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  چكيده
برداران  افراد را بهره نياز ا يريگروه كث. كرد ميتوان به دو دسته تقس يكشور را م يفعال در بخش كشاورز يانسان يروين

را بر عهده دارند و گروه دوم  يمحصوالت كشاورز يعرضه و فرآور د،يتول تيكه مسئول دهند مي ليتشك يبخش كشاورز
 نيبه ا يا و مشاوره يمهندس ،يارائه خدمات فن نيو همچن يزير فه برنامهيهستند كه در سطوح مختلف، وظ يشامل كارشناسان

باشد به همان اندازه امكان تعامل سازنده  شتريب گريدو گروه از همد نياست هر چه شناخت ا يهيبد. هده دارندافراد را بر ع
ها را كاهش داده و منافع  نهيهز انندتو يم گريكدي يها ياز توانمند يو آنها ضمن برخوردار افتيخواهد  شيآنها افزا نيب

 نيبهبود روابط ب يچگونگ يمرور ي نوشتار نياز ارائه ا يهدف اصل بيترت نيبه ا. دهند شيرا افزا يو مل يگروه ،يفرد
و ارائه شده  نگهاميا يتوسط جوزف لوفت و هر هينظر نيا. است يپنجرة جوهر هيبا كمك نظر يكشاورز جيدر ترو يفرد
 يخش عمومب. شده است ليتشك كيو تار يكور، خصوص ،يافراد از چهار بخش عموم اتيو خصوص ها يژگيوآن،  پايهبر 
را  ييها يژگيو يبخش خصوص. از آن اطالع دارند گرانياست كه هم خود فرد و هم د ييها يژگيآشكار شامل و اي

 يرا شامل م ييها  يژگيو كيبخش تار. ندارند ينسبت به آن آگاه گرانيد يكه فرد از وجود آن آگاه است ول رديگ يم بر در
بخش كور  تايمطلع هستند اما خود فرد نسبت به آنها ناآگاه است و نهااز آن  گرانيشود كه در فرد وجود دارد و د

 نيب حيصحارتباط  يعلت عدم برقرار نيبنابرا. ندارند ياز آن اطالع گرانياست كه هم فرد و هم د ييها يژگيو رندهيدربرگ
است در  يهيبد. مرتبط دانست چهارگانه هاي عامل نيبه ا ديرا عمدتا با مروجانو  نيو متخصص يبرداران بخش كشاورز بهره

طرف مقابل آشكارتر شود و امكان  يبرا زيآنها ن يخصوص يها يژگيتالش كنند تا و ديقالب تعامل سازنده هر دو گروه با
 يطيشرا ديبا ازندهتعامل س كيدر قالب  هينظر نيا پايهبر  نكهيا تايو نها ابدي شيآنها، افزا طيارائه كمك متناسب با شرا

و  ديناآگاهانه بر عقا يقرار دهد و از پافشار رشيطرف مقابل را مورد پذ يمنطق يها دگاهيو د ديكه فرد عقا شودفراهم 
كشاورز خود را به  ييآن است كه؛ از سو ازمنديو موفق ن مؤثرارتباط  يبرقرار رايز. دينما زيپره شيخو يشخص يباورها
بازخورد مناسب ازكردار  افتيمروج با در گريد يدارد و از سو انيبخود را  يهاشمارها و اس ينمندنموده، توا يمعرف يخوب

  .دينما ياريبه مهارتها، او را  حيصح يده و رفتار كشاورز، در جهت
  .يپنجره جوهر هينظر ج،يارتباط، ترو: واژه هاي كليدي

  
Abstract  

Active human resource in the agricultural sector can be divided two categories. A large 
group of them are agricultural stakeholders that they are responsible for production, supply 
and processing of agricultural products. The second group consists of experts that 
responsible for delivering different services to farmers such as planning, technical, 
engineering and consulting. Whatever as the recognition of these two groups from each 
other as greater, this instructive interaction will be increased and while they enjoy each 
other's capabilities can reduce the costs and increase their individual, group and national 
benefits. So the main purpose of this article was overview of how to improve interpersonal 
relationships in agricultural extension by Johari window theory. The Johari Window, named 
after the first names of its inventors, Joseph Luft and Harry Ingham, is one of the most 
useful models describing the process of human interaction. A four paned "window," divides 
personal awareness into four different types, as represented by its four quadrants: open, 
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hidden, blind, and unknown. The lines dividing the four panes are like window shades, 
which can move as an interaction progresses. In this model, each person is represented by 
their own window. The "open" quadrant represents things that both one knows about 
himself, and the other knows about him. The knowledge that the window represents, can 
include not only factual information, but feelings, motives, behaviors, wants, needs and 
desires. The "blind" quadrant represents things that the other knows about person, but that 
person is unaware of. So, this information is in him blind quadrant because person can see 
it, but the other cannot. The "hidden" quadrant represents things that person know about 
himself, that the other do not know. So as they get to know and trust each other, person will 
then feel more comfortable disclosing more intimate details about himself. The "unknown" 
quadrant represents things that neither person knows about himself, nor the other knows 
about him. So being placed in new situations often reveals new information not previously 
known to self or others. Thus, a novel situation can trigger new awareness and personal 
growth. As ones level of confidence and self esteem develops, one may actively invite 
others to comment on one's blind spots. The Johari window, essentially being a model for 
communication, can also reveal difficulties in this area. In Johari terms, two people attempt 
to communicate via the open quadrants. So the lack of proper communication between 
farmers and agricultural experts and advocates primarily is linked to these four factors. 
Based on this model a constructive interaction and communication requirements must be 
provided. The opinions and views of the reasonable person can be accepted by the other so 
they must avoid on their personal beliefs and opinions. It requires that effective 
communication and successful; of your hand, the farmer has a good introduction, abilities 
and talents and he can receive appropriate feedback from the extension workers by their 
behavior and skills in the right direction. 
 
