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بهترین کتاب های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس؛
 ۹+۱ کتاب!

ــام  ــمت انج ــه س ــا ب ــن م ــد، ذه ــس می آی ــه نف ــاد ب ــرف از اعتم ــت ح ــر وق ه
ــاد و عــزت  ــه اعتم ــن اســت ک ــت ای ــا حقیق ــی رود. ام ــاده م ــای خارق الع دادن کاره
ــی صحبــت کــردن  ــن، توانای ــه گفت ــی ن ــزی بســیار ســاده تر اســت. توانای نفــس چی
ــر اهمیــت دادن  ــح و از همــه مهمت ــه صــورت صری ــن نظــرات خــود ب در جمــع، گفت
بــه خودمــان همگــی در زیــر چتــر اعتمــاد بــه نفــس قــرار می گیرنــد. 
ــه قــدری مهــم اســت کــه تقریبــا هیــچ آدم موفقــی را  ایــن مهــارت ب
پیــدا نمی کنیــد کــه اعتمــاد بــه نفــس ضعیفــی داشــته باشــد. در ایــن 
مقالــه هــم مــا بــه بررســی ۱۰ کتــاب پرداختیــم کــه هــر یــک از آن هــا 
ــما  ــعه فردی ش ــس و توس ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــه افزای ــد ب می توان
کمــک کنــد. امــا قبــل از آن بیاییــد کمــی بیشــتر در مــورد خــود ایــن 

مهــارت صحبــت کنیــم. 

مطالعه یک کتاب اعتماد به نفس 
چه فایده ای برای ما دارد؟

وابســته بــودن اصــا چیــز جالبــی نیســت. البتــه تــا یــک ســنی مــا محکــوم بــه 
ــش  ــه والدین ــتگی ب ــز وابس ــی ج ــاله راه ــودک ۳ س ــک ک ــا ی ــم. مث ــته بودنی وابس
ــه  ــان ب ــر او همچن ــی اســت اگ ــا منطق ــور؟ آی ــاله چط ــرد ۳۰ س ــک ف ــا ی ــدارد. ام ن
ــزت  ــود ع ــی و کمب ــس کاف ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــد؟ ع ــته بمان ــود وابس ــواده خ خان
ــود  ــه خ ــا ب ــه م ــود ک ــب می ش ــت موج ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــس همانط نف
و توانایی هایمــان اعتمــاد نکنیــم. در نتیجــه احتمــاال بســیاری از ریســک ها را 
ــام  ــم از تم ــک ه ــم ریس ــای ک ــام کاره ــی در انج ــم و حت نمی پذیری
ــک  ــدون ش ــزی ب ــن چی ــم. چنی ــتفاده نمی کنی ــود اس ــیل خ پتانس

ــد داد.  ــرار خواه ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــا را ب ــده م آین
ــا روی دیگــر ســکه کســی اســت کــه از همــان ســنین کودکــی  ام
ــدا  ــا ابت ــن کار م ــرای انجــام ای ــای خــود بایســتد. ب ــاد گرفتــه روی پ ی
ــه  ــم. از ارائ ــت کنی ــود را تقوی ــس خ ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــاز داری نی
ــه  ــک مصاحب ــرکت در ی ــا ش ــه، ت ــب در کاس درس گرفت ــک مطل ی
ــد  ــا نیازمن ــرروزه م ــی ه ــات کاری و اجتماع ــی تعام ــا حت کاری و ی
ــی هســتند. همانطــور کــه پیشــتر در خاصــه  ــه نفــس کاف اعتمــاد ب
ــود  ــل بهب ــس قاب ــزت نف ــاد و ع ــم، اعتم ــاب افســانه کاریزما گفتی کت
اســت. پــس شــما هــم می توانیــد بــه مــرور و بــا مطالعــه کتــاب هــای 
اعتمــاد بــه نفــس موجــود در ایــن مقالــه، ایــن مشــکل را یکبــار بــرای همیشــه حــل 

کنید.  

