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انساني ارتباطات  

 تهيه 1398 تابستان در كه فرهنگي دكتر انساني ارتباطات كتاب از ما فهم و هابرداشت از است ياخالصه نوشتار اين
 هك است خالصه واژه از استفاده رسالت سختي ، خالصه واژه بجاي ما يهابرداشت عنوان از استفاده دليل و است گرديده

 و ودشيم داده نسبت فرهنگي دكتر نوشتار و گفتار به ، كتاب مفاهيم از برداشت در ما احتمالي خطاهاي ، صورت اين در
  . است مضموم امري اين

 نيايد در و كرد پيدا خاصي ضرورت ارتباطات ، انساني جوامع يريگشكل و يكديگر كنار در حضور و غار از انسان خروج با
 ينوعبه را خود يرفتارها تمامي انسان چراكه ، است شده دوچندان آن اهميت شوديم ناميده نيز ارتباطات عصر كه امروزي
 ستيابيد در را انسان ، آن كيفيت ارتقا و بهبود در مؤثر عوامل و ارتباطات شناخت بنابراين ، دهديم بروز ارتباطات در قالب

  .بود خواهد گر ياري باشد كه مقامي و جايگاه هر در )يازهيانگ(با هر  خود اهداف به

   . گردديم ارائه زير شرح به و مرجع كتاب همانند فصلي 9 يبنددسته در نوشتار اين ، مفاهيم بهتر انتقال براي

   مفاهيم و تعاريف و ارتباطات ماهيت : اول فصل

   ارتباطات شناخت در هاآن نقش و ارتباطي يهامدل : دوم فصل

   كنديم معرفي آموختني رفتاري عنوانبه را ارتباطات : سوم فصل

   فردي ميان ارتباطات در ياثربخش : چهارم فصل

   خويشتن از شناخت : پنجم فصل

   ارتباطي فراگرد يك رفتن بين از و تضعيف و يريگشكل مراحل : ششم فصل

   گرانيبا د تفاهم : هفتم فصل

   انساني يهاجاذبه اساس بر نزديكي و تمايل : هشتم فصل

   يركالميغ ارتباطات : نهم فصل
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  اول فصل

 دركي الكترونيك مهندس ، دارد ارتباطات از خاصي تعريف و درك ، خود تخصص و تجارب ، شخصيت فراخور انساني هر
 خواهيم آن به نوشتار اين در كه آنچه وجودنيباا...  و نامديم خداوند با ارتباط را آن مؤمن انسان و دارد آن از گونه مدار

  . پردازديم آن تحليل و بررسي به و رديگيدر برم را انساني ارتباطات پرداخت

 رد را...  و ازهاين ، احساسات ، تجارب ، معاني ، مفاهيم از ياگستره هااميپ اين كه ، هااميپ انتقال از است عبارت ارتباطات
  . هستند متفاوتي يهازهيانگ از بر خواسته كه رنديگيبرم

  : پذيرد مي تاثير نگرش شش از و گردديمآغاز  خويش از انسان شناخت و خويشتن از ارتباطات

   خودمان مورد در ما نگرش -1

   ديگري به نسبت ما نگرش -2

   دارد نگرشي چه ما به ديگري ميكنيم فكر -3

   خودش مورد در ديگري نگرش -4

   ما به نسبت ديگري نگرش -5

   نگريم مي چگونه او به ما اينكه به نسبت ديگري تفكر طرز -6

  ارتباطات را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :

 خود با ارتباط :   

 در كه آنچه هر و عواطف و احساسات ، ها برنامه و آرزوها ، دروني مشكالت ، خود به انسان آن در و است ارتباط اولين كه
 ورد حرفي است ارتباط نوع ترين سخت بگوييم اگر واقع در.  است بعدي ارتباطات مبناي و پردازد مي هست خودش مورد

  .ايم نگفته انصاف از

 ديگران با ارتباط :   