Key words: Communication, Extension, Johari window theory. 

  مقدمه
چهارم  كياز  شيكشور است كه؛ ب ياقتصاد يها بخش نياز توانمندتر يكي يبخش كشاورز

سوم صادرات  كيكشور،  ييغذا يازهايچهارم اشتغال، هشتاد درصد ن كي ،يناخالص داخل ديتول
و  نمايد ميو تأمين  ديكشور را تول يداخل عيصنا ازيدرصد مواد خام مورد ن 90از  شيو ب ينفتريغ

موذن و (برخوردار است ياقتصاد هاي بخش ديگرنسبت به  يتوجه خوردر  ينسب تياز مز
نظام  آنها ترين مهمه از دارد ك يبستگ يمختلف هاي عاملبخش به  نيتوسعه ا). 1387همكاران،

از  يكي يكشاورز جيترو ،توسعه هب دستيابي يدر راستا. استنتقال دانش و ارتباطات ا
 زين يكشاورز قاتيتحق .)1381 ان،ياقبال(است  يبه صنعت يسنت يزگذر از كشاور هاي ضرورت

د و سپس دو كن هيها تغذ ينو و نوآور هاي ديدگاهرا از لحاظ  جيترو وستهيبه طور پ ستيبا يم
به توسعه  دنيرس ريدر خدمت كشاورز باشند تا بتوان در مس يستيبا جيو ترو قينظام تحقريز
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و  قيتحق نيب ونديماندن پ فيضع لياز دال يكيكه  دهد مينشان  قاتيتحق. گام برداشتپايدار 
 يانسان يروياز ن بيشتريكشاورزان گروه ). Mundy, 1992(غفلت از كشاورزان است  جيترو

محصوالت  يعرضه و فرآور د،يتول تيكه مسئول دهند مي ليبخش را تشك نيفعال در ا
كشاورزي و  ديدج هاي ها و ديدگاه نوآوريبنابر اين، ترويج . را بر عهده دارند يكشاورز

يكي از  اني سطح دانش، اطالعات و مهارت آنبرداران به منظور ارتقا آموزش كشاورزان و بهره
). 1387موذن و همكاران، (ر در توسعه بخش كشاورزي كشور است مهم و مؤث هاي عامل
 ,the word bank(راه ارتباطات استكشاورزان از  ينقش ترويج توانمندساز ترين اي پايه

آنها اثر بگذارند  هاي تصميمكشاورزان و  يها دگاهيكنند تا بر د يتالش مكه  يانمروج). 1990
كشاورزان را به  هاي نارساييآشنا و  يريگ ميها و تصم اهدگيد يريگ شكل يندهايخود با فرا ديبا

كشاورزان از  يازهايو ن ها نارسايياز  شتريب يكسب آگاه يبشناسند، در واقع مروجان برا يخوب
ارتباط با  يمهارت و توان برقرار ديبا گريد ياز سو يعلم يها افتهي نيرسو و اطالع از آخ كي

 جيتوان گفت كه عملكرد مطلوب سازمان ترو يم يور كلبه ط. هر دو گروه را داشته باشند
به هر حال اين نهاد ). 1389 ،يفم يشعبانعل(مناسب است يارتباط طيمح كي جاديوابسته به ا

ش نموده و با وجود مردم ايفاء نق توانمندسازيآموزشي همواره به عنوان ابزاري كارآمد در 
ن در فرايند توسعه كشاورزي به ويژه در جهان ارتباطي تاكنون از نقش و اهميت آ توسعه ابزار

 درستمروج كشاورزي كمك به كشاورزان است تا نظرهاي  كينقش . سوم كاسته نشده است
 برقرار راهكار را از  نياو ا. بگيرند يخوب هاي تصميمرا شكل دهند و  شيخو يمنطق باورهايو 

 رييگ شكل. دهد يانجام م ازشانياطالعات ضروري و مورد ن هيكردن رابطه با كشاورزان و ته
است كه با آن  ييها تيتصور آنان از واقع پايهبر  ها تصميمكشاورزان و اتخاذ  باورهاي

ن دن او(زنند يمخويش دست به اقدام  انتظارمورد  امدهاييپ پايهر كرده و ب يها زندگ تيواقع
  ). 1385،  نزين و هاوكاب

  : تقسيم كرد ياصلبخش  سهن به توا بندي كلي مي باطات را در يك دستهارت
در اين . شود يكه بين دو نفر و به شكل معمول چهره به چهره برقرار م يفرد بين اتارتباط -1

 .منتقل خواهد شد يو غيركالم يكالم يها نوع ارتباط انواع پيام
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خود را اطالعات كه در آن يك نفر با چند نفر ارتباط برقرار كرده و  يگروه اتارتباط -2
 .يك گروه از افراد نمونه شناخته شده اين نوع ارتباط است يبرا يسخنران. نمايد يمنتقل م

از افراد و در يك زمان صورت  يزياد شماركه در آن انتقال پيام به ي جمع اتارتباط -3
رود در گيرندگان پيام، معناي مشابه با معناي مورد نظر فرستنده پيام  يگيرد و انتظار م يم

و دريافت  يوسايل ارتباط راهها از  ها و برداشت ال اطالعات، ديدگاهارسنمونه . ايجاد شود
يون، روزنامه، مجله و ديگر از افراد در يك زمان را در راديو، تلويز يزياد شمارآن توسط 

