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ریسپدیگرانباارتباطدرراخودزندگیازایعمدهبخشما

بیشترچههربریممیسربهآنفکردریاوکنیممی

موفقیتباشیمداشتهتریموفقوموثرترارتباطات

.آوریممیدستبهچشمگیری

بهمهمفردیمیانرفتارکهنیستخصوصیزندگیدرتنها

ابتعاملنیازمنداجتماعیمختلفهایزمینه.آیدمیشمار

.آنهاستنیازموردابزارارتباطیمهارتواستمردم



باروابطمانکیفیتباکاملیهمبستگیماروانسالمتی

هایشاخصازیکیدانشمندانازبسیاری.دارددیگران

بامساعیتشریکوروابطحفظوبرقراریمیزانراسالمتی

.کنندمیذکردیگران

قبولقابلرابطهایجادبهقادردالیلیبهبناکهافرادی

وزرانزوایوبیهودگیاحساساضطراب،دچاراغلبنیستند،

ورنجازماندندوربرایدلیلهمینبه.شوندمیافزون

بایانسانروابطبرقراریبهمجبورآنزیانبارآثاروتنهایی

.هستیمدیگران



یتعاملمیزانکند،میمعرفیانسانیکعنوانبهراماآنچه
اطارتبوروابطفقدانبابالعکس.داریمدیگرانباکهاست

صفاتوشوندمیمحرومیکدیگرمحبتازانسانهاانسانی،
.شودمیسپردهفراموشیبادبهانسانی
ندمانجهاتازبسیاریدرماهایکامیابیدرفردیبینارتباط

ومثبتهویتساختهمچنینواجتماعیتوسعهورشد
.استیضرورمنطقی

اثرماروانیوفیزیکیسالمتیکسبدراجتماعیروابط
ماقیتموفمیزانبهبیشترماآتیزندگیحقیقت،در.گذاردمی
ابروابططریقازماهویت.دارددیگرانباارتباطبرقراریدر

.گیردمیشکلدیگرمردم



ارتباطیهایمهارتآموزشضرورت
پیراموندنیایروزافزونتغییرات
سیاسیتکنولوژیکی،فرهنگی،اجتماعی،تغییرات

افتدمیاقاتفمابرایلحظههردرکهاتفاقاتیگرفتنکنترلبه
رایمانبروزمرهزندگیدرکهروابطیوبرخوردهاازگرفتننتیجه
افتندمیاتفاق
منابعبهتیابیدسوبیشترمنافعکسببرایدیگرانبرتاثیرونفوذ

بیشتراجتماعی
هستیماآنهدنبالبهاجتماعیزندگیدرکهاهدافیبهدستیابی

بهرهرینبیشتکهایگونهبهروابطدربیشترخودآگاهیکسب
باشیمداشتهآنهاازرابرداری

شغلیوخانوادگیاجتماعی،زندگیدرروانسالمتارتقاوکسب



سطوح ارتباطی انسان ها 

خودباارتباط

دیگرانباارتباط

پیرامونمحیطباارتباط

موقعیتباارتباط

معنویتباارتباط



عنوزیرادارد،اهمیتدیگرسطوحازبیشخود،باارتباط-
طوحسازکهاستانتظاریکنندهتعیینخودمانباماارتباط

.داریمارتباطدیگر
خاصشرایطوخودخاصاهمیتارتباطیسطوحازیکهر-

.داردراخود
.استبرخوردارخودویژهاهمیتازسطوحازهریک-
القبدرکهمسئولیتیوسطوحاینازهریکازماانتظار-

.استموثرماارتباطماهیتونوعدرپذیریممیآنها
اط،ارتبسطوحازیکیبهماپاسخدهیوهیجانتفکر،نوع-
.استتاثیرگذارنیزدیگرسطوحبر



اجتماعیاهیمهارت

هارجیدیدگاهاز
ضعیتوبامتناسبومرتبطهمبههدفمند،رفتارهایازایمجموعه

.باشندمیفردکنترلتحتوبودهآموختنیکه

مایکلسوندیدگاهاز
شوند؛میآموختهمعمولطوربهاجتماعیهایمهارت-1
هستند؛غیرکالمیوکالمیرفتارهایایمجموعهشامل-2
؛موثرندومناسبهایپاسخارایهوشدنداوطلبمستلزم-3
رسانند؛میحداکثربهرادیگراناجتماعیهایتقویت-4
رفتارهابرخیمتقابلتاثیروبندیزمانبهودارندتعاملیماهیتی-5

دارند؛نیاز
بلمقاطرفپایگاهوجنسسن،همچونعواملیتاثیرتحت-6

.باشندمی



الگوی ارتباط

که)اطالعاتیاپیامارسالمعنایبهفردیبینارتباط
تحسین،کردن،سوالاطالعات،ارسالشکلبهتواندمی

کیبهفرستندهیکاز(...ولبخندتعجب،توهین،تحقیر،
بهوردبازخیاپاسخارائهوگیرندهادراکمستلزمکهگیرنده،

.استفرستنده

(پاسخ)بازخورد 

گیرندهفرستنده پیام
ادراک

ادراک



ادراک

حسیهایمحرکپردازشازناشیکهتفسیریوتعبیر

هپنجگانحواسطریقازراپیراموندنیایاطالعاتما.است

هگیرندهایسلولطریقازاطالعاتاین.آوریممیدستبه

رارقپردازشموردمغزمختلفمراکزدرورفتهمغزبهعصبی

.گیردمی

هیجانیپردازش-

شناختیپردازش-



کههستندشرایطیدارایارتباطبرقراریدرگیرندهوفرستنده
.دهدمیقرارتاثیرتحتراارتباطماهیتونحوه

هاانگیزه
هانگرش

شخصیت
فکرطرز

عاطفهوهیجان
دانش

(...جنسیت،سن،)شناختیجمعیتهایویژگی

وضعیت–شخصبافت



:وضعیتیعوامل

هدفساختار

هانقش

فرهنگوقواعد

رفتارهازنجیره

گفتاروزبان

فیزیکیمحیط

وضعیت–شخصبافت



ارتباطاتمراحل

14

فرستنده
پیام

گیرنده

به حواس برسد

توجه را جلب کند

پیام درك و فهمیده شود

مورد قبول قرار گیرد

تغییر رفتار



ونباطاستافکار،ها،دیدگاهباور،نگرش،)شناخت

(...ذهنی،برداشت

(...وخلقعواطف،احساسات،)هیجان

راتثیرعوامل رفتارربگذا

انسان

جسمانی

روانی

اجتماعی

روان

هیجان

رفتارشناخت



کالمیهایمهارت

کالم-زبان

طنینولحن

غیرکالمیهایمهارت

االتح-بدنیرفتارهای-بدنیحاالت:بدنزبان

صورت

ارتباطازبار



لحن و طنین

مدهیمیخودکالمبهکهآواییوآهنگطنینولحنازمنظور

.بخشیممیخاصیمفهومومعناخودکالمبهو

اندتومیشدهاداکلماتسرعتوصداکیفیتوطنینلحن،

داصلحن.دهدانتقالپیاممحتوایبهتوجهبدونراهاهیجان

نمایدعملپیاممکملعنوانبهتواندمیپیامانتقالبرعالوه

وینطنلحن،تأثیربهنسبتبایدگرارتباطیکعنوانبه

.کنیدجهتوشنوندهسویازپیامتفسیربرتانصدایکیفیت



ارتباط غیرکالمی

توانندمیکالمیغیرارتباطمتغیروثابتهایویژگی

.نندکمنتقلپیامیگیرندهبهفرستندهازرامهمیاطالعات

:ازیماندمیپیامانتقالزبانیغیرهایروشبهنگاهیاکنون

غالباً،کندمیرعایتدیگریبانفریککهایفاصله:فاصله

هاگفرهنازبعضیدرکندمیمنتقلراکالمیغیرپیامیک

یگاهکهحالیدراستعالقهنوعیدهندهنشانفاصله،این

.گرددتلقیاجتماعیمنزلتازناشیتواندمی



وژیگی اهی اثبت: ارتباط غیرکالمی

انندممختلفیهایروشبهافرادازبسیاری:گرفتنقرارطرز
راندیگپشتبهپشتحتییاپهلوبهپهلوچهره،بهچهره

