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توانایـی افـراد در برقـراری ارتبـاط مؤثّـر بـا دیگران موجـب موفقیت آنهـا در زندگی مي شـود. خوب ارتبـاط برقرار 
کـردن می توانـد احتـرام و توّجـه دیگـران را بـه دنبـال داشـته باشـد؛ بـه ارزش هـای افـراد در جمـع بیفزاید،میل 

دیگـران را بـراي کمک رسـاني  بیشـتر سـازد  و دریچه هایـی به رویشـان بگشـاید.

گاهـی شـما در موقعیت هایـی قـرار گرفته ایـد کـه تصـور کرده ایـد فـرد مقابـل شـما بـا صداقت کامـل صحبت 
نمی کنـد  و ایـن باعـث شـده اسـت ارتبـاط شـما بـا او کمرنگ شـود؛ در این صـورت، بـراي ایجاد روابـط پایدار 

چـه ویژگی هـای شـخصیتی را بایـد رعایـت کرد؟

صداقت
صداقـت در برقـراری ارتبـاط شـامل رعایـت چـه مـواردی می شـود؟ صداقـت زمانی ایجاد می شـود کـه هیچ گونه 
تضـاّدی میـان افـکار، الفـاظ و اعمال افراد وجود نداشـته باشـد. این خصیصۀ اخاقـی ابتدا بایـد در درون فرد معنا 

فعالیت
ارتبـاط خـود بـا دوسـت صمیمیتـان را در نظر بگیریـد؛ به نظرتان چه عواملی باعث شـده اسـت کالسی 1

که دوسـتی شـما پایدار باشد؟

1ـ  5ـ   ویژگی های شخصیتی اثرگذار در ارتباط

عوامل 
شخصیتی

احترام به طرف 
مقابل

اعتماد

مسئولیت 
پذیری

صداقت

رازداری

نمودار 1-5: ویژگی های شخصیتی اثرگذار در ارتباط

عوامل شخصیتی اثرگذار در ارتباط
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پیـدا کنـد،  سـپس در برابـر دیگران در معـرض ظهور قرار گیـرد. صداقت نقش مؤثّـری در ایجاد ارتباط انسـانی و 
دریافـت پـاداش دارد بـه گونه ای که خداوند راسـتگویان را به خاطر راسـتي شـان پـاداش مي دهد. 1 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 24 

فعالیت
آقـای محبیـان بـه طـور موقـت حسـابدار یـک شـرکت معتبر شـده اسـت. او بـه دلیـل موقعیت کالسی 2

شـغلی کـه برایـش فراهـم شـده سـعی دارد مورد توجـه سرپرسـت خود قـرار بگیـرد و عاقمند 
اسـت همـکاری خـود را بـا این شـرکت ادامـه دهد. بـا توجه بـه ویژگـی صداقت، پیشـنهادهایی 

به آقـای محبیـان ارائـه دهید. 

فعالیت
به صورت گروهی یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید سپس جدول را تکمیل کنید:کالسی 3

نقش صداقت در موفقیتمشاغل

1. متصدی انبار توشه در شرکت 
حمل ونقل

2. مسئول یا کارمند حسابداری

3. تحلیل گر تیم ملی والیبال

4. مربی مهدکودک

به صورت گروهی دربارۀ موارد زیر بحث و گفتگو کنید.
فعالیت
کالسی 4

اثرات ارتباط مؤثّرچگونگی ارتباط مؤثّرچهار عرصۀ ارتباط

1. صداقت در ارتباط با خود

2. صداقت در ارتباط با خدا

3. صداقت در ارتباط با دیگران

4. صداقت در ارتباط با سایر موجودات
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احترام به طرف مقابل
اگر فردی با احترام با شما رفتار کند و یا فردی با بی احترامی با شما رفتار کند چه واکنشی نشان می دهید؟ 

احتـرام بـه طـرف مقابـل، گرامی داشـتن و توّجـه به نظر دیگران اسـت. با دیگران بـه گونه ای رفتار کنید که احسـاس کنند 
برایشـان ارزش و احترام قائل هسـتید حتی اگر نظرها و طرز تفکر آن ها با شـما متفاوت اسـت. مادامی که انسان کرامت ذاتی 
خـود را حفـظ کنـد و برای خود احترام قائل شـود، می تـوان او را پذیرفت و گرامی داشـت. معنای اصل تولّـی و تبّری چیزی 

جز این نیسـت که در مقابل نیکان و صالحان بگوییم " آری" و در مقابل فاسـقان و منافقان و سـتمگران بگوییم" نه".

