
له و نمونه اي از محکوم و سـرزنش  در زیر نمونه اي از تمرکز بر مسأ
.کردن آورده شده است

.من دوست دارم وقتی که صحبت می کنم حرف مرا قطع نکنی

تو همیشه حرف من را قطع می کنی.
روش استفاده می کنید؟شما بیشتر از کدام

.سعی کنید از رفتار فرد انتقاد کنید، نه از خود فرد
:براي مثال

وقتی که زیر قولت می زنی عصبانی می شوم.

تو همیشه منو عصبانی می کنی.
در مورد اول آنچه مورد سوال قرار گرفته یک رفتار خـاص اسـت در   

.رفته استحالی که در مورد دوم خود فرد مورد انتقاد قرار گ
د قضاوت نکنید یا دستور ندهید بلکه از وجـه  یسعی کن

.سوالی استفاده کنید
:براي مثال

می دونی پیراهنت لک برداشته؟

با این پیراهن کثیف بیرون نرو

در هر دو مورد فوق می خواهیم به طرف مقابل این پیـام را بـدهیم   
ورد دوم بـا  ماما در . که به وضعیت خود براي بیرون رفتن توجه کند

.وجه دستوري و قضاوتی
شما فکر می کنید کدام مورد بیشـتر مـی توانیـد مفیـد و اثـربخش      

باشد؟
    به شکلی واضح، مستقیم و محترمانـه درخواسـت خـود را

.مطرح کنید
.و فرد را به سمت جواب منفی سوق ندهید

:براي مثال

ممکنه لطفاً پنجره را باز کنید؟

ی؟پنجره را باز نمی کن

اگر مخاطب شما باشید ترجیح می دهید بـه کـدام شـیوه بـا شـما      
برخورد شود؟

:تکنیک هایی ویژه براي موقعیت هایی دشوار
وعی بـا  هنگامی که می خواهیـد در مـورد موضـ   :آرام کردن-1

.فردي که عصبانی است، ابتدا سعی کنید او را آرام کنید

 می دانم که شما االن ناراحت هستید و برایم بخشی از واکنش
.شما قابل درکه، اجازه بده بعداً در مورد این موضوع صحبت کنیم

یک باعث می شود که شما استفاده از این تکن:خالصه کردن-2
یـد و طـرف مقابـل هـم متوجـه      اه له را فهمیـد أمطمئن شوید مس

.می شود که شما به حرف هاي او توجه کرده اید

 شما گفتید که وقتی من دیر کردم، فکر کردید که من قرارم
.را فراموش کردم و خیلی از دست من عصبانی شدید

این بسیار مهم اسـت کـه شـما مشـخص و     :مشخص کردن-3
.یدمعین کنید که از طرف مقابل خود چه می خواه

،اینه که فقط لباسـهایت چیزي که من می خوام انجام بدي
.نیندازيرا کف اتاق

:
 :

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8ز همه روزه از ساعت این مرک
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 

021-56365763: شماره تماس * 
-6تهاي کوچـه  ان–باغ فیض –اسالمشهر : آدرس * 

.مرکز مشاوره و بهداشت روان 68پالك 
:یکینآدرس الکترو*
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قاطعیت ورزي



سه مولفه رابطه قاطعانه
سعی کنید به طرف مقابل نشان دهید که وضعیت و :بیان همدالنه

شرایط او را درك می کنید ابراز همدالنه به طرف مقابل می فهماند که 
.شما قصد ندارید با او بحث و جدال راه بیندازید

:لهأبیان مس
دلیل اینکه . را بیان می کنیدشما از این طریق مشکل و ناراحتی خود 

.خواهان تغییر هستید را بیان کنید
.این شرایط من را ناراحت می کند و نمی توانم با آن کنار بیایم: براي مثال

:بیان آنچه شما می خواهید
درخواستی مشخص براي تغییري مشخص و معین در رفتار طرف مقابل 

.است
.رام با من صحبت کنیدمن از شما می خواهم که با صداي آ: مثال
دونم چیزي که از شما می خواهم ممکنه برایتان سخت باشدمی : مثال

، ولی وقتی می بینم که به حرفهایم گوش نمی دهند )بیان همدالنه(
شما می خواهم این است ، چیزي که من از )بیان مساًله(ناراحت می شوم

).واهیدبیان آنچه می خ(که وقتی صحبت می کنم به من توجه کنی
چگونه می توانیم به شکل موثري قاطع باشیم؟

.از حاالت بدنی قاطع استفاده کنید*
.به چهره طرف مقابل نگاه کنید*
.ارتباط چشمی داشته باشید*

در عین حال که خوش رو هستید، بهتر است حـاالت چهـره اي جـدي    *
.داشته باشید

.آرام ولی محکم صحبت کنید*

.شروع کنید)) من(( با عبارت هاي خود را*
........من فکر می کنم که :        مثال

...........به نظر من 

تمرکز خود را بر روي مساًله اي که دارید بگذارید و به محکـوم کـردن و   *
.سرزنش کردن خود یا دیگران نپردازید

.بیان احساسات منفی و مثبت خود ناتواننددر 
ناتوانی در ضعف و بیان قاطعانه احساس :شکایات جسمانی*

می تواند منجر به سر درد، زخم معده، فشار خون باال و شکایات 
.جسمی از این قبیل شود

قاطعیت ورزي انتخابی
خاذ یک رفتار قاطعانه در مقابل یک فرد ناآشنا و غریب، بسیار آسان تر از ات

