
به نام خداوند سمیع و بصیر 
خطا پوش بخشنده و یبنظیر



جلسه اول



خیلی خوش آمدید به 
کارگاه اعتماد به نفس و رفع خجولی



نسیرن حیاتی
کارشناس ارشد روان شناسی

مدرس مهارتهای زندگی
نویسنده 

مدرس مهارتهای زندگی
نویسنده
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ن دورهخودتونو معرفی کنید و هدف از شرکت در ای



آماده اید ؟
برای یک تغییر بزرگ



چه نمره ای به خجالتی بودن خود 
دهید؟می 

به اشتیاق یادگیری خود یک نمره 
بدین؟



؟چرا بده؟خجولی چیه 

باورها
مهارتها

مسیر عصیب
یرشه خجولی گری 

رفاتر قاطعانه 
روش کار ما

باال بردن سطح انرژی 
حقوق انسانی

اعتماد به نفس
ماشین رفاتر

پشتبیاننسخه 
(چطور انرژی مان را ذخیره کنیم)

اصالح ادیبات
ادای موفقیت 
کامل گرایی

نه شنیدن
Bپلن

هامواجهه با ترس 
منفی،رهایی از افکار ، 

چرخه منفی گرایی
بروز احساسات

سیستم خالق 
اتنقاد پذیری 

طی کردن از قبل
زمان خیردن

تمیرن صدا سازی 
گفتننه 

ضایع نشدن
سی دی خش دار

در خواست کردن
صحایب

اصول 

باور ها

مهارت ها

رس فصل های کیل دوره



؟چرا بده؟خجولی چیه 

باورها
مهارتها

اصول 

باور ها

مهارت ها

رس فصل های کیل دوره



فکر می کنید کجاها خجول هستید ؟



به چه شخصی میگن خجالتی ؟
(چه مشخصاتی داره) 



اگر به خوداتن نمره ی کم داده اید چه کاری می توانید
انجام دهید که نمره ی باالتری بگییرد ؟



وجود ندارد خجالتیفرد 
وجود داردخجولی گری بلکه رفاتر 



اما خجولی گری چه بالیی سرما می آورد؟



دیده نشدن و رشد کنردن(1



قلیب و ارزش هایزر پا گذاشتن اعقتادات (2



خیلی ها اسم خجالتی را میزارن شرم و حیا



احساسات خود را (3
بروز نمی دهیمخجولی گر به خاطر 



هرسیدضرر های مالی که به خاطر خجولی گری به ما (4
ارزش،اقواموسیله با –ماشین –لباس 



سوم آدم ها در فشار اجتماعی دهنشان را می بندندیک (5

A B C



به اندازه کافیگنفتن موضوعات جنسی ضریرو به فرزندان (6



کمتری خواهیم داشتآسایش (7
 حرف دیگران هستیمهمش گنران
یمهمه جا آرایش می کنیم چون گنران حرف دیگران
د حساس به از ح(حتی ات نانوایی رفتن)چی بپوشیم میشیم
و...



دوست دایرد خمیر بازی دیگران باشید؟:تمیرن 
بازی مجسمه سازی 



فرار پشت نقاب ها ونقش هاقالب خجولی (  8

من مادری فداکار هستم
من همسر خویب هستم
من دوستی پایه هستم
من یک دروگنرا هستم
من متواضع هستم
من دین دار هستم



خودمون را ابراز کننیم کجا دیده بشیم ؟ اگر ( 9



نظر و ارائهقانون سه اتیی اظهار 
واقعیت اول

واقعیت دوم

پیشهناد جدید



نظر نیاز به تمیرن داردقانون سه اتیی اظهار : تمیرن 

واقعیت اول

واقعیت دوم

پیشهناد جدید



گیماگر تنونیم نه بوقتی  نتونیم نه بگیم
اهدکارهایی میکنیم که دلمان نمی خو



هروش نمیشه داخل رستوران بگه ن



به خود ،خجولی گری ما با 
خانواده،اطرافیان و حتی

خیانت می کنیممان جامعه 



محق مون را نمیتونیم بگییر.10



داره و آدم خاصی نیستموقع ترک دنیا کلی حسرت آدم خجول 



احساسات ناشی از خجولی

1.هاحساس گنا
2.خشم
3.ترس
4. نفرت
5.حسادت
6.شرمندگی



؟دایرممگه بد شدن با خود چیزی بدتر از 



رم شما ارزشمندین که االن اینجا هستید من ازش شما متشک
خودتونو ماچ کنید و تشوقی کنید



