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 (Negotiationتعریفی از مذاکره)

 حل یک اختالف یا رسیدن به منافع شود که روی یک موضوع مشخص به منظورمحور اطالق می وگوگفت در تعریف امروزی به فرآیندی

ها به توان سالشود که میمورد مذاکره بارها و بارها تعاریف مختلفی ارائه میالبته در پذیرد. ا چند نفر یا گروه انجام میمشترک بین دو ی

 .پرداخت آنمطالعه تعاریف 

 (Market Segmentationتقسیم بازار )

ائه تواند برای تمامی افراد جهان محصول و یا محصوالتی را اروکار در ابتدای شروع به فعالیت خود نمیکه یک کسب یابیمباکمی تأمل درمی

مثال مناطق گرمسیر و کویری میزان نیازشان و معیارهای خریدشان در مورد بخاری با مناطق سردسیری یکسان است؟ و عنوانبه)دهد، 

وکار بازار را تقسیم اهمیت است و الزم است که هر کسب بنابراین در این خصوص تصمیم درست گرفتن بسیار مورد های دیگر(.بسیاری مثال

بندی باید بر چه اساسی باشد؟ این سؤال با تعریف معیارهای در گام اول قصد ورود به آن را دارد انتخاب نماید، حال این تقسیمو قسمتی که 

 شود.اند، پاسخ داده میتقسیم بازار که در زیر آورده شده

 معیارهای تقسیم بازار

 (:Demographicدموگرافیک، ) یشناختمعیارهای جمعیت  •

 . سن، جنس، تحصیالت، درآمد، تخصص، نژاد و مذهب و...بندی بر اساس سبک زندگی، طبقه

 (:Geographic) ییایجغرافمعیارهای  •

 ای:لحاظ منطقه جغرافیایی از •

گیریم، مثل منطقه جنوب دهیم و مناطق را با مناطق دیگر متفاوت در نظر میای انجام میدر این مورد تقسیم را ازلحاظ منطقه

 نماییم.یا شمال تهران، الزم به ذکر است که این منطقه وسیع را به چندین طبقه تقسیم می

 جغرافیایی ازلحاظ شرایط اقلیمی: •

بندی نماییم و برای کشور ما این بخشبندی میهای اقلیمی بخشبندی کشور، شهر یا منطقه را برحسب تفاوتدر این تقسیم

 دسیر و...مناسب هست، مثالً مناطق کویری، سر

که بینند، درصورتیروند و این کار را تفریح میمثال دیگر اینکه ساکنین شهرهای مرکزی یا جنوبی برای تفریح خود به کنار دریا یا رود می

 طور است.این هابینند و شرایط اقلیمی آنکنند این تفریح را در محیط نمیها زندگی میکسانی که در شمال یا در کنار رودخانه

 های اقلیمی در مصرف، الگوی مصرفی و سبک زندگی اثرگذار است.شود که این تفاوتنکته: فرض می

 (:Psychographic) یروانعوامل رفتاری و  •

ها و... هست. پس افراد جامعه را بر اساس ها و ارزشها، شخصیتبیشتر فاکتورهای این معیار شامل تفکرات و فرهنگ، گرایش

ها از زندگی تفریح، برداشت( آنفلسفه )اساس کسانی که نماییم براینبندی میشناسی طبقههای روانجنبهخصوصیات رفتاری و 

 موفقیت و ... هست باهم متفاوت هستند.
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 مزایای تقسیم بازار

 آگاهی بیشتر در مورد بازار، -

 انتخاب درست هدف، -

 تخصیص منابع صحیح، -

 نفوذ بیشتر در بخش خاصی از بازار. -

 مهم در مورد بازار هدفپنج سوال 

 ی شما چه کسانی هستند؟مشتریان شما و مشتریان بالقوه -

 دهد؟می چه چیز به پایگاه مشتریان هدف شما انگیزه -

 ؟ایمرتبهیک یا خرید مشتریان شما چیست؟ تکراری، ثابت -

 رشد حجم مشتریان شما چطور حاصل خواهد شد؟ -

 کنید؟می خودتان را چطور متمایز -

 اصلی ارتباطات عنصرسه 

 پیام -

 فرستنده پیام -

 گیرنده پیام -

 با دیدی وسیع و کلی تعریف تبلیغ

 .منظور شکل دادن و تغییر افکار و رفتار برای دستیابی به یک پاسخ مناسب و موردنظریافته بهتالش سازمان -

 .نگرش و رفتار مخاطبان دانش،دگرگونی در  منظور ایجاد تغییر وبه ارتباط،  رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری -

 نیاز انسانی

 در بافت حیاتی انسان و روان او وجود دارد. ازیعدم دسترسی به یک رضایتمندی اساسی است. ن 

 هاخواسته

صی که برطرف  ستهمیل و عالقه به اقالم خا ست. خوا سیار زیاد ا سته ب ست. خوا سط نیروی اجتماعی و نهادهای کننده نیاز ا شر تو های ب

 هنگی در حال تغییر و تحول است.فر

 تقاضا

ها زمانی به تقاضا همان خواستار شدن بعضی از محصوالت خاص است که با نوعی توانایی و تماس برای خیرید همراه شده باشد. خواسته 
 شوند که باقدرت خرید همراه شوند.تبدیل می
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 تعریف ارتباطات

طورکلی در که به معنی عمومی ساختن و یا گسترش دادن و به Communicareدر جوامع غربی ارتباطات را مشتق شده از کلمه التین 

دانند. تعاریف بسیاری از ارتباطات در مدیریت آورده شده، اما در یک دید کلی ارتباطات را انتقال تجارب معرض افراد و یا جامعه قرار دادن می

 گویند.و یا تسهیم و شریک کردن دیگران در تجارب و اطالعات افراد می و اطالعات

دهد، بنابراین در تعاریف جدید ها را به دیگران و یا میان عموم گسترش میارتباطات برخی مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام

 است.ارتباطات انتقال مفاهیم و یا معانی بسیار موردتوجه قرارگرفته 

 اصل پارتو در مدیریت

مراتب بیش از حالتی ای در بر خواهد داشت که بهها نتیجهها و پرداختن به آنمطابق با این اصل در مدیریت تمرکز روی درصدی از فعالیت

درصد  20تمرکز را روی نامند، در مدیریت می 80-20ایم. در این اصل که آن را اصل ها به میزان کمتر توجه نمودههست که به تمام فعالیت

 20بین نکته مهم انتخاب صحیح آن آوریم. درایندست می درصدی را به 80های مهم قرار داده و در پس آن تمرکز، بازده ای از فعالیت

 درصد از مشتریان خوب و درشت خود را انتخاب نموده و به ایشان 20ها ها، که اغلب آندرصد هست. مثال: انتخاب مشتریان بانک

 دهند.ای ارائه میهای ویژهسرویس

 هایی برای اصل پارتومثال -

 :زیر است صورتبهآن در مدیریت  هاینمونهزیادی دارد برخی از  هایمثالکاربردها و  80/20یا  پارتو صلا

 درصد، صرف وقت است، 20حاصل درصد دستاوردها  80وقت: 

 ،گیرندمیدرصد کارکنان  20درصد وقت ما را  80مشورت: 

 ،آیدمیبه دست  هافرآوردهدرصد  20درصد سود از  80: هافرآورده

 است، شدهنوشتهدرصد حجم آن  20کتاب در  مایهدروندرصد  80مطالعه: 

 منحنی یادگیری

ویژه های روزمره بهتر باشیم، این تئوری بر این نکته توجه دارد که در خصوص فعالیتزمان دقیق کند تا در برآورداین منحنی به ما کمک می

شده را ندارند، با ظرفیت اجرا و تولید، ازآنجاکه در ابتدای کار افراد )در تولید کارکنان و کارگران( تجربه الزم را برای انجام یک فعالیت تعریف

به ظرفیت  یافته و نهایتاًها پائین تر هست و باگذشت زمان این ظرفیت افزایشمراتب ظرفیت آند، بلکه بهپردازناسمی خود به فعالیت نمی

 خواهند رسید. شدهتعریفاسمی و 

 وریبهره

وری عبارت است از مجموع اثربخشی و کارایی، اثربخشی خود عبارت است از انجام کارهای درست و کارایی عبارت است از درست بهره

 دهند.وری را تشکیل میانجام دادن کارها که مجموع این دو بهره

 های مذاکره بازاریابی و کسب و کارروش

کلیشه نمودن مذاکره است بنابراین  متفاوت ،های فردی و شرایطمذاکرات غیرقابل تفکیک از افراد هستند و رفتار افراد، شهود و تجربه، ویژگی

 درستی نیست. در نهایت کار

 آن در مذاکرات ثیرین و تأآغاز ثیرتأ

 . ثیر زیادی بر حفظ آن مشتری داردهای کسب و کار ما تأمشتری با المانی لحظه مواجه

 ثیر آغازینبهبود در تأ

 تمرکز بر لحظه ورود به سازمان، محل مالقات یا دفتر مجموعه 
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 تمرکز بر امکانات و تجهیزات فیزیکی محل جلسه یا محل ارائه خدمات 

  حضور کارکنان، رعایت نوبت و ... نان با استفاده از عناصر مختلف،حس اطمیایجاد 

  تمرکز بر آموزش کارکنان از سطوح عملیاتی تا مدیران عالی 

  تمرکز بر پوشش کارکنان 

 چه زمانی در جلسه حاضر شویم؟

  هایی در خصوص حضور در صیهویژه در جلسات سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است، در زیر تو بهحاضر شدن در جلسات

 گردد:جلسات ارائه می

  را در نظر داشته باشید. تر از زمان جلسهدقیقه زود 10حداقل 

  5 بینی نشده در سازماندقیقه برای پیدا نکردن سالن مذاکره و یا اتفاقات پیش 

  5 دقیقه طالیی برای کسب اطالعات از جلسه و حاضرین و بدست آوردن تمرکز 

 خیرتأ نگام و یا بارسیدن زود ه

و اگر دیر برسیم قبل از  در محلی که کمتر دیده می شویم -مدر سالن و یا محل عبور به سالن مستقر نشوی ،رسیدیم تر از مؤعد مقرراگر زود

 فتد.ن است شروع شود و یا به تعویق بیجلسه ممک -رسانی نماییم از طریق تلفن اطالعرسیدن حتماً

 مذاکراتیزی قبلی و  ربرنامه

توانیم ریزی قبلی میمذاکرات نیز از این امر مستثنی نیستند و ما با برنامه .ثیر زیادی داردانی و نتایج آن تأیزی در کلیه تصمیمات سازمربرنامه

 و حتی سناریوهای مختلف داشته باشیم. االت مشتریان را از قبل حدس بزنیمحس نظم به مخاطبین القا نماییم، سو

 اکرات بازاریابیسه شیوه مذ

جه قرار گرفته است و در از منابع مورد تو یبندی زیر در بسیاراما دسته ؛منابع اطالعات علمی نظرات متفاوتی دارند ،در خصوص انواع مذاکره

 اند:ای مذاکره به سه روش تقسیم شدههبندی روشاین دسته

 روش مذاکره نرم و مالیم -

 روش مذاکره خشن و سخت -

 منطقی و اصولیروش مذاکره  -

 روش مذاکره نرم و مالیم

 پذیری، کوتاه آمدن، امتیاز دادن، برخورد دوستانه و با وقار، خودداری از وش مسالمت آمیز، انعطافتابع ر

 درگیری

 رامش حاکم بر جلسه و بین دو طرف است و تالش برای ایجاد فضای مورد رسیدن مذاکره آ شرط به نتیجه

 نظر را دارند.

 ه خشن و سختروش مذاکر

شود که طرف مقابل هم در این سبب می بازاریابی راه یافته است و غالباً  گری و سیاست به کسب و کار واز نظامی

 موضع قرار گیرد.

