
 مهندسی رفتار ارتباطی

 

 :  مدرس 
 سید پیمان رحیمی نژاد

 متخصص روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

 شرکت نوآوران البرز 
 مدیریت آموزش



 اصول مدیریت در رفتار ارتباطی



 اصول مدیریت در رفتار ارتباطی

 زیرا. است فردی میان اختالفات اصلی منبع ضعیف ارتباطات
 برقرار ارتباط حال در را خود بیداری ساعات از درصد70افراد
 . هستند شنیدن و خواندن و نوشتن کردن

 

 
 هیچ گروهی نمی تواند بدون ارتباط زنده بماند. 

 

 



 نقش ارتباطات
 نقش چهار ارتباطات ،سازمان يا گروه يك در

 ايجاد كنترل،  : از اند عبارت كه كند مي ايفا
 اطالعات و احساسات ابراز انگيزه،

كند مي كنترل را اعضاء رفتار روش، چندين به ارتباطات. 
 رسمي دستورالعملهاي و اختيارات مراتب سلسله سازمانها،

 اين و.كنند رعايت را آنها بايد اعضا و كاركنان كه دارند
  و هنجارها رعايت يعني) طريق اين از تواند مي گروه چنين

 .نمايد كنترل اعمال (معيارها
انجام شيوه همچون مطالبي ساختن روشن طريق از ارتباطات 

 اعضاي و  كاركنان در عملكردها بهبود كارهاوطريق
  .كند ايجاد انگيزه سازمان



منبع مهمترين گروه سازمان، واعضاي كاركنان از بسياري براي 
 كه ارتباطاتي .است (تعامل يا متقابل روابط) اجتماعي ارتباطات
 درجه ابرازنفرت، نمايانگر گيرد مي صورت گروه دردرون
   .باشد مي او احساسات نوع و فرد رضايت يا استيصال

تصميم زمينه در كه است تمهيداني با ارتباطات نقش آخرين  
 ارائه را اطالعاتي تواند مي ارتباطات .آيد مي وجود به گيري

 و دارند نياز آنها به گيري تصميم براي گروهها و افراد كه كند
 مختلف هاي شيوه ها، داده كردن وبدل رد طريق از ميتوانند
    .نمايند انتخاب را حل راه يا شق بهترين و ارزيابي را اجرايي

 
   الزم بذكر است هيچ يك از اين چهار وظيفه نسبت به

 .بقيه برتري ندارد
 



 ماهيت و اهميت ارتباطات
 مي ارتباط صرف روزانه كار از درصد 75سازماني سطوح تمام در))

 توجه بي  آن به شنويم مي ما كه را آنچه درصد 25 حدودشود
 ((.شنويم مي دقت با را درصد 75 و هستيم

  نشان اجمالي مرور يك گذرد؟ مي چگونه سازمان در انسانها اوقات
 اينگونه را خود وقت روز طي مدير مثال،يك بعنوان كه، دهد مي

 امور براي سازمان خارج و درداخل نفر چند به :كند مي صرف
 مي تلفن او به نفر چند طرف از كنديا مي تلفن شخصي و اداري
 با همراه را آنها  و كند مي تهيه را هايي نامه نويس پيش شود،

 تهيه نويسهاي پيش آنكه يا فرستد مي نويس ماشين براي يادداشتي
  كند، مي مطالعه تاييد و اظهارنظر براي را مرئوسان وسيله به شده
 نحوه  درباره را الزم دستورات و كند مي مرور را وارده هاي نامه

 اقدام جهت را آنها كندو مي يادداشت هريك حاشيه در اقدام
 نظر شفاهاً يا كتباً نيز گاهي دارد، مي ارسال مربوط متصديان براي

 .كند مي استفسار مكاتبات بعضي درباره را مافوق



 واحد شده نظر تجديد هدفهاي زمينه در مثال را اي اطالعيه يا بخشنامه
  ابالغ مربوط كارمندان به اقدام و اطالع جهت كندو مي تدوين متبوع

 و جلسات در كند، مي مطالعه را وارده هاي بخشنامه آنكه يا نمايد مي
 نظرات از داردو ابرازمي را خود نظرات و كند مي شركت كميسيونهايي

 مي گوش ناراضي رجوع ارباب يك گفته به شود، مي مطلع ديگران
  نشانه يا تاييد و تصديق عالمت به را سر مواردي در صحبت ضمن دهد،

  و جاري روش ، مقررات ، مقابل در و دهد مي تكان مخالفت و نفي
 ماموريت زمينه در خواهد مي كارمندي از كند مي تشريح را محظورات

 رضايت روي از او هاي گفته به دادن گوش ضمن دهد، گزارش محوله
 كشد، مي هم در ابرو رضايت عدم عالمت به آنكه يا زند مي لبخندي

  و بفشارد را او دست وصميميت رضايت نشانه به است ممكن پايان در
 دقت و جديت اموربا انجام به را او آنكه يا بزند او پشت به آهسته

 كه وظايف اين انجام در مدير شود مي مالحظه كند، دعوت بيشتري
  به دارد سعي همواره دهد مي تشكيل را او روزانه فعاليتهاي از اي نمونه

  و نظرات از آنكه يا كند منتقل ديگران به را خود ونيت قصد طريقي
   .شود مطلع ، شود مي ابراز ديگران وسيله به كه مفاهيمي

 



 
 

از مشکالت مدیران ناشی 60%
 ازارتباطات غلط است

 
  

 
 
 

پیتر 
 دراکر

 



ارتباطات موثر در سازمان يكي از اجزاي مهم در توفيق   
 .مديريت به شمار مي آيد

 :نقشهاي مديران را در سه سطح تقسيم مي نمايند
       نقش اطالعا تي 
       نقش ارتبا طي 
       نقش تصميم گيري 

