
Company

LOGO

Communication Skills 



مرا باور بر این است 
بهترین هدیه اي که میتوانم بخواهم و آرزو کنم

همانا دیده شدن  
شنیده شدن  

فهمیده شدن وحس شدن از سوي دیگران است 
دیدن و شنیدن ، درك و پذیرش روح آنهاست  

:و آنگاه 

مرا باور بر این است 
بهترین هدیه اي که میتوانم بخواهم و آرزو کنم

همانا دیده شدن  
شنیده شدن  

فهمیده شدن وحس شدن از سوي دیگران است 
دیدن و شنیدن ، درك و پذیرش روح آنهاست  

:و آنگاه 



مقدمه 

ارتباطات کالمی 

مهارتهاي گوش دادن  
مهارت پرسیدن سواالت 



 ویور
 ارتباط شامل همه روشهایی است که یک شخص می تواند 

بر ذهن دیگري اثر بگذارد
 هوفلند، جانیس و کلی

 را فرایندي می دانند که یک فرد محرکهایی را در جهت تغییر رفتار ارتباط 
کنداشخاص دیگر ایجاد می 

 عموم

◦ ارسال و دریافت پیامفرایند ارتباط 



7575
اوقات روزانۀ ما %  75

صرف ارتباط با دیگران  
میشود



 :مفهوم ارتباط 

انتقال اطالعات    •
انتقال مفاهیم ذهنی    •
 انتقال معنی به افراد •



فراوانی مشترك وجوه آن ها .هستند هم اتاق خوابگاه در سارا و فرزانه  
  هم اتاق در را شانس بزرگ ترین که بودند معتقد آشنایی شان اوایل .دارند
  اي کاش می کند فکر دارد فرزانه روزها این ولی .آورده اند یکدیگر با شدن

  از و دارند مشترکی عالیق دو هر اینکهبا .کند عوض را اتاقش می شد
  حرف نمی توانند می رسد نظر به گاهی ولی آمده اند، مشابهی خانواده هاي

  به عالقه اي و می رود فرو خود در بی دلیل سارا گاهی .بفهمند را همدیگر
  اصرار با فرزانه اوایل .ندارد فرزانه با کردن برقرار ارتباط یا زدن حرف

  اما است، ناراحت سارا چرا و است افتاده اتفاقی چه که بداند می خواست
  این همیشه سارا پاسخ .کرد دلسرد را او سارا سنگین سکوت به مرورزمان

  نتیجه این به کم کم فرزانه نیستم، ناراحت اصالً من نیست، چیزي که بود
...که رسید



می کند مطالعه زیاد او .است سوادي با استاد اکبري دکتر آقاي.  
  .بدهد یاد خود دانشجویان به است بلد که را چه هر می خواهد دلش

 فراوان انرژي و هیجان با کالس هایش جلسات تمام در به طوري که
 حال در است، درس کالس سر که را زمانی تمام گاهی .می کند تدریس
  و خسته کننده را او کالس هاي دانشجویان ولی .است دادن توضیح

...معتقدند آن ها .می دانند یکنواخت



می شناسید؟ قصه ها این آدم هاي شبیه را کسانی شما آیا  
داشته اید؟ مشابهی تجارب خودتان هرگز آیا  
بنویسید را موارد این از یکی
.......................................................................................



شما داستان جمله از( داستان ها این تمامی مشترك فصل(  
  .می باشد »درست ارتباط« برقراري در اشکال

است مهارت یک درست ارتباط برقراري توانایی. 
طی در افراد بلکه نمی آید، دنیا به مهارتی چنین با فردي هیچ 

.می آموزند را مهارت این به تدریج زندگی دوران
 زمینه این در را خود کمبودهاي بتوانند که موفق ترند افرادي 

 اقدام بهتر روش هاي یادگیري و آن ها رفع جهت در و شناخته
.کنند



COMPANY LOGO

ارتباط ارتباط بین فردي 
عمومی 

ارتباط 
درونی 

سطوح ارتباط 



COMPANY LOGO

ارتباطات موثر 



تعریف ما از ارتباط موثر تعیین می کند که آیا می توانیم با یک فرد دیگر یا  
ارتباط برقرار کنیم یا نه؟... خودمان یا

