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 کند، خود تغییر استینمآنچه تغییر 

 واسطهبهدر زندگی ما با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال تغییر هستند. رشد و تحول و رقابتی که  سؤاالتامروزه پاسخ 

زیادی از رده خارج  سرعتبهی، به وجود آمده است قصد آرام شدن ندارد. بسیاری از مشاغل آورفنانفجار اطالعات و 

کنند. یم مکاننقله صنعت دیگر یا از شهری به شهر دیگر شوند. افراد برای وارد شدن به عرصه شغلی جدید از صنعتی بیم

 ی باشید. اتجربهخود شما هم در بطن چنین  اکنونهمشاید آن شغل دیگر آن لطف و مزایای قبل را ندارد. ممکن است 

وفقیت شغلی در حال تغییر است و آنچه ضامن م« شغل»مفهوم  چراکهها وجود ندارد دیگر هیچ تضمینی برای باقی ماندن شغل

برده  1توانند با تغییر شرایط شغلی، آن صالحیتها را با خود همراههایی است که در وجود خود دارند و مییتصالحافراد است، 

 و خود را با شرایط جدید سازگار نمایند. 

 

 

                                                 
1 Portable skills 

هایش ، روزی از نظارت امتحان فیزیک پیشرفته یکی از کالسکردیمآلبرت اینشتین در دانشگاه پرینستون تدریس 

 سؤاالتهمان  االتسؤاین  ،پروفسور"کرد:  سؤالامتحان را با خود داشت از او  یهابرگهدر راه استادیار او که گشت. یبازم

 سؤاالتاما چطور همان  پرسمیممرا ببخشید که "گفت:  زدهبهتاستادیار  ."بله همان بود"وی جواب داد  "سال قبل نبودند؟

 "سال قبل را به دانشجویان دادید؟

 . "اندکردهتغییر  هاپاسخ"اینشتین فقط جواب داد: 
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 نیاز واقعی بازار کار -مهارتهای نرم  

 

اند. احتماالً شما نیز نظیر چنین اظهارنظرهایی را شنیده ، شاکیی اجتماعی افرادهامهارتتعداد زیادی از کارفرمایان از فقدان 

گیرند. شنوند، موضع دفاعی یا خصمانه میپذیرند، وقتی نظر دیگران را درباره طرز فکرشان میاغلب جوانان انتقاد نمی»اید: 

 «. انددهند که گویی مورد حمله شخصی واقع شدهآنان در مقابل نظر دیگران درباره کار کردن خود چنان واکنش نشان می

 ین انتظارات کارفرمایان از کارکنان جدید االستخدام مشابه چنین فهرستی است:ترمهمدهند یمنشان  هاپژوهش

 توانایی یادگیری ـ 1

 رتباط سازنده در محیط کارتوانائی خوب گوش دادن و ا ـ 2

 یری و ارائه راهکارهای مؤثر برای مشکالت و مسائلپذانطباق ـ 3

 ، انگیزه برای دستیابی به اهداف و کسب موفقیتنفساعتمادبهمدیریت فردی،  ـ 4

 نظرهااختالفیی گروهی، مشارکت و توانایی حل کارآ ـ 5

 یرسانخدمتمفید بودن در سازمان، عالقه به  ـ 6

 های تخصصیتوانائی ـ 7

 ی نمود:بنددستهطور یناتوان در این لیست را می مورداشارههای یستگیشا

های فنی است یستگیشاکند و فقط مورد آخر که های فردی و ذهنی کارکنان اشاره میدر این لیست به توانمندی 6تا  1موارد 

 تأکید کرده است. به آنچه در طول دوران تحصیل و دانشگاه قابل آموزش هستند 

 است:کارفرمایان  نظرسنجی ازیک اینها نتایج 

 د. فاقد انگیزش الزم برای ادامه یادگیری و پیشرفت در شغل خود هستنکارکنان از  %50بیشتر از  -1

 مشترک کار کنند.  صورتبهتوانند با همکاران دیگر خود نفر نمی 4نفر  10از هر  -2

 را زمال انضباط خود کاری عادات در هستند مقدماتی سطح در کار شروع متقاضی که کسانی از % 19 فقط -3

 .دارند
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های متنوعی نیز با اسامی مختلف یبنددستهی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و هاروشبه  ،اخیراً موارد اول تا ششم این لیست

در این جزوه بخشی از این  برای آنها پیشنهاد شده است. ی نرمهامهارتی زندگی و هامهارتی انسانی، هامهارتاز قبیل 

 ی مدیریت روابط بین فردی اهمیت دارند مورد اشاره قرار گرفته است.  مهارتها که برا

برقراری ارتباط موثربا دیگران نیازمند مهارتهایی است که در درجه اول به شناخت فرد از سبکهای ارتباطی خود و نقاط قوت 

میان افراد و همچنین به تاثیر شرایط  و ضعف این سبکها بستگی دارد. به عالوه الزم است به تاثیر تفاوتهای فردی در تعامالت

و موقعیت در شکل گیری موقعیتهای مختلف ارتباطی توجه داشته باشیم. در ادامه هر یک از این جنبه های رفتار را بررسی 

 خواهیم نمود.
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 اهمیت خودارزیابی واقعی

 

دارد باعث گیجی  و به استاد گفت تکیه کالمی که یان به خود جرأت دادماجرا از اینجا آغاز شد. روزی یکی از دانشجو

ه عبارتی خاص را های خود را بازبینی کرد متوجه شد کشود. استاد ابتدا غافلگیر شد ولی وقتی فیلم سخنرانیشنوندگان می

 کرد بدون آن که منظور و هدف خاصی از بیان آن داشته باشد. بارها تکرار می

وان خواست هرگاه این خبر بود. اما  مصمم بود تغییر کند. او با شجاعت از دانشجخود بی او کامالً از این عادت نامطلوب

 کلمه را شنیدند دست بلند کنند. 

 « درنگ تغییر کنم.کرد. باعث شد بیها دست، مرا هوشیار میبلند شدن همزمان ده»بعدها او تعریف کرد: 

مدیر ارشد »گوید: ت درباره یک مورد که مشاهده کرده است میرابرت کاپالن از مشاوران سرشناس حوزه توسعه مدیری

کند. چون با تمام یک شرکت برتر قبل از خود ارزیابی معتقد بود که در زمینه مشارکت و تفویض اختیار بسیار خوب عمل می

کرد. اما با ظهور یمل مرفت، واقعاً در مسئولیت دادن به کارکنان، خوب عاین مفاهیم آشنا بود. وقتی همه چیز خوب پیش می

گرفت. این کار اعتماد های دیگران را نادیده میها و تالشگرفت و توصیههای بحران، فوراً قدرت را در دست میاولین نشانه

 «کرد. دار میبه نفس کارکنان را خدشه

اهی ممکن است دشوار نخستین گام برای ارتقا سطح عملکرد فرد، درک ضرورت تغییر است. اما رسیدن به این خودآگ

ای میان مدیران موفق و مدیران برکنار شده ما را به مخاطره افکند. یک مطالعه مقایسه باشد. ندیدن مشکالت ممکن است شغل

اند اما تفاوت اساسی در آن بود که نشان داد که هر دو گروه نقاط ضعفی داشته 1987و در سال  2مک کال و لومباردتوسط 

های خود را اند از اشتباهات و کمبودهای خود درس بگیرند. مدیران ناموفق بسیار کمتر از سایرین، اشتباهافراد ناموفق نتوانسته

زنند و این معنای ناتوانی از تغییر مثبت است. این به معنای آن نیست پذیرند و معموالً دست رد به هر گونه بازخوردی میمی

دانند کجا باید شناسند و بر این اساس میهای نامحدود دارند، بلکه آنان محدودیتهای خود را میکه کارکنان ممتاز توانائی

  3تغییر کنند یا با شخصی کار کنند که واجد نقاط قوتی است که ایشان فاقد آن هستند.

                                                 
2 Lombard  &Mc Call 
 یو رهبر یریتدر مد یجانیهوش ه ،یلگلمن، دان  3
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فرادی که در متأسفانه همیشه اینطور نیست که مدیران پذیرای بازخوردهای دیگران درباره نقاط ضعف خود باشند. ا

وجه « انکار»دانند. این واکنش ای از ضعف و شکست میهای باال جای دارند معموالً پذیرش لزوم تغییر در خود را نشانهمقام

دارند. این واکنش  ی است که حقایق تلخ به دنبالممحافظت از ما در مقابل ناکا مشترک همه ماست. این راهبرد هیجانی برای

 کند. مثالً:هیجانی به اشکال گوناگونی تظاهر پیدا می

 )به حداقل رساندن داده )بستن راههای دریافت بازخورد 

 )فیلتر کردن اطالعات )پذیرش تنها نکات مثبت 

 های موجهها و بهانهتوصیه 

ؤثر هستند. یکی از مدیر نیز به دالیل مختلف مانند ترس از واکنشهای وی یا مصلحت طلبی، در این امر م طرافیانگاهی ا

به خصوص  وگردآوری اظهار نظرهای صادقانه و سازنده درباره نحوه عملکردها  ،دشوارترین کارها در زندگی سازمانی

د تا اینکه ور از چشم شخص از او گله و شکایت کننتر است که دخطاهای ماست. برای همکاران و زیردستان بسیار راحت

 صادقانه و صریح با خود او این مشکالت را در میان بگذارند. 

ئین سازمانی، کند، بدون تردید گره کوری وجود دارد. در سطوح پاوقتی شخصی دائماً در موقعیت مشخصی خوب کار نمی

سائل در کار منعکس ماست. اما در سطوح باالتر، این « وِیژگی فردی»ک توان این قبیل مشکالت را نادیده گرفت چون تنها یمی

 زند. یز لطمه مینآیند و تأثیرات آن نه نتها برای شخص مسئله دار زیان آور است، بلکه به کل گروه شوند و به چشم میمی

ور پرهزینه و رایج دست یافت به های کبه فهرستی از برخی گره ،در بررسی چهل و دو نفر از مدیران موفق 4رابرت کاپالن

 شرح ذیل:

 ـ بلند پروازی کور1

کند، درباره ارزش و خدمات به حساب آید. به جای همکاری رقابت می« بر حق»باید به هر قیمتی که شده پیروز شود یا 

 او. « بر علیه»هستند یا « واا ب»کند، مغرور و الف زن است. افراد به چشم او یا سفید هستند یا سیاه، به عبارتی یا خود اغراق می

                                                 
4Kaplan: Beyond Ambition   
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 ـ اهداف غیر واقعی2

نگرشی غیر واقعی  ،کند و در تعیین الزامات کاربرای گروه یا سازمان، اهدافی بسیار بلند پروازانه یا دست نیافتنی تعیین می

 دارد. 

 ـ تالش و کوشش طاقت فرسا3

 کند. و به سختی، کار می« وسواس گونه»به بهانه قربانی کردن همه چیز در زندگی 

 دیگرانکار به  ـ تحمیل کردن4

کند و به جای سپردن مدیریت می یُخرداندازد. بر هر کار دهد. آنان را از پا میافراد دیگر را به شدت تحت فشار قرار می

دانند که به آسیب عاطفی که به گیرد. دیگران او را فردی خشن یا بی رحم میکار به دیگران، همه کارها را خود در دست می

 کند توجهی ندارد. دیگران وارد می

 ـ تشنه قدرت5

گرفتن دیدگاههای دیگران، برنامه شخصی  برای منافع خود، نه برای منافع سازمان جویای کسب قدرت است. بدون در نظر

 و استثمارگر است.  بردخود را پیش می

 ـ نیاز سیری ناپذیر به تأیید6

اندازد. گذارد و اشتباهات خود را به گردن سایرین میهای دیگران را به حساب خود میمعتاد به فخر فروشی است، تالش

 ه اتمام رساندن آن، دنبال پیروزی بعدی برود. دهد به جای پیگیری کار در دست اجرا و بترجیح می

 حفظ ظاهر تمرکز نامعقول برـ 7

خواهد خوب به نظر برسد، به برداشت دیگران توجه بیش از اندازه دارد. در بند ظواهر مادی برای کسب به هر قیمتی می

 وجهه و اعتبار است. 
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 کمال طلبی بیمارگونهـ 8

کند کند. دیگران را برای شکستهای خودش سرزنش میگر واقع بینانه باشد آن را رد میکند، حتی اانتقاد او را خشمگین می

 تواند نقاط ضعف خود را بپذیرد. و نمی

 

هائی در خود اذعان کنند که این نقاط کور عمالً مانعی در راه خود آگاهی هستند، زیرا افراد با شناخت خود باید به کاستی

کند و کار کردن با این افراد برای ل به انکار، چنین افرادی را در مقابل هر اظهار نظری مقاوم میتحمل پذیرش آن را ندارند. می

 شود. دیگران به کابوسی مبدل می

هستند که در صورت نقصان در یکی از صالحیتها می توان با آموزش « ایهای آموختهعادت»تمامی صالحیتهای کاری، 

تواند گوش کردن به سخنان دیگران و به حساب آوردن نظر آنها را یاد بگیرد. فرد یبا میآن را رشد داد. شخص متکبر و ناشک

اش را متعادل کند. اما این مقدور نیست مگر این که در قدم اول آگاه تواند از سرعت خود بکاهد و زندگیمعتاد به کار می

گذارند. بدون دانستنن اینکه این رفتارها چه روابط ما میرسانند و چه تأثیر مخربی بر شویم این عادتها چگونه به ما آسیب می

 کنیم. ای برای تغییر آنها پیدا نمیآورند، انگیزهبالئی بر سر ما و دیگران می

مدیر سطوح میانی در آن شرکت داشتند مشاهده  184( که 1984در یک برنامه توسعه مدیریت به رهبری لی یاکوکا )

هائی نظیر گوش کردن و تطبیق پذیری و رتبه دهی از نظر توانائی –به دهی مدیران به خودشان شد که تفاوت آشکاری میان رت

 همکارانشان به آنها وجود دارد. 

کنند و از های خود اغراق میپذیرند، درباره توانائیای را نمیای است که هیچ نقیصهاین مبالغه، خود بینی افراد خودشیفته

 های خود بشنوند. خواهند چیزی درباره کاستیند و نمیگریزاظهار نظر دیگران می
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 پنجره جوهری

ریق بازخوری که داشتیم که بخشی از آن از ط« خود پنداره»ای به مفاهیم تصویر کلی از خود و در صفحات گذشته اشاره

ود هم معلول خگیرد. گاهی افراد ادراک ناصحیحی از خود دارند که آوریم شکل میهای پیرامون خویش به دست میاز پدیده

دراک دیگران وجود سانهاست و هم علت آن. تفاوتهای بارزی میان ادراک ما و اهای ارتباط میان انارتباط ناصحیح و دشواری

 دارد. 

