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 مقدمه

 با سالم

از شما ممنونم که این کتاب را تهیه کردید و برای آموزش خود 
ارزش قائلید. همانطور که از عنوان این کتاب مشخص است، 

که چطور اعتماد به  کنممیهایی را بیان در این کتاب روش
  نفس خود را افزایش دهید.

 این کتاب شامل دو بخش است: 

بخش دوم به نفس و در  به ه تعریف اعتماددر بخش اول ب
 پردازم.های مختلف برای مدیریت استرس میروش

های بیان شده در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که روش
ها را باید جدی کنند اما تمرینبطور سریع به شما کمک می

گرفته و تکرار کنید تا تبدیل به عادت شوند. بنابراین دیگر 
را انجام بدهید زیرا های مختلف آنها نیازی نیست در موقعیت

در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده و هر زمان که مغزتان 
احساس کند که به آنها نیاز  دارد، بطور خودکار به اجرا در 

 آورد.می



6 
 

دهم که با مطالعه این کتاب به شما این اطمینان را می
نفس بهتوانید اعتمادراحتی میالکترونیکی و عمل به آن، به

 دهید و با قدرت عمل نمایید. خود را افزایش

امیدوارم که از مطالعه این کتاب لذت ببرید و نتایج 
 تان را با ما به اشتراک بگذارید.موفقیت

 

                         پور                                                         امین آذری  
 99 شهریور 
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 فصل اول

 چیست؟نفس  به اعتماد

نفس داشته باشند اما چرا افراد  به همه دوست دارند اعتماد
کمی اینگونه هستند؟ به این دلیل که بسیاری از افراد حاضر 

 نیستند بهای موفقیت در کاری را پرداخت کنند.

د اما داشته باشن نفسبهبسیاری از افراد دوست دارند اعتماد
ین کتاب را تا تی حاضر نیستند به خود زحمت بدهند که اح

. اما شما با تهیه این کتاب نشان دادید که برای انتها بخوانند
تان رسیدن به هدفتان مصمم هستید و قصد دارید در زندگی

 پیشرفت کنید.

نفس این است که آگاه باشیم افزایش و بهاولین قدم اعتماد
 دارد.نفس نیاز به تمرین و تکرار  به تقویت اعتماد

 به نفستعریف اعتماد 

نفس استفاده به  اعتمادمان از عبارت معموالً همه ما در زندگی
نفس خوبی دارد به  گوییم که: علی اعتمادکنیم و مثالً میمی

 نفس ندارد!به  ولی امیر اعتماد
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نفس یعنی به  پرسیم واقعًا اعتماداما وقتی از خودمان می
رسد نظر میتوانیم بدهیم. یعنی بهچه؟ جواب واضحی نمی

کنیم ای است که همه آن را درک مینفس مقولهبه  که اعتماد
اما در توضیح دادن آن خیلی موفق نیستیم و به همین دلیل 

 در اولین قدم باید توضیح درستی از آن داشته باشیم.

های متفاوتی بیان شده و بعضی نفس تعریفبه  برای اعتماد
از این تعاریف با موضوع عزت نفس اشتباه گرفته شده است. 

ترین تعاریف یکی از درستکنم اما تعریفی هست که فکر می
 باشد:مینفس به  اعتماددر مورد 

عالوه داشتن ی بهفنفس یعنی: داشتن مهارت کابه  اعتماد
 کافی در مورد توانایی انجام کاری.باور 
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خوبی توانید بهفرض کنید شما دانش ادبی خوبی دارید و می
طنز، داستان تعریف کنید و شعر بخوانید، اما از کودکی به شما 

و اند که در جمع دوستان یا خانواده صحبت کنید اجاره نداده
خودتان را نشان دهید. بنابراین در هنگام حرف زدن دچار 

شما مهارت و  گیرد. در اینجاشوید و صدایتان میترس می
دانش الزم را دارید ولی باور شما نسبت به خودتان در مورد 

این امر باعث شده است. بنابراین ضعیف شده  صحبت کردن
پایین در خصوص حرف زدن در جمع  تاننفسبه  اعتماد
  .بیاید

پیوسته طور برعکس آن نیز صادق است. شخصی در جمع به
دهد دیگران صحبت کنند اما زند و حتی اجازه نمیحرف می

تواند دیگران را مهارت کافی در جلب نظر دیگران ندارد و نمی
گویند فالنی در اصطالح پشت سر او میکه جذب خود کند 

  وراج است.

