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روابط انساني يعني شيوه رفتار كردن و احترام گـذاردن بـه موقعيـت هـاي اجتمـاعي افـراد يـا        
: گروههايي كه باعث خلق اين موقعيت ها شده اند

روابط انساني، توسعه دادن مهارت عملي است تا به شخص بياموزد كـه چگونـه خويشـتن را بـا     
. محيط اجتماعي خود سازگار سازد

روابط انساني حاكم بر محيط كار از جمله عواملي است كه سازمان را بـه مجموعـه اي از افـراد    
همگن و همفكر تبديل مـي كنـد تـا رفتـار متقابـل آنـان، بـويژه ميـان مـديران و كاركنـان، بـر            

. ماندگاري نيروي كار در سازمان و كارآيي بيشتر آنان اثر گذارد
ارتباطات با مردم و دنياي اطـراف هنـد   . در كسب و كار، روابط نقش مهمي بازي مي كنند اصوالً

. ارزشمندي است كه نياز به توجه و رعايت يك سري اصول دارند
عامل اساسي در تمام ارتباطات انساني اين است كه مديران براي تأثير بيشتر، بايـد بـا كاركنـان    
رابطه اي نزديك برقرار كنند و نسبت به برداشت هاي ديگران از اطالعات و عقايـد، حساسـيت   

. را كه ممكن است باعث كندي روند كار شوند، به حداقل برسانند هايينشان دهند و حرف 
اين كار مستلزم اين است كه مديران در به كارگيري كالم و زبان تن مهـارت بيشـتري داشـته    

.باشند

روابط انساني چيست؟
 

روش هاي ايجاد روابط مؤثر در سازمان توسط مديران
خوب گوش كنيد -1

د   ه مشـكالت،      . مديران، به حرف هاي كارمندان خوب توجـه كنـن ا گـوش كـردن، ـب ـب
د      ي برـي ي ـم ه     . نقاط ضعف و نقاط قوت كسـب و كـار ـپ ق و نكـت ا گـوش دادن دقـي ـب

د          بينانه ـته هـا و انتظـارات آن هـا از خرـي ه نيازهـا، خواس ز  ـب به حرف هاي مشتري نـي
.آگاه مي شويد

پس هنگام كار با ديگران، مي بايست زمان صرف كرد و به حرف هـاي آن هـا توجـه    
د . كرد راري      % 70معمـوالً  . تا دريافت كه به چه نياز دارـن ه برـق دير ـب ه ـم ت روزاـن وـق

دار  . ارتباط مي گذرد ـتن،   % 9نتايج يك بررسي نشان مي دهد كه از اين مـق ه نوش ـب
.با گوش دادن سپري مي شود% 45به صحبت كردن و % 30با خواندن، % 16

اري         اري و رفـت اب گفـت ه هـاي او و بازـت ـنيدن گفـت س از ش تأييد احساس كارمند ـپ
ـنيدن درد و دلهـا و درك احساسـات        دير كـه نشـاندهنده ش گـوش دادن  «، اوسـت ـم

ـتنباط خـود را        . ، تلقي مي شود»موثر د اس ب باـي ان از درك مطـل راي اطميـن دير ـب ـم
.نيز به طور خالصه به كارمند منتقل كند

.با ديگران تبادل نظر كنيد -2
پي بردن به اينكه چه عاملي در افراد ايجاد انگيزه مي كند و نيز •

قبل از انجام هر كاري ديگران را در ايده هاي خوب خود سهيم 
 .كنيد

ارتباط مستقيم برقرار كنيد -3
برقراري ارتباط رو در رو بسيار مؤثر تر از ارتباط از طريق شبكه •

همچنين مديران اثر بخش، روش هاي ارتباطي خود را . است
اگر . براساس تحليل دقيق بر روي عوامل محيطي برمي گزينند

وظيفه مدير ارائه پيام طوالني است، مي تواند از نوشته استفاده 
اگر سرعت، عدم رعايت تشريفات و يا نفوذ شخصي اهميت . كند

. دارد، صحبت كردن ترجيح دارد
ارتباط با هر يك از كاركنان، به خصوصيات منحصر بفرد آنان •

ان ك ش از ان ت ن آنان ا ت اي د ا د تگ

قدرداني كنيد -4 
قدرداني از نكات مثبت كاركنان، عالوه بر رشـد خـود پنـداره    •

مثبت سبب ارضاي نيازهـاي عـزت نفـس، خـود شـكوفايي و      
. پيشرفت آنان مي شود

يك تقديرنامه، . البته بايد بين قدرداني و پاداش تفاوت قائل شد•
عالوه بر اينكه يك پاداش بيروني به حساب مي آيد، مي تواند 
باعث ايجاد رقابت سالم شود و هم حس احترام و حق شناسي 

. را در افراد برانگيزد
محيط كار را امن و آرام سازيد -5
ه خـاطر كارهـاي     • محيط كار بايد فضايي باشد تا كاركنـان ـب

كسالت آور و خسته كننده دچار آشفتگي و ناراحتي نشوند و 
همچنين محيط كار داراي شرايطي باشد كه نياز به بكارگيري 

اش اش ا اف ا انا ا ا ا ل كا
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فضاي بحث و گفتگو فراهم كنيد -6
شرايطي فراهم كنيد تا كاركنان درباره مسائل سازماني و مديريت به بحـث و  •

كاركنان بايد احساس كنند بـراي صـحبت كـردن دربـاره     . تبادل نظر بپردازند
در اين شرايط، افراد سعي مي كنند عالوه بر . مسائل مربوط به كار آزاد هستند

