
 ابراز وجود و مهارت جرات ورزی )صراحت و قاطعیت(

 (متمم از وبسایت)

آیا تا به حال پیش آمده که یک نفر، در صف صندوق فروشگاه، بدون نوبت بیاید و جلوی شما بایستد و شما هم سکوت کنید و چیزی به 

 او نگویید؟ آیا پیش آمده که به چنین فردی به تندی تذکر دهید و تذکر شما به دعوا و درگیری منتهی شود؟

تان بخواهد به او تذکر دهید، اما خجالت بکشید و از کنار توهین آیا تا به حال پیش آمده که فردی در گفتار خود به شما توهین کند، دل

ها انجام دهید و درگیری لفظی او بگذرید؟ آیا پیش آمده توهین کردن چنین افرادی، شما را خشمگین کند و برخورد بسیار تندی با آن

 باال بگیرد؟

ی این دو را ی ما نیاز داریم که حرکت در میانهمرز باریکی وجود دارد و همه برخورد تهاجمی و کوتاه آمدن )رفتار منفعالنه( بینِ

 .بدانیم و بلد باشیم

م نا خود ابرازی یا جرات ورزی یا جرات مندی یا مهارت ابراز وجود یا Assertiveness این همان مهارتی است که از آن با عنوان

 .شودبرده می

 

 مهارت ابراز وجود به چه معناست؟

 :کندمهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی را چنین تعریف می کتاب روانشناسی عزت نفس ناتانیل براندن در

هایی باشم که آنها احترام بگذارم و به دنبال شیوه های خودمارزش و نیازها و هاخواسته یعنی اینکه من به ابراز وجود یا جرأت ورزی

 .را به شکل مناسب ابراز کنم

ها نباید به صورت تهاجمی باشد. بنابراین ابراز نیازها و خواسته )+» :(کندی دیگری را هم اضافه میه این تعریف، نکتهریچارد راکوس ب

 «.خورد منفعالنه فاصله بگیرید اما به رفتار تهاجمی هم نزدیک نشویدجرأت ورزی و صراحت و قاطعیت به این معناست که از بر

کند که ساالد آن رستوران را هم فرض کنید هنگام سفارش غذا در یک رستوران، فردی که پشت صندوق ایستاده به شما اصرار می

 .دکنخواهید و او مجدداً اصرار میدهید که ساالد نمیامتحان کنید. شما به او توضیح می

 .بینید که در ثبت سفارش، ساالد را هم برای شما ثبت کرده استدر نهایت می

اصالً بهتر شد. ساالد را هم »روش انفعالی این است که هیچ چیز نگویید و رفتار او را تحمل کنید. شاید هم خودتان را توجیه کنید که: 

 «.کنم. شاید واقعاً ساالد خوبی باشدتست می

تان را روی میز بکوبید و به او یادآوری کنید که شما ساالد ت که بر سر او فریاد بزنید و چند مرتبه هم مشتروش تهاجمی این اس

 .خواهیدنمی

اید و از او خواستهورزی و ابراز وجود این است که: با لحن آرام و محترمانه، به طرف مقابل یادآوری کنید که شما ساالد نمیاما جرأت

 .ی را اصالح کرده و فیش جدیدی صادر کندبخواهید که فیش قبل

 :شودبه رفتار تهاجمی تبدیل می ابراز وجود افراط در و به رفتاری انفعالی ضعف در ابراز وجود :توان گفتپس می

 

 اهمیت ابراز وجود و مهارت جرأت ورزی
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اما حتی بدون مراجعه به مطالعات و تحقیقات هم، به سادگی  )+ .(ی اهمیت مهارت ابراز وجود، مطالعات فراوانی انجام شده استدر زمینه

 .توانید بعضی از دستاوردهای مهارت ابراز وجود را حدس بزنیدمی

تان خورده شود و نه با برخورد تهاجمی، فضای مذاکره را تر باشید؛ نه بگذارید که حقموفق مذاکره کند که درقدرت ابراز وجود کمک می

