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فصل پنجم

(طراحی شغل)کاربرد تئوریهای انگیزش : گفتار اول 

:مقدمه 

ع بره در مورد ارزیابی اجررا نیرو وضر. یک طراحی شغل مناسب اثر مثبت روی رضایت کارکنان و کیفیت انجام کار دارد 

. ایت کند تعیین هدف به عنوان ارائه مدلی است که چگونه تئوری می تواند ما را به سمت کاربرد هد. همین شکل است 

هدف از این مبحث ایجاد زمینه ای برای مرور تحقیقات مربوط و معرفی کاربردهای معرین بررای مرورد بره  درو  در

.رفتار سازمانی است 

بهره وری رضایت شغلی کارکنان و افوایش. افوایش انگیوش . هدف از طراحی شغل کاهش فشارهای عدبی ناشی از کار 

. است تا سازمان بتواند به نحو موثری در بازار رقابت جهانی دوام آورد 



:تکوین طراحی شغل

نی فقط به ابتدا زمینه رفتار سازما. طراحی شغل به عنوان یک حوزه کاربردی مهم انگیوش کار و مطالعه رفتار سازمانی است 

ه عنروان توسعه یافتره و بر( کیفیت زندگی کاری)شغل توجه داشت ولی اکنون طراحی شغل همراه با ( غنی سازی)روشهای 

.یک مسئله عمده اجتماعی در سراسر جهان مطرح شده است

QWL(QUALITY OF WORK) به شرایط محیط کار توجه دارد و هدف اصلی آن فراهم کردن محریط کرار مناسرب بررای

شد و بیشتر بر زندگی کاری با کیفیت باال در مقایسه با طراحی شغل سنتی که در مدیریت علمی مطرح. افراد و تولید است 

کرار بررای در روش سنتی تمرکو بسیار روی تقسیم کرار و یکنوا رت کرردن. کارایی عملکرد تمرکو داشت گامی ارزنده بود 

.رسیدن به کارایی بیشتر می شد 

:پیشینه طراحی شغل

ک فرانر. تیلرور : پیشرتازان نهترت مردیریت علمری . مطرح شرد ( مدیریت علمی)روشهای طراحی شغل همومان با جنبش 

هردف . د هانری گانت و هرنیگتون مشاغل را به طور منظم با فنون تجویه و تحلیل حرکات و زمان سرنجی آزمودنر. گیلبرت 

. آنها به حداکثر رسانیدن کارایی انسانها در مشاغل مختلف بود 



نچره اکنرون گرایش مدیریت علمی به آ. تیلور معتقد بود که طراحی شغل می تواند مهمترین عامل مدیریت علمی باشد 

.نامیده می شود و تکامل یافت ( مهندسی شغل)

معنی کره کارمنرد ابتدا مشاغل تولیدی و سطوح پایین سپس مشاغل سطوح باال به ترتیب بسیار تخددی شدند به این

. مرود فقط یک یا تعداد بسیار محدودی وظیفه انجام می داد و طبق استاندارد معینی هر وظیفره را مرترب تکررار مری ن

یچ بهترین مثال کارگرانی هستند که در  ط مونتاژ ضمن حرکت محدول روی نوار نقاله موظف اند مهرره ای را روی پر

. بگذارند 

ق توماس واتسون در مورد تاثیر روشهای مهندسی شغل دقیر( ام. بی . آی )مدیرانی از جمله موسس 1950از آغاز دهه 

.شدند و شروع به تکمیل توسعه شغل و برنامه های گردش شغل نمودند 

وی هسرتند توجه به مشکالت کسالت آور محیط کار اکنون به تمرکو روی کشمکشهایی که کارکنان امروزی با آن رویرار

افت سازمانها شروع به کوچک شدن نمودند تکنولوژی پیشرفته افوایش ی1980زیرا در سالهای . تغییر شکل یافته است 

بینی  رود را وفرق تقاضا کنندگان مشاغل به طور ناگهانی زیاد شدند در نتیجه کارکنان باید با تغییرات غیر قابل پیش. 

