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سناریو



روز قبل متوجه شده که خواهرش که ساکن شیراز است تصادف. مینا مضطرب است

ستگی پایش تصادف شدید نبوده ولی منجر به شک. کرده و در بیمارستان بستری شده است

. شده است

ائه امروز سر کار حاضر شده اما فراموش کرده که فایلی را که قرار بود به مدیرش ار

رها را چند قرار بود هفته ی قبل این فایل را تحویل بدهد، اما از آنجا که او کا. کند بیاورد

ه بررسی بار مرور می کند تا ایرادی نداشته باشد، یک هفته ی دیگر مهلت گرفته بود ک

ا به مدیر او ر. فایل آماده بود، اما آن را فراموش کرده بود که بیاورد. نهایی را انجام دهد

.دفترش خوانده است

.خوب هستید؟ در خدمتم. سالم آقای حسنی: مینا

جلسه ای داریم که 9ساعت . لطفا فایل پروژه رو برام بیارید. ممنونم. سالم: مدیر

.بدیدمیخوام شما هم توش حضور داشته باشید و در مورد پروژه  توضیحات تکمیلی رو

(مینا سرش را به پایین می اندازد.)متاسفانه جاشون گذشتم...ولی آخه: مینا

ردید؟ بازم شروع شد؟ علی رغم اینکه وقت اضافه گرفته بودید؟ چرا تمومش نک: مدیر

.(چهره مدیر در هم می رود)

.ارمشمیتونم فردا بی. تمومش کرده بودم منتها نمیدونم چرا فراموشش کردم...چرا: مینا

.امیدوارم که بار آخرتون باشه: مدیر

نبه رو میتونم چهارش. میخواستم یه خواهشی هم بکنم. حتمن همینطوره. واقعا ممنونم: مینا

نا می. )تصادف کرده. پیش خواهرم. مرخصی بگیرم؟ میخاستم آخر هفته برم شیراز

.(بغضش را قورت می دهد

مدیر دفتر خود را باز کرده و.) سرمون خیلی شلوغه. اصال حرفش هم نزنید: مدیر

(یادداشت می کند

...ولی آخه: مینا

.لطفا برید و زودتر پروژه رو تموم کنید...ولی بی ولی: مدیر



مینا بعد این مکالمه چه احساساتی دارد؟✓

مدیر چه احساساتی دارد؟✓

آیا امکان این بود که مکالمه جور دیگری پیش برود؟✓

شما هم تجربیات مشابهی دارید؟✓



همیشه علی رغم اینکه زیاد کار می کند، اما. مینا غمگین است و احساس تنهایی می کند✓
می مکررا خود را سرزنش می کند و حس. دیگران فکر می کنند که او کاری نمی کند

ز همچنان راجع به خواهرش نگران است و ا. کند که آبرویش جلوی رئیس رفته است
.اینکه پیشش نیست، احساس گناه دارد

یر احساس می کند که کارمندان از ز. آقای حسنی عصبانی و کالفه است و سردرد دارد✓
ارهای فکر می کند که به تنهایی باید تمام ک. کار در می روند و هیچ کاری نمی کنند

.شرکت را به پیش ببرد و متعاقبا احساس خستگی و بی حوصلگی می کند



فرسودگی شغلی



فرسودگی شغلی

رس شرایطی از خستگی روانی و جسمی که بدنبال است✓
در اثر فشار کار با انسان بیش از اندازه و طول کشیده

.ها تحت شرایط سخت  بوجود می آید

در مشاغلی که فرد با انسان ها سر وکار دارد، مثل ✓
بانه معلمی، پرستاری، پزشکی و برخی از کارهای داوطل

.بیشتر است

.بر مدیران و کارمندان اثر می گذارد✓

غلی اغلب کارکنان از اینکه تحت تاثیر فرسودگی ش✓
.هستند، نا آگاهند

ا فرسودگی شغلی مشکلی مزمن هست که می تواند ب✓
.سرعت زیادی منتشر شود



عالیم و نشانه ها

ناامیدی✓

خشم✓

خستگی✓

بی انگیزگی و پوچی✓

احساس گناه✓

کاهش اعتماد به نفس✓

احساس تنهایی و جدایی✓

عدم پایبندی به برنامه ریزی✓

عدم تمرکز✓

سردرد✓

احساس افسردگی✓

بیماری✓



علت

ارتباط ضعیف و مشکالت بین فردی✓

ویژگی های درون فردی✓

انتظارات✓

نبود مراقبت توسط سیستم✓

نبود منابع مدیریت شده✓

کار زیاد✓



درمان

شناخت خود و پذیرش✓

بهبود ارتباط ✓

مدیریت ایده آل گرایی✓

مدیریت استرس✓

کم کردن کار فیزیکی یا روانی✓

کمک خواستن✓



ارتباط



ست؟يف ارتباط  چیتعر

به)رارندهیگبهفرستنده،ازامیپافتیدروارسالندیفرآ

.مییگويمارتباط(يرکالمیوغيکالمصورت



: ارتباط درست 

.باشدآنكه مورد پذیرش اجتماع و بر اساس ارزشهاياستبه  صورتي ✓

.ردطور همزمان براي شخص وطرف مقابل او فایده داه ب✓



مهارت ارتباطي

:مهارتي است كه فرد بتواند

به گونه اي با دیگران ارتباط برقرار كند كه حقوق، رضایت ، تعهدات و
نیازهاي فردي خود را به صورت منطقي ارضاء كند بدون اینكه به حقوق،

