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احساس گناه را از خود دوركنيد، مهمترين عاملي كـه  �

نمايـد احسـاس گنـاه    به اعتماد به نفس شما آسيب وارد مي
بخشد، شما حقيقي خداوند شما را ميهبتووقتي كه با . است

بخشيد؟ سالها پيش اشـتباهي را مرتكـب   چرا خودتان را نمي
كشيد، از اين بار سنگين آن را هنوز به دوش ميايد، ولي شده

لحظه اين بار سنگين را به زمين بيندازيد و خودتان را سـبك  
توانيد تنـد حركـت   كنيد شما در صورتي كه سبك شويد مي

بنابراين اگر احساس گناه را از خود دور كنيد، اعتمـاد  . كنيد
زيـاد  شود و زماني كه اعتماد به نفستان به نفس شما زياد مي
. توانيد از گناه فاصله بگيريدشد به راحتي مي

از امـروز تمـام   . داشـته باشـيد  » قاطعيـت «و » اقتدار«�
كارهاي خود را با قاطعيت انجام دهيدبعد از اينكه به درستي 
تصميم خود مطمئن شديد قاطعانه پيش برويد، حرف زدن راه 
م و رفتن و فرامين شما بايد توام بـا اقتـدار باشـد اگـر كـال     

فرامين شما با ترديد همراه باشـد، شـما ترديـد خـود را بـه      
. ثر نخواهيد بودؤمخاطب خود القاء كرده و در نهايت م

پرهيز نماييد، از يادآوري شكست هاي قبلي خود جداً�
فقـط از آن  . هرگز به شكست هاي گذشته خود فكـر نكنيـد  

شـما اگـر خـاطره    . پيامي و درسي بگيريدو فراموشش كنيـد 
كست در يك سخنراني را براي خود يادآوري نماييد، هرگز ش

فرامـوش نكنيـد كـه يـادآوري     ... سخنران نخواهيـد شـد و   
. شكست هاي گذشته، اعتماد به نفس شما را تضعيف مي كند

عبارت هاي تاكيد مثبت را براي خود تكراركنيد، قبل از �
خواب مي توانيد عبارت هاي زير را در ذهـن خـود تكـرار    

و با همين جمالت به خواب رويد به زودي تاثير معجزه كنيد
.آساي تكرار اين جمالت را خواهيد ديد

يـا  » شوداعتماد به نفس من روز به روز بيشترو بيشتر مي«
»من اشرف مخلوقاتم و اعتماد به نفسم عالي است«

عاشق خود، كار خود وخداي خود باشيد، خودتـان را  �
به فرض اگر قد شما كوتاه ،ذيريددر هر شرايطي كه هستيد بپ

است، خودتان را بپذيريد هرگونه كه باشيد روح خداونـد در  

شما جاري است و توجه به همين نكته، اعتماد به نفس شـما  
اگر عاشق خداي خود باشيد و خود را وابسته . كندرا زياد مي

به يك نيروي برتر بدانيد، به طور حتم هميشه اعتماد به نفس 
مند باشيد و اگر به هـر علتـي از   ه كار خود هم عالقهب. داريد

كنيد سعي نماييد ديدگاهتان شغل خود احساس نارضايتي مي
. را نسبت به  آن عوض كنيد

تبسم را فراموش نكنيد، سعي كنيد درهر شرايط تبسمي �
بر لب داشته باشيد، تبسم نشانه بارز اعتماد به نفس و سالمت 

يـك افسـر يـا درجـه دار نيـروي      حتماً بگوييد . روان است
انتظامي چطور مي تواند در محيط هاي نظـامي ايـن كـار را    

و » مـديريت «بكند، الزم است بگويم كسي كـه هنـر و علـم    
» اخـم «را بداند، هيچ لزومي نداردكه امور خود را بـا  » نفوذ«

در تمام طول زنـدگي  ) ص(نقل شده پيامبر اسالم . اداره كند
. خود متبسم بوده است

سفانه روحيه پرخاشگري و چهرة اخم آلود در برخـي و  أمت
فقط برخي از افراد و مديران و فرماندهان زندگي را هم براي 

شان تلخ كرده اسـت،  هم كاركنانشان و هم خانواده،خودشان
ها و هاي شبانه، ماموريتاگر چه شرايط كاري سخت، كشيك

اما اگر شما . تدرآمدهاي نسبتاٌ پايين به اين كار دامن زده اس
توانيد در هر شرايطي تبسمي بـر لـب داشـته    تمرين كنيد مي