  ًشوند:موارد زیر دیده می در این نو ع مذاکرات معموال 

 هاکید پررنگ بر موضعتأ 

mailto:kambiz.tehrani@.ut.ac.ir


 
           Kambiz Tehrani                                                                                          Email: kambiz.tehrani@.ut.ac.ir            

 

5 
 

 عدم انعطاف پذیری 

  اصرار به نظرات خود 

 بنابراین

 اگر طرف مقابل در موضع مالیم باشد هم ممکن است به مذاکره سخت تغییر وضعیت دهد. حتی

 روش مذاکره منطقی و اصولی

 :کنندگان خبره قابل انجام است معموالًتوسط مذاکره این نوع مذاکرات که معموالً

 کننده باید همراه باشدتلفیقی از دو روش نرم و سخت است اما با هوشمندی مذاکره 

 گرایی، منطق، مالیمت بجا، خشونت به موقع در مذاکرات مورد توجه استاصول 

 جه مطلوب تسهیل شود.شود رسیدن به نتینگرش سیستمی به موضوع در این مذاکرات سبب می 

 های شناختمذاکرات و روش

بندی مذاکرات به دو روش تقسیم این دسته در .بندی دیگری نیز مورد توجه منابع قرار داردن دستههای آاع مذاکرات و روشدر مورد انو

 ای خواهیم داشت.ها به مبحث شناخت و انواع آن اشارهاما قبل از ورود به روش ؛گردندمی

 شناخت

 شود.ها منجر به شناخت میآید که دستیابی به پاسخچیز در ذهن ایشان پدید میها کنجکاو هستند و همواره سواالتی در مورد همهانسان

 دالیل وجود شناخت و شروع آن

 شود و ناشی از عواملی همچون:به دالیل مختلفی در انسان حاصل می 

 وجود سؤاالت -1

 صورت موقترسیدن به آرامش حتی به -2

 نیازهای شخصی، کاری -3

 دست مواردی که خود منجر به ایجاد سؤاالت خواهد شد. و از این

 های شناختروش

 )مانند سخنان معلم، فقیه، عالم و ...(استناد به یک فرد با صالحیت  -1

 شیوه شهودی )تجربه افراد، حس افراد( استفاده از نیروی برتر -2

های شناخت است که غیر از مشاهده و تجربه، از مطالعات، ابزارهای مرتبط پرسشنامه، مصاحبه و تحلیل شیوه علمی: یکی از شیوه -3

 گیرد.ت میگیری صورها نتیجهشود و در راستای آناستفاده می

 شیوه تفکر منطقی یا عقالیی: -4

 اند از:های شناخت در برخی مراجع شیوه شناخت منطقی یا عقالیی است و انواع آن عبارتیکی از شیوه

 شود.)مثالً با توجه به اینکه در تعطیالت عید فطر، عید مبعث، عید نوروز و ... شیوه تمثیل: این شیوه با ارائه یک مثال عنوان می

 گیریم که عیدها شمال کشور شلوغ است(های منتهی به شمال شلوغ است پس نتیجه میجاده

 کل که نام دیگر آن استقرایی هست.)مثالً ازآنجاکه کل رسیدن )استقرایی(: یعنی بررسی جزئیات برای رسیدن بهشیوه از جزء به

گیریم همه گازها در فشار تبدیل شوند پس نتیجه میگاز هیدروژن یا اکسیژن و یا برخی دیگر گازها در فشار تبدیل به مایع می

 شوند(به مایع می
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 ها را به جزء تعمیم دهیم. )مثالً ازآنجاکه همه پستانداران از اکسیژن تنفس از کل به جزء رسیدن: یعنی با بررسی کلیات آن

میرند پس ما هم یک روز همه میکند، یا اینکه یک روز گیریم که خرگوش هم از اکسیژن تنفس میکنند پس نتیجه میمی

 خواهیم مرد.(

 های شناختانواع مذاکرات برپایه روش

 گراییروش برون

گیرد و به نوعی با تمرکز بر بازاریابی در این روش تالش برای تشویق و ترغیب دیگران با میزانی محدودیت و فشار  مورد توجه قرار می

 گردد.دادن افراد به سویی استفاده میدر محدودیت و ایجاد جذابیت تالش برای سوق  

 استنتاجی-روش قیاسی

-گردد که فرد به نتیجه مورد نظر برسد، براین اساس روش قیاسیگردد و از آن طریق تالش میدر این روش بر روش قیاس تمرکز می

 استنتاجی نیاز به مهارت، دقت و هنر ارتباطی دارد.

 گردد؟نمیدر چه شرایطی معموالً مذاکره پیشنهاد 

 شود :توان مذاکره نموده و گاهاً نتیجه مثبت هم گرفت، اما به طور کلی مذاکره در شرایط زیر پیشنهاد نمیدر اکثر موارد زیر می

 وقتی که در موضع ضعف هستیم 

 وقتی حق انتخاب کافی نداریم 

 شودوقتی از ما درخواستی غیر اخالقی می 

 ندارد وقتی که نتیجه مذاکره برای ما اهمیتی 

 های کلیدی در مذاکرات نقش

 ها توضیح داده خواهد شد:های کلیدی در مذاکرات پنج نقش هستند که در زیر به صورت مختصر در مورد آننقش

 نقش رهبر یا مدیر گروه 

 ترین فرد در تیم استترین و آگاهترین فرد نیست، بلکه با تجربهلزوماً مسن 

 ها را داشته باشدکنندهمذاکره این فرد الزم است توانایی هدایت 

 این فرد بهتر است از سوی تمامی تیم مذاکره فردی مقبول باشد 

 نقش خوب

 محبوب گروه مقابل است و عالقه به مذاکره با آن شخص را دارند 

  نقش مثبت در مذاکره 

 ها و زنده نگهدارنده مذاکرهکاهش چالش 

 جلوگیری از به بن بست نرسیدن مذاکره 

 نقش بد

 ی منفیگیری از گرفتن نتیجهجلو 

 نمایددادن مذاکره میمعموالً تالش به خاتمه 

 رویم که امتیازاتی بدهیمشود که به هر دلیل به آن سمت میزمانی وارد کار می 

 در نقطه مقابل نقش خوب است 
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 گر نقش تحلیل

 اطالعات فنی باال دارد 

 گر فردی است تحلیل 

 استوی سختگیری فنی بر طرف مقابل و مطرح نمودن سواالت فنی ی وظیفه 

 اندازدبه نوعی طرف مقابل را به زحمت می 

 ًکنندسایر اعضای گروه از نظرات فنی این فرد تبعیت می معموال 

 نقش مستقل

 افراد را در طرف مقابل زیر نظر دارد 

 کندآوری میتمامی نظرات بیان شده را جمع 

  زبان بدن گروه روبرو را به دقت زیر نظر دارد 

 دهدنتایج را در اختیار رئیس گروه قرار می 

 ًکندهای طرف مقابل اشاره میبه موارد متناقض در استدالل این فرد معموال 

 چگونه نقش مذاکراتی را به تیم خود بدهیم

 ًکند.های شخصیتی به ما کمک بسیاری میتیپ شناخت -کندآشنایی با شخصیت اعضای تیم به ما کمک  خوبی می مسلما 

 ترین عضو گروه را بسپارند تا بهترین نتیجه حاصل گردد.الزم است مدیران ارشد به هر نقش مناسب 

 ًدهندتر انجام میها را دقیقبعد از چند جلسه و مدتی فعالیت اجرایی مدیران تخصیص نقش معموال. 

 یونگ ازنظر های شخصیتتیپ

 از: اندعبارتکه  در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است یونی  

 . دهددنیای عینی بیرون سوق می یسوگرایانه، انسان را بهنگرش برون :گراییبرون 

ارند. خونگرم، کنند و به خود اعمال توجه دگرایان به افراد و اشیا توجه دارند. در زمان حال زندگی میبرونخصوصیات افراد برونگرا: 

 .پرحرف، زود آشنا و اهل معاشرت و اجتماعی هستند

 د.نمایرا متوجه دنیای درون خود می انسان انِیگرانگرش درون کهیدرحال: گراییدرون

تر را مهمکارند، اصول و معیارها گرایان به افکار و احساسات خویش توجه دارند، نگران آینده و محافظهدرون: گرادرونخصوصیات افراد 

 گریز و دیرآشنا هستند.دانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند. مردماز خود اعمال می

 .طورمعمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است. این دو نگرش، معموالً در هر شخص وجود دارد، ولی به

 اند از:وجود دارد که عبارتدر انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز  یونیبه نظر    -

 کوشند جهان را با استدالل بشناسند و به روابط منطقی جهان توجه دارند.تر است میها قویتفکر: افرادی که این کنش در آن 

رند دا های خودکوشند جهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندی که از تجربهها مسلط است میاحساس: افرادی که این کنش در آن

 بشناسند.

 کنند.که هست تجربه میچناناین افراد جهان را آن ادراک: 

کوشند به نیروی نهانی تر است در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا ادراک درونی توجه دارند و میها قویالهام: افرادی که این کنش در آن

  ببرند. یموجود در اشیا پ

 

mailto:kambiz.tehrani@.ut.ac.ir


 
           Kambiz Tehrani                                                                                          Email: kambiz.tehrani@.ut.ac.ir            

 

8 
 

 Enneagram  تئوری انیاگرام 

این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح و بعدها  شناسی هست،های جالب در زمینه شخصیتتئوری یکی از

های زیادی روی ابعاد گوناگون آن صورت گرفته است و در حال حاضر از جایگاه توسط روانشناسان وارد حوزه روانشناسی شده است و پژوهش

ار است. این تئوری درواقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است. هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه ای در جهان برخوردویژه

ها خود را شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خودآگاهی بیشتر انسان بوده است. جورجیوف بر این باور بود که اگر انسان

کند که هر تیپ دارای تیپ شخصیتی تقسیم می 9ها را به کمک به خود و نیز به دیگران نخواهند بود. او انساندرستی نشناسند، قادر به به

شده و نقاط قوت و ضعف و همچنین راهکار پیشنهادی تیپ شخصیتی به تفکیک مشخص 9نقاط قوت و ضعف خاص خود هست. در زیر این 

 .برای روبرو شدن با این افراد آورده شده است

 گراطلب و کمالاصالح - 1یپ ت

  شناس و منضبطاعتماد، مبادی اخالق، صادق، پایدار و قوی، وقتگرا، عادل، مسئول و جدی، قابلآرمان :نقاط قوت

 گر، زیاد از حد جدی زورگو، نصیحتجو، موشکاف و ریزبین، عصبانی، متوقع و گر، منتقد و عیبقضاوت :نقاط ضعف

ها انتقاد و سرزنششان نکنید. بابیان نقاط قوت خود سعی گاه از آنصحبت با این افراد احترام زیادی بگذارید، هیچدر هنگام : نحوه برخورد

 گاه بدقولی نکنید.از نظم و دقتشان تمجید کنید. در ارتباط با این افراد هیچ ها را جلب کنید.کنید اطمینان آن

 مهر طلب و کمک گرا - 2تیپ 

 پشتیبان، حساس، سازگار، سخاوتمند، پذیرا، فداکار و باگذشت، دگراندیش دلسوز،نقاط قوت: مهربان و 

 فکر، متوقع، فضول، سرپوش گذاشتنگر، حسود و کوتهنیازمند، محتاج، احساس گناه دادن به دیگری، مداخله نقاط ضعف:  

خواهی صحبت شنی احساسات همراه کنید و از موضع کمکهای خود را با چابایست به این افراد توجه زیادی بکنید، صحبتمی نحوه برخورد: 

کنید. مواظب باشید در دام توقعاتشان نیفتید و همواره نکات قوت خود را به ایشان یادآوری  کنید. مهربان باشید و از نکات مثبتشان تعریف

 .کنید

 گراو عملموفقیت طلب  - 3تیپ 

 و موفق  مؤثر، کنندهابداعو شوق، مدیر و بازاریاب،  پرشور، مطلع، قاطع، پرانرژی، فعال، گراهدف نقاط قوت:

 و حسابگر، متظاهر و بازیگر  باسیاست، پرکار ازحدبیش، عاطفهبیو  احساسبی، بینخودبزرگ نقاط ضعف:

و کارهایشان و موقعیتشان تعریف کنید. در برخوردهایتان انرژی و شور داشته باشید. سعی کنید در صحبتتان از  هاموفقیت: از نحوه برخورد 

اهمیت بیشتری دهید. توجه داشته باشید برای این  هایتانصحبتصورت گرفته استفاده کنید. به مدیریت کارها و  هایپیشرفتمسائل روز و 

 .جام دهیددسته باید کارهای جانبی بیشتری ان

 فردگراو  هنردوست - 4تیپ 

  پرست، کنجکاو، اصیل، پربار و با محتوا، نوع گرا، مهربان، متشخصآداب، میهنخالق و آراسته، مبادی :نقاط قوت

 حوصله، اغراق کردنخودشیفته، ماتم گرا و غم دوست، نمایشگر و خودنما، دوری گزینی و فرار، بی :نقاط ضعف

