
 

 

 بيان َاي رياوي زيجيه
 ػلن حبصل ًوي ضَد هگش ثب ًَضتي*

 (ساص طاپٌي ّب)تكشاس كي تب ثبٍس كٌي* 

 لطٌگي ّبي صًذگي سا تكشاس كي تب خَضجختي سٍ ثبٍس كٌي*

اگش حُش دس )ّوْي هب دس صًذگي لبدس ثِ تغييش ّستين * 

 (سبلگي ػَض ضذ هب ّن هيتَاًين60

 تغييش سا ثبيذ اص خَدهبى ضشٍع كٌين*

 .هطكلي كِ لبثل حل است ًيبصي ثِ غصِ خَسدى ًذاسد* 

اص ديگشاى ضكبيت )تغيش سا ثبيذ اص ّويي االى آغبص كٌين *

 (ًكي ٍ اگش طبلت آساهص ّستي خَدت سا تغييش ثذُ

صهيي خَسدى ّبي ساُ تغييش، ثْتش اص كسي است كِ اصالً * 

 .دس ساُ تغييش ًيست

ايجاد آرامص : مُارت چُارم
. ثشاي سسيذى ثِ آساهص ثبيذ ّوسشتبى سا ثطٌبسيذ

:   اگش غشٍس ٍ التذاس خذضِ داس ضَد:شناخت مرد

 خيبًت- پشخبضگش- حوبيت گش ًيست

 ًِالتذاس هشدا 

 التذاس هسئَليت هيآٍسد 

 گبُ ثب : هسئَليت ستَى ٍ پبيِ صًذگي ثَدى ِ تكي

 ٍجَد ثبالتش ثَدى آساهص دٌّذُ است ًِ صٍسگَ

 تكيِ گبُ اهٌيت آٍس است ًِ استشس صا 

 هشدّب هَجَدات ّذفوٌذ ّستٌذ 

  - اگش يك هشد خشيذي اًجبم داد حتوب تطكش كٌيذ

 خيلي صيبد

 

 

شناخت زن 

صى ضبخِ گلي است ٍ لْشهبى : (ػليِ السالم)اهبم ػلي

 .ًيست پس اص اٍ ًخَاّيذ كِ كبس سٌگيي اًجبم دٌّذ

 صى ّب جضئي ًگش ّستٌذ ٍ دلت صيبد سيضثيي : چطن

 ٍ صى ّب ًگبُ ثبص

 صى ّب لَي تش است: صثبى 

 صى ّب لَي تش است: گَش 

 ِصى ّب لَي تش است: حس الهس 

 صى ّب لَي تش است: سٍاى 

 صى ّب لَي تش است: ًيبص ثِ هحجت 

وكتٍ َايي براي زودگي بُتر داضته 
آًگًَِ صًذگي هيكٌيذ كِ دس رّي ّست ًِ دس ٍالؼيت *

ساص استجبط خبًَادُ ّوسش، ساص هغض است ثبيذ سٍي رّي * 

. كبس كشد

اص حَادث صًذگي ّن هيتَاى ثشداضت لطٌگ ٍ ًبصيجب *

داضت 

ثب فكش اضتجبُ هيتَاى صًذگي سا خشاة كشد  * 

 (فكش اضتجبُ)ٍسَاسي ّب ثَي ثْطت سا استطوبم ًويكٌٌذ * 

.  چَى گٌبُ حك الٌبس ثِ گشدًطبى است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  90-10قاوًن : مُارت پىجم 

دُ دسصذ اص صًذگي،آى چيضي است كِ ثشاي هب اتفبق هيبفتذ 

ٍ ًَد دسصذ اص صًذگي سا خَد ضوب ثب ٍاكٌص ّبيتبى ثِ اهَس 

. تؼيي هيكٌيذ

ايي يؼٌي كِ هب فمط ثش دُ دسصذ اص حَادث كٌتشل ًذاسين 

اهب ًَد دسصذ ثِ هب ثستگي داسد ٍ هب تؼييي هيكٌين ثب 

ػكس الؼول ّبيوبى 

اًشطي كِ ثشاي غصِ خَسدى هيگزاسيذ ثشاي ساُ حل 

. ثگزاسيذ

 10/90چىد ريش براي بٍ كاربسته اصل
اگش كسي ػليِ ضوب چيضي گفت هبًغ ًطَيذ اجبصُ ثذّيذ 

