


 هرکس هشبوره ، آهوزش و

 تواى افسایی 

 خبنه هبی قرآنی استبى اصفهبى 



 مهارت برقراری ارتباط



 :زمانی در روابطمان موفقیم که

 کویت رٍاتط هاى را افسایص دّین •
 .کیفیت رٍاتط هاى را ارتقاء تخطین•



  :ارتباط تعریف 

 
 فرآیند ارسال و دریافت پیام



 :مهارت ارتباطی 
توانایی برقراری ارتباط به طور مؤثر و کارآمد با  

 دیگران

 
هؤثز ثَدى یعٌی پیبم ثب احتوبل ثیطتزی ثِ هخبطت    

اًتمبل یبفتِ ٍ ثٌحَی در ٍی تأثیز گذاضتِ ٍ عکس 
 العول اٍ را در پی داضتِ ثبضذ  



اصَالً چیشی بِ عٌَاى عذم ارتباط ٍجَد ًذارد ، سیزا  
اًساى ًوی تَاًذ فاقذ ّزگًَِ رفتار باشذ ٍ ّز  

رفتاری در یک شزایط تأثیز هتقابل دارای ارسشْای 
   .پیاهی است 



اس اٍلبت سًذگی هب صزف ارتجبط هی ضَد ٍ در عصز % 75•
ارتجبطبت ثزًذُ آى کسی است کِ ثتَاًذ خَة ارتجبط ثزلزار 

 .کٌذ 
 

کٌذ رٍاثط سبلن ٍ   یخَة ثِ هب کوک ه یهْبرت ارتجبط•
 .ن یگزاى داضتِ ثبضیرا ثب د یت ثخطیرضب

 
تَاًذ ثِ گًَِ   یف هیضع یارتجبط یگز هْب رت ّبیاس طزف د  •

 .هٌجز ضَد یثبضذ کِ ثِ سَء تفبّوبت ٍ احسبسبت هٌف یا
هْبرت ثزلزاری ارتجبط یکی اس پیص ثیٌی کٌٌذُ ّبی سالهت  •

 .است
  

 :اهویت ارتببط



 پیبهد هبی فقداى ههبرتهبی ارتببطی

 ایجبد سَءتفبّن  •
 ًبرضبیتی اس رٍاثط ثب دیگزاى •
 احسبس تٌْبیی •
 کبّص اعتوبد ثِ ًفس ٍ احسبس درهبًذگی•
 آسیت پذیزی ٍ کبّص تَاًبیی در همبثلِ ثب هطکالت •
 اًشٍا ٍ طزد•

 استزس ٍ فطبر رٍاًی•

 ٍ تعبرض احسبس خطن•

 ًبکبهی در ارضبی ًیبسّب•

 



 :ناشی از خودنیازبه برقراری ارتباط 

 نیازهای مادی•

 امنیتنیاز به •

 و احترام تعلقنیاز به •

   نیاز به صمیمیت•

 و تأیید حمایتنیاز به •

 



 

 هدف برقراری ارتباط 

   : در قالب انتقال پیام است

 

 انتقال احساسات•

 بیان نیازها و خواسته ها•

 انتقال اطالعات•



 اجزاء ارتباط
 پیام•

 فرستنده •

 گیرنده  •

   وسیله ارسال پیام•

 بازخورد•

 شرایط و محیط ارسال پیام •

دانش -قواعد و هنجارها وعرف  -موانع و محدودیتها)  

 (انتظارات-رخدادهای پیشین-مشترک



اگر پیامی ارسال گردد ولی آن پیام دریافت 

نگردد یا اینکه کامل دریافت نگردد، اصطالحأ 

 .بوجود می آید سوء تفاهم

مهارت داشتن در ارتباط  مانع سوء تفاهم 

 .می گردد



 نسبت کامل بودن ارتباط

 = 

 

