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ــآ ــلیماای ــاط دی ــود و روش ارتب ــاري خ ــایالت رفت ــارة تم درب
؟برقرارکردنتان با دیگران، بیشتر بدانید

تان فاهـدایابی بـهدستوگرانیدباارتباطي برقراردردیلیماایآ
د؟یکنعملتراثربخش

ودوسـتانردسـتان،یزران،یمـدهمکـاران،چـرادیبداندیلیماایآ
کننـد؟ کنید رفتار میگونه که مشاهده میاینشماةخانوادي اعضا

آیا مایلید بدانید که چرا هر کدام روش خاصی در برقراري ارتبـاط 
؟با دیگران دارند

افـرادي رفتـاروی تیصـشخي هاسبکچگونهدیاموزیبدیلیماایآ
د؟یدهصیتشخراگوناگون

ي هاسـبکیـکهـرکـهمختلـفافـرادبـادیـاموزیبدیلیماایآ
نیتـراثربخشبهچگونه،دارندراخودخاصي رفتاروی تیشخص
د؟یکنبرقرارارتباطممکنشکل

ی ارتبـاطي هـامهارتبهبـودصرفراتان وقتازی بخشدیلیماایآ
د؟یکنخود

.دیباشهمراهماباپسدیهستموافقشدگفتههآنچبااگر
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:تواند راهکارهایی در موارد ذیل ارائه کندمیکتاباین 
م؟یدهافزایشراخودمیتي اعضای اثربخشچگونه
؟تر مدیریت کنیماي اثربخشکارمندان خود را به شیوهچگونه
هرگونــهبــروزازیــا پرداختــههــاتعارضتیریمــدبــهچگونــه

م؟یکني ریشگیپتعارضوکشمکش
م؟یکنجادیازهیانگخودکارمنداندرچگونه
م؟یکنرفتارچگونهبدقلقانیمشتربا
م؟یکنرفتارچگونهبدقلقهمکارانوکارمندانبا
ــه ــچگون ــعۀ مهارتب ــود و توس ــود، ا بهب ــاطی خ ــاي ارتب ه

؟مان را افزایش دهیموريبهره
ک خریـد شناسـایی سـبوخـودفـروشسبکدركابچگونه

م؟خود را افزایش دهیفروشمشتریان،
تـأمیندرسـتی بهودركرامتفـاوت انیمشتري ازهاینچگونه

م؟یکن
هاي ارتباطی و ایجاد روابـط نیازهاي اصلی براي توسعۀ مهارتیکی از پیش

پایدار این است که چگونه تمایالت رفتاري دیگران را شناسـایی کـرده و از 
آمیز استفاده نمائید.ی موفقیتآن براي برقراري ارتباط

وخودتـاني رفتـاري هاسـبکتا کندمیکمکشمابهکتابنیابنابراین، 
.دیکندركترقیعموبهترودادهصیتشخراگرانید

افـراد،ازکیـهـرارتبـاطی ي ازهـایندركبـرهیتکباداردقصدچنینهم
.دکنارائهخشاثربارتباطاتي برقرارراي برای کاملوجامعي راهنما
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1مربی خودتان باشید ـ کاربرگ
هستم؟متعهدخودی ارتباطي هامهارتبهبودي برااندازهچهتا

تـا) 1(ازد،یبسـنجیارتبـاطي هامهارتبهبوددرراخودتعهدزانیمدیبخواهاگر.1
د؟یدهیمتانخودبهي ازیامتچه) 10(

ی منـافعچـهبهد،یدهبهبودراتان انیاطرافباخودروابطوی ارتباطي هامهارتاگر.2
د؟یابییمدست
.......................................................................: شودیمدتانیعاخانهدرکهی منافع

.................................................................................................................................
................................................................: شودیمدتانیعاکارمحلدرکهی منافع

..................................................................................................................................
.................................................................................................................: مواردریسا

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
دسـتی منـافعچـهبـهتـان انیاطرافد،یـدهبهبودراخودی ارتباطي هامهارتاگر.3

ابند؟ییم
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ستمینمتعهدهرگزهستممتعهدي ااندازهتاهستممتعهدکامالً
زیچچیکه هقدرآن
!شودمنمانعتواندینم

10987654321
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ـاسـتبرخورداریی بسزاتیاهمازکهـخودی ارتباطي هامهارتبهبودمنظوربه.4
د؟یکنتالشچقدردیحاضر