هلوپمعمولطوربهمعاشرتی،افرادمثالبرایگیرندمیقرار
میقراردیگرانچهرهبهچهرهجو،رقابتافرادوپهلوبه

.گیرند
صافصندلی،رویاستممکنافرادبعضی:اندامیحالت

این.تندبایسدیگران،باتعاملهنگامیابدهندلمیابنشینند
.شودمیپیامانتقالباعثکهاستعواملیها

هلزدن،کسیشانهبهدستدادن،دست:جسمیتماس
الانتقتوانندمیهمهگرفتن،محکمراکسیدستیادادن

س،برعکیامحبتاحساسوصمیمیتازناشیپیامیدهنده
.باشندتفاوتیبیونفرت



وژیگی اهی متغیر و پویا: ارتباط غیرکالمی

ویدنکشخمیازهرفته،باالابرویاخم،لبخند،:ایچهرهبیان
چهرهبیان.هستنداطالعاتدهندهانتقالهمهزدن،پوزخند

واکنشبهتوجهباوارتباطهنگامبهمعمولطوربهای
دتوانمیمختلف،هایفرهنگدروکندمیتغییرشنونده،

.باشدداشتهمشترکیمعانی
طمربواشارات،وحرکاتترینمهمازیکی:اشاراتوحرکات

توجهآنبهکمترزدن،حرفهنگامکههاستدستبه
مشت،کردنگرهماننداشاراتوحرکاتازبعضی.شودمی

حرکاتواشاراتسایرکهحالیدراستجهانیمعانیدارای
.باشندمیمختلفیمعانیدارایمختلف،هایفرهنگدر

،اجتماعیارتباطاتدرمهمهایویژگیازیکی:کردننگاه
دهندهانتقالتواندمیکردننگاه.استچشمیتماس

.دباشتفاوتبییاعالقهنفرت،یامحبتمانندهیجاناتی



روش اهی غیرزبانی

میچشتماسکالمی،غیرارتباطاتترینقویازیکی:چشمیتماس

درمدیرانچشمیتماسمعمولطوربههاسازماندر.استمستقیم

دهندهاننشگوینده،مستقیمنگاه.استترطوالنیکارکنان،بامقایسه

ین،پایبهکردننگاه.استشنوندهبهاواعتماداحساسوصداقتصفا،

ندهگویخستگیازناشیباال،بهچشمانچرخاندنوفروتنیازحاکی

.است

عالقه،نفرتیامحبتمانندهیجاناتیدهندهانتقالتواندمیکردننگاه

.باشدتفاوتبییا



روش اهی غیرزبانی

بینکهاستحبابیکهمانندشخصیفضای:شخصیفضای

هودمشغیرقلمرویفضا،این.اندازدمیفاصلهدیگرانوشما

ودشآنواردکندتالشکسیکهشودمیآشکاروقتیواست

بیشوبهترفضایباشد،باالترسازماندرشمامقامچههر

وکردخواهیدمحافظتبهترقلمروتانازداشت،خواهیدتری

.شویدواردمرئوسینقلمروبهتوانیدمیسادگیبه



روش اهی غیرزبانی

انتقالبرایای،چهرهبیانازمعمولطوربه:ایچهرهبیان
طرزونگرشتواندمیچهره.کنیممیاستفادههاهیجان

ازبهتر،ایچهرهبیانکهمعتقدندمحققان.باشدگویندهتلقی
بهکندتوصیفراماهیجانیوضعیتتواندمیعاملیهر

یاوغمگینیشادی،تواندمیچشمهاحالتمثالعنوان
تواندمیتبسمولبخندیکباوکندبیانراماحیرت

چهره،بودنپایین.دهدنشانرامحبتوعالقهصمیمیت،
.باشدخشمازناشیتواندمیشدهچروکپیشانیوابروها







موانع ارتباطی

ودهنممطرحاصلیمقولهسهقالبدرراارتباطیمانع12بولتون
:است

قضاوت
دیگرانرفتاردربارهقضاوتوجوییعیبانتقاد؛-1
براینامناسبهاینسبتدادن؛(زدنبرچسب)گذارینام-2

جاهروشنفکر،غرغرو،احمق،کودن،ماندددیگرانرفتار
...ویابوطلب،

عواطفوهیجانبازرسیکنقشداشتنگذاری؛تشخیص-3
روانشناختیهایعقدهوپنهانهایانگیزهجستجویو

معنایبهستایشکهجاییدرارزیابی؛باهمراهستایش-4
.آوردمیباربهمنفیتاثیرباشد،شدندستکاری



حلراهارائه
موردزورباوشودمیارائهزورگویانهشکلیبهکهحلیراهدادن؛دستور-5

.گیردمیقرارحمایت

لحراهاگرکهشودمیارائهنکتهاینبرتاکیدباکهاستدستوریتهدید؛-6
.داشتخواهدپیدرتنبیهنگردداجراپیشنهادی

بهراخودعقایدمذهبیواخالقیاقتدار،نیرویازاستفادهسازی؛اخالقی-7
.کنندتحمیلدیگران

«رفتی؟چرا».بیرون«رفتی؟کجا»نامناسب؛وزیادهایسوالطرح-8
کههاییسوال.هستندمعتادبیهودههایسوالپرسیدنبهافرادازبرخی.هیچی

.دگیرنمینظردردخالتراآنهایاوهستندمعذبآنهابهدادنپاسخازدیگران

بیبهواستمقابلفردعقلبهتوهینعنوانبهگاهیتوصیه؛یانصیحت-9
.اردداشارهمشکالتشباآمدنکنارودرکبرایفردتواناییبهاعتمادی

.استنکردهدرکرامشکلتلویحیمعنایتمامکنندهنصیحتنیزگاهی



مقابلطرفهاینگرانیازاجتناب
ارتباطجریاندربحثاصلیمسیرازانحرافسازی؛منحرف-10

دچارفردکهمواقعیدرمنطقیهایحلراهارائهمنطقی؛بحث-11
ودوجکشمکشیوتعارضمختلفافرادمیانیاواستروانیتنش
اتشودمیباعثزیادمنطق.شودعصبانیتباعثاستممکندارد

.بگیریمنادیدهرامقابلطرفاحساسات

اهیرظاهربه.استعاطفیگیریکنارهنوعیآفرینی؛اطمینان-12
وپدرمثل.داردمتضادتاثیریامااست،فرددادنآرامشبرای

هکدهندمیاطمیناناوبهفرزندشانپائیننمرهازبعدکهمادری
.نیستتنبلوکودن



احساس گناه

شدندآشناارتباطیمانع12بااینکهازبعدافرادازبسیاری
یارتباطالگوهایبرخیازکهشوندمیگناهاحساسدچار

دیگرانباآنهافاصلهایجادیاوآنهامهمروابطمانعکه
.اندکردهاستفادهاستشده

.یمکنمیاستفادهموانعاینازماهمهکهاستاینمهمنکته
نایازاستفادهبهنسبتکهاستایناستمهمکهآنچه
.باشیمخودآگاهارتباطیحادمواقعدرموانع



الگوی ارتباطی4آشنایی با 
المیکمواجههازوندارندگفتننهتواناییپذیر؛سلطهارتباطیالگوی-

وتنانداختعویقبهاجتناب،برایاستراهیپذیریسلطه.گریزندمی
.تعارضداشتننگهپنهان

یگراندبهکردننگاهوبازیزبانازاستفادهگر؛سلطهارتباطیالگوی-
ترلکنتحترادیگرانتاکنندمیتالشروابطدر.موقعیتعنوانبه

از.دهندمیقراررودربایستیموقعیتدررادیگرانآنها.دهندقرار
یالزام.دانندمیزرنگیراکاراینوکنندمیاستفادهسوءدیگران

