خودآگاهي كليد ارتباط موفق
اگز اس ارتجبقبت خَد رؾبٗت ًذارٗذ ،اگز دائوبً ثب دٍستبًتبى در وطوىص ٍ تؼبرؼاٗذ ،اگز فىز هٖوٌ٘ذ در ارتجبقبت خَد فزد ثذضبًسٖ
ّست٘ذ ،اگز دائوبً ثِ دٗگزاى اًتمبد هٖوٌ٘ذ ٍ آًْب را در ثِ ٍخَد آهذى هطىالت همػز هٖداً٘ذ ،حتوبً اٗي هكلت را ثخَاً٘ذ.
ث٘طتز اٍلبت ٍلتٖ در ارتجبقبتهبى هطىلٖ پ٘ص هٖآٗذ ثِ سزػت ثِ دًجبل ػَاهلٖ هٖگزدٗن وِ اٗي هطىل را تَخِ٘ وٌذ ،ػَاهلٖ خبرج اس
خَدهبى ٍ ّز همػزٕ ثِ خش خَدهبى .ثزإ داضتي ارتجبـ سبلن ٍ هَفك هْوتزٗي اغل اٗي است وِ خَدهبى را ثطٌبس٘نً .مبـ ؾؼف ٍ لَت،
ّذفْب ٍ ارسضْب ،قزس تفىز ،ضذت ّ٘دبىّب ،اًتظبرات ٍ تَلؼبت ،حسبس٘تّبّ ،وِ ٍ ّوِ در ضَُ٘ ثزخَرد ٍ ػولىزد هب ًسجت ثِ دٗگزاى ًمص
هؤثزٕ دارًذ .اغلت ثب خف وط٘ذى ٍ ًبدٗذُ گزفتي سْن خَدهبى دٗگزاى را ػبهل رًدصّب ٍ وذٍرتّب هٖداً٘ن .ثذْٖٗ است وِ ّز ارتجبقٖ
ثٌب ث ِ و٘ف٘ت ٍ وو٘ت آى ،هسبئل خبظ خَد را دارد ٍ هوىي است هطىالت در ٗه ارتجبـ ثب ارتجبقٖ دٗگز هتفبٍت ثبضذ ،چزا وِ ّز فزدٕ ثب
دً٘بٕ خَد ٍارد راثكِ هٖضَد ٍ اٗي دً٘بّبٕ هتفبٍت ،هطىالت هتفبٍتٖ هٖآفزٌٌٗذٍ .لٖ ًىتِ خبلت اٌٗدبست وِ اگز ثِ هطىالتٖ وِ تب
وٌَى ثب دٗگزاى داضتِ اٗن تَخِ وٌ٘ن ،احتوبالً حذالل در لسوت سْن خَدهبى ثِ ًمبـ هطتزن ٍ ثِ ػجبرتٖ هطىالت تىزار ضًَذُ هطتزن
هٖرس٘ن ٍ اٗي ثِ هب ًطبى هٖدّذ ،خَد را خَة ًوٖضٌبس٘ن ٍ ثِ غَرت ًبآگبّبًِ وَلِثبرٕ اس هطىالت را ثب خَد ثِ اٗي راثكِ ٍ آى راثكِ
هٖثزٗن .ثزإ آًىِ اس اٗي تىزار رّبٖٗ ٗبث٘ن ثبٗذ در هس٘ز خَدآگبّٖ گبم ثزدارٗن.
خَدآگبّٖ در ارتجبقبت ث٘يفزدٕ ثِ هب ووه هٖوٌذ:
 احسبسبت خَد را ثطٌبس٘نّ٘ ،دبًبتهبى را تطخ٘ع دّ٘نً ،سجت ثِ حسبس٘تّبٗوبى ّط٘بر ثبض٘ن ٍ هذٗزٗت ثْتزٕ ثز رٍٕ
ّ٘دبًبت خَد داضتِ ثبض٘ن .در چٌ٘ي حبلتٖ ووتز هَخت رًدص دٗگزاى هٖضَٗن ،ووتز اضتجبُ هٖوٌ٘ن ،ووتز پط٘وبى هٖضَٗن ٍ
در هدوَع ٍاوٌصّبٕ ّ٘دبًٖ ٍ ضتبثشدٓ خَد را هذٗزٗت هٖوٌ٘ن.
