


:موضوع
ورزی  جرات

.



مندی جرئت   مفهوم
 

مستقیم،1 بطور خود افکار و احساسات عقاید، -        ابراز
دیگران حقوق به احترامی بی بدون و        صادقانه

آن2 اساس بر عمل و خود منافع -        تشخیص
دیگران3 حقوق به تعرض بدون خود حق -        مطالبه

 
 
 

.

 
رفتار  فردي، بين رفتارهاي مهم ترين از يكي

   
 

  

نيز شما آيا است جراتمندي يا و قاطعانه

   .  
   

عليرغم اوقات گاهي كه هستيد جزء كساني

     
تقاضاي پذيرش به ناچار خود، باطني ميل

 
     

خود نارضايتي نمي توانيد آيا شده ايد؟ ديگران

 
 

  
 

و تمجيد قبول آيا كنيد؟ بيان دوست يك از را

         

شما پاسخ اگر مي يابيد؟ دشوار را تحسين

   
   

و قاطعانه رفتار زمينه در احتماًال است، مثبت

 
      
داريد مشكل جراتمندي يا

  
  













 
مندی   جرئت های    مولفه
 

خود1 عقیده -   ابراز
 

دیگران2 نامطلوب رفتارهای تغییر  -    تقاضای
 

دیگران3 منطقی غیر های درخواست -      رد
 

خود4 منفی و مثبت احساسات -     ابراز
 

اجتماعی5 تعامالت ادامه و -    آغاز
 

کردم6 قضاوت بد تو مورد در روز اون که ببخشید خود های کاستی :          پذیرش     -













 

مندانه  جرات رفتار :انواع    
 
بره1 کن ردش نیست شما نفع به که چیزی مندانه جرات .رد          :   -

 

مندانه2 جرات -  بیان

 

مندانه3 جرات -  درخواست

 



شما اين   وجود
نيازها اين داشتن مشروع حق از که کنيد باور بايد خود نيازهاي آزادانه ابراز               از

برخورداريد
 

می کمک شما به و دهد می افزایش را صادقانه روابط به دستیابی امکان مندی                جرأت
تا  کند

بیشتری تسلط روزمره، های موقعیت بر و باشید داشته بهتری احساس خودتان باره              در
برای فرد یک عنوان به ما که حقوقی با دارد تنگاتنگی رابطه ورزی جرأت کنید .              پیدا  

میگیریم نظر در    خودمان
 

که دارم حق     ........من
 



بگویم دیگران به دارم حق      من
چگونه من با دارم     دوست

شود .رفتار  

دارم حق   من
را  افکارم

دهم،  تغییر
و کنم   اشتباه

غیر  گاه
عمل  منطقی
البته و   کنم

آن  پیامدهای
کامًال را   عمل

پذیرم .می  

دوست را خود دارم حق      من
کامل دانم می هرچند     بدارم،
پایین ا کارهار گاهی و      نیستم
خود کامل توانایی حد از      تر

دهم می .انجام   

و مثبت روابط دارم حق      من
کنم برقرار بخش .رضایت    

احساس آن در که     روابطی
صادقانه آزادم و کنم     آرامش
حق و کنم بیان را      احساسم
الزم اگر را خود روابط      دارم

دهم خاتمه یا تغییر .بود     

 

نداشته باور شما    وقتي
اين صاحب که    باشيد
ممکن هستيد   حقوق

و شرايط قبال در     است
خود زندگي   رويدادهاي
نشان واکنش   منفعالنه

.دهيد



ابراز را خودم دارم حق      من
، نه بگویم دارم حق و »کنيم »     
نمي فهمم من نمي دانم » « من  »«
نمي دهم اهميت من حتي «  یا  .«
افکار شکلدهي به را     وقتي

