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  : مقدمه

وبه این ترتیب وبا  . بارز تمدن بشری است ی از خصیصه هاینها یکآظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون 

این سازمانها  توسعه ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و

 زمنداست هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیا بدیهی.افزوده می شود 

مکتب اصالت نفع بر  یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن. نوعی مدیریت است 

فرد  که برای. نجا درست قلمداد میکندآمعتقدین به این مکتب یک عمل را تا .ت و تولید اس یاقتصاد روند فعالیتهای

ن است نه شیوه آعمل نتایج  ورد به بیان دیگر مالک درستی یکآسایش را به بوجود آیا افرادی بیشترین خوشی و 

 .ن عملآانجام 

 :تعريف مديريت 

سازماندهی بسیج منابع وامکانات  ی در برنامه ریزیمدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسان

  .و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی

 انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت واقعا باید گفت ؛که در ابتدا

دیگررا ضمن کار باید  ت یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشیعلم اس

و بخشی را که موجب به کار بستن . مدیریت است  آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم

 «گر سخن علم دانستن است و هنر توانستنبه عبارتی دی». مدیریت می نامند اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر

 اگر در موقعیتی مالکهای زیر برقرار باشد می توان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود 

 فعالیت منظم وسازمان یافته  -1

هدف ممکن .مالک دوم مدیریت آن است که فعالیت منظم گروهی در جهت تحقق آن هدایت شود :هدفها  -2

 .ر صریح وضمنی باشد است صریح وروشن ویا غی

سومین مالک آن است که فعالیت منظم در هدف از طریق روابط معینی که میان منابع موجود :روابط میان منابع  -3

 . برقرار است، صورت می گیرد 

چهارمین مالک مدیریت آن است که تحقق آنها از طریق انجام دادن کار با وبه :انجام دادن بوسیله دیگران  -4

 گر صورت می گیرد دیوسیله افراد 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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یعنی ارزشیابی و گزینش راه حل .آخرین مالک مدیریت ، شرکت فعال در تصمیم گیری است :تصمیم گیری  -5

تصمیم گیری همه جوانب مادی ،مالی .در موقعیتهای پیچیده ای که غالباًتوام با احتمال خطر وعدم اطمینان است 

 .وانسانی را شامل می شود 

 : نظريه نقشهاي مديريتي

اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید  جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است

 با مطالعه ( adizes) آدیزس. چنین مالحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد  مالحظه نمود و بر پایه

را الزم میداند هر یک از این  « اجرای ـ ابداعی و ترکیبی مدیر تولید ـ» مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش 

زیرا هر نوع سازمانی خواه . ارتباط دارد  نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی

بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های  بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و

 که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطالعاتی ، تصمیم . ته زیادی هستندبه هم پیوس

استدالل می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و  ادریزس این چنین. اقتصادی است  تکنولوژی گیری و

 باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیبنداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری  هیچ گونه سبک مدیری غلط

. مهارتها ی مدیری نیاز دارد  هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از. کننده باشد

میانی ، در باال عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران  مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط

و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت . مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود  رشان بسیارشلوغ است و مراجعهس

کوتاه مدت طرح ریزی  باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی وامد

  .کنند

گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش  ه باالمدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رد

 و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطالعات حلقه واسطی را میان مدیریت عالی

نتایج کار دادن به  برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت

و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای  مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی. مدیران عملیاتی است 

و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر  عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات

  . مان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانندهمکاران یا افراد خارج از ساز وقتشان را با
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ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید  هرمدیری باید خالقیت داشته باشد خالقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای

سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و  تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی

  . اهداف انجام می شود صالح و بهبود روشهای حصول اینا

 . است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش:ماکسیم گورکی می گوید 

 :فراگرد مديريت

     ارد و اشاره مفهوم فراگرد،بر شیوه انجام دادن کار ها داللت د.تلقی مدیریت به فراگرد یا فرایند نسبتاً تازگی دارد 

     پس مدیریت از آن جهت فراگرد تلقی.منجر می شود می کند به توالی گامها یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی 

 برای نیل به هدف ،بهمی شود که همه مدیران ،صرف نظر ازقابلیتها یا مهارت های خاص خود ،

 .فعالیتهای پیوسته و منظمی می پردازند

 :مديريت كار كرد هاي   

 .منظور از کار کرد اشاره به فعالیتی مهم واساسی است  که در نیل به هدف ضرورت تام دارد 

هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکرد هاتقسیم وتعریف کرد او پنج وظیفه اساسی 

 :رادر مدیریت تشخیص داد 

 .ی و تدارک وسایل برای عملیات آینده یعنی پیش نگر(:planning)بر نامه ریزی  -1

 .یعنی ترکیب وتخصیص افراد ومنابع دیگر برای انجام دادن کار :(organizing)سازماندهی  -2

 .یعنی هدایت وجهت دهی افراد در انجام دادن کار :(commanding)فرماندهی  -3

 وششها وحدت بخشیدن همه فعالیتها وک و یعنی به هم پیوستن:( coordinating)هماهنگی  -4

 . یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات ودستورات صوت میگیرد یا نه (:control)کنترل  -5

 .ه استپذیری یا اجتماعی کردن اعضای جدید جامع

 انواع مدیران

یبا همه تقر. شود، که در قبال زیردستان و سایر منابع انسانی، مسئولیت دارد طور کلی عنوان مدیر به کسی اطالق می به

در اغلب . کنند ها کار می مدیران سازمان یک وجه مشترک دارند و آن زیردستان است؛ یعنی افرادی که زیر نظر آن

موارد، غیر مدیران سازمان هم یک وجه مشترک دارند، آنها هیچ زیردستی ندارند؛ بلکه با ابزار و تجهیزات کار 

 [2].ر کمک به تعریف و تشخیص انواع مدیران سازمان استبنابراین وجود زیردستان، عامل مفیدی د. کنند می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn2
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برای پی . را بر عهده دارند( ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت برنامه)مدیران مسئولیت چهار نوع فعالیت اصلی 

تواند در سطوح مختلف یک سازمان انجام  ها توجه به این نکته است که مدیر می معنی مدیریت، یکی از راهبردن به 

های مختلف براساس  مدیران را در سازمان. های متفاوت بپردازد ها و گستره های مختلف با دامنه وظیفه کند و به فعالیت

بندی مدیران را  های گوناگون دسته نمودار زیر راه. کنند یبندی م سطح سازمانی، پست سازمانی و عنوان سازمانی دسته

 [3].دهد نشان می

 
  [4].شود سازمان رسمی معموال از سه منطقه مدیریت و یک منطقه اجرای عملیات به شرح زیر تشکیل می

 
؛ این سطح از مدیریت، معموال گروه کوچکی از مدیران را تشکیل (Top Management)مدیران عالی 

های  های دوربرد و برنامه های کالن، طرح های کلی، برنامه ان سیاستآن [5].دهد؛ که مسئول اداره کل سازمان هستند می

  [6].نمایند راهبردی سازمان را تهیه و مصوب کرده و بر کلیت سازمان نظارت و هماهنگی اعمال می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn5
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn6
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ها را برعهده داشته و باید از  های خارجی و دیگر سازمان لی، مسئولیت بررسی و ایجاد هماهنگی با محیطمدیران عا

و عمیق برخورد   رود نسبت به مسائل با دیدی ژرف از این مدیران، انتظار می. های محیط بیرون استفاده نمایند فرصت

العمل مناسب  شمار محیطی عکس تا نسبت به تغییرات بی گیری استراتژیک مؤسسه را فعّال نموده کرده و فرایند تصمیم

  [7].نشان داده شود

آنان، بیشتر . این مدیران، غالبا در جامعه در معامالت تجاری و در مذاکرات با دولت، نماینده سازمان خود هستند

های  مدیری که در نقش. کنند وقت خود را صرف صحبت با مدیران عالی سایر مؤسسات و افراد خارج از سازمان می

بخش اعظم کار مدیران عالی، از نظر پویایی و . تواند به مدیریت عالی راه یابد عملیاتی و میانی موفق بوده، معموال می

تری را در حوزه فعالیت  های جامع و بلندمدت ریزی با این تفاوت که اینان برنامه مشغله، نظیر کار مدیران عملیاتی است؛

 [8].دهند تری، طرّاحی یا مورد بررسی قرار می تر و عوامل وضعی متنوع گسترده

طور  تر از مدیران عالی هستند، به ؛ مدیران میانی، یک رده پایین(Middle Management)مدیران میانی 

دهند و پل ارتباطی بین مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی سازمان را تشکیل  مستقیم به مدیریت رده باال گزارش می

شده توسط مدیران را به  ارایه های آنها راهبردها و خط مشی. کار مدیران میانی، مدیریت سرپرستان است. دهند می

این مدیران، بیشتر وقت . دهند کنند و برای اجرا در اختیار مدیران عملیاتی قرار می ها تبدیل می های ویژه و برنامه هدف

کنند و برای اظهار  مدت می ریزی میان این مدیران، برنامه. نمایند ها می ها و تهیه گزارش خود را صرف حضور در جلسه

های عملیاتی را تحلیل کرده،  عملکرد مدیران رده [9].کنند مدت آماده می تر و بلند های جامع ران عالی برنامهنظر مدی