 معنای پیام در ذهن گیرنده

 معنای پیام در ذهن فرستنده 

=1 



اگز چِ ًحَُ ارتباط بزقزار كزدى با افزاد هختلف 
اصَل دراًَاع هَقعیتْا ، هتفاٍت هی باشذ اها 

  -در هَقعیتْای هختلف سًذگی اعن خاًَادگی ارتباط
ایي  فزاگیزیبا . یكساى است... شغلی ٍ اجتواعی ٍ

ارتباطی اهكاى تعوین یكی بِ   حذف هَاًعاصَل ٍ 
 .دیگزی ٍجَد دارد



  ای ارتباطهتسهیل کننده 

 پذیرش و اعتماد •

 توجه نشان دادن وابراز عالقمندی •

  ابراز احساسات •

  نگری ، مثبت گویی، مثبت اندیشی مثبت•

  مقابل فردتالش برای درک نیازهای •

   توضیح خواستن برای روشن شدن موضوع•

   خالصه گویی•

  رفتارهای غیرکالمی مناسب•

 



   عوامل بازدارنده ارتباط 

 پیش داوریها و نظرات قالبی •

  لقب دادن و برچسب زدن•

  تعمیم دادن•

 تهدید کردن •

 تمسخر و تحقیر کردن •

  سخنرانی کردن •

  نصیحت کردن •

 گفتگوی دستوری و آمرانه •



 کلیدهبی برقراری ارتببط

 .دٍستاًِ رفتار كٌيذ•
 .صادق تاشيذ•
 .ًيت تاى ساسًذُ تاشذ•



  :انواع مهارتهای ارتباطی شامل 
  مهارتهای انتقال پیام 

 
 verbalکالمی •

   nonverbalغیرکالمی •

    مهارتهای دریافت پیام 
 

 گوش دادن •

 مشاهده کردن•

 پاسخ دادن•

 
  



 انواع ارتباط

  کالمی•

مربوط به کلمات بیان شده و دیگر اصواتی هستند که  

 . رسانند  را میاطالعات و معنی 

 غیر کالمی•

مربوط به حرکات سر و بدن هستند که قسمتی از اطالعات را 

 . تشکیل می دهند 



 ( : گفتاری ) ارتباط کالمی  اجزاء

 (هوضوع گفتگو)هحتوی کالم ( 1• 
   - شاهل آًچِ تز ستاى هی آٍرین،جذاب تَدى،تاس گی،ّيجاى اًگيش تَدى،هثثت یا هٌفی تَدى

 تَجِ تِ سهيٌِ ّای فزٌّگی
2 ) عنبصر فرازببنیpara linguistic 
 (شذت تلٌذی ٍ كَتاّی) تي صذا•

 (داشتي سیز ٍتن -عذم یکٌَاختی)ریتن  •

 (دلٌشيي ٍ آرام تخش تَدى -داشتي احساس ٍ ّيجاى) آٌّگ صذا•

 ( خشي -،تْذیذ آهيش -صويواًِ -هالین -دٍستاًِ) لحي كالم•

 

ـ  گفتارسزعت  -رعایت ًَتت ًظن ـ  سهاى تٌذی ـ) تزتية تياى هطالة•
 ( جوع تٌذی -كشيذى هکث ـ

 هطالة تياىحالت •
 (هالحظات هَقعيتی -تٌاسة تا درک ٍ دریافت شًٌَذُ - تکيِ كالم -لْجِ)   



هَضَع گفتگَ در ًحَُ ارتثاط ها هَثر هی  
 .  تاضذ



 سبکهای گفتار

 .در را ببند:  امری•

 .لطفاًدر راببندید: مودبانه •

 میشه در را ببندی؟:  سئوالی-درخواستی •

 می خوای در باز باشه؟: سئوالی •

 اینجا سرده-نمی دانم کی در را باز گذاشته:  غیر مستقیم•

 



