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 افزایش اعتماد به نفس در خانم ها

 

 

 یابد؟ می افزایش چگونه چیست؟ نفس به اعتماد

 

 هب اعتماد دیگر، عبارت به. خود به نسبت اطمینان احساس از است عبارت نفس، به اعتماد

  .دارد بستگی خویش«  من» ی درباره او احساس ی نحوه به فرد یک نفس

 

 به و دارید خودتان به نسبت مساعدی نظر آیا کنید؟ می فکر چگونه خودتان مورد در شما

 یم صورت این در باشد، مثبت اخیر سواالت به شما پاسخ اگر گذاریم؟ می احترام خودتان

 مساعدی نظر اگرشما اما هستید، برخوردار آل، ایده و قوی من یک از شما که گفت توان

 شما هک گفت تون می نشوید، قایل احترام خودتان برای و باشید نداشته خودتان به نسبت

  .هستید ضعیفی من دارای

 

 انیکس زندگی مختلف موقعیتهای در خودش به نسبت فرد نظر که گفت باید صف، الو مع

 موقعیت در ولی بپندارد، قوی و خوب را خودش موقعیت دریک او که است ممکن و نیست

 .باشد داشته ضعیفی پنداری خود دیگری

  

 دهیم می اهمیت خودمان ضعیف های جنبه به بیشتر ما اغلب

 

 مانخود ضعیف های جنبه به بیشتر "معموال ما، اغلب که است این است، آور تاسف که چیزی

 وی بر نه کنیم می متمرکز ضعفهایمان نکته روی بر را امان توجه تمام و دهیم می اهمیت

  .اتمان امتیاز
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 فهم و درک نفستان، به اعتماد بردن باال و تقویت برای شما قدم نخستین چیست؟ کار چاره

 عراج شما که است ای عقیده و نظر همان واقع در نفس، به اعتماد که باشد باید حقیقت این

 نفستان به اعتماد تقویت در که شد خواهد این به منجر امر این از آگاهی. دارید خودتان به

  .بردارید گام صحیحی مسیر در

 

 اعتماد دارای زندگی های جنبه از برخی در چرا که بپرسید خودتان از باید بعدی، ’مرحله در

 گردی افراد با خودتان دادن قرار مقایسه مورد شاید آن، دلیل یک نیستند؟ کافی نفس به

 .باشد

 

 خود "مسلما بدانید، دیگران از کمتر را خودتان شما مقایسه این در اگر ترتیب، این به

 دیگری فرد با را خودتان شما که هنگامی کلی، طور به. نهاد خواهد نقصان به رو پنداریتان

 ،پزشک یک وکیل، یک ورزشکار، یک چه و باشد، هنرمند یک چه فرد، این کنید، می مقایسه

 خود بدانید، خودتان از بهتر خصوصیتها برخی در را فرد آن اگر دانشجو، یک و تاجر، یک

 .گشت خواهد تضعیف شما پنداری

 

 ارندد نفس به اعتماد که کسانی. دارد زندگی از بردنلذت در زیادی تأثیر نفس، به اعتماد

 خواهیدمی اگر. دهندمی قرار تأثیر تحت را دیگران ناخودآگاه طوربه. اندراضی خود زندگی از

 برای. یدکن اضافه خود رفتارهای به جدید عاداتی باید باشید، داشته بیشتری نفس به اعتماد

 در رتغیی مفید عادات این از یکی. کنیم کسب جدید هاییعادت باید نفس به اعتماد افزایش

 سعی .کنید برقرار چشمی ارتباط دیگران با و بایستید همیشه. است بدن زبان از استفاده

 احساس اگر دلیلی هر به. هستند زنان ما مخاطب مقاله این در. باشید راحت همیشه کنید

 تانیزندگ سبک ندارید، کافی نفس به اعتماد تانرفتارهای یا و هاگیریتصمیم در کنیدمی

 . کنید تانزندگی سبک در تغییر به شروع دهید؛ تغییر را

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 3 

 

 

 ما با. دهید افزایش را خود نفس به اعتماد تان،خطرپذیری قدرت افزایش با توانیدمی شما

 .شوید آشنا زنان در نفس به اعتماد افزایش راهکارهای با تا باشید

 

 بشناسید را بدن زبان .۱

 بشناسند را بدنشان زبان باید زنان ، نفس به اعتماد افزایش برای

 

 بایستید صاف

 افتاده ار تانهایشانه و بایستید صاف و محکم بیایید، نظربه نفس به اعتماد با خواهیدمی اگر