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
تـان ارتباطاتی فـیکسـطحشیافـزاوشـمارشدازمانعکهدارندوجودی عواملچه.5

شوند؟یم
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ي گریدمنابعچهبهخودی ارتباطي هامهارتبهبودندیفرادرشدنموفقمنظوربه.6
خـودهـداتتعبـهدیـباکنـدیمي یادآورشمابهمدامکهی کس،یمرب(د؟یدارازین

ي هـادورهه،مشاور،یآموزشي هادورهنارها،یسم،یآموزشي هاکارگاهد،یباشبندیپا
...)ونفسعزتپرورشخشم،تیریمدی آموزش

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
....................................................................................................: یادداشت/ کارمراحل

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................



باچهید

میدارازینآنبهی زندگدرماهمهکهی مهارتنیترمهمـاثربخشارتباطات
م؟یکناستفادهکتابنیاازچگونه
د؟شونیممنتفعکتابنیادرشدهارائهاطالعاتازی کسانچه
م؟یکنبرقراري بهتردوستانهروابطمینتوانی همگهاانسانماچرا
جامعهدرهاتعارضوفیضعارتباطاتازی ناشبارانیزي امدهایپ
دیکنی ابیارزراخودصادقانهودیستیبانهیآمقابل
موفقروابطي برقرارتاگامسه
باشندبرابرروابطهمهکهداشتانتظارتوانینم!
کنم؟یمعملموفقاندازهچهتاخودروابطدرـ) 1(شمارهی ابیخودارز
میدهبهبودراخودی ارتباطي هامهارتی راحتبهمیتوانیمماهمه
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آنبـهی زندگدرماهمهکهی مهارتنیترمهمـاثربخشارتباطات
میدارازین

بـاراخـودروابـطي امالحظـهقابـلطوربـهدیبتواناگر: بپرسمشماازی سؤالدیدهاجازه
رامـونیپافـرادریساوفرزندانهمسر،ن،یوالدان،یمشترردستان،یزیا رانیمدهمکاران،

دادخواهـدخرچـهداد؟خواهدرخشمای زندگدری تحوالتورییتغچهد،یدهبهبودخود
وبهتـرراتـانانیاطرافوخـودرفتـارکنـدکمکشمابهکهباشدداشتهوجودروشیاگر
دییـبگوحال؟دهیدبهبودراخودياحرفهونیانساروابطجهتیندروکردهدركترقیعم

د؟یببندکاربهرانین روشی چکهداردراارزششایآ
زانیـمازازهانـدچـهتـاد،یـدهبهبـودی شـگرفطرزبـهراخـودروابـطدیتوانستیماگر

وخانوادهرکنادرکهی مدتلطودریا شد؟یمکاستهروزشبانهطولدرشماي هااسترس
چـهتـاتـانکارمحـلدربود؟دیخواهگذشتهازشادترچقدردیبریمسربهخوددوستان

شد؟خواهدافزودهشماي تمندیرضااحساسبرزانیم
کـهي افرادي برانهاتنهـی ارتباطي هامهارتبهبودواسطهبههمآنـبهترروابطجادیا

ي ریانکارناپـذطرزبهبلکهاست،ریپذامکاندهندانجامریمسنیادرالزم راتالشلندیما
.دیآیمشماربهافرادي احرفهوی خصوصی زندگدرتیموفقي براگامنتریمهم

آندیـبامههکهاستي ازینموردي هامهارتنتریی مهمارتباطي هامهارتقت،یحقدر
فقـدانتوانندیمنهرگزی سازمانوی نفي هامهارتکهاستذکرانیشا. آورنددستبهرا

درجزبـهمـاالًاحت(کنندجبرانـکارمحلدرچهوخانهدرچهـرای ارتباطي هامهارت
بـاارتبـاطي ربرقـرابـدونتواننـدیمافرادآندرکهي تکرارایی فناریبسمشاغلی برخ
.)کنندییدرآمدزانیریسا

ی خصوصی زندگدرتیموفقي براگامنیترمهميریانکارناپذطرزبهبهترروابطجادیا
.دیآیمشماربهافرادي احرفهو
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ي معـدودفـراداتنهـاهنرهـاریسامانندزینهنرنیادر. استهنریکاثربخشارتباطات
ي هنرمنـدهبـشدنلیتبدخوشبختانه. شوندیمدسترهیچوخبرهقتاًیحقکهدارندوجود

