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راه افزایش اعتماد به نفس20چیست و اعتماد به نفس 

ن چه تاثیری بر زندگی می گذارد؟اعتماد به نفس 
 
چیست و کمبود ا



. استایمان به خود اعتماد به نفس به معنی 

مایل به عملكرد توانای  ی مقابله با چالش های زندگی، موفقیت و تاعتقاد به اینكه فرد، 
ن 

 
. را داردطبق ا

استدرک واقع بینانه توانای  ی ها و احساس امنیت اعتماد به نفس مستلزم 



:اثرات 

این توانای  ی به افراد کمک می کند تا از اعتبار برخوردار شوند❖

اولین احساس قوی را ایجاد کنند❖

با فشارها کنار بیایند ❖

.با چالش های شخصی و شغلی مقابله کنند❖



اس راحتی زیرا اعتماد به نفس، به احساین ویژگی همچنین یک ویژگی جذاب است؛ 
.  افراد کمک می کند

نباشید تا درباره ما همراه در ادامه با 
 
با عزت روانشناسی اعتماد به نفس و تفاوت ا

ن 
 
.تر بخوانیدبیشنفس، عالئم کمبود اعتماد به نفس و راه کار های افزایش و تقویت ا



تفاوت بین عزت نفس و اعتماد بنفس➢

اعتماد به نفس چیست ؟➢

تفاوت اعتماد به نفس با عزت نفس➢

اگر اعتماد به نفس پایین داشته باشیم چه می شود؟➢

عالئم کمبود اعتماد به نفس➢

راهکارهای افزایش و تقویت اعتماد به نفس➢

کالم پایانی➢



تفاوت بین عزت نفس و اعتماد بنفس در چیست؟

. دافراِد دارای اعتماد بنفس باال لزوما از عزت نفس باال برخوردار نیستن❑

. عزت نفس یعنی اینکه ارزش خودتان را چگونه ارزیابی می کنید❑



فکر منطقی، ت، بنیانی احساسی محسوب می شود که تعیین کننده ی عزت نفسدر واقع،
.  استنوع احساسات و طرز رفتار هر شخص 

داف دلخواه باور فردی درمورد انجام کاری خاص یا دستیابی به اهبه اعتماد بنفس اما 
.اشاره دارد



: افرادی که از عزت نفس کافی برخوردارند 

معموال برای اینکه حس خوبی درباره ی خودشان داشته باشند، ❖

هیچ نیازی به ُپست ومقام، شهرت یا پول احساس نمی کنند ❖

.  به دستاویزهای  ی همچون مواد مخدر یا رفتارهای پرخطر متوسل نمی شوند❖



ت های جدید چالش ها و مسوئلیازسوی دیگر، افراد دارای اعتماد بنفِس زیاد حاضرند با 
.  روبه رو شوند

دی به این افراد قادرند به مصاف موقعیت های دشوار بروند و در شکار فرصت ها تردی
.خود راه نمی دهند



:خالصه اینکه عزت نفس یعنی 

وصیاتی ریشه می گیرد و در خصارزیابی احساس خودارزشی و از تجارب مثبت زندگی 
.  نمود می یابدانعطاف پذیری، جسارت و احترام به خود و دیگران مانند 



.  ه باشدیعنی اینکه فرد به توانمندی های فردِی خود باور داشتاعتماد بنفس اما 

میز کاری خاص یا رویاروی  ی پیر اعتماد بنفس 
 
وزمندانه با درنتیجه ی انجام موفقیت ا

 ی چالش ها، پذیرش مشتاقانهشکل می گیرد و در خصوصیاتی مانند چالشی بخصوص 
.نمود می یابدمسوئلیت  ها و فرصت های جدید



اعتماد به نفس چیست ؟

بر مختلفی از اعتماد به نفس یک مفهوم پیچیده نیست؛ اما با این حال، تعاریف و تعای
ن می شوند

 
.  ا

ی توان به اعتماد به نفس را مبا این وجود، به نظر می رسد در ساده ترین شکل ممکن، 
.معنی خودباوری در نظر گرفت



