
 

1 

NLP و ارتباط موثر 

 

 شما چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید؟

 چگونه با خودتان ارتباط برقرار می کنید؟

اگر خودتان را در یک مهمانی مالقات می کردید، دوست 

 داشتید سر صحبت را باز کنید؟

 NLP ارتباط موثر با

برای اینکه در هر رابطه ای  .ما روابط خود را با آنچه انجام می دهیم و آنگونه که فکر می کنیم می سازیم

 .نیاز داریم باط موثرارت تأثیرگذار باشیم، به

 

 ارتباط موثر

این یک ویژگی همه یا  .ارتباط موثر عبارت است از کیفیت یک رابطه دارای تأثیر متقابل و احترام بین افراد

 .هیچ نیست که یا آن را داشته باشید یا نداشته باشید، بلکه درجاتی از ارتباط موثر وجود دارد

 .ه طور طبیعی اتفاق می افتدارتباط موثر، ارتباطی دو طرفه است و ب

نیازی نیست که ما آن را ایجاد کنیم، بلکه بیشتر باید سعی کنیم چیزهایی را که مانع آن می شود از بین 

 .ببریم

 NLP  با ایجاد ارتباط موثر در سطوح رفتاری مختلف، مهارت های الزم برای ایجاد یک رابطه محترمانه و

 .نددارای تأثیر متقابل را فراهم می ک

 

 .ارتباط موثر، به بازی گرفتن سایر افراد نیست

 

اما از  کسانی که دیگران را به بازی می گیرند ممکن است به نظر برسند که در حال ایجاد ارتباط موثر هستند،

 آنجا که به خودشان اجازه نمی دهند که تحت تأثیر قرار بگیرند و از آنجا که به دیگران احترام نمی گذارند،

 .در روابطشان هیچ گونه ارتباط موثری وجود ندارد
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بنابراین وقتی که با شخص  برای تأثیر گذار بودن، ما باید تمایل داشته باشیم که تحت تأثیر قرار بگیریم،

 .ارتباط موثر برقرار می کنیم، تمایل داریم که ما نیز تحت تأثیر او قرار بگیریم دیگری

ممکن است شما ارتباط موثر و  ارتباط موثر با دوستی متفاوت است و برقراری آن معموالً لذت بخش می باشد

 .احترام متقابل داشته باشید اما هنوز عالقه شخصی وجود نداشته باشد

 

 .ارتباط موثر با موافقت نیز متفاوت است

همینطور ممکن است با کسی مخالف  .ممکن است شما با کسی موافق باشید اما ارتباط موثر نداشته باشید

 .باشید اما ارتباط موثر داشته باشید

ان نسبت هرچه سریعتر ایجاد شود، به هم .ارتباط موثر می تواند به سرعت ایجاد شود و به سرعت از بین برود

 .نیز ممکن است سریعتر از بین برود

 .ارتباط موثر با قرار گرفتن در جایگاه طرف مقابل حاصل می شود

هنگامی که ما در جایگاه دوم قرار می گیریم، تمایل داریم که سعی کنیم شخص دیگر را از طریق دیدگاه 

شویم که اگر آنچه را که او می داند ما نیز می  در این فرایند، ممکن است متوجه .خودش درک کنیم

آنگاه  آنچه را که او تجربه کرده است تجربه می کردیم و آنچه که او می خواهد را می خواستیم، دانستیم،

اگر چه از دیدگاه ما ، رفتار او ممکن است  احتماالً همان کاری را انجام می دادیم که او اکنون انجام می دهد،

 .برسد. این موضوع رفتار او را توجیه نمی کند، اما آن را قابل درک می نمایدعجیب به نظر 

 .روابط رضایت بخش به وسیله ارتباط موثر ایجاد می شوند و نه به وسیله موافقت

 

 ارتباط موثر را چگونه ایجاد می کنید؟

 .با کنجکاو بودن در مورد اینکه او کیست و چگونه فکر می کند .با ایجاد عالقه واقعی به طرف مقابل

  .از زاویه دید او با مشتاق بودن برای دیدن دنیا

 نویسنده: مهدی عرب زاده
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