یکی از الگوهای بسیار جالب و مورد توجه در تصویر کردن سطح آگاهی در رفتار انسانی، پنجره جوهری است. این نام از 

گرفته شده است. « 6هری اینگهام»و « 5فتجوزف لو»اند، یعنی های کوچک دو روان شناس که مدل را طراحی کردهابتدای نام

نشان دهنده نحوه ارتباط هر فرد با اشخاص  ردی و بین فردی است. تصویر این الگو راهی برای بررسی مسائل ارتباطات درون ف

فرد به وسیله خود  –ای از یک پنجره بزرگ است. اندازه هر خانه نشان دهنده آگاهی دیگر است. این چهارخانه هر یک، خانه

کنند و براساس های پنجره جوهری تغییر میهای خود است. اندازه خانهاز رفتار، احساسات و انگیزه –یا به وسیله دیگران 

 7شود. شرایط حاکم، بزرگی و کوچکی آنها مشخص می
  

                                                 
5 Joseph Luft 
6 Harry Ingham 
7 Joseph Luft, Human interaction, 1989  
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 پنجره جوهری  -3-1 تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه گشوده، نشان دهنده گشودگی عمومی فرد نسبت به جهان و نمایانگر اشتیاق او برای شناخته شدن توسط  1خانه 

ترین و هائی از شخصیت فرد است که برای او و دیگران معلوم است. این قسمت مهمدیگران است. این قسمت شامل جنبه

یابد که توسط دیگران شناخته شده رده شدن آن، فرد توان آن را میترین بخش برای ارتباط بین اشخاص است. با گستارزنده

 نزدیک شده فراگرد ارتباطی، شکلی دلپسند بگیرد.  ویو آنان نیز با شناخت بهتر از او به 

کنند و به راحتی هائی از خود است که دیگران آن را مشاهده مییا منطقه کور، شامل آن دسته از ویژگی 2در مقابل خانه 

یابند ولی برای خود فرد قابل دسترس نیست. شاید شما در محاوره و گفتگو عادت دارید ناخواسته و غیر عمدی به را درمی آن

دیگران مجال ندهید و کامالً بخواهید شرایط را در اختیار خود بگیرید ولی خودتان متوجه نباشید یا شاید شما خود راکامالً 

ای درباره شما نداشته باشند. ممکن است شما خود را بسیار توانا و دارای اعتماد به نفس قیدهدانید اما اطرافیان چنین عجدی می

بینند. شاید خود شما توجهی به آنها ندارید ولی دیگران بدانید در حالی که چنین نیست و دیگران از شما رفتارهای عصبی می

 کنند. به خوبی آن را درک می
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کسی هستید که درباره ابراز برخی افکار و واقعیات مربوط به خود، احتیاط الزم را معمول  یا منطقه پنهان، شما 3در خانه

دهید آنها را نزد خود نگه دارید و به دیگران منتقل نکنید. شما سعی در کنید، این خانه چیزهائی است که شما ترجیح میمی

ببرند. مثالً راجع به درآمد، مشکالت خانوادگی و  گذارید دیگران به ضمیر شما پیکنید و نمیگشودن راز دل خود نمی

 برند. کنید که دیگران به راحتی به آن پی نمیاحساس، شما ارتباط را به نحوی محدود می

یا منطقه ناشناخته، چیزهایی است که هم برای شما و هم برای دیگران ناشناخته است. شامل آن دسته از خصوصیاتی  4خانه 

 ودآگاه خود نقش بسته و عبارتند از تواناییهای ناشناخته فرد. است که در ضمیر ناخ

شود. های دیگر میاند: تغییر در یک خانه باعث ایجاد دگرگونی در خانهبه یکدیگر وابسته« پنجره جوهری»چهار خانه 

کرد. به عبارت دیگر، با چنانچه شما بخشی از آنچه را در منطقه پنهان است آشکار کنید، آن را جزئی از خانه گشوده خواهید 

تر نموده و زمینه را برای ارتباط بهتر و مؤثرتر هموار های پنهان خویش، قسمت گشوده را وسیعآشکار کردن قسمتی از ویژگی

 کرد.  دخواهی

مت کور کند از اندازه قسگوید و شما را نسبت به رفتار شما آگاه میمی تانبرایشما  زمانی که دوستی از رفتارهای ناشناخته

ین ممکن است در تمام موارد خوشایند نباشد. مثالً بیان اینکه شخصی عصبی شود. اکاسته و به اندازه قسمت گشوده افزوده می

است به او، ممکن است نه تنها کار را بهبود نبخشد، بلکه بر عکس او را بیشتر عصبی کند و با دشواری بیشتر در ارتباط روی 

ست افشا و گشودگی یک احساس یا ادراک نابجا، موجب لطمه و صدمه زیادی به دوستان و بستگان آورد. از آنجا که ممکن ا

 شود صبر و بصیرت بیشتری در افشای منطقه کور دوستان خود نشان دهید. شود توصیه می

د. برای این هدف کند برای ایجاد ارتباط بهتر و رسیدن به نقطه تفاهم، منطقه گشوده را باید گسترش دالوفت پیشنهاد می

باید خود را بهتر شناخت و ترتیبی اتخاذ کرد که دیگران نیز به خوبی ما را بشناسند و به تجارب و تواناییهای ما پی ببرند. او 

موجب مناعت و فزونی منزلت و خودپذیری  ،همچنین بر این باور است که شناخت بیشتر و بهتر از خود در ارتباط با دیگران

توانید شناسید و میما در مورد خود و دیگران اطالعاتی نسبتاً قابل مالحظه کسب کنید، خود و آنها را بهتر میشود. اگر شمی

 باشد:میتصویر پنجره جوهری خود را بهتر شکل دهید. یک پنجره گسترده و به عبارتی تکامل یافته به شکل 
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 اهمیت خود ابرازی

رسیم و آگاهی بیشتری از خود گوییم به شناخت بهتری از خود میوقتی ما در مورد احساسات و ادراکات خود سخن می

با در میان گذاشتن ادراک خود با دیگران آنان نیز متقابالً چنین  –کند کنیم. خودابرازی به بهبود ارتباط کمک میپیدا می

 د. شوکنند و باعث باال رفتن آگاهی ما میمی

افرادی که بیش از حد لزوم خود کنترلی دارند دچار  –کند خود ابرازی نگرش مثبت نسبت به خود و اطرافیان را تقویت می

احساس شادمانی بیشتری  باعث شوند. در حالی که با در میان گذاشتن آرزوها و اشتراک لحظات امید بخش،خجالت و شرم می

کند که از بارخوردهای نند. حتی ابراز مشکالت و شکستها به افراد مناسب کمک میکو دیگران نیز آن را تقویت می میشود

 آنها متوجه شویم، همه خطاپذیر هستند و اشتباهات و ناتوانی هایی دارند. 
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 هایی درباره خود ابرازینکته

نسبت به دیگران داریم، تری در بیشتر موارد ما از خود ابرازی هراس داریم چون نگرش منفی نسبت به خود و نگرش منفی

 ای علیه ما به کار گیرد. نگران هستیم که طرف مقابل از این موضوع سوء استفاده کرده و آن را چون حربه

گرائی و عدم اعتماد شده ترس ار وضعیتی که غیر قابل کنترل باشد و نتوان اوضاع را مطابق میل خود شکل داد. باعث درون

 شود. تدریج جزئی از عادات و شخصیت فرد می و در صورتی که مداوم باشد به

باشند چون والدین و جامعه مطرح کردن نقاط مثبت  تربیت شدهممکن است برخی از انسانها در کودکی و جوانی این طور 

 آورد و گفتن نکات منفی دربارهاند که ارزش فرد را پائین میخود را با دیگران، نوعی الف زدن و خودستائی توصیف کرده

 خود نیز واکنش نامطلوبی از طرف دیگران پدید آورده است. 

 

 به روش مؤثر« خود ابرازی»دستورالعملی برای 

 ـ خود ابرازی باید دو طرفه باشد. 1

ـ خود ابرازی به طول رابطه بستگی دارد: خود ابرازی صمیمانه را باید زمانی انجام داد که مدتی از رابطه گذشته باشد و 2

 در بیشتر موارد با ویژگیهای مثبت شروع شده و با گذشت زمان به نکات منفی شخصیت خود پرداخت. 

برازی در برابر کسانی دارند که مشتاق شنیدن بوده و با آنها دارای ـ فرد مقابل باید مناسب باشد: افراد بیشتر تمایل به خود ا3

 رفتاری گرم، صمیمانه و خالص باشند. 

 ـ خود ابرازی بستگی به موضوع مورد بحث دارد. 4

های شخصی در خود ابرازی تأثیر دارد: تحقیقات حاکی از تأثیر فرهنگ، سن، جنسیت در تمایل و نحوه خود ـ ویژگی5

 :است. پژوهش گیلبرت و وایت نک معلوم کرده است کهابرازی 

 مردان نسبت به زنان اشتیاق بیشتری به خود ابرازی دارند 

 های مثبت خود دارندمردان نسبت به زنان تمایل کمتری برای ذکر جنبه 
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 8کنند. تر عمل میهای منفی خود نسبت به زنان راحتمردان در بیان جنبه 

 

 خود ارزیابی صحیح در درجه 360 نقش بازخورد

ی نمیتوان از آنها غافل امروز مدیریت و رهبری کسب و کارها با چنان تغییرات سریع و ریشه ای رو به رو هستند که لحظه ا

ر سازمانی باید به شکل بود کارایی ندارد ساختا ”انجام توسط دیگران“شد. دیگر اندیشه سنتی درباره مدیریت که مبنی بر 

 وارونه در آمده، مدیران به جای کنترل زیر دستان باید در خدمت آنان قراربگیرند. 

الع آنها برساند. تک تک رهبران نیاز به باز خورد هایی دارند که نقاط ضعف و قوت آنان را در قالب اعداد و ارقام به اط

ین طریق در تصمیم گیری سازمانی نیز نیاز به بازخورد دارند چرا که اطالعات به دست آمده از اافراد و اعضای گروه های 

 های آنها برای پیشرفت شغلی مفید است. 

. در واقع بدون بازخورد یکی از رایج ترین و اثر بخش ترین شیوه های یادگیری مدیریت درشرکت های موفق جهان است

 ای بهبود مقدور نیست. م خود را کامل بشناسیم و بدون شناخت وضع موجود برنامه ریزی برگرفتن بازخورد دیگران نمیتوانی

ن روبرو هستیم اطالع یافته چنانچه اشخاص دیگر باز خوردی از رفتار به ما برگردانند، از برخی از مشکالت و مسائلی که با آ

رائه کنند مگر آنکه ما بازخورد مناسب و صحیحی به ما اتوانند یابیم. بدیهی است که دیگران نمیو اشتباهات خود را درمی

 پذیرش داشته باشیم. 

ار کار آمد به ویژه در چرا بازخورد نمی گیریم؟ علی رغم این نقش و اهمیت، برخی موانع فرهنگی از رواج این شیوه و ابز

گیرنده و عدم صالحیت  ذهنی بازخورد جامعه و سازمان های ایرانی جلوگیری میکنند. استقبال نکردن از بازخورد به موانع

 بازخورد دهنده مربوط میشوند. 

 ستند. جهل و غرور دو مانع اساسی برای یادگیری و توسعه فردی ما ه موانع ذهنی بازخورد گیرنده : -الف

رور به ناسیم و غشجهل به معنی این که در مورد خودمان کم میدانیم و بعضی ضعف ها و نیاز های آموزشی خود را نمی 

رد خود چیزهایی از معنی این که از دیگران کمک نمیخواهیم تا خودمان را دقیق تر و بهتر بشناسیم و حتی وقتی در مو

را تحمل و هضم نمیکنند و  دیگران میشنویم آنها را نمیپذیریم و مبنای عمل  قرار نمیدهیم. افراد متعصب و جزم گرا انتقاد

 انه را از دست میدهند. فرصت دریافت اظهار نظر های مشفق

                                                 
 177فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی ص   8
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همه انسان ها نقاط کور زیادی دارند. نقطه کور بخشی از وجود ما شامل قوت ها و ضعف ها استعداد ها و عالقه مندی هاست 

که خود آنها را نمیشناسیم و به آن ها توجه نکرده ایم. نقاط کور افرادی که در رده های باالی  سازمان ها قرار دارند یا 

گذشته موفقی داشتند، بیش از بقیه است. همه ما برای کسب اطالعات دقیق تر و کامل تر در مورد خودمان و افرادی که 

کشف ضعف ها و قوت های خود به ارزیابی شدن و باز خورد گرفتن از دیگران نیاز داریم و این نیاز در مورد کسانی که 

 درصدد توسعه مهارت های خود هستند دو چندان است. 

بازخورد دهنده باید چند ویژگی داشته باشد تا آنچه اظهار میکند را معتبر تلقی  الحیت بازخورد دهندهعدم ص-ب

کنیم. او نخست باید از نزدیک با ما در ارتباط بوده و بدون واسطه به صورت مکرر ناظر رفتارها و عملکرد های ما در شرایط 

نیم مطلع و صاحب نظر باشد و بتواند ما را با درک شرایط چالش ها مختلف باشد و دوم در حوزه و زمینه ای که ما کار میک

مسئولیت ها و محدودیت هایی که داریم ارزیابی کند. به عبارت دیگر کسانی که به ندرت ما و رفتارهای ما را میبینند یا در 

وه بر این دو شرط اصلی، باز زمینه کاری ما فاقد تخصص و صالحیت هستند، ارزیابان و بازخورد دهندگان خوبی نیستند. عال

خورد دهندگان باید دارای شرایط دیگری نیز باشند که به طور عمده باعث اعتباربخشی و اعتماد آفرینی در ما نسبت به 

 صالحیت منبع بازخورد میشود:

 
 صداقت و شفافیت  -1

 صراحت و شجاعت در اظهار نظر  -2

 انصاف  -3

 نداشتن نفع شخصی در موضوع  -4

 زی نسبت به ما خیر خواهی و دلسو -5

 مهارت های ارتباطی و کالمی برای جلوگیری از سوء برداشت و سوء تفاهم  -6

 توانایی همدلی کردن با ارزیابی شونده  -7

الزم به ذکر است فضای ارائه بازخورد هم باید حمایتی و مثبت باشد به ویژه وقتی قرار باشد از آن در مسیر مثبت و برای 

درجه حاکی از آن است که در محیط  کار  360توسعه قابلیت ها و پیشرفت استفاده شود. تعابیری مثل ارزیابی و بازخورد 

کرد. مافوق های مستقیم و غیر مستقیم همکاران هم رده، مشتریان، کارکنان زیر میتوان از مناظر مختلف بازخورد دریافت 

 مجموعه ،شرکا و مشاوران و. . . 
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بهتر است دریافت بازخورد با استفاده از روش های منظم و سازمان یافته مثل فرم های ارزیابی باشد و از افرادی باشد که 

 دارند. صالحیت اظهار نظر درباره موضوع مورد نظر را 

 

 درجه  360مزایای ارزیابی و بازخورد 
 کمک میکند بفهمیم دیگران ما را چگونه میبینند.  -

 نقاط کور قابلیت های ما را روشن میکند.  -

 مقدمه ای برای یادگیری است.  -

 به بهبود مسیر شغلی و زندگی ما کمک میکند.  -

 فضای تیمی و نحوه ارتباط با دیگران را اثر بخش تر میکند.  -

 

 خودارزیابی واقعی و بازخورد

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که برای یادگیری ایجاد تغییر در فرد بزرگسال، مهمترین عامل اراده و خواست خود اوست. 

مهمترین  عوامل و شرایطی که باید در ما وجود داشته باشد تا بتوانیم از باز خورد برای رشد و توسعه مهارت های خود 

 م اینها هستند :استفاده کنی

 
باید واقعا بخواهیم که یاد بگیریم. از کسانی که صادقانه و با صراحت به ما بازخورد میدهند قدردانی کنیم تا  -1

 بازخورد سازنده ادامه داشته باشد. 

 وضعیت موجود خود را نقد کنیم نقاط ضعف و قوت خود و لزوم تغییر آنها را بپذیریم.  -2

بار بخوانیم و بشنویم چرا که در برخورد های اولیه به احتمال زیاد هیجان زده و  بازخوردهای دریافتی را چند -3

مضطرب خواهیم بود اما در برخورد های بعدی درک کاملتری از محتوای بازخورد و انگیزه بازخورد دهنده 

 خواهیم داشت. 

 اطالعات بازخورد ها را تبدیل به یک برنامه اجرایی و اهداف رشد و توسعه کنیم  -4

 به سهم مسئولیت خود در قبال تغییر شرایط  باور خوشبینانه داشته باشیم.  -5

 تمایل ذاتی خود به تایید  دیگران را بشناسیم و آن را مدیریت کنیم.  -6
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 مهارت های شنوایی موثر را در خود تقویت کنیم.  -7

 دریافت بازخورد را به افراد و منابع مختلف اطالعات بسط دهیم.  -8

نامناسب را شناسایی و برای توقف آنها تمرکز کرده و برنامه ریزی کنیم و در صورت نیاز کمک عادت و رفتار  -9

 بگیریم.