  ). 1384راد، انيمحسن( توان ديد يمكتوب و غيرمكتوب م يجمع يها رسانه
برداران مشغول به  بهره فزونيو  يكشاورز طيتوجه به شرا با ،يفرد نيب اتارتباطدر اين بين 

ات بين رتباطدر قالب ا. دارد ياديكاربرد ز ،يدهقان ايو  يخانوادگ يبردار بهره يها نظامكار در 
 طور به يكشاورز هاي نارساييبحث درباره مسائل و  يكشاورز برا كيمروج و  كي فردي
در مورد  يارتباط وهيش نيبرد اكار موجود رباتج پايهبر . كنند يم داريهم دبا ريحضو

 ثر استؤم يو جمع يارتباط گروه يها روشبيش از سواد  يپا و ب كشاورزان كوچك و خرده
و استحكام روابط  يموجب برقرار ،مناسب يفرد انيارتباط م ن،يافزون بر ا). 1370سوان سون، (

 يآموزش يها وهيش گريز دبه منظور استفاده ا يمناسبات بعد يالزم برا يوندهايو پشده  انهدوست
است هر چه شناخت كشاورزان و مروجان از  يهيبد). 1372 ،يشهباز( سازد يرا فراهم م

 انو آن افتيخواهد  شيافزا انآن نيباشد، به همان اندازه امكان تعامل سازنده ب شتريب گريهمد
 ،يمنافع فرد ها را كاهش داده و نهيتوانند هز يم گريكدي يها ياز توانمند يردارضمن برخو

در صورت وجود ارتباط مؤثر با كشاورزان و  گريعبارت د به. دهند شيرا افزا يو مل يگروه
كشاورزان تشويق  ،گيري از دانش محلي و بومي بهره ،گرفتن اطالعات درست و كافي از آنان

در مراحل احتمال موفقيت برنامه  ،يهاي توسعه كشاورز ركت در اجراي برنامهاشبه م
 هيشده است به كمك نظر يسع نوشتار نيدر ا. يابد ، افزايش ميگيري و اجرا تصميم ،ريزي برنامه

 آغازشود؛ لذا در  اختهپرد يكشاورز جيدر ترو يفرد نيبهبود روابط ب انيبه ب يپنجره جوهر
 هينظر انيشناخته شده و سپس با ب مؤثرارتباط  كي يها ويژگيآن و  يها لفهؤارتباط، م ديبا

  .شود نييمروج و كشاورز تب نيارتباط ب ،يهرپنجره جو
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  ارتباطات فيتعر
 يبه معنا نيلغت خود در زبان الت نيشود كه ا يمشتق م Communicarارتباطات از لغت  واژه

To make Common در معرض عموم قرار دادن است  گر،يكردن و به عبارت د يعموم اي
)Pearson and Nelson,1983 .(دارند كه  يم بيانباتسون  يرگويگر و چيرو ورگني
 همهمفهوم ارتباط شامل ... كند ياشاره نم يو عمد حيصر يكالم لانتقا يارتباط تنها به معنا«
 نيا هيبر پا فيتعر نيا... گذارند يم ريتاث گريكدياست كه به كمك آن مردم بر  ييها وهيش

 يها ا درك كند، جنبهبشر آنها ر نكهيمحض ا به ع،ياعمال و وقا همهمنطق استور است كه 
 اريرا كه فرد در اخت يادراك اطالعات نيدارد كه ا نيبر ا لتافزون بر آن دال ابند،ي يم يارتباط
 مونيهربرت سا). 1389،يفم يشعبانعل(» گذارد يم ريبر او تاث نيدهد و بنابر ا يم رييتغ ،دارد

عضو سازمان  كياز  يريگ ميتصم هاي آن مقدم لهيكه به وس كند يم فيتعر يدينفرارا  ارتباط
  ). 1371 سكل،يو م يهو(داده شود  قالانت گريبه عضو د

 پيام، پيام، فرستندهشامل  يا پايه عنصر چهار داراي ارتباط) 1369(محسنيان راد از ديدگاه 
ه انتقال پيام از فرستنده ب يندفراتوان آن را  است كه مي ارتباطي هاي ها و وسيله راه و پيام گيرنده

 .تعريف كردبا معناي مورد نظر فرستنده نده پيام در ذهن گيرمعنايي  هماننديه رنده مشروط بگي
باشد،   m2و معني مورد نظر گيرندة پيام  m1به اين ترتيب اگر معني مورد نظر فرستنده پيام 

به معناي   ارتباط ناقص و به مفهوم   ارتباط كامل؛ به معناي    
  .ارتباط است نبود

مروج براي اثر بخش كردن فرايند ارتباط يا فرستندة پيام  )1389(ازديدگاه شعبانعلي فمي 
 است الزم ،باشد تخصص بايد داراي اي حرفه و فني موضوع يك در كم دست كه اين بر عالوه
 :باشد داشته زير هاي موضوع در نيز را هايي توانايي و ها مهارت

 مهارت .روستائيان با اجتماعي و فردي روابط برقراري براي: شناسي جامعه و شناسي روان رتمها
 ريزي برنامه مهارت .روستائيان اجتماعي و فردي نيازهاي تشخيص براي: روستا در تحقيق

 آموزش مهارت .مردم نيازهاي و نظرها از استفاده با آموزشي برنامه تهيه براي: آموزشي
 مهارت .فراگيران و بزرگساالن نياز مورد آموزش نوع و ها ويژگييص دقيق تشخ: بزرگساالن
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 .آموزشي كمك امكانات كارگيري هب براي: بصري سمعي وسايل يا آموزشي فناوري از استفاده
منظور تشخيص  از آموزش به دست آمده به نتايجتوانايي ارزشيابي : ارزيابي و سنجش مهارت

