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اعتماد به نفس كاذب باال در واقع شكلي از اعتماد به نفس پايين است ،با اين تفاوت كه فرد خود را باالتر
از آن كه هست نشان مي دهد .به عبارت ديگر فرد وقتي خود را در زمينه اي ناتوان مي بيند ،سعي مي كند
با بزرگ و توانا جلوه دادن خود ،نظر ديگران را جلب كند .اين افراد هم مانند كساني كه اعتماد به نفس
پايين دارند ،به گرفتن تأييد ديگران محتاج اند و ارزش خود را از بيرون مي گيرند .در نتيجه ،طوري رفتار
مي كنند كه گويي از اعتماد به نفس بااليي برخوردارند و اين اعتماد به نفس از توانايي هاي آنان ناشي شده
است.
رفتار افرادي كه اعتماد به نفس كاذب باال دارند نشان مي دهد اعتماد به نفس بااليي دارند در حالي كه
اعتمادي كه آنان به خود دارند واقعي نيست .فرد ممكن است داستان سرايي كند و چيزهايي درباره ي
خودش بگويد كه مخاطب را تحت تأثير قرار دهد .شايد اطرافيان تصور كنند اعتماد به نفس فرد خيلي
باالست ،در صورتي كه اين گونه نيست و فقط رفتار او اين طور نشان مي دهد.
اعتمادبهنفس مثل شمشيري دولبه است كه اگر درست استفاده نشود ،به اعتمادبهنفس كاذب تبديل شده
و بهجاي اينكه كمکتان كند ،به ضررتان كار خواهد كرد .اينكه اعتمادبهنفس كجا ميتواند خوب باشد و كجا
بد ،تشخيصش با شماست .براي همين موضوع ،تصميم گرفتيم در مقالهي حاضر به اين پرسش پاسخ دهيم
كه مرز باريک بين اعتمادبهنفس و اعتمادبهنفسِ كاذب كجاست

خيلي از ما با اين تصور غلط زندگي ميكنيم كه كار دنيا بدون وجود شخص ما لنگ ميماند .مثال فكر ميكنيم
اگر از شغلمان دست بكشيم ،شركتي كه برايش كار ميكنيم ،وَرشكست خواهد شد يا اگر رابطهاي را به
هم بزنيم ،طرف مقابل از ناراحتي قطع رابطه با ما جان خواهد داد .اما اين قبيل افكار فقط خيالي باطل است
كه هرگز اتفاق نميافتد .البته كه پذيرفتنش آسان نيست ،اما مطمئن باشيد اگر از شغلتان دست بكشيد،
خيلي راحت يکنفر ديگر را بهجاي شما مينشانند ،يا اگر رابطهتان را با كسي قطع كنيد ،طرف مقابل بدون
شما هم ميتواند به زندگي طبيعي خود ادامه دهد.

اغلبمان نميتوانيم درک كنيم كه شكست ،خالي از موفقيت نيست .بعضيها فكر ميكنند اگر فروتني نشان
دهند ،يعني اعتمادبه نفس ندارند .درحالي كه اصال چنين چيزي نيست ،بلكه فروتني يک جهش بزرگ به
سمت اعتمادبهنفس است .پس هر وقت در رقابتي شركت ميكنيد ،يادتان نرود شايد شما بازندهي ميدان
باشيد .با اين طرز فكر ميتوانيد بدون اينكه تسليم فشارهاي رواني شويد به رقابتتان ادامه دهيد .در
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هر صورت ،خيلي خوب است كه رويكرد مثبت داشته باشيد چون كمکتان ميكند ،اما با مثبتانديشي بيش
از حد فقط خودتان را گول ميزنيد.
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زمانيكه والدين بي دليل و بيش از اندازه و در زمان نامناسب تشويقمان كنند و يا به عنوان مثال براي انجام
دادن وظايف عادي ما ،هداياي بزرگ و فوق العاده تهيه ميكنند! با فعال شدن مسئله خود بزرگ بيني در
درونمان ،تنها نقاط قوت خود و نقاط ضعف سايرين را ميبينيم و دچار خودشيفتگي ميشويماحتماالً بسياري
از ما كم و بيش در بخش يا بخشهايي از زندگي دچار اين اختالل هستيم.
زمانيكه دچار اين مسئله هستيم مسلماً قادر به برقراري ارتباط سالم با ديگران نيز نخواهيم بود .ارتباط بر
بستري از نياز و رفع نياز شكل ميگيرد و زمانيكه ما نسبت به وضعيت خودمان واقع بين نباشيم قادر به
برقراري ارتباط مناسب نيز نيستيم! چراكه غالباً انتظارات و توقعات بيش از اندازه اي از سايرين داريم كه
مانع ارتباط صحيح خواهد شد.
اين اختالل دشواريهاي زيادي را در روابط بين فردي خصوصا زناشوئي ايجاد ميكند چون فرد خودشيفته
هميشه حق به جانب است و دنيا بايد بر محور او بچرخد و ابر و باد و مه و خورشيد به خاطر او در فعاليت
باشند! با اين ويژگيها به خود حق ميدهد كه با ديگران مثل يک ابزار برخورد كند چون فكر ميكند كه از
همه باالتر است.
افرادي كه با انسانهاي خودشيفته رابطه تنگاتنگ دارند بايد توجه كنند كه اگر از طرف اين افراد مورد
مالمت و يا عيب و ايرادگيري قرار بگيرند ،نبايد به آن اهميت زيادي بدهند .اين عيب گيريها و سرزنشها
مربوط به جهان بيني و ديدگاههاي خاص اين خود شيفتگان است.

يک زن و شوهر جوان خانه خود را عوض كرده بودند .يک روز خانم خانه كه از پشت پنجره اطاق خود منزل
همسايه را مشاهده ميكرد ،به همسرش گفت« :نميدانم چرا لباسهاي اين همسايه كه روي بند آويزان شده
اينقدر كثيف است ،انگار او اين لباسها را با آب كثيف شست و شو ميكند» .هر بار كه اين خانم از پشت
پنجره اين لباسهاي همسايه را ميديد اين مسئله را با شوهر در ميان ميگذاشت .يک روز صبح كه خانم
طبق معمول به طرف پنجره رفته بود تا لباسهاي همسايه را مشاهده كند ،با تعجب و خوشحالي به همسرش
گفت« :باالخره انگار صداي نق زدنهاي من به گوش همسايه اثر كرد ،امروز لباسهايش بسيار تميز است».
شوهرش گفت« :لباسهاي او همان لباسهاست ،من امروز پنجره اطاقمان را شُستم».
خود شيفتگان به خاطر عدم شست و شوي پنجره ديدگاه خودشان همه چيز ديگران را تيره و تار ميبينند.
آنها براي پر كردن خالء اعتماد به نفس خود تمام تالش و كوشش خود را ميكنند تا به ديگران بقبوالنند كه
چقدر مهم هستند.
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