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شما نفس به اعتماد ایجاد برای کلید 4  

 

 

. است موفقیت عوامل ترینمهم از یکی نفس به اعتماد

 برای تالش و هامهارت کارگیریبه کنار در عامل این

 بسیار چه. رساندمی رؤیاهایتان به را شما موفقیت،

 خاطربه فقط گوناگون، هایمهارت وجود با که افرادی

 مسیر از اند،نداشته کافی نفس به اعتماد اینکه

 به اعتماد توانمی چطور اما. اندمانده جا موفقیت

کرد؟ تقویت را نفس  

 

 گیریبهره نیز و آنها کارگیریبه و استعدادها کشف

 جایگاه داریم، که هاییمهارت و تحصیالت تجربیات، از

 ما به ها،ویژگی این. کنندمی مشخص زندگی در را ما

 داشته توجهی قابل و متمایز رزومه کنندمی کمک

 باز ما برای جدید هایفرصت روی به درهایی و باشیم

 هامحدودیت یهمه از را شما که ایویژگی اما،. شود

 تانآماده زندگی یهدیه پذیرش برای و بردمی فراتر

 به نفس به اعتماد. است «نفس به اعتماد» کند،می

. است فردی هایتوانایی به اعتقاد و خودباوری معنای

 را آن توانیدمی نیاز مواقع در که است احساسی

 را شما تنها نه نفس، به اعتماد. بدهید افزایش

 بلکه کند،می هدایت آرزوهایتان و اهداف سویبه

 این. بدهید توسعه را خود اهداف که کندمی تانتشویق

 ایالعادهفوق و قدرتمند تأثیر فرد،منحصربه ویژگی

گذاشت خواهد شما تجربیات بر  
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فورد هنری یگفته به : 

 

«  توانید،نمی کنید فکر چه و توانیدمی کنید فکر چه

شماست با حق صورت هردو در .» 

 

 

 و حساس هایموقعیت در خصوصبه و همیشه ما همگی

 و شکست بر زیادی تأثیر عملکردمان که مهمی لحظات

 نفس به اعتماد داریم دوست دارد، مانآینده پیروزی

 در نفس به اعتماد داشتن برای اما. باشیم داشته

 ماهیت و طبیعت باید ابتدا زندگی، حیاتی لحظات

بشناسیم را نفس به اعتماد . 

 

 کردن، تایپ یا سواریدوچرخه همچون نفس به اعتماد

 یادش باریک که است چیزی مهارت. نیست مهارت یک

. کنیدمی استفاده آن از عمر آخر تا و گیریدمی

 همین به است، احساس و هیجان نوعی نفس به اعتماد

 ممکن حتی و شودمی نوسان دچار مختلف شرایط در دلیل

 از کامال هستید، آن نیازمند شدتبه که زمانی است

برود بین . 

 است؛ ناپایدار و متزلزل احساسی نفس، به اعتماد

 مثال. هستید هوایی ترن سوار که زمانی مثل درست

 جدید، هایموفقیت و خوب خبرهای دریافت هنگام

 سراشیبی در گاهی و دارید بیشتری نفس به اعتماد

 ناامنی از ایدره در را خود و گیریدمی قرار سقوط

کنیدمی حس  

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 3 

 

 

 

 ولی اندخارج ما کنترل از زندگی اتفاقات از بسیاری

 را خود نفس به اعتماد که داریم را توانایی این ما

 قابل و توسعه قابل نفس، به اعتماد. کنیم کنترل

 نفس به اعتماد مدیریت و توسعه. است کردن مدیریت

شودمی آغاز زیر های استراتژی کاربستنبه با : 

 

موفق؛ هایتجربه مدیریت   و ارزیابی  

مثبت؛ هایخودارزیابی اجرای  

مثبت؛ الگوهای میان در گرفتن قرار  

 بین از را نفس به اعتماد که احساساتی مدیریت

برندمی . 

 کجای در بدانید اینکه برای شروع ینقطه بهترین

 به که است این دارید، قرار نفس به اعتماد یزنجیره

 که بیندیشید و کنید فکر زندگی در خود هایموفقیت

ایدکرده مدیریت را آنها چطور . 

