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ــم  ــت. از قدی ــت اس ــت و شکس ــن موفقی ــرق بی ــا ف ــس تنه اعتماد به نف
گفته اندکــه اگــر شــما فکــر کنیــد می توانیــد و یــا فکــر کنیــد نمی توانیــد، 
ــا  ــس، م ــتن اعتماد به نف ــدون داش ــت. ب ــا شماس ــق ب ــت ح ــر دو حال در ه
انســانها هیچوقــت قــادر نخواهیــم بــود چیــزی را بســازیم و یــا اختــراع کنیم.
اعتماد به نفــس تنهــا عامــل تمــام موفقیت هــای گذشــته و آینــده مــن اســت،    
زیــرا بــدون داشــتن آن مــن موجــودی بــی ارزش بــودم کــه زندگی شــرایط  و 

ــه مــن تحمیــل می کــرد. موقعیت هــای دلخــواه خــودش را ب

بــدون داشــتن اعتماد به نفــس مــا هیــچ امیــدی نخواهیــم داشــت کــه بــه 
ســمت اهدافمــان حرکــت کنیــم. اعتماد به نفــس تنهــا دلیلــی اســت کــه مــا 
قــادر بــه زندگــی کــردن هســتیم و داشــتن آن فرصت هــای بیشــماری را بــه 
روی مــا می گشــاید. اگــر شــما آن را داشــته باشــید تمــام دنیــا را در دســتان 

ــان دارید. خودت
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ــای  ــتم آق ــیله دوس ــه وس ــده ب ــته ش ــس نوش ــادوی اعتماد به نف ــاب ج کت
ــد  ــا بدانی ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــه اول ب ــم زاده در مرحل ــود کری محم
ــا ســنگ بنای  ــد ت ــان می کن ــاً چیســت و ســپس کمکت ــس دقیق اعتماد به نف
آن را پی ریــزی کــرده و بــه  خوبــی تقویــت کنیــد. بــا عمل بــه دســتورالعمل های 

ــید. ــس باش ــه در اوج اعتماد به نف ــد همیش ــاب می توانی ــن کت ای

ایــن کتــاب پــر از داســتان ها و مثال هــای جذابــی اســت کــه خوانــدن آن 
را بــرای شــما آســان مــی کنــد.

تالش کنید تا نهایت استفاده را از این کتاب ببرید.

کایل کمبل ) کارآفرین و سرمایه گذار (



۱۳

س 
نف

به 
اد

تم
اع

ه 
ی ب

یاب
ست

 د
ای

بر
ی 

رد
رب

 کا
ی و

لم
ی ع

نما
اه

ر

مقدمه

ــه شــما  از شــما بســیار سپاســگزارم کــه ایــن کتــاب را تهیه کرده ایــد و ب
ــد  ــری هســتید. اجــازه بدهی ــوزش و یادگی ــه اهــل آم ــم ک ــک می گوی تبری
ــه شــما بدهــم و آن ایــن اســت  قبــل از هــر چیــزی یــک مــژده اساســی ب
اگــر شــما ازجملــه افــرادی هســتید کــه اهــل مطالعــه و یادگیــری هســتید، 
ــه کار  ــی ب ــد، در زندگ ــه می کنی ــا مطالع ــه در کتاب ه ــی را ک و آن چیزهای
می بندیــد، بــه زودی جــزو افــراد موفــق و تأثیرگــذار جامعــه خــود خواهیــد 

بــود.

 مطمئــن باشــید منافعــی کــه از مطالعــه و انجــام دســتورالعمل هــای ایــن 
کتــاب بــه دســت می آوریــد، خیلــی خیلــی بیشــتر از هزینــه ای اســت کــه 

ــد. ــد آن صــرف کرده ای ــرای خری ب

ــک  ــد ی ــه می خواهن ــت ک ــده اس ــته ش ــرادی نوش ــرای اف ــاب ب ــن کت ای
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شــخصیت پوالدیــن بــا اعتماد به نفــس بــاال را بــرای خودشــان بســازند و بــا 
ــه ســمت اهدافشــان حرکــت کننــد. ــر ب ســرعت هــر چــه تمام ت

اگر ما اعتماد به نفس نداشته باشیم:

-  خودمان را باور نداریم و برای خودمان ارزش قائل نیستیم.

-  وقتــی یــک کســب و کاری را شــروع می کنیــم، بــه محــض برخــورد بــا 
اولیــن مانــع و مشــکالت مســیر آن را رهــا می کنیــم.

-  نمی توانیــم یــک مهــارت خــاص مثــل موســیقی یــا شــنا را بــه درســتی 
و بــا ســرعت یــاد بگیریــم.

-  اکثر اوقات ناراحت و افسرده هستیم، غر می زنیم و شکوه و گالیه می کنیم.

 - نمی توانیــم در جمــع صحبــت کنیــم و به محــض صحبت در جمــع دهان 
مــا خشــک می شــود، صدایمــان می لــرزد و دچار فراموشــی می شــویم.

-  اکثر اوقات احساس می کنیم کنترلی بر زندگی مان نداریم.

- اهداف خودمان را نمی دانیم و عالیق خودمان را نمی شناسیم.

- به دلیل عدم باور به خود و توانایی خود با دستمزد بسیار پایین کار 
می کنیم.

- اغلــب نگــران بــوده و در تصمیم گیریهــای خــود همیشــه مــردد هســتیم 
و نمی توانیــم قاطعانــه تصمیــم بگیریــم.

ــای  ــا و موقعیت ه ــتیم و فرصته ــی هس ــی و خجول ــود کم بین ــار خ - دچ
ــم. ــه خاطــرآن دســت می دهی ــادی را ب بســیار زی

- نمی توانیم به درخواستهای غیرمعقول و غیرمنطقی، قاطعانه جواب نه بدهیم.
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 - همیشــه مضطــرب و نگــران هســتیم و بــا ادامــه ایــن رونــد ممکن اســت 
بــه بیمــاری زخــم معــده و یــا ســایر بیماریهــای دیگــر دچار شــویم.

ــه  ــت ک ــم داش ــن خواهی ــس پایی ــا   اعتماد به نف ــی ب ــده فرزندان - در آین
ــد داشــت. ــده نخواهن ــی از آین ســهم چندان

ــه  ــاال متوجــه می شــوید کــه عمــالً دســتیابی ب ــه لیســت ب ــا نگاهــی ب ب
موفقیــت بــدون داشــتن اعتماد به نفــس غیر ممکــن اســت. پــس بایــد حتمــا 
قبــل از هــر اقدامــی، آن را تقویــت کنیــم. تقویــت اعتماد به نفــس بــرای همــه 

مــا اقدامــی الزم و ضــروری اســت.

ــن آن،  ــام تماری ــاب و انج ــن کت ــه ای ــم بامطالع ــول می ده ــما ق ــه ش ب
ــان  ــی تقویــت کنیــد و از خودت ــان را به خوب می توانیــد اعتمادبه نفــس خودت
ــداف و  ــمت اه ــه س ــرعت ب ــا س ــه ب ــازید ک ــن بس ــخصیت پوالدی ــک ش ی

ــت.  ــت اس ــش درحرک رؤیاهای

مطمئــن هســتم کــه شــما بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب، هیچوقت شــخص 
ســابق نخواهیــد بود.
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چهار گام اساسی برای جواب گرفتن صددرصدی از این کتاب

ــه  ــی ک ــرد ایران ــک ف ــط ی ــاب توس ــن کت ــتورالعمل های ای ــب و دس مطال
ــه ســروکار دارد،  ــن جامع ــه شــبیه هــر کــس دیگــری در ای ــا مســائل روزان ب
نوشته شــده اســت و شــامل چهــار گام کامــالً ســاده و آســان اســت کــه اگــر 
آن هــا را بــه درســتی انجــام دهیــم، قطعــاً و بالشــک اعتمادبه نفــس ما  بــه طرز 

ــود. ــت می ش چشــمگیری تقوی

گام اول: انجام کامل تمرینات

پیشگفتا ر
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تمریناتــی کــه مــن ارائــه کــرده ام فوق العــاده ســاده و تعــداد زیــادی از آن ها 
ــوان  فکــری اســت. توصیــه مهمــی کــه دارم ایــن اســت کــه » به هیچ عن
ــاس کار  ــا اس ــه این ه ــد ک ــی نکنی ــن چشم پوش ــام تماری از انج

هســتند. « 

ــده  ــاب آم ــف کت ــک در قســمت های مختل ــام اقدام ــه ن ــه ب ــای ک کادره
اســت، شــامل دســتورالعمل هــای بســیار ســاده و کاربــردی اســت. توصیــه 

ــد.  ــت انجــام دهی ــا دق ــاً و ب می شــود حتم

الزم است این گفته زیبا را از آقای جیم ران به یاد داشته باشیم که:

» دلگرمــی و تشــویق بــه انجــام کاری، بــدون عمــل کــردن بــه 
ــه چیــزی بیــش از توهــم نمی شــود. « آن، منجــر ب

گام دوم: فکر کردن

شــاید برایتــان جالــب باشــد اگــر بدانیــد کــه بیشــترین انــرژی از بــدن مــا 
زمانــی گرفتــه می شــود کــه در حــال فکــر کــردن هســتیم.



منظــور از فکــر کــردن، خیاالت و تصورات نیســت. بلکه منظــور از اختصاص 
زمانــی بــرای فکــر کــردن متمرکــز بــر روی یــک موضــوع یــا مســئله اســت. 
نتیجــه فکر نکــردن ایــن خواهــد شــد کــه ذهــن مــا بســیاری از مســائل را 
به عنــوان یــک اصــل بدیهــی و آشــکار می پذیــرد و هیــچ راهــکاری بــرای آن 
ارائــه نمی دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از انســان ها به عنــوان 
ــد و  ــس ندارن ــا اعتمادبه نف ــتند و ی ــر هس ــه فقی ــد ک ــل می پذیرن ــک اص ی

دیگــر هیــچ کاری از آن هــا ســاخته نیســت. 

ــاًل  ــه می شــود مث ــه گفت ــم در قســمت هایی ک ــه می کن ــداً توصی ــس اکی پ
5 دقیقــه فکــر کنیــد. ایــن 5 دقیقــه را به صــورت فعــال و کامــالً متمرکــز فکــر 
کنیــد. نــه اینکــه تلویزیــون نــگاه کنیــد و هم زمــان فکــر کنیــد. حتمــاً یــک 
جــای ســاکت را بــرای ایــن کار در نظــر بگیریــد و بــه معنــای واقعی فکــر کنید.

 ایــن گفتــه واقعــاً ارزشــمند اســت کــه : » ســاعتی فکــر کــردن 
بهتــر از هفتادســال عبــادت اســت. «

گام سوم: آگاه شدن

یکــی از مربی هــای رشــد و تحــول فــردی کــه بــا او کار می کــردم، بــه مــن 
نــکات بســیار مهم و ارزشــمندی را آمــوزش داد.
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اصل مهمی که از او یاد گرفتم و زندگی من را به کلی تغییر داد این بود: 

» تغییر نه با اراده ، بلکه با آگاهی اتفاق می افتد. « 

ــت  ــیم راح ــته باش ــوی داش ــر اراده ق ــه اگ ــم ک ــر می کنی ــا فک ــر م اکث
ــتباه اســت. می توانیــم تغییــر کنیــم درحالی کــه ایــن اش

 قــدم اول بــرای تغییــر کــردن آگاه شــدن اســت، یعنــی مــا بایــد بدانیــم 
کــه چــه کســی هســتیم و داریــم چــکار می کنیــم؛ بعــد بایــد تــالش کنیــم 
کــه نســبت بــه عادت هــای خودمــان آگاه شــویم. مثــالً اگــر عــادت داریــم 
کــه اکثــر اوقــات اعتمادبه نفــس نداشــته باشــیم، بــه ایــن رفتارمــان کم کــم 

آگاه شــویم و دلیــل آن را بدانیــم.

ــا  ــادت اســت و م ــم از روی ع ــام می دهی ــه انج ــی ک ــاالی 90% کارهای  ب
کوچک تریــن کنترلــی بــر آن هــا نداریــم. بایــد حتمــاً دقیــق فکــر کنیــم و 
ــدام  ــه ک ــم ک ــاً تشــخیص دهی ــی آگاه شــویم. دقیق از عادت هایمــان به خوب
عادت هــا نیــاز بــه تغییــر دارنــد و کــدام عادت هــا از یــک شــخص دیگــر بــه 

ــا منتقل شــده اســت. م
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گام چهارم: انتظار معجزه فوری نداشته باشید.

 متأســفانه ریتــم زندگــی مــا بــه طــرز سرســام آوری ســرعت گرفتــه اســت. 
مثــالً چندیــن ســال پیــش نوشــتن یــک نامــه بــه یــک شــخص و گرفتــن 
جــواب آن حداقــل دو ســه هفتــه زمــان می بــرد و مــا واقعــاً صبــور بودیــم. 
ولــی اآلن بــا یــک ســری نــرم افزارهــای اینترنتی ماننــد ایمیل و تلگــرام  فقط 
ــه شــخصی پیــام می فرســتیم و همــان لحظــه می بینیــم  در چنــد ثانیــه ب
کــه شــخص پیــام مــا را  تحویــل گرفتــه اســت و مــا منتظــر جــواب هســتیم.

ــا  ــه م ــد روز را ب ــری فقــط در عــرض چن ــژده الغ ــری، م محصــوالت الغ
می دهنــد در حالــی کــه ایــن اصــالً واقعیــت نــدارد و حداقــل بــه دو یــا ســه 

مــاه تــالش نیــاز دارد تــا اثــرات اولیــه آن را ببینیــم.

