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تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding

ارتباطات و رابطه

داستان یک تحول

ورت دنیای مدرن �ض

مدیریت تعارض
ض ایجاد فرهنگ پاسخگو�ی و ه�ض نه گف�ت

تاب آوری و قبول نه شنیدین

مدیریت بحران

گذاری  مهارت های ارتباطی- ه�ض تاث�ی

روابط عمومی مدیریت



تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding

ارتباطات چیست؟

فرایند تفهیم و تفاهم

دریافت و ارسال پیام

انتقال پیام
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جریان جابجا�ی پیام حداقل میان 2 منبع 
وط بر اینکه مع�ن پیام برای هر دو طرف یکسان باشد م�ش

مع�ن / جریان یا فرایند/ پیام/ منبع مع�ن
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مولفه های ارتباط

منبع/ مقصد/ کانال/ پیام/ بازخورد/ محیط ارتباطی
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فرایند ادراک

گزینش --------< سازماندهی----------< تفس�ی
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یادمان نرود:

انسانها با رابطه زنده اند
د ارتباط در بس�ت یک فضای رابطه ای شکل میگ�ی

ارتباط یک فرایند پیچیده است که به المان های زیادی وابسته است
ارتباطات فرایندی برگشت ناپذیر است

رابطه را نمی توان از ارتباط جدا دانست 
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داستان یک تحول



تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding

عرص کشاورزی

عرص صنعت

خانواده شلوغ ساعات محدود  ن   گاو آهن  شخم زم�ی مبادله کاال به کاال      

کسب و کار         وظیفه             دستور             کارگر              شغل          مدیر تولید

1000 سال

300 سال
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عرص تکنولوژی

عرص شبکه

زمان        ارتباط             تغی�ی             چالش              دگرگو�ن های لحظه ای         پارادایم ها
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چالش های قرن 21

• جها�ض سازی	
• انفجار فناوری	
• کم شدن منابع	
• ات رسیع نیاز افراد	 تغی�ی
• افزایش سطح رقابت	
• ض توقع افراد	 باال رف�ت
• کاهش سایز سازمانها	
• ظهور سازمان های کوچک	
• متولدین دهه هفتاد!	

مشکالت عمده افراد در قرن 21

• �ب هوی�ت	
• عدم اطمینان محیطی	
• چالش های �ب شمار	
• ایط	 ات لحظه ای رسش تغی�ی
• مشکالت عاطفی	
• خانواده های تک هسته ای	
• فرزندان طالق	
• فروپا�ش بنیان خانواده	
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100 ابر مشکل ایران
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در عرص گسست:
• 	

گ
�ب عالق�

• عدم پایبندی به ارزشها	
• عرص آشوب	

نوآوری

رقابت
بقا

For:

Why:

تالش برای بقا در زما�ن که
رقابت سخ�ت در جریان است
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Commercialization & Brandingبه چه احتیاج داریم؟

تخریب شیوه های ناکارآمد قبیل

که چه بکند؟

خلق ارزش

باید بپذیریم:

تفاوت ها ) زمان- نژاد- فرهنگ- زبان و ...(
ورت گفت و گو �ن

همه برابریم
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ارتباطات

کالمی                                                  غ�ی کالمی

ارتباط با خود                         ارتباط با دیگران                          ارتباط با جمع

اختالل در ارتباطات

دریافت بازخورد                         بازتعریف پیام                          تکرار دوباره پیام
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ارتباط موثر
نده دریافت می کند ی� باشد مع�ض و مفهوم پیامی که در ذهن فرستنده هست با آنچه که پ�ی

وط �ش

درک                  لذت یا م�ت              نفوذ در نگرش ها

ش رابطه                                          کنش یا عمل                        گس�ت
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ی رفتار روش های یادگ�ی

ی اجتماعی                                           ی وسیله ای                       یادگ�ی طی کالسیک              یادگ�ی ی                 نظریه �ش خوگ�ی

ارتباط غ�ی کالمی

هر نوع ارتباطی که با وسیله ای به جز وسایل عرف زبان شنایس با مخاطب برقرار شود

سکوت      فریاد      نگاه      خنده      پشت چشم نازک کردن          حرکات دست

ی برخوردار است آنچه می گوئید نسبت به آنگونه که می گوئید از اهمیت کم�ت
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ارتباطات جایگزین

کالمی و کالمی به عنوان مکمل                                    استفاده از ارتباطات غ�ی