آن ها ابراز از پيش     خود
دهيد .اختصاص  

 
دارم*  حق   من

ديگران  از
درخواست
يا  اطالعات

بدون کنم   کمک
بابت از   اينکه
خود  نيازهاي
خوش  دست
احساسات
شوم .منفي  



دارم حق   من
مسئول

مشکالت
دیگران
.نباشم

خاص های انتخاب دارم حق      من
برای دلیلی و باشم داشته را       خودم
وجود دیگران به آنها همه      توجیه

.ندارد



 
ارزش ها، که دارم حق      من
عواطف و عقايد    باورها،

و باشم داشته خودم     خاص
دارم  حق

باورها، ارزش ها، اين بابت      از
خودم به عواطف و     عقايد
نيست مهم بگذارم .  احترام  
دارند عقيده اي چه .ديگران    

 
حق*   من

بابت  دارم
بعضی

يا  اعمال
احساسات

به  خود
ديگران
توضيح

نياز  ندهم
نيست

احساسات
خود

توجيه   را
.کنيد



دارد وجود رفتار نوع سه اجتماعی روابط :در        
 

و ها نياز به ندادن اهميت و بودن متواضع حد از بيش و ترسو و منفعل يعني :                 منفعالنه
باشد شخص خود ضرر به اگر حتي ديگران، هاي خواسته پذيرفتن و خود هاي .خواسته                

 
گرفتن امتياز آن هدف که خصمانه اي شيوه به خود حقوق از کردن دفاع يعني :               پرخاشگري

طريق از را خود هاي نياز و ها خواسته کنند مي سعي پرخاشگر افراد است ديگران .              از    
هستند خود فکر به فقط افرادي چنين کنند برآورده ديگران تحقير و توهين .      تسلط،        

 
 

، مستقيم ي شيوه به خود احساسات و افکار بيان و خود حقوق از دفاع يعني ورزي :                جرأت  
و  نيستند منفعل آنها قائلند؛ احترام ديگران و خود براي ورز جرأت افراد مناسب و .            صادقانه   

نياز و ها خواسته به ديگر طرف از و کنند استفاده سوء ايشان از ديگران دهند نمي                   اجازه
کنند مي قرار بر ارتباط آنها با مدبرانه ي شيوه به و گذارند مي احترام ديگران .هاي                 

 
 



.

می گوید و بایستد شما جلوی می خواهد خرید صف در :فردی          
می دهید  اجازه

کنم؟  خرید شما از     زودتر
دارم عجله .   من

 
خوب خیلی انفعالی :  پاسخ  .

 
صف آخر برو کنی، کار چه می خوای آهای، پرخاشگرانه :        پاسخ  

.بایست
 

عجله هم من نمی توانم، متاسفم، جرأت ورزی با همراه :     پاسخ    
.دارم

 



.

خريد به مجبور را شما خواهد مي اي فروشنده مغازه يک            در
بکند .چيزي  

 
مي برايتان اجازه با شماست ي برازنده جنس اين اتفاقًا :          فروشنده

.پيچم
 

است، خوبي جنس کنيد مي فکر اگر ، بله شما ي منفعالنه :         پاسخ    
ندارد .ايرادي  

 
شما از چيزي من نکنيد؛ مجبورم اينقدر شما ي پرخاشگرانه :       پاسخ    

خرم .نمي  
 

اجازه داريد؛ لطف شما ، متشکرم شما ي ورزانه جرأت :      پاسخ     
به  بفرمائيد

بزنم سر هم ديگر ي مغازه .چند       
 



.

طلب امتحان شب براي را شما درسي جزوه کالسي ها هم از            يکي
.مي کند

 
به را جزوه و میکند قبول دارد نیاز خودش که این با انفعالي :             پاسخ  

میدهد  او
 

چنين امتحان شب که هستي پررو خيلي پرخاشگرانه :       پاسخ  
کن فراموشش مي کني، .تقاضايي    

 
از کنم، کمک شما به مي شدم خوشحال ورزي جرأت با همراه :       پاسخ     

شب مطالعه براي    قبل
مي گفتيد زودتر کاش اي کرده ام ريزي برنامه .امتحاني     .    

