مهارتهای ارتباطی خود را ارتقا دهیم.
هْاستْای استثاطی ّوَاسُ ٍ دس سٍیاسٍیی تا ّش وس هیتَاًذ یاسیگش تاضذ .فشلی ًوی وٌذ طشف هماتلواى چِ وسی
تاضذ ٍ ساتطِ ضىل گشفتِ تا چِ حذ ػویك ٍ حایض اّویت تاضذ .سٍاتط ها ّوَاسُ هی تَاًذ دستخَش سَء تؼثیش،
ًاواهی ٍ هٌاصػات ضَد .هوىي است گَیٌذُ چیضی تگَیذ ٍ طشف هماتل تِ سغن تالش تشای توشوض ،چیض دیگشی
تطٌَد .استثاط هَثش تا ّشوسّ ،وسشّ ،وىاس ،فشصًذ یا دٍست تِ ها ووه هی وٌذ تا دس وٌاس ایجاد استثاط هٌاسة
دس یىذیگش حس اػتواد ،دسن هتماتل ٍ احتشام ایجاد وٌین .تِ ػالٍُ تِ ها ووه هی وٌذ تا حس خَب ضٌیذُ
ضذى سا دس جشیاى استثاط تجشتِ وٌین .لزا تِ ًظش هی سسذ وِ صشف اًشطی ٍ صهاى تشای وسة ایي هْاستْا گام
تلٌذی دس ساُ تْثَد سٍاتط ،استما سالهت سٍاى ٍ دس ًتیجِ صًذگی تْتش است.
تٌْا دلیل استثاط اًتمال اطالػات تیي دٍ ًفش ًیست .تلىِ تیطتش اص آى تِ هؼٌای دسن هتماتل ػاطفِ ٍ همصَدی است
وِ دس پس ولوات پٌْاى ضذُ است .دس ایي جادُ دٍ طشفِ ضوا لادسیذ هٌظَس خَد سا تِ ضىلی هطشح وٌیذ وِ
طشف هماتل آى سا دسن وٌذ ٍ اص سَی دیگش هٌظَس ٍی سا تطٌَیذ ٍ احساس پطت ولواتص سا دسن وٌیذ .تِ
ًظش هی سسذ دس ّش استثاط پیاهْای غیش والهی ًیض پا تِ پای ولوات جا تِ جا هی ضًَذ.
هْاست استثاط یه استؼذاد راتی ًیست تلىِ هْاستی است وِ تا توشیي تِ دست هی آیذّ .ش چٌذ هْاستْای دیگش
چٌاًچِ دسًٍی تاضذ ًسثت تِ حالتی وِ تٌْا تاتغ یه فشهَل تاضذتاثیشگزاسی تْتشی خَاّذ داضت .وسة هْاست
ٍ دسًٍی وشدى آى هستلضم تالش ٍ هواسست است .هْاستْایی ًظیش استثاط غیشوالهی ،گَش دادى فؼال ،تَاًایی
استثاط لاطؼاًِ ،تَاًایی هذیشیت تٌص دس لحظِ ٍ تَاى دسن ػَاطف خَد ٍ طشف هماتل اص جولِ آًْاست.
هَاًغ هختلفی تش سش ساُ تشلشاسی استثاط هَثش ٍجَد داسد .اص اًجولِ هی تَاى تِ تٌص ٍ ػَاطف هذیشیت ًطذُ،
ػذم توشوض ،صتاى تذى ًاّوگَى ٍ ،صتاى تذى هٌفی اضاسُ وشدً .اآساهی ،تٌص ٍ سایش ػَاطفی وِ دس لحظِ لادس تِ
ه ذیشیت آًْا ًثاضین هی تَاًذ هخشب ساتطِ هَثش تاضذ چشا وِ هی تَاًذ احتوال سَء تؼثیش ٍ ػذم دسن هتماتل سا
تاال تثشد .تِ ػالٍُ سثة هی ضَد وِ اضاسات غیشوالهی تِ دسستی تؼثیش ًطَد ٍ پیاهْای غیش اصیل اص تشخَسدّای
هثْن دسیافت ضَد .اص طشفی هْاست تشلشاسی استثاط ًظیش سایش فؼالیتْا ًیاصهٌذ توشوض است .چٌاًچِ فشد دس جشیاى
یه ساتطِ اص لحاظ رٌّی ٍ فیضیىی دسگیش فؼالیتْای دیگش تاضذ توشوض وافی تشای تصوین گیشی ،استذالل هٌطمی
ٍ حل هسالِ دس استثاط سا ًخَاّذ داضتٍ .لتی ّوضهاى تش هسایل دیگشی ًظیش صحثت تؼذی طشف هماتل،

خیالپشداصی ّا ٍ فىش وشدى دستاسُ هَضَع دیگشی توشوض داسین لادس ًخَاّین تَد اضاسُ ّای غیش والهی سا تِ
دسستی دسیافت ٍ تفسیش وٌین .استثاط فشآیٌذی است وِ دس آى تایذ لحظِ تِ لحظِ هتوشوض تالی تواًین.
