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2 اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

خیلیوقتهاپیشاومدهکهمیگن،فالنیاعتمادبهنفسداره،یافالنی

خیلیاعتمادبهنفسشباالست.اماوقتیازکسیبپرسیماعتمادبهنفس

چیستجوابخوبوواضحینمیتونهبیانکنه.

اعتمادبهنفسدرسخنرانیهممثلاعتمادبهنفسدرخیلیازکارهامی

تونهبهبهترانجامشدناونکارکمکبسیارزیادیکنه.داشتناعتمادبه

نفسدرسخنرانیبهاحتمالخیلیزیادمیتونهباعثبهوجودآمدن

موقعیتهایخوببرایمابشه.البتهبهشرطاینکهایناعتمادبهنفس

کاذبنباشه.
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3 اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

یک قبولهست. غیرقابل نفس، به اعتماد بدون سخنرانی تصور اصاًل

جوراییکسیکهسخنرانخوبیهستبهاحتمالخیلیزیاداعتمادبه

نفسدرسخنرانیداردوتصورجدابودنایندوازهماصاًلامکانپذیر

نیست.

مگهمیشهکسیخیلیخوبسخنرانیکنهواعتمادبهنفسدرسخنرانی

نداشتهباشه؟!

داشتن و نفسچیست به اعتماد اینکه بررسی به نوشته این ادامه در

اعتمادبهنفسدرسخنرانیمیپردازیم.

اعتماد به نفس چیست

همونطورکهخدمتتونعرضکردماگرکسیاعتمادبهنفسداشتهباشد

اماشاید یاخیر دارد بهنفس اعتماد آیا او تونیممتوجهبشیمکه می

نتوانیمتعریفدرستیازاعتمادبهنفسبرایشبیانکنیم.

اگربخواهیماعتمادبهنفسراخیلیسادهوراحتتعریفکنیممیتوانیم

بگوییمکه:
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4 اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

اعتمادبهنفسایناستکهبتوانیمیککاررابااطمینانوبااستاندارد

مشخصیانجامدهیم.

اینیکتعریفبسیارسادهازاعتمادبهنفسبود.بهعبارتدیگهوقتی

منکاریراکهدرحالانجامشهستماززیروَبَمشخبردارموآنکار

رابسیارعالیودرحداستانداردخوبیانجاممیدهم.

بسیارواضحاستکه،اگرمابخواهیمکاریرابااعتمادبهنفسباالیی

انجامدهیمبایدآنراتمرینکنیم،بستگیبهنوعکاریکهوجودداره،

مدتزمانوتعدادتمرینهایماهممیتونهمتغیرباشه.

اعتمادبه این اعتمادبهنفسباالییداره، رانندگی مثاًلمیگیممیترادر

نفسدررانندگیمیتونهحاصلتمرینهایزیادوهمچنینتمرینات

درستهمراهبایکمربیخوببودهباشه.

بهاحتمالخیلیزیادمیترادراوایلشروعرانندگیاشازرانندگیترس

داشته،اماباگذشتزمان،تکراروتمرینوپشتکارتونستهبهترسشدر

اینموردغلبهکنهوعالوهبراوناعتمادبهنفسخوبیهمدراینکاربه

دستبیاره.

البتههرکسیدریکسریازکارهااستعدادهایخودشرادارهاماوقتی
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پایتمرینوپشتکاربهمیانمیآیدکماستعدادترینافراددرهرکاری

میتوانندنتایجفوقالعادهایازاونتمرینوپشتکارداشتهباشند.

بنابرایناگرمیگوییمکهکسیدرکاریاعتمادبهنفسباالییدارد،اون

اعتمادبهنفسباتمرینوتکرار)والبتهمیتونهدرکناریکمربیخوب(

بهدستاومده.