عوامل موثر در ارتباط غ�ی کالمی

فضا      زمان      المسه      شامه      وضعیت ظاهر          نوع پوشش

زبان بدن و نشانه های آوا�ی )700000(

ن صدا      گریه      تلفظ حروف ن       طرز ایستادن      حالت چهره       اخم    طن�ی طرز راه رف�ت
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موانع ارتباطات غ�ی کالمی

ن وابسته است 1- ارتباطات غ�ی کالمی به شدت به فرهنگ طرف�ی

فرض را بر وجود اختالف بگذارید
از قضاوت اجتناب کنید

خود را به جای طرف قابل بگذارید و از زاویه نظام ارز�ش که او دارد به ماجرا نگاه کنید

در تفس�ی گفته ها رای قطعی صادر نکنید

ن شوید 2- از انتقال صحیح پیام مطم�ئ

محرک به خو�ب درک نمی شود             محرک به خو�ب درک می شود

عملکرد ارتباطات غ�ی کالمی ) همراهی کالم و رفتار(

تکرار        جایگزی�ن       تکمیل        تناقض          تاکید کردن

تجربه نشان داده انسانها به ارتباطات غ�ی کالمی بیش�ت اهمیت می دهند
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گوش دادن
فکر درگ�ی است

شنیدن
پرده گوش درگ�ی است

حرف های زیادی می شنویم اما به سخنان کمی گوش می دهیم

ین خطا در فرایند گوش کردن آماده شدن برای پاسخگو�ی است بزرگ�ت

یاد گرفته ایم بالفاصله واکنش نشان دهیم
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Commercialization & Brandingفرایند گوش دادن

کردن<ارزیا�ب کردن< عکس العمل شنیدن< فهمیدن<به خاطرآوردن<تفس�ی

عکس العمل مناسب در فرآیند گوش کردن


قضاوت نکردن


نصیحت نکردن

ارند و در اغلب موارد فقط احتیاج به گویسش برای شنیدن دارند ن همه از نصیحت ب�ی
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Commercialization & Brandingموانع ارتباطی مردان و زنان

زنان ----< صمیمیت و ارتباط

مردان ----< موقعیت، قدرت و استقالل

در مواجهه با یک مشکل


زنان با بیان مشکل انتظار حل مشکل را ندارند فقط دنبال یک شنونده هستند


مردان عکس العمل محور هستند، به محض شنیدن یا مواجهه با یک مشکل به دنبال راه حل می گردند

مردان معموال رک صحبت می کنند و زنان موضوعات را در لفافه می گویند و این �آغاز یک بحران است



تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding
طوفا�ن در راه است



بحران
»بحران عبارت است از پیش آمدن حادثه ای ناگها�ض 

ی فوری نیاز دارد« که به تصمیم گ�ی

بحران یک فشار روا�ض - اجتماعی بزرگ و ویژه است که 

ض نشود و هر فرد  باعث درهم شکسته شدن ساختارهای یازها و خواسته های افراد یا گروه ها تأم�ی

 و واکنش های اجتماعی می شود
گ

ض منافع خود قدم بردارد. زند� یا گروهی �فا در جهت تأم�ی

ی از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و مدیریت بحران: فرآیند پیش بی�ن و پیشگ�ی
 سالم سازی بعد از وقوع بحران
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تعارض


واقعی(  »فرایندی است که به  موجب نوع خایص از ادراک )خواه واقعی یا غ�ی

منجر به ایجاد اختالل در توازن و ثبات مطلوب می شود« 

ض نشود  »نیازها و خواسته های افراد یا گروه ها تأم�ی

ض منافع خود قدم بردارد« و هر فرد یا گروهی �فا در جهت تأم�ی

ض دریافت پیام مع�ض متفاو�ت را درک کند  در یک فرآیند ارتباطی اگر ی� از طرف�ی

یک تعارض پیدا می شود
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 های تعارض
گ

ویژ�
ض فردی( ض تفاوت های ب�ی تعارض نوعی فرایند است ) کژفهمی، تفاوت ارزش ها، دیدگاه ها، عالیق و ن�ی

تعارض اجتناب ناپذیر است

 است
گ

تعارض بخ�ش عادی از زند�

 دارد
گ

ض بست� تعارض به ادراک طرف�ی

د تعارض در بس�ت تعامل شکل می گ�ی

همه ی ما دچار تعارضیم

باعث چه می شود؟
مانع بهره وری و تضعیف روحیه می شود؛

    زمینه ساز تعارضات بیش�ت یا ادامه  تعارضات حل نشده می شود؛

    موجب بروز رفتارهای نامناسب می شود
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Commercialization & Brandingنشانه های تعارض
زبان بدن؛