 
 



.

..... نكته
و زمان شرايط به بايد قاطعانه رفتار انجام براي كه است آن مهم              نكته

موقعيت
باشيد داشته توجه .   كامًال

 
به  و نمي شود حاضر درس كالس در اوقات اكثر كه دوستي اگر             مثًال

مي توانيد بخواهد؛ جزوه شما از مي رود تفريح و گردش          دنبال
است مناسب جواب اين و ـ نمي توانم ببخشيد، ـ بگوئيد راحتي            به

 
يا و بيماري علت به كه دوستي به نسبت پاسخ همين دادن             ليكن

نتوانسته ديگر   مشكالت
نيست  واخالقي منصفانه شود، حاضر درس كالس در .است         

 
 





















 
رفتار  سبک سه    مقایسه
 

منفعالنه  رفتار
 

خود_  فردی حقوق به توجهی      بی
طلبی_  پوزش با همراه افکار و احساسات        ابراز

فرد خصوصی حریم به تجاوز برای دیگران به دادن _          اجازه
بگیرند نادیده را او احساسات و حقوق براحتی دهند می اجازه دیگران _            به

در اما شوند می قلمداد مهربان و گذشته خود از صبور، متواضع افرادی ظاهر _               به
حقوقشان و گیرند می قرار استفاده سوء مورد دیگران توسط اینکه از             باطن

هستند ناراحت شود می .پایمال     
- اضطراب

خود های خواسته به دیگران های خواسته و نیازها به دادن _           اولویت
 
هستید_ خوب شما نیستم، خوب من ارتباطی :      پیام  
بهرقیمتی-  کشمکش و تعارض از اجتناب و دیگران داشتن نگه راضی :           هدف
باشند-  نداشته دوست مرا است ممکن کنم وجود ابراز اگر .افکار           :
 







 
منفعل  افراد کالمی غیر و کالمی       خصوصیات
 

چشمی1 تماس -   فقدان
پریدن2 شاخه آن به شاخه این -       از
لرزان3 و آرام -    صدای
کردن4 من -   من
سرگردان5 -  نگاه
نبودن6 - صریح
شانه7 انداختن -  باال
خمیده8 و نامناسب بدنی -     وضعیت
 

می      پاسخ جمالت نوع این با کنند می آنان از درخواستی دیگران             وقتی
:دهند

هر نیس، مهم برام بگین، شما چی هر نمیکنه، فرقی میدانی، صالح طور              هر
بکن داری دوس ...کاری    

 



توسط منفعالنه رفتار انتخاب به منجر زير        عوامل
شود می :فرد   

 
 

دوست. فرد1 ، میدهد انجام آنها براي كه كارهايي سبب به را او ديگران كند، مي                فكر
دارند؛

 
داشت نخواهند دوست را او ديگران كند عمل مستقل اگر .          بنابراين

 
كند؛2 مي مسئوليت احساس ديگران راحتي و احساسات رضايت، زمينه در -                فرد

 
كند مي گناه احساس سازد، ناراحت خود از را آنها و بگويد نه ديگران به اينكه از .     «  »            لذا

 
تناقض3 در فداكاري و ايثار ازخودگذشتگي، با را جرأتمندانه رفتار بيند؛-                فرد  مي

 
تلّقي خودخواهي و بد آدم زند، باز سر ديگران درخواست پذيرش از اگر كه دارد اعتقاد                 لذا

شد .خواهد  
 

 
 



.
او4 از درخواستي كه مواقعي در بودن باارزش و مهم شود-                احساس  مي

 
آورد نخواهند شمار به را او ديگر آنها نپذيرد را ديگران درخواست بار يك اگر اينكه به اعتقاد .                  و

 
 

ياد5 افرادي دارند-        چنين نگه خوشحال و راضي خود از را ديگران هميشه بايد كه اند              گرفته
 