ًَ ع تفىز ٍ تحل٘لّبٕ خَد را ثطٌبس٘ن .هتَخِ ضَٗن تب چِ اًذاسُ در ارسٗبثٖ هَلؼ٘تّب ٍ رفتبر اًسبىّب خَضج٘ي ،ثذث٘ي ٗب ٍالغث٘ي
ّست٘ن .ثذٗي تزت٘ت ثِ سزػت تبثغ لؿبٍتّب ٍ ثزداضتّبٕ اٍلِ٘ خَد ًوٖضَٗن ٍ اس ثبسخَردّبٕ ًبهتٌبست خَددارٕ هٖوٌ٘ن.
 ػبدتّب ٍ الگَّبٕ تىزار ضًَذٓ خَد را ثطٌبس٘ن ٍ ثزإ تغ٘٘ز ػبدتّبٕ هٌفٖ چبرُإ ثٌ٘ذٗط٘ن .ثب اٗي تَاًوٌذٕ ًسجت ثِ
رفتبرّبٕ خَد آگبُ هٖضَٗن ٍ ثب ثٌ٘ص ثْتزٕ رفتبر هٖوٌ٘ن ،ػبدتّبٕ هشاحن را تزن هٖوٌ٘ن ٍ ووتز هَخت آسار دٗگزاى
هٖضَٗن.
 ثبٍرّب ،فزؼّب ،اًتظبرات ،لَاػذ ٍ ثبٗذ ٍ ًجبٗذّبٗوبى را ثطٌبس٘ن ،ثز رٍٕ درست ٍ ًبدرست ثَدى آًْب ٍ هف٘ذ ٍ غ٘زهف٘ذ ثَدًطبى
توزوش وٌ٘ن .ثب اٗي آگبّٖ احتوبالً ثزخٖ ثبٍرّب ،فزؼّب ،اًتظبرات ٍ لَاػذٕ وِ غ٘ز هف٘ذ ٗب ًبدرستٌذ وٌبر هٖگذارٗن ٍ لؿبٍت
ووتزٕ در رٍاثكوبى ٍارد هٖوٌ٘ن.
 هسئَل٘تپذٗزٕ در لجبل خَد ٍ دٗگزاى را ٗبد ثگ٘زٗن ٍ ثجٌ٘٘ن تب چِ اًذاسُ ثزإ رفتبرّبٗوبى هسئَل٘ن ٍ تب چِ اًذاسُ لبدرٗن در
رفتبر ،افىبر ٍ ّ٘دبًبت خَد تغ٘٘ز اٗدبد وٌ٘ن .هسلوبً فزدٕ وِ هسئَل٘ت افىبر ،احسبسبت ٍ رفتبر خَد را هٖپذٗزد سْن خَد را در
ٗه ارتجبـ هٖپذٗزد ٍ ثزإ آى احسبس هسئَل٘ت هٖوٌذ ٍ اس٘ز ػبدتْبٕ دست ٍ پبگ٘ز ًوٖضَد.
 ارسشّب ٍ ّذفّبٕ خَد را ثطٌبس٘ن ،اٍلَٗتثٌذٕ هٌبست داضتِ ثبض٘ن ٍ در هس٘ز ارسشّب ٍ ّذفّبٕ خَد حزوت وٌ٘ن .اٗي
آگبّٖ ثِ هب ووه هٖوٌذ اقزاف٘بًوبى را هتٌبست ثب ارسشّب ٍ ّذفّبٕ خَد ثزگشٌٗ٘ن ٍ در خوغ دٍستبًوبى احسبس غزٗجگٖ
ًذاضتِ ثبض٘ن.