یران رده پایین درباره تولید، پرسنل و سایر مسائل، کنند و به مد توانایی و آمادگی آنان را برای ارتقاء، تعیین می

  [11].کنند ای ارائه می خدمات مشاوره

طور کلی، دارای فعالیت عملی  هولی ب. کار مدیران میانی، با توجه به سطح شغلی و واحد سازمانی آنان متفاوت است

روشن است، مدیری که در رده عملیاتی موفق است، لزوما نباید . تری هستند کمتر و فعالیت فکری بیشتر و کسل کننده

 [11].طور نباشد در رده میانی نیز موفق باشد؛ برای اینکه ممکن است این

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn7
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn8
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn9
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn10
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn11
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گیرند و افرادی هستند که مسئول  ترین سطح سازمان قرار می مدیران عملیاتی یا سرپرستان؛ این مدیران، در پایین

مدیران . نامند می( First Line Management)آنها را مدیران نخستین سطح سازمان . کارهای دیگران هستند

اغلب اوقات، مدیران . دهند نمایند که هیچ نوع کار مدیریتی انجام نمی ، کارکنانی را سرپرستی میرده پایین سازمان

 [12].نامند می( Supervision)رده پایین سازمان را سرپرست 

بینایی یا قدرت تصور و یا ) Visionو ( بزرگ و گسترده) Superاز دو واژه ( سرپرست) Supervisionواژه 

کند و  گردد که دیگران را هدایت و اداره می بنابر تعریف، سرپرست به کسی اطالق می. تشکیل شده است( قدرت دید

ترین رده مدیریتی به اجرا  براین نزدیکبنا. کند های مدیریتی، افراد غیر مدیر را اداره می در سازمان، برخالف سایر رده

  [13].دهد و عملیات در انجام کارها و فعالیّت در کارگاه یا دایره کاری بوده و به مدیر میانی گزارش می

ترین رده سلسله مراتب مدیریت هر سازمان قرار دارد و  تی، فردی است که در پاییناز نظر مفهومی، مدیر عملیا

کند؛  چهره و بدون واسطه، با متصدیان مشاغل گوناگون یک واحد خاصی از سازمان کار می به طور مستقیم، چهره به

. گاه و با سربازان در یک پادگانمثال با کارگران در کارگاه، با کارمندان در اداره، با مدرسان و استادان در یک دانش

وری کلی آن  توان گفت موفقیت یا عدم موفقیت سرپرستان خط اول واحدهای هر سازمان، با کارآیی و بهره می

 [14].ی مستقیم دارد سازمان، رابطه

 

 

 نکات کلیدی در ارتباط موثر

 دکتر سعید رجحان

 .انسان ها طالب منفعت ودافع ضررهستند: قانون اول

 برای تحقق ارتباط صحیح وموثربا دیگران الزم است که ازسه قاعده مهم روانشناختی انسان ها که خواست درونی

 . وفطری آن ها است ، آگاه باشیم

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn12
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn13
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn14
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 :ع ضررهستند ها طالب منفعت وداف انسان: قانون اول

 :سه نتیجه مهم این قانون عبارت است از

مگراین که بتوانیم تصویرذهنی مخاطب . پس یک ارتباط موفق با انتقاد حاصل نمی شود. تایید طلب وانتقاد گریزند -1

 . عنوان انتقاد سازنده برای همین منظورانتخاب می شود. را از انتقاد تغییردهیم 

وفق خواهید شد که در بانک عاطفی مخاطب ، از میزان حساب باالیی برخوردار دراین صورت شما در صورتی م

در این رابطه مطالعه کتاب هیچکس کامل نیست نوشته دکتر هندری وایزینگر ، ترجمه پریچهر معتمد گرجی را . باشید

 .پیشنهادمی کنم 

تحقیررا ایجاد کنیم ودر نقطه مقابل  بنابراین هرگز در ارتباط خود نباید احساس. تکریم پذیروتحقیر گریزند  -2

این نتیجه . هرچقدربتوانیم احساس تکریم را در مخاطب فعال نماییم از سطح ارتباطی موفق تری برخوردار خواهیم شد 

اجازه دهیم زیردستان ما ، فقدان مارایک کمبود احساس کنند ونه . بیش از همه باید مورد توجه مدیران وپدران باشد

 .یک فرصت

می توانیم به عنوان یک انسان برتر . هیچ گرفتن به منظورتنبیه در رفتار ما بسیار رایج است. تشویق پذیروتنبیه گریزند -3

می توانیم دوروی سکه ای در . تشویق وتنبیه را همچون دوبال در نظر نگیریم. در کمین تشویق دیگران برآییم 

دراین صورت محروم شدن . رابر مخاطب قرارداشته باشدنظربگیریم که یک روی آن تشویق بوده وهمواره در ب

 .ازتشویق، خودیک تنبیه موثراست

به . لذا در برابر عواملی که این آرامش را برهم می زندواکنش نشان می دهند. آرامش خواه وامنیت طلب می باشند -4

 .نشان نمی دهندسازمان ها از خود همین دلیل چندان روی خوشی به تغییرات وتحوالت ، به ویژه در

 .انسان ها کمال خواه ونقص گریزند: قانون دوم 

قانون دوم عبارت ازاین است که انسان ها به دنبال دست یابی به کمال مطلقند ولذا ازهرچه مایه نقص وضعف آنان 

ات اساسی البته مصادیق کمال ونقص از زوایای دید آنان متفاوت است وهمین امرباعث بروز اختالف. باشد، گریزانند 
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نتایج مهمی که ازاین قانون روانشناختی به دست می آید وماباید در ارتباطات خود آن را . در ارتباطات آنان می گردد

 :مورد توجه قرار دهیم عبارتنداز

اما . لذا به عنوان یک رفتار مهم مدیریتی ، یک مدیر باید رفتار مقتدرانه داشته باشد . اقتدارگرا وضعف ستیزند -1

همچنین باید توجه داشته باشیم که اقدار با قدرت . اسفانه افراد کم تجربه رفتار مقتدرانه را با مستبدانه اشتباه می گیرندمت

 .مهمترین شاخص اقتدار نفوذ ومهترین شاخص استبداد وقدرت طلبی ، سیطره است. طلبی نیز متفاوت است 

که اعتماد به نفس آنها را تضعیف نماید، به طور خودناآگاه  لذا در برابر هر عاملی. اعتماد به نفس طلب هستند -2

 .مقاومت می کنند

 . خواهان ابراز وجود بوده وبه حق این موقعیت را برای خود کمال می پندارند -3

درصورت عدم وجود . ابرازوجود ، به معنای تبیین نقطه تاثیرگذاری یک فردمی باشد که عامل شادمانی درونی است 

لذا به منظور دست یابی به یک ارتباط موفق ، می توانیم . رگذاری ، فرد احساس پوچی وبی مصرفی می نماید نقطه تاثی

البته باید توجه کنیم که اشکال ابراز وجود در سنین مختلف . درپی کشف این نقاط در رابطه با طرفین ارتباط باشیم 

 .متفاوت است 

به دنبال کشف الگوی انسانی کامل می باشندودرصورتی که بدان دست به منظورتبدیل به الگوی کامل انسانی ،  -4

نند وهمه کاررا همگان می به الگوی جمعی حاصل از ارتباطات روی می آورند، یعنی همه چیز را همگان دا. نیابند

 .توانند

 :عدالت خواه وظلم ستیزند: قانون سوم 

ولذا اگر در حرکت های عمومی جوامع در انقالب های . انسان ها فطرتا عدالت خواه وظلم ستیزدند : قانون سوم 

 : نتایج حاصل از این قانون. بزرگ دقت کنیم ، همواره نشانه های بارزی از این عامل خواهیم یافت

تبعیض گریزند ؛ لذا به محض اساس تبعیض ، به ویژه درسازمان ها محیط خالقیت وابتکارواحساس مسئولیت  -1

حتی به عنوان یک تجربه شخصی دریافته ام که مخاطبین انتظاردارند که به طوریکسان مورد . درافراد از بین می رود
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 . توجه گوینده در نگاه به آنان قرار گیرند

وبه طرفداری ازمظلوم به سرعت دربرابرظالم جبهه گیری می کنند ( . به ویژه ایرانیان) حامی مظلوم وخصم ظالمند -2

 .برمی خیزند

 میپیام های غیرکال

می  "پیام های غیرکالمی  "اینک توجه شمارا به یک نکته مهم در دست یابی به ارتباط موفق وموثرجلب می کنم وآن

باشد که عبارت است از آنچه دربسیاری از مواقع ، به صورت خود نا آگاه ،ودرمواردی هم زیرکانه یا تلویحا آن را به 

 کردن به ساعت در هنگام صحبت کردن با یک فرد ، پیام عجله داشتن به عنوان مثال ، نگاه . مخاطب انتقال می دهیم 

گل زرد دربسیاری از فرهنگ ها ، پیام نفرت را تداعی می کند ودر پشت . وعدم تمایل به ادامه ارتباط را یم رساند

ین پیام ها به عدم توجه به ا. میزریاست نشستن به هنگام مذاکره ، پیام برخورداری ازموضع قدرت را انتقال می دهد

اینک به نمونه هایی از این پیام های غیرکالمی . هنگام ارتباط می تواند موجب سوء تفاهم های غیرقابل جبرانی گردد