 را تانپاهای روید،می راه وقتی. بگیرید باال را سرتان. نروید راه انرژیبی و خمیده. نگیرید

 .بردارید منظم و محکم هایقدم و کنید نزدیک هم به

 

 باشید داشته چشمی ارتباط

 دیگران با شانگفتگوهای در را بیشتری درونی هیجان و شور نفس، به اعتماد دارای افراد

 رد باید کنید، جلوه باال نفس به اعتماد با فردی خواهیدمی شما اگر. دهندمی بروز خود از

 زنید،می حرف دیگران با وقتی. کنید حفظ او با را خود چشمی ارتباط دیگران با صحبت هنگام

 صحبت دیگران که زمانی حالت، دو هر در را چشمی ارتباط. کنید نگاه شانهایچشم در

 تصحب دیگران با که زمانی در. باشیدداشته هستید، متکلم خودتان که زمانی و کنندمی

 .باشد مقابل فرد به صددرصد تانحواس. نکنید بازی خود تلفن با کنیدمی

 

 بگیرید کمک هادست از کردنصحبت هنگام در

 ماش هیجان و اشتیاق احساس ناخودآگاه گیرید،می کمک کردنصحبت در خود دستان از وقتی

 ثلم بدن حرکات از افراطی استفاده. نکنید رویزیاده البته. شودمی منتقل نیز دیگران به

 . کند خرد را مخاطب اعصاب تواندمی هادست
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 ستد کف که طوری به هادست حرکات کنید،می صحبت کسی با وقتی معتقدند روانشناسان

 زدنحرف هنگام در را خود دست. کندمی جلب بیشتر را افراد اعتماد باشد، مشاهده قابل

 .نیست جذاب زیاد هم ایستادن سینه به دست بدانید البته. نکنید پنهان

 

 دهید تغییر را تاننگرش .۲

 

 است مهم زنان نفس به اعتماد افزایش در نگرش تغییر

 

 بپذیرید را خود نواقص

 هاآن به و پذیرندمی بهتر را خود ایرادات و هانقص که افرادی اما برسد، نظر به عجیب شاید

 یست،ن کامل کس هیچ. رسندمی نظر به بیشتری نفس به اعتماد با افرادی کنند،می اعتراف

 نیمک سعی عوض در بپوشانیم؟ را خود نواقص و مشکالت ماسک، با کنیممی سعی چرا پس

 به نیاز بپذیریم هستیم، که طورهمان را خود اگر. برآییم شانرفع درصدد و بپذیرید را آنها

 .آییممی کنار خودمان با. شودمی کمتر کاریمخفی

 

 بگیرید عهده بر را تانکارهای مسئولیت

 عیس و کنندمی تراشیدلیل خود هایاشتباه برای ندارند، کافی نفس به اعتماد که افرادی

 است این مهم نکته. کنندمی اشتباه همه که پذیرفت باید. دبگذارن سرپوش آنها روی دارند

 ثباع کار این اشتباه؛ چه و درست کارهای چه بپذیریم، را ایمداده انجام آنچه مسئولیت که

 اشیدب داشته یاد به. کنید جلوه بیشتری نفس به اعتماد با تاناطرافیان برای شما شودمی

 این از توانیدمی شما. بسازید را خود زندگی اتفاقات توانیدمی که هستید فردی تنها شما

 خود اشتباه وقتی. کنید استفاده شدنبدتر یا بهتر سمت به خود زندگی هدایت برای قدرت

 در کامیابی و موفقیت باعث ساده نکته این. کنیدنمی تکرار را آن بعد یدفعه بپذیرید، را

 .شودمی زندگی
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 کنید تعریف خود برای را نگرانی

 رخ آنچه از دقیقی اندازچشم که است خاطر این به ما نگرانی و اضطراب مواقع از خیلی

 ،مغشوش افکار با و ترسانیممی کردنسخنرانی از را خود مثال. نداریم اختیار در داد، خواهد

 نگران چرا: »بپرسیم خود از است کافی اما. کنیممی بیشتر کار این از را خود وحشت

 ابیدیدرمی نگرانی، از خود دالیل کردنتعریف با. «است؟ علت چه به من نگرانی» یا «هستم؟

 گرانین برای دلیلی اصال موارد بیشتر در که شویدمی متوجه افتد؟می اتفاقی چه نهایتا که

 هچ نشناسم آنجا در را کسیهیچ و بروم مهمانی به اگر بگویید خودتان به مثال. ندارد وجود

 گرانین به پاسخ در. بیاورید منطقی دلیلی خود، نگرانی برای باید ادامه در افتد؟می اتفاقی