تعریف خجویل گری
خواسته با انجام ندادن رفاتر درست یا انجام رفاتر اشتباه برای دستیایب

به دلیل فتکرات غلط یا نبود مهارت



چرخه ی معیوب خجولی را بشناسیم

فرار از موقعیتنبود مهارت 



ه جای فاصلهبهتیرن کابر
گرفتن

سوال پرسیدن هست

مدونیم چه کار کنینمی جدیدوتقی در جمع 



نمره ای به حاالچه 
بودن خود خجالتی 
دهید؟می 



پس با این همه بدی چرا باز این همه خجولی گری می کنیم

o داشتن مثل فایده های پنهان
o گیرزی مسئولیت



تمیرن تئاتری 
گاز زدن زرد آلو•
گاز زدن سیب•
دو به دو سیب را گاز بزنید•
یتبغل دستزشت تیرن حالت صورت برای ادای •
ددو به دو به هم گناه کنید و از ته دل بخندی•



؟چرا بده؟خجولی چیه 

باورها
مهارتها

مسیر عصیب

اصول 

باور ها

مهارت ها

رس فصل های کیل دوره



یا مهارت رانندگی



مهارت خواندن و نوشتن



مغز ما دارای میلیارد های نورون است



چطور مسیر عصیب صحیح و سیرع بسایزم ؟



تصویر سازی ذهین : مترین اول



تحقیق پیانو
ذهنی راه موثری برای یادگیری تمیرن :یپانوطبق تحقیق 

مهارت های فییزکی با حداقل تمیرن فییزکی است



:طبق تحقیق یپانو
یری تمیرن ذهنی راه موثری برای یادگ

یرن مهارت های فییزکی با حداقل تم
فییزکی است

Pascual leone



کاردر موقعیت واقعی انجام :دوممترین 



فیلم گرفنت از صحبت یا کارهای خود:مترین سوم



تکنیک اگه جاش بودم:مترین چهارم



مسیر عصیب ارتباط چمشی  درست رو بسازیم:مترین پنجم 



االن به بغل دسیت لبخند بزنهمین ... زدنلبخند : مترین شمش 



؟چرا بده؟خجولی چیه 

باورها
مهارتها

مسیر عصیب
یرشه خجولی گری 

اصول 

باور ها

مهارت ها

رس فصل های کیل دوره



ریشه ی خجویل گری به کجا بریم گردد؟
قمست های مختلف مغز ما

مغز جدید
پذیرآموزش 

مغز قدیم 
غیرزی 



: کار مغز خزنده وقیت فاییل در قمست آموزیش ندارد

مبارزهفرار



پس حاال معلوم شد چرا خجویل گری یم کنیم 
چون فاییل برای رفع خجویل نداریم یا فایل اشتباه داریم



:به دو مکانیزم مغز را توضیح دهیدبغل دستیت دو اب 



محترم ندانیممحترم بدانیم
دانم

ترم ب
مح

دانم
ترم ن

مح

پرخاشگری  قاطعیت و 
جرات ورزی 

بدبختی و خجولی گری 
منفی گنری 

شخص مقابل
دم رارا

خو



رفتار فرد آموزش ندیده
خجویل گری-1

فرار

مبارزه



ویژیگ های آدم های خجول
 ات می تواند از موقعیت فرار می کند
مشکل در نه گفتن دارد
هر کاری دیگران میخواهند انجام می دهد
از حقوق خودشان می گذرند
به صورت دقیق حقوق خودشان را نمی دانند
 (مثال باج میدهد)برای جلوگیری از تعارض هر کاری می کند
احساسات خود را بروز نمی دهد
دیگران یبشتر از خود در اولویت می دانند