همواره آنچه می خواهید بگویید با رفتار غیر 

 .کالمی مناسب هماهنگ سازید

پیام هاي كالمي و غیر كالمي 

ناهمخوان مي تواند باعث سوء تفاهم 

.گردد  



 کالمی فرآیند بیان

 شروع •

 ادامه •

 خاتمه•



چگًوگي شريع ارتباط ادامٍ ريود آورا تعييه  
 .مي كىد

 .ايليه تأثير ماودوي تریه تأثير است



 مراحل ارتباط کالمی 

 مرحله آغازین  : 
 .خوشرو ببشید و تبسن کنید وآراسته •
 .بب یک سئوال سبده شروع کنید  •
 (خودافشبیی ) در هورد خودتبى بگویید  •
 .به طرف هقببل توجه نشبى دهید  •
 .ید استفبده کنید یاز تعریف و توجید و تأ•



 مراحل ارتباط کالمی 

ادامه گفتگو   

 خوب گوش کنید. 

 به صحبت عالقه نشان دهید . 

 بازخورد دهید. 

 عالیق خودتان را بیان کنید. 

 خالصه کنید. 

به موقع موضوع صحبت را عوض کنید   



 مراحل ارتباط کالمی

 پایان گفتگو 

 پایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرفه •

 ...  از مصاحبت با شما خوشحال شدم و  

 ...از اینکه به صحبتهایم توجه کردید ممنونم 

 .از آشنایی تان خوشحال شدم 

 توجه به رفتارهای غیرکالمی ناشی از خستگی و بی میلی  •

 کردنجمع بندی •



  :موانع گفتاری در درون گوینده 
 .تأکیذ زیاد تر رفتار ظاّری اثر پیام را کاّص هی دّذ •
 سریع حرف زدى ٍ ًذادى فرصت پردازش•
 .تاال تردى تي صذا ًیس اثر اًتقال پیام را هی کاّذ  •
 لحي ٍ آٌّگ ًاهٌاسة •
 (خیلی زٍد ـ خیلی دیر ) عذم زهاى تٌذی هٌاسة در ارائِ پیام •
 (ادب ٍ ًساکت ) ًا هتٌاسة تَدى گفتار تا هَقعیت •
 عذم تَاًایی در استفادُ از تازخَرد ٍ پاسخ تِ آى•
      ًارسا تَدى ٍ رٍضي ًثَدى پیام•
 گفتار  دراحساس اترازعذم   •



   موانع گفتاری در شنونده

 عدم تماس چشمی •

 گوش نکردن  -•

  تمسخر ـ تحقیر ـ انتقاد•

 نتیجه گیری عجوالنه  •

 داشتن تعصبات و عقاید قالبی و پیشداوری•

 عدم پذیرش گوینده •

 بازخورد ندادن •



 موانع محیطی 

 

 رفت و آمد -سر وصدا–شلوغی •

 موانع فیزیکی •

 وضعیت بدن•



 تفاوت در گفتگو

 زنان و مردان به هنگام گفتگو از قواعد زبانی خاص

خودشان پیروی می کنند و گاه همین موجب سوء تفاهم 

 .میشود

 زنان سئواالت بیشتری از هم می کنند و کمتر می

 .گذارند بین شان سکوت حاکم شود

 مردان به هنگام صحبت اگر حرفشان توسط طرف

مقابل قطع گردد سعی می کنند صدایشان را بلند تر 
 .کرده یا باسکوت ناراحتی خود را اعالم می کنند



توصیه های کلی برای بهتر کردن ارتباط 

 کالمی

 .به طور مداوم و پشت سر هم صحبت نکنید•

 .آن چه را می گویید روشن و واضح بیان کنید•

 .با بیان جزئیات خسته کننده صحبت را به درازا نکشید•

 .بین آنچه می گویید و تن و آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید•

 .به شنونده نگاه کنید•

 .خود را بجای شنونده گذاشته و احساس او را در نظر بگیرید•

 .از واژه های تعمیمی همیشه و هرگز کمتر استفاده کنید•

 .نصیحت نکنید•

 استفاده از كلمات و جمالت مثبت و مناسب•

 احساس -رفتار -موقیتxyzفرمول  •

 



