چگونه اعتماد به نفس را درخود تقويت كنيم؟
ثغیبر خَاًذُ ٍ ؽٌیذُ این كِ اعتوبد ثِ ًفظ در ّز كظ ،تصَیزى اعت اس ّوِ ی سًذگى گذؽتِ اٍ ٍ ،اعتوبد ثِ
ًفظ چیشى ًیغت خش هدوَعِ ی ؽكغت ّب ٍ هَفقیت ّبى فزد ٍ ارسیبثى آًْب .در ایي خب ًوى خَاّین درثبرُ اّوّیت
اعتوبد ثِ ًفظ ٍ ًحَُ ؽكل گیزى آى عخي ثگَیین ؛ ثلكِ هى خَاّین راّى ثزاى ثْجَد ٍ افشایؼ آى ارائِ كٌین ٍ
پیؾٌْبدّبیى ثزاى پذیذ آٍردى اعتوبد ثِ ًفظ كبهل عزضِ ًوبیین.
چگَى ارسیبثى هى
ُ
اٍّلیي ؽزط افشایؼ اعتوبد ثِ ًفظ ،آى اعت كِ دقیقبً ثب خَدتبى رٍیبرٍى ؽَیذ ٍ ثجیٌیذ كِ خَدتبى را
كٌیذ؟ ٍ چِ ًوزُ اى ثِ خَدتبى هى دّیذ ٍ كذام خٌجِ ی ٍیضگى خَد را ثیؾتز یب كوتز هى پغٌذیذ.ثذٍى چٌیي ارسیبثى
اى اس خَد ٍ هَاخِْ ثبخَیؾتيّ ،زكَؽؼ ًبفزخبم خَاّذ هبًذ.
دٍهیي ًكتِ آى اعت كِ دریبثیذ اعتوبدثِ ًفظ یب تصَیزى كِ اسخَدتبى داریذ،هحصَل عبلیاى گذؽتِ سًذگى ؽوبعت ٍ
ثِ تذریح ،ثِ چٌیي صَرتى درآهذُ اعت؛ ثٌبثزایي تغییز ٍ اصالح آى ًیش ًیبسهٌذ سهبى ٍ كَؽؼ اعت

.ایي عخي ،ثِ

هعٌبى ًَهیذعبختي افزادًیغت؛ثلكِ ثذیي هعٌبعت كِ ؽٌبخت ٍاقعیت،درایٌدب ثغیبر ضزٍرى اعت.
عَهیي ًكتِ آى اعت كِ ّز حزكت هب در ّز رٍس میتَاًذ گبهى ثِ عَى كغت اعتوبد ثِ ًفظ كبهل ثبؽذ

 .فزاهَػ

ًكٌیذكِ ٌَّس ؽخصیت آرهبًى ٍ فزدایى ؽوب آفزیذُ ًؾذُ اعت ؛چزا كِ ٌَّس فزدا در راُ اعت .لذا ّن عبس ثب سهبى ٍ
سًذگى هى تَاًین الگَّبى ؽخصیتى خَد را دگزگَى كٌین ٍ اعتوبد ثِ ًفظ هطلَة خَد را كغت ًوبیین.
حبل اةتَخِ ثِ ایي چٌذ ًكتِ ،تَصیِ ّبى سیز هى تَاًٌذ ثِ ؽوب كوك كٌٌذ تب اعتوبد ثِ ًفظ خَد را افشایؼ دّیذ ٍ
تصَیز هطلَة خَد راثیبفزیٌیذ.
اعتماد به نفس چيست؟
هٌحصز ثِ فزد یعٌی ثب تَخِ ٍدر ًظزگزفتي تفبٍتْبی فزدی  .اعتوبد ثِ ًفظ یعٌی آى احغبط ٍؽٌبختی كِ اس تَاًبیی
ُ اٍهحذٍدیت ّبی ثیزًٍی ٍدرًٍی خَدداریذ .
ثٌبثزایي ٍقتی كِ اعتوبد ثِ ًفظ ٍخَد ثبٍری خَد را ثز اعبط آى كِ ٍ آى چِ ثِ راعتی ّغتیذ ًٍِ ثز اعبط هَفقیت ّب
ٍ دعتیبثی ّب یب ؽكغت ّب ًٍبكبهی ّبی خَد ثٌب هی كٌیذ چیشی را در خَد خلق هی ًوبییذ كِ ّیچ كظ ٍّیچ چیش یبرای
حقیقتایي ًیغت كِ ًتزعین .ثلكِ آى اعت كِ ثذاًیذٍهطوئي ثبؽیذ ثب
اً
ًؼ را اس ؽوب ًخَاّذ داؽت  .اعتوبدثِ ًفظ
گزفت
ایٌكِ هی تزعیذ اهب ثی گوبى دعت ُةعول خَاّیذ سد .
اًَاع اعتوبد ثِ ًفظ!!!
* اعتوبد ثِ ًفظ رفتبری
* اعتوبد ثِ ًفظ احغبعی ،عبطفی
* اعتوبد ثِ ًفظ رٍحی ٍهعٌَی
ثزای رعیذى ثِ اقتذارؽخصی ٍرضبیت هٌذی اس خَدٍغٌبی رٍاًیثِ ّزعِ ًَع اعتوبدثِ ًفظ ًیبس داریذ.
 اعتوبد ثِ ًفظ رفتبری ،ثِ هعٌبی قبثلیت ٍتَاًبیی در عول كزدى ٍاًدبم دادى كبرّبعت .اسكبرّبی عبدُ گزفتِ تبكبرّبیعخت ّوبًٌذ خبهِ عول پَؽبًذى ثِ رٍیبُ ایتبى .
 اعتوبد ثِ ًفظ احغبعی ٍعبطفی ثِ هعٌبی تَاًبیی درتغلط ٍثِ كٌتزل در آٍردى دًیبی احغبط ٍ عَاطف ؽوبعت.ایيكِ ثذاًیذچِ احغبعبتی داریذ،هعٌبی آى ّب را ثفْویذ ٍثتَاًیذ اًتخبثْبی احغبعی درعت ثكٌیذ ٍاسخَد درهقبثل دردٍرًح
رٍحی ٍلطوِ ّب ٍصذهِ ّبی عبطفی هحبفظت كٌیذ.