رفتار فرد آموزش ندیده 
پرخاشگری-2

مبارزه

فرار



ویژیگ های افراد پرخاشگر
 باصدای بلند یا رفاترهای غیر کالمی فشار می آورند
واکنش های سیرع نشان می دهند
به احساسات دیگران اهمیت نمی دهند
 رسیدن به خواسته برایشان مهم تیرن چیز است
از خجول ها سوء اسفتاده می کنند
 (مزخرفه )الکی رک هسنتد



دو روی سکه نبود مهارت



اما محل وقوع جرم پرخاشگری یا خجویل

oخانواده
o جمع دوساتن
oجمع های غیربه
oدر محل کار



االن متوجه شدید که 
چرا ما ایراین ها هر جایی به جز

صحبت یم کنیم دعوا و بحث میشه ؟( غیبت و انتقاد)جوک 



؟چرا بده؟خجولی چیه 

باورها
مهارتها

مسیر عصیب
یرشه خجولی گری 

رفاتر قاطعانه 

اصول 

باور ها

مهارت ها

رس فصل های کیل دوره



رفتار ایده ال انساین 

قاطعیت
قاطعانه 

منصفانهمحترمانه



خواسته ها و نیازهایم پیگیری :قاطعیت یعین 
بدون لطمه به حقوق ،ارزش ها و افکاردیگران



چه رفتاری اخالقیه ؟
دهند آیا دنیا جای بهتری می شود ؟ را انجام اگر همه این کار 



!خششدر خجولی گری نباشیم به اسم معامله و ب

 هام گذاشتمبچه ی زندگی ام را برای همه والدینی که  می گویند
 محبت می کنم ات او هم به من محبت کند
 کسی که پول قرض می دهد

این امید که روزی هم او به من پول قرض می دهدبه 
اگر کاری می کنید و در قبالش چیزی می

خواهید این رفاتر درستی نیست



رفع خجویل چه چیزهایی نیست ؟

 ایجاد زحمت برای دیگران
لودگی کردن
پرخاشگری کردن



میزننداز همه چی غر بعیض 
 از اوضاع جامعه
 دوساتناز
 از همسر
 از محل کار
 از فرزندان
 از خودشان

از خودمون و خدا دور یم شویم
(غر زدن نوعی خجویل یا پرخاشگری است)



یادمون ابشه غر زدن رفتار سامل انساین نیست



ی اگر از جایی که هستید و اوضاع
غییر که دایرد راضی نیستید آن را ت

دهید شما درخت نیستید
جیم ران 



در سه موقعیت خجویل ، پرخاشگری و قاطعیت : مترین 
(بغل دسیتاب )رشایط زیر را ابراز کنید 

وتقی دوست اتن سر قرار دیر می رسد•
.درا مسخره می کنفرد نزدیک  شما شما وتقی کاری را خراب کرده اید و •
ساعت شده3ساله شما قرار بوده یک ساعت لتوییزون بیبند و االن7وتقی فرزند •



یم درخشد( سوال )هر جا سخن از قاطعیت است انم 



؟کنیمانتخاب خب وقیت حقمان را یم خورند کدام را 
تبعات تمصیم را بپذیریم(خجویل ،پرخاشگری ، قاطعیت )



هر تصمیمی
،مشکالت خودش را 

ییرد باید تصمیم بگ!دارد
که کدام مشکالت را 

اتنخاب می کنید



همه جا قاطعیت  داشته ابشیم :  پس این به معین این نیست که 



اسالید بعد می 3از 
ای توانید استفاده کنید بر

د اصالح ادبیات تمرین کنی
دتا در مغز شما شکل بگیر