 ازکتاب را زموفقیت ، کار 

 .تیمی اشاره می کنم ؛ سعی کنید موارددیگری به آن بیافزایید 

 نقش های مدیران در سازمان 

 رهبر در نقش ناظر 

در چارچوب ساختمان یک سازمان ،پرداختن به این نکته  "نقش رهبر به عنوان ناظر"یق منزلت بخشیدن به بهترین طر

 .است که چگونه تک تک افراد نسبت به کاری که ترجمان نگرشها و نقطه نظرهای خودشان است، پایبند هستند 

که آرمانها و نقطه نظرهای شخصی شان  من با رهبران بسیاری مالقات کرده ام": برایان اسمیت چنین عنوان می کند

علت این اتفاق، در بسیاری از موارد، این است که رهبران ظرفیت خود را برای دیدن . "باعث نابودیشان شده است

آنها با تحمل نابسامانی ها و پرهیز از عدم قطعیت ها، تظاهرمی کنند که همه . واقعیت های روزمره از دست می دهند

رهبرانی که طراح، ناظر و . در نهایت ایشان به جای رهبر، مبدل به سخنرانان قابلی خواهند شد. ی رودچیز بخوبی پیش م
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دقیقاً به همان ": مارتین لوتر کینگ می گوید. معلم هستند، قادرند که وظیفه اصلی خود را به خوبی تشخیص دهند

 ترتیب که سقراط معتقد بود ،برای رهانیدن 

رافات، بوجود آمدن نگرانی و تشویش در اذهان ضروری است امروزه نیز بوجود آمدن نوعی بشر از چنگ افسانه و خ

نگرانی ای که کینگ از . "نگرانی و تشویش برای بیرون آمدن بشر از اعماق تاریک تعصب و نژاد پرستی الزامی است

رمان نسبت به امور و بیان حقیقت منشاء این نگرانی در دارا بودن آ. آن صحبت به میان می آورد، نگرانی سازنده است

 . در مورد واقعیتهای مرتبط با آرمان مزبور است

باید نقطه نظر خود را به نحوی شرح و بسط دهید که دیگر امکان نادیده گرفتن ": کینگ مطلب را چنین بیان می کند

صود نهایی یک رهبر و ارزشها و داستان غایی و مق. نگرانی سازنده با اضطراب تفاوت دارد . "آنها وجود نداشته باشد

پایبندی دائمی او به حقیقت و کنجکاوی وی نسبت . نقطه نظرهای وی، جهت حرکت و اهداف او را مشخص می کند

به شناخت نیروهایی که به وجود آورنده واقعیت های موجود هستند، به صورتی شکاف بین وضع موجود و آرمان های 

 . او را مشخص می سازد

تنها در خود، بلکه در تمام سازمان خود این حالت نگرانی سازنده را به وجود آورده و آن را هدایت می رهبران نه 

 . زمان خود انرژی و توان می بخشدبدین ترتیب است که ایشان به سا. کنند

 رهبر در نقش معلمی 

واضح است که منشاء الهام و  در حالی که کامالً. ماکس دوپری اولین مسئولیت یک رهبر را ،در شرح حقایق می داند

منبع رهبری، ناشی از نقش نظارت اوست، بخش اعظمی از قدرتی که رهبران واقعاً می توانند بدان دست یابند در 

کمک به دیگران برای دست یافتن به تصویری دقیق تر، پرمعنی تر و قدرت بخش تر از واقعیات نهفته است خالقیت به 

اگر فردی قادر باشد . ت، به عنوان مثال محدویت ناشی از طبیعت رسانه هنری افرادمعنی کارکردن با محدودیتهاس

در این . دستان خود را به هم بزند و تصویری را تبدیل به واقعیت کند، دیگر صحبت از فرآیند خالق بی مورد است

کمکی از آن دست  صورت رهبران چگونه ممکن است به افراد در جهت دستیابی به منظری از واقعیت کمک کنند،
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رهبر در نقش "عبارتست از  که هنرمندان با بهره گیری از خالقیت خود به عنوان یک واسط انجام می دهند؟ این مقوله

  "معلم

 نقش های مدیران از دیدگاه هنری مینتزبرگ 

د و به این نتیجه هنری مینتزبرگ تحقیقاتی که روی مدیران صورت گرفته بود را به مقیاسی وسیع مورد بررسی قرار دا

او چنین استدالل کرد که همه مدیران در رابطه با واحد های سازمانی . رسید که کارهای همه مدیران تقریباً مشابه اند

پست یا مقام اداری باعث می . خود اختیارات رسمی دارند و مقام خود را با توجه به آن اختیارات به دست می آورند

ابط بین گروهی با زیردستان و سرپرستانی کند، که آنها هم به نوبه خود، اطالعات شود که مدیر خود را درگیر رو

بنابراین همه مدیران چنین . مربوط به آنچه را که وی باید در آن واحد بر آن اساس تصمیم گیری کند به او ارائه کنند

 یافته نامید مینتزبرگ اینها را مجموعه ای از رفتارهای سازمان . نقش هایی را ایفا می کنند

 

دریافت کننده اطالعات، اطالع رسان، : رئیس تشریفات، رهبر، رابط نقش های ارتباطی شامل: نقش های ارتباطی شامل

 . خالق یا نوآور، مسئول رفع بحران، تخصیص دهنده منابع،مذاکره کننده : سخنگو نقش های تصمیم گیری شامل

آن، وظیفه اصلی مدیر به طریق خاص با دیگر اشخاص ارتباط پیدا نقش های ارتباطی نقش هایی هستند که در خالل 

دعوت مهمانان به ناهار و شرکت  -مدیر گاهی ممکن است برای سازمان نقش رئیس را به عهده داشته باشد، . می کنند

 در مراسم افتتاحیه از آن جمله اند 

 . لیت می کندمدیر به عنوان رهبر برای استخدام، آموزش و انگیزش کارکنان فعا –

 . باالخره وی نقش رابط، شامل برقراری ارتباط با اشخاص خارج از سازمان را نیز عهده دار می باشد 

در نقش گیرنده اطالعات . در نقش های اطالعاتی مدیران به جمع آوری اطالعات، پردازش و تبادل آنها می پردازند

حساسیت مدیر هم ناظر بر فعالیت های داخلی . افزایش دهدمدیر در پی کسب اطالعاتی است که عملکرد واحد او را 

در نقش توزیع کننده اطالعات مدیر، اطالعات با ارزش را در داخل واحد خود . واحد است و هم بر محیط بیرونی آن
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ا در نقش سخنگو مدیر اطالعات ب( . در واقع در اینجا مدیر به عنوان فیلتر عمل می کند)به دیگران منتقل می کند 

منتقل می کند ( مانند سرپرست مربوطه و نیز افراد دیگر در خارج سازمان)ارزش را به افراد دیگر در خارج واحد خود 

مدیر در نقش . گروهی از اساتید و صاحبنظران نقش مدیر به عنوان تصمیم گیرنده را به این صورت شرح می دهند. 

کار زیردستان را مجدداً طراحی و در محیط کار، ساعت . کند نوآور سازمان و تغییرات آن را طراحی می/کارآفرین 

در نقش مقابله کننده با نارسایی ها . کار قابل تغییر برقرار و یا برای انجام کار از تکنولوژی جدیدی استفاده می کند

 .مدیر با مشکالت ناشی از توقف عملیات مقابله می کند

برند؛ چون اگر سرپرستان، از دانش و مهارت الزم  ن تغییر نام میعنوان عاملی در برخی منابع، از سرپرستان به

سازی اهداف تغییر و تحوّل در سطوح عملیاتی و قاعده هرم سازمانی  برخوردار باشند، قادر به مدیریت تغییر و پیاده

شناسی نظام مدیریت تولید و مدیریت منابع انسانی را  ای که بحث آسیب از نظر اهمیت، اولین نقطه [15].خواهند شد

مراتب باالتر ببرند؛ یا اینکه  زدگی سازمان را به توانند نقش آسیب سرپرستان می. کند، سرپرستی است مطرح می

 [16].مصونیت از آسیب را پایین بیاورند

البته مدیریت عملیات، عنوان کلی است که هم مدیر و سرپرست تولید در یک مؤسسه یا کارگاه تولیدی و هم 

ران، عملیاتی را برای وصول به گیرند، هردوی این مدی  مدیر و سرپرست خدماتی در یک سازمان خدماتی را دربر می

دهند و هردو، صرف نظر از نوع خدمت یا  هایشان که ارایه خدمات و تولیدات است، انجام می اهداف سازمان

در تمامی عناوین سرپرستی، مفاهیم مشترک زیر قابل برداشت  [17].اند محصولشان، مدیر و سرپرست عملیاتی و اجرایی

 :است

 .دهند سرپرستان دارای چندین کارمند یا کارگرند؛ که به آنها گزارش می           -

 .گیرد کار، توسط سرپرستان از طریق افراد زیرمجموعه صورت می           -

های عملکردی است؛ که از طریق  یابی به شاخص ق اهداف و دستتالش سرپرستان در جهت تحق           -

 .گردد مدیران عالی و میانی تعیین می

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn15
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn16
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn17


 

 

 15 

  [18].است( اجرایی)ها عینی، عملیاتی و صفی  نوع عملیات آن           -

یران عملیاتی سرشان شلوغ است؛ اغلب مجبورند برای نظارت در رفت و آمد باشند، برای پرسنل خود مد

