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مهارت برقراري ارتباط
)قسمت اول(

۲



:زمانی در روابطمان موفقیم که

کمیت روابط مان را افزایش دهیم
یمکیفیت روابط مان را ارتقاء بخش.



توانایی برقراري ارتباط به طور مؤثر  
و کارآمد با دیگران

:مهارت ارتباطی 

تري  مؤثر بودن یعنی پیام با احتمال بیش
نحوي در ه به مخاطب انتقال یافته و ب

وي تأثیر گذاشته و عکس العمل او را 
در پی داشته باشد 



:نکته
اصوالً چيزی به عنوان �دم ارتباط وجود ندارد ، 
وزيرا انسان منى تواند فاقد هرگونه رفتار باشد
هر رفتاری در يک شرايط تأثري متقابل دارای 

. های پيا� است ارزش



:اهمیت ارتباط
75 %از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می

ی شود و در عصر ارتباطات برنده آن کس
.ند است که بتواند خوب ارتباط برقرار ک

د کنیخوب به ما کمک میمهارت ارتباط
گران یرا با دیت بخشیروابط سالم و رضا

.م یداشته باش
یارتباطيهامهارت گر یاز طرف د

ه به باشد کيتواند به گونه ایف میضع
منجریسوء تفاهمات و احساسات منف

.شود
ینی مهارت برقراري ارتباط یکی از پیش ب

.کننده هاي سالمت است



پیامد هاي فقدان مهارت هاي ارتباطی
 ایجاد سوءتفاهم
نارضایتی از روابط با دیگران
 احساس تنهایی
کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی
کالتآسیب پذیري و کاهش توانایی در مقابله با مش
انزوا و طرد
استرس و فشار روانی
و تعارضاحساس خشم
ناکامی در ارضاي نیازها



:ناشی ازخودنیازبه برقراري ارتباط 

نیازهاي مادي
 امنیتنیاز به
 و احترامتعلقنیاز به
 نیاز به صمیمیت
 و تأییدحمایتنیاز به



تهدف برقراري ارتباط انتقال پیام اس
:در قالب

انتقال احساسات
بیان نیازها و خواسته ها
انتقال اطالعات



اجزاء ارتباط
پیام
 فرستنده
 گیرنده
 وسیله ارسال پیام
بازخورد
 شرایط و محیط ارسال پیام

-قواعد و هنجارها وعرف -موانع و محدودیت ها(

)انتظارات-رخدادهاي پیشین-دانش مشترك



:نکته
اگر پیامی ارسال گردد ولی آن 

پیام دریافت نگردد یا اینکه کامل 
دریافت نگردد، اصطالحأ سوء 

.تفاهم بوجود می آید

مهارت داشتن در ارتباط  مانع سوء 
.تفاهم می گردد



نسبت کامل بودن ارتباط
 =

معناي پیام در ذهن گیرنده
معناي پیام در ذهن فرستنده

1=



اگر چه نحوه ارتباط برقرار کردن با 
افراد مختلف درانواع موقعیت ها ، 

اصول ارتباطمتفاوت می باشد اما 
در موقعیت هاي مختلف زندگی اعم  

...  شغلی و اجتماعی و-خانوادگی
این اصول فراگیريبا . یکسان است

ارتباطی امکان تعمیم  حذف موانعو 
.یکی به دیگري وجود دارد



اي ارتباطهتسهیل کننده 
پذیرش و اعتماد

 توجه نشان دادنوابراز عالقمندي

 ابراز احساسات

ینگري ، مثبت گویی، مثبت اندیشمثبت

 مقابل فردتالش براي درك نیازهاي

 توضیح خواستن براي روشن شدن موضوع

 خالصه گویی

 رفتارهاي غیرکالمی مناسب



عوامل بازدارنده ارتباط 

یها و نظرات قالبپیش داوري

 لقب دادن و برچسب زدن

 تعمیم دادن

تهدید کردن

تمسخر و تحقیر کردن

 سخنرانی کردن

 نصیحت کردن

هگفتگوي دستوري و آمران



باشیدبا ما همراه 
...داردادامه 

: تهیه و تنظیم
دکتر نسیم سهیلی 

مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجویی

دانشگاه کوثر
)ویژه خواهران(
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