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کار و  کــرات نیســت بلکــه انســان در تمامــی مراحــل  مهــارت هــای ارتباطــی یــک شایســتگی بــرای جلســات و مذا
زندگــی بــه ایــن مهــارت هــا نیــاز دارد. هــدف ما در این جلســات شــناخت، یادگیری وتقویــت مهارت های ارتباطی اســت.

گردد، حــال آنکه دانش بدون داشــتن نگرش)مثبت(،  گاهــی اوقــات یادگیــری معــادل افــزودن دانــش تلقی می 
بازدهــی نــدارد، مــا بایــد بتوانیــم بــر نگــرش هــای منفــی خــود فائــق آییــم تــا بتوانیــم از دانــش و دســتاورد هــای علمــی 

کنیم. اســتفاده 

گــر چــراغ یادگیــری مــا روشــن باشــد از هــر رویــداد و از هر ســخنی مــی توانیم برداشــت آموزشــی مثبت)یادگیری(  ا
گــر چــراغ یادگیــری انســان خامــوش باشــد، نمــی توانــد حتــی  داشــته باشــیم ) حتــی از مدیــر و اســتاد بــد( و برعکــس ا

از بهتریــن اســاتید و تجــارب هــم چیــزی بیامــوزد.    

کرد: گروه تقسیم     انسان ها را می توان به دو 

کار  کــه چــه بایــد انجــام دهنــد تــا یــک  کننــد  کــه همــواره بــه ایــن فکــر مــی  کنتــرل درونــی : افــرادی  افــراد بــا مرکــز 
بــه درســتی انجــام شــود و بــر تاثیــر خــود بــر شــرایط اعتقــاد دارنــد.

ــا دخالــت و عملکــرد دیگــران  ــر ی کــه تقدی کننــد  کــه همــواره فکــر مــی  کنتــرل بیرونــی : افــرادی  ــز  ــا مرک افــراد ب
کار را شــکل مــی دهــد و هیچــگاه نقــش اصلــی را بــرای خودشــان قائــل نیســتند. ایــن دیــدگاه  کــه نتیجــه یــک  اســت 

یکــی از موانــع اصلــی یادگیــری اســت.

مــا بایــد عــادات رفتــاری خــود را بشناســیم و در صــورت لــزوم، آنهــا را تغییــر دهیــم زیــرا عــادات رفتاری)بــه   •
گاه( بخــش عمــده ای)بیــش از 60%( از عملکــرد هــای مــا را شــکل مــی دهنــد و جالــب آنکــه، عــادات  صــورت ناخــودآ
کــه مــا خیلــی از عــادات رفتــاری  گذارنــد. مشــکل اینجــا اســت  گیــری هــای مــا هــم تاثیــر  رفتــاری حتــی در تصمیــم 

کنیــم. )منفــی( خــود را نمــی بینیــم لــذا تاشــی هــم بــرای اصــاح آنهــا نمــی 

کنیــم تــا متوجــه اشــکاالت رفتــاری  مــا بایــد از خودمــان بیــرون بیاییــم و از بیــرون بــه رفتــار خودمــان نــگاه   •
کــه نیــاز بــه  کنیــم اصــا اشــکالی در رفتــار و عملکــرد مــان وجــود نــدارد  خــود شــویم، هــر چنــد بســیاری از مــا تصــور مــی 

بازنگــری و یادگیــری داشــته باشــد!

ــه  ــوند و ب ــل ش ــاری تبدی ــای رفت ــادت ه ــه ع ــا ب ــوند ت ــرار ش ــن و تک ــد آنقدرتمری ــی بای ــای ارتباط ــارت ه مه  •
تکــرار شــوند. گاه  ناخــودآ صــورت 

انســان بایــد بــرای یادگیــری و آمــوزش، عاقه،کشــش و انگیــزه داشــته باشــد و متاســفانه در اغلــب برنامــه هــای 
آموزشــی ســازمانی، ایــن هــا وجــود نــدارد لــذا افــراد بهــره ای از ایــن آمــوزش هــا نمــی برنــد. افــراد بایــد قبــل از حضــور 
در برنامــه هــای آموزشــی، بــه مطالعــه اولیــه در بــاره موضــوع آمــوزش بپردازنــد تــا پیــش زمینــه الزم را داشــته باشــند.