 هاي يافته آخرينبا  همخوانيتوانايي : پژوهشي مهارت .شده اجرا شيآموز هاي برنامه رميزان تاثي
 زمينهكسب مهارت عملي در : اي حرفه و فني هاي مهارت .يشخو دانشافزايش  و روز علمي

  . مورد آموزش به كشاورزان موضوع
 هاي زير پيام ترويجي براي اثربخش بودن بايد داراي ويژگي )1378(بركو و همكاران به اعتقاد 

  :باشد
 ؛و مكان مناسب هنگامنتقال در ا مرتبط بودن با نياز مخاطب؛ سادگي با وجود غناي مفهوم؛

اجرايي بودن در  در عمل؛بودن براي مخاطب  مؤثر و سودمند ؛هاي مخاطب تناسب با ويژگي
هاي  استفاده از روش مناسب براي انتقال پيام؛ هاي ارتباطي ها و وسيله راهاستفاده از  ؛محيط روستا

  .علمي براي تنفيذ اطالعات به ويژه روش هاي نمايشي
 داراي پيام، فرستنده كه گونه همان وسويه، د ارتباط يك در )1378( فرهنگيديدگاه  پايهبر 

ها  او اين ويژگي. باشد برخوردار هايي ويژگي ازبايد  نيز پيام ترويج گيرنده است، هايي ويژگي
  : كند بيان مي زيررا به شرح 

در  پيشين هاي تجربهداشتن  توانايي درك و تحليل پيام؛ تن انگيزه و عالقه براي شنيدن پيام؛داش
نگرش مثبت نسبت به فرستندة  ارتباط؛برخورداري از توانمندي الزم براي برقراري  پيام؛ زمينه
 .امكان استفاده از پيام پيام؛

روابط ميان فردي  ،خست ارتباطبا فراهم بودن سه عنصر نكه است  بر اين باور )1387( مقيمي
مناسبي نيز براي انتقال پيام  ارتباطي هاي ها و وسيله راهكه آن با توفيق همراه نخواهد بود مگر 

ارتباطي، چيزي شبيه سيم تلفن است كه ارتباط دو سويه را ممكن  هاي ها و وسيله راه. شود فراهم
ارتباطي،  هاي ها و وسيله راهدهي  شكل آن، در هاي ويژگيمحيط، شرايط و  از اين رو، سازد مي

   .كند مي مهمي ايفا نقش 
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  مؤثرارتباط  يبرقرار يبرا يا پايه يها مهارت
 توجه با كه است ثرمؤ ارتباط برقراري الزمه ارتباطي، پيام رمزگشايي و رمزگذاري يها مهارت

 كردن، گوش مهارت گروه سه در را ها مهارت اين توان مي غيركالمي و كالمي يها پيام انواع به
  .داد قرار كردن مشاهده مهارت و گفتن سخن مهارت

 شنيدن: فعال كردن گوش يها مهارت -1 (Hearing) گوش با غيرفعاالنه اقدامي عنوان به 
 .ردك گوش خوب بايد مؤثر ارتباط يك براي. است فاوتمت  (Listening)فعاالنه كردن

 درك و كردن مشاهده راه از ارتباطي عالئم و ها نشانه دريافت: كردن مشاهده هاي مهارت -2
 كاري ،ديدن واقع، در. سازد مي جدا ساده ديدن از را آن كه دارد فعال فرآيندي به نياز آنها،
 .شود مي انجام مشخص هدفي به دستيابي براي و است مند هدف و فعال

 به نياز اه جمله و ها واژه قالب در ارتباطي هاي پيام انتقال: گفتن سخن هاي هارتم -3
  ).1378فرهنگي، (دارد  خاص هاي مهارت

اين  ي مروج و كشاورز زماني در ارتباط خود موفق خواهند بود كه بازخوردهاي پيوسته، از همه
 ثربخشيا. فرايند ارتباط بين فردي خويش را مديريت نمايند پايهو بر اين  دريافتها را  مهارت

 بعدو  ارتباط هاي هدفيعني ميزان دستيابي به  گرايانه عمل بعدبه  فردي ميان ارتباطات
حصاري،  مختاري(است مرتبط دوسويهتعامل  ازحاصل  خشنودييا ميزان شخصي  خشنودي

 دو هر به مروجان كهدانست  اثربخشتوان  را هنگامي مي ارتباطاترو در ترويج،  از اين). 1385
تغيير در يعني شاورز هدف اصلي اگر در روابط بين مروج و ك .دنباش كرده توجه اثربخشي بعد

؛ اما كشاورز از اين رابطه احساس )بعد عمل گرايانه(بينش و دانش كشاورزان حاصل شود
بين مديران و ثر مؤارتباط ) 1390(استوار   .بخش ناميداثررا نبايد ارتباط  ،رضايت نداشته باشد

  :كند بندي مي دسته زير به شرح عامل پنجرا در  ويژه مروجان با كشاورزان و روستائيان هب
 ارزيابي و قضاوت بايد از پيام گيرنده و هم هم فرستنده براي دستيابي به همدلي،: 1همدلي -1

 ،ها تجربه ها، توانايي ،ها آرمان نيازها، ها، از خواسته. پرهيز نمايند روبرو طرف زده رفتار شتاب
به . را بهتر درك كنند ديگرهم عواطف و ها همديگر اطالع داشته و احساساميدهاي  و ها ترس
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بتوانند خود را در . )1380، فرهنگي(هاي تجربي يكديگر احترام بگذارند و توانايي  ها نگرش
گيري  وجه قرار داده و تصميمقرار دهند و از ديدگاه او مسائل را مورد ت روبروجايگاه طرف 