   .است آن برقراي حال در انسان روزمره طور به كه است ارتباطي

 شدن داشته دوست و داشتن دوست ، اجتماعي هاي نياز رفع ، اطاالعات تبادل ؛ مانند گوناگوني هاي انگيزه با كه ارتباطي
  . جست مازلو هرم هاي انگيزه در آنرا داليل توان مي و گيرد مي صورت...  و

 جمعي ارتباط :   
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 وضعيت جاداي ، سازي متقاعد قبيل از هايي انگيزه برپايه و گيرد مي شكل نفر چندين با نفر يك بجاي كه است ارتباطي
  . است استوار...  و تفريحي

 اتارتباط از ما بهتر شناخت در كه كنيم مي ذكر را ارتباطات ماهيت مورد در اساسي نكته چندين ، بندي دسته اين با
   : است موثر

 تغيير آن در موثر عوامل و بازيگران تغيير فراخور به و ندارد سكون و استاتيكي حالت و است فرآيند يك ارتباطات 
  . ميكند

 وجود داشتن الرغم علي ستارگان ، كيهان و طبيعت در كه طور همان:  است مند نظام كامال ارتباطي فراگرد 
 دوجو با ها انسان نيز ارتباطات در ، بود خواهد گذار تاثير اجسام و ستارگان ساير در نبودشان و بود ، مستقل
 و احساسات و اهداف ، جمعي ارتباطات فرآيند در گيري قرار با متفاوت احساسات و ها رفتار ، اهداف داشتن

  .شد خواهد دگرگون و گذاشت خواهد تاثير و پذيرفته تاثير رفتارشان
 باشد :  ارادي غير يا و ارادي تواند مي ارتباطات   

 طات،ارتبا چقدر هرگيرد و  مي قرار ارادي غير يا ارادي دسته در ارتباط ، پيام گيرنده يا و فرستنده بودن ارادي به بسته
  . بود خواهد تر موثر ، باشد ارادي آن گيرنده طرف از هم و پيام فرستنده طرف از هم

  شايد سوال ايجاد شود كه اين همه دسته بندي و نكات در مورد راتباطات به چه دردي مي خورد ؟ 

 يردگ مي شكل ديگران با ارتباط در كه است چيزي آن واقعيت انسان برايدر اهميت موضوع مي توان چنين بيان كرد ؛ 
 هاي تاررف نوعي به پس ؛ است تغيير حال در دائما كنيم مي برقرار كه ارتباطاتي نوع به بسته ، جهان از ما ادراك واقع در و

   . كرد خواهند تعيين ميكنيم ايجاد كه ارتباطاتي را ما آينده

   كند مي برقرار ارتباط سطح سه در انسان

 المللي بين و فرهنگي سطح -
 اي منطقه يا ملي يا اجتماعي سطح -
   شخصي يا فردي سطح -

 رتباطا داشتن كه كرد توجه امر اين به بايستي لذا ، گيرد مي شكل صميمانه و نزديك ارتباطات كه است سوم سطح در
 اهدخو دشوار بسيار و ممكن غير امري تقريبا اجتماعي و فرهنگي سطح در ارتباط به پرداختن بدون سطح اين در موثر
  . بود

   : دارند اي وظيفه چه ارتباطات كه پردازيم مي سوال اين به ارتباطات از هايي ويژگي چنين شناخت با حال

   انسان اجتماعي روابط به بخشيدن تدوام  -1

   مقابل طرف از كدر و اطالعات افزايش -2

   آنها در نفوذ يا و ديگران بر گذاري تاثير  -3
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   گيري تصميم براي كمك-4

  تغييرات درمورد تاييد عدم يا و تاييد دريافت -5

   : كنيممي اشاره موثر ارتباط تعريف به حاال و پرداختيم آن وظايف به كرديم بررسي را ارتباطات هاي ويژگيتا به اينجا ، 

 معني همان دقيقا،  دارد را آن ارسال قصد و هست پيام فرستنده ذهن در كه مفهومي و معني يعني، كامل و موثر ارتباط
 باطارت كه دارد آن از نشان باشد بيشتر همخواني اين چقدر هر.  گيرد مي شكل پيام گيرنده ذهن در كه باشد مفهومي و

