
 
یکی از موضوعاتی که امروزه در جمع های خانوادگی و دوستانه بیشتر راجب آن صحبت می شود، 

اکثر افراد در رابطه با افزایش و کاهش آن برای خودشان و دیگران،  .بحث اعتماد به نفس است
اظهار نظر می کنند؛ اما نمی توان مفهوم درستی از ایمان و باور به خود را در صحبت هایشان 

هر شخصی از نظر خود، درک متفاوتی از آن دارد که همه آنها را می توان در یک تعریف  .تیاف
 سؤالی ؟ چیست نفس به اعتماد دقیقا حال باید به یک سوال پاسخ دهیم که .جامع، بیان کرد

 .که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است
، تعریف جامع و کاملی از اعتماد به نفس را بیان کرده است که در ادامه مطلب نسب مهدوی ردکت

ما در این مقاله عالوه بر تعریف، توضیحاتی را در رابطه با  .برای شما عزیزان شرح می دهیم
 می شما اختیار در …واقعی، اهمیت آن و نفس به اعتماد موضوعات پیرامون آن مثل شجاعت،

 .باشید همراه ما با مطلب این پایان تا .گذاریم
 تعریف جامع اعتماد به نفس از زبان خانم مهدوی نسب

conf  اعتماد به نفس یا i dence-s el f  شرایط روانی است که فرد، با تجربه های قبلی خود به
توانایی ها و استعدادهایش باور و اعتماد داشته و در موفقیت آمیز انجام دادن کار ها، به خود 
اطمینان کامل دارد؛ به عبارت دیگر، انسان به خود و توانمندی هایش باور دارد و به آنها ارزش و 

 .هداعتبار می د
s el f - c onf i dence  به دو واژه«s el f» واژه و خویشتن معنای به «conf i dence» معنای به 

، یکی از عنصر های خودباوری که بدانید را این .کند می اشاره دارد، خود به فرد که اعتمادی مقدار
 .اصلی در پیشرفت و موفقیت یک فرد می باشد



 
 

 تعاریف دیگر اعتماد به نفس از نظر روانشناسان
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 .”است خودتان با رابطه در شما قضاوت و نگرش نفس به اعتماد“ :تعریف سیندی پیج

 ایتانه ترس به غلبه خود به ایمان خودباوری،“باربارا دی آنجلیس در تعریف مختصری گفته است، 
 .”است

 و ماحترا که است خودشناسی معنای به نفس به اعتماد“جین یودر و ویلیام پراکتور گفته اند، 
 .”دهد می نشان را خود به ارزش

 چرا روانشناسان اصطالح اعتماد به نفس را نمی پسندند؟

هنگامی که کتاب های علمی روانشناسی را مطالعه می کنید، کمتر به عبارت و واژه اعتماد به 
خورد می کنید؛ چرا که این خودباوری حوزه مورد نظر خود را مشخص نمی کند به همین نفس بر 

 .دلیل است که می گویند روانشناسان این اصطالح را دوست ندارند

گاهی اوقات افراد از شما می پرسند که خودباوری شما باالست؟ و شما در پاسخ به آن فرد می 
اگر شما حتی نتوانید این  .کمترین زمان ساختمان بسازیدگویید بله و او از شما می خواهد که در 

کار را انجام دهید، این بدین معنی نیست که شما اعتماد به نفس پایینی دارید، بلکه ممکن است 
 .بر عکس آن باشد؛ اما در زمینه ساخت و ساز ساختمان استعدادی نداشته باشید

 (محصوالت ذهنی و شخصیت شناسی)  چیست اناگرام :پیشنهاد ما به شما
تمام این موارد حاکی از این است که شما هرگاه می خواهید از این واژه، استفاده کنید، باید به 

 نفس به اعتماد …نی وسخنرا در من ” عبارت از ”دارم باالیی نفس به اعتماد من ”جای عبارت 
 .نمایید استفاده ”دارم باالیی

 و عزت نفس، دارای دو تعریف چیست نفس به اعتماد این نکته را در نظر داشته باشید که تعریف
  .کامال متفاوت از هم می باشند و یک معنی را نمی دهند

 اهمیت اعتماد به نفس

د فرد موفقی را بشناسید، بهتر است باید بگوییم، ممکن است تعدادی از شما، در نزدیکان خو
بدانید که این فرد برای رسیدن به موفقیت قطعًا از اعتماد به نفس باالیی برخوردار بوده است؛ 

در نتیجه اهمیت  .چرا که اگر در آن زمینه از این ویژگی برخوردار نبود، به این موفقیت نمی رسید
 .باشداین موضوع برای رسیدن به موفقیت بسیار زیاد می 

این نکته را به خاطر بسپارید که افرادی که به سوی موفقیت گام بر می دارند، در مسیر موفقیت، 
 یبآس بیماری، ورشکستگی، است ممکن اتفاقات این .با اتفاقات گوناگونی رو به رو می شوند



ا د، بباش نداشته کافی نفس به اعتماد زندگی، از مرحله این در فرد اگر .باشد …و جسمانی های
اولین مشکلی که برایش پیش می آید، تالش را کنار گذاشته و دیگر به مسیر خود ادامه نمی 

 نفس به اعتماد ما برای فهم بهتر از تعریف .دهد، در نتیجه به موفقیت دست پیدا نمی کند
 .باید با انواع آن آشنا شویم چیست

 
 

