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 کن فر آغازس
 .ه استمعجز ،صبح هر در تکن که بودن باور

 

ساکت باشم و فقط گاهی  ،خسته شده بودم از اینکه وقتی توی جمعی هستم ردیگ
صورتم از شدت ، دقلبم تندتر از همیشه بزن د،پرسنمی رالبخندی بزنم و وقتی نظرم 

نظر ، نمادنمی» :باشداین  ،مهنم بداو تنها جوابی که بتو ودترس قرمز بش وخجالت 
 «د.یویبگ هرچی شما اصلا  .خاصی ندارم

 د،بیننمی م راا که تا سکوتهدلیل بعضی آدمبی هایم از دلسوزیبود هخسته شد ردیگ
 ،«مظلوم» دنویگوقتی بهم می «چه دختر ساکت و مظلومی!... آخی» :دنویگمی

 .باور داشته باشم رام یهادوست داشتم خودم و توانایی. کنم خیلی ضعیفماحساس می

نی به موفقیت اتووگرنه نمی ؛زیاد کنی رانفست ید اعتمادبهبا» :گفتمعلمم همیشه می
که باید  ستچیمنظورش . نفس چی هستبهنستم اعتماداداما من نمی «.برسی

 د،شدنایی که توی زندگی موفقهآدمۀ یعنی هم» :گفتمبا خودم میم. زیادش کن
نم به انتو ر؟ اگدونفسم زیاد بشچرا باید اعتمادبه اصلا  ؟!دناهنفس داشتاعتمادبه
چی باعث  م؟ اصلا وشرو میهدر آینده با چه ضررهایی روب ،نفس کافی برسماعتمادبه

از سر راهم  رانم این موانع اتوجوری مینفس نداشته باشم؟ چهشده که من اعتمادبه
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بر دلهره و ترسم  ،صحبت کنم م با چند نفرهخواوقتی می نماتوجوری میبردارم؟ چه
 «غلبه کنم؟

نی به اکردم باید تکاما احساس می ؛مشغول کرده بود رااین سؤاالت بدجوری ذهنم 
باید تغییر  .جوری زندگی کنم نستم تا آخر عمر همیناتوچون نمی ؛مهخودم بد

 .کردممی

 یبه شهر ،رماجراپ   یبه سفر ،موبه مسافرت بر ،امتصمیم گرفتم برای تغییر روحیه
وقت هیچ ردیگ، داین شهر زندگی کن یی مدتی توهرکس دنویگمی .بزرگ و قشنگ

راحت با همه ارتباط برقرار  دناتومی، دترس و اضطراب ندار ردیگ ود،شنمیافسرده 
ا و خلصه هزار ت دهمیشه مثبت فکر کن، دصادقانه بیان کن رااحساساتش  دناتومی، دکن

 ؟ستاسم این شهر چی نیای بدهخوامی. دنسته انجام بدهاتونمیکه تا حاال  رکار دیگ
 «نفسبهاعتماد»هر ش

ر مطمئن باش وقتی این سف .یوسفر بشبا من هم توانیمیتو هم  ،یهبخوا رراستی اگ
 !...ودنفسم زیاد بشاعتمادبه رآخ اگ. کنیممیکلی تغییر ، ودم بشاتم
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 توشۀ سفر
 کند:میرا محدود  توسه چیز روح 

 ؛بافیمنفی. ۱
 ؛داوریپیش .۲
 نداشتن.دلتعا .۳

فکر ، سفر منهم .نیآماده ک راسفر ۀ قبل از هر چیز باید توش ،سفر شدیهمبا من حاال که 
 .دنفست کمک کنبهبه افزایش اعتماد تا است الزم ایکن ببین برای این سفر چه توشه

 ؛لکتو .۱
 ؛انگیزه .۲
 ؛شجاعت .۳
۴ . .............................................................................................................  
۵ . ............................................................................................................  
۶ . .............................................................................................................  
۷ . .............................................................................................................  
۸ ..............................................................................................................  
۹ . .............................................................................................................  