    حرف نزدن همکاران با یکدیگر یا کم محیل کردن؛
    کارشک�ض یا عدم همکارِی عمدی با یکدیگر، ح�ت به قیمت افت یا شکست گروه؛

؛     مخالفت یا بدگو�ی
    ناسازگاری و عدم توافق در هر موضوعی؛

امی؛ افزایش �ب اح�ت
    اختالفات آشکار؛

زیرآب ز�ض

علل تعارض
 اختالف نظر در تشخیص و درک

مقام و رتبه
ناهمخوا�ض فعالیت ها با نیازها یا عالیق

س اس�ت
اختالف نظر

اقدامات مدیری�ت
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Commercialization & Brandingمدیریت تعارض
برقراری روابط حرفه ای قوی با افراد

ایجاد صلح در محیط کار

تمرکز بر واقعیات

ض از یک شخص ثالث کمک گرف�ت

یک شنونده خوب بودن

حفظ نگرش برد-برد

مدیریت تعارض 
نیاز به روابط صادقانه دارد
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« پیدا کرده است ی« و »عیب جو�ی ن ما مفهوم »ایرادگ�ی انتقاد یع�ن »آشکار کردن خو�ب ها و بدی ها«، اما در ب�ی

عدم انتقاد پذیری ما ایرانیان ریشه ای به قدمت تاریخ ایران دارد

جامعه ایران ایلیا�ت و قبیله ای رشد کرده است

تفکر خان و دیکتاتوری در فرهنگ ما رسوخ کرده است
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واقعیت های تلخ جامعه ما
ایرانیان از انتقاد آزرده و ناراحت می شوند

ند و تال�ن می کنند وق�ت کیس از آنها انتقاد کند به دل می گ�ی

ن اختالف و انتقاد و تفاوت به فرهنگ و بلکه به »تعصب« تبدیل شده است. نپذیرف�ت

ن کاری که معموال موقع اختالف ها انجام می شود، قهر کردن است.   اول�ی

در این فرهنگ فضا�ی برای مصالحه و کوتاه آمدن و گفتگو وجود ندارد 

تصور عمومی مصالحه، کوتاه آمدن یا گفتگو امتیاز دادن به طرف است. 

راهکارها:

منظورت چیست؟

کشف دلیل پنهان انتقاد غ�ی منصفانه

برریس مسئله از دید انتقاد کننده

کشف منشا اصیل مشکل

تمرین مواجهه با انتقاد غ�ی منصفانه
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واکنش درستواکنش غلط

انکار قضیه
ض هفته پیش رفتیم شهربازی هم�ی

کنجکاوی
منظورت چیه؟

عکس العمل رسیع
یم؟ ون م�ی ما که از همه بیش�ت ب�ی

دابره اطالعا�ت را بیش�ت می کنیم
؟

گ
چرا اینو می�

تالش برای اثبات اشتباه طرف مقابل
ون بعدش رفتیم سینما؟ ما نرفتیم ب�ی

گارد را نبسته و از خودتان دفاع نمی کنید
؟ ض تصوری بک�ض ض باعث شده چن�ی چه چ�ی

فقط می شنوید!
، من هفته ای پنجاه ساعت کار می کنم و بیش�ت ازین  ض بب�ی

دیگه توان ندارم

اوضاع را با یک پیشنهاد مدیریت می کنید
ض و ابراهیم آخر هفته میخوان برن سینما دوست داری  نازن�ی

ما هم باهاشون بریم؟



تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding

نه شنیدن 
یزد و حالشان بد میشود زما�ن که نه می شنوند اعصابشان به هم م�ی

“برام سخته که نه بشنوم”

“اگه بگه نه چی؟” 

” نمیخوام ضایع بشم”

“وق�ت نه میشنوم پنچر میشم”

چه بکنیم) مدیریت بحران(
حس ناکامی نایسش از نه شنیدن را میپذیریم) او با من مخالف نیست با نظر من مخالف است(

چطور شده که جواب رد شنیدم؟

چه مقدارش به خود من بر میگردد؟
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قدرت این را داشته باشیم که به درخواست دیگران جواب منفی بدهیم

ید چه موقع نه بگویید ۱- یاد بگ�ی

۲- بدانید که چرا نمی گویید نه 

ان اهمیت خود فکر کنید ن ۳- به م�ی

ن مساوی خودخواهی نیست ۴- بدانید که نه گف�ت

 شما است و 
گ

ن بخیسش از زند� بپذیرد که نه گف�ت

شما نباید تمامی در خواست ها�ی که از شما می شود را بپذیرید

- زشته درخواست دوستم رو رد کنم.