۱- شکاف اعتماد به نفس، راس هریس
ــادی را  ــای زی ــی خــود فرصت ه ــا در طــول زندگ ــه م ــم، هم ــه گفتی همانطــور ک
ــل  ــا در مقاب ــا رویکــرد م ــم. ام ــه نفــس از دســت داده ای ــود اعتمــاد ب ــل کمب ــه دلی ب
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ــه نفــس  ــی متوجــه ضعــف اعتمــاد ب ــا وقت ــوده اســت؟ بیشــتر م ــاق چــه ب ــن اتف ای
خــود می شــویم، تصمیــم می گیریــم کــه بــا آن مقابلــه کنیــم. بــه بیــان دیگــر ســعی 
ــم  ــم و بتوانی ــه کنی ــف غلب ــن ضع ــر ای ــریع تر ب ــه س ــه هرچ ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب م
اعتمــاد بــه نفــس خــود را افزایــش دهیــم. امــا راســتش راب گوییــد، تــا بــه حــال چــه 
ــر  ــم، در غی ــی ک ــد؟ )احتمــاال خیل ــق بوده ای ــن هــدف موف ــه ای ــدازه در رســیدن ب ان

اینصــورت اینجــا دنبــال راه حــل مشــکل خــود نبودیــد!( 
ــه  ــه ب ــد ک ــا می گوی ــه م ــس ب ــه نف ــاد ب ــکاف اعتم ــاب ش ــس در کت راس هری
جــای جنگیــدن و تــاش بــرای غلبــه بــر ایــن ضعــف، بایــد یــاد بگیریــم کــه چگونــه 
ــس  ــع هری ــم. در واق ــود ایجــاد کنی ــس خ ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــا ع ــدی ب رابطــه جدی
اعتقــاد دارد کــه مــا بــرای شکســت دادن یــک ضعــف و تبدیــل آن بــه نقطــه قوتمان، 
ــش  ــه افزای ــد ب ــرد می توان ــه ف ــت ک ــه اس ــا اینگون ــم. تنه ــد آن را بپذیری ــدا بای ابت
ــا: اعتمــاد بــه نفــس خــود فکــر کنــد. مطالعــه ایــن کتــاب بــه مــا کمــک می کنــد ت

ــس  ــه نف ــاد ب ــورد اعتم ــه در م ــت هایی ک ــو برداش ــر س ــان را از ش خودم  .۱
وجــود دارد خــاص کنیــم.

نــوع برخــورد خــود را در مواجهــه بــا اتفاقــات تنــش زا و اســترس زا تغییــر   .2
بدهیــم.

ارزش هــای اصلــی خــود را مشــخص کنیــم و از آن هــا بــه عنــوان   .۳
بگیریــم. کمــک  خــود  اصلــی  انگیزه هــای 

به کمک ذهن آگاهی کنترل افکار خود را کاما به دست بگیریم.  .4
 

۲- خودت را به فنا نده، گری جان بیشاپ
ــما  ــا ش ــده اند ت ــیج ش ــی بس ــای آن همگ ــا و آدم ه ــه دنی ــد ک ــر می کنی ــر فک اگ
ــم کــه ســخت  ــه شــما بگوی ــد ب ــد، متاســفانه بای ــان دور کنن ــه اهدافت را از رســیدن ب
ــه  ــاوت خــود ب ــه نفــس متف ــاب اعتمــاد ب در اشــتباهید. گــری جــان بیشــاپ در کت
ــرفت  ــد و پیش ــرای رش ــی ب ــا مانع ــی صرف ــل خارج ــه عوام ــوزد ک ــده می آم خوانن
شــما نیســتند. در واقــع ایــن تفکــر کــه دیگــران تنهــا عامــل خوشــبختی یــا بدبختــی 
ــی همچــون موفقیــت،  ــا عبارات ــا همــه روزه ب ــا هســتند از اســاس اشــتباه اســت. م م
ــاران  ــت بمب ــن دس ــی از ای ــروت و چیزهای ــردی، ث ــعه ف ــاش، پیشرفت، توس ت
ــه  ــا ب ــم ت ــه کار می گیری ــود را ب ــاش خ ــت ت ــم نهای ــن ه ــرای همی ــویم. ب می ش
ایــن مفاهیــم دســت پیــدا کنیــم. ایــن عامــل باعــث می شــود کــه مــا از بزرگتریــن 
ــن  ــا بزرگتری ــان! م ــرمایه؟ خودم ــدام س ــویم. ک ــل ش ــم غاف ــه داری ــرمایه ای ک س