ً مبـ ؾؼف ٍ لَت خَد را در هَلؼ٘ت ّبٕ هختلف ثطٌبس٘ن ٍ در خْت ثزقزف سبختي ًمبـ ؾؼف ٍ ارتمبء ًمبـ لَت ثپزداسٗن .ثب
چٌ٘ي توزٌٖٗ خٌجِّبٕ هٌفٖ خَد را اغالح هٖوٌ٘ن ٍ هطىالت ووتزٕ در رٍاثفهبى اٗدبد هٖوٌ٘ن.
 ثب خَد ثِ آراهص ثزس٘ن ،خَد را ثجخط٘ن ،ػشت ًفس داضتِ ثبض٘ن ،خَد را دٍست ثذارٗن ٍ اس خطن ٍ وٌِ٘ خَد را رّب سبختِ
ثبض٘ن .در چٌ٘ي ضزاٗكٖ لبدر ّست٘ن دٗگزاى را ً٘ش دٍست ثذارٗن ،آًْب را ثجخط٘ن ٍ خبلٖ اس وٌِ٘ ٍ ًفزت ارتجبـ ثزلزار وٌ٘ن.
هب ث٘طتز سًذگٖ خَد را ثب ػبدتّبٗوبى گذراًذُاٗن ٍ اٗي ػبدتّب هب را در الگَّبٕ هحذٍدٕ ًگِ داضتِاًذ .ثِ هحؽ اٌٗىِ اٗي الگَّب را
ثطٌبس٘ن تَاًبٖٗ تغ٘٘ز آًْب را ثذست هٖآٍرٗن .ثزإ آگبّٖ اس اٗي ػبدتّب ثِ افىبر ،رفتبر ٍ اػوبل خَد تَخِ وٌ٘ذ ،ثىَض٘ذ اس رهش ٍ راسّب ٍ

ٍاوٌصّبٕ هؼوَل خَد در ثزاثز افزاد ٍ ٍلبٗغ هختلف سًذگٖ آگبُ ضَٗذٍ ،اوٌص ضوب ٌّگبم ضلَغٖ خ٘بثبى ،رفتبرتبى ثب ّوىبرتبى ،افزاد
خبًَادُ ،دٍستبى ٍ غزٗجِّب چگًَِ است؟ ٍاوٌص ضوب در ثزاثز فزدٕ وِ ػػجبًٖ است ٗب تزس٘ذُ ،چ٘ست؟ ضبّذ سًذگٖ خَد ثبض٘ذ .آگبُ
ثبض٘ذ وِ چگًَِ تفىز ضوبٍ ،الؼ٘تّبٕ سًذگ٘تبى را خلك هٖوٌذٗ .بد ثگ٘زٗذ احسبسبت ٍ ػَاقف ًْفتِ در ٍاوٌصّبٕ خَد را ثطٌبس٘ذ.