 

تصفمیم  اسفت معلفوم !یاههای خوبی برای سففر آمفاده کفرد! چه توشهاست عالی خیلی
 .یاهتغییر بزرگ گرفت یکبرای  راخودت 

از  کاملا  راناامیدی  ،برای شروع هر تغییریتا  دکنبه تو کمک میتوکل  ،دوست من ،بله
 همفین مقاومفت تفو در .توی این مسیر بارها شکست بخفوری رحتی اگ ؛خودت دور کنی
 .دکنراه دوچندان میۀ برای ادام راتو ۀ یزانگ، برابر مشکلت

وارد . شروع کردیم ران اسفرم، ن راحت شداراه خیالمۀ توش کردنبعد از اینکه از مهیا
مختلف مثل  هایدیدیم که از لحاظ ظاهری و کار و فعالیت رامردمی  ،شهر که شدیم

 هاآن. ددارنهایی با ما کردیم از نظر رفتاری فرقمیولی احساس  د؛ن بودناخودم
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 رازندگی  هایمسئولیت، دن اعتماد داشتنابه خودش و دنستنادمیارزشمند  ران اخودش
چیز به همه، دجدید بودن هایکسب تجربه عاشق یادگیری و، دگرفتنمیعهده راحت به

ن اخودش د،کردنمیبهترین شکل تلش کارها به دادنبرای انجام، دکردنمثبت نگاه می
نفس اعتمادبه باافراد های نشانهۀ و خلصه هم ددوست داشتن ،دکه بودنطور  همان را

 .دداشتن راباال 

 .ن غبطه خوردم و آهی از ته دل کشیدمامن که خیلی بهش

 

 به این خصوصیات خوب دست پیدا کرد؟ ودشمیکنی چطور می فکر

■  ..............................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 رالطفاا جفای خفالی  .نمابدرا نفس خیلی دوست دارم تعریف تو از اعتمادبه، دوست عزیزم
 .پر کن

  ...................................................................................  یعنی ،نفساعتمادبه ■

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

که بفرای خفودت قائفل  است مقدار ارزشی هماننفس اعتمادبه !است خیلی خوب ،آفرین
 .یهنی انجام بداتومی ،یهکه بخوارا یعنی باور داشته باشی هر کاری  ؛هستی
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 نفسهای اعتمادبهموانع و آفت
 .ن ادامه دادیمابه راهم ،رسیمپس برای اینکه به این باور ب

جلب  راتابلویی در آن سوی خیابان نظرم ، شدیممین اصلی اهمین طور که وارد خیاب
یک لحظه قلبم ریخت!  «نی تو چقدر ارزشمندی؟ادمی»ن نوشته شده بود: آروی  .کرد

دیگران ارزشمند  م از نظره منممکن است ؟ یعنی ستمنظورش چی»با خودم گفتم: 
 «باشم؟!

م و وتصمیم گرفتم به رستوران بر. احساس گرسنگی کردم، رویبعد از مدتی پیاده
 .غذایی بخورم

 روی دیوار افتاد: یچشمم به تابلو ،ن طور که نشسته بودماهم ،بعد از سفارش غذا
 با خودم فکر کردم« .شناسایی کنی راباید ابتدا موانع  ،ر موفقیتیبرای حرکت در مس»

 «ذاشته به موفقیت برسم؟گکه ن ستچیزندگی من  یعنی موانع» و گفتم:

 

؟ ...تفر  ؟سفتنفس چینظرت موانع در مسیر رسیدن به اعتمادبهبه کنی؟میتو چی فکر 
 ؟ستاز این موانع چی کدامهر  هایکنی آفت؟ فکر می...روییکم

ی یفا هفداز دسفت می راگیری کفه قفدرت تصفمیم اسفت تفر  ایفن هاییکی از آفت
 .است تکه توی دلرا بیان کنی چیزی  آننی اتونمی