بنا براين اكثر اوقات مدير صرف ايجاد ارتباط وانتقال مي  
 .گردد

 
ارتباط تارو پود سازمان را به هم پيوند داده وموجب  

 يكپارچگي  
 .و وحدت سازماني مي گردد



TA  روابط و مشكالت درونی شخص و رابطه انسان ها با یكدیگر توجه خاصيی دارد  به

و  اگر افراد با یكدیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشيته باشيد  و اعتقاد بر این است که 

از فشار های روانی خود قادر خواهند بود  جایگزین روابط مخرب و منفی و تحقیر آمیز نمایدآن را 

 .ببرند لذت بیشتری و از زندگی  و دیگران بكاهند

TA  و با ایين رو   ببینیم بین مردم و در درون مردم چی می گذرد راهی است برای این که

روشن کرد که در الیه های زیرین ارتباطات جاری بین انسانها به واقيع چيه چیيزی    می توان 

و انتخابهای دیگری را نشان می دهد کيه کسيانی کيه درگیير روابيط ميی        در حال رخ دادن است 

 .باشند بتوانند چنان چه بخواهند از آن اجتناب کنند

TA  تاثیر رفتارمان بر دیگران و تاثیر رفتار دیگيران بير خودميان را    به ما کمك می کند

 .کنیم طریق کنش ها و واکنش هایمان را با مقاصد هشیارانه مان هماهنگ و از این بفهمیم 

 

 



TA  مردم چگونه رفتارهای مهم و اصلی خود را از به مطالعه این مطلب می پردازد که

طریق حوادث و یا از طریق سرپرستان و والدین و بزرگتر ها در زندگی اولیه  

 .و سپس به اجرای آن در بزرگسالی می پردازند  کسب می کنند

 

 بزرگترین فایدهTA  می توانند به کارمندانشان این است که با آن برای مدیران

 .کمك کنند وضعیت خود را بفهمند و به وضعیت های مفید و سازنده تری برسند 
 

 به طور کلیTA  نیاز به درك افراد ، روابط و ارتباطات باشد که هر زمینه ای در

 .می  تواند به کار رود 

 



TA 

روابط جنبش در که کار و مردم بین روابط اهمیت بر برن اریك دکتر 

  است انسانی روانشناسی اصلی عناصر از یكی و داشته محوری نقش انسانی

 یك در زمان هر در افراد که است این برن تفكر اصلی محور .دارد تأکید

  شناخت لذا ، دهند می نشان را خود نفسانی حاالت از یكی انسانی تجمع

 بر آن تأثیر و سازمان افراد بین روابط بهبود در شخصیت و نفسانی حاالت

   .(1964 برن، ) است توجه قابل عملكرد و شغلی رضایت



       T.A Transactional Analysisنظرات و مفاهيم در 

T.A  مبتنی بر چند اصل کلیدی است ، این اصول عبارتند از: 
 

الگوی حالت نفسانی 

   مواضع فرد در زندگی 

   نوازشها و مبادالت 

   ساختارهای زمانی 

   بازی ها و نمایشنامه ها 



 الگوي حالت نفساني 
T.A : حالت نفسانی را به این صورت تعریف می کند   

.مجموعه ای از رفتارها، افكار و احساسات مربوط به هم  

 

اریك برن معتقد بود حالت نفسانی انسان را در هر لحظه ، با توجه به افكار احساسات و رفتارها، 

نمایند« بالغ» و « کودك»، « والد»می توان دسته بندی کرد اریك برن این سه حالت را  .   .  



روابط متقابل افراد برحسب يكي از حاالت نفساني  
 :زيرشكل خواهد مي گيرد

 كودك

 بالغ

 والد

پاسخ  خواستار ارضای فوری ، مرحله ناهشیار با غرایز نیرومند،
لذت –های ناگهانی خالقیت  ( دوست ندارم/دوست دارم)  . 

تجزیه   –واسط کودك و والد  –بخش عقالنی و هوشیار و فكور 
.و تحلیل اطالعات و بازنمایی تسلط بر مهارتهاست  

بازنمایی قدرت و اطالع روزمره از نحوه انجام کارها ،باید و نباید  
.خوب  و بد ،قید و بند ها و حمایت ها و آنچه اجتماعی است -ها  



اختيار امور بايد به دست چه كسي 
 باشد؟

 Child  کودك  

 دیگر عبارت به .می گوئیم کودك را شده ضبط احساسهای
  شنیدن، ، دیدن از ناشی احساسی اطالعات ی مجموعه
 . می کنیم تعریف کودك ی جنبه در را فهمیدن

نشانه لجبازی و حسادت رفتن، در کوره از عصبانیت 
 . است کودك تسلط های

فوری، های نیاز ارضای در لجبازی و ریزی هم به  
 ها، آید می بدم آید می خوشم ها، احساس ، ها سلیقه
 خیالپردازی ها، امیال آرزوها، ها، حسادت ها، نفرت
  .کند می ناراحت یا خوشحال را ما که چیزهایی و ها

 های تجربه مخصوصا داریم، جهان از که هایی تجربه
  رنگی چه و شكلی چه دنیا اینكه مثل شهودی حسی
 است؟

 



 عملکرد کودک

 : طبیعی کودك -1
 و خودخواه حتی یا و تفریح عاشق ، شاد ، خالق ، آزاد که شخصیت از بخش آن     

 می اجازه گذاریم، می نمایش به را خود واقعی احساسات ما حالت این در .است پرخاشگر
 .شوند مطلع ما نیازهای از دیگران دهیم