ي رییـادگبا. ردندایلیتحصمدارجیاباالهوشبهي ازینتاسبرخوردارمهارتاین ازکه
درراخـودي هـامهارتبـوددیخواهقادرشکبدونذکرشدهکتابنیادرکهی میمفاه

.دیدهبهبودی توجهقابلطرزبهگرانیدباارتباطي برقرار

.کنندنمیجبرانرای ارتباطي هامهارتفقدانهرگز،یسازمانوی فني هامهارت

همـه«: دیـگویمـیی کـایآمرسـندهینوولسوفیفـ1امرسونوالدورالفکهطورهمان
ارتباطـاتوصخصدراصلنیا» .اندبودهتجربهیبوی ناشخودکاري ابتدادرهنرمندان
شـروعرادخـوکـارییجـایکازدیباماهمهگر،یدانیببه. کندیمصدقزیناثربخش

مطالـبکـهآنازپـسکـهبـدهمشـمابهرادینونیاودترزچههرخواهدیمدلم. میکن
روابـطتیـفیکدری گرفشـومثبتراتییتغشاهدد،یبستکاربهراکتابنیادرشدهارائه
کاربـهرفصـراخـودوقـتازی بخشاگرواقعدر. بوددیخواهبالعکسوگرانیدباخود

طرزهبـــتــان روابطجــهیتندروـی ارتبـاطي هــامهارتد،ییــنمامیمفــاهنیــابسـتن
!دیکردینمهمراتصورشی حتکهقدرآنیافت؛خواهدبهبودیی آسامعجزه

م؟یکناستفادهکتابنیاازچگونه
مطالـبمـامتخواندن،باریکبادیکنتصورکهستینیی هاکتابنوعآنازحاضرکتاب

یـکظرفارکتابکلدیبخواهکهاستالعادهفوقنیاهرچند. کرددیخواهدركراآن
ودیـبازگردمجدداًدیباهیاولمطالعهازپسکهدینکنفراموشاماد،یبرسانانیپابهجلسه

درکـهیی هافصـلژهیوبـهـدیـببندکاربـهدیبودکردهمطالعهراآنچهتمامگامبهگام
بـاراخودطروابدیلیماکهاستي افرادوشمای تیشخصسبکبهمربوطمطالببردارنده

دیابیدروکردهمراجعهکتاببهمجدداًدیتوانیمازینصورتدرچنینهم.دیدهبهبودآنها
1. Ralph Waldo Emerson
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،دیهسـتارضتعـدراوبـاکـهي رفتارسبکفالنبادیتوانیمچگونهـمثالي براـکه
ضـعفوقـوتنقاطیادیینماجادیازهیانگشخصفالندرچگونهیاتعامل داشته باشید

.دیینمارقراربارتباطاوباممکنوهیشنیتراثربخشبهچگونهیا دیکنیی شناساراي و
ورفتـهطلبماصلسراغی معطلبدونودییفزایبخودي رییادگسرعتبردیلیماچنانچه

راریـزمراحـلد،ییـنمااستفادهکتابنیادرشدهارائهاطالعاتازممکننحونیبهتربه
:دیکنبالدن

بـهماًیمسـتقوشدهرددیهستآنمطالعهمشغولاکنونهمکهباچهیدقسمتاز.1
یکلـدركبـهتادیکنمراجعه»ست؟یچشماي رفتارسبک«قسمتدوم،فصل

هبـاطالعاتنیاندهیآي هافصلدر. دییابدستخودي رفتارسبکخصوصدر
ۀوسـتاندۀرابطـرفتـارييهاسبکازیبرخباچرادیابیدرتاکندیمکمکشما
هنـدهآزاردارتباط با برخی دیگـر بـراي شـمادر حالی کهد،یکنیمبرقراري بهتر
زانیـمبـراتـکردخواهدکمکشمابهکهشدهارائهی شنهاداتیپچنینهم. است
جـادیاردوکـردهبرقـرارگـرانیدباي ترمناسبارتباطاتافزوده،خودي وربهره

.دیباشرتاثربخشروابط،
ـدیـاکردهدركقتـاًیحقراسـومفصلدرشدهارائهاطالعاتکهدییابنانیاطم.2

قابلفراداي رفتارهااکثر«: استشدهدرجعنواننیاتحتکهرای مطالبژهیوبه
توانیمچگونهدیابیدرتاکردخواهدکمکشمابهسومفصل» .استی نیبشیپ

