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: تیهو یریگوناگون در شکل گ عوامل  

ی فرد  تی(هو1  

د. خو یمثبت و منف یها یژگیو شناخت و یخودشناس  

: حیصح یشناخت خودشناس یها راه  

نه؟  ای دانمیخود را م  تیمثبت شخص یمن جنبه ها ایآ-1  

نه ؟ ای دهمیجنبه ها را ارتقا م  نیا آیا -2  

م یا نه؟دانیخود را م  تیشخص یمنف یجنبه ها ایآ-3  

نه؟  ایرا دارم  خود  یمنف یجنبه ها رشیشجاعت پذآیا  -4  



 

خود کردم؟ یمنف یها یژگیرفع و ای کاهش  یبرا  یتا کنون تالشآیا  -5  

و به نفع خودم باشد؟  گرانیانجام دادم که به ضرر د یتا به حال کار ایآ-6  

م که به نفع دیگران و به ضرر خودم باشد؟آیا تا به حال کاری انجام داد-7  

غوطه ور  خود   یدر افکار شخص ای میکنی فکر م  گرانیبه د  شتریدر تفکرات خودمان ب ایآ-8

م؟ یهست  

نه؟  ای رمیپذیتذکرات و انتقادات دوستان خود را م  ایآ-9  

مراقبت از افکار خود را دارم؟ ییتوانا  یاآ -10  

غرق  خود  یزندگ یخود هدف دارد و در طوفان ها یکه در زندگ یکس یعنی یفرد تی*هو

. کندیم  لیو چالش ها را به فرصت تبد شودینم  

  ی(هدف گذار2

. خواهمیاست که بدانم چه م  نیا یعمده خودآگاه  قسمت  

باشد.  یبشود و واقع نیمع دیقدم هدف با نیدر اول*  

تی(خالق3  

. میکن دیاز آنها تقل دیاما نبا میری از الگو ها الهام بگ دیبا  

. میگرفتن را سرلوحه خود قرار ده ادیو  می را کنار بگذار  دادن ادی  



 

.میری را به کار بگ یاکتشاف یریادگیفرزندان خود،  تیترب در  

یدرون  ی(حل تضاد ها4  

دارم.  ینفس باالتر کمتر باشد ، اعتماد به  یبا خود پندار یعال دهیقدر فاصله خود ا  هرچه  

. دینکن  سهیمقا گرانیرا با د خودتان  

:یتضاد درون مشکالت  

بدهد. خود را از دست  تیبودن هو کدستیو  یکپارچیما ، تیشخص شودیباعث م -1  

میدهیرا از دست م  مانیها یانرژ-2  

. میرا کم کن یعال و خود واقع دهیفاصله خود ا دیمشکل با نیحل ا یبرا*  

ی ریپذ تی(مسئول5  

. میستی اشتباهات خود وا یپا  

ی شخص یبرداشت ها حی(تصح6  

ا رفتارم کمک کنند و  ه ماب توانندیکه م  یصحبت با افراد با و میه خود برگردت به گذش دیبا  

ند باعث حل مشکل شویم. کن حیرا تصح   

تیجنس  رشی(پذ7  

د. افتخار کن، خود  زن بودنبه  یخود و هر زن مرد بودن به  یمرد  هر  



 

جنسش است که فکرش موافق  نی)مهم ا ستین تیبه جنس صرفابودن و پسر بودن  دختر

 باشد(

متعادل   ی(همانند ساز8  

توجه کنیم.  ای منفی آن همبه ویژگی هعالوه بر ویژگی های مثبت ،  میدار ییالگو اگر  

. اش هم باشد یمنف یها یژگ یحواسمان به و یعنی،  " میفرد را نپرست"  

  . باشند ریکه نقد پذ میبده ادیفرزندان خود  هب

فرد  یها ییتوانا یجی(پرورش تدر 9  

م. یبدهرشد  اناش یعالقه مند ریآن ها را در مس یول میکن دایفرزند خود را پ یها استعداد  

در همان رشته   حتما دی استعداد دارد با یکه اگر در رشته ا میخود را مجبور نکن فرزند

. کند تیفعال    

   تیبالقوه به فعل یرساندن استعداد ها یی:توانا تیترب*

ابند؟ یم  تی ما چگونه هو فرزندان  

. کنند یم  دایشکل پ رییبچها به سرعت تغ یسال اول زندگ پنج  

مغز بچه است.  شودیساخته م  نیکه در جن  یزیچ نیاول  

است.  آنها علت رشد  نیبدهند که ا قیخود را با فرزندان خود تطب دیبا نیوالد  



 

( ییدوران طالاست.) یبعد زندگ یسال ها یز یر هیاول پا سال پنج  

استعداد ها با آن   نیا شرفتیودر جهت پ میخاموش فرزند خود را بدان یاستعداد ها  دیبا ما

. میکن یهمکار  

م؟یکن دایبا فرزند خود تطابق پ میتوانینم چرا  

را  دخو میتوانیاست و چون نم ادی ز اریسرعت و شتاب حرکت فرزندانمان رو به جلو بس-1  

. میده قیآن ها را با خود تطب میکنیم  یسع میبده قیها تطب ا آنب  

. میدانیرا نم حیصح تیو اصل ترب نیقوان -2  

متخصص و در رابطه با آن با  میرا بدان فرزند خود یها طنتیو ش بیعج یرفتار ها  لیدل

. میآن ها نگذارآن ها را بر حسب سن  یها طنتیرفتار ها و ش  یو بعض  میمشورت کن  

ها مشکل غلط فرزندانمان با دعواکردن آن  یرفتار ها یدر مواجهه با بعض میکنیم  یسع ما  

. میغلط را متوجه شو یرفتار ها نیا لیدل دیبرعکس با یول میرا حل کن  

. سازند یما انتظارات ما را م  یباور ها*  

 

 

 