مربوط  هایصحبتنکنید و به  پرگویینظم و آراستگی داشته باشید. از ظاهرشان تعریف کنید،  حتماًوردهای حضوری در برخ نحوه برخورد:

 .امکان از مزایای کار خود در جهت پیشرفت کشور ذکر کنید صورت درباید کوتاه باشد.  هایتانصحبتبه کار بسنده کنید. جلسات کاری یا 

 

 گرمشاهدهفکور و  - 5تیپ 

  ، دلسوز، پذیرا و خونسردگوبذله، آگاه، جوحقیقتگر، وتحلیلتجزیهو معقول،  بافکر، گرافلسفه قوت:نقاط 

  کارگرا، مرموز، طمعازحد متفکر و دانشمنزوی و کم عاطفه، ناتوان در برقراری ارتباط، بیشنقاط ضعف: 
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برد. با توجه به عدم  ها به کارکرده و کمی چاشنی طنز در صحبتبایست متفکرانه صحبت در هنگام صحبت با این دسته می :نحوه برخورد

ای صحبت کنید که او بداند فقط جهت کمک به رفع نیاز او با او ارتباط برقرار گونهبایست بهعالقه این گروه به برقراری هرگونه ارتباط می

 هایتان به او انرژی دهد.کنید با حرفکنید و سعی اید و قصد گرفتن وقتش را ندارید. سردی کالمش را تحملنموده

 گرامحتاط و شک - 6تیپ 

  اعتماد، معنوی، باثبات، بااحساس، پایدار، سنتی و بافرهنگ، محتاط، مدعی حق، باتدبیرقابلنقاط قوت: 

  اراده و ترسو، مستبدبین، بیگیر و نکتهکاری شدید، متعصب، سختباف و شکاک، مالحظهمنفی :نقاط ضعف

کنند. ای شمارا سخت قبول میایستند اما حرفهبرقراری ارتباط با این گروه کمی مشکل است. اگر حرفی بزنند پای حرفشان می :برخوردنحوه 

گیرند داشته باشید و صبرتان باید زیاد باشد. سعی کنید محکم و با تمامی ایراداتی را که از شما یا کارتان میشما باید توانایی پاسخگویی به

 .هایتان از کلمات سنگین و پرمعنی استفاده کنید تا بتوانید اعتمادشان را جلب کنیدنفس پیرامون کارتان صحبت کنید و در صحبتاعتمادبه

 گرالذتو  گذرانخوش - 7تیپ 

 البداههبین، پرانرژی و شلوغ، هوشیار، فیمشرب، خوشبرونگرا و اجتماعی، شاد، خوشنقاط قوت: 

 کار، خود انگیزی بدون تفکرگذران، کند و آهسته، پرحرف، فراموشزگار، غیرمسئول و خوشناسا :نقاط ضعف

توانید رفاه بیشتری برای ایشان است ایشان را مطمئن سازید که می برخالف دسته قبلی ارتباط با این دسته راحت است. کافی  :نحوه برخورد

وخی کنید و بخندید. مراقب باشید نخواهید این افراد را فریب دهید یا بزرگنمایی کنید هایتان شاد و پرانرژی باشید، شصحبت ایجاد کنید. در

هایشان خیلی حساب باز نکنید، چون ممکن است فراموش کنند یا زیر ضمناً روی حرف .کندازحدشان دستتان را رو میزیرا هوشیاری بیش

 .حرفشان بزنند

 گرکنترلرئیس و  - 8تیپ 

 خودبهاراده، منصف، محترم و بانفوذ، متکی اردان، شجاع و باشهامت، پرانرژی و پرکار، باقدرت، بارهبر و ک نقاط قوت:

 تربین، کم عاطفه، تهدیدآمیز، مقابلهگیر و مستبد، پرتالطم و افراطی، خودبزرگکننده، سختکنترل :نقاط ضعف

لذا اگر  ؛کنندحبت کنید، این گروه به مدیران اعتماد بیشتری میحال محکم صبایست صمیمی و درعینبا این گروه نیز مینحوه برخورد: 

ای بگذارید و نکات مثبت کارتان را مرتباً احترام ویژه دهد از جایگاه یک مدیر با ایشان ارتباط برقرار کنید. به ایشاناختیاراتتان اجازه می

 .ی این کار الزم است نیاز این گروه را با دقت بیشتری شناسایی کنیدهایشان را به حداقل برسانید. برایادآوری کنید تا بتوانید سختگیری

 گراو میانه طلبصلح - 9تیپ 

 بین کننده، خونسرد، واقعتوقع، دلگرمریا، کمجو، سازگار، بیمتواضع و متین، صبور، صلح نقاط قوت:

 ازحد سازگاری و لجوج، بیشحوصله، خود رأو بیهوا کار، سربهتفاوت، تنبل، غیر متعهد، فراموشرو، بیدنباله :نقاط ضعف

کنند. اما رسیدن به نتیجه با این ها قبول میکنید و آندر برقراری ارتباط اولیه با این گروه مشکلی وجود ندارد. شما صحبت مینحوه برخورد: 

کنند. در برخورد با این گروه حتماً سعی موش میشده قائل نیستند و توافقات را فراهای انجامها اهمیتی برای صحبتگروه مشکل هست. آن

 .اند داشته باشیدهایی که زدهها را کتبی انجام دهید تا بعداً مدرکی برای حرفکنید توافقات و صحبت

 

 تعریف زبان بدن

آید. بخش مهمی از نار میدهند او چگونه با احساسات ککشند بلکه اغلب نشان میتنها احساسات فرد را به تصویر میعالئم غیرکالمی، نه

ها را به ها و احساسات آنتوانند نگرشهای افراد میهای چهره و ژستها شامل ارتباطات غیرکالمی است. مثالً اطوارها، حالتتعامل انسان

 باشند.کالمی های توانند حتی مؤثرتر از پیامدیگران انتقال دهند و این حرکات و موارد زیادی می
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های چهره، اشارات با مبادله اطالعات و معنی از طریق حالت -ای متعدد ارتباط غیرکالمیهتوان گفت: کنش متقابل شامل شکلمینوعی به

گونه اشارات برای ازاین کننده است، زیرا مشخصاًنامیده شده، که گمراه« بدن زبان»شود. از ارتباط غیرکالمی گاهی استفاده می -حرکات بدن

 «کنیم..شود استفاده میصورت کالم گفته مییا بسط آنچه بهحذف، تقویت 

گوید. وقتی افراد وپا در هنگام مکالمه چیزهایی درباره جایگاه متفاوت افراد به ما میتحقیقات نشان داده است که محل قرار گرفتن دست

تر است. اما تر و راحتها و پاهای آنان آرامبرخوردارند، دستترند یا از قدرت کمتری ها پایینکنند که ازنظر جایگاه از آنباکسانی صحبت می

سوی شخص تر بدن که کمی متمایل بهکه وضعیت راحتتر است. درحالیها خشککنند ژست آنوقتی با افرادی از جایگاه باالتر صحبت می

 دهنده عالقه و دوستی است.دیگر باشد، نشان

غمگینی، شگفتی، ترس، خشم و بیزاری حالتی همگانی و جهانی چهره است شامل خوشحالی،  یهاحالت از دیگر وجوه ارتباط غیرکالمی

 بیان احساس از طریق چهره است. غیرکالمی. یک جنبه مهم ارتباط شوندداشته و در همه جای جهان یکسان تعبیر و تفسیر می

شود، چیزی گفته نمی که عمالًان و نیز انتقال معانی هنگامیطور دائم برای تکمیل سخنهای چهره، حرکات و حاالت بدنی بهدرواقع حالت

و لبخند یا ابراز تعجبی که بیشتر طول  شوندمیپس از چهار یا پنج ثانیه ناپدید  حقیقی چهره معموالً  هایحالت گیردمی مورداستفاده قرار

 نشان داد. خوبیبه تواندکشد، میمی

 چطور کمک بگیریم؟ هااز چشم -

ها به سمت باال و که از شما پرسیده شود آخرین فردی که امروز صبح مالقات کردید چه کسی بود؟ شما بـا حـرکت دادن چشمهنگامی

 توانید آن را بهتر به خاطر بیاورید.چپ می

ب و یافتن دوزد؛ احتمااًل در فکر فریهای شما به باال و سـمـت راست چشم میکه مشاهده کردید شخصی در پاسخ به پرسشهنگامی

 پاسخی ساختگی است.

های دروغ و راست حرفکردن به چشمان او به توانید با نگاهراحتی میکنید، بهاگر کارفرما هستید و مطلبی را از کارمندتان پیگیری می

 او پی ببرید.

 و فریب درونی او را دریابید.های احساس، عاطفه، دروغ توانید نشانهاگر قصد ازدواج دارید با یک نگاه به چشمان طرف مقابل می

 ندیگویچه م هاچشم

که بدانیم چطور یا چرا های غیرکالمی به دیگران است. کم یا زیاد همه ما بدون اینمچشمان مایکی از اعضای پرمعنی در رساندن پیا

بینیم، ویژه آگاهی باالی ما ازآنچه در چشم دیگران میها و بهیک توان ذاتی است. چشمرسد ایننظر می خوانیم و بهچشم دیگران را می

متری ما قرار دارد؛ این توانایی  30 – 40ای دور از ما و در باورنکردنی است، حتی اگر باکسی تماس چشمی داشته باشیم که در فاصله

کند و حتی نگاهی بدون معنی یا نگاهی پرمعنی دارد و حتی چشمی که که به ما نگاه نمی هم در ما وجود دارد که بتوانیم چشمان کسی

 .تر اشک ریخته را بخوانیمکمی قبل

 کنندنگاه می  هایی که به راست یا چپچشم -

یادآوردن و یافتن و خلق چیزی است تمایل به نگاه به راست دارند و زمانی که در حال به  سازیها زمانی که مغز در حال تصویرچشم

کنند. این مربوط به نیمکره راست و چپ مغز است، بخشی که به احساسات و خالقیت)راست( و منطق و واقعیت است به چپ نگاه می

 شود.حافظه)چپ( مربوط می

عنای دروغ گفتن تواند به معنای دروغ گفتن باشد. البته نگاه به راست موقع توضیح حقیقت لزوماً به متحت شرایط خاص خالقیت می

 کند.اساس حدس و گمان صحبت می داند و برتواند به این معنا باشد که فرد پاسخ را نمینیست و می
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 انواع نگاه

طوری که بتوانیم تواند کمک کند این بار معنای نگاه دیگران را بهتر بفهمیم، ها میها و البته معنای متفاوت آنبررسی انواع متفاوت نگاه

 العمل نشان دهیم:موقع عکسهای مختلف بهارتباطدر 

نشانه خلق کردن، ساختن، حدس زدن و گاهی دروغ گفتن است. خلق کردن در اینجا به معنای ساختن چیزی و بیان  نگاه به راست:

ها هم باشد که کامالً ی بچهتواند خواندن داستان براهای دیگر میبافی باشد اما در تفصیلتواند دروغآن است؛ بسته به مفهوم این می

 طبیعی است.

 دهد مانند نگاه کردن به آسمان برای کمک.نشانه ناامیدی است. نگاه با چشمان منقبض پیام ناامیدی می شده:های تنگچشم

هشداری تواند عالمت نشانه تصور بصری، ساختن، دروغ گفتن و استفاده از قوه مخیله است. این حرکت می نگاه به راست و باال:

 اید حقیقت را بگویدخصوص زمانی که از فردی خواستهبرای ساختن دروغ با قوه تخیل باشد به

شامل این  تواندمی کهبه معنای بازیابی صداست  : نشانه تجسم اصوات جدید و بازیابی صداست. این حرکتنگاه به راست و پهلو

 دیگری این جمله را گفته. کسچه  کهاین است  یادآوردنفرد در حال به  کهمورد باشد 

خاطرات بصری، تصویر ذهنی یادآوری شده و بازیابی حقیقت است. این مربوط به دسترسی به  نشانه دستیابی به نگاه به چپ و باال:

 از به یادآوری حقیقت در فرد است. حاکی کهبخش در صورت است نشانه اطمینان یکاینحافظه است و ربطی به تصویرسازی ندارد. 

