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:افراد خود آگاه

خصوصيات مثبت و توانايي و استعدادهاي خود را م . ي 1
.شناسند و به آنها افتخارمي كنند

خصوصيات منفي و نقاط ضعف خود را م ي شناس ند  . 2

.مي پذيرند و در جهت اصالح آنها تالش مي كنند

موفقيتها و شكستهاي خود را مي شناسند  به موف. قي ت 3
ي هايشان افتخار مي كنند و از شكست هايشان درس م

.گريند

امکانات و محدوديت های محيطی خود را می شناسد. 4 .

آرزوها  اهداف  نيازها  ت رس ه ا و اناجاره ای خ ود را . 5

.می شناسند

به افکار  احساسات و رفتار جاری خود آگاهی دارند. 6.



نقاط قوت 
و ضعف

پيشرفت ها و  
ها  ناكامي 

گفتگوهای دروني

ویژگي های  
جسماني

چگونگي عملکرد 
و نقش خود در گروهها

آگاهی بر

خودارزیابي صحيح

ویژگي های 
رفتاری

اجزاء خودآگاهی

هيجانيویژگي های 



حیطه های ویژگی های انسان
(ابعاد خودآگاهی)

جسامنی . (ظاهری و داخلی)1

روانی. 2

 باورها  ارزشها  نگرش ها  خودپنداره  توانایی های ذهنی و )شناختها
)....

احساسات و هیجانات

 (ویژگی ها  عادت ها و خصلت ها)رفتار

اجتامعی . ....(نقش ها  حریم شخصی  فشار گروه  مهارتهای اجتامعی و)3

معنوی. 4





















فوايدخودآگاهي
:مهارت خودآگاهي به شام كمك مي كندتابتوانيد

ناتواين احساسات خودراشناسايي كنيد ازآنهاآگاه شده واين احساسات راكنرتل كنيد-1
ديگران وبخصوص دركنرتل احساسات مي تواندبه باهكاري اعتياد خشونت درگريي با

.باكودكان ونوجوانان بيانجامد
برنقاط ضعف ونقاط قوت خود آگاه شده وباتكيه برنقاط قوت نقاط ضعف -2

آگاهي ازنقاط ضعف باعث مي شودكه فردبااستفاده ازاين آگاهي.هيددخودراكاهش 
.بتواندتسلط بيشرتي برخودداشته باشد

اخت باشن.ازنيازهاي خودآگاه شويدوازمسريهاي سامل به رفع نيازهاي خودبپردازيد-3
.بيابيدنيازهاي خودمي توانيدراه وروش بهرتي براي مقابله بانيازهاي خود



اهداف به اين ترتيب ازدنبال كردن.اهداف واقع بينانه اي براي زندگي خودتعيني كنيد-4
اعث تنظيم اهداف غريواقع بينانه ب.بسيارايده آل تخييل وكامل گرايانه دوري گاينيد

.باهكاري ناكامي خشم وخشونت خودكيش يب بندوباري ونظايرآن مي شود
به اين.يدازمالك هاي ارزشمندي خويش آگاه شده وارزش خودرادرزندگي بيابيدنبتوا-5

گي ترتيب ازدنبال كردن ارزشهاي كاذب خودداري منوده وبارضايت وآرامش بيشرتي زند 
.خودراطي كنيد

هويت سامل دست يايب وكسب يك. فرآيندهويت يايب خودرابه طورساملي به انجام برسانيد-6
.شودباعث مي شودزندگي بارگسايل برپايه هاي قوي ومحكمي بنا



پنجره جوهری چیست؟
  دو فرد به نام های جوزف الفت و ۱۹۹۵در سال 

. هری اینگهام  مدل پنجره جوهری را ارائه کردند
این مدل  نام خود را از اول اسم های این دو فرد 

اده مدل پنجره جوهری  یک اباار س. گرفته است
و مفید برای به تصویر کشیدن و تقویت 

.  خودآگاهی  است

.  تجوهری  از چهار بخش تشکیل شده اسپنجره 
میاان اندازه این چهار بخش  با توجه  به 

ه در اینجا ب. تغییر استخودآگاهی افراد قابل 
:بررسی چهار بخش پنجره جوهری می پردازیم







کور ناحیه  : بخش دومBlind Area

ود بخش دوم  درباره اطالعات و ویژگی هایی است که دیگران از آن خرب دارد  اما برای خ

.فرد ناشناخته است

ش از طریق جست وجو و درخواست دریافت بازخورد  هدف باید کاهش این ناحیه و افاای

از . نیستناحیه کور  یک فضای موثر یا کارآمد برای افراد. ناحیه آشکار یا بخش اول باشد

