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در چاپ چهارم، مشکالتی که در برخی از جداول و اصطالحات کتاب 
بود، اصالح شده است. 

سپاس که چاپ سوم سبک ها و مهارت هاي ارتباطي، با پيرايش و افزايش، 
جامه ی طبع برتن کرد. پس از قرني تکاپوي روشن سازي حق و تکليف، فرهنگ 
ايراني همچنان محتاج نظمي متوازن در سلوک است و آموزش روش هاي 
سازنده ی برقراري ارتباط بخشي از چنين ضرورتي در فرهنگ ماست. استقبال 

از اين کتاب تأييدي بر ضرورت يادشده است.
در چاپ سوم کتاب دوباره ويرايش شد و بخش هايي که به تأييد برخي 
خوانندگان غامض مي نمود، بازنويسي و روشن سازي شد. منابع مورد استفاده 
با توجه به مطالعات متأخر بروز شد، و به فصل آخر کتاب بخش هايي درباره ی 
روابط صميمي و خانوادگي، و همچنين صفات متمايز زن و مرد افزوده شده 

است.



اي دل! آنجا رو که با تو روشن اند               و ز بالها مر تو را چون جوشن اند
در ميان جـان تو را جـا مي کنند               تا تو را پر باده چون جـامي کنند
همنشــيـن اهـل معني بـاش تا                 هم عطـا يـابي و هم، باشـي فَتــا

نيما قرباني
دانشگاه تهران



در چاپ ششم اين کتاب اصالحات اساسی بر نحوه نگارش انجام شد. 
نوشته ها گويا تر و قابل لمس شد تا خوانندگان اين اثر ارتباط بهتری با کتاب 

حاضر برقرار کنند.
در چاپ چهارم، مشکالتی که در برخی از جداول و اصطالحات کتاب 

بود، اصالح شده است. 
سپاس که چاپ سوم سبک ها و مهارت هاي ارتباطي، با پيرايش و افزايش، 
جامه ی طبع برتن کرد. پس از قرني تکاپوي روشن سازي حق و تکليف، فرهنگ 
ايراني همچنان محتاج نظمي متوازن در سلوک است و آموزش روش هاي 
سازنده ی برقراري ارتباط بخشي از چنين ضرورتي در فرهنگ ماست. استقبال 

از اين کتاب تأييدي بر ضرورت يادشده است.
در چاپ سوم کتاب دوباره ويرايش شد و بخش هايي که به تأييد برخي 
خوانندگان غامض مي نمود، بازنويسي و روشن سازي شد. منابع مورد استفاده 
با توجه به مطالعات متأخر بروز شد، و به فصل آخر کتاب بخش هايي درباره ی 
روابط صميمي و خانوادگي، و همچنين صفات متمايز زن و مرد افزوده شده 

است.

يادداشت چاپ ششم



پیشــگفتا ر
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مديران  فشار  ارتباطی،  رفتار  مهندسی  کتاب  شدن  ناياب  از  پس 
شرکت کننده در دوره های آموزش عملی مهارت های ارتباطی برای دسترسی 
به منبع، مقاومت در برابر وسوسه تجديد چاپ آن کتاب را برايم دشوار 
ساخت. اما ميل به تأليف کتاب کامل تری در ارتباط بين شخصی، دست بندی 
بر آن وسوسه شد. اکنون تجربه برگزاری بيش از يک صد و ده دوره آموزش 
با  آميزش  اين مدت در  يافته های پژوهشی ام در  به مديران،  ارتباط  عملی 
مباحث پيراسته تر مهندسی رفتار ارتباطی اثر حاضر را به زيور طبع آراسته 

است.
تحقق اهداف هشيار يا ناهشيار که تابعی از نيازهاست خواسته ی هر فردی 
است. اين خواسته معنابخش و محرک زندگی است و در انسان به عنوان 
 گونه ای اجتماعی در تعامل با محيط حاصل می شود. ازاين رو، موفقيت در 
گرو ارتباط کارآمد و اثربخش با محيط اجتماعی است. اثر حاضر به تحليل 
مفهومی و فنون عملی ارتباط بين شخصی می پردازد و کيفيت ارتباط شخص 
با شخص را تعريف و تفسير می کند. اين کيفيت می تواند مخرب يا سازنده 
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را  نگاه، و عملی  به سازنده، خودآگاهی،  ارتباط مخرب  از  باشد. حرکت 
می طلبد که در اين کتاب به تصوير کشيده شده است.