حال شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که در یک قسمت از زندگی اگر اعتماد به نفس باالیی 
 ی قرار می گرفتید؟داشتید، امروز در جایگاه بهتر

، انواع  چیست نفس به اعتماد در ادامه مقاله .اینجاست که به اهمیت خودباوری پی خواهید برد
 .مختلفی از آن را برای شما عزیزان بیان می کنیم

 انواع اعتماد به نفس

کل ا شاگر شما بخواهید خودباوری را درون خودتان پرورش دهید، ابتدا باید توانایی و باور هایتان ر 
 .دهید و برای این کار الزم است با انواع آن آشنا شوید



 عاطفی  .1

 روحی .2

 رفتاری .3

 عاطفی

این ویژگی عبارت  .یکی از انواع اعتماد به نفس است که ریشه در احساسات و عواطف شما دارد
است از کنترل کافی و مناسبی که باید روی عواطف و احساسات خودمان داشته باشیم و بدانیم 

 .در هر شرایطی، باید چه رفتاری را از خود نشان دهیم

تان را کاماًل بفهمید و درک مناسبی از آن داشته برای پرورش باور هایتان بهتر است احساسات
 .باشید تا بتوانید در شرایط غم و اندوه با دیگران رابطه ای دوستانه بر قرار کنید

 روحی

یکی از عوامل اصلی باال  .ویژگی روحی و معنوی، یکی از مهم ترین موضوعات در این حوضه است
اعتماد به مبدأ آفرینش و هدفمند  .اد می باشدبردن و افزایش خودباوری، همین ویژگی روحی افر 

بودن آن، باعث می شود شما احساس کنید که وجودتان در زندگی بیهوده نیست و خلقت شما، 
تان هدفی قرار داده و برای رسیدن به آن، هدف و مقصود خاصی دارد؛ در نتیجه باید برای زندگی

 .ممکن بسازیدتان را به بهترین شکل تالش بسیاری کنید و زندگی

 رفتاری

ویژگی رفتاری عبارت است از توانایی انجام دادن کار ها که به بیانی ساده تر می توان آن را در 
 های کار هم توانممی من که است معنی بدین موضوع این .کرد خالصه ”توانم می من“جمله 
با تقویت  .ایم برسمه آرزو و هدف به تا دهم انجام را آسان و ساده های کار هم و مشکل و سخت

این باور، می توانید اعتماد به نفس خود را افزایش داده و به موفقیتی که دلتان می خواهد، 
 .دست پیدا کنید

 آیا همه افراد اعتماد به نفس دارند؟

هنگامی که در یک جلسه یا در جمع خانوادگی برخی از افراد را می بینیم که در انجام دادن کار 
ا باور ندارند، سؤالی ذهنمان را درگیر می کند که آیا همه مردم خودباوری دارند؟ تخصصی، خودشان ر 

 ؟ چیست نفس به اعتماد از نظر مردم



 دبینی می…و مهمانی خانه، خیابان، در که افرادی همه .بله :در پاسخ به این سؤال باید بگوییم
این ویژگی از  .به نفس هستند اعتماد دارای همه و همه آیند، می دنیا به تازه که کودکانی حتی

حال این سوال پیش می آید که اگر همه افراد  .ماه اول زندگی شکل می گیرد ۴۱دوران کودکی در 
 به خودشان را باور دارند چرا موفق نیستند؟

طور که می دانید، در جهان هیچ فردی شبیه به دیگری نیست، همین مسئله باعث بسیاری همان
تعداد کمی از افراد اعتماد به نفس را در جهت مثبت و پیشرفت و رشد  .از تفاوت ها شده است

این موضوع در دوران کودکی  .استفاده می کنند و اکثرًا آن را در جهت منفی استفاده می نمایند
 .تأثیر بسزایی در رشد خودباوری فرد دارد

 نماید، می استفاده ”نمتوا می من ” و ”دانم می من ”برای مثال فردی که در ذهن خود از عبارات 
 عبارات از ذهنش در که فردی مقابل در و کند می تقویت مثبت جهت در را خودش نفس به اعتماد

 این اگر .دهد می رشد منفی جهت در را آن کند، می استفاده ”توانم نمی من ” و ”دانم نمی من“
 .ماند خواهد او با نیز عمر آخر تا باشد، کسی همراه کودکی از افکار

پایین بودن خودباوری رنج می برید، می توانید با راهکار هایی که دکتر مهدوی نسب  اگر از  
 .بیان کرده اند، مشکل کمبود آن را حل کنید نفس به اعتماد افزایش برای

، گفتیم همه ما اعتماد بنفس داریم؛ اما میزان آن  چیست نفس به اعتماد هطور که در مقالهمان
در هر فردی متفاوت است و این تفاوت در برخی از موارد به شرایط محیطی، استعداد و توانایی 

 .فرد بر می گردد خودباوری فرد بستگی دارد؛ ولی اصلی ترین تفاوت، به
 آیا فرزندان والدین سخت گیر، اعتماد به نفس دارند؟

بررسی های روانشناسان، بچه هایی که والدینشان از روش های سخت گیرانه استفاده می طبق 
این  این سختگیری نه تنها به نفع .کنند، اعتماد به نفس پایین تری نسبت به دیگر کودکان دارند

گیری را از آنها گرفته و در شرایط گوناگونی آنها را به چالش کودکان نیست بلکه قدرت تصمیم
 .دمی کش