  . است گرفته شكل تري موثر

 در كه عاملي 5 ، خواهد مي چه ارتباط از كه بداند بايد انسان ، نخست مرحله در ارتباط بودن موثر ميزان سنجش براي 
 شوند هبرد كار به ارتباطات بودن موثر سنجش براي ميتوانند كه هستند هايي خواسته جمله از شد خواهد اشاره آنها به زير
  ؛

   دارد اشاره فرستنده احساس از پيام گيرنده درك كيفيت و ميزان به واقع در:  درك -1

 رايب معياري اين و ميگيرند شكل زندگي براي تر بخش لذت و بهتر شرايط ايجاد براي ارتباطات از بخشي:  لذت -2
  . است بخشي اثر ميزان سنجش

   ها نگرش در نفوذ -3

   روابط گسترش -4

 از عملي انجام و كنش ايجاد منظور به ارتباطات از زيادي بخش كه دارد اشاره امر اين به واقع در كه عمل يا كنش -5
  . ميگيرد شكل مقابل طرف سوي
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  دوم فصل

   ارتباطي هاي مدل

   پردازيم مي آنها ايجاد به زير داليل به كه كنيم مي تعريف مفاهيم و ها پديده شده كوچك هاي نسخه را ها مدل

  شد.  خواهد تر پيچيده شرايط آنها واقعي اندازه بررسي براي كه چرا ، كوچكتر مقياس در ها پديده تحليل و تجزيه -1

 عفر قابل كمتري مراتب به هزينه با و شده نمايان كوچكتر مقياس در اصلي طرح احتمالي مشكالت ، سازي مدل در -2
   باشند مي

   گردد مي رفع اصلي طرح احتمالي مشكالت ، كمتري وقت صرف با مدل در  -3

   گردد مي جلوگيري انرژي  رفتن هدر از اساسي نكات به توجه با -4

  كرد پيدا دسترسي واقعي شرايط بدون تصميمات نتايج به ميتوان مدل در -5

)  نمادين هاي مدل - ذهني هاي مدل- فيزيكي هاي مدل(  ها مدل انواع هاي ويژگي به تفصيل به كتاب از فصل اين در
 تاهمي حائز نكته.  است شده پرداخت)  كننده بيني پيش هاي مدل و هنجاري ، توصيفي( عملكردي لحاظ از آنها انواع و

  : اينكه از است عبارت آن و ميگيرد شكل خوانندگان ذهن در كه است سوالي

  ؟ دارد هايي كاربرد چه ارتباطات در هاي مدل چنين

  : را ارتباط اساسي اجزا اگر

 حوزه، آن بررسي و ارتباطي مدل ساخت با،  بگيريم نظر در گيرنده و پيام ارسال وسيله ، پيام ، پيام فرستنده همان يا منبع
 رت موفق موثر ارتباط خلق در حوزه آن تقويت با مراتب به و شناسيم مي بيشتر را اجزا اين از كدام هر عملكردو  تاثير

   . بود خواهيم

 موثر انتقال براي را مفهوم آن درخور وسيله خود ذهن در گرفته شكل مفهوم براي قطعا اجزا اين از يك هر شناخت با
  . كرد خواهيم انتخاب
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  سوم فصل

 زا ادراك و هستند ادراك بر مبتني ها رفتار.  است تضعيف يا تقويت قابل و آموختني ها مهارت ساير همانند ارتباطات
   : از عبارتند يادگيري در گذار تاثير عمده راه سه و گيرد مي شكل انسان گانه پنج حواس طريق

   : شدن شرطي طريق از -1

 محرك مشاهده از پس نتيجه آن دريافت براي ما ذهن شود تكرار موضوع اين و دهد رخ خاصي نتيجه محركي از پس اگر
   . داشت خواهيم را نتيجه آن انتظار هميشه و شد خواهد شرطي اوليه

در كارخانه اي چندين بار ابتدا زنگ را به صدا در آورده و سپس شير پخش ميكنند ، پس از مدتي با هر بار شنيدن :  مثال
  صداي زنگ همه انتظار شير را مي كشند و زنگ را مترادف با شير مي دانند. 

