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  منظم ومتعلم للمدركات الشعوریة والتصورات والتقییمات الخاصة بالذات ھو تكوین معرفي 

  .ویعتبره تعریفًا نفسیًا لذاتھالفرد  یبلوره

 

  من المھم إلى األھم وفقخطة وجدول لشخص ما إلنجاز أعمالھ وتنظیم أموره  ھي وضع

  .إمكاناتھ وقدراتھ في زمن یحدده 

 

  ،من النمو والتقدم الذي یخطط لھ الشخص بنفسھ وبمحض رغبتھ وإرادتھ ھو ذلك النوع

  .وھو تغییر مستمر نحو األفضل وتجدید دائم یجعلك تشعر بالحیاة،بغیة تحقیق أھداف محددة

 

  الفرد لذاتھ یتولد من الصغر وتقییم،الخبرات التي یمر بھاھو نتاج ھو ذات الفرد والذي 

  وغالبًا ما یسعى اإلنسان إلى،مع الرغبة في تحقیق الذات المثالیة التي یحلم بھا تدریجیا

  تحقیق ذات واقعیة تتواءم مع إمكانیتھ وخبراتھ ودرجة تكیفھ مع بیئتھ بدًال من السعي 

  واستقالل اإلمكانیات الذاتیة الكامنة تساعد على تطویر،لتحقیق ذات مثالیة غیر واقعیة  

  .الذات الحقیقیة إلى تلك الواقعیة التي تحقق للشخص السالم والوئام مع نفسھ وبیئتھ 

 

  المواقف الجید ھو الذي یستطیع الثبات والصمود في إعقاب الظروف أو الشخص ذو التكیف

  .التي قد یمنى فیھا بالفشل والھزیمة

  طالب –في مجال التحلیل النفسي والتي كانت تجعل من الفرد روجرز إن الدراسات التي قام بھا 

  التي تزودنا بفھم عمیق للعملیة التي مركز اھتمامھا قد خرجت ببعض النتائج  - المساعدة

  تطویر قدراتأن الدافع لتحقیق الذات ھو دافع حیث ،الفرد من خاللھا أن یحقق ذاتھ یستطیع 
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  الفرد موجھًا ومتالئمًا مع أھدافویھدف إلى جعل سلوك ،الفرد ومساعدتھ على النمو والتطویر

  .صقل الذات ومفھومھا وحمایتھا وتعتبر دوافع التحصیل واإلنجاز من دوافع تحقیق الذات

 

v التواضع وخفض الجناح مع،حب نفسك ولكن بعید عن األنا 
v  وخالط من یحبونك ویساھمون في ،والتزم ببرنامج متوازن أمأل حیاتك بالخیر

 تطویرك
v  ولكن ال تخادع بعدم معرفتك لذاتك ،أشكر من أحسن ألیك وقدر من اثني علیك 
v  االنفعالوإیاك أن تقع في شبا ك ،خطوات مدروسة عبر عما في باطنك ولكن وفق 
v وفكر فیھا عند مواطن الضعف وأمام التحدیات، تجنب الغرور افتخر بإیجابیتك مع 
v فلیكن اكتشافك لذاتك من أكبر مشاریع حیاتك ألنك بذلك تعرف مدى صالحیتك 
v  وإیاك أن تستقبل رسائل سوداویة،حصن ذھنك من األفكار السلبیة 
v ةالحذر من تأخیر وتأجیل أعمالك إال إذا كان التأخیر مدروسًا أو ضمن مرونة الخط 
v  تصحیحًا ال ھزیمة ،فلیكن عتابك لذاتك مراجعة ال إحباطًا ولومًا 
v  ولكن ال ،نجاحًا لإلقتداء وفشًال لالتقاء ،أستفید من تجارب اآلخرین نجاحاً وفشًال

 وأعدھا وكررھا إذا كان یسركتنسى أن عندك تجارب ذاتیة فأغتنمھا 
v وفي أي مجال   هكانت أو كبیر هأجعل ما تقوم بھ من األعمال والواجبات صغیر

وال تستخف بجلسة استرخاء  أو ،لذا ال تستھین  بابتسامة ،من ضمن حساباتك ،كان
 مكافأة الذات بسفر سیاحي 

  

أو كلھا ،إما دوافع خوف أو رجاء أو محبة ،تحركك یجب أن تضع لنفسك دوافع 
  یمنع من وجود الداخلیة ولكن ھذا الداخلیة أو خارجیة إن كن نركز على ،مجتمعة 

  دوافع خارجیة على أن ال تكون الوحیدة
  

 
  -:وھي،لھ عدد من األبعاد ینبغي التنبیھ إلى أن كل دور من أدوار حیاتنا 

v بعد روحي 
v بعد مادي 
v بعد عقلي 
v بعد اجتماعي 
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  -:وھيواألدوار التي لھا أھمیة تقع في نشاطات رئیسة 

v التخطیط والتنظیم األفضل 
v تطویر االتصاالت مع الغیر 
v االستعداد األفضل لألعمال 
v االرتقاء اإلیماني 
v التعبئة النفسیة 
v االھتمام بالنفس 
v اغتنام فرص جدیدة 
v التطویر الذاتي 

 

 تعلم من االستفادة من الوقت المستقطع وأوقات االنتظار •
 التطویر والتعلم المستمر  •
 والمبادرة باغتنامھا،البحث عن الفرص المتاحة   •
 عدم االستسالم للمثبطات  •
 "أعرف نفسك) "ارسطو(تعلم نصیحة   •
 التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف •
 )ال(أن تقول ، وكیف، تعلم متى  •
 متابعة قصص الناجحین •
 ھناك محطات للتوقف لتقییم مراحل إدارة الذات  تكونأن   •
  تعرف على منحنى نشاطك  •

  

 

 

   

 

  

 