 

موفق هایتجربه مدیریت   و ارزیابی .1  

 

 

 بشناسید، را خود هایتوانایی یعنی نفس به اعتماد

 زندگی، برانگیز  چالش مواقع در و بدانید را قدرشان

 مواردی شروع، برای. کنید استفاده آنها از بتوانید

 کنید، شناسایی ایدرسیده موفقیت به آنها در که را

 کنارشان از ساده و کنید یادداشت جایی را آنها

 نه بدانید خود زحمات مدیون را خود موفقیت. نگذرید

.شانس و تصادفی رویدادهای یا دیگران  
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 و کنیدمی تالش سخت هدف، به رسیدن برای شما وقتی 

 با شدن روروبه برای کافی یاندازهبه را خودتان

 هم شانسیخوش و موفقیت کنید،می آماده مشکالت

آمد خواهد آن دنبالبه . 

 

 کمک شما به تنهانه قبلی، سازیآماده و زیاد تالش

 را «ایمپاستر سندرم» بلکه برسید، موفقیت به کندمی

 یپدیده یک ایمپاستر سندرم. کندمی دور شما از

 بااستعدادی و موفق افراد از بسیاری که است روانی

 خود موفقیت اوج در دارند، عالی ایحرفه تجارب که

 موفقیت توانندنمی افراد این. شوندمی روروبه آن با

 خود هایتالش مرهون را آن و بپذیرند را خود

 عوامل و دیگر افراد که کنندمی فکر آنها. دانندنمی

اندبوده دخیل موقعیت این به دستیابی در بیرونی . 

 

 خالصه این در بیشتر نفس به اعتماد مفهوم واقع در

 را خود هایموفقیت با صحیح برخورد روش که شودمی

 رسند،می فرا موفقیت لحظات که زمانی و بشناسید

 این. باشید داشته را خود احساسات مدیریت توانایی

 ایجاد یزمینه در اقدام دومین برای را ما مرحله،

 یتوسعه دوم، یمرحله. کندمی آماده نفس به اعتماد

است مثبت هایخودارزیابی  
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مثبت هایخودارزیابی یتوسعه .2  

 

 کردن توجه با نفس، به اعتماد افزایش از مرحله این

 کار این البته. شودمی آغاز هااندیشه و افکار به

 حال در قطار   یک مثل درست افکار،. است سخت بسیار

 کردن متوقف و گذرندمی ما ذهن از هم سر پشت حرکت،

 نظم» که اینجاست. است دشوار آنها دادن سروسامان و

 خود نفس حدیث به که طورهمین. آیدمی کاربه «شناختی

 کلمات، بتوانیم که است ضروری بسیار دهیم،می گوش

 را سودمند و مثبت افکار سایر و مانتراها عبارات،

 رسانآسیب و مخرب افکار از را آنها و بدهیم تشخیص

کنیم جدا . 

 

 کردید، شناسایی را مخرب و منفی افکار که زمانی

 شانبازبینی و دارید نگه خود ذهن در را آنها باید

 روروبه خود رئیس با باید که کنید تصور مثال. کنید

 تفاهم هم با آن در که ایمسئله یدرباره و شوید

کنید بحث ندارید، . 

 

کنید فکر طوراین اینکه جایبه : 

«  من. شوم روروبه او با توانمنمی من. است فایدهبی

 فرم در که نمراتی و او با که نیستم جایگاهی در

کنم مخالفت کرده، وارد من عملکرد ارزیابی .» 
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بدهید تغییر طوراین را خود تفکر : 

«  دفاع خودم حق از توانممی که هستم کسی تنها من

 انجام ارزیابی با من که بداند باید رئیسم. کنم

نیستم موافق عملکردم، درمورد گرفته .» 

 

 نفس به اعتماد و شخصیت کردید احساس که زمان هر

 را خود تفکر طرز و رفتار رود،می سؤال زیر شما

 که مسیری. کنید شروع را جدیدی مسیر و بدهید تغییر

 یهمه قدردان و دهیدمی ارتقا را خود شرایط آن، در

 وقتی. هستید اید،داده انجام که ارزشمندی کارهای

 تغییر دستاوردهایتان یدرباره را خود فکر طرز

 شرایطی، هر و مشکل هر با شدن روروبه برای بدهید،

کنیدمی آمادگی احساس . 

