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زًذگي زًاضَیي بذٍى اختالف ٍجَد ًذارد ،زىّا ٍ هردّا ّر دٍ زهیٌياًذ.
تنٌیلّاي برقراري ارتباط سالن
الف) تنٌیل ضٌیذى؛
 .1ثب توبم ٍخَد اٍ سا ثـٌَيذّ( .وِ مبسّب سا مٌبس ثگزاسيذ ،تلَيضيَى ،هَثبيل ،ساديَ ٍ  ...مٌبس ثگزاسيذ)( ،ؿؼتي ظشٍف ٍ غزا طختي سا
فشاهَؽ مٌيذ)
 .2كحجت اٍ سا قغغ ًنٌيذ( .حتي اگش هيداًيذ چِ هيخَاّذ ثگَيذ)( ،فقظ صهبًي هيتَاًذ هيتَاًيذ حشف ّوذيگش سا قغغ مٌيذ مِ
دسك ًظشات ٍ كحجتّبي اٍ سا ؿل داسيذ)
 .3ثي احتشاهي ٍ تحقيش ًنٌيذ( .ثِ ػٌَاى يل ؿًٌَذُ ثذتشيي سفتبسّب ٍ ٍامٌؾّب توؼخش مشدى ،تحقيش مشدىً ،يـخٌذ صدى،
چشخبًذى چـنّب ،پَصخٌذ صدىً ،گبُ ػبقل اًذس ػفيِ اًذاختي ٍ ثياػتٌبيي مشدى اػت)
 .4دفبع ٍ قضبٍت ًنٌيذ ،ثِ دًجبل دفبع ،پبػخ ٍ ساُ حل ًگشديذ( .دسػت ثشػنغ ػول مٌيذ ،فنش مٌيذ ٍكيل هذافؼؾ ّؼتيذ ٍ ثِ
دًجبل خوغآٍسي اعالػبت ٍ اػتفبدُ اص آًْب ثشاي دفبع اص هَمل ػوال مٌيذ)
 .5اعويٌبى اص ختن گفتبس ٍ تأييذ ٍ دسك آى( .دس پبيبى گفتبسّ ،وؼش ؿًٌَذُ هي ثبيؼت ثِعَس هحتشهبًِ لپ مالم ٍ دسك خَد سا اص
اٍ ثبصگَ مشدُ ٍ آىگبُ اخبصُ تَضيح ٍ پبػخ ثخَاّذ)
ب) في گفتي؛
 .1احؼبع ٍ افنبس خَد سا ثؼيبس ؿفبف ثيبى مٌيذ ٍ اص تَثيخ ،اًتقبد ٍ صيش ػؤال ثشدى فشد هخبعت خَدداسي مٌيذ.
 .2اص مبسثشد خوالت هغلق ،دػتَسي ٍ ػؤالي خَدداسي مٌيذّ( .ويـِّ ،شگض ،ثبيذ ٍ ًجبيذ ٍ )..
 .3ثشاي تأييذ ًظش ٍ گفتبس خَد اص ديگشاى اػتفبدُ ًنٌيذ( .فالًي ّن هيگِ تَ  ،...ثجيي فالًي ثب ّوؼشؽ چِ خَسيِ؟ )...
 .4اص سفتبس ٍ گفتبس تحقيشآهيض ٍ غيشهحتشهبًِ خَدداسي مٌيذ( .سفتبسّب ٍ ملوبتي هبًٌذ؛ پَصخٌذ صدىً ،گبُ ػبقل اًذس ػفيِ اًذاختي،
ملولتي ًظيش تٌجل ،مَدى ،دػت ٍ پب چلفتي ٍ )..
ّ .5وچٌيي اًگـت سٍي ًقعِ ي ضؼف عشف هقبثل ًگزاسيذ.
پ) درك طرف هقابل (ّوذلي؛ یعٌي فْویذى طرف هقابل)
ّوذلي كحيح اكَلي داسد.
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هثبلّبيي اص پبػخّبي غيش ّوذالًِ؛ (پبػخ ٍ ٍامٌؾ ًبهٌبػت ٍ هٌحشف مٌٌذُ):
تغييش هَضَع هغشح ؿذُ
هي ثْتش اص تَ هيداًن
قضبٍت مشدى
ًليحت مشدى
تدضيِ ٍ تحليل سٍاًـٌبػبًِ
ػؤاالت ثيهَسد ٍ ثيؾ اص حذ