ــا همیــن  ــدارد. مث ــود ن ــم وج کاس ه ــور در  ــه حض ــازی ب ــی نی ــد، حت ــان روشــن باش ــر چــراغ یادگیــری انس گ ا
گلســتان ســعدی و داســتان هــای مثنــوی  مهــارت هــای ارتباطــی را مــی توانیــم از مراجعــی هماننــد قــرآن و احادیــث، 

کنیــم. بــه عنــوان مثــال، ســعدی مــی فرمایــد: موالنــا بیاموزیــم و عــادات رفتــاری خــود را اصــاح 

گــر ســبک مدیریتــی شــما،  گرفتــن، وحشــت آرد و لطــف بــی وقــت، هیبــت ببــرد."  یعنــی ا "خشــم بیــش از حــد 



کنــی  گــر دایمــا بــا همــه شــوخی  کارکنــان از شــما مــی ترســند و دور مــی شــوند و در مقابــل ا همــراه بــا خشــونت باشــد، 
کاریزمــای خــود را از دســت مــی دهــی.  کار افــراد نداشــته باشــی،  کاری بــه  و 

کاریزمــا از دانــش ، مهــارت، نحــوه رفتــار و احتــرام قائــل  کاریزمــا یــا وجهــه مطلــوب، چگونــه حاصــل مــی شــود؟ 
گــرم و مهــم تــر از همــه ازاخــاق فــرد حاصــل مــی شــود و همــه ایــن هــا باعــث مــی شــود  شــدن بــرای دیگــران، برخــورد 

مــردم یــک نفــر را دوســت داشــته باشــند.

از امــام محمــد غزالــی پرســیدند چگونــه بــه ایــن جایــگاه رفیــع رســیدی؟ پاســخ داد " هــر آنچــه ندانســتم، 
پرســیدن آن ننــگ ندانســتم". پرسشــگری، دریچــه یادگیــری و تعالــی اســت. البتــه پرســیدن ســواالت تخصصــی، 
کار،  کنــد. پاســخ ســواالت بدیهــی را نــه در محــل  زیــرا پرســیدن ســواالت بدیهــی مــی توانــد وجهــه شــما را خــراب 

بلکــه در فضاهــای آموزشــی هماننــد اینترنــت، جســتجو نماییــد.

کــه مطالعــه منابــع ارزشــمند ذکــر شــده، مــی توانــد مهــارت هــای ارتباطــی مــا را  بنابــر ایــن بحــث مــا ایــن اســت 
کــه قبــل از انجــام  ارتقــاء دهــد و آمــوزه هــای ارزشــمندی بــه همــراه داشــته باشــد. از جملــه ایــن آمــوزه هــا ایــن اســت 
کنیــم.  کاری، نــه تنهــا بــرای آن ســناریو داشــته باشــیم بلکــه در مــورد ســناریو هــای طــرف مقابــل هــم تحقیــق  هــر 
کشــور  گویــد  کــره، مــی  ح و نقشــه از پیــش آمــاده شــده. آقــای دکتــر حیــدری اســتاد هنــر مذا ســناریو یعنــی یــک طــر
گاهانــه بــا  کــرده انــد و آن را بــه افــراد خــود آمــوزش مــی دهنــد تــا آ هــای دیگــر عــادات رفتــاری ایرانیــان را شناســایی 
گذشــته خویــش مــی بالنــد و بــه آینــده خــوش  گوینــد ایرانیــان اغلــب بــه  کننــد از جملــه اینکــه مــی  کــره  ایرانیــان مذا

بیــن هســتند امــا از زمــان حــال ناراضــی هســتند! و دائمــا دربــاره وضعیــت فعلــی نــق مــی زننــد. 

کــرات مهــم بــر ســر میــز غــذا انجــام مــی شــود لــذا آشــنایی بــا آداب و  کــه خیلــی از مذا فرامــوش نکنیــم   •
بســیاری دارد. تاثیــر  مــا  از  برداشــت مخاطــب  و در چگونگــی  اســت  بســیار مهــم  گونــه مراســم  ایــن  تشــریفات 

ــرا  ــر از آن، چگونگــی بیــان ســخن اســت زی گفتــن ســخنان درســت،  بســیار مهــم اســت امــا شــاید مهــم ت  •
کــه بــا  گــردد.  هنگامــی  ارائــه حــرف هــای صحیــح بــا شــیوه غلــط، باعــث عــدم پذیــرش درونــی در طــرف مقابــل مــی 
کنیــم و بــه آنــان لبخنــد بزنیــم و بــا ســر تــکان دادن بــه  کنیــم بایــد بــا آنهــا ارتبــاط چشــمی برقــرار  دیگــران صحبــت مــی 
کنیــم  گــر بــه ســیره اهــل بیــت رجــوع  تاییــد آنــان بپردازیــم. بایــد بــرای مخاطــب و اربــاب رجــوع احتــرام قائــل شــویم. ا