 به طورکلــی ســرعت مــا خیلــی زیــاد شــده اســت و در هــر کاری بــه دنبال 
نتیجــه ســریع هســتیم. متاســفانه در رابطــه بــا اعتمادبه نفــس هــم بــه ایــن 
ــد انجــام بدهیــم ایــن اســت کــه  شــیوه فکــر می کنیــم؛ امــا کاری کــه بای
تماریــن خواسته شــده را کــه کامــالً راحــت و ســاده هســتند انجــام دهیــم. 
بــا انجــام تمرینــات در مــدت دو یــا ســه ماه شــاهد تغییــرات چشــمگیری در 

اعتمادبه نفــس خودمــان خواهیــم بــود.

ــم و  ــه کنی ــان تهی ــرای خودم حتمــاً یــک دفترچــه کوچــک ب
تماریــن خواسته شــده را در آن انجــام دهیــم تــا هــر بــار مجبــور 

نشــویم بــه کتــاب مراجعــه کنیــم.

ــاب را  ــول کت ــام فص ــه ای از تم ــش و خالص ــمت پیش نمای ــن قس در ای
آورده ام تــا بــا دیــدی بازتــر بــه مطالعــه کتــاب بپردازیــد و نهایــت اســتفاده از 
آن را ببریــد. ایــن خالصــه باعــث می شــود تــا یــک نمــای کلــی از کتــاب در 
ذهــن شــما شــکل بگیــرد. بــا ایــن کار ذهنتــان کامــالً درگیر شــده و شــما با 

ذهنــی کامــالً آمــاده بــه اســتقبال مطالــب بعــدی می رویــد. 
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فصل اول ) اعتمادبه نفس چیست؟ (

در ایــن فصــل بــه تعاریــف متعــدد اعتمادبه نفــس می پردازیــم؛ و بــا آوردن 
داســتان ها و مثال هــای واقعــی زیــاد بــه ایــن ســؤال مهــم می پردازیــم کــه 
ــا  ــی ب ــه تفاوت ــت و چ ــس چیس ــت؟ عزت نف ــم اس ــس مه ــرا اعتمادبه نف چ

ــس دارد؟ اعتمادبه نف

 فصل دوم ) تاثیر اهداف در افزایش اعتماد به نفس (

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــس م ــدیداً اعتمادبه نف ــه ش ــائلی ک ــی از مس یک
می دهــد اهــداف مــا هســتند. در واقــع اشــخاصی کــه اهــداف قدرتمنــدی دارند 
ــث  ــد باع ــداف قدرتمن ــتن اه ــد. داش ــی دارن ــس باالی ــود اعتمادبه نف خودبه خ
می شــود کــه مــا در مســیر صحیــح باقــی بمانیــم و پرقــدرت ادامــه دهیــم.

فصل سّوم ) تأثیر انگیزه در اعتمادبه نفس (

در ایــن فصــل بــه تأثیــرات انگیــزه در اعتمادبه نفــس خواهیــم پرداخــت. 
راســتی چــرا انگیــزه نداریم؟ چــرا حوصله پیگیــری اهدافمــان را نداریــم؟ چرا 
گاهــی انگیــزه داریــم و گاهــی خیلــی بی انگیــزه هســتیم؟ در ایــن فصــل بــه 
شــما خواهــم گفــت کــه چگونــه اکثــر اوقــات آتــش انگیــزه خودتــان را مثــل 

یــک مشــعل روشــن نگه داریــد. 

فصل چهارم )  افزایش اعتمادبه نفس با تغییر حاالت بدن، ظاهر و تنفس (

ــر  ــس ب ــر و تنف ــدن، ظاه ــاالت ب ــرات ح ــه تأثی ــن فصــل ب در ای
ــر  ــا تغیی ــط ب ــه فق ــم ک ــاد می گیری ــم. و ی ــاره می کنی ــس اش اعتمادبه نف
دادن حــاالت بــدن، می توانیــم اعتمادبه نفــس خــود را افزایــش دهیــم. 
همچنیــن در ایــن فصــل در رابطــه بــا تنفــس صحیــح و درســت و تأثیر 

ــرد. ــم ک ــث خواهی ــس بح ــالمتی و اعتمادبه نف ــر س آن ب
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فصل پنجم ) خندیدن و تأثیر آن بر اعتمادبه نفس (

در ایــن فصــل بــه فوایــد خندیــدن و تأثیــر آن بــر اعتمادبه نفــس 
می پردازیــم و بــا ذکــر داســتان ها و مثال هــای فوق العــاده از زندگــی 
شــخصی خــودم و اطرافیــان بــه شــما می آمــوزم کــه چگونــه بــا خندیــدن 
بتوانیــد اعتمادبه نفــس خــود را بــه طــرز چشــمگیری بــاال ببریــد. همچنیــن 
ــرای  ــردی را ب در ایــن فصــل یــک ســری تکنیک هــای کامــالً ســاده و کارب

خندیــدن یــاد خواهیــد گرفــت.

ــس  ــی اعتمادبه نف ــع خجول ــا رف ــه ب ــم ) چگون ــل شش فص
ــم؟ ( ــاال ببری ــان را ب خودم

ــاب  ــردی کت ــم و کارب ــای بســیار مه ــز از فصل ه ــن فصــل نی بالشــک ای
اســت و در آن بــه تأثیــر خجــول بــودن در اعتمادبه نفــس می پردازیــم. 
داســتان های جــذاب و کامــالً واقعــی در رابطــه بــا تــرس و خجالــت وجــود 
دارد کــه می توانیــم از آن هــا الهــام بگیریــم. داســتان رفــع خجولــی خــودم 
هــم واقعــاً جــذاب اســت و شــما متوجــه می شــوید کــه چگونــه بعــد از رفــع 

خجولــی وارد فصــل تــازه ای از زندگــی ام شــدم. 

فصل هفتم ) چگونه با تقویت تصویر ذهنی غول اعتمادبه نفس شویم؟ (

ــر  ــر آن ب ــت و تأثی ــی مثب ــر ذهن ــش تصوی ــه نق ــل ب ــن فص در ای
ــه  ــوید ک ــه می ش ــل متوج ــن فص ــما در ای ــم. ش ــس پرداخته ای اعتمادبه نف
تصویــر ذهنــی تــا چــه انــدازه می توانــد اعتمادبه نفــس مــا راتحــت تأثیــر قــرار 
دهــد. خبــر خــوب ایــن اســت کــه می توانیــم تصویــر ذهنــی خــود را تغییــر 
دهیــم و بــا تغییــر آن اعتمــاد بــه  نفــس خــود را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش 

دهیــم.
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فصل هشتم ) افزایش اعتمادبه نفس با کنترل ترس و افکار منفی ( 

ــع موفقیــت هســتند و آفــت  ــرس از مهم تریــن موان ــی و ت ــکار منف اف
اعتمادبه نفــس محســوب می شــوند. شــما در ایــن فصــل یــاد خواهیــد گرفــت 
کــه چگونــه بــا کنترل تــرس و افــکار منفــی می توانیــد از خود یک شــخصیت 

قدرتمنــد بــا اعتمادبه نفــس بــاال بســازید و غــول اعتمادبه نفــس شــوید.

فصل نهم ) نقش دوستان در اعتماد به نفس(

ــرادی هســتیم کــه اکثــر وقــت خودمــان را  مــا میانگیــن پنــج نفــر از اف
ــا  ــتانی ب ــد دوس ــس بای ــتن اعتماد به نف ــرای داش ــم. ب ــا می گذرانی ــا آنه ب

اعتماد به نفــس بــاال داشــته باشــیم.

کالم آخر

چنــد نکتــه طالیــی و پایانــی در ایــن قســمت بــه شــما کمــک می کنــد تــا 
اکثــر اوقــات در اوج اعتمادبه نفــس باشــید.



فصل اول  

اعتماد به نفس چیست؟

آنتونی رابینز:
اعتمــاد بــه نفــس ضرورتاً تضمین کننــده ی موفقیت نیســت، اما عدم 

اعتمــاد بــه نفس بــه یقین باعث شکســت می شــود.

میکل آنژ :
بهتریــن دســتور زندگــی ایــن اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس داشــته 

باشید. 
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   داستان زندگی من

مــن در یــک خانــواده پرجمعیــت دریکــی از روســتاهای اطراف شهرســتان 
بــوکان1 متولدشــده ام. پــدرم یــک کشــاورز معمولــی و مــادرم خانــه دار بــود 

و ســواد چندانی نداشــتند.

 متأســفانه برخوردهــای نامناســب خانــواده  و اطرافیــان کــه از روی ناآگاهی 
ــا اعتمادبه نفــس بســیار  ــه شــخصی ب ــل ب ــن را تبدی ــود، م ــی ب و بی اطالع

پایینــی کــرده بــود.

ــج  ــس رن ــدید اعتمادبه نف ــود ش ــی ام از کمب ــام دوران بچگ ــن در تم  م
می بــردم، خجالتــی بــودم و از اجتماعــات شــدیداً گریــزان بــودم. مواقعــی که 
مجبــور بــودم در جمعــی حاضــر شــوم فشــار زیــادی بــه مــن وارد می شــد. 
ــودم  ــای خ ــه حرف ه ــتم ک ــدم و نمی توانس ــت می ش ــار لکن ــی دچ گهگاه
را به خوبــی بیــان کنــم. بــا اینکــه در طــول دوران تحصیلــی همیشــه جــزو 

واقع شده در استان آذربایجان غربی1 
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بهتریــن دانــش آمــوزان و یــا بهتــر اســت بگویــم همیشــه شــاگرداول بــودم و 
حتــی در دوره پیش دانشــگاهی نیــز از بیــن تمــام شــرکت کنندگان در دوره 
پیش دانشــگاهی در شــهرمان رتبــه اول شــده بــودم، ولــی همیشــه ترســی از 

ــاً اعتمادبه نفــس نداشــتم. درون مــن را آزار مــی داد و واقع

مشــکل اساســی ایــن بود کــه خــودم از کمبــود اعتماد به نفســم اطالع نداشــتم 
و آن موقــع در جامعــه مــا اصــالً بــرای ایــن موضوع ارزشــی قائــل نبودند. همچنان 
کــه در حــال حاضــر هــم بــا ایــن  همــه پیشــرفت درزمینــه روانشناســی و ذهــن 

هنــوز اهمیــت چندانــی برایــش قائل نمی شــوند.

ایــن رونــد در دانشــگاه  بــاز ادامــه پیــدا کــرد و مــن هنــوز ایــن مشــکل 
ــدیداً  ــا در کالس ش ــه کنفرانس ه ــیدم. از ارائ ــدک می کش ــودم ی ــا خ را ب
وحشــت داشــتم، حاضــر بــودم گلولــه بخــورم ولــی در یــک جمــع 20 نفــری 
دانشــجوهای همکالســیم ســخنرانی نکنــم. خــودم را دوســت نداشــتم؛ بــه 
ــتم.  ــاوری نداش ــچ ب ــتم، هی ــه داش ــادی ک ــتعدادهای زی ــای و اس توانایی ه
همیــن نگرش هــا هــم باعــث شــده بــود کــه در کنکــور سراســری عملکــرد 

مناســبی نداشــته باشــم و فقــط یــک کاردانــی رادیولــوژی قبــول شــوم.

 درحــال حاضــر متوجــه شــده ام کــه افــراد بســیار زیــادی بــا ایــن مشــکل 
مــن دســت وپنجه نــرم می کننــد. افــرادی کــه اصــالً خــود و توانایی هایشــان 
را بــاور ندارنــد و یــا خودشــان را دوســت ندارنــد و بــرای خــود ارزش و احتــرام 

باالیــی قائــل نیســتند. واقعــاً دلیــل همــه ایــن رفتارها چیســت؟

بعــد از مطالعــه و تحقیــق زیــاد در ایــن زمینــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم که 
همــه ایــن رفتارهــا از کمبــود یــا نبــود اعتمادبه نفــس ناشــی می شــوند. در 
ادامــه بــه شــما خواهــم گفــت کــه چگونــه برکمبــود اعتماد بــه نفــس خودم 

غلبــه کــردم. مطمئنــاً شــما هــم مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.
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نشانه های اعتماد به نفس پایین

 شخصی که توانایی و مهارت های خود را باور ندارد، اعتمادبه نفس پایینی دارد؛

ــد،  ــد و آن را نیمه تمــام رهــا می کن  اگــر شــخصی کاری را شــروع می کن
از کمبــود اعتمادبه نفــس او سرچشــمه می گیــرد؛

 شــخصی کــه بــه آراســتگی و ظاهــر خــودش هیــچ اهمیتــی نمی دهــد، 
ــی دارد. ــس پایین اعتمادبه نف

 شــخصی کــه کمروســت و نمی توانــد از حــق خــودش بــه طــرز منطقــی و 
مســالمت آمیزی دفــاع کنــد، اعتمادبه نفــس پایینــی دارد. 

ــرب و  ــات مضط ــر اوق ــی دارد و اکث ــب بدن ــاالت نامناس ــه ح ــخصی ک ش
ــس  ــد، از اعتمادبه نف ــی می کن ــز و درماندگ ــاس عج ــت و احس ــن اس غمگی

ــت.  ــوردار نیس الزم برخ

شــخصی کــه نمی توانــد احساســات خــودش را کنتــرل کنــد، اعتمادبه نفــس 
دارد.  پایینی 

و مثالهای زیاد دیگری که در طول کتاب آنها را بررسی خواهیم کرد

الزم اســت ذکــر کنــم کــه داشــتن اعتمادبه نفــس هیــچ ربطــی بــه ســن 
و ســال نــدارد؛ ممکــن اســت فــردی بــاالی پنجــاه ســال ســن داشــته باشــد 

ولــی هیــچ اعتمــاد بــه نفســی نداشــته باشــد.