کـهاستذکرانیشا. دادصیتشخراي ررفتاسبکچهارDISCبه کمک مدل 
سـومفصـلدرشدهارائهاطالعاتبری مبتني ادیزحدودتاکتابي هافصلهیبق
.باشندیم

کـهي افرادیاخودتاني رفتارسبکبهتادیکنی بررسرا7یا4،5،6ي هافصل.3
.دیببری پد،یدهبهبودآنهاباراخودارتباطاتدیلیما

انیـببـه(دیـببری پي رفتارسبکچهارکاربردبه تادیکنی بررسراهشتمفصل.4
بـامواجهـهنحـوهآل،دهیـاطیمحها،دهندهزهیانگضعف،نقاطقوت،نقاطگر،ید

).میشویمکشمکشوتعارضدچارآنهاباکهرفتاريي هاسبک
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وختـهآموي زیآمتیـموفقطرزبـهراکتـابنیـادرشدهارائهاطالعاتدیلیماایآ.5
زیـنگـرانیدبـهرامطالـبنیـادیـباپس،جواب مثبت استاگرد؟یببندکاربه
زمــانی کــهدهــدشــده در حــوزة یــادگیري نشــان میانجامقــاتیتحق! دیــاموزیب

طرزهبـزیـنخودمـاني رییـادگسطحم،یآموزیمگرانیدبهراخودي هاآموخته
.ابدییمشیافزای توجهقابل

آنمناسبراهکارتان،یهاآموختهتیتثبزینوکتاب میمفاهتربههرچهي رییادگراي ب
!دیدهآموزشزینگرانیدبهدیآموزیمراهرآنچهکهاست

شوند؟یممنتفعکتابنیادرشدهارائهاطالعاتازی کسانچه
صـرفاًوکـردهملعانهیناشمان انیاطرافباموفقروابطحفظوجادیادرمااکثرمتأسفانه

امـرنیـاکـهمیکنیمـبرقـرارارتبـاطگرانیدباخود،گذشتهاتیتجربوزیغرابریمبتن
ا ناامیـدي از یی درماندگحس وشود مواجه میشکستبا ی گاهوبودهبخشجهینتی گاه
.کندرا در ما ایجاد میگرانیدایخود

کمـکماشهبشکبدونکهشدهارائهي سودمنداریبساماساده،اطالعاتکتابنیادر
. دیـدهبهبودتان انیاطرافباراخودروابطهموکردهبرقراري بهترارتباطاتهمتاکندیم

هـاتنکـهسـتینی موقتوی سطحي هاروشنوعآنازروشنیاکهاستآنخوبخبر
فـراداازی کمـتعـدادخصـوصدرتنهـاایـباشـدداشـتهدوامی کوتاهزمانمدتي برا
شـدهارائهیی هاياستراتژومیمفاهکتاب،نیاگوناگوني هاتقسمدر. باشدبخشجهینت

کـهطورهمـاندرسـتـدیـکنعمـلموفقخودارتباطاتدرکندیمکمکشمابهکه
!خواستیمدلتانهمواره

کـهی آموزشـي نارهایسمواسطهبهنفرهاونیلیمسالههر. ستینکاردری اغراقدیکنباور
ي هايدیسـهـا،کتابها،کنفرانستله،یهمگانينارهایسمد،شویمبرگزارهاسازماندر
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همـانکتابنیادرشدهارائهمیمفاه. شوندیمآشنامیمفاهنیابا... ومقاالت،یآموزش
.گرددیمارائهجهانسراسرمختلفي هاسازمانو1فورچونفهرستدرکهاستي موارد

آمـارنیااحتماالً. اندشدهآشنامطالبنیابانفرونیلیم40ازشیبگذشته،دههسهی ط
.کندقیتصدرامیمفاهنیاي ماندگاروی اثربخشت،یمحبوبتواندیم

خـودوابـطرلندیماکهي افرادتمامي براکتابمختلفي هابخشدرشدهارائهاطالعات
:بودخواهدسودمنددهند،بهبودرا

ي هـامهارتاندازهبهـحداقلـی تباطاري هامهارتاندافتهیدرکهی کارمنداني برا
.استتیاهمحائزشان تیموفقدرآنهای فن

2(دهنـد،بهبـودشـان کارمندانبـاراخـودارتباطـات) 1(لندیماکهی رانیمدي برا (
) 3(وکننـدجادیازهیانگخودکارمنداندري تراثربخشطرزبهچگونهکهاموزندیب

