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خود

مفهوم خود

               نمونه ی ١ــ١
حسن در معرفی و توصيف خود می گويد: «من ١٦ سال دارم و دبيرستانی ام. قد من نسبت به 
هم ساالنم کمی بلندتر است. به درس عالقه مندم، مطالعه ی غير درسی (آزاد) هم دارم و چند دوست 
صميمی دارم. درکل، روابط اجتماعی و خانوادگی خوبی دارم، البته گاهی ممکن است با برخی از 

دوستانم بگو و مگويی کنم ولی خيلی دامنه دار نيست و گاهی هم غمگين می شوم.»
سؤال: آيا حسن توانسته است تصويری از خود را ارائه دهد که برای ما قابل شناسايی باشد؟ 

اگر شما جای او بوديد، به چه موارد ديگری اشاره می کرديد؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
......…………………………………………………………………………………

فّعالّيت ١ــ١
نامه ای برای دوستی که هرگز او را نديده ای، بنويس و خودت را برای او توصيف کن.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

خ ف

درس اّول

فصل اّول
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
.............……………………………………………………………

در اين نامه، شما به چه مواردی برای معّرفی  خود توّجه کرده ايد؟ کدام يک از 
اين موارد بيش تر معّرف شماست؟

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………

از  عبارت  «خود»  که  آموختيد  گرفته،  انجام  فّعالّيت  و  نمونه  به  توّجه  با  گرفتيم:  فرا  آن چه 
مجموعه ای از ويژگی های جسمانی، روانی، افکار و عواطف است که موجب آگاهی فرد از موجودّيت 

خود و تمايزش از ديگری می شود.
جمع بندی: من می توانم خود را به اين صورت معرفی کنم:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
......…………………………………………………………………………………

انواع خود
خود بدنی ــ هوّيت خود ــ عّزت نفس ــ گسترش خود

               نمونه ی ٢ــ١
فرض کنيد شما برای حضور و شرکت در امتحانی با مشکل مواجه شده ايد. ترديدی نيست که 
در اين شرايط از دل شوره ی خود، آگاهی داريد. شکست يا موفقّيت در آزمون می تواند برای خانواده ی 
بر  هم  امتحان،  اين  نتيجه ی  می آورد.  ارزش  احساس  و  غرور  شما  برای  آزمون  اين  باشد؛  مهم  شما 

گذشته و هم بر آينده ی شما، تأثير خواهد داشت.
سؤال: اين نمونه، چهار جنبه از «خود» را برای شما معرفی می کند. با کمک دبير، زير مواردی 
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می کند؟  توصيف  بهتر  را  شما  موارد  اين  از  يک  کدام  بکشيد.  خط  می کند،  توصيف  را  «خود»  که 
چرا؟

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ٢ــ١
با توّجه به نمونه های ذکر شده برای هر يک از تصاوير، نام مناسبی انتخاب کنيد.
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آن چه فرا گرفتيم: «خود» انواعی دارد؛ مانند:
بدن،  اندازه ی  اندام،  بدن،  اسکلت  شامل  که  است  جسمانی  ويژگی های  کلّيه ی  بدنی:  خود 
خود  بدنی می شود (توّجه کنيد که تأکيد بر هر کدام  از اين جنبه ها، می تواند در ارتباط با انواع  ديگر 

خود باشد).
هّويت خود: کليت و يک پارچگی فرد که او را به صورت خاص، از ديگران متمايز می کند. 
به عبارت ديگر، با اين که فرد در حال تغيير مداوم و مستمر است اّما يک پارچگی و کليت او به عنوان 

فرد متمايز برای او قابل درک و تشخيص است.
عّزت نفس: يا خود ارزشمندی واژه ای است که به يکتايی و فرديت شخص اشاره دارد. از 

سوی ديگر در اين جا فرد با مسئله ی قضاوت درگير می شود.
گسترش خود: وقتی کودک به تشخيص اشيا و افرادی که بخشی از دنيای او هستند و يا به وی 
تعلق دارند نائل می شود مثًال می گويد عروسک من، ماشين من، مامان من و … اين ويژگی  در حدود 

٤  سالگی در کودک ظاهر می شود.
جمع بندی: با توّجه به نمونه ها و فّعالّيت های انجام گرفته، به اين نتيجه رسيديد که من می توانم 

