
 

 

 

 

 

 

 

 برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه فاطمه

 میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا فروشگاه یانداز راه ریمانتو،ام یدیتول یانداز راه همسرسش و میمر

 یفرادا از گوشه موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ الدیم ز،یتبر یساز تراکتور

  اند، دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند

 

 یور  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا.دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما 

 .دیکن کیکل ریز نکیل
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 قانون اصلي براي ارتباطات انساني 
 

بـه  . دانستن چگونگي رفتار با مردم به اندازه شايسـتگي هـاي فـنــي و مــديريتي اهميـت دارد        
بـيــاد آوريــد كــه چطــور فقـدان          . بدترين كارفرمايي كه تـاحـال داشـتـه ايـد فـكر كـنــيد        

ي ديگـران و خـروج شـما بـا نـا            مهارتهاي رفتار با ديگران در او باعث دلسردي و عدم بهـره ور            
 .اميدي گرديد

او مي داند كار كردن با ديگران بخصـوص     .يك انسان موفق نيمي كارمند است، نيمي سياستمدار       
در دنياي كنـونـي كـه مملو از انسانهاي دمدمي مزاج و زود رنج اسـت، روال ارتباطي خاصـي را                  

هنـگـام برخورد با مـردم بخـاطر       "ـه  او سـخـن يـكـي از بــزرگان جامعه شناس ك       . مي طـلبد 
داشـته باشيد با مخلوقات منطق طرف نيسـتيد،بلكه بامخلوقــات احـساسـات،مـوجوداتــي كـه              
سرشارازتبعيض،روحــيات پيشداوري و تعصب مي باشند، و با غرور و خودبيني دسـت بگريباننـد               

 . را مد نظر دارد"طرف هستــيد،
اصـلـي ارتـبــاطات انــساني در فضـاي كـاري را مشـاهده             در ايـن قسمت برخي از قـوانـيـن       

 .براي مهارت يافتن در آنها، بايد اين قوانين را جزئي از خود درآوريد. ميكنيد
 
  ديگران را با نام صدا بزنيد-1

وقتي نام فردي را بكار مي بريد، در حقيقـت          . اين خوشايند ترين صدا براي گوش هر كسي است        
همچنـين  . تي اختصاصي و تـنها براي شـخـص او مبـدل مــي سـازيـــد  پيغام خود را به صـور 

اين يك ابزار سـاده فريبنـده بـراي         . عالقمندي و ميزان اهميت شما را نسبـت به فرد ميـرسـاند         
كاستن از جبهه گري هاي شخص مي بـاشـد چـرا كه يك نوع وجه ضمان و تـعهـــد بــوجود                 

علي، امروز خوب   "اد آميـخته، و بـا سـؤاالتــي نــظـيـر،       جمالت خود را با اسامي افر     . مي آورد 
 . آغاز كنيد"هستي؟

 
  اشتباه خود را بپذيريد-2

 1

ممكن است تصوركـنيد كه اگر اشتباهي كه مرتكب شده ايد را بگردن نگيريد، وجهـه خـود را از                   
 سـتوده   اعتراف به اشتباهات در مــحيط كــار يكـي از          . اين كار درست نيست   . دست خواهيد داد  

بـيـامـوزيـــد كـه چــگونه      . ترين اعمال است چون اندك افرادي مبادرت به آن مي نـمايـنــد           
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فقط در اين كـار زيـاده روي       . تـكبـر و خـودخـواهـي را كنار گذاشته و بپذيريد كه كامل نيستيد          
ت خـود   نكنيد مثال الزم نـيست با عذرخواهي هاي فـراوان در جـلسـات اقـدام به بيان اشـتباها              

 . كفايت ميكند"من اشتباه كردم و متوجه آن ميشوم،"يك جمله . نماييد
 
  ديگران را با معيارهاي باال درنظر بگيريد-3

اندك افرادي در بين ما، كه معموال عقل كل خطاب ميگردنـد، بـنـظر مـي رسـد اينگونـه فكـر                    
جـزء ايـن گـروه از افـراد         . ميكنند كه هيچ كسي جز خودشان قادر به انجام صحيح امور نميباشد           

