


مهارت هــای زندگــی بــرای چــی هســتند و 
چــرا بایــد ایــن مهارت هــا را بلــد باشــیم؟ هیــچ فکــر 
ــق  ــی موف ــراد در زندگ ــی از اف ــرا بعض ــد چ کرده ای
تــر از دیگــران بــه نظــر می رســند؟ نــه اینکــه این هــا 
ــا  مشــکلی نداشــته باشــند بلکــه می داننــد چطــور ب
ــی  ــراد مهارتهای مشکالتشــان برخــورد کننــد. ایــن اف
ــی از  ــند. بعض ــته باش ــه نداش ــاید بقی ــه ش ــد ک دارن
ــی،  ــت خانوادگ ــوع تربی ــل ن ــه دلی ــا ب ــا ی ــا ذات آن ه
ایــن ویژگــی را دارنــد و برخــی آمــوزش دیــده و روی 
خــود کار کرده انــد. اســتعدادها و نقــاط قــوت خــود 
را بــه خوبــی شــناخته اند و آن هــا را پــرورش داده انــد. 
ــه  ــوب و صمیمان ــط خ ــران رواب ــا دیگ ــد ب می توانن
ــته های  ــا و خواس ــات، آرزوه ــد، احساس ــرار کنن برق
ــا  ــان کننــد، مســائلی را کــه در زندگــی ب خــود را بی
ــرای زندگــی  آن هــا مواجــه می شــوند حــل کننــد، ب
خــود تصمیمــات درســت بگیرنــد. می تواننــد وقتی 

ــت  ــرس، خشــم، خجال ــل ت ــی مث دچــار هیجان های
ــان  ــد و هیج ــار بیاین ــا کن ــا آن ه ــدند، ب ــم ش ــا غ ی
خــود را بــه شــکل درســت ابــراز کننــد تــا بــه خــود 

و دیگــران صدمــه نزننــد. 
ــی از مهارت هــای  تعریــف ســازمان بهداشــت جهان
زندگــی عبــارت اســت از: مهارت هــای روانــی- 
ــا نیاز هــا  ــد ب ــا کمــک می کن ــه م ــی کــه ب اجتماع
ــم.  ــار بیایی ــر کن ــره بهت ــی روزم و چالش هــای زندگ
مهارت هایــی کــه بــه مــا بــرای زندگــی بهتــر 
کمــک می کننــد و کســب آن هــا، زندگــی موفــق 

را تشــکیل می دهــد. 
ــن  ــتند؛ آموخت ــی هس همــه ایــن مهارت هــا آموختن

ــه کــودکان و بــزرگ ترهــا در ســطوح گوناگــون ب
این مهارت های دهگانه زندگی عبارتند از: 

خودآگاهی
تصمیم گیری

حل مسئله
تفکر خالقانه
تفکر نقادانه

مهارت ارتباطی
مهارت مدیریت رابطه

همدلی
مدیریت احساسات مدیریت هیجان

مدیریت استرس

مقدمه



مهارت تصمیم گیری
ــر اســاس آن می توانــد مســیر و هــدف زندگــی اش را  یکــی از مهــم تریــن مهارت هــای زندگــی، مهــارت تصمیــم گیــری اســت کــه انســان ب
شــکل بدهــد. بــا توجــه بــه اینکــه موفقیــت و پیشــرفت مــا تحــت تاثیــر مســتقیم تصمیم هــای درســت اســت، در نتیجــه بــرای تصمیــم گیــری 
درســت و خــوب بایــد مراحــل و معنــای تصمیــم را بدانیــم و همچنیــن از تصمیــم گیری هــای گذشــته درس بگیریــم. تصمیــم گیــری بــه معنــای 
انتخــاب کــردن بیــن دو یــا چنــد مســئله مختلــف اســت. تصمیــم گیــری ممکــن اســت بــا رونــدی شــهودی و یــا اســتداللی و یــا ترکیبــی از 

ــن دو انجــام می شــود.  ای

پذیــرش  درگیــر  را  خــود  ذهــن  اغلــب 
تصمیمــات  و  انتخاب هــا  مســئولیت 
ــن در  ــت ذه ــن اس ــد. ممک ــش می کن خوی
انتخــاب بهتریــن تصمیمــات دچــار خطــای 
ــان  ــراد ممکــن اســت می شــناختی شــود. اف
ــتداللی  ــا اس ــهودی و ی ــری ش ــم گی تصمی
مــردد شــوند. گاهــی افــراد بــر خــاف آنچــه 
ــرای  ــد. ب ــد عمــل می کنن ــم می گیرن تصمی
ــد  ــت و کارآم ــم درس ــک تصمی ــن ی گرفت
ــری آشــنا  ــم گی ــواع تصمی ــا ان می بایســت ب

شــویم: 

     

روند شهودی چیست؟

بــه معنــای اســتفاده از شــهود و یــا 
اســت. شــهود ریشــه در  نــدای درونــی 
و  درک  براســاس  بلکــه  نــدارد  واقعیــت 
ــرای  ــا ب ــهود عموم ــت. ش ــت شماس برداش
ــتفاده  ــورد اس ــریع م ــاده و س ــات س تصمیم

می گیــرد  قــرار 

روند استداللی چیست؟ 

ــواهد  ــا و ش ــدی داده ه ــع بن ــی جم یعن
موجــود در زمینــه مــورد نظــر. در تصمیمات 

ــه  ــاختار یافت ــی س ــد روش ــر بای ــده ت پیچی
اتخــاذ کــرد، کــه معمــوال شــامل ترکیبــی از 
دو روش شــهودی و اســتداللی اســت. مــا در 
تمــام حوزه هــا ماننــد مســائل مالــی، شــغلی، 
عاطفــی و.. نیــاز بــه تصمیــم گیــری داریــم، 
ــا  ــوع مســئله ای ب ــر ن ــا ه کــه در مواجهــه ب
ــر  ــویم. در ه ــه می ش ــر مواج ــای زی چالش ه
ــم  ــه مواجه ای ــدادی گزین ــا تع ــا ب ــئله م مس
ــا  ــک از گزینه ه ــر ی ــاب ه ــرای انتخ ــه ب ک
ــراد  ــب اف ــد می شــویم. اغل دچــار شــک تردی
ــم  ــرای تصمی ــی ب ــه چــه زمان ــد ک نمی دانن
گیــری مناســب اســت. فــرد تصمیــم گیرنده 
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انواع تصمیم گیری

تصمیم گیری احساسی: 

ــخص  ــری ش ــم گی ــوع تصمی ــن ن در ای
و هیجانــات خویــش  عواطــف  پــی روی 
اســت و بــه عواقــب و پیامد هایــی کــه 
ممکــن اســت در آینــده پیــش آیــد توجهــی 
نمی کنــد. در نتیجــه در چنیــن مــواردی 
شــخص می بایســت از یــک شــخص آگاه 

ــرد.  ــورت بگی ــی و مش راهنمای

تصمیم گیری اضطراری: 

ــراد در مواقعــی کــه مجبــور  برخــی از اف
دچــار  می شــوند  گیــری  تصمیــم  بــه 
ــرار  ــرای ف ــه ب ــوند. در نتیج ــراب می ش اضط
از ایــن شــرایط اضطــراب آور و رهایــی از 
ــات درســت و  ــب اطاع ــدون کس ــا، ب تنش ه
یــا بــدون تفکــر و تعمــل، دســت بــه انتخاب 
ــرار از  ــای ف ــرد بج ــت ف ــر اس ــد. بهت می زنن
ایــن موقعیــت در صــدد حــل موضــوع اصلــی 

ــد.  ــراب باش ــان اضط ــی درم یعن

تصمیم گیری اجتنابی: 

ــم  ــا تصمی ــه ب ــراد در مواج ــی از اف برخ
ســعی  زندگی شــان  مهــم  گیری هــای 
ــرا  ــد. زی ــرار کنن ــئله ف ــد از آن مس می کنن
تصمیــم  بــرای  می کننــد  فکــر  آن هــا 
و  ناتــوان  زندگی شــان  مهــم  گیری هــای 
ــروز  ــدام ام ــن م ــف هســتند. بنابرای ــا ضعی ی
ــه  ــر را ب ــد آن ام ــا بتوانن ــد ت ــردا می کنن و ف
ــم  ــوع تصمی ــن ن ــد. در ای ــی اندازن ــق ب تعوی
ــی ماننــد  ــا گفتــن جمات ــری شــخص ب گی
)بیخیــال همــه چیــز درســت خواهــد شــد( 

بــه خــود آرامــش کاذب می دهنــد. 

تصمیم گیری تکانه ای: 

یعنــی  ســاده  زبــان  بــه  ای  تکانــه 
هیجآن هــای زودگــذر و شــدید کــه آدم را بــه 
کاری وا مــی دارد. در تصمیم گیــری تکانــه ای 
ــل  ــر و تعم ــدون تفک ــرعت و ب ــا س ــرد ب ، ف
ــم  ــوع تصمی ــن ن ــرد. در ای ــم می گی تصمی
ــوع  ــن ن ــاک تری ــی از خطرن ــه یک ــری ک گی
تصمیــم گیری هــا اســت، معمــوال افــراد بعــد 
از گذشــت زمــان، از نــوع تصمیــم گیری شــان 
ــم  ــبک تصمی ــن س ــوند. ای ــب می ش متعج
ــر عواقــب و پیامد هایــی کــه  گیــری عــاوه ب
ــه  ــده ب ــم گیرن ــخص تصمی ــود ش ــرای خ ب
ــم دچــار مشــکل  ــش ه ــال دارد اطرافیان دنب

ــرد.  خواهــد ک

تصمیم گیری مطیعانه: 

براســاس  گیــری مطیعانــه  تصمیــم 
ــرد دارنــد.  ــی اســت کــه دیگــران از ف انتظارات
ایــن افــراد خواســته  ها و اهــداف خــود را 
ــران  ــد دیگ ــازه می دهن ــه و اج ــده گرفت نادی
ــراد  ــن اف ــد. ای ــم بگیرن ــا تصمی ــای آن ه بج
در مواجــه بــا مســئولیت ها و موضوعــات 
ــی  ــس کاف ــه نف ــاد ب ــود از اعتم ــی خ زندگ
ــپردن  ــا س ــوالً ب ــتند و معم ــوردار نیس برخ
بــه نوعــی  بــه دیگــران  انتخــاب  حــق 
انتخاب شــان  پیامدهــای  از  می خواهنــد 

ــد.  ــی کنن ــانه خال ش

تصمیم گیری تقدیری:  

ــی اتفــاق  ــری زمان ــری تقدی ــم  گی تصمی
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــراد مهارت ــه اف ــد ک می افت
ــم  ــان ه ــه فکرش ــًا ب ــد. اص ــم ندارن تصمی
نمی رســد خودشــان هــم قدرتــی بــرای فکــر 
ــه قضــا و  ــز را ب ــد. همــه  چی و انتخــاب دارن
قــدر نســبت مــی  دهنــد و شانســی انتخــاب 
ــه  ــد ک ــاد دارن ــراد اعتق ــن اف ــد. ای ــی  کنن م
همــه  شکســت  ها و موفقیت  هــای افــراد 

وابســته بــه شــانس و بخــت و اقبال اســت 

تصمیم گیری منطقی:  

گیــری  تصمیــم   نــوع  ایــن 
ســالم ترین و بهتریــن روش اســت، چــون 
و  فکــر  براســاس  فــرد ســعی می کنــد 
منطــق عمــل کنــد. در ایــن ســبک تصمیم 
بــر اســاس ارزش هــا و  انتخــاب  گیــری 
دانــش تصمیــم گیرنــده می باشــد. فــرد 
مــورد  اطاعــات  همــه   می کنــد  تــاش 
نیــاز را جمــع آوری کنــد، همــه  جوانــب 
ــی  ــای احتمال ــه پیامده ــنجد و ب کار را بس
ــت  ــد و در نهای ــر  کن ــوب فک ــش خ انتخاب

یــک تصمیــم کامــًا آگاهانــه بگیــرد. 
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تصمیم گیری شامل چند مرحله است: 
تشــخیص دقیــق صــورت مســئله در ایــن مرحله، 
ــرای  ــی شــود. ب ــه طــور کامــل بررس ــد ب مســئله بای
آشــکار شــدن هــدف بایــد بــه ایــن ســواالت پاســخ 
داده شــود. مشــکل دقیقــا چیســت؟ چــرا بایــد ایــن 

مشــکل حــل شــود؟ 

جمع آوری اطالعات: 
ــه  ــد ب ــئله بای ــک مس ــا ی ــه ب ــگام مواج ــال در هن ــرای مث ب
دنبــال ایــن باشــیم کــه چــه کســانی در ایجــاد ایــن مســئله 
بــرای جمــع آوری اطاعــات می توانیــد  بــوده؟  تاثیرگــذار 
ــد از  ــد و بع ــه کنی ــاالت تهی ــیات و احتم ــتی از حدس لیس
ــت  ــذار، عام ــِل تأثیرگ ــم عام ــوی اس ــات جل ــع آوری اطاع جم

ــد.  بگذاری

پیدا کردن گزینه های مناسب و موجود: 
ــای  ــی گزینه ه ــرای بررس ــی ب ــای اصل ــه معیاره ــن مرحل در ای
ــرای مثــال براســاس اهدافمــان  ــن شــود. ب ــد تعیی ممکــن بای

ــیم.  ــان باش ــا هدفم ــط ب ــای مرتب ــال گزینه ه ــه دنب ب

ارزیابی گزینه  های مختلف: 
ــه کار گیریــد و  اصــول داوری و معیارهــای تصمیم گیریتــان را ب
ــه ی  ــد هم ــد بای ــبک و ســنگین کنی ــا را س ــه ی راه حل ه هم
و  مثبــت  ویژگی هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا  را  گزینه هــا 

ــد.  ــه کنی ــم مقایس ــا ه ــان ب منفی ش

انتخاب بهترین گزینه: 
ــه  ــن مرحل ــد، ای ــام دهی ــت انج ــا 4 را با دق ــل ۱ ت ــر مراح اگ
بــرای  شــما آســان می شــود. بهتــر اســت بدانیــد، ایــن مرحلــه 
ــرا شــما همــه ی  یــک نــوع تصمیــم گیــری آگاهانــه اســت؛ زی
مراحــل تصمیــم  گیــری را طــی کرده ایــد تــا بهتریــن راه حــل 

را بیابیــد و در نهایــت انتخــاب کنیــد.. 

چنــد راهــکار بــرای تصمیــم 
درســت:  گیــری 

اشــتباه  تصمیمــات  ســابقه  اگــر 
داشــته اید خودگویــی منفــی را کنــار 
بگذاریــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس بــه 
ــود را  ــات خ ــد. تصمیم ــگاه کنی ــو ن جل
ثبــت کنیــد. بــا ایــن کار بعــد از گذشــت 
زمــان خواهیــد دیــد کــه هرچنــد، گاهــی 
تصمیمــات اشــتباهی داشــته اید امــا 
تصمیمــات عالــی بســیاری گرفته ایــد. در 
ایــن صــورت آگاهــی و دیــدگاه متعادلتری 
بــه  می توانیــد  و  داشــت  خواهیــد 
ــاد  ــتر اعتم ــود بیش ــاب خ ــدرت انتخ ق
ــاز  ــری نی ــم گی ــلما تصمی ــد. مس کنی
ــی دارد  ــرژی ذهن ــان و ان ــی زم ــه کم ب
و بهتــر اســت در زمانــی خــاص روی 
ــا  ــد. لیســتی از مزای موضــوع تمرکــز کنی
و معایــب تصمیــم خــود بنویســید حتــی 
ــا دور از ذهــن  اگــر فکــر می کنیــد تقریب
هســتند. تحقیــق و جســتجو کنیــد 
ــخت و  ــری کاری س ــم گی ــی تصمی گاه
ــی در  دشــوار اســت. ممکــن اســت اطاع
ــته  ــر نداش ــورد نظ ــئله م ــوص مس خص
ــا  ــد ب ــورت می توانی ــن ص ــید. در ای باش
مشــورت کــردن  و مشــاوره گرفتــن و 
ــی و  یــا جســتجوی آنایــن اطاعــات کاف
مفیــدی بدســت بیاوریــد.. اهــداف خــود را 
ــه دو دســته  ــد. ایــن اهــداف ب ــرور کنی م
ــاه مــدت  تقســیم می شــوند، اهــداف کوت
ــنجش  ــی س ــدت. گاه ــد م ــداف بلن و اه
هــدف می توانــد قــدرت مــا را بــرای 
ــد.  ــتر کن ــت بیش ــم درس ــن تصمی گرفت
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مهارت حل مسئله
انســان روزانــه بــا دههــا مســئله در پیرامــون خــود 
ــی مســئله، اگــر  مواجــه می شــود. اصــال زندگــی یعن
مســئله نبــود ایســتایی و یکنواختــی زندگــی انســان را 
ــان،  ــت انس ــرد. ارزش و اهمی ــل می ک ــته و کس خس
امتیــاز و برتــری او نســبت بــه ســایر موجــودات، 
ــل  ــارت ح ــتن مه ــئله و داش ــا مس ــورد ب ــن برخ همی

مســئله اســت. 
گاهــی اوقــات در برابر شــرایط ســخت کار و زندگی 
ــا مســائلی مواجــه می شــویم کــه از حــل کوچــک  ب
ــه  ــی ک ــا هنگام ــویم و ی ــز می ش ــا عاج ــن آن ه تری
در موقعیــت تــازه ای قــرار می گیریــم از برقــراری 
ارتبــاط و درک روابــط بیــن موقعیــت جدیــد و قدیــم 
ــیم؛ در  ــود می پرس ــگاه از خ ــویم آن ــده می ش درمان
ــر ایــن شــرایط چــه بایــد کــرد؟ چگونــه مســیر را  براب
بــرای حرکــت خــود بــه جلــو همــوار کنیــم؟ چگونــه 
ــوال و  ــن س ــیم؟ ای ــود برس ــود و خواســته خ ــه مقص ب
ــه  ــد ک ــن می کنن ــت از ای ــیاری حکای ــواالت بس س
ــل  ــه ح ــر ب ــه اگ ــت ک ــئله اس ــر از مس ــا پ ــراف م اط
ــی گلســتان  آن هــا بیاندیشــیم و موفــق شــویم، زندگ

می شــود. 
قبــل از اینکــه بریــم ســراغ مهــارت حــل مســئله ایــن 
نکتــه رو بایــد بیــان کنیــم کــه مهــارت حــل مســئله 
ــرا  ــت، زی ــری هس ــم گی ــارت تصمی ــاوت از مه متف
ــارت  ــا مه ــئله را ب ــل مس ــارت ح ــات، مه ــی اوق گاه
ــه  ــد، البت ــرض می کنن ــرادف ف ــری  مت ــم گی تصمی
نــام گذاری هــا قــراردادی هســتند،  از آنجــا کــه 
نمی توانیــم بگوییــم ایــن کار قطعــاً درســت یــا قطعــاً 
ــه  ــن مقال ــا در ای ــال، م ــن ح ــا ای ــت. ب ــت اس نادرس
مهــارت حــل مســئله و مهــارت تصمیــم گیــری را از 

ــم.  ــدا کرده ای ــر ج یکدیگ

مهارت حل مسئله در چه سطوحی قابل تعریف است؟ 

سطح پایه: 

ــد  ــاید نتوانی ــه ش ــد، البت ــخیص دهی ــان را تش ــکالت خودت ــد مش می توانی
آن هــا را حــل کنیــد امــا حداقــل می دانیــد چــه مشــکالتی داریــد و می توانیــد 
در میــان اطرافیــان یــا دوســتان و آشــنایان و متخصصــان و کارشناســان، فــرد یــا 
ــا آن را  ــد ت ــه شــما کمــک کنن ــه حــل مشــکالتتان ب ــد ب ــرادی کــه می توانن اف

ــد.  شــرح دهی

سطح میانی:

 نــه تنهــا در تشــخیص مشــکالت توانمنــد هســتید، بلکــه معمــوالً 
می توانیــد راهــکاری مناســب بــرای آن هــا نیــز انتخــاب و اجــرا کنیــد. اگــر هــم 
بــه دیگــران مراجعــه می کنیــد، صرفــاً بــرای بهبــود کیفیــت و تصمیــم گیــری 
اســت. امــا در نهایــت ایــن شــما هســتید کــه ازقــدرت ریشــه یابــی و تحلیــل و 

ــره منــد هســتید.  انتخــاب راه حــل و به

سطح پیشرفته:

 می توانیــد بــه دیگــران در تشــخیص مشکالتشــان کمــک کنیــد. گاهــی 
ــه  ــتند و ب ــکالت هس ــان مش ــه در می ــا خان ــط کار ی ــآن ها در محی ــات انس اوق
ــخیص  ــکالت را تش ــن مش ــود ای ــد وج ــادگی نمی توانن ــه س ــت، ب ــن عل همی
ــی  ــد نقــش یــک نــگاه ب ــی کننــد و شــما می توانی دهنــد یــا آن هــا را ریشــه یاب

ــه آن هــا تبدیــل شــوید.  ــرای کمــک ب ــر، ب ــا ســوگیری کمت طــرف ب

سطح خبره: 

ــا مهــارت حــل مســئله ی خــود را  ــد ت ــران کمــک کنی ــه دیگ ــد ب می توانی
ــتجوی  ــائل و جس ــه تشــخیص مس ــد در زمین ــی بتوانن ــه عبارت ــد. ب ــود دهن بهب
راهکارهــا و اقــدام بــرای رفــع آن هــا بــه ســمت اســتقالل از دیگــران گام بردارنــد 
ــی راهــکار انتخــاب  ــه کار می گیرنــد، مســئولیت نهای و اگــر هــم دیگــران را ب

ــر عهــده بگیرنــد.  شــده را ب

مهارت حل مسئله چه زمانی و در چه شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند؟ 

*در صورتی که تمایل دارید برای بهبود مهارت تصمیم گیری خود وقت و انرژی صرف کنید. 