 ). 1389 شعبانعلي فمي،(كنند

است كه  ارتباطي گر حمايت و مناسب فضاي جاداي براي مناسب بستري سكوت: 2پشتيباني -2
 فضايي ايجاد برا. باشد غيركالمي هاي پيام و ها مفهوم القاي براي جايگاه بهترين تواند مي

 گرا نسبيدوري كرد و به جاي آن  ترديد و شكو همچنين  نگري قطعي زبايد اگرانه  حمايت
بر آن بايد از انتقاد  عالوه ).1380، فرهنگي(كردن داد خطا و اشتباه حق روبروبود و به طرف 

 . شود پرهيزيا مورد تهاجم قرار دادن او  روبروطرف  كردار و سخنانمستقيم به 

 براي معين و مثبت احترامبر قائل شدن  گرايي مثبت ،فردي ميان رابطه يك در: 3گرايي مثبت -3
 چند يا دو بين اثربخش شكن يا تعاملو توجه الزم به  ،ديگران بهپنداري  مثبتانتقال  ،خويشتن

، نه تنها اميد به زندگي و ترويجگرايي در  روحيه مثبت. )1380 فرهنگي،(متكي است نفر
زماني كه مروج ديدگاهي . سازد تر مي دهد، بلكه روابط را صميمانه فرداهاي بهتر را افزايش مي
، قانع و بردبارفعاليت، مند به كار و  رد و وي را فردي با تجربه، عالقهمثبت نسبت به كشاورز دا

هاي خود همة اين موارد را لحاظ كرده و روابطي مبتني بر  گيرد؛ در آموزش در نظر ميمهربان 
 .نمايد مياحترام با مخاطب خود ايجاد 

بر ارتباط  حاكم فضاي كه بود خواهد  مؤثر هنگامي به طور عموم فردي ميان ارتباطات: 4تساوي -4
 اين . باشد ارتباط طرف دو  فردي هاي ويژگي شناساييايه و بر پ تساوي بر مبتني فضايي
لذا در ). 1380 فرهنگي،(است ارزشمند ديگران براي بسيار زيادها در روابط انساني  ويژگي

در  يبرابرنوعي بايد شود، بلكه رفتار ئوس همچون رئيس و مرنبايد  گاه هيچفردي  روابط ميان
از . است دو طرفو فروتني  گذشت بيانگر يرابرباين . ديده شود دو طرفاعمال و روابط 

                                                 
2- SUPPORTIVENESS  
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اين تا  از وي نداند فروتني داشته و خود را برتر و داناتردر برابر كشاورز نيز بايد مروج رو  اين
  .دوشو احساس برقرار  يبرابر

اطالعات مورد نياز گيرنده را به صورت  بايد پيام فردي فرستنده ميان ارتباطات در: 5گشودگي -5
بايد  پيام فرستنده. كردن اطالعات پرهيز نمايد مل در اختيار او قرار دهد و از مخفيجامع و كا
اشتياق خود را براي برقراري ارتباط بيان كند تا اين امر واكنش حقيقي گيرنده پيام را  با صداقت

 تملـــــــك به مفهوم زمينهدر اين  كلي كليفورد و بوچنر آرتور. به دنبال داشته باشد
به طور هر فرد تفكرهاي  و ها احساسدارند كه  اشاره كرده و اظهار مي تفكرها و ها احساس
شود كه هر يك از  بين دو نفر برقرار مي مؤثرارتباط  هنگاميو  خود اوست اختيار در كامل

ري انجام دهند كه به برقرا هايي اقدام مسئوليت خود در ايجاد و استمرار اين ارتباط آگاه باشند و
 رو در ارتباطات ترويجي، هنگامي كه از اين .)1380، فرهنگي(و تقويت اين ارتباط كمك نمايد

شود  باشند؛ گفته مي ثر را داشتهالزم براي برقراري ارتباط مؤ آمادگي و توان مروج و كشاورز،
 دو طرفرو بودن  خنده و معادل بشاش گشودگي، فردي، ميان روابط در .گشودگي رخ داده است

مروجي كه به اين . متقابل است رتباط است كه الزمه آن خوب شنيدن و برخورداري از اعتمادا
مرحله رسيده است، در ارتباط با مخاطب خود، پذيراي روابط گرم و صميمي بوده و در برقراري 

 آگاهي با و ارادي به طور عموم افشاگري خود يا خودگشودگي. ، موفق خواهد بودمؤثرارتباط 
 به نسبت ديگران و دارد آنچه كه است آن دنبال به مروج خودگشودگي در. پذيرد مي صورت

 و اعتقادات، باورها و دهد قرار مخاطبان خود ديد معرض در عمد به را ندارند شناخت آن
  محيط و پنهان منطقه از را خود هاي نگرش مجموع در و خود، عالقه مورد  رفتاري هاي جنبه
توان در قالب نظريه پنجره جوهري به خوبي تشريح  اين موضوع را مي .دهد سوق بيرون به ذهني

 .و تبيين كرد
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  نظريه پنجره جوهري

 ي محدوده افزايش با كهاست هر فرد  وجود از بخشي گشودگي، گذشته هاي بحثبا توجه به 
 سخنان از بخشيدر چنين شرايطي او  .گيرد مي قرار تحت تأثير او وجود ديگر هاي بخش آن،

 در را خود وجود پنهان بخش سان بدين و گذارد مي ميان در ،روبرو طرف با را خود ناگفته
 به غربي شناس روان دانشمند دو را مطالب اين. خواهد داد قرار گشودگي بخش ي همحدود