 انتقال پیام 
   غیرکالمی است% 65کالمی و   35%

 

   همچنین

 

   تأثیر پیام 

 کالمی% 7

 به تن صدا و لحن آن  % 38 

 .است  غیرکالمی %55و 

 



 : انواع ارتباط غیرکالمی 

 
 تبسم •

 حالت نگاه •

 تن و آهنگ صدا •

 (  ایستادن ـ نشستن ـ حرکت ) وضعیت بدن •

 ژست های بدنی •

 .. (ابرو ـ دهان و ) حرکات سر و چهره •

 تماس  •

 فاصله فیزیکی •

 (لباس و آرایش ) ظاهر •



 زبان بدن
% 4گوش و % 9اطالعات از طریق چشم %  87•

 سایر حواس به مغز وارد می شود

یک پیام بطور غیرکالمی انتقال یابد % 65تا  55•
برابر بیشتر از عالیم گفتاری  5رکالمی یاعتبار عالیم غ

 .است 

 . زبان بدن دروغ نمی گوید •

با افزایش تحصیالت استفاده از ارتباط کالمی بیشتر از •
 .غیرکالمی می گردد 

وضعیت فیزیکی ما به شناخت دیگران از ما کمک می •
 .کند

 .ما باید یاد بگیریم به زبان بدن خود کنترل پیدا کنیم•



 

 

   BODY AWARENESSتن آگاهی  
   :به وضعیت فیزیکی خود توجه کنید

 
 معموال چگونه می نشینید؟ می ایستید؟می خوابید؟

 االن چه حالتی به خود گرفته اید؟

 آیا معنای آنرا می دانید؟

 دیگران چه برداشتی از این حالت شما دارند؟



 :نوع ارتباط غیرکالمی 3

 

شامل فرم های رمز شده مثل حرکت  :زبان اشاره •

 شست دست یا عالیم راهنمایی

شامل حرکاتی که برای رفع نیازها بکار  : زبان عمل•

 می رود مثل نشستن ـ دویدن ـ خوابیدن 

شامل نمایش اشیاء مادی همراه با بدن  :اء یزبان اش•

  یا بدون آن مثل لباس پوشیدن ـ وسایل منزل



 :ارتباط غیرکالمی راههای

 

 حرکات ابرو ودهان وصورتشامل  : حالت چهره•

در بکاربردن دستها،انگشتان،سر و شامل حرکاتی   : ژستها•

 تنه، پاها

 -راه رفتن -ایستادن شامل مثل نشستن ـ : حاالت بدنی •

 دویدن ـ خوابیدن 

 تماس چشمی•

 



  :مثالهایی از زمینه های ژنتیکی زبان بدن 
 گذاشتن دستها روی سینه 

 انداختن پاها روی هم 

 پوشیدن کت ـ کفش 

 حرکات تأیید و انکار با سر 

 باال انداختن شانه ها موقع ابهام 

 نشان دادن دندانها 

 :مثالهایی از زمینه های قراردادی 

     OK-توهین –ایست    : عالمت شست   

 ، توهین OKپول ، صفر ، پوچ ،   :حلقه کردن انگشت و شست-

 2پیروزی ، توهین ، عدد        : Vعالمت -



 (حریم ها ) فاصله 

 :محدوده حریم ها • 

 cm 45-15صمیمی   •

 cm 120-46شخصی   •

 cm 360 -120اجتماعی   •

 cm 360عمومی   •

حریم  علیرغم این فواصل درفرهنگهای مختلف اعم ازشهری وروستایی این•
عالوه براینکه درمکانهای مختلف مثل منزل ـ محل کار ـ .متفاوت است 

 .نیز این فواصل مقداری جابجای شود...... اتومبیل ـ و

مثالهایی ازحریم ها شامل نشستن روی نیمکت پارک ـ سینماـ اتوبوس ـ •
آسانسورـ تاکسی ـ میزکنفرانس ـ توالت عمومی ـ افزایش جرایم درمحالت 