صدا و نگاه  دهندهنشان. نگاه به پهلو نشانه دستیابی به خاطرات صوتی، افتراق تن صدا و یادآوری صداهاست گاه به چپ و به پهلو:ن

 شده باشد.یادآوری آنچه توسط شخص گفته تواندمییادآوری است و  دهندهنشانبه چپ 

نشانه راستی و صداقت است. ارتباط چشمی مستقیم اغلب نشانه صداقت است  :(هنگام صحبت کردن)نگاه مستقیم به چشم 

 .فرستندمیو پیام جعلی  دانندمیباتجربه این را  گویانهرچند دروغ

نشانه دسترسی به احساسات، عواطف، احساس سردی و گرمی، درد، فشار، حرکت و جاذبه است. این حالت  نگاه به راست و پایین:

 کند.تواند نشانه این باشد که شخص از خود درباره احساساتش سؤال میکند که میپیامی تولید می

که دهنده ناباوری باشد مثل اینتواند نشانها میچشم یا چشمنشانه ناراحتی و خستگی است. مالیدن یک ها:مالیدن چشم یا چشم

 دهد.مراه باشد بیشتر خستگی را نشان میفرد بخواهد بینایی خود را امتحان کند. اگر پیام با یک نگاه طوالنی ه

طور شود؛ هماننشانه تحسین و تمایل است. مردمک چشم معموالً در تاریکی و روشنایی باز و بسته می شده:چشم گشاد و بزرگ

 تواند این کار را بکند.تواند باعث گشادشدن مردمک چشم شود، هیجان و جذابیت هم میکه تاریکی می

شده است. بیشتر بار در دقیقه تخمین زده 20تا  6نشانه هیجان و فشار است. میزان چشمک زدن طبیعی انسان بین  پلک زدن مداوم:

 دروغ گفتن ندارد.بار در دقیقه هم برسد و این ربطی به 100تواند به از این مقدار نشانه هیجان یا فشار است. میزان پلک زدن می

ی گستاخی است. خصوصاً ژاپن، کره و تایلند( تماس چشمی قوی و مدام در حین مکالمه نشانهنکته: در بسیاری از کشورهای آسیایی )

 دهند که نگاه خود را برگردانند و از تماس چشمی مستقیم پرهیز کنند.در حقیقت در فرهنگ این کشورها به کودکان از بچگی یاد می
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 عنوان یکی از ارتباطات غیرکالمیها بهدست

غیرکالمی که کمترین توجه را به خود معطوف داشته اما از بیشترین قدرت برخوردار است، توسط کف دست انسان ارائه  یکی از اشارات

کند و قدرت صدور فرمان اش فراهم میکنندهای از اقتدار برای استفادهگیرد توشهشود؛ و زمانی که به نحو صحیح مورداستفاده قرار میمی

 .دهدسکوت به دیگران را می

 در حرکات کف دست، سه حالت اصلی وجود دارد: -

ای را بلند کند و به نقطه دیگری در همان اتاق حمل کنید که جعبهفرض کنیم که از شخصی درخواست می کف دست رو به باال: -1

های کف دستکنید و فقط حالت گذاریم که شما از یک نوع آهنگ صدا، کلمات و حالت چهره استفاده میکند. فرض را بر این می

شود که یادآور التماِس پذیر استفاده میعنوان یک حرکت غیر تهدیدآمیز و سلطهدهید. حالت کف دست رو به باال بهخود را تغییر می

 گِدای خیابانی است

او  کند. شخصی که ازکف دست رو به پایین: زمانی که کف دست برگشته و به سمت پایین است، بالفاصله اقتدار را تداعی می -2

 کند که برداشتن جعبه یک فرمان است.چنین درخواستی شده، احساس می

شده و انگشت اشاره تبدیل به یک چوب نمادین گشته که از آن صورت مشت بستهبسته با یک انگشت: کف دست بهکف دست  -3

ترین اشاراتی است که یک کنندهتکشاند. استفاده از انگشت اشاره یکی از ناراحطریق سخنگو مجازاً مخاطب خود را به تسلیم می

 تواند در حین صحبت کردن به کار ببردشخص می

 در افراد برخی حاالت

. مشاهدات ما از این حرکت نکته بخاراندخاراند یا حتی شاید کنار گردن را نوشتن، زیر نرمه گوش را می در مورد انگشت اشاره دستِ

 جالبی را نشان داده است:

مرتبه است. این حرکت نشانه تردید و عدم  5ها کمتر یا بیشتر از ندرت تعداد خارشپردازد. بهخارش می مرتبه به 5شخص حدود  •

که کالم با این حرکت در تضاد هنگامی« مطمئن نیستم که موافق باشم.»گوید: اطمینان است و نمایانگر شخصی است که می

توانم احساسات شمارا درک من می»گوید، ص چیزی مانند این را میکه شخمثال وقتیعنوانکند، بهتوجه میاست، بسیار جلب

 «کنم.

نامیده « وبال گردن»آن را  آمیز حرکت کشیدن یقه پیراهن، مالیدن پشت گردن با کف دست است، چیزی که کالرومدل اغراق  •

کند در چشم طرف و سعی می اندازدمیکند، معموالً سرش را پایین است. شخصی که از این حرکت هنگام دروغ گفتن استفاده می

اول  یوهلهگیرد که در چنین موردی در مقابل نگاه نکند. این عالمت همچنین به معنی ناراحتی یا عصبانیت مورداستفاده قرار می

 کند.و سپس شروع به مالیدن گردن می زندمیبه پس گردن 

« نمایان باشد، مردم گفته مرا باور خواهند کرد؟ گوییدروغهنگام  به هایماگر کف دست»این سؤال شاید به ذهن خواننده برسد که  •

به  ریاکارهای نمایان همراه کنید، شاید برای شنوندگان خود پاسخ به این سؤال آری و خیر است. اگر یک دروغ آشکار با کف دست

 گوییدروغندارند و حرکات منفی که هنگام نظر برسید، زیرا خیلی دیگر از حرکاتی که باید به هنگام صداقت نمایان باشند، وجود 

 های باز متناقض است.،شوند، با کف دستاستفاده می

غیرکالمی تکمیل کنند. هرچه  عالئمخود را هنرمندانه با  هایدروغ توانندمیکسانی هستند که  ایحرفه گوهایدروغو  بردارهاکاله •

 توانمیشود. البته باشد، حرفه او بهتر انجام می ترماهرانه گوییدروغت به هنگام از رفتار غیرکالمی حاکی از صداق بردارکالهاستفاده 

که حرکات  هرقدرجلوه دهید؛ از طرفی،  ترمحقرا تمرین نمایید و خود را  هادستهنگام برقراری ارتباط با دیگران، باز کردن کف 

 شود.کمتر می دروغ گویی نیزهای باز تبدیل به یک عادت شود، تمایل بهکف دست
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ها اشتباهی زا است. در بسیاری از مواقع زمانی که انسانها از قرار داشتن فرد در وضعیت استرسترین نشانهیکی از مهم هاگزیدن لب •

ن ها، فروبردطور ناخودآگاه با گزیدن لبکند، بهگزند. در این مواقع انسان سعی میها خود را میاختیار لبشوند بیرا مرتکب می

 ها خود را از زیر بار روانی خارج کند.ها به داخل دهان و تماس زبان با آنآن

 ترسد!ها = یا اشتباه کرده یا میگزیدن لب •

 شویدنکاتی که از نوع نشستن افراد روی صندلی متوجه می •

دهد که بر اوضاع مسلط دهد. فرد با انجام این کار نشان میراحت بودن فرد و داشتن ثبات فکری را نشان می پا روی پا انداختن:

کند. این طرز نشستن و پا روی پا انداختن معموالً توسط گونه استرس و ناراحتی ندارد و به موضوع پرونده یا نامه فکر میاست و هیچ

شود و برای خواندن ر جلسات مصاحبه بیشتر از طرف مدیری که مسئولیت استخدام را دارد دیده میشود. این کار دمدیران ارشد انجام می

شود و گاه برای سؤال پرسیدن به سمت ها به سمت برگه متمرکز میشود. چشمشونده و یا خواند قرارداد انجام می رزومه فرد استخدام

 مرسوم است. آقانریکای شمالی رایج است. این حالت در دهد. در ایران و کشورهای آمطرف مقابل تغییر جهت می

در ایران این نشانه تفکر است. جایی که شنونده قصد دارد با تغییر موضوع  داشتن یکی از پاها با دست:پا روی پا انداختن و نگه

 پایکبا گرفتن  فی در فرد است. آقایانشود. نوعی نشانه تدافعی و رفتار غالباً منخود به حالت آماده سخن گفتن و پاسخگویی متقابل می

ها هم به سمت گوینده دهند. چشماین کار را انجام می دارندفاصلهخود از هم  هایشانهنصف عرض  اندازهبهدست  هردو کهطوریبه

عموالً به سمت پایی شود. سر مطرف مقابل می هایصحبتدهد و منتظر اتمام شود و حاالت سخنگو را مورد آنالیز قرار میمتمرکز می

 شود. این حالت در آقایان مرسوم است.که روی زمین است خم می

ی حالت فرد برای ایراد گرفتن و نظر منفی دادن است. اگر فرد مقابل سر را به سمتی دهندهاین وضعیت نشان کمر ایستادن:بهدست

دهد نظر یا پیشنهادش مقابل است. شخص با این حالت نشان میطرف کج کند و ساکت بماند نشانه آماده شدن برای حمله کالمی به

 برخورد کند. العملینشینی نیست و آماده است با هر عکسدرست است و حاضر به عقب

که طرف مقابل کار به نادرست و خالف میل شخص انجام داده است آید هنگامیاین حالت معموالً در بین همکاران یا زوجین پیش می

ها معموالً باکمی کج شدن بدن این حاالت را دهد. خانمطرف مقابل نشان میین حرکت عصبانیت و ناراحتی خود را بهو شخص با ا

 ها و آقایان مشترک است.کشند این حرکت در خانمکالمی فرد مقابل را به چالش میدهند و همراه با کالم یا تکیهنشان می

 

دهنده عدم افتد و نشانروند اتفاق میلت معموالً برای افرادی به مصاحبه شغلی میاین حا کردن پاها و جمع شدن به جلو:جمع

گذارد و با جمع شدن به جلو به طرف مقابل احترام میدهد که بهصمیمیت و آشنایی با طرف مقابل است و فرد با این حالت نشان می

حالت بسته به شخص دارد و امکان دارد با ادامه جلسه از این زمان این مدت فهماند که حرف شما برای من مهم است.سمت مقابل می

 ها مشترک است.حالت خارج و به حالت نشستن معمولی روی صندلی تغییر حالت بدهد. این حرکت در خانم

 

معموالً این حالت همراه با گذاشتن کف هر دودست بر روی دسته صندلی همراه است و فرد نگاه خود را به سمت فرد  پاها: کردنقفل

 دهد که بر اوضاع مسلط است و شنوده خوبی برای فرد سخنگو محسوبکند فرد با این حالت نشان میکننده متمرکز میمذاکره

سخنان فرد سر را تکان دهد و یا با گفتن بله بر صحت سخنانش طرف  تائیدای شود. سر هم ممکن است کمی متمایل باشد و برمی

 مقابل اشاره کند.