اعتماد
چگونـه بایـد رفتـار کنیم که دیگـران به ما اعتماد کنند؟ اعتماد، ایجاد احسـاس اطمینان اسـت در شـخص مقابل 

بـرای برقـراری روابطی کامـًا صمیمي به گونه ای کـه فرد مقابل احسـاس امنّیت کند.

»محمد )ص( فرستادۀ خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و با همدیگر مهربان اند.                 
                                                                                                      سوره فتح، آیۀ 92

فعالیت
در گروه هـای کاس بـه طـور انتخابـی در مـورد عملکـرد یـک تیـم ورزشـی، یـک نـرم افـزار کالسی 5

حسـابداری، مقایسـۀ روش هـای حمل ونقـل عمومـی و خدمـات مهدکودک های مختلـف بحث  و 
گفت و گـو کنیـد. در ایـن گفت وگـو شـما چقـدر می توانید به نظـر دیگـر گروه هـا، در صورتی که 

مخالـف عایق شـما باشـد احتـرام بگذارید؟

فعالیت
بـه نظـر شـما داسـتان زیـر بـه کدام یـک از چهـار عرصـۀ ارتباط و بـه کدام مصـداق آنها اشـاره کالسی 6

دارد؟
خانـم زمانـی در طـول هفتـه، یـک روز را جهت بازدیـد از خانۀ سـالمندان اختصاص داده اسـت. 
ایشـان بـا عاقـه و باحّس انسـان دوسـتانۀ خـود وقتی به خانـه سـالمندان می رود، به مسـئوالن 
آنجـا کمـک می کنـد و بـا قّصه گفتن بـراي سـالمندان و مرتب کردن وسـایل آنها، به سـالمندان 

نیـز احتـرام مي گذارند.

فعالیت
یکـی از تبلیغـات رسـانۀ ملـي را در مـورد بانک هـا به یاد آوریـد. به نظر شـما آنها چگونـه اعتماد کالسی 7

مـردم را بـرای سـپرده گذاری جلـب می کنند؟ 
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رازداری
آیا نسـبت به افشـای اَسـرار و رازهای خود حّسـاس هسـتید؟ نسـبت به افشای اَسـرار دوسـتان خود چطور؟ چرا و 
چگونـه بایـد ویژگـی رازداری را در خود ایجاد و تقویت کـرد؟ به مخفي کردن آگاهانۀ اطاعاِت دیگـران »رازداري« 
مي گوینـد. کسـی کـه می دانـد و می توانـد راز دیگـران را پیـش خـودش نگـه دارد و با شـخص دیگری دربـارۀ آن 

صحبـت نکند، مسـلماً به عنـوان فردی قابل اعتماد شـناخته می شـود.

مسئولّیت پذیری
آیا شـما فرد مسـئولّیت پذیری هسـتید؟ در انجام چه کارهایی باید مسـئولیت پذیر باشـیم؟ در مقابل مسـئولّیت پذیر بودن، 
چه چیزهایی به دسـت می آوریم؟ مسـئولیت به معنای ضمانت و تعهد اسـت. هرگاه انسـان،  متعهد به انجام کاری شـود، در 
حقیقت مسـئولّیت انجام آن کار را پذیرفته اسـت.  مسـئولّیت پذیری، مفهومی اسـت که انسـان ها همواره در زندگی فردی و 
اجتماعـی خـود با آن ارتباط دارند. انسـان به لحاظ گسـترۀ وسـیع ارتباط خویش، مسـئولّیت هاي متعـّددي را در حوزه هاي 

مختلف مي پذیرد. بنابراین، هرگاه انسـان متعّهد به انجام کاری می شـود در حقیقت مسـئولّیت آن کار را پذیرفته اسـت.

فعالیت
کالسی 9

فعالیت
آقـای رفیعـی  کارمنـد یک شـرکت حسابرسـی معتبر اسـت. وی اطاعـات مالی مشـتریان را به کالسی 8

دوسـت خود که مدیر یک شـرکت حسـابداری و رقیب شـرکت آنهاسـت، می دهد. به نظر شـما، 
کار او چـه پیامدهایـي را بـرای خـودش و بـراي شـرکت حسابرسـی می توانـد بـه همـراه داشـته 

باشد؟

با توّجه به رشتۀ تخّصصی خود، مثال هایی بزنید که رازداری در آن ها اولویت دارد. 