.دهند



:مختلف طراحی شغل گرایشهای 

مهیج و معنی دار کردن. شغل را جالب : غنی سازی شغل -1

اضافه نمودن وظایف بیشتر برای تنوع شغل: توسعه شغل -2

انجام مشاغل مختلف برای تنوع: گردش شغل -3

یک گروه را مسئول شغلی کردن و تعادل بخشیدن به زمینه های فنی و اجتماعی شغل: اجتماعی –گرایش فنی -4

ماشین–روی کارایی تمرکو دارد از طریق تحلیل زمان و حرکت و ارتباط انسان : مهندسی شغل -5

باز ورد و محرکها در سا تار شغل. ایجاد هدف : هدف گذاری -6

:کیفیت زندگی کاری 

ه هرا یرک گررایش ایرن برنامر. یکی از جالبترین روشهای انگیوش توجه به برنامه های کیفیت سیستم کار یا کیفیت زندگی کاری مری باشرد 

–فنری اسرت کره ریشره در گررایش سیسرتمهای( غنی سازی شرغل)سیستمی به طراحی شغل معرفی می کند و راه گشای قلمرو گسترده 

.اجتماعی در مدیریت دارد 



کاری شرده آن را در تجویه و تحلیلی که از کیفیت زندگی. کیفیت زندگی کاری بیشتر به جو کاری مربوط می شود 

مشارکت در حل مشکالت سازمانی . 2توجه به اثر کار روی کارکنان و اثر بخشی سازمان . 1: چنین تعریف می کنند 

سرازمانی –تکنولروژیکی –و تدمیم گیری هدف مشخص تغییر جو کاری است و به این منظور تعامل عوامل انسانی 

.به طرف کیفیت بهتر زندگی کاری رهنمون می شود 

:غنی سازی شغل 

احی شرغل غنی سازی شغل یک روش قابل تعمیم جدیدتر و ساده تر از تکنیکهای گردش شغل و توسعه شغل در طر

ر این است از آنجایی که این دو روش نتیجه مستقیم تئوری دو عاملی انگیوش هرزبرگ است فرض ب. معرفی می کند 

. شرنا ت . شرفت که به منظور انگیوش کارکنان شغل بایستی طوری طراحی شود که فرصتهایی برای دستیابی به پی

تری از لحاظ به  دو  غنی سازی شغل به طراحی مشاغلی که تنوع بیش. رشد و بالندگی به وجود آورد . مسئولیت 

شرتری در محتوا دارند می پردازد و سطح باالتری از دانش و مهارت را می طلبد و به کارکنان استقالل و مسئولیت بی

ی دار همچنین فرصتی برای رشد شخدی و تجربه یک کار معنر. هدایت و کنترل و اجرا می دهد . زمینه طرح ریوی 

.خشد بر  الف توسعه شغل که به طور افقی شغل را پر بار می کند غنی سازی شغل را غنا می ب. ایجاد می نماید 



بره . شرود برای مثال لووم انجام کارهای بیشتری وجود نخواهد داشت بلکه مسئولیت و اشتغال بیشتری را شامل می
: طور  الصه می توان گفت 

سرطح توسرعه شرغلی و برا افروایش( پر برار نمرودن افقری)طراحی شغل با اضافه نمودن وظایف بیشتر در یک سطح 
.غنی کردن شغل نامیده شده است ( پر بار نمودن عمودی)مسئولیت و کنترل 

:مشکالتی که در کاربرد برنامه های توسعه و غنای شغلی وجود دارد عبارتند از 

مسلما طراحی مجدد کار انه های موجود جهت غنی کردن شغلها پر هوینه اسرت نره تنهرا ایرن : اشکال در اجرا -1
.مسئله بلکه تکنولوژی مورد نیاز بعتی از مشاغل انجام آنرا دچار مشکل می کند 