ثِ يبد آٍسدى ٍ رمش خبعشُ ٍ داػتبى خَد
ت) توریي برقراري ارتباط ٍ گفت ٍ ضٌَد ٍ افسایص صویویت ( %70هطنالت ریطِ در ارتباط ٍ گفتگَّاي ًاسالن دارد)
 .1ثب ّن قشاس ثگزاسيذ مِ ّفتِاي يل يب دٍ ثبس ثب ّن خلؼِاي خلَكي يل ػبػتِ داؿتِ ثبؿيذ.
الف) ّشيل اص صٍخيي فقظ يل ػبػت ٍقت داسًذ.
ة) دس اٍليي خلؼِ ّشيل اص صٍخيي ًين ػبػت ٍ فقظ ٍ فقظ دسثبسُ خَد كحجت هيمٌٌذ( .صًذگيً ،يبصّب ،اهيذّب ،آسصٍّبٍ ،
خلَكيبت ٍ ٍيظگيّبي ؿخلي ،يأعّب ،دل ؿنؼتگيّب ،لزتّب ،ثشًبهِ ٍ اّذاف ٍ  ) ...كحجت هيمٌذ ٍ .حق ًذاسد ّيچ حشفي
دسثبسُ صًذگي هـتشك ٍ ّوؼشؽ ثضًذٍ يب پبػخي ثذّذ.
ج) پغ اص خلؼِ اٍل ٍ تب ػِ سٍص ثؼذ ّيچيل اص صٍخيي حق ًذاسد حتي يل ملوِ دس هَسد آى خلؼِ ٍ ٍ كحجتّبي هغشح ؿذُ
ثضًذ.
د) ّذف اص خلؼِ اٍل خَد اثشاصي اػت ٍ ثبػث هيؿَد مِ ًِ تٌْب خَد سا ثلنِ ُ هؼش خَد سا مبهالً ثـٌبػذ ٍ آتؾ ّبي پٌْبى ٍ
خبًوبى ثشاًذاص خَد سا ًوبيبى ػبصد.
ُ) اگش خلؼِ ّفتِ اٍل ثشاي آؿنبسػبصي مبفي ًجَد ،ثبيذ ايي خلؼِ تنشاس ؿَد تب ًنتِاي ًبگفتِ ًوبًذُ ثبؿذ.
 .2ػِ سٍص ثؼذ اص آخشيي خلؼِ آؿنبسػبصي ٍ اثشاص خَد ،يل يب دٍ خلؼِ سا ثب سػبيت اكَل ٍ هَاصيي استجبط ػبلن ثب ّن داؿتِ ثبؿيذ
ٍ دس آى ثِ ؿفبفػبصي ٍ پبػخگَيي ثِ هجبحث ٍ هَضَػبت هغشح ؿذُ ثپشداصيذ.
 .3دس ّش يل اص سٍصّبي اختلبف دادُ ؿذُ ّوؼش ثبيذ يل دسخَاػت دال ثش كويويت ٍ دٍػتي اص عشف هقبثل ثخَاّذ.
************
اًتقاد سالن؛ قبًَى  5ثِ  1سا فشاهَؽ ًنٌيذ( .يؼٌي صهبًي مِ هيخَاّيذ سٍي يل ًنتِ هٌفي يب اًتقبد اًگـت ثگزاسيذ ٍ هتزمش
ؿَيذ ،دس سٍص قجل حذاقل ٍ 5يظگي هثجت اٍ سا ثشؿوشدُ ٍ هَسد ػتبيؾ قشاس دادُ ثبؿيذ)
************
اصَل اساسي حل هطاجرُّاي خاًَادگي بِ ضیَُاي سالن:
 .1ػيٌل ثذثيٌي سا ثشداسيذ.
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 .2ثبػلجبًيت ٍ ًبساحتي ثِ سختخَاة ًشٍيذ.
 .3ثب گَؽ خبى ثـٌَيذ.
 .4خَد سا ثِ دسػتي اثشاص مٌيذ.
 .5هغلق فنش ًنٌيذ ٍ پيؾداٍسي ًنٌيذ.
 .6سٍؽ مٌتشل خـن ٍ ػلجبًيت سا ثيبهَصيذ.
 .7ساُحلّبي هوني سا ليؼت مٌيذ.
 .8ثِ ًتيدِگيشي ثشػيذ.
اًَاع الگَّاي ارتباطي:
 .9هؼئَليت خَد سا ثپزيشيذ.
الف) الگَّاي ًاسالن
 .10ػتبيؾ ٍ ػپبػگزاسي مٌيذ.
 .1ػبصؽ دادى