ــتیم. ــان هس ــرمایه خودم س
کتــاب خــودت را بــه فنــا نــده می توانــد بــار دیگــر بــه شــما یــادآوری کنــد کــه 
قــادر بــه انجــام چــه چیزهایــی هســتید. شــما بــا مطالعــه ایــن کتــاب می فهمیــد کــه 
ــد  ــرای شــما نخواه ــده ای ب ــچ فای ــود، هی ــای خ خودسرزنشــی و ســرکوب توانایی ه
ــرای افزایــش  ــار مشــکاتتان اضافــه می کنــد. نخســتین گام ب ــه ب داشــت و تنهــام ب
عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس بــاور کــردن خــود اســت، پــس حتمــا ایــن کتــاب را 

مطالعــه کنیــد تــا باورپذیــری شــما نســبت بــه خودتــان افزایــش یابــد. 
 

۳- قدرت ذهن ناخودآگاه شما، ژوزف مورفی
حتمــا نــام ضمیــر یــا ذهــن ناخــودآگاه بــه گوشــتان خــورده اســت. بــد نیســت 
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ــن ذهــن ناخــودآگاه  ــه همی ــر پای ــا ب ــا ۷۹ درصــد از تصمیمــات م ــد کــه تقریب بدانی
ــی  ــی خــود پ ــگ آن در زندگ ــش پررن ــه نق ــم ب ــس می توانی ــه می شــوند. پ ــا گرفت م
ــا  ــه م ــد ک ــه می پردازی ــن نکت ــه ای ــود ب ــاب خ ــی در کت ــر ژوزف مورف ــم. دکت ببری
می توانیــم بــا هدایــت و کنتــرل ایــن ذهــن ناخــودآگاه، تصمیمــات، زندگــی، روابــط 
ــر  ــان نش ــاب از زم ــن کت ــیم. ای ــته باش ــری داش ــس بهت ــه نف ــاد ب ــت اعتم و در نهای
ــوزه  ــروش در ح ــای پرف ــی از کتاب ه ــان یک ــروز همچن ــه ام ــا ب ــال ۱۹۶۳ ت در س

افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس باقــی مانــده اســت. 
ــه  ــی ک ــی نکات ــن ناخــودآگاه شــما تمام ــدرت ذه ــا در ق ــرده ت ــی ســعی ک مورف
ــن  ــده او بهتری ــه عقی ــد را می آمــوزد. ب ــا ذهــن ناخــودآگاه الزم داری ــرای تعامــل ب ب
ــن  ــا آن اســت. ای ــردن ب ــدارا ک ــل و م ــن، تعام ــن قســمت از ذه ــرل ای ــرای کنت راه ب
ــای  ــه ادعاه ــد ک ــاد دارن ــراد اعتق ــن اف ــی هــم دارد. بیشــتر ای ــه منتقدین ــاب البت کت
ــکا نیســتند.  ــل ات ــد، قاب ــه علمــی ندارن ــل اینکــه پای ــه دلی ــاب ب ــن کت ــی در ای مورف