 یا کنند می فكر چه یا گویند، می چه دیگران اینكه نظرگرفتن در بدون ، هستم خودم کودك 
 .دارند نگاهی چه

 : یافته تطابق کودك -2  
  طورکه همان فرد این .می کند اصالح و داده تغییر « والد » تاثیر و تسلط تحت را خود رفتار که

  . کند می رفتار خواسته مادر و پدر طورکه همان می کند، رفتار خواهد می نقش « والد »
  ... کند می رفتار دیگران انتظارات مبنای بر          

 



کودك  رفتاریعالئم و نشانه های   
  هستند کالم بدون خارج دنیای های انگیزه مقابل در بچه اولیه های العمل عكس عموم چون

 طریق از بیان دیگر عبارت به یا بدنی کارهای صورت به کودك ی جنبه های سرنخ بارزترین

   . است جسمانی حرکات

  باال شانه گرداندن، چشم ناله، جیغ، ، خلقی کج ، ورچیدن لب لبها، لرز  ، ریختن اشك مثل

 کردن بلند دست خندیدن، قش قش شعف، ، گذاشتن سر سربه انداختن، پائین چشم انداختن،

 . زدن گول و  خوردن گول کردن، دماغ در انگشت ، جویدن ناخن زدن، حرف برای

 عالئم و نشانه های کالمی کودك   

 کاشكی ، دلم می خواهد ، نمی دونم ، می خوام، 

....من چه ، شاید وقتی بزرگ شدم ، بزرگتر، بزرگترین ، مامان ببین چی ساختم و به   



    Adult  بالغ
 عاقل و تدبیرگر و عقالنی و خردمند وجه

 از گاهی اطالعاتش .است شخصیت

 کودک از گاهی و والد، از گاهی جهان،

 والد، براي ارزش و احترام) .آید می

   (کودک نیاز به توجه

 اگر .می کند رشد به شروع ماهگی 10 از

 در که رفتارهایی و ها احساس ، افكار

 می تجربه خود اطراف محیط به واکنش

  « مكانی این – زمانی این» ، کنیم



  بالغ رفتاریعالئم و نشانه های   

 گو  دادن ، شناسایی کردن ، به فكر فرو رفتن 

 وقتی سر به یك طرف . صورت بالغ هنگام گو  دادن روشن و رو به جلو است 

.خم شده باشد یعنی شنونده با دید تردید به صحبت های شما می نگرد  

 

 ناشی از )چرا ، چه ، کجا ، کی ، چه طور، چه قدر، از چه طریق ، غلط و صحیح 

.احتماال ، امكان  دار، من فكر می کنم، می فهمم، به عقیده من ( ارزیابی   

 

بالغ کالمی عالئم و نشانه های  



 

   .آموختیم خود مادر و پدر از ما که محوری به جهان از است عبارت والد

  سال پنج در عموما و زور با حتی سوال بدون مغزکه در شده ضبط خارجی رویدادهای

 جانشین و مادر و پدر از طفل خود که است چیزی آن شامل شدند می ضبط زندگی اول

 . شنود می ها آن

  و تعصبات و ها داوری  پیش ، ها نباید و ها باید ، اخطارها ، پندها تمام والد ی جنبه در

  بگیرد تصمیم کند، کنترل می تواند والد شوند می ضبط والد در همه ها نكن هزاران

 .کند می تراشی دلیل و کند بازی نقش

  Parent والد

 



:والد داراي دو بعد مي باشد   
 

والد نوازشگر )حمایتگر(  که شامل عشق و حمایت و تشویق هایی است که در زندگی تجربه 

. کرده ایم  

(نصیحت کننده، پنددهنده و پرور  دهنده ) محافظت همراه با صمیمیت و نگرانی   

 والد انتقاد گر)کنترل کننده ( که سخت گیر و آزارگر می تواند باشد اشتباهات را می یابد و 

.با طرح مسائل غیر منطقی ذهن را درگیر ساخته و آرامش را از ما می گیرد   

(مچ گیر، انتقادکننده و تحقیرکننده) محافظت همراه با خشونت         

 

 



 حمایتگر والد
 خوب مورد  در بزنی حرف اینكه از قبل) دهنده پرور  تحكم : مثبت 

 ( کن فكر
بند خواستی وقت هر ) افراطی حمایت – مسدودکننده های حكم : منفی 

 ( ببندم برایت تا بگو من به ببندی را کفشهایت
 
 انتقادگر والد
( است کثیف و نامرتب کارت میز اینقدر چرا ) آمرانه تحكم : مثبت  
( هستی دقتی بی آدم همیشه ) کردن تحقیر : منفی 



 جونم ، توانم نمی دیگر ، بار آخرین و اولین برای ، آورم در را کار این توی و ته خواهم می من

 به من اگه بگم، بهت باید دفعه چند مگه ، که باشه یادت همیشه و کن گو  ، رسیده لبم به

 کلمات و وقت هیچ و همیشه هرگز، طورکلمات همین و .... کنم تكرار بار ،چند بودم تو جای

   . والدند معرف (کننده تنبیه چه و کننده حمایت چه) کننده ارزیابی

 با البته که هستند والد نماد شوند بیان  خودی به خود و فكر بدون که کلمات این از کدام هر

 ارزیابی و تامل و تحقیق از پس کلمات این ی همه اگر لكن باشند می همراه نیز بدنی حرکات