اگــر بخواهــم واقعیــت را بگویم تعریف مشــخص و واحدی بــرای اعتمادبه نفس 
وجــود نــدارد. همیــن اآلن بــا یــک جســتجوی ســاده در گــوگل می بینیــد که 
ــددی از آن  ــف متع ــف تعاری ــایت های مختل ــگاهی و در س ــاالت دانش در مق
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وجــود دارد. ولــی معمــوالً ســه تعریــف ذیــل را بــرای آن در نظــر می گیرنــد:

اعتمادبه نفس سه گانه

ــه خــود و توانایی هــای مــان  ــا ب ــاری: یعنــی م ــس رفت 1- اعتمادبه نف
ایمــان داشــته باشــیم و بدانیــم کــه قابلیــت و توانایــی ایــن را داریــم کــه یک 
کار را در حــد اســتاندارد و مشــخصی انجــام دهیــم. )مثــالً اگــر مــن بتوانم در 
حــد قابــل قبولــی در برابــر جمــع صحبــت کنــم، مــن دارای اعتمادبه نفــس 

صحبــت کــردن در جمــع هســتم.(

ــف  ــه تعری ــاری را این گون ــم اعتمادبه نفــس رفت ــدگاه دیگــر می توانی  از دی
کنیــم: اعتمادبه نفــس یعنــی اینکه مــن مهــارت انجــام کاری را دارم 
و تصــور ذهنــی مثبتــی را هــم از آن مهــارت دارم. مثــالً اگــر مــن 
زبــان انگلیســی ام خــوب اســت، شــرط اول اعتمادبه نفــس یعنــی مهــارت را 
دارم، ولــی بــرای داشــتن اعتمادبه نفــس واقعــی بایــد تصــور ذهنــی مثبتــی 
را هــم از آن مهــارت داشــته باشــم، در غیــر ایــن صــورت بــا اینکــه مهــارت را 
دارم، نمی توانــم به خوبــی صحبــت کنــم چــون تصــور ذهنــی مثبتــی از آن 

را نــدارم.

ــاد  ــوب ی ــاص را خ ــارت خ ــک مه ــه ی ــم ک ــرادی را دیده ای ــا اف ــه م  هم
گرفته انــد و در آن کار واقعــاً ماهــر هســتند ولــی چــون تصــور ذهنــی مثبــت 
ــه  ــد، اعتمادبه نفــس آن هــا پاییــن اســت. یــک نمون و درســتی از آن را ندارن
آن  یــک موســیقیدان آشــنا بــود و بــا اینکــه یــک موســیقیدان حرفــه ای بود و 
هــر آهنگــی را بــا کیفیــت خیلــی باالیــی اجــرا می کــرد ولــی بــه علــت اینکه 
تصــور ذهنــی درســت و مثبتــی از مهارتــش نداشــت، ســالیان ســال به عنــوان 
یــک شــخص معمولــی و بــا یــک درآمــد بســیار پاییــن کار می کــرد و اآلن 
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هــم همیــن کار را ادامــه مــی دهــد.

2- اعتمادبه نفــس احساســی - عاطفــی: مــن ســالیان ســال در مراکز 
درمانــی کارکــرده ام  در طــی ایــن ســال ها بارهــا مشــاهده کــرده ام موقعی که 
یــک مریــض بدحــال بــه بیمارســتان مراجعــه می کنــد و یــا یــک نفــر فــوت 
می کنــد، اطرافیــان و همراهــان بیمــار چگونــه رفتــار می کننــد؟ از واکنــش 
اطرافیــان بیمــار نســبت بــه ایــن قضیــه می تــوان ایــن نــوع اعتمادبه نفــس 

را بررســی کــرد.

ــا اینکــه بیمــار صدمــه جــدی   بعضــی از مواقــع مشــاهده کــرده ام کــه ب
ندیــده و یــا فــوت نکــرده اســت، ولــی تعــدادی از همراهــان او بــا دســت  بــه 
 ســر و صــورت خــود می کوبنــد و یــا بــه  صــورت خــود چنــگ می زننــد و آن 
را زخمــی می کننــد. مــواردی را مشــاهده کــرده ام کــه اگــر در ایــن مواقــع 
کســی جلــو آن هــا را نگیــرد بــه خودشــان صدمــه جــدی وارد می کننــد. مــن 

ــوده ام. ــن موقعیت هــا ب ــراد در ای حتــی شــاهد بی هــوش شــدن اف

ــن  ــه م ــی اینک ــی یعن ــی - عاطف ــس احساس  اعتمادبه نف
توانایــی ایــن را دارم کــه احساســات و عواطــف خــودم را 
کنتــرل کنــم؛ و در هرلحظــه بدانــم چــه احساســی دارم و 

چــرا ایــن احســاس را دارم.

ــناس  ــوان کارش ــه عن ــی ب ــز درمان ــک مرک ــش در ی ــال پی ــدود 10 س ح
رادیولــوژی کار می کــردم. یــک روز  مریــض بدحالــی را کــه آقــا بــود و حــدود 
20 ســال ســن داشــت، بــا ویلچــر بــه بخــش رادیولــوژی آوردنــد. مــن هــم 

ســریع او را بــه اتــاق رادیوگرافــی منتقــل کــردم.

ــف را از  ــای مختل ــار عکس ه ــان بیم ــر از همراه ــد نف ــک چن ــا کم  ب
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ــد  ــود و در چن ــال ب ــاً بدح ــض واقع ــم. مری ــش می گرفت ــای بدن اندام ه
ــت. ــتگی داش ــش شکس ــای بدن ج

 در وســط کار کــه پشــت کنتــرل دســتگاه عکســبرداری بــودم، یــک آقــای 
50 ســاله بــا موهــای جوگندمــی کــه ریــش داشــت و شــکمش کمــی برآمده 
مراجعــه کــرد. مســتقیم و بــا ســرعت به طــرف مــن آمــد و مــن واقعاً وحشــت 
کــردم. دســت های مــن را محکــم گرفــت و باحالتــی عصبانــی بــه مــن نــگاه 
کــرد و گفــت: » آهــای لعنتــی، پســرم چــش شــده؟ «  و بــه حــدی به تنــدی 
ــا مــن رفتــار کــرد کــه اگــر میانجیگــری همراهــان بیمــار و افــراد دیگــر  ب
نبــود بــه مــن صدمــه جــدی مــی زد. درحالی کــه مــن تقصیــری نداشــتم و 
ــود را برایــش انجــام  به عنــوان یــک کارشــناس داشــتم کارهــای کــه الزم ب
مــی دادم؛ و درواقــع  داشــتم به صــورت حرفــه ای بــه آن هــا کمــک می کــردم.

 این طرز رفتار که اصالً منطقی نبود و کامالً زننده به نظر می رسید، از عدم 
اعتمادبه نفس شخص سرچشمه می گرفت.

 نداشــتن ایــن نــوع اعتمادبه نفــس باعــث می شــود مــا نتوانیــم به خوبــی 
احساســات خــود را کنتــرل و مدیریت کنیــم. و همچنین نمی توانیــم در مورد 
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خودمــان احســاس خوبــی داشــته باشــیم و علــت درد و رنــج و ناراحتی هــای 
خــود را درک نمی کنیــم. نداشــتن ایــن نــوع اعتمادبه نفــس باعــث می شــود 
کــه افــراد نتواننــد راحــت بــه مــا اعتمــاد کننــد و درنتیجه مــا قــادر نخواهیم 

بــود رابطه هــای صمیمــی و مانــدگاری را بــرای خودمــان ایجــاد کنیــم.

حــدود 5 مــاه پیــش کــه پســرم آرســام متولــد شــد، بــرای زایمان به شــهر 
ارومیــه رفتیــم و بــه یــک بیمارســتان خــوب مراجعه کردیــم. صبــح روزی که 
همســرم قــرار بــود زایمــان کنــد در بیمارســتان و در بخــش زایمــان حاضــر 

شــدیم؛ چنــد تــا خانــواده دیگــر هــم آنجــا بودنــد.

ــل  ــان منتق ــه بخــش زایم ــر ب ــم دیگ ــد خان ــراه چن ــه هم  همســرم را ب
ــد و  ــا بودن ــم و آق ــه خان ــر ک ــن و خواهــرم و حــدود ده دوازده نف ــد. م کردن
ــم. ــر ماندی ــان منتظ ــش زایم ــو درب بخ ــدند، جل ــوب می ش ــراه محس هم

در زمــان انتظــار مــن کامــالً خونســرد و آرام بــودم. در آنجــا یــک آقــای جوان 
کــه حــدود 35 ســال ســن داشــت هــم منتظــر زایمــان همســرش بــود، ولــی 
خیلــی بی قــرار بــود تــا حــدی کــه بعضــی مواقــع زنــگ در بخــش زایمــان را 
ــرون  ــه بی ــی او را ب ــا زور و ناراحت ــت، پرســنل بخــش ب ــی زد، داخــل می رف م
هدایــت می کردنــد. گاهــی داخــل ســالن انتظــار روی کــف ســالن می نشســت، 

ــه می کــرد.   ــا گری و ی

ــارج  ــی خ ــی کس ــود وقت ــک ب ــه ای و اتوماتی ــان شیش ــش زایم درب بخ
ــچ  ــا بســته نشــود و در کل هی ــی داد ت ــرار م ــش را وســط در ق می شــد پای
ــه  ــم ک ــم بگوی ــع می توان ــت؛ درواق ــودش نداش ــات خ ــر احساس ــی ب کنترل

ــود. ــن ب ــاده پایی ــا فوق الع ــن آق ــی ای ــس احساس اعتمادبه نف
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مــن کــه بــا خواهــرم به عنــوان همــراه جلــو در بودیــم فوق العــاده آرام بــودم 
و چنــد نفــر از خانم هــای همــراه کــه آنجــا بودنــد بــه خواهــرم گفتــه بودنــد 
کــه بــرادرت خیلــی آرام اســت. وقتــی خواهــرم ایــن موضــوع را به مــن گفت، 
درجــواب گفتــم: البتــه کــه آرام هســتم و بایــد هــم آرام باشــم چــون می دانم 
کــه فعــالً کاری از دســت من ســاخته نیســت و بایــد آداب معاشــرت را هم در 
اینجــا رعایــت کنــم. در ضمــن بــا نگرانــی نه تنهــا مشــکلی را حــل نخواهــم 
کــرد، بلکــه باعــث ناراحتــی کادر درمانــی خواهــم شــد و باعــث خواهــم شــد 
تــا آن هــا نتواننــد کار خــود به درســتی انجــام دهنــد. البتــه یک کمــی نگــران 

بــودم و بــا دعــا کــردن مرتــب ایــن نگرانــی ام را کاهــش مــی دادم.

ــوع  ــن ن ــورد مهم تری ــن م ــوی: ای ــی و معن ــس روح 3- اعتمادبه نف
اعتمادبه نفــس اســت. یعنــی اینکــه مــا بــه یــک نیــروی برتــر که کل 
جهــان را اداره می کنــد ایمــان داشــته باشــیم؛ بــه کل جهــان هســتی 
ــرای مأموریتــی  و آفرینــش نیــز اعتقــاد داشــته باشــیم و بدانیــم کــه مــا ب

ــتیم.  ــا نیس ــل اینج ــده ایم و بی دلی خلق ش

ــه مــا کمــک می کنــد کــه رســالت خــود را  ــوع اعتمــاد ب داشــتن ایــن ن
ــور و شــکیبا باشــیم.  ــم و صب ــم، آرام بگیری ــدا کنی ــن کــره خاکــی پی در ای
افــرادی کــه علیرغــم کســب موفقیت هــای مالــی و اجتماعــی زیــاد، انبوهــی 
از نارضایتــی در رفتــار و اعمالشــان مــوج می زنــد از ایــن نــوع اعتمادبه نفــس 

محروم انــد و یــا اینکــه در آن خیلــی ضعیــف هســتند.
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به راستی چرا داشتن اعتمادبه نفس این قدر مهم است؟

حــدود 7 ســال پیــش کــه مجــرد بــودم و 28 ســال ســن داشــتم، مثــل 
اکثــر پســران مجــرد دنبــال شــخص مناســبی بــرای ازدواج بــودم. بــا اینکــه 
کارمنــد یــک اداره خــوب بــودم و درآمــدم بــاال بــود، بــرای خودم یک ماشــین 
ــه  ــودم امــا جــرات نداشــتم ب داشــتم و از ظاهــر مناســبی هــم برخــوردار ب
کســانی کــه واقعــاً دلــم می خواســت، پیشــنهاد ازدواج بدهــم. چــون خــودم 

را بــاور نداشــتم. 

ــه در آن اواخــر  ــم ک ــک خواســتگاری می رفتی ــه ی ــادرم ب ــا م گهگاهــی ب
ــه حــدود 5  مــادرم همــکاری نمــی کــرد، چــون تعــداد خواســتگاری هایم ب
تایــی رســیده بــود و مــادرم شــدیداً معتــرض شــده بــود و مرتــب بــه مــن 

ــم. ــس کن ــه ب ــت ک می گف

 واقعــاً نمی دانســتم چــکار کنــم آیــا ایــن قضیــه انتخــاب بــه ایــن راحتــی 
بــود؟ مســلماً نبــود و بــه نظــر خــودم یــک ازدواج موفــق بــا یــک شــخص 
مناســب واقعــاً مهــم بــود. یــک ازدواج موفــق می توانــد بــه مــا کمــک کنــد تا 
آینــده بهتــری داشــته باشــیم و بهتــر بتوانیــم زندگی آینــده خــود را تضمین 

 . کنیم

ــردم، چــون  ــی می ک ــم زندگ ــک شــهر والدین ــاد نزدی ــن در شــهر مهاب م
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ــوکان(  ــم )ب ــاد از شــهر محــل زندگــی والدین ــود و مهاب محــل کارم آنجــا ب
حــدود یــک ســاعتی فاصلــه داشــت. مــن می خواســتم بــا شــخصی از شــهر 
والدینــم ازدواج کنــم بــه همیــن خاطــر آخــر هفتــه هــا بــه آنجا برمی گشــتم 
ــک  ــم ی ــهر والدین ــم. در ش ــدا کن ــرای ازدواج پی ــبی را ب ــخص مناس ــا ش ت
دوســتی داشــتم کــه دوران ابتدایــی همــکالس بودیــم ولی ســالیان ســال بود 
کــه همدیگــر را ندیــده بودیــم. ایــن اواخــر متوجــه شــدم کــه بــرای خــودش 
یــک مغــازه موبایــل فروشــی کوچــک بازکــرده بــود. ســرمایه فوق العــاده کمی 
ــود و فقــط گوشــی های ارزان و دســت دوم  ــازه را اجــاره کــرده ب داشــت، مغ
می فروخــت. مــن گهگاهــی بــه او ســر مــی زدم چــون بــا هــم همــدرد بودیــم 

و او هــم دنبــال شــخص مناســبی بــرای ازدواج می گشــت.