  
۴- موهبت کامل نبودن، برنی براون

ــتباهاتی  ــن اش ــی از بزرگتری ــران، یک ــا دیگ ــدن ب ــه ش ــردن و مقایس ــه ک مقایس
اســت کــه افــراد در طــول زندگــی خــود مرتکــب می شــوند. برنــی بــراون، ســخنران 
و نویســنده ایــن کتــاب ســعی کــرده تــا در اثــر خــود بــه ایــن مقولــه بپــردازد کــه مــا 
بایــد خــود را همانطــور کــه هســتیم بپذیریــم و دوســت بداریــم. در واقــع اشــتباهی 
ــا  ــی م ــن یعن ــت. ای ــی اس ــویم ظاهربین ــب می ش ــع مرتک ــتر مواق ــا در بیش ــه م ک
ــم.  ــا را می بینی ــوب آن ه ــت و خ ــات مثب ــا خصوصی ــران، صرف ــا دیگ ــه ب در مواجه
ــای زشــت، اشــتباهات  ــا رفتاره ــی آن ه ــس زندگ ــه ممکــن اســت در پ ــی ک در حال

ــد.  ــتباهی باش ــای اش ــزرگ و عادت ه ب
بــراون در ایــن کتــاب مرحلــه بــه مرحلــه بــه افــراد می آمــوزد کــه تغییــر نــگاه 
ــه  ــد ب ــدازه می توان ــا چــه ان ــی خــود ت ــر روی زندگ ــز ب ــران و تمرک ــی دیگ ــه زندگ ب
ــی  ــاب عناوین ــن کت ــای ای ــد. در فصل ه ــک کن ــا کم ــس م ــه نف ــاد ب ــش اعتم افزای
همچــون: افزایــش بهــره وری، اهمیــت نــدادن بــه افــکار دیگــران و پرهیــز از مقایســه 
ــه نفــس و عــزت نفــس  ــن کتــاب اعتمــاد ب ــی، ای ــه طــور کل ــه چشــم می خــورد. ب ب
راهکارهایــی را بــه شــما می آمــوزد کــه بــه کمــک آن هــا بتوانیــد بــه مــرور ذهنیــت 
خــود را در مــورد خودتــان تغییــر دهیــد. اینگونــه بیــش از پیــش خودتــان را دوســت 

ــرای خــود قائــل هســتید.  خواهیــد داشــت و ارزش بیشــتری ب
 

۵- پروژه شادی، گریچن رابین
ــادت  ــر روی ع ــه ب ــت ک ــال ها اس ــاب س ــن کت ــنده ای ــن، نویس ــن رابی گریچ
شناســی و رفتارشناســی انســان ها تحقیــق می کنــد. کتــاب او هــم تقریبــا بــا 
ــاف  ــی دارد. برخ ــاوت اساس ــک تف ــت ی ــن لیس ــود در ای ــای موج ــی کتاب ه تمام
ــان  ــه بی ــا ب ــادی صرف ــروژه ش ــاب پ ــن در کت ــاری، رابی ــای خودی ــتر کتاب ه بیش
ــرای همیــن هــم مدت هــا  تجربیاتــی کــه خــودش داشــته پرداختــه اســت. شــاید ب
ــی  ــاب زمان ــن کت ــه ای ــت. جرق ــوده اس ــز ب ــورک تایم ــاب نیوی ــن کت پرفروش تری
خــورد کــه ســوال مهمــی بــرای او بــه وجــود آمــد، اینکــه: بــه راســتی  مــن از زندگــی 
ــه  ــه چ ــد ک ــر بیفت ــن فک ــه ای ــه او ب ــد ک ــث ش ــوال باع ــن س ــم؟ همی ــه می خواه چ

