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 پنجره جوهری

یررا اررراره یرروسپ  ررر  پنجررره  خوقآگرراه  جرروهری ست؟ررر  قر ه ا رر  پنجررره
جوهری یرقم و گفتم ی  ایر  پنجرره جروهری یرا رنیر  نت؟رر  رلپر  هر   جروهری 

اینیهررام  هررری لف  وفررر وجررو اسررر یرر  ال او  اسررم قو روانهررنا  ررر  نررام هررای
 .  ر ه اسرگرفت

هر   اربارا   برو را ررا قییرران  (Johari Window) رر  انیلت؟ر  پنجرره جروهری
قر سهررار پنجررره نهرران هرر  قهرر  و قر یررن بررو را ررر  قنتررای قرون و رترررون خرروق  

 .هتصن ه  ین 

 پنجره سهارگان  جوهری

 .ای  پنجره را ر  سهار ق؟مر یا سهار پنجره ج اگان  ب ؟تم یرقه ام

 هعلوم .1

 هغفو  .2

 ف هخ .3

 هجهو  .4

 یارررق پنجره جوهری

 :پنجره جوهری ر  بو یما ه  ین 

 .هم را خوق  اربااط ررقرار ین  یعن  ر  خوقآگاه  و خوقرناس  ررس 

هم ررا قییرران ارباراط ررقررار ینر  یعنر  رر  قییرآگراه  و قییررناسر  ررسر . سر  
 �� !اصطالحاب  ساختم

 :یارررق اصل  پنجره جوهری ای  اسر ی 

https://aramravan.com/self-awareness/
https://aramravan.com/self-awareness/
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 ینت  ه  پت ا رتهتری رناخر هم ر  ن؟ار قییران مه و بو هم

قر نتتجر  رر  جرای اینپر  آقم هنفعرن راررر  رتهرتر هنعطرو هر  رروی و بعررار  و 
 .بضاق قر روارط بو یمتر و یمتر ه  روق

ُخب حرا  بصرور یر  یر  ررت  برو و خرانواقه ا ، هم؟رر ، ر ر  هایرر، قوسرتانر، 
مرر  ایجرراق ررروق، سرر  ابفرراق  هرر  همپارانررر، هرر یر  و قییررران اختالفررا  ختلرر  ی

 افت  

 پتهرفر ه  ین  یا پ؟رفر 

 بف؟تر پنجره جوهری

 :اگر رخواهم ر  صور  یل  پنجره جوهری را بف؟تر ینم رای  ریویم ی 

 را قییر های پنجره و ین  رال را یا رماره پنجره رتوان  رتهتر س  ر هر

 ر؟الی بری قوی ارباا ا  بوان  ه  رهتر و رتهتر ران ی
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 رال یرقن پنجره جوهری را هثا  رتهتر

ُخب حا  پنجره جوهری را رال ه  یرنم برا راتنر  قر هرر پنجرره سر  خارر اسرر و قررار 
 اسر س  یار ین  

ه  پنجره را رال ه  ینم با هوای براله رتهرتری وارق رروق برو هرم رایر  برال  ینر  و 
 !هوای باله را نفس رپه 

پس هثا  های ای  سهار پنجرره را ققترب رررسر  یر  و اگرر اح؟را  یررقی بو رت  
 .و هثا  رتهتری ه  خواه  قر رخش نظرا  ر  ه  ریو

 پنجره او  : هعلوم

 
 !گذارتم هعلوم و  راقر پنجره جوهری اسم پنجره ا

 قانت  ه  را ها آن قییران هم و بو هم ی  ستزهای  یعن 

ستزهای  قر لن گ  رخصر  و یراری برو ه؟رر یر  هرم خروق  و هرم قییرران ال آن 
 .خار قاری  و یاهال هعلوم اسر
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هثال پر ر و هراقر ، هم؟رر ، ررغن و هارن یرار ، هاررتنر، رعضر  ال خواسرت  هرا 
 و اح؟اسابر

 :هثال ه 

 یاران  و یت  را ب  هاه  را ختل  قوسر قارم،ها 

ه؟ررتم و اگررر اح؟ررا  یررنم ررر  هرر  قرول هرر  گرروی  ختلرر  لوق ال  صرراق  ختلرر 
 قستر ناراحر ه  روم،

 !تم پس  طفا ختل  ر  ه  گتر ن هقرون گرا و یم  خجا ت  ه؟

 عطر فرور  ستمرل را ختل  قوسر قارم، 3۴4۳رنگ آر  و عطر ی  

اگر بو ای  ا العا  را قرراره ه  رر ان  و هر  هرم ایر  ا العرا  را قررراره برو رر انم، 
اربااط ررت  هر  و برو هرتت وقرر ررپرآش نمر  رروق و همتهر  رراهم قوسرر هر  