کفه مفانع  هفاییباید بفا آفت افزایش بدهی، رانفست نی اعتمادبهاپس برای اینکه بتو
 مبفارزه کفن و ها. با آنددشمن موفقیت تو هستن هاآنچون  ؛مبارزه کنی د،نوشراهت می
 .ن بدهاشکستش
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 نفس را بنویس.های اعتمادبهموانع و آفت ■

 هاآفت موانع

 روییکم
 در برقراری ارتباط یناتوان
 در صحبت درون جمع یناتوان
 در دفاع از خود یناتوان

 ........................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ........................................   ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  
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 هاها و توانمندیارزش
خاطر نداشتن و به ضررهایی که تا حاال به فکر فرو رفته بودمهمین طور که به

 رامدم که غذا آم خودبا صدای گارسون به، کردمفکر می ،نفس به من رسیدهاعتمادبه
 .نستم ازش تشکر کنماقدر خجالت کشیدم که حتی نتونآ. روی میز گذاشته بود

نم اتومی»شروع نکرده بودم که دختر جوانی کنار میزم ایستاد و گفت:  راهنوز غذا 
 «.ببخشید بفرمایید... بله... . ب  ... . ا  »پاچگی گفتم: با دست «اینجا بنشینم؟

نفسی شخص بااعتمادبه .کردممیزیرچشمی نگاهش  ،خوردممیهمین طور که غذا 
اما  د؛نسته به این مهارت برساجوری توخیلی دوست داشتم بپرسم چه. رسیدمینظر به

جوان متوجه رفتارهای مضطرب من شد و  دختر .شدرویی مانع پرسیدنم میاین کم
بعد از کلی  ،بودم من که هل شده «؟وییبگ هیخوااتفاقی افتاده؟ چیزی می»پرسید: 

 .سؤال فراگرفته بود راحالی که تمام وجودم  در؛ «نه چیزی نیست»گفتم:  کردنمنمن

 آماده کردیم و تصمیم گرفتم سعی خودم که ابتدای سفرافتادم  هایییاد توشهناگهان به
 .ش گفتمیبرا راسفرم ۀ انگیز، کردم و بعد از معرفی خودم ور دختر آن پس به. بکنم را
اما کسی که  ؛ترس در وجود همه هست» :خودش گفت یمعرف از بعد لبخندی زد و او

او را تلش  دناتونمی ،حتی این ترس، چیزیکه هیچ است مطمئن، دنفس داراعتمادبه
چون با وجود اینکه  ود؛شزیاد می دنفس تو داراعتمادبه االنپس همین . دمتوقف کن

 «.بکنی رامام سعیت تصمیم داری ت شروع کردی و ،ترسیدیمی

با  ،بعد از صرف غذا .مم کرد و احساس خوبی بهم دست دادانرگس خیلی آر یاهحرف
نرگس به من قلم و  .نزدیکی رفتیم و روی نیمکتی نشستیم همانهم به پارکی در 

بشناسی و  رات هایبرای شروع باید ارزش ،جان نایم» کاغذی داد و گفت:
 «.کنی باور تهایتوانمندی

 

 .را زیر پا نگذار تهایارزش ،خاطر دیگرانخاطر خود و نه بهبه نه
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 .را انجام بدهتو هم این تمرین ، دوست عزیز

 من هایتوانمندی من هایارزش

 بینمتوانم با چشمانم بمن می. ۱ بودنمهربان. ۱

 من خط خوبی دارم. ۲ بودنقولخوش .۲

۳. ۳ . 

۴ . ۴ . 

۵ . ۵ . 

۶. ۶. 

 مشکلی برایت پیش آمده؟

 حالت خوب است؟!