 عادت و رفتار مناسب را بیاموزیم و با تکرار آنها را جایگزین عادات غیر موثر کنیم.  -10
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 اعتماد به نفس و جرأت مندی
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 شناخت قابلیتها و توانمندی های خود

روان شناس صاحب نام، یکی از اولین کسانی است که به خودشناسی و مطالعه درباره خویش، توجه وافری « آبراهام مزلو»

ها را شکل او سلسله مراتبی از نیازهای انسان «.باید آن چیزی شود که باید بشودانسان می»مبذول داشته است. مازلو معتقد است: 

 :9بندی کرده استد انسانی را در چند طبقه تقسیمداده است که تمام نیازهای نامحدو

باید بخورد و انسانی می اولین دسته از نیازها، نیازهای جسمانی است. این نیازها، هسته مرکزی دوام و بقا جسمانی است. هر

رفع نیازهای زیستی، نیاز  ویابد. به محض سیر شدن شکم بیاشامد تا زنده بماند. نیاز جسمانی با نیاز به امنیت و ایمنی ادامه می

سوی دیگر صیانت  شود که از یک سو تداوم وضع موجود است، یعنی اینکه در آینده نیز بتواند سیر شود و ازایمنی مطرح می

وزهای دیگر و فرداها راز همین رو بوده است که انسان یاد گرفته است غذا را برای  .ذات و زنده ماندن برای انسان مطرح است

خواهد زنده بماند و مرگ را می ،خواسته است زندگی کند. با وجود اینکه مرگ را در باور داردد. انسان همواره میذخیره کن

ها نیازهای اجتماعی مطرح کنند، پس از این نیازبه تعویق اندازد. این دو مورد نیازهای اولیه هستند که زنده بودن را تأمین می

مراه است. نیازهای هاعی یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن و مورد توجه قرار گرفتن، شوند، این نیازها با پذیرش اجتممی

 شود. کم و بیش ارضا می ،اجتماعی در واقع با زیستن در جمع

یر از خود، اینکه نگرش و احساس ما در مورد خویشتن و تصو»است یعنی « حرمت خود»فراتر از نیازهای اجتماعی نیاز به 

ز دارد که این تصور هر انسانی تصوری از خود دارد و نیا«. کنیم و تا چه حد به آن آگاهی داریمنه تصویر میما خود را چگو

 دانند. خواهد همه او را نسبت به انجام امور انسانی توانا و ذی صالح بدر او به درستی شکل گیرد. او دلش می

توان گفت این نیاز، نیاز به راستی رساندن داده است. می را قرار 10«خودشکوفائی»در باالترین بخش هرم نیازها، مزلو 

 رسیدن و تواناییهای بالقوه خود را کشف کردن و به کار گرفتن. « شدن»به « بودن»هستی خویش است. یعنی از 

                                                 
ده اختصار در این نوشتار نیامتقسیم بندی نیازهای مزلو بعدها تکامل یافته و موارد دیگری مانند معنویت، خالقیت و زیباشناسی نیز به آن اضافه شده که به جهت رعایت   9

 است.
10 Self-actualization 
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اند. دهانجام دا زمینه پرداخته و بحثهای مفصلی در این« خودشکوفائی»پس از مزلو دانشمندان دیگری نیز به اهمیت و ارزش 

شود. زمانی بیشتر باعث خود شکوفائی می« خودآگاهی»تمام آنها دیدگاهی خوش بینانه و علمی داشته و بر این باور هستند که 

شود و دیگر تحت تأثیر عوامل بیرونی درونی می ،که ما به خود پرداخته و بر خویشتن خویش آگاه باشیم، عامل کنترل ما

 دهیم. واکنش نشان نمی

اند با راحتی شناسند و به خود آگاهی رسیدهگذارد. افرادی که خود را میآگاهی از خود بر رفتار ارتباطی ما نیز تأثیر می

 های خود، چه به روش کالمی و چه غیر کالمی بپردازند. توانند به تشریح خود و خواستهبیشتری می

موجب اجتناب  ابرازیکنترلی بیش از حد و پرهیز از خود خود آگاهی و عزت نفس با خود کنترلی متفاوت است. با خود

شود. خود کنترلی زیاد موجب پدیدار شدن حاالت و روحیات تهاجمی و در نتیجه از ارتباط شده فرد به تدریج درون گرا می

تشریح وضعیت  شود. فردی که عمیقاً به خود کنترلی کشیده شده است از برقراری ارتباط ومیانسانی گسسته شدن ارتباطات 

 کند. دهد که کمتر با دیگران بیامیزد و سعی در پنهان کردن احساسات و عواطف خود میورزد و ترجیح میخود اجتناب می

های خود باید بیاموزیم که چگونه خویشتن را بشناسیم و به توانائیبرای اینکه بهتر عمل کنیم و ارتباط بهتری داشته باشیم 

کند. ممکن است چنین احساس کنیم لطمه وارد می رازیلی مانند کنترل شدن توسط دیگران به خود ابآگاه شویم. خود کنتر

 مند نیستیم و ارتباط با آنها برای ما اهمیت زیادی ندارد. که در برابر افرادی که باید با آنان ارتباط برقرار کنیم چندان عالقه

 

 افراد دارای اعتماد به نفس سالمویژگی های 

 کنند، حضور دارند.خود را ابراز می نظر 

 دانند، بجنگند.توانند نظرهایی را که مقبول عامه نیست ابراز کنند و یک تنه برای آنچه بر حق میمی 

 های منطقی و درست بگیرند.توانند به رغم فشارها و تردیدها، تصمیماند و میمصمم 

 

بهره های جدی، بین آن، افراد از ایمان الزم برای مقابله با چالشاعتماد به نفس، شرط الزم برای عملکرد برتر است. بدو

 دهد.خواهند بود. اعتماد به نفس، اطمینان الزم برای خیز برداشتن به جلو یا پا پیش گذاشتن در مقام یک رهبر را به ما می
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شود. نداشتن اعتماد به نفس تلقی میکفایتی ایشان اند، هر شکست مهر تأییدی بر حس بیبرای کسانی که فاقد اعتماد به نفس

شود. از طرفی هم، اعتماد بیش از حد به خود ممکن کننده متجلی میدر احساساتی نظیر درماندگی، ناتوانی و خودناباوری فلج

های اجتماعی الزم باشد. خود باوری را نباید با گستاخی است شکل تکبر به خود بگیرد، بخصوص اگر شخص فاقد مهارت

ها همراه شود، به همین دلیل، نداشتن خود ه گرفت؛ اعتماد به نفس برای آن که تأثیری مثبت داشته باشد باید با واقعیتاشتبا

 آید.ماد به نفس واقعی به شمار میتآگاهی مانعی در راه دستیابی به اع

آشکار شود. ظاهراً افراد دارای  «حضور داشتن»اعتماد به نفس، ممکن است در ابراز وجودی بارز، یعنی به صورت نمایشی از 

توانند با جذبه و ابهتی که دارند در افراد پیرامونشان حس اعتماد را برانگیزند. در واقع در میان سرپرستان اعتماد به نفس باال می

 است.و مدیران میانی و مدیران اجرایی، اعتماد به نفس بیشتر، متمایزکننده بهترین کارکنان از کارکنان متوسط 

های ها مقابله کند و بر کارها یا مهارتتواند با چالشدانند که میافراد دارای اعتماد به نفس عموماً خود را مفید و کسی می

های کنند، در مقایسه با دیگران قابلیت، محرک و مبتکرند و احساس میندهجدید تسلط یابد. آنان معتقدند که سازمان ده

ها یا اعمال خود را توجیه توانند تصمیمآنان با داشتن چنین نگرشی به قدرت درونی خود، بهتر می اند.بیشتری را در خود انباشته

ترسند و به آسانی های برجسته این است که نمیشوند. مثالً خصوصیت حسابرسکنند و به صرف مخالفت دیگران مشوش نمی

 گیرند.تحت فشار قرار نمی

های راسخ بگیرد یا جریان عملی کاری را که به آن اعتقاد تواند تصمیمبخشد که میاعتماد به نفس چنان قدرتی به شخص می

اند و دارد، به رغم مخالفت، مقابله یا حتی عدم تأیید آشکار افراد صاحب اختیار، دنبال کند. افراد دارای اعتماد به نفس مصمم

  ستند.ایهای خود میبدون تکبر یا گرفتن حالت دفاعی به خود، پای تصمیم

 

 

 

 

 با استعداد بودن و باور داشتن آن

های خود نامند، ارتباط نزدیکی با اعتماد به نفس، یعنی قضاوت مثبت درباره قابلیتمی« خودباوری»آنچه روان شناسان آن را 

گیری از توانیم با بهرهبلکه به باور ما از کاری که می های عملی ما نداردبرای عمل کردن، دارد. خودباوری، شباهتی به مهارت

اگر بخواهم »: گویدیکرد، م یبازساز یجهان یشرکت خودروساز یکرا در سطح  یسلرکه شرکت کرا یاکوکا، یل

 یت،... در نهاگرددیبه مصمم بودن برم یزکه همه چ یمبگو یدکالم خالصه کنم، با یکخوب را در  یرمد یک یاتخصوص

 «.یدو وارد عمل شو یدکن یمتنظ یبرنامه کار ید،اطالعات را کنار هم بگذار یتمام یدشما با
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، برای تضمین انجام دادن بهترین کار کافی نیست، باید گردد. صرف داشتن مهارتهای خود انجام دهیم باز میمهارت

 ها استفاده کنیم.های خود را باور کنیم تا بتوانیم، به بهترین وجه از آنمهارت

دانشگاه استانفورد، که در بررسی خودباوری پیشگام است، به تفاوت میان کسانی که هنگام بر عهده  شناسآلبرت بندورا، روان 

کند. افراد خودباور شادمانه به های خود باور دارند، اشاره میگرفتن تکالیف دشوار به خود شک دارند و کسانی که به توانایی

دارند بدون در نظر گرفتن اینکه ممکن است در عمل آن کار را  دارند، کسانی که به خودشان شکسوی چالش گام برمی

دهد، در حالی که حس تردید به خود، از آن کنند. اعتماد به نفس اشتیاق را افزایش میخوب انجام دهند، حتی سعی هم نمی

 کاهد.می

تر کار کردن و باور آنان را به سخت کنند، زیرا این امر،های خود را باور دارند، تا حدی بهتر کار میکارکنانی که قابلیت

هایی که نگران شکست احتمالی انگیزد. ما معموالً از موقعیت ها یا عرصهها برمیمقاومت کردن هنگام رویارویی با دشواری

ایی خود های الزم برای موفقیت در کار را داشته باشیم، چنانچه به توانجوییم؛ حتی اگر عمالً قابلیتها هستیم دوری میدر آن

انسان را  "توانمنمی"ها اعتقاد نداشته باشیم، ممکن است طوری عمل کنیم که ما را به نابودی بکشاند. تفکر در مقابله با چالش

 کند.فلج می

 

 :خصوصیات معمول کارکنان فاقد اعتماد به نفس

 کفایت به نظر رسیدن دارندای که از بینگرانی فلج کننده 

  میکشند.دست  –های خوب حتی ایده –هنگام رویارویی با چالش به آسانی از افکار و عقاید خود  

 تصمیمی مزمن، بخصوص وقتی شخص تحت فشار استبی 

 های حتی کوچکتن در ندادن به مخاطره 

 عدم موفقیت در ابراز نظرهای با ارزش 

اعتماد به نفس در آغاز کار متضمن پیشرفت و موفقیت فرد  دهد که داشتننشان می AT&Tتحقیقی چند ده ساله، بر مدیران 

  های بعد است.های مدیریتی باالتر در سالدر پست
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که از طریق آن شخص با زیر پا نهادن حق دیگران به دنبال احقاق حق خود، است با رفتار توأم با جسارت  11رفتار پرخاشگرانه

توان روشی سالم است، متفاوت است. به این ترتیب می بهکه به وسیله آن شخص، طالب احقاق حق خود  12یا جرأت مندانه

جسارت یا رفتار جرأت مندانه بیان مناسب احساسات، عقاید و باروهای یک شخص به روشی مستقیم، صمیمی و به »گفت: 

 «13دور از مالحظات است. 

 

 مندانه از رفتارهای غیر سودمند مثل تهاجم یا انفعال ساده نیست و مرز باریکی میان آنها هست.تشخیص رفتار جرأت 

لی همه دنیا به شما ارجحیت دارند. و نقش شما این است که پشتیبان و شنونده دیگران باشید. در سبک تهاجمی شما بر روی صحنه در سبک انفعا

رانید. در حالی که در سبک جرأت مندانه هر کسی هستید اما مثل این که در یک کُشتی سومو مادام العمر باشید، همیشه دیگران را به عقب می

 دارد، همان طور که شما یک انسان کامل و منحصر به فرد هستید، دیگران هم هستند.جایگاه خود را 

قت نامناسب، پس آیا مدیر در داستان باال جرأت مند است؟ بله او کارهائی دارد که باید انجام شوند. اما! با ریختن کارها بر سر کارمند خود در یک و

 ته است.او نیازها و احساسات کارمند خود را نادیده گرف

«  به محض بازگشت، کار را انجام خواهد داد»کند از طرف دیگر آیا آن کارمند جرأت مند است؟ باید گفت رفتار کارمند که به مدیر خود اعالم می

 گیرد.حقوق خود را هم در نظر می« انجام شدن کار»جرأت مندانه است. او در مقابل نیاز مدیر به 

                                                 
11 Aggressive 
12 Assertive behavior 

Particia Jalhowski, An Introduction to Assertive training procedures (1973)13  

 شید.جرأت ورزی یعنی وکیل مدافع خودتان باشید، یک روش مثبت و پیشگام. یعنی نسبت به حق خود، شفاف، رک و صادق با

  Urban Balanceجویس مارتر روان درمانگر و مالک  

روز هماهنگ  بالً برای مرخصی آنقبه مرخصی برود و از گذارد که قرار است از کار بروی میز کارمندی می آقای مدیر یک روز بعد ازظهر یک پوشه پر

خواهد داد، به نظر شما او جرأت  کرده است. آیا این مدیر جرأت مند است؟ حال اگر آن کارمند اعالم کند که وقتی از مرخصی بازگشت کار را انجام

 مند است؟
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تواند موجب آسیب به عزت نفس و ایجاد کرد. این کار میخورد و رنجش را انتخاب میبود. احساس خود را فرو میاگر این کارمند فردی انفعالی 

اضطراب در انسان شود. اگر این کارمند روش تهاجمی را در پیش گیرد ممکن است کار به رودرروئی و اخراج یا استعفا ختم شود. حالت دیگری 

 تهاجم، یعنی قهر کردن و سکوت و دلخوری پیش گرفتن در مقابل مدیر. –هم میتوانست باشد، انفعال 

 

 جرأت مند نیستند؟افراد  چرا بعضی

است. این واکنش ما را به تهاجم یا اجتناب سوق « بجنگ یا فرار کن»است. یکی از واکنشهای عزیزی واکنش « استرس»یکی از دالیل این امر 

 کند.کننده دور میدهد و از رفتار آرام و متقاعد می

فرقی “یا  ”یک انسان خوب باید تابع جمع باشد“کنند. مثاًل دلیل دیگر سیستم باورهای فرد است یعنی اعتقاداتی که جرأت مندی را سرکوب می

نین باورها و افکاری بنابراین با شناسائی چ ”اصالً دست از سر من بردار“یا اینکه  ”کندکند که من حرفم را بزنم در نهایت کسی توجه نمینمی

 تواند با شفافیت روش برخورد منطقی با آنها را بررسی کند.فرد می

تواند موجب شود که فرد خودش را نادیده بگیرد. برخی دیگر هم به دالیلی مانند ترس از دست دادن یک رابطه، انتقاد یا عزت نفس پائین هم می

تواند پیامدهایی را برای شود و میمی کنند. در حالی که در چنین وضعیتی، تعارض درونی میعدم پذیرش دیگران از تعارض و یا رویاروئی فرار 

 فرد به دنبال بیاورد شامل:

 استرس 

 رنجش و دلخوری 

 فرو خوردن خشم 

 احساس قربانی بودن 

 تمایل مقابله به مثل 

 

 چطور جرأت مند شویم؟ 

ای آموزش جرأت مندی وجود دارد و اخیرًا در کشور ما نیز هدر حال حاضر در بیشتر کشورهای پیشرفته کالسها و دوره

اند و به منظور تجهیز نیروی انسانی از آنها استفاده سازمانهای زیادی به ارزشمندی این آموزشها و سایر آموزشهای مشابه پی برده

 کنند. می
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رکسی فریاد بزنیم یا قهر کنیم، احساسات خود را پنهان کنیم یا ستر باشد که جرأت ورزی مهارتی است که نیاز به تمرین دارد. شاید خیلی راحت

 شمارد.تری است، چون هم حقوق شما و  هم دیگران را محترم میاما جرأت ورزی استراتژی سازنده

فراد جرأت ور کلی اشود که پایه اعتماد به نفس است. به طشروع می –حس ارزشمندی  –جرأت ورزی با درک و شناخت از خود و عزت نفس 

 ها را دارا هستند:مند این ویژگی

  کنند.ترک پیدا میدهند و یک زمینه مشکنند، چرا که به فرد مقابل نیز ارزش میبرد را پیدا می –به راحتی موقعیت برد 

 کنند.برای پیدا کردن راهکارها توان الزم را در خود احساس می –کنند مسائل را بهتر حل می 

  ود احساس تهدید یا قربانی شدن های خود باور دارند و اگر اوضاع طبق برنامه و انتظار آنها پیش نربه توانائی –کمتر استرس دارند

 نخواهند داشت.

