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عوامل موثر
(تیپ شخصیتی و تاثیر ژنتیک)عوامل درونی-1

(ت فردتشویق،سبک فرزندپروری،موقعی)عوامل بیرونی-2

.صفتی اکتسابی و قابل ترمیم است



SELF CONFIDENCE
اعتماد به نفس چيست؟

•

یکی از مهم ترین عوامل در برقراری روابط اجتماعی،ازدواج،پیدا کردن شغل جدید و هزاران•
.اعتماد به نفس و لیاقت استموارد دیگر وجود احساس

اولين ايستگاه حركت                                     عامل رشد و ارتقاء انسان•

شاخص توانمندي در زندگ                           استحكام بخشنده شخصيت•

نمايانگر شجاعت و قدرت ابراز وجود•

در مواجه مان توانایی باور و ایمان بهعبارت است ازاعتماد به نفسمهم ترین جنبهمنبه نظر •

.با کارهای روزمره و مخصوصا کارهای جدید پیش رو

ارد هستند که در ذهنشان باوری قوی وجود دافراد با اعتماد به نفس ، افرادی موفق و عملگرا•

:که به آن ها می گوید

وز و تو مهارت این کار را بیام.تو کار را شروع کن و ترس خود را مدیریت کن. تو می توانی•
.  پیش برو

•

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B3


ها یعنی این که ایمان و اعتماد به موفقیتاعتماد به نفسفکر می کنندبعضی

واقعی اعتماد به نفسدر صورتی که. یی که در کارها به دست می اورند

د یی خواست که قبل از این که در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به تواناان 

.برای انجام ان کار داشته باشیم

د اما یترسیاعتماد بنفس حقیقی ان است که بدانید و مطمین باشید با اینکه م

بی گمان دست به عمل خواهید زد



چرا باید عزت نفس و اعتماد به نفس باال داشته باشیم؟

•
را در سایه آرامش و احساس خوب و لذت بخش آمده ایم تا بهترین زندگیچون ما

.تجربه کنیم
.اما متاسفانه با حس و حال بد نمی شود خوب زندگی کرد

•
.”خوشبختی یعنی احساس خوب در لحظه به لحظه زندگی”

عزت نفس آسیب دیده هرگز اجازه نمیدهد شما طعم آرامش و احساس خوب را •
.بچشید

آدمی که عزت نفس پایینی دارد
.نه بچگی کرده و نه جوانی می کند و نه میانسالی خوبی خواهد داشت

اب بیش از حد محتاط است و اضطر.نمیتواند تصمیم بگیرد.ترس از تنها شدن دارد•
.دارد



دارد باال اعتماد بنفس ویژگی های شخصی كه 

و توجه از خود مراقبت میكنندروحیاز لحاظ جسماني، -1

دیگران برایشان چندان مهم نیست

.اغلب سرزنده اند و از انرژی خود با دقت بهره میبرند-2

.به جای شکایت از مشکالت به راه حل می اندیشند-3

و دیگرانقادر به پذیرش و پند گیري از اشتباهات خود-4

.  میباشند

.کارها را نیمه تمام رها نمیکنند و اهمال کاری ندارند-5



همواره مسئولیت ادراكات، احساسات و واكنشهاي خود را 6-

.دبعهده گرفته و هیچگاه آنها را فرافكني نمیكنن

برای احساس توانمندی نیازی به سرکوب دیگران 7-
.ندارند

.تنددرصدد بهبود روابط خود با دیگران و رفع نقایص هس8-

از آنكه در كاري شكست بخورند ویا در حضور دیگران -9
.نادان بنظر برسند ابایي ندارند

هیچگاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شدید 10-

.قرار نمیدهد



اصول تقویت 
اعتماد به نفس



اصل يك ، ياد و اعتماد و اتكال به قدرت خدا

و یاد او اطمینان و مي خواهم و با ارتباط فقط از او كمك من 

.میابمآرامش 

كه از نیروگاه برق مي گیرد، با ارتباطچراغي من مثل نفس 

معنوي و هرروزه خود از خداوند قادر و مقتدر نیرو و انرژي 

فقیتهای مي گیرد و با یادگیری تکنیکهای تخصصی میتوانیم مو

بی نظیری را بیافرینیم



باالبردن توانايی و مهارت خود : اصل دو

توانایی هایی که دارید را لیست کنید-1•

.مهارتهایی که میخواهید کسب کنید هم بنویسید-2•

در خود باید باور داشته باشید که میتوانم تغییر کنم و•

ایجاد انگیزه کنید که این مهارت چه مزایا و معایبی

.شیدبرنامه ریزی کنید و تمرین داشته با.برای من دارد



(من كيستم)و خودشناسیاصل سوم ، خوديابی

نيم شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان تا بتوانيم نقاط ضعف را برطرف ك•
(تست شخصيت.)و نقاط قوت را تقويت نماييم و به ان افتخار كنيم