 هاشود. اگر در این حالت بدن به سمت جلو خم شود و دستاین حالت معموالً در مدیران که تسلط کافی بر جلسه دارند نشان داده می

خواهد جلسه را ترک کند و در حالت بعد پاها از قفل شدن ن آماده است و میبر روی دسته صندلی باشد یعنی فرد برای رفتن و بلند شد

 کند.زمان این حالت چند دقیقه است و فرد برای صحبت کردن دست خود را از دسته صندلی بلند میشوند. مدتخارج می
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 هاصحبت بندیجمعبرای  دنش این حالت نشان خستگی اندک فرد و آماده کج شدن به یک سمت و تکیه دادن به روی زانوها:

زودتر جلسه را ترک نماید. حالت  خواهدمیو  دهدمیو اتمام جلسه مذاکره را دارد فرد در این حالت تمرکز خود را به سخنان پایانی 

ت این حالت کوتاه بوده و بعد از طی شدن چند دقیقه شخص تغییر حال زمانمدت. دهدمیصورت هم خستگی و عدم تمرکز را نشان 

 .دهدمیو اگر بخواهد صحبت کند حالت خود را به حالت نشسته صاف تغییر  دهدمی

تفاوتی برد که نشان دادن حالت بیهای خود را زیر چانه میدر این حالت شخص پاهای خود را قفل و یکی از دست دست زیر چانه:

ازحد گیرد معموالً برای افرادی که بیشلی فاصله میشود و کمر فرد با پشت صندیا عدم تمرکز در فرد است. بدن هم کمی خم می

گیرد. دست دیگر معموالً برای حفظ تعادل روی دسته صندلی قرار کننده یا تکراری باشد صورت میها خستهمطالب جلسه برای آن

توجه زیادی به کند و شود و افکار خود را پیگیری میگیرد.شخص ساکت و خیره به سمت مقابل یا صورت شخص سخنگو میمی

های فرد مقابل ندارد. در این حالت فرد منتظر نکته جالب و یا شنیدن جواب سؤال است که منجر به تغییر حالت فرد خواهد صحبت

 ها و آقایان مشترک است.یابد. این حالت در خانمهای فرد مقابل ادامه میزمان این حالت نسبتاً زیاد و تا پایان صحبتشد.مدت

نشان دادن این حالت نشانی از منتظر بودن برای شنیدن یک پیشنهاد از سمت مقابل است و شخص تمرکز  مثلث کردن: ها رادست

نظر کند امید دارد که طرف مقابل جوابی درست و متقابل دهد و آماده است در مورد موضوع بحث و تبادلدید و فکر خود را به مقابل می

دهد. فرد امکان دارد با پایان دهد و تمام کلمات را در ذهن خود موردبررسی قرار میروی کلمات میبا میل او بدهد لذا تمرکز خود را 

ها به همین شکل جواب فرد مقابل را بدهد یا نظر خود را اعالم سخنان طرف مقابل با حفظ همین حالت و یا باال و پایین کردن دست

های خود است. این حالت معموالً کز فرد روی موضوع و اثبات درست بودن حرفدهنده تمرها به این روش نشانکند. تکان دادن دست

 زمان این حرکت تا پایان سخنان فرد مقابل است.شود. مدتسال دیده می 45-30در آقایان با سن و سال 

 آشنایی با زبان بدن

صحت « زبان بدن»این مسئله مخصوصاً در مورد « ت.صدای عمل بلندتر از کلمات اس»اید که تعریف زبان بدن: حتماً این جمله را شنیده

توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می« زبان بدن»دارد. 

 نمود.

شرم را تشخیص دهید. شما با دقت در حرکات  نفس وکند مسائلی مثل جذابیت، حقیقت، اعتمادبهبه شما کمک می« زبان بدن»آشنایی با 

کنیم. برای آشنایی بیشتر استفاده می« زبان بدن»یابید. درواقع تمام ما آگاهانه یا ناآگاهانه از توانید به حقایق زیادی دستطرف مقابل می

 با این زبان به موارد زیر توجه کنید:

گویی دارد و در کاری یا دروغیا تغییر ناگهانی مسیر نگاه حکایت از پنهان اجتناب از نگاه کردن به چشمان دیگران و تماس چشمی:  -1

 نفس باشد.تواند نشانه شرم یا عدم اعتمادبهضمن می

کند که مردم در کنار شما نفس، دوستی و رفتار مثبت باشد و این حس را منتقل میتواند نشانه اعتمادبهلبخند زدن می لبخند زدن: -2

 مفهوم ذکرشده است. بودن را دوست دارند. از سوی دیگر مفهوم لبخند تصنعی و یا توأم با دستپاچگی کامالً ضد

سرعت تمرکز خود را از دست مثال اگر کسی بهعنوانبه کند.را مشخص می غالباً میزان توجه یک فرد نوع شخصیت او توجهی:کم -3

 اعتنا هست.حوصله و احتماالً بیشوید که بیهای شما توجه نکند متوجه میبدهد و به حرف

ای نشان دهند. دهند تا موافقت یا مخالفت خود را نسبت به مسئلهمردم برخی از اوقات ناآگاهانه سرخود را تکان می تکان دادن سر: -4

 توانید با باال و پایین بردن سر موافقت خود را اعالم کنید و یا هنگام مخالفت، سرخود را به چپ و راست تکان دهید.شما می
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تواند حامل پیام روشنی طور صحیحی انجام شود میکه به: لمس کردن طرف مقابل در طول صحبت کردن درصورتیلمس کردن -5

 تواند نشانه عالقه، آرام کردن و یا اطمینان دادن به او تلقی شود.ن کار میمثال ایعنوانباشد. به

که پاها را بر روی یکدیگر سینه باشید درحالیبهتواند حالت تدافعی یا پایان مکالمه باشد.اگر دستسینه بودن میبهسینه بودن: دستبهدست -6

 شود.اید سدی میان شما و دیگران ایجاد میقرار داده

دهد و چندان دوستانه نیست. این حرکت آمادگی برای واکنش و حتی پرخاشگری را نشان می ها بر روی کمر:دادن دست رقرا -7

 کنند.غالباً نوجوانان برای نشان دادن مخالفت خود از این حرکت استفاده می

االیی برخوردارند محکم است، برعکس افراد نفس بدست دادن معانی زیادی دارد. غالباً دست دادن افرادی که از اعتمادبه دست دادن: -8

های شما قصد کنند. در ضمن مراقب کسانی باشید که با محکم فشردن دستدستپاچه و خجالتی و کسانی که احساس ناامنی می

 ترساندنتان رادارند!

آرامی ضربه ازند و با یکی از پاها بهاندهم میهم و جدا از هم: مردم معموالً هنگام نشستن پاهای خود را بر روینشستن با پاهای روی -9

 کند.زنند. این کار نشانه مالل یا ناشکیبایی است. در عوض نشستن با پاهای جدا از هم، آرامش را تداعی میمی

گویی است. نیشگون گرفتن نوک بینی که غالباً با چشمان : لمس کردن یا مالیدن یعنی غالباً نشان تردید یا دروغلمس کردن بینی -10

 شود.شود پاسخ منفی به درخواست طرف مقابل تلقی میته انجام میبس

شود که ما انتظار یک اتفاق خوشایند همگی ما با این حرکت آشنا هستیم. این حرکت غالباً زمانی انجام می ها:به هم مالیدن دست -11

 کشیم.را می

گویید: مثال وقتی شما میعنوانگناهی است. بهها نشان صداقت، روراستی یا بینشان دادن کف دست ها:نشان دادن کف دست -12

 دهید.این حرکت را نشان می« اممن هیچ گناهی مرتکب نشده»و یا « اممن این کار را نکرده»

اید! این حرکت نشانه ناشکیبایی دهد که شما خسته شدهطرف مقابل میضربه زدن با انگشتان، این پیام را به ضربه زدن با انگشتان:  -13

 فهماند که باید کاری انجام دهد!طرف مقابل میبه است و

نفس پایین است. افراد عصبی این کار را کشیدن یا بازی کردن با موها نشانه احساس عدم امنیت یا اعتمادبه بازی کردن با موها:  -14

 دهند. اگر به اولین مصاحبه یک شخصیت ورزشی دقت کنید متوجه این مطلب خواهید شد!زیاد انجام می

نیز  هاسگ. استمندای عالقهفهمید که به مسئلهکند شما میطرف خم میوقتی فرد سرش را به یک طرف:خم کردن سر به یک -15

 دهد.کنند. البته انسان این حرکت را با شدت کمتری انجام میآن خم می طرفبهرا  سرخودشوند می مندعالقهوقتی به موضوعی 

 دیگرعبارتبههستید  مندای عالقهشود که به مسئلهشوید چه نشسته و چه ایستاده معلوم میخم می وقتی به جلو تکیه دادن به جلو:  -16

 شود. برعکس دور شدن از گوینده نشانه عدم عالقه به موضوع بحث است.سوی گوینده خم میبه مندعالقهیک شنونده 

یا مسابقات  یت است مردم غالباً هنگام تماشای یک فیلم مهیجها نشانه دستپاچگی یا عدم احساس امنجویدن ناخن ها:جویدن ناخن  -17

 .آوراضطرابو  دیگر در لحظات پرتنشعبارتجوند، بهمیرا  هاناخنورزشی 

مثال اگر شما مردی را ببینید که در انتظار عنوان. بهزنندمیآرام بمانند و مدام قدم  یکجادر  توانندمعموالً افراد عصبی نمی قدم زدن: -18

 !کنیدنمیلد اولین فرزندش است از قدم زدن او تعجب تو

 گروه و گروه کاری تفاوت جماعت،

گویند، بنابراین اگر تعدادی از افراد در محیطی گیرند را یک جماعت میافرادی که به هر دلیلی در کنار هم قرار می تعریف جماعت:

 دهند.می ند تشکیل یک جماعتچه سازمانی و چه غیرسازمانی به هر علتی در کنار هم قرار گیر

 باشند.شود که حداقل یک وجه مشترک باهم میبه تعدادی از افراد گفته می تعریف گروه:
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نمایند یک گروه را تشکیل افرادی که در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک باهم همکاری می گروه کاری:تعریف 

 گردد.رسیدن به اهداف سازمان تشکیل می در دل سازمان و برای گروه معموالً دهند.می

 همنوایی در گروه -
ها خشنود نیستند و سعی در کاری در گروه هست. افرادی که از دگرگونیگری و یا محافظهنوا بودن به معنی سازشایی یا همهمنو 

 می گوئیم. نواهمحفظ وضع موجود دارند را اصطالحاً افراد 

 ورزی در گروهتئدو صورت جر -

 ورزی در گروه به دو صورت ممکن است باشد:ئتجردر این مورد دو رویکرد وجود دارد به این معنی که 

  طور که در باال مطرح شد ممکن است افراد با حضور در یک گروه، همان: نوا شدن با گروه ورزی و اصطالحاً همئتجرکاهش

ر اکثریت باشند و برای اینکه دور از تالطم و خطرات احتمالی و فراز و نوعی به دنبال توافق با نظکارانه رفتار کرده و بهمحافظه

 های جلسه باشند این رفتار محتاطانه را داشته باشند.نشیب

  ها به دهد، به این معنی که گرایش آنحالت دوم رخ میدر جلسات برای افراد  در در گروه:)خطر جویی( ورزی ئتجرافزایش

سادگی اظهارنظر ها شرکت نموده و بهنماید. این افراد در بحثنوعی جسارت و شهامت پیدا میشده و بهها بیشتر اظهارنظر در بحث

 نمایند.می

 در گروهورزی ئتجردالیل افزایش  -

 نوعی مسئول نتایج جلسه، کلیه حضار صورت انفرادی دخیل نخواهند بود و بهاز آنجائی که در گروه اکثر افراد در تصمیم نهایی به

 یابد.در گروه افزایش میورزی ئتجرباشند، بنابراین می

 گیرند.ه قرار میتوجه اعضای گرو دهند بیشتر موردمعموالً افرادی که پیشنهادهای خطر جویانه تری در گروه می 

 نماید و افراد احساس راحتی بیشتری های گروهی پس از مدتی موجبات آشنایی بیشتر اعضاء را فراهم میاز آنجائی که بحث

 شود.ها بیشتر میآنورزی ئتجرنوعی های آشنا بیشتر اظهارنظر نموده و بهگروهیکنند. لذا افراد به اتکای وجود هممی

 شود.ا گرایش به خطر و مخاطره پذیری ارزش محسوب میهدر برخی از فرهنگ 

 گروه فکری -

شود که افراد در گروه بیم از مواخذه افراد باالتر و یا رئیس گروه و افراد مؤثر در آن جمع یک پدیده جمعی و گروهی هست و زمانی پدیدار می

کلیدی آشنا شده یا ازنظر ایشان آگاه شوند سپس در جهت نظرات آن افراد کنند که در ابتدا با نظر آن افراد رو سعی میرا داشته باشند. ازاین

 اظهارنظر نمایند.

 تعارض و اشاره به برخی از تعاریف آن

نیازهای اولیه و نیازهای معنوی، مذهبی و منظرهای اخالقی و از طرفی  تعارض و تضاد یک نزاع، مشاجره یا تقابل نیروهای موجود بین

 .دهدو تصورات بین دو نفر یا بیشتر را توضیح میناسازگاری طرز فکر 

 .کند تا مانع موفقیت فرد دیگر شودطور عمدی تالش میفرا گردی است که شخص در آن به

سبب ناکامی شخص ب دررسیدن به عالیق و ، ای بازدارندهگونهکوشد تا بهطور عمدی میتعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به
 اهدافش گردد.