سـطحنیبـاالترگوناگونرفتاريي هاسبکاتکنندجادیاراي کاري فضانیبهتر
.بگذارندشینمابهخودازراعملکرد

خودانیمشتربهي تراثربخشطرزبهلندیماکهی فروشندگانوفروشرانیمدي برا
وی کنـونانیمشـتربـاترمناسبروابطي برقرارواسطهبهزینوکردهی رسانخدمت
.ندیفزایبخودفروشزانیمبری احتمال

شـان انیشترمباراخودروابطلندیماکهآزادمشاغلوهاکسب و کارصاحباني راب
.ندکندركبهترراخودانیمشتري هادهندهزهیانگوازهاینودادهبهبود

ي بـراژهیوبه(نددهبهبودشان انیاطرافباراخودروابطلندیماکهي افرادتمامي برا
...)وشوهرهاوزنمادرها،وپدر

کاربـهوکـردهدركقـاًیعمرااطالعـاتنیـابتواننـدصورتی کهدرکارمندانورانیدم

Fortune(هاندردویفافورچون.1 نظـرازیی کـایآمري هاشـرکتنیبزرگتـرازمـورد500ازی فهرسـت) 500
.گرددیماعالموهیتهفورچونمجلهتوسطسالههرکهاستیی درآمدزا
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:شدخواهندمنتفعریزوهیشهفتبه،گیرند
وازهـاین،یارتبـاطسـبکرفتارهـا،تـاکنـدیمکمـکرانیمدبهاطالعاتنیا.1

.کننددركبهترراخودکارمنداني هازهیانگ
وهادهنـدهزهیانگازهـا،ینتـاکنـدیمکمککارمندانورانیمدبهاطالعاتنیا.2

.کننددركبهترراخودمراجعانوانیمشتری ارتباطسبک
بهتـرراخودهمکاراني رفتارهاعلتتاکندیمکمککارمندانبهاطالعاتنیا.3

.کننددرك
قابـلطوربـهرای تیشخصـي تضادهاوهاتعارضازی ناشاسترساطالعاتنیا.4

.دهدیمکاهشی وجهت
شیافـزاموجبکارمندانوانیمشترانیمدوستانهي فضاجادیابااطالعاتنیا.5

.گرددیمشرکتیی درآمدزا
انیمشـتری راحتبهتوانیمهم،انیمشتري ازهاینترقیعموبهتردركواسطهبه.6

.نمودحفظرای کنونانیمشترهموکردجذبراي دیجد
ورفتارهـاترقیـعموبهتـردركزینوافتهیبهبودی ارتباطي هاتمهارواسطهبه.7

.دشخواهدافزودهمااعتماد به نفسزانیمبرگران،یدوخودمانتیشخص
اشتهدی انساني رفتارهاازی کلدركحداقلکهاستي ضرور،مشاغلی برخخصوصدر
نیـاحبانصـاکـهاسـتمهـماین رواز. میباشبرخورداری خوبی ارتباطي هامهارتازو

بـهتـوانیممشـاغلنیـاجملهاز. شوندآشناکتابنیادرشدهارائهاطالعاتبامشاغل
:نموداشارهریزموارد
رانیمد
معلمان
مشاوران
یدرمانمراکزدرنیشاغل
یاجتماعخدماتسازماندرنیشاغل
انیمشترخدماتبخشدرنیشاغل
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ه،مـیبمسـتغالت،وامـالكفروشـندگانجملـهاز(فروشـندگانوفروشرانیمد
...)وی مالخدمات

افـرادی مناسـبطرزبـهدیـباوهستندارتباطدرمردمباماًیمستقکهي افرادتمامو
.دهندي یاررااآنهیا نمودهجادیازهیانگآنهادرداده،قرارتأثیرتحترامختلف

مشـابهی آموزشي هادورهیاهازشآمونوعنیاارائهبریی بسزاتأکیدکهیی هاسازمان
طیمحـشدخواهندموفقتینهادردارند،ی تیشخصوي رفتاري هاسبکخصوصدر
راگریهمـد، کننـدیماحسـاسافـرادآندرکـهآورندفراهمرای مناسبوسالماریبس