  ت مندانه همراه با انصاف و رفتار جرأ .تواننددهند چون باور دارند میزنند و کارها را انجام میدست به عمل می –عمل گرا هستند

 .تار براساس اعتماد به نفس است و نه تهدید و تهاجمهمدلی است. این رف

 

 ورزیروشهای تقویت جرأت 

کنند. هدف مشاوران از روشهای مختلفی مثل خودیاری یا اصالح رفتار یا رفتار درمانی برای تقویت این مهارت، استفاده می

را  15و رویاروئی 14مل متقاعدسازیاصلی این روشها برطرف کردن عدم جرأت است. روشهای جدید، مهارتهای ارتباطی شا

 کنند. دهند که از طریق آنها رفتارهای غیر کالمی و کالمی را اصالح میبه فرد آموزش می

ند، صدای خود را کنند که در موقعیتهایی که دشواری جرأت ورزی دارمثالً بعضی از مشاوران به مراجعان خود توصیه می

خواهند که در موقعیتهای دهند که این مکالمات خود را چگونه تحلیل کنند. اغلب از آنها میضبط کرده و به آنها یاد می

 شند. تمرینی و واقعی، تجربه رویاروئی داشته با

است، که از طریق آن فرد مورد نظر به تمرین و نمایش  16یکی از روشهای موفق برای جرأت ورزی، روشهای ایفای نقش

 دهند. پردازد که بخشی از زندگی او را تشکیل میموقعیتهایی می

                                                 
14 persuation 
15 confrontation 
16 Role playing 



25 

 

توانند عادات می ه مدتهای کوتاشود که آیا آموزش جرأت ورزی واقعاً مؤثر است. آیا این برنامهحال این سؤال مطرح می

ار ارتباطات جرأت را از بین ببرند و عادات جدیدی را جایگزین کنند؟ باید گفت اثربخشی آموزش جرأت ورزی کامالً به تکر

 بستگی دارد.  مندانه

ب اینکه در مقابل بستگان سلطه طل 17مندانه احتراز از تعارض، اضطراب و عدم توافق است. یکی از رفتارهای غیر جرأت

خود بایستید و بگومگو کنید، یا به رئیس خود اصرار کنید که مستحق ترفیع هستید یا اینکه کسی که به اموال یا احساسات شما 

خسارت وارد کرده، زیر بار پذیرش خطای خود نرود، بسیار ناراحت کننده است. اما در مقابل، افزایش عزت نفس و رضایت 

 ی بر جرأت ورزی است و خود عامل تقویتی نیرومندی است. از خود مستلزم روشهای ارتباطی مبتن

 

توانید، مرین این مهارت میتانفعالی یا تهاجمی دارید با  کبرخی مردم طبیعتاً جرأت مندتر هستند ولی اگر شما بیشتر تمایل به سب

 جرأت مندی خود را توسعه بدهید:

 ـ به خود و حقوق خود ارزش بدهید1

  ،ست ولی نه بیشتر و ههای شما مهم هستند، همان طور که برای دیگران هم احساسات، نیازها و خواستهآگاه باشید که افکار

 مهمتر از دیگران

 از حقوق خود آگاه باشید و از آنها حفاظت کنید. 

 .باور داشته باشید که شما استحقاق آن را دارید که همیشه با شما با احترام رفتار شود 

  خاطر هر چیز، دست بکشید.از عذرخواهی دائمی به 

 

 های خود را بشناسید و خواستار پاسخ به آنها باشیدنیازها و خواسته -2

 )!منتظر نباشید دیگران بفهمند شما چه نیازی دارید )ممکن است برای همیشه منتظر بمانید 

 های خود استفاده کنید، باید نیازهای شما پاسخ داده شوندبدانید برای اینکه از توانائی. 

 روشهائی را بیابید که نیازهای شما برآورده شوند بدون آن که نیاز دیگران را فدا کنید.  

                                                 
 81فرهنگی، علی اکبر، ارتباط انسانی، ص   17
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 باور کنید که هر کسی مسئول رفتار خود است -3

 شوند( مسئولیت شما نیست، رنجند یا عصبانی میدهند )مثالً میاینکه دیگران در برابر رفتار جرأت مندانه شما چه واکنشی نشان می

. )البته پذیرش این تفکر در فرهنگ ایرانی د رفتار خودتان را کنترل کنید و مسئولیت رفتار طرف مقابل بر عهده شما نیستشما بای

 کمی دشوار است!(

 تا وقتی که شما حقوق و نیازهای فرد دیگری را زیر پا نگذارید، حق آن را دارید که حرف خود را بزنید. 

 

 روشی مثبت بروز بدهید احساسات و افکار منفی خود را با -4

 توانید خشمگین باشید، اما همیشه محترمانه رفتار کنید.شما می 

 .آنچه در ذهن دارید را به زبان بیاورید اما! به احساسات طرف مقابل احترام بگذارید 

 های خود را کنترل کنید.هیجان 

 نید.کشند، از خودتان دفاع کوقتی افراد دیگر شما و حقوق شما را به چالش می 

 هنگام دریافت بازخورد یا تعارف، مثبت باشید. -5

 های خوشایند را با روی باز بپذیرید.تعارف 

 .اشتباهات خود را بپذیرید و برای رفع آنها کمک بگیرید 

 .در مقابل بازخورد مثبت باشید و اگر الزم است بگوئید که موافق نیستید ولی تدافعی یا خشمگین نشوید 

 اقع لزوم را فرا بگیرید.گفتن در مو« نه» -6

 شود.کنید از شما سوء استفاده میمحدودیتهای خود را بشناسید و بدانید که چه زمانی احساس می 

 توان باب میل دیگران رفتار کرد.آگاه باشید که همیشه نمی 

 .آنچه را که در مورد شما درست است انجام بدهید 

  برد ختم شود. –راهکارهائی را پیشنهاد دهید که به موقعیت برد 

 

 های جرأت ورزیتکنیک
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 شوید به کار گیرید:توانید آنها را در موقعیتهای مختلفی که مواجه میروش های متنوعی برای رفتار جرأت مندانه وجود دارد که می

 :”من“ـ شروع جمالت با کلمه 1

 ”کنممن احساس می“ ،”نیاز دارممن “، ”خواهممن می“برای رساندن منظور خود از چنین جمالتی استفاده کنید. 

 .”کنم که الزم است که فرد دیگری درباره این اختالف نظر ما میانجی گری کندمن به شدت احساس می“

 ـ همدردی کنید2

 کند. )به قول استفان کاوی نخست بخواهید بفهمید، سپس جویای تفاهم باشید(ابتدا درک کنید که فرد مقابل چگونه موقعیت را درک می

 کنم که کار کردن با خانم ... برای شما سخت است.من درک می

 سپس آنچه الزم است را بگوئید.

 ، بیائید با هم یک راه حلی برای آن پیدا کنیم.شوداما، این کار باید تا روز یک شنبه تمام 

 ـ تشدید تدریجی3

شود. و این تکنیک مبتنی بر آن است حصول نتیجه مورد نظر نمیهای اولیه شما منجر به این سبک جرأت ورزی برای موقعیتهائی است که تالش

تر کنید. گاهی مستلزم آن است که به فرد مقابل اعالم کنید که اگر دفعه بعد منظور شما انجام نشود که همزمان با گذشت زمان موقعیت را محکم

خواهید دست پیدا نخواهید کرد و الزم است راهکارهای نچه میچه پیامدی خواهد داشت. البته به خاطر داشته باشید، در چنین موقعیتی به آ

 جایگزین را بشناسید.

کنیم، اگر طی ماه آینده یک بار دیگر تأخیر داشته باشید، آقای ... طی هفته جاری، این سومین روز است که بابت تأخیر شما صحبت می

 ناچار خواهیم بود طبق آئین نامه انضباطی با شما رفتار کنم.

 اخذ فرصت بیشتر ـ4

خواهید، گاهی فقط الزم است همه چیز را مدتی به تأخیر بیاندازید. اگر بیش از حد هیجان زده هستید که ممکن است به درستی ندانید چه می

 صادق باشید و به فرد مقابل بگوئید که برای درست فکر کردن نیاز به زمان دارید.

 ده، به من فرصت بدهید تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما صحبت کنم.خانم ....، درخواست شما من را غافلگیر کر

 ـ از افعال متفاوت استفاده کنید.5

 «خواهمنمی»بگوئید « توانمنمی»به جای 

 «خواهممی»بگوئید « الزم است»به جای 

 «امتصمیم گرفته»بگوئید « باید»به جای 
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 ـ سوزن گیر کرده!6

 که قصد انتقال آن را دارید بیاندیشید:قبل از شروع صحبت درباره پیامی 

 «من در حال حاضر امکان پذیرش پروژه جدید را ندارم.»

گوئید همان پیام را با همان لحن تکرار کنید و نرم نشوید. در نهایت طرف مقابل متوجه خواهد شد که شما واقعاً درباره آنچه می در طول مکالمه

 مصمم هستید.

 را به عهده بگیرید. Xخواهیم شما پروژه ما می

 «من در حال حاضر امکان پذیرش پروژه جدیدی را ندارم»          

 گیریم.کنید اضافه پرداخت در نظر میبه خاطر این لطفی که می -

 «من در حال حاضر امکان پذیرش پروژه جدیدی را ندارم.»         

 که آن را انجام بدهیم.ببینید این موضوع واقعاً مهم است و از باالاز ما خواسته شده  -

 «من در حال حاضر امکان پذیرش پروژه جدیدی را ندارم.»

 به خاطر من لطف کن و این کار را قبول کن! -

 دانم که ما دوستان خوبی هستیم اما، من در حال حاضر امکان پذیرش پروژه جدیدی را ندارم.من متأسفم، می»

 نکته:

مراقب باشید. اگر این تکنیک را برای محافظت خود در مقابل سوء استفاده دیگران به کار « سوزن گیر کرده»در خصوص استفاده از تکنیک 

برید، مناسب است اما اگر برای تحت فشار گذاشتن فرد دیگر برای خواسته خود علیرغم میل او و حقوق او باشد، روشی غیر اخالقی و غیر می

 منصفانه است.

 

 ـ سناریو پردازی7

 کنید که شامل چهار بخش است:اریوی رفتار خود را از قبل آماده میبا این روش شما سن

 بینید.به فرد مقابل بگوئید که شما موقعیت یا مسئله را چگونه می وضعیت موجود:ـ 1
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باره این وضعیت در اختیار من % باالتر از متوسط بوده است. اما شما هیچ اطالعاتی در23های تولید آقای ... در این ماه هزینه»        

 «اید، در واقع من کامالً با فهمیدن این موضع غافلگیر شدم.قرار نداده

 ارید و احساس خود را شفاف بیان کنید.دقیقاً توصیف کنید که نسبت به آن شرایط چه احساسی د احساس شما:ـ 2

 «کنید.ها در شرکت را درک نمیکنم شما اهمیت کنترل هزینهاین موضوع من را ناامید کرده و فکر می»         

 ای دارید طوری که مجبور نباشد خودش حدس بزند.به فرد مقابل بگوئید چه خواسته خواسته شما:ـ 3

 «ها شدید من را در جریان قرار دهیدا من صادق باشید و از امروز به بعد هر گاه متوجه افزایش هزینهخواهم که باز شما می»        

 نتایج و پیامدهای مثبت انجام شدن خواسته خود را توصیف کنید. پیامدها:ـ 4

ا هم به من اعتماد داشته باشید، توانم به شما کمک کنم، اگر شممن آماده هستم که از شما حمایت کنم و با هر روشی که می»          

 «توانیم به خوبی رفع کنیم.مسائل این چنین را می

 شود.کنید، انجام آن با سهولت بیشتری میسر میخواهید شفاف بیان میبه خاطر داشته باشید وقتی آنچه را که می

 

 نکته

می را تشخیص بدهیم. این به معنی داشتن درک و شناخت درستی جرأت مندی مستلزم آن است که تفاوت ظریف میان ابراز نظر خود و رفتار تهاج

های شروع است. یعنی ایستادگی کردن برای حق خود حتی در مواقعی که موقعیت و شرایط دشوار از خود و اعتقاد به استحقاق خود برای خواسته

 است.

های فوق به تدریج اعتماد بیشتری به توانائی تمرین کردن تکنیکاگرچه یک شبه ایجاد نخواهد، اما امکان یادگیری و توسعه آن وجود دارد، با 

ها پیدا خواهید کرد. با ارتقاء جرأت مندی بهره وری و اثربخشی شما نیز بیشتر خواهد شد و خواهید دید این رویکرد چگونه به خود در بیان خواسته

 ید.شما کمک خواهد کرد مسائل را بهتر حل کنید و با دیگران بهتر کار کن
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 موانع برقراری ارتباط موثر

مستلزم شنیدن پیام، درک محتوا و احساسات مربوط به « همدلی»و « گوش دادن مؤثر»درک و تفاهم با دیگران از طریق 

 شود. آن است. گاهی به دلیل وجود موانع و سدهای ارتباطی پیام به درستی درک نشده و ارتباط موثر برقرار نمی

 کامل پیام دریافتدرک و موانع  – 1

  هایی از آن متمرکز شویم، بدون شک مفهوم اصلی را از اگر به جای درک کل پدیده فقط روی بخش یا بخش

 دهیم. دست می

  وقتی کسی عبارتی را جدا از معنی متداول آن به کار گیرد،. اختالفات زبانی و فرهنگی نقش مهمی در ایجاد این

 سد دارند. 

  دن پیام فرد مقابل به کارهای دیگری مثل فکر کردن به یک مسئله دیگر، کار کردن با ماشین وقتی هم زمان با شنی

 دهیم. پردازیم، سد دیگری در مقابل ارتباط مؤثر قرار میحساب یا گوشی تلفن، نوشتن نامه و. . . می

 مقابل، مانع تمرکز  گاهی محرکهای دیدرای و شنیداری مثل سر و صدا یا حتی وضع ظاهری و زشتی و زیبایی فرد

 ما بروی اصل پیام فرد مقابل است.

 

 پیام تفسیر نادرستسدهای ارتباطی ناشی از  - 2

 خود محوری:   -الف

شوند. اگر ما دائماً بر خود تکیه به خود ما مرتبط می« همدلی»و « گوش دادن»ای از موانع ارتباط مؤثر بر توانائی ما در دسته

توان حساس بودن نسبت به دیگران و احساسات و عواطف آنها  –خود بینی  –مه عالم تصور کنیم داشته و خود را در مدار ه

 دهیم. برای درک دیگران باید نسبت به آنها با گشودگی رفتار کنیم. را از دست می

شند ترین حالت است. زمانی که اشخاص احساس ترس کنند و نگران حفظ منافع و موقعیت خویش بادفاع از خود رایج

کنند. معموالً افرادی که در موقعیت برتری هستند مثل مدیران و سیاست حالت تدافعی گرفته و توجه کمتری به دیگران می
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کمی مخالفت نسبت به نظر خود از روشهای مخرب مشاهده مداران و قهرمانان در گفتگوها این حالت تدافعی را گرفته و با 

 کنند. استفاده می
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 ماند:کنید که مدیر به این دلیل، از همدلی و ارتباط مؤثر باز میبین یک مدیر و کارمند زیر دست، مالحظه میگفتگوی ذیل 

ام. لطفاً آن شوند، من نتیجه ارزیابی شما را در این فرم ثبت کردهدانید کارکنان هر سه ماه ارزیابی میمدیر: همان طور که می

 رده در نهایت فرم را امضا کنید و تحویل دهید. را مطالعه کنید و نظر خود را اعالم ک

 «اید؟دانم چرا من را از نظر استقالل در کار و ابتکار این قدر ضعیف ارزیابی کردهنمی»کارمند: )پس از خواندن( 

 «توانید با ابتکار خود کار را انجام دهید پرسید و نمیبرای این که شما همیشه خیلی سؤال می»مدیر: 

کنم اما به این دلیل است که من توضیح شما را در مورد روش انجام کار اغلب درست است که من زیاد سؤال می»کارمند: 

دانستم و برای اینکه اشتباهی در کار پیش نیاید و آن را درست مطابق میل و خواسته شما انجام دهم آن سؤاالت را کافی نمی

 «شد. نمیکردم. در غیر این صورت کار درست انجام مطرح می

من به شما کمترین نمره را دادم چون شما به سرپرستی و آموزش زیادی نیاز دارید و از خود چیزی »ای عبوس(: مدیر: )با چهره

 «ندارید. 