  : ابزاري يادگيري  -2

   . است شدن شرطي شبيه حدودي تا آن مكانيسم

 يا و تقوييت شخص در را رفتاري توان مي گوناگون ابزارهاي طريق از و است يادگيري شيوه اين اصلي عامل ، تقويت
 صورت ويتتق براي واكنشي اگر ولي بود خواهد رفتار آن تكرار راستاي در يادگيري گردد تقويت رفتاري اگر.  كرد تضعيف
   . بود خواهد رفتار آن حذف راستاي در مرور به يادگيري نگيرد

 كننده تتقوي بزرگترين شدن شنيده خوبي به... اتفاق مي افتد و و تمجيد ، چشمي تماس ، لبخند طريق از كردن تقويت
. به طوري  خواندن شنيدن، نوشتن، گفتن، سخن : عبارتند از شدن گيختهانبر ترتيب به تقويت عامل چهاردر واقع  .است
  . دارند را برانگيختگي حالت بيشترين گفتن سخن در افرادكه 

   :اجتماعي يادگيري -3

 الگوو اين  گيرند مي ياد خود والدين از اول وهله در و اجتماع از برداري الگو طريق از را خود ارتباطي رفتارهاي انسانها
 هاي تفاوت از بسياري. تاثير اين الگو برداري به حدي است كه  شود نمي متوقفادامه يافته و  حيات طول در برداري
ياد مي گيرند  بانوان بيشترو  گيرد مي شكل برداري الگو طريق از زندگي اوليه سالهاي در،  مرد و زن جنس بين رفتاري

ه تلقي كنند و پسران دعوا را ب خانمانه غير را  اين جز رفتاري بوده و ديگران به وابسته و خجالتي ، جسور غير ، سازگار كه
  عنوان شجاعت تلقي كنند چرا كه چنين رفتاري از طرف آن ها با رفتار هاي تقويتي مواجه شده است.

  در كنار سه روش فوق براي ياد گيري ، از جمله عواملي كه  در ارتباطات تاثير گذار هستند عبارتند از :

o  : بازخور دادن 
 يو ارزيابي صورت اين غير در دارد.. )و آوايي هاي پاسخ و دادن تكان سر(بازخور انتظار گيرنده از پيام فرستنده

  . بودبوده و در ارتباط اثر گذار خواهد  منفي
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  از آنجا كه بازخور نيز آموختني است بايستي به نكات زير در اين امر توجه كنيم :
  . كنيم مي دريافت خود اطرافيان از كه است بازخوري به وابسته زيادي حد تا مساعل در ما گيري جهت+ 

  .انجامد مي ارتباطي طرف با بهتر مشاركت به كرده مطرح كسي آنچه بازشكافي و تشريح+            

  .دارد انسان خود حرمت و نفس عزت روي مستقيم اثر بازخور+            

  نكند برداشت زدن صدمه يا توهين قصد آن اظهار از پيام گيرنده كه است موثر زماني منفي بازخور+            

o ورزي جرات:  

 هالحظم از دور و صميمي مستقيم، اي گونه به شخص يك باورهاي و عقايد احساسات، مناسب بيان يعني ورزانه جرات رفتار
   .است ورزي جرات بر مبتني ارتباطي هاي روش نيازمند افراد رضايت و نفس عزت افزايش كه

براي آموزش جرات ورزي به افراد بايستي در يك جريان نقش بازي كردن ، چنين رفتاري را به آنان در قالب آن نقش 
 كردن دوري ،  دهد مي قرار تاثير تحت را ورزي جرات رفتار آموزش كه عواملينشان داده و ياد داد و بايستي توجه كرد ؛ 

  .است توافق عدم و اضطراب تعارض، از افراد

  :ارتباط پاداش و انگيزش

   .شود تعريف پيام كننده دريافت نظر از بايدكه اين پاداش  خوشي و رضايت ، لذت : از عبارتند ارتباط هاي پاداش