ــراوکــردهدرك ــدارزشگریکــدي یب ــدر. قائلن وانیمشــتری ســالمطیمحــنیچن
فراتـری اتخدمی حتوشدهتأمینشانیازهاینکهکنندیماحساسزینکنندگانمراجعه

.ندینمایمافتیدرشان انتظاراتاز

م؟یکنبرقراري بهتردوستانهروابطمینتوانی همگهاانسانماچرا
شینمـابـهودخـازییرفتارهـانیچنـشماانیاطرافچراکهدیادهیپرسخودازحالهبتا
عضـوفـالنبـاتوانسـتمیمترراحـتکـاشي اکهدیاگفتهخودباحالتا بهگذارند؟یم

فالنکاشي اکهدیاگفتهخودباحالتا بهکنم؟برقرارارتباطهمکارمیادوستخانواده،
شماانیاطرافزای بعضي رفتارهاادیزاحتمالبهنبود؟ریگسختوبدقلققدراینشخص

ر غیـر ایـن د.دییـبگوخـودبـارایی زهایچنیچنتادهشموجبـبارکي یبراحداقلـ
.دیکنمیعملمتبحرانهاریبسگرانیدباخودروابطدرصورت شما 

ي افرادهمهبامیتوانینمچرایااست؟دشوارافرادی بعضباکردنبرقرارارتباطچرااساساً
چـهم؟یکنفظحهاآنباراي زیآممسالمتروابطونمودهبرقرارارتباطمیکنیممالقاتکه
وجودی حلاهرایآم؟یکنرابطهقطعخودانیاطرافی برخبادرنگیبشودیمموجبي زیچ

کـهي افـرادبای تح،میدهبهبودمان انیاطرافباراخودروابطمیبتوانآنکمکباکهدارد
ي هافصـلدرراآنهـاپاسـخکهاستیی هاپرسشنهایا.میپنداریمبدقلقحاضرحالدر

.کرددیخواهافتیدرکتابمختلف
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جامعهدرهاتعارضوفیضعارتباطاتازی ناشبارانیزي امدهایپ
گـرانیدانی کـهزمـیـا میکنـبرقـراري ادوستانهرابطهخودانیاطرافبامینتوانزمانی که

عـدم. شـودیمزیانگچـالشقتـاًیحقی زنـدگنـد،ینمابرقراري ادوستانهرابطهمابانتوانند
کـردنمسـمومهـا،خانوادهي نـابودبـهمنجرمناسبی ارتباطي هامهارتازي خورداربر

قابـلی راحتبـهکـهشـودیمیی هااسـترسآمدنوجودبهزینوکارمحلدرافرادهیروح
.هستنداجتناب

فـراراهـاآندیبای هرکسکهاستیی هامهارتنیترمهمیارتباطي هامهارتشکبدون
خـودی زندگطولدر،باشندیمی ارتباطي هامهارتفاقدکهي افرادتمامانهتأسفم. ردیبگ
ی نـاتواندلیل هبـکـهشـوندیممواجهي متعددي هاسوءتفاهموهاکشمکشها،تعارضبا

ـآنهـاي احرفـهی زندگدرچهوی خصوصی زندگدرچهـاثربخشروابطحفظدرآنها
.استهبود
یانسانروابطتوانیمکهاستپیشرفت در این حوزهوعمرالمادامي رییادگواسطهبهتنها

درآمـدهدسـتبهي هـاتیموفقازتیـنهادروکـردبرقـراررای خـوباریبسـي احرفهو
.بردلذتی زندگگوناگوني هابخش

هاي ارتباطی ، از فقدان یا کمبود مهارتمتعددي هاسوءتفاهموهاکشمکشها،تعارض
.گیردأت میشن

ي هـامهارتازي برخورداردلیلبهکارمندانکهاستآنازی حاکگرفتهصورتتمطالعا
ازي داربرخـورعـدمدلیلبـهاغلـبآنکـهحـالشـوند،یماسـتخدامخـوباریبسـی فنـ

.گردندیماخراجمناسبی ارتباطي هامهارت
وپردازندیمی ارتباطي هامهارتمطالعهبهي جدطوربهافرادازی کمتعدادتنهاانهتأسفم

:ردیگقراربیآسموردجامعهشودیمموجبامرنیهم
رتبـاطاي برقـراردرکـهی همکـارانوجـودخاطربهاغلبکارمحلدرافرادهیروح