یک ارتباط موثر، ارتباط دو طرفه اي است که از پیش تعیین "
" .شده باشد و طرفین بتوانند آن را تنظیم نمایند





)کُنشی ( ارتباط یک طرفه  )کُنشی ( ارتباط یک طرفه 

فرستندة پیام کانال پیام گیرندة پیام



فرستندة پیام کانال پیام گیرندة پیام

)واکُنشی ( ارتباط دو طرفه   )واکُنشی ( ارتباط دو طرفه  



:  ارتباط مؤثر 

تنها وسیلۀ انتقال اطّالعات بین افراد می باشد  •

تنها راه نشان دادنِ احساسات به دیگران است  •

بهترین راه تصحیحِ سوء تفاهم ها است   •

پیش شرط هر نوع آموزش و الزمۀ رشد یک اجتماع•
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ارتباطات ناموثر



:  یک ارتباط نا مؤثر 

.باعث ایجاد سوء تفاهم ها می شود  •

منجر به نا رضایتی  ، احساس تنهایی و تعارض  •

در طول زمان اعتماد به نفس کاهش می یابد و منجر به  •
درماندگی و آسیبهاي روانی اجتماعی می شود 

توانایی فرد براي مقابله با مشکالت زندگی کاهش می دهد  •



ق در ارتباط با دانشجواصول مهم اخال

احترام به حاکمیت و استقالل افراد. 1

انجام اقدامات مفید و سودمند. 2

جلوگیري از صدمه و آسیب به افراد. 3

رعایت عدالت اجتماعی  . 4



ق در ارتباط با دانشجواصول مهم اخال

من با شما هستم نه اینکه من میخواهم به شما  ( درك احساس. 1
)کمک کنم

دیدن بیمار بعنوان یک انسان کامل نه یک عضو  ( هدایت و کنترل. 2
)مجرد

)قبول طرف مقابل بدون پیش داوري و قضاوت( اعتماد و اطمینان. 3



رعایت ادب و احترام و مهربانی

 زدن در خداحافظی، و سالم گفتن مانند•
 منظور، بیان و خود معرفی ورود، از قبل
 و لطفا خانوادگی،گفتن نام با زدن صدا

 ...و تشکر



روشهاي بهبود ارتباطات 
  شناخت عدم از آید، می پیش اساتید و دانشجو بین که هایی تفاهم سوء بیشتر

  .میشود ناشی فرستنده، عنوان به اساتید پیامهاي نشدن درك و دانشجو
 وي پایدار نسبتاً رفتارهاي از دیگران تفسیر و تعبیر از عبارت فرد هر شخصیت

. است
 است شده شناخته دیگران برايکه وي نگرشهاي و رفتارها از  افراد شخصیت

.شود می تشکیل است، ناشناخته دیگران براي که اي حوزه همچنین و
 



چهار ناحیه شخصیتی

  ناشناخته و شناخته دیگران یا فردخود براي آنچه حسب بر بنابراین
:کنیم تقسیم ناحیه چهار به را دانشجویان شخصیت توانیم می است

  دیگران و خودش براي که دانشجو نگرشهاي و رفتارها از بخشی .1
.نامند عمومی ناحیۀ شده شناخته

 شناخته دیگران براي ولی ناشناخته دانشجو خود براي که را اي حوزه .2
.گویند می کور ناحیه ، است شده

  ناشناخته دیگران براي ولی شده شناخته دانشجو براي که اي حوزه .3
.نامند می خصوصی ناحیه است،

 ناشناخته ناحیه است، ناشناخته دیگران و دانشجو براي که اي حوزه .4
 ، ارتباط برقراري افزایش براي حالت بهترین گویند

.است



شناختهناشناخته

خود

شناخته

ناشناخته

دیگران

عمومیکور

مخفی ناشناخته

شخصیت چهارگانه نواحی



روشهاي گسترش ناحیه عمومی 

  افشا یا خود گشودگی
از ناحیه عمومی به سمت خصوصی می رویم و بخش 

.ناشناختۀ رفتار استاد براي دانشجو کم می شود
  بازخورد

از ناحیه عمومی به سمت ناحیۀ کور می رویم و بخش  
ناشناخته رفتار استاد، براي خودش و دانشجو کم می 