 . می آیند حساب به بالغ کلمات بلكه نیست والدانه دیگر باشد فكورانه

والد رفتارینشانه های   

والد کالمینشانه های   

اخم ، حالت تهدید با انگشت سبابه ، سر تکان دادن، نگاه غضبناک، انگشت نهادن روی 

 لبها، نوازش نمودن، دلسوزی و حمایت کردن



 انواع روابط متقابل

 هدف با طرفه دو  ارتباط يك و مسئله يك سر بر توافق : مكمل رابطه -1
 (ارتباط سالمترين نوع از و بالغانه رابطه)يكديگر هاي نياز برآوردن

 نيروي انساني

 كودك كودك

 والد

 بالغ بالغ

 والد

 مدير

1 

آیا شما می دانی پرونده  -1 
 کجاست؟
.بله روی میز شماست -         

 رابطه مكمل
(بالغ، بالغ )   



رابطه متقابل. 2  
 یك حسب بر فرد هر و نیست لفافه با اما رسد، می نظر به تكمیلی چند هر

 می اصطكاك به مسیر طول در عمدتا که زند می اقدام به نیازدست
 (،والد کودك).انجامد

نيروي 

 انساني

 كودك كودك

 والد

 بالغ بالغ

 والد

 مدير

2 

!من پرونده را گم كردم : مثال سازماني  
چرا شما نمي تواني سابقه پرونده هاي  -

خود را نگه  داريد،شما بايد يك مدير 
. مسئول باشيد  



:روابط متقاطع -3  
نوع   ناسالم ترین نوع روابط و پایه و اساس اغلب مشكالت سازمان ها در این 

.رابطه است  

شما مي دونيد پرونده (: الف)مثال سازماني 
؟كجاست  

از كجا بدونم ،شما هميشه مرا براي چيزي  -
متقاطع(.بالغ،كودك. )سرزنش مي كنيد  

 نيروي انساني

 كودك كودك

 والد

 بالغ بالغ

 والد

 مدير

الف3  

ب 3  

 ؟كردم گم را پرونده من:(ب) سازماني مثال
 بذارين .باشه رفته دور خيلي تونه نمي -

 كودك)كنم پيدا را اون شايد
 متقابل(،كودك



نقطه )راه هاي رسيدن به تعادل 
(بالغ  

 : نمود ايجاد زير طريق از توان مي را است بالغ كه تعادل حالت 
 ها شناخت بردن باال براي فرد به كمك 1.

 
 دهد مي تشخيص فرد بالغ مرحله در) نيازها و ارزشها مجدد درك 2.

 (خواهد مي چه اكنون كه
 

 عقب گام ،يك اصطكاك از جلوگيري براي متقابل روابط در 3.
  به پرداختن بجاي و موقعيت از خروج براي بالغ مرحله به نشيني

  تر مؤثر خود بين اساسي رابطه به پرداختن(پرونده)ظاهري موضوع
 .بود خواهد



 روابط متقابل و نقش آن در مديريت
 

 :بر اساس یافته های لیكرت و همكارانش چهار الگو یا سبك مدیریتی عبارتند از
 سبك استبدادی خودکامه 1.
 سبك استبدادی  خیر خواهانه  2.
 سبك مشارکتی 3.
 سبك مشاوره ای 4.
 

 .هر موقعیت، ویژگی یا رفتار خاصی را برای اثربخش بودن رهبر اقتضا می کند
 



 بررسي ارتباط متقابل در سبك هاي مدیریتي

 مي زيردستان به (والديني) رفتاري خواستگاه با مدير :خودكامه  استبدادي سبك  -1
  متقاطع رابطه نوع (،كودك والد)دهند انجام چگونه را كارهايي چه گويد

 دستان زير به را خود حمايت و عالقه مدير :خيرخواهانه  استبدادي سبك  -2 
 متقابل رابطه (كودك- بالغ).دهد مي نشان

 را شغلشان كه تصميماتي در تا شود مي داده اجازه زيردستان به :مشاركتي سبك -3 
 در ميكند، اتخاذ مدير را نهايي تصميم اما كنند شركت دهد مي قرار تاثير تحت
 .كند مي عمل بزرگسالي من دريچه از و داند مي ارزش با را ديگران و خود واقع

 گيري تصميم و دارد زيردستان به كامل اعتماد و اطمينان مدير :اي مشاوره سبك -4 
 .رابطه نوع بهترين (بالغ بالغ،).گيرد مي انجام گروه مشاركت و همكاري با ها



بسیاری از بیماری های سازمانی در روابط ناسالم ناشی از مسدود 
:بودن در یكی از حالت های فضایی است   

 بی وجدانی و شكل گیری تعصب نژادی: والد مسدود 
 

 روان پریشی ها: بالغ مسدود 
 

 مستعد بیماری های سایكوتیك: کودك مسدود 



 مواضع فرد در زندگی 

 اساسی نگرشهای مردم که است آن است مطرح TA در که دیگری مفهوم

 یا مثبت توانند می که کنند می انتخاب دیگران و خود به نسبت را خاصی

 : از عبارتند نگرشها این . باشد منفی

 هستی خوب تو – نیستم خوب من

   نیستی خوب تو – نیستم خوب من

   نیستی خوب تو – هستم خوب من

   هستی خوب تو – هستم خوب من



تو خوب هستی  –خوب نیستم  من  

دارندگان این وضعیت دارای حالت کودك تسلیم شونده می باشند احساسشان این است که  

چنین افرادی دنبال کسانی می روند که والدهای بزرگی دارند  . دیگران توانا تر از آنها هستند 

. و نوازشهای بزرگی می کنند  

تو خوب نیستی  –من خوب نیستم   

این افراد در مورد خود احساس بدی دارند در نظر این گيروه کيل زنيدگی مصيیبت بيار اسيت       

مردمیكه  دارای این حالت زندگی هستند تسلیم می شيوند بيه دیگيران اطمینيان ندارنيد و از      

