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اهميت و ضرورت برگزاری دوره
كاربرد روان شناسي درسازمانها

برقراری ارتباط موثر
آشنایي با مفهوم هوش هيجاني

استرس و فرسودگي شغلي
نقش سازمان در ایجاد محيط سالم سازماني

برگزاری كارگاه آموزشي

عناوين بحث



فرآیند جذب موثر-1
تحليل رفتار  كاركنان-2
شناسایي ویژگي های رواني مدیران موفق-3
سنجش دلبستگي كاركنان  -4
ي  شناسایي عوامل موثر در ارتقاء بهداشت روان-5

كاركنان و ارائه راهكار
ارتقا كيفيت زندگي كاری-6
شناسایي عوامل آسيب زای رواني و نحوه  -7

پيشگيری از آنها

ق  كمك به فرآیند توسعه اخال-8
حرفه ایي  

كانون های ارزیابي در تمامي  -9
سطوح سازماني

ارائه راهكار در خصوص  -10
افزایش رضایت شغلي و انگيزه

های دروني 
برگزاری دوره های آموزشي-11
به كار گيری آزمونهای رواني-12

در حوزه های مختلف سازماني 

هاكاربرد روان شناسي درسازمان



تعریف روان شناسی

بررسي علمي رفتار و فرآیندهای ذهني

رد مباحثی که از بین انواع کاربردهای روان شناسی در محیط کار در این دوره در مو•
:آن بحث خواهیم کرد

مهارتهای ارتباطی-1•
هوش هیجانی -2•
استرس و فرسودگی شغلی-3•
اجراء آزمون روانی -4•
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ثرعوامل تعيين كننده موفقيت در برقراری ارتباط مو

باورها و نگرشها: عوامل دروني
شرایط اجتماعي، ميزان تحصيالت و : عوامل بيروني

، مدیریت كارآمد، تفاوتهای فردی همكاران) شرایط محيط كار
.....(انگيزه و تعهد سازماني، دستور العملها و



منافع ارتباط موثر با سایرین  برای خود ما
......
.....
.....



استراتژي هاي ارتباط
اعتمادی است که امکان درک کردن وصميميت-1

.  درک شدن را فراهم می کند
و خود مختاری، در مقابل مهار و کنترل، آزادی-2
ش  گذاری، پذیربه معنای ارزشاحترام متقابل-3

فردیت، و حفظ حریم شخصی و انسانی فرد 
.مقابل است

بیان بیان احساس ، بیان نیاز و: كليد سه گانه-4
درخواست



راهكارهای برقراری ارتباط موثر
شناسایی تفاوت بین زن و مرد-1

زنانمغزكهدادهنشان2016سالدرتحقيقاتنتایج•
مغزوشدهساختاربندیمسؤوليتچندانجامبرای

هآمادپيچيدهمنفردمسؤوليتیكانجامبرایمردان،
تنپخیانقشهیكخواندنمسؤوليتاینچهاست،شده
..باشدغذا

تریبهبسياراتصاالتدارایزناندریافتنددانشمندان•
كهحاليدرهستند،مغزشانچپوراستسمتبين

منفردهایبخشدروندرراشدیدتریفعاليتمردان
هایمهارتبخشاین.دهندميبروزمخچهویژهبهومغز

.كندميكنترلراهاآنحركتي
وعقببخشبينبهتریاتصاالتدارایهمچنينمردان•

هببهتریتوانایيامراینكههستندمغزشانجلویي
این.دهدمياطالعاتپردازشوسریعدرکدرهاآن

تن،یادگرفماننداعماليانجامدرهاآنكهمعناستبدین
عملبهترخودروكردنپارکهمچنينوشناكردن

.كنندمي
یكخاطرآوردنبهدرمثال،طوربهزناندیگر،سویاز•

اتارتباطوجودمعنایبهاینوكنندميعملبهترچهره
.استمغزشانمختلفهایبخشبينبهتر



توجه و احترام به تفاوتهای فردی-2



شنونده فعالي باشيم -3

تماس چشمی
پذیرنده بودن
توجه کردن 
سوال کردن 

تشویق گوینده



صريح و صادق بودن-4

موثریاربسامانامحسوسشکلبهانسانیارتباطاتدرکهاستفرایندیبودنصادقوصراحت
.کنندمیحسراآنارتباط،درگیرطرفدو.کندمیبازینقش

