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 چگونه شخصیتی اجتماعی داشته باشیم؟

 

 

 شدناجتماعى

 ياد را خود ٔ  جامعه زندگى هاىشيوه آن طريق از هاانسان که است فراگردى شدناجتماعى

 پيدا را جامعه يک عضو عنوانبه عملکرد آمادگى و کنندمى کسب شخصيتى گيرند،مى

 رودمى انتظار او از رفتارى چه که ردگيمى ياد ديگران از بچه کودکي، سنين همان از. کنندمى

 .است شخصيتى چه داراى او و

 :مثال

 عوامل زا يکى با را خود جديد تماس نخستين گذارد،مى دبستان به پا بار نخستين که کودکى

 بلمتقا روابط طريق از کودک نيز، اين از پيش حتى اما. سازدمى برقرار شدن،اجتماعى رسمى

 همان کودک اگر. شودمى اجتماعى اىاندازه تا خود، هاىهمبازى و وادهخان اعضاء با رسمى غير

 ديگران پاداش و اقبال از زياد احتمال به رود،مى انتظار او از که بکند را رفتارى نوع

 االًاحتم کند، رفتار گروه هاىچشمداشت با مغاير اىشيوه به کودک اگر اما. شودمى برخوردار

 .شودىم روبرو ديگران طرد با

 

 شدناجتماعى و هنجارها  

 قاءب صحنه از آنکه براى و نيست برخوردار بقاء براى الزم غرايز از کافى اندازه به بشر نوع

 اىگونه به و گيرد فرا را خود همنوعان به وابستگى که است بوده ناچار نشود، رانده بيرون

 طريق اين از را خود نيازهاى ترينبنيادى حتى بتواند که باشد داشته همکارى ديگران با

 از نظامى سازد،مى پذيرامکان را بشرى متقابل وابستگى و همکارى که آنچه. سازد برآورده

. هستند سهيم آن در فرهنگ يک به متعلق افراد همه که است مکتسب رفتارى الگوهاى

 همان از نانسا. شوندمى ناميده هنجارها رفتار، معيارهاى يا مشترک رفتارى الگوهاى اين

 شدناجتماعى فراگرد در و گيردمى فرا را فرهنگى شدهتصويب هنجارهاى کودکى سنين

 .افتدمى
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 :مثال

 ىول کنند،مى آغاز مادر و پدر به وابسته يکسره اىگونهبه را خود زندگى انسان فرزندان

 گيرندمى ياد دريجتبه آنها. شودمى کاسته آنها وابستگى از کنند،مى پيدا رشد که تدريجبه

 تعداد از سان،بدين و کنند برآورده خود دستبه را خود نيازهاى از بسيارى که

 کمک بدون که گيرندمى ياد که همين آنها مثال، براى. بکاهند ديگران از خود هاىدرخواست

 مادر و پدر از خود هاىدرخواست تعداد از کنند، حاجت قضاى و بخورند غذا ديگران

 .دکاهنمى

 ىنيازها بايد چگونه که گيرندمى ياد شدن،اجتماعى فراگرد ساختندرونى طريق از هاانسان

 ق،طري اين از. سازند برآورده قبول،قابل اجتماعى نظر از اىشيوه به را خود بنيادى زيستى

 اب که شوندمى برآورده هائىشيوه به جنسي، تمايل و گرسنگى تشنگي، چون نيازهائى

 .باشند نداشته مغايرت فرهنگى ٔ  شدهپذيرفته هاىهدف و هاارزش ها،باورداشت

 

 خوبي ارتباط است قادر مشخصا و بردمي لذت جمع در بودن از که است آدمي اجتماعي، آدمِ

 بايد رديگ برخي ولي هستند، چنين اين ذاتي صورت به مردم از بعضي. کند برقرار سايرين با

 روابط در زيادی مزايای شدن اجتماعي. آورند دست هب را خصلت اين مضاعف تالش با

 وفاشک به که را روشي سه تا باشيد همراه ما با. دارد شغلي روابط حتي و عاشقانه اجتماعي،