ــه مــن گفــت کــه حــدود دو هفتــه  ــه مغــازه اش رفتــم ب یــک روزکــه ب
ــواده معــروف آشــنا شده اســت. آن  ــا یــک خانمــی از یــک خان اســت کــه ب
ــد کــه تقریبــاً همــه آن هــا  ــه حــدی ثروتمنــد و سرشــناس بودن ــواده ب خان
ــا  ــتم ب ــت: » می خواس ــاال گف ــس ب ــا اعتمادبه نف ــد ب ــناختند؛ و بع را می ش
اون خانــم ازدواج کنــم ولــی چــون شــرایط مــن را قبــول نداشــت و حرفــای 

غیرمنطقــی مــی زد، ســریع ردش کــردم!! «  

خــدای مــن! بــرای مــن خیلــی جالــب بــود شــخصی کــه تحصیالتــش 
فقــط ســوم راهنمایــی بــود، پــول نداشــت، خانــه نداشــت، ماشــین نداشــت 
و از یــک ظاهــر  کامــاًل معمولــی برخــوردار بــود، چطــور می توانــد این قــدر 
اعتمادبه نفــس باالیــی داشــته باشــد کــه بــه شــخصی کــه مــدرک 
لیســانس دارد و یــک خانــواده سرشــناس و ثروتمنــد دارد پیشــنهاد ازدواج 
بدهــد؟ تــازه خانــواده دوســتم روســتا زندگــی می کردنــد؛ و وضعیــت مالــی 
چنــدان مناســبی نداشــتند. ســطح تحصیــالت هــم در خانواده شــان بســیار 

پاییــن بــود.
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ــود  ــن زده ش ــه م ــی ب ــر اساس ــک تلنگ ــه ی ــد ک ــث ش ــاق باع ــن اتف  ای
ــراد خــوب و تحصیلکــرده پیشــنهاد ازدواج  ــه اف ــم ب کــه چــرا مــن نمی توان
ــرایط  ــن ش ــان م ــاً آن زم ــم؟ ضمن ــی دان ــق نم ــودم را الی ــرا خ ــم؟ چ بده
بســیار مناســبی داشــتم و کارمنــد رســمی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــودم 
و امکانــات اولیــه مناســب بــرای یــک ازدواج خــوب را داشــتم. بعــد از اینکــه 
کمــی فکــر کــردم متوجــه شــدم کــه همــه این هــا بــه خاطــر اعتمادبه نفــس 
پاییــن خــودم اســت. درنتیجــه خــودم را بازنگــری کــردم و متوجــه شــدم که 

ــرم. ــت کم می گی ــودم را دس ــی دارم و خ ــس پایین ــاً اعتمادبه نف واقع

 مــن هــم شــروع بــه کار کــردن روی خــودم کــردم و کم کــم توانســتم از 
الگــوی دوســتم اســتفاده کنــم. نتیجــه ایــن شــد کــه بعــد از مدتی توانســتم 
بــا یــک خانــم فوق العــاده از یــک خانــواده بســیار مناســب ازدواج کنــم. اآلن 
حــدود شــش ســال اســت کــه باهــم زندگــی فوق العــاده ای داریم. آن دوســتم 
هــم بــا اینکــه آن دختــر مهــم و ثروتمنــد را بــه قــول خــودش رد کــرد، ولــی 
بعــد از مدتــی بــا یــک خانــم فوق العــاده دیگــر از یــک خانــواده بســیار محترم 
و فرهنگــی ازدواج کــرد و اآلن چنــد ســال اســت کــه بــا هــم زندگــی عالــی 
ــی اهمیــت اعتمادبه نفــس را نشــان می دهــد و  ــن داســتان به خوب ــد. ای دارن

بــه مــا می آمــوزد کــه:

ــم از  ــی اع ــر موفقیت ــاز ه ــس پیش نی ــع اعتمادبه نف  در واق
ــت. ــب وکار و ... اس ــل، کس ازدواج،تحصی

بارهــا در اطرافیــان و دوســتانم کمبــود اعتمــاد بــه نفــس را مشــاهده کــرده 
ام. مثــالً وقتــی بــه آن هــا می گویــی بــا فــالن دختــر ازدواج کــن وآن شــخص 
مــورد مناســبی بــرای ازدواج بــا تــو اســت ســریع واکنــش نشــان می دهنــد و 
می گوینــد: » او بــه مــن جــواب رد میــده! « و یــا اینکــه » اون یــک شــخص 
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خاصیــه و جــواب منــو نمــی ده! « و جواب هایــی از ایــن قبیــل....

ــه  ــون ب ــوم، چ ــت می ش ــاً ناراح ــم واقع ــا را می بین ــن واکنش ه ــی ای  وقت
هیــچ عنــوان واقعیــت ندارنــد. انســان بایــد همیشــه قــدر خــود را دانســته، 
ــرای خــود بخواهــد. ــد و همیشــه بهترین هــا را ب خــودش را ارزشــمند بدان

اخیــراً یکــی از دوســتانم را مالقــات کــردم. شــخصی بســیار بــا اســتعداد  ولی 
ــا او صحبــت کــردم، متوجــه شــدم کــه     از  ــود. وقتی کــه ب ــی ناراحــت ب خیل
تمامــی اوضــاع و شــرایط شــاکی بــود. دو ســال پیــش یک رشــته دانشــگاهی را 
شــروع کــرده بــود و آن را رهــا کــرده بــود و نتوانســته بود کارشناســی خــود را در 
آن رشــته بگیــرد و بعــد یــک شــغل آزاد را راه انــدازی کــرده بــود و تنهــا  بعــد از 

یــک ســال آن را جمــع کــرده بــود.

می گفــت کــه » مــن هیــچ کاری را تــا آخر انجــام نمــی دم.« کامــالً ناراحت 
و مایــوس بــه نظر می رســید و هیــچ رضایتــی از زندگی اش نداشــت.

ــا  ــراد ب ــود. اف ــارز عــدم اعتمادبه نفــس وی ب  این هــا همــه از نشــانه های ب
اعتمادبه نفــس بــاال اول تصمیــم می گیرنــد و بعدازآنکــه تصمیــم نهایــی خود 
را گرفتنــد کار موردنظــر را تــا آخــر پیــش می برنــد هرچنــد در طــول مســیر 
بــا مشــکالت و موانــع زیــادی هــم روبــرو شــوند. ایــن افراد هــر مهارتــی را هم 
کــه الزم باشــد، یــاد می گیرنــد تــا بــه مقصــدی کــه بــرای خودشــان تعییــن 

ــد، برســند. کرده ان

ــه اتمــام   اگــر کارهــای ناتمــام زیــادی داریــم کــه هیچ کــدام را ب
ــرد.  ــأت می گی ــان نش ــود اعتمادبه نفس م ــن از کمب ــانده ایم. ای نرس

اولیــن قــدم بــرای موفقیــت و دســتیابی بــه اهــداف خــود ایــن اســت کــه اول 
اعتمادبه نفــس خــود را بــاال ببریــم. اعتمادبه نفــس یعنــی اینکــه وقتــی تصمیم 
گرفتیــم و انجــام یــک کاری را بــا اشــتیاق فــراوان شــروع کردیم تا موفق شــدن 
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و بــه پایــان رســاندن کامــل آن رهایــش نکنیــم، هرانــدازه هــم که زمــان ببــرد.

بعضــی از افــراد وقتــی کاری را شــروع می کننــد می گوینــد: » خــوب بــزار 
کمــی انجامــش بــدم تــا ببینــم بعــداً چــی پیــش میــاد؟ «ایــن افــراد کار را 
شــروع می کننــد و وقتــی بــه اولیــن مانــع برخوردنــد و متوجــه شــدند کــه 
جــواب نمی دهــد، آن را رهــا می کننــد. همــه مــا می دانیــم کــه ایــن افــراد 

ســهم زیــادی از آینــده ندارنــد. 

روش صحیــح ایــن اســت کــه بــه خودمــان بگوییــم اگــر در مســیر انجــام این 
کار دو یــا ســه مهــارت الزم باشــد، آن هــا را یــاد می گیــرم، اگــر پنــج یــا شــش 
مهــارت الزم باشــد، هــر شــش تای آن هــا را یــاد می گیــرم. اگــر الزم باشــد در 
کالس دیگــری شــرکت کنــم، حتمــاً شــرکت خواهــم کــرد. اگــر مجبــور باشــم 
چنــد کتــاب بخوانــم، آن هــا را خواهــم خواند. اگــر الزم باشــد با افرادی مشــورت 

کنــم کــه بیشــتر از مــن می داننــد، حتمــاً مشــاوره می کنــم.

 بــاور کنیــد بــا داشــتن ایــن نــوع نگــرش بــه غــول اعتمادبه نفــس تبدیــل 
می شــوید و از پــس هــر مشــکل و چالشــی بــر خواهیــد آمــد.

عدم باور من به مهارت فوق العاده زبان انگلیسی خودم



۴۰

س
 نف

به
اد 

تم
 اع

وی
جاد

ــد  ــم و از ح ــاد گرفت ــی ی ــی را به خوب ــان انگلیس ــش زب ــال پی ــد س چن
مکالمــه روزمــره خیلــی باالتــر رفتــم. می توانســتم به راحتــی در حــد 
پیشــرفته مکالمــه داشــته باشــم و یــا اینکــه در مــورد یــک موضــوع خــاص 
ــناختند و  ــن را می ش ــه م ــتانم ک ــی از دوس ــم. بعض ــت کن ــی صحب به راحت
ــم زاده  ــای کری ــه آق ــد ک ــد و می گفتن ــی می کردن ــی معرف ــه کس ــن را ب م
ــد به خوبــی صحبــت کنــد، اصــاًل  ــان انگلیســی ماهــر اســت و می توان در زب

ــدم. ــت می ش ــی داد و ناراح ــت نم ــن دس ــه م ــی ب ــس خوب ح

 بعدهــا فهمیــدم کــه ایــن از نشــانه های آشــکار عــدم اعتمادبه نفــس اســت. 
زیــرا افــراد بــا اعتمادبه نفــس پاییــن از تعریــف و تمجیــد دیگــران 
ــود و  ــد؛ خ ــان نمی آی ــان خوشش ــود و مهارت هایش ــورد خ در م
ــا  ــد ت ــم ارزش می دانن ــه و ک ــت کم گرفت ــان را دس مهارت هایش
ــدی  ــف و تمجی ــن تعری ــه ای ــد ک ــاور نمی کنن ــالً ب ــه اص جایی ک

ــه و واقعــی باشــد. کــه از آن هــا می شــود صادقان

ولــی در حــال حاضــر کــه اعتمادبه نفــس خــود را در طــی ایــن چنــد ســال 
اخیــر تقویــت کــرده ام، وقتــی کســی در مــورد مــن صحبــت می کنــد و از 
مهــارت زبــان انگلیســی ام تعریــف می کنــد،  بــه راحتــی ســر خــودم ر ا بــاال 
ــم  ــم و بااحســاس خوشــایندی می گوی ــی می کن ــرم و خــودم را معرف می گی
بلــه مــن زبــان انگلیســی را به خوبــی می دانــم و اگــر دوســت داریــد بیائیــد 

بــا هــم بــه زبــان انگلیســی گپــی بزنیــم.

چنــد نمونــه دیگــر از نشــانه هــای کمبــود اعتمــاد بــه نفــس را در ادامــه 
بررســی خواهیــم کــرد:
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برخورد افراد با اعتمادبه نفس پایین با افراد موفق تر و 
زیباتر از خود

افــراد بــا اعتمادبه نفــس پاییــن اگــر ببیننــد کــه افــرادی از آن هــا زیباتــر و 
موفق تــر هســتند و یــا اینکــه دوست داشــتنی تــر هســتند بدشــان می آیــد؛ 

و اصــالً دوســت ندارنــد کــه ایــن افــراد نازنیــن ســر بــه تنشــان باشــد.

ولــی یــک فــرد بــا اعتمادبه نفــس بــاال می توانــد به راحتــی بــا افــراد موفــق 
ارتبــاط برقــرار کنــد، خیلــی  راحــت رمــوز موفقیــت را از افــراد موفــق ســؤال 

 کنــد. و نهایــت تــالش خــود را بکنــد تــا بــه درجــه آن هــا برســد.

