
 «بسم الله الرحمن الرحیم»

 استاد سید خلیل سیدزاده

 «ارتباط موثر»موضوع نشست: 

 ۸۰۱۱خرداد  ۸۱جلسه سوم: 

 حل تعارض و اختلافات در روابط: تکنیک  ۵

د و کن: هرکس موضع خودش را مشخص می)روش مضاعف( ردـ ب روش برد( ۸

 کنه.تلاش برای حل مساله می

o  :نکات این روش 

 احترام متقابل طرفین باید حفظ شود 

 مناع مشترک برای هر دو طرف باشید در جست و جوی 

 عطاف پذیر باشیدان 

 مثبت اندیش باشید 

  جدال و بحث تبدیل نکنیدمساله را به 

 صادق باشید 

: جوری برخورد میکنم که طرف مقابل چاره ای )تحمیل( اختب روش برد ـ (۲

 ه.جز اطاعت ندار

کنند و به دو طرف برای حل مساله دست دست می: هر باخت ـروش باخت  (۳

 شود.مرور اختلافات بیشتر می



 )سازش(: به مصلحت کوتاه میام ولی حالم خوب نیست روش باخت ـ برد( ۰

 )مصالحه(: تقسیم کردن موارد اختلاف بین دو نفر روش سازگاری( ۵

 بریمهر دو نفع می

 

o  :توضیح مولفه های ارتباط موثر 

 دهیمبستری که پیام را در آن قرار میـ کانال: ۱

  و... است باید توجه کنیم اگر کسی برون گرا، سمعی، بصری

 پیام را به او منتقل کنم. همانگونه

 طرف ا گیرنده متفاوت باشداگر فیلتر من به عنوان فرستنده ب 

 بل پیام من را دریافت نخواهد کرد.مقا

  وباعث فیلتر شدن پیام  بخشیو هیجانات گاهی اوقات احساسات 

 شود.میعدم انتقال 

 ست.تر اشابه در بستر ارتباط بیشتر باشد، ارتباط موثرهر چقدر ت 

 (سن و... )نزدیکی جنس،

 مهمترین بخش ارتباط موثرگیرنده:  ـ۲

 کندزبان مشترک احساس مشترک ایجاد می 

 فرستنده باید خودش را شبیه به گیرنده بکند 



 ه ک پیام خودش مطمین باشد محتوای منبع پیام)فرستنده( باید از

 شودتوسط گیرنده دریافت می اگر الان بیان کند

 دو نوع برخورد در ارتباط موثر :

 )غلط( ـ منفعل۸

 ) صحیح( ـ فعال۲

آید هیچ وقت هر دو طرف بدون سهم و تقصیر در هر مساله ای که پیش می

 نیستند!

دانش                                    

مهارت      شویم؟چگونه عامل می  

ژنتیک-استعداد+هنر                                   

 

 اط موثریا از نظر ارتبهرآینه افراد ارتباط فیزیکی نزدیک داشته باشند، ام

 شود.با هم نداشته باشند، محبت و عشق به نفرت و انزجار تبدیل می 

 

حل مشکلات ارتباطی ما پذیرش است، پذیرش به معنای دوست  قدم اول برای

 داشتن یا تایید فعل او نیست.

 پذیرم.من تورا دوست دارم حتی اگر خطاکاری، تورا می



تواند باعث تغییر بشود اما باید توقع این را هم داشته باشیم که گاها محبت می

 ر را هم داشته باشیم.تغییر هم رخ نخواهد داد و باید تاب آوری پذیرش این ام

خورید تنها یک راه حل تکنیک راه حل های متنوع: وقتی به مشکل بر می

 د ندارد! شاید شما فقط یک راه حل بلدید!وجو

 

 

 

 