و  مفهوم سازی ها،  نظريه ها،  پيچ وخم  در  که  درعين حالی  کتاب  اين 
پژوهش های علمی حرکت می کند و آشنايان با علوم اجتماعی و روان شناختی 
سعی  واقع،  در  می دهد.  بيشتر  بهره ای  را  ناآشنايان  می خواند،  خود  به  را 
کنم. ارائه  قابل فهم  زبانی  به  را  پژوهشی  و  نظری  پيچيده  مفاهيم  کرده ام 

حجم عمده ای از کتب انتشاريافته در زمينه روان شناسی برای عموم مردم، 
به طور اغراق آميزی در جهت کسب بيشترين بازار در وعده های خود مبالغه 
می کنند و در ادعای ارائه راز خوشبختی، ثروتمند شدن، سالمت هميشگی، 
موفقيت نامحدود، و خيلی امور ديگر امساک نمی ورزند. چنين کتبی نه تنها در 
ارتقاء سالمت روانی جامعه نقشی ندارند، بلکه از يک سو با شعله ور ساختن 
تمايالت نارسيستيک خوانندگان مشکالت هيجانی و رفتاری را در بلندمدت 
تشديد می کنند و از سوی ديگر به سبب فقدان پشتوانه های پژوهشی فرايند 

نهادينه سازی علم را در جامعه مختل می سازند.
سطحی نگری، عوام فريبی، و اهداف خيالی، سه مشخصه عمده ی چنين 
بی پايان  نيروهای  همچون  پيام هايی  قالب  در  به وضوح  است،  کتاب هايی 
را  خود  کنيد،  برنامه ريزی  را  خود  ناخودآگاه  ضمير  کنيد،  آزاد  را  درون 
هرچه  به  و  شويد  بی نظيری  فرد  می توانيد  شما  کنيد،  مجسم  خوشبخت 
از آفت های چنين  برسيد. يکی  با يک تصوير ذهنی درخشان  می خواهيد 
بی همتا  احساس  همچون  نارسيستيک  دل مشغولی های  تشديد  مفاهيمی 
است  خيالی  اهداف  و  تخيالت  در  شدن  غرق  و  خود بزرگ بينی  بودن، 
ابر  در چنين کالس هايی  يا شرکت کنندگان  از خوانندگان خود  نه تنها  که 
انسان نساخته است، بلکه خطر دوری از اهداف واقع بينانه، و غرق  شدن 
در اوهام  موفق شدن را همراه دارد و اين جز به خودباختگی نمی انجامد.

نهادينه شدن علم در جامعه زمانی تحقق می يابد که مردم دامنه و عمق 



پیشگـفتار    13 

انتظار از علم را درک کرده، و تسليم شدن در برابر يافته های علمی را در 
چهارچوب ماهيت جزئی، نسبی و موقتی گزاره های علمی ياد گرفته باشند 
و بدانند برای پاسخ به چه پرسش ها و حل چه مشکالتی، و با چه حدی از 
انتظار، بايد به سراغ علم و اهل آن بروند. کتاب حاضر، در عين اينکه برای 
است و روش های  علمی  مبادی  و  دارای روش  است،  تأليف شده  عموم 
برقراری ارتباط سازنده را با ديگران با استفاده از پشتوانه های پژوهشی نشان 

داده است.
چندان  ما  جامعه ی  در  اجتماعی  روابط  فرهنگ  کرد  اعتراف  بايد 
رضايت بخش نيست.کافی است از منزل بيرون بياييد، سوار تاکسی شويد، 
برای خريد به چندجا مراجعه کنيد، برای امور اداری به عنوان ارباب رجوع به 
اداره ی خاصی مراجعه کنيد، به بانک يا فرودگاه برويد خواهيد ديد روابط 

