
 ريش مزبی گزی ضما مًثزتزیه عامل در اوگیشش باسیکىان است

 .بزای مزبی گزی ريش َای مثبت را بٍ کار ببزید

. احتواال هْن تزیي ػاهلی وِ رٍی اًگیشش تاسیىٌاى اثز هی گذارد ، رٍش ّای هثثت هزتی گزی ضوا است

سثه ّا یا لاتلیت ّایی وِ هزتیاى تِ وار هی تزًذ هتفاٍت است ، اها اوثز آى ّا را هی تَاى در دٍ طثمِ تٌذی 

 رٍش هثثت- 2رٍش هٌفی - 1: لزار داد 

 ريش مىفی

ایي رٍش تِ ٍسیلِ تؼعی اس حزفِ ای ّای والج ّا ٍ حتی . رٍش هٌفی ًوایاى تزیي ًوًَِ هزتی گزی است 

در چٌیي رٍضی توزوش هزتی . هزتیاى دتیزستاى ًیش ًطاى دادُ هی ضَد ٍ اغلة در رساًِ ّای گزٍّی ًوایاى است

رٍی ػولىزدّای اضتثاُ تَدُ  ٍ تزای اًگیشش تاسیىٌاى اس تزساًذى ، دضوٌی ٍ تٌفز ٍ یا ػصثاًیت استفادُ هی 

 .ضَد

ػیة جَیی ، طؼٌِ سدى ٍ فزیاد وطیذى ّای دائوی . رٍش هٌفی ، وارآیی هٌاسثی رٍی تاسیىٌاى جَاى ًذارد

تِ یاد . غالثا تاسیىٌاى جَاى را ًا اهیذ هی ساسد ، اػتواد تِ ًفس را اس تیي هی تزد ٍ ًْایتا اًگیشُ را واّص هیذّذ

 .داضتِ تاضیذ وِ تاسیىٌاى جَاى در تَسؼِ هْارت ّا هثتذی ّستٌذ ٍ خَد ادراوی آى ّا ظؼیف ٍ ضىٌٌذُ است

 .ريی جىبٍ َای صحیح عمل تمزکش کىید ي بٍ مقدار سیاد اس تحسیه ي تطًیق استفادٌ ومایید

 ريش مثبت 

در ایي رٍش هزتی رٍی جٌثِ ّای صحیح ػولىزد توزوش دارد ٍ . رٍش هثثت ًمطِ ی هماتل رٍش هٌفی است

. تطَیك ّا ٍ تحسیي ّای فزاٍاًی را تزای وارّایی وِ تاسیىٌاى تِ ضىل صحیحی اًجام هی دٌّذ تِ وار هی تزد

ٌّگام رٍیذاد اضتثاّات ، هزتی ای وِ اس رٍش هثثت استفادُ هی وٌذ ، اضتثاّات را تا اًتمادّای سَدهٌذ تصحیح 

 .هی ًوایذ

ٌّگام هزتی گزی تاسیىٌاى جَاى ، تزای حفظ اًگیشُ در تاالتزیي سطَح ، حوایت اس رٍش هثثت اهزی ظزٍری 

 .اصَل ولیذی ایفای رٍش هثثت تزای هزتی گزی طی هَارد سیز تَظیح دادُ ضذُ است. است

 اصًل کلیدی بزای ایفای ريش مثبت در مزبی گزی



 آساد بًدن با پاداش َا ي تطًیق 

هَثزتزیي راُ تزای تاثیز رفتار هثثت ٍ تاال تزدى اًگیشُ ، تِ وارگیزی تىزار جوالت دلگزم وٌٌذُ ٍ پاداش 

هْن تزیي ٍ تٌْا فزق تیي هزتیاًی وِ تِ تاسیىٌاى تیطتزیي احتزام را هی گذارًذ ٍ آًْایی وِ ووتزیي . ّااست 

هْن تزیي پاداش ّا . احتزام را لایل ّستٌذ ، پاداش ّا ی هىزری است وِ هزتیاى تِ رفتارّای هطلَب هی دٌّذ

