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مهارت خود آگاهی  



همدلیمهارت 

مهارت همدلی یعنی فرد بتواندد ووافدش صد      
تدی  دیگر را درک کرده و نسبت به آن واکنش مثب

در این مهدارت فدرد مدی آمدوزد کده      . نشان دهد
چگونه احساسات افراد را در صرایط م تلش درک
بط کند، تفاوت های فردی را بپذیرد و همچنین روا

. بین فردی خود با افدراد م تلدش را بهبدود دهدد    
مهارت همدلی کردن در مدارس جهت ارتباط بهتر 
ار دانش آموزان با یکدیگر و معلمان اهمیدت بسدی  

زیادی دارد و همه دانش آموزان با یدادگیری ایدن   
مهارت می توانند خودصان را به جای همکالسدی  

اخددتال ت خددود گذاصددته و صددرایط او از جملدده
را بهتدر درک  جسمانی، روانی، ظاهری و رفتداری 

در در نتیجه فضای بسدیار گدرو و یدمیمی   . کنند
هدف. کالس ها بین دانش آموزان به وجود می آید

از این مهارت این است که دانش آمدوزان بدا همده    
برقرار تفاوت هایی که دارند با یکدیگر ارتباط گرو

.کند



ارتباط موثرمهارت 

ات، مهااارت برااارارت ارتمااا  مااونر بااه م اااات اباارا  احساساا
نظرهااااااات  ااااااردت ص نتا هااااااا بااااااه  ااااااورت  الماااااا  ص   ر الماااااا 

در ایاام مهااارت دامااا آمااو ا  یاااد ماا    رناا    ونااه. اساا 
بااااه  ااااورت واااابت  ص مااااونرت بااااا ه کال اااا   هااااا ص م ل ااااا  

ع ه چاااااا   یااااااد مااااا    رنااااا  ناااااو . خاااااود ارتماااااا  براااااارار  ااااااا 
ت  فتااااار ص یااااا نو اااااتارت  ااااه باااااه  ااااار ماااا  برنااااا  ا   ااااه ال اااااو 

.خاص   پ رصت  ا 



روابط فردیمهارت 

بداط  دانش آموزان باید بتوانند با یکددیگر ارت 
ت اهمی. برقرار کرده و این روابط را حفظ کنند
چرا که. آموزش این مهارت ها بسیار زیاد است

دی اگر دانش آموز نتواند سطح روابط بین فدر 
خود را گسترش دهدد بده فدردی افسدرده و     

.تبدیل خواهد صدعمنزوی در اجتما



تصمیم گیریمهارت 

ت تصااااا ت    ااااار مهاااااارت  نااااا گ یکااااا  ا  مه تاااااریم مهاااااارت هاااااات 

ف  اارا  اه نااوع تصا ت اا   ااه ا اراد در  اارای  م تلاا. اسا 
ا  . دمااا    رنااا ، تاااان ر دساااتار  یاااادت در  نااا گ  آ  هاااا مااا   ااا ار 

ایاااااام رص آ ااااااااا  دامااااااا آمااااااو ا  بااااااا انااااااواع تصاااااا ت    اااااارت ص 
ایاام در . تااان رات مت اا  ص مافاا  آ  اه تاا  دسااتار  یااادت دارد

  اارت ا  صاا ت  تتهااامهااارت دامااا آمااو ا  بااا انااواع رص  
ج لااااااااااه تصاااااااااا ت    اااااااااارت احسا اااااااااا  ، ا اااااااااا رارت، اجتاااااااااااا  ، 

دیاصا نش  ، م ت انه، ما ق  ص   ره آ اا م   ون  ص 
را م    رن  در مواجهه با تص ت ات م تلاف  اه ااا اماا 

 اااارت المتااااه در ایاااام مهااااارت بم ااااتر باااار تصاااا ت   . انجااااان دهااااا 

.ما ق  تا ت  م   ود



حل مساله  مهارت 

قیقی منظور از این مهارت این است که فرد بتوانند تعریش د
ر فرد اگ. از مشکلی که با آن رو به رو هستند، داصته باصند

بتواند مشکل خود را صناسایی و راه حدل هدای موجدود را    
ندد  بررسی کند، می تواند راه حل مناسب را برگزیده و فرای

در نتیجده ددددده و اردطرا     . حل مسئله را ارزیابی کند
دانش آموزان در هدر مقطدس سدنی بدا     . کاهش پیدا می کند

امدا  . مشکالت م تلفی در مدرسه و خارج از آن مواجهندد 
توانایی حل این مشکالت را ندارند اما اگدر ایدن مهدارت را    
ف بیاموزند و بدون هیچ مشکلی موانس سر راه خود را برفدر 

.کنندمی 



تفکر خالقمهارت 

در این مهارت افراد یاد می گیرندد صدیوه معمدو     
تفکددر خددود را ت ییددر داده، بدده روش متفدداوتی   

ر ، از تجربه های متعدارف خدویش فراتد   ندیشندابی
رفته و راه حل هایی را خلق  کنند که ویژه خودصان

فته در مدرسه ای که تفکر خالقانه نادیده گر. است
صود، دانش آموزان به هیچ ونوان رصدد و توسدعه   

.داصتپیدا ن واهند 



مقابله با استرسمهارت 

آموزش مهارت مقابله بدا اسدترس یکدی از مهدم تدرین      
مهارت های زندگی است که باید در مدارس آموزش داده 

ارها در این مهارت افراد یاد می گیرند چگونه با فش. صود
و تنش های ناصی از زندگی روزمدره و همچندین سدایر    

در م صویا اینکه دانش آموزان. استرس ها کنار بیایند
از فو  دوران تحصیلی با فشارهای زیادی از جمله ترس
.. .معلم، ارطرا  امتحان، تحقیر توسط همکالسی هدا و  

بنابراین وجود ایدن آمدوزش در مددارس    . مواجه هستند
ررورت بسیار زیادی دارد تدا داندش آمدوزان بتوانندد     
و ووامل استرس زا را در مدرسه پیش بیندی، صناسدایی  

. پیشگیری کنند
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