.شود



شناختهناشناخته

بازخورد

شناخته

ناشناخته

عمومیکور

ناشناخته

افشاء

مخفی



افکار، رابطه درمانی بر درك متقابل 
ارزش ها، ترس ها و نیازهاي مددجو  

. متمرکز است
یک رابطه متقابل  بعالوه، وجود 



:پیش شرط ارتباط موثر
:آشتی ، شناخت و اصالح خود

نخست باید خودتان را درك کنید و سپس دیگران را•
بیگانگی با خود یعنی جنگ درون و از جنگ با درون •

خواست نخواهدارتباط موثر خوبی بر 
در برقراري ارتباط با خود به نظر دیگران توجه •

.نکنید



مثال عینک رنگی: نکات مهم در آشتی با خود

با خود صادق باشید 1.

پیش داوریها را حذف کنید 2.

.خودتان را بپذیرید3.

.به خود احترام بگذارید4.



:موانع ارتباطی

از قبل درباره افراد خاص، موضوعات خاص پیش فرض دارد: پیش داوري.
هیجانی خاص بر درك پیام اثر داردحاالت : هیجان.

پرتی و  یا محیط پر سر و صدا بر درك پیام اثر داردحواس : تمرکز.

تواند بر درك موضوع و پیام اثر گذاردمی : عالیق شخصی.
دارندافراد با گویش ها گوناگون برداشت متفاوت : تفاوت هاي زبانی.

در برخی باالتر و در برخی کندتر است: سرعت پردازش اطالعات.
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ارتباط ارتباط کالمی 
غیر کالمی 

اشکال 
ارتباط



:کالمی عناصر
محتواي کالم  •

توجه به ابعاد فرهنگی  •
چگونگیِ شروع صحبت  •

نحوة جمله بندي  •
زمان بنديِ ارتباط کالمی  •

مالحظات موقعیتی   •
جگونگیِ جمع بندي و ختم   •

ارتباط 



گ ن ه ر ف پ  ی ل ک



ي  ا ه ت ر ا ه م
ی م ال ک ط  ا ب ت ر ا



حکایت

درباره یکی از دوستانتان مطلبی شنیده ام که باید به شما  : روزي یکی از آشنایان به سقراط رسید و گفت
تو میخواهی چیزي را که درباره دوست من شنیده اي به من بگویی : که سقراط از او می پرسد... بگویم

وانتظار داري من بدون آنکه مطمئن شوم گوش فرا دهم؟
و از چه مطمئن شوید؟چگونه : آن شخص گفت

تو باید از آزمونی که من از تو میگیرم به سه سوال من جواب دهی و اگر سربلند بیرون آمدي، : سقراط گفت
.آنچه بگویی خواهم شنید

!دارد؟  حقیقت  آیا اطمینان داري آنچه میخواهی بگویی: سوال اول
...من هم آنرا شنیده ام! راستش نمی دانم: آن شخص با تامل جواب داد

.  پس تو نمی دانی آنچه میخواهی بگویی حقیقت دارد یا نه:سقراط گفت
!است؟  خوبی  آیا آنچه میخواهی درباره دوستم بگویی، چیز. سوال دوم را جواب بدهحال 

تو میخواهی چیزي راجع به دوست من .که اینطور : و سقراط گفت ... بلکه بد ... نه : آن شخص جواب داد
.  بگویی که بد است و مطمئن هم نیستی حقیقت داشته باشد

!است؟  سودمندي  ، آیا آنچه میخواهی بگویی، براي من چیزبگو بدانم : سوال نهایی
.حقیقتا نه: آن شخص جواب داد

نه خوبیِ آن دوست است و سودمند هم است، نه حقیقت بگویی، خوب ، چیزي که میخواهی : سقراط گفت
! !....پس اصال چرا بگویی؟نیست، 



 نوع اصلی از سازمان ها وجود دارد سازمان هایی با دسترسی باال وسازمان هایی بادسترسی پایین دو : قارچیاز مدیریت خروج
.