.بینندنمیخوددرپاسخگوییوپذیریمسئولیتبرای
ایرهچهفردارتباطیسبکایندرمنفعل؛-پرخاشگرارتباطیالگوی-

وانشینیعقبدهندهنشانکهدهدمینشانخودازرامطیعومظلوم
پیشراخودحرفتواندمیمستقیمغیربصورتامااستارتباطدر

واستفردینیازهایبرتمرکزش.بزندضربهاطرافیانبهیاببرد
.نداردرادیگراندرکتوانایی

فطربهاحترامصداقت،صراحت،؛(وجودابراز)قاطعانهارتباطیالگوی-
هاییویژگمهمترینجملهازاعتمادقابلیتوپذیریمسئولیتمقابل،

.تاسبرد-بردرابطهبرقراریالگواینهدف.استارتباطیسبکاین



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

.کنیماستفادهمناسبکلماتوهاواژهاز-
متصمیفرصتآنهابهوکردهاجتنابدیگرانکنترلاز-

.بدهیمراشانزندگیبرتسلطوگیری
تهداشتسلطخوداحساساتوهیجاناتبرروابطجریاندر-

.باشیم
.کنیمدرکارتباطجریاندررادیگرانوضعیتوشرایط-
.یمبگذاراحتراممانفردیبینروابطدردیگرانحقوقبه-
آنهابهوبدانیمدیگرانقبالدرراخودهایمسئولیت-

.کنیمعمل
ونیاتازابتداوکردهاجتنابدیگرانمورددرقضاوتاز-

.شویمآگاهدیگراناهداف



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

خپاسازهستیمعصبانیتواضطرابدچارکهشرایطیدر-
.کنیماجتنابارتباطیهایموقعیتبهدادن

قادانتارتباطبرقرارینحوهبارابطهدرماازکهصورتیدر-
.دهیمگوشونگیریمخودبهدفاعیحالتشود،می

حساسشرایطویژهبهشرایطهمهدرراخودخودآگاهی-
وکنیممیتجربهراهیجاناتیوافکارچه).دهیمافزایش
،دهیممیارتباطیهایموقعیتبهکههاییپاسخمتوجه
.(باشیم

جریاندرغیرمنطقیباورهایوشناختیخطاهایبروزاز-
باکهاستاینمستلزمامراین.کنیماجتنابارتباط

یمباشداشتهاطالعغیرمنطقیباورهایوشناختیخطاهای
.دهیمتشخیصراآنهاارتباطیموقعیتدربتوانیمو



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

نیزراندیگشخصیتبهوکردهاجتناببینیبرترخودتفکراز-
.بگذاریماحترام

انتظارخودتاناندازهوحددرارتباطجریاندرخودتاناز-
برایدهستیآنچهازفراترتصویریکنیدسعیوباشیدداشته

.نکنیدایجاددیگران
نزماوزمینرودنمیپیشمامرادوفقبراوضاعکهصورتیدر-

اقعوبابلکهنکنیم،برخوردگویانهشکوهوندوزیمهمبهرا
.دهیمپاسخپذیریمسئولیتوبینی

ومندانیمقصررادیگرانفقطهاناکامیوهاشکستجریاندر-
.بگیریمنظردرنیزراخوداشتباهاتوقصور

.باشیدرسپاسگذادیگرانمهربانیولطفمقابلدر.کنیدتشکر-
خداوند.ببخشیدرادیگرانتوانیدمیکهآنجاییتاکنیدسعی-

.استراحمهستنددیگرانبهکنندهرحمکهکسانیبه



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

اشید،بنداشتههیجانیتخلیهارتباطجریاندرکنیدسعی-
.دکنمیواردسختیهایآسیبشماارتباطیروندبهزیرا

زنی،زیرآبجایبههستید،مشکلدچارکسیباوقتی-
اعتشجباکنیدسعی...وجویانهتالفیهایدرگیریایجاد

.بگذاریدمیاندرفردخودباراخودمشکل
ارتباطیمهارتیکدادنگوش.دهیدگوشخوبدیگرانبه-

.داردتفاوتمحضشنیدنباواست
میکهآنجاتاکنیدسعیکنید،میصحبتدیگرانباوقتی-

دریچشمتماسبرقراری.کنیدبرقرارچشمیتماستوانید
ارقرتوجهموردکهکندمیایجادرااحساساینمقابلطرف

.استگرفته



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 
نایمعنایبههمدلی.دهیدتوسعهخودروابطدرراهمدلیکنیدسعی-

وشرایطچهدرشمامقابلطرفکهکنیدمیدرکشماکهاست
.داردقراربحرانیواجتماعیعاطفی،وضعیت

راکاراینحتمابگویید،نهاستالزمکهجایی.بگیریدیادرا«گفتننه»-
.دهیدنجاتنابجامسئولیتیکاضطرابازراخودودهیدانجام

سبک.کنیدبرخورداحترامبادیگرانباارتباطجریاندرکنیدسعی-
.هاستانسانبرایعاطفینیازیکاحترام

طارتباصورتایندر.شویدقائلارزشدهید،میانجامکهکاریبرای-
ورآنشاطوشماانتخاببلکهنیست،آورالزاموآزاردهندهشمابرای
.است

هاییواژهبردنکاربه.کنیدخودداریدیگرانبهزدنبرچسباز-
شرمبیناتوان،مسئولیت،بینفهم،کفایت،بیکودن،نادان،همچون

شودمیباعثودهیممینسبتدیگرانبهکهاستصفاتی...و
.روندفروارتباطجریاندردفاعیالکدردیگران



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 
وریدنگیخودبهدفاعیحالتدهید،میانجاماشتباهیکاروقتی-

اشتباهلقبوبابلکهبکنید،خودتانازخودبیدفاعنکنیدسعی
.باشیدداشتهجبراندرسعیعذرخواهیو

یشرایطهردرکهبینندمیراالزاماینخوددرافرادازبسیاری-
ستاممکنلذا.کنندجلبخودبهنسبترادیگرانمثبتنظر

پس.نیستخوشایندبرایشانکهبزنندکارهاییبهدستحتی
.دهیدپاسخهاموقعیتبهخویشتنقبولباکنیدسعی

ردضعفوقوتنقاطشناخت.بشناسیدراخودتانکنیدسعی-
ویدهبخشبهبودراخودبتوانیدتاکندمیکمکشمابهارتباط
.کنیدایجاددیگراننگاهدرخودتانازتریمناسبتصویر

دیگراندرکهاستایگونهبهبرخوردشاننوعافرادبرخی-
دارهخودپنتاشودمیباعثامراین.کنندمیایجادگناهاحساس

خودخودکارآمدیوخودارزشمندیاحساسودیدهآسیبافراد
دیگرانبارابطهبرقراریسبکمراقبپس.بدهنددستازرا

.باشید



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

یناذکر.دهیدتوسعهخودتاندرراطبعیشوخکنیدسعی-
شوخدیگرانتوسطتواندمیاینکتههرکهاستالزمنکته

متحرپس.شودقلمدادتوهینحتیونشدهبرداشتطبعی
.کنیدحفظرادیگران

ونشاطبهوکردهخودصورتازجزئیرالبخندکنیدسعی-
.کنیدبرخورددیگرانباروحیهبا

ردرادیگرانزیراکنیدخوددارینابجاهایمقایسهانجاماز-
ومثبتارتباطایجادازمانعودادهقرارتدافعیموقعیت

.شودمیموثر
هستیدعاطفیواجتماعیحمایتنیازمندکهجاییدر-

تحمایکسب.کنیدمطالبهراآندیگرانازوبودهخودآگاه
.نیستشایستگیعدموناتوانیمعنایبهاجتماعی



راه کاراهیی ربای ایجاد ارتباط مورث با دیگران 

جربهت.نباشیدشخصیهایمنفعتدنبالبهروابطدرفقط-
زوااندهند،میترجیحرافردیمنافعکهکسانیدادهنشان