 خود نفس به اعتماد افزایش به کار این با. «شود؟می چه موقعیت این در: »بپرسید خود

 .کنید کمک

 

 بپرهیزید کردنصحبت هنگام در خاص عبارات بردنکاربه از

 هک کسانی و روکم خجالتی، افراد. دارد شما نفس به اعتماد در زیادی تأثیر زدنحرف شیوه

 استفاده عباراتی از و دارند تردید مدام زدنحرف هنگام در دارند، پایینی نفس به اعتماد

 وصخص در کامل طوربه اینکه وجود با مثال. است اطمینان و قطعیت عدم ینشانه که کنندمی

 …و «شاید» ،«دانمنمی» ،«دارم شک» گویندمی اند،واقف آن به و دارند اطالعات موضوعی

 ،صحبت هنگام در کلمه این نیست؛ ضروری کردنصحبت هنگام در «فقط» مانند کلماتی. 

. یدبرسان پایان به سوأل با را تانصحبت نکنید سعی همچنین. دهدمی جلوه عصبی را شما

 نشان نپایی را تاننفس به اعتماد و کندمی منتقل دیگران به را شما بودنعصبی حس کار این

 .دهدمی
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 کنید عوض را تانزندگی سبک .۳

 دارد تاثیر زنان نفس به اعتماد افزایش در زندگی سبک

 

 باشید داشته ریزیبرنامه

 جاک به و دهید انجام کاری چه است قرار که بدانید دقیقا باید نفس به اعتماد افزایش برای

 گام به مگا تمرکز، با کنید تالش و کنید شناسایی خوبی به را خود قوت و ضعف نقاط. برسید

 نید،ک تعیین زمانی یبازه خود برای. دهید توسعه و تغییر دارند، بهبود به نیاز که را مواردی

 تالش مامت تاناهداف به رسیدن برای و بگیرم یاد رانندگی باید تابستان آخر تا بگویید مثال

 قدم هر در موفقیت. بود خواهند مفید بسیار هم کوچک هایقدم حتی. بگیرید کار به را خود

 .شودمی شما نفس به اعتماد افزایش باعث

 

 باشید داشته الگو

 ارشانرفت در. هستند تغییر برای مناسبی الگوی دارند، باالیی نفس به اعتماد که کسانی

 به ار خودتان. بشناسید را آنها حاالت و عادات کنید سعی. بگیرید الگو آنها از و شوید دقیق

 نیز شما روی افرادی چنین با معاشرت. بگیرید مشورت آنها از و کنید نزدیک افراد این

 .گذاردمی نفس به اعتماد افزایش جهت در مثبتی بسیار تأثیرات

 

 بدهید اهمیت خودتان به

 خود به دادناهمیت افراد اوقات گاهی. است ترمهم دیگری چیز هر از شما آرامش و سالمتی

 به کمک برای حتی است، اشتباهی بسیار تصور این. دانندمی یکسان خودخواهی با را

 ارزش خودتان برای. کنید تربیت شایسته و قوی را خودتان باید چیز هر از اول دیگران،

 و سالم یتغذیه کافی، خواب. دهید اختصاص ورزش به را زمانی روز طول در و باشید قائل

 .نکنید فراموش را تفریح
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 کنید ورزش

 اینکه بر عالوه کردنورزش. دارد همراه به را زیادی بسیار هایمزیت منظم، کردنورزش

 شما شودمی باعث و کرده دوچندان نیز را شما شادابی و انرژی کند،می زیبا را شما اندام

 نداشت بر عالوه کند،می ورزش که فردی. باشید داشته بهتری احساس خودتان به نسبت

 .داشت خواهد نیز شاد ای روحیه متناسب، اندامی

 

 کنید کسب جدید هایتجربه

 ،هستید بیشتری موفقیت و تغییر دنبال به زندگی در اگر. شوید خارج خود امن منطقه از

 اعتماد دهید،می انجام تانامن منطقه از شدنخارج برای که قدمی هر با. کنید خطر کمی باید

 به نهاییت مثال. کنید شروع ساده کارهای از توانیدمی. شودمی بیشتر و بیشتر تاننفس به

 رایب تازه تفریحات. کنید پیدا ورزشی باشگاه یا پارک در جدیدی دوست بروید، رستوران

 ار اخبار. بخوانید کتاب. نترسید چیزهیچ و کسهیچ از و کنید شروع. کنید پاودست خود

 .باشید جامعه در اوضاع جریان در و کنید دنبال

 