خود را به صورت های مختلف معّرفی کنم. اين موارد عبارت اند از:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 ....……………………………………………………………



٥

خود پنداره
               نمونه ی ٣ــ١

 ١٦٧ قدم  و  گرم  کيلو   ٥٠ وزنم  دبيرستانم.  اّول  کالس  و  دارم  سال   ١٥ است؛  پرستو  من  نام 
سانتی متر است. پوست من روشن و رنگ موهايم مشکی است؛ فرزند دوم خانواده ام و مّليتم ايرانی 

است.
سؤال: در اين نمونه ، تصويری که فرد از خود ارائه می دهد، آيا با تصويری که ديگران از او 

ارائه می دهند، يکی است؟ اگر نه، چرا؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
...........……………………………………………………………………………

فعاليت ٣ــ١
با توّجه به نمونه ی زير جمالت بعدی را تکميل کنيد.

ــ قد من ١٧٠ سانتی متر است.
ــ پوست من ……………………………………………
ــ درس من ……………………………………………
ــ خّط من ……………………………………………

ــ کشور من …………………………… است.
ــ من در شهر ……………… متوّلد شدم.

ــ دوستان من …………………………… .

پنداره»  که «خود  آموختيد  شما  گرفته،  انجام  فّعالّيت  و  نمونه  به  توّجه  با  گرفتيم:  فرا  آن چه 
ديگر،  به عبارت  می کند؛  تلقی  خودش  از  جزئی  را  آن  فرد  که  است  ويژگی هايی  از  منّظم  مجموعه ای 

تصوير و  برداشتی که هر کس از خودش دارد.

درس دوم
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جمع بندی: حال با توّجه به آن چه گفته شد، مفهوم خودپنداره را به زبان خودتان شرح دهيد.
…………………………………………………………………………………

. ……………………………………………………………………

عّزت نفس

               نمونه ی ٤ــ١
عليرضا در يک مصاحبه ی علمی شرکت کرده  و گفته است که او در مدرسه، نفر برتر کالس 
در  کرده است. هم چنين  عمل  ديگران  بهتر از  علمی  مسابقات  در  بوده و  علمی  مهارت های  لحاظ  از 

فّعالّيت های خارج از کالس هميشه بهتر از ديگران بوده است.
اين   با  او  آيا  است؟  داده  اهمّيت  خود  ويژگی های  کدام  به  مصاحبه  اين  در  عليرضا  سؤال: 

ويژگی ها، فردی ارزشمند خواهد بود؟ چرا؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ٤ــ١
پيام تصاوير زير را بنويسيد.

پيام تصوير ١: با اين صفات احساس می کنم ……………………………… 

 زرنگم قوی ام

سخاوتمندم  شجاعم
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پيام تصوير ٢: با اين صفات احساس می کنم ……………………………… 

فّعالّيت ٥ــ١
به سؤاالت زير با دّقت پاسخ دهيد.

آزمون ١
خيربلی

١ــ آيا با کوچک ترين انتقادی ناراحت می شوی؟

٢ــ آيا پرخاشگری؟

٣ــ آيا احساساتت را از ديگران مخفی می کنی؟

٤ــ آيا از تماس های نزديک وصميمی گريزانی؟

٥ــ آيا ديگران را به دليل اشتباهاتشان سرزنش می کنی؟

٦ــ آيا برای هر گونه اشتباه خود، عذر يا بهانه می آوری؟

٧ــ آيا از تجربه های جديد دوری می کنی؟

٨   ــ آيا هميشه آرزو می کنی که کاش قيافه بهتری داشتی؟

٩ــ آيا موفّقيت های خود را دست کم می گيری؟

١٠ــ آيا از شکست ديگران شاد می شوی؟

 ضعيفم

 ترسوام

کم هوشم

خسيسم
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تحليل  به  خود  دبير  کمک  با   ………  :١ آزمون  در  مثبت  پاسخ های  تعداد 
نتيجه ی به دست آمده بپردازيد.

