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2 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

داشتنمهارتارتباطموثربادیگرانیکیازضروریترینمهارتهایی

هستکهمادرطولزندگیبایدبهآندستپیداکنیم.

با موثر ارتباط مهارت داشتن کنیم، زندگیمی اون در ما که دنیایی در

به رسیدن به رو ما تونه می دیگه موارد از بیشتر خیلی خیلی دیگران

اهداف،آرامش،رضایتاززندگیو…نزدیکترکنه.

داشتنارتباطموثربادیگرانمیتونهازجنبههایمختلفیوجودداشته

باشه،مثاًلداشتنروابطموثربادیگراندرمحلکار،درخانواده،بادوستان

وآشنایان.

بازاریابی ایرانبودم)منمشاور افرادثروتمند از نزدیکی چندماهقبل

یک ایشان از بودم(، آموزشسخنرانیشان مربی و ایشان های پروژه

سوالپرسیدم:

گفتم:اگرهمیناالنتمامداراییهایشمارابگیرندآیابازهممیتوانید

همینثروترامجددًاکسبکنید؟

بهمنجوابدادند:بله،فقطبهمنیکخطتلفنبدهید.
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3 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

پرسیدمچطورممکنهکهآدمبادستخالیوفقطبایکخطتلفنبتونه

اینقدرپولدارشه؟

جوابدادند:فقطباداشتنمهارتارتباطموثربادیگران

داشتنارتباطموثربادیگرانوایجادروابطبینفردیدرخیلیازموارد

معجزهمیکنه.

البتهفکرتونبهسمترانتوزیرمیزیومواردمنفیدیگهنره.وقتی

صحبتازداشتنارتباطموثربادیگرانمیشهایننیستکهمابهافرادی

پولبدهیمتابرایماکاریانجامدهندیابهعبارتیدراینجاپیداکردن

رابطهبهوسیلهرشوه)خدایینکرده(نیست.

رفتاری بتونیم ما که است این دیگران با موثر ارتباط داشتن از منظور

شایستهوحرفهایازخودمونبروزبدیموازطرفیهمرفتاریخوب،

دوستانهوحرفهایباطرفمقابلمونداشتهباشیم.حاالاینرفتارمی

تونهازنظراحساسیباشهیاازنظرکسبوکاروحرفهای.

خیلیخوبهکهآدمهاماروبهخاطرخودموندوستداشتهباشند،احترامی

کهبهمامیزاندبهخاطرخودمونباشهنهجایگاهمدیریارییسبودنمان.

اینموردهمتازمانیکهنتونیمیکارتباطموثربادیگرانداشتهباشیم،
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4 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

برقرارنمیشه.

البتهشایدداشتنمهارتارتباطموثربادیگرانبرایافرادیکهدرونگرا

هستندخیلیهمراحتنباشه،افراددرونگرامعمواًلترجیحمیدهندکهدر

خلوتوتنهاییخودشانباشندویانهایتًاباچنددوستمحدودرفتو

آمدکنند،بدنیستبدونیمکهافراددرونگراازتنهاییباخودشانانرژی

میگیرندوهرچقدردرجمعباشندانرژیشونتحلیلمیره،اذیتوخسته

میشند.

البتهبیندرونگرابودنوبرونگرابودننمیشهگفتکهکدامیکازاین

افرادبهترهستند.اگردرونگراهستیموبرایاینکهبخواهیمارتباطموثری

بادیگرانداشتهباشیمقطعابایدکمیبهسمتافرادبرونگرامتمایلشیم.

شایدبرایافراددرونگرااینموضوعخیلیسختباشه.اماباتمرینکردن

ودرجمعهاقرارگرفتنکمکمحسدرونیماازدرونگراییبهبیرونگرایی

متمایلمیشه.

درادامهبهمواردیاشارهمیکنمکهبارعایتاونهامیتونیمبادیگران

ارتباطموثرتریداشتهباشیم.

هرچقدردایرهارتباطاتمابادیگرانموثرتروبیشترباشهدنیایزیباتری
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خواهیمداشت.

مسابقه طناب کشی در ارتباط موثر با دیگران

دارند سعی طناب یک انتهای در تیم دو کشی، طناب مسابقه یک در

یکدیگررابهسمتخطیکهدرمرکزکشیدهشدهبکشانند،بعضیوقت

هاهمدراینمسابقهبهجایخطیباگچرویزمین،گودالیازِگلوجود

دارد.هرکدامازاینتیمهاسعیمیکنندتیممقابلرابهسمتمرکز

طناببکشند.

ازآنهمچیزیشبیهبهمسابقه افراددرمحلکاریاخارج روابطبین

طنابکشیاست.بااینفرضکهطنابمثلدوستییارابطهمیاندو

فرداست.هرچقدرطنابباشدتبیشتریمیانایندونفرکشیدهشود،

َتِنشوَجروبحثمیانایندونفربیشترشدهوصحبتهایشانهم

بینتیجهترمیشود.

داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

ازطرفیهماگرهیچکدامازایندونفرتالشیبرایکشیدنطنابنکنند،
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اینرابطهازهمپاشیدهمیشودوازبینمیرود.

ارتباطموثر،سهیمشدندرطناببهجایطنابکشیاست، از منظور

جوریکهطنابمحکمنگهداشتهشوداماهیچکسزمیننیافتد.

سهیمشدندرطنابکاربسیارسختیاست،اماشاهکلیدداشتنمهارت

ارتباطموثربادیگراناست.

برایاینکهماهمبتونیمسهمیازاینطنابدرروابطمانداشتهباشیم

بهتراستکهیکسریازنکاترارعایتکنیمتابتونیمبهروابطیخوبو

موثربادیگراندستپیداکنیم.

داشتن درک متقابل در ارتباط موثر

درتعاملمیانافرادیکشخصبهعنوانسخنگووشخصیااشخاص

دیگهبهعنوانشنوندهحضوردارند.دریکگفتگوخوبافرادبهنوبتدر

نقشگیرندهوفرستندهجابجامیشوند.

امازمانیکهافرادحاضردرگفتگوهمزمانسعیدارندکهفرستندهباشند

)صحبتکنند(طنابمیانآنهاباشدتکشیدهمیشودویاوقتیکه

فردشنوندهعالقهایبهشنیدنصحبتهایطرفمقابلنداشتهباشه
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طنابازیکسمترهامیشود.

برایداشتنمهارتارتباطموثر،درکمتقابلازصحبتهایطرفمقابل

ضروریاست.

داشته درستی دیگهدرک ازصحبتهایهم گفتگو در افرادحاضر اگر

باشندمیشودگفتکهآنهادرطنابسهیمشدهاندوطنابرامحکم

نگهداشتهاند.

فرضکنیدبایکنفردرحالگفتگوهستید،اگراختالفیمیانشماوجود

داشتهباشدبهمعنیآننیستکهبهانهایبرایکشیدنطنابباشد،بلکه

میشهاختالفاتروباصحبتکردنحلکردتابهنتیجهخوبومطلوب

رسید.
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فقطکافیهکهبهصحبتهایطرفمقابلگوشکنیم،زودقضاوتنکنیم

ودرکدرستیازصحبتهایطرفمقابلداشتهباشیم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه فعاالنه 

گوش دهیم

متاسفانهافراددرجاییآموزشندیدهاندکهباطرفینبهدرکمتقابل

برسند،البتهرسیدنبهدرکمتقابلکارآسانیهمنیست.

زود قضاوت کردن در داشتن ارتباط موثر

می اجازه بهخودمان ازمسائل موردخیلی در ماها از متاسفانهخیلی

دهیمکهدرموردشدخالتوقضاوتکنیم.

قضاوتکردنزمانیبهوجودمیادکهمادرموردموضوعیتمامحقایق

باتصوراِتخودمونواطالعات رانمیدانیمواطالعاتکافینداریمو

ناقصیکهداریم،سعیمیکنیمادامهاونصحبتیاداستانروحدس

بزنیم.
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9 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

آزار روشهای به فردی میان ارتباطات در نوعقضاوتها این معمواًل

دهندهزیربروزدادهمیشند:

ردکردنایدهایجدید،بدوندرککردنمنطِقودلیِلآن◄

قطعکردنصحبتهایطرفمقابل◄

پریدنوسطصحبتهایطرفمقابل)بهقولیمیگندهمشتوی◄

حرفچیکهمیکنه(

متاسفانهماخیلیدرصحبتهایروزمرهخودمونبهاینمواردبرمی

خوریم.

چندسالپیشمدیرقسمتیکهدرآنمشغولبهکاربودمعوضشدو

بهجایششخصیخارجازسازمانواردآنشرکتشدومدیرمستقیم

بندهشد.

اینشخصاحساسقدرتمیکردوجوریرفتارمیکردکهمیگفت

فقطحرفحرِفمنه.ایشانهیچوقتحاضرنشدندکهایدههاییکهدر

کارمیشودپیادهکردراگوشدهندوقبلازاینکهبخواهمتمامصحبتم

راانجامبدم،ایدهامراردمیکردندومیگفتکهمیدونمچیمیخای
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بگی،امااینکارشدنینیستوازاینروشیکهمنمیگمکاربهترانجام

میشه

قضاوت بر اساس فکر یا عمل؟

هرفردیفکرهاییدرسردارهوبرایاینکهاونفکرهاروبهنتیجهبرسونه

اعمالیانجاممیده.

مانمیتونیمفکراونطرفروبخونیم،امامیتونیماعمالوکارهاییکه

اونطرفدارهانجاممیدهروببینیم.

متاسفانهخیلیازماهابراساسمواردیکهمیبیننمفرضیههاییدرباره

افکاردیگراندرذهنمونپرورشمیدیم)کهمتاسفانهاینفرضیههابه

منفیترینوبدترینافکارختممیشه(.

