 تدانایی شناخت و تذیرو نقوا اوعف وتودت و

کسب اعتماد به نفس

اعتماد به نفس می باشد .اعتماد به نفوس بوه فورد کمو
می کند تا نیروی ددونی خدد دا به خدبی شناخته و از آنها
دد جهت شکدفایی استعدادها و بهبدد زنودیی خودد بهوره
ببرد و فردی که اعتماد به نفس دادد دد مقابله با مشکالت
خدد دا نمی بوازد و اسوتقامت و تشوتکاد فراوانوی از خودد
نشان می دهد .او دد شرایط دشداد همداده خودد دا نشوان
می دهد و همداده دادای این تصدد اسوت کوه بهتور از هور

اولین نماد ددونی اعتماد به نفس هموان داوایت
خاطر است از احساس تدانائی های مان و نماد ددونوی آن
نیز همان تبسمی است کوه بور لوا دادیو توس همیشوه

اعتماد به نفس از مادد زاده نمی شدد .اعتماد به نفس تنها

خدآ آن تاکید کنید .هریاه دیدید که افکاد ناخدشوایند دا

با همت و تالو شما ذده ذده اندوخته می شدد .دو داسوت

مرود می کنیود ذهون خودد دا بوه سودی مسوگله دیگوری

بددن وجدان تان دا آسدده نگاه می دادد و دد شما اعتمواد
به نفس ایجاد می نماید و دد مقابل احسواس ینواهی کوه
معمدال تس از انجام کادهوای بود و ناتسوند بوه سورا موا

نظیر ددوغگدیی غیبت و  ...دا انجام ندهیود کوه تنهوا نوه
اعتماد به نفس شما دا ااافه نمی نماید بلکوه مرورآ آن

عدم اعتماد به نفس دد بیشتر مدادد به استفاده های غلوط

می باشد.

دادد .شما هر دوز دد بان

ذهنی خدد سوررده هوای

فکری می یذادید و هنگام برخددد با مشکالت بورای حول
 -داشووتن

اعتماد و داایت از خدی .


از حافظه بر می یردد .مغز شما شوباهت زیوادی بوه یو
بان

تدانایی برخددد و کناد آمدن با چالشهای اساسی زندیی.

آن به بان

منحرف می سازید.

راههای ساده و عملي برای تقويت اعتماد به نفس
اعتماد به نفس و اطمینان بی ش

الزمه تیشورفت کادهوا

می باشد به خدد و اعمال خدد اطمینان داشته باشوید بوا
این اتدام اعتماد به نفس دا دد خدد شکدفا می کنید.
این داهها دد عین حوال کوه سواده انود ولوی بکوادییری و

نیز می باشد.

خندان باشید.
 بوواود و اعتقووادی کووه فوورد نسووبت بووه خوودد دادا

آ :فقط افکاد مثبت خدد دا برداشت کنید.

اعتماد به نفس تماموا اکتسوابی موی باشود .هویاکس بوا

عدم اعتماد به نفس

اعتماد به نفس دا می تدان چنین تعریف کرد:

مثبت خدد دا به ذهن می سرادند.
وتتی خاطره ای دا بیاد موی آودیود فقوط دوی تسومتهای

می آید کشنده اعتماد به نفس است .توس هریوز اعموالی

کسی از عهده کادها بر می آید.

 شووناخت ادزو و اهمیووت خوودی

ذهن نسرادید .و به آن فکر نکنید .مردم مدفق اندیشه های

محدودیت های خدی

شناخت مثبت و سازنده که هر فرد از خودد دادد

هیاگاه خاطرات ناخدشایند وتجربیات نامدفق خودد دا بوه

ذهنی خدد مراجعه می کنید تا داه حل بیابید.

راهكارهايي جهت افزايش اعتماد به نفس
الف :فقط افکاد مثبت دا به ذهن خدد بسرادید.

استفاده از آنها معجزه ای دد بر دادد که فقوط کسوانی کوه
آنرا تیمدده انود و از آنهوا اسوتفاده کوافی بورده انود دد
می کنند.
شما نیز بریمائید تا مدفق باشید.
 .1افکادتان دا تیشاتی

بر مدفقیت متمرکز کنید.

 .2با تمرکز بر استعداد تدانوائی و امکانوات خودد نیوروی
ددونیتان دا تقدیت کنید.

 .3سعی کنید با تکراد کلمات امیودبر

و دلگورم کننوده



معموودال احسوواس مووی کننوود تربووانی دفتوواد دیگووران
هستند.

دوحیه خدد دا از هر لحاظ تدی سازید.

 احساس تنهایی می کنند حتی زمانی که دد ی

هفت تمرین برای افزایش اعتماد به نفس
این تمرینها بیشتر بدنبال هماهنگ نمددن شرایط جسمی
با شرایط دوحی می باشد.

جمع تراد دادند.
 دد ددون خدد احساس خالء و تدچی می کنند.
 احساس می کنند با دیگران تفاوت دادند.

 -1همیشه دد ددیف های جلد بنشینید.
 -2نگاه کردن به چشمان دیگران دا تمرین کنید.
عدم نگاه به دیگران 2معنا دادد:

 احساس افسردیی یناه و شرمسادی دادند.
 نسووبت بووه تداناییهووای خوودد بوورای دسوویدن ب وه
مدفقیت تردید دادند.

الف  :احساس یناه دد برابر او

 از مدتعیت های ند و جدید می هراسند.

آ :احساس اعف و ناتدانی دد برابر او

 مرتبا سعی دد داای نگاه داشتن دیگران دادند.

 -3سرعت داه دفتنتان دا  %22تندتر کنید.

 دچاد هراس اجتماعی می باشند.

 -4بلند و جدی حرف بزنید.

اعتماد به نفس حقیقی ی

 -2هنگام دست دادن جدی باشید.

وابستگی به جهان خادج دویدادها مدفقیتهوا شکسوتها و

 -6دد جمع نظر بدهید.

افراد دیگر .اما عزت نفس و اعتماد بنفس واتعی بسیاد نادد

 -7خنوودان باشووید لبرندشووما بهتوورین دادو بوورای

و نایاآ می باشد زیرا اغلا اعتماد به نفسها کاذآ و نقابی

کمبدد اعتماد به نفس است.

حس ددونی موی باشود بودون

بوورای تنهووان سووازی اعتموواد بوونفس تووایین مووی باشوود.

افرادی که از اعتماد به نفس تایینی برخددداد موی باشوند

اعتمادبنفسهای غیرواتعی دا می تدان دد مدادد زیر یافت:

دادای خصدصیات زیر هستند:

* اعتماد به نفسوهای کواذآ :اینگدنوه اعتمواد بوه نفسوها

 مرتبا خددشوان دا موددد انتقواد و سورزن

توراد

می دهند.
 هنگام صحبت کردن دد چشمان فرد مقابل خدد
نگاه نمی کنند.

وابسته و زودیذد می باشد .مانند اعتماد بنفسهایی کوه بوه
جهت ثروت شهرت محبدبیت به تون داشوتن لباسوهای
فاخر تددت و زیبایی ظاهر دد افراد نمدد موی یابنود کوه
همگی کاذآ می باشند.

