
 یگذار هیو سرما یداخل یمال نی، تأم تیریمد بسیار باالیاعتماد به نفس 
 

 

 

بازار و  در شرکت ها در رقابت داریپا گسترشاز  نانیدر اطم بسیار اساسینقش  کردن یگذار هیسرما 

 .دارد سرمایه گذاری یبرا دیارزش جد به وجود آوردن

اقتصاد  مانند، اجرا کنندگاناز  وسیعی فیط به وسیلهشرکت ها  یگذار هیسرما یها استیس سهامداران

 گردد. یم نییکل ، کالن تع

 رانیبودن مد یمنطق ری، مانند غ یتیریعوامل مدشرکت  اتیو عمل هیسرما ی، بازارها یپول یها استیس

 تیکه حاکم ییو در شرکت ها بی تاثیر یمال یدر بازارها علی الخصوصاست ،  نیز بسیار ضروری،

 .دارند بسیارسست و ناتوان  یشرکت

نامعقول و  یرفتار عاد کی اندازه از شیکه اعتماد به نفس ب بیان کرد( 1986) در سال رولشخص 

 .آن دارند اکثرا گرایش به نمایش دادنشرکت ها  رانیاست و مد غیرعقالنی

 ماتیتصمکه  با اعتماد به نفس باال  رانیکه مد تحقیقات این گونه نشان داده  دیریبگ یتجار ماتیتصم

 گردد یم یگذار هیمشکالت کم سرما ایاز حد  شیب یگذار هیکه منجر به سرما رندیگ یم یگذار هیسرما

 ریتأث یمطالعات بر رو نی، ا با این وجود( 2007و همکاران ،  نی؛ ش 2005،  تسی، ب 2002،  تونی)ه

 ریو سا یبده دیسررس یخارج یمال نیشرکت ، تأم هیبر ساختار سرما یتیریمد بسیار باالی به نفس اعتماد



 یمال نیتأم یمنابع داخل نسبت بههرگز  تیریاز حد مد شیاعتماد به نفس ببوده است.شرکت  یمسائل مال

 تنظیم نشده است.عمقی  و تحقیق مورد مطالعه

طبقه بندی می خود  یها نهیخود را بر اساس هز ی، شرکت ها منابع مالسفارش نوک  تئوریاساس  بر

و به عنوان  ارجح می دانندرا  یو سپس بده یداخل یمال نیتأم آنها پس،  کنند و اولویت بندی می نمایند

از حد که معتقدند  شیبا اعتماد به نفس ب رانیاست. مد دیارزش سهام جد شیافزا نهایی راه حلو  نیآخر

از  شیسهام ، ب یمال نیتأم ژهی، به و یخارج یمال نیکند که تأم یم شناساییشرکت کم ارزش  نیا که آنها

 شده است.  یحد ارزش گذار

 یاز منظر رفتارنسبت به حقوق صاحبان سهام  یو بده ینسبت به بده یداخل یمال نیتأم یبرا برتری دادن

آنها کنترل  رایز متمایز کنند گریرا از منابع د یداخل یدارند که منابع مال لیشرکتها تما رانی، مد یمال امور

 .دارنددر شرکت  یداخل یها بر صندوق یشتریب

 یگذار هیسرما یپروژه ها ییبر کارا یداخل یمال نیبا تأم ممکن استبا اعتماد به نفس باال  رانی، مد پس

 در شرکت را دارا یگذار هیسرما یبرا یکاف یعامل با اعتماد به نفس باال بودجه داخل رانیمد اثر گذارند.