ثذٗي تزت٘ت ًخست٘ي گبمّب را ثزإ گَش دادى ثِ گفتوبى درًٍٖ خَد ثزهٖدارٗذ .رضذ ضخػ٘تٖ ٍ هَفم٘تّبٕ ارتجبقٖ در گزٍ خَدآگبّٖ
ػو٘ك است .خَدآگبّٖ رًٍذ سبدُإ ً٘ست ٍلٖ اهىبى پذٗز است .در وٌبر هَارد هذوَر ثزإ ٗه ارتجبـ پزو٘ف٘ت السم است ٍٗژگّٖبٖٗ را
در خَد پزٍرش دّ٘ذ ،ثب اٗي ٍٗژگّٖب آضٌب ضَٗذ:
صداقت .غذالت ٗه آگبّٖ احسبسٖ است ٍ ثِ اػتوبد ثِ ًفس ٍ ضدبػت ً٘بس دارد .تب سهبًٖ وِ فزد ثِ پذٗزش حم٘مت درثبرٓ خَد توبٗل
ًذاضتِ ثبضذً ،وٖتَاًذ ثستز هٌبسجٖ ثزإ تغ٘٘ز خَد فزاّن وٌذّ .زلذر وِ غذالت در ثزاثز احسبسبت خَد ث٘طتز ثبضذ خَٗطتي ٍالؼٖ خَد
را ثْتز هٖضٌبس٘ن ٍ ثِ ضٌبخت ػو٘كتزٕ اس خَد دست هٖٗبث٘ن .اٗي اهز اثتذا ثِ پذٗزش خَد ٍ ونون ثِ پذٗزش دٗگزاى هٌدز هٖضَد .اٗي
هْبرت ّوچٌ٘ي در اًتخبة دٍست ٍ ّوٌط٘ي ثِ هب ووه هٖوٌذٍ .لتٖ ثب دٗگزاى غبدق ثبض٘ن آًبى ً٘ش ثِ داضتي غذالت ثب هب تزغ٘ت
هٖضًَذ .ثِ ػالٍُ هٖتَاً٘ن ثِ راحتٖ تطخ٘ع دّ٘ن وِ چِ وسبًٖ ثِ احسبسبت هب احتزام هٖگذارًذ .ثب احسبسبت خَد غبدق ثبض٘ذ ،ثب
هطىالت رٍ در رٍ ضَٗذ ٍ هسئَل٘ت اػوبل خَد را ثپذٗزٗذ ثذٍى اٌٗىِ دٗگزاى را سزسًص وٌ٘ذ.
 .2درك و شناخت .سؼٖ وٌ٘ذ خَد ٍ خْبى اقزاف خَد را درن وٌ٘ذ ٍ ػَاهلٖ را وِ ثز رفتبرّب ٍ ٍاوٌصّبٕ دٗگزاى اثز هٖگذارد تطخ٘ع
دّ٘ذ .ثِ اٗي تزت٘ت ،ثزرسٖ درًٍٖ ثزاٗوبى آسبىتز هٖضَدّ .وچٌ٘ي اگز ثتَاً٘ن ثزإ پ٘طگ٘زٕ اس هطىالت لذرت پ٘صثٌٖ٘ خَد را ثبالتز
ثجزٗن ،تَاًبٖٗ تػو٘نگ٘زٕ خزدهٌذاًِتز در هب افشاٗص هٖٗبثذ .لذرت هطبّذُ فمف ثِ خَة دٗذى هحذٍد ًوٖضَد ،ثلىِ ضبهل لذرت تفس٘ز ٍ
تغ٘٘ز ًگزش ثِ هسبئل رٍسهزٓ سًذگٖ ً٘ش هٖضَد.
 .3احساس شاد بودنً .گزش ٍ احسبس هثجت رٍساًِ ،ثِ هثجت اًذٗطٖ هٖاًدبهذ ٍ حس ٍاثستگٖ ثِ دٗگزاى ثزإ احسبس ضبدٕ ،اس ث٘ي
هٖ رٍد .لذرت اثزاس احسبسبت خَضبٌٗذ در هَرد ّز اتفبق وَچىٖ وِ در سًذگٖ هٖافتذ ،رًگ ٍ ثَٕ سًذگٖ را در ًظز ضوب تغ٘٘ز هٖدّذ.
افزادٕ وِ ّوَارُ احسبس ضبدٕ را اس خَد ثزٍس هٖدٌّذ ،توبٗل ث٘طتزٕ ثِ ضبد ثَدى ،ووه ثِ دٗگزاى ٍ ثخطٌذُ ثَدى پ٘ذا هٖوٌٌذ ٍ
ارتجبـ ثْتزٕ ثب سبٗزٗي ثزلزار هٖوٌٌذ.