*در صورتــی کــه قصــد داریــد وارد دنیــای کارآفرینــی شــوید و بــه ایجــاد یــک کســب و کار جدیــد فکــر می کنیــد. چــون هــر کســب و کاری 

ــرای یــک مســئله مطــرح می کنــد تعریــف می شــود.  ــه وســیله ی راهــکاری کــه ب ب

*در صورتی که قصد دارید مهارت مدیریت تعارض خود را تقویت کنید. 

*در صورتــی کــه قصــد داریــد در ســمت مشــاور ) مشــاور مدیریــت، مشــاور کســب و کار، مشــاور خانــواده یــا هــر نــوع دیگــری از مشــاوره ( فعالیت 
 . کنید

ــرار آن  ــرده و از تک ــل ک ــد آن را تحلی ــد و می خواهی ــه کرده ای ــتی را تجرب ــود شکس ــط کار خ ــا محی ــخصی ی ــی ش ــه در زندگ ــی ک *در صورت

ــت ( ــس از شکس ــی پ ــوان زیرمجموعــه ای از مهــارت بازیاب ــه عن ــد ) ب ــری کنی جلوگی
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ــارف  ــه روش متع ــد ک ــش می آی ــاد پی ــا زی *آی
ــرای  ــری ب ــرم و روش بهت ــوال بب ــا را زیرس کاره

ــم؟  ــا پیشــنهاد کن ــان کاره ــام هم انج
ــزو  ــوالً ج ــه معم ــم ک ــا کن ــم ادع ــا می توان *آی
ــر و تحــول هســتم؟ چــون  ــه تغیی عالقمنــدان ب
کســانی کــه بــه تغییــر و تحــول چنــدان عالقــه 
ندارنــد، معمــوالً بــه همزیســتی مســالمت آمیــز 
بامشــکالت )و نــه حــل آن هــا( فکــر می کننــد. 
تغییــر  بــا  اوقــات  گاهــی  می توانــم  *آیــا 
جزئــی در شــرایط موجــود، تغییــرات جــدی در 

خروجــی فعالیت هایــم ایجــاد کنــم
*آیــا می توانــم بــرای یــک مشــکل، چنــد 
ــدی  ــم؟ در ح ــنهاد کن ــف پیش ــکار مختل راه
ــه  ــول ب ــل قب ــول و قاب ــا معق ــه ی آن ه ــه هم ک

ــند؟  ــر برس نظ
*آیــا می توانــم یــک فیلــم، یــک اتفــاق، یــک 
ــه ای متفــاوت  ــا یــک داســتان را از زاوی ــر وی خب
ــکلی  ــه ش ــا آن را ب ــم؟ ی ــگاه کن ــران ن ــا دیگ ب
ــرای  ــی غیرمنتظــره ب متفــاوت از دیگــران )و حت

ــم؟  ــل کن دیگــران( تحلی

*آیــا حوصلــه دارم بــه مســائل و مشــکالت 
فکــر کنــم؟ یــا بــرای همــه ی آن هــا چنــد 

پاســخ از قبــل آمــاده کنــم؟ 
*آیــا مــن هــم وقتــی از ریختــن زبالــه در 
ــه  ــن اینک ــا گفت ــد ب ــرف می زنن ــا ح خیابآن ه
ایــن مســئله، یــک مســئله ی فرهنگــی اســت از 

کنــار آن عبــور می کنــم؟ 
ــه  ــوری، ب ــائل ف ــار مس ــم در کن ــا می توان *آی

ــم؟  ــر کن ــم فک ــر ه ــی ت ــکالت زیربنای مش
*آیــا می توانــم افــق زمانــی و حــوزه ی اثــر 
گســترده تــری را در هــر مســئله در نظــر بگیرم؟ 

پــس از پاســخ بــه ســواالت بــاال بــه 
مطلــب باالتــر از آن مراجعــه کنیــد و 
ــد تشــخیص  ــه طــور نســبی می توانی ب
ــطحی از  ــه س ــما در چ ــه ش ــد ک بدهی

ــد.  ــرار داری ــارت حــل مســئله ق مه

 امــا بــر چــه اســاس می توانیــد 
در مــورد وضعیــت فعلــی خــود از 
لحــاظ مهــارت حــل مســئله قضــاو ت 

ــد؟  کنی

زیــر  فهرســت  کــه  کنیــد  دقــت 
ــه شــما  ــد ب ــا می توان کامــل نیســت ام
بهتــری در  تــا قضــاوت  کمــک کنــد 
ــری از  ــره  گی ــی خــود در به مــورد توانای
ــید.  ــته باش ــئله داش ــل مس ــارت ح مه
)ایــن ســواالت را از خــود بپرســید: (

ــکالت  ــی مش ــه برخ ــد ک ــش می آی ــا پی *آی
اطرافــم را ) در خانــه یــا محیــط کار ( پیــش از 
دیگــران متوجــه شــوم؟ یــا معمــوالً بعــد از اینکه 
دیگــران متوجــه شــدند و بــا مــن صحبــت 
ــرم؟  ــی می ب ــود یــک مشــکل پ ــه وج ــد ب کردن
ــی  ــه در محیط ــکاری را ک ــم راه ــا می توان *آی
متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــرای 

ــم؟  ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــودم م ــرایط خ ش
*آیــا تــا بــه حــال پیــش آمــده کــه از راهــکاری 
کــه مثــاًل در یــک فروشــگاه اســتفاده می شــود، 
ــط کار  ــا محی ــه ی ــر روش کار درخان ــرای تغیی ب

الهــام بگیــرم؟ 
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شش مرحله اصلی در استفاده از مهارت حل مسئله

ــن  ــت. در ای ــش اس ــک چال ــا ی ــدن ب ــه ش ــرای مواج ــه گام ب ــک روش گام ب ــه ی ــد ب ــئله نیازمن ــل مس ح
ــرای فراینــد حــل مســائل و مشــکالت ارائــه شــده اســت کــه  بخــش از مقالــه شــش مرحلــه اساســی ب
می توانیــد هنــگام رویارویــی بــا مشــکالت در زندگــی شــخصی و شــغلی خــود از آن هــا بهــره 

بگیریــد. 

1-مشکل را شناسایی کنید. 

مهــارت حــل مســئله، مســتقیما بــا تعریــف مســئله ارتبــاط دارد، خــواه بــا یــک 
مشــکل پیچیــده رو بــه رو باشــید یــا بــا یــک مســئله ســاده، چیزی کــه اهمیــت دارد 

ایــن اســت کــه شــما درک روشــنی از مســئله داشــته باشــید. 

2-اطالعات مرتبط را جمع آوری کنید. 

ســعی کنیــد قبــل از جســتجو بــرای راه حــل، ابتــدا تعریــف واضحــی از مســئله 
و علت هــای احتمالــی آن داشــته باشــید. همچنیــن الزم اســت کــه فوریــت مشــکل 
را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد. بــه ایــن معنــی کــه بدانیــد آیــا مشــکل جزئــی اســت، 
بزرگتــر از یــک مســاله جزئــی اســت و یــا بــا یــک مشــکل جــدی و بحــران واقعــی 
ــود  ــین خ ــابه پیش ــات مش ــه تجربی ــد ب ــن کار می توانی ــرای ای ــتید. ب ــه هس مواج
مراجعــه کنیــد و علــت مشــکالت مشــابه قبلــی را بررســی کنیــد و یــا از افــرادی که 
ــرم کرده انــد، کمــک بگیریــد.  ــه مســئله شــما دســت و پنجــه ن ــا مشــکل شــبیه ب ب

3-راه حل های احتمالی را شناسایی کنید. 

پــس از تحقیــق در مــورد مســئله و علت هــای آن، وقــت آن اســت کــه بــه فکــر 
راه حل هــای احتمالــی باشــید. از طریــق ثبــت دیدگاه هــای متفــاوت در مرحلــه قبــل 
می توانیــد بــه راه حل هــای متفاوتــی برســید. البتــه ایــن مرحلــه نیــاز بــه خالفیــت و 
تفکــر زیــادی نیــز دارد زیــرا الزم اســت کــه چنــد راه حــل ایــده آل را لیســت کنیــد. 

4-تصمیم گیری کنید. 

حــال شــما یــک لیســت از تمــام راه حل هــای احتمالــی داریــد کــه بایــد یــک 
ــر ممکــن یــا  ــی کــه غی ــد راه حل های ــد. ســعی کنی بــار دیگــر آن هــا را بررســی کنی
دور از ذهــن بــه نظــر می رســند را حــذف کنیــد و بــا ایــن کار بــا کاهــش کمیــت راه 

ــد.  ــت آن هــا بیفزایی ــه کیفی حل هــا، ب

5-تصمیم را عملی کنید. 

ــار داریــد کــه در صــورت لــزوم می تواننــد جایگزیــن یکدیگــر شــوند  اکنــون شــما چنــد راه حــل در اختی
ــرای ســنجش اثربخشــی هــر راه حــل الزم اســت کــه وارد عمــل شــوید. ابتــدا یــک راه حــل را انتخــاب کنیــد و  امــا ب
آن را بــا روشــی برنامــه ریــزی شــده بــه اجــرا در آوریــد، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در ایــن مرحلــه نبایــد عجلــه کنیــد، زیــرا 

ــی برنامگــی و در نتیجــه عــدم اثربخشــی راه حــل می شــود.  ــل باعــث ب تعجی

6-منتظر نتایج باشید. 

ــد تــا بتوانیــد در مــورد اقدامــات بعــدی خــود تصمیــم بگیریــد.  پــس از اقــدام بــه حــل مســئله، بایــد نتایــج را بررســی کنی
ــق نتایــج اســت.  ــی دقی ایــن کار نیازمنــد ارزیاب
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ــد.  ــش می ده ــز را افزای ــالق در مغ ــردازش خ پ

یــک دفترچــه یادداشــت از ایده هــا 
تهیــه کنیــد. 

ــات  ــم و تجربی ــکار مه ــد اف ــما می توانی ش
شــخصی خــود را بــه ســرعت در یــک دفترچــه 
یادداشــت ثبــت کنیــد. طرح هــا و ایده هــای 
ــید و  ــت بنویس ــه یادداش ــن دفترچ ــود در ای خ
آن را همیشــه همــراه خــود داشــته باشــید. ایــن 
ایده هــا می تواننــد در شــرایط مشــابه مــورد 

ــد.  ــرار گیرن اســتفاده ق

یــوگا را در برنامــه روزانــه خــود قــرار 
دهید. 

تحقیقــات نشــان داده انــد کــه آگاهــی 
از بــدن، تنفــس و مراقبــه در حیــن تمریــن 
ــرات  ــتند کــه نم ــد هس ــی قدرتمن ــوگا، ترکیب ی
آزمــون شــناختی را بــه طــور قابــل توجهــی بــاال 
ــد باعــث  ــوگا می توان ــر ایــن ی ــرد. عــالوه ب می ب
ــتر و  ــت بیش ــش، دق ــان واکن ــردن زم ــاه ک کوت

ــود.  ــه ش ــش توج افزای

از نقشه ذهنی استفاده کنید. 

راه  و  مســئله  از  فــوری  تصویــر  یــک 
حل هــای احتمالــی آن می توانــد بــه تمرکــز 
ــت تفکــر  ذهــن، تحریــک مغــز، افزایــش ظرفی
ــل  ــرای ح ــتر ب ــای بیش ــد ایده ه ــالق و تولی خ
ــدا  ــن کار ابت ــرای ای ــد. ب ــک کن ــکل کم مش
مســئله را در ذهــن خــود مجســم کنیــد، دالیــل 
مشــکل را بــه عنــوان شــاخه های اصلــی بــه 
تصویــر ذهنی تــان اضافــه کنیــد و جزئیــات 
ــد.  ــور کنی ــاخه ها تص ــب زیرش ــتر را در قال بیش
و  احتمالــی  حل هــای  راه  بعــد  مرحلــه  در 
ــرای  ــد ب ــه می توانی ــی ک ــی تکنیک های تمام

حــل مســئله
ممکن است تصور کنید که مهارت 
مهارت ها یک  برخی  مانند  حل مسئله 
شما  به  ما  اما  است  ذاتی  استعداد 
می گوییم که چنین نیست. مهارت حل 
مسئله یک توانایی اکتسابی به شمار 
می رود و شما با تمرین می توانید ذهن 
نگه  آماده حل مسائل  و  را فعال  خود 
دارید. برای تقویت مهارت حل مسئله 
فقط کافی است به راهکار هایی که در 
شده اند  بیان  ماهنامه   از  بخش  این 
به  را  آن ها  کنید  وسعی  کنید  توجه 
هنگام  در  تا  دهید  انجام  روزمره  طور 
ذهنتان  احتمالی  مشکالت  با  مواجهه 
راه  به  برای دستیابی  بیشتری  آمادگی 

حل داشته باشد. 

ورزش هــای مالیــم و ضربــه ای انجــام 
دهید. 

ورزش کــردن تاثیــر مثبتــی در پــردازش 
بــا انجــام ورزش هــای مالیــم  عصبــی دارد. 
می توانیــد تفکــر همگــرا ) یافتــن یــک راه 
ــر در  ــا اگ ــد. ام ــت کنی ــی ( را تقوی ــل منطق ح
صــدد تقویــت تفکــر واگــرا )یافتــن پاســخ های 
خالقانــه و متعــدد بــرای یــک مســئله( هســتید، 
ــه ای  ــک و ضرب ــای ریتمی ــت ورزش ه ــر اس بهت

ــد.  ــان کنی ــا را امتح ــد زومب مانن

بــا حــل معمــا ذهــن خــود را ورزیــده 
کنیــد. 

ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــک عضل ــد ی ــز مانن مغ
انجــام فعالیت هــای فکــری قــوی می شــود. 
ــب  ــودوکو، مکع ــطرنج، س ــد ش ــی مانن بازی های
روبیــک و غیــره کــه ذهنتــان را بــه چالــش 
می کشــد مغــز را بــرای حــل مشــکالت در 
موقعیت هــای واقعــی زندگــی آمــاده کننــد. 

ــته  ــی داش ــت و کاف ــا کیفی خــواب ب
ــید.  باش

ــز را  ــب، مغ ــواب مناس ــی خ ــور کل ــه ط ب
در حالــت فعــال و هوشــیار قــرار می دهــد. 
همچنیــن خــواب متناقــض کــه بــا نــام خــواب 
ــود،  ــناخته می ش ــز ش ــم نی ــریع چش ــت س حرک
مســتقیما  کــه  اســت  از خــواب  مرحلــه ای 

مهــارت  تقویــت  راه هــای 

ــد را در  ــه کار ببری ــکل ب ــردن مش ــرف ک برط
ــی خــود بگنجانیــد و تمامــی ایــن  ــر ذهن تصوی
مــوارد را بــه و صــورت یــک شــمای کلــی مورد 
بررســی قــرار دهیــد. ســپس بــه دنبــال راه حلــی 
ــر  ــر ت ــر و موث بگردیــد کــه مقــرون بــه صرفــه ت

ــود.  ــد ب خواه

فاصلــه  مســئله  و  خــود  میــان 
کنیــد.  ایجــاد  روانشــناختی 

دیــدن  معنــای  بــه  روانشــناختی  فاصلــه 
اســت.  شــخص  ســوم  دیــدگاه  از  مشــکل 
دانشــمندان نشــان داده انــد کــه هــر چــه فاصلــه 
ــود، راه  ــتر ش ــکل بیش ــما و مش ــن ش ــی بی ذهن
ــه ذهنتــان خطــور  حل هــای خالقانــه بیشــتری ب
ــر  ــی ت ــر، انتزاع ــت تفک ــن حال ــد. در ای می کن
خواهــد شــد و تفکــر انتزاعــی بــه شــما کمــک 
بــا  می کنــد کــه تمامــی مفاهیــم مرتبــط 
مشــکل را بهتــر درک کنیــد تــا بهترین شــیوه را 

ــد.  ــاب کنی ــئله انتخ ــل مس ــرای ح ب

فوتبــال بــازی کــردن را فرامــوش 
نکنیــد. 