.کردخواهندتجربهرا
.باشیددیگرانبرایاعتمادقابلفردیکنیدسعی-
هایتگیشایسومحاسنبلکهنباشید،دیگرانانتقادگرفقط-

راندیگازجوییعیبدنبالبه.دهیدبازخوردنیزرادیگران
.ریمداضعفینقاطماهمهکهباشیدداشتهیادبه.نباشید

درارخودشرایطابتدادهید،قولیکسیبهاستقراروقتی-
دیگرانبههمقولیاگر.دهیدقولسپسوگرفتهنظر

.کنیدعملآنبهکنیدسعیاید،داده
مکالآهنگولحنمراقبکنید،میانتقاددیگرانازوقتی-

.کنیدناستفادهگزندهوتندلحنازکنیدسعی.باشیدخود



ارتباط مثبت 

ادیزیتاثیرشماروابطاستحکامدرتواندمیمثبتارتباط
راهاتضادوهابرخوردازناشیهایاسترسباشد،داشته
شویدمیمواجهمشکلیباکههنگامیودهدکاهش

.کنیداستفادهاجتماعنیرویازتوانیدمی
هایدرخواستبرابردرخوشرویباومودبانه«نه»یک

خودزندگیدرکندمیکمکشمابهاطرافیانحدازبیش
جلوگیریخودظرفیتازبیشکارازوکنیدایجادتعادل
.کنید

وتسخافرادباکندمیکمکشمابهمثبتارتباطهمچنین
یممالرابطهخودهمکارانوخانوادهدوستان،بیندربدرفتار

.دهیدکاهشراتنشودرگیریوباشیدداشتهتری



چگوهن ارتباط مثبت ربقرار کنیم

رااشمکهشویدمیروبروشخصینامناسبیابدرفتارباکهوقتی

آنچهکنیدسعیبزنیدبرچسباوبهاینکهجایبهاستکردهناراحت

.کنیدتوصیفاستکردهناراحتراشما
:زیرمثالمانند

:موقعیت
رایبوکندمیتاخیردقیقهبیسترسدمیدیرمعموالًکهشمادوست
یگردایبرنامهازشماوکندمیدیربودیدگذاشتهقرارهمباکهناهاری

.افتیدمیعقب
دیرهمیشههستیبدقولیآدمخیلیتو»:شماطرفازنامناسببرخورد

«.کنیمی
«.استدقیقه11:50اکنونامابود11:30ماقرار»:مثبتارتباط



چگوهن ارتباط مثبت ربقرار کنیم

ه اینکه برای توصیف تاثیر رفتار آنها هم باید به همین روش عمل کنید ن

لکه فقط اغراق کنید، درباره آنها قضاوت کنید یا به آنها برچسب بزنید ب

:آنرا توصیف کنید

«گند زدی به این ناهار» : رفتار نامناسب

اعت حاال من وقت کمتری برای با هم بودن دارم و باید س» : ارتباط مثبت

«بعد از ظهر برگردم سر کارم1



چگوهن ارتباط مثبت ربقرار کنیم

چونددهیقرارمخاطبشمایاتوبارااواینکهتابفرستیدخودازپیامی

حملهموردرااوخواهیدمیگوییکهکنیدمیالقارااحساسایناودر

وضعیتدرشمامخاطببرخوردیچنینبادهیدقراربازخواستیا

یاماشاحساسبرتمرکزکنیدشروع«من»بااگر.گیردمیقراردفاعی

طریقاینبههمچنین.بودخواهداستداشتهشمابراورفتارکهتاثیری

رایکسبخواهیداینکهتادهیدمینشانخودواکنشبرراخودکنترل

:مثالعنوانبه.کنیدسرزنش

«!کنیتمومشبایدتو»:«تو»واژهپیام

«.کنیتمومشکاروایندممیترجیحمن»:«من»واژهپیام



چگوهن ارتباط مثبت ربقرار کنیم

خوددرجایکراهااینهمهکهدیدخواهیدارزشمندیفرمولاینجادر

.دارد

.«کنممی(شمااحساس)احساسمن،(اورفتار)توکهوقتی»

آنهاارهدرباینکهجایبهکنیدمیاستفادهگرایانهواقععباراتازوقتی

مردمبرایفرمولاینکمکبهبزنید،برچسبآنهابهیاکنیدقضاوت

عنوانبه.استبودهچهآنهارفتارتاثیربفهمندکهایدکردهفراهمراهی

:مثال

«داریدعوامنباکنممیاحساس،زنیمیدادکهوقتی»



چگوهن ارتباط مثبت ربقرار کنیم

تاررفنتیجهکردناضافهباکهداردوجودهمترپیشرفتهفرمولیک
قایقحبرکهکنممیتاکیددوبارهو)آیدمیبدستباالفرمولبهآنها

:بودخواهدزیرشکلبهفرمولو(کنیدتاکیدموجود
اساحس)احساسمنو،(اورفتارنتیجه)آنگاه،(اورفتار)توکهوقتی»

.«کنممی(شما
:مثالهماینو
لکسجوریبدوبمونم،تنهااینجابایدمن،کنیمیدیرکهوقتی»

.«شدم
باراعتکردم،قدغنمنکهبدهانجامروکاریگیمیبچهبهتووقتی»

جلویکهکنممیاحساسمنوای،بردهسوالزیرپدرعنوانبهمرا
.«امشدهخرابفرزندم



کات مهم  ن

برای!دهیدنشانراخودنفسبهاعتمادتاکنیداستفادهبدنزباناز
هببیایستید،صافوشویدبلندخودجایازتوانیدمیمنظوراین

.بگوییدسخنآرامشباوکنید،نگاهمقابلطرفچشمان
بگوییدسخندوستانهامامحکمصدایتنبا.
ت،چیسهارفتاراینازمقابلطرفمنظوردانیدمیکهنکنیدوانمود

.دیدیدآنهادرمنفیایانگیزهاگرخصوصبه
رااونظرکهنکنیدفراموشهستیدبحثیاصحبتحالدرکهوقتی

ایندرهمرااونظرکهاستمهمبسیاردهیدگوشاوبهوبپرسیدهم
.بدانیدزمینه

کنیدپیداراهیکنیدسعی.بیندیشیدبرد-بردموقعیتبهکنیدسعی
.کندبرآوردهراشمادویهرنیازهاییاهاخواستهکه



