
 اعتماد به نفس کاذب

که یکی از آزار دهنده ترین رفتار هایی که در جامعه ما   (اعتماد به نفس کاذب  )در این مقاله من قصد دارم راجع به  .سالم خانم رییس

 . کنم صحبت ،  وجود دارد و خیلی ها نمیدانند که درگیر آن هستند

 . به شخصه از فاصله خیلی نزدیکی درگیر این مسئله و آدم هایی که اعتماد به نفس کاذب داشتند بودم

 .، بلکه به افرادی که با آنها در ارتباط هستند آسیب شدیدی میزننددر این راه دریافتم این افراد نه تنها به خودشان 

 .افرادی را که اعتماد به نفس کاذب دارند را تشخیص خواهید داد به شما اطمینان میدهم در پایان این مقاله ، به راحتی

 

 اد به نفس کاذب چیست ؟اعتم

 همانطور که در مقاله تعریف اعتماد به نفس گفته شد ،

 اعتماد به نفس به معنای باور به توانایی های خود و اینکه از پس هر کاری بر خواهید آمد ؛

 . حتی اگر چیزی راجع به آن ندانید باور دارید که با کسب کردن مهارت میتوانید از پس آن هم بر بیایید

 : ا اعتماد به نفس کاذب اینگونه استام

اید که در برخورد اول تحت تأثیر اعتماد به نفس و قدرت کالمشان قرار گرفته باشید و بعد با خود گفته باشید ؛ تا به حال افرادی را دیده

که چقدر این فرد به شیوه های  این فرد خود اعتماد به نفس است ، اما بعد از مدتی که شناختتان نسبت به فرد بیشتر شد متوجه میشوید

 !مختلف نیاز به تأیید دیگران دارد

  

 چطور این را متوجه میشوید ؟

آنها همیشه میخواهند مورد توجه ترین فرد در هر جمعی که وارد میشوند باشند و برای این امر تا میتوانند خرج استایل و ظاهرشان 

 . میکنند

 . د و عصبانی میشوندهیچوقت انتقاد راجب خودشان را نمیپذیرن

 . دائم در حال تظاهر کردن به چیزی هستند که در واقع نیستند

 . حرفشان حتی اگر به اشتباه باشد به نظرشان درست ترین و منطقی ترین حرف دنیاست

 .دائم در حال فرار از مشکالت هستند و حاضر نیستند راه حلی برای آنها پیدا کنند

 

  

 سخن اخر 

 ! اولین قدم را برداریداگر خودتان دارای اعتماد به نفس کاذب هستید ،

 !ر خودتان و اطرافیانتان تالش کنیدآن را بپذیرید و برای رفع آن به خاط
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 آسیبی متوجه آنها چون اما اگر این افراد در زندگی شما حضور دارند و عزیز هستند ، بهتر است زود برای درمانشان دست به کار شوید ،

 ! نیستند میزنند خود به که

 . داما شما متوجه آسیبی که به شما میزنند باشید و برای جلو گیری از آن تالش کنی

 در آخر این را هم الزم میدانم بگویم که اگر آن فرد نپذیرفت که درمان شود ) چون در بیشتر مواقع این گونه است ، آنها مشکل را از شما

 ،میبینند ( 

 .بهتر است آن فرد را از دایره نزدیکان خود حذف کنید

  

  

  

 


