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 باورهای اشتباه درباره جرات ورزی 

برخی افراد دلیل اینکه باورها و سوء فهم هایی درباره معنای جرات ورزی و جرات مند بودن دارند، از جرات ورز بودن می  

ترسند. باورها و سوء فهم های مبتنی بر واقعیت نیستند و در نتیجه درست نیستند. در ادامه به رایجترین باورها و سوء 

 ا آنها اشاره خواهیم کرد. فهم ها درباره جرات ورزی و شیوه چالش ب

 : جرات ورز بودن به معنای پرخاشگر بودن است. 1 باور

این سوء فهم اشتباه است. زمانی که جرات ورز هستیم، صدایمان را باال نمی بریم یا بر سر دیگران فریاد نمی زنیم. با  

ران سعی در ترساندن دیگران نداریم. زمانی که جرات ورز هستیم، هدف متقاعد تهدید یا تجاوز به حریم شخصی دیگ 

کردن دیگران در جهت باورها و عقاید ما نیست. این رفتارها به عنوان رفتارهای پرخاشگرانه در نظر گرفته می شود. در  

فضای شخصی احترام می  واقع، زمانی که با جرات ورزی رفتار می کنیم، با لحن صدای طبیعی صحبت می کنیم، به 

 گذاریم و عقاید، نیازها یا خواسته هایمان را بیان می کنیم.

 : جرات ورز بودن به معنای این است  که همیشه راه خودم را بروم2 باور

این سوء فهم نیز اشتباه است. جرات ورزی به معنای بیان عقاید، خواسته ها یا نیازهاست. ابراز خود به معنی این نیست 

یگران را وادار به موافقت با خود می کنید. در عوض، جرات ورزی به معنای این است که به شیوه ای که دیگران خود  که د

 را ابراز می کنند، احترام می گذارید.



 

2 
 

: اگر جرات ورز باشم، دیگران مرا دوست نخواهند داشت. ساکت بودن بدین معناست که دیگران مرا 3 باور

 دوست دارند. 

ری که اشتباه است. منفعل بودن بدین معناست که شما به سادگی از آنچه دیگران می گویند و انجام می  سوء فهم دیگ 

دهند پیروی می کنید؛ و هیچ ضمانتی وجود ندارد که دیگران شما را بدین خاطر بیشتر دوست بدارند. در حقیقت، برخی  

توانند بیشتر از این مثل قبل ادامه دهند. آیا در این  افراد منفعل درنهایت نسبت به دیگران عصبانی می شوند زیرا نمی 

صورت دیگران شما را دوست دارند؟ همچنین، برخی افراد اشخاصی را که هرگز عقایدشان یا آن چیزی که می خواهند 

 را بیان نمی کنند، خشمگین می کنند یا مورد آزار قرار می دهند. 

 است. : جرات ورز بودن به معنای خودخواه بودن 4 باور

اشتباه است. بیان عقاید و نیازها خودخواهی نیست بلکه بخشی از انسان بودن است. عالوه بر این، جرات ورزی به معنای  

این است که شما به عقاید و ارزش های دیگران احترام می گذارید حتی اگر با آنها موافق نیستید. رفتار کردن به شیوه  

 ه متقابل است.ی جرات ورزانه به معنای احترام و توج 

 بگویم و آنچه دیگران از من می خواهند انجام دهم. "بله": همیشه مجبور هستم 5 باور

مجددا این سوء فهم نیز صحیح نیست. جرات ورز بودن به معنای داشتن محدودیت ها و مرزهاست. اگر از این نگران  

ه شما بد، تنبل و بی خیال و ... هستید، بیان  می گویید، دیگران ممکن است فکر کنند ک "نه  "هستید که بدلیل اینکه 

محدودیت ها برای خودتان و همینطور برای دیگران ضروری است. برای مثال، بیان اینکه با کار زیاد بیش از حد تحت  

فشار هستید و نمی توانید وظایف دیگری را نیز بپذیرید و انجام دهید و سپس، به شخص دیگری محول کنید. در غیر  

، کیفیت کارتان کاهش می یابد یا آن تکلیف ممکن است تمام نشود. در واقع، ما نمی توانیم از دیگران این انتظار  اینصورت

را داشته باشیم که محدودیت هایمان را بدانند، بنابراین نیاز داریم به آنها این موارد را منتقل کنیم. اکثر افراد درصورتی  

 دانند، آنها را درک خواهند کرد. که یکبار مرزها و محدودیت هایمان را ب

 : همیشه با جرات ورز بودن به هر آنچه می خواهم می رسم. 6 باور

این آخرین سوء فهم اشتباه است. جرات ورزی هیچگاه ضمانت نمی کند که ما بدون توجه به منطقی بودن خواسته ها یا 

جرات ورزی بدین معنی است که ما عقاید، خواسته  شیوه درخواست کردنمان، به هر آنچه که می خواهیم برسیم. در واقع،  

 ها یا نیازهایمان را بیان می کنیم و می توانیم برای خودمان احترام قائل شویم. 
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