به  در اینجا الزم است به این نکته مهم اشاره کنم که اعتماد
اص متفاوت است. برای مثال، من نفس در هر کاری در اشخ

را نفس خوبی در رانندگی دارم زیرا هم مهارت آنبه  اعتماد
توانم خوب رانندگی کنم. دارم و هم به خودم باور دارم که می

اما اعتماد به نفسم در آشپزی اصالً خوب نیست، به دلیل 
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و هر وقت چلو درست اینکه مهارت کافی در آشپزی را ندارم 
 شود.ثل شفته میکنم ممی

ببرید در چه کارهایی توانید پیشما هم با یک بررسی ساده می
نفس باالیی به  اعتماد به نفس پایین و در چه کارهایی اعتماد

 دارید.

نفس را به یک هواپیما تشبیه کرد که یک به  توان اعتمادمی
اگر بخواهیم در  بال آن مهارت و بال دیگر خودباوری است.

افزایش نفس را به  مدت زمان کوتاهی مثالً یک ساعت اعتماد
و  توانیم روی یک بال یعنی خودباوری کار کنیمدهیم، بیشتر می
بر است که نیاز است مدت ها موضوعی زمانیادگیری مهارت

 بیشتری روی آن تالش کنیم.

 مثال جالب دیگری که همین االن به ذهنم رسید در مورد
تایپ ده انگشتی است. همین االن که در حال نوشتن این 
بخش هستم، با سرعت زیادی در حال ده انگشتی تایپ کردن 

آید و به درون اما به محض اینکه برادرم باالی سرم می هستم.
خورد و اعتماد به نفسم کشد تمرکزم بهم میکامپیوتر سرک می

شویم آماده می کمخوب کم کنم.آید و غلط تایپ میپایین می
 نفس.به  های افزایش اعتمادبرای بیان روش
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 نفس چیست؟به  های افزایش اعتمادروش

 مهم و تأثیرتان پیش آمده است که در موقعیتی شاید برای
که از چند دقیقه تا چند ساعت بعد باید  قرار گرفته باشیدگذار 

 . کاری انجام دهید

 مانند:

 های شغلیمصاحبه 
  سخنرانی در جمع 
 موقعیتی برای فروش یک محصول 
 گذارمذاکره برای جذب سرمایه 

که اگر در  در این شرایط منظور از اعتماد به نفس این است
صورت هایی قرار گرفتیم، چطور بتوانیم بهچنین موقعیت

و دچار استرس   مان را افزایش دهیمخیلی فوری خودباوری
 دیریت کنیم.و اضطراب نشویم و شرایط را م

که یک سال پیش برای  کردیکی از دوستانم تعریف می
مصاحبه شغلی دعوت شده بودم. هنگام مصاحبه حسابی 

دهانم  را گم کرده بودم و انگار قلبم داشت از  دست و پایم
گفت: وقتی مصاحبه کننده از من . دوستم میآمدبیرون می
فهمیدم، بنابراین هایش را درست نمیپرسید حرفسئوال می
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توانستم جواب سئواالتش را درست و واضح بدهم. نمی
نتیجه این شد که در مصاحبه شکست خوردم و این بخاطر 
  استرس زیاد بود که اعتماد به نفسم را بسیار پایین آورده بود. 

ی ما چنین شرایطی را تجربه مال خیلی زیاد همهبه احت
توانستیم شد اگر در مدت زمان کوتاهی میچه میایم. کرده

استرس خود را کنترل کنیم و با اعتماد به نفس باالیی در آن 
در ادامه این کتاب به این موضوع  ها شرکت کنیم.موقعیت

ریت پردازیم که چطور در زمان کوتاهی استرس خود را مدیمی
 مان را باال ببریم.کنیم و فوری اعتماد به نفس

 کنیم :کنم به دو دسته تقسیم میرا که بیان می هاییتکنیک

 روش مدیریت ذهن و فکر  -1

 رفتار روش مدیریت -2

یادمان » ی مهم را برای شما بگویم اجازه بدهید یک نکته
تر مهمباشد هر چقدر موقعیتی که قرار است در آن قرار بگیریم 

باشد، استرس ما بیشتر خواهد بود و در این مواقع نه تنها 
نباید ناراحت باشیم، بلکه با خود بگویید که من کار مهمی در 