گفتیم، انسان ها از ابتدای تولد، این ویژگی را دارند  چیست نفس به اعتماد طور که در مقالههمان
حال اگر والدین در دوران رشد اعتماد به نفس کودک،  .و با گذشت زمان آن را پرورش می دهند

محدودیت های غیر ضروری را برای او ایجاد کنند، این امر مانع رشد خودباوری در آنها شده و در 
سخن ما، خطاب به والدینی است که می  .خودشان می شودبزرگسالی نیز، باعث عدم اعتماد به 

 .خواهند کودکشان در آینده به فرد موفقی تبدیل شود



 

 

 خود کارآمدی چیست؟

یکی از عبارت هایی که در کتاب های روانشناسی داخل کشور به آن پرداخته نشده است و یا اشاره 
ترین موضوعاتی که بیشتر در کتاب های یکی از مهم .کوچکی به آن شده ، خود کارآمدی می باشد

 .رده اند، این موضوع استروانشناسی ترجمه شده روی آن تاکید ک

باور و اعتقاد فرد درباره ظرفیت خود، برای تاثیر گذاشتن روی محیط  :خود کارآمدی عبارت است از
 .و حوادث زندگی

خود کارآمدی تفاوت بسیاری با خودارزشمندی دارد؛ چرا که عزت نفس به ارزش خود فرد اشاره می 
در رابطه با استعداد هایش برای رسیدن به موفقیت، کند ولی خود کارآمدی به باور و اعتقاد فرد، 

این را بدانید که خودارزشمندی به زمان حال مربوط می شود و خود کارآمدی به زمان  .اشاره دارد
 .در زبان ساده تر می توانیم بگوییم، خود کارآمدی همان اعتماد به نفس است .آینده مربوط است

 .را می توانیم در معنی خودکارآمدی نیز بیابیم چیست نفس به اعتماد در اینجا ما دریافتیم که



 تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس

اگر بخواهیم تعریف ساده و مختصری از عزت نفس داشته باشیم، باید بگوییم، میزان ارزشی 
است که فرد به خود می دهد و اعتماد به نفس باوری است که فرد، نسبت به توانایی ها و مهارت 

 .د داردهای خو

عزت نفس، توضیحی برای حال خوب و بد، میزان ارزش و دوست داشتن خودمان است و اعتماد 
به نفس توضیحی درباره میزان دست آورد های زندگی و عملکرد فرد برای رسیدن به موفقیت می 

خودارزشمندی و خودباوری، رابطه تنگاتنگی با یک دیگر دارند، همین موضوع باعث شده  .باشد
در حقیقت اگر کسی از ما در مورد  .که برخی از افراد این دو را با یک مفهوم در نظر بگیرند است

 .سوال کند باید تفاوت های این دو مفهوم را بدانیم نفس به اعتماد عزت نفس یا
را  چیست نفس عزت شما می توانید برای درک دقیق تر از عزت نفس و راه های افزایش آن، مقاله

 .مطالعه کنید
 چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم؟

گفتیم، باور به خود و توانایی هایمان برای رسیدن  چیست نفس به اعتماد طور که در مقالههمان
اور دارند در کسانی که خودشان و توانایی هایشان را به طور کامل ب .به موفقیت خودباوری است

مسیر زندگی خود، ماجراجویی می کنند، تن به شکست و خطرات می دهند و از تالش دست بر 
 .گونه افراد برای رسیدن به موفقیت، از تجربیات زیادی برخوردار هستنداین .نمی دارند

آن هر کدام از ما، حتی شده برای یک بار در زندگی خود، شرایطی را پشت سر گذاشته ایم که در 
ممکن است برخی از افراد در مواجه با این  .انجام کاری برایمان بسیار سخت و دشوار بوده است

شرایط، انجام آن کار را به زمان دیگری موکول نموده یا برخی دیگر آن کار را تا نیمه انجام داده و 
، داشته باشیمدر واقع، اگر ما در این شرایط، اعتماد به نفس باالیی  .سپس، رهایش کرده باشند

 .آن کار را با تمام سختی هایش به راحتی انجام خواهیم داد

از نظر خانم نازنین زهرا مهدوی نسب، افرادی که به خودشان باور زیادی دارند، اشخاصی موفق و 
در ذهن این افراد، اعتقاد و باوری قوی وجود دارد و روزانه جمالت زیر را در ذهنشان  .گرا هستندعمل

 :کنند مرور می

 من می توانم 

 من توانایی انجام این کار را دارم 

 کار را شروع کن و نترس 



 مهارت این کار را بیاموز و انجامش بده 

 و… 

همه ما در ذهن خود، اهدافی را در نظر گرفته ایم که می خواهیم در آینده به آن ها دست پیدا 
ما در مسیر رسیدن به اهداف خود، به دو عامل تأثیرگذار  .کنیم و زندگی رویایی خودمان را بسازیم

 زهرا مهدویدکتر نازنین  .یکی از این عوامل خودباوری و عامل دیگر، عزت نفس می باشد .نیاز داریم
نسب، برای سهولت در امر یادگیری در پکیج های خود این دو عامل را برایتان فراهم کرده است تا 

 .شما عزیزان با کمک این دو عامل، هرچه سریع تر به موفقیت و زندگی رویاییتان دست یابید

