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 ۱+۹کتاب!

هــر وقــت حــرف از اعتمــاد بــه نفــس میآیــد ،ذهــن مــا بــه ســمت انجــام
دادن کارهــای خارقالعــاده مــیرود .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه اعتمــاد و عــزت
نفــس چیــزی بســیار ســادهتر اســت .توانایــی نــه گفتــن ،توانایــی صحبــت کــردن
در جمــع ،گفتــن نظــرات خــود بــه صــورت صریــح و از همــه مهمتــر اهمیــت دادن
بــه خودمــان همگــی در زیــر چتــر اعتمــاد بــه نفــس قــرار میگیرنــد.
ایــن مهــارت بــه قــدری مهــم اســت کــه تقریبــا هیــچ آدم موفقــی را
پیــدا نمیکنیــد کــه اعتمــاد بــه نفــس ضعیفــی داشــته باشــد .در ایــن
مقالــه هــم مــا بــه بررســی  ۱۰کتــاب پرداختیــم کــه هــر یــک از آنهــا
میتوانــد بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و توســعه فردی شــما
کمــک کنــد .امــا قبــل از آن بیاییــد کمــی بیشــتر در مــورد خــود ایــن
مهــارت صحبــت کنیــم.
مطالعه یک کتاب اعتماد به نفس

چه فایدهای برای ما دارد؟

وابســته بــودن اصــا چیــز جالبــی نیســت .البتــه تــا یــک ســنی مــا محکــوم بــه
وابســته بودنیــم .مثــا یــک کــودک  ۳ســاله راهــی جــز وابســتگی بــه والدینــش
نــدارد .امــا یــک فــرد  ۳۰ســاله چطــور؟ آیــا منطقــی اســت اگــر او همچنــان بــه
خانــواده خــود وابســته بمانــد؟ عــدم اعتمــاد بــه نفــس کافــی و کمبــود عــزت
نفــس همانطــور کــه از اســمش پیداســت موجــب میشــود کــه مــا بــه خــود
و تواناییهایمــان اعتمــاد نکنیــم .در نتیجــه احتمــاال بســیاری از ریســکها را
نمیپذیریــم و حتــی در انجــام کارهــای کــم ریســک هــم از تمــام
پتانســیل خــود اســتفاده نمیکنیــم .چنیــن چیــزی بــدون شــک
آینــده مــا را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.
امــا روی دیگــر ســکه کســی اســت کــه از همــان ســنین کودکــی
یــاد گرفتــه روی پــای خــود بایســتد .بــرای انجــام ایــن کار مــا ابتــدا
نیــاز داریــد کــه اعتمــاد بــه نفــس خــود را تقویــت کنیــم .از ارائــه
یــک مطلــب در کالس درس گرفتــه ،تــا شــرکت در یــک مصاحبــه
کاری و یــا حتــی تعامــات کاری و اجتماعــی هــرروزه مــا نیازمنــد
اعتمــاد بــه نفــس کافــی هســتند .همانطــور کــه پیشــتر در خالصــه
کتــاب افســانه کاریزما گفتیــم ،اعتمــاد و عــزت نفــس قابــل بهبــود
اســت .پــس شــما هــم میتوانیــد بــه مــرور و بــا مطالعــه کتــاب هــای
اعتمــاد بــه نفــس موجــود در ایــن مقالــه ،ایــن مشــکل را یکبــار بــرای همیشــه حــل
کنید  .
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 -۱شکاف اعتماد به نفس ،راس هریس
همانطــور کــه گفتیــم ،همــه مــا در طــول زندگــی خــود فرصتهــای زیــادی را
بــه دلیــل کمبــود اعتمــاد بــه نفــس از دســت دادهایــم .امــا رویکــرد مــا در مقابــل