نحوۀ رازداری هر شغلرشته

 .1

 .2

 .3

 .4

 نكتله: خدمت گـزاری صادقانـه یکـی از جلوه هـای ارزشـمند ارتباط بـا دیگران اسـت که عبـادت اجتماعی 
محسـوب می شـود. یکـی از جنبه هـای خدمت گـزاری صادقانـه، َمحـرم بـودن و حفظ اَسـرار دیگران اسـت. 
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فعالیت
مربّـِی تیـم فوتبـال برای اطمینـان از اینکه اعضای تیم، تاکتیک مطرح شـده را بـه خوبی متوّجه کالسی 10

شـوند، چندیـن بـار آن را مـرور می کنـد و متوجه می شـود حامد بـه طور کامل تاکتیـک را درک 
نکـرده اسـت. بنابرایـن بعـد از تمریـن، بـه طـور اختصاصـی بـرای وی آن را شـرح می دهـد. این 

رفتـار مربـی را چگونه ارزیابـی می کنید؟

فعالیت
بـه نظـر شـما ضمانت نامه هایـی کـه در قبـال خریـد کاالهـا دریافـت می کنیـد )خدمـات پـس کالسی 11

از فـروش( نشـان دهندۀ چیسـت؟ اگـر فکـر می کنیـد آنهـا همـۀ مـوارد دلخواه شـما را پوشـش 
نمی دهنـد، مـوارد تکمیلـي را بـه  آنهـا اضافـه کنیـد.

فعالیت
بـه نظـر شـما، مسـئولّیت افـراد در قبـال جامعه در چـه زمینه هایی اسـت؟ پیامدهـای هریک را کالسی 12

بنویسـید. جـدول را طبـق نمونه تکمیـل کنید.

پیامداعمال اجتماعی

ریشه کنی فقر، کمک به پیشرفت زندگی آنها ، 1.کمک به افراد ضعیف 
ارتقاء رفاه و سالمت جامعه و ...

.2

.3

.4

ویژگی های افراد مسئولّیت پذیر

- فعال بودن و پویایی؛

- داشتن اعتماد به نفس؛

- هدفمند کردن فعالیت ها؛

- تالش برای جبران ناکامی ها؛

- انعطاف پذیر بودن در صورت لزوم؛

- پاسخگو بودن نسبت به امور محوله؛

- قبول شكست ها در صورت ناکامی به جای مقصر دانستن دیگران یا توجیه شكست ها ؛

- برنامه ریزی برای دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده. 



مهارت های ارتباطی
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1ـ  6ـ  سبک های  ارتباطی

شـما چگونـه خواسـته های خـود را بـا دیگـران مطـرح می کنیـد؟ آیـا احساسـات خـود را در برقـراری ارتبـاط بـا 
دیگـران نشـان می دهیـد؟ آیـا بـه لحـن کام خـود در هنـگام صحبـت کـردن با دیگـران و درخواسـت کـردن از 
آنهـا توجـه می کنیـد؟ افـراد ممکن اسـت از هر سـه نوع سـبک ارتباطی اسـتفاده کننـد. اما معموالً از یک سـبک 

رفتـاری بیشـتر اسـتفاده می کننـد. سـبک شـما در برقـراری ارتبـاط بـا دیگران چگونه اسـت؟

افـراد در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران از شـیوه ها، روش هـا و رفتارهایـی بـرای بیـان و تأمیـن خواسـته ها، نیازها و 
احساسـات خـود اسـتفاده می کننـد، که بـه آنها »سـبک های ارتباطـی« گفته می شـود. آنهـا در برقـراری ارتباط، 
هیجانـات و احساسـات خود را به نوعی نشـان می دهند. سـبک های ارتباطـی را در نمـودار 1-6 ماحظه مي کنید. 

سبک های 
ارتباطی

سبک ارتباطی منفعالنه
 آیـا همیشـه در رفتـار بـا دیگـران سـکوت می کنیـد؟ آیا تـرس از این دارید کـه مورد انتقـاد دیگـران قراربگیرید؟ 
انفعـال یعنـی اهمیـت نـدادن بـه نیازهـا و خواسـته های خـود و پذیرفتـن خواسـته های دیگـران. به عبـارت دیگر 
منفعانـه رفتـار کـردن، ابـراز نکـردن نیازهـا و احساسـات و نظرهـای خود یـا ابراز آنها بـه نحوی ضعیف اسـت به 
طـوری کـه دیـده و شـناخته نمی شـوند. ایـن افـراد شـدیداً رفتار خـود را کنتـرل می کننـد و اولویت زندگـی آنها 

خواسـته های دیگران اسـت. 

فعالیت
به داستان زیر توجه کنید:کالسی 1

نـدا و شـیرین بـرای خریـد لباس ورزشـی وارد فروشـگاه می شـوند. ندا بـه شـیرین می گوید این 
لبـاس طـرح و رنـگ قشـنگی دارد، بهتر اسـت این را خریـداری کنیم.