نند، از اعتماد به طور که در این مقاله گفتیم، افرادی که کار خود را به زمان دیگری موکول کهمان
نفس و عزت نفس پایینی برخوردار هستند؛ در نتیجه بهتر است همین لحظه که در حال خواندن 

 کیجپ مقاله هستید و می خواهید در آینده به فردی موفق تبدیل شوید، فرصت را از دست ندهید و
 .را دریافت کنید و آینده خودتان و یا فرزندتان را تضمین کنید نفس به اعتماد

 عنصر اصلی در اعتماد به نفس چیست ؟ ۱

فردی که می خواهد در آینده به اهدافش رسیده و زندگی رویایی داشته باشد، از هیچ تالشی 
این فرد با  .دارد و با تمام پیچ و خم های مسیر، به آن چیزی که می خواهد می رسدبر نمی دست

  .چنین انگیزه و ایمانی که به خود دارد، امکان ندارد به اهداف خود نرسد

 :عنصر اصلی که به رسیدن افراد، به اهدافشان کمک می کنند، عبارت اند از ۱

 کنجکاوی .1

 اعتماد به نفس .2

 شجاعت .3

 ثبات شخصیتی .4



 
 

 رابطه اعتماد به نفس با موفقیت

ما پس قطعًا شما در زندگی خود، افرادی را می شناسید که در ابتدا هیچ چیزی از خود نداشتند؛ ا
قطعًا موفقیتی که این اشخاص  .از گذشت سال ها، به موفقیت باور نکردنی دست پیدا کرده اند

این را بدانید که هیچ موفقیتی بدون  .به دست می آورند، با اعتماد به نفس رابطه مستقیمی دارد
جهان داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس محقق نمی شود، نمونه آن را می توان در افراد موفق 

 ام در را انگیزه ها مثال این تمام . …و جابز استیو رونالدو، کریستین مثل افرادی .مشاهده کرد
 ؟ چیست نفس به اعتماد بفهمیم تر دقیق تا کند می بیشتر

 :مورد بیان می شود ۵موفقیت افرادی که هم خودارزشمندی دارند و هم خود را بسیار باور دارند در 

 حس ارزشمندی 

 از شرایط حال و زندگی لذت بردن 

 از بین بردن استرس، ترس و رهایی از ترس های اجتماعی 



 افزایش انگیزه و انرژی برای عمل کردن به کار ها، در جهت رسیدن به اهداف 

 لذت بردن از صحبت با دیگران، برقراری ارتباط اجتماعی و دوری از شک به خود و دیگران 

را مطالعه کنید تا بیشتر با تکنیک های موفقیت در زندگی و  چیست NLP شما می توانید مقاله
 .اسرار موفقیت آشنا شوید

 از نظر دیگران چه میزان اعتماد به نفس داریم؟

 نحوه .شما از راه های مختلفی می توانید به افراد نشان دهید که چه میزان به خود باور دارید
 میزان دهنده نشان همه، و همه …و دیگران با خورد بر در شما اخالق و رفتار بدن، زبان صحبت،

 ؟ چیست نفس به اعتماد بقیه نظر از حقیقت در اما هستند؛ دیگران مقابل در شما، خودباوری
رفتار هایی که به دیگران نشان می دهد شما از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستید، عبارت 

 :اند از

 اعتراف کردن به اشتباهات، پذیرفتن آنها و درس گرفتن 

 انجام دادن کاری که به آن اعتقاد دارید حتی اگر مورد تمسخر دیگران قرار بگیرید 

 از هیچ تالشی برای رسیدن به اهدافتان دست بر ندارید و تمام خطر های آن را بپذیرید 

 بیان صریح و گرم در مقابل افرادی که شما را تحسین می کنند 

رفتار هایی که به دیگران نشان می دهد شما از اعتماد به نفس پایینی بر خوردار هستید عبارت 
 :اند از

 انجام ندهیم و طبق نظرات دیگران پیش برویم کاری که خودمان می خواهیم را 

 ترس از شکست خوردن و خطر نکردن 

 توجیه اشتباهات، نپذیرفتن آنها و تکرار دوباره آن 

 اهمیت ندادن به تحسین های دیگران در رابطه با خودمان 

 اعتماد به نفس واقعی چیست؟

را نباید با هم اشتباه بگیرید؛ چرا که خودباوری کاذب  کاذب نفس به اعتماد خودباوری واقعی و
خسارت های روحی و مالی بسیار زیادی دارد و خودباوری واقعی باعث می شود شما به موفقیت 

تعریف دقیقی از اعتماد به نفس واقعی داشته باشیم، اگر بخواهیم  .های زیادی دست پیدا کنید
 :باید بگوییم



باور قلبی و درونی شما به توانایی ها و استعداد هایتان که تعهد شما به خودتان را به وجود می 
 .این تعهد موجب می شود تا هر کاری که برای رسیدن به اهدافتان الزم است را انجام دهید .آورد

باید بگوییم، اعتماد و اطمینان به خودتان است و به خوبی و  چیست نفس به اعتماد در مبحث
 .بدی نتیجه آن مربوط نمی شود

این ویژگی باعث می شود در  .اعتماد به نفس واقعی، همان باور و اعتقاد شخصی شما می باشد
انجام  مسیر زندگی و موفقیت، با هر مشکلی که رو به رو می شوید، به راحتی و با آرامش، آن را

داده و به هدف مورد نظرتان دست پیدا کنید؛ بنابراین شما باید به توانایی ها و استعداد هایتان 
 .در عمل کردن، اعتماد کنید