آى ّا ضاهل دست ًَاسش ٍ تحسیي تِ . را هی تَاى تِ صَرت هؼٌَی ٍ تذٍى استفادُ اس اهىاًات هادی اًجام داد 

پطت تاسیىي وطیذى ، لثخٌذ سدى ، وف سدى ٍ تطَیك وزدى ، تحسیي لفظی ، یا تىاى دادى دٍستاًِ سز هی 

 . تِ وار گیزی جوالت دلگزم وٌٌذُ تز ٍ پاداش ّای هْن تز ، اًگیشُ تاسیىٌاى را تیطتز خَاّذ وزد . تاضٌذ 

  پاداش َا ي تطًیق َا را صادقاوٍ بدَید . 

اگز تاسیىٌاى ظؼیف تاسی وٌٌذ ٍ ضوا تِ آى ّا . تزای سَدهٌذ تَدى پاداش ّا ، آى ّا تایذ صادلاًِ دادُ ضَد 

ایي اهز تِ ایي . تگَییذ وِ خَب تاسی وزدًذ ، ایي گفتِ یا تطَیك ضوا هؼٌی ًاچیشی تزای آى ّا خَاّذ داضت 

ضوا هی . هؼٌی ًیست وِ ضوا ًثایذ تِ تاسیىٌاى در هَرد ػولىزدضاى ٌّگام ایجاد اضتثاّات تاسخَرد هثثت تذّیذ 

هثثت تَدى تسیار . تَاًیذ اضتثاّات آى ّا را ًطاى دّیذ ٍ سهاى هطاتِ تزای اجزای خَب آى ّا را تحسیي وٌیذ 

 . هْن است اها تایذ درستىار ًیش تاضیذ 

 مزبی الگًی ومًوٍ

اگز ضوا هی خَاّیذ رفتار ٍ تزخَرد هزدهی در تاسیىٌاى تِ خَتی تَسؼِ یاتذ ، تایذ خَد تِ طَر ثاتت 

اگز ضوا تزای آى . ًوًَِ ٍ الگَیی تاضیذ وِ آرسٍ هی وٌیذ آى هْارت ّا را در تاسیىٌاًتاى تَسؼِ یاتٌذ

ّا تَظیح هی دّیذ وِ ، آى ّا ًثایذ فزیاد یا جیغ تشًٌذ ٍ در ػیي حال ضوا تز آى ّا فزیاد یا جیغ هی 

آى چِ را وِ هي هی گَین اًجام تذُ ، ًِ آى جِ را وِ هي ”: سًیذ ، پیام ّای هتعاد ٍ ًاساسگار هی دّیذ

تِ طَر هطاتِ ، اگز ضوا چٌیي تیاًی داضتِ تاضیذ ، تاسیىٌاى هوىي است ّزگش اس “ . اًجام هی دّن

یىذیگز اًتماد ًىٌٌذ ، اها ایي طزس رفتار ًطاى دٌّذُ فمذاى احتزام است ٍ در ػیي حال چَى ضوا اس 

 . داٍراى اًتماد هی وٌیذ ، ضوا پیام ّایی در ّن ارسال هی ًواییذ

تٌالط ّای تیطتز در پیام ّای ضوا ، تفاٍتی است هیاى آى چِ وِ هی گَییذ ٍ آى چِ وِ ػول هی 

وٌیذ ، وِ در ایي صَرت احتوال ووتزی تزای تَسؼِ خَب رفتارّای اجتواػی ٍ هزدهی تزای 

ٌّگاهی وِ ضوا پیام ّای درّن ارسال هی وٌیذ ، تاسیىٌاى ، احتواال آى . تاسیىٌاى ٍجَد خَاّذ داضت



تٌاتزایي آى ّا فزیاد خَاٌّذ سد . چِ را وِ ضوا هی گَییذ تی اساس داًستِ ٍ رفتار ضوا را تملیذ هی وٌٌذ

. ، جیغ خَاٌّذ وطیذ ٍ اگز ضوا فزیاد یا جیغ تشًیذ ٍ یا اًتماد وٌیذ ، هَرد اًتماد آى ّا لزار هی گیزیذ

تٌاتزایي هاًٌذ تخطی اس طزح ّای توزیي ٍ تاسی ، ضوا تایذ تزای اًَاع رفتارّایی وِ آرسٍ هی وٌیذ 

 .تاسیىٌاًتاى ًسثت تِ یىذیگز ، حزیفاى ، داٍراى ٍ هزتیاى ًطاى دٌّذ ، طزس فىز جذی ارائِ دّیذ

اصًل مُمی کٍ باید راَىمای بزوامٍ ریشی ي رفتار ضما باضد ، وطان دادن احتزام ي 

 . حساسیت بٍ دیگزان بدين داضته تًقع است

رفتار هَدتاًِ ٍ هحتزهاًِ ضثیِ چیست؟ تاسیىٌی وِ تزای ریگزاى احتزام لائل است هَارد سیز را رػایت 

 :هی وٌذ 

 پی گیزی وزدى لَاًیي 

 پذیزفتي رای داٍراى تذٍى تحث وزدى 

 تؼزیف وزدى اس تاسی خَب دیگزاى حتی حزیف 

 ُتثزیه گفتي تِ تزًذ 

 تاسی وزدى تِ ضیَُ سالن ٍ ایوي 

  اگز خطای اٍ تَد“ خطای هي”گفتي 

 پذیزفتي آهَسش 

 هواًؼت وزدى اس صذهِ سدى تذًی تِ وسی 

  سَال وزدى هَدتاًِ اس هزتی ٍ داٍراى 

 جَر ضذى تا ّن تاسی ّای هختلف در ّز سهاى 

 تطَیك وزدى ّن تاسی ّا ، تِ ٍیژُ آى ّایی وِ تالش هٌاسثی دارًذ 

 ووه وزدى ٍ تطَیك ّن تاسی غیز هاّز 

 پطتیثاًی اس آى ّایی وِ تَسط دیگزاى ون ارسش ٍ هسخزُ ضذُ ّستٌذ 

 توایل داضتي تِ تیزٍى ًطستي در تؼعی هَالغ تا دیگزاى فزصت تاسی وزدى پیذا وٌٌذ 

  داضتي احساس خَب درتارُ تغییز تزخی همزرات ، تا دیگزاى تتَاًٌذ تاسی وٌٌذ یا حتی رلاتت تیطتزی

 ایجاد ًوایٌذ

  ُخَدداری وزدى ا ستِ وار تزدى اساهی تَّیي آهیش ٍ تْوت ّای ولیطِ ای ٍ خَدداری اس هسخز

 وزدى دیگزاى



هَارد تاال رفتارّایی ّستٌذ وِ ضوا تایذ آى ّا را ًوًَِ لزار دّیذ ، آهَسش دّیذ ، تحث وٌیذ ٍ تزای 

 .افشایص رفتارّای خَب تاسیىٌاًتاى آى ّا را تطَیك ًواییذ

 .ٍلتی ضوا دریافتیذ وِ تاسیىٌاى ایي هْارت ّا را تِ وار هی تزًذ ، آى ّا را تحسیي وٌیذ

ّویي طَر . تا ایي حال ، ًوًَِ لزار دادى ، آهَسش دادى ، تحث وزدى ٍ تطَیك ایي رفتارّا وافی ًیست

، ٌّگاهی وِ تاسیىٌاى هْارت ّای تیي فزدی ظؼیف را تِ وار هی تزًذ ، ضوا تایذ پا در هیاًی ٍ هذاخلِ 

اگز ضوا چٌیي اػوالی را دیذیذ ٍ آى ّا را ًادیذُ گزفتیذ ، در ایي صَرت ضوا تذیي اهز هَافمت  . ًواییذ

 : ٍ رظایت دادُ ایذ

 :چِ هَلغ تایذ پادرهیاًی وزد ؟ پیطٌْاد هی ضَد وِ در هَارد سیز تایذ پادر هیاًی یا هذاخلِ وٌیذ

 اًتماد وزدى اس تاسی ّوثاسی ّا. 

 فزیاد سدى تا داٍراى. 

 ّل دادى ، تٌِ سدى یا وطیذى ، پطت پا سدى تِ ّن تاسی ّا یا حزیفاى. 

 گزفتي تَج تِ جثز. 