هـاي  تبسم نماد خوشرويي است وخوشرويي از نشانه. باشيد
. من استؤم

كنيـد، بـه   » من من«مبهم حرف نزنيد، اگر به اصطالح �
. ايد كه من اعتماد به نفس الزمه را نـدارم ديگران اعالم كرده

عالوه بر اين صراحت بيـان  . بت كنيدبلند و روان و رسا صح
اعالم كنيـد كـه چـه    » وضوح«و » روشني«داشته باشيد و به 

حاشـيه نرويـد و بـه اصـل     . خواهيد يا منظورتان چيستمي
اين اقدامات اعتماد به نفس شما را تقويـت  . مطلب بپردازيد

. كندمي
كنـد  مطالعه خود را زياد كنيد، كسي كه زياد مطالعه مي�

اورد خـودش را يـك سـر و    ت زيادي به دست ميو اطالعا
بيند ودقيقاً اين يعني اعتماد به نفسگردن از ديگران باالتر مي

آراستگي ظاهر خود را حفظ كنيد، اگر شما ظاهر آراسته �
. داشتو مرتبي داشته باشيد، اعتماد به نفس بيشتري خواهيد

ظاهري خود توجه داشته باشـيد چـه در   عسعي كنيد به وض
ما اگر وضعيت ظاهري مطلوبي داشته باشيد به حضـور در  ش

بر پيـراهن  » لك«جمع عالقة زيادي نخواهيد داشت، گاه يك 
شما ممكن است شما را از شركت در يك جلسـه مهـم بـاز    

.دارد
آرامش خود را حفظ كنيد، مضطرب و عجول بـودن از  �

سعي كنيد آرامش خود را . اعتماد به نفس شما خواهد كاست
شما مي توانيد به سـرعت كارهـاي   . ه حال حفظ كنيددر هم

خود را انجام دهيد ولي آرامشتان را از دست ندهيـد، حتـي   
اگر آرامش خودتان را از دست بدهيد، ممكن است شـمال و  

آرامش اعتماد بـه  «: جنوب را هم گم كنيد، پس يادتان باشد 
»نفس مي آورد

، اين كـار  در مقابل آينه بايستيد و از خود تعريف كنيد�
هـر روز  . آوردن اعتماد به نفس بسيار موثر استدر به دست 
دقيقه اين كار را انجام دهيد، سـعي كنيـد هنگـام    صبح چند

نگاه كردن در آينه به موارد مثبت چهرة خود نگاه كنيـد و از  
ن تعريف كنيد، متاسفانه اكثر انسانها وقتـي در مقابـل آينـه    آ
به طور مثال ممكـن  . شوندايستند به نكات منفي خيره ميمي

است به موهاي سفيدي كه در سرشان پيدا شده يا به چروك 
دور چشم خود خيره شوند و از آن جايي كه هـر روز صـبح   
اين تصاوير را در ضمير ناخودآگاه خود به صـورت تصـوير   

شما اگر . مخابره مي كنند، وضعيت روز به روز بدتر مي شود
بايد بدانيـد كـه ايـن    . ويتان سفيد شده يا حتي ريخته استم

. جزيي از زندگي است
زنـدگي كنيـد و   » حـال «اگر در . در حال زندگي كنيد�

نماييـد فـرداي   »لحظه«تمام انرژي خود را متوجه زندگي در 
چرا كه فـرداي شـما محصـول    . شما هم تضمين خواهد شد

را در اگـر عمـر خـود   . شماسـت » امـروز «عملكرد صـحيح  
ها را از دست حسرت ديروز با نگراني فردا سپري كنيد، لحظه



. خواهيد داد و اين به معني از دست دادن فردا نيز مي باشـد 
»هر كجا هستيد همانجا باشيد«انديشمندي گفته است 

و » شل«دست دادن خود را محكم تر كنيد، به اصطالح �
، همچنين محكم وقدرتمند دست بدهيد. دست ندهيد» وارفته«

. گرم و صميمانه
به موفقيت هاي خود نگاهي بيندازيد، هرگاه احسـاس  �

عدم اعتماد به نفس كرديد، موفقيت هايي را كه تاكنون داشته 
آنها يك ليسـت  مي توانيد از. ايد، براي خود يادآوري نماييد

و در چنـين مـواقعي   . تهيه كرده، همراه خـود داشـته باشـيد   
. نگاهي به آن بيندازيد