سبک ارتباطی منفعانۀ شیرین ..................................................................................

نمودار 1-6 : سبک های ارتباطی

سبک ارتباطی 
قاطعانه

سبک ارتباطی 
منفعالنه

سبک ارتباطی 
پرخاشگرانه

سبک های ارتباطی
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الف( ویژگی های رفتاری افرادی که سبک ارتباطی منفعالنه دارند:
- به حقوق شخصی خودشان بی توجه هستند.

- به دیگران اجازه می دهند به حریم خصوصی آنها وارد شوند.
- افکار، عقاید و احساسات خود را بیان نمی کنند.

- از تأیید نشدن و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط دیگران،  دچار ترس مي شوند.
- به دیگران اجازه می دهند که حقوق و احساسات آنها را نادیده بگیرند.

- این افراد قدرت »نه گفتن« در برابر خواسته های غیر منطقی دیگران را ندارند.
- بـه ظاهـر افـرادی متواضـع، مهربـان و از خودگذشـته اند، امـا وقتی حقوق شـان نادیـده گرفته می شـود ناراحت 

می شـوند.
ب ( هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی منفعالنه دارند:

- راضی نگه داشتن دیگران و اجتناب از تعارض.
- آنها فکر می کنند برای اینکه مؤّدب باشند الزم است تسلیم خواسته های دیگران بشوند.

الف( ویژگی های رفتاری افرادی که سبک پرخاشگرانه دارند:
- فقط به منافع خود توّجه می کنند.

- خود را برتر و غالب بر دیگران می دانند.
- به حقوق  و خواسته های دیگران توّجه نمی کنند.

فعالیت
در گروه های کاسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد، سبک ارتباطی منفعانه را نشان دهید.کالسی 2

سبک ارتباطی پرخاشگرانه
آیا دوست دارید رفتار دیگران را کنترل کنید؟ آیا همیشه در رفتار با دیگران اولویت با نظر و عقیدۀ شماست؟

 پرخاشـگرانه یعنـی ایسـتادگی سرسـختانه بـرای مطالبـۀ حقـوق خـود و ابـراز عقایـد و احساسـات بـه شـیوه ای 
نامناسـب. فـرد بـرای بیـان خواسـته ها و نیازهای خـود، بـدون درنظرگرفتن حـق و احساسـات دیگـران، در رفتار 
کامـی و غیرکامـی خـود بـه پرخاشـگري، تمسـخر، تهدیـد و تحقیـر روي مـي آورد. ایـن سـبک، مقابل سـبک 

اسـت.  منفعانه 

فعالیت
به داستان زیر توجه کنید:کالسی 3

راننـدۀ حمـل بـار در جایـگاه سـوخت قـرار می گیـرد و می خواهد سـوخت گیری کنـد. او متوّجه 
نوبـت ماشـین حمـل بار دیگـر نمی شـود. بنابراین بـا اعتـراض راننـدۀ دیگر روبه رو می شـود.

سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ رانندۀ دیگر ..................................................................................
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فعالیت
در گروه هـای کاسـی دو نفـره بـا انتخـاب موضوعـی آزاد، سـبک ارتباطی پرخاشـگرانه را نشـان کالسی 4

دهید.

فعالیت
به داستان زیر توجه کنید:کالسی 5

آقـای جلیلـی مسـئول ثبـت اسـناد مالی شـرکت اسـت. مدیر بـه او می گوید رسـید خریـد لوازم 
واحـد حسـابداری را ثبـت کرده ایـد؟ آقـای جلیلـی به مدیر پاسـخ می دهد، رسـیدی بـرای ثبت 

بـه مـن تحویـل نداده اید. مدیـر عصبانی می شـود.
سبک ارتباطی قاطعانۀ آقای جلیلی .................................................................................

- از شکست در مقابل دیگران ترس دارند.
- نمی تواند خشم خود را کنترل کند.

- به دنبال تسلط یافتن بر دیگران و کنترل موقعیت خود هستند.
- همه چیز را مال خود می دانند و از کلمۀ »من« زیاد استفاده می کنند.

ب( هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی پرخاشگرانه دارند:
- امتیاز گرفتن از دیگران؛

- برنده شدن و غلبه بر دیگران بدون رعایت حقوق آنها.

الف( ویژگی های رفتاری افرادی که سبک قاطعانه دارند:
- به حقوق خود و دیگران احترام می گذارند.

- اعتماد به نفس دارند.
- از دیگران حمایت می کنند.