گیریــم. بهتریــن آمــوزه هــا را درزمینــه چگونگــی  رفتــار بــا دیگــران فــرا مــی 

کــه اخــاق خــوب  کارکنــان از مدیــران خــود دارنــد ایــن اســت  کــه  جالــب اســت بدانیــد بیشــترین انتظــاری   •
ــان را فراهــم ســازند. کــه شــرایط توســعه آن داشــته باشــند و در مرحلــه بعــد ایــن 

کنیــم و بــر  کــره را مشــخص  کــره شــویم بایــد بــه دقــت اهــداف خودمــان از مذا کــه وارد یــک مذا قبــل از ایــن   •
ــا بتوانیــم طــرف مقابــل را متقاعــد نماییــم.   اســاس آن ســناریو داشــته باشــیم ت

گــذاری خــود مــان را بــر دیگــران  کننــد بایــد تاثیــر  کــه مــردم در همــان نــگاه اول، مــا را قضــاوت مــی  از آنجــا   •
 Personal Branding .کنیــم کنیــم و یــا بــه اصطــاح یــک Personal Branding خــوب از خودمــان ایجــاد  تقویــت 

گیــرد. ــی  ــان، شــکل م ــای خودم ــار ه ــاس رفت ــر اس ــا ب ــه غالب ک ــا اســت  برداشــت دیگــران از شــخصیت م

گیــرد و ایــن اثربــه  بیشــترین تاثیرگــذاری مــا بــر مخاطــب در همــان 5 تــا 10 ثانیــه اول یــک دیــدار شــکل مــی   •
کنیــم: ســختی از بیــن مــی رود لــذا همــواره بایــد نــکات زیــر را مراعــات 

کند. که شان ما را حفظ  دارا بودن ظاهر و عطر و بوی مناسب   *
گفتــن واســتفاده از عباراتــی هماننــد حــال شــما خوبــه؟ اوضــاع و  ارتبــاط چشــمی خــوب، لبخنــد، ســام   *



احــوال خوبــه؟

اجازه صحبت دادن به طرف مقابل.  *
کــه برنــد شــخصی و قضــاوت دیگــران در مــورد خودمــان را شــکل  کــه ایــن خــود مــا هســتیم  کنیــم  بایــد یــادآوری 

مــی دهیم.

چند نکته در مورد بهبود عادات رفتاری

ــج در دل  ــه تدری ــا محبــت و ب ــد ب کنی ــعی  ــد، س کنن ــی  ــا را راهبــری م ــوذ در دل دیگــران، آنه ــا نف ــران ب رهب  •
کنیــد نــه بــا تحکــم. دیگــران نفــوذ 

کتاب از عادات رفتاری پسندیده است.  مطالعه و انس با   •

برخی از عادات رفتاری ما تاثیرات قوی بر دیگر عادات ما دارند مانند ورزش، سحرخیزی و مطالعه.  •

گیــرد،  بســیاری از عــادات رفتــاری مــا تحــت تاثیــر خانــواده و بــه ویــژه دوســتان و معاشــران مــا شــکل مــی   •
کنیــد. بنــا برایــن در انتخــاب دوســتان بســیار دقــت 

کــه در خودمــان نمــی بینیــم، اولویــت دهیــم.  در اصــاح عــادات رفتــاری، بایــد بــه اصــاح عادات)منفــی(   •
کنیــم. حتــی مــی توانیــم از خودمــان فیلــم بگیریــم و یــا  از  کشــف ایــن عــادات بایــد از بیــرون بــه خودمــان نــگاه  بــرای 

کــه خیلــی بــه مــا نزدیــک هســتند بــاز خــور بگیریــم. افــرادی 

گیرنــد و  گــر برنــد شــخصی خوبــی از خودمــان ایجــاد نماییــم، دیگــران حتــی اشــتباهات مــا را ندیــده مــی  ا  •
کننــد البتــه عکــس ایــن مســاله نیــز صــادق اســت. آن هــا را توجیــه مــی 
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