ترس از ریسک و مورد تمسخر قرار گرفتن

ــادم  ــود. ی ــا اعتمادبه نفــس پاییــن ب ــرد ب ــارز یــک ف ــه ب ــدر مــن نمون پ
می آیــد کــه پــدرم یــک دوســت صمیمــی و موفــق داشــت و خیلــی هــم 
قابل اعتمــاد بــود. بارهــا پــدرم را تشــویق می کــرد و از او می خواســت کــه 
ســرمایه گذاریهایی را در زمینــه مســکن بــا هــم انجــام دهنــد و آن شــخص 
تــا حــد زیــادی هــم از ســود کار مطمئــن بــود. ولــی پــدر مــن همیشــه بــه 
بهانه هــای مختلــف بــه او جــواب رد مــی داد و قبــول نمی کــرد. آن مواقــع 
مــن خیلــی کــم ســن و ســال بــودم ولــی االن کــه مکالمــات پــدرم را در 
ــه یــاد مــی آورم، بــه خوبــی  ــواده ب ــا مــادرم و دیگــر اعضــای خان ــه ب خان
مــی دانــم کــه تنهــا دلیــل  قبــول نکــردن آن شــراکت، تــرس و اعتمــاد بــه 

نفــس پاییــن بــود.
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تأثیرات ترس و عدم اعتمادبه نفس ما بر فرزندانمان 

اینجــا الزم اســت کــه یــک نکتــه بســیار بســیار مهــم را ذکــر کنــم و آن 
ایــن اســت کــه:

 یکــی از مضــرات اعتمادبه نفــس این اســت که اگــر آن را 
تقویــت نکنیــم حتمــاً فرزنــدان مــا هــم از اعتمادبه نفــس 
ــاک  ــاً دردن ــن واقع ــود و ای ــد ب ــوردار نخواهن ــی برخ کاف

است.

ــرای  ــزار الزم ب ــن اب ــان، مهم تری ــت نکــردن اعتماد به نفــس خودم ــا تقوی ب
ــدرم  ــن از پ ــه م ــان ک ــم. همچن ــا نداده ای ــه آن ه ــان را ب ــت فرزندانم موفقی
الگوبــرداری کــرده بــودم و عــدم اعتمــاد بــه نفــس را از او یــاد گرفتــه بــودم. 
دقیقــاً مثــل او تــا زمانی کــه مطالعه نکردم و آگاه نشــدم شــدیداً می ترســیدم 
و ایــن نبــود اعتمادبه نفــس مثــل یــک ســد محکــم جلــو موفقیت هــای مــن 
را گرفتــه بــود. افــرادی کــه خودشــان اعتمــاد بــه نفــس ندارنــد، فرزندانشــان 

نیــز همیــن مشــکل را دارنــد. 
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ر مهم تریــن کاری کــه بــرای تقویــت اعتماد به نفــس فرزندانمان 
ــان  ــه اعتماد به نفــس خودم ــن اســت ک ــم ای ــد انجــام دهی بای
را تقویــت کنیــم. در ایــن حالــت فرزنــد مــا بــه راحتــی از مــا 
الگوبــرداری مــی کنــد بــدون اینکــه کار خاصــی انجــام دهیــم.

کار دیگــر بــرای تقویــت اعتماد به نفــس فرزندانمــان ایــن اســت کــه اجــازه 
ــوردن،  ــذا خ ــه غ ــان از جمل ــخصی خودش ــای ش ــان کاره ــم خودش دهی
پوشــیدن کفــش و ... را انجــام دهنــد، حتــی اگــر آنهــا را ناقص انجــام دهند. 
تنهــا کاری کــه مــا بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه فقط بــه عنــوان یک 
مربــی کنــار آنهــا باشــیم. اگــر همــه کارهــای شــخصی  فرزندانمــان  را مــا 
ــدون هیــچ  ــرادی کامــالً وابســته و ب برایشــان انجــام دهیــم، در آینــده اف

گونــه اعتمــاد بــه نفســی را بــه جامعــه تحمیــل کرده ایــم.

محافظه کار بودن بیش ازحد و ترس

ــه  ــر زمان ــه و ه ــن زمان ــک در ای ــی مهل ــای نگرش ــی از بیماری ه  یک
دیگــری محافظــه کار بــودن بیــش  ازحــد و تــرس اســت. زبــان افــراد منفــی 

ــم؟ « ــد چــکار کن ــن ماجــرای خــاص روی ده ــی ای ــن اســت » وقت ای

جیــم ران می گویــد: به هیچ عنــوان نترســید و دنبــال 
ــی باشــید.   ــال ماجراجوی امنیــت نباشــید. دنب
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بازمی گویــد: مهــم نیســت چقــدر زندگــی می کنــی بلکــه مهــم 
ــی  ــال زندگ ــج س ــی. پن ــی می کن ــه زندگ ــه چگون ــت ک ــن اس ای
ــا هیجــان و ماجراجویــی بهتــر از پنجــاه ســال زندگــی  همــراه ب
ــی. ــت باش ــال امنی ــط دنب ــینی و فق ــه بنش ــه یک گوش ــت ک اس

تــرس آفــت اصلــی اعتمادبه نفــس اســت. و تنهــا یــک راه بــرای کنتــرل آن 
وجــود دارد و آن روبــرو شــدن بــا تــرس اســت.

عدم الیق دانستن خودمان

اگــر همــه افــراد را در جایگاهــی باالتــر از خودمــان قــرار داده ایــم و فکر می کنیم 
آن هــا از مــا باهوش ترنــد، طبیعتــاً اعتمادبه نفــس پاییــن مــا را نشــان می دهــد. 
ــرای  ــی ب ــم حرف ــال می کنی ــون خی ــم، چ ــرکت نمی کنی ــا ش ــر در بحث ه اگ

گفتــن نداریــم. دلیلــش اعتمادبه نفــس پایین ماســت.

همیشه به دنبال تأیید نظر دیگران بودن

به عنوان مثــال قبــل از اینکــه یــک ســرمایه گذاری جدیــد انجــام دهیــد و 
یــا کار جدیــدی را شــروع کنیــد، نظــر همــه را جویــا می شــوید. می خواهیــد 
بدانیــد کــه نظــر آن هــا چیســت؟ و آن هــا در ایــن مــورد چــی فکــر می کننــد. 
دلیــل ایــن کار هــم ایــن اســت کــه شــما بــرای نظــر خودتــان ارزشــی قائــل 
ــما را  ــراد ش ــوید و اف ــب ش ــتباهی مرتک ــادا اش ــید مب ــتید و می ترس نیس
مســخره کننــد و بــه شــما بخندنــد. بــه همیــن خاطــر اول نظــر دیگــران را 

ــوید. ــا می ش جوی

 افــراد بــا اعتمادبه نفــس بــاال مســئولیت تمام کارهــای خــود را بــه عهــده 
ــر از خودشــان  ــه هیچکــس دیگــری غی ــد ک ــی می دانن ــد و به خوب می گیرن
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نمی توانــد وســیله رســتگاری آنهــار را فراهــم کنــد. آن هــا ضمــن احتــرام بــه 
دیگــران، خودشــان بــرای امــورات مهــم زندگی شــان تصمیــم می گیرنــد.

نبخشیدن خود

ایــن مســئله بــه ایــن خاطــر پیــش می آیــد کــه مــا احســاس بســیار بــد و 
ناخوشــایندی نســبت بــه خودمــان داریم. 

داشــتن اعتمادبه نفــس بــاال لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه مــا هیچ وقــت شکســت نمی خوریــم و یــا اینکــه 
ضعف هایمــان کامــاً از بیــن خواهــد رفــت. درواقــع 
را  خــود  ضعف هــای  مــا  اعتمادبه نفــس  تقویــت  بــا 
می پذیریــم و همچنیــن کامــاً بــاور می کنیــم کــه احتمــال 
ــدازه کافــی خــوب  ــا در برخــی زمینه هــا به ان ــه م دارد ک
ــان را  ــرایطی خودم ــر ش ــه و در ه ــی همیش ــیم. ول نباش

بی قیدوشــرط دوســت داریــم. 

زمانــی کــه شکســت می خوریــم و یــا چیــزی طبــق برنامــه پیش نمــی رود 
و مــا نمی توانیــم خودمــان را ببخشــیم، نشــانه اعتمادبه نفــس پاییــن ماســت.

رابطه اعتمادبه نفس و عزت نفس:

ــم  ــع می توانی ــد و درواق ــانی دارن ــادی همپوش ــد زی ــا ح ــم ت ــن دو باه ای
ــرد.  ــمه می گی ــاال سرچش ــس ب ــاال از عزت نف ــس ب ــه اعتمادبه نف ــم ک بگویی

عزت نفــس یعنــی اینکــه مــا بــرای خودمــان ارزش قائــل باشــیم و بــرای 
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تمامــی آدم هــای دیگــر هــم ارزش و احتــرام باالیــی قائــل باشــیم و همچنین 
ــرام  ــز احت ــان نی ــت خودم ــده و محیط زیس ــودات زن ــی موج ــرای تمام ب
ــد  ــته باش ــی داش ــس پایین ــخصی عزت نف ــر ش ــوالً اگ ــیم. معم ــل باش قائ

ــم دارد. ــی ه ــس پایین اعتمادبه نف

ــان را در  ــخصیت انس ــیع تری از ش ــترده تر و وس ــوم گس ــس مفه  عزت نف
ــه یــک درخــت و اعتمادبه نفــس را  برمی گیــرد. مــا می توانیــم عزت نفــس را ب
ــس  ــر عزت نف ــم. به عبارت دیگ ــبیه کنی ــای آن تش ــا میوه ه ــاخه های ی ــه ش ب
ــی  ــود دارد ول ــر انســان وج ــی از آن در ه ــط یک ــوم واحــدی اســت و فق مفه
اعتمادبه نفــس می توانــد در هــر شــخص چندتایــی باشــد. مثــالً یــک شــخص 
می توانــد در زبــان انگلیســی و رانندگــی و شــنا و... اعتمادبه نفــس داشــته باشــد.

نشانه های عدم عزت نفس یا عزت نفس پایین

چنــدی پیــش در دانشــگاه روانشناســی تهــران در یــک دوره آموزشــی بلنــد 
مــدت شــرکت کــرده بــودم؛ یــک روز یکــی از دوســتانم را هــم بــه آنجــا دعــوت 
کــردم. چنــد روز قبــل از دوره، بــه برگزارکننــدگان دوره زنــگ زدم و بــا آن هــا 
هماهنگــی کــردم کــه ایــن جلســه )پنجشــنبه و جمعــه( من یــک مهمــان دارم 
تــا بــرای پذیرایــی او اقدامــات الزم صــورت بگیــرد. چنــد بــار هــم که با دوســتم 
صحبــت کــردم گفــت کــه حتمــاً پنجشــنبه و جمعــه خواهــد آمــد. متأســفانه 
روز پنجشــنبه کــه جلســه اول بــود و قــرار بــود ســاعت 9 در آدرســی کــه بــه 
او داده بــودم حاضــر شــود. نیامــد؛ و وقتــی زنــگ زدم جــواب نمــی داد تــا اینکــه 
همــان روز ســاعت 5 بعدازظهــر خــودش زنــگ زد و گفــت کــه مشــکلی برایــم 

پیش آمــده بــود ولــی فــردا حتمــاً ســر ســاعت 9 آنجــا خواهــم بــود.

ــا مــن بودنــد  از طرفــی مــن هــم بــه تعــدادی از دوســتانم کــه در دوره ب
ــه  ــژه دارم ک ــان وی ــک مهم ــه ی ــنبه و جمع ــه پنجش ــودم ک ــالع داده ب اط
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حــدود 10 ســال خــارج از ایــران زندگــی کــرده و شــما می توانیــد از تجربیــات 
او اســتفاده کنیــد. متأســفانه روز جمعــه بــاز بدقولی کــرد و حتی جــواب تماس 

مــرا هــم نــداد.

 روز بعــد وقتــی از او ســؤال کــردم : چــرا نیامــدی حتی یــک معذرت خواهی 
ــوت  ــرای دع ــن ب ــم م ــه او گفت ــه ب ــی ک ــرد و موقع ــم نک خشــک وخالی ه
کارهــای زیــادی انجــام دادم و کلــی هماهنگــی کــردم چــرا نیامــدی؟ خیلــی 
جــواب ســرباالیی داد و وقتــی گفتــم: کــه دوســتانم هــم منتظــر بودنــد تــا 
تــو را ببیننــد. خیلــی گســتاخانه جــواب داد کــه دوســتانت را فرامــوش کــن. 
ــرد. عزت نفــس  ــج می ب ــود عزت نفــس رن شــخص موردنظــر شــدیداً از کمب
یعنــی اینکــه بــرای وقــت و شــخصیت خــود و هــر انســان دیگــری احتــرام و 

ارزش قائــل باشــیم.

ــدیم  ــب ش ــتباهی مرتک ــی اش ــه وقت ــی اینک ــس یعن  عزت نف
و یــا اینکــه ناخواســته کســی را رنجاندیــم فــوری و بــدون هیــچ 

ــم. ــی کنی ــل معذرت خواه ــرف مقاب ــه از ط ــه ای محترمان مقدم

مقایسه کردن خود با دیگران
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یکــی از دوســتان ســابقم به محــض اینکــه بــا مــن مالقــات می کــرد، بعــد جاد

ــا و  ــورد دارایی ه ــث در م ــه بح ــروع ب ــریعاً ش ــی س ــالم و  احوال پرس از س
ــت  ــالً می گف ــرد. مث ــن می ک ــا م ــا ب ــه آن ه ــود و مقایس ــای خ موفقیت ه
ــم، ســریع  ــه او می گفت ــغ را ب ــن مبل ــی م ــدر اســت؟ و وقت ــو چق ــوق ت حق
بــا حقــوق خــودش مقایســه می کــرد و توضیــح مــی داد. بعضــی مواقــع کــه 
متوجــه می شــد کــه شــرایط مــن بهتــر اســت، ناراحــت می شــد و خــودش 

ــد. ــوار می کوبی ــه در  و دی را ب

 ایــن یکــی دیگــر از نشــانه های آشــکار عزت نفــس پاییــن اســت کــه دائمــاً 
خودمــان را بــا دیگــران مقایســه می کنیــم. مــا بایــد همیشــه خودمــان را بــا 
گذشــته خودمــان مقایســه کنیم تــا بتوانیــم میزان پیشــرفتمان را بســنجیم، 

نــه بــا دیگــران کــه نتیجــه ای جــز ناراحتــی و ناکامی نــدارد.

