسب چه چیزی است که شامل: ایمان و دین داری، اصالت خانوادگی، صبر و بردباری می باشد.

 

 فرهنگ و فرهنگ دینی -3

زیرا این واژه از مفاهیم بسیار پیچیده ای است که تااکنون تعریاف جاامع و  در تعریف واژه فرهنگ اتفاق نظر وجود ندارد،

 روشنی از آن ارائه نشده است.

خاستگاه عقالنی تمدن اسالمی، در واقع فرهنگ اسالمی می باشد کاه هادف از زنادگی  و معناای آن را بیاان مای کناد. 

بیرون کشیدن و یا باال کشیدن استعدادها و » بی به معنایتشکیل شده است. این واژه ترکی« هنگ» و « فرا»فرهنگ از دو جزء 

 «.لیاقت های ذاتی نهفته در نهاد فرد و جامعه است

فرهنگ در لغت به معنای دان،، حرفه، علم، فنون، هنر، آموختن، بکاربستن ادب، بزرگی، سنجیدگی، آماوزش و پارورش، 

 (.223،ص 1833تربیت و آیین و رسوم زندگی کاربرد یافته است)دهخدا، 

فرهنگ در اصطالح علوم اجتماعی به مجموعه ای از اندیشه ها و احساسات و اعمال کم و بی، صری ی گفته می شاودکه 

به وسیله اکتریت افراد یک گروه پذیرفته شده و منتشر می گردد. فرهنگ و تمدن اسالمی کاه نموناه کامال فرهناگ و تمادن 

از سایرین متمایز می کند، اغلب این شاخصه هایی که در فرهنگ آماده در واقاع  دینی است دارای ویوگی هایی است که آن را

 ی می باشند از قبیل:قرآنمالحظات 

کریم و آموزه هاای نباوی اسات برخواساته و هماه ابعااد  قرآن( قوانین دینی: فرهنگ اسالمی از قوانین دینی که برگرفته از 1

 و اقتصادی جامعه اسالمی را شامل می شود.زندگی و دقایق فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 

( نگرش توحیدی: عنصر وحدت بخ، توحید جامعه اسالمی را هدایت می کند که همه اقوام و ملت ها را زیر لوای وحادانیت 2

 گرد می آورد.

 21اشایه، ساوره غ 11کریم توصیه های مکارر باه تادبر دارد) آیاات قرآن( عامل خردورزی: اسالم دین تفکر و تعمق است و 8

 قصص(. این آیات تفکر هدفمندی را معرفی می کند و انسان را به آن فرا می خواند. 5زمر،  12ذاریات، 
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( علم و دان، اندوزی: این ویوگی سبب پیشروی جامعه اسالمی گردیده است. اندیشاه دینای اساالم، بالناده مای باشاد و باا 1

 ن می خواهد با کسب علم و دان، بر جهل فائق آیند.فراخوان جوامع بشری به توسعه نظام معرفتی از همگا

( رعایت حقوق مظلومان و مستضعفان: در اندیشه اسالم عدالت و مساوات به چشم می خورد و در نهایت سایطره مستضاعفان 5

 به وجود می آید.است، که مجهز به مهارت های الزم برای برخورد با ب ران ها 

 عامل به عنوان ابزاری کارآمد در حفظ جان مسلمانان نق، آفرینی کرده است.( هجرت: در اندیشه دینی، این 1

 

 دیدگاه بزرگان دین درمورد فرهنگ -4

استاد م مدتقی جعفری در تعریف فرهنگ می نویسد؛ فرهنگ عبارت است از شیوه انتخاب شده برای کیفیت زندگی، که 

روانی و رویدادهای نافظ در حیا  یک جامعه به وجود مای آیاد) با گذشت زمان و مساعدت عوامل م یط طبیعی و پدیده های 

 (.228،ص 1835جعفری،

استاد شهید مرتضی مطهری هم به نوعی درتعریف فرهنگ می نویسد؛ فرهنگ مجموعه اندوختاه هاای معناوی، فکاری،  

فرهنگ اسات، یعنای اساالم شهید مطهری معتقد است که اسالم خود سازنده . روحی، عقلی، اخالقی و اجتماعی یک قوم است

خود یک سلسله اندوخته های معنوی آورد که همانا فرهنگ اسالمی است، فرهنگ اسالمی، فرهنگ فطاری و بشاری اسات در 

-101،صاص1831)مطهری،عین اینکه ازجنبه فاعلی وابسته به قومی خاص است، ولی از جنبه کیفی رناگ قاوم خاصای نادارد

105.) 

ش زندگی می تواند نیاز انسان و جامعه دینی را برطرف کند از دیاد الهای، زنادگی حرکات در فرهنگ و اندیشه دینی، رو

است؛ حرکت از روشنایی به ظلمات یا حرکت از تاریکی ها به نور، و در نتیجه مهارت الزم بارای  کوشا، و حرکات باه سامت 

دیک می رود و سابک و روش زنادگی، مباد  و تعالی ضرورت پیدا می کند. در هر حرکتی، انسان از نقطه ای دور به نقطه ای نز

مقصد انسان را تعیین می کند. شاخص ها، ویوگی ها و مصادیق سبک زندگی الهی در ساه عرصاه زنادگی فاردی، خاانوادگی، 

 اجتماعی و سیاسی قابل توضیح می باشد.

به گونه ای که تمدن هاای  دین اسالم پس از استقرار، به سرعت توانست بنیانگذار فرهنگ و تمدن شگرفی در جهان شود

دیگر، از جمله فرهنگ و تمدن غرب را وامدار خود نماید. با ظهور اسالم در عربستان، تغییارات اجتمااعی، فرهنگای، سیاسای و 

اقتصادی فراوانی در زندگی مردم پدید آمد و فرهنگ و تمدن اسالمی با دستورات دقیق و عمیق در تمام حوزه های زنادگی باه 

 وجود آمد.