 .4فزوتني .هؼٌبٕ آى حفظ غزٍر درثبرٓ هَفم٘تّب ٍ ارسشّب ثذٍى احسبس ثزتزٕ است .سهبًٖ وِ دٗذگبُ هب درثبرٓ ًىبت هثجت سًذگ٘وبى
دٗذگبُ خبضؼبًِ ٍ فزٍتٌبًِ ثبضذ ،ثس٘برٕ اس غ٘زهوىيّب ،ضذًٖ ٍ دست ٗبفتٌٖ هٖضَدٍ .لتٖ تفىز هب تفىزٕ ثبس ٍ اًتمبدپذٗز ثبضذ سًذگٖ
لحظبت ض٘زٗيتزٕ ثزإ هب ثِ ارهغبى هٖآٍرد ٍ اضت٘بقهبى ثزإ ٗبدگ٘زٕ ث٘طتز هٖضَد .اس خولِ ًتبٗح هف٘ذ فزٍتٌٖ ػجبرت است اس دٍرٕ اس
احسبس ثزتزٕ ،پ٘طزفت در ثزلزارٕ رٍاثف سبلن ،وبّص احسبس استزس ٍ خطن ٍ افشاٗص احسبس اػتوبد ثِ ًفس وِ خَد پٌدزُإ است ثِ
سوت احسبس هثجت ٍ رٍاثف هثجت.
 .5انعطافپذيزي .ثِ هؼٌبٕ تَاًبٖٗ سبسگبرٕ ثب اٍؾبع گًَبگَى ثزإ رس٘ذى ثِ اّذاف است .تفىز اًؼكبفپذٗز الگَّبٕ فىزٕ را ثِ هس٘زٕ
خبرج اس ػػجبً٘ت ٍ احسبس افسزدگٖ ّذاٗت هٖوٌذ .افزاد اًؼكبفپذٗز هٖتَاًٌذ حَادث ٍ رٍٗذادّبٕ سًذگٖ را ثپذٗزًذ .اًؼكبفپذٗزٕ ثِ
افزاد اخبسُ هٖدّذ وِ سبسگبر ثبضٌذ ،دٗگزاى را درن وٌٌذ ٍ ثِ راحتٖ ثِ هس٘ز خَد اداهِ دٌّذ.
 .6بينش .ثِ هؼٌبٕ تَاًبٖٗ هطبّذٓ اٍؾبع اس ٍرإ سكح ٍ ظبّز است ٍ در غلجِ ثز هحذٍدٗتّبٕ سًذگٖ ثِ هب ووه هٖوٌذ .ػالٍُ ثز آى هب
را اس حبلت اًفؼبل درهٖآٍرد ٍ فؼبل هٖسبسد؛ تَاًبٖٗ وطف چزاٖٗ ٍ چگًَگٖ هطىالت ٍ راُحلّبٕ آى را هٖدّذ .در اٗي غَرت هٖتَاً٘ن

وٌتزل سًذگٖ خَد را در دست گزفتِ ،ػبهل توبم تغ٘٘زات ٍ اتفبلبت سًذگٖ خَدهبى ثبض٘ن ٍ تػَر لزثبًٖ ثَدى را اس خَد دٍر وٌ٘ن .ثذٗي
تزت٘ت سًذگٖ ٍ رٍاثف خَد را ثب تسلف هذٗزٗت هٖوٌ٘ن.
 .7اراده .ثِ هؼٌبٕ پطتىبر سزسختبًِ ثزإ ثِ دست آٍردى اهَر ثب ارسش ٍ هحزوٖ ثزإ اٗدبد تغ٘٘ز است .اًتظبرات ّؤ افزاد اس خَدضبى
ٗىسبى ً٘ست .ثذٍى داضتي ارادُ ثزإ تغ٘٘ز ،دست ٗبفتي ثِ سكح وبهلٖ اس خَدآگبّٖ غ٘ز هوىي است.
آيا هنوس هم فكز ميكنيد خودتان سهمي در بزوس مشكالت ارتباطي نداريد؟
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