ناخوشايند فراوان است.
تبيين الگوی روابط اجتماعی در جامعه ی ما و دستيابی به راه حلی برای 
آن نيازمند يک حرکت پژوهشی نظام دار و بين رشته ای در جهت شناخت 
عينی ابعاد اجتماعی شخصيت افراد جامعه، فرآيند تحول اين ابعاد، و شناخت 
بافت و آموزش های خانوادگی است که بايد با مطالعه ی تاريخی و اجتماعی 
تکميل و درنهايت به تصوير روشنی از مسئله منجر شود. اما بدون شک يکی 
از عوامل نابسامانی روابط بين شخصی در جامعه فقدان آموزش های الزم در 

اين زمينه است.
است،  يافته  ويژه ای  اهميت  فنی  مهارت های  آموزش  امروز  دنيای  در 
نمی توان  آنها  بدون  و  دارد  فنونی  آموزش  به  نياز  که  رانندگی  همچون 
هر حرفه ای  اينکه  از  گذشته  اما  دانست.  راننده  لحاظ حرفه ای  به  را  فرد 
بين شخصی  ارتباط  مشاغل  برخی  در  است،  فنی  آموزش های  نيازمند 
فرد  هستند.  مديريت  و  پزشکی،  معلمی،  همچون  دارد،  بيشتری  اهميت 
اما  باشد،  داشته  کافی  تسلط  در حرفه ی خود  فنی  دانش  به  است  ممکن 
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علت  به  می شود،  متجلی  ارتباطی  بافت  يک  در  دانش  اين  که  آنجايی  از 
در  وی  توانايی های  ديگران  با  سازنده  ارتباط  برقراری  در  فرد  ناتوانی 
مديريت، معلمی، يا طبابت به طور کامل تحقق نمی يابد. ازاين رو، يادگيری 
مهارت های ارتباطی می تواند عملکرد افراد چنين حرفه هايی را ارتقاء دهد.
گذشته از بحث شغل و حرفه، همه ی ما در جامعه ای انسانی که ارتباط از 
ارکان آن است زندگی می کنيم. زندگی در دوران گذشته از پيچيدگی کمتری 
برخوردار بود. تحرک اجتماعی و نظام های سازمانی کمتر بودند و انسان ها 

در روابط خود نقش های ساده و مشخصی داشتند.
اما زندگی امروز پيچيدگی فزاينده ای پيداکرده است و تغيير سريع قواعد، 
بحران ها، و سوء تفاهم ها در نظام های رسمی و غيررسمی ای که انسان ها در آن 
فعال اند، تسلط بر مهارت های ارتباطی سازنده را به منظور رفع سوء تفاهم ها و 
همکاری گريزناپذير کرده است. درگذشته محدود کردن يادگيری مهارت های 
زندگی  طول  در  انسان ها  سازمان نايافته ی  و  شخصی  تجارب  به  ارتباطی 
آموزش  فزاينده ی زندگی  پيچيدگی  امروز گستردگی و  اما  بود،  امکان پذير 

نظام دار مهارت های ارتباطی را گريزناپذير ساخته است.
اين کتاب با نگاهی علمی و کاربردی به مهارت های ارتباطی بين شخصی 
پرداخته است. آموزش های مهارتی چون در تضاد با عاداتی که با آنها خو 
کرده ايم قرار می گيرد، با دو مانع روبه روست: نخست، دل بستگی به عادات 
پيشين سبب می شود از آزمايش مهارتی جديد از طريق دليل تراشی سرباز 
جديد،  ارتباطی  رفتار  يک  شکل دهی  از  فرار  در  توجيه  عمده ترين  زنيم. 
نامناسب انگاشتن آن با سيستم و محيط است. جايی که نياز به عملی جديد 
و متفاوت است، گرايش به تحليل و فلسفه بافی گل می کند. دوم، ضرورت 
تمرين برای شکل دهی رفتار جديد است که آن هم زحمت دارد. ازاين رو، 