.شودیممسمومکنند،یمعملفیضع
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یباطانضـاقـدامات،یاخراجـکارمنـدانتوجهقابلتعداد،يوربهرهدیشدکاهش،
فیضـعی ارتبـاطي هامهارتازی ناشي امدهایپازی شبختنهای دادخواهوی بیدأت

.استکارمحلدر
شودیممنجر طالقبههاازدواجازی مینازشیب.
وهار و بحثجدستخوشـروزهرباًیتقرـی خانوادگروابطوهاازدواجازي اریبس

ي ارابطـههـري عـادمؤلفهراامرنیاي اریبسنکهیابارترتأسف. شودیممشاجرات
!دانندیم

ــزرگزیآمخصــومتي هــاطیمحدرکودکــانازي اریبســ ــورداغلــبوشــدهب م
.رندیگیمقراری توجهیبوی کالمي هايبدرفتار

ایـن روازشـوند،یمبزرگمخربروابطمعرضدرکودکانازي ادیزاریبستعداد
دهنـدوشپرخوددررای خوبی اجتماعوی ارتباطي هامهارتتاندارندی شانس) 1
آنهـابـهکـهرنـدیگینمقراری مثبتي الگوهامعرضدرهرگزادیزاحتمالبه) 2و

.وندشی معقولواعتماد به نفسباي هاانسانبهلیتبدی سالبزرگدرکندکمک
آنهـابـامـدامکـهیی هاتنشوهاکشمکشها،تعارضنامناسب،ارتباطاتدلیلبه

وي مـاریببهاغلبکهدیآیموجودبهترساسی توجهقابلزانیممیزنیمسروکله
.گرددیممنجر... وی قلبمشکالتمعده،زخمجملهازی جسمانمشکالت

دچـاري ادیـزاریبسـتعـدادکننـد،یممراجعهپزشکبهکهی مارانیبانواعانیمدر
اردیـلیمنیدچنـبـربالغانهیسالامرنیاکهباشندیماسترسازی ناشي هايماریب

.داشتخواهدی پدرنهیهزدالر
ذکر. استجامعهربفیضعارتباطاتازی ناشی منفاتتأثیرازموردنیچندتنهاباالموارد

پـرورشصـرفراي شـتریبزمانکندبیترغراافرادتااستی کافهمموردچندنیهم
.ندینماخودی ارتباطي هامهارت
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دیکنی ابیارزرادخوصادقانهودیستیبانهیآمقابل
:داردی بستگعاملدوبهعمدتاًروزمرهي شامدهایپواتفاقات
.اثربخشاي با دیگران به شیوهارتباطي برقراردرمایی توانا.1
.انیاطرافباموفقروابطحفظ در مایی توانا.2

يهـاچالشبـاخـودی زنـدگسـفرطولدرمینباشبرخوردارمذکوریی توانادوازچنانچه
.شدمیخواهمواجهي متعدد

مقابـلاسـتالزم،نـهیامیبرخورداری خوببهمذکوریی توانادوازایآمیابیدرنکهیاي برا
:میکنی ابیارزراخودصادقانهریزسؤاالتدنیپرسباوستادهیانهیآ

کنم؟یمبرقرارارتباطی اثربخشطرزبهخودانیاطرافبامنایآ
کنند؟یمدركمرادارم،سروکارآنهاباخودرامونیپطیمحدرکهي افراداکثرایآ
کنم؟یمركددارم،سروکارآنهاباخودرامونیپطیمحدرکهراي افراداکثرایآ
م؟یمانحفظوکردهبرقرارخودی خصوصی زندگدررای موفقروابطقادرمایآ
م؟کنظحفواربرقرکارممحلوي احرفهی زندگدررای موفقروابطقادرمایآ
وجادیادرقیطرنیبدتاکنمبهتردیباراخودي فردانیمي هامهارتازیککدام

شوم؟تراثربخشامیزندگگوناگوني هابخشدرموفقروابطحفظ
ي بـرا»گـامنیتـرمهمونینخسـت«،مهارتی که نیاز به بهبود دارندي هاحوزهزای آگاه
روابـطهـموکنـدیمبرقـرارراي بهتـرتباطـاتارهمکهاستی شخصبهشدنلیتبد

ازیـنکـهي زیچتنهابهضعفنقاطنیایی شناساازپس. دینمایمحفظوجادیارای موفق
رابحـثموردي هامهارتآنهابرهیتکباتااستمناسباطالعاتافتیدرداشتدیخواه
.دیدهبهبود
دررای ارتبـاطي هـامهارتبهبـوديبـراازینموردي ابزارهاهفتهچندظرفحاضرکتاب