نفدارم!  هیچ مشکلی ،نه
 !است حالم کاملا خوب
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 نفس رفتاریدبهاعتما
د هنوز گاهی دچار تردی ،ن تمرین شناختمیبا حل ا رام هایو توانمندی هااینکه ارزش با

نم با مشکلت اتومینستم ادنمیمد و آسراغم میترس به همانشدم و باز می
م یا هنم از دیگران کمک بخوااتومیهنوز شک داشتم که  یا نه. پنجه نرم کنمودست

 !...نه

من و مریم تصمیم گرفتیم . روز امتحان ریاضی داشتیم یک است ادمی»ردم: تعریف ک
، ندیماخواما توی این مدتی که با هم درس می ؛خوبی بگیریمۀ کنیم تا نمر با هم کار

م خیلی ه برای همین .است ترکردم او خیلی از من بااستعدادتر و باهوشاحساس می
 چون ؛ندم و نرفتمانه ماتوی خ، ناشهنام خوبر تاناامید شدم و روزی که نوبت من بود 

ش خیلی اهو مریم در هر صورت نمر دندار ایندنم فایدهاخودرس رکردم دیگمیفکر 
 «.ودشبهتر از من می

منم دوستی داشتم که »گفت:  ،دادمیم گوش یاهنرگس که خیلی باحوصله به حرف
روز  یک است یادم مثلا  .کردمیعوض  راتصمیمش  ،ای دیگرانهخاطر حرفاغلب به

 او توی انتخابش رآخ. جفت کفش خریده بود یک ،رفتنرفته بود بازار و بعد از کلی راه
ه با وجود اینک، نه برده بودابه خ را آناما بعد از اینکه  .دادمیخرج خیلی وسواس به

 ررنگ دیگ یک راگ’تا خواهرش بهش گفته بود:  ،توی انتخابش خیلی دقت کرده بود
 رزده شد و دیگدلکفش ن آاز  ،‘این کفشت زیاد قشنگ نیست. بهتر بود ،خریدییم

 «د.بپوش آن رادوست نداشت 

ت و اینکه یهاکه به توانایی است مشکل تو این»بعد گفت:  نرگس کمی مکث کرد و
و تاین یعنی  .ایمان نداری، بکنی راتمام تلشت  هاآنبرای رسیدن به  توانیمی

و تصمیم  باشددوستم هم برای خودش ارزش قائل  راگ .رفتاری ندارینفس اعتمادبه
 «د.ذارگنمیتصمیمش در ثیری أنظر دیگران ت رگید ،باشدش مهم یخودش برا
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قفدر نآیفا ، ندازیاخیر میأتبه راشروع کاری  کنی معموالا میتو هم فکر  راگ ،دوست خوبم
 راش دادنشوق انجام ردیگ ،گرفتی رات تردید داری که وقتی تصمیمت یهاگیریتصمیمدر 
تفو ، ی که هیچ مشفکلی نفداریویگبه همه می ،یوشیا وقتی با سختی مواجه می، نداری

 نفس همیشفه حاصفل درسفتاعتمادبفه .تقویفت کنفی رات انفس رفتفاریباید اعتمادبفه
 .اشتباه است نترسیدن از ۀبلکه نتیج ؛نیست کردنعمل

من  .نگران نباش» :گرمی فشرد و گفتدستم را بهنرگس  .کردممیاحساس ناامیدی 
برای رسیدن به  راکوچک و مشخصی  هایتو باید قدم ،اول از همه. کنمکمکت می

ن باید افراد موفق آبعد از . زمان مشخص کنیمدت دادنشبرای انجام هدفت برداری و
 «.یاد بگیری هاآنپیدا کنی و از  رانفس و بااعتمادبه

 

بفه  رگفیقفدم د یفکتفا را کامفل کفن جفدول ایفن پس  خسته که نشدی؟، دوست عزیزم
 .یونفس نزدیک شاعتمادبه

 راهکارها دادنزمان انجاممدت هدف من

 هفتهپنج  قبولی در امتحان ریاضی

 معلم با کمکرفع اشکال 
 گرفتن از دوستانکمک

آمرروزان معاشرررت بررا دانش
 موفق در کلس

 .....................................   .....................................  

 .....................................  

 .....................................  

 .....................................  

 .....................................   .....................................  

 .....................................  

 .....................................  

 .....................................  

 .....................................   .....................................  

 .....................................  

 .....................................  