 خیزُ ًگاُ وزدى ٍ اصطىان ٌّگام تزًذُ ضذى تین. 

  ضوا خَب ًیستیذ: حولِ ّای لفظی تِ حزیفاى ، هثل. 

 ریاست وزدى تِ سایز تاسیىٌاى. 

 صذهِ سدى تِ وسی تِ خاطز تزًذُ ضذى. 

  هسخزُ وزدى ّوثاسی ّا تِ خاطز ریخت ٍ لیافِ ، هْارت ،لَم یا ًژاد. 

  احوك ٍ غیزُ: صذا سدى تِ اساهی دیگز هثل. 

 سزسًص وزدى دیگزاى تِ خاطز اضتثاّات. 

 ضىایت وزدى یا غزٍلٌذ وزدى تِ داٍراى. 

 لزار گزفتي در ٍظؼیت تی هیلی. 

 ًادیذُ پٌذاضتي تاسیىٌاى غیز هاّز. 

 ضىایت وزدى در هَرد تاسیىٌاى غیز هاّز. 

 آغاس وزدى سدٍخَردّای لفظی ٍ تذًی. 

 تِ وار تزدى هسائل ًژاد پزستی یا اًَاع تْوت ّا. 



رٍی ّن رفتِ ، چٌیي . ظاّزا تْیِ لیستی اس رفتارّای هطلَب ٍ ًا هطلَب هوىي است تِ دراسا تیاًجاهذ

پیطٌْاد هی ضَد وِ ّز یه اس تاسیىٌاى تایذ ًسثت تِ هزتیاى ، داٍراى ، ّوثاسی ّا ٍ حزیفاى احتزام 

 .هزتیاى ًیش تایذ تِ ضىل ثاتت ًسثت تِ ایي اصل هزدهی هتؼْذ تاضٌذ. گذاضتِ ٍ حساسیت ًطاى دٌّذ

 ريح يرسضکاری

ٌّگاهی وِ ها . جَاًوزدی ٍ رٍح ٍرسضىاری ولوِ آضٌایی است وِ تؼزیف دلیك آى هطىل است 

درتارُ رٍحیِ ٍرسضىاری صحثت هی وٌین ، هؼوَال ها تِ رفتار هزتیاى ، تاسیىٌاى ٍ تواضاچیاى در 

تٌاتزایي ، هثال . تزلزاری تاسی رلاتتی تاس هی گزدین ، تِ ٍیژُ در هَلؼیت ّای پز اس دغذغِ ٍ پزیطاًی

 . سدى رفتارّای ٍرسضىاری ٍ غیز ٍرسضىاری تسیار سادُ تز است

 بٍ ومایص گذاضته ريح يرسضکاری

    طزس رفتار با حزیفان

       رفتارَای يرسضکاری

  در اًتْای تاسی ، تاسیىٌاى صادلاًِ تا حزیفاًطاى دست هی دٌّذ ٍ تزای سهاى وَتاّی تا آى ّا صحثت

 .هی وٌٌذ

 یه حزیف تِ سهیي هی افتذ ٍ تاسیىٌی اس تین هماتل تِ اٍ ووه هی وٌذ تا تلٌذ ضَد. 

  تاسیىٌی للن تٌذّایص را فزاهَش هی وٌذ تا خَد تیاٍرد ، تین هماتل یه جفت للن تٌذ تِ اٍ لزض هی

 .دّذ

 تیوی پزتمال هی آٍرد ٍ آى را تا حزیفاى تمسین هی وٌذ. 

 تؼذ اس تاسی ، هزتی ، تاسی ّز دٍ تین را تحسیي هی ًوایذ. 

 رفتارَای غیز يرسضکاری

 اتزاس تٌفز تؼذ اس تاخت تین. 

 هطاجزُ لفظی تا حزیف. 

 ًاسشا گفتي درٍاسُ تاى تؼذ اس تِ ثوز رسیذى گل. 

  ُتؼذ اس پطت پا خَردى تاسیىٌی تَسط حزیف ، تزخی اس ّن تاسی ّای تاسیىي پطت پا خَرد

 .تصوین هی گیزًذ هماتلِ تِ هثل وٌٌذ

 