خطرناک ترین نشانه عزت نفس پایین

ــردم.  ــات ک ــر از دوســتان قدیمــی خــود را مالق ــش یکــی دیگ ــی پی مدت
مدت هــا بــود او را ندیــده بــودم. ایــن شــخص ازنظر مالــی از وضعیت مناســبی 
برخــوردار بــود و خانــواده خوبــی هــم داشــت. ولــی از صحبت هایــش معلــوم 
ــت  ــی از وضعی ــاکی اســت. وقت ــرایط ش ــه ی ش ــز و هم ــه از همه چی ــود ک ب
کســب وکارش ســؤال کــردم. گفــت: » بــازار خیلــی کســاده و مشــتری نیســت 
آخــر ایــن چــه وضعیــه؟ « وقتــی در مــورد بچه هایــش ســؤال کــردم. جــواب 
داد: » بچــه هــا هــم فقــط اذیــت می کنــن، بایــد شــب و روز مثــل االغ کارکنی 
و بــدی این هــا بخورنــد عجــب اشــتباهی کــردم کــه ازدواج کــردم، کاشــکی 
ازدواج  نکــرده بــودم.« ایــن شــخص در عــرض نیــم ســاعت کامــالً حــال مــن 
ــودم اآلن نوبــت مــن  ــا حــدی منتظــر  ب ــاور کنیــد ت را هــم خــراب کــرد. ب



۴۹

س 
نف

به 
اد

تم
اع

ه 
ی ب

یاب
ست

 د
ای

بر
ی 

رد
رب

 کا
ی و

لم
ی ع

نما
اه

ر

هــم برســد و بگویــد: امــان از دســت دوســت های نامــرد آخــر تــو هــم شــدی 
دوســت؟ و مطمئنــاً اگــر بحــث دوســتان را بــاز می کردیــم بایــد خــودم را هــم 
آمــاده می کــردم. بعــد از او پرســیدم چــرا این قــدر شــاکی هســتی ســعی کــن 
قــدر ایــن لحظــات را بدانــی و از زندگــی ات لــذت ببــری. بــرو خــدا را شــکر 
کــن کــه ســالم هســتی و یــک خانــواده ســالم داری. جوابــم را این جــوری داد:

» جســم ســالم دیگــه چیــه؟ اون را هــم نداشــته باشــیم.« و این یــک جواب 
کامــالً  ابلهانــه بــود. چــون همــه مــا اگــر یک بــار بیمــار شــده باشــیم و یــا 
بــا یــک مشــکل ســالمتی روبــرو شــده باشــیم. قــدر جســم ســالم خــود را 

به خوبــی می دانیــم.

ــد  ــاد می کن ــز انتق ــس و همه چی ــه از همه ک ــخصی ک  ش
عزت نفــس پایینــی دارد. شــخصی کــه اشــتباهات خــود 
ــر  ــرایط را مقص ــران و ش ــه دیگ ــرد و همیش را نمی پذی

می دانــد عزت نفــس پایینــی دارد.

هنــر مــا ایــن اســت کــه تــالش کنیــم کــه افــراد و شــرایط را همان طــوری 
کــه هســتند، بپذیریــم و بــرای بهبــود شــرایط زندگــی خــود کارهــای الزم را 

ــام دهیم. انج

شخصی که از پیشرفت دوستان و اطرافیان خود  ناراحت می شود

ــخنران و  ــه س ــع ب ــم راج ــی از همکارهای ــا یک ــی ب ــش وقت ــال پی دو س
نویســنده شــدن خــودم صحبــت کــردم. این طــوری بحــث را شــروع کــردم 
کــه از ایــن شــرایط کارمنــدی و حقــوق چندرغاز خســته شــده ام و می خواهم 
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کســب وکاری را بــرای خــودم راه انــدازی کنــم. به محــض اینکــه متوجــه شــد، 
مــن تصمیــم خــودم را گرفتــه ام و بــا هیجــان و انــرژی از اهدافــم صحبــت 
می کنــم. شــروع بــه دادن فــاز منفــی کــرد و جمالتــی از ایــن قبیــل کــه » 
مــا راه دیگــه ای نداریــم و بایــد بــرای همیشــه همین جــا بمونیــم « و   » ایــن 
ــرژی مــن را از  ــاور کنیــد در یک لحظــه تمــام انگیــزه و ان ــو نیــس!« ب کار ت

بیــن بــرد؛ و بــرای چنــد لحظــه کامــالً مأیــوس شــدم.

ــدارد؛ و مــن  ــه رشــد دیگــران ن شــخص باعــزت نفــس پاییــن تمایلــی ب
فهمیــدم کــه چــون آن شــخص عزت نفســش پاییــن اســت، طبیعتــاً 
نمی توانــد مشــاور خوبــی هــم باشــد؛ و ایــن آخریــن بــاری بــود کــه بــا او در 

ــن مــورد صحبــت کــردم. ای

 ازآنجایی کــه خــودم کامــالً آگاه بــودم و بــه اهــداف خــودم ایمــان داشــتم. 
و چــون بــا مطالعــه و تحقیــق زیــاد راه خــودم را انتخــاب کــرده بــودم، بــه 
ــودم را  ــزرگ راه خ ــدای ب ــف خ ــه لط ــردم و ب ــی نک ــش توجه حرف های
پرقــدرت ادامــه دادم؛ چــون بــا تمــام وجــود بــه کارم ایمــان داشــتم. نــگارش 
ــن راه درســت را انتخــاب  ــه م ــن اســت ک ــر ای ــی ب ــم گواه ــاب ه ــن کت ای

ــم. ــه می ده ــر ادام ــم پرقدرت ت ــرروز ه ــرده ام و ه ک

اولین قدم در ایجاد و باال بردن اعتمادبه نفس این است که: 

بــه خــود و اهدافمــان ایمــان داشــته باشــیم.آگاه بــودن 
و ایمــان داشــتن بــه اهدافمــان می توانــد بــه مــا کمــک 
ــام  ــم و تم ــت بداری ــتر دوس ــان را بیش ــه خودم ــد ک کن

تــاش خــود را بــرای بهتــر کــردن خــود انجــام دهیــم.

وقتی کــه بــه اهمیــت بــاالی اعتمادبه نفــس پــی بردیــم و متوجــه شــدیم 
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ــراد  ــام اف ــت و تم ــس اس ــا اعتمادبه نف ــام موفقیت ه ــاز تم ــه پیش نی ک
ــد،  ــوردار بوده ان ــی برخ ــس باالی ــه ای از اعتمادبه نف ــر جامع ــق در ه موف

ــد. ــت آن می رس ــه تقوی ــت ب نوب

ــم  ــت اعتمادبه نفــس می توانی ــرای تقوی ــه ب ــای مهمــی ک یکــی از کاره
ــه  ــود ب ــی خ ــورات کوچــک را در زندگ ــه ام ــن اســت ک ــم ای ــام دهی انج

ــم.  تعویــق نیندازی

ــمه  ــود سرچش ــورد خ ــوب در م ــاس خ ــتن احس ــس از داش اعتمادبه نف
می گیــرد؛ و یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای اینکــه در مــورد خودمــان احســاس 
خوبــی داشــته باشــیم ایــن اســت کــه در پایــان روز ببینیــم که نهایــت تالش 
خودمــان را کرده ایــم و بهتریــن روز ممکــن را پشــت ســر گذاشــته ایم. مثــاًل 
اگــر قــرار بــود تلفــن مهمــی بــه کســی زده باشــیم ایــن کار را کرده باشــیم؛ و 
یــا اگــر قــرار بــود بــه کســی نامــه ای بنویســیم آن را بــه بهتریــن شــکل خود 
نوشــته باشــیم؛  بــا انجــام همــه آن کارهــا در آخــر، احســاس خوبــی در مورد 

خودمــان خواهیــم داشــت.

وقتــی در پایــان هــرروز می بینیــم کــه ایــن کارهــای کوچــک را به خوبــی 
ــه  ــد ک ــاد می شــود؛ و بع ــا خودبه خــود زی ــم، اعتمادبه نفــس م انجــام داده ای
متوجــه شــدیم کــه توانســته ایم روزی بــه ایــن خوبــی داشــته باشــیم، بــاور 
مــی کنیــم کــه می توانیــم روز دیگــری هــم بــه ایــن خوبــی داشــته باشــیم 
و ایــن روزهــا تبدیــل بــه هفته هــا و هفته هــا تبدیــل بــه ماه هــا و در آخــر، 

ماه هــا نیــز بــه یــک ســال عالــی و پربــار تبدیــل خواهنــد شــد.
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غفلت نکردن، جادوی دستیابی به اعتمادبه نفس

ــی  ــردن ناش ــکاری نک ــردن و اهمال ــت نک ــی از غفل ــس واقع  اعتمادبه نف
ــت  ــه غفل ــاده روزان ــای س ــام کاره ــا از انج ــر م ــاده اگ ــور س ــود. به ط می ش
ــم  ــه می دان ــن ک ــالً م ــود. مث ــاخته می ش ــا س ــس م ــم، اعتمادبه نف نکنی
می خواهــم ســالم باشــم. پــس غفلــت نمــی کنــم؛ از مــواد غذایــی باکیفیــت 
ــداری  ــرروز مق ــک ســیب می خــورم؛ ه ــح ی ــرروز صب ــم؛ ه اســتفاده می کن
ــا را انجــام  ــن کاره ــه تمــام ای ــی ک ــان روز وقت ــم و در پای ــاده روی می کن پی
دادم، اعتمادبه نفســم افزایــش می یابــد و ایــن اعتمادبه نفــس ســالمتی 

ــد. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــن را تح ــده و روح و روان م آین

 همــه مــا وقتــی آخــر روز بــا لیســتی از کارهــای ناتمــام روبــرو می شــویم 
ــاهد  ــه ش ــم؛ و درنتیج ــه کرده ای ــد از آن را تجرب ــایند بع ــاس ناخوش احس

ــود. ــم ب ــان خواهی ــن خودم ــس پایی اعتمادبه نف

آیا اعتمادبه نفس فوری تقویت می شود؟

متأســفانه ایــن روزهــا مــا بــا تبلیغات خیلــی دروغین و بی اساســی از ســوی 
برخــی از افــراد مواجــه می شــویم. از قبیــل »  افزایــش اعتمادبه نفــس در 
ســه ســوت « و » افزایــش فــوری اعتمادبه نفــس « یــا » آسانســور 

اعتمادبه نفــس « و جمالتــی از ایــن قبیــل...

ازآنجایی کــه خــودم در ایــن حــوزه کار می کنــم و مطالعــات زیــادی را در ایــن 
زمینــه انجــام داده ام و بــا افــراد زیــادی در ایــن مــورد مصاحبــه کــرده ام بــا دیدن 
ایــن آگهــی هــا خنــده ام می گیــرد. مطمئــن هســتم کــه اگــر شــرکت کنندگان 
در ایــن قبیــل کارگاه هــا و آموزش هــا را پیــدا کنیــد و بــا آن هــا مصاحبــه کنیــد 

می بینیــد کــه هیچ کــدام از آن هــا از نتایــج ایــن آموزش هــا راضــی نیســتند.
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فاجعه نابود کردن اعتمادبه نفس بچه هفت ساله

ــی از  ــزل یک ــه من ــب ب ــد ش ــرار ش ــودم. ق ــران ب ــه ته ــش ک ــدی پی چن
ــود  ــار ب ــروم کــه آنجــا ســکونت داشــتند. ازآنجایی کــه اولیــن ب دوســتانم ب
ــا دو بچــه داشــتند یکــی یک ســاله و  ــم وآنه ــا می رفت ــزل آن ه ــه من ــه ب ک
ــک اســباب فروشــی رفتــم و  ــه ی ــه همیــن خاطــر ب دیگــری هفت ســاله. ب
دو تــا اســباب بازی متناســب بــا ســن بچه هــا را برایشــان خریــداری نمــودم. 

ــا اســباب بازی بچــه هفت ســاله کــه  شــب کــه بــه خانــه آن هــا رفتیــم. ب
مــن به عنــوان کادو برایــش تهیــه کــرده بودم،شــروع بــه بــازی کردیــم. آن هــا 
یــک مهمــان دیگــر هــم داشــتند کــه حــدود 27 ســال ســن داشــت و او هــم 
بــا مــا شــروع بــه بــازی کــرد. یــک بــازی چهارنفــره شــد. مــن، پــدر بچــه 
هفت ســاله، بچــه هفت ســاله و مهمــان آن هــا، شــروع بــه بــازی کردیــم کــه 

یــک بــازی مخصــوص بچــه هــا بــرای تمرکــز بــود. 

ــوند و  ــده ش ــه برن ــم ک ــا کاری می کن ــا بچه ه ــازی ب ــه در ب ــن همیش م
طــوری رفتــار می کنــم کــه اصــالً متوجــه نشــوند کــه مــن عمــداً دارم بــه 
آن هــا می بــازم. بــا ایــن کار کمــک می کنــم کــه بچه هــا خوشــحال شــوند و 
اعتمادبه نفسشــان تقویــت شــود. مهمــان 27 ســاله آن هــا کــه داشــت بــا مــا 
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بــازی می کــرد بــازی را خیلــی جــدی گرفتــه بــود و مرتــب می بــرد! علیرغــم 
اینکــه مــا غیرمســتقیم بــه او گفتیــم آقــا خواهشــاً کوتــاه بیــا و یک جــوری 
ــی  ــد. ول ــا بچــه کوچــک اعتمادبه نفســش را از دســت نده ــاز ت ــازی را بب ب
شــخص اصــالً متوجــه نبــود و در عــرض نیــم ســاعت اعتمادبه نفــس بچــه 
ــازی را متوقــف  ــا جایی کــه مــا مجبــور شــدیم ب ــه کــرد ت هفــت ســاله را ل

! ! کنیم!