اصل چهارم ،خو د احساسی

اینده خود را مثبت تجسم کردن و خود را به بهترین وجه
تتصور کردن ،تقویت کننده اعتماد به نفس شخص اس

هاي جهاني قهرماني موفق به کسب مقام•
فردي مهربان براي فاميل و آشنایان و دوستان•
گرفتن مدرك تحصيلي مقطع باالتر•
دانشجوي موفق ،با ادب و فعال و خوش اخالق•



اصل پنجم ، داشتن هدف و برنامه در زندگی

داشتن اهداف معین در قالب زمان بندي هاي روزانه و هفتگي و •
د، باعث تضمین سعادت و تقویت اعتماد به نفس مي شو.. ماهانه و 

(کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت)•

:از این نظر انسان ها دو گروه هستند•

–عه با مطال-با نقشه قبلي-آینده نگر-با برنامه (هدفدار)گروه اول •
ب با اعتماد عالي از اقدامات معین و با موفقیت در كس–با اطمینان 

رضایت خدا و خلق خداوند

-و كم بینش  –باري به هر جهت –الابالي  ( بی هدف)گروه دوم •
اهي گ-افسرده–خسته -بدون مطالعه–بدون نظرگاه خاص به آینده 

نا امید 



اصل ششم ، اقتدار در مقابل ضعف
ی از بحث کردن جدا خودداری کنید و سعی نکنید همه را راض•

.نگه دارید

.انتظارات و خواسته های خود را بطور واضح بگویید•

.همیشه نظر خود را اعالم کنید و اظهار نظر نمایید•

بر خود مسلط باشید و محکم و با جرات حرف بزنید نه •

پرخاشگر

تفداکاری بیش از حد نکنید که نشانه عدم توجه به خود اس•



، تشويق خود و ديگران هفتم اصل 
موفقیت های کوچک و بزرگ خود را -1

.جشن بگیرید و برای خود هدیه بخرید
...احسنت بر من كه توانستم)

...(آفرین بر من كه به این مرحله رسیدم و

از خوبیهای دیگران تشکر و قدردانی -2
.کنید



اصل هشتم ، يقين در مقابل ترديد

مشورت زیادي •

تراكم اطالعات و اخبار•

بررسي چندین را حل•

تردید•

كسب صالحدید مجدد•

ضعف در تصمیم گیري•

مشورت كافي•

جمع آوري اطالعات•

تصمیم گیري•

اقدام یا ابالغ•

ارزیابي و بازخورد•

اقدام با یقین •



اصل نهم ، احساس رهبري و مديريت

وان با سپردن مسئولیت به افراد پایین تر مي ت•
حس و عالقه ایشان به مدیریت و رهبري در 

محدوده خودشان را تقویت كرد

ل در هفته زمان معیني را به رسیدگي به وسائ•
ت شخصي خود اختصاص بدهیم ، تا حس مدیری

و رهبري در نفس ما تقویت گردد

.یدسعی کنید در بعضی زمینه ها متخصص شو•



اصل دهم ، مسئوليت پذيري
گاهی مسئولیت ِ . سریع و با اطمینان عمل می كند•

كارهای روزانه ی خانه را بر عهده می گیرد و حتی 
آنكه بدون و دنبال موقعیت های كاری جدید می رود 

.از او خواسته شود

.توانمندي و اعتماد به نفس  انها تقويت  شودهاي گروهی تا حسمسئوليت پذيري داوطلبانه فرد در فعاليت•
.از كودكی مسيوليتی را در منزل برعهده بگيريم•



اصل يازدهم ، تميزي و زيبائی و آراستگی ظاهر

پوشش نامرتب و ظاهر ژوليده و لباس چروك •
اور ويا كثيف از اعتبار اجتماعي فرد كاسته و ب