 .ملتهب کنید

های ما، ناشی از موارد جزئی و کوچکی شود؛ چون بسیاری از نارضایتیمی رضایت شغلی چنین باعث افزایشابراز وجود و جرأت مندی، هم

 .ایمایم و به اصطالح، در خودمان ریختهها را ابراز نکردهاست که آن

 .گیرنددهد که افراد دارای این مهارت هنگام ارزیابی عملکرد، از همکاران و مدیران خود امتیازهای بهتری میها نشان میررسیحتی ب

توانند به رابطه عاطفی لطمه بزنند و هم، واضح است. رفتارهای انفعالی و رفتارهای تهاجمی، هر دو می رابطه عاطفی تأثیر این مهارت در

 .تواند نقش مهمی در حفظ و بهبود رابطه ایفا کندایستادن در مرز این دو، می

مهارت  های مهم)یا اصطالحاً: صراحت و قاطعیت( را یکی از زیرمجموعهبر همین اساس، مهارت ابراز وجود و جرأت ورزی 

 .شودفراوانی با این موضوع برگزار میهای آموزشی دانند و کارگاهمی ارتباطی

 رابطه مهارت ابراز وجود و عزت نفس

 .ی دوسویه وجود دارد، یک رابطهعزت نفس دهد که میان ابراز وجود وتوضیحات ناتانیل براندن نشان می

ها و هشوید در برابر دیگران، از حق و حقوق و خواستاز یک سو، اگر عزت نفس شما پایین باشد و احساس ارزشمندی نکنید، حاضر نمی

 .های خودتان دفاع کنیدنیازها و ارزش

ی حقوق و از سوی دیگر، اگر در مهارت ابراز وجود ضعیف باشید، گاهی با رفتارهای انفعالی و گاهی با رفتارهای تهاجمی، درباره

ها و انتظارات و خواسته»ید که رسگیرید و به تدریج به این باور میکنید و احتماالً نتیجه هم نمیهای خود با دیگران صحبت میخواسته

 .کندتان کاهش پیدا میو بدین ترتیب، عزت نفس« قدر ارزشمند نیست که دیگران آن را جدی بگیرندنیازهای شما آن

مهارت ابراز وجود و .گیردبه همین علت، ناتانیل براندن مهارت ابراز وجود و جرأت مندی را یکی از شش ستون عزت نفس در نظر می

 .دادهم ربط  مهرطلبی توان بهجرأت ورزی را می

و  Fake های برحق خودم کوتاه نیایم و خودم یک تصویرکه برای تبدیل شدن به یک فرد دوست داشتنی، از خواستهخود ابرازی یعنی این

شدن توسط دیگران، بخشی از خودم داشتهکه برای جلب محبت و دوست این منصفانه نیست»غیرواقعی نسازم و به خاطر داشته باشم که: 

 .و البته بدیهی است که باید همین حق را برای دیگران هم قائل باشم« ینه کنمو هویتم را هز

 ورزیهای ابراز وجود و جرأتمصداق

ورزی محسوب ورزی را از باید از کجا آغاز کنم؟ چه رفتارهایی مصداق ابراز وجود و جرأتتمرین جرأت»شاید از خودتان بپرسید که 

 «شوند؟می

تر و برخی بعضی از این رفتارها ساده )+ .(اندورزی پرداختههای ابراز وجود و جرأتشرودر و راکوس در یک مقاله به برخی از مصداق

توانید تعدادی از ورزی شما در چه سطحی است، میکه در حال حاضر توانایی جرأتاینبرانگیز هستند. بنابراین بسته به دشوار و چالش

 :ها را انتخاب کرده و در تعامل با دیگران تمرین کنیدآن

ها، از ها و حرف زدن از آنها و کاستیبله. شاید برایتان جالب باشد که پذیرش ضعف :ها )خودافشایی(ها و کاستیپذیرش ضعف 