 .....................................  
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 عاطفینفس احساسیاعتمادبه
نسته احساس اتونمیشناخته که می را ریم تعریف کرد شخص دیگینرگس برا بعد

 د.حدس بزنن را و همیشه از همه توقع داشته احساسات او دصادقانه بیان کن راخودش 
کجا » :ازش پرسیدم. چیز دید منفی داشتهگیر بوده و به همهبیشتر اوقات گوشه

بحث  ایمسئله ۀنشسته بودیم و دربار یروز توی جمع یک» گفت: «شدی؟باهاش آشنا 
شدت ناگهان چشمم به او افتاد که به. پرسیدیممیاالتی از هم ؤکردیم و گاهی سمی

 ی شده؟ چراچ’: بردم و پرسیدم ایبه گوشه رااز بقیه عذرخواهی کردم و او . نگران بود
که بکنند الی ؤم در این جمع از من سترسمی’گفت: ‘ قدر مضطرب و پریشانی؟این
در  دکننمیبینم همه توی بحث شرکت میوقتی . موزده بشم و خجالتهنم جواب بدانتو

 «‘.ودشمیم بیشتر انگرانی ،حالی که من ساکتم

 

 بود؟ یچشخص  آننظر تو مشکل به

۱................................................................................................................  
۲. ..............................................................................................................  
۳. .............................................................................................................  
۴. ..............................................................................................................  

 

ی توی کفل  هخواکه می موقعی مثلا  ؛باشدشاید این حالت گاهی به تو هم دست داده 
ضفربان قلبفت  حتمفاا ، پرسفیدهمیدر   وتف ی یفا معلفم ازهت کنفرانس بدنجلوی دوستا
کنفی دلیفل ایفن میفکر  .ت شروع به لرزیدن کردهیوپا و صدادست از قبل شده و شدیدتر

 ؟ستتغییر حالت چی

۱................................................................................................................  
۲.  .............................................................................................................  
۳. .............................................................................................................  
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عاطفی نفس احساسیبهجور افراد دچار کمبود اعتمادم توضیح داد که اینینرگس برا
 را توانایی این .دبیان کنن را هاآنکنترل یا  ران ااحساساتش دنناتویعنی نمی؛ دهستن
 چیز ارزشمندی برای دکننفکر می و دکه با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کنن دندارن

خودش و دربارۀ بنابراین ازش خواسته بود که احساساتش  .دکمک به دیگران ندارن
 .دروی کاغذ بنویسرا ان دیگر

 

 .زیر انجام بدهجدول کردن با کاملاین تمرین را تو هم دوست عزیزم، 

 دیگران دربارۀاحساسات مثبت  خود دربارۀاحساسات مثبت 

 .کنماحساس شادی و سرزندگی می .۱
 .احساس قدرت و توانایی دارم .۲
 .هستم یدینم آدم مفکمیاحساس  .۳
۴ . ....................................................... 
۵ . ....................................................... 

درس  دربه زهررا  رنم اگکمیاس دوست: احس. ۱
 .ودرمیباال  یلیش خاهنمر ،نمک کمکش ایاضیر
  ...........................................  خانواده:. ۲
۳ . ......................................................  
۴ . ......................................................  

 دیگران دربارۀاحساسات منفی  خود دربارۀاحساسات منفی 

 .ضعیفی دارمۀ کنم حافظاحساس می .۱
 .گاهی احساس ناامیدی دارم .۲
 .احساس ترس در وجودم هست .۳
۴ . ....................................................... 
۵ . ....................................................... 

 .وستم احساس حسادت دارمبه د .۱
۲ . ......................................................  
۳ . ......................................................  
۴ . ......................................................  
۵ . ......................................................  