يادگيری مهارت های ارتباطی نياز به توجه و غلبه بر دو مانع ياد شده دارد.
فصل اول و دوم اين اثر درباره ی روش های برقراری ارتباط و شناخت 
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به جای  فصول  اين  در  می کند.  بحث  بين شخصی  ارتباطی  الگوهای  عينی 
استفاده از پرسشنامه برای سنجش الگوهای ارتباطی، با ارائه يک چهارچوب 
عينی و عملی امکان شناخت الگوی ارتباطی خود و ديگران در هر موقعيت 
فراهم شده است. فصل دوم تعاريف نوينی از مفهوم قاطعيت1  ارائه می کند، 
سبک های ارتباطی سازنده و مخرب بين شخصی را متمايز می سازد، و جايگاه 

سبک های ارتباطی را در ساخت شخصيت معين می کند.
فصل های چهار تا هشت راه های عملی پرورش روش های سازنده ارتباط 
را معرفی می کند. پس از فصل سوم که در آن فرآيند تحول سبک های ارتباطی 
و راه های پيشگيری از شکل گيری الگوهای ارتباطی مخرب بيان می شود، 
بين شخصی مطالب  ارتباط های  از سبک عمل در  تمايز آن  بودن و  سبک 
فصل چهارم را سامان می بخشد. اين فصل به طور عمده با الهام از نظريه 
شخص _  محوری کارل راجرز و اضافه کردن مؤلفه ايجاز در گفتار به آنها 
تأليف شده است. در فصل پنجم تمرين های عملی شيوه ی بودِن ياری بخش در 
ارتباط ها در قالب مهارت در هنر گوش دادن مطرح می شود که دربرگيرنده ی 
شروط اصلی برقراری يک ارتباط سازنده ی ياری بخش متقابل است و فراتر 
از کاربردهای عمومی آن در ارتباط ها، برای دانشجويان و متخصصانی که 
در تکاپوی يادگيری عملی مشاوره و روان درمانگری اند قدم آغازين است.

نه مطرح شده  تا  ارتباطی در فصل های شش  فنون  به عنوان  که  مطالبی 
شيوه های عمل سازنده در ارتباط ها را در بر می گيرد. به عبارتی ديگر، سبک 
بودن در ارتباط ها )فصل چهار و پنج( شروط ضروری و هميشگی يک ارتباط 

1. شايان ذکر است واژه ی قاطعيت نه ترجمه مناسبي براي واژه Assertiveness است و نه مفهومي كه در 
اين كتاب به کار رفته با Assertiveness مطابقت كامل دارد. Assertiveness واژه اي است كه در چهارچوب 
روی آورد رفتارگرايي و به عنوان يك فن رفتاردرماني متولد شد و تنها به مفهوم بيان و آشكارسازي افكار و 
احساسات، در مقابل ناتواني در ابراز آنها پوشش مي دهد. بر همين اساس ابراز وجود، جرأت ورزي، و اظهار 
وجود از جمله ترجمه هاي متداول اين واژه اند. درحالی که مفهوم قاطعيت در اين كتاب تنها با ُبعد بياني افكار 
و احساسات مطابقت ندارد و در مفهومي وسيع تر به كار گرفته شده است. از سوي ديگر، واژه قاطعيت در 
جامعه ی ما ممكن است با مفاهيم اقتدارطلبي و پرخاشگري نيز اشتباه گرفته شود كه با منظور اين كتاب از 

مفهوم قاطعيت، به عنوان يك الگوي ارتباطي سازنده، متفاوت است.
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موفق اند، اما سبک عمل)فصل شش تا نه( فنونی اند که در موقعيت های زمانی 
خاصی در ارتباط ها به کار می روند.  

