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2برقراری ارتباط موثر در سازمان 



ه چه برای مدیریت یک ارتباط مؤثر باید ب
مواردی توجه کنیم؟ 2



م؟برای مدیریت ارتباط مؤثر باید به چه مواردی توجه کنی
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گوش دادن مؤثر 4
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شنیدن با گوش دادن چه تفاوتی دارد؟ 

ادگیریشنیدن فعالیتی جسمی است و عدم نیاز به ی

دگیری گوش دادن فعالیتی ذهنی است و نیازمند یا

.یمبا گوش های خود می شنویم، با مغزمان گوش می ده

المصرف انرژی باال در گوش دادن فع
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آیا ما خوب گوش می دهیم؟

ر تاکید بیشتر ب
خواندن تا گوش 

دادن

الگوگیری از 
بزرگترهایی که

گوش دادن مؤثر 
.ندارند 6



چرا مهارت گوش دادن فعال مهم است؟

«  ادنگوش د»مهمترین پل ارتباطی میان افراد  از طریق 

اطایجاد صمیمت و تداوم ارتب

نهتعهدی برای فهمیدن و رسیدن به درک همدال

م هاجلوگیری از سوء تفاه
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چگونگی گوش دادن مؤثر

ویندهتوجه کامل و تمرکز بر صحبتهای گ

اوتدرک نکات پنهان زیر کلمات گوینده بدون قض

(اشتیاقارتباط چشمی، تایید کردن با سر، نشان دادن)نشان دادن زبان بدن مناسب 

ندهتوجه به زبان بدن گوی

(ب، عالیهبله، درسته، آفرین، احسنت، چه جال)تصدیق و تحسین 

یادداشت برداری
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موانع گوش دادن مؤثر

پیش داوری و ذهن خوانی

نقضاوت کردن و برچسب زد

ردنفیلتر ک

ویندهپیدا کردن پاسخ در حین صحبت گ

تقطع کردن صحب

وجود عوامل مزاحم محیطی
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همدلی مؤثر
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همدلی چیست؟

دیگرفردیدنیایبهورودتوانایی•

گذاشتندیگرانجایراخود•

فمخالیاموافقنهمقابلطرفکردندرکبرایاستتالشی•

بودن
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چگونه همدلی کنیم؟

توجه به احساسات، نیازها، تقاضاهای او• توجه به مخاطب

قرار دادن خود به جای مخاطب و نگریستن از زاویه دید•
او به موضوع

ید نگریستن از زاویه د
مخاطب

، شغل، درک تیپ شخصیتی، جنسیت، ملیت، تحصیالت•
بشرایط خانوادگی، سطح مالی و جایگاه اجتماعی مخاط

درک شرایط مخاطب

احترام به نظرات و دیدگاه های مخاطب• احترام به مخاطب 12



پرسشگری مؤثر
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پرسشگری مؤثر

رویکرد دستوری و ابالغی•

رویکرد راهکار محور

.متعهدترنداندرسیدهآنبهخودشانکهراهکاریبهافراد•

.اندشدهگرفتهمشارکتبهکنندمیاحساسافراد•

کارهایراهاستممکنوهستندآشنابیشترکارجزئیاتباافراد•
.بدهنددقیقتری

.شوندمیتوانمندترافراد•

رویکرد پرسش محور
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نمونه پرسش ها

رده یکی از کارمندان گزارشی از نارضایتی مشتریان از بخش پذیرش ارائه ک
:است

هستند؟ناراضیپذیرشبخشازمشتریانکهبردیدپیموضوعاینبهچگونه•

ست؟چیبخشاینازمشتریاننارضایتیآورندهبوجودعواملدربارهشمانظر•
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نمونه پرسش ها

:یکی از همکاران به نوع ارتباط سلطه گرانه اعتقاد دارد

ما کمك این دیدگاه که االن نسبت به نوع ارتباط با دیگران دارید چطور به ش•
می کند؟ 

این دیدگاهی که االن دارید ریشه در چه دارد؟ •

با تغییر این دیدگاه چه چیزی می توانید بدست آورید؟ •
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نمونه پرسش ها