عصبانیت تظاهرکنندگان ـ دست دادن دونفر شهری وروستایی ـ _شلوغ 
 انوشتن نام روی آنهاـیقراردادن اشیاء شخصی 

 .بستگی به رعایت حریم افرادواحترام به آن دارد رابطهبرقراری وحفظ  •

پایگاه اجتماعی و غریبه یا آشنا بودن در  -فاصله ها با میزان عالقمندی•
 .ارتباط است



 :جهت بدن 

 

جهت بدن برخالف جهت سرنشانگرمسیرموردعالقه •
 .ذهن فرداست 

زاویه صفردرجه نسبت به صرف مقابل بیانگرنیازبه •
 حریم خصوصی بین دونفراست  حفظ

 را نشان می دهد درجه نیازبه استقالل90زاویه •

به دعوت شخص سوم وپذیرش وی   زاویه مثلثی•
 اشاره دارد

 جهتنوبت باید سوم درمکالمه به برای نگه داشتن فرد•
 .سررابه طرف ایشان برگرداند



 :حرکات وعالیم دست
 

 صداقت =بلندکردن دست برای سوگند ـ گذاشتن دست روی سینه وقلب -کف دست باز•

 تنبیه ـ دستور ـ پرخاش= انگشت اشاره •

خردکننده ـ ماهی مرده ـ کشیدن ـ کف دست روبه باالـ کف دست : انواع دست دادن •
 روبه پایین 

پنهان کردن یک فکریااحساس -روحیه منفی-ناکامی: انگشتان گردشده مقابل صورت •
 منفی 

 اطمینان به نفس: دستهای شیب دار•

 اشتیاق : مالیدن دست به هم•

 بی قراری وتالش برای کنترل خود:گرفتن آرنج دست ازپشت -گرفتن مچ دست ازپشت •

  دروغ گفتن ـ مخفی کردن یک فکر: دست روی دهان وبینی •

  بی میلی به دیدن وشنیدن: کشیدن گوش =مالیدن چشم •

   بی صبری وبی تابی: ضربه زدن ـ ضرب گرفتن•

 ارزیابی: دست به صورت انگشت به شقیقه •

 انتقادـ دفاع: دست به سینه •

 اطاعت ازمقام برتر:جمع کردن دستها درجلودرحالت ایستاده •

  سعی درپنهان کردن ناراحتی: ایجادمانع درمقابل بدن باکیف •



 :تماس چشمی 

  ثبّن تاللی پیذا کٌٌذ درصذ ًگبّْب 70الی  60ثزای ایجبدتفبّن السم است • 
. 

درصذ ثِ ّن ًگبُ هی کٌٌذتٌْب  60در یک هحبٍرُ دًٍفزُ هعوَلی دٍ طزف •
 درصذ   75درصذ تاللی صَرت هی گیزد در ٌّگبم گَش دادى ضًٌَذُ  30

 ثبًیِ طَل هی کطذ 3ثبًیِ ٍ ًگبُ خیزُ  1ًگبُ هتمبثل •
 .ثب کبّص فبصلِ توبس چطوی ّن کن هی ضَد•
 .ٍاًمجبض آى عالهت عصجبًیت اًجسبط هزدهک هی تَاًذًطبًِ عطك ثبضذ•
 پٌْبى کزدى یک هَضَع  =عذم توبس چطوی •
 اًتمبد-ضک ٍتزدیذ-عصجبًیت   =ًگبُ ثباثزٍثبالرفتِ ٍاسکٌبر•
 ارسیبثی –عاللوٌذی = تکبى دادى سز سکٌبر ثباًگبُ ثباثزٍثبالرفتِ ٍ•
 تعجت =ًگبُ ثباثزٍثبالرفتِ ٍگَضِ ّبی دّبى پبییي آهذُ•
 دلسزدی-عصجبًیت= ثستي چطن ثزکسی •
 اسخیزُ ضذى ثِ فزد همبثل ثپزّیشیذ•