اين . شد معروف 7جوهري پنجره به كه دادند نشان پنجره تصوير قالب در ،6هري و جو هاي نام
 چهار از فرد هر شخصيت نظريه اينبربنا .است ديگران با روابط در فرد صيتشخ معرفپنجره 
   :است شده تشكيل بخش
 ديگران براي هم واو خود  براي هماين بخش از شخصيت فرد  ،)آشكار( 8عمومي خود 

 تعارض باشد، بزرگتر شخصيت از بخش اين هرچهدر برقراري ارتباط،  .است شده شناخته
 بهانه عمل كرده و آگاه ديگرانبا  خود هاي تعامل ردر نتيجه فرد د. است كمترفردي  بين

 .باشند درك قابل و روشن صريح، كه نمايد مي ارسال را ييها پيام دليل همين
 شده شناخته ديگران براياما  ناشناختهاين بخش از شخصيت فرد براي خود او  ،9كور خود 

از ديگران در باره خويشتن و يا  بازخوردنكردن چنين وضعيتي در صورت دريافت  .است
 دارد وجود بالقوه تعارض حالت، اين در .است لفظي غير و لفظي يبازخوردهاتوجهي به  بي
 برانگيزد، را ديگران خشم ناخواستهممكن است  فردها،  دقتي در ارسال پيام به دليل بي زيرا

 .نمايند مي خودداري بازخوردنيز از دادن  به همين دليل آنان
 ديگران براي و شده شناخته خود فرد اين بخش از شخصيت، براي ،)پنهان( 10خصوصي خود 

در اختيار اطالعات خصوصي و شخصي خود را  ندارد تمايل فرد چون .است ناشناخته

                                                 
6 Joseph Loft & Harry Ingham 

7 Johari window 

8 PUBLIC  

9 BLIND  

10 PRIVATIVE 
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به همين دليل . آگاه سازد خود را از نگرش، طرز تلقي و رفتارهاي ديگران قرار دهد و آنان
 . آيد مي وجود هب بالقوه بين او و ديگران تعارض

 ديگران براي هم و خود فرد براي هماين بخش از شخصيت،  ،)تاريك( 11هناشناخت خود 
   ).Luft and Ingham,1995؛1390قرباني،( است مانده باقي ناشناخته

ـ شيشه يا مربع است كه دانش افراد نسـبت   پنجره با چهار مانند يكهاين مدل   ،ه يكـديگر ب
 . كند ميهمچنين شكل كلي پنجره را تعيين و  ها وضعيت هر يك از بخش

 
  )Luft and Ingham, 1995(مدل پنجره جوهري : 1شكل 

دهد و اغلب  يم ليهر فرد را تشك تيقسمت از شخص نيتر كوچك يخود عموم به طور معمول
 و همكاران، يمانيا(دهد يرخ م ليدل نيهم به هم يفرد نيدر روابط ب ها دشواريو  ها سوء تفاهم

بسيار  دشواري نيرفع ا نظريه پنجره جوهري دو فرآيند وجود دارد كه در پايه بر). 1385
رابطه  فرد حدي است كه ديگران تمايل دارند بايا  )2شكل( خورداهميت دارند، فرآيند اول باز

وابسته است  يهاي فرد البته دريافت بازخوردهاي لفظي يا غير لفظي به تالش. داشته باشند
)Luft and Ingham, 1995.(   
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  ).Luft and Ingham,1995(اثر بازخورد در پنجره جوهري: 2شكل 

فرد به دادن  نگرشكه به ميزان است  )3شكل(يآشكارسازيا  يخودافشاگر فرآيند ديگر
در آن اطالعات  وبوده باز  گرانيبا د  مجاري ارتباطياگر . اطالعات به ديگران وابسته است

 باورالبته به . هي است كه شناخت ديگران از فرد بيشتر خواهد شد، بديجريان داشته باشد
 Luft(است كه به عمليات سازمان مرتبط باشد سودمندمهم و  خودافشاگري زمانيكارشناسان 

and Ingham, 1995.(  

  
 ).Luft and Ingham, 1995( يدر پنجره جوهر يآشكارساز ريتاث: 3شكل

  مروج شخصيت بحس بر مدل پنجره جوهري عرصه چهار
. شود مربوط مي و كشاورزاناو  ميان اطالعات آزاد تبادلبه  مروج شخصيت عمومي عرصه
كشاورزان و  با ارتباط اثر در گفتار، و كردار رفتار، مانند مروج هاي ويژگي از بسياري

 خالقيت و تالش داراي و جامعه روستايي كار محيط در كه آناني .شود مي تعريف روستاييان
 .نندجلب ك خود ادارهرا به اعضاي جامعه  اعتماد توانند سادگي مي به ند،ا م مداو
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كشاورزان و  هاي واكنش به نسبتاو  نداشتن حساسيت از ناشي مروج كور شخصيت عرصه
است مروج  ممكن .است كشاورزان هاي ارائه شده از سويبازخورد به ندادن اهميتيا  روستاييان
 خود هاي تجربه نتايج نتواند رواني، هاي عامل مبناي بر اما باشد، اييتوان و لياقت ،مارتشاس صاحب

 براي بنابراين. ماند مي پنهاناه كشاورزان گددي از او شخصيت لذا. نمايدارائه  به كشاورزان را
و تالش نمود تا با ايجاد انگيزه كافي  كرد باز را اي ويژه ي پنجره بايد او شماراس و لياقت آزمون

  .شود آشكار او پنهان صفاتدر مروج، 
 ترس مروج، و كردار رفتار به كشاورزان توجهي بينيز به  مروج خصوصي شخصيت عرصه

 بيشتر آشكارسازي براي مساعد زمينه نبودهمچنين  و ها ويژگي از اي پاره شدن آشكار مروج از
  . او مربوط مي شود احساسات