دهند؛ ترجيح ديگران هاي خواسته بر را خود هاي خواسته كه نيست خوب              و
 

بگويد چيزي نبايد شد، فرد ناراحتي باعث كه كرد كاري يا گفت چيزي كسي اگر                بنابراين
 

بگيرد فاصله او از بكوشد فقط است بهتر كرد پيدا ادامه كار اين اگر را              و كاري وقتي افرادي .     چنين
 

مي رنجيده مقابل فرد از يافته، خود درباره بدي احساس ندارند، تمايلي آن به كه دهند مي                  انجام
شوند

 
شدن حاضر دير كردن، اخم سكوت، كالمي غير شكل به و ناخواسته طور به را خود ميلي بي (      و             

 
دهند مي نشان الزم دّقت بدون و سرسري شكل به كارها انجام )   و          



منفعالنه رفتار اصلی منفي     پيامدهاي

و نااميدي درماندگي، احساس خود، از عصبانّيت        افسردگي،
زندگي، در کنترل ديگران؛    نداشتن از عصبانيت و     رنجيدگي

است زندگی در ورزی جرات نداشتن منفی های پیامد .از          
 

 
 



موارد میتوان آن دیگر منفی های پیامد از         همچنین
برد نام را :زیر    

به- ناکامي1 نمي تواند فرد که موقعّيت هايي از بسياري        در
برسد؛ خود   خواسته

 
نشود،- انفجار2 ابراز مناسبي شيوه به خشم وقتي  (      خشم

شده، انباشته هم    روي
مي شود ابراز پرخاشگرانه و نامناسب شکل به مواردي )در         

 
که- اضطراب3 موقعيت هايي و افراد از اجتناب آن، پي در          و

و ناراحتي   سبب
مي شود؛  زيادي فرصت هاي رفتن ميان      از

 



.

و- ضعف4 مثبت احساسات بيان در ناتواني و فردي بين روابط           در
فرد مي شود باعث که     منفي

و  باشد نداشته اطالعي فرد خواسته هاي و احساسات از          مقابل
جهت در اقدامي    نتواند
دهد؛ انجام آن ها    حصول

 
تجربه- مشکالت5 و باال خون فشار معده، زخم سردرد، مانند          جسماني

دارد؛ همراه به زيادي جسماني عوارض که        استرس
 

قاطعانه- رفتار6 ديگران برابر در نتواند فرد مي شود باعث که          منفعل
کند؛  عمل

 
براي- تقويت7 و شود بيشتر آنان توّقع مي شود باعث که ديگران           رفتار

باشند داشته بيشتري اصرار خود، خواسته هاي آوردن دست .به         
 

 

















 
پرخاشگرانه   رفتار   سبک
 

است-  خصمانه شیوه به خود حقوق از دفاع است عبارت پرخاشگرانه            رفتر
که

شدن، غالب طریق از را خود های خواسته و نیازها کند می سعی               فرد
آورد بدست دیگران تحقیر و .توهین      

نیست قائل ارزش دیگران خواسته و حقوق برای میان این در .که                      
نیستی-  خوب تو هستم، خوب من ارتباطی :      پیام  
شدن،-  تسلیم برای دیگری شخص به آوردن فشار شدن، برنده تسلط، :           هدف

دیگران . تنبیه
:افکار 

را من کردن اذیت فرصت شما اینکه از قبل کنم می اذیت را شما -               من
باشید .داشته  

باشد من مثل باید -     همه
کنی می اشتباه تو و است من با .حق          -

میدانم را چیز همه -     خودم



















 
کالمی   غیر و کالمی     خصوصیات
 

ناهنجار و بلند صدای با کردن -       صحبت
دهنی -  بد

خیره -  نگاه
دیگران به زدن نیش یا -      طعنه

دیگران کردن -   ناامید
دیگران به حمله و -     تهدید

بایستی حتما، باید، عبارات از فراوان :   استفاده     -
دیگران به زدن -    برچسب

دیگران -  تحقیر



























 
پرخاشگری   مزایای

نظر مورد اهداف و مادی های خواسته به یابی -          دست
خویش حریم و خود از دفاع در -        توانایی