، این حدودا در همه جا وجود دارد، ارتباط که در قلب آنباالست با دسترسی خوب نشانه تمام عیار سازمانی ارتباط 
.متهد می دانندو باز شفاف ارتباطات سازمان ها خود را به 

یابند، کار کنان خودرا مثل قارچ در تاریکی می سا زمان هایی با دسترسی پایین 
 برمقررات هستنداین سازمان ها داراي فرهنگ مبتنی زیرا.
 بیشتر بر قوانین ومقررات تاکید دارد تا حذف قوانین ومقررات غیر ضروريمدیریت.
 بایستی داده شود با چه کسانی باید صحبت شودنقشها یی الیه هاي باال به پایین دیکته می شود چه از،
 وتحصیلی مهم تر از نتایج دستاوردهاست درجه این سازمان ها در
 اي می باشد دیگران وظیفه افراد با ارتباط .



:از نظر چگونگی برقراري ارتباط و گفت وگو ، افراد را می توان به سه گروه تقسیم کرد 
نخست  سبک آمرانه،  این افراد پیوسته از دستور، تهدید ، ارعاب و تحقیر ، وادار سازي از طریق استدالل ، سخنرانی یا بحث  

کردن استفاده می کنند ، نیازها و تمایالت خود را همیشه حق و مهمتر از نیازها و خواسته هاي دیگران می دانند و براي 
.  شخصیت مخاطب ، ارزشی قائل نیستند 

سبک منفعالنه: گرروه دوم
آنان معموال با صدایی مالیم سخن می گویند و با تبسم هاي زیاد و انفعالی، خودداري از تماس چشمی و عذرخواهی

.فراوان از سخنان خود، بیشتر شنونده حرف هاي دیگرانند و در سخن خود نیز ، متکی به راي آنان

:سبک قاطعانه: گروه سوم
و همراه با آرامش و ادب، مطرح می » قاطع اند « ضمن احترام به حقوق و شخصیت دیگران ، خواسته هاي خود را نیز با قاطعیت 

.سازند
بر این اساس ، ارتباط موثر ، نیازمند آن است که گفت وگوها ، نه آمرانه و نه منفعال نه ، بلکه با قاطعیت و ابراز وجود توام با 

.احترام ، انجام گیرد



کلیپ ھمدلی



مهارت همدلی

انواعانواع

همدلی با احساس همدلی با احساس  همدلی با گفتارهمدلی با گفتار

تعریفتعریف
هنري که به گوینده نشان دهیم نه تنها کلمات بلکه احساس ابراز  

.شده با کلمات را فهمیدیم
هنري که به گوینده نشان دهیم نه تنها کلمات بلکه احساس ابراز  

.شده با کلمات را فهمیدیم



مهارت هاي دریافت پیام

  استفاده بیمار صحبت شنیدن هنگام در حسی هم جاي به همدلی از
.کنیم

.کنیم می مقایسه دیگري با را تجاربمان ،حسی هم در
  و فکري مسیر در گذاریم؛ می دیگري جاي را خودمان همدلی در

.گیریم می قرار قضاوت بدون فرد احساسی



همدلی و پذیرش
:همدلی یعنی

 ظرفیت و توانایی اینکه خود را جاي
دیگران بگذاریم

واقعیات را از دید آنها ببینیم
  احساسات آنها را در مورد چیز هاي

مختلف بفهمیم



گوش دادن فعال



گوش دادن فعال

سؤال بپرسید تا کامالَ متوجه شوید که موضوع چیست  –
موضوعات را آن طوري که فهمیده اید خالصه کنید –
)گوش دادن فعال(گوش کنید  –
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عمل درك اصوات 
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شامل دریافت و تفسیر محرك هاي شنیداري است
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غیر فعالفعال

گوش دادن



COMPANY LOGO

هدف از گوش دادن فعال
مقابل نشانهدف از گوش دادن فعال این است که به فرد 

نظردهیم که ما مایلیم حرفهاي او را گوش داده و  
.او را بدانیم 



:هیچ می دانید 
ازسوء تفاهم ها و اختالفات در محیط ِ کار و % 60حدود 

چرا که سرسري  . خانه، ناشی از خوب گوش نکردن است 
نشنیده از پیام، شنیدن موجب میشود که بیش از نیمی از 

