




اینجاییم؟چرا
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هر مکالمه ای
می تواند وضعیت فعلی

ما را
.بکندبدتریابهتر
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ویژگی های هوشمندی
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پذیرش دیدگاه های متفاوت-ریقاطعیت در تصمیم گی-

رفتار جامعه پسند-خود اندیشی-

امور معنوی-کنترل احساسات-
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قاطعیت در تصمیم گیری
Decisiveness
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توانایی تصمیم گیری
ات به موقع و عدم به تعویق انداختن تصمیم

مهم زندگی



خود اندیشی
Self Reflection
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توانایی میل به درک عمیق افکار، رفتارها، 
انگیزه ها و اعمال خود



کنترل احساسات
Emotional Regulation
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توانایی کنترل و مدیریت موثر
احساسات منفی و استرس



پذیرش دیدگاه های متفاوت
Acceptance of Divergent Perspective
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عالقه به شناخت دیدگاه ها و ارزش های
متفاوت و پذیرش آن ها



رفتار جامعه پسند
Prosocial Behavior
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رفتارهایی در جهت کمک کردن و
منفعت رساندن به دیگران



امور معنوی
Spirituality
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ارتباط و همبستگی معنوی با
خود متعالی، دیگران و جهان اطراف



راه حل محور بودن چگونه است؟
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انتخاب راه حل درست-پذیرش مساله-

حل مشکل با راه حل انتخاب شده-تعریف مشکل-

ارزیابی نتایج-پیدا کردن راه حل-
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د؟هر گفتگو از چه بخش هایی تشکیل می شو

اتفاق یا رویداد-

برخورد- برداشت-

داستان سازی-
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برای هر یک از
موقعیت های زیر

.علت بنویسید5تا 3بین 
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به 7علی قرار بود ساعت 
قرارش با من برسه

!اومد8:30اما ساعت 
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با وجود این که
کنکورهزینه ی زیادی برای 
سارا شده بود،

!قبول نشداما رشته ی خوبی 
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!سوختغذا 



:الگوهای رفتاری در گفتگو
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منفعل-

فعال-

واکنشی-
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واکنش نشان دادن
Reacting
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اتکاماًل مبنی بر احساس-
سریع و بالفاصله-
همنفعالنه و پرخاشگران-
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واکنش بیش از حد-

تعامل ضعیف-
بازدهی پایین و بهره وری-
سطحی و بدون دوراندیشی-



پاسخ دادن
Responding
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بعد از ارزیابی-
آگاهانه و با اطالع-
همراه با فکر قبلی-
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تعامل سازنده-

بازدهی باال و بهره وری-
با دید کلی و درازمدت-
ل بر مبنای دانش، استدال-

و احساسات



:الگوهای اشتباه در گفتگو
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ساندویچی کردن پیام-1
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:الگوهای اشتباه در گفتگو
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ارسال پیام در بطری-2
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:الگوهای اشتباه در گفتگو
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ینشانه های پنهان رفتار -3
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:حاال بنویسید
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چالش دارفهرست گفتگوهای -1
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تمام نشدهفهرست گفتگوهای -2

دم فهرست گفتگوهای دشواری که تمام شده ولی از ع-3
.ناراضی هستممدیریت خودم و یا دستاوردهای آن 



:مرحله ی مذاکره4
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آماده سازی-1
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بحث-2
پیشنهاد و پیشنهاد متقابل-3
توافق و عدم توافق-4