!(معنی اصطالحی اعتماد به نفس)اعتماد به نفس چیست 

. اشاره کردباور داشتن به توانای  ی های شخصی این مفهوم در اصطالح به 

یش برای انجام فرد، به توانای  ی های خوبه عبارتی دیگر، اعتماد به نفس یعنی اینکه 
.دکارها، پذیرش مسوئلیت ها و برقراری ارتباط با دیگران، ایمان داشته باش



ید
 
.  این جاست که بحث انواع اعتماد به نفس پیش می ا

ه نفس اعتماد به نفس عمومی و اعتماد ب: در واقع دو نوع اعتماد به نفس وجود دارد
.  خاص

باور داشتن به توانای  ی های خود است؛ یعنی اعتماد به نفس عمومی 

شان را نباور ما به خود برای انجام کارهای خاص در واقع اعتماد به نفس خاص اما 
.می دهد



:یک فرد با خودباوری مناسب 

ماده است تا در چالش های جدید قرار بگیرد، ➢
 
ا

فرصت ها را غنیمت شمرده، ➢

با شرایط دشوار مقابله کند ➢

.ردو مسئولیت های خود را در صورت نابسامانی و بهم ریختن، به عهده بگی➢



نیز ه موفق تجربمی شود، تجربه موفق ، منجر به ایمان و اعتقاد به خودهمان طور که 
. می شودخودباوری منجر به 

میز، به اعتماد به نفس کلی ما کمک می کند
 
. هر تجربه موفقیت ا

ته باشیم و البته ممکن است در یک زمینه مانند پخت و پز، اعتماد به نفس زیادی داش
.ته باشیمدر زمینه دیگر، مانند ریاضیات یا سخنرانی عمومی، احساس خودباوری نداش



نجای  ی که 
 
تلقی تی ویژگی مثبت شخصی، غالبا به عنوان یک اعتماد به نفساز ا

ن نیز به یک هدف، برای افراد مختلف تبدیل شده است
 
. می شود، افزایش ا

ایش به همین خاطر است که ما در ادامه این مقاله، به شکلی مفصل، راه های افز 
.اعتماد به نفس را بررسی خواهیم کرد



چه تفاوتی بین اعتماد به نفس و خودشیفتگی وجود دارد؟

حالی که می تواند به دلیل ناامنی ها و مکانیسم های دفاعی باشد، درخودشیفتگی
مل در عدم امنیت فر اعتماد به نفس 

 
گاهی و توانای  ی تحمل و تا

 
.د استناشی از خودا

الی که احساس شخصی از توانای  ی و صالحیت را القا می کند، در حاعتماد به نفس 
.احساس برتری نسبت به دیگران را در بر می گیردخودشیفتگی 



تفاوت اعتماد به نفس با عزت نفس

سیار مثبت در یک منبع روانشناختی گران بها و به طور کلی یک عامل باعتماد به نفس 
. زندگی است و با موفقیت، روابط خوب و رضایت ارتباط دارد

مدن، می تواند افراد را به سمت داشتن اعتماد کم به خود
 
از افسردگی، کوتاه ا

.سوق دهدتوانای  ی های خود و یا تحمل روابط و موقعیت های بد



روانشناسی اعتماد به نفس

.  ، همیشه با هم هم خوانی ندارنداعتماد به نفس و عزت نفس

نفس به طور خاص، ممکن است خودباوری زیادی  داشته باشید، در حالی که از عزت
.  پایینی برخوردار باشید



هزاران نفر در بسیاری از مجریان و افراد مشهور، که می توانند در مقابلبه عنوان مثال، 
سیب می رسانند و حتی خو

 
دشان را برنامه اجرا کنند، اما سپس به خود با مواد مخدر ا

می کشند



:در التین به معنای « عزت»

ورد کردن»
 
.  است« ارزیابی کردن، ارزش گذاری کردن، وزن کردن و برا

ن فکر می کنیم، احساس می کن
 
ن، این چارچوبی است که ما از طریق ا

 
یم و بیش از ا

.یمعمل می کنیم و رابطه خود را با خود، دیگران و جهان منعکس و تعیین می کن



خارجی هستند نیازی نیست که خود را با چیزهایعزت نفس سالم افرادی که دارای 
مد، وضعیت یا بدنامی تطبیق دهند، یا به الکل، مواد مخدر یا رابمانند 