کنم عادالنه نیست که در من نیاز به آموزش و سرپرستی ندارم بلکه نیاز به توضیح روشن و واضح دارم و فکر می»کارمند: 

 «ه کم به من بدهید این مورد نمر

دانید، من مدیر هستم و ارزیابی کنید و خود را چقدر باال میبرای من مهم نیست که شما درباره خودتان چه فکری می»مدیر: 

 «.دهمرا من انجام می

 «پس من نباید در مورد آن چیزی بگویم؟»کارمند: 

 «ن دادم حال آن را امضا کنید و به من برگردانید.قطعاً نه. من خیلی لطف کردم که ارزیابی را به شما نشا»مدیر: 

 «ببخشید، من امضا نخواهم کرد چون با آن موافق نیستم. »کارمند: 

 «بسیار خوب پس قسمت مخالف با ارزیابی را در پایین برگه عالمت بزنید و امضا کنید. »مدیر: 

 «این ارزیابی بی معنی است. «کارمند: 

 «توانید تشریف ببرید. ر شما اصالً برای من مهم نیست. حال میهمان طور که گفتم نظ»مدیر: 
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رفتار تدافعی مدیر، کامالً در گوش دادن و همدلی با کارمند اثر گذاشته و او را در موقعیت نادرست و خشنی قرار داده 

 تواند در کار خود موفق شده و افراد زیر دست خود را برانگیزد. است. چنین مدیری نمی

خودمحوری تنها محدود به حالت تدافعی نیست. افرادی که از نظر علم و تجربه برتری نسبی به دیگران دارند گاه البته 

 اندیشند و افراد مقابل هیچ حرفی در برابر آنها ندارند. کنند که فقط آنها درست میتصور می

 پیش داوری:  -ب

های از پیش شکل گرفته )و گاهی توأم با تعصب( نسبت به کسی یا چیزی مثل جایگاه اجتماعی، تفکر قالبی راجع نگرش

به رنگ و جنس و نژاد انسانها و. . . نیز از موانع بزرگ در ارتباط مؤثر هستند. مثالً اگر فردی از نظر ما جایگاه اجتماعی باالئی 

پذیریم در حالی که اگر فرد دیگری را صاحب صالحیت ندانیم و همان سخن را مطرح ا میداشته باشد، کامالً حرفهای او ر

 شویم. کنیم یا حتی در میانه سخن از توجه خارج میکند، تردید می

 

 از میان برداشتن موانع ارتباطی 

اء ارتباط و برداشتن موانع را حال که موانع ارتباط را شناسائی کردیم در هر یک از دسته عوامل مانع ارتباط، روشهای ارتق

 کنیم. ذکر می

 بهبود درک پیام – 1

 توانیم از پرسشهای روشن گر استفاده کنیم. یا از او بخواهیم نظر خود را بنویسد. یا شمرده برای درک بهتر پیام می

 بیان کند تا بهتر به خاطر سپرده و منظور او را درک کنیم. 

  .هنگام ارتباط از موضوعات و عوامل غیر مرتبط با پیام مثل افکار و اقدامات متفرقه پرهیز کنیم 

   .عوامل فیزیکی مزاحم را با اقدام به موقع از بین ببریم 

 کنترل خودمحوری – 2
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این تنها از راه درست  و رفع این مانع دشوارتر از موارد قبلی است. باید بپذیریم چنین عادتی داریم و تغییر آن ضروری است

تواند که می گوش کردن و درک دیگران مقدور است. علیرغم وجود اختالف با دیگران، وجوه اشتراک زیادی هم وجود دارد

 گردد. ثر میما را به یکدیگر نزدیک کند. پیدا کردن نگرش، باور و ارزشهای مشترک موجب افزایش همدلی و شنوائی مؤ

خبری نسبت به کسی که ای جز این نیست که به دیگران اجازه اظهار نظر بدهیم. بیباشد، چاره وقتی مشکل خود برتربینی

 رد. تجربه و اطالعات زیادی ندارد و عکس العمل حاکی از کسالت در مقابل او، حاصلی جز گسستگی ارتباط ندا

یگران را از دد تحمل گوش دادن به دهناشخاصی که بیش از حد متکی به خود بوده و خود را محور کلیه امور قرار می

بیش از  دهند که هیچ لباس و آرایش و عطریها نشان میشود. پژوهشدهند و این باعث دور شدن از دیگران میدست می

 کند. گوش دادن فعال به افراد دیگر، توجه آنها را به شما جلب نمی

زم است بیاموزیم که قضاوتمان در مورد دیگران مبتنی بر ها و نگرش قالبی نسبت به دیگران، البرای غلبه بر پیش داوری

وضعیت پوشش، پیوستگی آنها به یک گره خاص و. . . نباشد. بلکه پس از گوش سپردن کامل به آنها در مورد آن نظر خاص، 

 18قضاوت کنیم. 

 چهار دشمن درک متقابل -الفبای مخاصمه 

تمام صحبتهای افکار خود را مطرح میکند، طرف دیگر حتی پیش از ادر بسیاری از ارتباطات وقتی یک طرف احساسات و 

 نماید:او شروع به دادن پاسخهائی از این قبیل می

 دانم چه احساسی دارید. ـ بله دقیقاً می

 ام، بگذار بگویم من چطور مسئله را حل کردم و. . . ـ من هم با همین وضعیت رو به رو بوده

ن، عقاید، احساسات، س به نفس است. به عبارتی اغلب افراد هنگام گوش کردن به سخنان دیگرااین نوع برخورد ناشی از قیا

 کنند:یت( استفاده م –پ  –ب  –دهند و به طور غیر ارادی از روش )الف های خود را دخالت میانتظارات و داوری

 ارزیابی و اعالم موافقت یا مخالفت با کاری –ارزیابی –الف

 های ذهن خود ؤال پیچ کردن مخاطب با توجه به چهار چوبس –بازجوئی  –ب 
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 جارب شخصی خود، نصیحت حکیمانه خود بر دیگری تحمیل کردنتبراساس  –پند و اندرز دادن  –پ

 های خود سنجیدنهای دیگران را برحسب رفتار و انگیزهرفتار و انگیزه –تعبیر و تفسیر –ت

پ  –ب  –را در نظر بگیرید که تأثیر نامطلوب واکنشهای چهارگانه )الف  در اینجا برای روشن شدن موضوع یک رویداد

 دهد:ت( را در قالب گفت و شنود یک پدر و پسر نشان می –

 ـ پدر جان، من دیگر حال مدرسه رفتن ندارم. 

 ـ موضوع چیست پسرم )بازجویی(

 اند و کاربردی ندارند. فایدهـ برای اینکه درسهای نظری بی

ـ پسرم، هنوز زود است که مطالب درسهای نظری را بفهمی، من هم وقتی به سن و سال تو بودم همین احساس را داشتم، 

 اما باالخره فهمیدم در عمل آنها مفیدترین مطالب هستند. تو هم با کمی طاقت و تعمق به همین نتیجه خواهی رسید )ارزیابی( 

به چه  Yو  Xل بعد در رشته اتومکانیک تحصیل کنم و مکانیک خودرو بشوم شود به من بگوئی وقتی که ده ساـ پدر می

 خورند؟درد من می

 کنی )ارزیابی(خواهی مکانیک اتومبیل بشوی؟ شوخی میـ می

ـ نه جدی گفتم. دوستم را که دیدی. درس و مدرسه را رها کرده و با کار کردن روی خودرو پول زیادی هم به دست 

 آورده است. این نمونه یک مهارت کاربردی و عملی است. 

کند که ای کاش مدرسه را رها ـ پسرم ممکن است امروز این طور به نظر برسد، اما چند سال دیگر دوست تو آرزو می

خواهی یک مکانیک شوی. تو برای اینکه در زندگی موقعیت بهتری داشته باشی باید به کرده بود به عالوه تو که نمین

 تحصیالت ادامه بدهی )پند و اندرز(. 

 کنی؟ )بازپرسی(کنی واقعاً به اندازه کافی تالش میـ پسرم تو فکر می

 ام. خوانم؟ فقط وقتم را تلف کردهکنم. چند سال است دارم درس میـ معلوم است که تالش می

 روی. باید قدرش را بدانی )پند و ارزیابی(ـ پسرم تو به مدرسه معتبری می
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مه چیز را رها کنی؟ خواهی یک دفعه هایم تا تو به اینجا برسی؟ حاال میهایی کردهدانی من و مادرت چه فداکاریـ آیا می

 )ارزیابی(

 کنم ارزشش را ندارد. و مادرم هستم. ولی فکر می های شماـ پدر من متوجه فداکاری

 د و اندرز و ارزیابی(ـ گوش کنم پسرم. اگر کمتر جلوی تلویزیون بنشینی و بیشتر وقت خودت را به درسهایت بدهی. . . )پن

 اش صحبت کنم. خواهم دربارهـ ببین پدر، اصالً بگذریم. فعالً حوصله ندارم. دیگر نمی

شود. اگر بدون پیش داوری به این ادامه در چنین ارتباطی تنها پرسشها و پاسخهای کوتاه رد و بدل می و به این ترتیب در

آورد گفتگوها نگاه کنیم، حق را به جانب پسر خواهیم داد. زیرا اگر قرار باشد هر بار که او مسائل و مشکالت خود را به زبان می

دهد با کوتاه کردن ارتباط از این فشار در امان بماند. او خفه شود، ترجیح میصدای « من که گفته بودم. . . »با عبارتی مثل 

کند، در حالی که ذهن والدین با عبارات مالمت آمیز چنان زند و هیجانات خود را استتار میتفاوتی به چهره مینقابی از بی

 19کنند. عجین شده است که به طور غیر ارادی آنها را بر زبان جاری می
  

                                                 
 کاوی، استفان. هفت عادت مردمان موثر.  -19
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 تباطات غیر کالمیار

 درک احساسات و ارتباط مؤثر از طریق زبان بدن

کند و به صورت ناخودآگاه عالئمی را که هنگام گوش کردن بخشی از مغز ما فارغ از منطق و فکر و کامالً احساسی عمل می

د را به تجربیاتی داریم که از کند. ما باالترین سطح اعتماکند، تجزیه و تحلیل میسخنان یا مشاهده رفتار دیگران دریافت می

کنیم درونی کرده و به آن عکس العمل نشان ایم و احساساتی را که از دیگران دریافت میطریق احساسات خود درک کرده

توانیم احساسات دیگران را دریابیم و به سرعت تفکر، احساسات، فیزیک و اعمال خود را برای دهیم. به عبارت دیگر ما میمی

 هر چه بیشر با آن موقعیت، تنظیم کنیم. سازگاری 

شود را منعکس و یا تفسیر نماید. نتقل میهای غیر کالمی که توسط فرد دیگر مشود مخاطب پیاماین عکس العمل موجب می

 نماید.زبان بدن بخش مهمی از ارتباطات در زندگی روزمره است. بنابراین در مدیریت و رهبری نقش بسیار مهمی را ایفا می

 زبان بدن از دو جنبه اهمیت دارد:

 دهد. ـ زبان بدن شما عواطف و افکارتان را به دیگران نشان می

 خوانید. ـ شما با خواندن زبان بدن سایر افراد افکار و احساسات آنها را می

همچنین با عنوان ارتباطات شود. زبان بدن را ارسال و دریافت زبان بدن انسانها هم به صورت خودآگاه و هم ناخودآگاه انجام می

 تر است. اند گرچه مفهوم ارتباط غیر کالمی تا حدودی گستردهغیر کالمی هم نامگذاری کرده

 زبان بدن در بردارنده این معناهاست:

 هاـ وضعیت عمومی بدن و اندام

 ای که فرد هنگام ارتباط با دیگری رعایت کرده و تغییرات این فاصله ـ میزان فاصله

 حرکات چهرهـ 

 ـ حرکات چشم، میزان تغییر آن و تمرکز نگاه
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 ـ نحوه تماس فیزیکی با دیگران

 ـ استفاده از اشیاء )مثل خودکار، سیگار و نحوه پوشش(

 ـ نحوه دم و بازدم و عالئم جسمانی دیگر

 و. . .  ـ تن صدا، لحن، بلندی صدا،وقفه ها

 

 مالحظاتی در تفسیر زبان بدن

ر یادگیری زبان بدن، استفاده درست از آن است. قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشید که زبان بدن هنوز نکته حائز اهمیت د

های توان و نباید به تنهائی تفسیر نمود و برای نتیجه گیری از نشانهیک علم قطعی نیست. هیچ یک از عالئم زبان بدن را نمی

 ر قرار داد. زبان بدن چندین مسئله را باید همواره مد نظ

مثال ًاگر شما ببینید فردی حالت دست به سینه گرفته است، گاهی ممکن است آن را به حالت تدافعی تفسیر کنید اما موارد 

کنید این حالت حاکی از احساس راحتی است باشد، گاهی حس میزیادی هست که میدانید این نشانه احساس سرما در او می

 تری و داوری کردن فرد مقابل است. و گاهی نیز نشان دهنده حس بر

اما به چه چیز دیگری بستگی «. بستگی دارد»توان این حاالت را از هم تشخیص داد. پاسخ یک جمله است پس چگونه می

 دارد؟ 

 :را باید مد نظر قرار دهیم(5Cs) پنج دسته عوامل برای آنکه در تفسیر زبان بدن دیگران کمتر دچار سوء تعبیر شویم 
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 چه چیزی میتواند دلیل یک واکنش خاص در فرد باشد؟: 20هاسرنخ  .1

 در عالئم زبان بدن ایجاد شده است؟ یآیا تغییر: 21ـ تغییرات .2

معموالً برای تفسیر یک عالمت )مثل دست به سینه ایستادن( الزم است سایر عالمتهای : 22ـ مجموعه عالئم .3

 مرتبط با آن راهم در نظر گرفت.

های شخصیتی افراد موجب تفاوت زیادی در زبان بدن میشوند. مثال برونگراها ویژگی : 23ـ صفات شخصیتی .4

 معموالً حرکات بیشتری را نسبت به درونگراها به نمایش میگذارند.

در تفسیر عالئم زبان بدن الزم است به موقعیت و شرایط بروز رفتار نیز توجه : 24ـ موقعیت و زمینه بروز رفتار .5

 نمود.

اوتی داشته باشد. ی از عالئم را باید با هم در نظر گرفت. ضمن آنکه یک عالمت ممکن است معانی متفامجموعهبه طور کلی 

 عوامل فرهنگی )و  همچنین جنسیت( نیز تأثیر بسیاری در رفتار انسانها دارند.

                                                 
20Cues 
21Changes 
22Clusters 
23Character 
24Context 
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 عملکرد غریزی در مقابل موقعیتهای استرس زا

در ارتباطات روزمره ما زمانی که به دالیلی مانند صحبت کردن در مقابل جمع، یک گفت و گوی حساس، یا ارائه گزارش و. 

فعالیت شوند. به همین دلیل های حسی همراه با مفهوم خطر به مغز ما وارد می. . احساس استرس و اضطراب داشته باشیم. داده

 آدرنالینی بدن افزایش یافته تا به دنبال آن رفتارهائی مناسب اتخاذ شوند. 