عَهیي ًَع اس اعتوبد ثِ ًفظ كِ هْن تزیي آًْب هیجبؽذ ،اعتوبد ثِ ًفظ رٍحی ٍهعٌَی اعت  .ایي ًَع اس اعتوبد ثِ ًفظّوبًب اعتوبد ٍایوبى ؽوب ثِ خْبى ّغتی ٍ كل آفزیٌؼ ٍهَخَدات اعت .ایي ایوبى رٍحی كِ سًذگیّ ،ذف ًٍْبیتی هثجت
رادر پی خَاّذداؽت ٍؽوبثِ خبطز ّذفی ایي خب ّغتیذ.
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيم ؟
اصل اول-گذؽتِ را ثپذیزیذ ٍآیٌذُ را دگزگَى كٌیذ
ؽوب ثبیذ ثذاًیذ كِ گذؽتِ را ًوی تَاى تغییزداداهب آیٌذُ ٌَّس آفزیذُ ًؾذُ اعت .آیٌذُ چیشی ًیغت خش اًذیؾِ ّبی
گیزیذ ) .طپظ
ریذى آًْب .هٌظَر ایي اعت (كِ اس تدزثیبت ،خطبّب ٍ ؽكغتْبی گذؽتِ درط ة
ؽوب ٍكَؽؼ ثزای آف
داری .
عبقالًِ ثِ گذؽتِ ًگبُ كزدُ ٍ اًذیؾِ ٍ ٍقت خَد را صزف چیشی كٌید كِ تَاى آفزیذى ٍدگزگَى عبختي آى را د
اصل دوم – درثبرُ اّذافتبى ثب خَد گفتگَ كٌیذ.
اّذاف را ثِ صَرت خوالتی مؽخص در آٍریذ ٍثِ خَد ثگَییذ آى ّن ثِ صَرت خوالت هثجت  .اّذاف ثبیذ ٍاقعی ٍ
هعقَل ثبؽٌذًِ ثلٌذ پزٍاساًِ كِ دعتزعی ثِ آًْب هوكي ًجبؽذًٍِ پیؼ پب افتبدُ كِ ارسػ كَؽیذى راًذاؽتِ ثبؽٌذ.
اصل سوم – تصوین گزفتي را توزیي كٌیذ.
رٍاًؾٌبعبى ًؾبى دادُ اًذ كَدكبًی كِ در عب

لْبی اٍلیِ سًذگی خَدتؾَیق ؽذُ اًذتبثزای خَد تصوین ثگیزًذ

اسدیگزكَدكبًی كِ ایي هَقعیت را ًذاؽتِ اًذ در اعتوبدثِ ًفظ رتجِ ثبالتزی كغت كزدُ اًذ.
تصوینگیزی هغتلشمخطزپذیزی ٍاحغبطهغئَلیت اعت
اصل چهارم–ًتبیدی را كِ هی خَاّیذ هدغن كٌیذ.
تصَیز رٍؽٌی را اس آًچِ هی خَاّیذ ثِ دعت آٍریذ ،داؽتِ ثبؽیذ ایي كبرثبعث هی ؽَدتب اًزصی خَدرا ثز

آى ّذف

هتوزكشكٌیذ.اگزهی خَاّیذاسؽزخصلتی رّب ؽَیذ خَدر ا درحبلتی تصَركٌیذ كِ اس آى خصلت ّیچ اثزی در ؽوب ًیغت.
اصل پنجم – در ثزخی سهیٌِ ّب هتخصص ؽَیذ.
آگبّی عوَهی السهِ سًذگی فزدی ٍاج توبعی اعت اهب كبفی ًیغت
ؽوبثبیذدرسهیٌِ ّبیی هتخصص ٍهٌحصز ثِ فزد ثبؽیذ.
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