مطرح كردن ديدگاههاي خـويش، ظرفيـت، پـذيرش اسـتنباطها و نظرهـاي      
اعضاي ديگر سازمان را در خود افزايش دهند، و ايـن امـر موجـب مـي شـود      

. فضايي صميمي توام با احترام متقابل در كاركنان بوجود آيد
تناسب كاري را بين كارمندان برقرار كنيد -7
افراد هنگامي از كار خود راضي هستند كه با ويژگيهاي آنان تناسـب داشـته   •

در اين شرايط كارمندان مي توانند توانمنديهاي خود را مطـرح كننـد و   . باشد
همچنين ميان رسالت شخصي آنان و رسالت سازمان تناسب خوبي برقرار مي 
شود و احساس نكنند كه بين ارزش ها و هدف هاي آنان با آنچه در محيط كار 

. روي مي دهد تضاد وجود دارد

مديران بايستي انعطاف پذير باشند -8 
در مواقع الزم مدير، قوانين سازمان را تعديل كند يعني هر چند خـط مشـي   •

هاي سازمان در جايگاه واقعي خود قرار دارند، اما اين اعتقاد نيز وجود داشـته  
. باشد كه در شرايط خاص مي توان رويكردهاي متفاوتي اتخاذ كرد

فرصت هاي الزم براي خالقيت در اختيار كاركنان قرار دهيد -9
خطر پذيري تحت عنوان نوآوري از سوي مدير تشويق شود و اشـتباهات بـه   •

. عنوان هزينه منصفانه اي براي يادگيري و نوآوري در نظر گرفته شود
رفتار و خط مشي برابر و منصفانه داشته باشيد -10
به كارمندان فرصت مساوي براي ارتقاء، پيشرفت و ارزشيابي در محـيط كـار   •

مدير بايستي طوري رفتار كند تا كارمندان احساس كنند صـرفنظر از  . بدهيد
و همه آن هـا  . سلسله مراتب سازماني از لحاظ فردي در يك سطح قرار دارند

همچنين در جلسات، پسـت و عنـوان و   . به يك اندازه مهم شمرده مي شوند
مقام سازماني كنار گذاشته شود و همه احساس كنند مي تواننـد بـا آزادي و   

.بدون محدوديت به گفتگو بپردازند

 
مدير به گونه اي رفتار كند تا كارمنـدان خـود را صـاحب و مالـك      -11

كار خويش بدانند
براي اينكه سازمان بخواهد افراد نسبت بـه كـار خـود احسـاس تعلـق كننـد       •

بايد به جاي آنكه بگويد چه كاري انجـام دهنـد، آن هـا را تشـويق كنـد تـا       
.خود به تصميم گيري و قضاوت بپردازند

مدير بايد از كارمندان حمايت كند يعني كمك هـايي بـراي انجـام     -12
.مؤثر و كارآمد وظايف به كاركنان ارائه كند

اطالعـات،  (دادن منـابع مـؤثر    -1: از جمله ايـن حمايـت هـا مـي تـوان بـه      •
شناخت و موقعيـت سـنجي مـدير     -2) زمان، ابزار و يافته هاي كارشناسي

از زمان و نحوه ارائه كمـك مهـم اسـت تـا افـراد احسـاس كننـد بـه جـاي          
.تحميل، به آن ها پيشنهاد كمك مي شود

 
مدير بايد كارمندان را از اهميت و ارزش آنچه توليد مي كننـد يـا    -13

.مي باشد» اعتبار سازماني«انجام مي دهند آگاه سازد و اين مفهوم 
هر چه كارمند بتواند اثر و پيامد كار خود را ببينـد و احسـاس كنـد ديگـران     
چه منافعي از كار آنها مي برند، احساس مهم بودن مي كند كه در رونـد كـار   

. او مؤثر است
. مدير بايد به آموزش و رشد كاركنان در حين كار توجه كند -14

بايسـتي فرصـت هـاي يـادگيري بـه فراوانـي از طريـق سـازمان در اختيـار          
. كارمندان قرار گيرد

.خود توجه كنيد) زبان تن(به ارتباط غير كالمي  -15
. كاركنان بيش از هر چيز تحت تأثير اعمال شما قرار دارند 

گاهي حركات غير كالمي بدن يا حركات چهره، تأثير بيشتري از كـالم دارنـد   
.     و مفهوم را بهتر انتقال مي دهند

زبان تن
زبان تن، يك دست حركات بهم پيوسته دست ، پا، سر ، ستون •

و در هر زمان و .فقرات است كه امكان تفسير با معنا را  مي دهد
.مكان متفاوت است

.هر حركتي وابسته به كلمه اي در زبان است•
زبان تن، براي آنچه ديگران فكر مي كنند و نشانه حالت روحي •

حالت چهره و چشم ها بيش از كلماتي كه .و نگرش آنهاست
هشيارانه انتخاب شده اند، افكار نيمه خود آگاه را آشكار مي 

. كند
بسياري از حركات مهمي كه به ارتباط ما كمك مي كنند در •

. كليه نقاط جهان يكسان است

مثالً وقتي مردم راضي اند لبخند مي زنند،و وقتي ناراحـت و  •
عصبي اند،چين بر پيشاني مي آورند، يا وقتي شانه را باال مي 
اندازيم يعني چيزي را       نمي دانيم و منظور طرف مقابل را 

.نمي فهميم

طبق بررسي روانشناسان
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نمونه هاي زبان بدن

 دست ها

تماس چشمي مناسب  >----تماس چشمي در ارتباط مهم است
نشانه احترام و تعامل >----

                    

چشم ها

دهان

 

بيني