ایــن اتفــاق چــه بــوده اســت؟ بیشــتر مــا وقتــی متوجــه ضعــف اعتمــاد بــه نفــس
خــود میشــویم ،تصمیــم میگیریــم کــه بــا آن مقابلــه کنیــم .بــه بیــان دیگــر ســعی
مــا بــر ایــن اســت کــه هرچــه ســریعتر بــر ایــن ضعــف غلبــه کنیــم و بتوانیــم
اعتمــاد بــه نفــس خــود را افزایــش دهیــم .امــا راســتش راب گوییــد ،تــا بــه حــال چــه
انــدازه در رســیدن بــه ایــن هــدف موفــق بودهایــد؟ (احتمــاال خیلــی کــم ،در غیــر
اینصــورت اینجــا دنبــال راهحــل مشــکل خــود نبودیــد!)
راس هریــس در کتــاب شــکاف اعتمــاد بــه نفــس بــه مــا میگویــد کــه بــه
جــای جنگیــدن و تــاش بــرای غلبــه بــر ایــن ضعــف ،بایــد یــاد بگیریــم کــه چگونــه
رابطــه جدیــدی بــا عــدم اعتمــاد بــه نفــس خــود ایجــاد کنیــم .در واقــع هریــس
اعتقــاد دارد کــه مــا بــرای شکســت دادن یــک ضعــف و تبدیــل آن بــه نقطــه قوتمان،
ابتــدا بایــد آن را بپذیریــم .تنهــا اینگونــه اســت کــه فــرد میتوانــد بــه افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس خــود فکــر کنــد .مطالعــه ایــن کتــاب بــه مــا کمــک میکنــد تــا:
 .1خودمــان را از شــر ســو برداشــتهایی کــه در مــورد اعتمــاد بــه نفــس
وجــود دارد خــاص کنیــم.
 .2نــوع برخــورد خــود را در مواجهــه بــا اتفاقــات تن ـشزا و اســترسزا تغییــر
بدهیــم.
 .3ارزشهــای اصلــی خــود را مشــخص کنیــم و از آنهــا بــه عنــوان
انگیزههــای اصلــی خــود کمــک بگیریــم.
 .4به کمک ذهن آگاهی کنترل افکار خود را کامال به دست بگیریم.
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 -۲خودت را به فنا نده ،گری جان بیشاپ
اگــر فکــر میکنیــد کــه دنیــا و آدمهــای آن همگــی بســیج شــدهاند تــا شــما
را از رســیدن بــه اهدافتــان دور کننــد ،متاســفانه بایــد بــه شــما بگویــم کــه ســخت
در اشــتباهید .گــری جــان بیشــاپ در کتــاب اعتمــاد بــه نفــس متفــاوت خــود بــه
خواننــده میآمــوزد کــه عوامــل خارجــی صرفــا مانعــی بــرای رشــد و پیشــرفت
شــما نیســتند .در واقــع ایــن تفکــر کــه دیگــران تنهــا عامــل خوشــبختی یــا بدبختــی
مــا هســتند از اســاس اشــتباه اســت .مــا همــه روزه بــا عباراتــی همچــون موفقیــت،
تــاش ،پیشرفت ،توســعه فــردی ،ثــروت و چیزهایــی از ایــن دســت بمبــاران
میشــویم .بــرای همیــن هــم نهایــت تــاش خــود را بــه کار میگیریــم تــا بــه
ایــن مفاهیــم دســت پیــدا کنیــم .ایــن عامــل باعــث میشــود کــه مــا از بزرگتریــن
ســرمایهای کــه داریــم غافــل شــویم .کــدام ســرمایه؟ خودمــان! مــا بزرگتریــن
ســرمایه خودمــان هســتیم.
کتــاب خــودت را بــه فنــا نــده میتوانــد بــار دیگــر بــه شــما یــادآوری کنــد کــه
قــادر بــه انجــام چــه چیزهایــی هســتید .شــما بــا مطالعــه ایــن کتــاب میفهمیــد کــه
خودسرزنشــی و ســرکوب تواناییهــای خــود ،هیــچ فایــدهای بــرای شــما نخواهــد
داشــت و تنهــام بــه بــار مشــکالتتان اضافــه میکنــد .نخســتین گام بــرای افزایــش
عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس بــاور کــردن خــود اســت ،پــس حتمــا ایــن کتــاب را
مطالعــه کنیــد تــا باورپذیــری شــما نســبت بــه خودتــان افزایــش یابــد.
 -۳قدرت ذهن ناخودآگاه شما ،ژوزف مورفی
حتمــا نــام ضمیــر یــا ذهــن ناخــودآگاه بــه گوشــتان خــورده اســت .بــد نیســت
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بدانیــد کــه تقریبــا  ۷۹درصــد از تصمیمــات مــا بــر پایــه همیــن ذهــن ناخــودآگاه
مــا گرفتــه میشــوند .پــس میتوانیــم بــه نقــش پررنــگ آن در زندگــی خــود پــی
ببریــم .دکتــر ژوزف مورفــی در کتــاب خــود بــه ایــن نکتــه میپردازیــد کــه مــا
میتوانیــم بــا هدایــت و کنتــرل ایــن ذهــن ناخــودآگاه ،تصمیمــات ،زندگــی ،روابــط
و در نهایــت اعتمــاد بــه نفــس بهتــری داشــته باشــیم .ایــن کتــاب از زمــان نشــر
در ســال  ۱۹۶۳تــا بــه امــروز همچنــان یکــی از کتابهــای پرفــروش در حــوزه
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس باقــی مانــده اســت.
مورفــی ســعی کــرده تــا در قــدرت ذهــن ناخــودآگاه شــما تمامــی نکاتــی کــه
بــرای تعامــل بــا ذهــن ناخــودآگاه الزم داریــد را میآمــوزد .بــه عقیــده او بهتریــن
راه بــرای کنتــرل ایــن قســمت از ذهــن ،تعامــل و مــدارا کــردن بــا آن اســت .ایــن
کتــاب البتــه منتقدینــی هــم دارد .بیشــتر ایــن افــراد اعتقــاد دارنــد کــه ادعاهــای
مورفــی در ایــن کتــاب بــه دلیــل اینکــه پایــه علمــی ندارنــد ،قابــل اتــکا نیســتند.
  