 
طه جنسی درا
. تکیه کنند

نها با احترام با خود رفتار می کنند و از سالمتی، اجتماع و محیط
 
خود مراقبت برعکس، ا

.می کنند



نها قادر به سرمایه گذاری کامل خود در پروژه ها و افراد هستند زیرا از 
 
ت یا طرد شکسا

.شدن نمی ترسند

نها 
 
سیبصدمه دیده و ناامید مطمئنا ا

 
ن ها نه ا

 
می زند و شده اند، اما عقب نشینی های ا

.نه مایوس می کند



اگر اعتماد به نفس پایین داشته باشیم چه می شود؟

ترس از شکست یا خجالت، ازعدم اعتماد به نفس می تواند مردم را به دلیل 
.دور کند(مانند موقعیت کاری یا رابطه عاشقانه جدید)فرصت های جدید 



اگر اعتماد به نفس نداشته باشیم چه می شود ؟

م زندگی خود، رنج می برند، غالبا در بزنگاه های مهاعتماد به نفس پایین افرادی که از 
. نمی توانند مثبت عمل کنند

ی نداشته در صورتی که شما خودباروی مناسب: دلیل این اتفاق هم کامال مشخص است
.باشید، همواره از قرار گرفقتن در موقعیت های مهم، هراس دارید



اط با جنس در برقراری ارتبهمین عوامل سبب می شوند تا افراد با اعتماد به نفس کم، 
ر مشکل دچا… مخالف، پیشرفت شغلی و تحصیلی، انتخاب همسر، دوست یابی و

.شوند

دالیلی که ممکن است فردی اعتماد به نفس پایین داشته باشد 



:می شوندبرخی از موادی که میزان اعتماد به نفس فرد را تعیین می کنند شامل موارد زیر

ژنتیک➢

خلق و خو➢

زمینه فرهنگی➢

تجارب اولیه زندگی➢

سبک فرزندپروری ➢

ضربه قبلی➢

تجربیات کودکی➢



اگرچه این عناصر به طور کلی از کنترل ما خارج هستند،

.وجود داردکسب خودباوری در طول زندگی اما روش های زیادی برای 



عالئم کمبود اعتماد به نفس

که این اتفاق، مهمترین نک ته ای که باید در مورد اعتماد به نفس پایین بدانید این است
تقصیر شما نیست؛ 

ن چیست؟
 
اما از کجا بفهمیم اعتماد نفس داریم و عالئم کمبود ا



عالئم کمبود اعتماد به نفس

اس با این حال، اگر یک یا چند مورد از عالئم کمبود اعتماد به نفس را در خود احس
.می کنید، ممکن است دچار این مشکل باشید



شما مردد هستید یا قادر به پذیرفتن تعاریف نیستید-۱

عاریف همانطور که به احتمال زیاد برای این ت)ساده « متشکرم»به جای گ فتن یک 
ن را دارید

 
ر کسی اوه، چیزی نیست، ه»چیزی مانند ( سخت تالش کرده اید و لیاقت ا

ن را نادیده می گیرید«می توانست این کار را انجام دهد
 
.خواهید گ فت و ا



نچه دیگران فکر می کنند، نگران هستید-۲
 
شما در مورد ا

وید و سعی شما نمی توانید خودتان باشید زیرا همیشه روی پوسته های تخم مرغ راه می ر 
.می کنید همه اطرافیانتان از شما راضی باشند



نها فکر کنند
 
نچه دیگران ممکن است درباره ا

 
ییدرا افراد دارای اعتماد به نفس، ا

 
تا

می کنند؛ 

ن ها همانطور که پذیرفته اند، 
 
ن اهمیت می دهند و خوددر سطح سالم اما ا

 
را به ا

.همان گونه که هستند دوست دارند



به خود و قضاوت خود اعتماد ندارید-۳

ضاوت شما به طور مداوم نظر و قنشانه دیگر اعتماد به نفس پایین این است که 
واست دیگران را به عنوان پشتوانه ای برای اطمینان از تصمیم صحیح خود، درخ

.می کنید



نید دیگران همچنین، ممکن است برای تصمیم گیری درست تالش کنید، زیرا فکر می ک
.  بهتر از شما می دانند

ا از دست اعتماد به قضاوت خود ر اگرچه، فراموش نکنیم که در بعضی مواقع، همه ما 
.  می دهیم

