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 شرح محور

 خودآگاهی

ها، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته

همدالنه  و مؤثربرای روابط اجتماعی و روابط بین فردی  شرطشیپ معموالًکند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این می

 است.

 همدلی

 کندیمبه فرد کمک  یندارد، درک کند. همدل قرار طیکه در آن شرا یزمان یرا حت گرانید یفرد بتواند زندگ نکهیا یعنی یهمدل

ا بهبود ر یروابط اجتماع یاحترام گذارد. همدل هاآنو به  ردیمتفاوت است، بپذ هاآنبا  یوقت یرا حت گرید یهاانسانتا بتواند 

 .شودیممنجر  گرید یهاانساننسبت به  رنده،یپذ و کنندهتیحما یرفتارها جادیو به ا بخشدیم

 مؤثرارتباط 

و  ازهای، نهاهخواست د،یعقا ت،یو مناسب با فرهنگ، جامعه و موقع یرکالمیغو  یتا بتواند کالم کندیمبه فرد کمک  ییتوانا نیا

 ییکمک و راهنما ی. مهارت تقاضادینما ییدرخواست کمک و راهنما گرانیبتواند از د ازیکند و هنگام ن ابراز خود را یهاجانیه

 .رابطه سالم است کی همم از عوامل ،یدر مواقع ضرور گران،یاز د

روابط بین 

 فردی

روابط  جادیا ییموارد، توانا نیاز ا یکی. کندیمکمک  گرید یهاانسانمثبت و مؤثر فرد با  یفرد نیروابط ب جادیبه ا ییتوانا نیا

 اریسسالم نقش ب یاجتماع روابط منبع مهم کی عنوانبه ،یروابط گرم خانوادگ ،یو اجتماع یدر سالمت روان که ؛دوستانه است

 دارد. یمهم

 یگیرتصمیم

عاالنه در کند. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند ف یریگمیتصمدرباره مسائل  یتا به نحو مؤثرتر کندیمبه فرد کمک  ییتوانا نیا

طوح باالتر در س مسلماًکنند،  یابیهر انتخاب را ارز امدیو پ یکنند. جوانب مختلف انتخاب را بررس یریگمیتصممورد اعمالشان 

 .خواهند گرفت رارق یبهداشت روان

 مسئلهحل 
مانند، باقی ب نشدهحلمسائل مهم زندگی اگر  ی مسائل زندگی را حل کند.مؤثرتر طوربهسازد تا این توانایی فرد را قادر می

 شود.کنند که به فشار جسمی منجر میاسترس روانی ایجاد می

 تفکر خالق

مختلف مسئله  یهاحلراهنوع تفکر،  نی. با استفاده از اکندیممناسب کمک  یهایریگمیتصمو هم به  مسئلهنوع تفکر هم به  نیا

 دابیخود در میتجارب مستق یتا مسائل را از ورا سازدیممهارت، فرد را قادر  نی. اشوندیم یبررس هاآناز  کیهر  یامدهایو پ

 وزمره پردازد.ر یبه زندگ شتریو انعطاف ب یبا سازگار ست،یمطرح ن یخاص یریگمیتصمندارد و  دوجو یکه مشکل یزمان یو حت

تفکر 

 انتقادی

، هازشار باتا در برخورد  سازدیم، نوجوانان را قادر هامهارت نیاطالعات و تجارب است. آموزش ا لیتحل ییتوانا ،یتفکر انتقاد

 از آن در امان بمانند. یناش یهابیآسمقاومت کنند و از  یگروه یهارسانهفشار گروه و 

توانایی 

مقابله با 

 هیجانات

د را بر رفتار بداند و بتوان هاجانیه ریدهد. نحوه تأث صیتشخ گرانیرا در خود و د هاجانیهتا  سازدیمفرد را قادر  ییتوانا نیا

 نیاضطراب درست برخورد نشود، ا یامثل غم و خشم  ،یجانیمختلف نشان دهد. اگر با حاالت ه یهاجانیهبه  یواکنش مناسب

 به دنبال خواهند داشت. یمنف یامدهایسالمت پ یخواهد گذاشت و برا یو روان یبر سالمت جسم یمنف ریتأث جانیه

توانایی 

ه با مقابل

 استرس

آن بر  ریمنابع استرس و نحوه تأث شناسایی. استبر فرد  هاآن ریو تأث یمختلف زندگ یهااسترسشامل شناخت  ییتوانا نیا

 خود فشار و استرس را کاهش دهد. یهایریگموضعتا با اعمال و  سازدیمانسان، فرد را قادر 



 توکل

د و ی قائل نباشتأمر مدخلی چیهبداند و از برای دیگری در  دگاریکه در آن فرد همه امور را مستند به حضرت آفر یتوانمند

 تیآورده است و هر کس به او توکل کند در همه امور او را کفا یبه هست یستیپروردگار او را از عالم ن نکهیکند در ا تأمل

 .کندیم

 صبر

 ی(آورتاب)

 زین و مصائب و ایکه مانع مضطرب شدن شده و او را در بال دهدیمنشان  ینانیکه فرد در آن از خود ثبات نفس و اطم ییتوانا

 .در کارهاست شی. صبر باعث گشاکندیممقاوم  ائددر برابر حوادث و شد

عفو و 

 بخشش

 کهیهنگامر گذشتن د یکس ریعفو کردن و از تقص .را روا داشته است یکه به فرد ظلم یکس یگذشتن از گناه و کوتاه ییتوانا

 فرد قدرت و اراده بر انتقام آن را دارد.

 

 

 

 