 .است گذاشته ریتأث کندیم او تعقیب که چیزی آن روی طور منفیبه یگرید شخص که ابدییدرم فردی در آن که است فرایندی تعارض
 کنند عالیقشان متضاد یا ناسازگار است.اند و احساس میوابسته گریدرواقع تعارض، تعامالت ارتباطی افرادی است که به همد
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  تعارض دربارهسه دیدگاه  

 پردازان کالسیک مدیریتدیدگاه نظریه

هستند، لذا  آورانیدانند و چون زنظمی مترادف میسازی، تعدد، تخریب و بیهایی چون ویرانطرفداران این دیدگاه تعارض را با واژه

مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند. این نحوه نگرش به مسئله تعارض  جهیها دوری جست و درنتبایستی از آن

کنند، این گروه، افراد ناآرامی که در داخل سازمان اندک هستند، تضاد ایجاد می دهیبوده است به عق 1940تا نیمه دوم دهه  1900از سال 

یچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم بنابراین باید اخراج شوند. بر اساس این نظریه، ه

رود هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی ردستیاز کارکنان ز رونیدانند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. ازامی

 .ندینمایم خارج مخود از سیستکنند و خودبهو اگر چنین شود، آن را یک ضد ارزش تلقی می

 دیدگاه مکتب روابط انسانی

توان توان از ایجاد آن جلوگیری کرد، اما میو معتقد هستند که نمی دانندیناپذیر مطرفداران این نظریه، تضاد را در سازمان اجتناب

دانند. علل را ساختار فیزیکی سازمان می نیترآن را به حداقل رساند. این گروه علل مختلفی برای تضاد قائل هستند که یکی از مهم

ها است همچنین طرفداران مکتب مزبور عقیده در همه سازمان اجتنابرقابلیبر اساس این نظریه، تعارض یک پدیده طبیعی و غ

بخشد. می حذف یا از بین برد، حتی در موارد زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود توانیدارند که تعارض را نم

 .رواج داشت 1970تا نیمه دوم دهه  1940دهه  یهانظریه روابط انسانی از آخرین مهروموم

 انیگرادیدگاه تعامل

دانند. این گروه معتقدند، تضاد در حد متوسط خوب و مقداری دانند، بلکه آن را مفید هم میتنها مخرب نمیتضاد را نه انیگراتعامل

شوند که در حفظ سطحی ها وادار میضروری است. نقش اصلی این شیوه این است که مدیران سازماناز آن برای عملکرد مؤثر 

 .دارند که سازمان را زنده، با تحرک، خالق و منتقد به خود نگه داردمعینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدی نگه

  انواع تعارض
های تعارض، تعارض در سازمان به شش نوع در سه عنوان برحسب طرف امروز است یو سازمان فردی در زندگی ریناپذاجتناب امریتعارض 

 شود:ها مشاهده میدر سازمان

 یان فردی و درون فردیم 

 یگروهمیان گروهی و درون 

 یسازماندرونو  بین سازمانی 

 تعارض درون فردی

 یابد:از ناسازگاری میان اهداف یا انتظارات به سه صورت نمود می شدهادراکواقعی یا  فشارهایاین تعارض اغلب همراه با 

 آید که فردی بخواهد بین دو گزینه جذاب،مثبت و همسان یکی را انتخاب کند.این تعارض زمانی به وجود می تعقیب:-تعقیب .1

 .کند انتخاب را یکی منفی و نامطلوب گزینه دو میان بخواهد فردی که زمانی :اجتناب –اجتناب  .2

 باید برای انجام کاری تصمیم بگیرد که هم نتایج مثبت دارد و هم نتایج منفی که زمانی اجتناب:-تعقیب .3
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 فردیانواع تعارض درون-

 عدم تجانس شناختی: -

باعث انگیزه در  ایجادشدهفرد عدم تجانس یا ناسازگاری میان افکار و یا رفتارهای خود بیابد و میزان مناسب ناراحتی  که زمانی

برای از بین بردن این ناسازگاری رفتار و  فرد باشدشود اما گاهی اوقات که ناراحتی زیاد فرد برای کاهش این ناسازگاری می

 و یا به دنبال اطالعات بیشتر در مورد موضوع است. دهدمیافکارش را تغییر 

 عصبی: هایگرایش -

گیرند و آن را با تعارض درونی مواجه طور ناخودآگاه به کار مید اغلب بهشخصیتی هستند که افرا غیرمنطقی سازوکارهای

 .گرددمیشود که موجب تعارض فرد با سایرین منجر می رفتارهایی. این تعارض اغلب به سازدمی

 سختی محیط کار: -

دی گردد بیشتر موجب تعارض میان فر تواندمیکارکنان،مشتریان یا سایرین  نشدهحلشدید درون فردی  هایتعارض

 ریشه در تعارض درون فردی دارد. دهدمیتندی که در محیط کار رخ  هایواکنش

 تعارض میان فردی

تواند ازنظر ماهیت شود تعارض میان فردی وجود دارد این تعارض میدو یا چند نفر مخالف یکدیگر باشند گفته می کههنگامی

 باشد. برداشتهبنیادی،احساسی یا هر دو حالت در 

 شوند تعارض میان فردی است.عمده تعارض که مدیران با آن مواجه می هایشکلیکی از 

 درون فردی مبتنی بر نوعی تعارض در نقش یا ابهام در نقش است. هایتعارضتعارض میان فردی مانند بسیاری از 

 میان فردی هایتعارضانواع  -

 آید.و فشارهای ناسازگار ناشی از مجموعه نقش به وجود می هاپیامتعارض در نقش: دریافت پذیرنده نقش از  .1

 شود.ابهام در نقش: به عدم اطمینان یا عدم وجود یا عدم وضوح انتظارات جانبی از یک نقش گفته می .2

است که  فردیمنحصربه هایویژگیپایدار و  نسبتاًاز صفات مشخصه  ایمجموعهتعارض شخصیتی:شخصیت  .3

عنوان مخالفت میان فردی مبتنی بر عدم توافق به توانمی. تعارض شخصیتی را دهدمیهویت هر شخص را شکل 

 یا ناخشنودی شخصی افراد نسبت به یکدیگر تعریف کرد.

 گروهیدرونتعارض 

 وگروهی  یفراوردهکه بر  نامندمی گروهیدرونها با یکدیگر را تعارض میان برخی از اعضا گروه یا همه آن برخوردهای تعریف:

 .گذاردمیها اثر آن اثربخش

یا صاحب آن بازنشسته  گذاربنیانکند که خانوادگی بیشتر در معرض این تعارض قرار دارند بیشتر زمانی بروز می وکارهایکسب

ر می شود تا حد زیادی به احترامی که اعضا به یکدیگخانوادگی می وکارکسبشود یا فوت کند. آنچه موجب رونق یا سقوط هر 

هستند و توان مدیریت تعارض  دارعهدهدر خانواده  آنچهدیگر غیر  اینقشهپذیرش  چنینهمو  گرددمی کاربردر محیط  گذارند

کنند کنند که والدین در مذاکره با فرزندانشان استفاده میراهی را استفاده می وکارهاکسبها بستگی دارد. مدیران این آن

گویند شما خوشبخت هستید کنند مثالً میمی تهدید راها را باید انجام دهند یا اینکه آن کاریچهگویند یها ممثال به آنعنوانبه

 .کارندبیشما  هایمهرومومو هم سن و  راداریدکه این شغل 
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 تعارض میان گروهی

 .نامندمیان گروهی کاری یا بخشی از سازمان با یکدیگر را تعارض می هایگروهیا  هاگروهبرخورد مخالفت  تعریف:

 شود:تعارض میان گروهی به چهار دسته تقسیم می -

تواند گویند. این تعارض میبرخورد میان کارکنان در سطوح مختلف سازمان را تعارض عمودی می تعارض عمودی: .1

 )تعارض شناختی( هاارزشبه دلیل ارتباطات ناقص،تعارض در هدف یا عدم توافق بر سر کمیت و کیفیت اطالعات و 

 بروز کند.

 هاینگرش. نامندمیسازمانی را تعارض افقی  مراتبسلسلهازنظر  سطحهم هایگروهتعارض افقی: برخورد میان  .2

 تواند موجب بروز تعارض افقی شود.کاری مختلف می هایگروهیا  واحدها سطح متفاوت کارکنان در

دارند. مدیران صفی  برخورد باهممراتب اختیارات  لسلهسرس:اغلب افراد صفی و ستادی بر استادتعارض صف  .3

کنند و افراد ستادی فرآیند هستند که تمام یا بخشی از محصوالت یا خدمات سازمان را تولید می مسئول طورمعمولبه

 یهاروش. افراد ستادی ممکن دارندعهدهاغلب نقش مشاور یا وظیفه کنترل را که نیازمند دانش فنی تخصصی است بر 

شود که مدیران انجام کار را تعیین کنند و بر منابع مورداستفاده مدیران صفی کنترل نسبی داشته باشند و این باعث می

است و مدیران ستادی  هایشانمسئولیتصفی احساس کنند که اختیاراتشان به دلیل دخالت مدیران ستادی کمتر از 

 ها نسبت به کارکنان کاهش دادند.یارات آنکردند و دامنه اخت اندازیدستها به اختیارات آن

 هایتعارض شدیدترینکند. جدی میان گروهی به دلیل تنوع نیروی کار بروز می هایتعارضتعارض مبتنی بر تنوع: .4

و مذهب  هافرهنگنژادی،جنسیت،پاره  مسائلآید مربوط به به وجود می هاسازمانمبتنی بر تنوع نیروی کار که در 

 است.این تعارض ممکن در تمام سطوح تعارض ایجاد شود.

 سه روش برای مدیریت تعارض میان گروهی -

به  کمدست آغازشدهها که جنگ قدرت میان آن هاییگروهتواند کاهش منافع طرفین باشد تا نخستین اقدام می .1

 میانجی رضایت دهند.

تواند صورت پذیرد. مثالً زمانی که دو گروه یا دو فرد ست که مینسبت به تعارض اقدام دیگری ا هاگروهتغییر نگرش  .2

که توافق را ممکن بدانند به  ایگونهبهدر صورت تغییر نگرش نسبت به تعارض  شدهشروعکه جنگ قدرت میانشان 

 راضی خواهند شد. مسئلهحل منطقی 

 آغازشدهکه جنگ قدرت میانشان  هاییگروهاست تا  هایشانهدفها به افزایش هزینه طرفین تعارض برای دستیابی آن .3

با کاهش منافع  هاگروهمیان  بردوباختیمعتقدند که نخست باید مبارزه  نظرانصاحببه میانجی رضایت دهند برخی از 

گرچه تعارض هست، ”طرفین،به پذیرش میانجی سوق داده شود،آنگاه نگرش آنان نسبت به تعارض به این نگرش که 

 مسئلهسعی گردد تعهد آنان افزایش یابد تا به حل منطقی  سرانجاماست تغییر داده شود و  پذیرامکانتوافق نیز 

 بپردازند.