 

 یه بفراکف یناد بفدیاما با ؛مویگمی یکتبر  وت به ،یه دار ک یاحساسات قشنگ و مثبتبرای 
 هفاآن یناتومی .ستین ینگران یجا اصلا هم گران یخودت و د ات دربارۀیمنف اتاحساس
 .ینکل یهم به احساسات مثبت تبد را

بعفد  ؛ینکدا یت پایاز احساسات منف کدامهر  یعلت برا یکول ا توانیمی ،شروع یبرا
 ینک یسعسپس و  یسیاغذ بنوک یرو ،دهین لحظه به ذهنت رسیا یه توکرا  اییر منفکف
 :مثال .ینکنش ینشجا رار مثبت کف یک
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 ؛حسادت :یمنف حس
 ؛رکاحساس ضعف ف علت:
 .دشتر از من دوست دارنیب را همه او :یمنف فکر
 است نکم ممه من د.دار یهایو قوت هاضعف یهر انسان ن:ینشاج یر منطقکف

 .دگران ندارنیه دکداشته باشم  یهایقوت

 

یفا... بفه پفدر یفا مفادرت  راسعی کن هر روز یکی از احساسات مثبت خودت ، دوست من
 .ابراز کنی مستقیماا 

 .پختت خوشمزه استچقدر دست ،مامان :روز اول
 .یشکمیا زحمت م ۀچقدر واس ،بابا :روز دوم
  ................................................................................................... : روز سوم
  ................................................................................................. : روز چهارم
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 توکل
ش ایا از زندگی است آیا کسی که توکلش به خدا توی زندگی کم»از نرگس پرسیدم: 

نفسی آدم بااعتمادبه دناتومی، دراضی نیست یا دائماا از جهان دوروبرش شکایت دار
 «؟باشد

 ز موجود در جهان هستی وچون این فرد به نیروی اسرارآمی ؛کنمنمیفکر ، نه»او گفت: 
و  دکننمیتوجه  است، و به وجود خودش که مظهری از خداوند دموجودات باور ندار

 «.دقبول ندار خدا ۀعنوان خلیفتوی این خلقت به رانقش خودش 

از خودش  راهمیشه دیگران  :دای من خصوصیات عجیبی دارهکی از دوستی»گفتم: 
جام ان ییا کار دحرفی بزن هاآنجلوی  دترسمی ،مینخاطر هبه و دنادمیبهتر و باالتر 

 «.دبده

که حتی  وردیادش بیابه د،گیرمیقرار  موقعیتاین  یاو هروقت تو راگ»دوستم گفت: 
بسیار کوچک خدا هستند و به خدای بزرگ  هایبنده هم هاترین افراد و شخصیتبزرگ

 یوسعی کن با تجربیاتی که ت ،دیدی را وقتی او د.رسمیبا یاد او به آرامش  د،توکل کن
 «.کمکش کنی ،یاهب کردکس هراین ش

 

 سعی کن اعتماد داشته باشی که، آیندنمیاز آب در ،خواهیمیطور که تو وقتی چیزها آن
 .بهترین است، افتدمیهرچیزی اتفاق 

 

 ده و فکر کن ،یر وایدست ببه را هاآنه کرده کت کمکا یداده  وت ه خدا بهک ییاهزیبه چ ■
 .م بنویسیبرا راش یهاتا از بهترین

 ؛فقیت در تحصیلمو .۱
 ؛داشتن پدر و مادر .۲
 ؛کردنیبال بازیخوب وال .۳
 ؛بودنسالم .۴
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۵ . ............................................................................................................  
۶ . .............................................................................................................  
۷.  ............................................................................................................  
۸ ..............................................................................................................  
۹ . .............................................................................................................  
۱۰.  ............................................................................................................  

 

ی توکلفت هخفوامی رتهیه کن و اگف ،که خدا در اختیارت گذاشته هاییاز نعمت فهرستی ■
 .مرور کن را هاآنهر روز  ود،زیاد بش

که  یکنی این احساسفکر نمی» :ازش پرسیدم، زدیممیدوستم قدم  ن طور که بااهم
خیلی ، دن مطمئنیاقدر به خودتاینکه این د،ن داریاخودت دربارۀتو و مردم این شهر 

 «؟!باشدمغرورانه 
اما  ؛نفس یعنی خودباوریاعتمادبه. اشتباه شما همین جاست»لبخندی زد و گفت: 

