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رفتار سازمانی پیشرفته
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

1سازمان برقراری ارتباط موثر در 



چرا ارتباط مؤثر ضروری است؟
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چرا ارتباط مؤثر ضروری است؟

اجتماعیموجودانسان•

HawthorneالكتريكيتجهيزاتكارخانهدرHawthorneمطالعات•

كارمحيطدراجتماعيارتباطاتاهميت•
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چرا ارتباط مؤثر ضروری است؟

نيازهای 
انسان طبق 

نظريه 
انتخاب

نياز به بقا

Survival

اطنياز به ارتب

Belonging

نياز به آزادی

Freedom

نياز به قدرت

Power

حنياز به تفري

Fun
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ارتباط مؤثر کجا کاربرد دارد؟

انارتباطات مديران و كاركن

ارتباط با مشتريان

ارتباط با همسر، والدين، 
فرزندان و اعضای خانواده

ارتباط با افراد جامعه
5



روش های مورد استفاده برای مدیریت 
ارتباط چگونه است؟ 6



ت؟روشهای مورد استفاده برای مدیریت ارتباط چیس

ارتباط منفعالنه 

Passive Communication

ارتباط قاطعانه

Assertive 
Communication

ارتباط سلطه گرانه

Aggressive 
Communication
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ارتباط سلطه گرانه چگونه ارتباطی است؟

تحميل نظر خود
دن نداشتن حوصله شني
حرفهای ديگران

نصيحتگر

رفتار مستبدانه
ترساندن ديگران از 

عاقبت كارهايشان
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ارتباط سلطه گرانه چگونه ارتباطی است؟

پرخاشگریانواع•

...وتوهيندعوا،:مستقيم•

اتاقدركوبيدنندادن،سالمجواببرگرداندن،رو:مستقيمغير•
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خشونتپرخاشگریخشم



پیامدهای ارتباط سلطه گرانه

پرخاشگرفردباپرخاشموردفردمقابله:پیامد•

مثلبهمقابله•

زدنضربهوخرابكاری•

ترفندهاومبهمكارانه،پنهانرفتارهای•
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ارتباط منفعالنه چه نوع ارتباطی است؟

انهرفتار به صورت غير جرات مند

دچشم پوشي از خواسته ها و حقوق خو

رانرفتار مطابق ميل ديگ

همهبه دنبال كسب رضايت

یاجتناب از درگير

خودترجيح خواستهای ديگران بر
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علت ارتباط منفعالنه

محافظه كاری و 
نداشتن جرات و 

جسارت

ترس از تعارض
ن كم رويي و نداشت
مهارت تعامل 

اجتماعي

د عزت نفس و اعتما
به نفس پايين
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پیامدهای ارتباط منفعالنه

مأيوسعصباني

ياحساس نگرانرنجيده 

رنجش درونينارضايتي
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ت؟ارتباط قاطعانه چیست؟ ویژگیهای فرد قاطع چیس

شكارتوانايي بيان احساسات و افكار خود به صورت آ

اشگریعدم اجازه سوء استفاده، توهين و تحقير به ديگران بدون پرخ

خودابراز صريح و صادقانه عقايد، نظرات، نيازها و احساسات

انفراهم كردن زمينه ها و شرايط ابزار وجود برای ديگر
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ت؟ارتباط قاطعانه چیست؟ ویژگیهای فرد قاطع چیس

اناحترام به حقوق ديگر

يگرانعدم مقابله به مثل در صورت مشاهده رفتار ناپسند د

صداقت

مبهمصراحت و پرهيز از سخنان كنايه آميز، دو پهلو و

و موقعيتهای مختلف افرادانعطاف پذيری و توجه به سطوح
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؟برای ارتباط قاطعانه چه پیش نیازهایی الزم است

فارغ از ترديدها و دارای انسجام دروني

دارای خودآگاهي

دارای عزم و تصميم جدی

شناخت اهداف خود

شانتنظيم رفتارها و كارها بر اساس اهداف
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تقویت ارتباط قاطعانه

پذيرش خود واقعي مان همان طور كه هست•

دوست داشتن و احترام به خودمان•

داشتن احساس خوب در مورد خودمان•

اعتماد به خودمان•

باور به اينكه فرد با كفايتي هستيم•

تريم، باور به اينكه اگر در برخي جنبه ها از ديگران پايين•
.در برخي موارد ديگر باالتريم

تقويت عزت نفس
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تقویت ارتباط قاطعانه

شناسايي باورهای غيرمنطقي درباره ارتباط با ديگران و •
جايگزيني آن ها با باورهای منطقي

بازسازی شناختي

يشتر دقت مي تو بايد ب. تقصير تو بود. توهميشه تاخير مي كني: تو•
تو باعث ناراحتي من شدی. كردی

ا بايد به نظر من حتم. من هستم كه اينجا تصميم مي گيرم: من•
.اين كار انجام شود

:تاكيد بيشتر بر واژه ما به جای واژه های
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