 تعارض در سطح سازمان -

 تعارض در سطح سازمان رایج ومدیران برای مدیریت اثربخش آن دو دسته عوامل تعارض را باید بشناسند:

 گیرد.سازماندهی کار سرچشمه میعوامل ساختاری که از ماهیت سازمان و نحوه  .1

 گیرند.می تأثیرفردی  هایتفاوتعوامل انسانی که از  .2
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 تعارض میان سازمانی

عنوان رقابت بین طورمعمول،تعارض بین سازمانی بهتعارض میان سازمانی گویند.به دهدیتعارضی که میان دو یا چند سازمان رخ م

تر از آن است که فقط شود.ولی درواقع تعارض میان سازمانی بسیار گستردهکنند تلقی میکه در یک بازار فعالیت می ییهاسازمان

 توانندیشود،مدیران میانی نیز مبه رقابت بازار اختصاص یابد. این تعارض بیشتر در حوزه عمل مدیران عالی سازمان دیده می

 ها باشند.با سایر سازمان روابط گونهنینماینده سازمان خود در ا

 سازمانیدرون منشأ تعارضات -

. برای انتخاب شیوه بهتر برخورد با تعارض، نخست باید منشأ شودمیآیند، بلکه عواملی سبب بروز آن به وجود نمی خودخودبهها تعارض

 و تعیین کنیم )از دیدگاه استیفن رابینز( شناساییبروز تعارض را 

تعارض ، های شخصی استهای فردی یا اختالفهای فردی(: اولین منشأ تعارض، تفاوتتهای شخصی)تفاواختالف -

 ها، ادراک و احساسات افراد باشد.تواند ناشی از خصوصیات رفتاری، نیازها، ارزشمی

گیریم، تعارض ها را نادیده میکه ما نیازهای خود یا دیگر افراد و گروه یاند زمان: نیازها برای رفاه و سالمت ما الزمنیازها -

 یابد.افزایش می

 ها کامالً روشن نباشند.های مغایری برگزینند و یا ارزشیابند که افراد، ارزش: تعارضات شدید، زمانی افزایش میهاارزش -

 تواند به بروز تعارض منجر شود.د و همین تفاوت میکننصورت متفاوت تعبیر میها را به: افراد، واقعیتادراک -

 : چگونگی تعریف و به کار بستن قدرت تأثیر زیادی بر میزان و شدت تعارض و مدیریت تعارض دارد.قدرت -

 افتد.گیریم، تعارض اتفاق میکه ما احساسات و عواطف خود یا دیگران را نادیده می ی: زماناحساسات و عواطف -

هر فرد  شودیطلبی، تفاوت سطح دانش و تحصیالت، سابقه کار، تجربه و آموزش، نگرش و انتظارات که باعث م: جاهاند ازرتسایر علل عبا

های فردی موجب های ویژه، از دیگری متمایز گردد عدم درک این خصوصیات و تفاوتهمتا با مجموعه ارزشصورت یک شخصیت بیبه

اعتماد و عدم درک متقابل افراد و نهایت موجب کشمکش و ممکن است سبب عدم  کهیطوربه رددگیهای منفی مایجاد تعارض و نگرش

 شود.تعارض 

شود و زمانی به های ساختاری موجب عدم انسجام و یکپارچگی میان واحدهای سازمان میهای ساختاری: اختالفاختالف -

ها های عملکرد، تخصیص منابع، قوانین و مقررات و روشگیری، معیارآید که روی اهداف سازمانی، نحوه تصمیموجود می

 شوند.باعث بروز تعارض در سازمان می هانی، توافق وجود نداشته باشد. اهاهیو رو

ناشی از تفاوت  یگروههای بین فردی و درونهای درون فردی ناشی از ضعف ارتباط است ولی تعارضهای ارتباطی: تعارضاختالف -

[ که دلیل آن فزونی ارتباطات است، که ممکن است این 5سازمانی، شخصیت و نظام ارزشی یا عوامل مشابه است]در انتظارات نقش 

فهم نباشند، خوبی قابلها بههای ارتباطی وجود داشته باشد یا پیامای مؤثر و صمیمی نباشد اگر اختالل یا نقصی در کانالارتباطات، رابطه

 شوداختالف و تعارض ایجاد می

 با تمرکز بر سازمان تعارض مخرب وتعارض سازنده   -

کنند، های سازمانی پشتیبانی میها از هدفها خوب هستند، بلکه بعضی از آننظریه تعاملی بر این فرض استوار نیست که همه تعارض

دارند که  یاسازنده ریحالت غشوند و و برخی دیگر مانع تحقق اهداف سازمانی می گویندکه به این نوع تعارضات، تعارض سازنده می

 گویند.به این نوع از تعارضات، تعارض مخرب می
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قبول یا مردود باشد. امکان دارد یک نوع یا یک مقدار از تعارض در یک شرایط تواند در همه شرایط قابلهیچ سطحی از تعارض نمی

ازنده است. ولی ممکن است در سازمان دیگری یا های سازمانی شود که در آن حالت تعارض سموجب افزایش سالمتی و تحقق هدف

 در همین سازمان و در زمان دیگری بسیار مخرب باشد. مالک تشخیص تعارض سازنده یا مخرب، عملکرد سازمان است.

ه ب سوکیشود که مدیریت تعارض از روشن می شیازپشیمفهوم مدیریت تعارض، ماهیت و کاربرد تعارض در سازمان ب یریکارگبا به

صورت یک پدیده اثربخش، خالق، سازنده و سودمند معنی به حداقل رساندن قدرت تخریبی تعارض است و از سوی دیگر تعارض را به

 سازد.مبدل می

 :که است سازنده یتعارض هنگام

 شود. و مشکالت مسائل تبیین منجر به •

 شود. مسئله حل منجر به •

 کند. ریدارد درگ ها اهمیتآن برای که اموری افراد را در حل •

 شود. ارتباطات موجب •

 کمک کند. و مهارتشان و ادراک افراد در توسعه به •

 یکدیگر شود.  بیشتر درباره قیافراد از طر در میان ایجاد مشارکت موجب •

 :که است مخرب تعارض هنگامی

 شود. نفسعزت تضعیف موجب •

 دور سازد. مهم یهاتیرا از فعال توجه •

 شود. یهمکار افراد و کاهش شدن دوقطبی موجب •

 شود.  رمسئوالنهیمضر و غ رفتارهای منجر به •

 شودیتعارض چگونه ایجاد م - 

 عدم وجود یک مدل وظایف •

 هاتیصحیح موقع صیتشخگرفتن امتیاز و عدم •

 قضاوت نمودن طرفهکی •

 صورت نوشتاریبه یهاامیارسال پ •

 جهت مالقات مستمر رئیس ردستانیاجبار ز •

 عدم دسترسی گروه به افراد •

 گروهی یهاوهیها و برخوردهای شخصی در مقابل شحلترجیح دادن راه •

 هابا آن یریگمیعدم گفتگو با افراد جهت مشاوره یا تصم •

 ندهموکول نمودن کارها به آی •

 هادر جهت اعمال تغییرات بدون مشورت کردن و مذاکره با افراد و گروه یریگمیمعرفی تصم •

 هادر سازماندالیل اصلی ایجاد تعارض طورکلی به -

 انداز سازمانتفاوت در اهداف و چشم •

 شخصی ناهمگون یهاارزش •

 نبودن همکاری و اعتماد •
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 رقابت در دستیابی به منابع محدود و کمیاب سازمان •

 واضح نبودن وظایف / نبودن شرح شغل •

 چارچوب سازمانی )تعارض بین کارکنان صف و ستاد(  •

 از دیدگاه مخرب بودن آن() ر تعارض در سازماناثآ -

 ایجاد تنش روانی •

 غیبت بیشتر کارکنان •

 کارکنان ییجابجا •

 عدم وجود انگیزش •

 یورنبودن بازدهی و بهره •

 تعـارض مدیـریت

 و به کاهدینم یکارکرد ریغ دهد و از جنبهقرار می اهداف سازمان را در خدمت سازمانی یهاتعارض که استای شیوه تعارض مدیریت 

به تعبیری  ،و کاراست ،عادالنهمعقول شیوه با یک تعارض و اداره یگرائعمل تعارض مدیریت گریدعبارتبه، افزایدمی آن کارکردی هایجنبه

 صورت منصفانه و به روش مؤثر.، بهینیبشیدیگر مدیریت تعارض عبارت است از شناخت و بررسی تضادها در یک موقعیت معقول و قابل پ

 مختلف مدیریت تعارض هایسبک

 .دهد رخ در آنجا تعارض است ممکن که ییدرجای برای حل تعارض دهسازمانو  پرهیز از تعارض برای ریزیفرایند برنامه تعارض مدیریت

   .کندهر مدیری از ابزار یا فنون مختلف برای حل تعارض استفاده می

 :توانند برای برخورد و حل تعارض انتخاب نمودذیل را می یهاحلزمانی که تعارض زیاد است راه

 ریم اطمینان و یقین افراداحترام به ح •

 یدارهمدلی و همفکری غیر از جانب •

 گوش دادن فعاالنه •

 رعایت قاعده انصاف •

 تمرکز کردن به نتیجه نه حدود شخصی دیگران •

 دیگران یجوئبیدوری کردن از ع •

 شناخت کلید موضوع •

 عدم طرح و توضیح موضوع تکراری •

 تقویت و تشویق بازخورد •

 هاحلشناخت متوالی و پیوسته راه •

 ارائه بازخورد مثبت •

 توافق بر یک برنامه فعالیت •

 تقویت مشترکات کارکنان •

 به وجود آوردن زمینه مشارکت •

 نیآفرهای وحدتتدوین و طراحی دستورالعمل •

 ه و گذشتحمصال •
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 توزیع عادالنه امکانات سازمانی •

 هاشنهادیاستفاده از نظام پتغییر فلسفه ارزیابی عملکرد و  •

 گردش شغلی مشخص •

 تغییر روابط سازمانی و شفاف کردن ارتباطات سازمانی •

 آموزش کارکنان •

 :انتخاب استراتژی و سبک مدیریت تعارض به عوامل ذیل بستگی دارد

 نفس فردبه اعتمادبه 

 ها و اهداف طرف دیگرمیزان شناخت فرد از خواسته 

 ی افرادو قابل افشا درباره میزان اطالعات موجود 

 ها بستگی دارد.پذیری طرفین و حس همکاری و مشارکت آننعطافا 

 اند از:را مدیریت کنیم پنج سبک و استراتژی وجود دارد که عبارت ایجادشدهتضاد  برای اینکه -

 رقابت، -

 همکاری مبتنی بر اعتماد، -

 مصالحه، -

 ،اجتناب -

 سازش. -

 

های خود دست یابند و روحیه همکاری هم باخت( اگر دو فرد و یا دو گروه مصمم باشند که به خواسته –موقعیت برد ) :استراتژی رقابت

مند و بدون مزاحمت برای همدیگر تالش کنند. استراتژی طرفین طور نظامکنند. این دو گروه باید بهبا یکدیگر نداشته باشند، باهم رقابت می

 شود و دیگری بازنده خواهد بود.در رقابت بردوباخت است و یکی برنده می

سرعت آید که باید بهشود که به اقدام سریع و قاطع نیاز باشد. برخی مسائل در سازمان به وجود میمعموالً زمانی از استراتژی رقابت استفاده می

حل را ارائه کند، هر کس بهترین راه مییگویکنیم؛ مثالً مدرباره آن تصمیم گرفت. در اینجا برای رسیدن به تصمیم صحیح، رقابت ایجاد می

شود. در موضوعاتی هم که برای دارد، از این استراتژی استفاده می یجایز خواهد گرفت. همچنین در مسائل مهمی که نیاز به خالقیت و نوآور

، حذف کنیم اردارندییدی در اختکل یهاناالیقی را که پست یهاسالمت سازمان، حیاتی است، رقابت مفید خواهد بود و هر جا خواستیم، آدم

 رقابت ایجاد کنیم.

برد( است. این حالتی است که افراد هم روحیه همکاری خوبی از خود نشان  –)موقعیت برد  استراتژی همکاری مبتنی بر اعتماد:

خواهیم به ما و هم رقیب، می است. در اینجا هم« برد»های خود برسند، یعنی استراتژی طرفین اند به خواستهمصمم کهنیدهند و هم امی

  کنیم.می استفاده« همکاری مبتنی بر اعتماد»وضعی، از استراتژی  نیخواسته خود برسیم. در چن

 اما در چه مواردی باید با مخالفان خود همکاری کنیم؟

ای جز همکاری و مصالحه ها یعنی هم خواسته ما و هم خواسته مخالفان خیلی مهم باشد، چارههر دودسته از خواسته کهیهنگام -1

 نداریم.
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به خصوصی هم دارد. در اینجا چون  یهاهمین استاد، اخالق حالنیداریم و درع یوقتی هدف، یادگیری باشد؛ مثالً استاد باسواد -2

 هدف ما یادگیری است، باید استراتژی همکاری را انتخاب کرده و اخالق تند او را تحمل کنیم.