من اعتماد به نفس ندارم

باتوجهبهتعریفیکهازاعتمادبهنفسداشتم،مناعتمادبهنفسندارم

یعنیاینکهمندراونکار،مهارتیادانشکافیروندارم.
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به و دارد کارحسابداری در باالیی نفس به اعتماد کنیدشخصی فرض

قولیدرحسابداریخبرهاست،امااگرازهمینشخصدرخواستشود

کنفرانسوسخنرانیدرموردکاریکهدرآنخبرهاستواعتمادبهنفس

پایین مورد این در کلی به نفسش به اعتماد بدهد، دارد آن در باالیی

است،چونایشوندرکاراجراییحسابداریمهارتخوبیدارندامابه

دلیلنداشتنتجربهومهارتکافی،تواناییارائهیکسخنرانیراندارد،و

میتوانیمبگوییمکهایشاندرسخنرانیاعتمادبهنفسندارد.

البتهداشتناعتمادبهنفسفقطوفقطدرداشتنمهارتدرانجامکاری

خالصهنمیشود.

درادامهبهبررسیموارددیگردرداشتناعتمادبهنفسمیپردازیم.

داشتن هدفی واضح

اگرمادقیقًابدانیمکهچهکاریراقراراستانجامبدهیموازطرفیهمدر

اونکارتمرکز،دانشومهارتکافیداشتهباشیم،اعتمادبهنفسمافوق

العادهافزایشپیدامیکند.
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فرضکنیدکهدانشجوییدردانشگاهمیخواهدمطلبیراارائهکند،در

صورتیکهایندانشجواصاًلنمیداندکهاینسخنرانیبرایچهاست؟

چرابایدمطلبیراارائهدهد؟بایدچهکاریانجامدهد؟وصرفًافقطبرای

رفعتکلیفمیآیدیکسخنرانیبیسروتهوغیرحرفهایراکهآن

همازرویاسالیدپاورپوینتیکهکلمتنسخنرانیرادرآننوشتهاست

روخوانیمیکند.

اگرایندانشجومیدانستکهارائهیککنفرانسدانشجوییبهچهمقدار

میتوانددرآیندهاشتأثیرمثبتبگذاردوهدفشاینبودکهتاپایان

دوراندانشجوییاشیکسخنرانحرفهایدررشتهمربوطبهخودش

شودقطعًارویارائههاییکهقراراستبهعنوانتکلیفانجامشودوقت

بیشتریصرفمیکرد،مطالعهاشرادرموردنحوهارائهوسخنرانیاش

بیشترمیکردتابتوانددرهنگامسخنرانیبهترازسریقبلباشد.
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منمعمواًلدرهرجاصحبتازهدفباشدیکجملهراازآقاینیچهبازگو

میکنم:

    اگر چرایی یک چیز را بدانید، با چگونگی آن کنار خواهید آمد.

اگرمابدانیمکهدقیقًاچهکاریبایدانجامدهیم؟قطعًاراهوروشآنرا

نیزپیداخواهیمکرد.

بنابراینبرایداشتناعتمادبهنفسباالدرهرکاریابتداهدفخودرااز

آنکارمشخصکنیمکهماچراداریمآنکارراانجاممیدهیموهدفما

ازانجامآنکارچیست.

دوست داشتن آن کار

یکیازفاکتورهایمهمدرانجامهرکاریدوستداشتنآناست.ماهر

چقدرهمدرانجامکاریمهارتداشتهباشیم،اگرآنرادوستنداشته

باشیموبرایشارزشقائلنشویمبهاحتمالخیلیزیادنمیتونیماون

کارروبااعتمادبهنفسباالییانجامبدیم.
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بهعبارتدیگهبهتِرسراغکارهاییکهازشونلذتمیبریمودوستشون

باتمرینوپشتکاربتونیمدراونکارحرفهایشیمودر تا داریمبریم

کنارشبهاعتمادبهنفسباالییدراونکاربرسیم.