را به هم نزدیک دانسته و تمام فعالیت های ذهان و « تمدن» و« فرهنگ» ،«اندیشه» سن حنفی متفکر مصری، سه واژهح

خارج از ذهن که در قالب اختراعات، فناوری، عمران، مساجد، قلعه ها دیده می شود، جلاوه ای از اندیشاه و تمادن دینای مای 

 (.23-23، صص1839داند)حنفی، 

تمادن حاصال تعاالی » در کتاب پویایی فرهنگ و تمدن در اسالم و ایران در این خصوص می گوید:علی اکبر والیتی هم 

 (.82، ص1831والیتی،«) فرهنگی و پذیرش نظام اجتماعی است
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با توجه به مفاهیم فوق اعتالء فرهنگ دینی مستلزم پیروی از تعالیم  واندیشه های دینی می باشد که برخی از این تعالیم 

هارت هایی که الزمه زندگی اجتماعی بشر است، آمده است که همانا هدف انبیاء الهی، زیستن ص یح بشر و نیال باه در قالب م

 تعالی و کمال او می باشد.

 

 زندگی های مهارت کلی اصول -5

 مهاارت این تمام در که کلی اصول سری یک به توجه خاص، صورت به زندگی های مهارت از یک هر درباره ب ث از پی،

 .است ضروری هستند، مؤثر ها تمرین و ها

. کناد مای خاارج مناساب وضاعیت از را آنهاا تفاریط، و افارا  و است استوار اعتدال پایه بر انسان کارهای اعتدال : بیشتر( الف             

 :فرمایدمی و کند می معرفی میانه و متعادل امتی را اسالمی امت خداوند،

 (118 (2بقره،). )شَهِیداً عَلَیْکُمْ الرَّسُولُ یَکُونَ وَ النّاسِ عَلَی شُهَداءَ لِتَکُونُوا وَسَطاً  ُمَّةً جَعَلْناکُمْ کَذلِکَ وَ

 .باشد گواه شما بر پیامبر و باشید گواه مردمان بر تا ساختیم میانه امتی را شما چنین و

 .است اعتدال حد در های، برنامه همه و کند نمی تفریط و افرا  عملی، یا نظری امر هیچ در میانه، امت

هیچ انسانی یک باره نمی تواند حالتی در خود پدید آورد، بلکه تمام تغییرهای جسمی و روحی باید به تدریج و پلاه :  ب( تدریج

  .دت  انسان، گام به گام اتفاق می افپله، متناسب با توان فرد ایجاد شود. رشد و صعود و نیز افول و سقو

 می فرماید قرآنخداوند در 

 

 (.21 (21)نورر)الْفَ ْشاءِ وَ الْمُنْکَیا  َیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَثْمُرُ بِ

های شیطان را پیروی کند، باه یقاین، او ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. پس هر کس که گام 

 .پسندی فرمان می دهد به زشتی و نا

 بناابراین،. اسات متفاوت یکدیگر با آنها روحی و جسمی نیروی و ظرفیت و نیستند یکسان طبیعی، نظر از ها توانایی : انسان( ج

 .گرفت نظر در ها انسان تمام برای انعطاف بدون و مشخص سازندگی برنامه یک تواننمی

 : دارد اشاره ها انسان تفاوت به نیز قرآن در خداوند

 .(11 و18 (31نوح). ) َطْواراً خَلَقَکُمْ قَدْ وَ) وَقاراً لِلّهِ تَرْجُونَ ال لَکُمْ ما

 .است آفریده گون گونه را شما آنکه حال و ندارید باور بزرگی به را خدا که شود می چه را شما

 از یکای هاا تفااوت ایان و سازد می متفاوت ها واکن، و ها دیدگاه در را ها انسان که هاست آفرین، و ها طبیعت اختالف این

   است، خداوند های نعمت

 مَعَاشِارَ إِنَّاا: » فرماود می و داشت توجه نکته این به خوی، تربیتی و تبلیغی سیره در آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر همچنین

 )کلینای،«بگاوییم ساخن درکشان و عقل حد در مردم با که مثموریم پیامبران ما ؛ عُقُولِهِمْ قَدْرِ عَلَی النَّاسَ نُکَلِّمَ  َنْ  ُمِرْنَا الْثَنْبِیَاءِ

   (.15 ح ،28 ص ،1 ج الکافی،

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 و اندیشه دینیدومین کنگره بین المللی  فرهنگ 

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

 

 

 فارار و نگاردد زده دل ساختی از متربی تا شود می گرفته نظر در آسان کارهای معموالً تربیتی، های برنامه گرایی : در آسان( د

 مای خاود کاه چناان اسات، سااخته آسان برای، را انسان رشد راه نیز خداوند. دهد انجام اشتیاق و میل با را کارها بلکه نکند،

 :فرماید

 .(135 (2بقره). )الْعُسْرَ بِکُمُ یُرِیدُ ال وَ الْیُسْرَ بِکُمُ اللّهُ یُرِیدُ

 .خواهد نمی سختی شما برای و خواهد می آسانی شما برای خداوند

 .(33 (22حج). )حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْکُمْ جَعَلَ ما وَ

 .است نداده قرار سختی شما برای دین در و

 . است نشده بنا سخت تکالیف پایه بر هرگز آن تربیتی نظام و اسالم دین

 

 تربیات، های راه ترین کوتاه و بهترین از یکی. است الگوپذیر و الگوطلب ای،آموزه و مطلب هر پذیرش در الگو : انسان معرفی( ها

 شده، معرفی الگوی و نمونه. بنهد او گام جای در گام و بسازد الگو همانند را خود کند می تالش انسان. است عملی نمونه معرفی