- زشته بهش پول قرض ندم.

- زشته بگم کار دیگه ای دارم.

ون نرم. - شته باهاش ب�ی

- زشته از این گروه لفت بدم.
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Commercialization & Branding ن آموزش روش اصویل نه گف�ت
ی قطعی ۱-ارزشیا�ب و تصمیم گ�ی

)ارزش فرد بزرگ تر از خواسته او-خواسته فرد بزرگ تر از ارزش او-نابجا بودن خواسته فرد(

2-همراهی اولیه کوتاه

ن + دلیل خود ۳- نه گف�ت

- متأسفانه نمی تونم بهت قرض بدم چون که خودم بهش نیاز دارم.

- نمی تونم باهات بیام چون باید یک رسی کار رو در خونه تکمیل کنم.

- درخواستتون رو نمی تونم االن قبول کنم چون اولویت های باالتری دارم.

- چون امروز خییل خستم یک روز دیگه در موردش صحبت کنیم.

۴-راهنما�ی و راهکار )در صورت امکان(
ن 5- زمان خریدن برای نه گف�ت

- اجازه بدین در موردش فکر کنم و تا فردا بعد از ظهر بهتون خ�ب میدم.
ه و شب بهت زنگ می زنم. - االن یکمی فکرم درگ�ی

- چون به هیچ وجه دوست ندارم بدقویل کنم، اجازه بدید که بیش�ت برر� کنم.

- ممنون از پیشنهاد خوبتون، من حداک�ش تا دو روز دیگه به شما جواب قطعی خودمو میگم.
ض فرصت باهات صحبت می کنم. ایطی نیستم که بتونم صحبت کنم و در اول�ی - االن در رسش
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ن است ن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانا�ی در ترمیم خویش�ت تاب آوری ظرفیت بازگش�ت

 است که از فردی به فردی دیگر متفاوت است ومی تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش 
گ

تاب آوری نوعی ویژ�

د  شکل می گ�ی
گ

یابد و براساس خود اصالح گری فکری و عمیل انسان، در روند آزمون و خطای زند�

س و فاجعه است تاب آوری ظرفی�ت برای مقاومت در برابر اس�ت

ات منفي نامالیمات و احتمال خطر فرض مي شود. ی افراد در مقابل تاث�ی
ی پیش بی�ض ی یا توانا�ی

ی شخصی�ت
گ

- به عنوان یك ویژ�

فت تحصییلی موفقیت در وظایف و. ..(. )مثل درك مثبت، خود پنداري، پی�ش ی
- یك وضعیت روحي مثبت یا سالمت روا�ض

عوامیل که به تاب آوری کمک میکند:
-روابط نزدیک با خانواده و دوستان

-نظر مثبت از خود و اعتماد به توانا�ی ها و نقاط قوت خود
ل -توانا�ی مدیریت هیجانات قوی و تکان�ش -مهارت های به�ت حس مسائل و ارتباط خوب -احساس کن�ت

-طالب کمک و استفاده از منابع
) -خود را به عنوان یک انسان منعطف دیدن )نه به عنوان یک قربا�ض

دهای مقابله ای مرصض مانند اعتیاد به مرصف مواد س از راه سالم و اجتناب از راه�ب -مقابله با اس�ت
-کمک به دیگران

 خود با وجود وقایع دشوار و مشکالت
گ

ض معنا�ی مثبت در زند� -یاف�ت



تجاری سازی و برندینگ

Commercialization & Branding خصوصیات افراد تاب آور
آگاهانه و هشیار عمل مي کنند. 1

ی هر انسان است. 2
گ

ی از زند�
مي پذیرند که، موانع بخ�ش

ی هستند. 3
ل درو�ض داراي منبع کن�ت

از مهارت هاي حل مسئله برخوردارند. 4

ارتباطات محکم اجتماعي دارند. 5

ی نمی کنند. 6 ی ارزیا�ب
خود را فردي قربا�ض

قادرند متناسب با موقعیت ، درخواست کمك کنند.. 7

ی جهت تاب آوري توصیه ها�ی

ی خود معنا و هدف داشته باشید. 1
گ

در زند�

ارتباطات خود را توسعه دهید. 2

ات انعطاف پذیر باشید. 3 نسبت به تغی�ی

ی خود باشید. 4
مراقب تغذیه و سالم�ت

مهارت هاي سالم براي مقابله با مشکالت را بیاموزید. 5

ض باشید. 6 خوشب�ی

ی هاي مثبت ایجاد کنید. 7
گ

دلبست�

معنویت را در خود تقویت کنید. 8


