
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با سبک های ارتباطی 
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سبک   این اما. گیرد قرار  استفاده مورد ها موقعیت این تمامی در  تواند  می که است ارتباطی سبک جرات ورزی نوعی

  -منفعل سبک  پرخاشگرانه و  سبک  شامل سبک منفعالنه،  دیگر  سبک  سه . است سبک ارتباطی چهار از  یکی  تنها

 .پرخاشگر است

جرات ورزانه   سبک ها، موقعیت بیشتر  در. گیرد می  قرار استفاده  مورد  مختلفی دالیل به  ها سبک این  از یک هر

  افراد  با شان تعامالت  نتیجه،  در. جرات ورزانه را بکار نمی برند  سبک  ، افراد  اکثر  متأسفانه،. موثرترین سبک است

 .است ناراحت کننده و  کننده   ناکام دیگر

بخواهید  است ممکن با این سبک ها آشنا می شوید، که همانطور. داشته باشیم سبک ها از  یک هر  به نگاهی بیایید 

  از  یکی  افراد  اکثر باشد. مفید  کار می تواند  این . حالت شما را توصیف می کند  به بهترین یک  کدام  ببینید  تا بدانید 

 .بکار می برند  سایر سبک ها از  را بیشتر ها این سبک

 1ورزانه سبک جرات  -1

فرادی که جرات ورز هستند، می دانند که چه حق و حقوقی دارند اما بیاد دارند که سایرین نیز حقوقی دارند. افراد  ا

جرات ورز مراقب احساسات دیگران هستند؛ بنابراین درخواست ها و شکایت هایشان را به شیوه ای محکم اما 

  و  حقوق  از  و کنند  می  بیان را خود احساسات و  نظرات نیروش  به سبک، افراد مودبانه بیان می کنند. در این

  معنوی احساسی، نیازهای و  خود زمان  خود،  ارزش  افراد این. دیگران  حقوق نقض بدون  کنند،  می  دفاع   خود نیازهای

 قائل هستند. زیادی احترام  دیگران  حقوق برای و  دارند  را  خود جسمی و
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ایستادن برای حق و حقوق شخصی به شیوه ای صورت می گیرد که نامتناسب و با اجبار است و  ر این سبک د

حقوق یا احساسات سایرین نادیده گرفته می شود. از اینرو، افرادی که این سبک ارتباطی را دارند، بر این باور  

شدیدی به رقابت یا ثابت کردن  هستند که حقوقی دارند اما دیگران حقوق مساوی ندارند. معموال این افراد نیاز 

خودشان دارند. گاهی اوقات احساس می کنند که نسبت به دیگران استحقاق توجه و احنرام بیشتری هستند. از  

طرفی، اگرچه افراد با این سبک ممکن است موافق باشند که دیگران حقوقی دارند اما زمانی که احساس کنند  

دیگران را نادیده می گیرند. افراد دارای سبک نعاملی پرخاشگرانه،  حقوق خودشان در معرض تهدید است، حقوق 

مهارت های ارتباطی ضعیفی دارند. آنها معموال از طریق پایمال کردن حقوق دیگران و بازور، گستاخی و اهانت به  

رفتارشان می   دیگران، مقاصد خود را پیش می برند. اگرچه ممکن است آنها این رفتارها را عامدانه انجام ندهند اما

تواند بسیار آسیب زننده باشد. همچنین، افراد در این سبک در ایجاد یا حفظ روابط گرم و صمیمی دچار مشکل می  

 شوند.
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گرایش دارند، نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود بشمارند و بدان اولویت فراد دارای این سبک ارتباطی ا

واند بدین علت باشد که آنها باور ندارند که از حق ابراز خویشتن )ابراز نیازها، احساسات و این امر می ت بخشند.

 عقاید خود( برخوردارند. 

همچنین، آنها ممکن است بر این باور باشند که حقیر هستند و نیازهایشان آنقدر اهمیت ندارد که بخاطر آنها   

ی کنند که جرات ورز بودن بسیار دشوار است یا اینکه اجازه  پافشاری کنند. از طرفی دیگر، افراد منفعل احساس م 

دادن به دیگران برای تمامی تصمیم گیری ها آسانتر است. این افراد بر این باور هستند که ضعیف یا بی کفایت  

 هستند، بنابراین برای تصمیم گیری ها مشکالتی دارد. 

توسط دیگران گرفته می شود، خوشحال نباشند، اما اگرچه افراد منفعل ممکن است همیشه از تصمیم هایی که 

معموال برای آنها موافقت با این تصمیم ها و آرام بودن بجای مخالفت و سر و صدا کردن بنظر آسانتر است. در نتیجه  

 ممکن است اعتماد به نفس پایین، افسردگی، خشم و سایر شکایت های جسمی یا هیجانی را تجربه کنند.
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پرخاشگر بر مبنای یک درک غلط استوار است. این تصور که پرخاشگری قابل انکار   -منفعل بک ارتباطیس 

)پرخاشگری به شیوه ی افراد منفعل که فرد می تواند منکر خشم یا پرخاشگری اش شود(؛ هیچ پیامد نامطلوبی در  

  بی  مسئول، آشفته، غیر اعتماد، قابل  فردی غیر عنوان  را به دیگران فرد نهایت در  در واقع پیامد دارد. اما پی ندارد.

آنها  اما اعتقاد کلی کنند، اشاره خاصی نمونه های به نمی توانند  هرگز آنها مالحظه و سهل انگار می بینند. اگرچه

خود را به شیوه ای   خشم در واقع اما منفعل هستند،  نظر به افراد سبک در این . یافت خواهد  نسبت به وی کاهش

  قراری  بی  احساس  معموال را دارند، ارتباطی الگوی این که  افرادی. دهند  می  نشان  مخفیانه یا و  مستقیم  غیر  ظریف،

  خود و منبع تحقیر  هدف  با مستقیم مقابله  به قادر که  کنند  می  احساس  دیگر، عبارت کنند؛ به  تجربه می  خشم  و

 کنند.  می  ماهرانه ای بیان طرز  به را خود  خشم عوض،  در. نیستند 

 دکتر سمیرا معصومیان

 دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران  -دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 

 

 
3 passive style 
4 Passive-Aggressive Style 