اند و برای از میان بردن عواطف و احساسات تندی که مانع برقراری متفاوت یهادگاهیافرادی که دارای دهای برای تلفیق بینش  -3

کامالً متفاوت باشد. در  کند که ممکن است با فرد دیگرشود مثالً هر کس از منظری خاص به موضوعی نگاه میارتباطات می

 .باهم همکاری کنیم کهنیترکیبی برسیم مگر ا یحلتوانیم به راهاینجا ما نمی

خود چندان مصمم نیستید  یهاشما در خواستهه شود کباخت( است. اجتناب زمانی به کار گرفته می –)موقعیت باخت  استراتژی اجتناب:

 قصد همکاری هم ندارید.این استراتژی در موارد زیر کاربرد دارد: حالنیها برایتان اهمیتی ندارد، درعو رسیدن به خواسته

کنید و اصالً آن نظر مینظر دارید، از آن صرفموضوع جزئی است؛ مثالً هرگاه در موضوعی جزئی با شخصی اختالف کهیهنگام -1

 کنید.را مطرح نمی

خواهند تصویب کنند و ای حضور دارید که موضوعی را میها وجود ندارد؛ مثالً در جلسههیچ احتمالی برای تحقق خواسته کهیوقت -2

 کنید.دانید مخالفت شما اثری ندارد و در این صورت از راهبرد اجتناب استفاده میتصویب این موضوع هستید؛ اما میشما مخالف 

 کنیم.نظر میدانیم مخالفت باعث قطع ارتباطات خواهد شد. بنابراین به خاطر حفظ روابط، از مخالفت صرفجایی که می -3

 کنیم.بینیم شخصی عصبانی و ناراحت است، با او مخالفت نمیکنیم؛ مثالً وقتی میه میافراد از این استراتژی استفاد یسازبرای آرام -4

 است. یریگمیتر از تصماطالعات، مهم یآورکه جمع ییدرجا -5

ای با موضوعی مخالفید و مخالفان دیگری نیز در جلسه شرکت دارند که مخالفت خودشان را ابراز خواهند کرد، وقتی شما در جلسه -6

 کنید تا دیگران مخالفت کنند.نظر میصورت شما از مخالفت خود صرفدر این 

برد( است؛ فرض کنیم اختالفی وجود دارد و موضوع برای ما خیلی مهم  –)موقعیت برد :سازش یا نرمش استراتژی حل اختالف،

دهیم تا او شود. ما در اینجا به او امتیاز میدهیم تا مسئله به نفع او حل نیست ولی برای طرف مقابل مهم است؛ ما در اینجا نرمش نشان می

، اعتباری برای موضوع دیگری که برایمان مهم پاافتادهشی، نرمش ما در یک موضوع پگریدعبارتنیز در آنجا که به نفع ماست کوتاه بیاید. به

که در  ین دادن مثبت اندیشی و یا درزمانو برای کسب اعتبار و نشا 3از طرفی برای به دست آوردن اعتبار اجتماعی  دینمایاست کسب م

 کنیم.برخوردار هست از استراتژی نرمش استفاده می یاژهیموضوعی بازنده هستیم و یا در برخی مواقع که هماهنگی و ثبات از اهمیت و

زی به دیگری بدهند گیرد که هر یک از طرفین باید امتیاباخت( است. مصالحه زمانی صورت می –)موقعیت باخت  :استراتژی مصالحه

 توانیوگرنه مشکل حل نخواهد شد. در هنگام مصالحه، روحیه همکاری در سطح متوسط و فرد مصمم است.از کاربردهای این استراتژی م

 به موارد زیر اشاره نمود:

 اند ولی ارزش تالش یا شکست احتمالی را ندارد.ها مهمهدف کهیوقت -1

اش مصمم است. در اینجا تنها راه این است که اندازه ما برای رسیدن به خواستهدارد و بهزمانی که مخالف، قدرت مساوی با ما  -2

 باهم کنار بیاییم؛یعنی امتیاز بدهید و در برابر آن امتیاز بگیرید تا موضوع حل شود.

موقتاً به نتیجه  کهنیا ای از مسائل پیچیده وجود دارد، برایموقت است؛ مثالً درجایی که مجموعه یحلگاهی اوقات مصالحه راه -1

 کنیم.برسیم، مصالحه می

 .میکنیدر فشار زمان قرار داریم مصالحه م کهیسریع، وقت یهاحلبرای اجرای راه  -2

 کنیم.های رقابت و همکاری پاسخگو نباشد، از مصالحه استفاده میاستراتژی کهیوقت -3
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 (Claim) تعریف ادعا

خارج از اصول، مفاد، شرایط،  قرارداد مبنی بر بروز تأخیر و تغییراتی تعمدی و یا حتی غیر عمد،درخواست مستند و رسمی یکی از طرفین 

نفعان پروژه و بعضاً خارج از کنترل کی از ذینظر طرف مقابل و یا یانگاری و یا اعمالسهل موازین، قواعد و قوانین توافق شده، ناشی از قصور،

نفعان مانی پروژه، که آثار آن از نهادی در خارج از سازمان و محیط پروژه، شخص ثالث یا یکی از ذیسازنفعان اصلی و تحت شرایط برونذی

هایی چون زمان، های کار در حوزهبه پروژه نفوذ و تسری داشته و منجر به بروز تبعات مختلف گردیده که تبعات آن متناسب با سرفصل پروژه

ضمایم مثبتِ و ادله و  جلسات،از مکاتبات، صورت ایدر قالب مجموعه ا مفاد حقوقی و قراردادیدر تطابق ب هزینه، کیفیت، شرح کار و ...

 گردد.درنهایت تبعات مادی و معنوی ارائه می

 های ادعاجنبه -

 جنبه حقوقی و قراردادی 

 جنبه مالی 

 فرآیند مدیریت ادعا بر اساس استاندارد مدیریت پروژه -

 شناسایی ادعاها 

 کمی نمودن ادعاها 

 پیشگیری از بروز ادعاهای جدید 

 وفصل ادعاحل 

 وظایف اصلی گروه مدیریت ادعا -

 عوامل بروز ادعا و کنترل و مدیریت این عوامل شناسایی 

 های مناسبمستندسازی، پیگیری و پاسخگویی به ادعاهای وارده در زمان 

 مستندسازی، پیگیری و ارائه بهنگام ادعاها به کارفرما 

 عدم پذیرش ادعاهای وارده بررسی تبعات پذیرش و 

 در ساختار شکست هزینه  و کنترل(تر قابلساختار شکست کار)در نظر گرفتن کل کار و خرد کردن آن به اجزاء کوچک بررسی(

 پروژه و ارائه راهکارهای مقتضی به گروه کنترل پروژه(هاها با توجه به فعالیتنظر گرفتن هزینه کل و خردکرده هزینه

 ثر بروز ادعاعوامل اصلی مؤ -

 سازمانیدرون 

 بیرون سازمانی 

 سازمانی ناشی از تغییرات و تاخیرات هست.سازمانی و برون**** هر دو عامل درون

 برخی از منهاهای بروز ادعا -

 کارفرما 

 مشاور 

 پیمانکار 

 اشخاص ثالث 

 برخی از تبعات بروز ادعا -

 رفته پیمانکارانهای فرصت ازدستهزینه 
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 ثابت باالسری ناشی از تمدیدهای افزایش هزینه 

 بالتکلیفی پروژه 

 مناسب عدم وجود کارکرد و پیشرفت کار 

 انگیزه الزم و کافی کارکنان پروژه نبود 

 کنندگان بر پایه میزان توانایی مذاکرهبندی دسته

 کارکننده تازهمذاکره 

 کننده با تجربهمذاکره 

 ای)خبره(کننده حرفهمذاکره 

 کارکننده تازهمذاکره

 داشتن ترس و تردید 

 تکیه به مباحث تئوریک 

 کننداین افراد معموالً طرف مقابل را دشمن فرض می 

 دهندهای خوبی نمیحلراه 

 شونداین افراد معموالً جدی گرفته نمی 

 با تجربهکننده مذاکره

 کنند تا از هدف دور نشوندکار معقول رفتار میبا افراد تازه 

 رفتاری منسجم دارند 

 مذاکره آشنا هستند و تجربه کافی دارند با زبان 

 توانایی ایجاد جوی مثبت را دارند 

 کنندهای کیفی طرف مقابل را کمی میحلبه راحتی راه 

 ای)خبره(حرفهکننده مذاکره

 هاستپذیری آنکننده با تجربه نقشها با مذاکرهتفاوت آن 

 را دارند های مختلف در مذاکراتقابلیت ایفای نقش 

 تری دارندکنندگان با تجربه را دارا هستند اما ذهن خالقهای مذاکرهژگیتمام وی 

 شکنندکنندگان با تجربه میتر از مذاکرهها را سادهبستبن 

 ارکان مذاکرات بازاریابی  با هدف پیشبرد فروش

 .هدف از مذاکره: بدیهی است منافع مورد انتظار باید مشخص و قابل ارزیابی باشد 

  خشن، نرم و مالیم و منطقی باشند. توانند سخت وسایر مذاکرات می باروش مورد نظر در مذاکره: مشابه 

 موقعیت شغلی ها، سن، جنس، مقام و ننده از آن جهت اهمیت دارد که دانش و بینش آنککننده : نقش شخص مذاکرهافراد مذاکره

 گذارد.بخشی و شکست مذاکرات بر جای میآثار متفاوتی بر ثمر

  اطالعات: کسب و همراه داشتن اطالعات از طرف مقابل به منظور دستیابی زودتر به نتیجه 

 صندلی در مذاکره

 باید راحت باشند و در صورت ناراحت بودن درخواست تغییر صندلی یا محل نمایید. هاصندلی  
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 تر هستیم درخواست تغییر دهیم.در یک سطح باشیم در صورتی که پایین 

  درجه صندلی خود را به سمت فرد وسط  5هایی که سه نفر از گروه یک سوی میز هستیم دو نفر کناری هر یک حدود مذاکرهدر

 بچرخانند و فرد وسط نیز به صورت مستقیم و در جهت روبرو باشد.

  شود چگونه برخورد کنیم ؟پیشنهادهایی که در جلسه به ما میبا 

  کننده آن را  قبل از پاسخگویی و اعالم نظر کمی ای جلسه کیفی هستند، الزم است مذاکرهاز آنجایی که بسیاری از پیشنهاده

 نماید.

 کنندهسازی پیشنهادات کیفی با توجه به توان مذاکرهکمی 

 های کمی شده انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه 

 در مذاکرات 30-70قانون  

 درصد سوال کنید. ۳۰صد گوش کنید و در ۷۰کننده موفق، شما باید به عنوان یک مذاکره

 .در برخورد با مخاطبین شنونده خوبی باشیم 

 .به دقت به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهیم 

 .در صورت امکان، موقع شنیدن سخن طرف مقابل به چشمانش نگاه کنیم 

  او سر رفته است.سعی کنیم حرف طرف مقابل را قطع نکنیم زیرا او ممکن است احساس کند حوصله ما از سخنان 

  ًگیری نکنیم.نتیجه تا حد امکان از سخنان طرف مقابل سریعا 

 .اگر الزم شد یادداشت برداریم 

  .به سخنان طرف مقابل واکنش مناسب نشان دهیم 

 در صورت اشتباه همکاران چه کنیم؟

«  در تکمیل صحبت همکارم» و یا  «در اصالح صحبت همکارم» گروهی ما در مذاکره پس از صحبت وی در صورت اشتباه صحبت هم

 کنیم.را ذکر و در خصوص آن صحبت می

 اگر همکار اصرار به صحبت خود داشت پیشنهاد به درخواست ماهرانه فرصتی برای استراحت است.

 ریزی مذاکرات بازاریابی با هدف پیشبرد فروشبرنامه

 چک لیست

 :افتتاح جلسات 

 چگونه جلسه را شروع کنیم؟)نحوه شروع( -

 میزان عالقه افراد حاضر در جلسه چه اندازه است؟ -

 احتیاجات و نیازهای طرفین مذاکره کدام است؟ -

 های مشترکی بین طرفین مذاکره وجود دارد ؟چه زمینه -

 موانع طرفین مذاکره  -

 :دامنه اختیار 

 با چه اشخاصی مالقات خواهیم کرد؟ -

 طرف مقابل چقدر اختیار دارد؟ -

 طرفین چه بوده است؟سابقه و تاریخچه روابط  -
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 :قدرت و نفوذ 

 ها در مورد ما یا رقبای ما چقدر است؟میزان قدرت و نفوذ آن -

 :تعهدات 

 میزان عالقه طرف مقابل به برگزاری جلسات چقدر است ؟ -

 اهمیت رسیدن به توافق از سوی طرف مقابل تا چه حد است؟ -

 نیازمند دستیابی به توافق هستیم؟ آیا واقعاً -

 ست آمده ثبات خواهد داشت؟آیا توافق به د -

 رقابت/محدودیت 

 دهد؟شرایط بازار تا اندازه روند مذاکرات را تحت تاثیر قرار می -

 شود؟هایی به کار گرفته میدر این رابطه چه اهرم -

 نوآوری و پیشرفت 

 از چه امتیازی برخورداریم تا از موفقیت خود اطمینان حاصل کنیم؟ -

 تا اندازه جدید و نو است؟پیشنهادهای مطرح شده در جلسه ها  -

 چه کسی برای شروع، داوطلب خواهد شود؟ -
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