یداپتجلیرفتاردرآنچهباگذردمیواحساسفکردرآنچهبینهماهنگیصداقتوصراحت
بهایوشدخواهدقطعیاشك،بدونباشد،صداقتوصراحتفاقدارتباطیاگراستکندمی

.یابدمیادامهناسالمومبهممخدوش،شکل



همدرديهمدلی و: -5

ميان همدلي و همدردی تفاوت وجود دارد، 
سعي مي كند با هدر همدردی شنوند

احساسات و عواطف گوینده همنوایي 
دن بدین معني كه خوشحال ش. داشته باشد

ي به خوشحالي او و متاسف شدن به ناراحت
او منجر مي شود ولي  در همدلي، شما 

درصدد تایيد و موافقت با طرف "الزاما
مقابل خود نمي باشيد

همدلي و همدردی هر دو در تداوم ارتباط 
كه  نقش بازی مي كنند، با این تفاوت

تر از در همدلي نقش منطق قوی
احساس است و شنونده با همدلي به

خوبي به حرفهای گوینده گوش 
ه او ميدهد تا بتواند برای حل مسئله ب
ا ب"كمك كند، ولي در همدردی صرفا

تخليه هيجانات و عواطف  به او كمك
. مي كند



:جرات ورزی-6•
جرات ورزی یعني دفاع از •

حقوق خود و بيان افكار و 
احساسات خود به شيوه 

افراد با . صادقانه و مستقيم
جرات برای خود و دیگران 

احترام قائلند، آنها مایل 
نيستند و اجازه نمي دهند 

دیگران از آنها سوء استفاده  
كنند و از طرف دیگر به 

خواسته ها و نيازهای دیگران 
احترام مي گذارند و به شيوه 

مي مدبرانه با آنها ارتباط برقرار
.كنند

جرات ورزی چندین مزیت 
.دارد

خودكاراحساسانسانبه•
ميدرونيكنترلوآمدی
درنيزاحساساتاینوبخشد
اداعتم،دیگرانبامقابلروابط

رامانفسعزتونفسبه
.كندميتقویت

ورزیجراتكهآنجایياز•
.استمذاكرهوتدبيرمستلزم

.مباشيپذیرانعطافاستالزم
بههميشهاستممكنچندهر

،نرسيمخودهایخواستههمه
رادافكهاینبهنظراینوجودبا

ونيازهاها،خواستهنيزدیگر
ورزیجراتدارنداميالي

نیافتدستبرایروشبهترین
رضایتفردیبينروابطبه

استبخش



مقابله با افكار مخل-7
یكازخودبرداشت:ندهيدتعميم-الف

ازمان هووقعيت هامسایربهراموقعيت
برایجلسهیكدراگر.ندهيدتعميم
كردیدعملكندكميمطالبدرک

م،هستكندهميشهمنقبيلازجمالتي
یاگومي كندایجادشمادرراغلطيباور
.هستنددرستهميشهجمله هااین

دیگربهخاصموارداینگونهتعميم
پایينراشمانفسعزتموقعيت ها

.مي آورد
هكاینبارهدر:نكنيدوضعقانون-ج–

نونقاكنند،رفتاربایدچگونهدیگران
واصولچنينوضعبا.نكنيدوضع

راخودتاندیگران،باتعاملدرقوانيني
ارقركننده ایناراحتودشوارشرایطدر

مطابقهميشهدیگرانزیرا.مي دهيد
یناپذیرشبا.كنندنميعملشماميل
وولاصومتفاوتندمابادیگرانكهنكته

ودارندراخودشانخاصقوانين
كمكشمابهانعطافرعایتهمچنين

دادنازآن هاباتعاملدركهمي كند
.دكنيخودداری«حتما»یا«باید»حكم



کهارزشمندیدرس:اغماضوگذشت-8
میتکاملورشدجریاندرافرادازبسیاری
تیوق.استگذشتقدرتبهبردنپیآموزند،
.تاسکردهحرمتیبیاوبهکهراکسیانسان

،استشدهمرتکبکهکاریازرااوبخشدمی
ازنایمعبهگذشتحقیقتدر.کندنمیتبرئه

کههنگامیبلکه.نیستافرادخطایبردنیاد
وردگیمینادیدهرادیگریکسخطایکسی

شدنخشمگینازراخودواقعدربخشدمی
.پردازدمیخودروزمرهاموربهورهاندمی

درکهشودمیباعثگذشتوبخشش
مادستدرهمیشهبرندهبرگهاکشمکش

نفسبهاعتمادباوقدرتموضعازچونباشد
،گذشت.کنیممیپوشیچشمافرادخطایاز

درراماکنترلحسوخودکارآمدیقدرت
بردمیباالناخوشایندهایموقعیت



خودشناسی و افزايش آگاهی: -9

سیدنرنتیجهبهیاوآنهاباکردنهمدردیوهمدلیدیگران،ذهنیدنیایشناسایی•
اهیهایآگواطالعاتافزایشبرایتالشوشناسیدخونیازمنددیگرانبامابحثهای

.استزندگیمحیطودیگرانشناساییجهتخود
:تاسکنندهزیرکمكپرسشهاینظیرسئواالتیبهدادنپاسخخودشناسیدر•
تهداشویژگیهاییچهدارمنزدیكارتباطآنهاباکهافرادیودوستاندارمدوست-•

باشند؟
نمایم؟برقراردیگرانباراشرطوقیدبدونوصمیمانهرابطهتوانممیآیا-•
میبرم؟لذتچقدردوستانهرابطهیكدرشدندرگیراز-•
است؟چقدراجتماعیارتباطاتدرمنتعهدمیزان-•
کنم؟کمكدوستانمبهتوانممیچقدرضروریمواقعدر-•
شوم؟میقدمپیشدیگرانباارتباطودوستیدرآیا-•
میلعمچگونهکنممیپیدادیگرانباارتباطدرمشکلییامسئلهکهزمانی-•

کنم؟
است؟بینانهواقعدیگرانازمنانتظاراتآیا-•



حفظ آرامش -10



کردنترک-10•
بامقابلهبرایباالمواردازهریكانجامگرا

درهمچناناوونشدواقعموثرافراداین
شمااذیتوآزارجهتاعمالیانجامپی

شرایطآنازوکردهترکرافردآنبود،
مشغولدیگریچیزباراخود.شویددور

کهسازمشکلفردباارتباطبرای.کنید
یدکنسعیشماست،زندگیجزءالینفك

بخواهید،کمكاوازومراجعهمشاوربه
زندگیازتواننمیراخانوادهعضوچراکه

شمانکنیدفراموش.کردحذفخود
احترامباتوامهایبرخوردبهترینسزاوار
اتاحساسکهبدهیداجازهنبایدوهستید

دیگرانسوءاستفادهموردشماعواطفو
زندگیجادهسرباالییاگر.بگیردقرار

ودبزنیبیرونجادهازبریدهراشمانفس
.باشیددیگریجدیدراهدنبالبه



این شناخت. شما نمی توانید همیشه از افراد مسئله ساز دوری کنید. همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داریم
. افراد و چگونگی برخورد با آنها به شما کمك خواهد کرد تا ارتباطات بهتری داشته باشید

ا همه ما هرروز با افراد دشوار سر و کار داریم و این افراد ر. اداره موقعیتهای دشوار، بخشی از زندگی روزانه ماست
. شاید هیچ چیز به اندازه برخورد با این افراد، خسته کننده و مالل آور نباشد. می شناسیم

:مضرات ارتباط با افراد دشوار و مسئله ساز
این افراد انرژی ما را تحلیل می برند، -1
احساساتمان را تحریك می کنند،  -2
.  حوصله همه را سر می برند و ما را در حالتی نامطلوب قرار می دهند-3
ه افراد این رفتارها در محل کار براحتی می توانند یك محیط شاد را نابود کنند، کارایی را کاهش دهند و روحی-4

. را پایین آورند



:اما
برخي از ما . هر یك از ما نيز به نوعي در درون خود شخصيت دشواری را پنهان كرده ایم

مثل  ) حادمي توانيم این شخصيت را بخوبي مخفي كنيم اما گاهي در موقعيتهای رقابتي و شرایط
.آن را نشان مي دهيم...( رانندگي در ترافيك، انجام یك بازی رقابتي و 



پرسشیك 
به شما  منصفانه ترین انتقادی که تا کنون-

وارد بوده چیست؟  



راهكار شرح رفتار ویژگي

با توانائي و مهارت خود به او ثابت كنيد
كه در كار خود تسلط كافي دارید

به او اطمينان بدهيد كه دانش كافي كار
را دارید و مي توانيد كارش را زود 

انجام 
بدهيد

ابراز وجود و قاطعيت موثرترین راهكار  
است

حالت صميمانه و دوستانه ندارد
با تكبر و غرور رفتار مي كند

طوری رفتار مي كند كه گوئي كارش انجام 
نمي شود

كالمي  یا ) معموال پرخاشگری مستقيم 
نشان مي دهند(وسيله ایي 

تهدیدگ
/ر

غير  
دوستانه

نوع رفتارخاص تنش زا6راهكارهای اختصاصي در ارتباط با 



راهكار شرح رفتار ویژگي

اجازه دهيد  خشم خودرا فرو نشاند
با او با عصبانيت رفتار نكنيد

هرگز بحث منطقي نكنيد
او  را تحقير نكنيد

حرفه ای عمل كنيد نه بصورت شخصي
عذر خواهي كنيد

نصيحت نكنيد
محدودیت ها را بگوئيد

تماس چشمي را حفظ كنيد

احساس مي كند با او عادالنه 
رفتار نشده است 

از سازمان دلگير است 
این مشتریان به سازمان % 90

های رقباء مي پيوندند

عصباني



راهكار شرح رفتار ویژگي

به این افراد نشان دهيد كه مسائل آنها را مي 
بينيد و مي شنوید، زیرا آنها به محيط 

. حمایتي و تشویق احتياج دارند
سطح فشار و استرس را برای این افراد پایين 

به آنها اجازه شكایت كردن ندهيد، مگر . آورد
زماني كه راه حلي برای مشكل پيش آمده 

همدلي كنيد. داشته باشند

از نظر این افراد تنها چيزی كه 
زندگي به آنها عطا كرده، 

. بدشانسي است
. بهانه گيرند

بندرت سعي مي كنند شرایط 
ناخواسته را تغيير دهند

»  : جمله معروف آنها این است
فهمدنميهيچ كس مرا 

همیشه 
شاکی



راهكار شرح رفتار ویژگي

با آنها قاطع برخورد کنید و بطور مستقیم  
اشتباهشان را با دلیل برایشان توضیح دهید تا  

.. نتوانند اشتباه را به دیگری منتقل کنند

این افراد تحمل قبول مسئولیت 
.یا توبیخ بابت اشتباه را ندارند

آنها از زیر بار مسائل شانه خالی 
می کنند و انگشت اتهام خود را 
همیشه به سمت دیگران نشانه 

جمله معروف آنها این  . می روند
من این کار را نکردم، » : است

. «فالنی آن کار را انجام داد

افراد بي 
مسئوليت



راهكار شرح رفتار ویژگي

از خود بيحوصلگي و خستگي نشان 
ندهيد

با صدای بلند حرفش را قطع نكنيد
از وقفه و یا مكثي كه از بين سخنانش 

ایجاد مي شود استفاده و رشته كالم را 
بدست گيرید  و در مسير دلخواه حركت 

دهيد 

به سادگي حرفش را قطع نمي كند
حاضر نيست به حرف های شما گوش 

دهد 
مباحث غير مرتيط با درخواست را 

مطرح مي كند
مدیریت زمان ندارد

پر حرف



راهكار شرح رفتار ویژگي

خونسردی خود را حفظ كنيد
گستاخي او را نادیده بگيرید و 
توانائي و مهارت خود به او ثابت 

كنيد كه در كار خود تسلط كافي 
دارید

به او اطمينان بدهيد كه دانش كافي 
دارید و مي توانيد كارش را درست 

انجام دهيد

در همه زمينه ها خود را صاحب نظر مي 
دانند

غير از شما با همه اینگونه برخورد مي كند
تحقير )معموال از پرخاشگری غير مستقيم 

استفاده مي كنند( و زخم زبان 

پر مدعا



هوش هيجاني-



انبيگانگچونترکدوبساایزبانهمترکوهندوبساای
تاسبهترهمزبانيازهمدليدیگراستخودمحرميزبانپس
دلزخيزدترجمانهزارانصدسجلوایماغيرونطقغير



:هاي هوش هیجانیمولفه

لحاظازولیداردارتباطشناختیهوشباهیجانیهوشهرچند
هوشهایمولفه.داردتفاوتآنباعملکرد،ونظریمفهوم

:استزیرقراربههیجانی

آگاهیخودواستقاللشکوفایی،خودشامل:فردیدرون-1
.هیجانی

.اجتماعیمسئولیتوهمدلی:فردیبين-2

.واقعیتبهآگاهیومسایلحلتوانشامل:سازگاری-3

.فشارهاتحملوهاتکانهکنترلشامل:استرسمدیریت-4

.بینیخوشوشادکامیشامل:خووخلق-۵



آنخودشكهگرددمواجهرویدادیباشخصكهميشوداسترسازصحبتهنگاميكليطوربه
مارشبهزاتنشتواندباعثميویژگيسه.بداندآميزمخاطرهروانشیاجسمسالمتبرایرا

خودواناييهاتو نهايتفراخوانيميزانوپذيريبينيپيشبودن،شدنيمهار:باشدرویدادهاآمدن
اینبه.ستنيیكسانگوناگونآدمهایبرایمعينرویدادهرزایيتنشميزانالبته.شخصپنداره

ودارندتفاوتیكدیگربارویدادهادرشدهیادگانهسهویژگيهایارزیابيلحاظازمردمكهمعنا
.كندميزاتنشرارویدادهاكهستهاارزیابيهمينعمدتا



فرسودگي شغلي
شغلی نوعی پاسخ فرد به عوامل فشارزای میان سازمانی، تحلیل رفتگی /به اعتقاد روان شناسان صنعتی•

عث فردی در محیط کار است که طی آن تماس های مکرر و بیش از حد ظرفیت کارکنان با دیگران، با
سطح باالی فشار روانی در محیط کار   .ایجاد تغییراتی در نگرش ها و رفتار وی نسبت به دیگران می شود

و عدم برخورداری فرد از مهار تهای الزم برای مقابله با آن، در درازمدت خسارات زیادی برای فرد، سازمان
کاهش انرژی جسمی و روانی نیروی انسانی، پایین آمدن سطح مقاومت   .و حتی اجتماع خواهد داشت