اگردرحالحاضربرایمصاحبهاستخدامازاینشرکتبهاونشرکتمی

رویم،بهتِرکهچندلحظهباخودمونخلوتکنیم،وازخودمونبپرسیم

آیامنواقعًااینشغلروبرایچهمیخواهمداشتهباشم؟آیافقطمی
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خواهمکهبیکارنباشم؟یکشغلداشتهباشمکهسرمگرمباشد؟منچرا

بایداینشغلروداشتهباشم؟هدفمنازاینکارچیست؟

بهتِرکهکمیباخودمونروراستباشیموسراغاونکاریکهدوستش

داریمبریم،اگراینجورینباشهواقعًازندگیمونروالکیبرایکارهاییکه

دوستشوننداشتمخرابکردیموخودمونرواذیتمیکنیم.بنابرایناگر

میخواهیمدرکاریاعتمادبهنفسداشتهباشیمخوبهکهاونکاررو

عاشقانهدوستداشتهباشیموازانجامدادنشلذتببریم.

 چطور با اعتماد به نفس به نظر برسیم؟

فرضکنیدمنیکآدمبااعتمادبهنفسهستموواردمحلکارممی

شوم.وقتیقدمبرمیدارم،گامهایماستواراستوبهنسبتافراددیگه

هم سرم و تمیزهستند و هایمشیک لباس کنم. می حرکت تر سریع

زیادروبهپاییننیستوخیلیهمافتادهوغوزکردهنیستم،وقتیبه

همکارانممیرسمبهگرمیباهاشونسالمواحوالپرسیمیکنم،البتهُتن

صدایمنسبتبهسایرینکمیبلندتراست،ووقتیرویصندلیاممی

نشینمکاماًلمشخصاستکهمیخواهمچهکارکنموتمامکارهایمرا

بهخوبیانجاممیدهم.
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اما،حاالفرضکنیدمنیکآدمیهستمبیانرژیوبیحال،باسرو

وضعینامرتبوژلیده،آرامراهمیروموکمیغوزدارم،همشبهاینورو

آنورنگاهمیکنمواسترسدارموناخنهایمرامیخورم…

بادومثالباالظاهرافرادیکهاعتمادبهنفسدارندیااعتمادبهنفس

ندارندتاحدودزیادیمشخصشد.

مابرایاینکهبااعتمادبهنفسبهنظربرسیممیتونیمافرادیکهدردور

وبرمونهستندازشونالگوبرداریداریموبهکارها،رفتارها،طرزبیان،

نوعپوششو…اینآدمهادقیقبشیم،تاباالگوبرداریازایناشخاص

ماهمبعدازمدتیبهیکآدمبااعتمادبهنفسباالتبدیلبشیم.

شایدبرایابتداسختباشهازکسیتقلیدکنیم،البتهاینتقلیدکردنو

یابهعبارتیالگوبرداریازشخصییااشخاصیبهاینمعنینیستکه

مادقیقًامثلاینافرادباشیموهرکاریکهمیکنندازشونتقلیدکنیم،

بهاینمعنیهستکهکارهاییکهمدنظرمونهست،فقطازشونالگو

بگیریم،شایدهمدراوایلاینالگوبرداریچیزیشبیهبهتقلیدکردناز

اونطرفباشهامابهمرورزمانسبکشخصیخودمونرودرانجاماون

کاربهدستمیاریم.
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بنابرایناصاًلبدنیستکهازکسیتقلید،کپی،الگوبردارییاهرچیزدیگه

ایکهمیشهاسمشروگذاشتانجامبدیم.

تلقین کردن به خود

همونطورکهازاسماینتکنیکمشخصهست،اینهکهمابهخودمون

تلقینکنیمکهخوبهستیموبااعتمادبهنفسهستیموهرروزهمبر

اعتمادبهنفسمونبیشترمیشه.