 .بشناسيد بهتر کنند،مي کمک شما اجتماعي شخصيت شدن
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 دهید تغییر را خود روزمره تعامالت: اول روش

 شويد گفتگو وارد کنيدمي مالقات آنها با که مردمي با هستيد، کجا ندارد فرقي .۱

 ردک استفاده توانمي ديگران با صحبت سر کردن باز برای فرصتي هر از شدن اجتماعي برای

 

 کنار کار، محل در که هاييآدم دارند، قرار فروشگاه صندوق صف در شما همراه که مردمي با

 يک. کنيد صحبت چرخند،مي مدرسه یراهرو رد که هايتانکالسيهم يا هستند کنسردآب

 .است مردم با خود وقت از بيشتری زمان کردن سپری شدن، اجتماعي برای خوب راه

 

 ديگران با کردن وبشخوش برای مناسبي فرصت آييد،مي بيرون خود اتاق از که زمان هر

 .است

 يگراند کنار از که گاميهن حتي) کنيد باز آنها با را صحبت سر کنيد سعي بيشتر قدر چه هر

 .يابدمي افزايش کار اين در تانمهارت ،(کنيدمي عبور

 

 کنيد خودداری ماشيني و واررُبات هایپاسخ دادن از .۲

 یطبقه در که شودمي پرسيده هاسؤال از ایمجموعه شما از روزمره، تعامالت بيشتر در

 يکي اب ساده خيلي توانيدمي شما «طوره؟چ حالتون: »مثال. گيرندمي جای مؤدبانه پرسياحوال

 يکم با ولي دهيد، پاسخ شوندمي بدل و رد تعامالتي چنين در غالبا که معمولي عبارات از

 گوييدب آنها به. ببخشيد بيشتری حال و شور مکالمه به توانيدمي خود، پاسخ کردن شخصي

. ندک پيدا ادامه مشابه سؤاالت با مکالمه شود باعث که ایگونه به است چطور تانحال واقعا

 دستم روی زيادی خرج که کردم خريدی گذشته شب. داشتم هم بهتر اين از روزهای: »مثال

 «.نداشت را ارزشش اصال و گذاشت
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 گووگفت است ممکن نتيجه در و کند معذب را هاآدم بعضي است ممکن شدن خودماني زيادی

 .شود خارج خود هدفمند روند از

 هایپاسخ همان افراد اينگونه. نيست اجتماعي کنيد،مي صحبت او با که فردی اوقات خيلي

 .دهندمي ترجيح را ماشيني و خودکار

 .نداريد آن مورد در بحث به تمايلي که نکنيد فاش را چيزی هايتانصحبت ميان در

 

 بپرسيد سؤال .۳

 عالقه بيشتر آنها ندگيز به قدر چه هر. کنند صحبت خودشان مورد در دارند دوست مردم

 حبت،ص سر کردن باز برای هاراه بهترين از يکي. آيدمي شانخوش شما از بيشتر دهيد، نشان

 :مثال برای. است ساده سؤال چند پرسيدن

 

 هستيد؟ کجا اهل

 کرديد؟ استفاده کار سر به آمدن برای ایوسيله چه از امروز

 گذشت؟ خوش هفته آخر تعطيالت

 .بدهيد نظر هايشانلباس مورد در ينهمچن توانيدمي

 برندنمي کاربه هامکالمه در هرگز باهوش افراد که عبارتي ۹: بخوانيد حتما

 

 کنيد گوش افراد هایصحبت به .۴

 است شدن اجتماعي ارکان از يکي دادن گوش خوب

 وشگ همتوج افراد. کنيد دنبال را او پاسخ باشيد قادر بايد پرسيد،مي سؤالي کسي از اگر

 هدفمند تعامل يک ايجاد از و است غيرمؤدبانه کار اين. شد خواهند آنها هایحرف به نکردن