دیگرانربنفوذربمورثعوامل

تباطارجریانازبخشیدیگرانبرتاثیرگذاری

براطارتبجریاندرونفرایندهایبنابراین،.است

کهواملیع.گذارندمیتاثیرنیزتاثیرگذاریمیزان

:ازارتندعبهستندموثردیگرانبرتاثیرگذاریدر



دادنگوشمهارت

کنندمیساساحدهد،میگوشحرفهایشانبهکسیکهببینندوقتیمردم

استمهمراندیگبرایاحساسشانوتفکرطرزدارند،وجودوهستندکسی

سئولیتمارتباطجریاندرآنهادرامراین.هستندمهمیافرادخودشانیا

:ازعبارتنددادنگوشهایویژگی.کندمیایجاد

.کندمیحلرادوجانبهمشکالتدادنگوش-

.شودمیافرادمیانهمکاریبهمنجردادنگوش-

.کندمیکمکشماگیریتصمیمبهدادنگوش-

.دهدمیبیشتریخاطراطمینانشمابهدادنگوش-

.دهدمیکاهشرافردیبینتضادهایدادنگوش-



مهارت های گوش دادن

جسمانیتحرک-بودندرگیرحالت:توجههایمهارت

مزاحمغیرمحیط-چشمیتماس-مناسب

السو-کوتاههایتشویق-هادربازکن:پیگیریهایمهارت

آمیزتوجهسکوت-کمهای

سانعکا-احساساتانعکاس-توضیح:انعکاسیهایمهارت

صیتلخیانعکاس-(محتوابهاحساساتزدنپیوند)معانی



صحیحدادنگوشروش

.دهیدپاسخاوصحبتاصلیموضوعبراساسمخاطبتانبه-

.کنیدكدراستپنهانمخاطبتانسخناندرکهرااحساساتی-

کنیدیمدركگویدمیکهراآنچهدهیدنشانمخاطبتانبه-

.کنیدمیقبولو

.کنیدسکوت-

.باشیدصبور-

.کنیدارتباطچشمیارتباط-

.ببریدسوالزیرراخودهایداوریپیش-



همدلی

دریچیزچهبفهمیمکهاینازاطالعیعنیهمدلی

مااگرودارنداحساسیچهگذرد،میدیگراندرون

كدریعنیهمدلی.کردیممیچهبودیمآنهاجای

:همدلیبرای.دیگران

.ببینیدراهمیشگیهایکلیشهازفراتر-

.کنیددركرادیگرانروش-

.بدهیداهمیتدیگرانوخودهایتفاوتبه-



بدنزبان

بهرایهاینکتهارتباطبرقراریهنگامگرفتنقرارطرز

ویتوانایسطحروحیه،یاخووخلق.فهماندمیدیگران

ازدیگرایلمسازبسیاریوتفکرسبکشخصی،هایاندیشه

.شوندمیابرازبدنزبانطریق

پاهاتنانداخنیمرخ،ازنشستنیامخاطبروبروینشستن

اختناندباالنشستن،هنگامپاهاکردنجفتیاهمروی

ازبیافشردههمبهلبهایآنها،کشیدندرهمیاابروها

بدنزبانزاهایینشانههمگی...وارتباطهنگامآنهاگذاشتن

.هستند



چشمیتماس

حفظلکهبنیستاوبهشدنخیرهمعنایبهچشمیتماس

هندهدنشانچشمیتماس.استمخاطبباچشمیتماس

.کنیدمیفردبهکهاستتوجهی

درونیایتصویرهبهیاکنند،میفکرکههنگامیافراد

ماست.دارندبرمیدیگرانازچشمنگرند،میخویش

.رساندمیراخودپذیرشسطحونفسبهاعتمادچشمی،



صوتطنین

ولندیبتندی،وسرعتصدا،زیروبمیصدا،نوسانبیان،لحن

ستندههاییعاملشخصیهایویژگیصدا،یدرجهیاکوتاهی

صدایهبگاهی.گذارندمیتاثیرافرادصوتیسبکبرکه

.دهیدگوشخودتانکردنصحبت

کردنحبتصبهرغبتیاتلفظکوتاهی،وبلندیگویی،شمرده

میمشخصرافردعاطفیهایویژگیوگویندهخلقسطح

.سازند



طبعیشوخازاستفاده

دهیدگسترشراخودطبعیشوخ

تعریفیفهلطخوبتوانیدنمیاگر)کنیداجتنابلطفهکردنتعریفاز

(کنید

کنیدگوییبدیهه

کنیدتعرییفکوتاهداستان

بپوشیدشادلباس

بخندیدهایتانشوخیبهخودتان

پاریدبسخاطربهودادهتشخیصراهستنددارخندهکههاییموقعیت



اجتماعیشناسیرواندیدگاهازنفوذ

رأیاستقالل

نگرشدرمشابهت

ظاهریهایویژگی

برخوردهنگاممثبتعواطفابراز

مهارتوتخصص



قضاوت رد روابط 

لمقابطرفازفردهرکهاستاستنباطیوبرداشتمعنایبهقضاوت

هکصورتیدرقضاوت.آوردمیعملبهفردیبینروابطجریاندرخود

هبتواندمیباشددیگرانازموثرودقیقشناختیاواقعیتبرپایه

پایهبرقضاوتاگرولی.کندکمکارتباطیموقعیتازمامناسبادراک

یدلخورکینه،حسد،مانندنامطلوبومنفیاغلب)عواطفوهیجانات

مهلطماارتباطبهباشدغیرمنطقیباورهایوشناختیخطاییاو(...و

.سازدمیوارد



فنون قضاوت ردباره دیگران

ذهنیگزینش:(Selective Perception)

ایشانبرکهکنندمیمعطوفموضوعاتیبهبیشترراخودتوجه،گزینشطریقازافراد
آنهادرناراحتیبروزباعثکهموضوعاتیازوکندمیایجادارامشیاواستراحت

میمشکالتیحلبهمدیران،سایمونتحقیقاتاساسبر.جویندمیدوری،شودمی
.دارندتخصصآندرکهپردازند

(ذهنیسازمان)منطقینظم:
همسوییباواقعیتراکهمحرکهاییماادراکدرسازماندهی.درادراکنظماعمالیعنی

.میکنیمندارندحذف

سازیکلیشه:(Stereotyping)
:تاسمرحلهسهدارایسازیکلیشه،خاصصفاتمبنایبراشخاصبندیطبقهیعنی

نژادحسببر)کردخواهیمبندیدستهآنحسببراشخاصکهراهاییطبقهابتدادر
قهطبازیکهرهایویژگیوهاصفتسپس.کنیممیتعیین(...وجنسیت،منطقه،

نینچنهایتدروکنیممیمرتبطآنهابه(..واخالقی،کالمی،جسمیتوانایی)راها
فاتصهمان،اندگرفتهقرارخاصهایطبقهدرکهافرادیتمامکهکنیممیاستنباط

.دارندراهانشانهو



قضاوت ردباره دیگرانروش اهی 

ایاثرهاله:(Hallo Effect)

فردویژگیهایازسایرماراارزیابیتنهاییبهویژگییکدهیممیاجازههنگامیکه

.قراردهدالشعاعتحت

فرافکنی:(Projection)

میتالشفرداینجادر.ببینیمدیگراندرراخودمانماکهپیونددمیوقوعبهزمانی

تاکندمیسعیاوواقعدر.دهدنسبتدیگرانبهراخودهایویژگیتاکند

.ببیندخودهمانندرادیگران



انواع الگواهی ارتباطی

انواع الگوهاي ارتباطي

از حيث ارايه بازخورد-1
ارتباطات يك طرفه-1

ارتباطات دو طرفه-2

از حيث مسيري كه پيام طي مي كند-2
ارتباطات عمودي-1

ارتباطات افقي-2

ارتباطات مورب-3

از حيث انتقال اطالعات1-3

(در ارتباطات رسمي)

از حيث انتقال اطالعات2-3

(در ارتباطات غير رسمي)

ارتباطات متمركز -1

Yارتباطات -2

ارتباطات زنجيره اي -3

ارتباطات ستاره اي-4

ارتباطات دايره اي-5

ارتبا طات همه جانبه -6

شبكه رسمي-1از حيث رسمي و غير رسمي-3

شبكه غير رسمي -2

كزالگوي ارتباطي متمر

ي الگوي ارتباط

غيرمتمركز
ارتباطات رشته اي-1
ارتباطت انشعابي-2
ارتباطات خوشه اي-3
اتباطات تصادفي-4



شخصیتی
وژیگی اهی 

تاسرفتارهاییواحساساتتفکرات،ها،ویژگیالگویشخصیت

بتثاموقعیتوزماندروسازدمیمتمایزدیگرانازرافردیککه

ابفردسازشکنندهتعیینکهاستعاملیمهمترینوماندمی

.باشدمیمحیطش

کهمبگیرینتیجهتوانیممیماکارمحیطدررفتاربرتمرکزبا

ها،هانگیزما.استمرتبطاوشخصیتباشدیداًنفریکعملکرد

رداینهاهمهترکیب.داریممتفاوتیباورهایوهاارزشانتظارات،

وسطتتواندمیکهسطحینهایتاًوفردیعملکردصورتبهرفتار

.دهدمینتیجهشود،ارزیابیدیگران



تحليل تعاملی
TA

،تحریکسببکهداردوجودمنبعسهانسانشخصیتدرفرویداعتقادبه

-id-ego)نهادوفرامنمن،راآنهاوی.گرددمیفردکنترلوآگاهی

superego)نامدمی.

