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استخراج شده   American psychologyاین متن از با شما صحبت کنیم. قایسه م سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  4مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  است

 تخمین زده میشود: 

ما در جامعه  ه قعیت این است کن خود را در دوران کنکور با کسی مقایسه نکنید اما وااره می گوییم که فرزندادرست است که ما همو

گریزی از مقایسه نداریم. بدون شک در محیط های متفاوت، شما و توانایی ها و کارامدی شما را با دیگران مقایسه میکنند. در  

را با دیگران مقایسه ،ساعات کاری و صبوری شما ا را با هم مقایسه میکنند. در محیط کار، شخصیت دانشگاه اساتید نمرات شم

بتوانیم  پس ما باید ولدارترند، موفق ترند، شادترند و .... کسانی که از ما پبا  ؛ما نیز ناخوداگاه خود را با دیگران مقایسه میکنیم میکنند.

 فع خود استفاده کنیم. ط رقابت و مقایسه به ن محیط هایی که با دیگران مقایسه میشویم، تاب آوری داشته باشیم و بتوانیم از شرایدر 

اولین نکته مهم که باید به خاطر داشته باشید این است که مقایسه اجتماعی عموما ناقص است. مقایسه ها در بسیاری از موارد بر  

شود که بسیار اجتماعی و برون گرا هستند و  نی دیده ساکار کاساس یک فاکتور خاص صورت میپذیرد. مثال در شرکتی ممکن است 

یک فاکتور یت اجتماعی یا صبور باشید و از اینکه شخص شما در مواجه با این مقایسه ها بایدصمیمی شوند.  میتوانند با رییس خود 

 ید از توانایی های خود برای پیشرفت استفاده کنید. شما میتوانید. خود را سرزنش نکنید. ناراحت نباشخاص را ندارید  

ص کنید. اگر هدف شما تربیت  شخبتوانید هدف خود را مبه امری مفید بدل کنید، ابتدا باید  برای اینکه مقایسه اجتماعی را برای خود

ط کار کمتر از اگر به دلیل کمتر وقت گذاشتن در محیکار کردن کنید.  صرفزندگی خود را تان است، لزومی ندارد که تمام  فرزند

 پدر و مادر بهتری هستید. هدف شما چیز دیگری است. شما در مقایسه با دیگران ردید، ناراحت نباشید. سایرین پیشرفت ک

آن محیط خارج  نایی های شما شاخص پیشرفت نیست از در جایی هستید که تواخودتان را بشناسید. اگر خودتان و توانایی های 

به سازمانی با چارت سازمانی و  به آرامش نیاز دارید،  برای بهره وری حیط کار شما نیازمند استرس زیاد است و شما شوید. اگر م

 ظایف مشخص بروید.  و

الگو سازی کنید. انسان های موفق محیط را شناسایی  میتوانید ، حاال یی های شما تطابق دارداگر محیط و هدف شما با نیاز و توانا

الگوهای رفتار آنها توجه کنید و  ایده های آنان الگو بگیرید. خوب به  کنید. سعی کنید با آنها روابط دوستانه برقرار کنید و از آنها و

 . رفتاری آنها را با شخصیت خودتان منطبق کنید

موفقیت در یک مکان و موقعیت به دلیل ناتوانی ذاتی  قایسه اجتماعی همواره ناقص است و عدم موش نکنید که مدر نهایت این را فرا

 نیست.  شما 
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