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برخی از افراد هستند که احساس بدی نسبت به خودشان دارند و خود را که آن گونه که 
تار محترمانه های خود اطمینان ندارند و نمی توانند رفنمی توانند بپذیرند و به ارزش ،هستند

این صورت است که گفته می شود فرد از اعتماد به نفس پایینی  رو د با خود داشته باشند
  می تواند در جهت بهبود خود گام بردارد ،برخوردار است و زمانی که از آن آگاهی پیدا کند

 پیامد های کاهش اعتماد به نفس چیست ؟
تاثیر می  های ماو رفتار اتاحساس ،ین به شکل های مختلفی روی افکاراعتماد به نفس پای 

م:در زیر به آن ها اشاره ای می کنیکه  ،گذارد   

 افکار 
-خود را نادیده می گیرید و از آن خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهید و نقاط قوت

 . های خود انگشت می گذاریدنقاط ضعف و عیبها می گذرید و به جای آن روی 

 رفتار 
بر نمی آیید و از مشکالت فرار می کنید و یا ی انجام هیچ کاری احساس این که از عهده

مدام در تالش هستید تا بهترین عملکرد را داشته باشید و حتی ممکن است خود واقعی تان 
  . را پنهان کنید زیرا در غیر این صورت اطرافیان شما را طرد می کنند

 احساسات 
ناراحتی ، نگرانی ، شرمندگی ، اعتماد به نفس پایین می تواند موجب بروز احساساتی مانند 

 . احساس گناه و حتی عصبانیت در فرد شود

 بدن  
. ، تنش و عصبانیت در شما خواهد شداعتماد به نفس پایین موجب احساس ضعف ، خستگی 

اجتناب کردن از تماس چشمی ، صحبت کردن سریع ، پایین بودن دست ها ، قوز کردن 
  . نفس پایین می باشد شانه ها همگی نشان دهنده ی اعتماد به

 سبک زندگی  
مدام در تالش برای راضی نگه داشتن دیگران هستید یا به خاطر ترس از این که دیگران 

. این نوع نگرش ها در زندگی می کنند ، از آن ها دوری می کنیددر مورد شما چه فکری 



یط کاری از تاثیر می گذارد ممکن است در مدرسه یا مح ،افراد و نوع سبک زندگی آن ها
 . انجام بسیاری از فعالیت ها بپرهیزند

 

 

 چه مواردی اعتماد به نفس را پایین می آورد ؟
تجارب اولیه دوران کودکی مانند تنبیه ، غفلت ، جدایی از والدین ، آزار و اذیت سایر 

کودکان ، مقایسه نا مناسب با دیگران ، استرس های غیر قابل تحمل ، بی توجهی دیگران به 



فرد و موارد دیگر تجارب اخیر مانند فشار روحی و استرس ، سوءاستفاده جسمانی یا 
 احساسی در روابط از این دسته هستند . 

آشفتگی به همراه نتیجه گیری کلی منفی همان چیزی است که در دوران کودکی و یا در 
می شوید و  رنجموقعیت های کامال استرس زا ایجاد می شود . در چنین مواردی یا متحمل 

  . ، می باشیدطقی برای آن چه اتفاق افتاده استهای منیا به دنبال قضاوت

 : تجربیات گذشته و حال ، نتیجه گیری های کلی و اعتماد به نفس پایین
. این برداشت های کلی او نسبت به خودش موثر است تجربیات اولیه هر فرد روی نگرش

نگرش مثبت به مسائل  کلی زندگی می نامند . وقتیکلی افراد نسبت به خود را نتیجه گیری 
، اعتماد به نفس ما نیز قوی می شود اما نگرش های منفی ، اعتماد به نفس را داشته باشیم

  .پایین می آورد

آشفتگی به همراه نتیجه گیری منفی همان چیزی است که در دوران کودکی و یا در موقعیت 
ر چنین مواردی یا متحمل رنج می شوید و یا به د .های کامال استرس زا ایجاد می شود

، می باشید . گاهی این اتفاق ها بیشتر نطقی برای آنچه اتفاق افتاده استدنبال قضاوت های م
و این اتفاقات تاثیر زیادی روی احساسات ما نسبت  ن چه انتظار داریم آسیب زا هستنداز آ

  . به خودمان دارند

 : ری های قبلی را تقویت می کندافکار سو گیرانه که نتیجه گی
می گذارد . یعنی نسبت به خود  همیشه روی طرز فکر شما نسبت به مسائل مختلف تاثیر  

. و همیشه در زندگی م و نهایتا خود را سرزنش می کنیمپیش داوری غیر منصفانه داری
د به نفس ایین آمدن اعتماضعف ها و کاستی های خود را می بینند و این خود عاملی برای پ

 .می باشد

یعنی افراد بیشتر به جنبه منفی  ،برداشت نادرست از اتفاقات اطرافمان می باشد ،عامل دیگر
این سو گیری باعث می شود آن را منفی  ،حتی اگر نکته مثبتی باشد .اتفاقات توجه می کنند

   . ببیند . این افکار منفی باعث می شود تا از حقایق چشم پوشی کنید
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