امادرخیلیازمواردوقتیکهبررویافکارافرادمتمرکزمیشیم،بیدلیل

نسبتبهاونهاوکارهاییکهانجاممیدهندسوءظنپیدامیکنیم.

منازهمهبیشترمیدانم)عالمهدهر(

هیچکسازعالمهدهرخوششنمیاد.چرافکرمیکنیمکهمنازهمه

بیشترمیدونم؟اگرفرضبراینباشهکهمنازهمهبیشتربدونماما
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11 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

آیادلیلیدارهکهمنبااینکاربهدیگرانفخربفروشم؟یابدوناینکه

نظرشخصیااشخاصیروبدونمخودممستقیمًادستبهکاریبزنمکه

دیگرانهمحقانتخابداشتند؟

بگیرم،فقطصرف برایاشخاصدیگهتصمیم اصاًلخوبنیستکهما

اینکهماازهمهبیشترمیدونیم

برایداشتنمهارتارتباطموثربادیگرانبهتِرکهبهجایاونهاتصمیم

نگیریم.

قالبی ساختن افراد

قالبیساختنافرادبهاینمعنیهستکهمثاًلماگروهیازافرادروبه

یکچشمببینیم.مثالبگیمهمهمرداناینجوریاندیاهمهبنگاهداران

امالکفالناندو…

اگربخواهیمافرادرادرقالبیجابدیموهمهرابهیکچشمببینیمبااین

کارتنهاجهالتوتعصبخودمونرونشونمیدیمودربیشترمواردهم

باعثرنجشافراددیگهمیشیم.

بنابراینبرایداشتنمهارتارتباطموثربادیگرانبهتِرکهافرادرودرقالب
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12 داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران

جایندهیم.

برایداشتنارتباطموثر،هرشخصرابهعنوانیکفردمتمایزدرنظر

بگیریم

همونطورکهدرقالبیساختنافرادخدمتتونعرضکردمبهتِرکهافرادرو

دریکقالبجایندهیم.

باروحیاتو اگربتونیم هرفردیبرایخودشیکجایگاهمتمایزداره،

سالیقهرفردهمآشناشیمماروخیلیسریعترمیتونهبهداشتنمهارت

ارتباطموثربادیگرانسوقبده.

صحیح گوش دادن برای داشتن ارتباط موثر با دیگران

درروابطمیانافرادوقتیکهدرنقشدریافتکنندهپیام)شنونده(قرار

و بپرسیم سوال آنها، سخنان شنیدن از بعد که خوبه خیلی گیریم می

مطمئنبشیمکهمنظورآنهارادرستمتوجهشدیمیاخیر.

از عقایدخودمونمیشونیم،سریع و افکار برخالف وقتیچیزی بهتِر

رو خودمون فوری مخالفت عبارتی به یا ندیم نشون واکنش خودمون

اعالمنکنیم.

http://amirmostafa.com/
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هرفردیبرایخودشعقایدوسالیقیداره،دلیلیندارهچیزیکهبرطبق

سالیقوعالیقمانباشهسریعبهمخالفتبااونطرفبلندشیم.

خیلیخوبهکهنظراتمخالفبانظراتخودمونروهمبشنویموبهمنطق

پشتاوننظرواقفبشیم،شایدنظروعقیدهایکهماداریماشتباههو

یااینکهاوننظرکاملتِر.

داشتن فرضیات خوب از دیگران )در مورد دیگران مثبت فکر کنیم(

خیلیزیباتروبهتِرکهبهجایمنفیبافیدرمورددیگران،فرضرابراین

بزاریمکههمهانسانهاخوب،عالی،درستکارو…هستند.بااینکارمی

تونیمفکرهایبدوپلیدروازخودموندورکنیمویکنفسراحتهم

بکشیموباآسودگیخیالزندگیکنیم.

دراینجاقانونیهستکهمیگه:همهانسانهاخوبوعالیهستند،

مگراینکهخالفشثابتبشه.)البتهبهنظرمنشایداگرخطاییازکسی

سرزدهناخواستهبوده،اگراونطرفدرسددرفعاونخطابربیایدقطعًا

بازهمآدمخوبیخواهدبود،بههرحالهمهماانسانهستیموانسان

ممکنالخاطاست.(
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اینکهبخواهیمبههمهمشکوکباشیمپسبهاحتمالزیادبهداشتن

مهارتارتباطموثربادیگراندستپیدانخواهیمکرد.

طناب جای به بهتِر دیگران با موثر ارتباط مهارت داشتن برای بنابراین

کشی،سهمیازیکسویطناببادیگرانداشتهباشیمتابتونیمارتباطات

موثرتریدرزندگیخودمونداشتهباشیم.

اگرموارددیگههمبهنظرشمامیرسهویاتجربهخاصیداشتیدلطفابا

منودیگردوستاندرقسمتنظراتبنویسید.

همچنیناگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستید

پیشنهادمیکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلع

شوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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