 -۴موهبت کامل نبودن ،برنی براون
مقایســه کــردن و مقایســه شــدن بــا دیگــران ،یکــی از بزرگتریــن اشــتباهاتی
اســت کــه افــراد در طــول زندگــی خــود مرتکــب میشــوند .برنــی بــراون ،ســخنران
و نویســنده ایــن کتــاب ســعی کــرده تــا در اثــر خــود بــه ایــن مقولــه بپــردازد کــه مــا
بایــد خــود را همانطــور کــه هســتیم بپذیریــم و دوســت بداریــم .در واقــع اشــتباهی
کــه مــا در بیشــتر مواقــع مرتکــب میشــویم ظاهربینــی اســت .ایــن یعنــی مــا
در مواجهــه بــا دیگــران ،صرفــا خصوصیــات مثبــت و خــوب آنهــا را میبینیــم.
در حالــی کــه ممکــن اســت در پــس زندگــی آنهــا رفتارهــای زشــت ،اشــتباهات
بــزرگ و عادتهــای اشــتباهی باشــد.
بــراون در ایــن کتــاب مرحلــه بــه مرحلــه بــه افــراد میآمــوزد کــه تغییــر نــگاه
بــه زندگــی دیگــران و تمرکــز بــر روی زندگــی خــود تــا چــه انــدازه میتوانــد بــه
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس مــا کمــک کنــد .در فصلهــای ایــن کتــاب عناوینــی
همچــون :افزایــش بهــرهوری ،اهمیــت نــدادن بــه افــکار دیگــران و پرهیــز از مقایســه
بــه چشــم میخــورد .بــه طــور کلــی ،ایــن کتــاب اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس
راهکارهایــی را بــه شــما میآمــوزد کــه بــه کمــک آنهــا بتوانیــد بــه مــرور ذهنیــت
خــود را در مــورد خودتــان تغییــر دهیــد .اینگونــه بیــش از پیــش خودتــان را دوســت
خواهیــد داشــت و ارزش بیشــتری بــرای خــود قائــل هســتید.
 -۵پروژه شادی ،گریچن رابین
گریچــن رابیــن ،نویســنده ایــن کتــاب ســالها اســت کــه بــر روی عــادت
شناســی و رفتارشناســی انســانها تحقیــق میکنــد .کتــاب او هــم تقریبــا بــا
تمامــی کتابهــای موجــود در ایــن لیســت یــک تفــاوت اساســی دارد .برخــاف
بیشــتر کتابهــای خودیــاری ،رابیــن در کتــاب پــروژه شــادی صرفــا بــه بیــان
تجربیاتــی کــه خــودش داشــته پرداختــه اســت .شــاید بــرای همیــن هــم مدتهــا
پرفروشتریــن کتــاب نیویــورک تایمــز بــوده اســت .جرقــه ایــن کتــاب زمانــی
خــورد کــه ســوال مهمــی بــرای او بــه وجــود آمــد ،اینکــه :بــه راســتی مــن از زندگــی
چــه میخواهــم؟ همیــن ســوال باعــث شــد کــه او بــه ایــن فکــر بیفتــد کــه چــه
چیزهایــی او را خوشــحال میکنــد.