هآمدبوجودزمانطیدرکهرفتاریالگوهایازاستایمجموعهفردشخصیت

اریرفتالگوهایاین.کنندمیثبتاونامبهراآنمردمکهاستچیزیواست

کودکوبالغوالد،:منحالتسهازوکنندمیبروزمختلفدرجاتدر

.گیرندمیسرچشمه

.دارندنام“منحاالت”کنیممیصحبتآنهاباماکهذهندرونافراد



حاالت من شخصیت

والد

بالغ

کودک

شخصیت

والد منتقد
Critical Parent

والد پرورش دهنده
Nurturing Parent

کودک شاد
Happy Child

کودک مخرب
Destructive Child

  Adultبالغ



حاالت من

لکهب،ندارندافرادزمانیسنبهربطیکوچکترینمنحاالت
.باشدمینظرموردآنانروانشناختیسنصرفاً

التحااینمستقیممشاهدهامکاناگرچهبرناریکاعتقادبه
دامککهگرفتنتیجهرفتارمشاهدهبامیتوانندارداماوجود

.استفعالخاصلحظهدرآنمنحاالت

بالغمنحالت

هاازآنبطورسادهمیشودکهراباعثاعمالیبالغمنحالت
ازخالیوعقالییمعقوالنه،،منطقیاعمالبعنوان

یلتحلبالغمنرفتارمشخصهوجه.شودمییاداحساسات
.استعقالییگیریتصمیمومشکل



حالت من والد
ردمردمکهاست(پیامهایی)شدنشرطینتیجهوالدمنحاالت

خواهرانوبرادرانخویش،والدینازکودکیروزگار
مقتدراشخاصدیگروروحانیون،مدرسهبزرگترمعلمین

هایکاست”همانندتوانمیراپیامهااین.اندکردهدریافت
چنینپیامهااین.دانستمردممغزدر“کوچکیشدهظبط

دبای–استخوب-استبد-استغلط-استصحیح:هستند
کهماستکنندهارزیابیجزوماوالدمنروایناز...-نباید-

عیواقارزشنهالبته.شودمیارزشیباربارفتارهاییموجب
.شدهکسبارزشبلکه

:داردوجودوالدمنحالتنوعدو

میاهمیتآنهابهوکندمیدرکرامردم:دهندهپرورشوالد
.دهد

ندرای.کندمیحملهافرادشخصیتورفتاربه:منتقدوالد
.میشوندکنندهقضاوتوارزیابسختمردمحالت



حالت من كودك
ملالععکسهنگامکهشودمیمربوطرفتارهاییبهکودکمنحالت

هاینگرشوهاانگیزهدارایفرداینجادر.گیردمیصورتعاطفی
.استشدهآموختهکودکیتجربیاتازکهاستاوطبیعی

:داردوجودکودکمنحالتدو
میعملخودخوشحالکودکناحیهازکهآنهایی:خوشحالکودک

مخلرفتارشاناماآنهاست،خواستازناشیاعمالشانکنند،
.نیستمحیطمخربیادیگران

خودعملخوشحالکودکازناحیهکهآنهایی:مخربکودک
مخلرفتارشاناماآنهاست،خواستازناشیمیکنند،اعمالشان

یاشورشیتواندمیمخربکودک.استمحیطمخربیادیگران
.باشدتسلیم

استمخربونهخوشحالخودنهخودیرفتاربهشودکهیادآورمی
یاکودکاستخوشحالکودکازناحیهشخصرفتارآیااینکه.

.داردبستگیدیگرانبازخوردیاتعاملبهمخرب



شخصیت سالم

منحالتسهاینبراساسمختلفزمانهایدرمردمهمه

بهکهاستشخصیتیدارایسالمانسان.کنندرفتارمی

بالغدهنده،پرورشوالدبویژهحالتهرسهبینواگنرگفته

.کندمیبرقرارموازنهشادوکودک



لكشم سازمان با وضعیت من فرد

مندوحالتیایکنفوذتحتافرادکهاینستدرسازمانهامامشکل

ردبالغمنحالتکهاستناگواروقتیمسئله.گیرندمیقرار

ایمنتقدوالدسلطهزیرفردشخصیتونیستاجراییموضع

.باشدمخربکودک

ییعقالگشاییمشکلدرگیرراخودکودکنفوذزیرمردمخصوصاً

باکهاندآموختهزندگیشاناولیهسالهایدرآنها.کنندنمی

خواهندمیآنچهبهبودناحساساتیوانداختنفریادوجیغ

.برسند



لكشم سازمان با وضعیت من فرد

نندکنمیعقالییگشاییمشکلدرگیرراخودوالدنفوذزیرافراد

.کدامناحقواستکدامحقکهدانندمیپیشاززیرا

انهابادنکرکارزیراپردردسرندهستندبالغزیرنفوذکهآنهاییحتی

عملدیگرانمانند.کارندبهمعتاداغلبآنها.استکنندهخسته

ریحوتفایندنمیبیرونرسمیوخشکازحالتهرگز.کنندنمی

.کنندنمی

میکمکشخصسالمتیبهمنحالتهرسهمیانموازنهروازاین

.کند



وضعیت زندگی

مهمافرادبرايونيزخودارزشدربارهمردمرشددرفرايند
هریستوماس.دارنداياوليهخودمفروضاتدرمحيط
وضعيتراديگرشخصوخوددربارهمفروضاتتركيب
بامنحاالتاززندگيوضعيتهاي.نامدميزندگي

.دوامترند
ذيلبشرحOKAYNESSنظرخوبينقطهازمفروضاتاين

:شوندميتبيين
نیستیخوبتو–نیستمخوبمن
خوبیتو–نیستمخوبمن
نیستیخوبتو–خوبممن
خوبیتو–خوبممن



(توخوب نيستی-من خوب نيستم)دارندگان وضعیت زندگی

زندگیکلگروهایندرنظر.دارندبدیاحساسخودمورددر
ندهستزندگیحالتایندارایکهمردمی.باراستمصیبت
زنیخودازندارندواطمیناندیگرانبهشوند،میتسلیم

.اندکردهاعتمادسلب

(توخوبی-نيستمخوبمن)زندگیوضعیتدارندگان

التحدارایخوبیدغالباًشمانیستمخوبمنوضعیتدارندگان
کهاینستاحساسشان.باشندمیشوندهتسلیمکودکمن

دیگرانمشکالتمعموالًوهستندآنهاازتواناتردیگران
.درومیکالهسرشانهمیشهمعتقدند.کمتراستازخودآنها



(توخوب نيستی–من خوبم )دارندگان وضعیت زندگی 

والدمندارایغالباًنیستیدخوبشما-خوبممنوضعیتدارندگان

ءنیتسودیگرانبهنسبتدودلیلبهالاقلافراداین.هستندمنتقد

یموآورندمیشماربهانتقادمنابعجملهازرادیگراننهاآاوالً:دارند

صرحوحدبیانتقادموردنباشندنقصوعیببیکامالًاگرپندارند

.گرفتخواهندقرارمردم

بدستبیشتریاقتدارجداشوندواستقاللازصاحبانخواهدمیثانیاًدلشان

اینردنانآگذشتهکوششندارندویاکاراطمینانیاازنحوهامابیاورند،

مینتوجهیکسیبهمعموالًاو.استبودههمراهتلختجاربباخصوص

.کند



(توخوبی–من خوبم )دارندگان وضعیت زندگی 

محسوبسالمزندگیضعیتوخوبیتوخوبممنحالت

دخوبههستنداحساسایندارایکهکسانی.استشده

داعتماواطمینانخودمحیطودیگرانبهودارنداعتماد

ککودوبالغ،دهندهپرورشوالدمنناحیهازرفتارشان.