 .نظم ندارند یشرکت تیحاکم ای هیبازار سرماو از لحاظ  هستند

. پیدا کردیمرابطه مثبت  ها یکدر شرکت  یداخل یمال نیو تأم یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیابتدا ، ما ب در

و  شانمتعلق به خود تکنولوژی هایدارند که در مورد گرایش  ی کهرانیمد بسیار باالیاعتماد به نفس 

 انجام میدهند وکار را  نیا یوقت نی، بنابرا نمایند کنترل به صورت توهمیخود  داوریدر مورد  توجه

. در نظر میگیرند و متصور می شونداز حد  شیرا ب تی، آنها احتمال موفق را انجام میدهند یریگ میتصم

 .و دارند به دست می آورند یسود خوب نشایکه شرکت ها بر این باور هستندآنها 

 



کمتر در نظر میگیرند و به نوعی شرکت ها را  نیا یارزش واقع یگذاران خارج هیو سرما باال لیپتانس

بودجه  گزینش به گرایش رانیمعامله ، مد یها نهیهز عدم تقارن اطالعات و خاطر. به دست کم میگیرند

 نقدینگی در داخل شرکت باقی می ماند. دارند و یداخل

نسبت به بنگاه  میرمستقیغ یجد یها یگذار هیاز سرما ترشیب یدولت یکه شرکت هابه این موضوع رسیدیم 

با اعتماد به نفس باال  رانیدارند که توسط مد با تعداد باالتری یجد یها یگذار هیسرما یدولت ریغ یها

 .اجرا می گردد

شرکت  نیا ندهینما واناست که به عن یمقام دولت کیسهامدار  نی، بزرگتر نیدر چ یدولت یدر شرکت ها 

 کارها را اجرایی میکند.

 

 

 

 تیریاز حد مد شیاعتماد ب یارهایمع
 

را که  ییهاپروژه تمامیکه  گفته میشود یگذار هیسرمابحث در  مفید و بهره ور وقتی یتجار واحدیک 

مثالً انتخاب  یاصطکاک گونه چیکه ه یطیدر شرا ،پسانتخاب کند؛ دارند راخالص مثبت  یارزش فعل

با  یگذارهیاسرم یها نظر کردن از فرصت ، صرفمدکارانا یگذار هی، سرمانباشد نهیهز ایناسازگار 

 .باشدمی مثبت  یارزش فعل



 زین یخالص منف یبا ارزش فعل ییها انتخاب پروژهدر بردارنده موثرغیر یگذار هیسرما عالوه بر این

  . گرددیم

 وجود دارد:  یگذارهیسرما ییکارا نییتع یبرا ینظر یاریحداقل دو مع

 یگذار هیوجود ندارد که سرما گونه ضمانتی چیه ،بگیرد یمال نیمبه تأ میشرکت تصم کیاگر  .1

سود و در جهت  غیر معقول یها با انتخاب پروژه شاید رانیمد نمونه ی. برااجرا گردد درستی

مد و نا کارا  یگذارهیاز منابع موجود، اقدام به سرما کردن  سوء استفاده یحت ایو  شیخوانتفاع 

 ند؛ینماغیر موثر 
جمع منابع را  ،کردن یگذار هیسرماانس های  یمال نیتأم نظوربه م نیازمد این استشرکت  کی  .2

 نیتأم دیخالص مثبت با یبا ارزش فعل یها کارا، همه پروژهموثر و بازار  کیدر  بندی نماید

 یهاتیکه محدود این را نشان میدهد یمال بخشموجود در  اتیاز ادب یاشود؛ هرچند بخش عمده

 . بسار کم میکند یمال نیتأم یرا برا رانیمد و قدرت ییتوانا ،یمالدر زمینه 

 

 

 

 مزایای اعتماد به نفس باال

 

که اعتماد به نفس ما  اندازههر  یعنیدارد  تیبا موفق یمیمستق نسبت بسیاراعتماد به نفس باال  دارا بودن

 یم شتریب با ارزش نیزانتخاب اهداف بزرگتر و  در جهتبه همان اندازه شجاعت و شهامت ما  باال رود



مواجهه  مسیر موجود است نیکه در امشکالت و چالش ها با  بسیار آسان تر واهیم بودقادر خ نیزشود و 

 .گردیم

 

 شجاعت و شهامت باال رفتن( 1

چون انسان ها به .ترس است آن هم وجود داشته باشد، زندگی ایده آل آنهاافراد و  نیمانع ب کیفقط  اگر

که  یزیو هر چ وهم دارنداگر خارج از کنترل آنها باشد به ویژه ناشناخته  موارداز  اغلب یعیطور طب