دهم و این قوت قلبی برای ماست که قصد زندگی انجام می
 «.انجام کار مهمی را داریم
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اید که، گاندی در اولین سخنرانی شاید این مثال را زیاد شنیده
  از شدت استرس بیهوش شد.دش خو

 های بعدی به توضیح تکنیکها خواهیم پرداخت.در فصل
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 فصل دوم

 های مدیریت ذهن و فکرروش

ترین مشکالت پایین آمدن اعتماد به نفس، یکی از بزرگ
های مدیریت ذهن و فکر است و در این ندانستن تکنیک

بتوانید ذهن و هایی را خواهم گفت که بخش به شما تکنیک
 فکر خود را کنترل کنید.

 

 مدیریت استرس

 

  استرس یک واکنش طبیعی به تهدیدات خارجی
 است. مانند :

  مواجهه شدن با یک حیوان وحشی 
 رو شدن با فردی که قصد دزدی داردروبه 
  شرکت در مسابقه 
  شرکت در امتحان کنکور 
 نگرانی از بروز مشکالت مالی 
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نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که ما تا زمانی که 
انجام ندهیم، زا اقدامی علیه این تهدیدات و عوامل تنش

 ماند.استرس باقی می
 

 برای مدیریت استرس دو راه وجود دارد :
 
 ایجاد تغییر در عوامل و تهدیدات خارجی -1
 

  یعنی کاری کنیم که عوامل تهدیدزا را از بین ببریم
 عنی کاری انجام ندهیم یا از موقعیت فرار کنیم.ی

 ایجاد تغییر در نگرش خودمان در برابر تهدیدات -2
 

  یعنی دید خود را نسبت به تهدید تغییر دهیم و برای
 آن کاری انجام دهیم.

 
 کنید راه اول یا دوم؟شما کدام راه را انتخاب می

زیرا در دنیای  پردازم راه دوم است.راهی که من به آن می
امروزی راهی برای فرار از مشکالت وجود ندارد، بنابراین باید 

 مان را نسبت به تهدیدات عوض کنیم.نگرش
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 گام اول : پذیرش
 

همانطور که در باال اشاره کردم، باید قبول کنیم که استرس 
وجود دارد و این غیر ممکن است که در مسیر موفقیت باشیم 

 نکنیم. ولی استرسی را تجربه
دهد همین که بپذیریم استرس وجود تحقیقات نشان می

کند و استرس کاهش دارد ما را از لحاظ ذهنی آماده می
  یابد.می

 
را بپذیریم  پس قدم اول در مدیریت استرس این است که آن

مان را روی قلبمان بگذاریم و بگوییم آفرین، داری کار و دست
خانه نشسته بودی و استراحت دی وگرنه در بزرگی انجام می

 کردی.می
پس از پذیرش استرس قدم بعدی این است که اقدامی انجام 

برداریم و به نوعی مان را از روی عامل خارجی بدهیم تا توجه
 دیدمان را تغییر دهیم.

 
 شود :راه پیشنهاد می 4برای این اقدام 

 استفاده از اصل تعمیم -1
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 درگیر کردن حواس -2

 گفتگوی منفی درونیحذف  -3

 تصویر سازی ذهنی -4

 گام دوم : اصل تعمیم 

هایی را که در اصل تعمیم به معنای ساده یعنی ما تجربه
گذشته داشتیم را به موقعیتی که اکنون در آن هستیم را ربط 

اند که دستت را به برای مثال، در کودکی به ما گفته دهیم.می
یا دستت جیز میشه.  کتری یا قوری داغ نزن وگرنه میسوزی

یاد همین بینیم یک ظرف داغ را می وقتیاالن هم، بنابراین 
کشیم یا از دستگیره و دستمان را عقب می ُافتیمجمله می

 کنیم.استفاده می

خواهیم از این اصل که در کودکی یاد گرفتیم بنابراین، ما می
برای مثال، فرض  مان از آن استفاده کنیم.در مدیریت استرس

سال قبل در یک مصاحبه شغلی بسیار موفق بودید و  5کنید 
اید، خوب، در چند روز آینده هم به یک مصاحبه دعوت شده

مغز شما )قسمت آمیگدال(، شما را به یاد مصاحبه قبلی که 
اندازد. در نتیجه میزان استرس شما در آن موفق بودید، می
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تان افزایش اعتماد به نفس آید وبطور ناخودآگاه پایین می
 یابد.می