ملوبت (هَافقت آهيض)

ػبصؿگش

ثذى (سقت آهيض ،ثيچبسُ)
دسٍى (احؼبع ّيچ ثَدى)

ملوبت (هخبلفتآهيض)
 .2ػشصًؾ مشدى

ػشصًـگش

ثذى (هالهت مٌٌذُ)
دسٍى (هي تٌْب ٍ ًبهَفقن)

ملوبت (ثيؾ اص اًذاصُ هؼقَل)
 .3حؼبة مشدى

حؼبثگش

ثذى (حؼبة هينٌذ ،هي خًَؼشدم)
دسٍى (احؼبع آػيتپزيشي)

ملوبت (ثيهؼٌي ٍ ًبهشثَط)
 .4گيح مشدى

گيح مٌٌذُ
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دسٍى (ّيچ مغ تَخْي ثِ هي ًذاسد)
ًنتِ :ایي رٍشّاي ارتباطي در مَدمي آهَختِ هيضًَذ.
ب) الگَي سالن) رٍش تراز مٌٌذُ یا رٍاى:
دس ايي سٍؽ توبم ػَاهل هؤثش دس پيبم دس يل اًتذاد ػيش هيمٌٌذ.
 .1كذا :ملوبتي سا هيگَيذ مِ ثب حبلت كَستٍ ،ضغ ثذى ٍ عٌيي كذا خَس اػت.
 .2سٍاثظ :آصاد ،آػبى ٍ ثذًٍِ تحقيش ٍ تْذيذ اػت.
هثبل؛ فشم مٌيذ ثبصٍيتبى ثِ ثضٍي ؿخق ديگشي خَسدُ اػت.
پٌح ؿيَُ هؼزستخَاّي دس پٌح ؿيَُ استجبط سا ثشسػي هيمٌين:
 .1ػبصؿگش؛ ًگبُ سا ثِ صهيي هيدٍصد ٍ دػتْبيؾ سا ثِ ّن هيػبيذ(خَاّؾ هيمٌن هي سا ثجخـيذ هي ٍاقؼبً آدهي ًبؿي ٍ دػت ٍ
پبچلفتيام)
 .2ػشصًـگش؛ اي ثي احتيبط ! ثِ ثبصٍيت تٌِ صدم؟!!! ثبصٍيت سا خوغ مي مِ دفؼِ ديگش تٌِ ًضًن.
 .3حؼبثگش؛ اهيذٍاسم ػزسم سا ثپزيشيذ ،ػَْاً ٍ غيش ػوذ دػتن ثِ ثبصٍي ؿوب خَسد .اگش آػيجي سػيذُ پَصؽ هيخَاّن ٍ حبضشم
خجشاى خؼبست مٌن.
 .4گيح؛ ًگبّؾ ثِ ؿخلي ديگش اػت ٍ ػنَت هي مٌذ (گَيي هيخَاّذ ثگَيذ ايي آدم ديَاًِ اػت ثبيذ تٌِ خَسدُ ثبؿذ)
*************
 .5پاسخ ّنتراز؛ هستقیواً بِ ضخص ًگاُ هيمٌذ (ًگاُ مردى) بِ ضوا تٌِ زدم؟ (بیاى ٍاقعیت) خیلي هتأسفن (احساس)
دردتاى آهذ؟ (ّوذلي)
وكته بسيار مهم؛
در اوجام ايه تمريىات هذف دريوي بايذ حل مشكل ي تصحيح رابطه باشذ،
وه رسيذن به اهذاف ي اميال شخصي
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