 !  ختل  ختل  راحر ال ینار  رق ه  رویمختل  ختل  ساقه اسر و  .هانتم

 پنجره قوم : هغفو 

 

https://aramravan.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://aramravan.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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 !گذارتم هغفو  قر پنجره جوهری اسم پنجره قوم را

 قانن   ه را ها آن قییران و   قان  نم  را ها آن بو ی  ستزهای  یعن 

ستزهای  ی  برو ال آن هرا خارر نر اری و یرا رررای آن ارل  قاترن نت؟رت  و ر  ال نظرر 
 .قییران ارلرمن  اسر و آن ها رهتر ال بو ه  قانن 

هثال هم؟ر  فپر ه  ین  بو یرا آقم ههررران ه؟رت  و ر  برو فپرر هر  ینر  ختلر  
 .خه  و سنگ ق  ه؟ت  یا ررعپس

 پنجره سوم : هخف 

 
 !گذارتم هخف  قر پنجره جوهری اسم پنجره سوم را

 قانن  نم  را ها آن قییران و   قان  ه  را ها آن بو ی  ستزهای  یعن 

ستزهررای  یرر  بررو یرراهال ال آن هررا ا ررالی قاری و رر  قییررران ال آن خاررر ن ارنرر  سررون 
 .جزو اسرار لن گ  بو اسر و ناای  قییران آن را ر انن 
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رای  هرم رال ناارر  و ر  برو قوسرر نر اری یر  قییرران آن را ر اننر  و هخفر  هر  
 !یاری ن ارم ین . فعال ر  قرسر و غلطش هم

 یررا ��هررثال بررو قوسررر نرر اری یرر  همپررار  ر انرر  عصرررها قر اسررن  یررار هرر  ینرر  
 لنر گ  ُخرب ��. ای یررقه اختترار قییرری هم؟رر ر انر  هم؟رر  یر  نر اری قوسر

 !قارق خرج

 پنجره سهارم : هجهو 

 
 !گذارتم هجهو  قر پنجره جوهری اسم پنجره سهارم را

 قانت  نم  را ها آن قییران هم و بو هم ی  ستزهای  یعن 

ستزهای  ی  نر  بنهرا روت برو هرم ال آن هرا رر  خارر اسرر رلپر  قییرران هرم هرتت 
 .ستزی قرراره آن ها نم  قانن 



   جوهریپنجره 

 آقای روان

7 

www.aramravan.com 

یرا رق هر  رروی برر  عجتار  هثال برو ناخوقآگراه وقتر  ال یرا یوسر  بنرگ و بار
بمام وجروق برو را هر  گتررق نر  برو و نر  قییرران نمر  قانتر  یر  علرر آن ست؟رر 

 .سون ر  احتما  لیاق قر قوران یوقی  خا ره ر ی قر ذه  بو رپن گرفت  اسر

 !سطور پنجره جوهری یا را رتهتر رال ینم 

 قاقن ا العا  هناسب

  قرسرر و واقعر  رر ه  رر  ررر   یعن  اینپر  قررراره خروق  رر  قییرران ا العرا
ی   رف ه ارن هم قرراره بو صراق  رارر  و او هرم رر  برو ا العرا  قرسرر و واقعر  

 .ر ه 

هر س  ر رتهرتر رتروان  ایر  یرار را انجرام قهر  قر واقرت بوان؟رت  ای ستزهرای  یر  
 هعلوم نت؟ر را هعلوم ین ،

 !فا  ین ا ات  قرار نت؟ر ا العا  خصوص  و هارهان  لن گ  خوق  را 

رلپ  ا العاب  ی  عموه  بر اسرر را رتهرتر ررال هر  ینر  و رر  قییرران نمرایش هر  
 .قه 

 رالخورق گرفت 

یعنرر  رررا ا ررالی یررافت  ال نظرررا  قییررران قرررراره خرروق ، ال پنجررره هغفررو  خرروق  
 .رتهتر آگاه روی

ا ات  قرار نت؟ر بمرام فپرر و ذهر  برو قرگترر نظررا  قییرران رروق رلپر  قررار اسرر 
 .تزهای  را ی  نم  قان  را ر ان  و اگر نتال روق اصالت و بغتتر قه س

قر نتتج  ررال هرم پنجرره او  یعنر  هعلروم رتهرتر هعلروم هر  رروق و ررال ارباا را  
 .رتهتری رپن ه  گترق
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 .ال بو ر  نهایر همنونم ی  وقر ارلرمن   را قر اختتار ه  قرار قاقی

 .ونمیاق  رار  نظرا  بو ررای ه  ختل  ارلرمن ه و با با پتام ها  رو هتخ

 طفرران نظرررا  خرروق  رو قر انتهررای همررت  صررفا  ررررای هرر  ارسررا  یرر . هنتظررر  
 .ه؟تم

و اگررر ایرر  هطلررب را قوسررر قارررت  و  ررذ  ررررقی حتمرران رررا قوسررتانر هررم ررر  
 .ارتراک ریذار

 

 

 