شخص را از خودش شكسته و تصوير او را در 
پس سعي.چشم ديگران نيز منفي مي نمايد

كنيد هميشه شيک و تميز و اراسته لباس 
.بپوشيد



اصل دوازدهم ، تعريف از خود و ديگران

براي چه اتاق زیبائي را-چه لباس قشنگي پوشیدي!چه خط زیبائي دارید•
ا شما چه رفتار ، كالم ی-چه رتبه خوبي در آزمون آوردم-خودم درست كردم

مملو از این هفته،هفته-سخنراني خوبي داشتید و امروز بهترین روز من بود
موفقیت براي من بود

هرنوع تعریف و تمجید از خود و دیگران از ورودي هاي دیداري و •
د مي شودشنیداري مستقیم باعث تقویت روحیه،باورها و اعتماد به نفس فر

نان را تعریف صادقانه و حتي ساده از دیگران ، تعریف صمیمانه متقابل آ•
ودمن مي شاعتماد به نفسبه دنبال دارد كه تعریف ایشان باعث تقویت 



سوال كردن و تقاضاي كمك: اصل  سيزدهم  

.سوال پرسيدن از ديگران در مورد ادرس يا وسايل شان-
تماس با برنامه هاي صدا و سيما و سوال پرسيدن و -

نظر دادن 
.تبريك و تسليت بگوييم-
.هديه بدهيم و هديه را بپذيريم-



اصل چهاردهم ، عدم شماتت و سرزنش خود و ديگران 
و عدم مقايسه خود با ديگران

ریبي توجه زیادي به نكات منفي و شماتت خود ویا دیگري اثر تخ•

بر اعتماد به نفس ما دارد

اد با اغماض و گذشت و فراموشي اشتباهات خود و دیگران اعتم•

کنیدبنفس خود را تقویت کنید و احساس گناه را در خود سرکوب

اعتقاد و اعتراف به تفاوت هاي فردي در روانشناسي و قبول •

مراحل متكامل تربیت و توجه به عظمت توانمندي هاي هر فرد 

.نیمموجب این اعتقاد یقیني میشود كه افراد را با هم مقایسه نك

مقایسه بي مورد و زیاد از حد كاهش اعتماد به نفس را موجب •

مي شود



اصل پانزدهم ، سالمت و نگهداري از جسم
روحيه سالم در بدن سالم است•
ه با جسم خود خوب رفتار کنيد و تغذیه سالم و خواب کافي را داشت•

باشيد
کاهدهاي ما ميجسم مریض در چشم دیگران از جذابيت•
واره از بدن خود مراقبت دائمي کنيم تا با این بدن به عنوان ابزار ، هم•

ژي ما هاي خود برسيم ، تا مبادا که وقت و انربتوانيم به اهداف و برنامه
ا گرددکه باید صرف پيشرفت شود صرف تامين و بازگشت سالمتي م

.ورزش و سحر خيزي تقویت کننده اعتماد به نفس است•



اصل شانزدهم ، لبخند و شادي
.ارندمعموال افراد با اعتماد بنفس تبسم ماليمي هميشه بر لب د•

لبخند عالمت پيروزي و شادي و توفيق و روحيه خوب است•

لبخند عامل ارتباطات زيباي انساني است•

با كساني كه لبخند بر چهره دارند خود را خوب و عالي باور دارند و•
لبخند اين باور را به ديگران انتقال ميدهند

در هر حال لبخند را از صورت خود دور نكنيد و ديگران را از •
طراوت روح خود محروم نكنيد

.با هم بخنديم نه بر هم بخنديم•



اصل هفدهم ،ابراز عشق به ديگران و تقويت ويژگيهاي
مثبت وخوب آنان

.خيلي چاكريم....ارادت داريم•
شما بهترين دوست من هستيد•
شما خوش اخالق ترين و صميميترين همكار من هستيد•
تو دنيا هيچكس مثل من چنين فرزند گلي ندارد•
ابراز محبت و تقويت ويژگي هاي مثبت و مهرورزي به •

كس ديگران ، باعث تقويت ارتباطات و مهرورزي متقابل و ع
لي العمل مناسب ايشان به من ميشود و اين از كليدهاي اص

موفقيت است
توجه به معيار هاي سن و تجربه و سابقه خدمت در كنار•

مدرك تحصيلي و پست در عرض ارادت و احترام



اصل هيجدهم ، بخشايش و كمك به ديگران
بخشش كدورت ها و گذشت از دلخوري ها صافي و پاكي روح مي اورد و زمینه •

