مُارتُای زودگی

شزي ظ لزير وگيرد ،درن وىگ ي تتًيوگ د گزين ري

مُارتُاي سودگي تدٍ مجمًعدٍ يي يس تًيودا

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد لشت وشاء ي زیباکىار
مرکس مشايرٌ ي راَىمایی

چگًوٍ با مُارت زودگی کىیم؟

َدا

تا َمٍ تفايت َا شان تپذ زد ي تٍ آوُدا يحتدزي

يعالق م شًد وٍ لگرت ساسياري ي رفتار مثثت ي

يذيردَ .مگل رييتدظ يتتمداع ري تُثدًد مد

وارآمگ ري يفشي ش م دَىگ .ي ه مُارتُدا آمدًنتى

تاشگ ي تٍ ي جاد رفتارَداي حما دت وىىدگٌ ي

َستىگ ي تزيي يفشي ش تًيوا يُاي رييود يتتمداع

پذ زوگٌ ،وسثت تٍ يوسان َاي د گز مىجدز مد

يفزيد آمدًس

ديدٌ مد شدًوگ ي فدزد ري لدادر مد

ساسوگ تا تٍ عًر مًثز تا ممتضيات ي وشمىش َاي
سوگي ريتزي شدًد  .دادييزي مُارتُداي سودگي
مًتة يفشي ش ظزفيت رييوشىانت يشداا

مد

شًد.
 مًتة يرتماء تُگيشت ريين ي پيشگيزي ييليدٍ
يس آسية َاي رييو – يتتماع م يزدوگ.
 تًيوا يُاي رييو يتتماع ري يفشي ش م دَىگ.
 مًتة شىًفا ساسي تًيوا

َاي تالمًٌ يفدزيد

ي يوغثاق تا تغييزيت سوگي م يزدوگ.
دٌ مُارت اصلی از مجمًعٍ مُارتُای زودگی
مرکس مشايرٌ ي راَىمایی حًزٌ معًوت داوشجًیی

 مُااارت دًدآگاااَی :مُددارت نًدآيدداَ ،
تًيوا

شىانت يس وماط ضعف ي لًت نًيستٍ

َا ،وياسَا ،رغثت َدا ي تودً ز ييلدی تيىاودٍ يس
نددًد يسددت تددا حمددًق فددزدي ،يتتمدداع ي

اَمیت یادگیری مُارتُای زودگی

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد لشت وشاء ي زیباکىار

شًد.

 مُارت َمدلیَ :مدگل  ،عىد ي ده ودٍ فدزد
تتًيوگ سوگي د گزين ري حت سماو ودٍ در آن

مسئًليت َاي نًد ري تُتز تشىاسدي  .شدىانت
ًَ ت فزدي ي تمع تٍ فزد ومه م وىگ وٍ
تتًيوگ نًد

ي د گزين ري تُتز تپذ زد ي رييتظ

يتتماع مًثز ي َمگالوٍ يي تا د گدزين تزلدزير
وىگ.
 مُارت برقاراری ارتباام ماً ر :وسدة ي ده
مُارت تٍ ما مد آمدًسد تدزيي درن مًلعيدت
د گزين چگًوٍ تٍ ساىان آودان فعاالودٍ يدً
دَددي ي چگًوددٍ د گددزين ري يس يحسددا

ي

وياسَاي نًد آيداٌ وىدي تدا ضدمه تدٍ دسدت

 مُارت حل مسألٍ :مُدارت حدز مسدئلٍ ي ده

وىگ .فزد ري لادرم ساسد تا مسدائز ري يس يريي

آيردن نًيستٍ َداي ندًد عدزق مماتدز ويدش

ري ي جاد م وىگ وٍ فزد تدا تًتدٍ تدٍ

تجارب مستمي نًد در اتگ ي حت سمداو ودٍ

يحسا

رضا ت وىگ.

تًيوا

تجارب عمل ي تًيومىدگي َداي نَىد ندًد

مشىل يتًد وگيرد ي تودمي ييدزي نا د

تتًيوگ در تُدت حدز مسدئلٍ دا مشدىز لدگ

مغز ويست ،تا ساسياري ي يوعغاق تيشدتز تدٍ

مًتددة مدد شددًد ضددمه تمً ددت ريحيددٍ

تزديشتٍ ي تٍ وتيجٍ مغلدًب دسدت اتدگ .ي ده

سوگي ريسمزٌ تپزديسد.

مشاروت ،رييتظ تيه فزدي مثثت ي مدثثز فدزد

تًيوا

َمچىيه فزد ري لادر م ساسد تا تٍ عًر

تا يوسان َاي د گز ي جاد شدًد .ىد يس ي ده

مثثزتزي مسائز سوگي ري حز وىگ.

 مُارت ريابط بیه فاردی :مُدارت يسدت ودٍ

 مُارت مقابلٍ با َیجان َا :ي ه تًيوا

فدزد ري

لددادر مد سدداسد تددا َيجددان َددا ري در نددًد ي

ي جداد ي يديمدٍ رييتدظ ديسدتاوٍ

 مُارت تفكر اوتقادی :تفىز يوتمادي ا وماديودٍ،

د گزين تشايص ديدٌ ،وحًٌ تأثيز َيجان َا تدز

يست وٍ در سالمت رييو ي يتتماع  ،رييتدظ

تًيوا

تحليز يعالعات ي تجدارب يسدت .تدٍ

رفتار ري تگيوگ ي تتًيوگ ييوىش مىاسث تٍ َيجان

يز ناوًيدي ي لغی رييتظ يتتماع واسدال ،

عىًين مثال چمگر تحت تأثيز شا عات لزير مد

ومش تسيار مُم ديرد.

ييز  ،چمگر تحت تأثيز تثليغات ،رساوٍ َدا ي

 مُارت مقابلٍ با استرس :ي ه مُدارت ،شدامز

تُدت

َاي ماتلف سودگي ي تدأثيز

مًيرد ،تًيوا

 مُارت تصمیم گیاری :ي ده مُدارت تدٍ فدزد
ومه م وىگ تا تٍ وحً مًثزي در مًرد مسائز

ا حزق َاي د گزين لزير م ييدز

لثددًل دده حددزق ددا نثددز ،چمددگر تحميددك ي

شىانت يستز

آوُا تز فزد يست .شىاسا

مىاتی تالمًٌ تدىش سي

سوگي تومي ييزي وما گ .ييدز يفدزيد تتًيوىدگ

تفحص م وىي

فعاالوٍ در مًرد يعمالشان تومي ييزي وما ىگ،

ساسد تا در تزنًرد تا يرسشدُا ،فشدار يدزيٌ ي

تا يعمال يمًضدی ييدزي َداي مىاسدة ندًد،

تًيوة ماتلف يوتااب َا ري تزرسد ي پيامدگ

رساوٍ َاي يزيَ ممايمت وىىگ ي يس آسيثُاي

ري واَش دَگ.

َز يوتااب ري يرس ات وىىگ ،مسدلما در سدغً

واش يس آن در يمان تماوىگ.

تاالتز تُگيشت ريين لزير نًيَىگ يزفت.

ي ه مُارت ،يفزيد ري لادر م

َاي ماتلف وشان دَگ.

 مُارت تفكر دالق :ي ه ودً تفىدز ،تدٍ حدز
مسألٍ ي تومي ييزي َاي مىاسة ومده مد

ي چگًوگ تأثيز آوُا ،فزد ري لادر م ساسد تدا
فشار ي يستز