 وحشت زده می کند.خارج شوند آنها را  مد نظراز منطقه امن  موجب گردد

 

 ماشجاعت  م،یداشته باش ییما اعتماد به نفس باال زمانی کهاست؛  نیاعتماد به نفس ا یایاز مزامورد  کی

 نانیاطم قابلیت هایمانما به خودمان و  ،کنیم را پیدا میخارج شدن از منطقه امن  ریسک، باال می رود

 آمد. میاز پس آن بر خواه رخدادی هم پیش آیدهر داریم و این مورد را میدانیم که 

 

 یمآسانی آمد به  میاز پس آن بر خواه شیوه ای هم که شدهبه هر  فتدیهم که ب یهر اتفاق میبدان این مورد که

 هیترس ها مانند سا م،یغلبه کن مانیو به ما کمک کند به ترس ها اال میبردجلو رفتن را در ما ب جراتتواند 

 میهر چقدر که به سمتشان برو کسشوند و برع یبزرگتر م م،یاز آنها دور شو میکه بخواهاندازه هستند هر 

 کمک را به ما خواهد کرد. نیداشتن اعتماد به نفس بزرگتر انیم نیشوند و حاال در ا یکوچک تر م

 

 انتخاب اهداف بزرگتر و ارزشمندتر( 2

 یاست، ما در حالت عاد باارزش تراعتماد به نفس باال، انتخاب اهداف بزرگتر  یایمورد از مزا نیدوم

 قادر باشیم م،یهدف بزرگ انتخاب کن کیکه اگر  اطمینان نداریم رایز میرا انتخاب کن کوچکتراهداف  شاید

تا  میکن یاهدافمان را کوچکتر م بیشتر کنیماعتماد به نفسمان را  نکهیا یبه جا دلیل نیبه هم م،یبه آن برس

 در حد ما باشد.

 یبرابر انرژ 100 ایو  وقت بیشتری نداردبرابر  100کند  یانتخاب م یکه اهداف بزرگتر شخصی کی

ساعت در شبانه روز و همان  24بلکه او هم مانند همه انسان ها  مصرف نمیکندرا در روز  یشتریب

 گ،بزر یکارها ایکوچک کند  یکند که آن را صرف کارها ینم یمحدود خودش را دارد و فرق یانرژ

 شیوه انجام آن تفاوت دارد.فقط 

 

 و رضایت یاحساس عال یک داشتن( 3

خودمان است،  اب در رابطه و رضایت یاعتماد به نفس باال، داشتن احساس عال یایمزا نیاز مهمتر یکی

، احساسات خوب باعث به وجود آمدن اتفاقات خوب دارندما  یرا در زندگ یپررنگ اریاحساسات نقش بس

 شود. یمدر زندگی ما اتفاقات بد موجب ایجاد شود و احساسات بد  یم



 

 یداخل یمال نیو تأم یتیریاز حد مد شیاعتماد ب
 

 . به طور منطقی برخورد میکنند اغلبکه کارگزاران بر این باور هستند اقتصاددانان

از حقوق خود شرکت خود را کنترل  قادر هستند با به کارگیری: آنها رانیاز حد مد شیبه نفس ب اعتماد

 تخصیص دهند. یمنافع شخص دیکنند و آنها را به تول

استفاده كرد  تیریبه مد استاندارد و الگو در جهت رسیدنبه عنوان  ییاز جبران خسارت اجرا عامل ریمد

 است رانیمد مرهون زحمات و تالش های كه به این مورد رسیدو 

 نیخوشب یکه کارگزاران به راحت این را نشان میدهداز حد  شیاز حد و اعتماد به نفس ب شیب ینیب خوش

متعهد  اریکنترل مهارت دارند و بس در به این صورت که گفته میشود هستند ومعتقدند که  رایشوند ز یم

 نیز می باشند.