 كشاورزان با مروج رفتار دادن شكل در توجهي قابل سهم مروج، تاريك شخصيت عرصه گاهي
 و تاريك عرصه كه صورتي دراز اين رو  .كند را بر كشاورزان تعيين مي او نفوذميزان  ياداشته 
در ارتباط  توانستمروج خواهد  يابد، گسترش عرصه عمومي و شود اصالح و بازسازي كور

  . جلب نمايدرا  بيشتر آنانبرقرار كردن با كشاورزان اثر بخش باشد و اعتماد 
  چهار عرصة مدل پنجرة جوهري بر حسب شخصيت كشاورز

كه براي خود او و است آن بخش از شخصيت كشاورز شامل  عرصه عمومي شخصيت كشاورز
مانند كشاورزي كه در توليد محصول خاصي مهارت داشته و خود به . ديگران شناخته شده است

بند بوده و مروج نيز  ه كشاورز به آنها پايك هايي سنتهمچنين آداب و . است آگاهاين موضوع 
هر چه كشاورز نوآورتر بوده و ارتباط . رفتارها و اعمال وي به اين موارد آگاه شده است از

داشته باشد، گشودگي در شخصيت وي بيشتر رخ خواهد داد و خود را  تري با مروجان صميمي
  .بهتر معرفي خواهد نمود

در فعاليت و يا كشت قابل درك است كه او  اميهنگنيز  عرصه كور شخصيت كشاورز
با وي اين مرتبط مروج . محصولي مهارت الزم را دارد، اما به توانمندي خود به خوبي آگاه نيست

لذا با برقراري رابطه سالم، اين شناخت را به كشاورز . شود يم مهارت را شناخته و از آن آگاه
  .واهد نمودمنتقل كرده و او را در ادامه مسير هدايت خ
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 ،شماراس صاحب كشاورزشود كه  نيز مواردي را شامل مي عرصه خصوصي شخصيت كشاورز
 هاي تجربهاز  دست آمده به نتايجخواهد ن رواني، هاي عامل مبناي بر امااست،  توانايي و لياقت
هاي او  و ويژگي صفاتاز  ديگراندر چنين وضعيتي  لذا. در اختيار ديگران قرار دهد را خود

 كرد باز را اي ويژه ي پنجره بايد او شماراس و لياقت آزمون براي بنابراين. اطالع خواهند بود يب
 از استفاده بارو الزم است  از اين. شود فراهماو به ديگران  هاي تجربهمناسبي براي انتقال  محيطتا 

نيز از چنين فردي را به مشاركت دعوت نمود تا ديگر كشاورزان  ،انگيزه ايجاد هاي روش
عمومي  منطقه ميان مرز خط مطلوب، ارتباط يك در. مند شوند بهره او شماراس و لياقت صالحيت،
 چه نتيجه، در و يابد مي گسترش خصوصي همنطق در عمومي منطقه و شود مي شكسته و خصوصي

 از سان بدين و گذاردب رمياند مروج با را خود رازهاي از بسياريدر چنين شرايطي كشاورز  بسا
افراد به همديگر  اعتماد چه هر استبديهي . سته شودكا  وجودش خصوصي منطقه محدوده

و رموز موفقيت خود را در اختيار طرف  رازهايتمايل خواهند داشت بخشي از  افزايش يابد آنان
  . مقابل قرار دهند

آن كه نه خود از شود  را شامل ميبخشي از وجود كشاورز نيز  عرصه تاريك شخصيت كشاورز
نابراين بايد تالش شود تا اين بخش از شخصيت ب. مروج اطالعي از آن داردشناخت دارد و نه 

 كمترين ميزانمند مروج و تالش فردي كشاورز به  كشاورز در اثر برقراري ارتباطات هدف
و ه عمومي گسترده شدا اين اقدام اندازه پنجره اختصاص يافته به بخش ب. ممكن كاهش يابد

  .بين مروج و كشاورز نتيجه بخش خواهد شد هاي تعامل
  فردي ترويج روابط بين آشكارسازي و بازخورد در

در . شود به منظور گسترده كردن خود عمومي از شيوه آشكارسازي و گرفتن بازخورد استفاده مي
ش را خوي هاي احساس و خود، افكار رفتار كنند با فرايند آشكارسازي مروج و كشاورز سعي مي

مروجي كه سبك شخصيتي . خاطب خود را در برقراري ارتباط مؤثر ياري نمايندم ومعرفي 
موفق  گري آساندارد به دليل دارا بودن روابط عمومي باال در امر مشاوره و  12عاطفي -حسي

                                                 
 به مند هعالق هستند، ابهام به نسبت عالقه بي و افراد درباره حقايق به عالقمند معاشرتي، و دوست گروه افراد اين -  ١٢

  ).1387 مقيمي،( كنند پشتيباني و مراقبت يكديگر از افراد آن، در كه باشند مي وضعيتي ايجاد
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 رفتارهاي اثر بخشي و پابرجاست مروج شخصيت خصوصي عرصه آشكارسازي، بدون. باشد مي
دارد نيز به دليل نوآور و  13عاطفي -شخصيتي شهودي كشاورزي كه سبك. پايين است وي

گري كمتري نشان  تر اقدام نموده و روحيه محتاط آزادانه ،خالق بودن، در برقراري روابط عمومي
هنگام كار با همكاران  در كند، مي كوشش در فرايند بازخورد مروج). 1387مقيمي، (خواهند داد

كشاورزان و همكاران  لذا .كند درك و مالحظه را نآنا هاي واكنش و يا آموزش به كشاورزان،
گاهي به دليل بي تفاوت بودن مروج  .باشند مروج داشته مقابل در واكنش انجام به تمايلبايد  نيز