 .خود نیز سلب اعتماد کرده اند 



تو خوب نیستی  –من خوب هستم   

دارندگان این وضعیت دارای والد منتقد هستند و از تسلیم شدن خودداری می کنند آنها دیگران را  

از جمله منابع انتقاد به شمار می آورند و فكر می کنند همیشه حق با آنهاست و اصال باور به 

 .  خوب بودن دیگران ندارند 

تو خوب هستی  –من خوب هستم   

کسانی که دارای این احساس هستند به خود اعتماد دارند و به دیگران و محیط خود اطمینان و  

رفتارشان از ناحیه والد نوازشگر ، بالغ و کودك طبیعی ناشی می شود و کمتر از  . اعتماد دارند 

. سوی کودك مخرب یا والد منتقد تاثیر می گیرند   



 بازی های روانی 
افراد معموال دیگران را آلت دست خود قرار می دهند، نه به ایين عليت کيه ميی خواهنيد آن کيار را       

بكنند، بلكه بدین سبب که نمی دانند غیر از آن چه باید بكنند، یا وحشت دارند که تقاضاهای خود 

را به طور مستقیم بیان کنند، زیرا ممكن است به وسیله تقاضيای مسيتقیم نادیيده گرفتيه شيوند یيا       

افراد بيه بيازی هيای روانيی ميی پردازنيد زیيرا آن هيا در دوران         . مسخره و یا به نوعی تنبیه گردند 

کودکی آموخته اند بیان غیر مستقیم و حتی طفره رفتن از ابراز آن و احساس امنیت بیشيتری را در  

افراد به وجود می آورد تا پذیر  خطر احتمالی طرد شدگی که می تواند پیامد درخواسيتهای کيامال   

 .مستقیم باشد 

بنابر نظر اریك برن بازی های روانی عبارتند از الگوهای آموخته شده در دوران اولیه کودکی که از 

بازی های مورد عالقه هر فرد را می توان به وسیله ی اولیای آن . نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند 

 .شخص و اجداد او ردیابی کرد و مسیر آن را به سوی فرزندشان دنبال نمود 



  وقتی بازی این . است ناقال آوردم گیرت حاال بازی و اداری های بازی ترین شایع از یكی

 موقع این در بیندازد گیر یا بكوبد ، کند خیط را دیگری بخواهد نفر یك که می شود شروع

  معموال را بازی این .شود می خوب حالش بازی این با او ناقال آوردم گیرت حاال گوید می

 که آرامش و حساب تسویه بر عالوه چون ، است جذابی بسیار بازی . دهند می انجام روسا

   . آید می دست به دیگران کردن خیط با

« حاال گیرت آوردم ناقال »بازی   

بازی دیگر که در ادارات زیاد اجرا می شود ، بازی یك اردنگ به من بيزن اسيت ایين بيازی     

اسيت و بيا دیگيران    ( یيا اردنيگ  )وقتی انجام می شود که بازیگر اصلی دنبال نواز  منفيی  

ایين  . به این ترتیب بيه خواسيته ا  ميی رسيد     . طوری رفتار می کند که به او اردنگ بزنند

 .بازی برای احساسات منفی ایجاد می شود 

«یك اردنگ به من بزن»بازی   



«... اگر به خاطر تو نبود» بازی   

برای دلیلی و توجیه را دیگران ، فردی که افتد می اتفاق هنگامی بازی این  
 انجام به تمایلی نیز فرد خود حالیكه در گیرد می نظر در تالشهایش عدم
 .گیرد می امتیاز مقابل طرف از بازی این انجام با ولی .ندارد کار آن
 

 « اما ، آره -کنی نمی را کار فالن چرا » بازی
« شود بازی نفره چند است ممكن « اما ، آره -کنی نمی را کار فالن چرا. 

 حرف کدام هر و کنند پیشنهاد حلّی راه کنند می سعی کدام هر دیگران
 .کند می شروع «کنی نمی را کار فالن چرا » مضمون با عباراتی با را خود
 می خوب بازیگر .دارد آماده جئابی « اما آره، » عبارت با سوال مورد فرد
 او و جابزنند همه که آنجا تا کن، مقاومت نامحدودی عده مقابل در تواند
 .شود برنده



«... ببین مجبورم کردی چیكار کنم» بازی   

 
 
 
 « ...ام کرده سعی چقدر من ببین » بازی
 با ظاهرا که افتد می اتفاق زمانی .است نفره 3 بازی یك معموال

  نداریم آن به اعتقادی که صورتی در کنیم می موافقت موضوعی
...   

 



 TAارزيابي 

TAتجارب در که دهد می ارائه گروهی های فرایند از اساسی شناخت  یك  

 اسرار و پافشاری . است مفقود و گم دیگری ی شده یافته جهت های گروه

 خارج شونده قربانی ی ها موقعیت از اعضا که است این بر رویكرد این

 اوایل در که ای شونده قربانی و اشتباه تصمیمات آن با که شوند مصمم شوند

  در درمان که کنند باور را این و ندهند ادامه را زندگی ، اند گرفته کودکی

   . دارد زیادی تاثیر  آنها



 مشكل سازمان با حالت های سه گانه
.  قرار می گیرند « من » مشكل ما در سازمانها این است که افراد تحت نفوذ یك یا دو حالت 

در موضع اجرایی نیست و شخصیت فرد زیر « من بالغ»مسئله وقتی ناگوار است که حالت 

 .سلطه والد منتقد یا کودك مخرب باشد 

آن ها در  . خصوصا مردم زیر نفوذ کودك خود را درگیر مشكل گشایی عقالنی نمی کنند 

سالهای اولیه زندگیشان آموخته اند که با جیغ و فریاد انداختن و احساساتی بودن به آن چه 

