
 

 األول الجٍد وذوي افتا االوطثاع

 فكٌف لٌتغٌر، طوٌل وقت إلى ٌحتاج انطباع تخلف شخص أي مع األولى فاللقاءات حٌاتنا، فً المؤثرة المقوالت أشهر من "ٌدوم األول االنطباع"

 .األول اللقاء فً جٌدا انطباعا نترك أن ٌمكن

 كل االنطباع وٌشمل مره ألول علٌهم تتعرف بأشخاص لقائك من األولى اللحظة من وٌتكون اآلخرٌن لدى عنك المكون الرأي هو ولاأل االنطباع

 للحصول فرصة وهو والمهنٌة الشخصٌة العالقات على تأثٌر له ذلك حٌث ،(إلخ... ثقافتك طباعك،  فكرك، ذوقك، مٌولك، تصرفاتك،) عنك شًء

 فهم ما ٌساء غالبا   لألسف، ولكن. اللقاء من األولى الدقائق فً اآلخرٌن على ٌحكمون الناس فمعظم. جدٌدة صداقات تكوٌن أو جٌدة وظٌفة على

 األول االنطباع لجعل ما وسعهم بكل ٌحاولون أن افتا ذوي على ولذلك احترم عدم بأنه الجدد األشخاص قبل من االنتباه وتشتت الحركة فرط وتفسٌر

 .جٌد

 :تماما الموعد فً مه 

 من بعضو اآلخرٌن، مع كمواعٌد أوقات تذكر فً صعوبة تواجه قد افتا كونك من ذوي

 تأخرك أو غٌابك عن به ستبرر الذي النسٌان لعذر ٌهتّمون ال قد األولى للمّرة معهم تتعامل

 لذلك بمّدة الموعد قبل للقدوم الّتخطٌط وحاول اإلمكان قدر األمر هذا تجّنب لذلك ،عن الموعد

 ٌعدّ  حٌث. ذلك على تساعدك وسٌلة يأ أو الجوال منبه أو للتذكٌر المذكرة تستخدم أن علٌك

 الخطوة ٌعدّ  األمر هذا و األعذار من حزمة مع متأّخرا القدوم من بكثٌر أفضل مبّكرا الوصول

د انطباع لبناء األولى ٌّ  .مواعٌده ٌحترم مثالً كشخص عنك ج

  :مقاتلح أوّل عىد جٍّدا أولٍّا اوطثاعا تسك على ستساعدك التً الطسق مه تعضا   هىاك فإن فلرلل
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 :تعىاٌح مالتسل اختس 

 باآلخرٌن فٌه ستلتقً الذي للمكان المناسب اللباس اختر

 اللقاءات ٌناسب ال المنزل فً ترتدٌه فما كذلك، الزمان و

 المقابلة ٌناسب ال النادي فً ترتدٌه وما الرسمٌة

 .للوظٌفة الشخصٌة

 :حوازك وأسلوب صوتل حدج زاقة  2

 عال   صوتهم ٌكون غالبا   الحركة فرط من ٌعانون الذٌن األشخاص إن

 الذٌن االنتباه تشتت من ٌعانون الذٌن أولئك بعكس بسرعة وٌتكلمون

 الذهاب قبل نفسك ربتد أن علٌك فلذلك. وبهدوء قلٌال   التحدث إلى ٌمٌلون

 المزاح عن بتعدت أن حاولتو الحدٌث فً معٌنة وتٌرةو أسلوب على

 وتولد بٌنكما ا  خالف تسبب أن ٌمكن التً معقدة أمور فً والتحدث الكثٌر

 كبٌر بشكل ٌؤثر قد الحدٌث أسلوب ألن وذلك اآلخرٌن، عند سًء ا  انطباع

  .أثناء الحوار اآلخرٌن على

 :جٍدا   مستمعا   مه  

 من اآلخرٌن ٌنتهً حتى وانتظر الحدٌث فً اندفاعٌتك على تسٌطر أن حاول

 ذلك علٌك الصعب من كان وإن أفكارهم، حبل ٌنقطع ال حتى وذلك كالمهم

 فمك من العلوي الجزء ضد بلسانك تضغط أن وهً ستساعدك طرٌقة فهناك

 أن قبل ٌقصد مما لتتأكد قاله ما علٌه كرر انتهائه وبعد للشخص تستمع وأنت

 -.    بالرد تبدأ

 :تقوله ما لدٌل تأن تأمد 

 الذي والخوف التوتر من بدال   اللقاء أثناء تقوله كالم لدٌك بأن ثق

 أو نفسه من واثق الغٌر الشخص بصورة تظهر ٌجعلك قد

دون تردد أو  بالحدٌث وانطلق وابتسم استرخ   فلذلك المنغلق،

    خوف.
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