بر خالف تصور، . ریزی کنند مدت طرح های کاری خاص تعیین کنند و باید برنامه عملیاتی، تفصیلی و کوتاه مأموریت

نویسی، خواندن، اظهار  ریزی، گزارش مهنتایج مطالعات حکایت از آن دارد که مدیران اجرایی، وقت کمی صرف برنا

شود و زمان کمی را با مدیران باالتر یا افراد خارج  بیشتر وقت این مدیران با کارگران صرف می. کنند نظر و بازبینی می

در . نمایند این مدیران با محیط کاری خود، کامال در ارتباط هستند و مسائل آنها را حل می. گذرانند از سازمان می

  [19].گیرد کنند؛ جایی که عملیات در آن صورت می قت آنان در خط آتش کار میحقی

  

 بیست مورد از روش های موثر انتقاد سازنده ، چگونه انتقاد کنیم؟

 

اموری چون ارزشیابی عملکرد، . ن مؤثر دارای اهمیت زیادی برای موفقیت سازمانی استانتقاد پذیری و انتقاد کرد

مشارکت در تیمهای کاری، خدمات رسانی به مشتریان، کنترل کیفیت و اداره تضاد، بستگی به بکارگیری مطلوب 

موضوعات پیچیده و مشکل، می انتقاد با ابراز احساسات درباره . انتقادپذیری و انتقادکردن دارد و کار پیچیده ای است

بکارگیری ضعیف انتقاد، منجر به شکست افراد و سازمان ها می شود؛ . تواند تخریب کننده و حتی بسیار خطرناک باشد

. از سوی دیگر استفاده آگاهانه و خردمندانه از انتقاد به شکوفایی افراد و سازمان ها منجر خواهد شد  

این روش ها به بیان جنبه ها و . کمک به ارتقا مهارت انتقاد مثبت تشریح می شود در این نوشتار بیست روش مهم برای

عوامل گوناگون مؤثر بر انتقاد می پردازد، ضمن این که بکارگیری منسجم و اقتضایی این روش ها با یکدیگر دارای 

: ست یافتتایج ذیل دبا استفاده از این روش ها در صحنه های واقعی کار و زندگی می توان به ن. اهمیت است  

ثر به وضعیت انتقال مثبت و مؤثرایجاد تحول اساسی از وضعیت انتقال منفی و غیر مؤ  

اد کردن ومورد انتقاد قرارگرفتندست یافتن به روحیه خونسرد و هوشیار به هنگام انتق  

نی و ایجـادروابط مطلوب با دیگرابه کارگیری انتقاد برای برانگیختن، اثر بخشی، یادگیر  

 انتقاد از افراد قدرتمند و مافوق بدون ترس و خشم

انتقاد نقش عمده ای در روابط اجتماعی ایفا می کند، از انتقادها می توان برای ایجاد تحرک در اشخاص و نفوذ در آن 

نتایجی  انتقاد پذیری مؤثر. ها، آموزش، بیان نیازها و خواسته ها و یا محرکی برای اصالح و پیشرفت خود استفاده کرد

چون؛ افزایش رضایت شغلی، ایجاد روابط کاری مناسب، تقویت سالمتی فکری و روحی، ایجاد عزت نفس، افزایش 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn18
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40046#_ftn19
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اگر انتقاد کننده و انتقاد شونده می خواهند به . سطح بهره وری و افزایش رقابت، برای تضمین موفقیت را به دنبال دارد

ی است دست یابند، باید با یک دیگر همکاری کنند برای دست یابی به هدف انتقاد سازنده که همانا تغییر رفتار خاص

نتایج مذکور و با توجه به اصول اشاره شده ضروری است تا از روش های انتقاد مؤثر و سازنده که در ادامه تشریح شده 

. است مطلع بوده و به بهترین نحو از آن ها بهره برداری به عمل آید  

:فقانهـ انتقاد دوستانه و مش 1  

افراد . انتقاد اطالعاتی است که می تواند به رشد فرد کمک کند و دانش و مهارت های مناسب را به افراد آموزش دهد

. با مشاهده و درک نتایج ارزشمند انتقاد، پذیرای انتقاد می گردند و یا قادر به ارائة انتقاد می شوند  

: ـ انتقاد برای بهبود 2  

ثر توجه به نقش سازندگی است، بهبود و ارتقا؛ معادل تغییر دانش، تغییر نگرش و تغییر محور اساسی هر انتقاد مؤ

.در واقع هدف انتقاد باید اصالح و تکامل فکر و رفتار فرد مقابل باشد. عملکرد فردی و سازمانی در جهت مثبت است  

:ـ انتقاد استراتژیک 3  

است هر فردی قبل از انتقاد الزم . انتقاد بایستی ضمن داشتن اهداف بلند مدت، راه های نیل به آن ها را نیز بیان کند

:سؤاالت زیر را از خود بپرسد  

قراری ارتباط چه انتظاری دارید؟دقیقاً از بر  

تار یا خصوصیتی باید تغییر کند؟چه رف  

دن چیست؟انتقاد کر انگیزه های  

مورد انتقاد می  چه راه حل ها و اهداف خاصی را می توان ارائه کرد و چه فعالیت هایی برای دسترسی فرد به اهداف

 توان انجام داد؟

: ـ ایجاد عزت نفس در افراد 4  

ه آنان برای برآورد این نیاز ناچار به احترام گذاردن ب. احساس عزت نفس یکی از نیازهای اساسی کارکنان است

. دیگران هستند، بنابراین یک رابطه دو طرفه چرخشی مثبت و یا منفی را می توان در این خصوص ایجاد کرد

www.zibaweb.com 
: ـ انتقاد با کلمات مثبت، محترمانه و انگیزشی 5  

برگزیده  به این جهت الزم است کلمات مناسب. این امر منجر به بهبود برقراری ارتباط و در نتیجه پذیرش آن می شود

. و بیان شود  

: ـ انتقاد از روش و محتوا 6  

با نهادینه سازی این نکته می توان از سیستم ارزشیابی خود استفاده نمود . در انتقاد محتوا و روش نیز بایستی لحاظ شود

. و به این وسیله از قدرت تفکر به شیوه ای غیر دفاعی بهره برداری کرد  

: ـ مشارکت طرف مقابل 7  

: قابل خود را دخالت دهید، برای مشارکت دادن طرف مقابل رعایت نکات زیر ضروری استطرف م  

http://www.zibaweb.com/
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.بر اهمیت شغل فرد تأکید شود  

.شرایط انتقاد شناسایی شود  

.برای طرف مقابل مفید خواهد بوددقیقاً بیان شود که چگونه انتقاد   

ن از او در این راستا برای اجرای طرح به او کمک کرد و چگونه می توااز فرد خواسته شود که چگونه می تواند 

.حمایت کرد  

: ـ توجه به شایستگی ها 8  

اغلب افراد برای انتقاد کردن ابتدا . استفاده کنید” اما“به شایستگی های طرف مقابل توجه نمایید، بدون این که از کلمه 

لمه اما استفاده می کنند و به بیان نقاط ضعف وی می پردازند، در به بیان جنبه های مثبت فرد پرداخته و سپس از ک

استفاده شود عکس این ” و“حالی که کلمه اما حذف کننده ارزش پیام قبلی است؛ در صورتی که اگر از حرف ربط 

ه جای اثر بلند مدت و نیرومندتری را ب” و“در مجموع کلمه . حالت است و با جمالت قبلی انسجامی به وجود می آید

. می گذارد  

: ـ بیان شفاف  9  

. آن چه را که می خواهید مورد انتقاد قرار دهید به طور دقیق و شفاف بیان کنید، صراحت کالم انتقاد را مؤثر می نماید  

: ـ انتخاب زمان مناسب 11  

الفاصله بعد از خطا و انتقاد بایستی برای عده ای ب. انتقاد در زمان مناسب منجر به پذیرش آن در طرف مقابل می شود

. برای عده ای دیگر با گذشت زمان انجام شود، ضمن این که ضروری است در هنگام خشم از افراد انتقاد نشود  

: ـ استفاده از سؤال 11  

می توان انتقاد را در قالب طرح یک سؤال یا مجموعه سؤاالتی عنوان کرد که جواب آن ها به هدایت طرف مقابل 

.عات دقیق و اساسی منجر می گرددبرای دریافت اطال  

: ـ ناکارایی انتقاد شفاهی 12  

هنگامی که به طور شفاهی قادر به انتقاد نیستید با عمل و رفتار خود انتقاد را طرح کنید، گاهی بهتر است از روش 

د یعنی به جای این که چیزی بیان شود؛ کاری انجام گیرد و از طریق مداخالت رفتاری تفکر رفتاری بهره برداری شو

. مورد نظر منتقل شود  

: ـ مشخص کردن انتظارات 13  

گاهی افراد انتظار دارند که اشخاص همان رفتاری را دارا باشند که از آن ها انتظار داریم، در این حالت انتظارات ما 

قاد زودرس و غیر مؤثر داشته باشیم چرا که مخاطبین خود را به خوبی از توقعات خود آگاه موجب می شود که انت

. نکرده ایم  

: ـ میزان ذهنی بودن انتقاد 14  

http://www.zibaweb.com/
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مثالً اگر . واقعیت ها نبایستی صرفاً در قالب ذهنیت فرد بماند، بلکه بایستی دیگران نیز آن را درک کرده و بپذیرند