دیگران و خود زندگی -     کنترل
 
 

رفتارپرخاشگرانه  عوارض
ضعف احساس دلیل به -     ترس

متقابل پرخاشگری -   تحریک
کنترل دادن دست -    از

قدرت از استفاده سوء از ناشی گناه -        احساس
انسانی صفات از شدن -     دور

دیگران از دوری و بیگانگی -      احساس
سالمتی -  کاهش

فردی بین روابط در اختالل تراشی، -       دشمن



.



ابراز و خود مشروع نيازهاي به توجه افراد از خيلي           نزد
مي شود تعبير خودخواهانه حقوق، .    آن

 
عدم و کردن توجه خويش حقوق به تنها معني به خواهي            خود

آن به باید که نکته اي است ديگران حقوق به .     توجه     
هستيد نگران نيز ديگران بابت از شما که است این شود            توجه

است اما حرام مسجد به رواست خانه به که .        چراغی
 

نه؟  مگر
 











 

مندانه  جرات :رفتار   
 

مستقیم بیان و خود حقوق بر پافشاری یعنی -        جراتمندی
به احترام با خود افکار و احساسات صادقانه و صریح ،          

دیگران  حقوق
به احترام ضمن شخص مندانه جرات ارتباطی سبک -        در
احساسات و افکار شناختن رسمیت به و دیگران         حقوق
احترام و ارزش نیز خود احساسات و افکار به ،           دیگران

است   .قائل
است اطمینان و اعتماد بیانگر افراد این عمومی -        رفتار





















 
کالمی   غیر و کالمی :خصوصیات     

هستند پذیرا و -   شنونده
دارند استوار و محکم صدای -     تن

مستقیم چشمی -  تماس
من ضمیر از استفاده با خود جمالت "بیان "       -

مانند خود کالم در همکاری از حاکی عبارات از -         (استفاده
کنم می فکر من است این نظرم من معتقدم   ....    .....    ...)من

حتما ، بایستی باید، مانند مطلق کلمات از استفاده -         عدم
آزاد و متعادل راست، بدنی -     وضعیت

طرف احترام نهایت نیستند چیزی موافق وقتی -       حتی
می رعایت را او انسانی حقوق و کرده حفظ را           مقابل

.کنند
 

















 

است   انتخاب یک مندی     جرات
 

جرات رفتار آیا بپرسید خودتان از توانید می -        همیشه
می دلخواه نتیجه به را شما و است مناسب          مندانه

ندارد وجود تضمینی هیچ ولی خیر یا .رساند        
 

جرات شیوه به اینکه برای شما تصمیم بر که -         عواملی
از عبارتند ، گذارد می تاثیر ، خیر یا کنید رفتار             :مندانه

موقعیت
مکان
زمان

رابطه
 















 

جراتمندی   :موانع  
 

کردن1 بحث از -   اجتناب
دردسر2 ایجاد از -   اجتناب
و3 ادب بی را فرد است ممکن دیگران اینکه از -          ترس

کنند قلمداد .پرو   
دیگران4 شدن ناراحت از -    ترس
مساله5 اینکه بر مبنی آوردن بهانه و کردن -        توجیه

نبود مهم    .زیاد
 













 

مندی   جرات رفتار در موثر :عوامل      
 
اعتقادات- و ها نگرش باورها، مثل شناختی        عوامل

مندانه جرات گفتار -   محتوای
وجود ابراز فرایند و بیان نحوه به مربوط -        عوامل

کالمی غیر -  عوامل
 



جرأتمندانه رفتار :مزاياي   
  

دارد خود درباره فرد كه است مثبتي احساس جرأتمندي، مزاياي مهمترين .از            
 

احساس خود درباره پرخاشگر و سازشكار افراد با مقايسه در جرأتمند            افراد
دارند  بهتري