 .کندمي جلوگيری خوب و
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 .کنيد دادن پاسخ به شروع سپس است، رسيده پايان به فرد حرف که شويد مطمئن

 .نپريد ديگران حرف وسط

 گوش سراپا شنونده به تبديل را شما که اصلي ۱۱ دادن؛ گوش مهارت تقويت: بخوانيد حتما

 .کندمي

 

 باشد تانصدای لحن به تانحواس .۵

 است تاثيرگذار مکالمات پيشبرد در شما صدای تن شدن اجتماعي برای

 

 خواهيدمي و داريد عجله اگر. هستند مهم روزمره مکالمات در شما، صدای مدوالسيون و تُن

 اگر. شد خواهد موضوع اين متوجه شما مخاطب کنيد، وجورجمع سرعت به را وگوگفت

 .کنيد فکر هستيد آن در که موقعيتي به و بگذاريد زمان کمي هستيد، نگران و مضطرب

 به را خود صدای تُن کندمي کمک شما به تاناحساسي حالت ارزيابي و زمان کمي صرف

 .باشد نداشته ایغيرمؤدبانه لحن که کنيد تنظيم ایگونه

 

 باشید رسدست در: دوم روش

 بپيونديد اجتماعي هایگروه و هاانجمن به .۱

 است شدن اجتماعي برای مناسب راهي گروهي هایکالس و هاقعاليت در شرکت

 

 آن در همه که است گروهي در بودن عضو مردم، با تعامل و شدن آشنا برای خوب روش يک

 لذت يکسان چيز يک از دو هر که دانيدمي شما. کنندمي دنبال را مشترک یعالقه يک

 عنو اين رود،مي باالتر شما سن قدر چه هر. باشد ساده بايد وگوگفت بنابراين بريد،مي

 .دارند وجود زيادی مناسب هایگروه سني هر برای ولي شوند،مي محدودتر هاگروه
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 اسبنت با مرتبط هایگروه شويد، عضو آنها در توانيدمي که هاييگروه نوع ترينساده از يکي

 .باشندمي اندام

 

 بچينيد برنامه عصرها و هاهفته آخر برای .۲

 

 ،پارک به رفتن برای را شما تا کنيد دعوت کسي از است خوب دهد،مي اجازه تانبرنامه اگر

 کهاين برای کليدی موضوعات از يکي. کند همراهي ديگر هایفعاليت يا و توپي هایبازی موزه،

 التکليفب اگر. باشيد داشته برنامه که است اين بگذراند وقت شما با تا کنيد دعوت کسي از

 .نرود پيش خوب تانبرنامه است ممکن دهيد، انجام کاری چه دانيدنمي و هستيد

 

 دهيد امانج داوطلبانه کارهای .۳

 اجتماعي افرادی خود معموال دست، اين از رويدادهايي و خيريه هایانجمن در داوطلب افراد

 تمرين را خود اجتماعي هایمهارت که است اين برای مناسب محلي هايي،مکان چنين. هستند

 ناي یبرا خوبي بسيار راه خيريه، کارهای همچنين. برويد آنجا به فقط نترسيد، چيزی از. کنيد

 .کنيد کمک نيازمند و فقير افراد به و دهيد انجام جامعه قبال در را خود یوظيفه که است

 

 بگذاريد کنار را هاهدفون .۴

 

 گوش در را خود هایهدفون عمومي، هایمکان در مردم که است متداول خيلي امروزه

 حين موسيقي به دادن گوش است ممکن اگرچه. دهندمي گوش موسيقي به و گذارندمي

 شما زا را تانپيرامون مردم با وگفتگپ فرصت ولي باشد بخشلذت کارتان محل به رسيدن

 .گيردمي
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 کنند حس بايد مردم شدن، اجتماعي برای. دهيد گوش تاندلخواه موسيقي به شام موقع

