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بنام او هک واالست



سمانه زنجانی
دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

99تابستان 

ارتباط مؤثر



فهرست مطالب

امروزارتباطی در دنیای مهارت های ضرورت آشنایی با •
ارتباطتعریف •
فرآیند ارتباط•
ارتباطات کالمی و غیر کالمی•
ارتباطیموانع •
با خودارتباط •
ارتباطاثربخشی •
گوش دادن خوب•
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مهارت های ارتباطیضرورت آشنایی با 

.نیستجدیدنیازیک•
مهارت هایازمقداریناخودآگاهطوربهشخصیهر•

(جمعکناردرزندگی).داردراارتباطی
ممی  پردازیدیگرانباارتباطبهبیداریزماندرصد۷۵•
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مهارت های ارتباطیضرورت آشنایی با 

(ناقصوتجربیمهارت های)روابطدرچالش•
استزندگیبرایضرورتیکارتباطیمهارت های•
شادتروموفق ترباشید،داشتهبهتریارتباطات•

(زندگیقدرتمندچرخه)
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تعریف ارتباط
پیامدریافتوارسالفرآیند•
هیجان،بدنزبانکلمات،ازمجموعه ای•
–تعاملی –برگشت ناپذیر–پیوسته –فرآیندی پویا •

زمینه ای  
استتغییرحالدردیگرحالتبهحالتیاز•
شودنمیمتوقفهرگز•
ساختاثربیراآننمی توان•
استواکنشوکنشچرخه یارتباطیفعالیت هایمبنای•
داردانسانتجربهکلبهزیادوابستگی•
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محیط ارتباطی

محیط ارتباطی

محیط ارتباطی

دریافت کنندهاختالل منبع

فرهنگ
مهارت های ارتباطی

وضعیت فیزیکی
وضعیت روحی

تجربه ها
باورها

خاطرات
انتظارات

فرهنگ
مهارت های ارتباطی

وضعیت فیزیکی
وضعیت روحی

تجربه ها
باورها

خاطرات
انتظارات

کانالی برای 
پیام ها و 
بازخورد

اختالل اختالل

مؤلفه های ارتباط



فرآیند ارتباط
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فرآیند ارتباط
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ارتباط کالمی 

کلماتازاستفاده•
نوشتارییاگفتاریبصورتپیامانتقال•
نظراتوحقایق-هاایدهبیانبرای•
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قالب های متفاوت زبانی 

.ببندراپنجره:امری•

.راببندیدپنجرهلطفاً:مؤدبانه•

ببندی؟راپنجرهمیشه:پرسشیدرخواستی•

باشه؟بازپنجرهمی خوای:پرسشی•

ینجااگذاشته؛بازراپنجرهکینمی دانم:مستقیمغیر•
سردهچقدر
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میان فردی کالمینکات مهم در ارتباط 

.نکنیدصحبتهمسرپشت•
بعدووییدبگکمی.استپنگیپینگنوعگفتگوبهترین•

.بشنویدتاباشیدمنتظر
واضحوروشن•
نکنیدپردازیحاشیه•
صدایتانآهنگوتنومی گوییدآنچهبینهماهنگی•
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میان فردی کالمینکات مهم در ارتباط 

چشمیتماس•
(احساسدرک)گذاشتهشنوندهبجایراخود•
.ندهیدنصیحتوپند•
تگوگفدارندمثبتمعناییبارکهجمالتیوکلماتبا•

.باشیدداشته

9/8/2020zanjani13



توانمندی

کمکالمیهایمهارت=محدودواژگاندایره•
:حلراه

(شعروکوتاهداستان،رمان)کتابخواندن•
خوبفیلم هایدیدن•
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تمرین

مفهومیکیاموقعیتیک•
متفاوتجمله۵باحداقلمنظوربیان•

:مثال
یداگرسنهبسیاروهستیدمهمانییکدرکنیدفرض•

میزبانازخواهیدمیشما.آوردنمیراغذامیزبانولی
راخواسته تانجمله۵با.کندسروراغذابخواهید

کنیدبیان
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تمرین

آورید؟میکیراشام!ببخشید–
هستیم؟کسیمنتظرشامبرای–
چوناست،خودتانضرربهبیاوریددیرراشامچقدرهر–
(شوخیبه).می شویمگرسنه ترما
مبیایبگوییدحتمابیاوریدراشامخواستیدوقتهر–