فوتبــال  بــازی  مشــغول  کــه  هنگامــی 
هســتید، مغــز به ســرعت چنــد وظیفــه مختلف 
ــش  ــت، پی ــامل حرک ــه ش ــد ک ــام می ده را انج
اســت.  فــوری  واکنــش  و  اســتراتژی  بینــی، 
انجــام همزمــان تمامــی ایــن مــوارد بــه فعالیــت 
عظیمــی از مغــز نیــاز دارد. بنابرایــن فوتبــال 
ــا  ــد ت ــز باش ــرای مغ ــن ب ــک تمری ــد ی می توان
ــردازش و  ــکالت، پ ــا مش ــورد ب ــد در برخ بتوان

ــد.  ــته باش ــریعتری داش ــش س واکن

از  بخــش  ایــن  امیــدوارم  پایــان  در  و 
ماهنامــه  بــرای شــما مفیــد باشــد وبــا اســتفاده از 
روش هــای بــاال نیــز مهــارت حــل مســئله خــود 

ــد.  ــت کنی را تقوی



تفکر خالق چیست؟ 

ســتفاده از راه هــای تــازه و غیــر معمــول و همینطــور دســت 
ــا ا ــاره امــور ب ــی اندیشــیدن درب خاقیــت یــا آفرینندگــی یعنــی توانای

ــرای مشــاهده مســائل گوناگــون از  ــی تفکــری متفــاوت ب ــرای مســائل. تفکــر خــاق، توانای ــرد ب ــه ف ــه راه حل هــای منحصــر ب یافتــن ب

ــرا از راه حل هــای مرســوم اجتنــاب شــده و  زاویــه و دیــدگاه جدیــدی اســت، کــه در ابتــدا ممکــن اســت ناخوشــایند بــه نظــر برســد. زی

تفکــری اســت کــه خــارج از چارچــوب اســت. 

ــرح  ــازه ط ــوال های ت ــد، س ــری دارن ــد هن ــتند، تولی ــت هس ــره دس ــر و چی ــائل ماه ــل مس ــه در ح ــتند ک ــانی هس ــاق کس ــراد خ اف

می کننــد و اندیشــه های آنــان در ابتــدا بدیــع و غیــر معمــول تلقــی می شــود امــا ســرانجام در فرهنگ هــای خــود پذیرفتــه می شــوند. 
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مراحل خالقیت
ــن  ــد ذه ــردازان می گوین ــه پ ــر نظری اکث
ــر را  ــل زی ــز، مراح ــک چی ــق ی ــرای خل ب

ــذارد:  ــر می گ ــت س پش

*آشنایی: 
ــه  ــدا ب ــرد ابت ــه ف ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ب
شناســایی مســئله می پــردازد و مهــم تریــن 

می کنــد.  مشــخص  را  آن  ابعــاد 

*آمادگی: 
ــد  ــه می توان ــا ک ــا آنج ــئله، ت ــاره مس ــرد، درب ف
ــه  ــر چ ــی آورد. ه ــت م ــه دس ــات الزم را ب اطاع
ــدازه،  ــان ان ــه هم ــد ب ــرد بیشــتر باش ــی ف آمادگ
ــود.  ــد ب ــتر خواه ــئله بیش ــل مس ــال ح احتم
بعیــد اســت کــه ذهــن خالــی بتوانــد در جهــت 

ــردارد.  ــئله گام ب ــک مس ــل ی ح

*کمون:
ــب دوره ای می رســد  ــائل، اغل ــد حــل مس  در رون
کــه فــرد احســاس می کنــد راه بــه جایــی 
ــودش،  ــر خ ــه نظ ــه، ب ــت ک ــرد. اینجاس نمی ب

ــذارد.  ــار می گ ــی کن ــور کل ــه ط ــئله را ب مس

*بینش: 
مرحلــه کمــون بــا یــک ســری بصیــرت یــا بینش 
ــه  ــرد ب ــه ایــن صــورت کــه ف ــال می شــود. ب دنب
طــور ناگهانــی می گویــد *آهــان* فهمیــدم 
ــن  ــرار اســت. *آهان*گفت ــه ق ــه موضــوع از چ ک
ــئله را  ــل مس ــی راه ح ــور ناگهان ــه ط ــی ب یعن
پیــدا کــردن. امــا بســیاری از روانشناســان عقیــده 
ــود  ــای خ ــش و خط ــه کوش ــن ب ــه ذه ــد ک دارن
ــار  ــر را کن ــی ثم ــای ب ــد، راه حل ه ــه می ده ادام
می گــذارد و راه حــل مفیــد را نگــه مــی دارد کــه 

ــود.  ــده می ش ــش نامی ــان بین هم

*وارسی:
ــه راه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه خاقی ــن مرحل  آخری
حــل پیداشــده در مرحلــه بینــش مــورد بررســی 
ــر راه  ــه اگ ــن مرحل ــرد. در ای ــرار گی ــاد ق و انتق
حــل بــه نتیجــه نرســد، فــرد بــه مرحلــه کمــون 

ــت.  ــد گش برخواه

ویژگی های افراد خالق
ــا  ــا پدیده ه ــد ب ــح می دهن ــاق ترجی ــراد خ *اف
ــا  ــند ت ــته باش ــر و کار داش ــده س ــیا پیچی و اش

پدیده هــای ســاده. 
جــو  و  جســت  را  راه هایــی  خــاق،  *افــراد 
می کننــد کــه از طریــق آن بتواننــد اندیشــه 
خــود را بــه ســمت اندیشــه های نــو ســوق 

دهنــد. 
*ایــن افــراد مایــل هســتند در نظــر دیگــران بــه 
ــان  ــه نظراتش ــند ک ــته باش ــهرت داش ــرادی ش اف

ــوه کنــد.  احمقانــه جل
ــا و  ــائل، موقعیت ه ــه مس ــراد بیشــتر ب ــن اف *ای
ــی توجــه می کننــد کــه از دیــد دیگــران  چیزهای

مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. 
اندیشــه های  دارنــد  تمایــل  افــراد  *ایــن 
دهنــد.  قــرار  هــم  کنــار  در  را  ناهمخوانــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــراد ای ــن اف ــی ای ــی از توانای *یک
اندیشــه مختلــف و  بــا تعــدادی  می تواننــد 
مرتبــط بــه طــور همزمــان برخــورد داشــته 

ــند.  باش
*بــرای اینکــه بتواننــد مســائل و مشــکات 
را حــل کننــد، راه هــای گوناگونــی را بررســی 
ــواه  ــه دلخ ــه نتیج ــیدن ب ــا رس ــد و ت می کنن

می کننــد.  تــاش 
ــی  ــازی ذهن ــر س ــدرت تصوی ــراد از ق ــن اف *ای

باالیــی برخوردارنــد. 
ــتر  ــی بیش ــای درون ــا انگیزه ه ــاق ب ــراد خ *اف
ــی  ــا محرک هــای بیرون ــا ب ــاط هســتند ت در ارتب

ــول ــام و پ ــد شــهرت، مق مانن
ــتند؛  ــگر هس ــکاو و پرسش ــاق کنج ــراد خ *اف
ســوال های  موضــوع  یــک  پیرامــون  یعنــی 
متعــددی را خلــق می کننــد و از افــراد متخصــص 

ســوال می کننــد. 
ــرح  ــی مط ــه راحت ــود را ب ــد خ ــکار و عقای *اف
مختلــف  عقایــد  بــا  مواجــه  از  و  می کننــد 

می کننــد.  اســتقبال 
اجتماعــی عاقــه  روابــط  بــه  افــراد  *ایــن 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــد و نس ــان می دهن ــی نش کم

اجتماعــی حساســیت زیــادی دارنــد. 
*افــراد خــاق از قــدرت تاثیــر گــذاری بــر دیگران 

برخورداراند. 
*در انجــام کارهایشــان پشــتکار دارنــد و منضبط 

 . هستند
ــاق  ــراد خ ــارز اف ــات ب ــی از صف ــوخ طبع *ش

ــت.  اس
*مثبت نگر  و پرانرژی هستند. 

ــر  ــا تفک ــط ب ــای مرتب مهارت ه
خــالق

ــدت  ــه ش ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج مهارت های
ــع  ــتند. در واق ــاط هس ــاق در ارتب ــر خ ــا تفک ب
ــا  ــط ب ــی مرتب ــارت اصل ــج مه ــاق، پن ــراد خ اف

ــد.  ــرورش داده ان ــود پ ــت را در خ خاقی

حل مسئله:
رو  بــه  رو  بــا مشــکلی  افــراد  زمانــی کــه   
ــد  ــک خواه ــا کم ــه آن ه ــت ب ــوند، خاقی می ش
ــد و  ــی درک کنن ــه خوب ــئله را ب ــا مس ــرد ت ک

ســپس آن را حــل کننــد. 

ذهنیت باز:
بــا  مرتبــط  مهارت هــای  از  دیگــر  یکــی   
ــی  ــت؛ یعن ــاز اس ــی ب ــتن ذهن ــت، داش خاقی
ــر اینکــه نظــرات مخالــف را می پذیریــد،  عــاوه ب
ــران  ــه دیگ ــد ک ــر کنی ــوری فک ــد ط می توانی

نتوانســته اند. 

تحلیل و بررسی:
 قبــل از آنکــه بتوانیــد بــه مســئله ای بــه طــوری 
خاقانــه بنگریــد، بایــد آن را به خوبــی درک کرده 
باشــید. ایــن مهــارت بــه معنــای توانایــی بررســی 
دقیــق هــر آن چیــزی اســت کــه منجــر بــه درک 

ــود.  ــان می ش ــدف نهایی ت ــی از ه خوب

ارتباطات:
ــه  ــد ک ــه کنی ــد توج ــم بای ــه ه ــن نکت ــه ای  ب
ــران  ــا دیگ ــما ب ــاط ش ــزان ارتب ــه می ــت ب خاقی
ــران  ــا دیگ ــه ب ــی ک ــا زمان ــتگی دارد. ت ــم بس ه
ــود  ــه خ ــای خاقان ــید و ایده ه ــل نباش در تعام
را بــا آن هــا در میــان نگذاریــد، بــه عنــوان فــردی 

ــوید.  ــه نمی ش ــاق پذیرفت خ

سازمان یافتگی: 
خاقیــت در نظــم و ترتیــب هــم جلــوه ویــژه ای 
اساســی  بخش هــای  از  یکــی  واقــع  در  دارد. 
خاقیــت، ســازمان یافتگــی و نظــام منــد بــودن 

اســت. 
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موارد زیر موقعیت های معمول استفاده از تکنیک های تفکر خالق است: 
*زمانــی کــه تغییــری در حــال وقــوع اســت و بــه ســختی می توانیــد از آنچــه پیــش رویتــان اســت، آگاه شــوید و بخواهیــد در مــورد اتفاقــات احتمالــی فکــر 

 . کنید
*وقتی با مشکل بزرگی روبه رو می شوید و نمی توانید از روش واضحی بهره بگیرید. 

*هنگامی که به چیز جدیدی نیاز دارید که تا به حال آن را امتحان نکرده اید و از آن مطمئن نیستید. 
*زمانــی کــه در تیــم خــود، اختــاف نظــرات فراوانــی در مــورد اتفاقــات آینــده وجــود دارد و بــه نظــر می رســد نمی توانیــد بــا اعضــای تیــم بــدون تــاش زیــاد 

بــه ســازش دســت یابیــد. 

 آموزش خالقیت 

هــم  کــه  دریافته انــد  روانشناســان 
تفکــر  مهارت هــای  برخــی  می تــوان 
ــوان  ــم می ت ــوزش داد و ه ــه را آم خالقان
ــورت  ــن ص ــه ای ــرد. ب ــن ک ــا را تمری آن ه
ــا ریســک  ــا تمریــن تفکــر واگــرا، ب کــه ب
ــل  ــا تحلی ــا زدن، ب ــه دری ــردن و دل ب ک
ــال  ــه دنب ــا گشــتن ب افــکار و ایده هــا و ب
ــد  ــواع عقای ــن ان ــی بی ــط غیرمعمول رواب
و افــکار، می تــوان بــه فــردی کــم و 
بیــش خــالق تبدیــل شــد. بــرای ایــن کار 

ــت:  ــده اس ــه ش ــر ارائ ــای زی توصیه ه

ــما را  ــه ش ــد ک ــدا کنی ــزی را پی ــر روز چی *ه
می کنــد.  ســوپرایز 

*بــه ایــن فکــر باشــید کــه هــر روز حداقــل یک 
ــر را ســوپرایز کنید.  نف

*اگــر چیــزی بــه طــور ناگهانــی عاقــه شــما را 
جلــب کــرد، حتمــا آن را دنبــال کنیــد. 

*بــا خودتــان عهــد ببندیــد کــه هــر کاری را بــه 
بهتریــن وجــه انجــام دهیــد. 

ــز  ــش برانگی ــال کارهــای دشــوار و چال ــه دنب *ب
ــد.  بروی

*زمانــی را بــه تفکــر و ریلکــس شــدن اختصــاص 
 . دهید

ــی  ــه بیشــتر انجــام دادن کارهای ــج، ب ــه تدری *ب
کــه دوســت داریــد و کمتــر انجــام دادن کارهایی 

کــه دوســت نداریــد، اقــدام کنیــد. 

ــف و  ــای مختل ــائل را از زوای ــد مس *ســعی کنی
ــد.  متنــوع ببینی

ــت  ــه خاقی ــر ب ــی اگ ــاال، حت ــای ب *توصیه ه
ــای  ــم توصیه ه ــاز ه ــوند ب ــر نش ــتر منج بیش
ــتاندارد  ــون اس ــی، آزم ــتند. زندگ ــدی هس مفی
ــخ های  ــای از پاس ــه جداگآن ه ــا مجموع ــده ی ش
ــوم  ــا ب ــه ی ــه پارچ ــی ب ــت. زندگ ــح نیس صحی
ــد روی آن  ــه می توانی ــباهت دارد ک ــی ش نقاش
ــتعدادها  ــه اس ــد ک ــق کنی ــی خل ــا طرح های تنه
ــه  ــرای خاقان ــد. ب ــق شــما را نشــان دهن و عای
تــر زندگــی کــردن بایــد آمــاده باشــید تــا 
ــدی  ــای جدی ــا، روش ه ــام دادن کاره ــرای انج ب
ــد. ســعی کنیــد حداقــل یــک  را جســتجو کنی

ــان را ــه خودت ــد، از جمل ــوپرایز کنی ــر را س نف
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تفکــر انتقــادي یــک فراینــد شــناختی فعــال، هدفمنــد و ســازمان یافتــه اســت کــه بــا اســتفاده از آن بــه بررســی افــکار و عقایــد خــود و دیگران 
پرداختــه و بــه فهــم روشــن تــر و بهتــري دســت می یابیــم. تفکــر انتقــادي مســتلزم اســتفاده فعــال از هــوش، دانــش و تواناییهــا بــراي مقابلــه مؤثــر 

بــا موقعیــت هــاي زندگی اســت. 

تفكر انتقادي چيست؟

ــک  ــا ی ــرد ب ــی ف ــال وقت ــر فع در تفک
موقعیــت تصمیــم گیــري و انتخــاب مواجــه 
ــات  ــع آوري اطاع ــه جم ــه ب ــود، فعاالن می ش
ــف  ــاالت مختل ــا و احتم ــردازد، امکآن ه میپ
ــه  ــا تجرب ــراد ب ــا اف ــد، ب ــی کن ــی م را بررس
و متخصــص مشــورت می کنــد و ســپس 
دربــاره تمامــی ایــن مــوارد بــه تفکــر انتقــادي 
ــم  ــاد مه ــی از ابع ــن یک ــردازد. همچنی میپ
ــا  ــق موقعیت ه ــی دقی ــادي، بررس ــر انتق تفک
بــا پرســیدن ســؤاالت مناســب و مربــوط 
ــتري  ــود درک بیش ــث می ش ــه باع ــت ک اس
ــم  ــوده و تصمی ــدا نم ــا پی ــه دنی ــبت ب نس
ــن  ــم. همچنی ــري بگیری ــه بهت ــاي آگاهان ه
می بایســت بــه منبــع اصلــی عقایــد و 
نظــرات پــی بــرد کــه شــامل مراجــع قــدرت، 
ــه شــخصی  ــی و تجرب کتــب، شــواهد حقیق
ــار ایــن  ــی اعتب ــه ارزیاب می باشــد و ســپس ب
منابــع پرداخــت. یکــی از فعالیــت هــاي 
ــه  ــردن ب ــوش ک ــادي، گ ــر انتق ــم در تفک مه
نظــرات دیگــران و ایــده هــاي جدیــد و ارزیابی 

ــت.  آن هاس

کســانی کــه تفکــر انتقــادي دارنــد، 
ــوده و در  ــاز ب ــد ب ــارب جدی ــه تج ــبت ب نس
ــی،  ــل منطق ــواهد و دالی ــود ش ــورت وج ص
انعطــاف پذیــري الزم را بــراي تغییــر و اصــاح 
ایــده هــاي خــود دارا هســتند. بنابرایــن 

ــا از  ــاهده موقعیت ه ــی مش ــب دو توانای ترکی
نقطــه نظر دیگــران و بررســی دالیل و شــواهد 
ــر  نقطــه نظــرات مختلــف بــه فهــم کامــل ت
ــت  ــه موقعی ــر نســبت ب ــق ت و بینــش عمی

ــد.  ــک می کن ــی کم ــاي زندگ ه
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تفکــر انتقــادي بــه معنــاي تفکــر صحیح 
ــف  ــه تعری ــت. ب ــائل اس ــی مس ــراي ارزیاب ب
دیگــر، تفکــر همــراه با اســتدالل، مســئولیت، 
مهــارت و هــدف را تفکــر انتقــادي می نامنــد. 
ــد  ــادي دارد می توان ــر انتق ــه تفک ــردي ک ف
ســؤاالت مناســب بپرســد، اطاعــات مربــوط را 
ــد  ــب و خــاق جمــع آوري کن ــه طــور مرت ب
و بــه نتایــج مدلــل برســد کــه او را قــادر بــه 
زندگــی و عملکــرد موفــق نمایــد. کــودکان بــا 
ــد  ــا نمی آین ــه دنی ــادي ب ــر انتق ــدرت تفک ق
و ایــن توانایــی را بــدون آمــوزش کســب 
نمی کننــد. توانایــی تفکــر انتقــادي، مهارتــی 
ــن  ــود، لیک ــه ش ــتی آموخت ــه بایس اســت ک
تفکــر  رافرانگرفته انــد.  افــراد آن  بســیاري 
ــه  ــت ک ــی اس ــر علم ــان تفک ــادي هم انتق
ــی رود  ــه کار م ــوم ب ــی و عل در ســاختار ریاض
ــات  ــداوم اطاع ــور م ــه ط ــر ب ــد بش ــر چن ه
ــادي،  ــر انتق ــا در تفک ــد، ام ــی می کن را ارزیاب
ارزیابــی ایــن اطاعــات بــه شــیوهاي ماهرانه و 
دقیــق اســت کــه منجــر بــه بهتریــن نتیجــه 
ــد  ــاد می توانن ــر نق ــا تفک ــراد ب ــود. اف می ش
مســتقل فکــر کننــد، مشــکات را شناســایی 
کننــد، اطاعــات مربــوط را جمــع آوري و 
تجزیــه تحلیــل کننــد ونتیجــه بگیرنــد. 
آن هــا بــدون تکیــه کــردن بــه نظــرات و ایــده 
ــارت  ــه عب ــد، ب ــر می کنن ــایرین فک ــاي س ه
ــود قضــاوت  ــد و خ ــن نمی پذیرن ــر تلقی دیگ

می کننــد. 
تفکــر انتقــادي در واقع روش شــناختی اســت 
ــه قضــاوت  ــا بررســی داده هــا ب ــاً ب کــه عمدت
ــر خــاق کــه در  ــر خــاف تفک ــردازد. ب می پ
ــر  ــت، در تفک ــازه اس ــاي ت ــن راهه ــی یافت پ
انتقــادي شــخص از منابــع و اطاعــات موجود 
ــئله  ــراي حــل مس ــی ب ــش قبل براســاس دان

ــرد.  ــک می گی کم
ــه اینکــه مهــارت تفکــر انتقــادي  ــا توجــه ب ب
مــادرزادي نیســت، اطاعــات، تجربــه و تمرین 
ــاف  ــتند. برخ ــروري هس ــاد آن ض ــراي ایج ب
مهــارت مطالعــه یــا ریاضیــات فراگیــري 
مهــارت هــاي تفکــر، برنامــه مشــخصی نــدارد 
و از همــه موقعیت هایــی کــه می تواننــد 
برانگیزاننــده ایــن نیــاز باشــد امــکان اســتفاده 
میتــوان  روزمــره  زندگــی  در  دارد.  وجــود 
مواقعــی را یافــت کــه قضــاوت انتقــادي مــورد 
ــراي  ــرد. ب ــاز اســت و بعــد آن را تمریــن ک نی
کــودکان بهتریــن شــیوه آمــوزش ایــن مهــارت 
آن اســت کــه بــه آنــان کمــک کنیــم علــت و 
معلولهــا را بشناســند آن هــا بایــد یــاد بگیرند 
چگونــه اطاعــات الزم را بــه دســت آورنــد و از 

ایــن اطاعــات اســتفاده کننــد. 

