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Self concept
درک از خود

 مجموعه ای از احسا سات و گرایش های خودآگاه و ناخودآگاه ،درک و شناخت
.پیرامون هویت و ارزشها و نقشها و موجودیت فیزیکی 

 چگونگی شناخت فرد از خود

هرآنچه فرد به عنوان یک شخصیت متمایز در مورد خود به آن اعتقاد دارد.

درک از خود ممکن است درست یا نادرست باشد.



Self confidence
اعتماد به نفس



اعتماد به نفس

جزء نیاز های اساسی بشر
میزان اعتماد و احترام فرد به خودش

تحت تاثیر عوامل مختلف
اختالل در آن باعث ایجاد احساسات منفی در فرد نسبت به خودش میگردد.
رد هرگاه بین خود واقعی و خود ایده آل فرد فاصله زیاد باشد ،اعتماد به نفس ف

.کاهش می یابد



هویت و نقش 
تمایز بین خود و دیگران : هویت

نوجوانی مرحله بحرانی در رشد و پیشرفت هویت 
.احساس هویت دائما در حال رشد و تکامل است

.دهویت در ارتباط با دیگران و فرایند اجتماعی شدن شکل می گیر
هویت جنسی

مجموعه ای از رفتارها که فرد به واسطه بودن در یک خانواده و:نقش
.جامعه دارد

نقش ها آن انتظارات و معیار های رفتاری هستند که مورد پذیرش 
.خانواده و اجتماع هستند



Body image

یده و احساسات فرد درباره بدن خود که می تواند تحت تأثیر عق•
.نظر دیگران قرار گیرد

تجسم و پنداری که از بدن خود داریم•
ز خود تصویر ذهنی بستگی به ادراکات فعلی و گذشته فرد ا•

.دارد



مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از جسم
: Infancyمرحله شیرخوارگی-1
سالگی ،مرحله سوماتیک 0-1

خ نوزاد از جسم تصویر ذهنی ندارد و به محرکات خارجی یکسان پاس
ز اولین تجربه نوزاد در مورد بدنش با توجهات و لمس مادر آغا.میدهد
عدم رشد ادراکات : کمبود توجهات مادری .میشود

:Toddlerمرحله نوپائی -2
؛ (الدینتحت تاثیر و)سالگی ،شناخت بدن ،درک از زیبائی و زشتی 1-3

کنترل ادرار و مدفوع، اهمیت به مو و ناخن 
: pre schoolمرحله پیش از مدرسه -3
ینه سالگی،تقلید از والدین ،شناخت جنسیت خود ،استفاده از آ3-6

،عکس، اندازه گیری قد و وزن کمک به تکمیل تصویر ذهنی



مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از جسم 
سالگیSchool  :6-12: مرحله مدرسه -4

شناخت نقش ها به عنوان دختر یا پسر تثبیت می شود ،مقایسه خود با دیگران 

.شخصیت مستقل دادن به کودک و بررسی پیشرفت های او بسیار مهم است 

سالگیAdolescence12-18::مرحله نوجوانی -5

رشد سریع ،تغییرات ظاهری بدن تخیل و رویا زیاد،توجه زیاد به بدن 

سالگی Adult :18-40:بزرگسالی -6

الف بودن رسیدن به تعالی نفس، تشکیل زندگی، توجه به بدن و معیارهای زیبائی و مورد توجه جنس مخ

ادی و تحت تاثیر فرهنگ و مذهب و وضعیت اقتص)تصویر ذهنی در این مرحله ساختار اجتماعی میگیرد 

ید، در اواخر این مرحله تاکید کمتر روی جسم و ایفای نقش های مف.(قرار میگیرد.....تحصیالتی و 



م مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از جس

سالگی Middle age : :40-65میانسالی -7

.تصویر ذهنی از جسم از بعد فیزیکی خارج میشود و حالت سازندگی پیدا میکند

تغییرات جسمی تدریجی، مادر خوب یا پدر خوب بودن، احساس رضایت یا افسردگی

Eldearly: سالمندی -8 age :65 سال به بعد

تحلیل قوای بدنی ،کاهش فعالیت و بروز وابستگی،بروز اختالل در تصویر ذهنی از جسم

.  و اعتماد به نفس به علت تغییرات بدنی و بیماری ها و وابستگی



B.Iعوامل مهم در ساختن 

 واکنش والدین
تعبیر فرد از واکنش دیگران نسبت به خود

 وضعیت آناتومیک و جسمی بدن
 خود ایده آل فرد

 استفاده از کاله گیس و لنز چشم و آرایش و...
فعالیت اجتماعی و شغل فرد



B.Iاختالل در 

سوختگی و زخم صورت : تغییر در ظاهر -1
شدن نارسائی کلیه و فلج: تغییر در عملکرد -2

.کلوستومی : تغییر در ساختمان -3
تغییر در بادی ایمج و تجدید نظر فرد در آن و

انطباق با تصویر ذهنی جدید



عوامل موثر بر عکس العمل فرد 
:وضعیت شخصیت مددجو-1
رفتار کلی در مقابل حوادث
طرز تفکر بیمار راجع به بدنش
مفهوم بیماری از دید فرد
تجربه قبلی در مورد بیماری
طرز تفکر مددجو نسبت به ناتوانی خویش
سن و جنس مددجو
زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،تحصیالت ،مذهب ،فرهنگ.
معنای تغییر و ماهیت آن از نظر فرد-2
وسعت ضایعه ،سرعت حادثه ،منبع تغییر،اهمیت قسمت گرفتار شده.
عکس العمل سایر افراد مورد اعتماد فرد نسبت به تغییر -3
کمک های دردسترس بیمار و خانواده اش-4
الگوهای ارتباطی فرد با دیگران -5
عالیق و ترس های بیمار-6
اهداف و انتظارات فرد از تیم درمان-7



علل تغییر در تصویر ذهنی از جسم 

.صدمات ،تصادفات،جنگ-1
....  کلیوی،گوارشی،قلبی،حرکتی و :بیماری ها -2
.سالمندی ،بارداری: تغییرات فیزیولوژیک -3
تغییرات رنگ پوست  -4
آثار سوء داروها -5



پاسخ انطباقی فرد نسبت به تغییرات 

 Adaptive response or coping:پاسخ انطباقی -1

 گریه و : ساعت ،پاسخ 36دقیقه تا 1: ناباوری : درک واقعه
.افسردگی شدید

وانی ها و مقابله با تغییر و میل به حل مشکل  با تمرکز بر نات
محدودیت ها ،کاهش اعتماد به نفس و انزوا طلبی

میل به حل مشکل و استفاده از توانائی ها :پذیرش
 Maladaptive response: پاسخ غیر انطباقی-2

انکار، عدم توانایی، عدم استقالل، کارهای بیهوده



واکنش های مختلف نسبت به تغییر

واکنش افراد خانواده نسبت به تغییر•
حمایت و رفتار واقع بینانه
رها کردن
واکنش اجتماع نسبت به تغییر•
اتخاذ رفتار پسندیده
اتخاذ رفتار ناپسند



رات  نسبت به تغییتیم درمان  العمل عکس 