در فصل ششم، آثار بيان و افشای گفتاری رويدادهای ناراحت کننده ی 
زندگی و احساسات همبسته با آنها در سالمت جسمانی و روانی به بحث 
و  افکار  صادقانه  افشای  راه  از  سوءتفاهم ها  رفع  راه های  و  گذاشته شده 
احساسات عميق خود مطرح شده است. در اين فصل بنيادی ترين قدم در 
بيان شده  نزديک  اختالفات خانوادگی و روابط  با  برخورد سازنده  جهت 
است. فصل هفتم به راه های پافشاری در احقاق حق، مخالفت کردن، و جلب 
موافقت در يک بافت محترمانه ی متقابل برای مديريت مشکالت ارتباطی 
پرداخته است. فرهنگ نقد محور، مطالب فصل هشتم است که در آن ماهيت 
انتقاد کردن و واکنش های مخرب در برابر انتقاد است. تمرين روش هايی که 
در اين فصل ارائه شده اند امکان بهره گيری متقابل از انتقاد را در جهت تفاهم 

بيشتر در روابط فراهم می کند. 
فصل نهم کتاب به توصيف و تبيين ساختار شخصيتی نارسيسيزم که از 
آفت های مهم روابط بين شخصی است می پردازد و آسيب های اين ساختار 
و روش های مهار آن را در مديريت و سازمان به تصوير می کشد. در اين 
فصل سعی کرده ام نظريه کوهوت1 و يافته های وابسته به آن را که يکی از 
به زبان  پيچيده ترين و جالب ترين نظريه ها در منظومه ی روان کاوی است 
قابل فهم ارائه کنم. در اين فصل مسئله ی اقتدار و مديريت به بحث نارسيسيزم 
گره خورده و مواردی عينی از به کارگيری فنون ارتباط سازنده در موقعيت های 
کاری به تصوير کشيده شده است. فصل دهم به الگويی برای تعميق روابط 
نزديک اختصاص دارد که پشتوانه های پژوهشی در گستره ی روان شناسی 
مثبت دارد. اجرای اين الگو با استفاده از فنون فصول پنج تا نه )به خصوص 

فصل ششم(، تداوم روابط نزديک را به همراه خواهد داشت. 

1. Kohut
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جهت پيشگيری از مالل خوانندگان غيرمتخصص، به مؤلفان منابع مورد 
يا  متخصص  خوانندگان  استفاده  جهت  و  نشده  اشاره ای  متن  در  استفاده 
کنجکاو در پاورقی به آنها اشاره شده است. افزون براين، فصل اول، دوم، 
ششم، هفتم، هشتم اين کتاب می تواند در مباحث رفتاردرمانی و آموزش ابراز 
وجود، فصل چهار و پنجم در آموزش عملی مقدمات روان درمانی، فصل 

چهار و ده در روان شناسی مثبت مورد استفاده قرار گيرد. 
از  بخشی  تکنولوژيک  تفکر  يک  محصول  درمجموع  حاضر  کتاب 
ابزارهايی برای زندگی آسوده  سرنوشت گريزناپذير ما در جهت آفرينش 
چنين  در  نيز  ارتباطی  رفتار  ارتقاء  و  دارد  را  فوايد خاص خود  که  است 
چهارچوبی قرار می گيرد. اما هشدار به ضرورت سبک ديگری از تفکر که 
ماهيتی غيرتحليلی، فراگير، تجربه ای، و عاری از مسئله دارد نيز نوعی ارتباط 

با خود است که روح آن در سطور کتاب متجلی است.
در خاتمه شايان ذکر است معلم گرانمايه ام، دکتر پن. جی واتسن1، استاد 
روانشناسی دانشگاه تنسی با ياری ام در تأليف فصل نهم مرا وام دار احسان 
خويش ساخت، و مديرانی که در دوره های آموزش مهارت های ارتباطی با 
اشتياق و اخالص تجارب شخصی خود را دستمايه تأليف اين کتاب قرار 

دادند مشوقی در پيمودن اين راه بودند.