در اینجــا شــیوه هــاي ســاده اي کــه می توانــد در منــزل و مدرســه بــراي تقویــت ایــن نــوع تفکــر 
اســتفاده شــود، مــرور می کنیــم. 

راهكارهاي تقويت تفكر انتقادي
ــر چــه می بیننــد  ــگاه کننــد و ه ــه اطــراف ن ــراد خواســت ب ــوان از اف ــی  می ت *تقویــت تیزبین

نــام ببرنــد .
ــًا  ــد، مث ــاد بیاورن ــت بی ــودکان خواس ــف از ک ــرایط مختل ــوان در ش ــه  می ت ــت حافظ *تقوی

ــه؟ ( ــد چ ــه، بع ــد؟ )اول چ ــه خورده ان ــه چ صبحان
*حــدس زدن )از آن هــا بخواهیــد دربــاره اندازه هــا حدس هایــی بزننــد و بعــد بــا کمــک خودشــان 

آن را بــا ابزارهــاي انــدازه گیــري مجــدد ســنجید و بــا حــدس آن هــا مقایســه کرد.(
*بررســی کــردن )بــا بررســی کاال موقــع خریــد و بــا کمــک ســؤاالتی مثــل: آیــا آنچــه می خریــم 
ــر و  ــا قیمــت بهت ــی ب مــورد نیازمــان اســت؟ آیــا قیمــت آن مناســب اســت؟ آیــا میتــوان کاالی

ــی کــردن را می آموزیــم. ( ــراد ارزیاب کیفیــت بهتــر پیــدا کــرد؟ بــه اف
*اســتفاده از نشــآن ها می تــوان از افــراد خواســت تــا بــه مشــخصات شــیئی کــه مــا می گوییــم 

گــوش دهنــد و بعــد بــا توجــه بــه مشــخصات، آن را نــام ببرند.(
ــان  ــاره شغل ش ــایگان درب ــتگان و همس ــن، بس ــد از والدی ــراد بخواهی ــؤاالت )از اف ــیدن س *پرس
ســؤال کننــد چطــور ایــن مشــاغل را انتخــاب کرده انــد؟ آیــا از کاري کــه انجــام می دهنــد لــذت 

می برنــد؟ (
ــع آوري و درک  ــرد در جم ــاي ف ــی ه ــر توانای ــؤاالت بیانگ ــیدن س ــتفاده از نشــانه ها و پرس *اس
اطاعــات اســت و در نهایــت بــه وي مهــارت و اعتمــاد بــه نفــس می دهــد تــا از مــردم اطرافــش 

در زندگــی روزمــره اطاعــات بگیــرد و دربــاره آن فکــر کنــد .
ــی کــه  ــر اســاس اطاعات ــی ســخنان ســایرین ب ــران و ارزیاب ــا دیگ ــاره شــنیده ها ب *گفتگــو درب
داریــم کمــک می کنــد تــا بیاموزیــم کــه شــنیده هایمان را نیــز بایــد مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. 
ــه  ــراد در زمینــه مســائل مختلــف و از جمل ــا اف ــردن زمینــه گفتگــو ب ــاز ک ــر ب *از ســوي دیگ
فشــارهاي مختلفــی کــه مــا را بــه ســمت انتخــاب خاصــی هدایــت می کنــد )مثــًا تبلیغــات، 
کمــک می کنــد تــا آنــان درک بهتــري از فشــاري کــه بــا آن مواجه انــد و ممکــن اســت از آن آگاه 
نباشــند بــه دســت بیاورنــد:  )چــه کســی مدل هــا را پایــه گــذاري می کنــد؟  چــه کســی بــه مــا 
ــی  ــا نــام معروف ــی را ب می گویــد چــه چیــزي بخریــم؟  آیــا کســی را می شناســیم کــه محصول
ــم کــه آنچــه را دیگــران  ــه خاطــر می آوری ــی را ب ــا زمان ــوده اســت؟  آی ــده و از آن ناراضــی ب خری

انجــام می داده انــد نکردیــم و نتیجــه خوبــی گرفتیــم؟ حتــی نتیجهــاي بهتــر از دیگــران؟( 
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مهارت ارتباطی چیست؟ 
مهــارت ارتباطــی بــه توانایــی فــرد بــرای انتقــال اطاعــات بــه دیگــران بــه صــورت موثــر و کارآمــد گفتــه می شــود. مهــارت ارتباطــی می توانــد بــه شــما در 
درک تفــاوت نحــوه برقــراری ارتبــاط در اشــکال مختلــف، ماننــد: تعامــل چهــره بــه چهــره، مکالمــات تلفنــی و ارتباطــات دیجیتالــی، مثــل ایمیــل و شــبکه های 
اجتماعــی کمــک کنــد. شــما می توانیــد از مهــارت ارتباطــی در هنــگام ارســال و دریافــت انــواع اطاعــات، ماننــد: برقــراری ارتبــاط موثــر بــا ایده هــا و نظــرات 
ــر بــه مکالمــات، ارائــه و دریافــت بازخوردهــای انتقــادی و ســخنرانی های عمومــی و.... اســتفاده کنیــد. همچنیــن مهــارت ارتباطــی  دیگــران، گــوش دادن موث
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــدا می کن ــش پی ــز افزای ــی نی ــت از زندگ ــردی و تجــاری شــود در نتیجــه رضای ــن ف ــود ارتباطــات بی ــد باعــث بهب ــد می توان ــق و کارآم عمی
اســت کــه هرفــردی بــه شــیوه خاصــی از مهارت هــای ارتباطــی بــرای انتقــال پیــام اســتفاده می کننــد. هرچقــدر شــما بــر دیگــر مهارت هــای زندگــی تســلط 

بیشــتری داشــته باشــید بــه شــیوه بهتــری بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار خواهیــد کــرد. 

اهمیت مهارت های ارتباطی در زندگی: 
تقویــت مهارت هــای ارتباطــی در شــکل گیــری یــک ازدواج 
ــدار، فرصت هــای شــغلی بیشــتر و پیشــرفت  موفــق، دوســتی های پای
ــی  ــای ارتباط ــا مهارت ه ــما ب ــش دارد. ش ــف نق ــای مختل در زمینه ه
ــت  ــود دس ــه کاری خ ــری در زمین ــای واالت ــه جایگاه ه ــد ب می توانی
ــوید. از  ــد ش ــق و ثروتمن ــر موف ــه مدی ــل ب ــی تبدی ــه راحت ــد و ب یابی
ــا دیگــران اعتمــاد  ــاط ب ــراری ارتب ــر ایــن مهارت هــا در برق همــه مهمت
بــه نفــس شــما را بــاال بــرده و دیــد مثبــت تــری نســبت بــه خودتــان 
ــکیل  ــالم تش ــواده س ــک خان ــد ی ــر می خواهی ــد. اگ ــاد می کن ایج
دهیــد از مهارت هــای ارتباطــی در میــان اعضــای خانــواده، بــه ویــژه در 

ــد.  ــدان اســتفاده کنی ــا فرزن ــاط ب ارتب

انواع مهارت های ارتباطی: 
انــواع مختلفــی از مهارت هــای ارتباطــی بــرای آمــوزش و تمریــن وجــود دارنــد کــه بــه شــما کمــک می کننــد تــا بــه رابــط موثــری تبدیــل شــوید. بســیاری 
ــن  ــد. ای ــن می افزاین ــان ممک ــف و در زم ــای مختل ــی در زمینه ه ــای ارتباط ــن مهارت ه ــت تمری ــر اهمی ــد و ب ــم کار می کنن ــار ه ــا در کن ــن مهارت ه از ای

ــد از:  ــا عبارتن مهارت ه

1- گوش دادن فعال:
 گــوش دادن فعــال بــه معنــای توجــه 
ــا شــما صحبــت  دقیــق بــه کســی اســت کــه ب
ویژگــی  ایــن  دارای  کــه  افــرادی  می کنــد. 
هســتند، بــه دلیــل توجــه و احترامــی کــه بــرای 
شــنیدن حــرف دیگــران قائل انــد بــه دیــد طــرف 
ــا  ــد ب ــما می توانی ــتند. ش ــرم هس ــل محت مقاب
ــد  ــایلی مانن ــز از وس ــده، پرهی ــر گوین ــز ب تمرک
موبایــل، کــه حواســتان را پــرت می کنــد و آمــاده 
کــردن برخــی از پرسشــها و نظــرات بــه شــنونده 

ــوید.  ــل ش ــری تبدی موث

2- هماهنگــی ســبک ارتباطــی خــود بــا 
مخاطبان:

بــرای  ارتباطــی  ســبکهای  از  هریــک   
ــرای  موقعیــت جداگآن هــای مناســب هســتند. ب
اینکــه بتوانیــد بهتریــن مهــارت ارتباطــی خــود را 
بــه کار بگیریــد مهــم اســت کــه ابتــدا مخاطبــان 
خــود و مناســب تریــن شــیوه ارتباطــی بــا آنــان 
ــرار  ــر ق ــال: اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی کنی را بررس
ــد  ــرار کنی ــاط برق ــا ارتب ــک کار فرم ــا ی ــت ب اس
ــا از  ــمی ی ــل رس ــک ایمی ــه از ی ــت ک ــر اس بهت

ــد.  ــتفاده کنی ــن اس تلف

3- ارتباط دوستانه:
 در روابــط دوســتانه ویژگی هایــی مثــل 
راســتگویی و مهربانــی، اغلــب باعــث ایجــاد 
اعتمــاد و درک متقابــل می شــود. مشــابه همیــن 
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــط کار نی ــا در محی ویژگیه
ــان را  ــران، تعاماتت ــا دیگ ــگام کار ب ــت. هن اس
ــظ  ــن آزاد حف ــت و ذه ــرش مثب ــیله نگ ــه وس ب
ــی  ــی مثــل: احــوال پرس ــد. حــرکات کوچک کنی
از همــکار یــا لبخنــد زدن و تعریــف بابــت 
انجــام مطلــوب کارهــا، بــه تقویــت روابــط بیــن 

همــکاران و مدیــران کمــک می کنــد. 

4-اعتماد به نفس:
 راههــای فراوانــی بــرای نشــان دادن اعتمــاد 
بــه نفــس وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال: برقــراری 
ارتبــاط چشــمی هنــگام ارتبــاط بــا افــراد، صــاف 
نشســتن و ســر را بــاال گرفتــن و بــه انــدازه کافی 
ــاپیش  ــر پیش ــق تفک ــتن از طری ــی داش آمادگ
ــه نفــس از آن  ــاره کارهــا... داشــتن اعتمــاد ب درب
ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــای ارتباط ــته مهارت ه دس
ــان انجــام  ــگام انجــام کار، بلکــه در زم ــا هن تنه

ــز ســودمند اســت.  ــه شــغلی نی مصاحب

5-ارسال و دریافت باز خورد:
 داشــتن مهــارت ارتباطــی قــوی بــه معنــای 
ــه  ــن ارائ ــادات و همچنی ــرش انتق ــتن پذی داش
ــاز  ــت. ب ــران اس ــه دیگ ــازنده ب ــنهادات س پیش
ــد، راه  ــش ها باش ــخگوی پرس ــد پاس ــورد بای خ
ــروژه  ــت پ ــه تقوی ــد و ب ــه ده ــی را ارائ حل های

ــد.  ــک کن کم

6-وضوح صدا: 
شــفاف بــودن صــدا در هنــگام صحبــت 
اهمیــت بســیاری دارد. تنظیــم صــدا بــه طــوری 
ــک  ــد ی ــنیدنی باش ــف ش ــاالت مختل ــه در ح ک
در  و  می شــود  محســوب  ارتباطــی  مهــارت 
برقــراری ارتبــاط موثــر بســیار مهــم اســت. 
ــا صــدای بیــش از حــد بلنــد  ــردن ب ــت ک صحب
ممکــن اســت بــه بــی احترامــی یــا ناتوانی شــما 

ــود.  ــر ش ــدا تعبی ــم ص در تنظی

7-همدلی:
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــردن ب ــی ک  همدل
کنیــد  درک  را  احساســات  می توانیــد  شــما 
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ــد.  ــان بگذاری ــران در می ــا دیگ وآن هــا را ب
ــط  ــم در رواب ــی ه ــارت ارتباط ــن مه ای
گروهــی و هــم در روابــط تــک بــه 
ــت دارد، در  ــزان اهمی ــک می ــه ی ــک، ب ت
ــراد و  ــف اف ــه درک عواط ــورد ب ــر دو م ه
ــد.  ــاز داری انتخــاب واکنشــی مناســب نی
بــه عنــوان مثــال: وقتــی شــخصی 
ــی  ــت، همدل ــد اس ــا ناامی ــمگین ی خش
ــردن آن  ــش ک ــد در فروک ــما می توان ش
ــع  ــر واق ــخص، موث ــد در آن ش ــس ب ح
ــاس  ــدرت درک احس ــن ق شــود. همچنی
مثبــت و اشــتیاق افــراد در کار می توانــد 
بــه گرفتــن پشــتیبانی در ایده هــا و 

پروژه هــا کمــک کنــد. 

8-احترام:
 احتــرام یــک جنبــه کلیــدی و 
مهــم دارد آن هــم ایــن اســت کــه شــما 
ــاط را  ــراری ارتب ــی برق ــه زمان ــد چ بدانی
ــی خــود  ــد و از مهــارت ارتباط آغــاز کنی
ــراد اجــازه  ــه اف ــد. اینکــه ب اســتفاده کنی
ــان  ــه حرفش ــدون آنک ــد ب ــت دهی صحب
را قطــع کنیــد از جملــه مهارت هــای 
ارتباطــی ضــروری شــمرده می شــود. 
همچنیــن ارتبــاط محترمانــه بــه معنــای 
وقــت گذرانــی خردمندانــه بــا افــراد 
اســت. در جریــان موضــوع صحبــت 
قــرار بگیریــد، ســواالت شــفافی را مطــرح 
کنیــد و بــه ســواالتی کــه پرســیده 
می شــود بــه طــور کامــل پاســخ دهیــد. 

9-درک نشانه های غیر کالمی:
ــرا بســیاری از ارتباطات مــان  ــا اکث  م
ــد  ــی مانن ــانه های کام ــق نش را از طری
زبــان بــدن، حالــت چهــره وتمــاس 
ــا  ــی ب ــم. وقت ــام می دهی ــمی، انج چش
کســی صحبــت می کنیــد بایــد بــه 
ــه  ــه کام او توج ــه ب ــزان ک ــان می هم
ــی او  ــر کام ــانه های غی ــه نش ــد ب داری
نیــز دقــت کنیــد. در برقــراری ارتبــاط بــا 
ــه همــان انــدازه نســبت  دیگــران، بایــد ب
ــید  ــز آگاه باش ــود نی ــدن خ ــان ب ــه زب ب
تــا مطمئــن شــوید کــه نشــانه های 

مناســبی را ارســال می کنیــد. 

10-پاسخ گویی: 
ســرعت در پاســخگویی بــه یــک 
ــی دارد.  ــش مهم ــاس نق ــا تم ــل ی ایمی
ــاط  ــراری ارتب ــات، برق ــث ارتباط در مبح
ســریع، موثرتــر از پاســخ آهســته و کنــد 
ــدا  ــه ابت ــیوه آن اســت ک ــک ش اســت. ی
ــد کــه پاســخگویی شــما  محاســبه کنی
ــه  ــید. ب ــد کش ــول خواه ــدت ط ــه م چ

عنــوان مثــال: آیــا ایــن ســوالی اســت کــه در مــدت 5 دقیقــه می توانیــد بــه آن پاســخ دهیــد؟ اگــر چنیــن 
ــا ســوال  ــد امــا اگــر درخواســت ی ــه آن رســیدگی کنی ــه محــض مشــاهده ب ــر باشــد کــه ب اســت شــاید بهت
پیچیــده تــری بــود می توانیــد فرســتنده را از دریافــت پیــام مطلــع کنیــد و بگوییــد کــه دیرتــر بــه آن پاســخ 

می دهیــد. 

ــا دیگــران را تقویــت  ــا انجــام دادن ایــن روش هــا مهــارت ارتباطــی خــود ب ــد ب شــما می توانی
 . کنید
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مقدمه

روابــط بخــش بســیار مهمــی از زندگــی انســآن ها هســتند. 
اغلــب بــه آن هــا معنــا، هــدف، احســاس مثبــت می دهنــد 
ــر  ــرد موث ــت ف ــس و امنی ــزت نف ــش، ع ــاد آرام و در ایج
می باشــند. اگرچــه هــر رابطــه ای فــراز و نشــیب های 
خــود را دارد، افــراد و زوج هــای موفــق یــاد گرفته انــد 
ــی ســالم و  ــد و زندگ ــت کنن ــه رابطــه را مدیری ــه چگون ک
ــد،  ــه می مانن ــا در رابط ــد. آن ه ــه دهن ــود را ادام ــاد خ ش
ــه  ــد ک ــاد می گیرن ــوند و ی ــه می ش ــکات مواج ــا مش ب
ــره همچنــان  ــده زندگــی روزم ــا مســائل پیچی ــه ب چگون
ــی  ــا برخ ــه ب ــد. در ادام ــه بدهن ــود ادام ــیر خ ــه مس ب

ــویم.  ــنا می ش ــه آش ــت رابط ــای مدیری مهارت ه

مدیریت رابطه

ــی او  ــط خانوادگــی، دوســتانه، کاری و عاطف ــر رواب ــزان قابل توجهــی تحت تأثی ــه می ــرای شــکوفایی ب ــر انســانی ب عــزت نفــس، رضایــت از زندگــی و قابلیــت ه
هســتند. روابــط ســالم می تواننــد از مــا حمایــت کننــد، نیازهــای عاطفــی مــا را برطــرف کننــد و بــه زندگــی مــا عشــق و هیجــان بدهنــد. امــا وقتــی روابــط 
دچــار مشــکل باشــند، بــه منبــع غــم و اســترس تبدیــل می شــوند. بــه همیــن دلیــل مدیریــت رابطــه بــه نفــع افــرادی اســت کــه در آن رابطــه قــرار دارنــد. 

روابط موفق
ــی  ــق، مبانی های ــالم و موف ــه س ــک رابط ی

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب دارد ک
بهبود و پیشرفت روابط زمان می برد. 