اید و یا برعکس، اگر شما قبالً در مقابل جمعی سخنرانی کرده
 )قسمت آمیگدال(، مغز شماآن سخنرانی خراب شده است، 

و  کندصحبت در جمع را به یک موقعیت خطرناک تفسیر می
گیرد تان مییابد، صدایتان کاهش میمیزان اعتماد به نفس

آن را یک مغز شما در واقع  یابد.تان افزایش میبو ضربان قل
 کند.موقعیت خطرناک تلقی می
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خواهیم جناب آمیگدال مغزمان را گول بزنیم. برای حاال ما می
این کار الزم است به چند کار مهمی که در گذشته انجام 

ایم، فکر کنیم. این ایم و با موفقیت از عهده آن برآمدهداده
مان هایشود که به خودمان و مهارتمیموضوع باعث 

توانیم این اطمینان بیشتری پیدا کنیم و بدانیم که می
های قبلی با موفقیت سپری موقعیت را نیز مانند موقعیت

 کنیم.

 

موقعیتی را که در گذشته در آن موفق  5همین االن  :1تمرین 
 اید را یادداشت کنید.بوده

د یا بر روی یک برگه کاغذ به خودتان یادآوری کنی :2تمرین 
بنویسید، یادته توی اون موقعیت که استرس داشتی موفق 

 شدی، این موقعیت هم شبیه اونه.

 

 گانه 5گام سوم : درگیر کردن حواس 

های مهم، های کاهش استرس در موقعیتدیگر از روش یکی
در این روش الزم است که  گانه است. 5درگیر کردن حواس 

با درگیر کردن حواس پنج گانه ) بینایی، چشایی، المسه، 
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صورت آگاهانه از موقعیت مان را بهشنوایی و بویایی ( ذهن
 زا به سمت دیگری هدایت کنیم.استرس

من هر وقت در موقعیت مهمی قرار بگیرم که به عنوان مثال، 
ن یا گوش دادن به یک میزان استرسم را باال ببرد، با آب خورد

کنم و کنترل موسیقی بدون کالم مانند پیانو، خودم را آرام می
گیرم. بعضی افراد با بو کردن عطر خاصی دست میذهنم را به

دهند. خوشبختانه، امروزه یا بوی گل خود را تسکین می
توانند در این امر به ما کمک های هوشمند بسیار میگوشی

های متن و آرام، بازی، عکس و کنند با ذخیره موسیقی
 های مناسب.فیلم

بدون  برخی افراد البته باید به این مورد هم اشاره کنم که
بخش های آرامرصزا از قتجویز پزشک در شرایط تنش

کار منجر به مشکالت بعدی مانند کنند که این استفاده می
تپش قلب، کاهش یا افزایش فشار خون، افسردگی، خستگی 

بنابراین تا آنجایی که امکان دارد  شود.آلودگی میو خواب 
های تالش کنید که اعتماد به نفس شما وابسته به قرص

اما هر وقت الزم دیدید به پزشک متخصص  بخش نشود.آرام
 مراجعه کنید.
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 گام چهارم : تغییر مدل تنفس

شویم مدل اید، زمانی که دچار استرس میدقت کرده
شود تر میتر و سریعمان کوتاهتنفس. کندمان تغییر میتنفس

و مان نرسد شود میزان اکسیژن کافی به بدنو این باعث می
  کنیم.احساس نفس تنگی می

و استرس را از خود  که آرامش بیشتری را تجربه کنیمبرای این
 مان را تغییر دهیم. دور کنیم، الزم است که نحوه تنفس

استفاده از الگوی  یک روش مناسب برای آرامش در تنفس
 است : 444

 چهار شماره دم =  4

 داریم= چهار شماره هوا را نگه می 4

شود تمام هوای ریه را = چهار شماره بازدم ) تا آنجا که می 4
 تخلیه کنید (

 کنیم.و این رویه را تکرار می

روزانه به مدت چند دقیقه این نوع تنفس را انجام  : 1  تمرین
 دهید تا تبدیل به عادت شود. 