- مسئولّیت تصمیم گیری ها و اَعمال و رفتار خود را می پذیرند.
- برای ارتباط با دیگران ، به جای کلمه »من« ازکلمۀ »ما« و »شما« استفاده می کنند.

سبک ارتباطی قاطعانه
آیـا قبـل از عمـل کـردن، فکـر می کنیـد؟ آیـا در رفتـار خود بـه افـکار و احساسـات دیگـران احتـرام می گذارید؟ 
هرکـس سـعي مي کنـد خواسـته ها، نیازهـا، افـکار و عقاید، احساسـات و رفتـار خود را بـدون اضطـراب و ناراحتی 
بـه شـیوه ای صادقانـه، صریـح و محترمانـه، با رعایـت کردن حقـوق دیگـران، بیان کند. سـبک ارتباطـی قاطعانه، 
در واقـع همـان »مهـارت ابـراز وجـود« اسـت. ابـراز وجود یعنـی نظر خـود را صادقانـه بیان کـردن و توانایـِی »نه 
گفتن«اسـت  بـه چیزهایـی کـه مـور نظر فرد نیسـت. سـبک ارتباطی قاطعانـه، جایگزینی اسـت بـرای رفتارهای 

پرخاشـگرانه کـه حـق دیگـران را ضایـع می کننـد و رفتارهـای انفعالـی کـه حق خـود را نادیـده می گیرند. 
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- افکار، عقاید و احساسات خود و دیگران را به رسمیت مي شناسند و به آنها اهمیت می دهند.
ب( هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی قاطعانه دارند:

- رعایت عدالت برای هر دو طرف ارتباط؛
- ترویج احترام متقابل و جلوگیری از سوء استفادۀ دیگران.

چگونـه می توانیـم بـا دیگـران رفتـاری صحیـح و موثّر داشـته باشـیم؟ افـراد برای داشـتن روابـط مؤثّر بـا دیگران 
بایـد بـه دنبـال رفتار صحیـح در موقعیت های مختلف باشـند. افـراد می توانند بـا یادگیری رفتار صحیـح، به بهبود 
ارتبـاط بـا دیگـران کمک کنند. رفتار قاطعانه شـامل »درخواسـت کردن« و »نـه« گفتِن قاطعانه و منطقي اسـت. 

بـرای یادگیری درخواسـت کردن منطقی سـه مرحله وجـود دارد:

فعالیت
در گروه های کاسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد، سبک ارتباطی قاطعانه را نشان دهید.کالسی 6

فعالیت
براساس رفتارهای منفعانه، پرخاشگرانه و قاطعانه، جدول زیر را تکمیل کنید:کالسی 7

قاطعانهپرخاشگرانهمنفعالنهویژگی ها

بلندی صدا

تماس چشمی

کالم و شیوۀ بیان

حاالت چهره

کلمات مورد استفاده

گوش دادن

استرس بر خود و دیگران

2ـ  6ـ   تقویت سبک ارتباطی قاطعانه
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مرحلۀ 2: وضعیت خود را شرح دهید:
شـما بایـد وضعیتی را  کـه در آن قـرار دارید، برای 
فـرد مقابـل شـرح دهیـد. مثـًا اگـر می خواهید از 
دوسـت خود قـرض بگیریـد وضعیت مالـی خود را 

بـرای او شـرح دهید.

مرحلۀ 1: درخواست خود را بسنجید:
ابتـدا فکـر کنید که آیـا گفتار و رفتار شـما صحیح 
اسـت؟ آیا واقعاً درخواسـت شـما در حـد توانایی ها 

و اختیارهـای فرد مقابل اسـت؟ 

فعالیت
امروز یکی از کودکان مهدکودک دائماً گریه می کند.کالسی 8

در این باره، رفتارهای سه سبک را بنویسید.
سبک ارتباطی منفعانۀ مربی     .........................................................................................................
سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ مربی .........................................................................................................
سبک ارتباطی قاطعانۀ مربی      .........................................................................................................

فعالیت
یکـی از موقعیت هایـي را کـه در آن "رفتـار قاطعانـه" نشـان داده ایـد، بیـان کنیـد، سـپس فواید و کالسی 9

نتایج آن را بنویسـید.

و  دقیلق  را  خلود  درخواسلت   :3 مرحللۀ 
کنیلد: بیلان  محترمانله 

از جمـات منفی اسـتفاده نکنید. کلمات و جمات 
خـود را روشـن و واضـح و محترمانه بیـان کنید. در 
گفتـار و رفتـار خـود  احتـرام و ادب فـرد مقابـل را 

رعایـت کنید. 