 چگونه می توانیم اعتماد به نفس را در خودمان به وجود آوریم؟

ان، دگی تودباوری ویژگی است که شما نمی توانید آن را بر مبنای شکست ها و موفقیت های زنخ
شما می توانید به گونه ای رفتار کنید که گویا دوباره در ذهنتان متولد شده اید؛ اما این  .بنا کنید

 .بار، قوی تر و با انگیزه تر از قبل، به گونه ای که بمب هم نتواند شما را تکان دهد

ی گیرد و گفتیم، این ویژگی در درونتان شکل م چیست نفس به اعتماد طور که در مقالههمان
شما در هر شرایطی، باید این باور را داشته باشید که هر چیزی  .تحت تاثیر عوامل بیرونی نیست

 .را می خواهید، به دست خواهید آورد و توانایی به دست آوردن آنها را در خودتان ایجاد کنید
ت مشکال بدین گونه است که شما به تمام خواسته های خود، می رسید حتی با وجود سختی ها و

 .پیش رویتان
 چه کار هایی را برای تقویت اعتماد به نفس باید انجام دهیم؟

ما  .ترین اصل ها برای تقویت و افزایش اعتماد به نفس، پذیرش گذشته می باشدیکی از مهم
باید  .برای افزایش این خصوصیت، باید گذشته خودمان را بپذیریم و به فکر ساختن آینده باشیم

یم که گذشته تمام شده و دیگر نمی توانیم به آن زمان برگردیم؛ در نتیجه فقط باید از این را بدان
 .آن درس گرفته، تجربیات خود را باال ببریم و برای ساختن آینده تالش کنیم

د ما بای .گذاری استیکی دیگر از کار هایی که برای افزایش اعتماد به نفس باید انجام داد، هدف
 روز هر باید را اهداف این .فمان، فکر کنیم و آنها را در ذهن خود، مرتب نماییمدر مورد تمام اهدا

 العاده فوق تأثیر که جمالتی .بدهیم انگیزه خودمان به مثبت جمالت با و کنیم تکرار خودمان برای
 .”توانم می من“ مثل دارد ذهن بر ای



ز ذهن و ناممکن و از طرفی دیگر این اهداف باید معقول و امکان پذیر باشند، نه هدف های دور ا
بهتر است از هدف های کوچک و کوتاه مدت شروع  .نباید خیلی پیش پا افتاده و ساده باشند

 .تر دست پیدا کنیمکنیم؛ زیرا رسیدن به اهداف کوچک به ما کمک می کند به هدف های بزرگ

 با استفاده از آن می باید بگوییم، یکی دیگر از اصل هایی که چیست نفس به اعتماد در مبحث
والدینی که کودکان خود را از  .توانیم این ویژگی را در خود تقویت کنیم، اصل تصمیم گیری است

همان سنین کودکی به تصمیم گیری تشویق می کنند و به آنها قدرت انتخاب می دهند، در مقابل 
تصمیم گیری و قدرت  هرچه بیشتر ویژگی .دیگر کودکان هم سن، اعتماد به نفس باالتری دارند

 .انتخاب را تمرین کنید، این ویژگی باالتر می رود و می توانید در هر شرایطی تصمیم درست بگیرید
ترین عوامل در افزایش خودباوری، تصویر سازی ذهنی از تصمیم هایی که گرفته یکی دیگر از مهم

را انجام دهیم، نتیجه  هنگامی که در ذهنمان تجسم می کنیم که اگر این کار .ایم، می باشد
 .خوبی را در بر خواهد داشت، انگیزه مان برای انجام آن کار بیشتر می شود

شما حتی می توانید برای رهایی یافتن از خصلت های بد و ناپسند، این فکر را در ذهن خود به 
 وانیدپس از مدتی به راحتی می ت .وجود آورید که این خصلت ها هیچ تأثیری بر روی شما ندارند

 .از شر آنها خالص شوید

عامل دیگری که منجر به افزایش اعتماد به نفس می شود، تخصص یافتن در زمینه های مختلف 
افزایش سطح اطالعات عمومی برای هر فردی الزم و ضروری است؛ اما برای پیشرفت و رشد  .است

های  ید باید، در زمینهبرای اینکه بتوانید در زندگیتان پیشرفت کن .در زندگی شرط کافی نیست
این کار باعث می شود شما نسبت به دیگران، منحصر به  .مختلف تخصص کافی را به دست آورید

 .فرد باشید و به خودتان باور و ایمان بیشتری داشته باشید

این  .شما برای افزایش اعتماد به نفستان نباید اجازه دهید، عوامل بیرونی بر روی آن تأثیر بگذارد
با کار و شغل شما هیچ رابطه ای ندارد و فقط به باور و اعتقاد قلبی و درونی شما به توانایی  ویژگی

 .ها و تالش هایتان مربوط می شود

گاه این نکته را از دکتر مهدوی نسب به یاد داشته باشید که باور خود و ایمان به توانایی ها، هیچ 
 .به سراغ شما نمی آید بلکه شما باید به سراغ آن ها بروید

 اعتماد به نفس و غرور چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟



برخی از افراد به علت داشتن باور  .گاهی اوقات افراد اعتماد به نفس را با غرور اشتباه می گیرند
خودباوری و مغرور بودن، مباحث  .بیش از حد به توانایی هایشان دچار غرور و خودخواهی می شوند