غرور در واقع . به دیگران ثابت کنی رای برتری خودت هکه بخوا است این غرور
 «.است و خودباوری ضعیف کمنفس اعتمادبه کردنپوششی برای مخفی

 

 خود ایمان داشته باش و نکات منفی گذشتهۀ پس به آیند .گذشته هرگز با آینده برابر نیست
 .را فراموش کن
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 نفسمعایب ضعف اعتمادبه
 نام ببری؟ رانفس بهتا از فواید اعتمادچند  توانیمی ■

 .روحیه و موفقیت در کارهاست بهبودیافتننفس عامل اصلی تمادبهاع. ۱
 .که با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنم دکننفس کمک میاعتمادبه. ۲
۳.  .............................................................................................................  
۴ . .............................................................................................................  
۵ . .............................................................................................................  
۶.  .............................................................................................................  
۷.  .............................................................................................................  

 
 

نفس چه دبهبودن اعتماحاال که فهمیدم پایین» :بهش گفتم از نرگس تشکر کردم و
 تردر رسیدن به هدفم مصمم د،نارسمیو چه ضررهایی به من  دم داریمعایبی برا

 .باهاش خداحافظی کردمبعد و  «شدم
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 بنویسی؟ راش یپیدا کنی و چند تا رانفس بودن اعتمادبهمعایب پایین توانیمیتو هم  ■

 ؛لیتئوترس از قبول مس .۱
 ؛امتناع از پذیرش مسئولیت .۲
۳ . ............................................................................................................  
۴ . .............................................................................................................  
۵ . ............................................................................................................  
۶ . .............................................................................................................  
۷ . .............................................................................................................  



 

 

گروه 
آموزشی 
 فن نهان

21 

 نفسهای تقویت اعتمادبهگام
 .یبردار  رااولین گام باید  ،یبرای همیشه تقویت کن را تنفساعتمادبه ایتصمیم گرفتهاگر 
 ؟ستچینی اولین گام برای تقویت این مهارت ادمی

  .....................................................................................................  گام اول:

 

 چیفزی کفه آننفسفت از پس نباید وانمفود کنفی اعتمادبه. صداقت :است درست ،آفرین
 .بنویس رابعدی  هایحاال گام .یبا خودت صادق باشباید یعنی ؛ است بیشتر ،هست

  ....................................................................................................  :گام دوم
  ....................................................................................................  :گام سوم
  ..................................................................................................  :گام چهارم
  ...................................................................................................  :گام پنجم

 

چنفد در ادامفه،  .یاهبرداشفت تنفسدر مسیر افزایش اعتمادبه هاییگام، خب دوست من
 گیری.مینفس یاد راهکار برای افزایش اعتمادبه
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  نفسیت اعتمادبهراهکارهای تقو
 دوست داشته باش راخودت راهکار اول: 

 به خودت بگو: ار اهبعد برو جلوی آینه و این .کامل کن را هااین جمله ،برای تمرین ■

 .چون برتر از فرشتگانی ؛دوست دارم راتو 
  .................................................................................  چون ؛دوست دارم راتو 
  .................................................................................  چون ؛دوست دارم راتو 
  .................................................................................  چون ؛دوست دارم راتو 

 

 روبهانه نیا ت عذر ویبرای کارهاراهکار دوم: 
نم اتفوپفس نمی ؛ماهجفوری بفزرگ شفدمن این»یا  «است نفسم پاییناعتمادبه ذاتاا » :نگو

 .ودشآوردن مانع پیشرفت تو میبهانه «.تغییر کنم

 

 راهکار سوم: به خودت اعتماد کن
جوابفت  بگفویی راگف ترسفیمیبلدی امفا  راتو جواب  وکند میسؤالی  وت وقتی معلمت از

نفسفت ایفن زمینفه اعتمادبهدر تنها راه برای اینکه  د،بخندن وت ت بهنو دوستا باشداشتباه 
 .ات اطمینان کنیی و به حافظهوکه برای خودت ارزش قائل بش است این ،افزایش یابد

