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انسان ،موجودي اجتماعي است و در تعامل با ديگر انسان هاست که مي تواند به حيات
اجتماعي خود ادامه دهد؛ اما از آن جا که پيچيده ترين کنش ها نيز در همين تعامالت اجتماعي
بين انسان ها ايجاد مي شود ،برقراري و حفظ ارتباط سالم بين افراد يکي از دشوارترين کارها
محسوب مي شود .انسان در نهاد خود پذيراي تمام انسان هاي ديگر است اما در گذر زمان و
به علت کسب تجربيات مختلف به ميزان زيادي اين باور را از دست مي دهد و در وضعيت
نامناسب به برقراري ارتباط با ديگران مي پردازد.
يشتر افراد با اين نوع موفقيتها آشنايي بيشتري دارند و اصوالً شاخصهاي موفقيت در
ذهن آنها شامل همين موفقيتهاي اجتماعي است.
نظير پست و مقام سازماني ،مدرک تحصيلي ،شهرت ،ثروت ،زيبايي و … .ارتقاي پست
سازماني براي کارمندان ،اخذ مدرک تحصيلي باالتر براي دانشجويان ،شهرت روزافزون براي
هنرمندان ،ثروت و سود براي تجار و بازرگانان ،طراحي و اجراي يک پروژه موفق براي
مهندسان ،درمان يک بيماري صعبالعالج براي پزشکان ،رفع اتهام از موکل و يا اثبات حقانيت
موکل براي وکال و نظاير اينها همگي مصاديقي از موفقيتهاي اجتماعي هستند.
درواقع بخش قابلتوجهي از راحتي و آسايش ما مرهون تالشهاي همين انسانهاي موفق
است .شايد بهظاهر ،آنها را نشناسيم ،اما بايد بدانيم که هرلحظه از حاصل دسترنج آنها
استفاده ميکنيم .کشف راه درمان بيماريها جان هزاران نفر را نجات ميدهد و در رگهاي
نااميدان زيادي ،اميد به زندگي و شادابي را به جريان مياندازد.
چگونه به موفقیت اجتماعی برسم؟
* مطالعات نشان داده است که افرادي که روابط اجتماعي قوي دارند ،مشکالت روحي و رواني
مرتبط با استرس کمتري دارند و خطر ابتال به بيماري رواني کمتري دارند ولي کساني که روابط
کمي دارند اغلب به سرعت از بيمارمي شوند يا آسيب مي بينند .با دوستان خود گروهي
راتشکيل بدهيد و باهم درمورد چيزهاي مورد عالقه تون صحبت کنيد  ،مانند يک باشگاه
کتاب ،يک گروه پياده روي يا يک سازمان خدماتي..
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*اين وسوسه انگيز است که بهترين دوست شما را به يک گروه جديد بکشاند تا بتوانيد از
صحبت هاي بي دست و پا با ديگران جلوگيري کنيد؛ اما بهترين راه براي افزايش اعتماد به
نفس شما و گسترش دايره اجتماعي شما اين است که با افراد جديدي در يک زمان صحبت
کنيد .اين نشان مي دهد که شما با افراد مختلف راحت هستيد که به نوبه خود ديگران را
جذب مي کند.

* بر خالف باور عمومي ،شما الزم نيست که هميشه درخشان ،خنده دار ،دنيوي ،و يا زيبا باشيد
تا بتوانيد موقعيت اجتماعي خوبي به دست آوريد .بلکه خودتان باشيد و استاندارهاي خود
ار حفظ کنيد؛ و همين به اندازه کافي خوب است .اکثر ما دوست داريم ديدار با کسي که
واقعا به ما عالقه مند است.

* داوطلب شدن يک راه عالي براي اجتماعي شدن است .کسي را پيدا کنيد که به قلب شما
نزديک است و باعث شادي شما مي شود .در اينصورت شما افرادي را که عالقه داريد و مانند
خودتان هستندرا مالقات مي کنيد .به عالوه ،برنامه داوطلبانه شما مي تواند باعث شود که
شما فرصتي براي شناختن يکديگر و رشد دايره دوستان خود داشته باشيد.
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