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 هاي زندگی و مصادیق آن م مهارتمفهو

زهرا زارعيآباد كاظم منافي شرفالهام زماني

 

از  ياريه بسد كد ست بليمشهور است، تنها حاصل پژوهشگران عصرحاضر ن يزندگ يه امروزه تحت عنوان مهارت هاكآنچه 

ه تدالش  ك يبه طور .است ان شدهيب( ع)ن يث معصوميبه خصوص در قرآن و احاد يم الهيتعال يهيها در البه ال ن مهارتيا

 يدرس مهدارت هدا   يه از فصدول اساسد  كد و توجه به ارزش هدا   يگران، خود شناسيد و موثر با ديارتباط مف يبرقرار يبرا

د قدرار  كيد مدورد تا ( ع)ن ير معصوميث منقول از سايه و احاديفه سجاديرات در قرآن، نهج البالغه و صحكبه  است، يزندگ

و بدا   يپژوهش حاضر از نوع نظدر . افته استينگارش  ياسالم يزندگ يهامهارت يهدف بررسن پژوهش با يا .گرفته است

 يسدالمت روان و توانمندد   ياصدل  يهااز نشانه پژوهش نشان داد؛ ياصل يها افتهي. انجام شده است يفيق توصيروش تحق

ن يباشد، همچن يمؤثر م ياز مهارت زندگ يو برخوردار ي، وجود روابط اجتماعيالت مختلف زندگكافراد در برخورد با مش

حل  يدرست برا يهاوهي، اتخاذ شيبه اهداف مطلوب در زندگ يابي دست يت آنان برايت از شهروندان و هدايضرورت حما

و  يفدرد  يزنددگ  يهدا تين توجده بده محددود   يانات خود و جامعه، همچنكبا ام ييآشنا الت،كمسائل، برخورد مؤثر با مش

شدهروند  "سدوم   ي شهروند هزاره. سازد يار مكن اهداف آشيدن به ايرس يرا برا يزندگ يهاآموزش مهارت، لزوم ياجتماع

در  يژه ايد و يهدا يهدا و توانمندد  مهدارت  كشد  يه بد كشود  يده مينام "فعالشهروند "و  "شهروند مسئول"، "يحرفه ا

 . طلبد يخود م يزندگ

 

 مصاديق هاي زندگي،مهارت: يديلك ه هايواژ
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