 .آمد خواهد دست به بهتری نتیجه باشد، تر مناسب و تر کامل چه هر

 و حَسَانَةٌ؛  ُسْاوَ ٌ اللّاهِ رَسُولِ فِی وَلَکُمْ: »فرمایدمی و کند می معرفی نیکو الگوی را اسالم قدر گران پیامبر کریم، قرآن در خداوند

 .(21(88احزاب). )«است نیکو ای اسوه شما، برای خدا رسول

 هاایدوره تمام در هایی ضعف و شدت با الگوپذیری این و گیردمی فرا الگو کمک به را ها آموزه ترین ابتدایی تولد، آغاز از انسان

 .فساد به فاسد الگوی و رساند می صالح به را انسان صالح، الگوی. یابدمی ادامه وی زندگی

 

 انواع مهارت های زندگی از دیدگاه اسالم -6

 و ساازگاری زمیناه که است متناسبی هایاقدام و ها توانایی و قواعد اصول، ها، تکنیک از ای مجموعه زندگی، هایمهارت

 جایگااه بپاذیرد، را خود خاص اجتماعی نق، تا سازد می قادر را انسان همچنین. کند می فراهم را کارآمد و مفید متبت، رفتار

 در ویاوه به خود، پیرامون مشکالت و مسائل انتظارها، ها، خواسته برابر در دیگران، به رساندن آسیب بدون و بشناسد را خوی،

 .شود ظاهر مؤثرتر اطراف، با ارتبا  برقراری و دیگران با برخورد

 وجاودی نیروهای از یعنی کند؛می تبدیل عینی و واقعی های توانایی به را های،نگرش و دان، ها،مهارت این کمک با فرد

 هار در کاه آماوزد مای او. گیاردمای بهاره دیگاران و خاود برای پویا و متبت زندگی ایجاد و موفقیت و شادابی جهت در خود،

 .نشود گرفتار اجتماعی و فردی های آسیب به امکان، حد در تا دهد انجام چگونه را کاری چه شرایطی،

 باوده انساان های دغدغه ترینمهم از آنها با آمدن کنار چگونگی و زندگی های واقعیت از بخشی همواره زندگی، فشارهای

 پدیاد انساان برای خاصی روحی شرایط سالی،میان و جوانی نوجوانی، سنین ویوه های دشواری با رویارویی و سن افزای،. است

 .گذشت سادگی به آن کنار از توان نمی که آوردمی

 بهتارین و کناد ت لیال و تجزیاه را هاای، ادراک و هاهیجان افکار، احساسات، تواند می خوی، وجودی سرمایه با انسان

 باه را آماده دسات به امتیازهای بگذرد، موانع از و شود پیروز مشکالت، بر وی وقتی. برگزیند زندگی مسیر ادامه برای را گزینه

 .کارد خواهاد فاتح را موفقیات هاای قله و بود خواهد صبور ها سختی و مشکالت برابر در یقین، به و دهد نمی دست از آسانی

 درذیل به چند مورد از مهارتهای زندگی ازدیدگاه اسالم اشاره می شود:
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 خودآگاهی

 هاایمهاارت کناد می کمک خودشناسی دقیق برنامه یک. است جانبه همه «خودشناسی» تکامل، مسیر در قدم نخستین

 .شوند شناخته خوبی به نیاز مورد هایمهارت نیز و موجود

 اسالم، ویوه به الهی، هایمکتب آنها، از پی، حتی و شناسی روان در درمانی روان و ای مشاوره های روش و هامکتب همه

 .اند فراخوانده خودشناسی و خویشتن در تدبّر به را افراد

 هارکس: »فرماید می( ع)علی و.« شماست ترینِ خداشناس شما، ترینِ خودشناس: »فرماید می آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 .«است شناخته را خدای، یقین به بشناسد، را خودش

 نفسا، باه اعتمااد و استقالل بر رسد،می خود های ویوگی از تری دقیق درک به و شناسدمی را خود بیشتر هرچه انسان

 دیگاران باا ماؤثر ارتباا  برقراری مقدمه خودآگاهی، بنابراین،. شود می تقویت او در نیز دیگران نظر جلب های زمینه و افزوده

 حفاظ نیازمناد آنها همه متال، برای. دارند هم با زیادی مشابه های ویوگی فراوان، فردی هایتفاوت وجود با ها انسان زیرا است؛

 هرگااه. دارد همراه به را اضطراب نتیجه، در و حقارت شدید احساس نفس، عزت نابودی و هستند خویشتن نفس عزت تقویت و

 .کرد خواهد درک نیز دیگران در را آن آثار باشد، شناخته خوی، درون در را فرآیندی چنین شخص

 هاای شکست ساززمینه و فراوان های تعارض سرچشمه خود، استعدادهای و هاویوگی از نبودن آگاه است ممکن همچنین

 و هاگرای، ها،هیجان ها، ارزش باورها، افکار،) شخصیت اصلی هایویوگی هرکس است ضروری بنابراین،. باشد زندگی در بزرگ

 .کند کوش، آنها مدیریت برای و کشف را های، مهارت و هاضعف و ها قوّت نیز و خود( های آرمان

 هاای تواناایی و هاا آرماان احساساات، ها، ارزش باورها، درباره شخص گرایانه واقع بررسی یعنی خودآگاهی، کلی، طور به

 دیگاران باا روابط، و فرد نفع به که ای گونه به ها، گیری تصمیم در آنها از استفاده و اشفیزیکی ظاهر حتی و بالفعل و بالقوه

 روندی خود، از آگاهی اصوالً. انجامید خواهد نفس عزت از ای یافته پرورش حس به که است مهارتی خودآگاهی، واقع، در. باشد

