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:دومسر فصل مباحث جلسه 

خود آگاهی

خویشتن پنداری

موانع خودآگاهی

ابعاد خود

ويژگيهاي افراد خودآگاه



خود آگاهی

 از مهارت هاي زندگیست كه عبارت است از شنناخت یكي

از فهنم حنحیحي دقیق و درست از خود، به نحنوي كنه 

، هیجانهننا، اندیشننه هننانگننره هننا، آرا، عقاینند، 

، مهارتهننا و كاسننتي های ننان، داشننته توانننایي هننا

.باشیم

 مي توان گفت كنه خودآگناهي یعنني نگاهي دیگراز ،

آموختن روه هاي منطقي براي اع ال كنش و واكننش در 

هاي متفاوت موقعیت 

 از انتخابهاي است، » خودآگاهي«سر آغاز هر انتخابي

تنا ...( خنوردن، خریندغذا )ساده و روز مره گرفته 

شنلل، جهنان بینني، ننوع )پیچیندهانتخابهاي سخت و 

...(.ه سر

 آنجا كه زندگي بدون انتخاب معني ندارد، زنندگي از

.نیز غیر م كن به نظر مي آید » خودآگاهي«بدون 

 پننا انتخابهنناي بننزرن و سرنوشننت سنناز، نیازمننند

خودآگاهي دقیق تر است كه اگر درآن مناهر نباشنیم، 



و احسناس ( مشاهده ي وضع موجود )خودآگاهي به عینیت بیني

نیاز براي تلییر اوضاع موجود و تبندیل آن بنه جایگناهي 

. انساني نیاز دارد

 ضعف در خودآگاهي با بسیاري از بی اري هنا و آسنیه هناي

.رواني  اجت اعي ه راه است

 مهم است كه انسان در انتخابهاي زنندگیاه، شنناخت بسیار

.باشدداشته ابعاد آن ع یقي از خود با ت امي 

 اندازه دربارهي خودمان، استعدادها و عالیق ان بیشنتر هر

بدانیم، بهتر مي تواینم به فعالیتهایي روي آوریم كه با 

.ما سازگارترند تیپ شخصیتي 

خود آگاهی



خویشتن پنداری



خویشتن پنداری



موانع خودآگاهی

 منن چننین بنوده امه یشه این طور « باورهاي غلط مانند برخي ،

اقبال من چنین بخت و هستم، دست خودم نیست، ذات من اینطور است، 

مانع شناخت خود است و ذهنیت تلییر ناپذیري را تقویت » .....بود

و حتني بنه . خواهند بنودو پیشرفت و توجیه مي كند و مانع رشد 

.میكند » درماندگي آموخته شده«نوعي، ما را دچار 

 هستند كه از خودآگناهي واقعني برخوردارنندافراد موفق كساني .

آنها خود را به خوبي بنا مسنا ل و مشنكالت زنندگي انطبنا  مني 

عقیده هستند، چه » كه«خود را میشناسند و میدانند، ه چنین .دهند

در زنندگي چه نقشي دارند، از چه استعدادهایي برخوردارند و اي 

.ایفا میكنند 

 میتوانیم موفق باشیم، درحورتیكه بنه نیروهناي درونني خنود ما

اعت اد داشنته پیببریم و به تواناییهاي نهفته در خود اشراف و 

. باشیم



ابعاد خود

خود فيزيكي) الف

خود واقعي) ب

خود اجتماعي)ج

خود آرماني) د

معنويخود (ه

جنسيتيخود ) و

خود تاريك) ز



فيزيكيخود 



واقعيخود 



خود اجتماعي)ج



خود آرماني) د



خود معنوي



خود جنسيتي) و



خود تاريك) ز



ويژگيهاي افراد خودآگاه

 هستندبراي خود ارزش قائل.

انتقاد پذيرند.

 ارزشها و اعتقاداتشان آگاهي كامل دارند و از آن دفاع ميكنند به

 دارندخشنودي و رضايت خاطر احساس.

 مقابل فشار و ضربههاي رواني و اجتماعي مقاومت بيشتري را از در

.ميدهندخود نشان 

 را سرزنش و تحقير نميكنند، بلكه با آنها در كمال احترام ديگران

.ميكنندبرخورد 

 هستندمثبت انديش اغلب.

 دارندهمكاري و مشاركت باالتري روحيهي.

 ميكنندمشورت با افراد متخصص استقبال از.

 ضعف و قوت خود را به خوبي ميشناسند نقاط.
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:سوم سر فصل مباحث جلسه 

مقدمه ای بر حل مسئله و تص یم گیري

 مداخله براي حل مسئله

انواع رویارویي با مسئله

 مقابله هیجان مدار

 مقابله مسئله مدار

 ویژگي هاي افراد فاقد توان حل مسئله

 حل مسئله مراحل

 مهم در انتخاب هدف خصوحیات

 و بازبیني راه حل ها اجرا



مقدمه ای بر حل مسئله و تص یم گیري



مداخله براي حل مسئله 



انواع رویارویي با مسئله



مقابله هیجان مدار 



مقابله مسئله مدار 



ویژگي هاي افراد فاقد توان حل 

مسئله 



مراحل حل مسئله 



مراحل حل مسئله 



مراحل حل مسئله 



:پا مراحل حل مسئله عبارت است از

مراحل حل مسئله 



خصوحیات مهم در انتخاب هدف 



اجرا و بازبیني راه حل ها 
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حیطه کارکرد هوه هیجانی



















هوه هیجانی وموفقیت تحصیلی
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