واکنش طبیعی و غریزی بدن در مقابل این حس، ناشی از عملکرد سیستم عصبی سمپاتیک و یک مکانیزم کنترلی است که به 

 "بجنگ یا فرار کن"گردد: ساختار نخستین مغز باز می

کند. اغلب بندی میه را که نتوانیم به آسانی پیش بینی یا شناسائی کنیم جزء گروههای خطر دستهذهنیت ابتدائی ما هر آن چ

توانند با قاطعیت نتیجه این تعامل را پیش بینی کنند. در شوند چون نمیانسانها هنگام صحبت کردن در مقابل جمع مضطرب می

ها افتاده و کمی حالت قوزی داشته، شکم را جمع کرده، شانهچنین حالتی فرد دستها را در دو طرف بدن راست و محکم نگه 

تر از کمر و بازوها در حالتی شبیه شوند. برای سهولت حرکت دستها پائینگیرد. چانه منقبض و چشمان تنگ میبه خود می

قسمت محافظت کند.  شود که بتواند از اعضای داخل اینگیرند )مثل زمان دویدن( شکم به این دلیل منقبض میآونگ قرار می

شود. سر اندکی خم شده و برای محافظت از نای  وشریان شاهرگی و رساندن اکسیژن به بدن و خون به مغز، چانه جمع می

 شوند. این وضعیت عالئم ظاهری کسی است که ترسیده است. برای بهبود دید، چشمها تنگ می

گیریم. انگار که پشت گیریم. یا شیء را در دست میپناه میهای استرس زا پشت یک میز یا صندلی گاهی در چنین حالت

ها توجه کنید. سنگر ایستاده یا سالحی در دست داریم. این بار که خود یا فرد دیگری را در چنین موقعیتی دیدید به این نشانه

 های جدی درباره انسانها به کار گرفت. گیریتفسیر زبان بدن را نباید در تصمیم :قانون اصلی
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از مهارتهایی که در ادامه خواهد آمد  به یاد داشته باشید اینها طبیعی هستند و الزم است ابتدا آنها را بشناسیم. سپس با استفاده

های غیر کالمی های حمله یا فرار مسئول نشانهتوانیم آنها را به نحو مطلوب و مؤثر تغییر بدهیم، چرا که وجود این حالتمی

 شود. نامناسبی هستند که مانع ارتباط مؤثر می
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 مدیریت تضاد و تعارض
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به گفته استیفن رابینز تعارض رفتاری است که بوسیله برخی از اعضاء سازمان )گروه( در جهت مخالف با دیگر اعضاء صورت می 

گیرد. تعارض فرآیندی است که زمانی بوجود می آید که یک طرف چنین درک می کنند که طرف مقابل در پی مقابله با اوست 

 مورد نظرش شود و تعارض وقتی شکل می گیرد که فعالیتهای ناسازگار رخ دهند.  یا آنکه می خواهد مانع رسیدن وی به هدف

تعارض به فراگردی گفته می شود که شخص در آن به طور عمدی تالش می کند تا "دکتر رضائیان نیز در تعریفی مشابه می گوید 

 "مانع موفقیت فرد دیگر شود. 

تیمی بگذارد. تفاوت بین انسانها در صورتی که درست مدیریت نشود می  تعارض در محیط کار می تواند اثر مخربی بروی کار

تواند کار از کنترل خارج کرده و به جایی ختم شود که همکاری از بین رفته و مأموریت تیم به خطر بیفتد. چنین وضعیتی به ویژه 

ظ آرامش در این مواقع، نگرش مثبت به حل زمانی ایجاد می شود که برای حل تعارض از رویکرد نامناسبی استفاده شود. برای حف

تعارض، می تواند مفید باشد. با چنین نگرشی بحثها با احترام و بدون برخورد انجام می شود و بروی مسائل تمرکز می شود و نه خود 

می توان تعارض راه حلهای مناسب را جستجو می کنند  و حقایق نی که افراد به دقت گوش می دهند،افراد. در اینصورت و تا زما

 را به طور مؤثر حل کرد. 
البته گاهی مدیر باید نگران فقدان تعارض در گروه باشد، زیرا ممکن است فقدان تعارض عالمت رکود و خو گرفتن کارکنان 

پذیرفته به وضع موجود باشد و یا ممکن است حاکی از آن باشد که گروهها انگیزه ای برای بحث و گفتگو بر سر عقاید سنتی و 

شده ندارند. در این هنگام باید مدیر دست به تحریک تعارض بزند که عبارت است از خلق و استفاده سازنده از تعارض به 

که عمده ترین آنها عبارتند از داشته باشدیکسری پیامدهای مثبت  ، ممکن استسازمانی برخی تعارض های وسیله مدیریت.

: 

  .تغییرات را تحریک می کند 

 و نوآوری را پرورش می دهد.  خالقیت 

  .مباحث و اهداف را روشن می کند 

  .ارتباطات بهتر و مناسبتری را ممکن می سازد 

  .انرژی داخل یک واحد را افزایش می دهد 

به همین دلیل شایستگی مدیریت تعارض برای جهت دهی سازنده به تقابل های احتمالی بین افراد و گروه ها یکی دیگر از 

 کلیدی مدیران است.مهارتهای 
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 در کارکرد گروه ضتاثیر تعار - 13-1جدول 

 موقعیت
سطح 
 تعارض

 خصوصیات داخلی گروه نوع تعارض
نتیجه عملکرد 

 گروه

 غیرکارکردی پایین یا هیچ الف
ظر و ایده نبی تفاوت، ایستا، بی اعتنا در مقابل تغییر، فقدان 

 های جدید
 پایین

 کارکردی مطلوب ب
بتکار، اترقی، انتقاد کننده از خود، نوآوری و مناسب رشد و 

 توانمندی باال
 باال

 غیرکارکردی حداکثـر ج
اخالل گر، بی نظم و ترتیب، ناهمکار، هرج و مرج و 

 گسیختگی
 

 

 مدیریت تعارض

رای رفع تعارض یا ببه طور کلی مدیریت تعارض فرآیند تشخیص نقش مناسب تعارض در بین گروهها و استفاده مناسب 

ع باارزشی از انرژی های تحریک آن به منظور اثربخشی سازمان است. در مدیریت تعارض عقیده بر این است که تعارض منب

نها کار می کند و دست آط سازمان و در جهت رشد کسانی که با آزاد شده است که مدیر می تواند برای اصالح جو و محی

 ت و شکوفایی استعدادهاست. یافتن به اهداف سازمان، از آن استفاده کند. همچنین راهی جهت تأمین نیازها، ایجاد خالقی

و این مهارت  25د، توانائی باالئی در گفتگو به منظور حل اختالف نظر دارنمدیریت سازنده تعارض افراد واجد شایستگی

 گیرند:را این طور به کار می

 دار و موقعیتهای پرتنشـ استفاده از سیاست و کاردانی هنگام رویاروئی با افراد مسئله

 های بالقوه تعارض، مطرح کردن اختالف نظرها و کاستن از شدت آنهاـ تشخیص زمینه

 ـ تشویق به انجام مناظره و بحث سازنده

 برای پیروزی هر دو طرفهائی ـ ارائه راه حل

                                                 
اشاره فصول قبل  آمادگی برای بیان سازنده نظرات همزمان با کنترل هیجانها مستلزم داشتن مهارتهای درون فردی به خصوص جرأت ورزی و خویشتندای است که در25

 شده است.
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کنند هیچ کس به اندازه آنها گرفتار معموالً افراد وقتی خیلی مشغول و گرفتار هستند توانائی گوش کردن ندارند و فرض می

نیست. در چنین مواقعی واداشتن آنها به گوش کردن کار سختی است. موضوع فقط خوش برخورد بودن نیست. باید شنونده 

طرف مقابل را درک کنید، تا بتوانید پیشنهاد معقولی ارائه کنید و به راه حلی برسید که خریدار داشته  خوبی باشید. موقعیت

 باشد. 

گیری دریابند و برای توانند مسئله را از همان آغاز شکلتعارض این است که می مدیریتهای افراد ماهر در یکی از قابلیت

 در اینجا گوش کردن و همدلی کردن بسیار مهم است. هایی بردارند. آرام کردن افراد درگیر، گام

، خصوصیتی است که در مشاغلی مانند مدیریت و هر شغل دیگری که در آن افراد تحت فشار (tact)سیاست و کاردانی 

ل، طرفانه برای اجتناب از خصومت یا کاهش آن و حفظ شأن طرف مقابکنند، بسیار مهم است. توانایی اتخاذ موضعی بیکار می

قابلیت تشخیص منبع بالقوه تعارض، قبول مسئولیت کار خود، عذرخواهی در صورت نیاز و شرکت فعاالنه در بررسی 

 کند. دیدگاههای افراد، خصوصیاتی هستند که داشتن آنها مدیران با صالحیت را متمایز می
 

 

 مدیران تعارض آفرین

توانند موجب ایجاد تعارض گردند شده است که مرور آنها مفید در برخی از متون اشاره ای به اقدامات مدیریتی که خود می 

 به نظر می رسد :

 ضعف در برقراری ارتباط مؤثر -1

 عدم اطالع رسانی مناسب در مورد تصمیمات جدید و ایجاد غافلگیری در میان کارکنان -

 ماتمشارکت ندادن کارکنان در تصمیمات اتخاذ شده و برقرار نکردن تفاهم در مورد دالیل تصمی -

این شامل تعارضهایی است که درصد از وقت خود را برای حل و فصل تعارض صرف می کنند و  20مدیران حدود 

در سایر وضعیتها مدیر ممکن است در نقش واسطه یا شخص . مدیر مستقیماً به عنوان یکی از طرفهای اصلی درگیر است

 حل تعارض میان کارکنان است. ثالث عمل کند که وظیفه 
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 در نتیجه موارد مذکور کارکنان به جای اعتماد به مدیریت، به شایعات تکیه می کنند. 

 عدم تناسب در میزان منابع یا نحوه تخصیص آنها -2

 "چه کسی چه کاری انجام می دهد"عدم توافق در مورد آن که  -

 استرس ناشی از کمبود منابع مورد نیاز -

 سردرگمی که عالئم آن عبارتند از : و اشکال در نحوه رهبری شامل عدم ثبات -3

 اجتناب از تعارض، بار مسئولیت را به دوش دیگری گذاشتن و عدم پیگیری تصمیم ها -

 کارکنان مالحظه می کنند که بحثهای تعارض زا در محیط کار مرتب ادامه پیدا می کنند.  -

  سرپرستان درک مناسبی از کار زیرمجموعه خود ندارند.  -
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 بروز تعارضنمودار 

ود یا از شاگر عضوی از اعضاء گروه از روی آگاهی دست به عملی بزند که موجب ناکامی عضو دیگر در رسیدن به هدف 

از دخالتهای  پیشرفت منافع دیگران جلوگیری کند، این مرحله تعارض آشکار می شود. چنین تعارضی شامل اعمالی است که

نی، ختم می شوند. در اشکال مستقیم تهاجمی، خشونت بار و مبارزه مهارنشدغیرمستقیم بسیار ماهرانه و نظارت شده شروع و به 

 قابله عبارتند از :ماین مرحله است که طرفین تعارض روشهایی را برای مقابله با تعارض بوجود خواهند آورد. این شیوه های 

منافعش باشد، دست به کار  : وقتی یکی از طرفین در پی رسیدن به اهداف خود و یا پیشبرد26رقابت و مبارزه طلبی -1

 استیالطلبی می زند، بدون آن که به تأثیر آن بر طرفین تعارض توجهی داشته باشد. 

: در تشریک مساعی، طرفین طوری رفتار می کنند که به هدف حل مشکل برسند، یعنی 27همکاری و تشریک مساعی -2

اختالفات را روشن کنند. در واقع طرفین در به جای آن که خود را با نظرات گوناگون تطابق دهند، می کوشند که 

 پی آن هستند که بازده کار برای هر دو طرف مفید باشد. 

: گاهی طرفین در مقابل تعارض، عقب کشیدن و سرپوش گذاردن را انتخاب می کنند، بی اعتنایی یا میل به 28اجتناب -3

اعالن جدایی  ،. در این حالت طرفین درگیرطفره رفتن از تظاهر آشکار و مخالفت، کار را به عقب نشینی می کشاند

 می کنند و هر یک خود را در قلمرویی که از قلمرو دیگری جداست، محدود می کند. 

: هنگامی که طرفین درگیر بخواهند مخالفان خود را آرام کنند، ممکن است حاضر شوند منافع 29سازش و همسازی  -4

آن که رابطه محفوظ بماند، یکی از طرفین مایل به فداکاری شود، این آنها را بر منافع خود مقدم بشمارند، یعنی برای 

 رفتار را همسازی می گویند. 

: وقتی قرار بر این باشد که هر یک از طرفین چیزی را از دست بدهند، هر دو در این کار سهیم می شوند و 30مصالحه -5

ندارد و هریک از مسأله مورد تعارض  نتیجه کار به مصالحه می کشد. در مصالحه برنده و بازنده مشخصی وجود

 سهمی می برند. 

 

 

 

 

                                                 
26 Dominating 
27 Collaborating 
28 Avoiding 
29 Accommodating 
30 Compromising 
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 ودار روشهای رویارویی با تعارضتصویر نم
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 شیوه های 

 با تعارض رویارویی
 موقعیتهای مناسب

 رقابت

 هنگامی که باید به صورت قاطع و سریع عمل کرد.  -

 در رابطه با مسائل مهمی که باید دست به اقدامات غیرعادی زد.  -

 در رابطه با مسائل مهمی که برای سازمان اهمیت حیاتی دارد.  -

 . در رابطه با کسانی که می خواهند از رفتارهای غیررقابتی به نفع خود استفاده کنند -

 اشتراک مساعی

 و حل مسئله

 یادی دارد. زهنگامی که همکاری با یکدیگر برای پیدا کردن یک راه حل، از نظر هر دو طرف اهمیت  -

 هنگامی که هدف یادگیری است.  -

 جمع آوری نظرها و دیدگاههای مختلف -

 مراجعه به آراء دیگران و گرفتن تعهد از همه طرفها -

 روی احساسات دیگران کار کردن -

 اجتناب

 نادیده گرفتن تعارض

 همکاری بسیار کم اهمیت باشد یا اینکه مسائل مهمتری پیش رو باشد.  -

 هنگامی که شخص به هیچ وجه قانع نشود.  -

 هنگامی که نتیجه حاصل از برخوردها بیش از مزایای حاصل از راه حلها باشد.  -

 برای تسکین بخشیدن دیگران و برگرداندن آرامش به محیط -

 هنگامی که جمع آوری اطالعات می تواند تصمیمات آتی را بی اثر سازد.  -

 هنگامی که دیگران نتوانند مسئله مربوط به تعارض را به صورتی مؤثرتر حل کنند.  -

 هنگامی که به نظر می رسد مسائلی پیش درآمد مسائل دیگری هستند.  -

 سازش )همسازی(

 هنگامی که شخص در می یابد که اشتباه کرده است.  -

هنگامی که مسائل برای دیگران اهمیت بیشتری داشته باشد و شخص بخواهد رضایت خاطر آنان را  -

 جلب کند و همکاری خود را با آنان ادامه دهد. 

 در روابط اجتماعی، برای کسب امتیازات بیشتر به منظور حل مسائل آینده -

 داقل رسانیدن زیانهای مربوطه دارد. هنگامی که شخص امکان برد ندارد و به همین دلیل سعی در به ح -

 هنگامی که ایجاد هماهنگی و ثبات از اهمیت حیاتی برخوردار باشد.  -

هنگامی که فرد بخواهد به وسیله بهره برداری و یادگرفتن مطالب جدید از اشتباهات، به زیردستان  -

 آموزش دهد. 
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 مصالحه

 هنگامی که هدفها مهمند اما ارزش این را ندارند که باعث تعارض شوند.  -

هنگامی که طرفهای مقابل که دارای قدرتی برابر هستند، در پی تأمین هدفهای ناسازگار یا مانعه الجمع  -

 برآیند. 

 پیدا کردن یک راه حل موقت در رابطه با مسائل بسیار پیچیده -

 ضی یا مناسب زمانی که وقت کافی نیست. دست یافتن به یک راه مقت -

 کسب نوعی حمایت و یک راه حل کمکی، زمانی که رقابت یا اشتراک مساعی کارساز نباشد.  -

استفاده از 

 قدرت

 مدیر از طریق اعمال قدرت، مداخله و مسئله را بر اساس دیدگاه خود حل و فصل میکند -

 احتماالً یکی از طرفین بازنده خواهد بود -

 در درازمدت تأثیر منفی بر روحیه کل گروه خواهد داشت -
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 توصیه هایی جهت کاهش زیانهای تعارض
 

 با به کارگیری اصول ذیل می توان زیانهای تعارض را کاهش داد و شانس تبدیل تعارض به فرصت را افزایش داد. 