 .جدایی از هم هستند؛ اما مفهومی نزدیک به هم دارند که نباید با یک دیگر اشتباه گرفته شوند

د باور و ایمان قلبی داشته باشید؛ اما اعتماد به نفس بدین معناست که شما به توانایی های خو
در مقابل غرور این معنی را می دهد که شما می خواهید خود را به دیگران ثابت کرده و بگویید 

ویژگی این افراد را بررسی می  چیست نفس به اعتماد در مقاله .که باالتر و بهتر از آنها هستید
 .کنیم

 ویژگی های افراد مغرور

 .تبلیغ خودشان را می کنندافرادی که دائمًا  .1

 .افرادی که حرف کسی را قبول نداشته وفقط دیگران را با حرف های خودشان متقاعد می کنند .2

 .افرادی که بیش از حد الف و ادعا دارند و با این کار حس بی لیاقتی خودشان را آرام می کنند .3

 .ز خود می کننداین افراد بدون اینکه شما بخواهید، شروع به الف زدن و از تعریف ا .4

 .افرادی که خواهان جلب توجه هستند و می خواهند دیگران به آنها توجه کنند .5

افرادی که همیشه در حال ثابت کردن خودشان به دیگران هستند و می خواهند به آنان بفهمانند  .6
 .که بسیار برتر و بهتر از آنان هستند

 .پایین تر قرار داشته باشنداین افراد می خواهند همیشه در نوک قله باشند و بقیه  .7

 .این افراد همیشه به دیگران می گویند که چقدر خوب هستند .8

 .افرادی که از هیچ چیزی لذت نمی برند و معتقد اند که همه چیز برای آنان کم است .9

 .این افراد هیچ وقت طاقت مخالف دیگران را ندارند .11

 .این افراد شنونده های خوبی نیستند .11

 .افرادی که کمتر از دیگران کمک می گیرند .12



 
 

نها دوری کنید؛ چرا آنان اعتماد به نفس شما را پایین بهتر است شما در مواجهه با این افراد از آ 
افرادی که این ویژگی را دارند در هر شرایطی که قرار می گیرند، اگر تجربه ای نداشته  .می آورند

افرادی که خودشان را باور دارند  .باشند از دیگران درباره آن سؤال می کنند و مشورت می خواهند
ا می پذیرند و از آن درس می گیرند و به عقاید دیگران احترام می بر عکس افراد مغرور، شکست ر 

 .گذارند

 اصلی ترین راه رسیدن به اعتماد به نفس

ترین راه رسیدن به آن، باید بگوییم، یکی از اصلی ترین و مهم چیست نفس به اعتماد در مقاله
ی داشته باشید و به هنگامی که به خداوند ایمان قلب .توکل به خالق هستی یعنی خداوند است

توکل به خدا، باور و ایمان به  .او توکل کنید، قطعًا در کار هایی که انجام می دهید موفق هستید
و این ویژگی را در شما به وجود می آورد و شما را در بسیاری از کار ها کمک می   خود را باال برده

 .کند
 چگونه شجاع باشیم؟



رید که ترس به شما غلبه کند و شجاعت انجام کاری را نداشته تا به حال شده در شرایطی قرار بگی
 باشید و بعد ها از انجام ندادن آن کار، خودتان را سرزنش کنید؟

همه ما حتی برای یک بار هم در زندگی، در این شرایط قرار گرفته ایم؛ اما چگونه ترس انجام کاری 
 آوریم؟را از خود دور کنیم و شجاعت انجام آن کار را به دست 

باید بگوییم، حرف زدن از شجاعت  .شجاعت در شرایط بحرانی برای همه ما الزم و ضروری است
بسیاری از مردم همیشه با ترس زندگی کرده اند؛ اما  .بسیار آسان تر از عمل کردن به آن است

هنگامی که به گذشته خود نگاه می کنند، غبطه فرصت های از دست رفته را می خورند، آن هم 
 .فقط به دلیل نداشتن شجاعت کافی در آن لحظه

ما می توانیم برای غلبه بر ترس های خود، راهکار  .هیچ فردی در دنیا وجود ندارد که از چیزی نترسد
هایی را یاد بگیریم که در شرایط بحرانی بتوانیم ترس خود را کنترل کرده و با شجاعت کار درست 

 .یمما با تمرین شجاعت می توانیم این ویژگی را در خودمان تقویت نمای .را انجام دهیم

 
 



 مراحل تقویت شجاعت

شما می توانید خودتان را به چالش های مختلفی بکشید مثال خود را در موقعیت های خطرناک، 
این پشتکار در به دست آوردن تجربیات جدید، قطعا تاثیر  .غیر قابل پیش بینی و جدید قرار دهید

 .شتمثبتی بر افزایش شجاعت شما خواهد گذا

 اول مرحله
 پذیرفتن ترس های خودتان

هرگاه واژه شجاعت را به شخصی اختصاص می دهیم، اکثر افراد این جمله به ذهنشان می رسد 
که او دیگر از هیچ چیز نمی ترسد؛ اما شجاعت معنی نترسیدن را نمی دهد بلکه این معنی را می 
دهد که بترسید و به سمت ترسناک ترین موقعیت ها بروید و شرایطی را که در آن قرار گرفته اید، 

 .پذیریدب

باید بگوییم، هنگامی که شما به احساساتتان اهمیت نمی  چیست نفس به اعتماد ثدر مبح
شما  .همین امر باعث می شود شما شجاع تر از قبل شوید .دهید، آنها قوی تر از قبل می شوند

می  چیست نفس به اعتماد در مبحث .به دو روش می توانید ترس های خود را بیرون بریزید
 .بر ترس هایمان غلبه کرده و آنها را از بین ببریمتوانیم 

 ترس هایتان را بیان کنید. 