 .شوند نزديک شما به توانندمي

 بیایید نظر به شدن نزدیک قابل: سوم روش

 کنيد درک را مغناطيسي شخصيت مفهوم .۱

 پذيردل قدری به که افرادی شخصيت توصيفِ برای است عبارتي مغناطيسي شخصيت

 ارتباط برقراری زدن، لبخند گام، نخستين. شوندمي جذب آنها سوی به مردم که هستند

 هب توانيدمي دوستانه، روحيات زودناف با حال. است بدن زبان از صحيح استفاده و چشمي

 را يعال شخصيت يک سازنده هایمؤلفه بخواهيم اگر. کنيد پيدا دست مغناطيسي شخصيت

 .شودمي خالصه افراد نگرش در کالم اصل شويممي متوجه کنيم، تفکيک

 

 دارند، همه را بد روزهای. داريد اکنون که است نگرشي درک برای مهم گامي انديشيدرون

 روی حتي و بگيريد فاصله بد حال و حس از شودمي باعث مثبت نگرش يک داشتن ليو

 .بگذاريد مثبت تأثير نيز ديگران

 

 باشيد مؤدب .۲

 دارد نقش شما شدن اجتماعي و محبوبيت در ادب رعايت

 

 يادتان. باشند داشته سروکار رفتارخوش و مؤدب هایآدم با دهندمي ترجيح بيشتر مردم

 سعي مچنينه. باشند داشته بسياری تأثير توانندمي «متشکرم» و «لطفا» مانند کلماتي باشد

 هب خود از محترمي شخصيت بودن، باز ودلدست يا و ديگران برای درب داشتننگه با کنيد

 .بگذاريد نمايش
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 ادي را صحيح رفتار خود فرزندان به کوشندمي کم سنين زا والدين که است دليل همين به

 .است بودن اجتماعي ناپذيرجدايي يار «ادب. »بدهند

 

 باشيد باخبر روز رويدادهای و اخبار از .۳

 هب همچنين. است گووگفت موضوعات برای مناسب بستری جاری، رويدادهای از بودن مطلع

 زدن سر يا و روزنامه يک مطالعه بنابراين. است اهميت حائز نيز تاناطراف دنيای با بودن روز

 .کنيد اضافه خود روزانه کارهای به را، خبری سايتوب يک به

 

 باشيد آراسته و تميز .۴

 باشيد مرتب و آراسته هميشه شدن اجتماعي برای

 

 مسواک اب. هستند مرتب و تميز معقولي طرز به که باشند کساني نشينهم دارند تمايل مردم

 .دهيد اهميت خود بهداشت به تميز هایلباس پوشيدن و کردن حمام زدن،

 

 شويد بانفوذ و تأثيرگذار .۵

 تأثيرِ ديگران روی که را کساني همه. است اجتماعي هایآدم هایويژگي از يکي تأثيرگذاری

 تعامل آنها با که افرادی شوندمي باعث که هستند کساني هاآدم ينا. شناسندمي دارند منفي

 افراد اين. است مثبت تأثيرِ منفي، تأثيرِ برعکس. کنند پيدا ناخوشايندی حس دارند

 دريافت پذيریدل و مشتاقانه هایجواب ،«خير به صبح» پاسخ در که هستند هاييآدم

 .کنندمي
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 يرگذارتأث مثبتي شکل به خود اطرافيان پيرامون وستانه،د ولي محترمانه رفتاری داشتن با

 :بيفزاييد نيز را اخالقي صفات اين ولي باشيد خودتان هميشه.شويد

 

 .کنيد خود هایصحبت چاشني را طنز حس اندکي

 .باشيد گذشته خود از و مالحظه با

 چشم به ارتأثيرگذ و باهوش بيشتر چه هر کنيد سعي خود اطالعات دامنه کردن وسيع با

 .بياييد

 

 کنيد تأمل خود هایويژگي روی .۶

 هاحوزه اين. دارند بهبود و رشد به نياز کنيدمي احساس که بگرديد هاييحوزه دنبال

 .باشند تانروزانه نگرش يا و شخصيت اجتماعي، هایمهارت به مربوط توانندمي

 