هر . اتخاذ چنین رفتاري با فردي است که رابطه دوستانه اي با او دارید
اذ رفتار قاطعانه در چنین موقعیتی مهم تر خچقدر رابطه مهم تر باشد، ات

ریم خصوصی شود که دیگران حاتخاذ رفتار قاطعانه موجب می. بودخواهد 
.شما را رعایت کنند و رفتار محترمانه اي در مقابل شما داشته باشند

بسیاري از افراد بر این باور هستند که اتخاذ رفتار قاطعانه موجب از بین 
به نظر شما این افراد به درك . رفتن دوستی ها و روابط صمیمانه می شود

ز مفهوم قاطیت ورزي رسیده اند؟اصحیح و واقعی 
رفتار قاطعانه همیشه بهترین انتخاب است؟آیا

بهتر است قبل از اینکه به شکل قاطعانه رفتار کنید، پیامدهاي رفتار 
.قاطعانه خود را در نظر داشته باشید

اگر چه رفتار قاطعانه معموالً می تواند منجر به نتایجی مثبت شود، اما 
.یندبعضی افراد به شکل منفی به رفتار قاطعانه پاسخ می گو

:براي مثال
ممکن است اتخاذ رفتاري فردي کامالً غیر منطقی باشد،اگر رئیس شما 

.به از دست دادن شغل بیانجامدقاطعانه 
بهترین راه حل از نظر شما براي چنین موقعیت هایی چیست؟

هایی قرار گرفتید، بخاطر داشته باشیداگر در چنین موقعیت 
آنچه . ه به شکل قاطعانه رفتار نکنیدبهتر است آگاهانه تصمیم بگیرید ک
یاد بگیرید مهارت دیگري است که شما در چنین موقعیتی نیاز دارید

.کنترل استرس نامیده می شود
هنگامی که شما تصمیم می گیرید به شکل قاطعانه رفتار کنید چه اتفاقی 

می افتد؟
دیگران به خاطر داشته باشید که وقتی رفتار قاطعانه را بر می گزینید، 

رفتار . دنممکن است به شیوه اي که عادت کرده اند با شما رفتار نمای
این . قاطعانه شما ممکن است آنها را در شرایط گیج و مبهمی قرار دهد

مساًله به دلیل تغییر سبک و شیوه ارتباط شما رخ می دهد اما در مدت 
ند تا به زمان بسیار کوتاهی آنها متوجه مساًله خواهند شد و سعی می کن

ذکر این نکته الزم است که در . شیوه اي مناسب با شما برخورد کنند
چنین شرایطی دیگران ممکن است رفتار قاطعانه در مقابل شما اتخاذ 

.کنند

قاطعیت ورزي
عقاید، احساسات، نگرش ها و حقوق قاطعیت ورزي به توانایی ابراز صادقانه

آزار دهنده و به شیوه اي که به حقوق دیگران تجاوز خود بدون اضطراب
قاطعیت ورزي به معناي پرخاشگري نیست، بلکه . نشود اطالق می شود

قاطعیت ورزي توانایی . تعادلی بین قلدري و بیش از حد خاکی بودن است
قاطعیت به . گفتن نه به در خواست هایی است که میلی به انجام آن نداریم

. نفس، عزت نفس و خودکارآمدي ما بستگی دارداحساس اعتماد به 

عدم قاطعیت ورزي به چه چیزي بر می گردد؟
بسیاري از افراد آموخته اند که باید دیگران را از خود خشنود و راضی 

نباید کاري بکنند که دیگران از دست آنها ناراحت یا دلخور . نگهدارند
ه باشند از نظر شما بسیاري دیگر ممکن است چنین اعتقادي نداشت. شوند

دالیل رفتار غیر قاطعانه چیست؟
چرا قاطیعت ورزي مهم است؟

اگر نتوانید به شکل قاطعانه رفتار کنید ممکن است منجر به احساسات 
:ناخوشایندي شود، براي مثال

افسردگی در واقع ناشی از خشمی است که به سمت :افسردگی*
فرد احساس درماندگی، حالتی که در آن . درون فرد معطوف شده است

.ناامیدي و فقدان کنترل بر محیط پیرامون خود را تجربه می کند
شی که ناشی از احساس به بازي گرفته شدن و مورد جرن:رنجش*

.سوء استفاده قرار گرفتن است
همچنین . ناکامی ناشی از احساس ضعف و ناتوانی فرد است:ناکامی*

.ن باشدمی تواند ناشی از احساس قربانی شد
آیا شما می توانید شرایطی را که در آن نتوانسته اید به شکل قاطعانه رفتار 

شما در آن شرایط چه احساس، افکار و رفتاري . کنید تجسم کنید
داشته اید؟

اگر نتوانید خشم خود را به شیوه اي مناسب بروز :خشونت و غضب*
.خشونت منجر شوددهید، ممکن است به حدي از کوره در بروید که به

ناتوانی در بروز خشم به شیوه اي مناسب می تواند :اضطراب*
دوري از اضطرابی را ایجاد کند که خود همین اضطراب منجر به اجتناب و

.بعضی موقعیت ها و افراد شود
اگر نتوانید رفتار قاطعانه اي از خود نشان دهید این :روابط ضعیف*

افراد غیر قاطع . ط خود ضعیف ظاهر شویدمسأله باعث می شود که در رواب