 .می خواهند برسند 

افراد زیر نفوذ والد خود را درگیر مشكل گشایی عقالنی نمی کنند زیرا از پیش می دانند که  

 .حق کدام است و ناحق کدام 

.   حتی آنهائی که زیر نفوذ بالغ هستند پردردسر ند زیرا کارکردن با آنها خسته کننده است 

هرگز از حالت خشك و رسمی  . مانند دیگران عمل نمی کنند . آنها اغلب معتاد به کارند 

 .بیرون نمی آیند و تفریح نمی کنند 



 هدایت و رهبری و نقش مشاوره ای 

 



 هدایت و رهبری

  خود وظايف ساير انجام موثر ارتباطی و انگيزه ايجاد با کوشد می مديريت که فرايندی

  انجام به عالقه و ميل روی از را کارکنان و تسهيل سازمانی اهداف تحقق در را

 .کند ترغيب وظايفشان

و اين وظيفه مانند برنامه ريزی، سازماندهی   بنابراين رهبری جزئی از مديريت است

 .و کنترل نيز از وظايف مديراست

 

اصوال قدرت عبارت است  . مهمترين نکته درهدايت و رهبری نفوذ و اثر گذاری است

از توانايی اعمال نفوذ بر ديگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقيم يا غير 

رهبری با نفوذ بر ديگران  . مستقيم باعث تغيير در رفتار يا نظرات ديگران می شود

 .تحقق می يابد و نفوذ نيز از قدرت سر چشمه می گيرد

 

 



 هدایت و رهبری

يکی از وظايف اساسی مدير هدايت و سرپرستی نيروی انسانی سازمان 

 -اين وظيفه يعنی تالش مدير برای ايجاد انگيزه و رغبت در زير. است

دستان جهت دست يافتن به اهداف سازمان، با ارزش های فرد و ارزش  

 .های حاکم بر جامعه ارتباط دارد

 

 : وظیفه هدایت مدیر شامل سه بخش  

 رهبری  .

 انگيزش . 

 ارتباط . 
 

 



 :عمده صفات مورد نیاز برای هدایت و رهبری

 :هو    
معموال رهبران باهو ش تر از پيروان خود هستند زيرا كار رهبري  

 .  نيازمند تجزيه و تحليل مشكالت است
 : بیان رسا

عالوه بر هوش رهبر براي نفوذ در پيروان و ترغيب انان به متابعت از 
 .  خود بايد از بيان رسايي نيز برخوردار باشد

 : رشد اجتماعی و وسعت نظر
ظرفيت فكري و نفساني رهبر بايد به گونه اي باشد كه از لحاظ  

 .  روحي مغلوب ناكامي ها يا مغرور از موفقيت نگردد
 
 



 :  انگیز  درونی 
رهبران ميل زيادي به موفقيت دارند پس از دست يافتن به يك هدف توقعات  

انها زياد شده به كسب هدف هاي باالتري مي انديشند هر موفقيتي موجب  
اگر چه تالش هاي انان بيشتر متوجه بر  . موففقيت ديگري براي انها مي گردد

اوردن تمايالت به اهداف ايشان است اغلب دوست دارند كه به نحو منصفانه  
رهبر طرز تلقي و ارزش هاي دروني . اي از پاداش هاي مالي نيز بهره مند گردند

خويش را نمي تواند از كاركنانش پنهان دارد زيرا بايد با انديشه وعملش ايشان  
را تحت تاثير قرار دهد بنابراين رهبر بايد ارزش هايي را به كاركنان ارائه دهد  

چون اگر رهبري فقط به ارضاي  . كه ضمن احترام ايشان در انان تاثير بگذارد
 . تمايالت خويش بيانديشد دچار مشكالت فراواني خواهد شد

 



 نقش مشاوره ای رهبر

رابرت هاووس براي رهبري چهار شیوه یا سبک زیر را بیان  

 :مي کند

که طي آن با زيردستان مشورت نمي شود اما تکاليف آنان : ـ رهبري ارشادي 1

 .به دقت معلوم است و براي انجام وظيفه توسط رهبر ارشاد مي شوند

که رهبر با زيردستان دوستانه برخورد مي کند مي توان به  ـ رهبري حمایتي 2

 .او نزديک شد و بسيار طرفدار زيردستان است

رهبري که پيش از گرفتن تصميم هاي عمده و اساسي با  : ـ رهبري مشورتي3

صاحب نظران مشورت مي کند ولي ملزم به رعايت اين نظرات نيست بلکه  

 .بر مبناي تلفيق آنها تصميم نهايي را اتخاذ مي کند

که براي زيردستان اهداف مشکل تعيين مي کند و به  : ـ رهبري توفیق مدار4

آنان اطمينان مي دهد که خوب عمل خواهند کرد و به اين اهداف خواهند  

 .رسيد

 



  و خاطر رضايت با ارشادي رهبري» شده انجام تحقيقات براساس

 رهبري .دارد مثبت همبستگي مهم وظايف در زيردستان انتظارات

 از سرشار وظايف به که زيردستاني خاطر رضايت با حمايتي

  نيستند راضي خود کار نوع از يا دارند، اشتغال رواني فشار

 رهبري باشد، تکراري غير وظايف هرگاه .دارد مثبت همبستگي

  منجر خاطر رضايت به غيرمشورتي رهبري از بيش مشورتي

 مبهم اما غيرتکراري مشاغل زيردستان اگر باالخره و مي شود

 آنان نفس به اعتماد موجب مدار توفيق رهبري باشند، داشته

 .مي يابد بهبود سازمان عملکرد و مي شود

  