 .«هستیم کسی چه» یابیمدرمی روند این در که است استنتاجی و دارادامه

  

 نفس به اعتماد

 موفقیات دارناد، متبتای دیاد خاوی، به نسبت که افرادی. است خود به اعتماد نفس، به اعتماد کارشناسان، تعریف بر بنا

 .آورند می دست به زندگی در زیادی های

 شامارش کمبودها، و هاضعف نمایی بزرگ نکردن، تشویق. است کودکان در نفس به اعتماد ایجاد عامل ترینمهم خانواده،

 تهدیادی او، کردن ت قیر و کارها دادن انجام در کودک خواندن ناتوان وی، به ندادن مسئولیت کودک، های شکست یادآوری و

 .است کودکان نفس به اعتماد برای جدّی

 موجاب آن منفای آثاار بلکاه نادارد، ساودی تنهاا نه بگیرد، خود به رشوه رنگ که تشویقی ویوه به تشویق، در رویزیاده

 باه را کودکاان توجاه بایاد والادین. اسات تشویق و ت سین قدردانی، تشنه کودک، روح. شود می کودکان دلسردی و ناامیدی

 بازرگ باا نیاز را هاضعف. کنند بیان کارها دادن انجام در را آنان های توانایی و جلب شان،شخصیتی و رفتاری متبت هایجنبه

 .سازند برطرف هایشانقوت دیگر دادن جلوه
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 از والادین تشاکر. آموزدمی یکدیگر با والدین رابطه از را آن کودک که است نفس به اعتماد آموزش دیگر، مهم بسیار نکته

 هاای قابلیات معرفای همدیگر، کارهای برای شدن قائل ارزش و متقابل احترام کودکان، حضور در هم از نکردن انتقاد و یکدیگر

 بافات در زنادگی باه امیاد و انگیازه افزای، ضمن کارها، دادن انجام در ت سین و تشویق و فرزندان به یکدیگر اجتماعی متبت

 خاانواده داشاتن کودکان، در نفس به اعتماد ایجاد مهم بسیار عوامل از دیگر یکی زیرا دارد؛ متبتی تثثیر کودکان در خانوادگی،

 مقابال در و کنناد مای یااد نیکای باه یکادیگر از دارند، اعتماد هم به والدین ها، خانواده گونه این در. است یکدل و باتفاهم ای

 کنند.می تشویق و ت سین آمیز م بت های واژه با را یکدیگر همواره فرزندان،

 

 نفس عزت

. اسات حقاارت مقابل نقطه دیگران، نگاه در بودن بزرگ. شود می تعبیر بزرگواری به نفس عزت از گاهی فارسی، متون در

 عزیاز بناابراین،. شود ت قیر کسی حضور در یا آید نظر به حقیر دیگران نگاه در که پسندد نمی انسانی هیچ اجتماعی، روابط در

 . هاست انسان همه های خواسته از یکی بودن

 لِلّاهِ الْعِازَّ َ فَإِنَّ. »اوست آن از عزت تمام که است الهی قرب دایره به ورود دروازه خداوند، از اطاعت و بندگی  خداوند: از اطاعت 

 .(189(1نساء). )«است خداوند آنِ از عزت تمام البته جَمِیعاً؛

 .بجوید خداوند از اطاعت در را آن باید است، حقیقی عزت خواهان کس هر بنابراین،

 پیاامبر. کناد مای حفظ گزند و آسیب از و دهد می پناه خطرها انواع برابر در را انسان که است سپری الهی، تقوای: الهی تقوای

 ص قصاار، کلماات البالغاه، )نهاج «نیسات تقوا از تر دهنده عزت عزتی، هیچ التَّقْوَی؛ مِنَ  َعَزُّ عِزَّ ال: » فرماید می اسالم گرامی

831.) 

 وَ تُعِازُّ  َلتَّقْاوی(: »ع)علای امیرمؤمناان، گفتاه به. است کننده گمراه و خوارکننده گناه، است، دهندهعزت تقوا، که قدر هر

 (.10101 ح دررالکلم، و ال کم )غرر «دهد می ذلت کاری تبه و بخشد می عزت تقوا یُذِلُّ؛ الْفُجُورُ

 .دارد وجود مستقیم رابطه ذلت، و گناه و عزت و تقوا میان بنابراین،

 باه توقاع و نیااز عارض و بودن تسلیم و خدا غیر به وابستگی که است روشن کامالً اول، عامل به توجه با خدا:  غیر از گسستن 

 کاه آورد روی کسانی و خدا به تنها باید جویی، عزت مسیر در بنابراین،. کند می عزتبی را انسان و انجامدمی خواری به او، غیر

 . برداشت چشم آنها هایتوانایی و دیگران از و است کرده معرفی او

 در بناابراین،. اسات چناین نیاز خود به توجه است، عزت نابودکننده خداوند، غیر به توجه که همچنان  نفس: هوای بر چیرگی 

 حضارت کهچنان شد، چیره نفس هوای بر و کرد نابود را خودخواهی و گشت رها نیز خود بند از باید خدا غیر از گسستن مسیر

 (.139ح دررالکلم، و ال کم غرر )«یابد می عزت شود، چیره نفس، هوای بر کس هر یُعِزُّ؛ هَوَاهُ یَغْلِبُ مَنْ: » فرماید می( ع)علی

 آن بار اثرگاذار عوامال تماام به باید خاص، مهارتی و هدف به یابی دست برای تربیتی برنامه تنظیم در: اثرگذار عوامل به توجه 

 : از عبارتند عوامل این از برخی. شودمی غفلت آنها از معموالً ولی اثرگذارند، که عواملی کرد؛ توجه
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 وراثت ـ یك

 برخای کاه اسات مسالّم ولای شاود، مای مطرح مختلفی های ب ث یابد،می وراثتی جنبه چگونه ویوگی یک اینکه درباره