همه ما . این ناحیه می توان به عنوان ناحیه  ناآگاهی و بی خربی از خود اشاره کرد

شام برای مثال ممکن است دیگران. جنبه های شخصیتی داریم که از آن ها ناآگاه هستیم

.ته باشیدرا فرد کوشا و سخت کوشی بدانند  در صورتی که خودتان چنین طرز فکری نداش





پنهان ناحیه  : بخش سومHidden Area

ا شناخته بخش سوم که ناحیه  پنهان یا پوشیده نام دارد  شامل ویژگی ها و اطالعاتی است که برای خود م
رقرار کردید زمانی که با دیگران ارتباط بیشرتی ب. شده است  اما این اطالعات را از دیگران پنهان می کنیم

را درباره و اعتامد بیشرتی بین شام شکل گرفت  می توانید از طریق خود افشایی  اطالعات بیشرتی
.خودتان با آن ها در میان بگذارید

ناحیه  پنهان می تواند همچنین شامل حساسیت ها  نیت های پنهانی  رازها و هر چیای باشد که شام
.می کنیددرباره خودتان می دانید اما آن ها را از دیگران پنهان 

ن امر باید هدف از ای. طالعات و احساس پنهان باید از طریق فرایند افشاسازی به ناحیه باز منتقل شوند
م و به زمانی که ما درباره خودمان با دیگران صحبت می کنی. افشای اطالعات و احساسات مرتبط باشد

بب آن ها اطالعات می دهیم  ناحیه پنهامنان را کاهش داده و ناحیه باز را افاایش می دهیم؛ که این امر س
  سو کاهش ناحیه پنهان همچنین احتامل گیج شدن. و موثرتر می شودبهرت   تفاهم و اعتامدادراک و 

نند  از افراد از ترس اینکه دیگران آن ها را قضاوت کبسیاری . می دهدتفاهم و ارتباط ضعیف را کاهش 
تقل اگر این اطالعات به بخش آشکار من. اطالعات و احساسات پنهانشان را از دیگران مخفی می کنند

و به اینکه چه مقدار از اطالعات افشا شوند. صمیمیت می شودشود  باعث افاایش تفاهم دو طرفه  و 
متایل و توانایی بعضی افراد برای افشاسازی. چه کسانی گفته شود  به متایل و صالحدید فرد بستگی دارد

ی می کنید شام باید افشاسازی اطالعات درباره خودتان را تا جایی که شخصا احساس راحت. بیشرتی دارند
.انجام دهید





ناحیه  ناشناخته : بخش چهارمUnknown Area

 ناحیه  ناشناخته  شامل اطالعات  احساسات  توانایی های نهفته  استعدادها و
ر این امو . تجربه هایی است که هم برای خودتان هم برای دیگران ناشناخته است

ناشناخته انواع مختلفی دارد و می تواند شامل احساسات  رفتارها  توانایی ها و
یت نگرش های مثبت و مفید باشد  یا می تواند شامل جنبه های عمیق تری از شخص

.فرد شود و به میاان مختلفی بر رفتار فرد تاثیر بگذارد

ناخته ی معموال افراد جوان تر و افرادی که تجربه و خودباوری کمرتی دارند  ناحیه ناش
.بارگ تری دارند

 می کنیمدر ادامه به منونه هایی از عوامل ناشناخته اشاره:

دتوانایی که به دلیل نبود فرصت  اعتامد یا آموزش  دست کم گرفته  شده ان•

استعداد یا توانایی ذاتی که فرد منی داند از آن برخوردار است•

احساس ترس یا نفرت که فرد از وجود آن در خود خرب ندارد•

بیامری ناشناخته•

احساسات ناخودآگاه یا رسکوب شده•

رفتار یا حالت رشطی از دوران کودکی•





چگونه خودمان را بهرت بشناسیم؟

اره یک روش برای شناخت بهرت خود این است که از دیگران بخواهید هر چیای که درب
تان سپس چیاهایی که آن ها گفتند را با آنچه خود. شام می دانند را به شام می گویند

آن از این طریق متوجه ویژگی هایی که دیگران از.  درباره خود می دانید تطبیق دهید
نید شام باید سعی ک. مطلع بودند اما خودتان از آن ها اطالع نداشتید باخرب می شوید

کار  جنبه های تاریک و ناشناخته ی خود را کشف کرده و از نقاط قوت  نقاط ضعف  اف
.باورها و ارزش های خود باخرب شوید

.  دجوهری  یک مدل کاربردی و مفید است که به شام در خودآگاهی کمک می کنپنجره 
و دیگران به کمک این مدل می توانید رابطه صمیامنه تر و اعتامد بیشرتی بین خودتان

.همچنین می توانید از توانایی های ناشناخته ی خود مطلع شوید. برقرار کنید



با سپاس از توجه شما


