چگونگی ارتباط باهم اتاقی

در جوامع امروزی رشد تکنولوژی باعث بوجود آمدن ارتباط تنگاتنگ چه در زمينه های کاری و چه در زمينه روابط بين فردی
گرديده است .انسان امروز ،برای گذران زندگی نياز به برقراری ارتباط با ديگران را بيشتر از هرزمانی الزم می داند .ارتباط
انسانها يعنی پيوند بين افراد که اين پيوند مستلزم قبول و بازگويی واقعيتهاست در اين ميان اعتماد و اطمينان نسبت به هم اولين سخن
است .گاهی انسانها ناگزير از برقرای ارتباط می باشند حتی زمانيکه علی رغم ميل باطنی و اعتقادات ناچار به محاوره هر چند کوتاه
و کليشه ای با ديگران می شوند .به اين نکته دقت کنيد که وجود تضاد دليل ناراحتی نيست اغلب زمانيکه تمايالت  ،احتياجات و
اعتقادات ما با ديگران برخورد می کند ،ايجاد تضادهايی می نمايد که اينگونه برخوردها در اجتماعات امروزی متداول است .بعنوان
مثال دانشجويی که برای کسب علم و دانش از خانه و شهر خود دور گشته با مشکالت زيادی روبرو خواهد شد که هر کدام از اين
مشکالت را ناشی از تضادهای موجود می پندارد از جمله اين مشکالت می توان زندگی در خوابگاه که بطور جمعی صورت می
پذيرد را نام برد .اينگونه زندگی کردن برای عده ای جالب و دوست داشتنی برای عده ای سخت اما شدنی و برای گروهی نيز بسيار
دردآور می باشد .ابتدا می بايست پذيرفت که شرايط کنونی چنين ايجاب می کند و می بايست پذيرفت که انسان واقع بين همواره در
حال تعادل است  ،تعادل بين حاالت درونی و بازتابهای برونی  .برای رسيدن به اين تعادل می بايست در تعامل با ديگران بود ،در
کوره حوادث انسان آبديده می شود و برای زندگی آينده و تشکيل خانواده آماده می گردد هر کدام از تجربيات دوران زندگی
راهگشائيست برای فردا ،بنا بر اين برای آنکه لذت برده و در کنار آن تجربه کسب کنيم می بايست نکاتی را
مورد توجه قرار دهيم :
 1هميشه زندگی طبق ميل ما طی طريق نمی کند گاهی هم طبق ميل دوستان و افراد ديگر است همانطور که در زمان کاميابی ماديگران صبر و تحمل را پيش می گيرند هنگام کاميابی ديگران ما نيز می بايست چنين باشيم .
 2هميشه در آرامش تصميم بگيريد شما حق داريد از رفتار ديگران عصبانی باشيد و حق داريد دليل رفتارشان را جويا شويد پسهميشه سعی کنيد اول آرامش خود را بدست آوريد و بعد با توجه به شنيدن دليل رفتار طرف مقابل  ،تصميم بگيريد .
 3بهترين راه کسب احترام نشان دادن احترام است هر اندازه که ديگران در برابر شما محترم شمرده شوند شما هم به همان اندازهقابل احترام خواهيد بود .
 4به زندگی اجتماعی به چشم کسب تجربه بنگريد ،تجربه جور ديگر ديدن  ،جور ديگر شنيدن و جور ديگر برخورد کردن شايداگر کمی زاويه ديد خود را به مسأله تغيير دهيد نتيجه کار تفاوت چشمگيری داشته باشيد .
 5هيچگاه نينديشيد که همه چيز بايد برای شما و در تأييد شما باشد ،آيا شما برای ديگران و همواره در تأييد ديگرانيد؟ 6هرگاه به مشکلی برخورديد که غير قابل حل بنظر می رسد .آنچه شما را ياری می کند ،تسليم ناپذيريست  .تسليم شدن يعنیشکست را پذيرفتن  ،به شخصيت خود آسيب رساندن و برای شکستهای پياپی آماده شدن .
 7هنگاميکه با دوستی به مشکل رسيديد  ،نحوه برخورد را عوض کنيد مداوم از يک روش برای رفع مشکالت سود نجوئيد که اگرقرار بود نتيجه بدهد همان بار اول نتيجه می گرفتيد .
 8خود را بشناسيد ،به خود اعتماد داشته باشيد و به موقع از حق خود با کلمات مناسب دفاع کنيد . 9زندگی با دوستان محسنات زيادی دارد که اگر به آنها بينديشيد زندگی لذت بخش تر خواهد شد شايد قبل از ورود به دانشگاه وزندگی در خوابگاه بارها آرزو کرده ايد ،ايکاش مدتی را با دوستان خود زير يک سقف به صبح برسانيد ،بسيار خوب؛ آرزويتان
اينک به تحقق پيوسته پس از آن بهره بريد می توانيد به راحتی و بدور از تکلف مشکالت ناگفتنی تان را با دوستان در ميان بگذاريد
همان هايی را که با پدر و مادر به سختی می توان عنوان نمود  .می توانيد از آنان با فرهنگهای مختلف چيزهای جديد و تازه ای
بياموزيد می توانيد از دنيای دوستان خوب ،فيض بريد بشرط آنکه اراده کنيد و همت .
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