.اعتماد به نفس یعنی بازگشت به موفقیت ها و توانای  ی های گذشته



بهانه می گیرید یا دیگران را سرزنش می کنید–۴

یا بهانه به جای این که در اشتباهات خود تصرف کنید، دیگران را سرزنش می کنید
.  می گیرید

.پذیرش این واقعیت که اشتباه کرده اید ممکن است برای شما ضعف باشد



بازخورد سازنده را به عنوان انتقاد در نظر می گیرید-۵

، هرگونه تنقاط قوافراد با اعتماد به نفس پایین به دلیل نداشتن تصویر واضح از 
. را شخصا دریافت می کنندبازخورد منفی 

.داشته باشنداحساس بی انگیزگی بیشتری این رفتار باعث می شود 



شما دوست ندارید مسوئل شوید-۶

وقعیت رهبری قرار گرفتن در مافرادی که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند، از 
.  می ترسند؛ چون بدون تایید دیگران، نمی توانند انتخاب کنند

تران این دخ. استیک دختر بی اعتماد به نفس این ویژگی، به خصوص نشانه 
.جاه طلب نیستند و ترجیح می دهند در سطوح ابتدای  ی باقی بمانند



خود را با دیگران مقایسه می کنید-۷

به جای تمرکز روی خود و اینکه چگونه می توانید به موفقیت برسید، 

اد دیگر همیشه در حال بررسی و بررسی چگونگی و چگونگی انجام و دستیابی افر 
.  هستید



ن را فرصتی ببینیم مشکلی
 
ایجاد نمی کند و مقایسه خود و دیگران تا زمانی که بتوانیم ا

.  نیمما بدون احساس یک بازنده در مسابقات راهی بهتر برای پیشرفت پیدا می ک

.در برخی از سطوح، همه ما خود را با دیگران مقایسه می کنیم



.فقط برای جلب رضایت دیگران در یک بحث، عقب نشینی می کنید-۸

رامش خود ر 
 
ا حفظ کنید، ترجیح می دهید فقط برای این که از درگیری جلوگیری کنید و ا
.نظر خود را حتی اگر می دانید حق با شماست، ابراز نکنید



رخوردار اکنون و با مطالعه این عالئم، اگر فکر می کنید که از خودباوری پایینی ب
هستید، 

فس خود را با استفاده از روش های  ی که در ادامه معرفی می کنیم، می توانید اعتماد به ن
.افزایش داده و زندگی خود را به کلی تغییر دهید



راهکارهای افزایش و تقویت اعتماد به نفس

.  اعتماد به نفس یک ویژگی ذاتی و ثابت نیست

. پیدا کندبلکه یک توانای  ی است که می تواند به مرور زمان به دست بیاید و بهبود

.داعتماد به نفس اجتماعی می تواند با تمرین در محیط های اجتماعی ایجاد شو



باال بردن اعتماد به نفس

.  راهکار مناسب برای افزایش اعتماد به نفس را معرفی می کنیم۲۰ما در ادامه، 

ن ها، روز به روز به 
 
تاثیرش را بر رسیده وخودباوری بیشتری مطمئن باشید که با انجام ا

:زندگی خود، مشاهده خواهید کرد



به ظاهر خود اهمیت دهید-۱

سان ترین راه حل برای افزایش اعتماد به نفس این است که بیشت
 
ر به خودتان اولین و ا
. برسید

.این راهکار ساده، تاثیر شگرفی بر روی خودباوری شما خواهد گذاشت



ح، بیست اگر می خواهید بیشتر از قبل، به خودتان ایمان داشته باشید، هر روز صب
:دقیقه برای این کارها وقت بگذارید

موهای خود را مرتب کنید➢

صورت خود را اصالح کنید➢

مطابق با سبک مناسب بدنتان لباس بپوشید➢

ک فش هایتان را واکس بزنید➢

ساعت مچی ببندید➢



.  ندالبته این کارها، تنها چند نمونه از موارد تاثیر گذار بر روی ظاهر شما هست

.استتمرینات عملی افزایش اعتماد به نفسرسیدگی و مراقبت از جسم یکی از 



مثبت فکر کنید-۲

مرین روزانه یک تمثبت اندیشی . اجازه ندهید افکار منفی بر روی ذهن شما مسلط شوند
. اعتماد به نفس است