 آزمون ٢
خيربلی

١ــ آيا انتقادات سازنده را می پذيری؟

٢ــ آيا در مالقات با افراد جديد احساس راحتی می کنی؟

٣ــ آيا احساساتت را به راحتی بيان می کنی؟

٤ــ آيا به روابط صميمی و نزديک اهمّيت می دهی؟

٥ــ آيا خودت را به خاطر اشتباه کوچک می بخشی؟

٦ــ آيا تغييرات بدنی خود را که ناشی از سن بلوغ است، به راحتی می پذيری؟

٧ــ آيا به دنبال يادگيری مهارت های جديد هستی؟

٨   ــ آيا از قيافه ات راضی هستی؟

٩ــ آيا به کارهای قابل ارزشت اهمّيت می دهی؟

١٠ــ آيا از موفقّيت ديگران خوش حال می شوی؟

تحليل  به  خود  دبير  کمک  با   ………  :٢ آزمون  در  مثبت  پاسخ های  تعداد 
نتيجه ی به دست آمده بپردازيد.

آن چه فرا گرفتيم: با توجه به آن چه تاکنون بيان کرديم، به ارزيابی هايی که شخص از احساسات 
ويژگی های  و  تصّور  اين  از  فرد  اگر  مثال،  برای  می شود.  گفته  نفس  عّزت  دارد،  خود  توانايی های  و 
شود،  قائل  ارزش  آن  برای  و  باشد  داشته  خوبی  احساس  بلند)،  قد  و  قهوه ای  موی  (مثًال  نظر  مورد 
اين خصوصّيت به عزت نفس او می افزايد؛ و اگر فرد از اين ويژگی ها ناخشنود باشد، اين خصوصّيت 

احتماًال عّزت نفس او را کاهش می دهد.
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عّزت نفس غير مشروط

               نمونه ی ٥ــ١
نمونه ی زير دو موقعّيت را نشان می دهد:

موقعّيت الف ــ اگر موفقّيت کمی در تحصيل به دست بياورم، از ميزان عالقه مندی والدين به 
من کم نخواهد شد.

موقعّيت  ب ــ اگر شاگرد اّول نباشم، در خانه فردی ارزشمند نيستم.
در کدام موقعّيت شما بيش تر احساس ارزشمندی می کنيد؟

فّعالّيت٦ ــ١
به جدول ١ــ١ توّجه کنيد و با توجه به موقعّيت های درنظر گرفته شده، جاهای 

خالی را پر کنيد.
جدول ١ــ١

چرايینوع عّزت نفستوصيف

من موّفقم چون ديگران می گويند.شخص الف

من به اندازه ی کافی موّفقم چرا که موّفقيت های شخص ب
کوچک خود را باور دارم.

شخص ج
من در کلّيه ی کارهايم موّفقم اّما احساس 
می کنم خيلی بيش تر از اين بايد تالش کنم 

تا احساس موّفقيت کنم.

آن چه فرا گرفتيم: عّزت نفس می تواند مشروط و غيرمشروط باشد. مشروط هنگامی است 
او  موفقّيت  غيرمشروط،  عّزت نفس  در  ولی  می داند،  ديگران  تأييد  به  وابسته  را  خود  موفقّيت  فرد  که 
کسی  اگر  می کند.  داوری  موفقّيت هايش  درباره ی  خود  او  بلکه  ندارد؛  بستگی  ديگران  قضاوت  به 
عّزت نفس غيرمشروط داشت، خود را فردی توانا (يعنی من می دانم کارهايی را می توانم انجام دهم)، 
با کفايت (يعنی من کارهايم را به اندازه ی کافی انجام می دهم)، منحصر به فرد (يعنی من فردی هستم با 

توانايی های ويژه ی خودم و براساس آن ها فّعالّيت می کنم) می داند.
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غيرمشروط را به  جمع بندی: حال با توّجه به نمونه فّعالّيت های انجام شده، مفهوم عّزت نفس 
زبان خودتان شرح دهيد.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.............................………………………………………………………
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خود واقعی ــ خود ايدئال

               نمونه ی ٦ ــ١
به دو نمونه ی زير توجه کنيد:

گرفته  خوبی  نمرات  درس  اين  در  و  است  عالقه مند  فيزيک  درس  به  که  داده  نشان  آرش  ١ــ 
است. در آينده نيز می خواهد در اين رشته ادامه تحصيل بدهد. در ساعت های اضافی نيز فوتبال بازی 
می کند و گاهی با دوستانش به بوستان می رود. در خانه نيز به برادر کوچک تر خود در انجام تکاليفش 

کمک می کند…  .
مجلس  عضو  می خواهد  اّما  نيست  اجتماعی  و  شده  شناخته  چهره ای  مدرسه  در  سارا  ٢ــ 
دانش آموزی شود و در آينده سياستمداری موّفق و برجسته شود. او عقيده دارد در زندگی نبايد از 