پــروژه شــادی یــا پــروژه خوشــحالی روایــت یــک ســال از زندگــی گریچــن رابیــن
اســت .او در طــول ایــن یــک ســال هــر آنچــه کــه بــرای احســاس بهتــر نیــاز داشــته
را انجــام داده اســت .او هــر مــاه را بــه تمریــن و شــکل دهــی یــک عــادت در خــود
اختصــاص داده بــود .از تمریــن ســحرخیزی گرفتــه ،تــا توجــه بــه رژیــم غذایــی و …
کارهایــی بودنــد کــه او در طــول ایــن مــدت انجــام داده اســت .ایــن کتــاب بــه شــما
کمــک میکنــد تــا بــا بیشــتر اهمیــت دادن بــه خودتــان مســیر را بــرای افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس خــود همــوار کنیــد .پــس پیشــنهاد مــا بــه شــما ایــن اســت کــه
حتمــا ایــن کتــاب را در لیســت کتاب هایــی کــه بایــد خواند خــود قــرار دهیــد.
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 -۶چهار میثاق ،دون میگوئل روئیز
نویســنده ایــن کتــاب فــردی اهــل مکزیــک اســت کــه از مکتــب سرخپوســتان
تولتــک پیــروی میکنــد .دون میگوئــل روئیــز در کتــاب چهــار میثــاق یــک
موضــوع بســیار مهــم را بــه چالــش میکشــد .او اســاس ایــن پرســش را مطــرح
میکنــد کــه آیــا هیــچ یــک از مــا در تعییــن اســتانداردهایی کــه زندگــی مــا را شــکل
میدهنــد نقــش داشــتهایم؟ در واقــع او ســعی میکنــد تــا بــا کمــک گرفتــن از
 ۴میثاقــی کــه خــود در کتــاب بــه آنهــا اشــاره میکنــد بــه بینــش درونــی بهتــری
برســیم .در نتیجــه شــانس مــا بــرای دســتیابی بــه آرامــش درونــی و پــس از آن
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس باالتــر خواهــد رفــت .چهــار میثاقــی کــه روئیــز از آنهــا
صحبــت میکنــد عبارتنــد از:
 	.1با کالم خود گناه نکنید
 .2هر چیزی را به خود نگیرید
 .3افکار باطل را دور بریزید
 .4همیشه بیشترین تالش خود را به کار گیرید
موضــوع دیگــری کــه در کتــاب چهــار میثــاق بــه آن پرداختــه میشــود ،مســئله
مــرگ اســت .روئیــز اعتقــاد دارد کــه تنهــا بــا درک صحیــح مــرگ و پذیرفتــن ان
بــه عنــوان یــک حقیقــت اســت کــه افــراد میتواننــد بــه آرامــش
برســند .داشــتن آرامــش و آشــتی بــا خــود یکــی از مهمتریــن عوامــل
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس اســت کــه در ایــن کتــاب بــه خوبــی بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت .پیشــنهاد میکنیــم حتمــا از طریــق لینــک
زیــر خالصــه ایــن کتــاب را دانلــود و مطالعــه کنیــد.
 -۷حضور ،ایمی کادی
هفتمیــن اثــر ایــن لیســت کتابــی اســت کــه مســتقیما بــر روی
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس در هنــگام صحبــت کــردن یــا ســخنرانی
کــردن بــرای دیگــران اســت .همــه مــا در طــول زندگــی بایــد در
موقعیتهایــی حاضــر شــویم کــه در آنهــا بایــد بــا افــراد مختلفــی صحبــت کنیــم.
در چنیــن شــرایطی مهمتریــن وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم اعتمــاد بــه نفــس
خــود را حفــظ کــرده و چیــزی کــه قصــد داریــم بگوییــم را بــه راحتــی بــر زبــان
بیاوریــم .کتــاب حضــور نوشــته ایمــی کادی بــا ارائــه راهکارهــای کامــا کاربــردی
و بــر پایــه روانشناســی ،بــه مــا کمــک میکنــد کــه اعتمــاد بــه نفــس خــود را در
هنــگام صحبــت بــا دیگــران افزایــش دهیــم.