دید د که شاید روزهای اول کمی سخت به نظر برسد؛ اما با گذشت زمان مشاهده می کنی
تاثیرگذار ، چقدر می تواند در اعتماد به نفس شمامثبت به انسان ها و اتفاقات اطراف

.باشد



افکار منفی را بکشید-۳

ن به هر فکر منفی مانند 
 
.  باشیدیک اشکال نگاه کنید و در صدد رفع ا

ش شوم، من نمی توانم، بهتر است بیخیال: در طول روز، بارها و بارها با افکاری مانند
!مواجه می شویم… فالنی خیلی از من بهتر است، این کار شدنی نیست و 



ن ها را از بین بر علیه فکرهای منفی بجنگید و: ذهنتان را به یک مبارزه دعوت کنید
 
ا

.  ببرید

، جای  ی در ناامید کننده ایچنان بر اتفاقات ذهنی خود مسلط شوید، که هیچ نک ته 
.  میان دنیای پرتالطم افکار شما نداشته باشد

.استیکی از راه های افزایش اعتماد به نفس دوری از افکار منفی 



خودتان را بشناسید-۴

زیرا او یک ژنرال عاقل قبل از رفتن به جنگ، برای شناخت دشمنش وقت می گذارد؛
گاهی کامل از او ممک

 
ن به خوبی می داند که شکست دادن دشمن، بدون داشتن ا

.نیست

ن ها را جاعتماد به نفس بروید و جنگ افکار منفی هنگامی که قصد دارید به 
 
ایگزین ا

کنید، دشمن شما خودتان هستید



برای شناخت خودتان وقت بگذارید، ❑

به صدای افکارتان گوش دهید، ❑

شروع به نوشتن یک مقاله در مورد خودتان کنید ❑

.حلیل کنیدو در نهایت با بیشترین دقت ممکن، تمام جنبه های شخصیتی تان را ت❑



مثبت عمل کنید-۵

در مردان و ، یک راهکار افزایش اعتماد به نفسمثبت اندیشی و کشتن افکار منفی
ن را عملی کنید

 
. زنان است اما به تنهای  ی کافی نیست؛ باید ا

.عمل کنیدمثبتدر تمام کارهای روزانه، 



ه در حال زمانی که شروع به انجام یک کار می کنید، شما دقیقا همان کاری هستید ک
ن کار را تغییر دهید، در حقیقت ! انجام دادنش هستید

 
غییر خودتان را تپس اگر ا

.داده اید

طمئن از این به بعد در زندگی، همواره خود را مشغول انجام کارهای مثبت کنید؛ م
ن را بر روی 

 
.ردمشاهده خواهید کاعتماد به نفستان باشید خیلی زود تاثیر ا



مهربان و سخاوتمند باشید-۶

ه از خودتان هرچقدر که با دیگران با مهربانی و سخاوت بیشتری رفتار کنید، دیدی ک
. دارید نیز به همان نسبت، بهتر می شود

.، یک تمرین اعتماد به نفس در قانون جذب استخوش رفتاری با دیگران



تید، این موضوع هسخوب و مهربانی اگر با بخشش دیگران به این نتیجه برسید که فرد 
.ذاشتبه شکل شگ فت انگیزی بر روی اعتماد به نفس شما تاثیر مثبت خواهد گ



ماده کنید-۷
 
قبل از انجام هر کاری، خود را ا

.تزلزل کند، نمی تواند اعتماد به نفس شما را مشکست های پیاپ یهیچ چیز به اندازه 

فی خود را برای بنابراین قبل از اینکه تصمیم به انجام هر کاری بگیرید، به اندازه کا
ماده کنید

 
ن، ا

 
.ا



ماده باشید
 
ا

مادگی کامل به مصاف کارها بروید و به چشم
 
ن ها نگاه کیک رقیب با ا

 
. نیدبه ا

ماد
 
ن، باید حتما از قبل، به اندازه کافی ا

 
.ه شده باشیدرقیبی که برای مبارزه کردن با ا



اعتماد به شاید شما هم یکی از افرادی باشید که بارهای از خود پرسیده اید که چگونه
مادگی یکینفس خود را در رانندگی افزایش دهیم باید بگوییم که 

