مقات اعتمادبهنفس :شماره ۳
آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ،واﻗﻌﺎً ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺴﻠامً ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮان،
ﯾﮏ ﴎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را منﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ منﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دارﻧﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﮐامل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد
ﮐاملﮔﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻮن در واﻗﻌﯿﺖ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻢ ارزش ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از آنﻫﺎ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ منﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﮐاملﮔﺮا از ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ارزش
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐاملﮔﺮا و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺳﻮاس دارﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی از
دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﺎه منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﮐﻤﱰ از آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ اﻣﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘامد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺣﺪ و اﻧﺪازهای منﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔنت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ورزﺷﮑﺎران وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺣﻮزهی ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ و ﮐﻢ ﺣﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﱪد و

از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ در او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎﺧنت زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓنت اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺷﻮد .ﭘﺲ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ" :ﻣﻦ اﺻﻼً
اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻧﺪارم" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ" :اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ".
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،اﺳﱰس و اﺿﻄﺮاب زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن منﯽرﺳﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﴎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدیﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﭼﻮن
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻼم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ و ﴎدی دارﻧﺪ و ﮐﻠامت ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ" را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻈﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻤﴪ ﺧﻮد رواﺑﻂ درﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد.
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﴎﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ،
ﻫﯿﭻوﻗﺖ در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه منﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ متﺎس ﭼﺸﻤﯽ را )ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻞ
اوﻟﯿﻪی ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ( ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ آنﻫﺎ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد ﻣﻮﻓﻖ منﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ
را ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دل ﺷﻮره و اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و روﺳﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن آﻧﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ منﯽﮐﻨﻨﺪ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺷﻐﻠﺸﺎن زﯾﺎد ﭘﯿﴩﻓﺖ منﯽﮐﻨﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد...
ﻧﮕﺎرش :اﻟﻬﻪ ﻣﻬﺮﻣﻨﺶ – دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ

