
 دیگصان ةا ارتتاط چَارگاىٌ الگٍُای

 ةص در را اػزاص ةیو ارتتاط کیفیت کٌ رفتارٍاظت از ای نجهُؾٌ ارتتاظی نَارتَای رهاىؼياظان ىؼص ظتق

.  دارد رُیغ ةصای راصی رهش ه ظتک دیگصان ةا ارتتاط كصاری ةص ةصای ػزصی ٍص آىَا ىؼص ةٌ.  گیصد نی

 الگٍُا ایو. ىهُد رالصٌ( رفتاری ظتک چَار) اصلی الگُی درچَار تُان نی را رهػَا ایو کلی ظُر ةٌ انا

 :ؾتارتيساز

 كاظؿیت ₪    پصراػگصی ₪   گصی ظلعٌ ₪      پشیصی ظلعٌ ₪ 

 ظُر ةٌ اظت دیگصان ةا ظالم ارتتاط ةصكصاری ةصای الگُ ةَتصیو کسانیک ، الگٍُا ایو نیان از ةساىیم ایيکٌ ةصای

 کيیم نی ای اػارً یک ٍص تُضیح ةٌ نزتصص

 :پشیصی ظلعٌ

 فصد ةٌ اختصام ةا تُام(  نتَم ه نعتلیم غیص)  صصیح غیص ، صادكاىٌ ارتتاط كصاری ةص الگُ ایو افصاد هیژگی

 كیهت ةٌ کار ایو اگص ختی.  دارىس را دیگصان ةا ةصرُرد از پصٍیض نؼغُلی دل پشیص، ظلعٌ افصاد.  اظت نلاةل

 اختصانی ه ارزش رُد ةصای ه دٍيس نی دیگصان ةٌ را خق نؿهُال آىَا.  ػُد تهام رُدػان خق ػسن ضایؽ

 نی ؾهل رُد نیل رالف ةص نؿهُال ه ػُىس نی نضعصب ةعیار اىتلاد نلاةل در افصادی چيیو ىیعتيس كائل

 در ظؿی نعئلٌ، خل جای ةٌ نؼکل ٍيگام ةٌ ه کييس فصار تؿارض از کييس نی ظؿی اغلب افصاد ایو کييس

 ه ىکييس ىگاً دیگصان چؼم در کييس نی ظؿی کصدن صدتت ٍيگام نؿهُال.  دارىس نعئلٌ صُرت کصدن پاک

 افعصدگی ةیهاری اظتؿساد ه ٍعتيس ىانُفق ارتتاط ایجاد در اغلب ، افصاد ایو. ةاػيس ٍا نَهاىی ه جلعات در

 .نیکييس تُصیف «نسار نو»  صفت ةا را افصاد گُىٌ ایو رهاىؼياظان ةاػيس نی دارا را

 : گصی ظلعٌ

 نی الگُ ایو افصاد هیژگی ػاٍصی اختصام ةا تُام ه(  نعتلیم غیص ه نَم)  صصیح غیص ، صادكاىٌ ارتتاط ةصكصاری

 نی هظؿی دٍس نی كصار کؼی ةَصً نُرد اىعان، ىٌ ه ػیء ؾيُان ةٌ را هدیگصان رُد گص ظلعٌ فصد.  ةاػس

 کؼی ةَصً ه نَار در ظؿی گص ظلعٌ افصاد اظاس ٍهیو ةص.  کيس هنَار دٍس فصیب رُد جَت در را افصاد کيس

 گص ظلعٌ فصد زىسگی.  ػُد نی آىَا در ایهيی اخعاس نيجصةٌ اؾهال ایو چُن.  دارىس رُد ختی ه دیگصان از

 اٍساف جَت در را دیگصان ه رُد ه دٍس نی ادانٌ رُد ةلای ةٌ ىیصىگ ةا آن در کٌ اظت نتالظهی دریای

 در نُفلیتَایی نست کُتاً در اظت نهکو چيس ٍص افصاد ایو. کيس نی ٍسایت ه نَار پيَاىی صُرت ةٌ ه كلتی



 ، ارتالل ، افعصدگی نعتؿس افصاد گُىٌ ایو. رُرد رُاٍيس ػکعت ، نست دراز در انا ، ةیاهرىس ةسظت رهاةط

 . کييس نی اظالكی«  نسار تُ»  صفت ٍا آن ةٌ رهاىؼياظان ه ٍعتيس رهاةط در هرؼم اضعصاب

 :پصراػگصی

 ، پصراػگص افصاد.  اظت نتلاةل اختصام ةسهن ه(  نتَم ه نعتلیم)  صصیح ىیهٌ ، صادكاىٌ ارتتاط ةصكصاری

 کٌ ٍعتيس دیگصان ایو ه ظت آىَا ةا خق کٌ کييس نی فکص ٍهیؼٌ آىَا ٍعتيس دیگصان ةا ركاةت در ٍهُارً

 نعُل را دیگصان ٍهُارً ه ٍعتيس رؼهگیو زهد ریلی.  ٍعتيس ظاز نعئلٌ ه کييس نی درظت نؼکل

 ةٌ دادن گُش تُاىایی نؿهُال ه کييس نی اظتفادً زیاد«  ةایس»  نثل ٍایی هاژً از. داىيس نی رُد ؾصتاىیت

 کٌ کصد تصُر ىتایس. ػُىس نی افصهرتٌ ةص ػست ،ةٌ ػُد نی نزالفت آىَا ةا کٌ ٍيگانی ىسارىس را دیگص ظصف

 زدن ةا را رُد رؼم افصاد ایو اهكات از ریلی ةلکٌ  کيس نی ةیساد ه داد ٍهیؼٌ کٌ کعی یؿيی پصراػگص فصد

 جضء ةُدن ؾجُل ه كصاری ةی ، خُصلگی ةی.  دٍيس نی ىؼان دیگصان ةٌ تٍُیو ه تدلیصآنیض چعتَای ةص

 ایو دیگصان ةصای ىٌ ه اىس كائل اختصام رُدػان ةصای ىٌ افصاد ایو.  رهد نی ػهار ةٌ افصاد ایو ٍای رصیصٌ

 . ةُد ىزُاٍس نُفق نست دراز در افصاد گُىٌ

 :كاظؿیت 

 ه نتلاةل اختصام ةا تُام ه(  رهػو ه نعتلیم)  صصیح ، صادكاىٌ ارتتاط كصاری ةص ، الگُ ایو دارای افصاد هیژگی

 نی ندتصم را دیگصان هخلُق خق ٍم ه رُد هخلُق خق ٍم كاظؽ فصد یک.  اظت( ػاٍصی ىٌ)  اصیل

 نی نتَم را رُد کٌ) پشیص ظلعٌ افصاد ةصرالف آىَا کٌ اظت ایو كاظؽ افصاد نُرد در تُجٌ كاةل ىکتٌ. ػهارد

 ةٌ خل راً کصدن پیسا ه تتیو در(  کييس نی نتَم را دیگصان ٍهُارً کٌ)  پصراػگص افصاد رالف ةص ه(  کييس

 ظتکی چيیو رهاىؼياظان.  کييس نی تُجٌ آن خل چگُىگی ه نعئلٌ ةٌ دیگصان یا ه رُد کصدن نتَم جای

 نی دیگصان در ٍم ه رُد در ٍم را نيفی ه نثتت ىکات افصاد ایو گُیيس نی«  نساری نعئلٌ»  را رُرد ةص از

 در اظاس ٍهیو ةص.  اىس كائل اختصام دیگصان ةصای ٍم ه رُد ةصای ٍم خال ؾیو در ه نيصفاىٌ ظُر ةٌ.  ةیييس

.  ىهایيس خفغ را هدیگصان رُد اختصام ٍم ه کييس ةیان هضُح ةٌ را رُد دیسگاٍَای كادرىس ٍم تؿارضات خل

 کانال ارتتاط ایجاد در ةياةصایو.  کييس نی تاکیس گفتگُ ةص ةیؼتص تؿارضات خل در افصاد ایو پایٌ ةصٍهیو

 .کييس نی ؾهل نُفق

 :ةادیگصان ارتتاط در كاظؿیت

 ٍای ندیط ه جهؽ در نلتُلیت جلب ةصای کٌ ػُد نی نؿلُم ػس ةیان کٌ ارتتاظی الگُی چَار نالخؼٌ ةا

 ٍای ارتتاط از یک ٍص کٌ چصا.  اظت ارتتاظی رهش ةَتصیو كاظؿیت ، دیگصان دردل ندتُةیت ه نزتلف



 ه ػُد نی نلاةل فصد در تيفص ایجاد ه اؾتهاد رفتو ةیو از نيجصةٌ آىَا ٍهگی کٌ اظت ىلصی دچار دیگص

 رفتاری هظتک ىدًُ دلیل ةٌ کٌ اظت كاظؽ افصاد ؾکط ایو ه.  ةصد نی نیان از را كلتی ندتُةیت ةاالرصً

 کييس نی کعب اجتهاؾی ندتُةیت ىتیجٌ در ه کييس نی کعب را نلاةل افصاد ندتت ه اختصام ه اؾتهاد رُد

. 

 پصراػگص یا صصف كاظؽ کٌ ةیاةیم را فصدی هاكؿیت در تُاىیم ىهی نا کٌ اظت تشکص ةٌ الزم ىکتٌ ایو التتٌ

 ةیؼتص الگٍُا از یکی از انا دارد رُد در نتفاهتی اىسازً ةٌ را الگٍُا ایو از یک فصدی ٍص ةلکٌ ةاػس نعلق

 الگُی را رُد رهزنصً رفتارٍای در ارتتاظی الگُی ةیؼتص کيیم تالش ىیضةایس نا ةياةصایو.  ػُد نی اظتفادً

 . كصاردٍیم كاظؿیت

 :اجتهاؾی ٍُش

 فصدی رصُصیات ارتتاط ایو درکيار ه ةصكصارکيس دیگصان ةا ظالهی ارتتاط ، صدیح الگُی ةا ةتُاىس کٌ فصدی

 ىؼان دیگصان ةٌ ه ةصظاىس ةصهز نصخلٌ ةٌ....( ه ٍهصاٍی ، ٍهسردی ، رلق خعو) را رُد نثتت اجتهاؾی ه

.  ةُد رُاٍس ندتُةیت ه نلتُلتت دارای آىَا اکثصیت دردیس ه ػس رُاٍس هاكؽ افصاد تُجٌ نُرد یلیيا ، دٍس

 چيیو پایٌ ه ظارت زیص تُاىس نی فصد در تُاىایی چٌ ه اظتؿساد چٌ کٌ اظت ایو ایيجاظت در کٌ ای ىکتٌ انا

 اجتهاؾی رصُصیات ه ظالم ارتتاط ایو ةتُاىس تا ةاػس هیژگیَایی دارای ةایس فصدی ٍص ةاػس؟ ٍایی ؾهلکصد

 . اىس ىانیسً«  اجتهاؾی ٍُش»  رهاىؼياظان ، را راص اظتؿسادٍای ه هیژگیَا ایو.  ةصظاىس ػَُر ةٌ را الزم

 اجتهاؾی ٍُش تؿصیف

 ػادیَای ه ٍا درغم ه کصد ةصكصار ارتتاط دیگصان ةا تُان نی آن ظایٌ در کٌ اظت ٍيصی«  اجتهاؾی ٍُش»  

 كصار ةص ارتتاط افصاد ةا راخت کانال تُاىيس نی كسرتهيسىس، اجتهاؾی ٍُش ىؼص از کٌ کعاىی.  ػس ػصیک آىَا

 ةٌ ه دٍيس ظازنان ه کييس رٍتصی را دیگصان دریاةيس، ظصؾت ةٌ را آىَا اخعاظات ه ٍا هاکيغ ه کييس

 دیگصان کٌ ٍعتيس افصادی آىَا.    دٍيس راتهٌ ػُد هر ػؿلٌ ةؼصی فؿالیت ٍص در تُاىس نی کٌ نؼاجصاتی

 افصاد در رُةی رهخی خالتَای.  دٍيس نی ىیصه دیگصان ةٌ ؾاظفی ىؼص از زیصا ةاػيس آىَا ةا دارىس دهظت

 ظؿادتی چٌ ةُدن رصُصیات ایو ةا فصدی اظصاف کٌ آیس نی ةُجُد آىَا در را فکص ایو ه آهرىس نی ةُجُد

 .ٍعتيس ةصرُردار ةعیاری ندتُةیت از دیگصان ىؼص در افصاد ایو گفت تُان نی کلهٌ یک در ه اظت

 :اجتهاؾی ٍُش نَارتَای



 ایو کصد تلُیت ه ػيارت رُد در را آىَا ةایس کٌ اظت اظتُار«  نَارت»  ةصچيس اجتهاؾی ٍُش

 : از نَارتَاؾتارتيس

 گصفتو دظت ةٌ ػانل ه اظت ضصهری ةاػس نی «رٍتص» کٌ کعی ةصای نَارت ایو:  گصهٍی ظازناىسٍی -1

 ه کارگصداىان ، نسیصان در نؿهُال اظتؿساد ایو. اظت نصدم گصهٍی تالػَای ظارتو ٍهاٍيگ ه ؾهل اةتکار

 . ػُد نی دیسً ةیؼتصی هضُح ةا.... 

 آنسً ةُجُد تؿارضَای خل یا تؿارضَا از اجتياب ، نیاىجیگصی اظتؿساد ٍهان نَارت ایو:  خل راً ارائٌ -2

 زیادی تُاىایی نؼاجصات ه فصل ه خل ه هظاظت ، داهریَا در دارىس رصُصیاتی چيیو کٌ افصادی.  اظت

 . دارىس

 ةٌ دادن نياظب پاظذ ه ػيارتو یا دیگصان ةا رهیارهیی در هاردػسن اظتؿساد ایو:  فصدی ةیو ارتتاط -3

 تُاىيس نی آىَا.  ٍعتيس نُفق گصهٍی ةازیَای یا کارٍا در افصادی چيیو.  اظت نصدم ؾالیق ه ؾُاظف

 .  ةاػيس نُفلی نؿلهان ه رُب تجاری دهظتان ، اؾتهاد كاةل ٍهعصاىی

 

 ه دیگصان ؾالیق ه اىگیضً اخعاظات دریافت تُاىایی نؿيای ةٌ نَارت ایو:  اجتهاؾی هتدلیل تجضیٌ -4

 در ه ػُىس صهیهی دیگصان ةا ظَُلت ةٌ آىَا ػُد نی ظتب آگاٍی ایو.  ةاػس نی آىَا از ؾهیق درِک داػتو

 ، رهزنصً اتفاق یا ةصرُرد گُىٌ ٍص از ه دٍيس نی ىؼان رُد از«  رالكیت» آهر ىؼاط ه دهظتاىٌ رهاةط ایجاد

 را دیگصان نيفی گفتار یا کصدار ه ىکصدً ندسهد را رُد هرهح آهرىس نی فصاٍم ىؼاط ه دهظتی ةصای ػصایعی

 2. کييس آغاز را ای تازً دهظتی تا ٍعتيس فصصتی دىتال ٍهُارً ه ظپارىس ىهی ذٍو ةٌ

 ارتتاط ىدًُ در ه ةُدً الزم اجتهاؾی ه فصدی ةیو ٍای ارتتاط ةصكصاری ةصای نَارتَا ایو تهانی ةياةصایو

 . ػُىس نی ندتُةیت ه اجتهاؾی ٍای نُفلیت ه دیگصان جلب هظتب گشارىس نی تاثیصی