 کارکنان را کنترل کنید اطمینان حاصل کنید که :به طور مرتب شرح شغلها را بررسی کنید و نحوه تخصیص وظایف به  -1

 نقشهای شغلی با هم در تعارض نیستند.  -الف

 هیچ یک از وظایف بدون تصدی باقی نمانده اند.  -ب

 ارتباط آگاهانه با همه زیردستان خود برقرار کنید.  -2

 حداقل هر ماه یکبار با آنها گفتگوی انفرادی داشته باشید.  -الف

 وه انجام کارها، تعارضها و مسائل جاری سؤال کنید. در مورد نح -ب

 به صورت دوره ای گزارش مکتوبی از وضعیت کارها داشته باشید و در آن به این نکات توجه کنید.  -3

 موفقیت افراد در کسب نتایج -الف

 مسائل جاری و اقدامات مدیریتی مورد نیاز -ب

 برنامه های زمانی تعیین شده -ج

 ینه های ذیل ارائه دهید :آموزش پایه در زم -4

 ارتباطات میان فردی -الف

 مدیریت تعارض -ب

 تفویض اختیار -ج

 دستورالعمل های روشنی برای کارهای جاری تعریف کرده و وظایف افراد را مشخص کنید.  -5

 از افراد بخواهید این دستورالعملها را یادداشت کنند و آنها را بخوانند.  -الف

 ینه دستورالعملها را به افراد ارائه کنید. آموزشهای الزم در زم -ب

جلسات مدیریتی را به طور مرتب مثالً ماهانه برگزار کرده و در مورد اقدامات و برنامه های کاری توضیحات الزم را ارائه  -6

 کنید. 

 یک صندوق پیشنهادات محرمانه در نظر بگیرید که کارکنان بتوانند نظرات خود را ارائه کنند.  -7

 م مشخصی جهت تصمیم گیریایجاد نظا -8
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فرآیند و قوانینی را برای تصمیم گیری قبل از بروز تعارض وضع کنید چون فرآیندها و قوانین واضح جر و بحث های 

 یک گروه را به آسانی فرو می نشاند. در یک سازمان می توان تصمیمات را از باال به پایین به روشهای ذیل اتخاذ کرد :

 عمومبا اتفاق نظر  -الف

 با به کارگیری قوانین موجود در سازمان -ب

 با نزاع و کشمکش -ج

قبل از بروز تعارض مطمئن شوید هر کسی در سازمان می داند که فرآیند تصمیم گیری مورد توافق وجود دارد چرا که 

فرآیندهای مختلف  بعد از وقوع تعارض، دستیابی به توافق مشکل می شود. وقتی اعضای سازمان در تعارض قرار می گیرند

تصمیم گیری را بر اساس انتظارات خود از تصمیم ها و تأثیر آن بر خود، مورد ارزیابی قرار می دهند. آنها با به کارگیری 

 فرآیندی که معتقدند تصمیم های آن فرآیند به ضرر آنهاست مخالفت می کنند. 

 تعیین معیاری برای تصمیم گیری ها -9

به دنبال معیارهای واقع بینانه بگردید که مورد اختالف گروههای سازمان است. مقصود از بیان رسالت، مأموریت و 

ارزشهای سازمان این است که استانداردهای عملی برای راهبری فعالیتهای کارکنان هستند که اسناد با ارزشی برای 

واقع شوند باید مقاصدی بیشتر از یک سری شعار داشته باشند.  جلوگیری و حل مشکل تعارض هستند اما برای این که مفید

افراد سازمان همگی باید با مأموریت و ارزشهای سازمان موافق باشند زیرا قبول نکردن آن خود می تواند منبعی برای بروز 

کند اهداف کوتاه  تعارض باشد. معیارهای عملی دیگری که می تواند فعالیتها و تصمیم های داخل یک سازمان را رهبری

 مدت و بلند مدت و طرح های استراتژیک است. 

 حدود مسئولیت، قدرت و اختیارات در سازمان -10

ناهماهنگی بین قدرت، مسئولیت و اختیارات از منابع عمده تعارض در سازمانهاست. تعارض اغلب به دلیل باورهای مختلف 

سی چه اختیاراتی دارد؟ عملکرد وی چگونه سنجش می شود؟ درباره تعاریف شغل و مسئولیتهای شغلی رخ می دهد. هر ک

کارکنان و همکاران آنها چگونه متوجه می شوند که کاری را درست انجام داده اند؟ پاسخ این سوالها و یا معیارهای اندازه 

 گیری نیز یکی از منابع ایجاد تعارض هستند. 

د. مدیر باید مطمئن شود که مسئولیت و اختیارات واضح، داشتن مسئولیت بدون قدرت اجرای آن، استرس ایجاد می کن

 روشن، مشخص و همسو هستند. 

 شناسایی منابع سیستمی تعارض -11
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سیستم ها گاهی ریشه اصلی تعارض در سازمانها هستند. تعارض ناشی از سیستم متأسفانه گاهی از طرف مدیران رده باال 

ی پاداش، مالی، ترفیع شغلی همگی منابع نهفته ای از تعارض را در خود ناشناخته مانده و فراموش می شود. مثالً سیستم ها

 دارند. 

 پرداختن به جنبه های روانی تعارض -12

هر تعارض دارای دو جزء است، یکی عامل فیزیکی به وجود آورنده و دیگری جنبه های روانی آن. بسیاری از مدیران بر 

ود آورنده تعارض، آن را پایان می دهند، اما وقتی به جنبه های روانی و این باورند که با یافتن راه حلی برای عامل به وج

 احساسی تعارض پرداخته نشود، دوباره به وجود خواهد آمد. 

بعضی اوقات نمی توان به هیچ روشی عوامل فیزیکی به وجود آورنده تعارض را برطرف کرد. اما با پرداختن به جنبه های 

یان برد. یکی از ابعاد روانی تعارض آزردگی خاطر افراد است. افراد اغلب عالقه مند روانی ممکن است تعارض را از م

هستند اطمینان حاصل کنند مدیر از آزردگی خاطر آنها آگاه است و احساس آرامش خاطر به آنها دست نخواهد داد، 

کالت روانی و سپس با عامل فیزیکی به مگر به آنها بقبوالنید که احساس آنها را درک می کنید. بنابراین ابتدا باید با مش

وجود آورنده تعارض برخورد کرد. مهمترین مهارت در پرداختن به مسائل روانی، خوب گوش دادن است که یک مهارت 

 حیاتی است و در هنگام بروز تعارض افراد کمی آن را به کار می گیرند. 

 سؤاالت دقیق بپرسید -13

د و شخص راه حلهای مخالف را ارائه می کند، بپرسید چه معیاری در آن راه وقتی راه حلهای مختلف را بررسی می کنی

حل وجود دارد که آن را بهتر از بقیه راه حلها نشان می دهد؟ در مورد دالیل طرح آن راه حلها سؤال کنید تعین معیارهای 

 درستی یک راه حل در آرام کردن افراد تندخو و پرخاشگر مؤثر است. 

 سؤال مطرح کنید.  مشکل را در قالب -14

ابتدا مشکل را در قالب سؤال مطرح کنید و سپس به دنبال پاسخ های آن بگردید این کار فضایی از پرسش و پاسخ ایجاد 

می کند. مثالً بپرسید ما چگونه می توانیم. . . ؟ ما برای. . . چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ سپس به صورت گروهی به 

گردید. سؤالهایی که از روی سرزنش و عیب جویی باشند برای از بین بردن تعارض مناسب نیستند دنبال جوابهای مناسب ب

 یا سؤالهایی مثل چرا فالن کار را انجام دادی یا مقصر کیست. 

 از باال به مسائل نگاه کنید.  -15

. وقتی با مشکلی "دآلبرت اینشتین گفته است : یک مسئله را در همان سطحی که پدید آمده است نمی توانید حل کنی

مواجه می شوید از نظر زاویه ای بازتر و باالتر به آن بنگرید تا تصویر بزرگتری از مسئله ایجاد شود. سعی کنید نظر سطوح 
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باالتر مدیریت را کسب کنید. به مشکل تعارض درون سازمانی از دید فردی بنگرید که متصدی کل سازمان است. سعی 

 بینش و ارزشهایی که داشتن یک دید وسیع نسبت به سازمان می تواند ایجاد کند، برسید.  کنید سرانجام به مأموریت،

 درباره سوء تفاهم ها بحث کنید.  -16

وقتی سوء تفاهمی پدید می آید درباره علت آن و نحوه جلوگیری از وقوع مجدد آن بحث کنید. چون تنها از طریق 

گفتگو می توانید درک دو جانبه ای که به حل تعارض کمک خواهد کرد داشته باشد. گفتگو خود موجب جستجو برای 

 فهم طرف مقابل می شود. 

 رید. دستورات را از حالت مخفی بودن در آو -17

وقتی افراد پیشنهادی ارائه می دهند یا موقعیتی را جستجو می کنند از آنها بپرسید چه منافعی برای آنها دارد. نیازها، پیامدها 

 یا مزایای پشت هر موقعیت را جستجو کرده و درباره آنها با هریک گفت و گو کنید. 
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 مراحل حل تعارض

 

 
ول گذشت زمان طشوید. هر فردی در  آشناسبک خودتان در مقابله با تعارض  اه بنقطه شروع رویارویی با تعارض آن است ک

ه هرسبک چه زمانی کبه روش خاصی از مقابله با تعارض عادت می کند و آن را به کار می گیرد. البته بهتر است آگاه باشیم 

و یط را در نظر بگیرید مؤثر است و برای موقعیتهای مختلف از روشهای مختلفی استفاده کنیم. بنابراین در هر موقعیت باید شرا

 فکر کنید چه سبکی می تواند مناسب باشد، سپس از فرآیند ذیل برای رفع تعارض استفاده کنید :

 

 مرحله اول: ارتباط برقرار کنید

استفاده کنید. مطمئن شوید که افراد می فهمند که تعارض یک  31محور-ارتباط عالیقاگر شرایط اجازه می دهد از رویکرد  

 پرخاشگری، از طریق بحث و گفتگو آن را حل کرد.  مشکل مشترک است که باید به جای

. از مهارتهای اگر خود شما در تعارض درگیر هستید تأکید کنید که نظر شما نشان دهنده برداشت خودتان از موقعیت است

 کنید. ا درک می رگوش دادن فعال استفاده کنید تا مطمئن شوید که شما نظر دیگران را به خوبی می شنوید و موقعیت آنها 

 بازگویی 

 تفسیر کردن 

 نتیجه گیری 

 یر برخورد میکنید. مطمئن شوید که هنگام صحبت کردن از جایگاه یک فرد بالغ و با اعتماد به نفس و نه پرخاشگر و سلطه پذ

 

 مرحله دوم : اطالعات جمع کنید

ا سؤال کنید و مطمئن شوید که در این مرحله شما باید به عالئق، نیازها و نگرانی های فرد مقابل پی ببرید. از فرد مقابل نظر او ر

 به دیدگاه وی احترام می گذارید و برای حل مسئله به همکاری وی نیاز دارید. 

                                                 
است. این استراتژی به تفاوتهای  )Based Relational (IBR) -Interest(محور -ارتباط عالیقیکی از تئوریهای رایج در زمینه تعارض، رویکرد 31

 موقعیتهای ثابت اجتناب می کند.  فردی انسانها توجه می کند و از جبهه گیری در
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تالش کنید انگیزه ها و اهداف وی را درک کنید و ببینید اقدامات شما چه تأثیری بروی آنها دارد. همچنین سؤاالت ذیل را در 

مورد آن موقعیت بررسی کنید آیا آن موقعیت بروی عملکرد شغلی اثر می گذارد؟ آیا به روی ارتباط با مشتری تأثیر دارد؟ آیا 

مانع تصمیم گیری می شود؟ و. . . . مطمئن شوید که در مورد مسائل کاری قضاوت می کنید  کار تیمی را مختل می کند؟ آیا

 و در بحثها به شخصیت افراد کاری ندارید. 

  .با همدلی گوش کنید و موقعیت را از دیدگاه فرد مقابل نگاه کنید 

  .مسائل مهم را با شفافیت و دقت شناسایی کنید 

  وع کنید. شر "من"جمالت خود را با عبارت 

  .انعطاف پذیر باشید 

  .احساسات را درک کنید 

 

 مرحله سوم : در مورد مشکل به توافق برسید

به نظر می رسد این مرحله خیلی واضح است اما اغلب نیازها، عالئق و اهداف مختلف باعث می شوند که انسانها مسائل را به 

اصل مشکلی که قصد حل کردن آن را دارید به توافق برسید تا  طرق مختلفی درک کنند. بنابراین الزم است ابتدا در مورد

بتوانید به راه حل مورد توافق دست یابید. گاهی افراد مختلف یک مشکل را به اشکال مختلفی درک می کنند بنابراین اگر به 

 مشکل می بینید. درک مشترکی از یک مشکل نرسید حداقل به این آگاهی می رسید که فرد مقابل چه چیزی را به عنوان 

 

 مرحله چهارم : در مورد راه حلهای ممکن فکر کنید

اجازه دهید افراد در ارائه راه حل آزاد باشند و بتوانند در پیدا کردن راه حل سهم عادالنه داشته باشند، نسبت به ایده ها و به 

 خصوص مسائلی که شما قبالً به آن فکر نکرده اید، پذیرا باشید. 

 

 در مورد راه حل مذاکره کنید مرحله پنجم :

در این مرحله ممکن است تعارض حل شده باشد. هر دو طرف ممکن است از موقعیت دیگری درک بهتری کسب کرده و به 

برد  -راه حل مشترکی رسیده باشد اما باید تفاوت واقعی بین موقعیتها روشن شود. در این مرحله استفاده از تکنیک مذاکره برد

ه حلی که هر یک از طرفین را تا حد امکان راضی کند مفید خواهد بود. در این مرحله سه نکته مهم وجود دارد برای یافتن را

  : حفظ خونسردی، صبوری و حفظ احترام
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 حل تعارض از طریق شخص ثالث

 
تالف خود گاهی اوقات افرد )یا گروههای( درگیر تعارض از طریق بحث های غیررسمی و یا مذاکره رسمی قادر به حل اخ

نیستند. در این مواقع اغلب یک شخص ثالث به حل تعارض کمک می کند. گاهی در مسائل سازمانی از میانجی گری فرد 

 دیگر و یا یک داور استفاده می شود. 

 ؟؟عده ای از محققان نقش های مختلف مدیران را در حل تعارض سازمانی بررسی کرده اند. این نقش ها که در جدول شماره

 نشان داده شده اند، تفاوتهایی با هم دارند. 

 

 نقشهای مدیر در حل تعارض 3-13جدول 

 شرح نقش

 شخص ثالث هم بروی فرآیند و هم نتیجه حل تعارض اعمال کنترل می کند.  بازجو

 شخص ثالث روی نتیحه اعمال کنترل می کند اما روی فرآیند حل تعارض کنترل ندارد.  داوری

 میانجی/ توصیه

 کننده

 شخص ثالث برای حفظ کنترل روی فرآیند و نتیجه تعارض با طرفین مشورت می کند. 

 شخص ثالث برای حل تعارض از تهدید و تشویق استفاده می کند.  انگیزاننده

شخص ثالث حقایق مربوط به اختالف را جستجو کرده آنها را در جهت اعمال قدرت مطرح  بازرس

 مینماید. 

شخص ثالث از قدرت خود برای طراحی مجدد سازمان شیوه ای که تعارض حل شود استفاده  مجددساختار دهنده 

 میکند. 

 شخص ثالث تالش می کند شرایطی را که موجب تعارض شده، کشف نماید.  حالل مشکل

 شخص ثالث قوانینی را برای حل تعارض تعیین و اعمال می کند.  قاضی

 

تحقیقات نشان می دهد مدیران از این نقش ها به یک اندازه استفاده نمی کنند، برای مثال یک تحقیق نشان می دهد که مدیر 

بیشتر نقش بازجو، میانجی یا انگیزاننده را ایفا می کند. همچنین این نقش ها در حل اختالفات به یک اندازه مؤثر نیستند و 

 اتخاذ می کند از نظر طرفین اختالف، منصفانه تر است. تصمیماتی که مدیر در نقش میانجی 
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ود بخشی از در شرایط برابر، یک میانجی خارجی شانس بیشتری برای موفقیت دارد چرا که یک نفر از داخل ممکن است خ

دار و بی طرف اشد، رازمشکل باشد و یا جانبداری از یکی از طرفین داشته باشد. چنانچه فرد میانجی توانایی الزم را داشته ب

رفین بسیار مهم طباشد، احتمال موفقیت وی بیشتر خواهد بود. وجهه و احترام میانجی در موفقیت مذاکرات و رفتار مناسب 

 است. 