را به کار برد، حتی اگر این انتقاد برای شما مبتنی بر ” این انتقاد صرفاً اعتقاد شماست“ة طرف مقابل انتقاد شما جمل

واقعیت عینی باشد؛ معنی آن این است که ارزشیابی ذهنی طرف مقابل برای قضاوت در مورد یک رفتار یا ویژگی 

. خاص را لحاظ نکرده ایم  

: ـ ایجاد انگیزه در افراد 15  

انگیزه یک مفهوم روانشناسی است که . انتقاد مؤثر برانگیختن افراد برای انجام بهتر کارهاستیکی از وظایف اساسی 

. مطرح می شود …در اشکال و حالت های گوناگونی همچون افکار، احساسات، کلمات خاص و   

: ـ بهره برداری از نقشه های ذهنی طرف مقابل 16  

طرف مقابل منجر به شناخت و برقراری مناسب ارتباط با وی می استفاده از اصطالحات، احساسات و نقشه های ذهنی 

شود، برای این منظور به سخنان کسانی که در اطراف شما صحبت می کنند گوش کنید و از ارزش ها و عالیق آن ها 

. مطلع گردید تا در صورت نیاز به انتقاد با او همزبان شوید و راحت تر ارتباط برقرار کنید www.zibaweb.com 

: ـ همگامی با انتقاد شونده 17  

. همگامی با کسی که مورد انتقاد قرار می گیرد، مقدمه رهبری مؤثر و در این جا پیش زمینه انتقاد مؤثر است  

: ـ شناسایی معیارهای انتقاد 18  

ن سؤاالت زیر قبل از انتقاد برای خدمت به مشتری و یا ارتباط با همکارا. انتقاد صحیح مبتنی بر معیارهای خاصی است

: را ازخود بپرسید  

 آیا این انتقاد عملی است؟

 آیا می توان بالفاصله از آن استفاده کرد؟

 آیا منافعی را تأمین می کند؟

 آیا انتقاد پاسخگوی نیازهاست؟

 از چه معیاری استفاده شود؟

می شود آگاهی دارند؟ آیا دیگران از معیاری که برای قضاوت در مورد اعمال و نتایج کارهای آن ها استفاده  

 

 آیا معیارها ثابت اند یا طی زمان باید تغییر کند؟

. جواب سؤاالت فوق به بهبود و افزایش انتقاد مثبت و مؤثر منجر می شود  

: ـ گوش دادن به ندای درونی 19  

ی شود افراد از افراد همیشه با خود ارتباط ذهنی برقرار می کنند، این مکالمات درونی ساز و کاری است که باعث م

هنگامی که انتقاد می کنید و یا مورد انتقاد قرار می گیرید به مشاهده و . ارزشیابی ها و انتظارات خود آگاه می شوند

وقتی به ندای درون خود توجه کنید و آن ها را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار . شنیدن دنیای درون خود بپردازید
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با شرایط و محیط جدید بوجود می آید؛ زیرا احساسات برافروخته شما، کنترل شده و به  دهید، افکار بهره ور و متناسب

. شما کمک می کند تا صدای قدرت انتقاد مؤثر و مثبت را بشنوید  

: ـ حفظ آرامش و خونسردی 21  

ش و هوشیاری اگر فردی قادر به حفظ خونسردی، آرام. نداشتن آرامش در زمان انتقاد به تضعیف انتقاد منجر می شود

به عالوه فرد . در زمان مواجهه با انتقاد باشد، می تواند احساسات خود را کنترل کند و بهره وری خویش را افزایش دهد

.قادر به ارزیابی شرایط به طور دقیق بوده و پاسخ مناسبی را به آن شرایط خواهد داد  

 هنر برقراری ارتباط موفق

 

هایی  ، فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن، احساسات و نظرات به شکل پیامارتباط

ثر باید چهار مهارت ۆبرای برقراری ارتباط موفق و م. شوند کالمی و غیرکالمی، بیان، ارسال، دریافت و ادراک می

های حل و فصل اختالفات و  ارتباطی شامل الف ـ درست گوش دادن ب ـ درست صحبت کردن ج ـ روشاساسی 

  .مشاجرات د ـ طریق مواجه شدن با انتقادات را بیاموزیم

ساکنان یک نیمکره زمین با ساکنان نیمکره دیگر و حتی امکان ارتباط  در دنیای امروز ، تکنولوژی مدرن امکان ارتباط

امواج ناپیدا با سرعتی مافوق تصور مرزها را در هم می .مین با موجودات سایر کرات را فراهم کرده استساکنان کره ز

اما با چنین پیشرفت های شگرف در امر ارتباطات و با وجود . نوردند ،پیام و تصویر انسانها را به یکدیگر می رسانند

ریم گاهی اوقات در برقراری ارتباط با دیگران و فهماندن اینکه همه لغات، کلمات،معلومات و امکانات را در اختیار دا

بسیار پیش آمده که از . مقصودمان به آنها دچار مشکل می شویم و حتی در مواردی این عمل را غیر ممکن می بینیم 

 .گفتار و کردار دیگران بهت زده شده ایم و از درک نیت و علت رفتار و کردار آنان عاجز مانده ایم

اری ارتباط با دیگران یک هنر است و هر کس باید در زندگی خود و در ارتباط با دیگران از این توان توان برقر

در غیر این صورت نمی تواند در حیات اجتماعی ، زندگی زناشویی و خانوادگی ، مناسبات . هنرمندانه بهره مند شود

ر روزمره ی خود فردی موفق و موثر باشداداری و شغلی و نیز استمرار دوستی با عزیزان و حتی در انجام امو . 

احساس می کنیم در .گاهی احساسات و عواطفی داریم که هیچ لغت و واژه ای برای بیان آن به دیگران نمی یابیم 

دایره بسته ای دست و پا می زنیم و علی رغم برخورداری از قوه ناطقه ، سخن گفتن و بیان خواسته هایمان را دشوار و 

یابیم غیر ممکن می هر یک از ما تجربیات شخصی فراوانی در زندگی داریم که واقعا در برخورد با این شرایط عاجز  . 

گاهی از دست فرزندانمان به ستوه می آییم ، احساس می کنیم آنها سخنان ما را نمی شنوند ، مجبور می . شده ایم 

. ز این وضع کالفه شده ایم باز هم ساز خودش را می زند بااینکه بارها به همسرمان گفته ایم که ما ا.شویم فریاد بکشیم 

سر . انگار نه انگار که ما هم خواسته هایی داریم پدرمان و مادرمان با تمام وجود با رفتار ، کردار و نظرات ما مخالفند 

http://www.zibaweb.com/
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ا هم به ما و همسرمان هیچ وقت نمی توانیم سر موضوعی ب.هر موضوع بی ارزشی لب به سرزنش و شکایت می گشایند

  . توافق برسیم

همه ما هر روز سخنانی نظیر عبارات باال را می شنویم آیا تاکنون فکر کرده اید که ریشه تمام این سوء تفاهم ها 

 دلخوری ها و نبود تفاهم و توافق میان انسانها چیست؟

گران هنرمندانه استفاده نماید هر فردی تا زمانی که نتواند از روش های برقراری ارتباط با دی :در یک جمله باید گفت

 .باید همواره شاهد این نابسامانی ها در روابط خود با دیگران باشد

توان برقراری ارتباط با دیگران یک هنر است و هر کس باید در زندگی خود و در ارتباط با دیگران از این توان 

عی ، زندگی زناشویی و خانوادگی مناسبات در غیر این صورت نمی تواند در حیات اجتما. هنرمندانه بهره مند شود

 .اداری و شغلی و نیز استمرار دوستی با عزیزان و حتی در انجام امور روزمره ی خود فردی موفق و موثر باشد

بسیاری از ما به دنبال موفقیت هستیم می خواهیم رمز و راز و اسرار موفقیت را کشف کنیم اما باید بدانیم اسرار موفقیت 

های اجتماعی در رمز و راز ارتباطات ما نهفته است ما انسان . موفقیت ما . ما می توانیم با دیگران باشیم و موفق هم باشیم 

 .در گروی ایجاد ارتباط موثر با دیگران است

اگر ارتباط انسانها با یکدیگر نبود ، بنای . تنهایی هراس دائمی بشر است ، انسان به طور ذاتی موجودی اجتماعی است 

پدید نمی آمد و ... یم فرهنگ انسانی پا نمی گرفت ، هیچ یک از دستاوردهای بزرگ انسانی نظیرزبان ، خط و عظ

 .زیبایی زندگی در اجتماعی انسان ها تجلی پیدا نمی کرد

برقراری ارتباط با یکدیگر یکی از نیازهای اولیه ما انسان هاست چه بخواهیم و چه نخواهیم با سایر افر اد در حال 

وقتی شما با مقام مافوق خود برای ترفیع خودتان .گفتگو مذاکره یکی از حقایق زندگی است.مذاکره و ارتباط هستیم

صحبت می کنید و یا کوشش می کنید با یک شخص ناآشنا روی قیمت خانه وی توافق کنید و هنگام که دو نفر 

... ومبیل ایجاد شده است حل و فصل نمایند وحقوقدان سعی می کنند یک دعوای حقوقی را که در اثر یک تصادف ات