كشف علمي و شهود معنوي را فراهم مي كند ،بخشش مالي و یا اموال شخصي ، 
حتي یك سكه كوچك هم مقدار زیادي در اعتماد به نفس شما موثر است

د بخشش تلقین مي كند كه پس من توانا هستم و و گذشت هم در رحمت هاي خداون•
.بخشنده را باز مي كند

.نبخشیدن، انرژی و حال خوب شما را میگیرد•

حضرت علي علیه السالم مي فرمایند، تخففوا تلحقوا•

بار خود را سبك كنید تا ملحق شوید

شودحل نميمسائلم درست فهمم و نميچرا خوب •
ندارمشيرین         چرا عبادت •



تعهد به قول ، صداقت و راستی .اصل نوزدهم 

، سر را باال مي گیرد و با آرامش و شجاعانه و با صداقت راستگو•
ضمیر ناخودآگاه  و نظام باورهاي خود را  تقویت . زندگي مي كند

مي كند 

اهر ، نگران از رسوایي زندگي پر از نگراني و دوروئي و تظدروغگو•
است

دم ،اعتبار اجتماعي مرا در نظر دیگران و ضمیرناخوآگاه خوبدقولي•

من را مي شكنداعتماد به نفستخریب مي كند و متاسفانه 



اصل بيستم ، قاطعيت و گفتن نه
چند بار تا كنون با رودربایستي وقت و انرژي شما هدر رفته است؟•

د به بطور طبیعي براي هر فرد ، گفتن نه مشگل است مگر فردي كه اعتما•
نفس بسیار باالیي داشته باشد

م و گاهي ما در مقابل پیشنهادات دیگران در حالي كه موافق نیستیم و شر•
حیا كرده موافقت مي كنیم

افزائیدو بر اعتماد به نفس خود بی! وقتي به نفع شما نیست بگوئید ،نه•

ن گفتن كلمه نه وقتي احساسات طرف مقابل را جریحه دار نكند و بیان آ•
همراه با لطافت و با مهر و محبت و با هوشمندي باشد ما را از چتر سیاه،

رها كرده و مي توانیم زیر آفتاب تابان اعتماد به نفس قدم بر مي داریم



راهکارهایی برای افزایش مهارت نه گفتن

.اجازه بدهید فکر کنم بعدا بهتون خبر میدهم-1•

.....متشکرم که بفکر من بودی ولی-2•

....خیلی مشتاقم بهت کمک کنم ولی-3•

...من بهترین فرد برای کمک دئر این مورد نیستم چرا از-4•

این پیشنهاد شما چندان با روحیات و شرایط من سازگار نیست-5•

با خونسردی و صادقانه ترین بیان بگویید نه نمیتوانم این کار من نیست-6•

بهش راهکار یا پیشنهادی بدهید -7•

.گفتن نه و سپس سریع موضوع صحبت را عوض کنید-8•



اصل بيست و يكم ، دانش و تجربه و 
مهارت هاي اجتماعی

دانش آموز و دانشجویي كه بیشتر از همكالسي هاي خود در •
د، باالتري برخورد مي كناعتماد به  نفسكالس مي داند با قدرت و 

كارمندي كه از دانش و تجربه و اشراف و آینده نگري و 
ت از تخصص باالتر و بهتري نسبت به همكاران برخوردار اس

.اعتماد به نفس بیشتري نیز بهره مند است

هرچه اطالعات عمومی و مهارتهای اجتماعی شما بیشتر باشد •
و پس با خواندن مداوم کتاب.اعتماد بنفس شما باالتر میرود

روزنامه اطالعات خود را افزایش دهید تا در جمع حرفی برای
.گفتن داشته باشید



اصل بيست و دوم ، نظم و انضباط كاري

اگر كسي مقدمات كاري را فراهم كند •
ولي بدون نظم و انضباط بخواهد آنرا 

اجرا كند با در صد باالئي آن را خراب 
مي كند و نتيجه نمي گيرد و اعتبار و
اعتماد به نفس خود را از بين مي برد

پس وقتي كاري به عهده گرفتيم به•
گونه اي با نظم و انضباط و به موقع و

كامل و دقيق انجام دهيم تا باعث 
استحكام شخصيت اجتماعي ما و 

ودتقويت كننده اعتماد به نفيس ما ش



اصل بيست و سوم ، عدم تاخير تعهدات و
وقت شناسی

تاخير قاتل مخفي موفقيت ماست•
امروز و فردا کردن ، عامل شكست هر طراحي است•
انجام بموقع و بدون تاخير هر کار لذت بخش است•
بودفایده نفس خود خواهدتاخير کننده مالمت کننده بي•
هم دهم ،اگر منگو ، این کار که مهم نيست فردا انجام مي•