 حرکات سرو چهره

 ًبراحتی ٍدرد -خطن= گزُ کزدى اثزٍّب •
 دریبفت -تعجت= ثبالثزدى اثزٍّب •
 تسلین–تأییذ = تکبى دادى سزرٍ ثِ پبییي •
 تأسف -هخبلفت= تکبى دادى سز رٍ ثِ اطزاف •
 اًکبر ٍ عذم پذیزش= تکبى دادى سز رٍ ثِ پبییي•



 ژست ها

 رفع هسئَلیت -ًفْویذى هَضَع= ثبال اًذاختي ضبًِ ّب •
 ارسیبثی= هبلیذى چبًِ •
 تفکز ٍ تأهل= اًگطت رٍی ضمیمِ •
 همبثلِ= دست ثِ کوز •
 اضتیبق= دست ثِ چبًِ•



آنجايي كه بين پيامهاي كالمي و غير كالمي تناقض 
وجود دارد افراد عموماً به جنبه هاي غير كالمي 

 .بيشتراعتبار مي دهند



اگر خًاستي حقيقت اوسان را دریابي بٍ آوچٍ  
مي گًید گًش مدٌ بٍ آوچٍ ومي گًید گًش  

 فرا دٌ  
   خليل جبران                                                             



 
 

 

 :شنیدن 

 است دریافت محرک های شنیداری بطور غیرارادی 

 :گوش دادن

 دریافت و تفسیر محرکهای شنیداری بطور انتخابی است  



قل اذن  ... منهم الذی یؤذون النبی و یقولون هو اذن 
   سوره توبه    .خیزلکم 

  بهمنافقین از فرط گوش دادن پیامبر به امتش 

می گفتند گوش و خدا پاسخ می دهد  ایشان

 .پیغمبر شنوایی خوبی هاست 



 آدمی فربه شود از راه گوش                                
 جانور فربه شود از حلق و نوش                              

           مولوی                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 



 انواع گوش دادن

   تماشای تلویزیون یا موسیقی : غیرفعال  •

  هدفمند :فعال   •



 : شیوه گوش دادن فعال 
ثزای ًطبى دادى تَجِ ثِ  ( توبس چطوی ) ًگبُ کزدى ثِ طزف همبثل •

 گَیٌذُ  
 هتوبیل ضذى ثِ سوت گَیٌذُ ٍ ًشدیک ضذى ثِ ٍی  •
 تکبى دادى سز ٍ استفبدُ اس حزکبت صَرت  •
 آّب ـ ثلِ ـ َّم ـ خت ـ کِ ایٌطَر ـ عجت  : استفبدُ اس اصَات تأییذ کٌٌذُ •
 .ثصَرت ثبس سئَال کٌیذ •
 .ثبسخَرد ثذّیذ ، ثبسگَیی کٌیذ خالصِ کٌیذ •
 . ثِ ّذف گَیٌذُ اس ثیبى سخٌبًص تَجِ کٌیذ •
 . ثِ سجک ٍ ًحَُ ثیبى گَیٌذُ تَجِ کٌیذ  -•
 .ًطبًِ ّبی غیز کالهی گَیٌذُ را سعی کٌیذ تکزار کٌیذ•
 .ثطَر ثبس سئَال کٌیذ•

 



 : اشتباهات گوش دادن فعال 

 .  سخنان طرف مقابل را قطع نکنید • 

 .حوصلگی شماست پرهیز کنید  از انجام کارهایی که نشانگر بی•

ت ـ تماشای بیرون ـ ورق زدن ـ یک مجله ـ آه کشیدن ـ خمیازه عمثل نگاه کردن مکرر به سا    
 کشیدن ـ خاراندن سر 