حتی وقتی هم که نمی دانید و در حال صحبت با اطرافیان هستید ، هم در حقیقت . است « مذاکره » تمام این فعالیت ها 

شما با همسر خود درباره اینکه برای صرف شام به کجا بروید و با فرزند خردسال خود . مشغول مذاکره خواهید بود

پس مذاکره یک وسیله و ابزار اساسی است تا . اینکه چه وقت باید چراغ ها خاموش شود ، مذاکره می کنید  درباره

 .شما آنچه را که از دیگران می خواهید به دست آورید

هایی  ارتباط، فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن، احساسات و نظرات به شکل پیام

ثر باید چهار مهارت ۆبرای برقراری ارتباط موفق و م. شوند می و غیرکالمی، بیان، ارسال، دریافت و ادراک میکال
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های حل و فصل اختالفات و  اساسی ارتباطی شامل الف ـ درست گوش دادن ب ـ درست صحبت کردن ج ـ روش

 .مشاجرات د ـ طریق مواجه شدن با انتقادات را بیاموزیم

بادل نظر ارتباط تا رسیدن به توافق استمرار پیدا می کند ، وقتی شما و طرف مقابل دارای منافعی هستید که با مذاکره و ت

پس بهترین راه برای رسیدن به توافق . بین شما مشترک است و در همان حال منافعی دارید که با دیگران در تضاد است 

  .گفتگو ، تبادل نظر و ارتباط مستمر خواهد بود

ها چه در کسب و کار ، چه در دولت و چه در خانواده ، از راه مذاکره تصمیم می گیرند و با یکدیگر به توافق انسان 

 . می رسند گرچه مذاکره و ارتباط همه روزه انجام می شود ولی برقراری ارتباط سالم و موثر کار ساده ای نیست

های برقراری ارتباط موفق مدیران با کارکنان  روش  

 

برخی از روشها و اصول كلی را كه هر مدیر برای انجام كار خود باید مورد نظر قرار دهد به اختصار بیان می كنیمدر ذیل  . 

 

 .وضع هر یك از كاركنان را مورد بررسی قرار دهید -
 به زیر دستان عالقه نشان دهید، همه افراد خون گرم نیستند -

 .شنونده خوبی باشد -

با میل و رغبت کار را انجام دهند کاری کنید که کارکنانتان - . 

 .انتقاد یا مالمت رابه طور مثبت انجام دهید -

مدیری که همیشه مراعات حال زیر دستان را می کند، کارکنان او فعال و وفادار بوده و نسبت به هم همکاری  -

 .خواهند داشت

 .نظر مشورتی و کمک زیردستان را بخواهید -

انجام دهید انتقاد و مالمت را در خفا - . 

 .تحسین را در حضور دیگران انجام دهید -

 قسمتی از مسئولیت خود را به زیر دستان تفویض کنید -

 .در صورت استحقاق در تجلیل زیر دستان خود اقدام کنید -

 .هرگز فراموش نکنید که مدیر سرمشق زیر دستان خود می باشد -

ته و از ایشان انتظار دارید تا به بهترین وجهی انجام وظیفه کنندبه کارکنان خود نشان دهید به آنان اعتماد داش - . 

 .برای زیردستان خود هدفی معین کیند که به خاطر رسیدن به آن به تالش بیفتند وجد و جهد کنند -

شرکت ( خصوصا تصمیماتی که در وضع آنان اثر دارد ) به زیردستان فرصت دهید در تصمیماتی که گرفته می شود  -

دجوین . 

 .از تحکم و تسلط اجتناب کنید -

 .خواسته های خود را به صورت پیشنهاد یا خواهش درآورید -
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 .هنگام طرح در خواست یا پیشنهاد دلیل آنرا حتما ذکر کنید -

حتی وقتی که هنوز طرح ها و برنامه های شما در مرحله ابتدائی است بگذارید، معاونین شما، راجع به آنها اطالعاتی  -

کنند پیدا . 

 .همیشه جنبه مثبت را در نظر بگیرید -

 تعادل داشته باشید -

 .هر وقت در اشتباه می باشید یا که مرتکب اشتباهی شده اید به خطای خود اعتراف کنید -

 اگر فکر و سلیقه ای را پسندیدید دلیل آن را به مبتکر و صاحب فکر بگوئید -

شنهادی خود را بهتر از سایرین به مورد اجرا می گذارند اهمیت بدهیدبه این حقیقت که افراد، افکار ونظریات پی - . 

 .درباره آنچه می گوئید و طرز ادای آن دقیق باشید -

 .از غرولند معمولی کارکنان ناراحت نشوید -

 این احساس را در زیردستان بوجود آورید که کار آنان مهم است -

اثیر دارد مطلع سازیدکارکنان خود را از اموری که در وضع آنان ت - . 

 وضع کارکنان تان را به آنان اطالع دهید -

 

تا تأکید بر شیوه های ابراز احساسا  

 مقدمه

تحقیقات، . همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنیم یا در فکر آن به سرمی بریم

درصد  75با دیگران می شود و شاید بتوان گفت درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط 75نشان داده است که 

مهارت در »از همین رو، در دهه های اخیر، توجه زیادی به مبحث . موفقیتهای ما نیز به روابط ما با دیگران وابسته است

این نکته که برخی انسانها تعاملگران ماهرتری هستند، باعث شده تا پژوهشهای . شده است« اجتماعی( تعامل)روابط 

تحقیقات، نشان . و عوامل تأثیرگذار بر آن، انجام شود« تعامل اجتماعی»یق و منظّمی درباره ماهیت و کارکردهای دق

و « تعامل اجتماعی ماهرانه»می دهد که عوامل بسیاری در  « نقش دارند ؛ اما نقش « ایجاد محبوبیتْ»و « تأثیرگذاری

1.)ستعواطف و احساسات در این میانْ بسیار مهم و چشمگیر ا )  

2)باوِرز و همکاران  )  
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به این نتیجه دست یافتند که عواطف و احساسات چه از لحاظ شکل ( م1985منتشر شده به سال )در مطالعات خود 

. دهی و تأثیر بر برخوردها و چه از لحاظ حفظ و پایان دادن روابط، تأثیر قابل توجهی بر روابط میانْ فردی دارند

3)بروکس و هیث  )  

به اهمیت و نقش عواطف و احساسات در تعامل میانْ فردی اشاره ( م1985ر پژوهش منتشر شده شان به سال د)نیز 

نموده اند و معتقدند روابط ما با دیگران در صورتی کارآمد و مفید است که بتوانیم عواطف و احساسات خود را از 

: می گوید« ارتباط خوب»دیوید برنز در تعریف . ریمو غیرکالمی با دیگران در میان بگذا( زبانی)طریق پیامهای کالمی 

احساسات خود را آشکارا ابراز می کنید و به طرف مقابل هم امکان : یک ارتباط خوب، از دو ویژگی برخوردار است

4.)می دهید تا احساسات خود را ابراز کند )  

5.)جتماعی به حساب آوردبنابراین، ابراز احساسات را می توان به عنوان یک مهارت مهم در تعامل ا )  

 ابراز احساسات و فرهنگ

باید در نظر داشت که فرهنگهای مختلف، در مورد شیوه های ابراز احساسات و اینکه نسبت به چه کسانی و تا چه 

دانیل گلمن، ترجمه پارسا، : به نقل از)پُل اکمن . اندازه باید احساسات خود را بیان کرد، تفاوتهای بارزی دارند 1381 ،

را برای بیان همرأیی اجتماعی درباره اینکه کدام احساسات را در چه زمانی می « قواعد بیانگری»اصطالح ( 159ص 

از نظر اِکمن قواعد بیانگری در اصل، سه نوع هستند. توان به طور صحیح نشان داد، به کار می برد : 

در حضور افراد مافوق، نباید احساس درماندگی  این یک هنجار ژاپنی است که: به حدّاقل رساندن ابراز احساسات - 1

 .خود را ظاهر ساخت

یعنی بزرگنمایی احساسی که در ما وجود دارد: اغراق و مبالغه در ابراز احساسات - 2 . 

این مورد را می توان در بعضی فرهنگهای آسیایی مالحظه کرد: جایگزین کردن یک احساس به جای دیگری - 3 . 