ائی فردی و نسبت به بیماری ها، افزایش عدم رضایت و بدبینی و نهایتاً افزایش غیبت از کار و کاهش کار
سازمانی از جمله این پیامدهاست

د از محیط کارکنان مبتال به تحلیل رفتگی برای کاستن از تحلیل رفتگی و تالش برای محافظت خو•
این راهبرد ناکارآمد به جای کاهش فشار روانی به  .اجتماعی فشارزا به جدایی روانی متوسل می شوند

در  .دافزایش آن منجرمیشود زیرا ارتباط با مراجعان کاهش می یابد و بر مشکالت میان فردی می افزای
بدین سان، تحلیل رفتگی به عنوان فرایند   .نتیجه، توان فرد برای دستیابی به اهداف خود کاهش مییابد

ی  فقدان پیشرونده آرمان گرایی، انرژی، و هدفمندی در نتیجه شرایط کار :توصیف می شودسرخوردگی
درکارکنان



برخي از عوامل مربوط به ماهيت شغل كه باعث ایجاد  استرس شغلي مي شود  
فقدان كنترل

عبارت است از عدم مهارت و برنامه ریزی در زمان  
ارها بندی جهت انجام وظایف و فعالیتها، وانتخاب ابز
هایا رو شهایی نادرست برای به انجام رسانیدن کار

تعارض نقش
عین  عبارت است از قرار گرفتن در معرض انتظارات نام
ه  و متضاد، در ارتباطات درکار راجع به اینکه چگون

فرد رفتار کند
بيگانگي

ه احساس دور افتادگی و عدم تعلق خاطر به شغل، ک
در اثر عواملی هم چون ناسازگاری با ماهیت کار، 
نداشتن جایگاه اجتماعی، نداشتن وجهه و اعتبار 

ایجاد می شود   …سازمانی و
سنگين باری نقش

ار  عبارت است از استرس شغلی که در نتیجه ی فش
زیاد یا زمان ناکافی برای انجام وظایف به وجود می

آید
سبكباری نقش

عبارت است از فشار روانی که در اثر کمی کار و 
در تکراری بودن کار ایجاد میشود واحساس کسالت

فرد را به دنبال دارد
شكاف اطالعات

عبارت است از عدم آگاهی از حدود و انتظارات شغلی
و ابهام و عدم اطمینان درارتباط با مسوولیتهای  

شغلی



شيوه های مقابله با استرس شغلي
:اجتماعیهایشیوه-1

گذاریسرمایهوفردارزشبهدادنبها
درروانیبهداشتسطحافزایشبرای

.جامعه
اموزشگسترشیزمینهدرگذاریسرمایه

.جامعهدرروانیبهداشت
هزمیندرمؤثرفرهنگیمیراثهایشناخت

اینازگیریبهرهوروانیفشارتقلیل
.کشورعمومیاموزشدرمیراثها

حذف عامل ایجاد  : روش مشکل مدار-2
کننده فرسودگی

روشهای ناکارآمد و مشکل آفرین-3
روش هیجان مدار-4

غییر مثبت اندیشی ، ت: روشهای بنیادی :الف
نگرش ،هدف مندی ، استفاده از هوش  

مندی هیجانی
گانه کاربردی 17روشهای :ب



ايجاد و حفظ رابطه -10
مديريت روابط/دوستانه

تعهد به يادگیري خود-9

درك كسب و كار -8
حرفه/

مدل سازي مفهومی-7

شفافیت هدف-6

عالقمند به -5
رشد ديگران

شوخ طبعی-4

برقراري ارتباط-3

آگاهی رفتاري-2
(فهم ديگران)

خود آگاهی-1
(فهم خود)

ويژگیهاي منتور

clutterbuck,David(2004)



نقش سازمان در ايجاد محيط سالم سازمانی
مدل كیفیت زندگي كاري

استاینکافیومنصفانهخدمتجبرانازمنظور:كافيومنصفانهخدمتجبران1-
برونوسازمانیدرونتساویکهگرددپرداختحقوقیسازمانکارکنانبهکه

ردیفهمسایرباخودمقایسههنگامکارکنانوگردداستنباطآنازسازمانی
.نکنندزیانوضرراحساسسازمانازبیرونودروندرهایشان

یگردتعبیریبهیاوایمنوسالمکاریشرایطهدف:ایمنوسالمكاریشرایط2-
املشکاری،فیزیکیشرایطومعقولکارساعاتبرقراریکاریبهداشتوایمنی

.باشدخطرحداقلدارایکهکاریایمنیوفیزیکیشرایطبرقراری
کهاستآنمتغیراینهدف:كاركنانهایظرفيتازاستفادهوگسترشامكان3-

هماهنگزمینهحالعیندروآوردبوجودراهاوآموزشهامهارتکسبفرصت
جهتدرراسازمانوراهبردهایهابرنامهاهداف،ها،مأموریتباکارکنانشدن
آوردبوجودسازمانوفردنیازهایتأمین



تهایفرصفردیتواناییهایبهبودطریقازامراین:دائميرشدوامنيتامكان4⚫
نتأمیپایداراشتغالازخاطراطمینانودرآمدامنیتوشغلیامنیتپیشرفت،

.میگردد
وجنسرنگ،نژاد،بهنسبتتعصبعدم:كاریسازماندراجتماعيائتالف۵-⚫

رداحساساتشانوهاایدهبیاندرافرادآزادیودرسازمانبودناجتماعیحسایجاد
درنشاغلیعملیوفکریمشارکتزمینهآوردنبوجودوصنفیهایتشکلقالب
.میکندکمكسازمانییکپارچگیایجادبهکههستندمواردیمقررات،وضع

ودلعرعایتبهامیدواریقالبدرمتغیراین:قانونحاكميتلزومبهاعتقاد6-⚫
هاینگرشبامخالفتابرازحق)سخنآزادیارتقاءشغلی،درمندیضابطهوانصاف

شودمیمشخص(ویجانبازواهمههرگونهبدونسازماندرسرپرست



طریقازیزندگکلفضایبهکارترمستقیموابستگیایجاد:كارمتعادلنقش7⚫
هکاشخانوادهبرایاووقتوکارمحلدرکارکنانوقتبینتعادلمفهومبرقراری

.نمایدایجادرافردزندگیوکارمیانتعادلزیادیمیزانبهتواندمی
راودخاجتماعیمسئولیتکههایینسازما:اجتماعيسودمندومعتبركار8-⚫

کهشانکارکنانحرفهوکارارزششمردنحقیرموجباتکنندنمیاحساس
حالعیندر.آورندمیفراهمرااستهاآننفسعزتنیازاحساسبرایمبنایی
.دارندمثبتتاثیریامراینبرسازمانبهمشتریاننسبیاعتمادمیزان

(کند؟میارزیابیچگونهراسازماناجتماعیمسئولیتشاغل)



راهكارهای شناخت الگوهای رفتاری و تيپ شخصيتي انواع مذاكره كنندگان
اقتدار طلب/ قرمز

. کارها را تمام می کنند و تکمیل شدن کارها به سرعت به آنها انگیره می دهدقرمزها
فاصله بین تصمیم و اجراء کم است چشم انداز و رهبری دارند و مدیران مادر زاد،

تحول گرا ، ارایه ایده های جدید ، دارای تفکر واگرا
ژگی  معموال مسئولیت، عزم و قاطعیت از وی. توان کالمی باال و استاد تیم سازی هستند 

.آنهاست
مدیر بحران و بهترین مدیران عامل اند

:  نيازها
(از نظر فنی)خوب به نظر رسیدن 

حق با آن ها باشد-
مورد احترام باشند-
تایید از سوی عده ای کم و منتخب -



قرمزها(معایب)محدودیت های 
(برای من چه نفعی دارد؟)معموال به دنبال حفظ منافع خودشان هستند 

.اگر برای رسیدن به هدف شخصی آشوب و درگیری الزم باشد به آن دامن می زنند
.نوازش کالمی ضعیف است

.در خلوت خود با استدالل عمل می کنند و در جمع احساسات خود را مخفی می کنند
.همیشه دوست دارند حق با آنها باشد

آرام و قرار ندارند مگر این که تولید و بهره وری داشته باشند
.اغلب مغرور بوده و تابع قدرت دیگران نیستند

.احساسات دیگران را در نظر نمی گیرند
شکننده بودن خود را نسبت به ترس از دست دادن قدرت و کنترل نشان نمی دهند



:تصميمي/آبي

خدای ایثار و محبت ، برای کمك به دیگران آفریده شده اند

جزء نگرند

کارها را خوب انجام می دهند

.معموال با وفا، صادق و متفکر هستند

دیدگاه شهودی دارند و معموال حدس های درستی می زنند

بهترین مدیران میا نی اند

نيازها

(از نظر اخالقی)خوب به نظر رسیدن 

درک شوند-

تحسین شوند -

پذیرش  -

از آنها قدردانی شود-



آبي هامحدودیت های
بلد نیستند نه بگویند ، 
.بسیار احساسی هستند

.از خود راضی اند و فکر می کنند حق با آنهاست
دمی کننوقتی موفقیت های دیگران به راحتی به دست آمده به آن حسادت 

.گرایش زیادی دارنددبه ایده آل گرایی و عملکر

قرمزها برای تغییر قوانین آمده اند و آبی ها برای حفظ آن



و ارامش طلبي صلح/سفيد

.برایشان نبود تضاد و درگیری ارزش دارد

خلوت و سرعت: دو چیز برای آنها خیلی مهم است

کارش را انجام می دهد90در دقیقه 

.هستندآنها شفافیت و صبر دارند و به طور کلی مهربان، سازگار پذیر و شنونده های خوبی

بهترین مشاوران سازمانها هستند

نيازها

و کارها را طبق نظر خودشان پیش ببرندشودبه آن ها فضای شخصی داده -

باشنداحترام مورد -

مهربانی-



سفيدهامحدودیت های
.جدا و غیر درگیر با موضوع ها به نظر می رسند

.انفعالی به زندگی دارنددیدگاه 
.در مورد تجربه ها واکنش نداشته و یا هیجان واضحی را نشان نمی دهند

.برای صمیمی شدن با مشکالتی مواجه هستند
.در مورد جهت و اهدافی که باید دنبال کنند، تردید دارند

.معموال برای گرفتن مسئولیت تنبلی و یا بی اشتیاقی نشان می دهند
.در تعهد داشتن مقاومت نشان می دهند



طلبيلذت/زرد
بزرگهمهمونییهزندگی

استمدتکوتاههاتعهد،میکنندزندگیلحظهدر
کنندمیازدواجدیرمعموال
نهشخصیزندگیولیاجتماعیظاهروجذابیتدارای

هستندفروشمسوالنویابانبازاربهترین

نيازها
(اجتماعی)خوب به نظر رسیدن 

ستایش شوند  -

تایید از سوی جمع-



زردهامحدودیت های
(اولویت باال)نیاز دارند که از لحاظ اجتماعی خوب به نظر برسند 

.غیر واقعی و بی مسئولیت هستند
.اتکا به خود و خودبینی دارند

.بی تعهد بوده و دمدمی مزاج هستند
.زیاد صحبت می کنند و کمتر اقدام می کنند

.بی نظم هستند
.در مکان های عمومی سرو صدا می کنند

.در موفقیت های خود اغراق کرده و واقعیت های تلخ را نادیده می گیرند



رماز توهج شما سپاسگزا