هيچ چيز بترسد و همواره بايد با پيروزی کارهايش را پيش ببرد.
بيان  را  دو  آن  تفاوت های  و  مقايسه  هم  با  را  سارا  و  آرش  خواسته های  و  ويژگی ها  سؤال: 

کنيد؟
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

. …………………………………………………………

فّعالّيت ٧  ــ١
اين فّعالّيت از دو بخش تشکيل شده است:

الف) من چگونه ام؛ ب) چگونه فردی می خواهم باشم.
الف ــ در اين فّعالّيت با توّجه به صفات نشان داده شده در جدول ٢ــ١، بگوييد 
چگونه ايد. توّجه کنيد، اعدادی که در باالی جدول نوشته شده است، هرچه به سوی 

راست يا چپ نزديک تر باشد، ويژگی شما را در آن صفت، بيش تر نشان می دهد.

درس سوم
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با توجه به صفات زير، يکی از نمونه های ١ تا ٧ را برای خود درنظر بگيريد و در 
جای مناسب عالمت ضربدر بگذاريد.

جدول ٢ــ١

٧٦٥٤٣٢١

نامهربانمهربان

غيرعصبیعصبی

غيرفّعالفّعال

غمگينخوشحال

بدخوب

زشتزيبا

بی ارزشبا ارزش

کثيفتميز

کندتند و تيز

آرامپريشان

ماليمخشن

ترسوشجاع

با استعدادبی استعداد

خون گرمخون سرد

خودخواهمتواضع

ب ــ اکنون می خواهيد چگونه شخصّيتی باشيد؟ شخص ايدئال شما چه خصايصی 
دارد؟

در اين فّعالّيت با توجه به صفات نشان داده شده در جدول ٣ــ١، بگوييد چگونه 



١٣

هرچه  شده،  نوشته  جدول  باالی  در  که  اعدادی  کنيد  توّجه  باشيد.  می خواهيد  فردی 
نشان  بيش تر  صفت  آن  در  را  شما  برجستگی  باشد،  نزديک تر  چپ  يا  راست  به سوی 

می دهد.
با توجه به صفات زير، يکی از نمره های ١ تا ٧ را برای خود درنظر بگيريد و در 

جای مناسب عالمت ضربدر بگذاريد.
جدول ٣ــ١

٧٦٥٤٣٢١

نامهربانمهربان

غيرعصبیعصبی

غيرفّعالفّعال

غمگينخوشحال

بدخوب

زشتزيبا

بی ارزشبا ارزش

کثيفتميز

کندتند و تيز

آرامپريشان

ماليمخشن

ترسوشجاع

با استعدادبی استعداد

خون گرمخون سرد

خودخواهمتواضع
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پاسخ های خود را در هر دو جدول مقايسه کنيد. ممکن است بين آن چه هستيم 
و آن چه می خواهيم باشيم، تا حدودی تفاوت وجود داشته باشد. پاسخ های خود را در 

کالس درس مقايسه و نتيجه گيری کنيد و بگوييد چرا اين گونه است؟
آن چه فراگرفتيم:خود واقعی درونی ترين بخش وجود فرد است که ما خود را 
با آن توصيف می کنيم. خود شخص، اين بخش را می شناسد ولی افراد معدودی به اين 
پنهان  بخش وجودی وی، دست پيدا می کنند؛ زيرا افراد معموًال انرژی زيادی صرف 

نگاه داشتن اين بخش از وجود خويش می کنند.
خود ايدئال؛ به مجموعه ای از صفات و ويژگی هايی گفته می شود که فرد دوست 
دارد و می خواهد آن ها را به دست آورد؛ به بيانی ديگر، خود، آن  چيزی است که هدف مطلوب 
فرد است. اين هدف می تواند دست يافتنی يا غيردست يافتنی باشد؛ مثًال برخورداری از 
سالمت جسمی ــ روانی، داشتن زندگی سالم و شخصی مفيد برای خود و جامعه بودن، 
يک ايدئال واقعی است که هر کسی می تواند خواستار آن باشد و برای دست يابی به آن 

تالش کند.
جمع بندی: حال، با توجه به آن چه گفته شد، مفهوم خود واقعی و ايدئال را به 

زبان خودتان شرح دهيد.
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