هنگامی که شما ترس هایتان را با کلمات بیرون ریخته و بیان می کنید با شنیدنشان متوجه می 
بیان ترس ها حتما نباید برای دیگران باشد، بلکه  .شوید از آنچه که فکر می کردید عادی تر هستند

 .وانید در مورد ترس هایتان با خودتان صحبت کنیدشما می ت

 ترس هایتان را بنویسید. 

 که یدباش داشته دقت باید آنها نوشتن در .شما می توانید ترس هایتان را در یک دفتر بنویسید
 جای هب و نکنید استفاده دفترتان در ”ترسوام من“ جمله از مثال کنید می استفاده کلماتی چه از

 .”دارم ترس سوسک از من”مثال برای کند می بیان را ترستان که کنید استفاده جمالتی از آن

 دوم مرحله
 احساساتتان را تایید کنید

 .شود می تولید ”آمیگداال“هنگامی که احساس ترس می کنید، در بخشی از مغز ماده ای به نام 
 هک برسید درک از ای مرحله به شما اگر حال .دارد کار و سر نیز شما قدیمی احساسات با بخش این



 .تان را تایید کنید و شجاع تر از قبل شویداحساسات توانید می دهید، جلوه عادی را احساسات این
بهتر است هیچگاه خودتان را قضاوت نکنید؛ چرا که این قضاوت منجر به بیشتر شدن ترس 

 .هایتان می شود

ا خواندن این کتاب ه .می توانید زندگینامه افرادی را بخوانید که با ترس هایشان مقابله کرده اند
ر ترسیدن تنها نیستید و در نتیجه راحت تر می توانید ترس به شما این ذهنیت را می دهد که د

 .هایتان را عادی جلوه دهید

 سوم مرحله
 شناخت ترس ها

در برخی از موارد، افراد حتی نمی دانند از چه چیزی می ترسند که این خود باعث، بدتر شدن 
ستید، اگر نتوان .بهتر است ترس های خود را با بیشترین جزئیات پیدا کنید .وضعیتشان می شود

ما به شما پیشنهاد می کنیم با مشاوره گرفتن از دکتر مهدوی نسب، افکار خود را کنترل و ترس 
 .هایتان را پیدا نمایید

 رکسه بلکه باشد نمی …این را بدانید که مشاوره فقط برای افرادی که مشکالت متعددی دارند و 
گوید و چه بهتر آن فرد یک مشاوره متخصص ب سخن نفر یک با دارد نیاز زندگی از ای وحله در

 .باشد

 چهارم مرحله
 بررسی کردن ترس ها

گفتیم، ما زمانی احساس ترس می کنیم که در  چیست نفس به اعتماد طور که در مقاله همان
این ترس ها در برخی از موارد کامال عادی و به جا می باشند؛ اما در برخی دیگر ممکن  .خطر باشیم

 .این مفهوم را با یک مثال برایتان شرح می دهیم .رساندن به خودمان شوندضرر  است موجب
فرض کنید شما از رانندگی می ترسید، این ترس کامال عادی است؛ چرا که آموزش های الزم را 

 .این ترس با شرکت در کالس های آموزش رانندگی بر طرف می شود .ندیده اید
های دیگران، کاری را که باعث پیشرفتتان می شود همچنین ممکن است به دلیل ترس از قضاوت 

اگر شما این طرز فکر را که قضاوت های دیگران قابل کنترل نیست و شما هر کاری  .را انجام ندهید
را که انجام دهید چه خوب و چه بد مورد قضاوت آنها قرار می گیرد، داشته باشید، دیگر ترسی از 

 .یدکاری که می خواهید انجام دهید، ندار 



 

 
 پنجم مرحله

 بر کنترل چیز هایی را که می توانید به دست بگیرید تمرکز بیشتری کنید

گفتیم، ترس یک واکنش طبیعی است که شما نمی  چیست نفس به اعتماد همانطور که در مقاله
بهتر است در هنگام ترس، بر کاری که  .توانید جلوی آن را بگیرید؛ اما می توانید آن را کنترل کنید

انجام می دهید تمرکز کنید و از نتیجه آن نترسید؛ چرا که نتیجه آن در دست شما نیست و نباید 
 .اثیرات منفی بگذاردبگذارید ترس از نتیجه بر روی کارتان ت

 ششم مرحله
 به وجود آوردن و ساخت اعتماد به نفس

اگر شما در شرایطی قرار گرفته اید که نمی توانید از آن رهایی پیدا کنید، باید خودتان را جای 
این کار هم اعتماد به نفستان را باال می برد  .افرادی که از تمام این مراحل عبور کرده اند، بگذارید

شناخت افرادی که پس از سختی های بسیار به موفقیت رسیده  .ا را شجاع تر می کندو هم شم
 .اند به شما کمک می کند که با انگیزه بیشتری بر ترس ها و سختی های پیش رویتان غلبه کنید