 



 ایجاد انگیزش سازندهی در رفتار



 انگیزش

فرد در تالش برای  شدت، راستا و ثبات عبارت است از فرايندی که  انگيزش

 .را مشخص می کنددست يابی به يک هدف 

       .منظور از انگيزه های عمومی، تالش يرای دست يابی به هر هدفی است

    

 سه عنصر کليدی انگيزش                         

 .به ميزان تالش فرد اشاره دارد(  intensity)شدت                                          

 

به ميزان کيفيت تالش می گويند،                        (direction)راستايی                            

 .   تالشی که هم راستا با اهداف سازمانی باشد

 

 .فرد تا چه حد در تالش خود ثبات  دارد( persistence)ثبات                               



 عوامل موثر در انگیزش

هرگونه نظر جامع درباره پايه هاي انگيزشي رفتار درسازمان  ها بايد به 

 .ضرورت بر چند متغير كه بر انگيزش نفوذ دارند متمركز شوند

 

 :يك نظام طبقه بندي چهار گروه متغير عمده را سودمند يافته است 

 ويژگي هاي فردي . 1 

 خصوصيات شغلي. 2

 خصوصيات محيط كار. 3 

 ويژگي هاي محيط بيروني. 4 



 عوامل موثر در انگیزش

 :ويژگی های فردی. 1

ويژگي هاي معيني مانند نگرش فرد بويژه نگرش هاي كه فرد با خود به  
 .موقعيت كاري آورده است در انگيزش وي موثر است

 :ويژگي هايي شغلي. 2

يعني ماهيت شغل و آنچه دكه شخص درشغل انجام مي دهد در انگيزش او  
همچنين بوخانان از تازگي و شفافيت هدف به عنوان يكي  . موثر است

 .از عوامل انگيزشي مرتبط با ويژگي هاي شغلي ياد مي كند

 : ويژگي هاي محيط كار. 3

 نظام پاداش -3جو و فرهنگ سازماني  -2سرپرست  -1: عبارت اند از

 :محيط بيروني. 4

محيط بيرونی  برعكس سه متغيير اول كنترل اين متغيير در دست سازمان 
 .نيست



 آموزش و یادگیری



 آموزش

  به و سازمان هر امور اداره در وظايف ترين پيچيده از يكي آموزش

   .است انساني نيروي مديريت در ويژه

  .دارد قرار انساني منابع مناسب كارگيري به و بهسازي نظام ، جذب نظام از پس

  و بوده سازماني هر هاي برنامه و اقدامات ترين مهم از آموزش حقيقت در

 كه رود مي شمار به استخدامي نظام كننده تكميل آموزشي نظام

 مي تضمين را آتي هاي موفقيت و شده موجود انساني نيروي توانمندي باعث

 معرفت و دانش تر، عميق بصيرت و بينش باعث بهسازي و آموزش كند

 اجراي براي ها سازمان در شاغل هاي انسان بيشتر مهارت و توانايي باالترو

 و آيي كار با سازماني هاي هدف به نيل موجب نتيجه در و شده محوله وظايف

 .است بيشتر و بهتر ثمربخشي



 فواید و مزایاي آموزش نیروي انساني
 

کلی از مطالعه منابع در دسترس می توان فواید و مزایای آموز  کارکنان  
فواید سازمانی ، اجتماعی و : را به شرح ذیل بیان داشت که در برگیرنده

 .می باشد فردی کارکنان 
 تسهيل در راه نيل به اهداف سازماني. 1
 ايجاد هماهنگي در نحوه انجام كارها و. 2
 جلو گيري از تداخل وظايف و مسئوليت ها     

 .و دوباره كاري ها در سازمان      
 شكوفا كردن استعدادهاي نهفته كاركنان و. 3

 تقويت روحيه و ايجاد ثبات در سازمان       
 كاهش در نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم. 4
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 فواید و مزایاي آموزش نیروي انساني

ايجاد رضايت شغلي و كاهش ميزان تمرد و كشمكش و غيبت و ساير . 5     
 رفتارهاي ناهنجار و تقليل سطح هزينه ها و حوادث

تقليل ميزان هزينه هاي عمومي و بهبود كمي و كيفي محصوالت و يا . 6
 خدمات ارائه شده توسط سازمان

تقويت حسن وفاداري و ايجاد حس انعطاف پذيري الزم و همبستگي . 7
 كاركنان نسبت به سازمان

ايجاد اعتبار و ارزش كاركنان و ارتقاي سطح زندگي كاركنان از طريق . 8
 ارتقاي شغلي و تامين آتيه آنها

 ايجاد زمينه رشد و موفقيت در امور شغلي ، اجتماعي ، انفرادي ، خصوصي. 9
 .كمك به افزايش كارآيي فردي و اثربخشي سازماني . 10

 
 