شود و گاهي نيز كشاورزان و  هاي كشاورزان و همكاران درك نمي نسبت به اين امر، واكنش
 شخصيت كور د كه در هر دو صورت، عرصهبه نشان دادن بازخورد ندارن گرايشيهمكاران 

كشاورز نيز در طول دوره آموزش و . آيد ميپايين  وي رفتارهاي اثربخشي و بوده پابرجا مروج
كشاورزان، به  ديگرن و هاي مختلف از مروجا واكنش دست آوردن بههمكاري با مروج، با 

افزايش را  خصيت ويعرصه عمومي ش ،عرصه كور خود آگاه شده هاي ويژگيها و  توانمندي
باشد تا  و كردار اطرافيان مي اين امر مستلزم دقت و توجه كشاورز به رفتار، گفتار. دهد مي

زمان بازخورد و آشكارسازي را در قالب  ثير همتأ )4(شكل .شود دست آورده به درستبازخورد 
 با يا بيشتر سازي خودآشكار با توانند و كشاورز مي مروج .دهد مدل پنجره جوهري نشان مي

 .كنند ناشناخته شخصيت خود رسوخ ي منطقه در زيادي ميزان به ،همديگر از بازخورد گرفتن
 باشند قادر رفتار كنند و ،گونه كه هستند رز بر اين باشد كه آنوتالش مروج و كشا اگر
 از را خود حس توانند مي بشنوند، را خود ي درباره نكشاورزان و مروجاشامل ديگران  هاي بيان

   .عمل نمايند بهتر  ديگران در ارتباط خود با ترتيب، اين به و برده باال »خود«

                                                 
 و باشكوه هاي هدف داراي پرشور، اند، قائل ارزش مهرباني و تخيل براي نوآورند، شخصيتي گونه اين با افراد - ١٣
  .)1387مقيمي، ( باشند مي قوانين به عالقه بي
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  .)Luft and Ingham,1995(تاثير همزمان بازخورد و آشكارسازي در پنجره جوهري : 4شكل

  گيري و پيشنهادها نتيجه
 براي سازمان يا دنها يك راه از ارتباطات ابزار از استفاده با كه است گري مداخله نوعي ترويج
 بنا اجتماعي و گروهي جمعي، منابع به دستيابي منظور به رفتاري داوطلبانه تغييرهاي ايجاد

اما برقراري . كند كه كشاورز در آن خالء دارد شود و همواره كارش را از جايي آغاز مي مي 
ان فرستنده جي و مروج به عنوهاي تروي يك رابطه موفق بين كشاورز به عنوان مخاطب برنامه

توان به شناخت و درك  هايي است كه از آن جمله مي هاي ترويجي؛ مستلزم پيش شرط پيام
نظريه پنجرة جوهري شخصيت هر فرد  پايهبر. اشاره نمود روبرواز شخصيت خود و فرد  درست

  .تشكيل شده است چهار بخش آشكار، پنهان، كور و تاريكاز 
دهد  را تشكيل مي افرادهر كدام از  مت از شخصيتخود عمومي كوچكترين قس به طور معمول

راهكار . دهد به همين دليل رخ مي فردي هم در روابط بين ها دشواريو  ها و اغلب سوء تفاهم
براي كوچك  ،خود به ديگران شناساندنيعني  آشكارسازيبرطرف كردن اين مشكل هم يكي 

 .كوچك كردن خود كور است كردن خود خصوصي و ديگري گرفتن بازخورد از ديگران براي
  : بدين منطور پيشنهاد مي شود

 ي ارتباطي كارآمد را تحصيل ها مهارتي كشاورزي، ها مهارتبر كسب  مروجان عالوه
 .نمايند تا بتوانند در روند ارتباطات نقش مؤثري ايفا كنند

 ن خود را مافوق كشاورزان تصور ننموده و احساس همدلي با آنان نمايند؛مروجا 
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 تقويت نموده و با اعتماد  روبرو، مثبت انديشي را در مورد خود و فرد مروجانرزان و كشاو
 ترويج مشاركت كنند؛ هاي هدفدر پيشبرد  همديگربه 

 با خود گشودگي در برابر ارباب رجوع خود، به گسترده كردن عرصه عمومي  مروجان
 خويش كمك نمايند؛

 وردهاي الزم را كسب نموده تا بتوانند و كشاورزان در ارتباط با يكديگر بازخ مروجان
 عرصه كور شخصيت خود را كوچك كنند؛

 آنها عبارتند  ترين مهمهايي را مد نظر قرار دهد كه  روجان قابليتسازمان ترويج در تربيت م
توانايي استفاده از  هاي نوين ارتباطي؛ هاي ارتباطي، به ويژه روش مهارت توانا شدن در :از

درست بازخورد و توانايي دريافت  هاي جديد؛ وانايي خلق موقعيتت رهيافت مشاركتي؛
 .مناسب اعمال تغييرهاي

هاي اصلي در بخش توليد، خودباوري و  به عنوان سرمايهنيز كشاورزان شود  در پايان توصيه مي
 ي زمينهتا  نوآور بودن را كسب كرده و خود را از سازمان بزرگ كشاورزي جدا قلمداد ننمايند

 .هاي سازماني فراهم شود ريزي، اجرا و ارزيابي طرح كشاورزان در سطوح برنامه مشاركت

  اريزگ سپاس
و همكاري  كمكبه دليل فمي و سركار خانم دكتر همتي  دكتر شعبانعليدكتر ايماني،  انز آقايا

  .شود ميتشكر و قدرداني انجام اين پژوهش در صميمانه 
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