روابط می توانند در طول زمان تغییر کنند. 
ــیر  ــکاتی را در مس ــراد مش ــا و اف ــه زوج ه هم

رابطــه تجربــه می کننــد. 
ــا در  ــکات و چالش ه ــه مش ــیدگی ب ــوه رس نح
ــالم  ــا ناس ــالم ی ــوان س ــه عن ــط ب ــف رواب تعری

نقــش دارد. 
ــت،  ــه مثب ــک رابط ــاد ی ــرای ایج ــدم ب ــن ق اولی
ــت.  ــیر آن اس ــاش در مس ــرای ت ــرد ب ــل ف تمای

کــه  می دهنــد  نشــان  پژوهش هــا 
اشــاره  آن  بــه  ادامــه  در  کــه  ویژگی هایــی 
می شــود، می تواننــد موجــب تقویــت و مدیریــت 
ــوند:  ــی ش ــتانه و عاطف ــی، دوس ــط خانوادگ رواب

پذیــرش  تفاوت هــا:  پذیــرش 
ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــا ب تفاوت ه
ــا همــه ی  ــرد او را ب ــک ف ــر ی ــرای تغیی ــاش ب ت
ویژگی هــای منحصــر بــه  فــردش بپذیریــم. 

درک محدودیت هــا: درک ایــن موضوع 
ــا  ــای م ــه ی نیازه ــد هم ــران نمی توانن ــه دیگ ک

ــک  ــا کم ــی م ــع بین ــه واق ــد ب ــرف کن را برط
ــا  ــا درک مرزه ــه ب ــود ک ــث می ش ــد و باع می کن
ــای  ــا انتظاره ــران از آن ه ــای دیگ و محدودیت ه

ــیم.  ــته باش ــول نداش غیرمعق

از  پرهیــز  کــردن:  زندگــی  حــال  در 
ــم  ــر شــکایت هایی کــه از گذشــته داری ــز ب تمرک
ــه  ــه ب ــدی ک ــه ی امی ــر پای ــه ب ــاد رابط ــا ایج ی
ــود  ــب می ش ــم موج ــده داری ــود آن در آین بهب
کــه در حــال زندگــی کنیــم و مــدام بــا یــادآوری 
در  رابطــه  بــه  مربــوط  آزاردهنــده  خاطــرات 

گذشــته، خودمــان را آزار ندهیــم. 

فــردی:  انتخاب هــای  بــه  احتــرام 
احتــرام بــه انتخاب هــای فــردی بــه معنــای 
برقــراری یــک رابطــه بــر اســاس احترام گذاشــتن 
بــه حقــوق دیگــران و انتخاب هایشــان در زندگــی 

اســت. 

و  خواســته ها  کشــف  مذاکــره:  مهــارت 
نیازهــای خودمــان و دیگــری و تــاش بــرای پیــدا 
ــر کســی  ــه واســطه ی آن ه ــی کــه ب ــردن راه ک
بــه اهدافــش برســد و مجبــور نباشــد خــودش را 
فــدای دیگــری بکنــد یــک مهــارت مهــم ارتباطی 
و روشــی بــرای مذاکــره و مدیریــت رابطــه اســت. 

ســهیم کــردن دیگری در احساســات 
مثبــت: ســهیم کــردن همدیگر در احساســات 
مثبتــی مثــل مهربانــی و محبــت در یــک 

مدیریت رابطه چیست؟ 

ــی مشــترک  ــتانه و زندگ ــواده، رابطــه ی دوس خان
ــود.  ــه می ش ــت رابط ــب تقوی موج

ــه:  ــت رابط ــت درمدیری ــدم موفقی ع
راه  ســد  شــایعی  مشــکات  اوقــات  گاهــی 
ــط می شــوند.  ــت رواب ــت و مدیری ــت، تقوی موفقی
ــر  برخــی نشــانه های روابــط ناســالم بــه شــرح زی

ــت:  اس

*وجــود بــی اعتمــادی، عــدم صداقت 
ــا تعهد ی

*منع دیدارهای همسر با خانواده
*آزار عاطفی یا فیزیکی

و  فرسایشــی  و  زیــاد  *بحث هــای 
ــر  ــک نقطــه نظ ــه ی عــدم رســیدن ب

مشــترک
*چک کردن مداوم شریک زندگی

*حضــور در یــک رابطــه نابرابر)مالــی، 
عنصــر  و  خانوادگــی  تحصیلــی، 

قــدرت بــرای تصمیــم گیــری(
*عــزم تغییــر شــریک زندگــی بــه 

جــای پذیــرش
و ترس در حضور همسر
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*افزایــش رقابــت بــه ســطح ناســالم 
و مســموم

ــار  ــئولیت رفت ــرش مس ــدم پذی *ع
توهیــن  طــرف  از  آمیــز  توهیــن 
کننــده و گــردن گرفتــن از طــرف 

شــریک دیگــر
ــک  ــت ی ــه مدیری ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
و  ســازگاری  تــاش،  نیازمنــد  ســالم  رابطــه 
ــل آن  ــای داخ ــب آدم ه ــئولیت پذیری از جان مس
رابطــه اســت. عائــم یــک رابطه ناســالم را کشــف 
کنیــد و بیاموزیــد کــه اگــر در یــک رابطــه قــرار 
ــکات  ــد. ن ــام دهی ــد انج ــه کاری بای ــد چ گرفتی
ــرای مدیریــت یــک رابطــه وجــود دارد.  کلیــدی ب
ــر  ــت هرچــه بهت ــه مدیری ــکات، ب ــن ن ــت ای رعای

ــد.  ــزایی می کن ــه س ــک ب ــما کم ش

*قائــل بودن احتــرام متقابــل، وجود 
اعتمــاد، نشــان دادن صداقــت، ابراز 
ــری و  ــاف، براب ــت انص ــت، رعای حمای

حفــظ امنیــت
ــه و  ــرام و حفــظ هویــت جداگان *احت

مســتقل
*عدم قضاوت نسبت به یکدیگر

*بروز محبت، ابراز احساسات
*صرف زمان با کیفیت با یکدیگر

*بــاز و شــفاف بــودن در رابطــه و 
مهارت هــای  یادگیــری  بــه  تمایــل 

جدیــد بــرای بهبــود رابطــه
*برقــراری ارتبــاط و مذاکــره موفــق و 

موثــر

راه هاي مذاکره موفق
بدانید هر فردی چه خواسته هایی 

دارد: 

ــان  ــای خودت ــا و امیده ــما از آرزوه ــا ش آی
و دوســت یــا شــریک زندگی تــان بــا خبــر 
هســتید؟ بایــد از نــوع نــگاه خودتــان و شــریکتان 
بــه زندگــی بــا خبــر باشــید تــا درک کنیــد کــه 
ــمت  ــدام س ــه ک ــم ب ــار ه ــت در کن ــر اس بهت

ــد.  ــت کنی حرک

به دنبال اشتراکات باشید

وقتــی در مــورد نقــاط مشــترک گفــت و گــو 
ــرای دســتیابی بــه  کنیــد و تــاش کنیــد کــه ب
ــر  ــید، خط ــره داشــته باش نقطــه مشــترک مذاک
ــما  ــد. ش ــش می یاب ــره کاه ــت در مذاک شکس
می توانیــد تــا ابــد در مــورد تناقضــات و تعارضات 
ــده اســت.  ــن کار بی فای ــا ای ــد. ام ــت کنی صحب

مهم تریــن مســائل و تعارضــات را 
ــید ــه بشناس در رابط

ــما  ــوی ش ــت و گ ــه گف ــد ک ــازه ندهی اج
ــرد  ــرار بگی ــت ق ــائل بی اهمی ــر مس ــت تأثی تح
مذاکــره ی  یــک  مانــع  جزئــی  مشــکات  و 
ــوع  ــد موض ــی بدانی ــوند. وقت ــز بش موفقیت آمی
بی راهــه نمی رویــد.  بــه  مذاکــره چیســت، 

کــه گفت وگــوی شــما  می بینیــد  اگــر 
پیــش نمــی رود، بــرای مدتــی مذاکــره را متوقــف 
ــه و  ــا تجزی ــد و ب ــه بگیری ــم فاصل ــد، از ه کنی
تحلیــل و آمادگــی بیشــتر بــه مذاکــره بازگردیــد. 
ــرای  ــد ب ــما بای ــه ش ــت ک ــوان گف ــر می ت در آخ
بررســی رابطــه  ای کــه در آن هســتید از خودتــان 
ســوال هایی بپرســید: آیــا انتظــارات شــما از 

ــه اســت؟  ــه عادالن رابط

ــت را وارد  ــک رابطــه  ســالم عشــق و حمای ی
زندگــی شــما می کنــد. امــا آیــا شــما بــه دنبــال 
ــا  ــه این ه ــان ب ــط خودت ــه فق ــتید ک ــن هس ای
ــر  ــد؟ در یــک رابطــه ســالم ه ــدا کنی دســت پی
ــت داشــته باشــند.  ــاس رضای ــد احس ــر بای دو نف
ــه  ــد ک ــه ای را بپذیری ــد رابط ــما حاضری ــا ش آی
ــما  ــی ش ــه زندگ ــی را ب ــی پایان ــدوه ب ــم و ان غ
ــما  ــاید ش ــورت ش ــن ص ــد؟ در ای ــق می کن تزری
بــه چیــزی کم تــر و بی کیفیت تــر از آنچــه 

ــد.  ــت داری ــتید، رضای ــش هس الیق

رابطــه ســالم، رابطــه ای اســت کــه در آن بــه 
ــه  ــه توج ــر در رابط ــرد درگی ــر دو ف ــای ه نیازه
می شــود و افــراد بــا اســتفاده از مهارت هــای 
راه  مشکاتشــان  بــرای  می تواننــد  ارتباطــی 
ــه  ــر ب ــه منج ــت رابط ــد. مدیری ــدا کنن ــل پی ح
ــکان را در  ــن ام ــه ای ــود ک ــی می ش ــاد فضای ایج
ــارکت  ــا مش ــه ب ــد ک ــرار می ده ــراد ق ــار اف اختی
ــه  ــد، ب ــرف کنن ــان را برط ــاری، نیازهایش و همی
خواسته هایشــان دســت پیــدا کننــد و بــرای 
برطــرف کــردن نیازهــای همدیگــر تــاش کننــد. 
ــل  ــای ح ــراد از مهارت ه ــه ای اف ــن رابط در چنی
مســأله برخوردارنــد و می تواننــد مشــکات را 
ــزرگ  ــک معضــل ب ــه ی ــل شــدن ب ــل از تبدی قب

ــد.  حــل کنن
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خودآگاهــی بــه ایــن معناســت کــه فــرد چــه برداشــتی از خــود دارد و براســاس ایــن برداشــت چــه احساســی پیــدا می کنــد. میــزان خودآگاهــی شــما، پیــش 
بینــی کننــده احســاس رضایتتــان از خــود و زندگــی اســت. بــه نظــر می رســد احســاس رضایــت، نیــازی اســت کــه تقریبــا تمامــی فعالیت هایتــان معطــوف 
ــی تریــن و اساســی تریــن  بــه آن اســت. احســاس راضــی نبــودن از خــود، نشــآن های اســت کــه بــه فــرد هشــدار می دهــد کــه نیازمنــد تغییــر اســت. اصل

بخــش ایــن تغییــر، بــه کار بــر روی خودآگاهــی شــکل می گیــرد. 

خودآگاهــی توانایــی شــناخت خــود، نقــاط ضعــف و قــوت، خواســته ها، ترس هــا و انزجارهــا اســت، افــرادی کــه دارای خودآگاهــی هســتند احساســات خــود 
ــر  ــه ب ــا تکی ــوند و ب ــود آگاه می ش ــوت خ ــاط ق ــف و نق ــاط ضع ــد، از نق ــرل می کنن ــات را کنت ــن احساس ــا آگاه شــده و ای ــد و از آن ه ــایی می کنن را شناس

ــد.  ــوت، نقــاط ضعــف خــود را کاهــش می دهن ــاط ق نق

مهارت خودآگاهی چيست؟ 

اهميت و ضرورت مهارت 
خودآگاهی

*هرچــه بیشــتر و بهتــر خــود را بشناســید، 
بهتــر مــي توانیــد آنچــه را کــه هســتید، بپذیریــد 

ــد ــر دهی ــا تغیی و ی

*وقتــي شــما شــناختي از خــود دروني تــان 
نداشــته باشــید، خــود را بــه دســت محیــط 
و اطرافیانتــان مــي ســپارید و درنتیجــه ایــن 
نیروهــاي بیرونــي هســتند کــه شــخصیت شــما 
ــاختار  ــب و س ــما قال ــراي ش ــکل داده و ب را ش

ــد.  ــي کنن ــن م تعیی

*رشــد خودآگاهــي بــه فــرد کمــک مــي کنــد تــا 
دریابــد تحــت اســترس قــرار دارد یــا خیــر و این 
معمــواًل پیــش شــرط ضــروري روابــط اجتماعــي 

و روابــط بیــن فــردي مؤثــر و همدالنــه اســت. 

ــي و  ــوم درون ــي از مفه ــود و آگاه *شــناخت خ
ــي  ــخص م ــک ش ــوان ی ــه عن ــش ب ــي خوی ذهن
توانــد فــرد را در رویارویــي بــا مشــکالت و 

ــد.  ــاري ده ــي ی ــائل زندگ مس

ــراي  ــه اي ب ــع بینان ــی اهــداف واق ــا خودآگاه *ب
ــه ایــن ترتیــب  ــد. ب ــي خــود تعییــن می کنی زندگ
ــي و  ازدنبــال کــردن اهــداف بســیارایده آل، تخیل

ــد.  ــه دوري می گزین ــال گرایان کم

*همچنیــن می توانیــد از مــالك هــاي ارزشــمندي 
آگاه شــده و ارزش خــود را در زندگــي بیابــد. 
ــاي  ــردن ارزش ه ــال ک ــب، از دنب ــن ترتی ــه ای ب
ــا رضایــت و آرامــش  کاذب خــودداري نمــوده وب

ــد.  ــي می کنی ــتري زندگ بیش

مولفه های مهارت خود آگاهی 
*آگاهي از ویژگي هاي جسماني و بدني

*آگاهي از نقاط قوت خود

*آگاهي از نقاط ضعف خود

*آگاهي از افکار خود

*آگاهي از باورها و ارزش هاي خود

*آگاهي از اهداف خود 

عوامل موثر در دستيابی به خودآگاهی
ــد و دوســت داشــته  ــد، بپذیری ــه داری ــي ک ــت و منف ــاي مثب ــام ویژگیه ــا تم *خــود را ب

باشــید. 

*خــود را ســرزنش نکنیــد، از خودتــان انتظــار بیــش از حــد نداشــته و از خــود 
نشــوید.  دور  واقعي تــان 

*عــالوه بــر خــود، دیگــران را نیــز همــان گونــه کــه هســتند، بپذیریــد و دوســت داشــته 
 . باشید

*در قبــال خــود و دیگــران "مســئولیت پذیــر" باشــید و از زیــر بــار قبــول مســئولیت 
شــانه خالــي نکنیــد. 

*برای روبرو شدن با واقعیت درونی خودتان آماده باشید. 

*گاهی خودآگاهی، نیازمند تغییر است و این تغییر نیازمند تالش می باشد. 

ــت و  ــي، داشــتن صداق ــي خودآگاه ــان یعن ــت وجودي ت ــا حقیق ــرو شــدن ب ــراي روب *ب
شــجاعت دو شــرط اساســي اســت. 
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موانع رسيدن به خودآگاهی
*غرور و خودبزرگ بیني

شــاید برخــی از شــما بــا وجــود ایــن کــه 
عظمــت  و  کمــال  بــه  می کنیــد  تصــور 
رســیده اید، احســاس ارزشــمند بــودن نکنیــد 
و بــه خــود احتــرام نگذاریــد؛ اگرچــه در تصــور، 
ــز  ــدود و متمای ــای نامح ــود را دارای قدرت ه خ
ــن احساســات  ــل ای ــن دلی ــد. مهــم تری می پنداری
آن اســت کــه منشــاء و مبــداء اعتمــاد بــه نفــس 
ــاوت  ــی متف ــه کل ــا غرور هــای کاذب، ب ــی ب واقع
اســت. اعتمــاد بــه نفــس کــه منشــاء رشــد خــود 
حقیقــی اســت، برمبنــای صفــات، فضائــل، 
شایســتگی ها و اســتعدادهایی حقیقــی قــرار 
دارد کــه در وجــود انســان اســت، در حالــی 
ــده  ــود ای ــج خ ــول، از نتای ــای نامعق ــه غرور ه ک
ــد؛  ــمه می گیرن ــی سرچش ــی احساس ــی و ب آل
ــات  ــای صف ــر مبن ــا ب ــا ی ــن غرور ه ــی ای یعن
ــت  ــی اس ــری و تخیل ــتگی های تصوی و شایس
یــا اگــر صفــات و شایســتگی هایی نیــز در 
شــخص وجــود داشــته باشــد، احســاس غــرور 
ــت.  ــز اس ــیار مبالغه آمی ــا بس ــه آن ه ــبت ب نس
ــدت  ــه ش ــه ب ــت ک ــدی اس ــاس ب ــرور، احس غ
ــر و مســتعد رنجش هــای  انســان را آســیب پذی

بیجــا می کنــد. 

*توقعــات و انتظــارات بیــش از حــد از 
ــود  خ

ــش از  ــا، بی ــای نابج ــانه توقع ه ــتین نش نخس
ــت.  ــودن آن هاس ــه ب ــود خواهان ــد خ ح

ــت  ــن اس ــا ای ــای نابج ــانه انتظاره ــن نش دومی
انتظار هــای شــما  توقع هــا و  کــه بخواهیــد 
ــی در  ــود قدم ــه خ ــدون اینک ــوند، ب ــرآورده ش ب
ــع،  ــا بکوشــید. شــخص متوق ــد ی ــن راه برداری ای
ــد  ــی نیازمن ــی کس ــه هــم صحبت ــا و ب ــر تنه اگ
ــراغ  ــه س ــد و ب ــن نمی زن ــی تلف ــه کس ــد، ب باش
کســی نمــی رود، بلکــه انتظــار دارد طــرف مقابل 

ــد.  ــر باش آغازگ

ایــن  بــودن  آمیــز  عنــاد  نشــانه،  ســومین 
توقعــات اســت، بــه گونــه ای کــه افــراد پرتوقــع، 
خواهــش خــودرا پرخاشــگرانه و همــراه بــا عنــاد 
ــودن توقعــات  ــاد آمیــز ب ــد. علــت عن ابرازمی کنن
ــن  ــدن ای ــرآورده نش ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای نابج
ــه شکســت  ــه منزل ــات از نظــر شــخص، ب توقع
ــی ارزشــی اســت. درجــه آگاهــی  یــا احســاس ب
متفــاوت  نابجــای خــود  توقع هــای  از  افــراد 
اســت. هــر چــه نظــر شــخص بــه خــود و 
ــد،  ــل باش ــر تخی ــت تاثی ــتر تح ــران، بیش دیگ
و  نیازهــا  کــه  می فهمــد  انــدازه  همــان  بــه 
ــراد  ــی اف ــت. برخ ــول اس ــر معق ــش غی توقع های
ــل  ــود قائ ــرای خ ــه ب ــی ک ــات و امتیازات از توقع
ــی  ــر منطق ــی از غی ــد، ول ــی دارن ــتند، آگاه هس
ــتند.  ــر هس ــی خب ــودن آن ب ــه ب ــر موج و غی
بــرای مثــال، توقــع دارنــد دیگــران 
آنــان  میــل  مطابــق 
ولــی  کننــد،  رفتــار 
ــر  ــن ام ــت ای از عل
نیســتند.  باخبــر 
بیــش  توقع هــای 
از حــد و نابجــا، 
شــخصیت  روی 
هــر  زندگــی  و 
نتایــج  و  آثــار  فــرد 
زیــان بــاری بــر جــای 
ممکــن  و  می گــذارد 
احســاس  اســت 
و  محرومیــت 
گی  د ر خو ســر
نارضایتــی  و 
ایجــاد  دائمــی 
کنــد و شــخص 
را ناراضــی و از 
طلبــکار  همــه 

بــار بیــاورد. 