های رفتاری دوران کودکیابراز احساسات و الگو  

ما این قواعد بیانگری را تا حدودی از طریق دستورالعملهای صریح و روشن از همان دوران کودکی از والدین یا دیگر 

افراد که بر شکل دهی شخصیت و رفتار ما نقش دارند، یاد می گیریم ؛ بخش عمده آن نیز از طریق الگوبرداری 

وقتی که والدین . گیرند که همان کاری را که دیگران انجام داده اند، انجام دهندکودکان، یاد می . صورت می پذیرد

در مقابل رفتارها و اتفاقاتِ روی داده برای یک شخص با بی تفاوتی برخورد می کنند، فرزندان، اصل خُنثی 

مان احساسی را اگر زمانی والدین در غمها و شادیهای کسی شریک شده و ه. را فرامی گیرند (Neutrality)بودن
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که او دارد، در مورد پدیده ای به دست آورند و در عین درک وضع او تالش کنند که به او یاری رسانند، فرزندان نیز 

 .را می آموزند (Empathy) اصل ابراز همدلی

ی تربیتی، در برخی از سبکها یا مکتبها. بنابراین، سبکهای تربیتی در آموزش ابراز احساسات، می توانند اثرگزار باشند

فرهنگهای غربی و سبکهای تربیتی . بیشتر موارد، خُنثی بودن را توجیه می کنند و از همدردی، به شدّت گریزان اند

بر . ، بیشتر گرایش به خُنثی بودن دارند(یعنی فردگرایی)برگرفته از این فرهنگها، بر اساس فلسفه حاکم بر این جوامع 

فاوتی را پدیده ای کامالً نامطلوب دانسته و به آموزش و الگودهی رفتارهای عکس، فرهنگهای عاطفی شرقی، بی ت

 .حاکی از همدلی توصیه می کنند

هوش هیجانی»ابراز احساسات و نظریه  » 

تحقیقات تجربی در زمینه مهارتهای اجتماعی به اینجا متوقف نشد ؛ بلکه روانشناسان پس از پی بردن به اینکه عواطف 

لیدی ای در زندگی اجتماعی انسان دارند و ابزار درست احساسات، یکی از مهارتهای مهم و احساسات، نقش ک

 .اجتماعی به حساب می آید، با نگاه عمیق و بنیادی تر به این موضوع پرداختند

ایر به ، سازه ای بود که روانشناسانی چون سالووِی و جان م«هوش هیجانی»نام می برد ؛ اما « هوشِ بین فردی»گاردنِر، از 

6.)عنوان عامل تعیین کننده کسب موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی بدان دست یافتند )  

شناخت . 1: هوش هیجانی از دیدگاه سالووی شامل پنج حیطه اصلی از تواناییهای فردی می شود که عبارت اند

3به کار بردن درست هیجانها، . 2عواطف شخصی،  حفظ ارتباطها. 5دیگران، شناخت عواطف . 4برانگیختن خود،  . . 

در این رویکرد، توانایی ابراز احساسات و اینکه در موقعیتهای مختلف، احساسات مناسب از خود نشان دهیم، یکی از 

7.)و مالکهای بررسی آن است« هوش هیجانی»عوامل شناخت  )  

های مختلف، سبکهای متفاوتی از ابراز در ابراز احساسات، بسیار تغییرپذیر است و شرایط و موقعیت« کارآیی»از آنجا که 

برای مثال، مهارتهای مختلفِ الزم، جهت ابراز . احساسات را می طلبد، باید خزانه رفتارهای ارتباطی ما بسیار غنی باشد

 :احساسات را در موقعیتهای زیر، در نظر بگیرید

یمبرای آرام کردن همسر خود باید بتوانیم او را آرام و برای او دلسوزی کن برای اینکه از دوست افسرده خود حمایت  .

 .کنیم، باید روحیه اعتماد به نفس را در او تقویت کنیم و به او نشان دهیم که نگرانش هستیم
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برای اینکه با دیگران دوست شویم، باید بدانیم که چطور و در چه موقعی مسائل خصوصی خود را برای آنها فاش و 

ی اوقات باید دیگری را سر عقل بیاوریم و گوشمالی بدهیم و گاه نیز باید با او کنار گاه. چطور با آنها همدردی کنیم

 .بیاییم و به کمک یکدیگر، راه حلّ مشترکی بیابیم

پس با توجه به اینکه مهارت در ابراز احساسات، مجموعه شخصی از مهارتها را شامل نمی شود، ناگزیریم که مهارتهای 

ه بر این، صِرف توانایی ابراز احساسات به شیوه های مختلف، از ما یک انسان ماهر و موفق عالو. متنوّعی داشته باشیم

. نمی سازد، مگر آنکه بدانیم در هر لحظه و نسبت به هر شخص، ابراز کدام نوع احساسات و تا چه اندازه مناسب است

ست و چه موقعی جسارت و انتقاد، دانستن برای مثال، تا وقتی ندانیم چه موقع و تا چه اندازه احساس همدردی مناسب ا

 .راه و رسم همدردی یا جسارت و انتقاد، فایده ای ندارد

 چه احساساتی را نسبت به دیگران ابراز کنیم؟

بدبینی، حسادت، نگرانی و : در یک نگاه کلّی، احساسات را می توان به احساسات مثبت و منفی طبقه بندی نمود

این نوع احساسات، نه تنها شایسته ابراز نیستند، بلکه وجود . نفی به حساب می آیندجزو احساسات م... ناامیدی و

تحقیقاتْ نشان داده است که روابط ناسالم در خانواده و جامعه معموالً . همیشگی آنها در فرد، نشانه اختالل روانی است

 .بر اثر وجود و ابراز این گونه احساسات به وجود می آید

مدردی، همدلی، حرمت خود، رضایت از رابطه با دیگران واحساساتی مانند ه جزو احساسات مثبت به حساب می  ...

وجود این نوع احساسات در افراد، نشانه سالمت روانی آنها بوده اگر به شیوه مناسب و مطلوبی ابراز شوند، باعث . آیند

اهند شدبهبود روابط، پایداری دوستیها، استحکام خانواده و رضایت از زندگی خو . 

خشم و اندوه، نمونه هایی . احساساتی نیز وجود دارند که با توجه به موقعیتهای مختلف، می توانند سالم یا ناسالم باشند

اندوه سالم، همان افسردگی . خشم اگر به منظور دفاع از خود و گرفتن حقّی باشد، باید نشان داده شود. از این دسته اند

زیزان شما می میرد، کامالً سالم و بجاست که اندوهگین شوید و اندوهتان را با دوستان و وقتی یکی از ع. بالینی نیست

8.)اندوه شما نشانگر مهر و محبتی است که به آن فرد داشته اید. نزدیکانتان در میان بگذارید )  

بت برای آنها وجود احساسات مثبت را باید ابراز کنیم، اما از نشان دادن احساسات منفی و احساساتی که تفسیر مث

 ندارد، باید پرهیز 

 .نموده، در صدد اصالح و جایگزینی آنها برآییم
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 تا چه اندازه احساسات خود را ابراز کنیم؟

برای ابراز احساسات نسبت به دیگران، به طور کلی نمی توان حد و مرز مشخّصی را تعیین کرد ؛ زیرا احساسات، 

وی دیگر، افراد و موقعیتهایی که ما نسبت به آنها احساسات از خودْ نشان می گستره وسیعی را در برمی گیرند و از س

 .دهیم، یکسان و در یک ردیف نیستند

توجه به این نکته مهم است که اگرچه روح و محتوای فرهنگ دینی ما بر پایه ارتباط، صمیمیت، ابراز محبت و عاطفه 

ساسات خود را نسبت به همگان و به صورت عمیق و گسترده، استوار است، اما این، هرگز به معنای آن نیست که اح

رابطه ای که با همسرمان یا پدر و مادر و یا دیگر دوستان نزدیکمان داریم، کامالً متفاوت از رابطه ما با . ابراز کنیم

خود ابراز کنیم که از این رو نمی توانیم با افرادی که تازه با آنها آشنا شده ایم، همان احساساتی را از . سایرین است

 .نسبت به دوستان نزدیکمان داریم

و حتی مسائل ریز و جزئی زندگی خود « دوستت دارم»: اگر به همسر یا یکی دیگر از دوستان بسیار نزدیکمان بگوییم

هر  اما نمی توانیم، به. را با وی در میان بگذاریم، شاید مشکل چندانی ایجاد نکند ؛ بلکه چه بسا الزم و ضروری است

بلکه ترجیح می دهیم به برخوردها و تعارفات . فرد غریبه ای که برمی خوریم، احساسات خود را این گونه ابراز کنیم

 .رسمی اکتفا نموده، از ابراز هرگونه احساس دیگری خودداری کنیم

 شیوه های ابراز احساسات 

از طریق مؤلّفه های کالمی ( انی و احساساتاطالعات، مع)در یک برخورد دو نفره معمولی، یک سوم مفاهیم اجتماعی 

)و دو سوم ما بقی از راههای غیرکالمی  منتقل می ...( حرکات، وضعیت بدن، نحوه نگاه، حاالت چهره و: مانند

9.)شوند )  

یکی از کارکردهای اصلی حرکات، ابراز . ، حرکت می کنیم(ارتباط رو در رو)ما در جریان یک دیدار : حرکات

و احساسات فرد نسبت به دیگران استحاالت عاطفی  . 

ژستها در فرهنگهای مختلف، هر کدام نشان دهنده احساس ویژه ای هستند، مثالً در فرهنگ ما: ژستها :  

عصبانیت = نشان دادن مشتهای گره کرده  -  

بی اطالعی = باال انداختن شانه  -  

اضطراب = ضرب گرفتن روی میز  -  
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فردی، کسی که نشسته و به جلو خم شده است، در مقایسه با فردی که خود را عقب در ارتباطات میان : وضعیت بدن

در حالت ایستاده نیز وقتی افرادْ رو در روی یکدیگر می ایستند، . می کشد، نگرش مثبت تری به موضوع بحث دارد

نندنسبت به موضوع بحث، نگرش مثبت تری دارند تا وقتی که روی خود را به طرف دیگری برمی گردا . 

ما به دو شیوه می توانیم برای ابراز عالقه و اشتیاق نسبت به حرفهای فردی که با ما صحبت می کند، از : سرتکان دادن

با کج کردن سر، عالقه مندی خود را نسبت به حرفهای طرف مقابل ابراز می کنیم و با . سر تکان دادن استفاده کنیم

، نشان می دهیمتکان دادن سر، تمایلمان را به ادامه صحبت . 