 نق، هرچند ها ویوگی این. شود می منتقل نیز او نسل به شخص یک از رفتاری، و روانی های ویوگی نیز و ظاهری های ویوگی

 .هستند شخص در منفی یا متبت حرکت بسترساز گاه ندارند، را اصلی

 شاده توجاه باود، خواهد ازدواج این ثمره که فرزندی به بیشتر دارد، وجود همسر انتخاب درباره که فراوانی هایروایت در

 یاا دامنایپااک یعنای برگزینناد؛ همسار دامان،پاک هایخاندان از و باشند پاک بسترهایی پی در افراد شود می توصیه و است

 .شود می منتقل نیز فرزند به بدطینتی

 

 محیط دوـ

 غیرمساتقیم، یا مستقیم مرگ،، تا نطفگی زمان از و انددربرگرفته را انسان که است خارجی عوامل تمام م یط، از منظور

 و کناد مای رشد بیشتر انسان هرچه و است گسترده بسیار م یطی عوامل دامنه بنابراین،. کنند می مخابره وی به را هایی پیام

 اثرگاذار انساان در توانناد می که هایی م یط ترینمهم. شود می ترگسترده نیز عوامل این دامنه یابد، می توسعه های،ارتبا 

 : از عبارتند باشند،

 

 خانواده و خانه محیط

 ویاوه باه م ایط، این عوامل همه. گذاردمی تثثیر انسان بر خود روابط و فضا با که است م یطی نخستین خانواده، و خانه

 و آماوزد می خانه م یط در را دشمنی و بغض و دوستی و م بت های درس نخستین انسان،. اثرگذارند بسیار آن انسانی عوامل

 .زند می جوانه خانواده در فرد باورهای

 

 دوستان محیط

 باا متناساب گیرند، می انس یکدیگر با چون دوستان. دارد میل دوستی و رفاقت به خود، اجتماعی فطرت اساس بر انسان

. رساانند مای اوج باه پساتی از یاا کشانند می پستی به اوج از را یکدیگر گاه و گذارندمی اثر هم بر شان،دوستی و رفاقت میزان

 ص ،2 ج )کاافی، «اسات خاود نشاین هم و دوست دین بر انسان قَرِینِهِ؛ وَ خَلِیلِهِ دِینِ عَلَی  َلْمَرْءُ: »فرماید می)ص(  اکرم پیامبر

 (.8 ح ،835

 

 آموزشی محیط

 چناد حتای معنا، این به. دارد وآمد رفت آنها در انسان که شود می هایی م یط تمام شامل عام معنای به آموزشی م یط

 اثرگاذار تواناد مای و رودمای شامار به او برای آموزشی م یطی است، نشسته تاکسی در جایی به رفتن برای فرد که ای دقیقه

 بار هاا م ایط ایان تثثیر. هستند ها دانشگاه و ها آموزشگاه مدارس، ها، مهدکودک خاص، معنای به آموزشی م یط ولی باشد،

 توجاه خاود خاوراک باه بایاد انساان طَعامِاهِ؛ إِلای اإلِِْنْسانُ فَلْیَنْظُرِ: »فرماید می کریم قرآن در خداوند. است انکارناپذیر انسان،

 (.2(30عبس ).)«کند
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 اجتماع محیط

 دهناد،مای رخ اجتمااعی رواباط قالاب در که افراد فرهنگی و روحی عاطفی، شغلی، سیاسی، اقتصادی، هایمناسبت تمام

-مدرساه باا بارهاا عمرش، طول در رسمی، و ظاهری های آموزشگاه بر افزون انسان واقع، در. دارند هم تربیتی و آموزشی جنبه

 شااید گیارد،مای فارا هامدرسه این از فرد که هایی آموزه حجم ولی شوند، نمی خوانده رسمی مدرسه که شودمی روروبه هایی

 .شود می گفته «نامرئی هایمدرسه» ها،مدرسه این به. باشد رسمی هایمدرسه از بیشتر

 بهیناه تربیات برای رو، این از. است فراوان آموزگاران با نامرئی هایمدرسه این از ای مجموعه انسان، برای اجتماع م یط

 اجتمااع نشاوند، اصاالح افاراد تاا که کنند گمان برخی شاید و است افراد مجموعه اجتماع، البته. شود اصالح اجتماع باید افراد

 .شود توجه دو هر زمانهم رشد به باید دارند، دوسویه تعامل آنها دو هر که آنجا از ولی شود، نمی اصالح

 

 دادن گوش مهارت

 نیااز مهاارت باه هام دادن گوش مگر: »بگوید کسی شاید. است ارتباطی هایمهارت ترینمهم از یکی دادن، گوش مهارت

 !«دیگر دهیم می گوش راحت خیلی خب دارد؟

 تاا کنایم تمارین حااال هماین از بایاد آن کیفیت بهبود برای و نیست ساده کنیم، می تصور که هم قدرهاآن دادن، گوش

 و بهتار درک بارای. است مهم قدراین دادن گوش چرا اصوالً که کنیممی بررسی را موضوع این ابتدا در. شویم کارآمدی شنونده

 :کنیممی اشاره ندادن گوش دقت با یا ندادن گوش پیامدهای به مطلب، این تر عمیق

 (.تجارت در ویوه به) شغلی و ای حرفه هایفرصت دادن دست از ا

 .م توا بی روابط برقراری ا

 .فردی بین هایدرگیری ایجاد ا

 .خطرناکند بسیار گاهی که هایی اشتباه پدیدآمدن ا

 .دیگران کردن ناراحت و ساختن ناراضی ا

 .انگیزه در ضعف ایجاد ا

 .پرخاشگری به خانواده اعضای یا کارکنان واداشتن ا

 دادن، گاوش و شانیدن باا ناوزاد. هسات نیز انسان فکری رشد مراحل نخستین در مهم های مهارت از یکی دادن، گوش