ــز در  ــه چی ــي و خواســتن هم ــال گرای *کم
ــت  ــت مطلوبی نهای

ــت از  ــاس رضای ــم احس ــودن، ه ــل ب آرزوی کام
ــم بیشــتر شــما  ــرد و ه ــود را از شــما می گی خ
از  تــرس  می گــذارد.  ناکامــی  معــرض  در  را 
ــی، همــه  بازنــده بــودن، اشــتباه کــردن، نارضایت
ــا و  ــر بایده ــاد ب ــد زی ــا، تاکی ــچ پنداری ه ــا هی ی

ــتند.  ــترس هس ــل دس ــر قاب ــداف غی اه

ــود  ــان "خ ــاوت می ــراد از تف ــي اف ــدم آگاه *ع
ــر  ــی ه ــود درون ــخصیت"  خ ــي" و "ش درون
فــرد ممکــن اســت متفــاوت از شــخصیت او 
ــناخت  ــز ش ــی نی ــور از خودآگاه ــد؛ و منظ باش
ــه  ــت ن ــی اس ــود درون ــاس خ ــر اس ــل ب و عم

شــخصیت. 

دوران  از  و  زندگــی  طــول  در  شــخصیت 
ــوزش و  ــردی، آم ــن ف ــط بی ــی رواب ــی ط کودک
بازخوردهایــی کــه فــرد از محیــط یــا اطرافیانــش 
دریافــت می کنــد، شــکل می گیــرد. در واقــع 
ایــن خــود شــما هســتید کــه بــر اســاس 
ــرون،  ــای بی ــا دنی ــاط ب ــت در ارتب ــوی موفقی الگ
شــخصیت تان را شــکل می دهیــد. امــا خــود 
ــه  ــت ک ــان اس ــی از وجودت ــما بخش ــی ش درون
در فعالیت هــا و الگوهــای شــخصیتی شــما 
ــش را در  ــن بخ ــه ای ــی ک ــدارد. هنگام ــرکت ن ش
بســیار  می کنیــد،  احســاس  خودتــان  درون 
آشــنا بــه نظــر می رســد و برایتــان آرامــش 
بخــش اســت. امــا ایــن خــودِ درونــی معمــواًل بــه 
واســطه جاذبه هــای شــخصیت، پــاداش محیــط 
زندگــی  جــاری  فعالیت هــای  بــر  تمرکــز  و 

فرامــوش و بــرای فــرد غریبــه می شــود. 

ــی و  ــود درون ــان خ ــاوت می ــه تف ــه ب ــی ک زمان
ــت  ــی اس ــد، طبیع ــر می کنی ــخصیت تان فک ش
کــه تصــور کنیــد هــر آنچــه را کــه در درون تــان 
تجربــه می کنیــد، همــان خــود درونی تــان اســت. 
امــا آگاه باشــید کــه ممکــن اســت آن هــا صفــات 
ــود  ــته از خ ــه برخاس ــند ن ــخصیتی تان باش ش
ــی  ــا واژه های ــما ب ــی ش ــود درون ــان. خ درونی ت
ــراز وجــود، دانســتن  از قبیــل احســاس آزادی، اب
ــی  ــف می شــود و زمان ــی توصی و آرامــش درون
ــه  ــد ک ــد، می دانی ــل کنی ــاس آن عم ــر اس ــه ب ک
حتمــًا آن کار درســت اســت و نیــازی بــه بحــث، 
ــادی را  ــد. ش ــرل نداری ــاوت و کنت ــل، قض تحلی
در نظــر بگیریــد؛ لزومــی نــدارد شــما بــرای 
ــون  ــد چ ــی را بیاموزی ــارت خاص ــه آن مه تجرب
ــه  ــی واســطه تجرب آن در درون شــما اســت و ب
ــاوت  ــه تف ــه راجــع ب ــر آنچــه ک ــا ب ــردد. بن می گ
خــود درونــی و شــخصیت گفتــه شــد، می تــوان 
ــت  ــدی اس ــی فرآین ــود آگاه ــع خ ــت در واق گف
ــا شــناخت  ــا ب ــی آن می کوشــد ت کــه انســان ط
ــه  ــر چ ــود را ه ــخصیت خ ــی اش، ش ــود درون خ
ــه  ــآن هایی ک ــد. انس ــک کن ــه آن نزدی ــتر ب بیش
ایــن فرآینــد را بــه خوبــی و بــه طــور کامــل طــی 

ــد.  ــام دارن ــکوفا ن ــراد خودش ــد، اف کرده ان
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مهارت همدلی
زندگــی سرشــار از اســترس ها و تعارض هایــی اســت کــه بایــد بــا آن هــا مقابلــه کــرد و همدلــی 
یکــی از کارهایــی اســت کــه بــرای برقــراری ارتبــاط و مقابلــه با اســترس ها ضــروری اســت. همدلی 
توانایــی درک احســاس و تجربــه ی دیگــران اســت. بــه منظــور برقــراری روابــط همدالنــه فــرد بایــد 
ــی  بتوانــد خــود را بــه جــای دیگــری بگــذارد و دنیــا را از دریچــه چشــم او ببینــد. مهــارت همدل
بــه فــرد کمــک می کنــد تــا بتواننــد انســآن های دیگــر را حتــی وقتــی بــا آن هــا متفــاوت اســت 
بپذیــرد و بــه آن هــا احتــرام گــذارد. هــم چنیــن همدلــی روابــط اجتماعــی را بهبــود میبخشــد و 
بــه ایجــاد رفتارهــای حمایــت کننــده و پذیرنــده، نســبت بــه انســآن های دیگــر منجــر می شــود. 

الزم  ازمهارت هــای  یکــی  مهــارت  ایــن 
ــی  ــران و زندگ ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب
ــي  ــي توانای ــه معن ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
ــر  ــران اســت. اگ ــم احساســات دیگ درک و فه
همدلــی در یــک جامعــه وجــود نداشــته 
ــیده اســت.  ــرا رس ــه ف ــرگ آن جامع باشــد، م
سرمنشــاء  و  ریشــه  ارتباط هــا،  درتمامــي 
 اهمیــت دادن بــه دیگــران، هماهنگــي عاطفي 
ــت.  ــان اس ــا آن ــردن ب ــي ک ــي همدل و توانای
ــی  ــدم همدل ــات، ع ــیاری از اختاف ریشــه بس
ــاس  ــران براس ــار دیگ ــار وگفت ــی رفت و ارزیاب

ماک هــای ذهنــی خودمــان اســت. 

بنی آدم اعضای یک پیکرند          

 که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

   دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی 

 نشاید که نامت نهند آدمی

ــا  ــه ی ــتند ک ــانی هس ــدل کس ــراد ناهم اف
ــن  ــا در ای ــد و ی ــی ندارن ــه همدل ــادی ب اعتق
مهــارت ناتــوان هســتند. آن هــا هیــچ ایــده اي 
ــي  ــد و وقت ــاره احساســات خودشــان ندارن درب
نوبــت بــه شــناخت احساســات افــراد دیگــري 
ــراد  ــن اف ــوند. ای ــز میش ــًا عاج ــد کام میرس
ــه از  ــي ک ــاي عاطف ــته ه ــا و رش ــه پیام ه ب
ــرون  ــه بی ــراد ب ــال اف ــا و اعم ــال کلمه ه خ
ــي نمیکننــد و  ــچ توجه ــراوش میکنــد، هی ت
دربــاره احساســات خودشــان نیــز ســردرگم اند 
ــبت  ــران را نس ــراز احساســات دیگ ــي اب و وقت

بــه خودشــان مــي شــنوند، بــه همــان 
میــزان گیــج و مبهــوت مــي شــوند کــه ایــن 
شکســت در دریافــت احساســات دیگــران، 
ــي  ــوش هیجان ــي در ه ــتي اساس ــک کاس ی
اســت. در مقابــل ویژگی هــای افــراد ناهمــدل، 
ــا  ــه ب ــری دارد ک ــه ظواه ــای همدالن رفتاره
ــرف  ــی ط ــه همدل ــوان ب ــا می ت ــدن آن ه دی
ــل و  ــه، تحم ــم از عاق ــرد اع ــی ب ــل پ مقاب
صبــر، رفتــار کامــی و غیــر کامــی آرام، 
دوســتی، احتــرام، اطمینــان، پاســخ شــناختی 
ــد  ــمندان معتقدن ــب. دانش ــی مناس و عاطف
ــي  ــناختي و عاطف ــزء ش ــي دارای دو ج همدل
ــارت  ــي عب ــناختي همدل ــزاي ش ــت. اج اس
ــت  ــذاري حال ــایي و نامگ ــي در شناس از توانای
هــاي دیگــران، توانایــي در حــدس زدن دیدگاه 
افــراد دیگــر اســت. جــزء عاطفــي همدلــی هم 
عبــارت از توانایــي نشــان دادن پاســخ عاطفــي 
مناســب، توانایــي دریافــت کانــال هــاي غیــر 
کامــي وکلیــد درک احساســات دیگــران 

اســت. 

ــود دارد.  ــه گام وج ــی س ــراز همدل ــرای اب ب
ــای  ــه معن ــه ب ــد ک ــهیل می باش گام اول تس
ــل  ــرف مقاب ــرط ط ــد و ش ــی قی ــرش ب پذی
و ایجــاد فضــا و جــوی اســت کــه فــرد 
ــد. گام دوم  ــراز نمای ــود را اب ــه خ ــد آزادان بتوان
دریافــت می باشــد کــه بــا اســتفاده از مهــارت 
خودآگاهــی بــه دســت می آیــد، یعنــی خالــی 
از هــر قضــاوت و پیــش داوری خــود را همــان 
ــم  ــد. و ه ــت می کن ــت دریاف ــه هس ــه ک گون
ــرد  چنیــن گام ســوم پاســخ می باشــد کــه ف
در ایــن گام دریافــت خــود را بــه صــورت 

ــد. ــکاس می ده ــوالی انع س

موانع همدلی: 
*انتقــاد: در حیــن بیــان مســئله بــه جــای 
درک کــردن، طــرف مقابــل را بــه خاطــر 

ــد.  ــرار دهی ــاد ق ــورد انتق ــتباهاتش م اش

ــی مثــل  ــا گفتــن جمات *برچســب زدن: ب
اینکــه تــو آدم ناالیقــی هســتی یــا بــی عرضه 

هســتی، وی را زیــر ســوال ببریــد. 

* نصیحــت کــردن: در هنــگام گفــت و گــو 
مــدام پنــد و انــدرز دهیــد. 

ــی مســئله ای  ــی مشــکل: وقت ــراق نمای *اغ
ــرف  ــود ط ــا بیشــتر از خ ــود م ــرح می ش مط
وحشــتناک  و  بغرنــج  را  مســئله  مقابــل، 
توصیــف کنیــم و حتــی حالمــان بدتــر از وی 

ــود.  ش

ــن  ــکل: گفت ــمردن مش ــت ش ــم اهمی *ک
اینکــه مشــکلی نیســت، یــا چقــدر تــو 
بچــه ای کــه از ایــن موضــوع ناراحــت شــدی، 
ــاس درک  ــه در وی احس ــود ک ــث می ش باع

ــد.  ــود بیای ــه وج ــت ب ــدن و خجال نش

*مقایســه کــردن: اینکــه در ارزیابــی مســئله 
وی را بــا افــراد دیگــری کــه با چنین مســائلی 
ــا در صــورت مواجهــه  ــه رو نمی شــوند و ی روب
ــه  ــد، مقایس ــل می نماین ــی آن را ح ــه راحت ب

 . نمایید

ــی  *ســرزنش کــردن: وی را بــه خاطــر ناتوان
یــا داشــتن آن حــس ســرزنش نماییــد. 

*راهنمایــی کــردن و راه حــل دادن: ســریع به 
دنبــال حــل موضــوع باشــید؛ بــدون آنکــه در 
نظــر بگیریــد اولیــن هــدف صحبــت کــردن، 

بیــان احساســات و شــرایط موجــود اســت. 

آیا همدلی با همدردی تفاوت دارد؟ 
همــدردی بیشــتر معنــی دلســوزی و گاهــی اوقــات، ترحــم را در خــود دارد، امــا همدلــی خالــی 
ــم کــه  ــا تمــام وجــود می فهمی ــی ب ــم، یعن ــی می کنی ــا کســی همدل ــی ب از ترحــم اســت. وقت
طــرف مقابــل چــه می گویــد و چــرا چنــان اســت. همچنیــن همــدردی فقــط بــه درد توجــه دارد 

ــی بــه جنبه هــای خوشــایند و احســاس های مثبــت فــرد هــم مرتبــط اســت.  امــا همدل
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راه های ابراز همدلی: 
شــناخت احساســات خــود: بــرای فهمیــدن 
احساســات خــود، بایــد بــه موقعیت هــا 
ــد.  ــه نمایی ــتر توج ــود بیش ــات خ و هیجان
از  یکــی  خودآگاهــی  مهــارت  داشــتن 

الزمه هــای جــدی همدلــی اســت. 

ــرف  ــای ط ــات و گفته ه ــه احساس ــه ب توج
ــي کنیــد، راه  مقابــل: قبــل از آن کــه راهنمای
حــل ارائــه دهیــد و یــا هــر کار دیگــري انجــام 
دهیــد، ســعي کنیــد احســاس و حالــت 

ــل را متوجــه شــوید.  ــرد مقاب ــي ف هیجان

پرســیدن ســؤاالت بــاز: اتفاقــی افتــاده؟... این 
ســؤاالت بــه فــرد مقابــل فرصــت می دهــد تــا 
ــان  ــا بی ــد ی ــورد آنچــه می خواهــد بگوی در م

چگونگــی احســاس خــود تشــویق شــود. 

ــات  ــن جم ــی عی ــوا: بازگوی ــاب محت بازت
از  خاصــه ای  کــه  طــوری  بــه  شــخص 

باشــد.  وی  گفته هــای 

ــی کــه در فــرد  بازتــاب احساســات: هیجانات
متوجــه می شــوید را بــا وی در میــان گذاریــد. 
ــل  ــی، مث ــت می رس ــر ناراح ــه نظ ــاً: ب مث

اینکــه خســته ای... 

ــن  ــرای مطمئ ــا: ب ــان از درک گفته ه اطمین
شــدن از فهــم خــود برداشــت خــود را از 
ــاً:  ــد. مث ــال دهی ــه او انتق ــای وی ب حرف ه
اینطــور کــه گفتیــد شــما... ، مــن اینطــور از 
ــه... .  ــم ک ــت می کن ــما برداش ــای ش حرف ه

ــد  ــردن نیازمن ــی ک ــه: همدل ــه فعاالن توج
ــه در  ــه آنچ ــی ب ــت؛ یعن ــردن اس ــه ک توج
ــید و  ــاس باش ــذرد حس ــما می گ ــراف ش اط

ــید.  ــته باش ــت داش ــه آن دق ب

ــود  ــد خ ــگاه او: ســعي کنی ــرا از ن درک ماج
ــد و از  ــرار دهی ــل ق ــرف مقاب ــاي ط ــه ج را ب

ــد.  ــگاه کنی ــه موضــوع ن ــدگاه او ب دی

همراهــی و همرنگــی بــا احساســات وی: بــه 
هنــگام برخــورد همدالنــه بســیار مهــم اســت 
کــه واقعــاً طــرف مقابــل را درک کنیــد و 
همدلــي شــما تــوأم بــا یــک احســاس واقعــي 

باشــد. 

عــدم بیــان قطعیــت در نتیجــه گیری هــا: از 
کلماتــي اســتفاده کنیــد کــه جماتتــان توأم 
بــا قطعیــت کامــل نباشــد. ماننــد بــه نظــرم 
مــي آیــد کــه... ، یــا تصــور مــي کنــم کــه... 

توجــه بــه زبــان بــدن خــود و طــرف مقابــل: 
همیشــه اطاعــات عــاوه بــر پیــام کامــی به 
صــورت غیــر کامــی و توســط زبــان بــدن نیز 
ــان  ــه زب ــه ب ــن توج ــود. بنابرای ــل می ش منتق
ــان  ــن می ــت. در ای ــده اس ــک کنن ــدن کم ب
برقــراری تمــاس چشــمی از نــکات مهــم زبــان 

بــدن اســت. 

راه های تقویت همدلی: 
مهــارت خودآگاهــی: همدلــي بــر پایــه 
ــودن  ــدل ب ــود. هم ــي ش ــا م ــي بن خودآگاه
ــران  ــي شــناخت احساســات خــود و دیگ یعن
ــي هــاي دیگــران.  ــه نگران ــودن ب و حســاس ب

ــاز  ــر: انســان همــواره نی ــاط مؤث مهــارت ارتب
دارد کــه بــه صــورت کامــی یــا غیــر کامــی 
و متناســب بــا فرهنــگ و آداب و رســوم 

ــد.  ــراز کن ــود را اب ــد خ ــه اش عقای جامع

ــی  ــه اصل ــال: نکت ــوش دادن فع ــارت گ مه
ایــن اســت کــه در همدلــی قــرار نیســت مــا 
ســخنگو باشــیم. بلکــه بایــد شــنونده خوبــی 
ــه صــورت فعــال  ــد ب باشــیم. گــوش دادن بای

باشــد. 

توجــه مثبــت بــدون شــرط: نیــاز بــه توجــه 
مثبــت شــامل رفتارهایــی چــون صمیمیــت، 
ــی و پذیــرش  دوســت داشــتن، احتــرام، همدل
ــق و  ــه عش ــاز ب ــکل نی ــه ش ــوزاد، ب و در ن
عاطفــه نیــز دیــده می شــود. نیــاز کــودکان به 
توجــه مثبــت دیگــران، ارزشــمند بــودن، عزیــز 
بــودن، مقبــول بودن و دوســت داشــتنی بودن 
چنــان ارزشــمند اســت کــه از تمــام نیازهــای 
دیگــر آن هــا نیرومندتــر اســت. کودکانــی کــه 
ــس  ــد، ح ــت می کنن ــت را دریاف ــه مثب توج
ارزشــمندی را بــه دســت می آورنــد. اگــر افــراد 
فقــط و فقــط توجــه مثبــت غیــر مشــروط و 

مبتنــی بــر احتــرام را تجربــه کننــد، آن وقــت 
ــودن  ــمند ب ــرای ارزش ــرطی ب ــه ش ــچ گون هی
ــه توجــه  ــاز ب ــد شــد. نی ــل نخواهن ــود قائ خ
ــل  ــا تکام ــز ب ــس هرگ ــت نف ــت و حرم مثب
ارگانیســمی مغایــرت نخواهــد داشــت، و 
ــداوم  ــرد ســازگاری روان شــناختی خــود را ت ف
ــود. در  ــد ب ــال خواه ــا فع ــیده و کام بخش
ــی  ــرای ایجــاد همدل ــز ب ــران نی ــط همس رواب
ــر  ــیار مؤث ــرط بس ــد و ش ــدون قی ــه ب توج

اســت. 