، هر چقدر افراد داراي تشابهات بيشتري باشند بيشتر  بدهد پاسخ ما هاي نياز از يكي به كه بريم مي لذت اي رابطه از ما
 قبول قابل حداقل سطح اگردر مقابل  به تقويت يكديگر پرداخته و لذت بيشتري مي برند و رابطه عميق تر مي شود و

  . ميرود شدن حذف به رو رابطه نشود تامين ارتباط يك در شخص هر براي )ارتباط از شخص يك انتظار حداقل(

   :شود مي داده پاسخ ارتباط در كه هايي نياز

o همبستگي به نياز:   

      .شود مي آن و استمرار دوستانه رفتار به منجر كه مصاحبت و همراهي و  ديگران با بودنبه  نياز

  :دارند باال همبستگي به نياز كه افراديويژگي هاي 

   ديگران سوي از تاييد و پذيرش به رغبت-1

   ديگران برابر در خود خواسته از تسليم-2

  دهند مي نشان زيادي عالقه ديگران احساسات به نسبت-3

 غير بازخورد فرادا اين .ميكنند تاييد و داده تكان سر بيشتر كه كنند مي برقرار ارتباط كساني با و دارند لب به لبخند اغلب
  .دهند مي نشان خود از بيشتري كالمي
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  . دارند نياز بيشتري تنهايي و آرامش به كم همبستگي به نياز با افراددر مقابل 

o موفقيت به نياز:   

   آنها واسطه به اعتبار و تاييد كسب و ما هاي شايستگي و ها توانايي گذاشتن نمايش به نياز

  ويژگي هاي اين افراد : 

  است . شده سپرده آنها به كه باشند كارهايي آميز موفقيت انجام مسئول شخصا خودشان خواهند مي-1

  . كنند نمي پرهيز امور در چالش از-2

  . هستند فوري بازخورد خواهان-3

  . هستند وحده متكلم بيشتر و دهند مي گوش كمتر ها گو و گفت در-4

o گرايي جزم:  

 اباورين و ها باور پذيري تغيير ميزان) و يا متعصب=  گرا جزم(داريم باور آنچه به ما باور چگونگي براي معياري گرايي جزم
   ما هاي

   .دهد مي كاهش را افراد جزميت دانشگاه به ورودو مي توان گفت كه  شود مي گرفته فرا والدين از گرايي جزم

 محتواي ات دارند توجه پيام فرستنده به بيشتر و كنند جدا آن منبع از را اطالعات كه است سخت باال جزميت با افراد براي
  .ندارند را مخالف باورهاي به انديشيدن يا و شنيدن تحملو  پيام

o ماكياوليسم :   

   ديگران بر نفوذ و تسلط به نياز

 رهايوبا هب نسبت جهت تغيير راحتي به باشند، وفادار خود يار به بازي در بايد كه كنند نمي تصور باال ماكياولي با افراد
 كمتر و نندميك متقاعد بيشتر ميدهند، نشان بيشتري تمايل برد به ميپردازند، ديگران به نفوذ و سلطه به،  دهند مي خود

  شوند مي متقاعد

 مي رگيرد مسائل در عاطفي صورت به ، پوشانند مي عمل جامعه ديگران هاي خواسته به بيشتر پايين ماكياوليسم با افراد
  .دارند مقابل طرف رضايت جلب در سعي ، شوند

 لقخ تفكر با افرادي.ديگران سازي متقاعد و مناظره در مخصوصا هستند تر موفق چهره به چهره روابط در ها ماكياوليسم
  .هستند جواب حاضر و الساعه
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 چهارم فصل

  شخص خوشنودي بعد و گرايانه عمل بعد:  دارد بعد 2 بخش اثر ارتباطات

ند و نيستدر واقع براي اثر بخشي يك ارتباط از دو بعد مي توان آن ارتباط را بررسي كرد و لزوما اين دو بعد در يك جهت 
 ممكن است در خالف جهت هم باشند ؛

 سالمتي موجب و است بخش اثر عملگرايانه بعد از تجويز مي كند  پزشك كه غذايي رژيمدر ارتباط دكتر با بيمارش ، : مثال
 .نيست شخص خوشنودي موجب غذايي رژيم رعايت ولي شود مي