 پای، حتی است، شنیدن او، برای دان، ورود مسیرهای ترینمهم از یکی. کند می آغاز را جدید دنیای به واکن، و دهی پاسخ

 . را خواندن نوشتن، از پی، و را کردن ص بت خواندن، از پی،. آموزد می را دادن گوش کردن، ص بت از پی، او. تولد از

 

 دادن گوش تعریف

. اسات مخاطاب ذهن در دیگران گفتار معنایابی فرآیند ماست، نظر مورد فردی میان تعامل در که دادن گوش از جنبه آن

-پیاام باه دهای پاسخ و سازی ذخیره ارزیابی، تفسیر، کردن، حس پیچیده و شده آموخته فرآیند دادن، گوش تر، دقیق بیان به

 .است م یط شفاهی های
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 ذهنای فرآینادی دادن، گاوش و جسمی فعالیتی شنیدن، یعنی دارد؛ تفاوت دادن گوش با شنیدن ها،تعریف گونه این در

 نیازی شنیدن بنابراین،. کنیم می پردازش را ها شنیده و دهیم می گوش مغزمان با ولی شنویم، می خود های گوش با ما. است

 عمال و شاودمای ت ریاک آنها دریافت و صداها با برخورد اثر بر خودکار، صورت به ما شنیداری دستگاه زیرا ندارد؛ یادگیری به

 آن باه و رمزگشاایی ذهن در را شده وارد صداهای تا ولی است، کار فیزیکی جنبه شنیدن اساس، این بر. افتد می اتفاق شنیدن

 کار دادن، گوش و است انسان گوش کار شنیدن،. گرفت نخواهد صورت ادراک نسنجیم، خود قبلی های دانسته با و نکنیم توجه

 .  فکر و ذهن

 

 هاهیجان مدیریت مهارت

 دهاد، مای رخ بارای، ماجراهاایی گیرد، می قرار خاصی شرایط در شنود، می خبرهایی روزانه، زندگی طول در انسانی هر

 اثر او عملکرد در احساسات این. آورندمی پدید او در هاییهیجان یا احساسات که کندمی کارهایی و گذراند می سر از را افکاری

 هاای دیادگاه حتای و بیارون دنیاای دربااره احساساات، این همچنین. انجامند می نامنتظره هایی واکن، به گاه و گذارند می

-اتفااق یعنای هساتیم؛ خوش ال وقتی. است اثرگذار ما بعدی رفتارهای به دادن شکل در که کنندمی فراهم اطالعاتی خودمان

 پای، برایماان نااگواری هاایاتفاق یعنی هستیم؛ غمگین که هنگامی و ایم گذاشته سر پشت را شادی هایل ظه و خوب های

 .است آمده

 شاادی، غم، خشم، احساس متل هستند، درونی یا بیرونی رخدادهای برابر در ما درونی های تجربه احساسات، و هاهیجان

 از مختلاف، افاراد در گونااگون احساسات. است خارج افراد، مدیریت و کنترل از معموالً ها واکن، این. آن مانند و ترس نگرانی،

 .است متفاوت و متنوع بسیار بعدی، رفتارهای در آن تثثیر و شدت نظر

 فراگیاری باا انساان. اسات مهام آن کنترل ولی افتد، می اتفاق ناخواه خواه و است ناممکن هیجان، پیدای، از جلوگیری

 و بداند مختلف رفتارهای بر را آنها تثثیر دهد، تشخیص موقع به دیگران و خود در را ها هیجان تواندمی هیجان مدیریت مهارت

 .دهد نشان مناسبی واکن، مختلف هایهیجان دهی جهت و کنترل در

 هاوش» آن باه اماروزه که برخوردارند خاصی توانایی از کنند،می استفاده روابطشان و خود سود به هاهیجان از که کسانی

 و دقات شیوه، این در. کنند می عمل تر سریع خردگرا، و عقلی هایپاسخ با مقایسه در هیجانی، هایپاسخ. گویند می «هیجانی

 کنادتر هیجانی، هایواکن، از دیگر نوعی البته. دارد حیاتی کاربردی اضطراری، شرایط در که شود می سرعت فدای خردورزی

 وجاود باه موقعیات از تفسایری باا و یابند می تجلی ما افکار در بینجامند، احساسات بروز به اینکه از پی، آنها. کنند می عمل

 و تاوهین معناای باه آماوزان دانا، از یکای نکردن سالم: »کنیم می فکر وقتی متالً. کنند می ت ریک را ما هایهیجان آمده،

 کاه اسات ایان نشانه او نکردن سالم: »کنیم فکر که صورتی در ولی ایم،شده خشم هیجان دچار احتماالً ،«است ما به گستاخی

 داشاته ساوزی دل باه شبیه هیجانی و نشویم خشمگین دیگر دارد امکان ،«نیست خوب حال، و دارد مشکلی امروز او احتماالً

 .ای ل ظه تندِ هایهیجان برخالف کند، می بروز فکر اندکی از پس ما هیجانی واکن، متال، این در. باشیم

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 و اندیشه دینیدومین کنگره بین المللی  فرهنگ 

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

 

 

 گیری تصمیم مهارت 

 دو باین انتخاب یا قضاوت مسئولیت گیرندگان، تصمیم. است افراد شغلی و شخصی زندگی از مهمی بخ، گیری، تصمیم

 م ایط در چاه و شخصای زنادگی در چه ها،انتخاب و هاقضاوت این. دارند عهده به را هاپدیده برابر در واکن، و حلراه چند یا