نيست پس همين اآلن انجام بده
.در تصمیم ها ی خود تاخیر نیفکنید•



اصل بيست و چهارم ، مديريت زمان و 
الويت بندي

شخصي كه زمان را مدیریت مي كند، احساس رضایت و موفقیت مي كند،•
اس فردیكه زمان خود را كنترل مي كند احساس عقب افتادگي نمي كند تا احس
رور ضعف شخصیت و كمبود اعتماد به نفس كند، كسي كه شب هنگام با م

برنامه هاي روز خود مي بیند كه از همه اوقات زمان خود درست استفاده كرده
با احساس آسودگي و رضایت مندي از خود سر بر بالین مي گذارد

ه، از اما اگر كسي ببیند كه چند كاري را كه مي خواسته انجام بدهد نتوانست•
خود گله مند مي شود و شب شاید هم كابوس ببیند

دزدان زمان برنامه هاي طوالني تلویزیون و تلفن هاي طوالني و گپ و •
.گفتگوهاي ساده و طوالني و مانند اینها است

مه ها وقتي كه ما با كمبود زمان و تراكم برنامه ها روبرو مي شویم برخي برنا•
براي ما از اولویت ویژه برخوردارند ، پس ما باید برنامه هایمان را 

جام اولویت بندي كنیم وهر كدام را در زمان شایسته خود انجام بدهیم تا از ان
و مرتب ، بجا و صحیح و شایسته كارهایمان احساس رضایت مندي كرده 

ما تقویت شوداعتماد به نفسبدین وسیله 



اصل بيست و پنجم ، ژست و 
حالت بدنی

اردحالت فیزیكي آدمي ارتباط مستقیم با اعتماد به نفس او د•

چگونه مي نشینید؟ خمیده، كسل، شل •

چگونه راه مي روید؟ با تردید و دو دلي و هراس دائمي و عجله•

:افراد با اعتماد به نفس باال داراي•

ظاهري عالي و آراسته و مثبت هستند•

مطمئن در كالم و زبان هستند•

سر را باال مي گیرند و محكم قدم بر مي دارند•

با اقتدار و اطمینان تصمیم مي گیرند•



انواع اعتماد بنفس

توانایی در عمل کردن و انجام دادن )اعتماد بنفس رفتاری-1•

(کارهاست

و به توانایی در تسلط)اعتماد بنفس احساسی و عاطفی-2•

(کنترل دراوردن احساس و عواطف شماست

(نداعتماد و ایمان شما به خداو)اعتماد بنفس روحی و معنوی-3•



،استدرونیحسیکحقیقینفسبهاعتماد•
،رویدادها،خارججهانبهوابستگیبدون

عزت.دیگرافرادو،شکستها،هاموفقیت
ونادربسیارواقعینفسبهاعتمادونفس

بکاذهانفسبهاعتماداغلبزیرا،استکمیاب
ینپاینفسبهاعتمادکردنپنهانبراینقابیو

.است

اعتماد به نفس واقعی چیست ؟



نشانناپذیرشکستوموفق،شاد،نفسبهاعتمادباراخودافرادگونهاین•

بسیارشکستازوکردهخالءوپوچیاحساسدرونازاما.دهندمی

.هراسانند

اینرازی،نیستخودبینیوتکبر،داشتنبرتریمعنیبهنفسبهاعتماد•

نفسهباعتماد.گیردمینشاٌتپاییننفسبهاعتمادازرفتاریخصوصیات

درراخودشماهنگامایندرزیرا.باشدرقابتیوایمقایسهپدیدهیکنباید

بهماداعتباافراد.دهیدمیقراردیگرانپذیرشبهوابستگیواحتیاجمعرض

ندارنداندیگردلگرمیوتشویق،تایید،موافقت،پذیرشبهنیازیباالنفس
.