مگه میشه من همش به خودم بگم:

منآدماحمقیهستم◄

اصاًلهیچکاریرونمیتونمدرستانجامبدم◄

مناصاًلهیچینمیفهمم◄

دستبههرکاریمیزنمخرابشمیکنم◄

مندستوپاچلفتیهستم◄

وبعدانتظارداشتهباشمکهآدمفوقالعادهایباشمواعتمادبهنفسمدر
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کارهاییکهانجاممیدمعالیباشه.

بنابرایناگرمیخاهیماعتمادبهنفسباالییدرکاریداشتهباشیمبهتِربه

خودمونتلقینکنیمکه:

    من عالی هستم

شایدمناالننتونماینکارروبهدرستیوعالیانجامشبدمولیبا

تالشوپشتکاروتمرینحتماعالیانجامشمیدمواعتمادبهنفسمرو

همباالمیبرم

منازپسکاریکهبخامحتمًابرمیام◄

منبافکروبرنامهریزیکارهامروبهدرستیانجامشمیدم◄

و…◄
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بنابراینیکیازشارژکنندههایاعتمادبهنفسماخودمونهستیم.

سعیکنیمهرروزخودمونروشارژکنیم

ورزش کردن

اندام تناسب و سالم بدنی ما میشه باعث اینکه بر عالوه کردن ورزش

خوبیداشتهباشیم،باعثافزاشاعتمادبهنفسدرمامیشهودرکنارش

همباعثمیشهکهخیلیدیرتردرکاریخستهبشیم.

بنابراینورزشروحتیبرایروزیبیستدقیقهدربرنامههامونبگنجانیم

تاعالوهبرداشتنسالمتی،بتونیماعتمادبهنفسباالتریداشتهباشیم.

کامل گرایی آفت اعتماد به نفس

کاملگرایییاکمالگراییخیلیخوباست،خیلیخوبهکهماکاریرو

بدوننقصانجامبدیم،امامثلخیلیازچیزهازیادهرویاصاًلدرکامل

گراییخوبنیست.حقیقتاینهکهاگرمابیشازحدبهبینقصبودن

خودمونوکارهاییکهانجاممیدمتأکیدداشتهباشیمنتیجهکهخواهیم

گرفتکاماًلمعکوسخواهدبود.
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درخیلیازمواردکاملگراییباعثمیشهکهاصاًلشروعکاریرقمنخوره،

چهبرسهبهاینکهبخواهیمدراونکارهماعتمادبهنفسخوبیپیداکنیم.

    به قول مایکل جردن: شما صد در صد پرتاب هایی که انجام 

ندهید را از دست خواهید داد.

اعتماد به نفس در سخنرانی

وحاالباتوجهبهتوضیحاتیکهدرمورداعتمادبهنفسوفاکتورهاییکه

برایایجادآنذکرشدمیتوانیمایناعتمادبهنفسرادرسخنرانیخود

استفادهکنیم.

برایداشتناعتمادبهنفسدرسخنرانیدرابتدابایددانشیقابلقبولاز

چیزیکهقراراستارائهبدیمداشتهباشیم،سپسدرموردنحوهارائهو

تکنیکهاییکهبرایداشتنیکسخنرانیخوبنیازاستکسبکنیمو

بعدآنهاراانقدرتمرینکنیمتاجزئیازوجودمانشود.

اگردرصحبتکردنهایروزمرهدچارمواردیهستید:
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16 اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

    پیشنهاد می کنم نگاه به این مقاله بیندازید: حذف تکیه کالم 

و ِا گفتن

درمقاالتبعدیدرموردنحوهتمرینکردنوانواعتمریندرسخنرانی

خواهمنوشت.

پیشنهادمیکنممواردیکهبرایداشتناعتمادبهنفسباالذکرشددر

زندگیروزمرهخودتونبهکاربگیرید.

انجاممی اعتمادبهنفسهستید.بهکارهاییکه با شمااالنیکآدم

دهیدفکرکنیدوبهآنهاایمانداشتهباشید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.

همچنیناگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستید

پیشنهادمیکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازمطالبآنمطلعشوید.
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