


به نام آن که جان را فکرت آموخت

؟من کیستم:موضوع

آقای مشاور:نام استاد

حسنی دنیادوست :گرد آ ورنده



:هویت فردی چیست

هویت فردی عبارت است 

مجموعه ای از ویژگی :از

های جسمانی، عاطفی، 

اعتقادی،اخالقی و عقالنی 

یک فرد که موجب تفاوت او 

.با دیگران می شود



خود آگاهی چیست؟

شناخت :خود آگاهی یعنی

ما،از خصوصیات ظاهری، 

افکار،باورها، ارزش ها، 

عواطف، نقاط قوت و ضعف 

خواسته ها عالیق،ترس ها و یا 

نفرت های ما از چیزهای 

.مختلف



بسیاری از ما واقعا خودمان را نمیشناسیم و از عالیق و 

نکات قوت و ضعف خود را . یا استعداد خود بی خبریم

باور ها و اعتقادات ما ممکن است با باور . نمیشناسیم

هر یک از . های دیگران مشترک باشد و یا متفاوت باشد

ما ممکن است چیزهایی را دوست داشته باشیم یا از 

همه ما نیاز داریم که خیلی چیز ها .چیزهایی متنفر باشیم

.را درمورد خود بدانیم



عوامل موثر در رشد خود آگاهی 

پذیرش خود .1

مسئولیت پذیری .3

پذیرش دیگران.2



:پذیرش خود
یعنی خودمان را با تمام ویژگی هایی که 

ات داریم،قبول کنیم،بپذیریم که گاهی اوق

گاهی از عهده انجام کاری .اشتباه میکنیم

گاهی نمیتوانیم آن گونه .بر نمی آییم

باشیم که خودمان یا دیگران را راضی 

بنابراین، نباید با سرزنش .نگهداریم

کردن خود در این گونه موارد،از 

خودمان انتظار بیش از حد داشته باشیم 

.و دچار نومیدی شویم



:پذیرش دیگران

عالوه بر پذیرفتن خود، دیگران را نیز 

همان گونه که هستند، بپذیریم و دوست 

و به یاد داشته باشیم هیچ د. داشته باشیم

نفری در دنیا وجود ندارد که کامال مانند 

یکدیگر باشند و خصوصیات یکسان 

. داشته باشند



:مسئولیت پذیری
انسان هایی که از خود آگاهی 

برخوردارند، در قبال خود و 

ند و از قبول ((مسئولیت پذیر))دیگران

مسئولیت.مسئولیت، شانه خالی نمی کنند

ها فرصتی هستند که نیروهای جسمی، 

روانی و اجتماعی شما را به چالش بر می 

انگیزانند؛قدرت های خالقه شما را به 

حرکت 



موانع خود آگاهی چیست؟



:غرور و تکبر.1

گاهی اوقات برخی ویژگی ها باعث می شوند 
فرد نتواند به خوبی در راه رسیدن به خود 

یکی از .آگاهی و شناخت صحیح خود گام بردارد
غرور با اعتماد .است《غرور و تکبر 》این ویژگی ها

اعتماد به نفس یعنی . به نفس متفاوت است
پذیرفتن خود آگاهی بر مبنای صفات،فضایل و 

شایستگی های واقعی که در انسان وجود 
.دارند،شکل میگیرد



در حالی که 
غرور بر اساس 

صفات و 
ویژگی های 

تخیلی و 
غیرواقعی شکل 

.گرفته است



:توقعات و انتظارات بیش از حد.2

توقعات و انتظارات بیش از حد نیز فرد را از 

در واقع این . رسیدن به خود آگاهی باز می دارد

توقعات از خود ایده آل فرد، ناشی می شوند و 

از بعضی. متناسب با ویژگی های واقعی او نیستند

.افراد خود را خیلی قبول دارند



همه چیز خواهی .3
همه چیز خواهی و خواستن همه در نهایت مطلوبیت، 

انسان همه . یکی دیگر از موانع رشد خود آگاهی است

چیز خواه، چون همواره سعی در رسیدن به همه چیز 

را دارد، هیچ گاه رضایت کافی از خودش نخواهد 

داشت و این افکار موجب اخالل در موفقیت وی می 

. گردند

. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست



ممنونم که وقت ارزشمندتان را در اختیار من گذاشته 

اید