 عبارتند از :،  شوند مي ارتباطي فراگرد يك بخشي اثر موجب كه هايي ويژگي

 گشودگي:  

اثر خود را بروز مي تن بخش نهان پنجره جوهري خودمان كه در سه جنبه شعبارت است از در اختيار طرف مقابل گذا
 دهد :

 ارتباطي طرف مقابل در گشايش براي داشتن اشتياق  اول جنبه

 ارتباطي طرف به نبودن تفاوت بي دوم جنبه

 . كامل صورت به خود تفكرات و احساسات دادن قرار ديگري اختيار در سوم جنبه

 همدلي: 

 است . كرده تجربه او كه آنچه كردن تجربه بدون فكري و عاطفي نظر از مقابل فرد درك يعني ساده بيان به همدلي

 از مقابل طرف عواطف و احساس رك د -2 مقابل طرف قضاوت و ارزيابي از پرهيز -1:همدلي بردن باال براي هايي گام
 او درك  و مقابل شخص جاي به خود دادن قرار -3 او بيشتر شناخت طريق

 حمايتگري: 

 ميرود فرو خود الك در گرفت خواهد قرار تهاجم و قضاوت مورد كه كند احساس شخص ارتباطي فراگرد در اگر

 هب جزميت و يقين عدم با را خود نظرات و كنيم پرهيز خود هاي برتري دادن نشان از بايد حمايتگرانه فضاي ايجاد براي
 .كنيم ارائه خود مخاطب

 گرايي مثبت: 

 باشيم داشته خودمان مورد در گرايي مثبت اول
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 دهيم انتقال او به را مقابل شخص به نسبت مان مثبت احساس دوم

 داريم ارتباطمان وضعيت به نسبت مثبت احساس دهيم نشان سوم

 

 تساوي: 

 .كند مكك آن بودن موثر به تواند مي ارتباط يك در مشترك نقاط روي تاكيد ولي نيستند هم شبيه دقيقا نفري دو هيچ
 .دنباش شنونده نفر يك و گوينده هميشه نفر يك . شود برقرار بايد نيز شنيداري و گفتار نظر از تساوي همچنين

 . كنند مي برقرار ارتباط يكديگر با تر بخش اثر و تر راحت باشد بيشتر يكديگر با افراد تشابهات چه هر

 فاوتت و تشابه: 

 تشابهات و تفاوت هاي ظاهري و شخصيتي و صفاتي طرفين ارتباط با يكديگر است .

اگر داراي تشابهات زيادي با طرف مقابل باشيم ؛ آنگاه در برابر او خود گشايي ميكنيم ، همدلي زيادي بوجود مي آيد ، 
 همچون هك كنيم مي تصورچون   ، نسبت به خود داريم حمايت بيشتري شكل مي گيرد و احساس مثبت گرايي بيشتري

  . هستند ما خود
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  فصل پنجم

 و پايه خود شناخت و خود از رك دهمان گونه كه در فصل اول به آن پرداختيم ، ارتباط با خويش اولين ارتباط بوده و 
  .است ارتباطي نوع هر اساس

ليواني را هم جابجا نمي كنيم و گاه آن چنان نيرويي در درون خود احساس مي گاهي اوقات آن چنان بي حال هستيم كه 
 ودخ براي كه ما  هاييمحدوديت كنيم كه به گمان مان توانايي جابجا كردن كوه را هم داريم . چنين حاالتي از يك سو و

وز ) از سوي ديگر باعث بر است گرفته تاثير كنيم مي زندگي آن در كه اي جامعه فرهنگ و تربيت از كه( شويممي قائل
 عوامل و شود مي دروني ما كنترل عامل، بشناسيم را خودمان وقتي رفتار هاي گوناگون در شرايط گوناگون مي گردند .لذا 

ه ببا چنين شناختي از خود ، خواسته ها و عواطف و احساسات خود را در ارتباطات  .كنند كنترل را ما توانند نمي بيروني
  بيان و تشريح مي كنيم كه اين امر به داشتن ارتباطي موثر كمك خواهد كرد .راحتي 