 گذارند.  یم ریتأث یرا دارند و بر عملکرد تجار یمال ماتیکنترل تصم ییمعتقدند که آنها توانا رانیمد اکثر

 

 اعتماد به نفس کاذب معایب ومشکالت

 

 کار  طیدر جامعه و در مح شایداست و  فتهیمغرور و خودش اریبا اعتماد به نفس کاذب بس شخص

 .مالک قرار می دهندو فقط حرف خودشان را  در نظر نگیردرا  گرید و عقاید افراد نظرات

 از توان شتریب شهیها، همآن بیش از اندازه بودن نیبخوش طور نیو هم ادیز یبلندپرواز به موجب 

موفق به انجام آن  تیدر نها یول قبول میکنند و متعهد میشوندکارها را  تیخود مسئول و کارایی

 .شوندینم

 مواجه  یبرا یلیموضوع دل نیو هم قبول نمیکنندخود را  یهانقطه ضعف زمان چیه اشخاص نیا

 اصالح خود را ندارند. ییاست و توانا گوناگونشدن با مشکالت 

 در تر وجود دارد بزرگ قتیکه در حق یزیو خود را از چ کندیفرد تظاهر م نکهیا خاطربه  شاید

 افراد دیگر میشود.سبب آزرده شدن  دنظر میگیر

 یبا نگاه گرانیبه د داند،یم گرانیتر از دکه چون فرد خود را باالتر و مهم دلیل دیگر این 

 نمی باشد. دهیپسندنیکو و رفتارها اصال  وعکه این ن و کوچک مینگرندزیرآمیتحق

 

 هستند: خصوصیاتیچه  یدارا اشخاص دارای اعتماد به نفس باال

 

 خیلی باالتر و مهمتر میدانند. شان را نسبت به دیگران خود 

 کنندینم یهمدرد گرانید با. 

 خود جلب کنند. سمت را به گرانیتوجه دتمام تا  تالش دارند شهیهم 



 بیان مینمایند گرانید یبرا و بزرگ نماییزیخود را به طور اغراق آم یو استعدادها هاتیموفق. 

 

 

 

 یریگ جهینت
 

 رانیکه مد ی. درصورتباشدیشرکت م رانیمد فیوظا نیاز مهمتر یکی یگذار هیمسئله سرما شک یب

در بازار را  خالص مثبت یباارزش فعل یطرحها ارزشمند یهگذاریسرما یفرصتها یبتوانند به درست

امر سبب  نیا نتیجه گیریدر ند،ینما یگذار هیسرما از آنها کیمناسب در هر  زانیو به م شناسایی کنند

 پیدا خواهد کرد. شیرشد شرکت شده و ثروت سهامداران افزا

انجام شده نشان  یشرکت دارد. پژوهشها یهایهگذاریسرما زانیبر م یادیز ریبر آن، تأث رانیمد شتریب

 هیسرما زانیکه م دهدیم

قرار  زین رانیمد یفرد اتیخصوص ریبازار، تحت تأث طیشرکت و شرا یهایژگیشرکت عالوه بر و یگذار

 ریاخ یدارد. در سالها

رفتار  ییهمواره به صورت کاماًل عقال رانیمد دهدیکه نشان م رفتهیانجام پذ نهیزم نیدر ا یادیز مطالعات

عقالنی به  ریغ یماتیتصمافراطی شاید  یها ینیاز حد و خوشب شیب نفس به اعتمادرینکرده و تحت تأث

 دارد.  یگذار هیبحث سرمام به ویژه شرکت، یمال یتهایمهم بر فعال یریکه تأث وجود آورد



 

 

روز  طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

نو و اثربخش  یمختلف ، مفتخر به کسب دستاورد یها شیاصناف در گرا انیبا متول یو همراه رانیبازار ا

جهت ارتقاء کسب  کپارچهیبازار  و فروش  قاتی، تحق تیپرخه فعال یزی، برنامه ر تیریمد یها نهیدر زم

 است . دهیو کار گرد

 

 ! باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره ، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

 

 یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

 یاتی، عمل دهی، ظهور ا دهینو ، پرورش ا دهیشود، خلق ا یانجام م یدیخود دارد. آنچه در گروه مشاوره س

 . باشدیم ییکسب و کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادی، ا دهیا یساز

 

 