در واقـع به آنـهـا در انـجام دادن كارها بـه بهتريــن            . به قابليتهاي ديگران اعتماد كنـيد    . نباشيد
. ايـن به مـعناي داشتن انتظارات بيش از حـد نيسـت          . وجـه ممـكن اطـمـيــنان داشتـه بـاشيد    

كثر تـوان نمـوده و از نـا اميـدي           باور داشتن يك فرد او را تشـويـق بـه انـجـام كـارها بـا حـدا             
 .جلوگيري بعمل مي آورد

 
  عالقه اي صادقانه و صميمي از خود نشان دهيد-4
 اين به معناي    "كارها خوب پيش ميره علي جان؟خوبه، ميشه اين پرونده ها رو برام چك كني؟             "

 شـما داراي    هر فردي در دفتر كـار     . ابراز عالقه نبوده و بيشتر به دوستي خاله خرسه شباهت دارد          
حـتـي اگر نقطه اشتراكي با هم نداريد، در        . سابقه اي غني از عاليق، تجارب و ساليق مي بـاشد         

 .مورد اطرافيانتان اطالعات كسب كنيد
اگر يكي از همكاران شما گفت كه شركت در گيم هاي آنالين را دوست دارد، در مـورد آن از او                     

نه تنها ميتوانيد چيز جديدي ياد بگيريد، اگر        . نيست حتي اگـر بـراي شـما جالب       --سؤال نماييد 
مردم دوست دارنـد كـه      . در آينده به آن گرايش پيدا كنـيـد، از امتيازاتـي برخوردار خواهيد گشت           

 .ديگران آنها را بخاطر داشته باشند
 
  از ديگران تعريف و تمجيد نماييد-5

 2

ده و نشان دهيد كه در مورد آنچه كـه           در مورد تعريف خود صريح تر بو       ".خوب بود "فقط نگوييد   
صـوص  علي، تـو خيـلي خوب جلسه را اداره كـردي بخ         ". فرد در حقيقت انجام داده آگاهي داريد      

در .  اين يـك مثـال خـوب اسـت         "وقتي هـمـه از مسيـر مـوضوع اصـلـي منـحرف شده بودند،        
انتقـاد را طـوري   . عين حال سعي كنيد به ندرت و فقط زماني كه واقـعا نـيـاز است انتقاد نماييـد              
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بيان كنيد كه مانند يك نصيحت سازنده از طرف دوسـتـي قـابــل اعـتـمـــاد در نظـر گرفتـه                   
 .شود

 
  مراقب حرفهايتان باشيد-6

اعتبـار شـما ارتبـاط      . اگر تصميم پيگيري كاري را نداريد، نگوييد كه آن را انـجــام خواهيـد داد              
اگر به قول خود عمل نكنيد، در مـورد كـارهـاي بــزرگ بــه شــما               . تنگاتنگي با كالمتان دارد   

 .اعتماد نشده و در نتيجه پيشرفتي نخواهيد كرد
 
 پاسگزاري كنيد قدرداني و س-7

اگر فـردي لـطفـي به شما كرد، و يا براي انجـام كـاري بـراي شـما از خواسـته خـود گذشـت،                        
شـما بخـودي خـود مسـتحق لطـف          . مطمئــن گرديد كـه بـه اين سـعي و تـالش آگـاه شويد         

اگر مورد لـطـف واقــع شــديد، تـشــكر نـمــوده و            . نـبـوده و كسـي بــه شما بدهكار نيست      
 .مقابله بمثل كنيددرعوض 

 
  با فكر و با مالحظه باشيد-8

. هـرگز تـصور نـكيند كه ديگران سخنان شما را مسـاعد و ارزشـمند تلـقــي خـواهـنــد كــرد                  
برخي افراد بصورت طبيعي تك تك كلماتي كه شخص بـيـان مي كنـد را بـراي يـافــتن يـك    