های آید. صراحت و قاطعیت و ابراز وجود فقط به معنای محکم حرف زدن و طرح درخواستورزی به شمار میهای جرأتقجمله مصدا
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ها و ی ضعفمندی در این است که بتوانیم به سادگی با دیگران دربارهمختلف از دیگران نیست. بخشی از ابراز وجود و جرأت

 .کنیم خودافشایی هایمان حرف بزنیم و به اصطالح،کاستی

ورزی این است که بتوانیم از دیگران های جرأتیکی دیگر از مصداق :ز سوی دیگرانتحسین کردن دیگران و پذیرش تحسین ا 

ای نیست. شاید برایتان هم کار ساده« شدن پذیرش تحسین»ها را تحسین کنیم. البته های مثبت آنها و ویژگیتعریف کرده و توانمندی

د و احساس بدی پیدا کنید. بخشی از مهارت ابراز وجود این است که کنند، معذب شویپیش آمده باشد که وقتی دیگران از شما تعریف می

 .بتوانید بدون معذب شدن، از تحسین شدن لذت ببرید و از لطف و محبت دیگران، سپاسگزاری کنید

ی، سر ی کارکه بتوانید در یک مهمانی، در ایستگاه تاکسی و اتوبوس و در یک جلسهاین :آغاز کردن تعامل و گفتگو با دیگران 

ورزی و ابراز وجود است. بنابراین اگر احساس ها ارتباط برقرار کنید، مصداق دیگر جرأتصحبت را با افراد ناشناس باز کنید و با آن

های مختلف ها و جلسات و محیطای که در مهمانیکنید که باید مهارت ابراز وجود را در خود تقویت کنید، بهتر است به افراد غریبهمی

 .نید، به عنوان فرصتی برای تمرینِ گفتگو نگاه کنید؛ حتی اگر گفتگوی شما ساده و کوتاه باشدبیمی

وقتی حال خوبی دارید یا حس خوبی نسبت به کسی دارید، بتوانید از احساس خوب خودتان حرف بزنید. اگر  :بیان احساسات مثبت 

شوید، شاید باید علت را در ضعف در مهارت ابراز ریزی( راضی میدون برونها )بی درونی آنکنید و به تجربهاحساسات خود را پنهان می

وجود جستجو کرد. این حق شماست که در گفتگو با دیگران، از احساسات خودتان حرف بزنید )البته نه در حدی که تمام مدت مکالمه را 

 .تان اختصاص دهید(به خودتان و احساسات

ها و عقایدی را شود، باید بتوانید دیدگاهورزی در شما تقویت میکنید و جرأتدرت ابراز وجود پیدا میوقتی ق :های متفاوتبیان دیدگاه 

دانید طرف مقابل یا اطرافیان، ممکن است با دیدگاه و نظر که میکه با نظر اکثریت تفاوت دارد مطرح کنید. به عبارت دیگر، در عین این

اندیشی به معنای اید. گروهشنیده اندیشی تفکر گروهی یا گروه یه خود را بیان کنید. حتماً دربارهشما موافق نباشند، جرأت کنید و دیدگا

کنند دیدگاه خود را بیان کنند و تابعِ ز اعضا یا تعدادی از اعضا است. به شکلی که جرأت نمیتسلیم شدن اعضای یک گروه در برابر یکی ا

تان، در توانید کمک کنید که تیمشوید و میمندی، به عضوی موثرتر برای تیم خود نیز تبدیل میشوند. شما با تقویت جرأتنظر غالب می

 .اندیشی گرفتار نشوددام گروه

ورزی این است که وقتی فرد دیگری با رفتار خود، به اصول و های جرأتیکی دیگر از مصداق :فتار از دیگراندرخواست تغییر ر 

 .کند، با او صحبت کنید و از او بخواهید که رفتار خود را تغییر دهدتوجهی میها و حقوق شما بیارزش

کنند، از دوست و هایی که دیگران مطرح مییاری از درخواستاین مورد نیاز به توضیح ندارد. بس :های غیرمنطقیرد کردن درخواست 