 .است حیاتی و مهم بسیار گاه مسئولیت، و پست هر با کار،

 متفااوتی ضامنی معانی گرفتن، تصمیم. هستند آن درگیر بی، و کم افراد که است مشکالتی از گیری، تصمیم در ناتوانی

 کام هاای موقعیات در و یاباد مای معنا انسان زندگی مهم و حساس هایل ظه در تنها گرفتن تصمیم پندارند، می برخی. دارد

 شارایطی در باار چنادین روز، یاک طول در حتی. است اجتماعی مهم رفتار یک گیری، تصمیم. ندارد جایگاهی هیچ تر اهمیت

 امری اند، گرفته که هایی تصمیم به اعتماد و گیری تصمیم شیوه ای عده برای. بگیریم مهم های تصمیم باید که گیریممی قرار

 از نیاز افاراد بعضای مقابال، در. برخوردارناد گیاری تصمیم در باالیی های توانایی از خدادادی، طور به دسته این. است غریزی

 آزاردهناده و دشاوار بسایار هاا،گیری تصمیم ترین کوچک حتی افراد، این برای. م رومند گیری تصمیم برای توانایی کمترین

 .است

 از برخای. دارناد کمتاری اهمیات نیاز برخی و هستند مهم بسیار آنها از بعضی که گیریم می هاییتصمیم روز هر ما همه

 نوجاوان یاک بارای متاال، بارای. دارد وجود بیشتری فرصت دیگر برخی برای و است ویوه و فوری گیری، تصمیم هایموقعیت

 گیاری تصامیم از است تر مهم بسیار برود، شغلی دنبال به و بگذارد کنار را آن یا دهد ت صیل ادامه اینکه درباره گیری تصمیم

 .نه یا بپذیرد اند،خورده که ساندویچی هزینه نپرداختن در را دوست، پیشنهاد اینکه درباره

 خاود چگونه که بیاموزیم فرزندانمان به باید رو، این از. نیست ها انسان ذاتی خصوصیات جزو معموالً گیری تصمیم توانایی

 را درسات تصامیم و خاود نیازهاای بایاد آنهاا. باشاند داشاته شرایط از درستی ارزیابی و کنند هماهنگ گوناگون شرایط با را

 .کنند انتخاب را آنها ترینعاقالنه گزینه، چند میان از و دهند تشخیص

 حاس هاا، گزیناه ایان افازای، باا. شاود م ادود بازی اسباب و لباس غذا، انتخاب به نباید خانه در کودکان های تصمیم

 دادن مفیاد، های راهنمایی با توانیدمی شما .شودمی تقویت کودکان در گیری، تصمیم در نفس به اعتماد درنتیجه، و کنجکاوی

 آغااز، در کودک. دهید افزای، خود فرزندان در را گیری تصمیم قدرت منطقی، شرایط ایجاد و آنها به سازنده های انتخاب حق

 ماثنوس آن باا رفته رفته و آشنا گیری تصمیم مقوله با مدرسه، به رفتن برای عالقه مورد لباس انتخاب همچون هایی انتخاب با

 گزیناه چناد باا رویاارویی در و ساازد مای هدفمند را وی کودک، به مختلف کتاب یا لباس غذا، چند کردن پیشنهاد. شود می

 را آنها باید ولی برسد، نظر به دشوار اندکی گیری، تصمیم سمت به کودکان هدایت شاید. کند نمی سردرگمی احساس متفاوت،

 باا و آرامای باه دهیاد اجاازه. نکنید م دود را او باره یک گرفت، باریزیان و خطرناک تصمیم کودک کنید.اگر وادار کار این به

 .شود رو روبه تصمیم، احتمالی مدهایاپی با شما، غیرمستقیم نظارت

 چناین باه کاه افرادی. است افراد روانی و اجتماعی عاطفی، عقلی، رشد شناخت برای مهمی بسیار شاخص گیری، تصمیم

 .بگیرند تصمیم آنان برای دیگران دهند،می اجازه بیشتر اند، نرسیده رشدی
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 ای مقابله های مهارت

 باه ابتادا. کنایممای بررسای اسات، روانی بهداشت اساسی های مؤلفه از یکی که را ای مقابله های مهارت قسمت، دراین

 مقابلاه) کارآماد مقابلاه شاامل مقابلاه، اناواع همچناین. پردازیممی ای مقابله منابع و تدبیرها توضیح به سپس و مقابله تعریف

 از دردنااک احساساات به پرداختن) ناکارآمد مقابله نیز و( هرکدام های زیرشاخه و هیجان بر متمرکز مقابله و مسئله بر متمرکز

 مقابلاه و رفتاری و ذهنی درگیری نداشتن تکانشی، رفتارهای منفی، تفکر رنج، از فرار برای دارو از استفاده آرزومندانه، تفکر راه

 .شوند می داده شرح( انکار صورت به

 

 نشاط و شادی افزایش مهارت

 شاادی، مقابال، در و گاذارد می برجای او روان و روح و انسان بر باریزیان آثار چه اندوه و غم که نیست پوشیده کسی بر

 .دردهاست از بسیاری بخ، تسکین داروی

 را دیگاری انساان و کناد مای ناابود را انساانی کوچک، اندوهی گاه. نیست اندازه یک به اندوه، و غم از ها انسان اثرپذیری

 مای انساان روح و دل بار ساو هر از غم تیرهای بنگریم، امروز زندگی به که زاویه هر از. دهد نمی تکان هم ها غم ترین سنگین

 .باشد آنها کننده خنتی و درمان تواند می منطقی، و ص یح شیوه به شادی که درحالی نشیند،

 )غرر «است نشا  برانگیختن و روح انبسا  مایه شادی، النِّشَا َ؛ یَتِیرُ وِ النَّفْسَ یَبْسُطُ  َلسُّرُورُ: » فرماید می( ع)علی امیرمؤمنان،