ـ  . رودررويي شخصي مورد جستجو قرار مي دهند       وانيـد اينگونه افراد را تغيير دهيد، اما       شما نمي ت
پيش از صحبت كـردن فكر كنيد      . قادريد نزد آنها حرف هاي خود را با دقت سازمان دهي نماييد           

 .و مطمئن شويد كه هيچ ابهامي كه باعث سوء تعبيـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد
 

 3

ييد تا از بروز سوء تفاهمات ممانعت       همچنين ميتوانيد سـعي در فهميدن نقطه نظرات ديگران نما        
 اعتـقـاد بر حـقانـيـت خـود داشـتـه باشيد، اما متوجـه گرديـد            "ممكن است عميقا  . بعمل آوريد 

شـما بايـد نظـرات آنهـا را     . كه ديگران به همين منوال درباره عقايد و باورهايشان مي انديــشند           
بجاي مـشاجره از ديگران بخواهيد در مورد       . محترم شمرده و ببينيد چرا آنها اينگونه فكر ميكنند        

مـن متوجـه    "مجـبـور نيـستـيد مـوافــقت كنيد، اما ميتوانيد بگوييد،        . مواضعشان توضيح دهنـد  
 ".هستم شما چه مي گوييد
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  از خود گذشتگي كنيد-9
اين عمل  . گه گاهي از مكان شغلي خود خارج شده و به ديگران در كـارهـايشـان كـمك نماييد              

 يـــك تـاثير     "كمـك الزم نــداري؟    "گفتن،  . بدون اينكه از شما درخواست شود انجام دهيد       را  
ابتدا، شما ديگران را تشويق بـه از خـود گـذشتـگي نـمـوده و در نتـيـجــه              . دوگانه در پي دارد   

دوم، بـراي خود لطفي متعاقـب را خريـداري   . مـحيـط كـاري مثـبـت تـري ايـجاد خـواهد شـد 
 . چرا كه مهرباني هميشه بازميگرددميكنيد،

 
  متواضع و فروتن باشيد-10

تالشهاي مشهود براي تحت تاثير قرار دادن همكاران و اشـخاص مـافوق نـتــيجه عكـس بـه                   
اگر ميــخواهيد كماالت شما تـوسـط     . هيچكس آدم خودنما را دوست ندارد     . همراه خواهد داشت  

كاميابيــهاي شـما زمـاني      . باري بيشتري بنماييـد   ديـگران تصديق شوند، كافي است تمرين برد      
مصداق واقعي پيدا ميكنـند كـه اجازه دهيد ديگران خود متوجـه آنهـا گردنـد نـه اينكـه مرتـب                     

 .صحبت از آن بميان آوريد
 

  به حفظ آبروي ديگران كمك كنيد-11
. كـر كنيـد   بــه دفعه قبلي كه اشتباهي خجالت آور مرتكب شـديد ف          . هـر كسي اشتباه مي كـنـد    

دوست نداشتيد كسي بيـايـد و اشـتـباه شـمـا را كـوچـك جلوه داده و از جديت آن بكاهد؟ پس            
نـه بـا    ( با خنـديـدن بـه اشـتباهي كـه شـخص           . همين كار را شما در مورد ديگران انجام دهيد        

مرتكب شده بهمراه ضربه اي دوستانه به شانه هـاي او از پريشـانيش             ) خنديدن به خود شخص     
 با ايـن    ".اين براي بهترين افراد اين شـركـت هـم مـمـكـن است پيش بيايد          "كاسته و بگوييد،    

اگر مـــناسب است، بجاي  . كار به او و به ديگران اطمينان ميدهيد كه دنيا به پايان نرسيده است             
 .جلب توجه بي مورد نسبت به اشتباه رخ داده، هيـچ چيزي نگوييد
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