 
بينند مي عزيز و شريف را خود و دارند نفس عّزت احساس .            آنها

 
دانند مي صادق و صريح را جرأتمند افراد         مردم

چاپلوسي، اهل افرادي چنين معتقدند      و
توانند مي را آنچه افراد اين نيستند نفاق و .      تمّلق    

كنند  مي مطرح دهند .    انجام
كنند؛ مي اعتماد بيشتر افراد چنين به مردم         بنابراين

ندهند  نشان را آن ظاهر به .گرچه       
 

 



:همچنین
به اينان است معنادار جرأتمند، افراد .  زندگي     

عمل و بينديشند مستقل تا دهند مي اجازه         ديگران
دادن قرار دسترس در بر افزون نيز خود و          كنند
و زبوني تحّكم، زورگويي، از هايشان       خواسته

گيرند مي فاصله .   ذّلت
و

دیگران از معقول .   تقاضای
دیگران  با منطقی و درست .برخورد      

ضروری غیر پرخاشگرانه تعارضات از      جلوگیری
و

جمعی های تصمیم در خود موضع       اعالم

دیگر مزایای ورزانه   از جرات   رفتار
.است



باشیم؟ قاطع موثری شکل به می توانیم       چگونه
 

کنید1 نگاه مقابل طرف چهره .به       .
باشید2 داشته چشمی .ارتباط     .

چهره ای3 حاالت ولی هستیم خوشرو که حال عین .         در
باشید داشته .جدی   

کنید4 صحبت محکم ولی .آرام      .
کنید5 شروع من با را خود .عبارات   " "     .

 
 



مندي جرأت ابراز براي     راهكارهايي

عيني به  براي امشب را شما دوستانتان، از يكي كنيد فرض راهكارها، اين كاربرد كردن              تر
جشن

 
برويد، بدانجا بايد كه را مكاني و ميهمانان ديگر اصًال شما كه درحالي كرده دعوت                توّلد

.شناسيد نمي
 

خواهد اشاره بدان ادامه در كه اي جرأتمندانه هاي روش از است شايسته صورت اين                در
نماييد استفاده .شد،   

 
عبارتند-«  » نه1 آنها از برخي كه دارد وجود نه جرأتمندانه ابراز براي متعّددي      «  »       گفتنهاي

:از
 

متشكرم نه يا نه نظير نه گفتن صرفًا : «  »  «   ».الف  «  »   (
 

نمي بيرون خانه از شبها من متشكرم، نه نظير توضيح با همراه نه گفتن «  »     : «        ب ».روم ) 
 

 



.
صحبت2  موضوع كه است آن بر سعي روش اين در موضوع دادن :          تغيير    -

.گردد عوض

ديدي؟ را ديشب فيلم داريم؟راستي امتحان       فردا

 

آوردن- دليل3

شود مي ضعيف و ندارد سازگاري ها ميهماني جور اين با ام .روحيه             

دانم نمي درست اصًال شناسم، نمي كه را جايي به .رفتن           

 

 

شخصّيت4 احساس مقابل-    ايجاد طرف در تر     مهم

بدهي من به پيشنهادي چنين نداشتم انتظار شما !        از

كردم مي فكر ديگر جور يك شما روي !        من

 



.