SOHEILAMANI.COM

بهترین کتاب های
افزایش اعتماد به
نفس و عزت نفس

از صحبــت در یــک جلســه کاری گرفتــه ،تــا شــرکت در یــک مصاحبــه شــغلی
و یــا حتــی ســخنرانی بــرای جمــع زیــادی از افــراد .اینهــا موقعیتهایــی هســتند
کــه مــا در زندگــی تجربــه خواهیــم کــرد .مثــا فکــر کنیــد قــرار اســت جلســه دفــاع
پایــان نامــه خــود را برگــزار کنیــد ،امــا اعتمــاد بــه نفــس کافــی را بــری شــرکت در
آن نداریــد .در چنیــن حالتــی اســتفاده از تکنیکهــای گفتــه شــده در ایــن کتــاب بــه
شــما کمــک خواهــد کــرد .گرچــه شــاید ایــن کتــاب بــرای همــه مناســب نباشــد،
امــا مخاطبــان آن میتواننــد رو کاربــردی بــودن نکاتــش حســاب بــاز کننــد.
 -۸هوش هیجانی ،دانیل گولمن
مهمتریــن عامــل ضعــف اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس ذهــن شــما اســت.
بلــه ،داشــتن یــک ذهــن قدرتمنــد میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر روی زندگــی مــا
بگــذارد .یــک ذهــن مریــض نیــز میتوانــد فرصتهــای زایــد را از مــا بگیــرد .امــا
چگونــه میتوانیــم یــک ذهــن مریــض را درمــان کنیــم؟
در بســیاری از مواقــع ،ضعفهایــی کــه مــا داریــم دلیــل اعتمــاد بــه نفــس
پایینمــان نیســت .بلکــه ایــن تفکــر کــه مــا بیــش از حــد ضعیفیــم باعــث شــده
برخــی از ایــن ضعفهــا کــه گاهــا اصــا در مــا وجــود ندارنــد را هــم بــاور کنیــم.
بــرای همیــن هــم بهتــر اســت کــه قبــل از هــر کاری ،ابتــدا ذهنیــت خــود را بهبــود
ببخشــید .کتــاب هــوش هیجانــی ،اثر دانیــل گولمن اگرچــه بــه طــور مســتقیم
در مــورد اعتمــا بــه نفــس صحبــت نمیکنــد ،امــا راهکارهایــی را برای تقویــت
هــوش هیجانی بــه شــما آمــوزش میدهــد کــه میتواننــد موجــب بهبــود عــزت
نفــس شــما هــم بشــوند.
 -۹اصول اعتماد به نفس ،کتی کی و کلر شیپمن
مخاطــب اصلــی ایــن کتــاب ،زنــان هســتند .کتــی کــی و کلــر شــیپمن کــه هــر
دو از افــراد موفــق در حــوزه رســانه هســتند ،ســعی کردهانــد تــا در ایــن کتــاب بــا
ارائــه برخــی راهکارهــای و کمــک گرفتــن از ســایر زنــان قدرتمنــد و موفــق جامعــه،
دســتورالعملی بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس در زنــان بســازند .آنهــا همچنیــن
بــا تحقیــق بــر روی رفتــار شناســی و رواشناســی انســانها ،از دریچــه علــم نیــز بــه
ایــن موضوعــات نــگاه کردهانــد.
ایــن کتــاب اگرچــه یکــی از کتــاب هــای حــوزه زنــان و فمینیسم نیســت ،امــا
بــه خوبــی بســیاری از نابرابریهــا و ناتواناییهــای زنــان را کــه بیشترشــان تقصیــر
خــود آنهــا هســت را بــه چالــش کشــیده اســت .تنهــا اینگونــه اســت کــه میتــوان
بــر ســختیها پیــروز شــد و شــکاف بیــن زن و مــرد را کمتــر کــرد.
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 -۱۰خوبه که با دیگران فرق داری ،تاد پار
در ایــن مقالــه ســعی کردیــم کــه بــرای افــراد مختلــف کتابهایــی را معرفــی
کنیــم تــا بتواننــد بــه کمــک آنهــا اعتمــاد بــه نفــس خــود را افزایــش دهنــد .امــا
در ایــن بیــن جــای یــک نــوع کتــاب خالــی بــود ،کتــاب بــرای افزایــش اعتمــاد بــه
نفــس کــودکان! یکــی از مهمتریــن دالیــل ضعــف اعتمــاد و عــزت نفــس در زندگــی
خــود سرزنشــی و عــدم عالقــه بــه خودمــان اســت .در حالــی کــه در بیشــتر مواقــع
چنیــن کاری کامــا بــی دلیــل و بیهــوده اســت .تــاد پــار ســعی کــرده تــا در ایــن اثــر تا