:کارمندی می خواهد از روش جدیدی در کارش استفاده کند

چه چیز باعث شد که تصمیم بگیرید از این روش استفاده کنید؟•

چه اطمینانی دارید که این روش کارآمدست؟•

ست؟بدترین اتفاقی که می تواند در صورت استفاده از این روش روی دهد چی•

فرد دیگری را می شناسید که بتواند کمکتان کند؟•

17



نمونه پرسش ها

:کارمندی می خواهد در شغل خود پیشرفت کند

برای اینکه در شغل خود موفق شوید به چه مهارت هایی نیاز دارید؟ •

چه امتیازی به خود می دهید؟10تا 0در این مهارت ها از •

برای تقویت مهارت های خود چه برنامه ای دارید؟•

چه چیزی در شغلتان وجود دارد که به شما انگیزه می دهد؟•

ذارید؟در چه کارهایی بیشتر کارآمد هستید؟ کجا می توانید بیشترین تأثیر را بگ•
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بازخورد مؤثر
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بازخورد موثر

د آیا تاکنون بازخور
ورد گرفته اید یا بازخ

ی داده اید؟ چه تاثیر
داشته است؟
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چرا بازخورد گرفتن و بازخورد دادن اهمیت دارد؟

.استقهرمانانصبحانهبازخورد•

.استهدیهانتقادوبازخورد•

هبمراهایعیبکهاستکسیمننزدبرادرانمترینمحبوب:(ع)صادقامام•

.بازگوید«هدیه»عنوانبهمن
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چگونه بازخورد دهیم؟

بازخورد دادن در صورت تمایل مخاطب

شروع بازخورد با نقاط قوت و نه نقاط ضعف

جبم که من متع»بگوییم « شما کند هستید»به جای بیان جمله •
روژه نیاز است که پ. چرا پروژه الف دو هفته طول کشیده است

نم که توانم به شما کمك کچگونه می. در یك هفته، بسته شود
«به آن دست پیدا کنید؟

پرهیز از برچسب زدن

22



گفتار مؤثر
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چگونه گفتار موثری داشته باشیم؟

گفتگو همراه با لبخند و برخورد خوش•

.با مردم به زبان خوش سخن بگویید: قرآن•

استفاده از زبان خوش

گفتن این حرف چقدر ضرورت دارد؟•

بزنم؟ منالزم است این حرف را •

الزم است همین حاال این حرف را بزنم؟ یا به تاخیر انداختن پاسخ•

ا بزنم؟چطور می توانم مختصر و مفید و با کمترین کلمات ممکن حرفم ر•

تامل قبل از گفتار
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چگونه گفتار موثری داشته باشیم؟

ارتباط، ولی دو طرف. این فرآیند قابل دیدن یا شنیدن نمی باشد•
.  آن را  حس می کنند

هد شد و اگر گفتگویی فاقد صراحت و صداقت باشد، یا قطع خوا•
.  یا به شکل مخدوش و ناسالم ادامه می یابد

صراحت و صداقت

پرهیز از سستی در کالم•

.نیکوترین گفتار، گفتاری محکم است(: ع)امام علی •

صالبت و متانت 
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چگونه گفتار موثری داشته باشیم؟

ل فهم باید طرف مقابل خود را بشناسیم و از لغات و اصطالحاتی که برای او قاب•
.است، استفاده کنیم

استفاده از کلمات آشنا

انتقال پیام به صورت نوشتاری یا گفتاری؟•

انتخاب کانال ارتباطی مناسب

ا نبنددپرهیز از طوالنی صحبت کردن، تا شنونده گوش خود را بر صحبت های م•

.میگذاردنیکوترین سخن، نه کسی را خسته میکند و نه چیزی را کم: امام علی ع•

مختصر و مفید بودن
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نبایدهای گفتار موثر

یمنفی باف
شکایت 

کردن

نصیحتغر زدن

سرزنش
قسم 
خوردن
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