 های تنفسی یوگا تحقیق کنید.در مورد تمرین:  2ن تمری
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 گام پنجم : باال بردن سطح انرژی

که دچار افکار منفی و ترین کارها برای اینیکی از مهم
خود را سطح انرژی مکالمات منفی درونی نشویم و بتوانیم 

باال نگه داریم، باال بردن میزان انرژی با باال بردن ضربان قلب 
 ترین کارها ورزش کردن است.است که یکی از ساده

توانیم ظرف چند دقیقه با دویدن ضربان قلب خود را ما می
اگر در محل  مان افزایش یابد.باال ببریم تا سوخت و ساز بدن

یا با باال و ها ن رفتن از پلهتوانید با باال و پاییکار هستید می
  میزان انرژی خود را افزایش دهید.پایین پریدن 

 

تالش کنید یک روش مانند دویدن یا فعالیتی دیگر  تمرین :
 برای باال بردن سطح انرژی خود تعیین کنید.
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 گام ششم : حذف گفتگوی منفی درونی

سری افکار منفی به زا یکهای استرسمعموالً در موقعیت
در حال واقعیت این است که ما هر لحظه آید. میمان سراغ

گفتگو با خودمان هستیم ولی در بیشتر مواقع به آن دقت 
این مکالمات افکاری هستند که بیشتر مواقع در  کنیم.نمی

  سازند.شوند و باورهای ما را میذهن ما تکرار می

های مختلف این باور را داشته باشیم که ما اگر در موقعیت
رآییم، معموالً مکالمات توانیم از عهده کارهای مختلف بمی

های خود د اما اگر به توانمندینذهنی ما گرایش مثبت دار
شک داشته باشیم، مکالمات درونی ما گرایش بیشتری به 

 کنند.منفی پیدا می

مهم و چالش برانگیز، آن مکالماتی های بنابراین در موقعیت
پس  آیند.مان میها داریم به سراغکه گرایش بیشتری به آن

های خود شک دارید، بدانید که در این اگر به توانمندی
صورت ناخودآگاه به شما شرایط، مکالمات ذهنی منفی به

صورت خودآگاه و آگاهانه جلوی آورند و ما باید بههجوم می
برای مثال، فرض کنید  نی منفی را بگیریم.این گفتگوی ذه

یک ساعت دیگر مصاحبه استخدامی دارید، اگر مکالمات 
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ذهنی منفی داشته باشید ممکن است این افکار به ذهن شما 
 برسد:

 نکنه سئواالتشون سخت باشه 
 شون نیاد چی؟اگر از تیپ من خوش 
 اگر اون چیزهایی که بلدم را فراموش کنم چیکار کنم؟ 

طور به جایی که ضمیر ناخودآگاه ما فعال است و همینآناز 
دهد، الزم است که جلوی این مکالمات را کار خود ادامه می

 پس راه حل چیست؟ بگیریم.
 

ان تیک راه ساده برای انجام این کار این است که به افکار
آگاهی داشته باشیم که در اصطالح به آن ذهن آگاهی 

ایید و ببینید که ذهن شما چه دارد یعنی به خود بیگویند. می
گوید. مرحله بعد این است که آگاهانه با خود به گفتگوی می

 مثبت بپردازید.
 

برایان تریسی یکی از نویسندگان و سخنرانان بزرگ در زمینه 
 گوید :موفقیت می

 
درصد احساسات شما با گفتگوی درونی خودتان، در  95» 

تلخ این است که اگر عمداً و گیرد. واقعیت طول روز شکل می
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آگاهانه با خودتان، مثبت و سازنده صحبت نکنید، ناخودآگاه 
به چیزهای منفی و ناراحت کننده که باعث نگرانی و 

 «کنید.شود، فکر میعصبانیت می
 

باور کنید موضوع مدیریت افکار منفی را خیلی جدی بگیرید، 
شد و به طور همیشگی در درون شما باچون اگر صدایی به

توانید بکنید، به نظرتان آیا شما بگوید که هیچ کاری نمی
 ممکن است اعتماد به نفس باالیی داشته باشید؟

 
 گام هفتم : تنبلوی درون 

 
در اینجا یادم آمد که درباره یک تنبلوی درونی صحبت کنم. 