ــد.  ــحال می کن ــی او را خوش چیزهای
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پــروژه شــادی یــا پــروژه خوشــحالی روایــت یــک ســال از زندگــی گریچــن رابیــن 
اســت. او در طــول ایــن یــک ســال هــر آنچــه کــه بــرای احســاس بهتــر نیــاز داشــته 
ــود  ــادت در خ ــک ع ــی ی ــن و شــکل ده ــه تمری ــاه را ب ــر م را انجــام داده اســت. او ه
اختصــاص داده بــود. از تمریــن ســحرخیزی گرفتــه، تــا توجــه بــه رژیــم غذایــی و … 
کارهایــی بودنــد کــه او در طــول ایــن مــدت انجــام داده اســت. ایــن کتــاب بــه شــما 
ــش  ــرای افزای ــان مســیر را ب ــه خودت ــت دادن ب ــا بیشــتر اهمی ــا ب ــد ت کمــک می کن
ــه شــما ایــن اســت کــه  ــه نفــس خــود همــوار کنیــد. پــس پیشــنهاد مــا ب اعتمــاد ب
ــد.  ــرار دهی ــود ق ــد خواند خ ــه بای ــی ک ــاب را در لیســت کتاب های ــن کت ــا ای حتم

 
۶- چهار میثاق، دون میگوئل روئیز

نویســنده ایــن کتــاب فــردی اهــل مکزیــک اســت کــه از مکتــب سرخپوســتان 
تولتــک پیــروی می کنــد. دون میگوئــل روئیــز در کتــاب چهــار میثــاق یــک 
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــاس ای ــد. او اس ــش می کش ــه چال ــم را ب ــیار مه ــوع بس موض
می کنــد کــه آیــا هیــچ یــک از مــا در تعییــن اســتانداردهایی کــه زندگــی مــا را شــکل 
ــن از  ــک گرفت ــا کم ــا ب ــد ت ــعی می کن ــع او س ــته ایم؟ در واق ــش داش ــد نق می دهن
4 میثاقــی کــه خــود در کتــاب بــه آن هــا اشــاره می کنــد بــه بینــش درونــی بهتــری 
ــس از آن  ــی و پ ــش درون ــه آرام ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــانس م ــه ش ــیم. در نتیج برس
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس باالتــر خواهــد رفــت. چهــار میثاقــی کــه روئیــز از آن هــا 

ــد از:  ــد عبارتن ــت می کن صحب
۱.  با کام خود گناه نکنید

هر چیزی را به خود نگیرید  .2
افکار باطل را دور بریزید  .۳

همیشه بیشترین تاش خود را به کار گیرید  .4
موضــوع دیگــری کــه در کتــاب چهــار میثــاق بــه آن پرداختــه می شــود، مســئله 
ــن ان  ــح مــرگ و پذیرفت ــا درک صحی ــا ب ــه تنه ــاد دارد ک ــز اعتق مــرگ اســت. روئی

ــش  ــه آرام ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــت ک ــت اس ــک حقیق ــوان ی ــه عن ب
برســند. داشــتن آرامــش و آشــتی بــا خــود یکــی از مهمتریــن عوامــل 
ــه  ــی ب ــه خوب ــاب ب ــن کت ــه نفــس اســت کــه در ای ــش اعتمــاد ب افزای
آن هــا اشــاره شــده اســت. پیشــنهاد می کنیــم حتمــا از طریــق لینــک 

زیــر خاصــه ایــن کتــاب را دانلــود و مطالعــه کنیــد. 

۷- حضور، ایمی کادی
ــر روی  ــتقیما ب ــه مس ــت ک ــی اس ــت کتاب ــن لیس ــر ای ــن اث هفتمی
ــا ســخنرانی  ــگام صحبــت کــردن ی ــه نفــس در هن افزایــش اعتمــاد ب
ــد در  ــی بای ــول زندگ ــا در ط ــه م ــت. هم ــران اس ــرای دیگ ــردن ب ک

موقعیت هایــی حاضــر شــویم کــه در آن هــا بایــد بــا افــراد مختلفــی صحبــت کنیــم. 
در چنیــن شــرایطی مهمتریــن وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم اعتمــاد بــه نفــس 
ــان  ــر زب ــی ب ــه راحت ــم را ب ــم بگویی ــد داری ــه قص ــزی ک ــرده و چی ــظ ک ــود را حف خ
بیاوریــم. کتــاب حضــور نوشــته ایمــی کادی بــا ارائــه راهکارهــای کامــا کاربــردی 
ــود را در  ــس خ ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــک می کن ــا کم ــه م ــی، ب ــه روانشناس ــر پای و ب