دس جشیاى استثاط تایذ توشوض تاالیی تش سفتاسّای غیشوالهی داضت .سفتاسّای غیشوالهی ًاّواٌّگ تا والم سثة
هی ضَد طشف هماتل احساس وٌذ ضوا صادق ًثَدُ ایذ .ایي اهش هی تَاًذ ضشتِ تضسگی تِ حس اػتواد وِ اص
صیشتٌاّای اساسی ساتطِ است ٍاسد آٍسد .تشای هثال گَیٌذُ اتشاص هی وٌذ وِ پزیشای حشفْای طشف هماتل است اها
دست تِ سیٌِ جلَی اٍ هی ایستذ .تِ ػالٍُ چٌاًچِ یىی اص طشفیي تا سفتاسّای غیشوالهی هٌفی تِ هَاسدی وِ تا
آًْا هخالف است پاسخ دّذ هی تَاًذ ضشتِ دیگشی تِ استثاط ٍاسد آٍسد.واهال طثیؼی است وِ دس ّش استثاطی
هَضَػاتی پیص تیایذ وِ طشفیي دس آى اتفاق ًظش ًذاضتِ تاضٌذ اها ایي تِ آى هؼٌا ًیست وِ اجاصُ داضتِ تاضین تا
تشٍص سفتاسّای هٌفی ٍ تذافؼی ساتطِ سا اص ضىل هطلَب آى خاسج وٌین.
اص آًجا وِ صتاى تذى تاثیش تاالیی دس استثاط داسد ٍ دس تیطتش هَالغ ایي تاثیش حتی تاالتش اص والم است ،الصم است
تشای استما هْاستْای استثاطی تش صتاى تذى خَد ًظاست واهل داضتِ تاضین ٍ دس ًظش داضتِ تاضین ّوَاسُ دس حال
اًتمال پیام ّستین تذٍى ایٌىِ حتی یه ولوِ سد ٍ تذل ضَد .دس ًظش داضتِ تاضیذ وِ حالت صَست ،لثخٌذ یا اخن،
تىاى سش ،استثاط چطوی ،سثه ًطستي ٍ ًگاُ وشدى ٍ سفتاسّای تذًی دیگش ّوِ تایذ دس ًظش گشفتِ ضَد.
اص دیگش هْاستْای هْن دس استما یه استثاط هَثش تَاًوٌذی گَش دادى فؼال است .ضًٌَذُ تَدى فؼال تا ضٌیذى
صشف هتفاٍت است .تشخی ًظشیات سٍاًطٌاسی هؼتمذًذ وِ تسیاسی اص ها دس یه استثاط تیطتش اص آًىِ تش حشفْای
طشف هماتل هتوشوض ضَین دسگیش دًیای دسًٍی رٌّی خَد ّستین .تا ضٌیذى اضاسات اص طشف هماتل تِ دًثال
هصادیك اضٌای رٌّی خَد هی گشدین .خاطشات گزضتِ خَد سا هشٍس هی وٌین ٍ یا تِ دًثال خَاًذى رّي طشف
هماتل ٍ حذس صدى والم تؼذی ٍی ّستینّ .وِ ایٌْا هاًغ اص آى هی ضَد وِ ها پیام اصلی گَیٌذُ سا دسن وٌین ٍ
تیص اص اًىِ تش حشفْای اٍ توشوض وٌین تش دًیای دسًٍی خَدٍ ٍاگَیِ ّای رٌّی هتوشوض هی ضَد .سؼی وٌیذ
ػَاهل هضاحن خاسجی سا اص خَد دٍس وٌیذ .تشای هثال سؼی وٌیذ دس حیي صحثت سشتاى سا دس گَضی فشٍ ًثشیذ،
تِ فؼالیتْای دیگش هطغَل ًثاضیذ ٍ استثاط چطوی خَد سا حفع وٌیذ.