در . از همین رو، افراد به نحوه نگاه دیگران، بسیار حسّاس اند. نگاه، کارکردهای مختلفی در رفتار انسان دارد: نگاه

با نگاه خود، مرا »، «او به من چشم دوخته»، «این طوری به من نگاه نکن»: بسیاری از صحبتهای روزمرّه، گفته می شود

و« آب کرد ... 

رتباطی نگاهکارکردهای ا : 

ظاهراً ما به کسانی که عالقه بیشتری داریم، نگاههای . ارتباط چشمی نشانگر شدّت هیجانات ما درباره دیگران است

خیره خیره نگاه کردن، نشانه خصومت نیز می تواند باشد ؛ اما به راحتی می توان بین این . طوالنی تر و بیشتری می کنیم

و همچنان اگر « دوستانه»طوالنی اگر با لبخند همراه باشد، نشانه عواطف و هیجانات  نگاه. دو نحوه نگاه، فرق گذاشت

است« خصمانه»با خشم همراه باشد، بیانگر احساسات  . 

تحقیقات، نشان می دهد که وقتی افراد به طور مکرر به هم صحبتِ خود نگاه می کنند، بیش از وقتی که به ندرت به 

نها محبوبیت دارندآنها نگاه می کنند، در نزد آ . 

و نیز نگاه استفاده کنیم، بهتر ( مانند تأیید و تحسین)نکته دیگر اینکه اگر به طور همزمان از تقویت کننده های کالمی 

 .می توانیم با دیگران ارتباط برقرار نموده، آنان را وادار کنیم تا نگرشها و احساسات خویش را ابراز کنند

که توجه اختیاری به آنها داشته باشیم، بیان کننده حاالت و احساسات ما باشند ؛ اما این روشها ممکن است بدون آن

 .برخی مهارتهای دیگر نیز وجود دارند که به صورت ارادی نشانگر حاالت ما هستند

 راهبردهای رابطه با دیگران

خود افشایی . الف   

(Self_disclosure) 
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نخستین کسی . العاتی را راجع به خود در اختیار دیگران قرار می دهیمخود افشایی، فرایندی است که از طریق آن، اط

او نشان داد (. م1964)که بر اهمیت افشای خود به عنوان یک راهبرد در روابط با دیگران تأکید کرد، سیدنی جِرارْد بود 

امروزه . ستفاده کنیمکه ما می توانیم از افشای خود برای تشویق دیگران به مطرح کردن اطالعات مخصوص خودشان ا

خودافشایی به عنوان یک مهارت مهم در مشاوره به کار می رود و در دیگر تعامالت اجتماعی نیز می تواند بسیار مفید 

 .و راهگشا باشد

وقتی دو نفر برای اولین بار یکدیگر را می بینند، بیشتر . خودافشاییها می توانند درباره حقایق یا درباره احساسات باشند

تمال دارد به افشای حقایق اح ( بپردازند و احتمال انجام شدن اِفشاهای احساسی ...( نام، شغل، محل اقامت و من به شما )

اما گاه دیده می شود که برخی افراد، آنچنان سرد و بی . توسط آنها کم است...( عالقه دارم، من از موسیقی بیزارم و

ز هرگونه احساسی خودداری نموده، خود را پشت دیوارهای بی اعتمادی عاطفه هستند که در برخورد با دیگران از ابرا

 .مخفی می دارند

عده ای هم وجود دارند که به محض رو به رو شدن با دیگران و در همان ابتدا، به افشاهای عمیق و بیان دیدگاهها و 

خود »افرادی که در . نداحساسات خود پرداخته، حتی خصوصی ترین مسائل خود را با دیگران در میان می گذار

بنابراین، گرچه . افراط و تفریط می کنند، در برقراری رابطه با دیگران و حفظ آن، دچار مشکل می شوند «افشایی

خودافشایی یک مهارت مهم در تعامل با دیگران محسوب می شود، اما نباید در آغاز برخوردها به ابراز احساسات 

 .عمیق خود پرداخت

باز بودن . ب   

(Openness) 

می نامیم که هم در بیان و ابراز احساسات خود از صراحت « باز»وقتی یک فرد را . باز بودن، یک مفهوم دوجانبی است

 و بی پردگی 

 .برخوردار باشد و هم نسبت به اظهارنظر و احساساتی که دیگران از خود نشان می دهند، حالت پذیرندگی داشته باشد

ی شخص بیشتر باشد، آمادگی او برای تغییر و رشد به سوی مراحل باالترِ کمال و هرچه حالت صراحت و پذیرندگ

ایجاد روابط صمیمی و دوستانه با دیگران بیشتر می گردد، و به عکس، هرچه پافشاری فرد بر روی نگرشها و 

د بوددیدگاههای شخصی بیشتر باشد، تغییر و رشد وی دشوارتر و روابط وی با دیگران، ناپایدارتر خواه . 
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تصدیق و تأیید. ج   

وقتی به گفته فرد . تصدیق و تأیید، یکی از روشهای ابراز عالقه و اعالم موافقت با اعمال و گفتار طرف مقابل است

همین طور»، «می فهمم»، «خیلی خوب»، «درسته»، «بله»، «خُب»دیگری گوش می دهیم، می توانیم با کلماتی چون  » ،

« د را به گفته های وی ابراز نماییماحساس عالقه خو... و« آها . 

تحسین و حمایت. د   

برخی . تحسین، واکنش فراتر از تصدیق یا تأیید ساده و در واقع، نوعی اعالم توافق با گفتار و رفتار طرف مقابل است

ه جالبچ»، «آفرین»، «عالیه»، «خوبه»: کلماتی که تحسین و حمایت فرد را از دیگران نشان می دهند، عبارت اند از » ،

« تأیید و تحسین، تنها از طریق کالمی صورت نمی گیرد ؛ بلکه لبخندهای گرم، سر تکان دادنهای ... و« ادامه بده

 .مشتاقانه و ارتباط چشمی، از بهترین روشهای ابراز تأیید و تحسین به حساب می آیند

یق کالمی را با ارتباط چشمی همراه می نشان داد که وقتی تشو( م1981منتشر شده به سال )گُلدمن در تحقیقات خود 

کنیم، بیشتر نشانگر عالقه ما به دیگران است ؛ اما این را هم باید بگوییم که گاهی استفاده بیش از حد از نگاه یا نگاه 

 .خیره، حمل بر تهدید می شود و دیگران را ناراحت می کند

انعکاس احساس . ه   

(Reflection of feeling) 

اس یا باز گرداندن احساس، این است که درباره ماهیت گفته های فردی که با ما صحبت و درد دل می منظور از انعک

یکی از عوامل مؤثر در استفاده موفق از این مهارت، تشخیص (. عکس العمل مناسبی نشان بدهیم)کند، بازخورد بدهیم 

 .دقیق احساسات طرف مقابل و برجسته کردن آنهاست

. ساسات، به گوینده القا می کنیم که حرفهای او را فهمیده ایم و برای او احترام و ارزش قایلیمما با بازگردانی اح

 .انعکاس احساس، رابطه ما را با دیگران تسهیل می کند و با آنان همدل تر می شویم

گوش دادن. و   

11.)در تعامالت میانْ فردی، گوش دادن، اهمیت زیادی دارد )  

دلی و درک و احترام دیگران باید به گفته های آنان توجه کنیمما برای ابراز احساس هم اغلبِ ما آن چنان درگیر  .

. افکار و احساسات خود هستیم که واقعاً به چیزهایی که دیگران و حتی دوستان نزدیک ما می گویند، گوش نمی دهیم
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ناشی از همین بی اعتنایی و گوش ... بسیاری از اختالفات موجود در خانواده ها، بین همسران، والدین با فرزندان و

ما بیشتر عالقه داریم که در مورد خودمان بگوییم تا به گفته های دیگران . ندادن به گفته ها و نظرات همدیگر است

 .گوش دهیم

 نکات کاربردی

ک یا دو در بیان احساسات خود نسبت به دیگران صریح باشید ؛ یعنی احساس خود را مستقیم و بدون واسطه در ی . 1

 .جمله ساده و قابل فهم بیان کنید

هدف شما در این موقعیت چیست؟ آیا می خواهید نکوهش کنید و : از دلیل خود برای ابراز احساستان آگاه باشید . 2

مناسب ارائه دهید؟( عکس العمل)احساس نارضایتی خود را اعالم کنید، یا می خواهید باز خورد   

تو مرا ناراحت کردی»به جای « من ناراحتم»)استفاده کنید « من»ن از ضمیر در بیان و توصیف احساستا . 3 »). 

وقتی شما این کار را انجام می دهید، من »)احساس خود را نسبت به رفتار دیگران بیان کنید نه نسبت به خود آنها  . 4

شما مرا خشمگین می کنید»: به جای جمله« خشمگین می شوم »). 

اگر احساس خشم خود را با لبخند بیان کنید، طرف . را با آنچه می گویید، هماهنگ کنید وضعیت و حاالت خود . 5

 .مقابل هم آن را جدّی نخواهد گرفت

در ضمنِ آنکه احساسات خود را نسبت به دیگران ابراز می کنید، حق دیگران را نیز برای داشتن احساسات و  . 6

 .عقاید و ابراز آنها محترم بدارید

 باسپاس