ــم.  ــش دهی ــا دیگــران افزای ــت ب ــگام صحب هن
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ــه شــغلی  ــک مصاحب ــا شــرکت در ی ــه، ت ــک جلســه کاری گرفت ــت در ی از صحب
ــی هســتند  ــا موقعیت های ــراد. این ه ــادی از اف ــع زی ــرای جم ــخنرانی ب ــی س ــا حت و ی
کــه مــا در زندگــی تجربــه خواهیــم کــرد. مثــا فکــر کنیــد قــرار اســت جلســه دفــاع 
پایــان نامــه خــود را برگــزار کنیــد، امــا اعتمــاد بــه نفــس کافــی را بــری شــرکت در 
آن نداریــد. در چنیــن حالتــی اســتفاده از تکنیک هــای گفتــه شــده در ایــن کتــاب بــه 
ــرای همــه مناســب نباشــد،  شــما کمــک خواهــد کــرد. گرچــه شــاید ایــن کتــاب ب

ــد.  ــاز کنن ــودن نکاتــش حســاب ب ــردی ب ــد رو کارب ــان آن می توانن ــا مخاطب ام

۸- هوش هیجانی، دانیل گولمن
ــن شــما اســت.  ــس ذه ــزت نف ــس و ع ــه نف ــاد ب ــل ضعــف اعتم ــن عام مهمتری
ــا  ــی م ــر روی زندگ ــی ب ــر مثبت ــد تاثی ــد می توان ــن قدرتمن ــک ذه ــتن ی ــه، داش بل
ــا  ــرد. ام ــا بگی ــد را از م ــد فرصت هــای زای ــز می توان بگــذارد. یــک ذهــن مریــض نی

ــم؟ ــان کنی ــض را درم ــن مری ــک ذه ــم ی ــه می توانی چگون
ــس  ــه نف ــاد ب ــل اعتم ــم دلی ــا داری ــه م ــی ک ــع، ضعف های ــیاری از مواق  در بس
ــده  ــث ش ــم باع ــد ضعیفی ــش از ح ــا بی ــه م ــر ک ــن تفک ــه ای ــت. بلک ــان نیس پایینم
ــم.  ــاور کنی ــم ب ــد را ه ــود ندارن ــا وج ــا اصــا در م ــه گاه ــا ک ــن ضعف ه ــی از ای برخ
بــرای همیــن هــم بهتــر اســت کــه قبــل از هــر کاری، ابتــدا ذهنیــت خــود را بهبــود 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــل گولمن اگرچ ــی، اثر دانی ــوش هیجان ــاب ه ــید. کت ببخش
ــت  ــی را برای تقوی ــا راهکارهای ــد، ام ــت نمی کن ــس صحب ــه نف ــا ب ــورد اعتم در م
ــزت  ــود ع ــد موجــب بهب ــه می توانن ــد ک ــوزش می ده ــما آم ــه ش ــوش هیجانی ب ه

نفــس شــما هــم بشــوند. 

۹- اصول اعتماد به نفس، کتی کی و کلر شیپمن
ــر شــیپمن کــه هــر  ــان هســتند. کتــی کــی و کل مخاطــب اصلــی ایــن کتــاب، زن
ــا  ــاب ب ــن کت ــا در ای ــد ت ــانه هســتند، ســعی کرده ان ــوزه رس ــق در ح ــراد موف دو از اف
ارائــه برخــی راهکارهــای و کمــک گرفتــن از ســایر زنــان قدرتمنــد و موفــق جامعــه، 
دســتورالعملی بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس در زنــان بســازند. آن هــا همچنیــن 
ــه  ــز ب ــم نی ــار شناســی و رواشناســی انســان ها، از دریچــه عل ــر روی رفت ــق ب ــا تحقی ب