مان نشسته ها و دم گوشاین آقا یا خانم تنبل که روی شانه
خونه کاری را شروع کنیم برای ما رجز می و هر وقت بخواهیم

  :کنه. مانندمان افکار منفی تکرار میصورت مکرر در گوشو به
 

 تونیتو نمی 
 بزار بعدًا انجامش بده 
 یاداین از عهده تو بر نمی 
 چرا خودت رو به دردسر میندازی 
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 ولش کن 
 ..... که چی بشه و 

 
برای برخی از افراد . مان داریمرا دروناین آدم تنبل  ی ماهمه

کند و برای برخی بیشتر. اما این مهم نیست! کمتر صحبت می
آیا به او اجازه  .هست مهم نحوه برخورد ما با این تنبلو

که فقط دست بگیرد یا ایندهیم کنترل زندگی ما را بهمی
 دهیم قارقارش را بکند و برود؟ اجازه می

 
طور دست بگیرد، بههاگر اجازه دهیم که کنترل زندگی ما را ب

حتم نباید انتظار موفقیتی هم داشته باشیم چرا که این تنبلو 
با هر گونه تغییری مخالفت خواهد کرد و سعی دارد ما را با 

گیری استرس در وجودمان شود، هر فعالیتی که باعث شکل
 دور نگه دارد.
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این البته من اطمینان دارم که شما جزء این دسته افراد که به 
و یکی از  اند نیستیدشان را دادهتنبلو اجازه کنترل زندگی

دهد شما های آن مطالعه این کتاب است که نشان مینشانه
تان خواهید خودتان کنترل زندگیاهل آموزش هستید و می

 دست بگیرید.را به
 

گام برای تعامل وجود  3اما چطور با این تنبلو تعامل کنیم؟ 
 دارد.

 
 ث نکنیم باهاش بح -1
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  از او تشکر کنیم -2
 به یه چیز جالب توجه کنیم -3
 

وجه نباید با این تنبلو بحث کنیم و برای او دلیل به هیچ
بیاوریم. زیرا بحث کردن با او باعث دامن زدن به تفکرات 

کنیم بجای بحث کردن، از او تشکر می شود.منفی بیشتری می
مان را بعد توجهکه ممنونم تنبلو جان که به فکر من هستی! 

کنیم یا به کار دیگری به یک چیز باحال و جالب جلب می
شویم. یک چیز باحال برای هر کسی متفاوت مشغول می

 است و باید ببینید که شما به چه چیزی عالقمند هستید.
 مانند:

  
 دویدن 
 رانندگی 
 کتاب خواندن 
 آشپزی کردن 
 ...... فیلم دیدن و یا 
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 گام هشتم : تصویر سازی ذهنی

ها برای افزایش اعتماد به نفس، از بهترین روش یکی
تصویرسازی ذهنی جریانی از فکر تصویرسازی ذهنی است. 

را ببینید، بشنوید، ببویید یا بچشید. توانید آناست که می
تواند به طول ساعت میاین تکنیک از چند دقیقه تا یک

تواند روی ذهن ما از قدرتی برخوردار است که می انجامد.
جسم ما تأثیر بگذارد. زیرا تفاوتی بین واقعیت و خیال را قائل 

تا حاال شده که در خواب ببینید از جایی پرت شود. نمی
 شود. تان به سمت باال پرتاب میشوید و ناگهان بدنمی

هستید، تصور  لطفًا همین االن که در حال مطالعه این کتاب
شویید و با چاقو را میدارید، آنکنید یک لیمو ترش را بر می

حاال یک نصف لیمو را بو کنید. چه حسی به کنید. نصف می
شود. این دهد؟ دهان شما پر از آب میشما دست می

دهد ذهن ما تفاوتی بین حقیقت و تصور آزمایش نشان می
                                                                قائل نیست.
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تحقیقی را پروفسور لئون ) استاد پزشکی :  تحقیق پیانو
دانشگاه هاروارد ( روی تعدادی از دانشجویان انجام داده 

در گام اول  گذاری شده است. است که به تحقیق پیانو نام
نو بلد نبودند، نواختن اولیه این تحقیق به گروهی که اصالً پیا

 توان کار کرد.را آموزش دادند که چطوری با کلیدهای پیانو می

های اولیه، دانشجویان را به دو گروه پس از پایان آموزش
صورت عملی با پیانو کار تقسیم کردند : گروه اول که به

صورت ذهنی و با قرار بود بهکه گروه دوم کردند و می
هر دو گروه موظف بودند  تمرینات را انجام دهند.تصویرسازی 
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ساعت تمرینات را انجام  2صورت روزانه روز و به 5ظرف مدت 
 دهند. 