.که تا چه حد برنامه های توسعه و غنای شغلی را بپذیرند : پذیرش کارکنان -2

.به طور  الصه برنامه های توسعه شغل و غنی کردن شغل برای همه کارکنان یکسان نیست 

:مدل خصوصیات شغل 

در مدل  دوصیات شغل مشخص می کند که عناصری در شغل موجود است که بایسرتی غنری شرود و ایرن عناصرر
.تغییر دادن حاالت روانی کارکنان موثرند و بدین وسیله اثر بخشی کار آنان را افوایش می دهند 



:پنج بعد اصلی مدل  دوصیات شغل از دیدگاه هاکمن و اولدهام 

.مربوط به گنجایشی است که یک شغل نیاز دارد تا مهارتها و استعدادهای مختلف کارمند را به کار گیرد : تنوع مهارت -1

.مقدود قلمروی است که یک شغل برای انجام شدن به طور کامل از ابتدا تا انتها نیاز دارد : هویت کار -2

برر . د این عوامل سه گانه به مفهوم تجربه شده کار منتج مری شرو. به درجه اهمیت شغل برای دیگران مربوط می شود : مفهوم کار -3

.با ارزش و قابل صرف وقت باشد . طبق این مدل کاری با معناست که مهم 

ین بدین معنی کره کارمنرد آزادی کامرل و  رود مختراری جهرت تعیر. به عنوان بعد اساسی دیگر شغل معین شده است : استقالل -4

.شغلهای مستقل افراد را مسئول بار می آورد و به کاری که آنها انجام می دهند ارج می نهد . چگونگی انجام کار دارد 

شرود هنگامی که شرغلی طراحری مری. مربوط به دانشی است که کارمند از نتایج کاری که انجام می دهد کسب می کند : باز  ورد -5

. طریق باز ورد آن نیو مشخص می گردد 



کارگردشوغیبتکاهش.شغلیرضایت.کارنتایجمسئولیت.شدهتجربهمفهوم)بحرانیشنا تیروانحالتسهشغل دوصیاتمدل

تریمثبتاساحسکارکنانیابدافوایشقدرهرکارحاصلشناساییوکارنتایجمسئولیت.کارشدهتجربهمفهوماگربخدو .شودمی

.داشت واهند ودشانمورددر

:اجتماعیاطالعاتسازیفرایندگرایش

واقعیتواجتماعبافتبارا وداعتقاداتورفتارها.تلقیهاطرز.پذیرتطبیقزندهموجوداتعنوانبهافرادکهاستاستواراصلاینبر

:ازعبارتندشاغلینواقعیرفتاروتلقیهاطرز.ادراکاتعمدهدلیلسهودهندمیتطبیقحالوضعیتوگذشتهزندگی

آنهاکارمحیطادراکیارزیابی-1

آنهاگذشتهاعمال-2

اجتماعیبافتاطالعات-3

.عمیمت.پذیریتعدیل.انتخاب:شاملفراینداینوشودمیتفسیراطالعاتاهمیتوگرایی رد.تعهدفرایندهایطریقازمدلاین

.است روجیکردنجمعواجتماعیانتظاراتوهنجارها.آشکاری



فصل پنجم 
هدف گذاری: گفتار دوم 

کی منطقی هدف گذاری اغلب به عنوان مثالی ذکر می شود که چگونه رشته رفتار سازمانی باید از یک شالوده تئوری
هدف گذاری از کار پیشرفت تئوریکی قابل مالحظه. کاربردی عملیات مدیریت موثرتر ارتقا یابد به تحقیقات پیچیده

.و همکارانش که پایه ادراکی دارد به وجود آمده است ( ادوین الک)

:تئوری هدف گذاری انگیزش کار الک

.ند که او به عنوان آنچه افراد می کوشند به دست آورند و یا نگهدارند تعریف می ک: ارزشها و قتاوت ارزشها -1

.هیجانها یا  واستها راههایی برای تجربه این ارزشها هستند : امیال و احساسات -2

.نقش مهمی را به عنوان تعیین کننده های شنا تی رفتار ایفا می کنند : مقاصد یا اهداف -3

ک اهداف طبیعتی جهت دار به رفتار افراد می دهند و افکار و اعمال آنها را به طرف ی: عمل یا عملکرد . پاسخها -4
ی اگر به نتیجه مشخص هدایت می کنند فرد سپس بر اساس این مقاصد یا اهداف پاسخ می دهد یا عمل می کند حت

.این هدفها دسترسی پیدا نکند 

.نتایج این پاسخها هستند : باز ورد یا تقویت . پی آمد -5



مقاصد نقش مهمی را به عنوان تعیین کننده های شنا تی رفتار ایفا . الک در تئوری هدف گذاری اظهار می دارد که ارزشها 
او معتقد است که مفاهیم نیاز و . فراتر از تئوریهای انگیوش کار می رود و به همین دلیل تئوری هدف گذاری الک. می کنند 

و ا یرا وی به . و همراه دانش و معیارهای شخدی اهداف را تعیین می کنند . ارزش مفاهیم اساسی انگیوش کار می باشند 
.و آنگاه به اتفاق التهایم تئوری کنترل را به تئوری هدف تبدیل نموده است . نقش تعهد در این تئوری توجه نموده است 

اتکایی –خود 

( تفکری– ود )و ( درک شده– ود )در رشته رفتار سازمانی می باشد از ( اتکایی– ود )که در ارتباط با ( احترام به  ویش)
افرادی . سطح پایینی دارند دارای عملکرد ضعیفتری هستند ( احترام به  ویش)نشات می گیرد و طبق نظریه ماینر افرادی که 

(  اتکایی- ود. )سطح باالیی دارند افراد ثابت قدم و با پشتکاری هستند که عاقبت کارشان همیشه  وب است ( اتکایی- ود)که 
.رابطه بسیار جالبی با عملکرد دارد 

اتکایی دراسنادها  –نقش خود 

اتکایی باالیی دارند موفقیتهای  ویش را به عوامل درونی و عقب نشینیها را به شرایط وضعی طالع و اتفاقها –افرادی که  ود 
.اتکایی فرد تاثیر میگذارد–به همین ترتیب اسنادها هم بر  ود . اسناد می کنند و یا فکر می کنند به روش جدیدی نیازمندند 



تحقیق در خصوص اثر هدف گذاری

یک سری مطالعات توسط الک و همکارانش و گاری التهام و همکارانش  تا ارتباط بین هدف گذاری و عملکرد را 
.آزمون کنند 

مثل این است که به یک کارگر تعداد مشخص واحدهایی . بهتر از اهداف مبهم یا کلی هستند : هدف های ویژه -1
یش که باید تولید کند بگویید  یلی بهتر از این است که بگویید بکوش هر آنچه می توانی یا سعی کن از سال پ

.بهتر باشی 
. بنابراین این اهداف بایستی قابل دستیابی باشند. بهتر از اهداف نسبتا ساده هستند : اهداف مشکل و چالشی -2

.و تحقق آنها به اندازه ای مشکل نباشد که یاس ایجاد کند 
که از طریق مشارکت به دست می آیند بر اهداف واگذاری شده ترجیح : اهداف مورد قبول و پذیرفته شده -3

.دارند
احتماال بی مناسبت نیست . به نداشتن باز ورد ترجیح دارد : داشتن باز ورد مداوم درباره پیشرفت اهداف -4

.گفته شود باز ورد یک شرط الزم ولی نه کافی برای موفقیت کاربرد هدف گذاری است 



کاربرد هدف گذاری در عملکرد سیستم سازمانی 

تعیین اهداف کلی و طرحهای عملی-1
ام بی اوآمادگی سازمان برای-2
داف فردی و طرحهای عملیتعیین اه-3
ارزیابیهای دوره ای و باز ورد روی پیشرفت و قتاوتهای انجام شده-4
ارزیابی نهایی نتایج-5

. ارزیابی کارکنان و عملکرد کلی سیستم است . کنترل . گرایشی جهت برنامه ریوی  (MBO )مدیریت بر مبنای هدف 



فصل ششم
ارتباطات: گفتار اول 

در ادبیات رفتار سازمانی تعریف ارتباطات عبارت است از انتقال مفاهیم اطالعات که برای این منظور سمبلهایی: تعریف ارتباطات 
.را به کار می برند 

مربوط ایوانکویچ و ماتسون معتقدند که ارتباطات بین افراد به تکنولوژی بستگی ندارد بلکه به نیروهایی در انسانها و محیط اطراف آنها
.می شود و این فرایندی است بین افراد 

عالوه بر اینکه ارتباطات یک فرایند شخدی است اما فیشر اشاره دارد که وسیله ای که هر فرد می تواند در دیگری نفوذ کند رفتاری
به بیان دیگر رفتارهایی که . است که از  ود بروز می دهد و مبادله های ارتباطی بین افراد ایجاد اثر می کند  در یک سازمان اتفاق 

. می افتد برای فرایند ارتباطات حیاتی هستند 
هدف ارتباطات 

نگرشها را گسترش می دهد تا به . از دیدگاه سازمانی ارتباط ضروری است اطالعات الزم را جهت کارکنان فراهم می آورد 
به طور کلی هدف از ارتباطات به وجود آوردن تغییرات الزم در رفتار  . این وسیله هماهنگی و رضایت شغلی افوایش یابد 

.یا تغییر در آن دسته از شرایطی است که سازمان بر آنها کنترل دارد



ارتباطات یک طرفه و دو طرفه
بیانیه های  ط مشی . در ارتباطات یک طرفه فرستنده بدون انتظار یا دریافت باز ورد از طرف گیرنده ارتباط برقرار می کند 

ولی هنگامی که گیرنده به فرستنده باز ورد دهد . گذاری از طرف مدیران عالی سازمان مثالی از ارتباطات یک طرفه است 
پیشنهاد به یک کارمند و دریافت سئوال یا عدم پذیرش از طرف وی مثالی از ارتباطات دو طرفه . ارتباطات دو طرفه است 

.است
هارولد لیویت و رونالد میولر در مورد اثرات و اثربخشی ارتباطات یک طرفه و دوطرفه آزمایشهایی انجام دادند که نتایج این 

:آزمایشات به قرار زیر بود 
.ارتباطات یک طرفه به نحو قابل توجهی وقت کمتری می گیرد -1
.ارتباطات دوطرفه صحیحتر از یک طرفه است -2
.دریافت کنندگان در ارتباط دوطرفه از  ودشان و قتاوتشان مطمئنترند -3
فرستنده در ارتباطات دو طرفه مورد حمله بیشتری قرار می گیرد زیرا دریافت کننده توجه کاملی به ابهامها و اشتباههای -4

.وی دارد 
با اینکه ارتباط یک طرفه از صحت کمتری بر وردار است ولی منظمتر از ارتباط دوطرفه می باشد که همواره با سرو صدا و -5

.آشفتگی همراه است 



موانع ارتباطات اثربخش
.شود هر عاملی که از تبادل اطالعات بین فرستنده و گیرنده جلوگیری به عمل آورد مانع ارتباطات نامیده می 

. از موانع ارتباطات اثر بخش درک دریافت کننده از مفهوم مورد نظر فرستنده پیام است
و تنوع موانع ارتباطات در نفوذ ناپذیری و اهمیت آنهاست از جمله این موانع می تواند صافی کارکنان باشد بدین معنی که بنا به سلیقه

ولی گاهی کافی است که فقط جان کالم فرستاده شود. عقیده  ود پیام را سانسور کنند 
: بعتی از متداولترین موانع ارتباطات موثر به قرار ذیل می باشند 

افرادی که زمینه دانش و تجربه متفاوتی دارند . یکی از منابع متداول ایجاد مانع برای ارتباط ا تالف فردی است : ا تالف در ادراک -1
عدم توافق بین کارکنان در یک جلسه . محیط ارتباطی در نحوه ایجاد ارتباط موثر است . اغلب از پدیده یکسانی ادراک متفاوتی دارند 

.برنامه ریوی برای یک پروژه مهم ممکن است به نظر دیگر کارکنان بستگی داشته باشد 
برای ارسال کامل پیام کلماتی که به کار می رود باید نود . ا تالف زبان غالبا نودیکی کامل با ا تالف ادراک دارد : ا تالف زبان -2

.فرستنده و گیرنده معنای یکسانی داشته باشد حتی معانی سمبلیک یکسانی مورد استفاده قرار گیرد 
البته کمتر ارتباطی است که در دنیای امروز در . برآشوبنده و مانع شونده ارتباط است . صدا یکی از عوامل بر هم زننده : صدا -3

.محیطی  الی از صدا ایجاد شود 
دستپاچگی و غیره در چگونگی ادراک از پیام و چگونگی . ترس . حسادت . تنفر . محبت . کنشهای عاطفی مانند عدبانیت : عواطف -4

.ارسال پیام تاثیر می گذارد 
پیامهایی که می فرستیم و دریافت می کنیم تحت تاثیر قابل مالحظه عوامل غیر کالمی:  ناسازگاری ارتباطات کالمی و غیرکالمی -5

حتی اگر پیام ساده همچون . ی باشند م... اشارات و . حال و روحیه . فاصله از شخص شنونده . لباس پوشیدن . مانند حرکتهای بدنی 
.یک صبح بخیر باشد می تواند با ارتباطات غیر کالمی همراه شود و مقاصد مختلفی پیدا کند 

..اعتبار یک پیام تا حد زیادی به اعتبار فرستنده پیام در نود دریافت کننده مربوط است : عدم اعتماد -6



غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد
نخست شخص باید انواع موانع مختلف را که احتمال رخ دادن آنها می رود . غلبه نمودن بر موانع فرایند دو مرحله ای است 

.دوم بر آنها غلبه کند . بشناسد 
:بعتی از فنونی که برای غلبه بر موانع ویژه می توانند به کار آیند عبارتند از 

برای غلبه بر تفاوتهای ادراک پیام باید طوری بیان شود که برای کسانی که دیدگاه و تجربه : غلبه بر ا تالف ادراک -1
در صورت امکان باید زمینه های فکری کسانی را که می  واهیم با آنها ارتباط برقرار . های متفاوت دارند قابل درک باشد 

.کنیم بشناسیم 
زبان . برای غلبه بر تفاوتهای زبان معانی واژه های غیر قراردادی یا تکنیکی توضیح داده شود : غلبه بر تفاوتهای زبان -2

برای اطمینان از اینکه همه مطالب اساسی فهمیده شده از دریافت کننده سئوال شود . مستقیم و ساده باشد . پیام طبیعی 
.تا نکات اصلی را دوباره بیان کند 

اگر صدای یک ماشین صحبت کردن را مشکل می کند آن را . بهترین راه مقابله با صدا قطع آن است : غلبه بر صدا -3
اگر متوجه شدید که دریافت کننده  بر دقیق گوش نمی کند توجه او را .  اموش کنید و یا به جای جدید منقل کنید 

.جلب کنید 
کوشش در فهم . اولین قدم برای غلبه بر اثرات منفی عواطف افوایش آگاهی فرد نسبت به آنهاست : غلبه بر عواطف -4

.واکنشهای عاطفی دیگران و آمادگی  ود برای رویارویی با مباحث عاطفی روش مفیدی است 



ش در کلید حذف ناسازگاری ارتباط، آگاه شدن به آن ها و پوش: غلبه بر ناسازگاری ارتباطات کالمی و غیر کالمی -5
حرکات بدنی، طرز لباس پوشیدن، حال و روحیه، تظاهرات ظاهری و سایر.  ودداری از فرستادن پیام های غلط است

.ارتباطات غیرکالمی قوی باید با پیام موافق باشد
ت که اعتماد نتیجه یک فرایند دور برد اس. در یک سطح وسیع فرایند آفرینش اعتماد است: اعتمادغلبه بر عدم -6

.راستی،  وش فکری و عالیقه  وب یک فرد به وسیله دیگران مشخص می شود
:ارتباطات بین افراد

. فاهم کنندارتباطات فرایندی ست که طی آن افراد می کوشند به وسیله نشانه ها و عالئم، مفاهیم را انتقال داده ایجاد ت
. در این تعریف سه نکته اساسی نهفته است

ا برای ایجاد ارتباطات درگیر افراد است و درک ارتباطات کوشش در فهم چگونگی ارتباط مردم با یکدیگر است ثانی: اوال
الثا ارتباط بین افراد باید مفاهیم مشترک به کار رود و آن ها در مورد معانی واژه ها توافق و همدلی داشته باشند و ث

باطات تخمین بونند و عقاید را نشان دهند و به ارت. اشارات، صداها، کالمات، ارقام و حروف می توانند مقدود را برسانند
.معنا ببخشند
:فرایند ارتباطات

.در ارتباطات بین افراد کوشش می شود با نشانه ها و عالئم مفاهیم انتقال و ایجاد تفاهم شود
رمو در آوردن، ، به(منبع)فرستنده: ولی بطور کامل. فرستنده، پیام و گیرنده است: سه عندر اساسی مدل ساده ارتباطات

.پیام، کانال، رمو گشایی، گیرنده و باز ورد عناصر عمده مدل فرایند ارتباطات است



:غیرکالمیارتباط
کوت گاهی اوقات زبان س. ارتباطات غیرکالمی که زبان اشاره های بدنی هستند به همان اهمیت ارتباطات کالمی هستند

طات غیرکالمی ا تالفات فرهنگی همان گونه که در سخن گفتن نقش مهم ایفا می کنند در ارتبا. گویاتر از سخن گفتن است
.هم موثرند
:ترجیحیارتباط سیستم های 

ن ها از افراد بر اساس حقیقت و بطور صحیح رفتار نمی کنند رفتار آنان از برداشت و تعبیری سرچشمه می گیرد که آ
.  این تعبیرها و برداشت ها فراورده های داده هایی هست که به وسیله حواس مختلف دریافت می شود. حقیقت دارند
ان اولیه یک زبان بر دیگران ترجیح دارد که زب. هستیم که در هر پنج زبان، زبان یکسان نداریم( پنج زبانه)هر کدام از ما 

.است و فرد برای نمایش جهان روانشنا تی  ود از آن استفاده می کند
وه افراد را این گر. اند و اگر شما آن ها را بشناسید بهتر می توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید( تدویری)بعتی از افراد 

.روبروی  ود قرار می دهند و در جلسه ها و کنفرانس ها در ردیف های آ ر می نشیند
 یره اند در موقع سخن گفتن به دور دست( صامعی)و کسانی که . اند فاصله کمتر را ترجیح می دهند( عاطفی)آن ها که 
و واژه ها هستند به کمک نمادها، اعداد( کمی–واژه ای )کسانی که . و هنگام سخن گفتن افراد دیگر ربه زیر دارند. می شوند

.از مرحله آگاهی  ام می گذرند و به زبان  ا  دست پیدا می کنند تا دنیای روانشنا تی  ود را طراحی کنند


