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اساحسدربناییزیرومهمنقشیداریمخودازماکهشناختیچگونگی•
فرداندتومیخودآگاهیتواناییتقویت،بنابراین.داردزندگیازرضایت

نیزعلتهمینبهودهدیاریآنهاحلومشکالتبامقابلهجهتدررا
آگاهیوشناختتواناییخودآگاهی.استبرخوردارخاصیاهمیتاز

شرطپیشیکاینواستخویشدرونقوتوضعفنقاطازانسان
.استفردیبینهمدالنهاجتماعیروابطایجادبرایضروری

......معدم رضایت از خود نوعی هشدار به این است که نیازمند تغییر هستی



خودآگاهی چیست؟

و زمانی حاصل می شود که ما تصویری روشن از . خودآگاهی ادراک وشناختی است که فرد از خویش دارد 
در پاسخ یکی از متخصصین روانکاوی".خصوصیات،ارزشها ،نگرشها ،عالئق و نیازهای خویش داشته باشیم

لیرغم ع)صرف اینکه همیشه این مساله به عنوان یک موضوع امکان پذیر : گویدبه این سوال قدیمی می
نهان ، برخی از قسمتهای تشکیل دهنده ما پمسلما. مطرح شده است، مایه دلگرمی است( مشکالت آن

به هر حال، آیا بهتر است رودررو، و با. است، و البته خود ما هم دوست نداریم به آنها اعتراف کنیم
با و ای از دروغهای کوچک زیاخالقی خوش به آنها نگاه کنید؟ یا اینکه واقعیت وجود خویش را پشت پرده

کند و این تکراری پنهان سازید؟ به خویشتن بقبوالنید که چنین ظاهرسازی، فقط توهمی در شما ایجاد می
ه گاهی شوید، بلکرا بپذیرید که برای اطرافیان، نزدیکان و خانواده خود، همیشه یک فرشته محسوب نمی

.  تاین واقعیت، چاشنی زندگی شما، و تاکیدی بر شخصیت شماس. کنیداوقات، کمی هم دیو جلوه می
آلیستی یدهخودشیفتگی ااز بررسی دقیق نقاط ضعف خویش نترسید و خود را با لذت بردن از یک، بنابراین

".از شخصیت خویش ارضا نکنید



يك  –1
ز يك  خود دارد گفته م  شود: خود في 

ز   . به تصوري كه هر كس از ظاهر في 
 هستيم؟ يا آيا از مشخصه هاي ظاهري خود راضز

احساس خوب   نداريم؟
..( چهره، چاق و الغر بودن، قد و تناسب اندام و )مشخصه هاي ظاهري مانند 

  است كه هر كس از هويت جنس  :خود جنس  –2
. و تمايالت جنس  خود دارد( مرد يا زن بودن)تصور يا برداشت 

.  به تصوري كه فرد از جايگاه اجتماع  خود دارد اطالق م  شود: خود اجتماع  –3

؟ پايگاه اجتماع  ديگران ما را چگونه م  بينند؟ چگونه در گروهها ظاهر م  شويم؟ چه نقش هاب   بايد در اجتماع داشته باشيم
  يا فردي با نفوذ هستيم؟ ديگران با ما چگونه هستند؟ ما با ديگران چگون

...  ه هستيم ؟ و آيا ما چگونه است؟ آيا كمرو و خجالت 
  و باورهاي مذهت   او معنا م  بخشد: خود معنوي–4

 
 به زندگ

ً
 . تصور شخص از اعتقاداتش است كه معموال

ً
وي مثل آيا به ني 

  پس از مرگ معتقد هستيم ؟ آيا 
 

...  ماوراي طبيعت اعتقاد داريم؟ آيا مذهت   هستيم ؟ آيا به زندگ
نده ارسار ماست:خود تاريك –5  انرژي. جنبه خاض  از خود است كه در برگي 

ً
زيادي چون دوست نداريم فاش شود معموال

.  براي نگهداريش مرصف م  كنيم
6–  

ز
  از ماست كه م  خواهيم به آن برسيم:خود آرماب

ييم؟ با نگاه به به نظرم  آگونهدائم در اين فكر هستيم كه چ. آن بخس 

  ديگران، خوامان را با آن ها مقايسه م  كنيم ، سپس در ذهن خويش تصويري از خود م  سازيم كه دوست داري
 

م آن زندگ
  م  گويند

ز
. باشيم، به آن خود آرماب

  ترين بخش وجود ماست كه آن را به خوب   م  شناسيم ول  افراد محدودي از آن آگاه هستند: خود واقع  –7
ز
ممكن . دروب

شان را به ما از بشناسند ،ممکن است عالقهاست آن را از ديگران پنهان كنيم، چون نگرانيم از اين كه اگر ديگران خود واقع  ما را 
.دست بدهند

انواع آگاهی از خود



ويژگي هاي افراد خود آگاه

.  برای خود ارزش قائل هستند-

.  از روحیه ی انتقاد پذیری برخوردارند-

.  به ارزش ها و اعتقاداتشان آگاهی کامل دارند و از آن دفاع می کنند-

.  احساس خشنودی و رضایت خاطر زیادی دارند-

.  در مقابل فشار و ضربه های روانی و اجتماعی مقاومت بیشتری را از خود نشان می دهند-

.  کنندبه دنبال سرزنش و یا تحقیر دیگران نیستند، بلکه با دیگران در کمال احترام برخورد می-

.  اغلب از اندیشه ی مثبت نگری برخوردارند-

.  روحیه همکاری و مشارکت باالتری دارند-

.  از مشورت با افراد متخصص استقبال می کنند-



معلوم
همه آگاه

کور
خود ناآگاه-دیگران آگاه

خصوصی
دیگران ناآگاه خود آگاه

تاریک
همه ناآگاه



(خود فیزیکی)تمرین های کسب خودآگاهی

از ویزگیهای جسمی خودتان که حتی از نظر دیگران قابل . خودتان را در آیینه نگاه کنید✓

تشخیص است بنویسید؟

ابل تغییر به این ویژگیها فکر کنید و مشخص کنید که کدامیک از آنها قابل تغییر، تاحدودی ق✓

و یا قابل تغییر نیستند؟

اد به موقعیت زیر فکر کنید مرجان از چهره خود راضی نیست چه افکارناکارامدی در مرجان ایج✓

می شود؟

این افکار چه تاثیری بر احساسات و رفتارهای او دارد؟✓

چگونه می تواند با این افکار مقابله کند؟✓



(خود اجتماعی و آرمانی)تمرین های کسب خودآگاهی

کدام یک از شخصیتها و افراد معروف عالقمندید؟از نظر شما آنها دارای چه ویزگیهایی به -1

هستند که به آنها عالقمندید؟

ویزگیهای مثبت ،منفی شما از نظر آنها چیست آیا,درباره شما چیست؟(دوستانتان)نظردیگران-2

مواردی بوده که از آنها اطالع نداشتید؟