 

 32فرآیند میانجی گری

رفع کرده و  های گذشته را میانجی گری به طرفین تعارض کمک می کند که در مورد مسائل مهم با هم گفتگو کنند، رنجش

ببیند و دیدگاه خود را  اختالف نظرها به نحو سازنده کنار بیایند. یک فرد میانجی می تواند به آنها کمک کند نقاط کور رابا 

الش کنند و وظیفه تگسترش بدهند. البته فرد میانجی باید همیشه به خاطر داشته باشد که طرفین باید خود در جهت حل مشکل 

 شکل آنها را خود به عهده بگیرد. او نیست که با یک راه میانبر حل م

 

 فرد میانجی از طریق مراحل ذیل می تواند این فرآیند را تسهیل کند :

 ادراک دیدگاه هر یک از طرفین از طریق یک جلسه اولیه -1

 جلب عالقه طرفین برای حل مسئله از طریق پیگیری فرآیند میانجی گری -2

 وضع مقررات برای بهبود ارتباط -3

 در جلسات گفتگوهدایت کردن طرفین  -4

 برقراری تعادل قدرت )بین افراد در سطوح سازمانی مختلف( -5

 کمک به طرفین برای بهبود تعامالت آینده -6

 

 

 ادراک دیدگاه هر یک از طرفین از طریق یک جلسه اولیه -1

رمانه بودن این جلسه به صورت انفرادی با هر یک از طرفین و قبل از جلسه مشترک انجام می شود که در آن در مورد مح

گفتگوها و جلسات بعدی توضیح داده می شود. همچنین به آنها اطمینان می دهد که هر وقت نیاز داشتند می توانند جلسه 

جداگانه با وی داشته باشند. باید به آنها اطمینان بدهد که استقالل آنها حفظ می شود و مجبور نیستند صرفاً برای رسیدن به 

                                                 
32Mediation 
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اگر موافق نیستند، موافقت کنند. انجام این گفتگوی اولیه یکی از ارکان مهم در موفقیت فرآیند توافق با هر موضوعی حتی 

 میانجی گری است. 

یجاد کند، صحبت کردن با هر یک از طرفین به طور جداگانه ممکن است احساس سؤظن به سوگیری میانجی را در طرفین ا

ثر را کم خواهد سب توافق مجبور به پذیرش چیزی نخواهند شد این االبته در صورتی که طرفین قانع شوند که آنها برای ک

 کرد. تشکیل این جلسه فرصتی فراهم می کند که هر یک از طرفین نظر خود را بیان کند. 

یکی از دالیل اینکه موقعیتهای تعارض، چالش انگیز هستند این است که معموالً افراد تمایل دارند بیش از هر چیز نظر خود را 

بیان کنند و هرچه تعارض جدی تر باشداین تمایل بیشتر است. وقتی افراد احساس کنند درک می شوند از نظر عاطفی تأثیر 

مثبتی در جریان میانجی گری می گذارد. فشار عصبی و حالت تدافعی کاهش پیدا می کند و باعث می شود اعتماد و پذیرش 

بیاید. در این مرحله میانجی باید توجه داشته باشد که به طرفین کمک کند  وجوده بیشتری برای شنیدن دیدگاه طرف مقابل ب

نشان می دهد بسیاری از مردم در موقعیت تعارض پاسخهایی  33مانکو موقعیت تعارض زا را از افراد جدا کنند. تحقیقات وینسلد 

یوب گرفتار شوند که حتی گاهی می دهند که صرفاً تحت تأثیر گفته های طرف مقابل است و ممکن است در یک چرخه مع

از رفتار خود پشیمان هم می شوند. میانجی باید کمک کند به جای سرزنش کردن فرد مقابل توجه خود را روی خود تعارض 

معطوف کنند. همچنین به نظر این محققان هر یک از طرفین تعارض علیرغم خشم و عصبانیتی که دارد، تمایل دارد که مشکل 

ای بازسازی رابطه آسیب دیده در اغلب موارد نزد خود آنهاست. طی جلسه اولیه میانجی باید تا حد امکان حل شود و کلیده

جزئیات نظر هر یک از طرفین را بشنود. )که تا حد زیادی با هم تداخل دارند( و در جلسات بعدی از آنها به نحو مناسبی استفاده 

 کند. 

 

 ریق پیگیری فرآیند میانجی گریجلب عالقه طرفین برای حل مسئله از ط -2

س دچار می شوند که ، معموالً در تعارضهایی که در سازمانها پیش می آید به ویژه اگر خیلی جدی باشد افراد تا حدی به استر

کی از وظایف گرچه اغلب آن را انکار می کنند حتی گاهی سالمت جسمی و ارتباط آنها با دیگران را هم مختل میکند. ی

 که برای کنار آمدن با این استرس به افراد کمک کند.  میانجی آن

شکار فرصتها و نقاط مثبت، گاهی طرفین در صحبتهای خود نکات مثبتی از طرف مقابل را بیان می کنند، چنین فرصتهایی می 

ه چه نکته با ارزشی توانند در درک متقابل و همدردی بین افراد مفید باشند. میانجی می تواند از هر یک از طرفین سؤال کند ک

                                                 
33 Monk & Winslade 
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را در طرف مقابل می بینند. البته این سؤال باید پس از آنکه به فرد فرصت داده شد تا از نظر عاطفی خود را تخلیه کند مطرح 

شود و میانجی نشان بدهد که دیدگاه وی را درک می کند. معموالً انسان تمایل دارد که در فردی که درگیری با وی داشته 

زشی را نبیند، اما وقتی حس کند که میانجی احساس او را درک می کند، شانس بیشتری برای این موضوع هست. هیچ نکته باار

بدون دستیابی به این روزنه امید، موفقیت فرآیند میانجی گری خیلی کم است و حتی ممکن است ضرر آن بیشتر از منفعتش 

 باشد. 

 

 وضع مقررات برای بهبود ارتباط -3

راد و ارائه الگویی از رفتار صحیح یکی از وظایف میانجی است. هدف آن است که درک طرفین از نحوه هدایت کردن اف

برقراری ارتباط مؤثر بهبود پیدا کند. قبل از آنکه طرفین را در جلسه مشترکی رو در روی هم قرار دهید بهتر است با بیان 

اتی برای جلوگیری از تشدید تعارض ضروری است. میانجی نباید مقرراتی آنها را از گفتن حرفهای مضر منع کنید چنین اقدام

اجازه بدهد طرفین او را هم در مناقشات درگیر کنند، نقش میانجی آن نیست که محیطی برای مبادله اظهارات عیب جویانه و 

. بحث در مورد موضوع ناسزاگویی فراهم کند. در جلسه اولیه به طرفین گوشزد کنید که از این گونه عبارات استفاده نکنند

 اصلی و انگیزه افراد برای رفتارهای خاص، مفید تر خواهد بود. 

تهدید و ارعاب، عیب جویی، ناسزا، لقب دادن مجاز نیست و میانجی باید طرفین را وادار کند که مراقب گفته های خود باشند 

نسبت دادن صفات )مثل صفات مـربوط به قومیت و هنگام صحبت کردن ارتباط چشمی را حفظ کنند. لقب دادن به افـراد یا 

 فرد( نیز اثـر بسیار منفی دارد و باعث تشدیـد تعارض می شود به خصوص اگر با لحن و تن صدای خاصی ابراز شود. 

مانع مذاکره سازنده میان طرفین تعارض می شود و نباید اجازه داد که مطرح شود.  -چه مستقیم و چه در لفافه -تهدید کردن

من "بیان کنند. مثالً  "من. . . "مچنین فرد میانجی باید افراد را راهنمایی کند تا احساسات خود را از طریق جمالتی به صورت ه

شروع می  "تو"و از به کار بردن جمالتی که با لفظ  "عصبانی می شوم وقتی شما رادیوی خود را با صدای بلند گوش می کنید

. در هر لحظه فقط یک نفر "را عصبانی کردی وقتی صدای رادیوی خودت را بلند کردی تو من"شود خودداری کنند مثالً 

باید صحبت کند و طرف مقابل باید گوش کند. ضمناً بهتر است میانجی از برخی ترفندهای دفاعی آگاه باشد مثالً یک راه حل 

شود بهتر است در یادداشتی با عنوان دفاعی عوض کردن موضـوع بحث است. اگر بحث به دو موضوع بسیار نـزدیک کشیده 

 ادداشت شود و بعد در مورد آن صحبت شود. یسایـر موضوعات 

گاهی افراد با تحریف یا بزرگنمایی گفته های طرف مقابل سعی در استهزاء وی می کنند. مثالً ممکن است گفته طرف مقابل 

. "حاال فهمیدم شما فکر می کنید فقط خودتان. . . "یا  "ن. . . پس شما می گوئید که م"را به اشتباه بازگو کنند. مثالً بگویند 
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پنهان کند. میانجی باید در مورد اثرات  "خوب پس من اینطورم؟"یا  "تحمل شوخی هم نداری"یا خود را پشت اظهاراتی مثل 

اظهارات خود را به نحو مناسب منفی این ترفندها آنها را آگاه کند. میانجی همچنین می تواند به افراد کمک کند تا سؤاالت و 

 بیان کنند. 

 

 هدایت کردن طرفین در جلسات گفتگو -4

حاال زمان آن رسیده که جلسات مشترک را برگزار کنید. نحوه نشستن افراد در این جلسات بسیار مهم است. بهتر است افراد 

روبروی هم قرار بگیرند به نحوی که ارتباط چشمی به خوبی برقرار شود. ضمن آن که فاصله کافی از یکدیگر داشته باشند 

وت شده اند تا به اجبار با هم صحبت کنند. میانجی باید در فاصله ای از آنها قرار چرا که نباید احساس کنند آنه به جلسه دع

بگیرد که در صورت نیاز به تماس چشمی الزم باشد آنها سر خود را بگردانند. چرا که این نحوه نشستن احساس اینکه میانجی 

ی که باید متقاعد شود فرد مقابل است نه طرف یکی از آنهاست را کم می کند و آنها به طور تلویحی متوجه می شوند کس

 میانجی. این نحوه نشستن دومین رکن مهم میانجی گری است. 
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 نحوه قرار گرفتن افراد در جلسات میانجیگری تعارض –13 -2تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

و. . . نام یکدیگر را صدا کنند. البته این کار در  "آقای سرپرست"یا  "او"میانجی باید افراد را تشویق کند که به جای گفتن 

ابتدای امر میان دو فرد متخاصم به سختی انجام می شود. در شرایط مجادله میان افراد، دستیابی به موقعیتی مثل )عذرخواهی 

دیگری( می تواند بسیار امیدوار کننده باشد و به افراد این اعتماد را می دهد که آنها می توانند کردن یا قبول کردن عذرخواهی 

در آینده با چنین مشکالتی به خوبی مقابله کنند. صحبت کردن در مورد گذشته می تواند مفید باشد چرا که کمک می کند 

برای برخورد سازنده با اختالف نظرهای آینده پیدا شود. در مورد الگوهای ایجاد کننده تعارض شناخت کسب شود و راههایی 

 البته میانجی باید هر چه سریعتر طرفین را به سویی ببرد که بروی آینده تمرکز کنند. 

یکی دیگر از وظایف اصلی میانجی آن است که نیازهای افراد را از موقعیت جدا کند، به نحوی که هر یک از طرفین جهت 

ابل تالش کند. وقتی آنها در مورد وضعیت خود و از نگرانی ها و نیازهایشان صحبت می کنند نباید درک نیازهای طرف مق

برای رسیدن به راه حل تعجیل کرد. الزم است ابتدا راجع به موقعیت خود و دیگری شناخت کسب کنند می توان آنها را تشویق 

وار است چرا که گاهی هر یک از طرفین حتی تمایل ندارند در کرد تا موقعیت طرف مقابل را شرح دهند. در ابتدا این کار دش

مورد دیگری صحبت کنند و در واقع نمی خواهد با بازگویی نیازهای او تأییدی بر موضع او داشته باشد می توان هر یک را 

ساده برای آن  وادار به طرح پرسشهایی نمود که در مورد وضعیت طرف مقابل حقایق بیشتری را نشان می دهد. یک راه حل

 که طرفین این کار را انجام بدهند استفاده از یک صفحه به شکل ذیل است :

  

 ميانجي

 1فرد 

 2فرد 
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 تحلیل نیازهای افراد درگیر در تعارض -13-3تصویر 

 Aوضعیت  Bوضعیت 

 B-1نیاز 

 B-2نیاز 

 B-3نیاز 

 A-1نیاز 

 A-2نیاز 

 

  .بر روی یک صفحه کاغذ یا تخته یک چهارخانه به شکل باال رسم می شود 

  .هر یک از طرفین سعی می کند وضعیت طرف مقابل را درک کند و یادداشت کند 

  .طرفین آزاد هستند که در صورت لزوم موقعیت خود را بهتر تشریح کنند و نوشته ها را تغییر بدهند 

 ی یکدیگر را درک کنند. برای رسیدن به چنین درکی باید زمان کافی به آنها داده حاال آنها باید تالش کنند نیازها

 شود. 

  طرفین در مورد راههایی که نیازهای هر دو را تأمین کنند ایده پردازی می کنند. برای مؤثر بودن ایده پردازی باید از

د پذیرفت. در پایان آنها را جمع بندی کرده ارزیابی ایده ها در بدو امر خودداری نمود و حتی راه حلهای عجیب را بای

 و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی می شود. 

  .راه حلهای پیشنهادی مشترک ارزیابی شده و با در نظر گرفتن موانع احتمالی اصالح می شوند 

  .راه حلهای مورد توافق ثبت می شوند 

  .به طرفین فرصتی معین داده می شود تا نتیجه را ارزیابی کنند 

  .راه حلهای مورد توافق در صورت نیاز اصالح می شوند 

هر یک از طرفین باید متوجه باشند راه حلی مورد قبول است که نیازهای هر دو طرف را برآورده کند. میانجی باید دقت کند 

ا کسب برتری استفاده که آیا موافقت فرد با راه حل واقعی است یا از آن به عنوان ترفندی برای به دام انداختن طرف مقابل ی

میشود. چنانچه هر یک از افراد قصد مجازات دیگری را داشته باشد یا بخواهد فقط خود برنده باشد مذاکره رضایت بخش 

 نخواهد بود. 
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 برقراری تعادل قدرت -5

طرفین درگیر تعارض ممکن است به میزان متفاوتی قدرت مذاکره داشته باشند. تا زمانی که هر دو به مذاکره برای یافتن راه 

حل عالقه مند هستند، این تعادل برقرار است. اما چنانچه هر یک از آنها تمایلی برای صحبت در مورد مشکل نداشته باشد یا 

ن دهنده عدم تمایل به مذاکره است. میانجی باید در چنین مواردی جلسات مشترک را در توجهی به نیاز طرف مقابل نکند نشا

 محلی به صورت محرمانه و بی طرف و بدون مزاحمت برگزار کند. 

 

 کمک به طرفین برای بهبود تعامالت آینده -6

ا دو جلسه مشکل افراد برای همیشه یکی از مهارتهای اساسی مورد نیاز میانجی مهارت گوش دادن مؤثر است. معموالً طی یک ی

رفع نخواهد شد و احتمال تکرار مشکالت وجود دارد. میانجی باید توانایی گوش دادن و مذاکره را به افراد نیز بیاموزد تا در 

 آینده بتوانند بهتر ارتباط برقرار کنند و این کار مستلزم صرف وقت و حوصله است. 

 

 داوری

یک مدیر یا سرپرست در نقش داور ممکن است وظایفی که برای میانجی گفته شد را انجام بدهد به عالوه آنکه در نهایت باید 

قضاوتی داشته باشد که کارکنان ملزم به پیروی از آن هستند. این بدیهی است که افراد از سرپرست انتظار دارند که بین آنها 

تغییری در نقش وی صورت بگیرد باید به وضوح برای افراد شرح داده شود. بهتر است  داوری کند. چنانچه الزم است چنین

در درجه اول تعارض از طریق میانجی گری حل شود و مدیر انتخاب نقش داور را به تعویق بیاندازد به خصوص اگر قرار باشد 

باشد مدیر مجبور نیست هر دو طرف را راضی نگه  این افراد به کار کردن با هم ادامه بدهند.  وقتی که نیاز به داور و قضاوت

دارد. داور باید بی طرف و منصف باشد. مدیری که با انصاف داوری می کند مورد احترام کارکنان است و وقتی مشکل 

 .  شدبرطرف شود روابط حتی از قبل هم مستحکم تر خواهد 
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