.کنمکمک
هوسآدم؛می آیدآشپزخانهازخوبیبویچه!بهبه–

.بشکنهرارژیمشکهمی کنه

9/8/2020zanjani16



ارتباط غیرکالمی

ارتباطاتدراهمیتپروظریفبسیاربخش•
استکالمیغیرارتباطاتدرصد9٣•
استکالمیمحتوایازاعتمادترقابل•
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ارتباط غیرکالمی

استمبهمونداردصراحت•

:مثال
دشومحسوبمحبتعنوانبهمی تواندهدیهیکآوردن•
آیدحساببهرشوهیکاینکهیا•
شودشمردهجبرانیعملیا•
هندهدهدیهیادوستیازکنندهدریافتدرکبهبستگی•

.دارد
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موانع ارتباطی
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موانع ارتباطی

قضاوت:اولیدسته•
فردمورددرقضاوتنوعیارتباطموانعازمانعچهار•

.شوندمیمحسوبمقابل
،انتقاد•
،گذارینام•
گذاری،تشخیص•
ارزیابیباهمراهستایش•
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موانع ارتباطی

حلراهارائه:دومیدسته•
نصیحتمثلشودانجامدلسوزانهشکلیبه•
پرسیدنسوالمثلباشدمستقیمغیر•
دستورمثلباشدآمیزتحکم•
تهدیدمثلباشدپرخاشگرانه•
مثلباشدآناطرافدرهاله ایباهمراهیاو•

سازیاخالقی
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موانع ارتباطی

مقابلفردنگرانی هایازاجتناب:سومیدسته•
سازیمنحرف•
منطقیبحث•
آفرینیاطمینان•
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ارتباط با خود

،فردهرزندگیدررابطهمهم ترین•
.استنوع دوستیحتیچیز،هرپایه ی•
فردیمهارت هایرشدبهکمک•
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ارتباط با خود
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خودآگاهی

.شودمیقائلاحتراموارزشدیگرانوخودبرای•
می کنددوریدیگرانوخودسرزنشوتحقیراز•
استمثبتافکاریوروحیهدارای•
.داردمشارکتوهمکاریبهتمایل•
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خودآگاهی

کندمیاستقبالخودشدربارهدیگراننظراز•
پیشرفتقبالدرخواهینظرومشورتبهمندعالقه•

استخود
سختی هایوفشارهابرابردرباالییمقاومتدارای•

زندگی
زندگیازرضایتاحساس•
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حرمت خود

داردخودازفردکهاستارزیابیدرجهنوعی•
استنبودنیابودنقبولموردازبازخوردی•
فردیصالحیتوارزشمندیاحساس•
کندمیاحساسخودشمورددرفردکهآنچه•
پذیرشوخودبهاحترامازفردبرخورداریمیزانشامل•

.استخود
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رسیدم به وضعیت آخر
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اصل مهم ارتباط
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ویژگی های مؤثر در اثربخشی ارتباط

گشودگی•
همدلی•
حمایتگری•
گراییمثبت•
تساوی•
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گوش دادن خوب

کالمیودیداریمحرک هایازمتمرکزدرک:توجه کردن•
فیزیولوژیکیفعالیت:شنیدن•
 شدهدریافتپیاممعنایتشخیص:فهمیدن•
معناداراطالعاتذخیره:آوردنیادبه•
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چهار اشتباه متداول در گوش  دادن

دیگرچیز هایبهکردنفکر یاخیالبافی•
.بگوییممی  خواهیمآنچهبهکردنفکر •
.می گویدداردمامقابلطرفآنچهدربارهکردنقضاوت •
نهماستمدنظرکهخروجییاهدفبادادنگوش •

.طرفانهبیگوش دادن
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از زندگی لذت ببر و برای آن برنامه داشته باش
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