به خودتان تبريك بگوييد حتي از گفتن جمالتـي مثـل   �
حتي . نيز به خود امتناع نورزيد» دوستت دارم«و » شب بخير«

. براي خودتان جشن تولد بگيريد، به خودتان اهميـت بدهيـد  
اي نداريد، مـي توانيـد ايـن    تنها اگر به اعتماد به نفس عالقه

. كارها را نكنيد
داشته باشيد، وجود مقـداري  هميشه مبلغي پول با خود�

پول در جيب يا كيف شخصي شما اعتماد به نفستان را زيـاد  
. مي كند تاكنون شايد اين موضوع را تجربه كرده باشيد

خود را تقويت نماييـد، هـر چنـد افـراد     » نيروي نگاه«�
نظامي، ناخودآگاه خصوصاً آنهايي كه در مشاغل فرمانـدهي  

ندي دارند، اما اگـر مـي خواهيـد    اند، نيروي نگاه قدرتمبوده
. زودتر به اين نتيجه برسيد تمرين موثر زير را انجام دهيد

چيزي شبيه يك ساچمه سياه را در وسط يك سيني قـرار «
متـري آن را بـه   2دهيد و سعي كنيد با نگاه خود از فاصـله  

. حركت درآوريد
نـه  «نه گفتن را ياد بگيريد، بسـياري از افـراد قـدرت    �
را ندارند و اين همواره برايشان مشكالتي ايجاد نموده » گفتن

اگـر  . هـا نباشـيد  است، اميد كه شما جزء اين دسـته انسـان  
پيشنهاد يا درخواستي به شما مي شود، كه ميل نداريـد آن را  

.بپذيريد با قاطعيت اما با احترام بگوييد
فكر كنيد كه اعتماد به نفس فوق العاده اي داريد، هرگز �
. فكر را به خود راه ندهيد كه اعتمـاد بـه نفـس نداريـد    اين

هميشه سعي كنيد نسبت به خود افكار مثبت و وااليي داشـته  
باشيد، اگر خودتان فكر كنيد كه اعتمـاد بـه نفـس نداريـد،     
چطور انتظار داريد كه ديگران فكر كنند شما اعتماد به نفـس  

تان فراموش نكنيد كه به هر چـه فكـر كنيـد بـه سـر     ! داريد
توانيد انجام دهيـد بـه   اگر فكر كنيد كه كاري را نمي. آيدمي

توانيد و اگر فكر كنيد كه مي توانيـد كـاري را   طور حتم نمي
.انجام دهيد، به طور حتم مي توانيد، مهم فقط افكار شماست

سرعت راه رفتن خود را بيشتر كنيد، كسي كه اعتماد به �
د و هدفمنـد راه مـي   نفس دارد گام هاي مستحكم بر مي دار
. رود، قوي، قدرتمند و پر انرژي راه برويد

سر خود را باال نگه داريد، اگر چه به اغلب افسـران و  �
درجه داران در دورة آموزشي ياد مي دهند كه سرشان را باال 
. نگه دارند، اما جهت يادآوري به نتايج اين كار توجه نماييد

ان خون از قلـب بـه   اين كار باعث مي شود كه جري: الف 
بـه  ) خـون وريـدي  (و از مغز بـه قلـب   ) خون شرياني(مغز 

. سهولت انجام پذيرد
ها افـزايش  باال رفتن سر باعث مي شود كه حجم ريه: ب 

. يابد و در واحد زمان اكسيژن بيشتري با خون مبادله شود
باال گرفتن سر باعث مي شود كه راه هـاي هـوايي از   : ج 

ها و حلق و بيني تا حدودي در يك امتـداد  قبيل  ناي، نايژه 
. قرار گيرد و تنفس راحت تر انجام شود

شـخص  » ميدان ديد«شود كه باال گرفتن سر باعث مي: د 
. بيشتر شود

. كندبه برازندگي ظاهر شخص كمك مي: ه
. كنداعتماد به نفس شخص را زياد مياز همه مهمتر: و
اگـر  . كنـد ا را تضمين ميمورد باال اعتماد به نفس شم21

برگرديد به ابتداي مقاله و حروف ابتداي موارد فوق را به هم 
» اعتماد به نفـس «وصل كنيد، مي بينيد همين موارد است كه 

)حروف مشابه را در هم ادغام نماييد. (سازد را مي

.گردنتان برافراشته و سينه تان ستبر باد
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نفساعتماد به 

:تهيه و تنظيم 
سيدحسين رضوي 

كارشناس ارشد مشاوره 