از همــان ســنین کودکــی بــه فرزنــدان مــا آمــوزش دهــد کــه خودشــان را دوســت
بدارنــد.
کودکــی بخــش مهمــی از زندگــی تمــام مــا اســت و اگــر از کنــار آن بــه ســادگی
بگذریــم ،ممکــن اســت بعدهــا و در ســنین جوانــی ،نوجوانــی و حتــی بزرگســالی
دچــار مشــکل شــویم .کتــاب خوبــه کــه بــا دیگــران فــرق داری بــا طراحــی جــذاب
و تصویرهــای جالــب میتوانــد بــه افــراد کمــک کنــد کــه از همــان ســنین کودکــی
خــود را دوســت داشــته باشــند و زمینهســاز افزایــش اعتمــاد بــه نفــس خــود در
آینــده شــوند.
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بهترین کتاب های
افزایش اعتماد به
نفس و عزت نفس

اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس دو امــر کامــا درونــی هســتند .بــرای اینکــه
بتوانیــم هــر دوی آنهــا را تقویــت کیــم ،حتمــا بایــد اول از همــه یــاد بگیریــم کــه
خــود را دوســت بداریــم .مهمتریــن قدمــی کــه در ایــن راه بایــد برداریــم هــم ایــن
اســت کــه خــود را بــا کســی مقایســه نکنیــم .مقایســه خــود بــا دیگــران آنهــم در
شــرایط کامــا نابرابــر چیــزی جــز ناامیــدی بــرای مــا نخواهــد داشــت .ســعی
کنیــد کــه حتمــا از کتابهــای معرفــی شــده اســتفاده کنیــد و تــا جــای ممکــن بــر
روی زندگــی خــود تمرکــز کنیــد .اینگونــه در افزایــش عــزت و اعتمــاد بــه نفــس
موفــق خواهیــد بــود.
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