خـودوقـتازچقدرنکهیابهبستهزماننیاکهاستذکرانیشا. دهدیمقرارشمااریاخت
کتـابنیـاازچگونـه«قسـمتدر. بـودخواهدریمتغد،یدهیماختصاصمهمنیابهرا
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وتمثبـراتییـتغشـاهد،آنهـاگذاشتنسرپشتباکهشدذکری مراحل»م؟یکناستفاده
.بوددیخواهخودي احرفهروابطدرهموی انسانروابطدرهمی شگرف

يبـرا»گـامنیتـرمهمواولـین«،یمداربهبودبهازینهایی که در آنها شناسایی حوزه
.استارتباطاتموفقیت در 

موفقروابطي برقرارتاگامسه
ی ارتبـاطي هـامهارتاابتـدتاکردخواهدکمکشمابهکتابنیادرشدهارائهاطالعات

:دیدهبهبودراخودروابطـمرحلهسهی طـتینهادروخود
وبـه نفـساعتمـادمطلبنیاازی آگاهبادرك فلسفۀ رفتارهاي خودتان است.اولگام
جملـهزامـواردنیـادوهـرکـهاسـتذکرانیشا. یافتخواهدشیافزاشماباوري خود

.بودخواهدموفقروابطحفظوجادیادرتبحرکسبي برامهماریبسي ازهاینشیپ
دیـتوانیمترراحـتمطلبنیاازی آگاهبااست.انیاطرافدرك فلسفۀ رفتارهاي دومگام

.دیریبپذراگرانید
ي رفتـاري هاسبکيداراافرادباي تراثربخشطرزبهچگونهدیآموزیمنکهیاسومگامو

فـرادانیـاجملـهاز.دیینماجادیاآنهاباراي تروفقمروابطوکردهبرقرارارتباطمتفاوت
بـهکهیی هاآدم«و»عقلبی«،»دندهیک«،»بدقلق«،»یرمنطقیغ«ي هاآدمبهتوانیم
وهـاضتعارکـاهشجـۀینتدربیـترتنیبد. دکراشاره»ستندیني همکاراهلوجهچیه

.شدنیز کاسته خواهدشما يهااسترسازدار،مشکلروابطکاهشزینوهاکشمکش
نیـادیـندهاجـازهاسـت،نیچنـاگـرد؟یرسـیمدهیـچیپنظربهشدذکرکهی مطالبایآ
کتـابنیاروشیافتدیدرخواهزودی لیخعالوهبه. کنددلسردراشماي ظاهری دگیچیپ

سـتمیسن ایـبایی آشنا. استمعقولوسادهاریبسقتیحقدرـDISCـ سیستم رفتاري 
.گذاشتخواهدشماي احرفهوی انسانروابطتمامبري االعادهفوقتأثیر
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حـالنیـابـااسـت،ي کـاربردکامالًوسادهي رییادگابزاریکDISCي رفتارمدل
مـا ياحرفـهوی نانسـاروابطتمامبرالعادهفوقکهدهدیمقرارمااریاختدررای دانش
.گذاشتخواهدتأثیر

!باشندبرابرروابطهمهکهداشتانتظارتوانینم
ادیـزاحتمالهبدارند،راخودخاصي رفتارسبککیهرشماانیاطرافنکهیابهتوجهبا
تـادیگیرکاربهارکتابنیاي هاياستراتژازیبرخحداقلدیباکهدیادهیرسجهینتنیابه
طروابـدری واقعـي ودبهبندنماناگفته. دینکبرقراررای خوباریبسروابطدیبتوانتینهادر

. بخشندهبودبراخودروابطکه باشندداشته لیماتطرفدوهرکهردیگیمصورتی زمان
ردتـادیـکندرخواسـتمقابـلطـرفازکـهاسـتآنمهـمنیاتحققي هاراهازی کی

.دماینمطالعهراکتابنیایاکندشرکتاین روشبری مبتنی آموزشي هابرنامه
ازشماروابطحاضرحالدرستینمهم
پـسچراکهاست،برخورداری تیفیکچه
شـماروابطکتاب،نیاکاملمطالعهاز
بـازیـنوـتان رامونیپي هاآدماکثربا

بهبـودی تـوجهقابـلطوربهـخودتان
.یافتخواهد
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