 (.3891ح دررالکلم، و ال کم

 آثاار از کناد، کنتارل را هاا غام بتواناد که است این باشد، داشته زندگی در باید هرکس که هایی مهارت از یکی بنابراین،

  .کند استفاده خوی، منافع و مصالح برای آنها از و دهی جهت را ها شادی باشد، آفرین شادی بکاهد، آنها بارزیان

 

 دینی متون در شادی( الف

 تبسام برای که فراوانی پاداش. شود می یافت دیگران یا خود برای آفرینی شادی درباره هایی آموزه اسالم، مقدس دین در

 .است مقوله این از دارد، وجود سرور ادخال و مزاح و شوخی سبزه، به نگاه طبیعت، در حضور یا دیگران چهره به کردن

 :فرماید می( ع)علی حضرت

 ح ،889 ص ،20 ج البالغاه، نهاج شرح ال دید،ابی ابن. ) .الْعَبُوسِ حَدِّ عَنْ یَخْرُجُ وَ نَفْسِهِ عَنْ اإلِنْسَانُ بِهَا یَرُوحُ بِالْمُفَاکَهَةِ بَثْسَ ال

331.) 

 .شود می خارج کردن عبوس حد از و سازد می آسوده را نفس، آن وسیله به انسان ندارد، اشکال کردن شوخی

 هام باا منافااتی طبعای شاوخ و ایمان. سازد می ترآسان را ها دشواری ت مل و کاهدمی اندوه و غم بار از شوخی، و خنده

 دَعِابٌ  َلْمُومِنُ: »فرمایدمی و کند می معرفی ایمان اهل هاینشانه از یکی را طبعی شوخ آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر. ندارند

 (.19 ،ص1831العقول، ت فه ) «غضبناک و اخمو منافق، و است طبع شوخ مؤمن، غَضِبٌ؛ وَ قَطِبٌ الْمُنَافِقُ وَ لَعِبٌ

 مای سافارش بادان اسات، یافتاه کااه، اص ابشان میان در طبعی شوخ شدندمی متوجه( ع)معصوم امامان هرگاه آنکه جالب

 :گوید می راوی. کردند
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 شاوخ زیارا نکنید؛ چنین: » فرمود امام. اندک: گفتم است؟ چگونه شما میان در طبعی شوخ:  پرسید( ع)صادق امام روزی

 او باا کناد، شااد را کسی خواست می هرگاه خدا رسول و کنی می شاد را برادرت وسیله بدین تو و است خلقی خوش از طبعی

 (.8 ح ،118 ص ،2 ج )الکافی، «کرد می شوخی

 دل شاادکننده دوم، و اسات حسانه اخالق از آنکه نخست: دارد وجود طبعیشوخ درباره اساسی نکته چند حدیث، این در

 خداوناد رساول سایره از امام، گفته به آنکه چهارم و فرموده تشویق آن دادن انجام به امام آنکه سوم. است شده معرفی مؤمنان

 : کرد می شوخی او با دید، می غمگین را ص ابه از یکی هرگاه اسالم گرامی رسول که است آمده نیز دیگر روایتی در. است

 مُؤْمِنٍ مِنْ مَا: »داند نمی مؤمن نباشد، او در صفت این که را مؤمنی ،(ع)صادق امام که است ایاندازه به طبعی شوخ ارزش

 (.8 ح ،118 ص ،2 ج )الکافی، «باشد طبعی شوخ او در اینکه مگر نیست، مؤمن[ مؤمن] دُعَابِةٌ؛ وَفِیِهِ إِالّ

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه  -77

علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر شیوه های زندگی، بسیاری از افاراد در مواجهاه باا مساایل زنادگی فاقاد 

انسان هاا نیازمناد راهکارهاایی در مقابلاه باا توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر باعث شده آنان آسیب پذیر باشند. 

 کشمک، ها و فشارهای زندگی هستند.

اندیشه دینی فرصت هایی فراهم می کند تا کودکان و نوجوانان مهارت های زنادگی را در طاول ت صایالت فراگیرناد تاا 

روش زندگی پیامبران، مصداق تربیات و شایسته عمل نمایند.  مؤثربتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور 

کریم و در گفتار و رفتار پیامبر)ص( و معصاومین)ع( تجلای  قرآنعملی انسان ها است و این تربیت در کامل ترین جلوه اش در 

کرده است. پیامبر اسالم)ص( در همه خصلت های پسندیده ممتاز و بی نظیر بوده و سارآمد برجساتگان بشار مای باشاد و ماا 

 یم منطق عملی و شیوه زندگی ایشان را کشف کنیم و در عمل استفاده نماییم.موظف هست

تمام آنچه گفته شد برخی از مهارت ها در زندگی بود که اگر هر انسانی بخواهد موفقیت و پیروزی در زندگی کسب نمایاد 

ثر همین مهاارت هاا ارتقااء امنیات بارای و در اجتماع سربلند باشد باید این مهارت ها و توانایی ها را عملی و تقویت کند، در ا

انسان حاصل می شود. جهت تقویت این مهارتها الزم است آموزش و پرورش مهارتهای زندگی را درقالب دروس مختلف در هار 

سه مقطع ت صیلی متناسب با نیازها و تفاوت های فردی دان، آموزان بگنجاند و همچنین کارگاه هاای آماوزش مهاارت هاای 

به  تثثیرویکرد دینی برای خانواده ها برگزار شود چراکه این امور در عملیاتی شدن این مهارت ها ورشد وتعالی انسان زندگی با ر

ی در ایان دیگربهره گیری از الگوی کاملی مانند پیامبر اکرم)ص( و انعکاس سیره ایشان در کتاب درسای راهکاار سزایی دارند.

    زمینه می باشد.
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