 
از راه های ایجاد ا

.افزایش به نفس در رانندگی است



ن ها را دنبال کنید-۸
 
اصول خود را بشناسید و ا

ن ها رفتار کرده و عمل می کنید را می شناسید؟ 
 
یا اصولی که بر مبنای ا

 
ا

.  اگر پاسختان منفی است، به احتمال زیاد، زندگی شما جهت دار نیست

ید و پس از را بشناساصل های کلیدی و طالی  ی زندگی خود بنابراین قبل از هرکاری، 
ن ها رفتار و عمل کنید

 
ن، سعی کنید دقیقا مطابق ا

 
.ا



رام و شمرده صحبت کنید-۹
 
ا

دیگران نسبت باورتان نمی شود اما همین نک ته ساده، می تواند تاثیر شگرفی بر روی دید
.  به شما داشته باشد

رام و شمرده ، شخص مقتدریک 
 
صحبت می کند ا

ت دارد و کلمات را پشعجله، همواره در حرف زدن انسان متزلزلو برعکس، یک 
.سرهم به همدیگر می چسباند



نید که صحبت می کنید، این احساس را در شنونده تقویت می کسرعتزمانی که با 
.  حرف هایتان ارزش شنیدن ندارد

زمینه افراط را در کالمتان از بین ببرید؛ اما حواستان باشد که در اینعجلهبنابراین 
.نکنید



صاف بایستید-۱۰

. به نظر برسیدباصالبت سعی کنید همواره

انجام دهید، یکی از کارهای  ی که در این زمینه و برای افزایش اعتماد به نفس می توانید
.استصاف ایستادن همین 



صاف بایستید

هرگز با حالت تدافعی و مظلومانه قامت خود را خم نکنید؛ 

سمان را سوراخ میاستوار بلکه چنان
 
. کندبایستید که انگار سر شما دارد سقف ا



صالحیت خود را افزایش دهید-۱۱

 صالحیت خود مهم نیست که در حال انجام چه کاری هستید؛ شما باید 
 
ن زمینه را در ا

. افزایش دهید

ود را توسعه اگر قصد دارید یک نویسنده باشید، باید تمرین کنید و مهارت نوشتن خ
. دهید



.  نیز صادق است… این امر برای ورزش کردن، ارتباطتان با دیگران و 

و را برای انجام کارهاصالحیتتانرا افزایش داده و مهارت های خود سعی کنید 
.مسئولیت ها بیشتر کنید



ن ها برسید-۱۲
 
اهداف کوچک تعیین کنید و به ا

ن نیز، دلس
 
رد اگر به قصد ماه شلیک کنید، قطعا شکست می خورید و بعد از ا

.  می شوید

بیشتر هدف های بزرگ، احتمال شکستشان نیزمنظورمان از این جمله این است که 
.است و شکست هم یک عامل کشنده برای اعتماد به نفس شماست



هدف تعیین کنید

ن برسید؛ قطعا احساس خ
 
وبی خواهید یک هدف کوچک تعیین کنید و سعی کنید به ا

. داشت

ن، 
 
.نیدتالش کحاال هدف بعدی را هم انتخاب کرده و برای رسیدن به موفقیت در ا

نه ساز همین پیروزی شما در اهداف کوچک، اعتماد به نفستان را باال برده و زمی
.موفقیت در هدف های بزرگ تر می شود



موزان این راهکار برای افزایش اعتماد به نفس در 
 
و می تواند هم بسیار موثر استدانش ا

ن ها در بهبود 
 
.هم موثر باشدوضعیت درسی ا



عادت های ناپسند خود را تغییر دهید-۱۳

د؛ شما هم داشته باشعادات ناپسند هر فردی را که در نظر بگیرید، ممکن است برخی 
.  از این قاعده مستثنی نیستید

ا هر مورد سیگار کشیدن باشد، با صدا غذا خوردن باشد و یاین عادت شما ممکن است 
ن مبارزه کرده و حذفش کنید! دیگری 

 
.سعی کنید با ا



اشت و نگاه خواهید دخودباوری بیشتری ، عادات ناپسند شما کمتر باشندهرچقدر که 
.اطرافیان نیز به شما، مثبت تر خواهد بود