در روز سوم تمرینات، هر دو گروه پیشرفت یکسانی داشتند. 
صورت ذهنی تمرین انجام که به ه دوماما در روز پنجم گرو

ت عملی صورداده بودند یک مقدار نسبت به کسانی که به
تر عمل کردند. بنابراین در همان روز ضعیفتمرین کرده بودند 

به گروه دوم اجازه داده شد که به صورت عملی دو ساعت 
جالب اینجاست که پس از دو ساعت تمرین  تمرین کنند.

به مراتب نسبت به گروه اول بهتر پیانو  ، گروه دومعملی
 نواختند.

یرهای عصبی شوند که مسهای ذهنی باعث میتمرین
را دارید، جدیدی در مغز نسبت به کاری که تصمیم به انجام آن

 ایجاد شوند یا مسیر عصبی آن تقویت شوند. 
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های تصویرسازی ذهنی از اینترنت در مورد راه و روش تمرین :
انجام دادن تمام این  های این حوزه تحقیق کنید.یا کتاب

 کند.ها به اعتماد به نفس شما کمک میتمرین
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 ترین گام، آیا خدا کافی نیست؟و اما مهم

کنم اگر به معنای واقعی توکل داشته باشیم و احساس می
خداوند متعال را در تمام مراحل زندگی خود در کنارمان 

مان تا حد احساس کنیم، بدون هیچ تردیدی اعتماد به نفس
گیری رشد خواهد کرد و این مسیر را با سرعت بیشتری چشم

 طی خواهیم کرد.

 



35 
 

 فصل سوم

 های مدیریت رفتارروش

این بخش چند تکنیک کاربردی را با شما به اشتراک خواهم در 
  گذاشت.

 اول اداشو دربیار بعد خودش بشو  تکنیک اول :

های رفتاری برای افزایش اعتماد به ترین تکنیکیکی از سریع
نفس، تکنیک ادای موفقیت است. در این تکنیک ما ادای 

هستند را در کنیم با اعتماد به نفس افرادی را که احساس می
 مانند : کنیم.ها میآوریم و خودمان را شبیه به آنمی

 روند؟افراد با اعتماد به نفس چگونه راه می 
 کنند؟چگونه با دیگران ارتباط برقرار می 
 کنند؟چگونه مذاکره می 
 کنند؟چگونه صحبت می 

ایستید به این نکات توجه داشته باشید تا حس زمانی که می
 ود را به دیگران منتقل کنید:اعتماد به نفس خ

 راست قامت بیاستید 
 های خود را باز کنیدشانه 
 سر خود را کمی باالتر نگه دارید 
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همین االن از جای خود بلند شوید و مانند باال  تمرین :

کنید با اعتماد بیاستید. چه احساسی دارید؟ آیا احساس می
 اید؟تر شدهبه نفس

 

 ایتکنیک دوم : اثر هاله

از آنجایی که مغز ما به دنبال کمترین مصرف انرژی است، 
کند که در موضوعات مختلف کمترین انرژی را انجام سعی می

در مورد دیگران دهد. یکی از این موضوعات، قضاوت کردن 
کند که در ثانیه تا یک دقیقه سعی می 5مغز ما ظرف  است.

مورد یک موضوع قضاوتش را انجام دهد تا انرژی کمتری 
مصرف کند و به همین دلیل گاهی اوقات دچار خطای ذهنی 

 شود. می
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ای است که بر اساس آن، من ، اثر هالهیکی از خطاهای ذهنی
س آن ویژگی در بینم و بر اساهای شما را مییکی از ویژگی

 کنم.های شما قضاوت میمورد سایر ویژگی

 تواند شامل موارد زیر باشد:منظور از ویژگی می

 نحوه پوشش ظاهری 
  ُتن صدا 
 شودبویی که از ما ساطع می 
 رویی یا اخموییخوش 
 گیرینحوه ارتباط 
 ........نوع دست دادن و 
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ثانیه تا یک دقیقه  5مان، ظرف  ای اگر طرف مقابلدر اثر هاله
بیند، یک ویژگی مثبت در ما مشاهده کند، آن که ما را می

دهد ولی اگر های ما تعمیم میویژگی مثبت را به سایر ویژگی
ثانیه تا یک دقیقه یک ویژگی منفی در ما  5ظرف همان 

های ما تعمیم ژگیرا به سایر ویمشاهده کند، آن ویژگی منفی 
در شما وجود نداشته دهد.حتی ممکن است آن ویژگی می

