ایٌکِ هی تَاًیذ ثقیِ ی پَل خَدسااصساًٌذُ تبکسی پس

توشیي  -فْشست خصَصیبت صیشسا خَاًذُ ٍ جبیگبُ

ثگیشیذ ! ٍثسیبسی دیگش اصایي هَاسد ّوگی جضءخَد

هقیبس

آگبّی است.
آگبّی ثِ ایي هَاسد ضشط الصم ایجبد تغییش
است.خَدآگبّی ثی ضجبّت ثِ ًقطِ ی ساُ ًیست ّ.وبى
طَس کِ ثباستفبدُ اصًقطِ سشیؼتش ثِ ّذف هی سسین

خَد

سا

دسّشهَسد

ثب

تَجِ

ثِ

ثسیبسکن،کن،هتَسط،صیبد،ثسیبس صیبد تؼییي کٌیذ.
ضَخ طجؼی،استقالل،هیضاى ػصجبًیت ،صٍد سًجی
هَفقیت ،کن سٍیی ،هْشثبًی ،گَضِ گیشی

خَدآگبّی ًیض ایجبة هی کٌذ کِ ثشای طی هسیش

تٌجلی ،هحجَثیت ،سشسختی ،هسئَلیت پزیشیً ،ظن،

تکبهلً،قبط ضؼف خَدساسفغ ٍثشًقبط قَت خَد ثیفضایین.

حسبدت ،هؼلَهبت ،اًؼطبف پزیشی

قطؼب فلسفِ هْبست خَآگبّی ایي ًیست کِ چگًَِ ثَدى

خَد خَاّی ،تالش ،هیل ثِ پیطشفت ساستگَیی ٍ...

ساثشای فشد هطخص کٌذ.ثلکِ ّذف اصلی ػجبست اصایي
است کِ فشد ثب تؼوق،ثِ توبهی ٍیژگیْبی خَد ًگشیستِ
ٍتصوین ثگیشد کِ چگًَِ ثبضذ .

دسخَد آگبّی هَضَػبتی هْوی ّوچَى خَد اسصیبثی
صحیح ،خَد آگبّی ّیجبًی ،اػتوبدثِ ًفس ،فطبس گشٍُ

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
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ٍّذف گضیٌی ًیض هطشح هی ضَد .اهیذ کِ ّوِ ضوب
دسصذدآگبّی اصآًْب ثشآئیذ ٍّن دسضوبسُ ّبی ثؼذی ثِ
ایي هَضَػبت پشداختِ ضَد.

هٌجغ:
هْبست ّبی صًذگی داًطجَیی ،حسیي ًبصشی
گردآوری و تنظیم :مبئده مقدس
مسئول دفتر مشبوره و راهنمبیی دانشگبه
4
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خود آگاهی

اصلی تشیي ٍاسبسی تشیي ثخص ایي تغییش ثبکبسثشسٍی

خَدآگبّی ،تَاًبیی ضٌبخت خَد ٍآگبّی اصخصَصیبت

خَدآگبّی ضکل هی گیشد ٍلی هوکي است ایي رٌّیت

ٍ ًقبط قَت ٍضؼف ،ثب تَاًب یی ّب ًٍب تَاًبیی ّبست

آیا تبثِ حبل ایي سَال سااصخَد کشدُ ایذ کِ:

پیص ثیبیذ کِ پس اصػوشی ثب خَد صیستي ،هب قبػذتب ثبیذ

هي کی ام؟ ،تب چِ اًذاصُ ثبسختی ّبی صًذگی کٌبس هی

خَد ساثطٌبسین ٍلی ثب کوبل تؼجت ػذُ قلیلی ثِ ایي هْن

آین ،آیب ٍاقؼب خَدم سادٍست داسم ؟چِ اًذاصُ ای

ًبئل آهذُ اًذ.

ًظشدیگشاى ثشاین هْن است؟ٍ...ایٌْب سَاالتی ّستٌذ کِ

هبکوتشحبضشین ٍقتی ساصشف ایي کٌین کِ ثجیٌین داسای

.ایي هْبست یکی اصکلیذی تشیي هْبست ّبیی است کِ
ّش فشد ثبیذ ثِ آى هجْض ضَد.
ایٌکِ ضوب چِ ضخصیتی داسیذ ،ایٌکِ ثِ چِ صَست

چِ خصَصیبتی ّستین ٍ ثِ ًذست هی تَاًین ثطَس هٌظن

اطالػبت ساپشداصش هی کٌیذ ،ایٌکِ ثِ چِ صَستی خَد

اسصش ّب،ػالئق ٍچیضّبیی کِ دٍست ًذاسین ،اسبس

ساثِ دیگشاى هی ًوبیبًیذ،ایٌکِ ثیطتش اّل هؼبضشت ّستیذ

کِ فشد چِ ثشداضتی اص خَد داضتِ ٍثشاسبس ایي ثشداضت

ثبٍسّبیوبى یب سجک صًذگی هبى سا تجضیِ ٍتحلیل کٌین

یب خلَت گضیٌی ،ایٌکِ هی تَاًیذ ثشای سسیذى ثِ یک

.هبفقط دستکب پَّستین کبسّبیی سا کِ دیشٍص اًجبم دادین

چِ احسبسی پیذا هی کٌذًَ.ع خَد آگبّی هب پیص ثیٌی

ّذف صهبى ثٌذی کٌیذ ٍ ثِ آى دست یبثیذ ،ایٌکِ چِ چیض

،اهشٍص ًیض کن ٍثیص تکشاسکٌین ٍاًتظبس هی سٍد کِ ّویي

کٌٌذُ احسبس سضبیت هب اص خَدهبى ٍصًذگی است ٍثِ

ػول سافشدا ٍسٍصّبی ثؼذ ّن اًجبم دّین.

الصم است افشاد اص خَد ثپشسٌذ .الصهِ جَاة دادى ثِ ایي
سَال ّب"خودآگاهی "است .خَدآگبّی ثِ ایي هؼٌبست

ًظش هی سسذ کِ احسبس سضبیت ًیبصی است کِ تقشیجب

ضوب ًیشٍ هی دّذ ،ایٌکِ چقذس ثِ سضتِ تبى ػالقِ
داسیذ،ایٌکِ چقذس هؼتقذیذ کِ سضتِ داًطگبّی کِ

توبهی فؼبلیت ّبی هب هؼطَف ثِ آى هی ثبضذ .احسبس

اًتخبة کشدُ ایذ داسای داسای تبثیشاجتوبػی ،فشٌّگی

ساضی ًجَدى اصخَدً،طبًِ ای است کِ ثِ فشد ّطذاس هی

ٍ...است.

دّذ کِ ًیبصهٌذ تغییش است.
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ّبیی ضوب سااص کَسُ ثذس هی کٌذ ،ایٌکِ چِ چیض ّب یی ثِ
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