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:انواع مهارتهای ارتباطی شامل 

مهارتهای انتقال پیام

 کالمیverbal
 غیرکالمیnonverbal

مهارتهای دریافت پیام

 گوش دادن
مشاهده کردن
پاسخ دادن



انواع ارتباط

کالمی

که مربوط به کلامت بیان شده و دیگر اصواتی هستند
. رسانند را میاطالعات و معنی 

غیر کالمی

العات مربوط به حرکات رس و بدن هستند که قسمتی از اط
. را تشکیل می دهند



(  گفتاری ) ارتباط کالمی اجزاء

1 ) (موضوع گفتگو)محتوی کالم

، انگیز بودنبودن،تازگی،هیجان شامل آنچه بر زبان می آوریم،جذاب 
فرهنگیتوجه به زمینه های -یا منفی بودنمثبت 

2 ) عنارص فرازبانیpara linguistic

 (شدت بلندی و کوتاهی)تن صدا

(داشنت زیر وبم-عدم یکنواختی)ریتم

 (دلنشین و آرام بخش بودن-داشنت احساس و هیجان)آهنگ صدا

 (  خشن-،تهدید آمیز-صمیامنه-مالیم-دوستانه) لحن کالم

 ـ گفتاررسعت-رعایت نوبت نظم ـ زمان بندی ـ)ترتیب بیان مطالب
(جمع بندی-کشیدنمکث ـ

 فت تناسب با درک و دریا-تکیه کالم-لهجه) مطالببیانحالت
(مالحظات موقعیتی-شنونده



وه  موضوع گفتگو در نح: نکته
. ارتباط ما موثر می باشد



سبک های گفتار

در را ببند: امری.

 لطفاًدر راببندید: مودبانه.

 میشه در را ببندی؟: سئوالی-درخواستی

 می خوای در باز باشه؟: سئوالی

ا رسدهاینج-منی دانم کی در را باز گذاشته: غیر مستقیم

شما کدام سبک را 
می پسندید؟



:نکته
همواره آنچه می خواهید بگویید 

.با رفتار غیر کالمی مناسب هامهنگ سازید

پيام هاي كالمي و غري كالمي ناهمخوان مي 
.تواند باعث سوء تفاهم گردد



کالمیفرآیند بیان
 رشوع

 ادامه

خامته

.چگونگي رشوع ارتباط ادامه روند آنرا تعيني مي كند

.استاولین تأثیر ماندنی ترین تأثیر



مراحل ارتباط کالمی 

: آغازین مرحله
 خورشو باشید و تبسم کنید و آراسته.

 با یک سئوال ساده رشوع کنید.

 (خودافشایی ) در مورد خودتان بگویید

 به طرف مقابل توجه نشان دهید.

ید استفاده کنیدیاز تعریف و متجید 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
هپایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرف

...  از مصاحبت با مشا خوشحال شدم و 
...ونم از اینکه به صحبتهایم توجه کردید ممن 

.از آشنایی تان خوشحال شدم 
یلی توجه به رفتارهای غیرکالمی ناشی از خستگی و بی م

 کردنجمع بندی



:موانع گفتاری در درون گوینده 

 تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام را کاهش می دهد.

رسیع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش

 باال بردن تن صدا نیز اثر انتقال پیام را می کاهد.

 لحن و آهنگ نامناسب

 (خیلی زود ـ خیلی دیر ) عدم زمان بندی مناسب در ارائه پیام

 (ادب و نزاکت ) نا متناسب بودن گفتار با موقعیت

عدم توانایی در استفاده از بازخورد و پاسخ به آن

نارسا بودن و روشن نبودن پیام

 گفتار دراحساس ابراز عدم



موانع گفتاری در شنونده 

 عدم متاس چشمی

- گوش نکردن

 متسخر ـ تحقیر ـ انتقاد

 نتیجه گیری عجوالنه

داشنت تعصبات و عقاید قالبی و پیشداوری

 عدم پذیرش گوینده

 بازخورد ندادن



موانع محیطی 

 رفت و آمد-رس وصدا–شلوغی

موانع فیزیکی

وضعیت بدن



در گفتگوتفاوت

ان زنان و مردان به هنگام گفتگو از قواعد زبانی خاص خودش
.شودپیروی می کنند و گاه همین موجب سوء تفاهم می

بین زنان سئواالت بیشرتی از هم می کنند و کمرت می گذارند
.شان سکوت حاکم شود

طع مردان به هنگام صحبت اگر حرفشان توسط طرف مقابل ق
ت گردد سعی می کنند صدایشان را بلند تر کرده یا باسکو 

.ناراحتی خود را اعالم می کنند



یتوصیه های کلی برای بهرت کردن ارتباط کالم

به طور مداوم و پشت رس هم صحبت نکنید.
آن چه را می گویید روشن و واضح بیان کنید.
کشیدبا بیان جزئیات خسته کننده صحبت را به درازا ن.
بین آنچه می گویید و تن و آهنگ صدایتان هامهنگی

.برقرار کنید
به شنونده نگاه کنید.
 خود را بجای شنونده گذاشته و احساس او را در نظر

.بگیرید
نیداز واژه های تعمیمی همیشه و هرگز کمرت استفاده ک.
نصیحت نکنید.
استفاده از كلامت و جمالت مثبت و مناسب
  فرمولxyzاحساس-رفتار-موقيت



باشیدبا ما همراه 
...داردادامه 

: تهیه و تنظیم
دکتر نسیم سهیلی 

مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجویی

دانشگاه کوثر
(ویژه خواهران)
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