تْتش است وِ فؼال تَدى (دس هماتل هٌفؼل تَدى) دس استثاط سا تِ طشف هماتل ًطاى دّین .هْن است وِ طشف
هماتل هتَجِ ضَد وِ ها حشفْای اٍ سا دسن وشدُ این .یىی اص تْتشیي سٍضْا پشسیذى سَال تشای ضفاف وشدى
هَضَع است .تِ جای حذس صدى اتْاهات هَضَع هطشح ضذُ اص گَیٌذُ تخَاّیذ وِ آى سا تشای ضوا ضشح دّذ

ٍ تا تَضیحات تیطتش سٍضي وٌذ .اص دیگش ضَ هی تَاًیذ تشای ایٌىِ ًطاى دّیذ هتَجِ هَضَع ضذُ ایذ هی تَاًیذ
چٌذ ولوِ پایاًی صحثت گَیٌذُ سا تىشاس وٌیذ .تا ایٌىاس ًطاى دادُ ایذ وِ پیگیش صحثتْای اٍ تَدُ ایذ.
تِ ػٌَاى گَیٌذُ تالش وٌیذ هفیذ ٍ هختصش صحثت وٌیذ  .اص اطٌاب ٍ حاضیِ پشداصی جلَگیشی وٌیذ .حاضیِ
پشداصی ّای تی هَسد هسیش هستمین صحثت سا تِ اًحشاف هی وطاًذ ٍ سثة هی ضَد ضًٌَذُ خستِ ضَد ٍ غشق دس
دًیای رٌّی خَد ضَد .دلیكٍ ،اضح ،ػیٌی ،پیَستِ ٍ واهل حشف تضًیذ .اًتظاس ًذاضتِ تاضیذ وِ ضًٌَذُ حشفْای
ضوا سا اص حاال تتاى دسن وٌذ .هْاست لاطؼیت هی تَاًذ دس ایي اهش یاسیگش تاضذ .هْن است وِ احساسات ٍ افىاس
ٍ خَاستِ ّای خَد سا صشیح ٍ تی حاضیِ هطشح وٌیذ .تالش وٌیذ تا حذ هوىي اص وٌایِ ٍ اضاسُ ّای هثْن دٍسی
وٌیذ.
تالش وٌیذ دس جشیاى یه استثاط ّوذلی داضتِ تاضیذ .ایي تِ هؼٌای اتفاق ًظش ًیست .تسیاس طثیؼی است وِ ها
دیذگاّْا ٍ ًگشضْای طشف هماتلواى سا لثَل ًذاضتِ تاضین .اها هی تَاًیي تالش وٌین وِ دًیا سا اص ًگاُ اٍ تثیٌین.
هوىي است تاٍس داضتِ تاضین وِ اٍ خطا وشدُ است اها تْتش است دس اتتذا دس هماتل ٍسَسِ ًصیحت ٍ غلطگیشی
اص سفتاسّای ٍی هماٍهت وٌین .اگش تالش وٌین دًیا سا اص ًگاُ طشف هماتل تثیٌین تْتش هی تَاًین اٍ سا دسن وٌین
ٍ حتی تا ٍجَد اختالف ًظش تتَاًین تا اٍ ّوذلی ویٌن .تِ ػالٍُ تالش تشای دسن طشف هماتل هی تَاًذ ووه
وٌذ تا پاسخ هَثشتشی تِ ٍی تذّین.
تالش وٌیذ دس حال ٍ ایٌجا تالی تواًیذ .گاّی استثاطات تِ تحثْای جذی هی اًجاهذ .ایي تحثْا خاطشات هختلفی
سا دس رّي صًذُ هی وٌذ ٍ هی تَاًذ تحثْای حاضیِ ای صیادی ایجاد وٌذ وِ استثاط چٌذاًی تا ساتطِ وًٌَی ًذاسد.
چٌاًچِ تِ ایي اهش داهي تضًیذ تضسگتش ٍ تشگتشش وشدُ ایذ ٍ هی تَاًیذ تِ استثاط صذاهت جذی ٍاسد آٍسیذ.
ٍ دس ًْایت تشای یه استثاط خَب تالش وٌیذ گَش دّیذ ،گَش دّیذ ٍ گَش دّیذ.
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