به جای مشکالت، روی راه حل ها تمرکز کنید-۱۴

ن اسفقط مشکالت اگر تا به امروز، 
 
ن ها گله می کردید؛ زمان ا

 
ت که را می دیدید و از ا

. را تغییر دهیدنگرش خود 

.ت را حل کنیدبیشتر تمرکز کنید و سعی کنید مشکالراه حل ها از این به بعد، بر روی



روز بیشتر تمرکز کنید، احتماال هر” من چاق و تنبل هستم“اگر بر روی این جمله که 
.  چاق می شوید

رای کاهش متمرکز کنید، مطمئنا راهی ب” چگونه الغر شوم“اما اگر فکر خود را بر روی
.وزن پیدا خواهید کرد



ی افزایش ، تاثیر بسیار زیادی بر رو تمرکز بر روی راه حل ها و برطرف کردن مشکالت
.اعتماد به نفس شما خواهد گذاشت



بخندید-۱۵

اشد، می توانید همیشه می تواند حال شما را بهتر کند و وقتی که حالتان بهتر بخندیدن 
.  باشیدمهربان و سخاوتمند با دیگران 



اتفاقات ، می تواند زنجیروارلبخند زدنمالحظه می کنید که یک اتفاق ساده مانند 
ود باوری افزایش اعتماد به نفس و خرا برای شما رقم زده و در نهایت منجر به مثبت 

.در وجودتان شود



داوطلب شوید-۱۶

شما را ی خودباور شوید؛ این اتفاق به مرور داوطلب برای انجام کارها و مسئولیت ها، 
. خواهد دادافزایش

ن دوچندان شوید، تاثیبرای اهداف خوب و سخاوتمندانه داوطلب البته اگر بتوانید 
 
ر ا

.خواهد شد



سپاسگزار باشید-۱۷

رایتان انجام همواره در مقابل چیزهای  ی که دیگران به شما می بخشند و یا کارهای  ی که ب
.  باشیدسپاسگزارمی دهند، 

حس یک را در شما افزایش داده و منجر به ایجادتواضع و فروتنی این اتفاق می تواند 
.شودخوب و مثبت در وجودتان 



ورزش کنید-۱۸

مواد ترشح ، باعثوضعیت فیزیکی و بدنی شماورزش کردن می تواند عالوه بر بهبود 
. در مغز شما شودشیمیای  ی



انجام باشید و برایشاداب تراین مواد در نهایت می توانند به شما کمک کنند که 
. ، انرژی بیشتری داشته باشیدکارهای مثبت

.استافزایش اعتماد به نفس در نوجوانان یکی از راه های ورزش



کارهای  ی را انجام دهید که انتظارشان را می کشیدید-۱۹

یا مدت زیادی است که قصد دارید یک کاری را انجام دهید، اما هر بار و به دال
 
یل ا

ن را به تاخیر می اندازید؟ 
 
مختلف، ا

.اگر پاسختان مثبت است، همین امروز دست به کار شده و شروعش کنید



هن شما ذاین کار به نوعی باعث می شود که یک بار از روی دوش شما برداشته شده و 
زادتر

 
.شودا



فعال باشید-۲۰

. بهتر استبیکار بودن مطمئن باشید انجام تقریبا هر کاری، از ◦

.  بگذردبطالت و در رکود و رخوت اجازه ندهید وقت شما به ◦

شپز حتی اگر شده، خود را به انجام کارهای کوچکی مانند ◦
 
مشغول ی پیاده روی و یا ا

کنید؛ 

.عادت کندبیکاری و انفعال ولی اجازه ندهید که ذهن و بدن شما به ◦



ه نفس یک راهکار مفید افزایش اعتماد بانجام کارهای کوچک و احساس مفید بودن 
.استبه خصوص خانم های خانه دار در زنان 



کالم پایانی

ی بسیار مهم و ، یک ویژگاعتماد به نفسدر پایان این کارگاه بازهم تاکید می کنیم که 
. تاثیرگذار در زندگش شما محسوب می شود



است؛ اک تسابی خوشبختانه این ویژگی شخصیتی باارزش،

ن را به دست بیاورید
 
.  یعنی می توانید به مرور ا

ز و با دارید، تعلل نکنید و از همین امرو احساس کمبود اعتماد به نفس پس اگر 
ن در وجودتان کنید

 
.راهکارهای معرفی شده در این مقاله، شروع به تقویت ا



پایان