 هب مثال طور به. بشويم متمركز داريم قرار آن در كه زماني و اندام ، احساسات ، عواطف روي بايد خود بهتر شناخت براي
 .كنيم فكر ايم كرده پيدا چيزي به نسبت كه احساسي

 ارك اين روانشناسي نظر از ولي كنندمي بيان را خود اضطراب و ترس و غم احساس،  دشواري با مردان بخصوص و انسانها
 .كند مي كمك ادافر روحي و جسمي سالمت به و است طبيعي كامالً

 مرور به فرد كه شود مي موجب كنترلي خود آن مقابل در و است موفق رابطه يك اساس گشودگي خود و خودآگاهي
 .شود مي ارتباط گسستگي موجب مرور به خودكنترلي اين و كند پيدا تهاجمي روحيات و حاالت و شده درونگرا

 اين كنند، مي مخفي را شان احساسات و عواطف و شوند مي كنترل ديگران طرف از يا و دارند كنترلي خود كه افرادي
 آورندمي روي ديگران بر سلطه و تهاجمي حالت به هايشان ارتباط در يا و گريزانند ارتباط از يا افراد گونه

 :خود از مفهوم

 و حال ، گذشته از ما درك نتيجه در و شودمي مربوط ما رواني و اجتماعي جسماني، هاي جنبه به خودمان از ما درك
 شوند مي وارد ما زندگي در كه شود مي انسانهايي شامل و ماست آينده هايبينيپيش

 خودمان وضعيت از چقدر( خود به حرمت و) كنيم مي خودمان مورد در فكري چه( خود از تصوير شامل خود از مفهوم
 پايين و باال ديگران خورد بر تاثير تحت و است وابسته ما مورد در ديگران نظر به اينها دوي هر كه شود مي) هستيم راضي
 .ميشود

 در "كنندمي فكر چه من مورد در ديگران نيست مهم و نميكنم زندگي ديگران براي من" چون جمالتي كرده ثابت علم
 از رانديگ كه كنيم رفتار اي گونه به كوشيممي و است ديگران خاطر به مان زندگي از بخشي ما همه. است معنيبي عمل

 .دارند انتظار ما
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 از ام نزديكان كه بزنيم مثال توانمي نيز را مواردي كندمي تغيير ديگران رفتار به توجه با ما خود از مفهوم كه همانطور
 .دارند ما خود از مفهوم داشتن نگه ثابت در سعي و دنكن مي جلوگيري مفهوم اين تغيير

 اشتهد توجه خود به بيشتر و ببريم پي خود هاي ناتوانايي و ها توانايي تمام به كه است الزم خود از مفهوم تغيير براي
و مي توانيم با نوشتن خاطرات و مرور رفتار هايمان خود  شناسد نمي خودمان اندازه به را ما هيچكس. ديگران تا باشيم

 اب درستي ارتباط ما شود مي باعث خاطرات نوشتنآگاهي مان را افزايش داده و در مسير بالندگي قدم برداريم . در واقع 
  . كنيم كسب نيز را ديگران با ارتباط اوليه هاي مهارت و كنيم برقرار خودمان

  چهار نگرش را ميتوان داشت: توجه به اين نكته ضروري است كه در اين راه از خوددررسيدن به شناخت 

 نه تو خوبي و نه من -
 تو خوب نيستي من خوبم و -
 من خوب نيستم و تو خوبي -
  من خوبم و تو هم خوبي -

 م باشيم وضعيتياربايد در وضعيت چه مؤثربراي تغيير مفهوم از خود و رسيدن به شناخت از خود در راستاي ارتباط 
 يهاتيظرفهم خود ما و هم طرف مقابلمان  واجد  چراكهاست ،  " من خوبم و تو هم خوبي "كه در آن نگرش ما 

 و بدگماني ، بدبيني ، امنيت عدم ، اضطراب دور از ميتوانيمداشتن و احترام هستيم و  الزم براي دوستانساني 
 .و زندگي لذت بخشي داشته باشيم مؤثرارتباطات  دفاعي يهاحالت