. آتص حوالتص خبهَش ضَد

ضوب ًجبيذ اجبصُ دّيذ كِ ًظشات هٌفي سٍي ضوب تأثيش 

ثگزاسد 

يك ػكس الؼول اضتجبُ، هوكي است هٌجش ثِ اص دست دادى 

. يك دٍست، اخشاج ضذى يب ثِ ضذت ػصجي ضذى ضَد

دس استجبط ثب ّوسش ٍ خبًَادُ ّوسش ّشگبُ اتفبق ًگشاى 

كٌٌذُ اي افتبد اًشطي ٍ ٍلتي كِ صشف ًگشاًي هيكٌيذ 

. صشف يك كبس جذيذ كٌيذ

ثِ طَس لطغ ّشكبسي كِ هب اًجبم هيذّين، ثخطيذى، *

صحجت كشدى ٍ يب حتي فكش كشدى، هبًٌذ ثَ ٍ سًگ ّستٌذ، 

اگش هيخَاّين چيضي دسيبفت ... آًْب ثِ سَي هب ثبصهيگشدًذ

كٌين، هيجبيست اٍل يبد ثگيشين كِ ثجخطين هوكي ا ست ثب 

دستبى خبلي اص دًيب ثشٍين اهب للت هب اص ػطك لجشيض خَاّذ 

ثَد ٍ كسبًي كِ ػبضك صًذگي ّستٌذ ًيض ايي احسبس دس 

. للجطبى حك ضذُ است



 

 

ارتباط با خاوًادٌ َمسر : مُارت ضطم
لَاًيي 

پذس ٍ هبدس ّوسشم، پذس ٍ هبدس خَدم ّستٌذ، حك . 1

. ثبلَالذيي احسبًب گشدى هي داسًذ

ثِ خبطش خذا ثبيذ ثِ آًْب احتشام ثگزاسين ًِ ثخبطش اخالق . 2

خَة يب ثذضبى 

ثب دستبي خَدت : ساصّبي ثبلَالذيي احسبًب سا ثطٌبسين. 3

حتي اگش - ّشگًَِ سفتبس كٌٌذ- كوك كي، ٍاجت ػيٌي است

احسبى ّويطِ ٍاجت است اهب اطبػت - اص دًيب سفتِ ثبضٌذ

. هحط الصم ًيست

سفت ٍ آهذ ٍ هذيشيت كي . 4

پذس ٍ هبدس ّوسش سا ثش سٍي سش ٍ چطن : ّوسَّبي ّوسش

. ثبيذ احتشام كشد

پجبم - تٌَع صًذگي- صلِ اسحبم)خَاّش ٍ ثشادس ّوسش 

 (تٌَع- ثبصسگبًي

سفيك ّوسش 

 (ٍظيفِ- ًيبص)ضغل ّوسش

 (ػطك)داخل للت : جبي ّوسش

ثخبطش سفتبس ثذضبى ّوسشم سا اص استجبط ثب آًْب هحشٍم . 5

.. ًكٌن ٍگشًِ 

ًگبّن سا ًسجت ثِ اتفبلبت هثجت كٌن تب صًذگي لزت . 6

. ثخص ضَد

اضتجبّبت خبًَادُ ّوسشم ثِ ّوسشم سثطي ًذاسد پس . 7

. ثخبطش اضتجبّبت آى ّب ثب اٍ دػَا ًكٌن

. پذس ٍ هبدس ّوسش هي ػَض ضذًي ًيستٌذ. 8

ثِ ّوسش ًگَين تَ هثل آى ّب يب طشفذاس آى ّبيي ٍگشًِ . 9

. ايٌگًَِ هي ضَد

:  ساص هْن دس استجبط ثب خبًَادُ ّوسش سا فشاهَش ًكٌيذ

 (دل گٌذُ ثبش)ثي خيبل ثبش 

احتشام ثگزاس 

حشهت سا ثب حفظ حشهت ّب ٍ ضَخي ٍ خَدهبًي ثضى ٍلتي 

 .سشاصيش ضذي

 

 کارگاه مهارتهای زندگی: منبع

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای داوودی نژاد 

استاد حوزه، دانشگاه و مشاور خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

 
، امام رضا (ع)مشهد مقدس، خیابان امام رضا

 84، پ 60 (ع)

 33435655- 33411210:   تلفن
Peyrovan-zahra.com 

Peyrovan.zahra@yahoo.com  
 

 

 

 

 (سالم اهلل عليها)مدرسه علميه پيروان حضرت زهرا 

 شهرستان مشهد

 

مهارت هاي زنذگي  

بخش دوم 
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