نيما قربانی  
اسفند 1383  

1. P. J. Watson
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بنابر شواهد زيست شناختی و انسان شناختی، از آغاز در اين کره خاکی 
با مسائل و  ناگزير  نيز     به  بقاء در جريان بوده و بشر  همواره مبارزه برای 
ادامه ی  برای  ما  نياکان  است.  کرده  نرم  پنجه  و  دست  متعددی  مشکالت 
زندگي و بقاء با نيروهای طبيعی جدال کرده اند و اينکه شما اکنون در حال 
خواندن اين کتاب ايد، سرافرازی نياکان ما را در جدال با اين نيروها و مصائب 
تأييد می کند. موجودات بسياری يا منقرض شده اند يا در معرض نابودی قرار 
دارند. موجودی که بهتر با محيط خود سازش يابد و به نحو اثربخشی با 

مشکالت روبه رو شود به بقای خود ادامه می دهد. 
گرفتاری و مشكل، جزء جداناشدنی زندگی هر ارگانيسمي در اين جهان 
بقاي  است.  همراه  و  همزاد  و مشكالت  گرفتاری ها  با  نيز  انسان  و  است 
او حاصل مقابله ی مؤثر وی با اين مشكالت است. اگر چنين نبود و بشر 
استعداد رويارويي كارآمد و اثربخشی با مسائل و مشکالتش را نمی داشت، 

بی شك نسل وی مدت ها قبل منقرض شده بود.
عامل موفقيت بشر چيست؟ پاسخ به اين پرسش ساده به نظر می رسد: 
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هوشمندی بشر در سازگاری بهتر با محيط. بشر به مدد هوش خود توانست 
زندگی ای بسيار متفاوت و متعالی برای خود بنا كند. اما هوش را نبايد مفهومی 
ساده و به شكل سنتی در قالب)IQ( يا بهرۀهوشی در نظر گرفت. هوشمندی 
انسان از يک سو، قابليت شناخت و مهار طبيعت)عالم عين( را فراهم كرده است 
)هوش شناختي(، و از سوی ديگر، قابليت شناخت و مهار دنيای درون )عالم 
ذهن( را برای زندگی راحت تر و بهتر)هوش شخصي، اجتماعي، هيجاني(.
مشكالت ما در روزگاران گذشته بسيار شبيه به مشکالت حيوانات بود. 
و  پايه  نيازهای  ارضاء  طبيعی،  نيروهای  با  حيوانات  مثل  روزگاری  نيز  ما 
خطر حمله، موجودات ديگر روبه رو بوديم؛ اما امروز زندگی ما با حيوانات 
تفاوت های چشمگيری كرده است. کمتر در معرض خطر حمله ی جانوران 
ديگر قرار می گيريم. آن دسته از نيروهای طبيعی كه ممكن است برای ما 
خطرآفرين باشند، تقريبًا مهارشده اند. به راحتی تغذيه و مواد موردنياز خود را 
تهيه می کنيم. وقتی بيمار يا دچار سانحه می شويم از خدمات پزشكي استفاده 
می کنيم. معمواًل، با آرامش و بدون خطر در مسافت های طوالنی سفر می کنيم. 
و به طور كلی عوامل خطرآفرين را در زندگی خود مهار کرده ايم. بنابراين، 

محيط زندگي ما امروز متفاوت از محيط زندگی حيوانات شده است..

واکنش های جنگ وگريز در جامعه انساني
 مشابهت بنيادين محيط و مشكالت زندگی انسان و حيوان، واکنش های 
مشابهی را در آنها برانگيخت؛ انسان و حيوان برای رويارويی با مشكالت 
به دو روش پاسخ می دادند: جنگ و گريز. اگر به رفتار حيوانات، به ويژه 
توانايی  صورت  در  می گريزند.  يا  می جنگند  يا  کنيم،  توجه  مهره داران، 
جنگيدن، حيوان جنگ را برمی گزيند، و در غير اينصورت می گريزد. ما نيز 
در چنين مواقعی يا می جنگيم يا می گريزيم. هرچند مجبوريم اعتراف كنيم 
دندان ها و پنجه های درنده برای جنگ يا توان باال برای گريز نداريم، مغزمان 


