ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻋﮑﺲ :ﺟﻢ ﻧﯿﻮز
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :آﻟﺒﺮت ﺑﻨﺪورا ) )Albert Banduraرواﻧﺸﻨﺎس  ،در زﻣﯿﻨﻪٔ اﺣﺴﺎس اﺛﺮﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﺣﺴﺎس اﺛﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ و ﮐﯿﻔﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪورا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﻧﻪ ﺧﺎص آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﻮد! از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﺛﺮﻣﻨﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎص!
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﺪورا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ رود و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺣﺲ اﺛﺮﻣﻨﺪی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ  .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎور ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد دارد و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﯾﺎ
ﻫﻮﯾﺘﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن روی اﺣﺴﺎس ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ازﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز ﺑﺮ روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .و اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﺿﻄﺮاب داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ از ﻃﺮف در ﺗﺮس داﯾﻤﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﮕﻪ
دارد  .ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ او را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد را از او ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ.
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در ﭼﻪ درﺟﻪ ای از اﻓﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ارﺗﻘﺎء داد .
ﺗﺌﻮری اﺛﺮﻣﻨﺪی ﺑﺎﻧﺪورا ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪو ﮐﺎو در راه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری  ۴ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس اﺛﺮ ﻣﻨﺪی وﺟﻮد دارد :ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺮ

 １ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ  :ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﯾﺪ. ２ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺘﺮک  :دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺮﻓﻪٔ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ. ３ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮان از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن. ４وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ  :ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی واردهدﯾﻞ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺑﺬر ﺗﺮس و دودﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺤﺮک ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺴﺎرت و
ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﺘﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﻞ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮔﺎم اول را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در

اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺤﺮک اﺳﺖ  .ﺑﺮﺧﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آرام ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ زاﺋﯿﺪه ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ذﻫﻨﻤﺎن را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺷﺮوع آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺸﻢ ﺗﺮس ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ آن رو در رو ﺷﺪ  .ﻫﺮاس و وﺣﺸﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
آﻣﺎده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن از اﺷﺘﺒﺎه؛ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎﯾﺪ درس ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.