 مدیریت بر مبانی هدف و نتیجه



 (NBO)مدیریت بر مبنای هدف 

  مديريت از سيستمی دارند، نياز بدان سازمانها آنچه زمان اين در

  هدفهای بين تلفيقی و بخشد شکل را گروهی کوششهای که است

  هماهنگ بايکديگر را آنها و آورد بوجود سازمانی و فردی

 .سازد

مديريت بر مبنای هدف تنها سيستمی است که برآورد  

 .  اين نياز را امکان پذير می سازد

 و است برنامه ريزی کوشش يک هدف مبنای بر مديريت اصواًل

  بر مديريت علت همين به باشد می عمليات نتايج به آن توجه

 .است يافته عموميت نتيجه و هدف مبنای



 (NBO)مدیریت بر مبنای هدف 

 اجرائی موانع مجريان اجرا، حين در عملياتی گامهای تعيين و ريزی برنامه  با

  در هدف، به رسيدن در فعاليتها پيشرفت بررسی و کنترل با و می يابند در را

  و مدير نمودن آگاه با آيد پيش هدف و برنامه درتحقق مشکلی که مواقعی

 .گرفت خواهد صورت موقع به اصالحی اقدامات و تدابير مربوطه، مسئول

 بر عالوه هدف، برمبنای مديريت که  گرفت نتيجه می توان تفاسير اين با

  به کنترل خويش، توسط ارزيابی خود و اهداف تحقق در کارکنان مشارکت

 حقيقت در .می سازد ميسر را اهداف به نيل از اطمينان حصول منظور

 و باال سطوح مديران آن بوسيله که است فرايندی هدف مبنای بر مديريت

  مسئوليت مهم موارد ، دهند می تشخيص را عمومی هدفهای مشترکًا پائين

  اين و کنند می معلوم رود می انتظار آنها از که نتايجی برحسب را فرد هر

 هر سهم ارزيابی و واحد انداختن کار به برای راهنمايی بعنوان را اقدامات

  .برند می کار به عضو



 NBOهدف از 

 کنترل و طرح اتمام برای بندی استخوان ايجاد Mbo از هدف

  بطور پرسنلشان و مديران راه اين در و است کاری تيم يک در

 ای دوره بطور کرده، تعيين سازمان برای را اهدافی مشترک

  سيستم، حاصله نتايج براساس و نموده ارزيابی را فعاليتها

 مداوم طور به است الزم لذا .می کنند ايجاد را مناسبی تشويق

  مقايسه شده رسيده آن به که آنچه با رسيد آن به بايد که آنچه بين

 غير اهداف و شود انجام الزم تنظيم و تعديل گيرد، صورت

  مقرر، مدت پايان از پس سرانجام و گردند فراموش مناسب

  صورت شده انجام کار و اهداف مورد در دوجانبه مرور يک

  که زد دست اقداماتی به باشد، اختالف دو اين بين اگر تا گيرد،

 چيره مشکالت اين بر تا پيمود بايد را مراحلی چه کند معلوم

   .شد



 فنی، تکنولوژی، انسانی، عوامل از ای مجموعه سازمانها،

 در که هستند محيطی عناصر ديگر و فرهنگی ساختاری،

 و شده تعيين پيش از هدفهای مجموعه تحقق راستای

 .تعاملند در مشترک

 الزامًا افراد منافع و هدفها اين اينکه به باتوجه شک بدون

 تعادل، ايجاد در مديران مواجهه شيوه نداشته، انطباق برهم

 افراد بالقوه توانائيهای از بهينه استفاده و تعارض کاهش

 .است اهميت حائز وعناصر
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 فرایند مدیریت بر مبنای هدف

  يک به شبيه و بوده ساده بسيار هدف مبنای بر مدیریت فرایند

  که ترتيب بدين باشد، می گونه قيف يا و مراتبی سلسله الگوی

  تدريج به اداره، و کنترل قابل غير و وسيع زمينه يک ابتدا

 الگوی اين در .گردد کنترل قابل که حدی به تا شده محدودتر

  عملياتی اهداف و ها طرح ها، برنامه تعيين ضمن مديريتی

 سازمان های برنامه تحقق در فرد هر جايگاه و نقش سازمان

 .گردد می مشخص

 



ارزشیابی عملکرد کارکنان و روشهای  

 استفاده بهینه از توانمندیهای کارکنان

 



 ارزیابی عملکرد

 انسانی منابع مدیریت مجموعه در عملکرد ارزیابی

 نـظام زیـر تـریـن ای پایـه و مهمترین از یـکی عملـکـرد، ارزیابی نـظام

  عملکرد ارزيابی که است بديهی ، شود می محسوب انسانی منـابع هـای

 مسئوالن که است مسائلی ترين حساس از و مهم بسيار فرايندی کارکنان

 .هستند روبه رو آن با سازمانها

 کارکنان، ارزيابی برای موثر و بهينه های سيستم طراحی در دائم سعی باوجود 

 روشها از سازمان مسئوالن طورکلی، به که دهند می نشان مدارک و شواهد

   .نيستند راضی کارکنان ارزيابی برای استفاده مورد های سيستم و

  ارزيابی فرايند پيچيدگی ازجمله مختلفی عوامل نارضايتی، اين اصلی دليل

 به سازمانها اما است جامع ارزيابی سيستم در هايی کاستی وجود و

 ارزيابی برای ای قاعده نيازمند ضرورت به اجتماعی موجودی عنوان

  سيستم هر عملکرد سنجش و آزمايی باز هستند، خود کارکنان های شايستگی

  نيز و آن اثرگذاری و عملکرد از اطمينان بر مناسب زمانی دوره يک از پس

 .دارد ضرورت نشده ديده اشکاالت و موانع رفع



شناخت مسائل و مشکالت و بهينه سازی نظام ارزيابی 

:عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهميت است  

اينکه سازمانها نيازمنـد آگـاهی از کـارايی کارکنان خويش اند تا  اول
بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، 

وضعيت منابع انسانی خود را بهبود بخشيده، بر کميت و کيفيت 
 .توليدات خود بيفزايند

 
 اينکه، آگاه شدن کارکنان از نتايجدوم 

 عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده،     

 عمومًا احساس رشد خواهند کرد؛ به     

 اين صورت که به نقاط قوت و ضعف    

خود پی برده، برای افزايش توانمندی های خويش براساس واقعيات    
 .تالش خواهند کرد
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