بهتر-  ارائه5  پيشنهادي

كه جايي در ميهماني به ولي بيايم شما منزل يا و سينما تئاتر، به شما با                 حاضرم
ساير

آيم نمي شناسم نمي را .ميهمانها      

 

خانوادگي6 باالي شأن دادن خود..     نشان

كنيم شركت ها ميهماني جور اين در كه نيست رسم ما خانواده .            در

شوند مي متعّجب خيلي كنم، مطرح خود خانواده در را موضوع اين .            اگر

 

شوخي-  موضوع7 قالب   در

ام نشده بزرگ شبانه ميهماني براي كافي اندازه به هنوز ام، بّچه هنوز .من ¬             

 

 



.
درخواست. پافشاري8 رّد در اصرار     و

آمد نخواهم وجه هيچ به و نيستم اهلش من نزن، را حرفش .ديگر             

 

اصرار9 حد از بيش فرد كه مواقعي در موقعّيت از شدن :         دور ورزد.    . مي

 

همدلي. ابراز10

فهمم مي را موضوع اين باشم، توّلدت جشن در من كه خواست مي دلت               شايد
متأسفانه  ولي

نيستم مراسم جور اين در شركت اهل .من        

 

خواهي11 -  معذرت

ميهماني در توانم نمي وجه هيچ به كه ببخشيد مرا اميدوارم پوزش، عرض              با
نمايم شركت .شما   

 

و12 قدرداني.  تشكر

و ندارم دوست من ولي نموديد، دعوت خود ميهماني به مرا كه كرديد              لطف
آيم .نمي ¬



جرأتمندانه رفتار در گفتاري     فرهنگ
 

 



.
 

جاي5 استفاده-       به نه واژه از ، بتوانم نميكنم فكر نظير هايي » عبارت  »   «...    »   
.نماييد

 

سازيد-      6 همخوان ميدهيد، كه پيامي با را خود كالمي غير .حركتهاي           

 

نماييد؛7 تكرار چندبار را خود امتناع ناچاريد، كه مواردي -              در

را پيشين گفته همان است كافي بلكه بياوريد، جديدي دليل بار هر براي              نبايد
نماييد .تكرار  

 

اصرار8 مقابل طرف هم باز پاسخ، تكرار وجود با ورزد،-          اگر  مي

کرد عوض را .بحث کنید     اخم و سکوت اینکه یا .و       

 

 

 

 



ديگران بر نامطلوب گذاري تاثير       تاکتيکهاي
 

 
در.  1 ديگري ترساندن يعني :    تهديد

مشکل با مواجهه    هنگام
 

غلط. 2 اطالعات دادن مانند :    فريبکاري
گويي دروغ و تملق ،    

 
طبق. 3 کار انجام يعني توجهي :    بي  

نياز به توجه بدون خود ي       خواسته
ديگران  هاي

 
پنهاني.  طفره4 انجام معني به :    رفتن

ديگران اينکه بدون کارها ي مرموزانه       و
بياورند در سر آن .از     

 
 

 
 

.

از ديگران با تعامل در      اگر
استفاده زير هاي    روش

باشيد مطمئن ، کنيد     مي
اي خبره گران تعامل     که

هاي تاکتيک زيرا     نيستيد
براي مناسبي پاسخ    غلط

يا مثبت هاي    خواست
مقابل طرف   منفي

بود  نخواهد

.



ديگران بر مطلوب گذاري تأثير هاي       تاکتيک
 

 
و. 1 منافع گرفتن نظر در :     معامله

طرفين  مصالح
 

چشم. 2 براي آمادگي :   مصالحه
خود  هاي خواسته برخي از      پوشي

تفاهم ايجاد   براي
 

و. 3 منطقي کار انجام يعني  :     استدالل
درست

 
و. 4 آگاهي بر کردن تکيه :     تخصص

مسائل ي زمينه در اطالعات و       دانش
تعامل  مورد

 

.

روش از   برخي
گذار تأثير   هاي
تعامل در   مثبت

ديگران  با
از :عبارتند  



چرا :پرسيدن  
 

شما از باالتر موضع و اقتدار داراي شخصي         وقتي
لذت يا منطقي نظر به كه دهيد انجام كاري          مي خواهد

شما دهيد انجام را كار آن بايد چرا بپرسيد نمي آيد؛ . بخش          
پرسش بدون را اقتدار نبايد و هستيد بزرگسال فرد          يك

بورزيد اصرار باشد، كننده متقاعد كه برتوضيحي .بپذيريد        .