چرا نمره هشتاد یا نود نگرفتی!!!!

مــن خــودم در دوران ابتدایــی از تمــام همکالســی هایم ســریع تر می دویــدم 
و ســرعت دویدنــم باورنکردنــی بــود. امــا پــدرم همیشــه می گفــت دوندگــی 
چیــزی نیســت، درس هایــت را خــوب بخــوان. بارهــا نمــره 19/5 می گرفتــم 
ولــی مــورد ســرزنش قــرار می گرفتــم کــه چــرا بیســت نگرفتــه ام و بــا ایــن 

کار اعتمادبه نفــس مــن واقعــاً نابودشــده بــود.

 در روســتای مــا یــک مــورد خیلــی جالــب و خنــده داری اتفــاق داد. یکــی 
از همکالســی های مــن بــا خوشــحالی بــه مــادرش گفتــه بــود: » مــادر جــان 
یــک خبــر خــوب بــرات دارم، مــن امــروز نمــره بیســت گرفتــه ام.« مــادرش بــا 
شــنیدن ایــن خبــر حســابی بــا او دعــوا کــرده بــود و حتــی او را بــه خانــه راه 
نــداده بــود و گفتــه بــود کــه بیســت خیلــی کــم اســت و حداقــل بایــد نمــره 

هشــتاد یــا نــود می گرفتــی.

حــاال بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آیــا اعتمادبه نفــس مــا کــه در طــی ســالیان 
ســال بــه صــورت تدریجــی کم شــده و حتــی نابودشــده، آیــا یــک روزه و یا در 
عــرض چنــد روز راحــت تقویــت می شــود؟ مســلماً جــواب خیــر اســت؛ امــا 

خبــر خــوب ایــن اســت کــه:



۵۵

س 
نف

به 
اد

تم
اع

ه 
ی ب

یاب
ست

 د
ای

بر
ی 

رد
رب

 کا
ی و

لم
ی ع

نما
اه

ر

 بــا صبــر و حوصلــه ودر زمــان دو الــی ســه مــاه اگــر تمرینــات 
مربوطــه را انجــام دهیــم می توانیــم گام بــه گام اعتمادبه نفــس خود 
را افزایــش دهیــم. البتــه بایــد بعــدازآن هــم مرتــب روی خودمــان 

کارکنیــم و بیشــتر و بیشــتر آن را تقویــت کنیــم. 

خــودم بــا این همــه مشــکالت و ســرزنش هایی کــه از خانــواده و اطرافیانــم 
داشــتم امــا بــاز توانســتم کــه دوبــاره اعتمادبه نفســم را بــه دســت بیــاورم تــا 
جایی کــه اآلن به راحتــی می توانــم در حضــور صدهــا نفــر ســخنرانی کنــم. در 
حــال حاضــر پیــش دوســتان و آشــنایانم بــه یــک شــخص بــا اعتمادبه نفــس 

باال مشــهور شــده ام.

در ادامــه تمــام راهکارهــا و دســتورالعمل های الزم بــرای اعتمادبه نفــس بــه 
شــما داده می شــود. مــن خــودم بــا اینکه شــخصی بــودم کــه در خردســالی و 
حتــی در دوران دانشــجویی هــم اعتمادبه نفــس فوق العــاده پایینــی داشــتم، 
ــه گام اعتمادبه نفــس  ــا یــک ســری تکنیک هــای ســاده توانســتم گام ب امــا ب
ــاال ببــرم و مهارت هــای زیــادی را یــاد بگیــرم و در مســیر رشــد  خــودم را ب
ــا مطالعــه ایــن کتــاب  ــه شــما قــول می دهــم ب و پیشــرفت قــرار بگیــرم. ب
ــی  ــا اعتمادبه نفس ــخصی آگاه و ب ــه ش ــاده آن ب ــات س ــه تمرین ــل ب و عم
واقعــی تبدیــل مــی شــوید کــه از ایــن بــه بعــد هیــچ کاری را نیمه تمــام رهــا 
نمی کنیــد. خجالتــی بــودن را بــرای همیشــه کنــار مــی گذاریــد و می توانیــد 

در هــر جمعــی نظــرات خــود را به خوبــی بیــان کنیــد.  

ــخص  ــا ش ــد، ب ــش دهی ــود را افزای ــد خ ــد درآم ــی توانی ــن م همچنی
موردنظــر و دلخــواه خودتــان ازدواج کنیــد و ده هــا مزیــت دیگــر کــه در 

ــه آن هــا خواهیــم پرداخــت. ادامــه ب
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داشتن اعتمادبه نفس چه مزایایی دارد؟

وقتی خود و توانایی های مان را باور  کنیم:

اهدافی بزرگ تر را برای خودمان تعیین خواهیم کرد.	 

ــرای 	  ــان را ب ــت و خودم ــم گرف ــر را در نظرخواهی ــای مهم ت  برنامه ه
دســتیابی بــه خواســته های واقعــاً ارزشــمند متعهــد خواهیــم کــرد کــه در 

لحظــه حــال فقــط رؤیــای آن را در ســرداریم.

ــود 	  ــران را بهب ــود و دیگ ــی خ ــت زندگ ــاال وضعی ــس ب ــا اعتمادبه نف ب
خواهیــم بخشــید و بــا ایــن کارهــا زندگــی خودمــان را بــه شــیوه دلخــواه 

خودمــان خلــق خواهیــم کــرد.

بــا اعتمادبه نفــس بــاال، کنتــرل کاملــی بــر زندگــی خودمــان خواهیــم 	 
داشــت و از پــس هــر مشــکل و چالشــی بــر خواهیــم آمــد.

ــر و 	  ــر، گرامی ت ــانی توانات ــران انس ــر دیگ ــاال ازنظ ــس ب ــا اعتمادبه نف ب
ــه  ــی ک ــه هــر جای ــن صــورت ب ــه نظــر می رســیم؛ و در ای ــر ب تأثیرگذارت
می رویــم انســانی شــادتر، دوست داشــتنی تر و پذیرفتنی تــر خواهیــم 

بــود.

ــر دیگــران ســخنان 	  اگــر اعتمادبه نفــس باالیــی داشــته باشــیم در براب
خــود را قاطــع وشــفاف بــه زبــان می آوریــم و تحســین و احتــرام همــگان را 
ــد. ــذت می برن ــا ل ــا م ــودن ب ــت دیگــران از ب ــن حال ــم؛ و در ای برمی انگیزی

ازنظــر شــغلی در جایــگاه معتبرتــری قــرار می گیریــم و دیگــران 	 
به راحتــی فرصت هایــی را در اختیــار مــا می گذارنــد کــه حتــی در 

تصورمــان هــم نمی گنجــد.
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بــا اعتمادبه نفــس بیشــتر، می توانیــم بــه شــیوه ای مؤثرتــر به مشــکالت 	 
و ســختی های گریزناپذیــری کــه در زندگــی روزمــره مــا پیــش می آینــد 

ــه کنیم. مقابل

 بــا اعتمادبه نفــس بیشــتر، همــواره بــه راه حل هــا می اندیشــیم و 	 
می دانیــم کــه چگونــه می توانیــم از هــر موقعیــت دشــوار بــه نفــع خــود و 

دیگــران اســتفاده کنیــم.

بــا اعتمادبه نفــس بــاال بــه مشــکالت و دشــواری ها می خندیــم. 	 
ــاس آور و  ــان ها ی ــیاری از انس ــرای بس ــه ب ــواری هایی ک ــکالت و دش مش

کمرشــکن هســتند.

و 	  بدقلــق  انســان های  بــا  برخــورد  باالتــر در  اعتمادبه نفــس  بــا 
ــا  ــت. ب ــم داش ــری خواهی ــرد مؤثرت ــوار، عملک ــی دش ــای خیل موقعیت ه
ــه  ــراد ب ــا اف ــم ب ــر می توانی ــم و راحت ت ــره می کنی ــر مذاک ــران بهت دیگ

ــیم. ــق برس تواف

ــه 	  ــم، و وقتــی توانایی هــای خــود را ب ــی داری وقتــی اعتمادبه نفــس عال
معنــای واقعــی بــاور می کنیــم، هیــچ غیرممکنــی بــرای مــا معنــی نــدارد 
و مهم تــر از همــه نســبت بــه خودمــان احســاس عالــی خواهیــم داشــت. 
احســاس می کنیــم خوشــحال تر هســتیم و انگیــزه و انــرژی کافــی داریم تا 
گام هــای الزم بــرای دســت یابی بــه اهدافمــان را برداریــم. و بــاور می کنیــم 

کــه می توانیــم زندگــی دلخــواه خودمــان را خلــق کنیــم.

آیــا آرزوی هــر انســانی نیســت کــه بــه تمامــی ایــن مــوارد مهــم و اساســی 
ــت یابد؟ دس
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اقدامک هــا: انجــام دادن ایــن اقدامک هــا باعــث می شــود تــا راحت تــر 
بتوانیــد اعتمادبه نفــس خــود را تقویــت کنید و باورهــای قدرتمنــدی را در این 

رابطــه بــرای خــود ایجــاد کنید.

و  بگذاریــد  وقــت  دقیقــه  پنــج  لطفــاً   :۱ اقدامــک 
در آشــنایان و نزدیــکان و خانــواده خــود دو نفــر بــا 
اعتمادبه نفــس پاییــن را پیــدا کنیــد و بنویســید. بــه آن 
فکــر کنیــد کــه چــه فرصت هایــی را ازدســت داده اند و 

ــد؟ ــی دارن ــوع زندگ ــه ن اآلن چ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

اقدامــک ۲: پنــج دقیقــه دیگــر وقــت بگذاریــد و فکــر 
کنیــد و در آشــنایان و نزدیــکان و خانــواده خــود دو نفــر 
بــا اعتمادبه نفــس بــاال را پیــدا کنیــد و بنویســید. بــه آن 
فکــر کنیــد کــه چــه فرصت هایــی توانســته اند بــه دســت 

بیاورنــد و اآلن چــه نــوع زندگــی دارنــد؟
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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اقدامــک ۳: پنــج دقیقــه بــه زندگــی خودتان فکــر کنید و 
ببینیــد کــه نداشــتن اعتمادبه نفــس چــه صدماتــی را بــه 
شــما وارد کرده اســت؟)مثاً اســتخدام نشــدن، از دست 
ــای  ــرای ازدواج، فرصت ه ــود ب ــواه خ ــخص دلخ دادن ش
ــاد نگرفتــن یــک مهــارت خــاص، رهــا کــردن  شــغلی و ی

نیمــه کاره یــک کاری کــه شــروع کــرده بودیــد و...(
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

 برای من دیر شده که اعتمادبه نفس خودم را باال ببرم؟

افــراد زیــادی عــادت دارنــد کــه مثــل یــک شــخص بــا اعتمادبه نفــس پاییــن 
رفتــار کننــد و حــاالت بــدن، حــرکات بــدن، ژســت های بــدن، راه رفتــن، حــرف 
ــا عــدم  ــن ی ــا اعتمادبه نفــس پایی ــک شــخص ب ــه از ی ــالً برگرفت زدنشــان کام

ــس اســت. اعتمادبه نف

ــرای مــن دیــر شــده اســت؛ مــن ســالیان ســال   ایــن افــراد می گوینــد ب
اســت کــه بــا اعتمادبه نفــس پاییــن زندگــی می کنــم و دیگــر نمی توانــم آن 
را تقویــت کنــم. درحالی کــه ایــن نگــرش درســت نیســت. یکــی از کارهــای 
ــل  ــال دالی ــالً دنب ــه اص ــت ک ــن اس ــس ای ــت اعتمادبه نف ــرای تقوی ــم ب مه
عــدم اعتمادبه نفــس خودمــان نباشــیم چــون اصــالً مهــم نیســت کــه چــه 
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ــه: ــم ک ــد بدانی ــه بای ــد، بلک ــا گرفته ان ــی اعتمادبه نفــس را از م چیزهای

 بــدون داشــتن اعتمادبه نفــس اصــاً نمی توانیــم موفــق 
شــویم و بــه نتایــج مهمــی در زندگــی خــود دســت پیــدا 
کنیــم؛  ایــن هنــر ماســت کــه هــر کســی و در هــر نقطه ای 
از جهــان باشــیم، نهایــت تــاش خــود را بــرای تقویــت  آن 

ــام دهیم. انج

ــادی  ــای زی ــم چیزه ــر کردی ــم ذک ــالً ه ــه قب ــوری ک همان ط
ــن  ــی از مهم تری ــد و یک ــر می گذارن ــا تأثی ــس م ــر اعتمادبه نف ب
آن هــا ایــن اســت کــه شــخصی هدفمنــد باشــیم و بــرای خودمــان 
ــف و  ــی تعری ــه به خوب ــی ک ــیم. هدف ــرده باش ــن ک ــی تعیی اهداف
ــس  ــادی اعتمادبه نف ــد زی ــا ح ــود ت ــد خودبه خ ــده باش طراحی ش
ــد  ــذاری نکرده ای ــان هدف گ ــرای خودت ــر ب ــرد. اگ ــاال می ب ــا را ب م
ــاد مــی گیریــد کــه هــدف دقیقــاً چیســت و  در فصــل بعــدی ی

ــد. ــش ده ــا را افزای ــس م ــد اعتمادبه نف ــه می توان چگون



فصل دوم
تاثیر اهداف در افزایش اعتماد به نفس

جیم ران:
 هدف هایتــان را کوچــک انتخــاب نکنیــد. اگــر بــه هدف هــای بــزرگ 

احســاس نیــاز نکنیــد، انســان بزرگی نخواهید شــد.
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هدف چیست؟

حــدود دو ســال پیــش مــن هــدف خاصــی در زندگیــم نداشــتم، صبح هــا 
ــار می خــوردم، کمــی  ــه  برمی گشــتم، نه ــه خان ــر ب ــم و ظه ســرکار می رفت
ــتانم را  ــر از دوس ــد نف ــم؛ چن ــرون می رفت ــداً بی ــردم. بع ــتراحت می ک اس

ــتم. ــه بر می گش ــه خان ــدداً ب ــردم و مج ــات می ک مالق

ــاورم می شــود کــه خــودم  ــگاه می کنــم به ســختی ب اآلن کــه بــه گذشــته ن
باشــم. نمی دانــم ایــن چــه نــوع زندگــی بــود کــه مــن داشــتم. واقعــاً هــم 
ــه در  ــم ک ــم بگوی ــردم؛ و می توان ــی می ک ــته زندگ ــودم. درگذش ــی نب راض
ــر  ــه ه ــودم ک ــق ســرگردانی ب ــل قای ــودم. مث ــی خــود غرق شــده ب روزمرگ
بــادی مــن را جابجــا می کــرد. تصمیــم بــه یــک کاری می گرفتــم کمــی آن را 
ادامــه مــی دادم و بعــد آن را رهــا می کــردم و کار بعــدی را شــروع می کــردم.