ــد. ــگاه کرده ان ــات ن ــن موضوع ای
ــا  ــان و فمینیسم نیســت، ام ــای حــوزه زن ــاب ه ــاب اگرچــه یکــی از کت ــن کت ای
ــر  ــه بیشترشــان تقصی ــان را ک ــای زن ــا و ناتوانایی ه ــی بســیاری از نابرابری ه ــه خوب ب
خــود آن هــا هســت را بــه چالــش کشــیده اســت. تنهــا اینگونــه اســت کــه می تــوان 

بــر ســختی ها پیــروز شــد و شــکاف بیــن زن و مــرد را کمتــر کــرد. 
 

۱۰- خوبه که با دیگران فرق داری، تاد پار
ــی  ــی را معرف ــف کتاب های ــراد مختل ــرای اف ــه ب ــم ک ــه ســعی کردی ــن مقال در ای
ــد. امــا  ــه نفــس خــود را افزایــش دهن ــه کمــک آن هــا اعتمــاد ب ــد ب ــا بتوانن ــم ت کنی
در ایــن بیــن جــای یــک نــوع کتــاب خالــی بــود، کتــاب بــرای افزایــش اعتمــاد بــه 
نفــس کــودکان! یکــی از مهمتریــن دالیــل ضعــف اعتمــاد و عــزت نفــس در زندگــی 
خــود سرزنشــی و عــدم عاقــه بــه خودمــان اســت. در حالــی کــه در بیشــتر مواقــع 
چنیــن کاری کامــا بــی دلیــل و بیهــوده اســت. تــاد پــار ســعی کــرده تــا در ایــن اثــر تا 
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از همــان ســنین کودکــی بــه فرزنــدان مــا آمــوزش دهــد کــه خودشــان را دوســت 
بدارنــد. 

کودکــی بخــش مهمــی از زندگــی تمــام مــا اســت و اگــر از کنــار آن بــه ســادگی 
ــالی  ــی بزرگس ــی و حت ــی، نوجوان ــنین جوان ــا و در س ــت بعده ــن اس ــم، ممک بگذری
دچــار مشــکل شــویم. کتــاب خوبــه کــه بــا دیگــران فــرق داری بــا طراحــی جــذاب 
ــه افــراد کمــک کنــد کــه از همــان ســنین کودکــی  ــد ب و تصویرهــای جالــب می توان
ــود در  ــس خ ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــاز افزای ــند و زمینه س ــته باش ــت داش ــود را دوس خ

آینــده شــوند. 
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ــه  ــرای اینک ــی هســتند. ب ــا درون ــر کام ــس دو ام ــزت نف ــس و ع ــه نف ــاد ب اعتم
ــه  ــم ک ــاد بگیری ــه ی ــد اول از هم ــا بای ــم، حتم ــت کی ــا را تقوی ــر دوی آن ه ــم ه بتوانی
ــن  ــم هــم ای ــد برداری ــن راه بای ــن قدمــی کــه در ای ــم. مهمتری خــود را دوســت بداری
ــم در  ــران آنه ــا دیگ ــود ب ــم. مقایســه خ ــا کســی مقایســه نکنی ــود را ب ــه خ اســت ک
ــعی  ــت. س ــد داش ــا نخواه ــرای م ــدی ب ــز ناامی ــزی ج ــر چی ــا نابراب ــرایط کام ش
ــر  ــا جــای ممکــن ب ــد و ت ــی شــده اســتفاده کنی ــد کــه حتمــا از کتاب هــای معرف کنی
ــس  ــه نف ــاد ب ــزت و اعتم ــش ع ــه در افزای ــد. اینگون ــز کنی ــود تمرک ــی خ روی زندگ

ــود.  ــد ب ــق خواهی موف
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