 
مندانه جرات رفتار چهارگانه های      گام

 
شما1 ناراحتی یا تعارض به منجر که عملی یا رفتار -          توصیف

کنید استفاده من از شما عبارت جای به است   (   ......    شده
گویم شنوم،می می بینم، می من ...)وقتی      ) 

شما2 در احساسی چه رفتار آن که بگویید مقابل شخص -          به
است کرده    .ایجاد

میکنم رنجش ، ناراحتی ، ناامیدی ، خشم احساس )من ..       )  
دهید3 ارایه مقابل شخص به را خود مطلوب و بدیع حل .راه            -

که دهم می ترجیح من موقعیت این         ...در
پیشنهاد4 طبق کردن عمل صورت در که را مثبتی -         پیامدهای

کنید گوشزد آمد خواهد وجود به .شما       
توانست خواهیم ، توانیم می ما من بکنید را کار این       /  (     )اگر

 



.

كنيد ابراز را خود مثبت :احساسات      
 

ستايش تشكر، ديگران از .  قدرداني   
احساسات ابراز توانايي و     ديگران

از يكي صحيح، بصورت     مثبت
فردي بين مهارت هاي    مهم ترين

ما جراتمندي به مي تواند كه      است
نمايد كمك .نيز   

 
را آن كه داده ايد انجام عملي       وقتي

براي مي كنيد؛ تلقي    ارزشمندي
تا كنيد فراهم را فرصت اين       ديگران

اجازه همچنين شوند مطلع آن .  از    
چه امور درباره بدانند مردم      دهيد
متكلم مكالمه در داريد .   احساسي  



















o

o

 
پایانی نکات :  واما

 
بهای به شدن برنده پرخاشگری هدف زیرا شوید قایل تفاوت پرخاشگری و ورزی جرات .       بین        -

است دیگران احساسات حقوق گذاشتن پا        .زیر
احتمال به ولی باشد داشته وجود نیز خشم جراتمندانه رفتار هنگام در است ممکن چند -               هر

شود می کنترل بهتر .زیاد     
باشید مند جرات همیشه نیستید مجبور شما است انتخاب یک نبودن یا بودن مند .جرات               -

است مهم بسیار موقعیت درباره احساسات هر-       . ابراز در بودن برنده معنای به بودن        جراتمند
نیست وحق  موقعیت اید پذیرفته را خود احساسات مسئولیت شما که است آن معنای به              بلکه

کنید می بیان را .خود     
می رفتار خاص شیوه به مردم چرا اینکه برای سعی دارید نگه باز را ارتباطی کانال -       .          همیشه

دهیم نشان واکنش آنان به موثری ی شیوه به تا کند می کمک ما به .کنند                
کامل نتیجه به را ما بودن مند جرات وهمیشه باشیم مند جرات شرایط همه در نیست -                الزم

رساند .نمی  
کمتر رابطه ، است بیشتر نتیجه بهترین به رسیدن احتمال ورزی جرات از استفاده صورت -               در

شود می برطرف طرفه یک ناراحتی و گناه احساس بدون تعارض و بیند می               آسیب
مصرف عدم یا مصرف مورد در باید فرد که اجتماعی های موقعیت در مندانه جرات -                رفتار

است مهم بگیرد تصمیم      .مواد
شمامخالفت هاي خواسته با و كرده عمل جرأتمندانه دارند حق نيز ديگران كه باشيد داشته  -                توجه

كنند بيان را خود عقايد و احساسات و .        نموده
منفي واكنش آن برابر د افراد برخي اما دارد، پي در مثبتي نتايج معموًال جرأتمندانه رفتار چند -                  هر

بايد جرأتمندانه،ابتدا رفتار انجاميك به تصميم از پيش موقعّيتي، هر در لذا دهند؛ مي               نشان
گرفت نظر در را آن .پيامدهاي      

 



.



التما
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