ایمخربکودکسویازکمتروشودمیناشیخوشحال

.گیرندمیتاثیرمنتقدوالد



کانون کنترل

واملعازتفسیریچهافرادکهاینیعنیکنترلکانون

وهاشکستمانندخودرویدادهایآورندهبوجود

دوجوکنترلکانوننوعدوافراددر.دارندهاموفقیت

.اشدبداشتهرابطهآنهاروانیفشارباتواندمیکهدارد



ردونیکنترلکانون 

به.داندمیخودبهمربوطرارویدادهاعللفردکنترل،کانونایندر

ستااینوقایعبروزعلتدربارهاوتغییریاواحساسدیگر،عبارت

.شودمیآنهاپیدایشسبباوخودهایکوششوهاتواناییکه

ایهشکستیاهاموفقیتدررادیگرانوخارجیعواملاوبالعکس،

است،درونیشانکنترلکانونکهافرادی.داندنمیموثرخود

راخودکهجهتآنازموفقیتهاعدموشکستهامقابلدراحتماالً

میقرارروانیفشارتحتوشوندمیناراحتدانندمیمسئول

محیطیعواملبههادرونیکهدهدمینشانتحقیقات.گیرند

مینشانشدیدتریهایواکنشها،بیرونیمقایسهبانامطلوب

.دهند



داندمیبیرونیراوقایععلتفردکنترل،کانوننوعایندر

اودستازافتدمیاتفاقاشزندگیدرآنچهاستمعتقدو

افراددلیل،همینبه.نداردکنترلآنهابرواستخارج

حتراوقایعباوهستندبرخورداربیشتریآرامشازبیرون

وشوندنمیناراحتزودیبهافراداین.شوندمیروبروتر

العملعکسسرعتبهسازمانفشارآورعواملبهنسبت

.دهندنمینشان

ردونیکنترلکانون 



ابانتخخواهانهاانسانماکهاستاینانتخابنظریهمبنای

رایبتالشبنابراین.هستیمخودزندگیدراختیاروآزادانه

باعثرادافبرایتفکرورفتارنحوهتعیینودیگرانبرتسلط

دچارآنهانفساعتمادبهونفسعزتیکسوازتاشودمی

درروانشناختیمقاومتنوعیدیگر،سویازوشودخدشه

.شودایجادرفتاردرآزادیکسببرایدیگران



اعمالروىبرتوانیممیفقطماانتخابنظریهبراساس

نندهککنترلکارهاىانجامازوباشیمداشتهکنترلخودمان

.شویممینهىدیگرانبر

نهاتهست،مانمیلمطابقکهکارىانجامبراىتوانیممیما

اداروراکسىنبایدهرگزوبدانیمآنانجامبهملزمراخودمان

.بنماییمرفتار،اینپذیرشبه



دنیای کیفی و روابط نیب فردی

برایاراهمیتبیشترینکهاستاطالعاتیحاویکیفیدنیای
.داردما

دیگرانازبیشماکهاستهاییآدم:شاملکیفیدنیای
چیزهایازبیشکهچیزهاییهستیم؛آنهابابودنخواهان

هاینظاموباورهاوهستیمآنهاکردنتجربهخواهاندیگر
.هستندحاکممارفتاراعظمبخشبرکهعقیدتی
.دارندنجاییادارندجایماکیفیدنیایدرمسایلیابنابراین

بادارندجایماکیفیدنیایدرکهمسایلیبامارفتارنوع
.استمتفاوتماکیفیدنیایازخارجچمسایل



خطااهی شناختی

پایهبرکهدشومیگفتهرفکااازستهدآنبهشناختییخطاها

تفکردریسوگیربهمنجروگرفتهکلـشتـسدرنافرضیاتی

قعیتواازرادرـکهفستاایبهگونهیسوگیرینا.شوندمی

تفاهماتیءسووزبربهمنجروساختهدورجهانییناندگیز

ایبهگونهدشومیدیفربینودیفریاـهرفتاردرریاـبس

.یدآیـمراـگرفتیـنرواتختالالاطهوربهدفرهگاکه



خطااهی شناختی رایج

خوانیذهن-1
گوییپیش-2
سازیفاجعه-3
زدنبرچسب-4
مثبتهایجنبهگرفتنکمدست-5
منفیفیلتر-6
افراطیتعمیم-7
(هیچیاهمه)قطبیدوتفکر-8
احساسیاستدالل-9

قضاوتیبرخورد-10



عوامل موفقیت شغلی

ارکبهودیگرانمسئولیتدادنانجامبرایتوانایی:تسلط-
آنهاگرفتن

اشتیاقوحرارتداشتنواسترستحملظرفیت،:زیادانرژی-
وگیریتصمیمها،قضاوتدرخودبهاطمینان:نفسبهاعتماد-

نظراتوهاایده
خویشسرنوشتبرکنترلداشتن:کنترلکانون-
آنهانداشتکنترلتحتومطمئنمثبت،هیجاناتداشتن:ثبات-
اخالقوراستگوییشرافت،داشتن:درستی-
اندیشیدنمؤثرودرستبرایشناختیتوانایی:هوش-
مختلفموقعیتهایباانطباقبرایتوانایی:پذیریانعطاف-
ادافربارفتاربیناختالفدرک:دیگرانبهنسبتحساسیت-

گروهها



عوامل موفقیت شغلی

شدنقایلاهمیت:سازمانیوفردیهایارزشبهگرایش-
رفتارکلیهایمدلوگروهیکرداریهنجاریبرای
حسطدرراخوداعمالورفتارمسئولیت:پذیریمسئولیت-

سرنوشتدرخودنقشپذیرشوگرفتنعهدهبهجامعه
جامعه

ودیگرانانتقاداتوارزیابیبهدادناهمیت:خوداصالحی-
فردیمعایبرفعبرایتالش
نپنداشتندیگرانازبرترراخود:فروتنی-



تضاد و تعارض رد سازمان

عمالواحدییاشخصآناساسبرکهاستفرایندیتعارض

لهحاصنتیجه.شوددیگراناهدافتحققمانعتاکندمیتالش

یابودهخوداهدافحصولدردیگریواحدیافردناکامیآناز

.شودمیخودمنافعپیشبردباعثاینکه

ریتمدیوشدمیتلقیویرانگرنیروییکتعارضگذشتهدر

.بردمیبینازراآنخودمنفیواکنشهایبابایدسازمان

امدپیتعارضکهدادنشانرفتاریعلومدرجدیدپیشرفتهای

ردکهمختلفیافرادکهچرااستسازمانیهربدیهیومنطقی

ویژگیهایدارایهرکدامهستند،فعالیتبهمشغولسازمانها

راضتعاربروزکههستندخاصیفرهنگیواجتماعیشخصیتی،

.استکردهناپذیراجتنابسازمانهادر

هممثلمردمهمهاگر”
کسیدیگرکنندفکر

.اندیشیدنخواهد
وتعارضازکهکسانی

نمی آیدخوششانتضاد
“.کنندمدیریتنباید



ارتبـاطدهپدیاینبامدیریتواکنشچگونگیبهسازمانبرتعارضتاثیرنحوه:اونزرابرت
.دارد

آنحلبرایغیرموثرروشهایازیاونیستتعارضحلودرمانفکربهمدیر:منفیواکنش-1
کهآیدمیوجودبهتهدیدوکشمکشارعاب،ویژگیهایباایبیمارگونهفرهنگکند؛میاستفاده
.استسازماندرباختوبردجوحاکمیتآنمهممشخصه

ازادهاستففکربهیعنیاستاثربخشومثبتتعارضمقابلدرمدیرواکنش:مثبتواکنش-2
نوبهبهکهگرددمیحکمفرماسازمانبرمساعیتشریکفرهنگ،استتعارضحلبرایموثرروشهای

.کندمیتقویتراسازمانیسالمتخود

تعارض
واکنش 
منفي

فرهنگ
رقابت و تهديد

مخرب شدن
تعارض

کاهش سالمت 
سازماني

واکنش 
مثبت

فرهنگ 
مساعيتشريک

شدنسازنده
تعارض

سالمتافزايش
سازماني

تضاد و تعارض رد سازمان



تعارضاهی هدیدگا

راچجستدوریتعارضازبایدکهدارداعتقاددیدگاهنخستین
اینبهداشت،خواهدسازماندروندرزیانباریکارکردهایکه