مندی این است که بتوانیم در مقابل این های جرأتهایی غیرمنطقی هستند. یکی از مصداقآشنا گرفته تا همکار و مدیر، درخواست

 .توانیم درخواست او را بپذیریمها بایستیم و به طرف مقابل بگوییم که نمیدرخواست

 ورزانهنهاد برای حرف زدن جرأتچند پیش

  )+:(ی بهتری بگیریدتر باشید و نتیجهورزی موفقکنند که در تمرین مهارت جرأتی زیر، کمک میپیشنهادهای کوتاه و ساده

 «تو»شروع کنید و نه « نم»جمالت خود را با 

لحن شما کمی تند است و ممکن است از سوی طرف مقابل، به عنوان « کنیی کافی به من توجه نمیتو به اندازه»گویید: وقتی می

اشت برد»که: و یا این« کنیی کافی به من توجه نمیکنم که تو به اندازهمن فکر می»ای تهاجمی برداشت شود. بهتر است بگویید: جمله

 «.کنیی کافی به من توجه نمیمن این است که تو، به اندازه

برداشت و »اید تا از کسی انتقاد کنید، حتماً تأکید کنید که هم مصداق دارد. اگر به خودتان جرأت داده انتقاد کردن این قاعده هنگام

تواند مقاومت طرف شود، معموالً شبیه یک حکم سخت و محکم است و میشروع می« تو»ای که با گویید. جملهرا می« دیدگاه خودتان

 .مقابل را برانگیزد

https://motamem.org/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C/
https://www.amazon.com/Handbook-Communication-Skills-Owen-Hargie/dp/0415359112
https://motamem.org/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://motamem.org/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/


 گویی نکنیدروی یک موضوع خاص متمرکز شوید؛ کلی

ی مثال قبل را در نظر ورزی خود نتیجه بگیرید، باید حرف شما روی یک موضوع خاص متمرکز باشد. همان جملهجرأتخواهید از اگر می

 «.کنیکنم تو به من توجه نمیمن فکر می»بگیرید: 

کنم، یمن فکر م»تر بیان کرد: تر و مشخصتوان کمی شفافچیست. همین جمله را می« توجه نکردن»مشخص نیست که منظور شما از 

 «.هایم توجه نکردیقدر که باید به حرفگفتم، آندیشب که داشتم مشکلم در محیط کار را می

 .ی آن برنیاییدی ادارهقدر بزرگ و مبهم نکنیم که خودتان هم از عهدهرا آن« زمینِ بحث و میدان گفتگو»تر، به زبان ساده

 تان را خیلی طوالنی نکنیدحرف

 .صحبت کنید« مختصر و مفید»صراحت و قاطعیت، مهم است که ورزی و در تمرین جرأت

که طرف مقابل در برابر حرف و ای ترتیب دهید، احتمال این، یک سخنرانی طوالنی چند دقیقهاگر به جای دو یا سه یا پنج جمله

 .یابدی شما مقاومت کند افزایش میخواسته

 به ارتباط چشمی توجه داشته باشید

 .شمان طرف مقابل خود خیره شوید، ممکن است او احساس کند که موضع شما تهاجمی استاگر پیوسته به چ

 .ایدزده، حرف زدهاید و مانند یک فردِ شرمسار و خجالتورزی را تمرین نکردهاز طرف دیگر، اگر اصالً به چشمان او نگاه نکنید، عمالً جرأت

چشمان طرف مقابل خود نگاه کنید و سپس برای مدتی، نگاه خود را از پس عادت کنید که هنگام حرف زدن، هر از چند گاهی به 

 .چشمان او بردارید و این کار را تا پایان گفتگو، تکرار کنید

 تمرین درس مهارت خود ابرازی

رکت کرده ح تهاجم سمت به یا انفعال سمت را آموخته باشد؟ به این معنا که به مهارت خود ابرازی هایی دارید که به شماچه تجربه

 .شد کمی هم بیشتر به سمت میانه حرکت کردباشید و بعداً ببینید که می

  

 


