در زندگی شخصی دوستانتان شما را چگونه فردی میشناسند؟

بدبینباشیا
خوشببین؟
فاطمه هاشمی – مشاور تحصیلی

آیا اطرافیانتان ش�ما را یک فرد بدبین در مسائل مختلف میشناسند یا از
طرف آنها فردی خوشبین قلمداد میشوید؟

توجه و انرژی
خوبیه��ا و امتیازاتی را که داریم ،نادیده بگیریم و در مقابل همهی ّ
خود را روی مش��کالتی متمرکز کنیم که مانند این نقطههای کوچک هس��تند و
اهم ّیت هستند.
باعث نا امیدی و دلس��ردیهایمان میش��وند .آنها کوچک و بی ّ
البتّه باید بتوانیم افق دید خود را وسیعتر کنیم و همهی تصویر زندگی را ببینیم.

مهم این است که ،نه خوشی بینی محض و نه بدبینی مطلق ،هیچکدام به تنهایی
قیت باش��د .چه بسا خوش بینی مفرط
نمیتواند عاملی مؤثّر در دس��تیابی به مو ّف ّ
س��بب نادیده گرفتن نقصهایمان میش��ود و بدبینی محض نیز س��بب نادیده
قیتهای نسبی
قیتهای نسبی خواهدشد .یادتان باشد که همین مو ّف ّ
گرفتن مو ّف ّ
تحرکهای رفتاری خواهند شد .به همین دلیل توصیهی ما
باعث افزایش انگیزه و ّ
بهصورت خالصه آن است که باید واقعبین باشید.

برای اینکه نکات مثبت در ش��خصیت ش��ما برجسته شود باید اعتماد به نفس
قیت در هر قدمي از
خود را تقویت کنید .اعتماد به نفس ،كليدی حياتي براي مو ّف ّ
توجه
زندگي است .کسانی که داراي اعتماد به نفس باالتری هستند ،بيشتر مورد ّ
ق��رار ميگيرند .این افراد راحتتر از ديگران به اهداف خود دس��ت پيدا ميكنند.
الیتهایشان
در حالیکه افراد با اعتماد به نفس پايين ،اغلب در پايان كارها و ف ّع ّ
بازنده هستند.

شدت دچار بحران مالی
کارکنان یکی از شرکتهای تولیدی قطعات خودرو که به ّ
شده بود ،اقدام به اعتصاب کردند .مدیر شرکت پولی برای پرداخت حقوق مع ّوقهی
کارکن��ان نداش��ت ا ّما مطمئن ب��ود در صورت تحمل یک دورهی رکود ،ش��رکت
میتواند بار دیگر به دوران اوج بازگردد .او از یک روانش��ناس دعوت کرد تا برای
کارکنان سخنرانی کند و امید از دست رفتهی آنان را برگرداند .هدف مدیر کارخانه
ایجاد انگیزه و زنده کردن روح امید در کارکنان شرکت بود.

نشان داوطلب مو ّفق
شما هم اگر ميخواهيد در پایان راهی که انتخاب کردهاید،
ِ
بودن را داشته باشید و پس از آزمون سراسری خوشحال و با انرژی باشید ،چارهای
ندارید جز آنکه اعتماد به نفس خود را باال ببريد  ،اهداف خود را شفاف کنید ،اگر
الزم است آنها را به اهداف كوچكتر تقسيم كنيد .این کوچک سازی اهداف باید
تا جایی ادامه پیدا کند که بتوانید اهداف کوچک ش��ده را اداره کنید و هربار که
به یکی از آنها دس��ت مییابید ،خود را تشویق نمایید .اين کوچک سازی اهداف
تشویق پس از دستیابی به هدفهای کوچک شده ،اعتماد به نفس شما را باال
و
ِ
ميبرد و به شما كمك ميكند تا به اهداف بزرگتر برسيد.

روانشناس در خالل ارائهی مطالب ،یک ورق کاغذ بزرگ برداشت و با ماژیک یک
نقطهی سیاه بزرگ در مرکز آن کشید .او کاغذ را به کارکنان نشان داد و از آنهعا
پرسید  :چه میبینید ؟
قبل از همه مردی از جایش برخاست و گفت :من نقطهای سیاه میبینم .
روانشناس پرسید :بسیار خوب دیگر چه میبینید؟
همه به اتّفاق گفتند نقطهای سیاه.
روانشناس پرسید :آیا هیچ چیز دیگری نمیبینید که اطراف این نقطه سیاه باشد؟
تقریباً همهی کارکنان شرکت پاسخشان منفی بود و یکصدا میگفتند :نه ...نه...
نه.
روانش��ناس گفت :پس این ورق کاغذ چه شد ؟ و ادامه داد .:من مطمئ ّنم همهی
شما آنرا دیدهاید و میبینید ا ّما خودتان تصمیم گرفتهاید که آنرا ندیده بگیرید.
در زندگ��ی تمام ما انس��انها هم اینگونه اس��ت .همهی ما تمای��ل داریم همهی

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو

قیت و شکستهایی که برایتان پیش میآید ،نترسيد .آنها را انگيزهاي
از عدم مو ّف ّ
براي برداش��تن گامهاي بلندتر قرار دهيد و به حرك��ت خود ادامه دهيد .به خود
بگوييد :دفعهی بعد مو ّفق خواهم ش�د .هيچگاه اجازه ندهيد كه خطاهاي شما
باعث درهم شكستن شما شوند .آنها شما را درون پوستهاي بسته نگه ميدارند و
اعتماد به نفستان را ويران ميكند.
اهم ّيت تلقّی کنید و به
بهترين كار اين اس��ت كه خطاهاي خود را موضوعی کم ّ
يك مبارزهی تازه فكر كنيد .یادتان باش��د که از اشتباهات خود چيزهاي تازه ياد
ميگيريد .پس در مورد تواناييهاي خود واقعبين باشيد .افرادي كه سعي ميكنند
متوجه باشید
به چيزي بيش از توان خود دست يابند اغلب سقوط ميكنند .باید
ّ
که این بزرگ انگاری غیر واقعی تواناییها را به اش��تباه اعتماد به نفس نامگذاری
نکنید.
ای��ن جمل��ه را همین االن بر روی یک کاغذ بنویس��ید و جایی در دید خود قرار
دهید« .رمز رسيدن به هدفها و دستيابي به مو ّفق ّیت ،تمرکز است .دست
کم روزي دو بار هدفهايتان را بررسي کنيد» .