 کند.باشد ولی آن فرد این طور قضاوت می

های اولیه ارتباط از اهمیت باالیی برخی از مواردی که در ثانیه
 برخوردار است، عبارت است از :

 آراستگی مو 
 ) آرایش ) مناسب 
 میزان استفاده از زیورآالت 
  موقعیتپوشش مناسب 
 ارتباط چشمی 
 زبان بدن قدرتمند 
 خوشرویی و لبخند 
 لحن بیان 
 کنیم و............واژگانی که استفاده می 
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بخصوص در )ای موضوع بسیار با اهمیتی است اثر هاله
تواند بر روی اعتماد به میکه  (های استخدامیمصاحبه

 مان تأثیر مثبت داشته باشد.نفس
 

قبل از قرار مالقات با هر فردی حتی دوستان صمیمی،  تمرین :
 موارد باال را چک کنید.

 
 تکنیک سوم : زبان بدن

 
افرادی که با اعتماد به نفس هستند در ارتباط با دیگران از 

کنند. زبان بدن یعنی استفاده از زبان بدن خود استفاده می
دست، حرکات بدن و ارتباط چشمی در حین صحبت کردن. 

ادی که اعتماد به نفس خوبی دارند به خوبی با دیگران افر
 کنند.ارتباط چشمی برقرار می

 
طور کنید و طرف مقابل همینفرض کنید با کسی صحبت می

کند و هیچ ارتباط چشمی با شما برقرار به پایین نگاه می
دهد؟ کامالً مشخص کند. چه حسی به شما دست مینمی

با شما سخن بگوید یا فردی خواهد است طرف مقابل یا نمی
 البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که ترسو است.
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طرف مقابل خیره نشوید، زیرا در این صورت هم حس بدی  به
 دهید.به او انتقال می
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 تکنیک چهارم : اطرافیان
 

مان، گذار روی اعتماد به نفسترین عوامل تأثیراز مهم
اگر بیشتر دوستان و آشنایان شما دائمًا اطرافیان ما هستند. 

توانید از پس کاری برآیید و شما به شما تلقین کنند که نمی
را قبول نداشته باشند یا با هر هدفی که دارید مخالفت کنند، 

مان اعتماد به نفس کنید؟ به مرور زشما چه حسی پیدا می
 شود.شما نابود می

 
ها به نفر مهم اطراف خود نگاه کنید و ببینید که آیا آن 5به 

کنند یا نه؟ اگر احساس افزایش اعتماد به نفس شما کمک می
پیشنهاد ها بیشتر نقش کاهشی است، که اثر آنکنید می
تری را به ترکیب دوستان و اطرافیان مثبتسعی کنید کنم می
یک راهکار دیگر کتاب خواندن است زیرا  ها اضافه کنید.آن

های خوب را به اطرافیان توانید نویسندهشما به آسانی می
نام در ها الگو بگیرید.راه دیگر ثبتخود اضافه کنید و از آن

های آموزشی افزایش اعتماد به نفس ها و کالسوب سایت
 وبی پیدا کنید.توانید دوستان خها میاست که در این کالس
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اگر بخواهید به یک سخنرانی بروید و در آنجا صحبت  تمرین :
  برید؟کنید، چه کسی را همراه خود می
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 سخن پایانی

که تا پایان کتاب با من بودید از شما سپاسگزارم. باز از این
خواهید همیشه کنم که اگر میهم در پایان کتاب پیشنهاد می

اعتماد به نفس باالیی داشته باشید، تمرینات این کتاب را 
صورت مکرر انجام دهید تا تبدیل به ناخودآگاه شما شود و به

ر گرفتید بتوانید بطور های ناگهانی قراهر زمان در موقعیت
 ها استفاده کنید.از آنخودکار و بدون استرس 

های این کتاب ساده ولی با پشتوانه علمی هستند. تمرین
ها را جدی بگیرید. بسیار خوشحال خواهم شد که حتمًا آن

خبرهای موفقیت شما را به واسطه مطالعه این کتاب از طریق 
 بگذارید. سایت برای ما به اشتراکایمیل یا وب

mail@azaripour.com                                                                                                                 ایمیل سایت :                     

amin_azaripour@yahoo.comایمیل مشاوره : 

Site: azaripour.com                                                                                                                                      

 پیروز و موفق باشید

 امین آذری پور