.می گویند(یگانگیتئوری)تعارضسنتینظریهدیدگاه

امریراتعارضکهاستانسانیروابطنظریهدیدگاه،دومین
مسلمیوحتمیپیامدهایسازمانیهردرومی داندطبیعی
ایبررامثبتینیرویبالقوهطوربهونداردضرریداشت،خواهد
.می کندایجادسازمانعملکردبهکمک

هکاستاینبرمبنیاخیر،دیدگاهمهمترینونظریهسومین
ند،کایجادسازماندرمثبتنیروییکمی تواندتنهانهتعارض

بهسازمانیفعالیت هایبرایبدیهیضرورتیکهمچنینبلکه
.دمی گوینتعارضتعاملنظریهنگرش،اینبهکهمی آیدشمار



موقعیت اهی مختلف رد ارث تعارضزا                عوامل تعارض 

تعارضفردیعوامل
شخصیت
شخصیاخالق
شناختوادراکدرتفاوت

تعارضسازمانیعوامل
عملیاتیهدف هایدرناسازگاری
وظایفحیطهدرابهام
مختلفوظایفوابستگی
مشترکومحدودمنابع
جبرانوارزشیابیساختار

کارکنانخدمت
ساختاریعوامل
سازمانیارتباطاتضعف

ایناستبازنده-بازندهموقعیت:1موقعیت

درگیرطرفدوکهدهدمیرخهنگامیموقعیت

.کننددوریتعارضاز

.استبرنده-بازندهموقعیت:2موقعیت

شکستبازالفشخصآندرکهموقعیتی

.خوردمی

.استبرنده-برندهموقعیت:4موقعیت

ازکهکننداحساسطرفهردوکهموقعیتی

هروبرخوردارندقبلبهنسبتبهتریوضعیت

.هستندبرندهکهکنندمیاحساسدو



انواع تعارض
کهاستهنگامیآنودهدمیرخفرددرونازکهاستتعارضی:فردیدرونتعارض

.نباشدمتناسبآنهامطلوبعقایدوهاارزشباافرادانتظارموردنقش
وجودبهمختلفموضوعاتسربربیشتریافرددوبینکهتعارضی:افرادبینتعارض

.آیدمی
یاهاانجمنواحدها،ها،گروهافرادبینکهاستتعارضی:گروهیدرونتعارض

.دهدمیرویهااتحادیه
تواندمیتعارضاین.استمشکلمدیرانبرایتعارضاینهدایت:گروهیبینتعارض

.باشدعمودیوافقیمسیردودر
هاگروهواشخاصمیانتعارض
هاسازمانبینتعارض



مضرات و معايب تعارض



تكنیك اهی حل تعارض رد سازمان

شپیدرمختلفیهایاستراتژیوهاروشتعارض،بامقابلهدرمدیران
:زیرندقراربهآنهامهمترینازبرخی.گیرندمی

فرایند«تعارضمدیریت»
نبیتعارضمناسبتشخیص

استفادهوهاگروهوافراد
کردنبرطرففنونازمناسب

راستایدرآنتحریکیا
.استسازماناثربخشی



عوامل مورث رب خدهش دار شدن شخصیت رد روابط

کاری -1 خطایاخراب

اتفاقارکمحلوزندگیدراستممکنکهاتفاقاتیبدترینازیکی

منظوروقصدباخرابکاریاینکنیدفرض.استخرابکاریبیفتد،

هشناختخرابکاریکعنوانبهخطاکارومقصرفرداما،.نباشد

.استفردکفایتعدموناتوانینشانهاوخرابکاریوشدخواهد

رفهحشخصیتبرحالهربهچندمین،یاباشداواشتباهاولینچه

کهشدخواهداینبهمنجرو.گذاشتخواهدمنفیتاثیراوی

ومهمکارهایوباشندنداشتهخوبیاحساساومورددردیگران

.نسپارنداوبهراحساس



ایعجلهکار-2

خطایافزایشوکارانجامدرموفقیتعدمدالیلازیکی

رانوقتتاوبسنجیدراکارزمانلذا.استوقتکمبودکاری،

کافیقتوکارانجامبرایکهبینیدمیاگروکنیدتنظیمبهتر

.نپذیریدراجدیدی،کارندارید

وقتودکمبدلیلبهکاریانجامشمااینکهازدیگرانشکایت

جلهعباراکاریکهاستآنازبهترمراتببهدهیدنمیانجام

.دهیدانجاماشتباهو



صحیحقضاوت-3
ان

هداشتبهتریهایانتخابکهشودمیباعثمختلفهایتجربه

.ویمشمیاشتباهمرتکبنادرستقضاوتخاطربهماهمه.باشید

خطانایمرتکبسایرینازبیشتربعضیکهاستاینمهمنکته

درستیقضاوتآنهامورددرنداردوجوددلیلیلذا.شوندمی

قضاوتآنهاکارمورددرداریمحقفقطماضمنا.باشیمنداشته

همهگربیانکسهررفتارباشیدداشتهخاطربه،آنهاخودنهکنیم

بهخودکاریمحیطدرپس.نیستاوشخصیتیخصوصیات

.بنگریداحترامدیدهبهدیگرانوهمکاران



انقصاطالعات-4

اطالعاتفردکهآیدمیپیشوقتیاشتباهاتاوقاتاکثر

اما.ندارددهدمیانجامکهکاریمورددردقیقیوکامل

یستنشماکاریشخصیتپایانمعنایبهاشتباهاتیچنین

باو.ریدببباالرااطالعاتتانبایدکهاستایننشانگر.بلکه

.شویدمسلطخودکاربرخودفنیدانشومهارتافزایش



ااقتندانپذریی-5

کهاستاینبیانگرکهاستشجاعانهرفتاریکانتقادپذیرش

پذیرش.پذیریدمیراخودکارهایورفتارمسئولیتشما

ستدازیاخویشتننقصانپذیرشمعنایبهدیگرانانتقاد

انخودتبهبینیواقعباپس.نیستفردیهایارزشرفتن

.برآئیدخوداصالحدرصددوبنگرید



بودنظرفیتکم-6

یشوخباچنانچهوبپذیریدراتانهمکارانمزاحوهاشوخی

نشانواکنشسازیجووسازیشخصیبانیستیدموافق

ازهیزپروبودنعبوسمعنایبهقاطعانهرفتارداشتن.ندهید

.نیستشوخی



نبودنرازدار-7

.دنکنیاستفادهشخصیمنفعتعنوانبهدیگراناسراراز

ویدششناختهرازداردواعتمادقابلفردیهمیشهکنیدسعی

.دهیدافزایشراخودمحبوبیتسطحطریقاینازتا



جوییکینه-8

ردفیکدرتواندمیکهاستموهبتیبزرگترینبخشش

اجتنابورزیکینهوجوییانتقاماز.باشدداشتهوجود

زنیبیشتریجسمانیوروانیسالمتسطحازتاکنید

ماشکهباشیدداشتهنظردرراموضوعاین.شویدبرخوردار

کههمانگونهپسشوید،خطاییمرتکباستممکنهم

رفتارهمانگونههمشماببخشند،راشمادیگرانداریدانتظار

.کنید



گروهیمشارکتعدم-9

عدمواجتنابیهایموقعیتدردیگرانازگیریکناره

منفیدیدگاهگروهیوکاریهایفعالیتدرمشارکت

درحضورباپس.کندمیایجاددیگراندرشمابهنسبت

اهدافانجامدرتسهیلازراخودمشارکتیهایموقعیت

.سازیدمندبهرهتان



(بافیمنفی)بدینیب-10

ازودهندمیکاهشراجمعیروحیهبدبین،وبافمنفیافراد

درمنفیاحساسبینند،میرامنفینقاطهموارهکهآنجایی

معی،جهایفعالیتدرکنیدسعیلذا.کنندمیایجاددیگران

بت،مثنگرشایجادباوکنیدحذربدبینیوبافیمنفیاز

.داریدارزانیخوداطرافیانبهراشادمانیوامیدواری