 

 این و کنید تکیه خودتان به باید دشوار، لحظات در

 اعتماد افزایش مسیر در اما است مهم بسیار مسئله

. بگیرید کمک توانیدمی هم دیگران از نفس، به

 تکیه با چطور که دهدمی نشان شما به بعدی راهکار

 افزایش را خود نفس به اعتماد توانیدمی دیگران، بر

 بدهید
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مثبت الگوهای شناسایی .3  

 

 اطراف در را مثبت الگوهای اینکه برای راه بهترین

 که افرادی یدرباره که است این کنید، شناسایی خود

 افراد این. کنید فکر دارند، مثبتی رفتارهای

 قابل دارند، پذیری مسئولیت مانند خاصی هایویژگی

 محکمی و قوی شخصیت هستند، اطمینان قابل و اعتماد

کنند کمک دیگران به دارند دوست و دارند . 

 کردید، شناسایی را افرادی چنین خود، زندگی در اگر

 که افرادی با. بدهید گسترش آنها با را تانروابط

 اصول از ایمجموعه به که کسانی و کنیدمی شانتحسین

 کنید برقرار ارتباط هستند، پایبند شما نظر مد خاص

 یمکالمه یک حد در محدود بسیار ارتباط این اگر حتی

باشد ایمیل طریق از وگوگفت یا شاپکافی در ساده . 

 

 باز آغوشی تغییرات، پذیرش برای باید درنهایت،

 چالش به را ما الگوهایمان اگر. باشید داشته

. است گرفته قرار ما اختیار در خوبی فرصت بکشند،

 فراموش. بیفتیم زحمت به خود فردی توسعه برای باید

 کار اندک، میزان به حتی کردن، تغییر که نکنید

 خود نفس به اعتماد یتوسعه بر اگر ولی است دشواری

شودمی ترساده کنید، تمرکز . 

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 

 

مخرب احساسات با مبارزه .4  

 

 هایینشانه و هاسیگنال با ترس، موقع در ما یهمه

 سرکوب را هانشانه این نباید. شویممی مواجه درونی

 آنها با باید بلکه بگیریم، شاننادیده یا کنیم

 و احساسات به کردن توجه با. شویم روروبه

 دچار وقت چه که بدهیم تشخیص توانیممی مان،عواطف

هستیم اضطراب . 

 

 در: »مانند ایساده هایسؤال پرسیدن با اوقات گاهی

 بدهم انجام توانممی که کاری بهترین فعلی، شرایط

 همین. شوید روروبه هایتانترس با توانیدمی «چیست؟

دهدمی سوق کردن تالش به را ما سؤال، . 

 

 عوامل از دیگر یکی که «نگرانی» با مبارزه برای

 شکل به غالبا و است نفس به اعتماد یکنندهتخریب

 که بدهید تشخیص باید دهد،می نشان را خود استرس

 زمانی چه و واقعی زمانی چه شما نگرانی احساس

 هایتوانایی یهمه وجود با ما مغز. است ساختگی

 و واقعی نگرانی گاهی دارد، که ایالعادهخارق

 این در. دهدنمی تشخیص هم از راحتیبه را ساختگی

 یدرباره و رودمی فراتر منطق از شما تصورات مواقع،

 عقالنی و منطقی اصال که شویدمی نگران چیزهایی

 که نگرانید مسائلی خاطربه که یابیدمی در نیستند،

 بسیار آنها وقوع احتمال یا اندنیفتاده اتفاق هنوز

نیستند کنترل قابل حتی یا است کم . 
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 شما نفس به اعتماد که مخربی احساسات از دیگر یکی

 برای. است ناامنی احساس و تزلزل برد،می بین از را

 یتوسعه یعنی دوم راهکار احساس، این مدیریت

 که زمانی. بگیرید پیش در را مثبت هایخودارزیابی

 درونی منتقد باید کرد، غلبه شما بر ناامنی احساس

 را منفی انتقادهای این باید. کنید آرام را خود

 ستایش را خود هایشایستگی عوض، در و کنید دور

 هایتانتالش کنید، محکوم را خود اینکه جایبه. کنید

 مسیر در که هاییسختی یهمه بیاورید؛ خاطر به را

 مبارزه میدان از و ایدشده مواجه آنها با موفقیت

 بگویید خودتان به. ایدآمده بیرون سربلند آنها، با

 اوقات، گاهی. بدهم انجام را کار این توانممی که

 نفس به اعتماد دوباره تا است کافی یادآوری همین

برگردید مبارزه میدان به و بازیابید را خود . 

 