ــادی را مــی بینــم کــه از وضعیــت زندگــی خودشــان  ایــن روزهــا افــراد زی
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راضــی نیســتند و واقعــا نمــی داننــد کــه دارنــد چــکار مــی کننــد؛ همیشــه 
بــی انگیــزه هســتند و نمــی داننــد کــه روزشــان را چگونــه ســپری کننــد. 
دلیلــش ایــن اســت کــه آنهــا اهــداف مشــخص و واضحــی در زندگــی  خــود 

ندارنــد کــه بــه ســمت شــان حرکــت کننــد.

 شــخصی کــه در زندگــی هدفــی دارد، چیــزی بــرای دنبــال کــردن دارد و این 
بــه زندگــی اش معنــی می دهــد. اهــداف بایــد این قــدر قــوی باشــند کــه بــه 
یــک وســواس دائمــی بــرای مــا تبدیــل شــوند؛ و بایــد چیــزی باشــند کــه ما 
را آن قــدر قــوی بــه ســمت آینــده بکشــند کــه از توجــه مــان بــه اطــراف و 

کارهــای کــم ارزش جلوگیــری کنند. 

جیــم ران می گویــد:  اگــر شــما در زندگــی اهــداف 
قدرتمنــدی داشــته باشــید آن هــا شــما را بــه ســمت خود 
ــا  ــما را ب ــند ش ــر باش ــدازه قدرتمندت ــند و هران می کش

ــند. ــود می کش ــمت خ ــه س ــتری ب ــروی بیش نی

هدفمند بودن حالل مشکالت و اکسیر اعتمادبه نفس باال

داشــتن هــدف یــک مزیــت بــزرگ دیگــر هــم دارد و آن ایــن اســت کــه باعث 
می شــود کــه از پــس هــر مشــکلی برآییــم و از هــر چالشــی به خوبــی عبــور 
کنیــم. اگــر مــا اهــداف قدرتمنــدی بــرای آینــده خودمــان نداشــته باشــیم 
ــی  ــوب هدف ــدف خ ــویم. ه ــده می ش ــد بلعی ــای ب ــط روزه ــی توس به راحت
اســت کــه قلــب و روح مــا را بــه هیجــان بیــاورد و قــدرت تخیــل مــا را بــه 
کار انــدازد. حــاال می توانیــد تصــور کنیــد کــه بــا داشــتن اهــداف قدرتمنــد 

ــود. ــاد می ش ــا زی ــس م ــدر اعتمادبه نف چق
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حــدود چنــد مــاه پیــش یکــی از آشــنایان خــودم را مالقــات کــردم. وقتــی 
ــود اعتمادبه نفــس در  ــه تمــام نشــانه های کمب ــدم متوجــه شــدم ک او را دی
او نمایــان اســت ازجملــه اینکــه نگاهــش رو بــه پاییــن بــود و تماس چشــمی 
خیلــی ضعیفــی داشــت. تــن صدایش یکنواخــت بود و پوشــش او هــم تعریف 
ــه در  ــردم ک ــؤال ک ــردم. از او س ــت ک ــا او صحب ــی ب ــی نداشــت. وقت چندان
ــی ام  ــی در زندگ ــچ هدف ــش هی ــت واقعیت ــی داری؟ گف ــه هدف ــی چ زندگ

نــدارم. بــا همیــن جــواب ســاده بــه کســالت و افســردگی او پــی بــردم.

وقتــی هدفــی مهــم و ارزشــمند را بــرای زندگی مــان تعییــن می کنیــم، همــه 
قانون هــای ذهنــی و قانون هــای کائنــات بــه نفــع مــا فعــال خواهنــد شــد. 

ــتن  ــا داش ــد. ب ــت می ده ــا جه ــی م ــه زندگ ــداف ب ــن اه تعیی
اهــداف درســت، مثــل قایــق موتــوری پرســرعتی خواهیــم بــود 
ــم.  ــدا می کنی ــان آب پی ــواج خروش ــان ام ــود را در می ــه راه خ ک

اهــداف باعــث می شــوند کــه کامــالً متمرکــز شــویم. وقتــی مــا هدفــی  داریم 
ــم.  ــت کنی ــمت آن حرک ــه س ــه ب ــم ک ــدی داری ــز قدرتمن ــع یک چی درواق
ــا  ــه اهــداف مــا تبدیــل شــوند؛ و مــا می توانیــم ب رؤیاهــای مــا می تواننــد ب
برنامه ریــزی درســت در جهــت دســتیابی بــه آن هــا حرکــت کــرده و آنهــا را 

بــه دســت بیاوریــم.
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ــرای خودمــان اهدافــی را در  ــد در تمــام زمینه هــای زندگــی ب ــا بای همــه م
نظــر بگیریــم و تــالش کنیــم بــه آن هــا دســت یابیــم. اهــداف در 6 زمینــه 

زندگــی بــه شــرح ذیــل هســتند:

اهــداف معنــوی: در پنــج ســال آینــده می خواهیــد رابطــه شــما بــا خداوند 
ــد؟  ــد انجــام دهی ــای بشردوســتانه ای را می خواهی ــه باشــد و چه کاره چگون
در امــور خیریــه و کمــک بــه افــراد نیازمنــد می خواهیــد در چــه جایگاهــی 

شید؟ با

ــه  ــن زمین ــده در ای ــال آین ــی: در ده س ــخصی و خانوادگ ــداف ش اه
می خواهــی بــه کجــا برســی؟ چنــد تــا فرزنــد داشــته باشــی؟ کجــا زندگــی 

ــه کجاهــا ســفر کنــی؟ ــواده ات ب کنــی؟ همــراه خان

اهــداف مربــوط بــه تندرســتی: در ده ســال آینــده ازنظــر تناســب اندام 
ــا هفتــه ای حداقــل ســه روز و هــر روز  ــود؟ آی در چــه وضعیتــی خواهیــد ب

ــد؟ ــه ورزش اختصــاص می دهی ــک ســاعت را ب ــل ی حداق

آمــوزش و رشــد شــخصی: تــا ده ســال آینــده چــه کتاب هایــی را خواهید 
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خوانــد ؟ در چــه دوره هایــی شــرکت خواهید کــرد؟  چقدر آگاهــی و اطالعات 
خــود را افزایــش خواهیــد داد؟ و تــا چــه حــدی تاثیرگــذار خواهیــد بود؟

ارتباطــات: تــا ده ســال آینــده می خواهیــد چــه دوســتانی داشــته باشــید؟ 
چــه نــوع ارتباطــات ارزشــمندی را بــرای خودتــان ایجــاد مــی کنیــد کــه در 

راســتای ارزش هــا و رســالت شــما قــرار دارنــد؟

ــر  ــی؟ اگ ــا برس ــه کج ــی ب ــب و کارت می خواه ــه ی کس ــی: درزمین  مال
کارمنــد هســتی آیــا برنامه ریــزی کــرده ای کــه کارآفرینــی را در کنــارش 
قدم به قــدم شــروع کنیــد و بعــد از کارمنــدی  اســتعفا دهیــد؟ می خواهیــد 
چنــد نفــر در شــرکت شــما مشــغول بــه کار باشــند؟ می خواهیــد درآمدتان 

بــه چــه حــدی برســد؟

خــودم از حــدود یــک ســال پیــش هدف گــذاری کــرده ام و بــا تمــام قــدرت 
بــه ســمت اهدافــم درحرکــت هســتم. خــدای بــزرگ را شــکر مــی کنــم کــه 
ــن  ــرده ام.  همچنی ــت پیداک ــم دس ــداف کوتاه مدت ــادی از اه ــداد زی ــه تع ب
کامــالً در مســیر دســت یابی بــه اهــداف بلندمــدت خــود قــرار دارم و کارهــا 
و اقدامــات بســیار زیــادی را هــم در جهــت دســتیابی بــه آن هــا انجــام داده ام.

اهداف باید دارای چه ویژگی های باشند؟

یک هدف خوب باید دارای 5 ویژگی زیر باشد:

ــند.  ــفاف باش ــن و ش ــح ،روش ــکان دارد واض ــه ام ــا جایی ک 1 - ت
مثــالً اگــر بگوییــد: می خواهــم کــه ثروتمنــد شــوم. هدفــی واضــح و روشــن 

نبــوده و بــه خوبــی مشــخص نیســت.

ــر  ــودم را دو براب ــد خ ــده درآم ــال آین ــا دو س ــن ت ــد: » م ــر بگویی ــا اگ  ام
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می کنــم و یــا اینکــه تــا 6 مــاه آینــده بایــد درآمــد خــودم را 30% افزایــش 
ــق ، شــفاف و روشــنی هســتند. ــالً دقی ــم.«، اهــداف کام ده

اقدامک:

 همیــن اآلن ســه هــدف مهــم یــک ســال آینــده خــود را 
ــاً نوشــته شــود.( و  ــم کــه حتم بنویســید. )تأکیــد می کن
ببینیــد آیــا ایــن اهــداف واضــح و دقیــق هســتند یــا نه:؟ 
ــد آن هــا را  ــق نبودن ــدازه کافــی روشــن و دقی اگــر به ان

بازنگــری کــرده و دوباره نویســی کنیــد. 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ــن  ــاال ای ــال ب ــند. در مث ــری باش ــد قابل اندازه گی ــداف بای 2 - اه
به خوبــی روشــن اســت. یعنــی مــن بایــد بتوانــم میــزان پیشــرفت خــودم را 

دقیــق و یــا بــا درصــد مشــخص کنــم.
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ر اقدامک: 

آیــا ســه هدفــی کــه در قســمت قبلــی نوشــته اید 
قابل اندازه گیــری هســتند. )مثــاً افزایــش ۲۰% درآمــد، 
ــا آخــر ســال، یادگیــری  پس انــداز ۱۰ میلیــون تومــان ت

ــره و...( ــه روزم ــد مکالم ــی در ح ــان انگلیس زب

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

ــا  ــه آی ــم ک ــد بدانی ــند. بای ــتیابی باش ــد قابل دس ــداف بای 3 – اه
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــاً ب ــده اند؟ضمن ــی تعریف ش ــان به صــورت منطق اهدفم
ــی هــر  ــل شــویم؛ و به طورکل ــی قائ ــه محدودیت ــد هیچگون اهدافمــان نبای
انســانی بــه هــر هدفــی کــه واقعــاً می خواهــد، می توانــد دســت یابــد. امــا 
ــد حتمــاً در هدف گــذاری منطقــی باشــیم و شــرایط  ــا بای ــا وجــود اینه ب

خودمــان را کامــاًل در نظــر بگیریــم.
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آیــا ســه تــا هدفــی را کــه تعریــف کــردی قابل دســتیابی 
هســتند. )مثــاً  اگــر می خواهــی تــا ســه مــاه آینــده یــک 
کتــاب بنویســی آیــا به انــدازه کافــی مطالعــه می کنــی؟ آیــا 
تکنیک هــای نوشــتن کتــاب را یــاد گرفتــه ای. آیــا روزانــه 
دو الــی ســه ســاعت بــرای نوشــتن وقــت می گــذاری؟ آیــا 

مهــارت تایــپ ده انگشــتی را یــاد گرفتــه ای؟(
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

4 - اهــداف بایــد مرتبــط باشــند. آیا هــدف من بــاارزش اســت؟ آیــا این 
هــدف ارزش وقــت صــرف کــردن را دارد؟ آیــا هــدف مــن بــا نیاز تعیین شــده 
ــا دیگــر اهــداف تعیین شــده مــن  ــا هــدف تعیین شــده ب مرتبــط اســت؟ آی
ســازگاری دارد؟ دو کلمــه جادویــی کــه بــرای تشــخیص ایــن قســمت معجزه 
می کنــد ایــن اســت کــه بعــد از تعییــن کــردن هــدف از خودمــان بپرســیم، 

حــاال فــرض کنــم کــه مــن بــه ایــن هدفــم رســیدم، » کــه چــی؟ « 



7۱

س 
نف

به 
اد

تم
اع

ه 
ی ب

یاب
ست

 د
ای

بر
ی 

رد
رب

 کا
ی و

لم
ی ع

نما
اه

ر اگر می خواهید نسخه کامل این کتاب را مطالعه کنید، کافیست به آدرس 
زیر مراجعه نمایید:

 563=https://mahmoodkarimzadeh.com/?p

https://mahmoodkarimzadeh.com/?p=563
https://mahmoodkarimzadeh.com/?p=563
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