افراد متظاهر 



انند م. این گونه اعتماد به نفس ها وابسته و زودگذر هستند•

یت اعتماد به نفس هایی که به دلیل ثروت ، شهرت ، محبوب

.  ، لباس های فاخر ، قدرت و زیبایی دیده می شود

اد با معموالً مردم افراد پررو و گستاخ را با افر: گستاخی •

ز یک اما پررویی نی. اعتماد به نفس باال اشتباه می گیرند 
.ین استنقاب برای استتار بی کفایتی و اعتماد به نفس پای

اعتماد بنفس کاذب راهی برای جبران احساس درونی•

(خودبینی)اعتماد به نفس کاذب 



ویژگیهای افراد دارای اعتماد بنفس کاذب

ریاست طلبی-1•

ادعای آگاهی نسبت به همه چیز-2•

خودخواهی-3•

اصرار به برتری خود نسبت به دیگران-4•

بی توجهی به فیدبک های منفی-5•



تفاوت اعتماد به نفس و غرور

گ اعتماد بنفس یا خودباوری هرگز با غرور و خود بزر•

ه خودتان اعتماد بنفس به این معناست ک. بینی یکی نیست

ت و تواناییهایتان را باور کنید اما غرور و منیت ان اس
.برتریدکه بخواهید به دیگران اثبات کنید از انان بهتر و



نفسعزت 
هاي تقویت آنو راه



SELF-ESTEEM

چيست؟عزت نفس 

ميزان ارزشي است كه برا ي خود قايل ميشويم و ميزان•
.احترامي است كه به شخصيت خود ميگذاريم

.همان باور و تصوّر و نظر فرد نسبت به خودش•

ه عزت نفس توانايي دوست داشتن و احترام به خود چه ب•
.هنگام شكست و چه به هنگام پيروزي است 

اعتماد بنفس ميوه درخت عزت نفس است•



عزت نفس یعنی؟

این حس از مجموعه ی افكار، احساسات ، عواطف و تجربیات ما . احساس ارزشمند بودن 

می ، احساسمی اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم. در طول زندگی ناشی می شود

یر؟ مورد قبول و اطمینان هستیم یا خكنیم كه شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم ، 
خودرا دوست داریم یا نداریم؟