 عوض کردن موضوع قطع کردن و•

 ی صحبت کردن بادیگر•

 مخالفت کردن •

 تکرار کلمه به کلمه گفته های طرف مقابل •

  داشتی می گفتی که: عقب ماندن •

 حذف کردن قسمتهای مهم گفته های طرف مقابل یا اضافه کردن به آن •

 از شدت احساسات طرف مقابل کاستن یا شدت بخشیدن •

 ی کردن ویپیشگ•

 ، قضاوت کردن تحلیل و تفسیر کردن•

   ارجاع به خود•

کم اهمیت کردن،منطقی : بی توجهی به احساس فرد مقابل از آنچه بیان می کند•
 کردن، اطمینان دادن، راه حل ارایه دادن

 







   و دقت نظر در روابطحساسیت 

حساسیت توانایی درک و پیش بینی احساسات ، اندیشه ها و •

 .رفتار دیگران است 

ی آنان روبا مشاهده دیگران بدون تأثیر  ودقیق فرد حساس •

 .  بواسطه حضورش اطالعات زیادی درباره آنان پیدا می کند 

ایمان و ارزیابی ها و تقسیم افراد به خوب و بد هقضاوت  اما ب•

د را راجع به دیگران محدود ووسعت میدان دید و درک خ

 میسازیم 

 .حساسیت مستلزم استفاده کامل از قدرت حسی خودمان است •



 استفاده از بازخورد

بازخورد می تواند برانگیزاننده یا منع •

 . کننده فرستنده پیام گردد 

بازخورد به اصالح ارتباط ـ ایجاد اعتماد •

 .  کمک می کند  متقابل و احترام

 



 



 انواع بازخورد

 :مثبت بازخورد•

آن دسته از پاسخهای ظاهری شنونده که برای شکل گیری و  
اصالح رفتار ارتباطی متعاقب گوینده به کار می روند مثل 

 حرکات سر و صورت 

 :منفی   بازخورد•

بیهی دارد مثل بی توجهی ـ خمیازه نآن دسته پاسخهایی که جنبه ت 

   ...و 

 :بازخورد صفر•

 . نشانه بی اعتمادی و ناراحتی از ارتباط است 



 :عبارات بازخوردی 
 ـ مرا ـ مال من ـ ما ـ همه  استفاده از ضمیر من•

  :استفاده از عبارات حسی در تعبیر و تفسیرها •

 ظاهراً تو -بنظر می آید  -دیدم ـ می بینم که ـ حس می کنم ـ متوجه شدم       

 :  افکار بازتاب•
بنظرم ـ به عقیده من ـ فکر می کنم ـ انتظار دارم ـ اگر اشتباه نکنم ـ       

 مقصودت این است که 

 :احساسات  بازتاب•
احساس می کنم ـ خوشحال از اینکه ـ ناراحتم از اینکه مطمئنم که ـ افتخار       

 تو احساس می کنی -می کنم

 (از احساس می کنم به جای فکر می کنم استفاده نکنید )       

ر قدرت ببا کلمات  اگر چه احساسات از طریق غیرکالمی ابراز می شوند اما      
 .د ین می افزایآ

 . تا دیگران بدانند شما چه می خواهید خواسته هابازتاب  •

 من می خواهم ـ نمی خواهم ـ دوست دارم ـ قصد دارم ـ مایلم        

  :اقدامات  بازتاب•

 .  بیان اینکه شما چه کرده اید ـ چه می کنید ـ چه خواهید کرد         



   :در مراوداتالزم صرف زمان 

 %  42گوش دادن •

 %  32حرف زدن •

 %  15خواندن •

 %  11نوشتن •



ارتباط گفتاری بنا به نیاز  (نرب )نظریه یک طبق

کودک  ،کودک به نوازش شکل می گیرد

 را فرا می گیرد که نیازهایش ای رفتارهای کالمی

 .ناع کند قبیشتر ا را



گاهی اوقات دیگران مارا آنگونه که می خواهند 

می بینند و ما نیز دیگران را آنگونه که خود می 

 می بینیم خواهیم