اثرات همدلی: 
عامــل پیشــگیری بســیاری از رفتارهــای 

می شــود.  ناخوشــایند 

در طرفیــن احســاس خوشــایند و مثبــت به 
ــی آورد.  وجود م

فرد را از احساس تنهایی نجات می دهد. 

صحیحتــر  تصمیم هــای  اخــذ  موجــب 
 . می شــود

از بســیاری تعارضــات و ســوء تفاهم هــا 
می کنــد.  جلوگیــری 

همدلــی به جــا و مناســب موجــب تعدیل و 
اصــاح شــناخت، احســاس و رفتار می شــود. 

در تحکیــم روابــط همســران می توانــد 
ــد.  ــته باش ــی داش ــش مهم نق

احســاس آرامــش و قــوه ی ادراک فــرد را 
می دهــد.  افزایــش 

موجب افزایش اعتماد به نفس می شود. 

زمینــه شــناخت بهتر و بیشــتر از دیگــران را 
ــی آورد.  فراهم م

روابــط خانوادگــی و اجتماعــی را بهبــود 
می بخشــد.  امنیــت روانــی و آســایش خاطــر 

را تقویــت می نمایــد. 

میــل بــه شــرکت در فعالیت هــای گروهــی 
ــد.  ــش می ده را افزای

ــم احساســات  ــان احساســات خــود و فه بی
ــد.  ــر می کن ــان ت ــران را آس دیگ

بهبــود  را  اجتماعــی  روابــط  همدلــی 
افزایــش  را  افــراد  بیــن  درک  می بخشــد. 

 . هــد می د

موجب رشد شخصی می شود. 

موجــب بهتر حل شــدن مســائل، مشــکات 
و تعارضــات می گــردد. 
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مديريت احساسات
 احساسات به چه معنا می باشد؟ 

ــرد را تشــکیل می دهنــد.  ــر ف ــرس و... احساســات ه ــر، شــادی، عشــق، انــدوه، آرزو، ت مجموعــه ای از حــاالت ماننــد، خشــم، تنف
وجــود احساســات بــه انســآن ها کمــک می کنــد کــه بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد. احساســات بیانگــر وضعیــت روانــی افــراد بــوده 
و بــرای رفتــار مناســب در شــرایط مختلــف بســیار مهــم هســتند. گفتــه می شــود علــت وجــود احساســات در انســان ایجــاد انگیــزه 

بــرای انجــام فعالیت هایــی اســت کــه بــرای حفــظ ســامت و بقــای نســل بــه آن نیــاز دارد. 

انواع احساسات را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد: 

ــات ناراحــت  ــه، احساس اولیــن طبق
معــرف  طبقــه  ایــن  اســت.  کننــده 
ــادی  ــدت زی ــه ش ــت ک ــاتی اس احساس
ــده  ــال آزاردهن ــر ح ــی در ه ــد، ول ندارن
ــی  ــاس ب ــال، احس ــرای مث ــتند. ب هس
حوصلگــی، ناشــکیبایی، ناآســودگی، بــی 
قــراری و احتمــاال احســاس آشــفتگی 
ــتر  ــر بیش ــت از نظ ــن اس ــم ممک مای
ــت  ــات ناراح ــه ی احساس ــردم در طبق م

ــد.  ــرار گیرن ــده ق کنن

احساســات،  طبقــه ی  دومیــن 
احساســاتی  اســت.  تــرس  احســاس 
نگرانــی،  دلهــره،  دلواپســی،  نظیــر 
اضطــراب، بیــم یــا حتــی وحشــت جــزو 
ــاس  ــه احس ــه ب ــتند ک ــاتی هس احساس

می شــوند.  داده  نســبت  تــرس 

ــی  ــه، احســاس آزردگ ســومین طبق
بــا  کــه  احساســی  هرگونــه  اســت. 
آزردگــی ارتبــاط دارد در ایــن طبقــه 

می گیــرد.  جــای 

ــاس خشــم  ــه، احس چهارمیــن طبق
ــیع  ــتره ای وس ــز گس ــم نی ــت. خش اس
ــت،  ــا عصبانی ــم ت ــراری مای ــی ق دارد. ب

برافروختگــی، از کــوره در رفتــن و جــوش 
خشــم  خانــواده ی  از  همگــی  آوردن 

ــتند.  هس

پنجمیــن طبقــه، احســاس ناکامــی 
اســت. در ایــن طبقــه احساســاتی جــای 
ــن  ــی در دســت یافت ــه از ناتوان ــد ک دارن

ــوند.  ــی می ش ــدف ناش ــه ه ب

ششــمین طبقــه احســاس ناامیدی 
ــرآورده  اســت؛ هرچــه کــه در نتیجــه ی ب
بســیاری  را  شــما  انتظــاری  نشــدن 
ــاس  ــما احس ــد و در ش ــن می کن غمگی
ــن  ــد در ای ــی می آفرین ــت خوردگ شکس

ــد.  ــرار می گیرن ــته ق دس

ــاه  ــاس گن ــه احس ــن طبق هفتمی
ایــن  توصیــف  دیگــر  راه  می باشــد. 
احســاس همــان احســاس پشــیمانی 

ــت.  اس

احســاس  طبقــه،  هشــتمین 
در  هرچــه  می باشــد.  کفایتــی  بــی 
بــی  یــا  فرودســتی  احســاس  شــما 
ــای  ــه ج ــن طبق ــد در ای ــی بیافرین ارزش

 . می گیــرد

نهمیــن طبقــه، احســاس درماندگی 
می باشــد. هرگونــه احساســی نظیــر 
ــن  ــردگی در ای ــی افس ــا حت ــی ی ناتوان
طبقــه جــای دارد. هــر چیــزی کــه 
ــد  ــاد کن ــاس را ایج ــن احس ــما ای در ش
کــه گویــی بــا موقعیتــی فراتــر از تــوان 

ــتید.  ــه رو هس ــود رو ب خ

و ســرانجام دهمیــن طبقــه متعلــق 
می باشــد.  تنهایــی  احســاس  بــه 
ــی  ــاس ب ــما احس ــه در ش ــزی ک هرچی
ــاد  ــی ایج ــدا افتادگ ــی، دوری و ج کس
ــرد.  ــای می گی ــه ج ــن طبق ــد در ای کن

احساســات شــما بــه طــور مســتقیم 
تاثیــر  عملکردتــان  و  رفتــار  بــر 
ــه  ــد ب ــر بتوانی ــن اگ ــذارد، بنابرای می گ
بهتریــن شــکل آن را کنتــرل کنیــد، 
رفتــار موثرتــری خواهیــد داشــت. طبــق 
گفتــه روانشناســان، در صــورت عــدم 
کنتــرل احساســات ایــن مشــکل در 
بــدن انســان بــه شــکل تنــش عضانــی، 
خســتگی و یــا بیمــاری بــروز پیــدا 

 . می کنــد
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مدیریت احساسات

کنتــرل  و  مدیریــت  مهــارت 
ــم  ــای مه ــی از مهارت ه ــات یک احساس
ــتفاده از آن  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس زندگ
ــک  ــری ی ــه شــکل موث ــد ب ــرد می توان ف
واقعــه هیجانــی را مدیریــت کنــد یــا بــه 
ــکل  ــه ش ــآن ها ب ــد. انس ــخ ده آن پاس
تنظیــم  اســتراتژی های  از  ناخــودآگاه 
هیجــان اســتفاده می کننــد تــا بــر 
کننــد.  غلبــه  دشــوار  موقعیت هــای 
ــات  ــرل احساس ــی کنت ــناخت چگونگ ش
ــرکوب  ــن و س ــده گرفت ــای نادی ــه معن ب
آن هــا نیســت. بایــد یــاد بگیریــم چطــور 
ــا  ــا آن ه ــب ب ــالم و مناس ــی س ــا روش ب

ــویم.  ــه ش مواج

کنتــرل نکــردن احساســات و تســلط 
نداشــتن بــر آن هــا، گاهــی ممکــن اســت 
ــا  ــرد را ت ــه ای ف ــی شــخصی و حرف زندگ
ــه  ــی ک ــرد. کس ــش بب ــودی پی ــرز ناب م
ــد،  ــت کن ــاتش را مدیری ــد احساس نتوان
کمتــر مــورد احتــرام قــرار می گیــرد 
و میــزان موفقیتــش تــا حــد زیــادی 
بــر  تســلط  بــا  می یابــد.  کاهــش 
احساســات خــود، می توانیــد در کار و 
زندگی تــان حرفه ای تــر عمــل کنیــد. 
ــی در  ــدم توانای ــت ع ــوان گف ــاید بت ش
کنتــرل احساســات، موجــب طــرد شــدن 
فــرد از جامعــه می شــود. میتــوان گفــت 
مدیریــت  توانایــی  امــروز  دنیــای  در 
بســیار  کســب وکار،  در  احساســات 
مهمتــر از داشــتن هــوش و اســتعداد 

ــت.  ــی اس  ذات

ــواع  ــا ان ــراد در طــول روز ب بســیاری از اف
محیــط  در  احساســات  از  مختلفــی 
ــا کاری مواجــه می شــوند.  ــی و ی خانوادگ
محرک هــای  مــوارد  بســیاری  در 
ــراد را  مختلفــی می تواننــد احساســات اف
تحریــک کننــد، کــه چگونگــی واکنــش 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــا از اهمی ــه آن ه ب

ــت.  اس

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای
ــی از  ــات، یک ــت احساس ــارت مدیری مه
مهارت هایــی اســت کــه یادگیــری آن 
ــرای هــر فــرد بســیار  در دنیــای امــروز ب
ــرد  ــتفاده از آن ف ــا اس ــوده و ب ــروری ب ض
می توانــد بــه شــکل موثــری یــک واقعــه 
ــه آن  ــا ب ــد ی ــت کن ــی را مدیری هیجان

ــد.  پاســخ ده

راهكارهای كسب مهارت كنترل احساسات 

یادگیــری مهــارت کنتــرل احساســات 
ــن آن مثــل خــوردن دارو نیســت  و تمری
ــش  ــخصی را برای ــان مش ــوان زم ــه بت ک
در نظــر گرفــت. زندگــی مــا در بســتری 
از احساســات جــاری اســت بنابرایــن مــا 
ــتیم.  ــا هس ــه آن ه ــال تجرب ــا درح دائم
ــاتتان  ــرل احساس ــد کنت ــر می خواهی اگ
را در نظــر بگیریــد، دائمــا بایــد در حــال 
ــه  ــر ب ــل زی ــام مراح ــید. انج ــاش باش ت
کنتــرل  در  می کننــد  کمــک  شــما 
ــد.  ــل کنی ــر عم ــود بهت ــات خ احساس

احساســات،  کنتــرل  بــرای   -۱*
ــه  ــد. ب ــرار دهی خــود را تحــت نظــارت ق
احساســاتی کــه تجربــه می کنیــد دقــت 
ــن  ــد. بی ــم دهی ــا اس ــه آن ه ــد. ب کنی
آن هــا تمایــز قائــل شــوید و بــه هــر یــک 
اســم دهیــد ماننــد: خشــم، غــم، تــرس، 

اضطــراب و... 

*2- بــه محــض اینکه یک احســاس 
ــال  ــه دنب ــد، ب ــه می کنی خاصــی را تجرب
علــت بگردیــد. چــه چیــزی این احســاس 
علــت  اســت؟  برانگیختــه  را  شــما 
ــد  ــات می توان ــدن احساس ــه ش برانگیخت
ــا  ــی از آن ه ــا ترکیب ــی ی ــی، بیرون درون
ــر و  ــرد دیگ ــرف ف ــر، ح ــک فک ــد. ی باش
یــا حتــی یــک احســاس دیگــر می توانــد 
منجــر بــه برانگیختگی احساســات شــما 
ــه  ــان ســوال بپرســید و ب شــود. از خودت

ــید.  ــت باش ــال عل دنب

از  پاســخ،  فهمیــدن  از  بعــد   -3*
خــود بپرســید راه حــل چیســت؟ گاهــی 
ــر شــیوه  ــه تغیی ــور ب ــات شــما مجب اوق
فکــر کــردن خــود هســتید. افــکار شــما 
هســتند.  احساســاتتان  بــه  مرتبــط 
گاهــی اوقــات یــک شــیوه فکــر ناکارآمــد 
یــا بــه اصطــاح یــک خطــای شــناختی 
احساســات  ایجــاد  باعــث  می توانــد 

ــود.  ــما بش ــی در ش منف

ــم  ــد تصمی *4- در نهایــت شــما بای
بگیریــد چگونــه عمــل کنیــد. ایــن 
ــوه  ــت. نح ــمت ماجراس ــخت ترین قس س
عکــس العمــل مــا بــه احساســات و 
ــت و  ــادت اس ــک ع ــا، ی ــت آن ه مدیری
ــن  ــان و تمری ــذر زم ــا گ ــم ب ــادات ه ع

می کننــد.  تغییــر 

ــر  ــی، ب ــرد بیرون ــِد یــک ف *5- از دی
ــد.  ــارت کنی ــان نظ ــات و رفتارت احساس
ــی ســخت  ــدا کم ــن کار در ابت ــاید ای ش
باشــد. وقتــی احساســاتی می شــوید، 
ــر  ــان را کمت ــر خودت ــای دوروبَ واقعیت ه
عاقانــه  نمی توانیــد  و  میبینیــد 
تصمیــم بگیریــد. تجربــه نشــان داده 
ــرایط  ــن ش ــراد در ای ــوال اف ــت، معم اس
می گیرنــد  غیرمنطقــی  تصمیم هــای 
ــات،  ــردن احساس ــش ک ــد از فروک و بع
ســرخوردگی  و  پشــیمانی  دچــار 
ــرزنش  ــدام خودشــان را س می شــوند و م
می کننــد. یــاد بگیریــد احساســاتتان 
را همان طــور کــه هســتند بپذیریــد، 
ــان  ــد پنهان ش ــعی کنی ــه س ــدون اینک ب
ــن کار  ــد. ای ــان بدهی ــا تغییرش ــد ی کنی
ــادل  ــه تع ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ب
در  گرفتــن  قــرار  به محــض  برســید. 
یــک موقعیــت ناخوشــایند، الزم نیســت 
ــد.  ــر بدهی ــا را تغیی ــد فض ــعی کنی س
ــد نیســت.  ــا ب ــدی، لزوم ــر احســاس ب ه
ــن  ــد از ای ــرا باشــید، می توانی ــر واقعگ اگ
احســاس بــد و ناخوشــایند درس بگیریــد 

ــد.  ــب کنی ــه کس و تجرب

ــی  ــه  خوب ــود را ب *6- احساســات خ
وقتــی  کنیــد.  درک  و  شناســایی 
ــد،  ــه می کنن ــما غلب ــر ش ــات ب احساس
و  می شــوید  هیجــان زده  به شــدت 
و  مهــار  در  می شــود  باعــث  همیــن 
ــش  ــا چال ــود ب ــات خ ــت احساس مدیری
کــه  اســت  درســت  شــوید.  مواجــه 
ــه  معمــوال در انتخــاب حســی کــه تجرب
درک  امــا  نداریــد،  نقشــی  می کنیــد 
ــک  ــما کم ــه ش ــتان، ب ــت احساس درس
می کنــد تــا واکنــش درســت تــر و 
منطقی تــری از خــود نشــان بدهیــد. 
ــعی  ــد و س ــب برگردی ــه عق ــک گام ب ی
ــان  ــد در ناخــودآگاه ذهن ت ــد بفهمی کنی
ــن  ــت. ای ــته اس ــش بس ــزی نق ــه چی چ
کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا کمتــر 
ــرار  ــی را کــه در آن ق ــان و موقعیت خودت
داریــد، قضــاوت کنیــد. تنهــا زمانــی 
صحبــت کنیــد یــا واکنــش نشــان 
بدهیــد کــه احساســات خــود را به خوبــی 
ــر احســاس  ــی ب درک کــرده باشــید. وقت
خــود مســلط شــدید و حســی را کــه در 
ــی  ــتید، به خوب ــه ی آن هس ــال تجرب ح
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ــا شــرایط  ــد ب ــر می توانی شــناختید، بهت
فعلــی خــود کنــار بیاییــد. پذیــرش 
و درک درســت احساســات، بــه شــما 
ــی  کمــک می کنــد شــرایط دشــوار زندگ
را بهتــر تحمــل کنیــد. قبــول واقعیــت، 
ــادی  ــت زی ــه آرامــش اهمی در رســیدن ب
ــرش  ــر پذی دارد و باعــث می شــود در براب
مشــکات، مقاومــت کمتــری از خــود 

ــد.  ــان بدهی نش

*7- بــه احساســتان نــگاه صفــر 
ــد  ــا بتوانی ــید ت ــته باش ــدی نداش و ص
ــر  ــتن تفک ــد. داش ــم بگیری ــر تصمی بهت
ــا همــه« موجــب می شــود  ــچ ی ــا هی »ی
گزینه هــای  و  راه حل هــا  از  خیلــی 
ــودن  ــم. آزاد ب ــده بگیری ــذار را نادی تأثیرگ
انتخاب هــای  و  تصمیم گیری هــا  در 
بــه شــما کمــک می کنــد  زندگــی، 
ــر  ــران را بهت ــات دیگ ــرات و احساس نظ
و  مناســب تر  رفتــار  و  کنیــد  درک 
دیگــران  بــا  تعامــل  در  خاقانه تــری 
شــناخت  بدهیــد.  نشــان  خــود  از 
احساســات خــود و شــرایطی کــه در 
آن هســتید، موجــب می شــود نــگاه 
داشــته  موضــوع  بــه  منطقی تــری 
باشــید، تصمیمــات بهتــر و عاقانه تــری 
ــد و از  ــه قضــاوت نکنی ــد، یک طرف بگیری

روی خودخواهــی تصمیــم نگیریــد. 

برچســب  موقعیت هــا  بــه   -8*
ــی  ــا کس ــد. تنه ــد« نزنی ــوب« و »ب »خ
کــه می توانــد در کنتــرل و مدیریــت 

ــته  ــی داش ــش فعال ــما نق ــات ش احساس
ــوال  ــا معم ــتید. م ــان هس ــد، خودت باش
بــد  یــا  اتفاقــات و خاطــرات خــوب 
گذشــته را بــا اتفاقــات فعلــی گــره 
ــزی  ــر چی ــه ه ــت ب ــم. الزم نیس می زنی
ــد  ــد. بای ــد بزنی ــا ب ــوب ی ــب خ برچس
ــد بهتریــن اتفــاق،  ــد و بپذیری ــاد بگیری ی
ــه االن در حــال  ــزی اســت ک ــان چی هم
رخ دادن اســت. خــوب یــا بــد بــودن 
یــک اتفــاق، یــک جریــان ثابــت نیســت، 
ــور  ــر اســت صب ــر بهت ــن خاط ــه همی ب
ــرار  ــه در آن ق ــرایطی ک ــه ش ــید و ب باش

گرفته ایــد، برچســب نزنیــد. 