بفه  ،مفدآ سفراغتبهای منففی هفپس وقتی این فکر ؛جا شروع کنی یکاز باید باالخره 
ۀ چون هم ؛باشداشتباه  رحتی اگ ،مویبگ ،که توی ذهنم هسترا اید جوابی ب»خودت بگو: 

 «.داشتباه کنن است ا ممکنهآدم

۱ 

۲ 
۳ 
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 راهکار چهارم: برای خودت ارزش قائل باش
برطرف را ن آسعی کن ، شده یا روی کفشت خاک نشسته لباست کمی کثیف یا چروک راگ
 وتف مهم نیست که کسی به «؟!دکنیکی به من نگاه م !ولش کن بابا»وقت نگو: هیچ .کنی
 را چون خفودم» :بگویی ی ووبرای خودت ارزش قائل بشکه  است مهم این .یا نه دنگاه کن

 «.م تمیز و مرتب باشمهخوامی ،دوست دارم

 

 هایت را یادآوری کنراهکار پنجم: داشته
ن طور که امه ؛یادآوری کنبه خودت ، یحالخوشن اکه داری و از داشتنشرا ایی هن چیزآ
 .انجام دادی راگذشته این کار  هایتمرین در

 

 راهکارهای پیشنهادی تو
چفه راهکارهفایی پیشفنهاد  ،بیشتر شفودنفست ! برای اینکه اعتمادبههحاال نوبت تو رسید

 کنی؟می

۱ . ..............................................................................................................  
۲.  .............................................................................................................  
۳ . .............................................................................................................  
۴.  .............................................................................................................  
۵.  .............................................................................................................  
۶.  .............................................................................................................  
۷.  .............................................................................................................  

۴ 

۵ 
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 هابندی ارزشاولویت
 هفایکه در تمرین را تیهاارزشبیا و  ،شدهزیاد  تنفسحاال که اعتمادبه ،خب دوست من
 .بندی کناولویت، ایهقبل شناسایی کرد

 ۶تفا  ۱ ت ازیفهابفه ارزش .در جاهای خالی بنویس ،ترتیب اولویتبه رات یهاارزش ■
 .نمره بده

  .......................................................................................  اولین ارزش من. ۱
  .....................................................................................  دومین ارزش من. ۲
  ....................................................................................  سومین ارزش من .۳
  ..................................................................................  چهارمین ارزش من .۴
  ...................................................................................  منپنجمین ارزش . ۵
  ...................................................................................  ششمین ارزش من. ۶

 

 ؟ددار ایچه فایده هانی نوشتن ارزشادمی

■  .............................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

 

مفا بفا  .دندهمین ابه ما نش راکه مسیر  دنانممیراهنما  ۀمثل نقش هاارزش :است درست
در رفتار  هانستن ارزشاپس د ؛کنیممیانتخاب  را ...ن وانوع لباسم ،یمانهاتوجه به ارزش

 .درذاگمیثیر أما هم ت

بفا هفم بهتفر  هفاآن ۀرابطف ،باشفد تردو نفر بفه هفم نزدیفک هاینی هرچه ارزشادمی
کفه  را هاییارزش :است همین االن امتحان کنی! چطوری؟ خب معلوم توانیمی ؟ودشمی

 ییهفاآنمقایسه کن و جلفوی  ،ی که دوست داریهرکسدوستت یا  هایبا ارزش ،نوشتی
 ه همین راحتی!ب. تیک بزن ،استکه با هم مشترک 
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 ؛یهن بفدانی تغییرشاتومیو  دننامنمیها همیشه ثابت نی که ارزشابد را اما باید این
 راو ارزش جدیفد  بگفذاری کنفاربایفد  ،دنفکنمیدور  تاز هفدف راتفو کفه را  کفدامیعنی هر 
 .کنی شیننشجا

آرزوی ت یفبرا، یموپایان رسیده و باید از هم جدا بشاکنون که سفر ما به ،دوست خوبم
عفالی نفس اعتمادبفه بفا یففرد االنچفون تفو  ؛مویگفتبریک می وت کنم و بهمیموفقیت 
 .هستی