:شودميتشکیلمهمبخشدوازنفسعزت•

•

.نکرددرک.کردنفکرتوانائيبهاطمینانداشتنمعنايبه::خودتوانمنديباور-1

.خودبرايگیريتصمیموکردنانتخاب

ودخبهکهآنیعنيخودبرايارزشمعنايبهنفسحرمتداشتنیا::خودبهاحترام-2•

.باشیمشادوکنیمزندگيکهبدهیمحق

وخانوادهساختاروعملکردمادرووپدرخودنفسکودکی،عزتدرماروابطکیفیت•

زتعدرتاثیرگذارعواملازبستهمحیطهایازترسوکودکیدوراندرجسمانیتنبیه

.هستندنفس



دارد ویژگی های شخصی كه عزت نفس باال 

پول،وقت،:ازاستفادهچونمسائلیمورددر:كندمیعملمستقل-1•

میانتخابوگیریتصمیمبهدستخود،هااینمانندولباسحرفه،

.زند

گاهی.كندمیعملاطمینانباوسریع:استپذیرمسؤولیت-2•

دنبالحتیوگیردمیعهدهبرراخانهیروزانهكارهای ِمسئولیت

.شودخواستهاوازآنكهبدونورودمیجدیدكاریهایموقعیت

هایشپیشرفتازكههنگامی:كندمیافتخارهایشپیشرفتبه-3•

تباباینازوكندمیتصدیقمسّرتبا،آیدمیمیانبهتعریفی،
.نمایدمیرضایتمندیاحساس

محكمهبهراخودگاهیتمامشجاعتبا:كندمحاكمهراخودتواندمی-4•

اساحسآنكهبی،نمایدمیاقرارخوداشتباهاتونقایصبهوكشاندمی

خطاسترفعدرگاماولینخطابهاقرارداندمیكهچرا؛نمایدضعف



وهاآموزشآشنا،نامشاغل:آوردمیرومشتاقانهجدیدهایچالشبه-5

نیروهایبهاتكاءواطمینانباوكندمیجلبراتوجهش،جدیدهایفعالیت

.كندمیآنهادرگیرراخود،درونی

قهقههتواندمی:دهدمینشانرااحساساتوهیجاناتازوسیعیدامنه-6

بروزارمحبتش،آگاهناخودایگونهبه.كندگریهوبكشدفریاد،بخنددبزند،

هاآنبروزازآنكهبیكندمیابرازراخودطبیعیهیجاناتكلیطوروبهدهدمی

.بكشدخجالت

می،هاناكامیباشدنروروبههنگام:كندمیتحملخوبیبهراناكامی-7

نشانخوداز...وخود،بهخندیدنشكیبایی،:نظیرگوناگونیهایواكنشتواند

.بگویدسخن،شدهاشناكامیموجبكهآنچهازاستقادرودهد

فراوان.برخوردارندنفسعزتسالمتازکهاشخاصيدرهمدليوهمدردي-8

انهاوبهترسندنميدیگرانازخودبهاطمینانوپذیرشبدلیلوداردوجود

.دارندفراوانیکمکوهمکاريروحیهبنابراین.گذارندمياحترام

.داردوجودافرادایندروجودابرازشهامتوورزيجرات-9



راههای تقویت عزت نفس

نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، -1

.توانا و با ارزش بدانیم

ها را لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه های تقویت آن-۲•

.بیابیم و تجربه کنیم

رای لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم ب-۳•

وانیم با هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بت

.افکار منفی مقابله کنیم

سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جمالت-۴•

اده از کلمه مثبت استفاده کنیم، مثالً در مالقات با دیگران بجای استف

ت، که دارای بار منفی و القای حس خستگی اس« خسته نباشید»

«پر انرژی باشید»و یا « شاد باشید»، «خدا قوت»بگوییم 



ز اگر قصد انجام کاری را دارید به هر قیمتی شده انجام دهید و ا-5•

.شکست قبل از اتفاق نترسید

عذرخواهی دیگران را بپذیرید و خودتان هم در مواقع اشتباه -۶•

.عذرخواهی کنید

ه هر روز صبح که از خواب بر می خیزیم با نگاه کردن به منظر-۷•

ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما ء هللا روز خود را با نشاط و

.خوش بینی آغاز کنیم

از افراد منفی نگر یا موقعیت هایی که باعث ایجاد افکار -۸•

ها ناخوشایند و منفی می شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آن

.برخورد داشته باشیم



خوداهدافمیانازوباشیدداشتههدفحتماخودزندگیبرای-9•

دروداریمآنموفقیتبهبیشتریامیدکهکنیمانتخابراهدفی

.یمنباشدیگرانتکذیبیاتأییدفکربهآن،تحققبرایتالش

دنشتعریفازوکنیدتعریفدیگرانازغیبتوتوهینبجای-10

.کنیدتشکربلکهنکنیدشرم

منفیافکارایجادباعثکهحسادتوهم چشمیوچشماز-۱1•

انتخابخودمانراخودزندگیروشکنیمسعیودوریمی شود

کنیم



دانیمبونکنیمفراموشرااستتوانستنخواستن،شعارهرگز-12•

.می رسیمبخواهیمآنچهبهتالشوسعییسایهدرکه

یم،کناستفاده خوبیبهآنهاازوبدانیمرازندگیلحظاتقدر-13•

.شدنخواهدتکرارهرگززیرا

بیاندیگرانمقابلدرمثبتچهومنفیچهرااحساساتتان-14•

.کنید

فنهمهراخودوباشیمنداشتهحدازبیشانتظارخوداز-15•

باعثکهمطلقگراییکمالازدیگرعبارتبهندانیم،حریف

.کنیمخودداریمی شودناتوانیوعجزاحساسواضطراب



معرفی کتاب 

جادوی اعتماد بنفس: کتاب•

اعتماد بنفس و توسعه فردی: کتاب•

(زندگی با آن) اعتماد بنفس : کتاب•

.ایجاد اعتماد بنفس به زبان آدمیزاد: کتاب•

روانشناسی عزت نفس: کتاب•

تست کوپر اسمیت و تست سنجش اعتماد بنفس**•



منابع و مراجع

نهج البالغه
گ  ماندينو.راه بهتر زيستن                                        ا•
لچگونه بيانديشيم تا ثروتمند شويم           ناپلئون هي•
قانون توانمندي                                        كاترين پاندر•
باربارا دی انجلیس(                زندگی با آن) اعتماد بنفس •

راز شاد زيستن و نشاط كامل                    مارابل مورگان•
تكنولوژي فكر                                         عليرضا آزمنديان•
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پروردگارا سعادت ،سالمت و شادی را به کشورم 

.،شهرم  و خانواده ام عنایت بفرما



موفق و پيروز و شاد باشيد

سپاسگزارم از حضور و همراهی 
تک تک شما عزیزان

شاد و سربلند باشید

ملیحه السادات موسوی
09177086459


