مقات اعتمادبهنفس :شماره ۲
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ و در ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ آن در
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻼم آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺪام ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﻣﺸﺎن داﯾﻢ
و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﮐﻠامﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ"" ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ" و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺸﺎن را از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮاﯾﺶ
دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﴫف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺎل آنﻫﺎ را ﮐﻤﯽ راﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﺎوری ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﮐﺎذب در آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
"وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻣﴫف ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮﻓﻢ را ﺑﺰﻧﻢ" وﻟﯽ منﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،راه ﺣﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺛﺮ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ،اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺴﺸﺎن از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﮐﻤﱰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد "ﻧﻪ" ﮔﻔنت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺷﻮﻧﺪ درد دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ آن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﺎن ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻوﻗﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﻠﺒﯽ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮاناﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎن در ذﻫﻦ دﯾﮕﺮان ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آن ﻗﺪر اﺿﻄﺮاب دارﻧﺪ ﮐﻪ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ارزش ﺧﻮد را در ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ دﯾﮕﺮان
آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﴎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ منﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ اﻓﺮاد ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﮐرث ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت منﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد از اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎص اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در او دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
اﻏﻠﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﮐرث ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ آﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮب ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻧﮕﺮش او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش آن اﻧﺪازه ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﮕﻮﯾﺪ،
"ﺑﺲ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﻧﺨﻮر!".
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﯾﺎ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻮن
ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮان منﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وارد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻮان ﺧﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد...
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