بــرای مواجــه شــدن بــا مشــکات و 
کنتــرل احساســات خــود، اســتراتژی 
و روش مناســبی داشــته باشــید. بــه 
احســاس خــود اجــازه ی رهــا شــدن 
و  رفتارهــا  بَنــِد  از  را  خــود  بدهیــد، 
تفکــرات خشــک آزاد کنیــد و ســعی 
کنیــد بــا واقعیــت روبــه رو شــوید. وقتــی 
ــع  ــد، در واق ــب نزنی ــد برچس ــاد بگیری ی
باالتــر  ســطح  یــک  از  را  موضوعــات 
مشــاهده می کنیــد و هرگــز از یــک 
ــات را  ــائل و موضوع ــاص مس ــه ی خ زاوی

نمی کنیــد.  قضــاوت 

ــد.  ــی کنی ــان حــال زندگ *9- در زم
وقتــی درگیــر احساســات می شــوید، 
ــال  ــان ح ــورد زم ــه درم ــتر از اینک بیش
فکــر کنیــد، دوســت داریــد بــه گذشــته 

و شکســت هایی کــه داشــته اید فکــر 
ــا،  ــد و در رؤی ــده بروی ــه آین ــا ب ــد ی کنی
موفقیت هایتــان را بشــمارید. در زمــان 
ــد  ــش  از  ح ــد و بی ــی کنی ــال زندگ ح
ــه  ــر ب ــه دیگ ــته ای ک ــود را در گذش خ
آن دسترســی نداریــد و آینــده ای کــه 
ــد.  ــر نکنی ــت، درگی ــده اس ــوز نیام هن
ــات  ــت احساس ــد مدیری ــوش نکنی فرام
ــی  ــات منف ــه احساس ــوط ب ــط مرب فق
مدیریــت  و  کنتــرل  بلکــه  نیســت، 
ــا کمــک  ــه م ــز ب ــت نی احساســات مثب
ــم.  ــی بگیری ــی منطق ــد تصمیمات می کن
ــش  ــی پی ــه در زندگ ــی ک ــه گزینه های ب
ــورد  ــد و درم ــر کنی ــت فک ــان اس روی ت
رابطــه ی خــود بــا دیگــران بحــث و 
تبــادل نظــر کنیــد. شــناختی کــه 
نســبت بــه خودتــان داریــد، در مدیریــت 
احساســات شــما نقــش مهمــی دارد. 
ــت  ــان از حال ــید رفتارهایت ــب باش مراق
ــم  ــی تصمی ــوند. وقت ــارج نش ــادل خ تع
زندگــی  حــال  زمــان  در  می گیریــد 
از  کرده ایــد  قبــول  یعنــی  کنیــد، 
ــدون  ــد، ب ــته درس بگیری ــات گذش اتفاق
اینکــه در خــوِد گذشــته بمانیــد یــا 
درمــورد چیزهایــی کــه هنــوز اتفــاق 
ــردازی  ــد رؤیاپ ــت، بیش از ح ــاده اس نیفت
ــن  ــید گرفت ــته باش ــاد داش ــد. به ی کنی
تصمیمــات منطقــی و زندگــی کــردن در 
زمــان حــال، باعــث شــکوفایی ایده هــای 

نــاب و خاقانــه می شــود. 



فوايد مهارت كنترل احساسات
فــردی کــه بتوانــد احساســاتش را کنتــرل کنــد، 
می توانــد از مهارت هایــش در شــرایط مناســب بهــره 
ــرد و  ــد ک ــار نخواه ــاس فش ــه احس ــرد. در نتیج بب
ــال  ــرای مث ــه ســرکوب آن هــا نمی شــود. ب ــور ب مجب
اگــر فــرد درســت تشــخیص دهــد کــه االن عصبانــی 
ــایی  ــت را شناس ــرک عصبانی ــد مح ــت، می توان اس
ــح اســت،  ــه صحی ــه کاری ک ــپس راجــع ب ــد، س کن
ــر  ــات منج ــرل احساس ــرد. کنت ــم بگی ــر تصمی بهت
ــر و در نتیجــه موجــب  ــه تصمیــم گیری هــای بهت ب
ســاختن و تجربــه زندگــی بهتــری می شــود. بــا 
داشــتن مهــارت کنتــرل احساســات داشــتن ارتبــاط 
ــر  ــز میس ــراد نی ــر اف ــا دیگ ــرو ی ــا همس ــح ب صحی

می شــود. 

معايب عدم كنترل احساسات
افــرادی کــه توانایــی تنظیــم هیجانــی ندارنــد، بــه 
ــد.  ــش می کنن ــار و تن ــاس فش ــان احس ــر احساساتش خاط
ممکــن اســت مجبــور بــه انجــام کارهایــی شــوند کــه آن هــا 
ــا  ــن رفتار ه ــک از ای ــی هری ــد، ول ــد دور کن ــاس ب را از احس
ممکــن اســت پــر خطــر بــوده یــا منجــر بــه آســیب شــوند. 
ــر احساســاتش نداشــته باشــد، ممکــن  فــردی کــه کنتــرل ب
اســت فقــط آن هــا را ســرکوب کنــد و در نهایــت بــه خاطــر 
ــردگی  ــراب و افس ــار اضط ــده، دچ ــرکوب ش ــات س احساس
ــث  ــرل احساســات باع ــارت کنت ــی نداشــتن مه بشــود. گاه
می شــود فــرد بــرای فــرار از احساســات منفــی اش بــه 
ســمت راه حل هایــی مثــل مصــرف مــواد بــرود کــه تنهــا در 

ــتند. ــدت اثربخــش هس ــاه م کوت
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تعريف استرس و نحوه ی اثرگذاری: 

اســترس، پاســخ طبیعــی بــدن 
تهدیــد  رویدادهــای  بــه  شــما 
کننــده  و یــک بخــش بهنجــار 
ــیاری  ــت. بس ــدیگ شماس در زن
اطرافتــان  کــه  رویداد هــایی  از 
ــد کار، شــرایط  ــد مانن رخ یم دهن
مــایل،  مســائل  و  اجتماعــی 
اســترس  موجــب  یم تواننــد 
ــه  ــد ک ــد بدانی ــه بای ــوند. البت ش
ــرای  ــترس ها ب ــن اس ــی از ای برخ
مــا مفیــد هســتند و مــا را نســبت 
بــه مســائل اطرافمــان هشــیارتر، 
و بــرای جلوگیــری از خطــر آماده 
یم کننــد. امــا اگــر اســترس ادامه 
پیــدا کنــد و حــل نشــود خطرنــاک 
اســت و ممکــن اســت بــه فشــار 

ــود. ــر ش رواین منج

کــه  عــواریض  جملــه  از   
ــدت  ــوالین م ــاد و ط ــترس زی اس
ممکــن اســت بــرای شــما ایجــاد 
کنــد؛ عــوارض جســی ماننــد 
ســردرد، ناراحــی معــده، بــاال 
ــه ی  ــارخون، درد قفس ــن فش رفت

جنــی  بدکارکــردی  ســینه، 
اســت.  خــواب  ومشــکالت 
فشــار  نتیجــه ی  در  همچنیــن 
ــد  رواین، مشــکالت هیجــاین مانن
اشــکال  انــواع  و  افســردیگ 
ــز بوجــود  اضطــراب و نگــراین نی

یم آینــد. 

داده انــد  نشــان  تحقیقــات 
عالئــم  یم توانــد  اســترس  کــه 
ــرده  ــدید ک ــز تش ــا را نی بیماری ه
ــن  ــان را پایی و ســطح ایمــی بدنت
آورد. وقــی ســطح اســترس در 
ــد، سیســتم  شــما افزایــش یم یاب
عصــی ســمپاتیک شــما تحریــک 
شــده و هورمــون اســترس آزاد 
هورمون هــا  ایــن  یم شــود، 
شــما  بــه  مضاعفــی  انــرژی 
یم شــوند  باعــث  و  یم دهنــد 
ــان  ــوید، ضرب ــر ش ــی ت ــه عص ک
ــتان  ــرود و تنفس ــر ب ــان باالت قلبت

بــه مشــکل بخــورد. 

در  شــخصیتی  ویژگی هــای 
زا:  اســترس  عوامــل  برابــر 
اســترس و عامــل اســترس 
ــر  ــراد اث ــر روی بعــی از اف زا ب
یم توانــد  بیشــتری  مخــرب 
ــراد  ــی اف ــع بع ــذارد، در واق بگ
آســیب  اســترس  برابــر  در 
پذیــری بیشــتری دارنــد. افرادی 
شــخصیی  ویژیگ هــای  کــه 
ویژیگ هــایی  A)شــامل  نــوع  
از  بیــش  گــرایی  کامــل  مثــل 
نتیجــه  بــودن و  حــد، عجــول 
محــور بــودن( هســتند. اســترس 
ــوند.  ــل یم ش ــتری را متحم بیش
همچنیــن افــرادی کــه نگــرش 
و ســخت  تــر  پذیــر  انعطــاف 
طلــب  )چالــش  دارنــد  رویی 
هســتند و بدنبــال راهکارهــای 
ــتند(  ــکالت هس ــر مش ــه ب مقابل
تــر  قــوی  اســترس  برابــر  در 

عمــل یم کننــد. 
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شناسايی منبع استرس:
مدیریــت  بــرای  ابتــدا  در 
استرســتان بایســی منبع استرس 
خــود را بشناســید و بــرریس کنید 
کــه چــه عامــی موجــب اســترس 
شــما شــده اســت، چــه رویداد ها 
توانســته اند  موقعیت هــایی  و 
در  را  زا  اســترس  احساســات 

ــد.  ــه کنن ــما برانگیخت ش

شناسايی عالئم استرس: 
بــه  را  اســترس  افــراد 
تجربــه  متفــاویت  شــیوه های 
یم کننــد، عمــویم تریــن عالمــت 
احســاس  و  آشــفتیگ  اســترس 
فشــار اســت. دیگــر عالئــی کــه 
ممکــن اســت شــما در مواجهــه 
بــا اســترس تجربــه کنیــد عبارتنــد 

از: 

جســماین:  *شــکایات 
درد  تهــوع،  حالــت  ســردرد، 
درد  اســهال،  ســینه،  قفســه ی 
معــده، کرخــت شــدن و ســوزش 

پاهــا.  و  دســت ها 

یب  پرخاشــگرانه ی  *رفتــار 
موقعیــت بــه  ارتبــاط 

*تغییــر در رفتــار ماننــد گریه ی 
یب دلیــل و عصی شــدن

الگو هــای  *عملکــرد اشــتباه 
کابوس هــای  ماننــد  خــواب 
مشــکل  کــم،  خــواب  شــبانه، 
ــی  ــا ح ــن و ی ــواب رفت ــه خ در ب

پرخــوایب

از شناســايی عالئــم  پــس 
اســترس  كــه  اثراتــی  و 
ــذارد،  ــما بگ ــر ش ــد ب می توان
را  راهكارهايــی  بايســتی 
ــترس  ــت اس ــت مديري درجه
خودتــان بــه كار بگيريــد. 

راجــع بــه اســترس خــود 
کنیــد:  صحبــت 

شما  در  استرس  سطح  اگر 

باالست، ییک از راهکار ها صحبت 
کردن در مورد علت این استرس 
با ییک از دوستانتان و یا اعضای 
خانواده و یا ارجح از همه با یک 
درمانگر، بدون اینکه مورد قضاوت 
در  یم تواند  بسیار  بگیرید،  قرار 
رواین  فشار  و  آشفتیگ  کاهش 

شما موثر باشد. 

خود مراقبتی داشته باشید: 
ســبک زنــدیگ ســالم مثــل 
درســت غــذا خــوردن، خــواب 
کافــی، ورزش و تحــرک روزانــه، 
ــان  ــورد عالقه ت ــای م ــام کاره انج
ــدن، موســیقی  ــاب خوان ــل کت مث
ــما  ــد ش ــوش دادن و... یم توان گ
ــر  ــاوم ت ــترس مق ــر اس را در براب
کنــد. ورزش و فعالیــت روزانــه 
هورمــون  ترشــح  یم توانــد 
و  دهــد  افزایــش  را  اندورفیــن 
ــد  ــد کن ــز تولی ــاده ای را در مغ م
کــه موجــب احســاس آرامــش در 

ــود.  ــما بش ش

ــود  ــه وج ــالم را ب ــی س محیط
ــد:  بیاوري

همــه ی شــما بــر ایــن مســاله 
ــه، محــل  واقــف هســتید کــه خان
ــار  ــر رفت ــی ب ــط اجتماع کار و محی
مــا اثــر یم گذارنــد. تغییــر محیــط 
کاهــش  را  اســترس  یم توانــد 
دهــد. بطــور مثــال  ســر و صدای 
ــاد در محیــط یم توانــد میــزان  زی
افزایــش  شــما  در  را  اســترس 
دهــد. محیــط خانــه قابــل تغییــر و 
کنتــرل اســت و شــما یم توانیــد 
بــا ایجــاد تغییــرات در ایــن محیــط 
بــرای خــود آرامــش ایجــاد کنیــد

عادات خود را تغییر دهید: 
هســتید  فــردی  شــما  اگــر 
کــه بدلیــل رفتار هــا و عــادایت 
کــه داریــد اســترس را تجربــه 
تغییــر  اســت  بهتــر  یم کنیــد، 
ــد. از  ــاد کنی ــا ایج ــن رفتاره درای
ــق  ــه تعوی ــا ب ــن رفتاره ــه ای جمل
انداختــن کارهــا، نداشــتن اهداف 

ــه  ــه، عــدم مهــارت ن ــع گرایان واق
ــئولیت  ــرایی و مس ــن، کمالگ گفت

پذیــری بیــش از حــد و... 

جهــت تغییــر ایــن گونــه رفتارهــا، 
بایــد بر ایــن موضوع آگاه باشــید 
کــه تغییــر در رفتــار و تفکــرایت که 
باعــث ایجــاد اســترس یم شــوند 
ــرات  ــا تغیی ــان و ب ــرور زم ــه م ب
ــرای  کوچــک ایجــاد یم شــوند. ب
خــود  در  را  تغییــر  ایــن  مثــال 
بــه وجــود آوریــد کــه بتوانیــد 
کــه  مســئولیت هایی  برابــر  در 
نــه  دهیــد،  انجــام  نی توانیــد 

ــد.  بگویی

حــد  از  بیــش  کمالگــرایی  از 
بپرهیزیــد و ســعی کنیــد امــور را 
ــد.  ــم بپذیری ــط ه ــد متوس در ح
اگــر شــما کــی هســتید کــه 
کارهایتــان را دائمــا بــه تعویــق 
یم اندازیــد، بایــد بگوییــم کــه 
ــه  ــود ک ــث یم ش ــار باع ــن رفت ای
یــک  ذهنتــان  در  دائمــا  شــما 
مســاله ی حــل نشــده داشــته 
ــن موضــوع باعــث  باشــید و همی
یم شــود اســترس شــما افزایــش 
برنامــه ای  کنیــد  ســعی  یابــد. 
ــه  ــایی را ک ــام کاره ــد و تم بریزی
بــه تعویــق انداخته ایــد بــه مــرور 

زمــان انجــام دهیــد. 

مشــخص  هــدف  نداشــتن 
و معیــن در زنــدیگ، بــا ایجــاد 
باعــث  شــما  ذهــن  در  ابهــام 
آشــفتیگ و در نهایــت اســترس 
شــما یم شــود، بــه شــما توصیــه 
زنــدیگ  بــرای  کــه  یم کنیــم 
تعییــن  کوچــک  اهــداف  خــود 
ــن  ــید، ای ــا را بنویس ــد و آن ه کنی
ــدام باعــث یم شــود در شــما  اق
حــس انســجام و نظــم ایجــاد 
کارهــایی  بــه  نســبت  و  شــده 
کــه بایــد انجــام دهیــد واقــف 
کــه  کنیــد  احســاس  و  باشــید 
ــرل  ــر موضوعــات پیــش رو کنت ب
داریــد و در نتیجــه اســترس شــما 

کاهــش یم یابــد. 

راهكارهايي براي مديريت استرس
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تمرين مهارت های آرامش: 
ــا  ــما ب ــه ش ــد ك ــود دارن ــكار وج ــدادی راه تع
اســتفاده از آن هــا می توانيــد بــه آرامــش 

ــه:  ــيد، از جمل برس

تنفس عمیق: 
ــترس  ــرل اس ــای کنت ــن راهکار ه ــاده تری ــیک از س ی
عبارتنــد از توجــه بــه تنفــس، نفس هــای آهســته و 
عمیــق کشــیده و بــر روی دم و بــازدم خــود تمرکــز 
ــدن  ــر روی کل ب ــش زایی ب ــر آرام ــل اث ــن عم ــد. ای کنی

ــذارد.  ــما یم گ ش

آرمیدگی: 
ایــن کار نیازمنــد کــی تمریــن اســت، امــا یادگیــری 
آن بســیار آســان اســت. ایــن عمــل شــامل ســفت کردن 
گروه هــای مختلــف ماهیچــه ای و عضــالین و ســپس شــل 
ــن عمــل را از ســر،  کــردن و رهــا کــردن آن هاســت. ای
صــورت و بیــی خــود آغــاز کنیــد، ماهیچــه را ســفت و 
منقبــض کــرده، تــا عــدد ۵ بشــمارید و ســپس آن هــا را 
ــر روی شــانه ها، بازوهــا و  ــن عمــل را ب ــد. همی آزاد کنی
انگشــت هایتان نیــز انجــام دهیــد. بتدریــج دامنــه ی ایــن 

حرکــت را تــا انگشــت های پــا افزایــش دهیــد. 

ــت  ــی هداي ــازی ذهن ــر س ــری و تصوي ــم فک تجس
شــده: 

تجســم فکــری عبــارت اســت از خلــق یــک تصویــر 
ذهــی، بمنظــور آرامــش و تمرکــز بــر خــود خــود را در 
یــک  محیــط خوشــایند تجســم کنیــد و تصــور کنیــد در 
کاری کــه برایتــان بســیار اهمیــت دارد موفــق شــده اید. 
ــرل  ــزی را کنت ــان چی تجســم فکــری یعــی اینکــه خودت

کنیــد. 

مراقبه: 
هــدف از مراقبــه ایــن اســت کــه یــک حالــت آرامش، 
ــن  ــد، ای ــاد کن ــما ایج ــیگ در ش ــت دروین و هماهن امنی
ــت  ــما یم بایس ــه ش ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــل ب عم
در گوشــه ای آرام و ســاکت بنشــینید و بــه انتخــاب 
خــود بــر روی یــک جملــه تمرکــز کنیــد، در عیــن حــال 
یم بایســت نفس هــای آهســته و عمیقــی را تنفــس کنیــد. 
در نهایــت بایســی بدانیــد کــه اجتنــاب از اســترس در 
ــری  ــا یادگی ــه ب ــر نیســت، بلک ــره امکانپذی ــدیگ روزم زن
مهارت هــایی مثــل افزایــش انعطــاف پذیــری، یادگیــری 
راهکارهــای مقابلــه بــا مشــکالت و مدیریــت بحــران 
یم توانیــد میــزان اســترس خــود را مدیریــت کنیــد، بــه 
گونــه ای کــه ایــن اســترس مانــع اقدامــات مهــم زنــدیگ 
ــرده و  ــک محــرک عمــل ک ــد ی شــما نشــود، بلکــه مانن

ــان ســوق دهــد.  ــه ســمت اهدافت شــما را ب
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