در بین اشخاص موفقی که می شناسید، یک نفر را الگو خود قرار دهید و اگر می توانید پرس و 
 .ونه به این موفقیت دست پیدا کرده اندجو کنید که چگ

 هفتم مرحله
 انعطاف ذهنی داشته باشید

برای تقویت شجاعت باید سر سخت باشید، اما در کنار این سر سختی باید انعطاف ذهنی نیز 
 :برای به دست آوردن انعطاف ذهنی اقدامات زیر را انجام دهید .داشه باشید

 انعطاف

 .در هر موقعیتی، یکی از مهم ترین عوامل انعطاف ذهنی است انعطاف داشتن و قابلیت تغییر
شما باید در شرایط مختلف مخصوصا در شرایط بحران، این قابلیت را داشته باشید که خود را با آن 

 .موقعیت وقف بدهید و از حالت تدافعی دوری کنید

 درگیری

 با ترس و مشکالتتان به صورت یکی از راه های مقابله با ترس، درگیری با آن است یعنی شما باید
افراد ترسو در این شرایط فرار می کنند و افراد شجاع به فکر راهی برای حل  .مستقیم مواجه شوید

 .هستندآن 

 پا فشاری

، افرادی که شجاع هستند، پس از هر شکست و زمین خوردنی،  چیست نفس به اعتماد در مقاله
برنامه دارند، پس بهتر است شما برای انجام هر کاری این افراد برای زندگی خود  .بلند می شوند

 .یک استراتژی مناسب برای آن در ذهن خود داشته باشید و مطمئن شوید که این کار شدنی است
 هشتم مرحله

 از تفکرات منفی دوری کنید

دوری از تفکرات منفی و مثبت اندیشی عالوه بر افزایش خودباوری، شجاعت شما را برای انجام کار 
نفی حتی اگر فرد م .روی احساساتتان تمرکز کنید و افکار ناسالم و منفی را رها کنید .ها باال می برد

 .گرایی هم در اطرافتان است تا حد ممکن از آن دوری کنید

 نهم مرحله
 ن شجاعت کنیدهر روز تمری



با برنامه ریزی برای هر لحظه خودتان، کمک گرفتن از دیگران، تصمیم گیری مناسب در هر شرایطی 
که قرار دارید و فکر به موفقیت و مقابله با سختی ها و مشکالت شما را شجاع می کند و از همه 

 .باور شماست که از شما فردی ترسو و یا شجاع می سازد مهم تر، این 

 

 

 آیا اعتماد به نفس از ما حمایت می کند؟

یکی از بهترین ویژگی  .امروزه تنها ویژگی که هر فرد باید آن را دارا باشد، اعتماد به نفس است
 .کمبود خودباوری باعث ایجاد نقاط ضعف در زندگی می شود .هایی که می توانیم آن را رشد دهیم

ای است که بقیه می توانند بسنجند که ما تا چه میزانی می توانیم کار ها را انجام  این به گونه
 :همان طور که گفتیم، اعتماد به نفس با چند روش مشهود می شود .دهیم و مسائل را بپذیریم

 سرنخ های کالمی 

 زبان بدن 



 تصمیمات کوچک و بزرگ 

 کالمی آهنگین 

ما نمی توانیم به چیز هایی که  .این موارد اعتماد به نفسمان را در مقابل دیگران نشان می دهند
 .درباره خودمان است فکر نکنیم؛ به همین دلیل است که نقاط ضعفمان را دیگران می توانند ببینند

زمانه  در این .این عدم اعتماد به نفس را دیگران می توانند ببینند و طبق آن با ما رفتار می کنند
این کمبود خودباوری  .افراد سودجویی هستند که منتطر اند از این فرصت ها سو استفاده کنند

 .می تواند مشکالت کوچکی را برایمان به وجود آورد و ما نتوانیم حقمان را بگیریم

ده ر اگر کمی به گذشته فکر کنید، می بینید که موفقیت های بسیاری را با خودباوری باال کسب ک
این موفقیت ها تصادفی نبوده و این شما بودید که با خودباوری باال توانستید آن را به دست  .اید

 .عدم خودباوری االن شما نتیجه افکاری است که در ضمیر ناخودآگاه خود پرورش داده اید .آورید
قویت الوه بر تخودباوری ع .این افکار را تغییر دهید و بیشتر بر روی تفکرات مثبت تمرکز نمایید

روحیه تان، جسم و عواطف تان را نیز بهبود می بخشد که تاثیر مستقیمی بر کار و شخصیتتان 
 .دارد

 سخن پایانی

، موضوعات بسیاری را بررسی کردیم و اطالعات ارزشمندی را  چیست؟ نفس به اعتماد ما در مقاله
شما می توانید برای افزایش این خصوصیت و رهایی  .در این باب در اختیار شما عزیزان قرار دادیم

این موضوع در  .از ترس و افسردگی از دوره های دکتر نازنین زهرا مهدوی نسب بهره مند شوید
 تمرینات .واند بسیاری از مشکالت پیش پا افتاده را حل کندزندگی بسیار اهمیت دارد و می ت

 .شجاعت را دسته کم نگیرید و آنها را روزانه انجام دهید تا بتوانید بر ترس های خود غلبه نمایید
یک دیگر اند و نباید از هیچکدام شان  و خودباوری مکمل نفس عزت همچنین این را بدانید که

 .غافل شد و فقط روی یکی از آنها تمرکز کرد
 