.رضایت ، تعهدات ونیازهاي دیگران لطمه بزند



توجهارتباطقراريبردرزیرعواملبهباید
داشت

.استیادگرفتنيمهارتاین✓

.استكالميوغيركالميرفتارهايشامل✓

.استخوشاینددیگرانبراي✓

داردفردیبينوفردیدروناجزای✓



ک ارتباط موفقیاصول 

عجوالنه قضاوت نکردن✓

اجتناب از بر چسب زدن✓

يمیدن مسائل قدیش کشیاجتناب از پ✓

يمنفيسه هایاجتناب از انجام مقا✓



ک ارتباطیاجزاء 

يارتباط کالم❖

ير کالميارتباط غ❖

گوش دادن❖

مناسبيتماس چشم✓

هدفمند صحبت کردن✓

ک موضوع مشخصييتمرکز رو✓

سؤال کردن از شنونده✓

جازيا✓

يحرکات بدن✓

دنيلباس پوش✓

يظاهريآراستگ✓

گرانيفاصله با د✓

يفرديژست ها✓

ييبايصبر و شک✓

يرندگيپذ✓

يتماس چشم✓

ندهيق گويتشو✓

داشتنيهمدل✓

باز خورد دادن✓

ار مهم استيبسيدرست گوش کردن، مهارت



شنیدن

دریافت صدا•

روند غیر فعال•

بدون تالش•

گوش دادن

فهمیدن اطالعات با درگیر شدن •

روند فعال•

قهنیازمند تالش هوشیارانه، تمرکز و عال•



ار مهم استيبسيدرست گوش کردن، مهارت

یيبايصبر و شک✓

نشان دادن گوش کردن✓

ندهیق گویتشو✓

داشتنيهمدل✓

باز خورد دادن✓

پرسيدن✓
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گوش کردن يهايژگیو

:فعال



موانع درست گوش دادن

يمرور ذهن✓

قضاوت کردن✓

يالبافيخ✓

پند و اندرز دادن✓

یيمخالفت جو✓

يذهن خوان✓

اثبات کردن خود✓



همدلی

ظرفیت و توانایی گذاشتن خود به جای دیگری✓

نشان دادن احترام✓

ارائه حمایت عاطفی به فرد✓

ارتباط را می سازد✓



روز قبل متوجه شده که خواهرش که ساکن شیراز است تصادف کرده و در . مینا مضطرب است

.  تصادف شدید نبوده ولی منجر به شکستگی پایش شده است. بیمارستان بستری شده است

قرار . ردامروز سر کار حاضر شده اما فراموش کرده که فایلی را که قرار بود به مدیرش ارائه کند بیاو

رادی بود هفته ی قبل این فایل را تحویل بدهد، اما از آنجا که او کارها را چند بار مرور می کند تا ای

ود، اما آن را فایل آماده ب. نداشته باشد، یک هفته ی دیگر مهلت گرفته بود که بررسی نهایی را انجام دهد

.مدیر او را به دفترش خوانده است. فراموش کرده بود که بیاورد

.خوب هستید؟ در خدمتم. سالم آقای حسنی: مینا

جلسه ای داریم که میخوام شما هم توش 9ساعت . لطفا فایل پروژه رو برام بیارید. ممنونم. سالم: مدیر

.حضور داشته باشید و در مورد پروژه  توضیحات تکمیلی رو بدید

(مینا سرش را به پایین می اندازد.)متاسفانه جاشون گذشتم...ولی آخه: مینا

یر در چهره مد)بازم شروع شد؟ علی رغم اینکه وقت اضافه گرفته بودید؟ چرا تمومش نکردید؟ : مدیر

.(هم می رود

.میتونم فردا بیارمش. تمومش کرده بودم منتها نمیدونم چرا فراموشش کردم...چرا: مینا

.امیدوارم که بار آخرتون باشه: مدیر

ی میتونم چهارشنبه رو مرخص. میخواستم یه خواهشی هم بکنم. حتمن همینطوره. واقعا ممنونم: مینا

.(دهدمینا بغضش را قورت می. )تصادف کرده. پیش خواهرم. بگیرم؟ میخاستم آخر هفته برم شیراز

(ندمدیر دفتر خود را باز کرده و یادداشت می ک.) سرمون خیلی شلوغه. اصال حرفش هم نزنید: مدیر

...ولی آخه: مینا

.لطفا برید و زودتر پروژه رو تموم کنید...ولی بی ولی: مدیر