.دست برود



مهارت گوش دادن فعال

تکنیک هاي گوش دادن فعالتکنیک هاي گوش دادن فعال
سئواالت باز  

پاسخ
سئواالت باز  

پاسخ
بررسی  
مشاهدات
بررسی  
مشاهدات کاوشکاوش باز بودنباز بودن جمله سازي 

دوباره
جمله سازي 

دوباره

فواید گوش دادن فعالفواید گوش دادن فعال
درك بهتر  

دیگران
درك بهتر  

دیگران
ایجاد اعتماد و  

احترام
ایجاد اعتماد و  

احترام تشویق گوینده تشویق گوینده 
بدست آوردن  

اطالعات، بهبود 
ارتباط

بدست آوردن  
اطالعات، بهبود 

ارتباط
جلب همکاري، جلب همکاري، 





COMPANY LOGO

فکر کردن در مورد چیزي که می  خواهید بگویید به جاي گوش : عادت بد اول
.  کردن به صحبت گوینده

.  صحبت کردن در زمانی که باید گوش کنید: عادت بد دوم

.  قطع کردن صحبت گوینده: عادت بد سوم

گوش کردن به چیزهایی که انتظار شنیدن آنها را داریم، به : عادت بد چهارم
.جاي گوش کردن به آنچه واقعا گفته می شود

. فکر کردن به چیزهاي دیگر هنگام گوش کردن: عادت بد پنجم

.  پیشداوري در مورد گوینده یا موضوع: عادت بد ششم



COMPANY LOGO

روش هاي موثر براي گوش دادن فعال

گوش دادن موثر

درگفتگو فعاالنه شرکت 
نمایید آرام و راحت باشید

با تکان دادن سر و تبسم 
بازخورد دهید

به طرف فرد متمایل 
شوید



COMPANY LOGO

روش هاي موثر براي گوش دادن فعال

اطالعات جمع کرده و 
سازماندهی کنید

سواالت مناسب بپرسید 
نه سواالت بی جا

ارتباط چشمی داشته 
باشید

خالصه کنید نکات کلیدي را تکرار کنید
بازخورد دهید



:روشهاي مؤثر براي گوش کردنِ فعال 

به فرد مقابل توجه کنید _ 1
به فرد مقابل نگاه کنید  •
نشان دهید که به حرفه هاي او عالقه مند هستید •
کمی به طرف او متمایل شوید •
نشانه هاي غیر کالمی او را به شیوه اي ظریف تکرار کنید با گفتنِ کلماتی اورا به   •

صحبت کردنِ بیشتر در مورد موضوع تشویق کنید 
سعی کنید آنچه را که گفته نمی شود بشنوید  •
ببینید هر چیزي را چگونه می گوید  •
کمتر صحبت کنید  •

:روشهاي مؤثر براي گوش کردنِ فعال 

به فرد مقابل توجه کنید _ 1
به فرد مقابل نگاه کنید  •
نشان دهید که به حرفه هاي او عالقه مند هستید •
کمی به طرف او متمایل شوید •
نشانه هاي غیر کالمی او را به شیوه اي ظریف تکرار کنید با گفتنِ کلماتی اورا به   •

صحبت کردنِ بیشتر در مورد موضوع تشویق کنید 
سعی کنید آنچه را که گفته نمی شود بشنوید  •
ببینید هر چیزي را چگونه می گوید  •
کمتر صحبت کنید  •



:روشهاي مؤثر براي گوش کردنِ فعال 

:سؤال کنید به این ترتیب  _ 2
به فرد مقابل نشان می دهید که گوش می کنید  •
اطالعات را جمع کرده و سازماندهی می کنید  •
:بازخورد داده ، بازگو کرده و خالصه نمائید  توجه نمائید که  _ 3
براي بازخورد دادن ، آنچه را که گویند گفته است تکرار نموده یا بازگو نمائید  •
گاهی تکرار چند کلمۀ آخرِ گوینده او رابه ادامۀ گفتار تشویق میکند •

:روشهاي مؤثر براي گوش کردنِ فعال 

:سؤال کنید به این ترتیب  _ 2
به فرد مقابل نشان می دهید که گوش می کنید  •
اطالعات را جمع کرده و سازماندهی می کنید  •
:بازخورد داده ، بازگو کرده و خالصه نمائید  توجه نمائید که  _ 3
براي بازخورد دادن ، آنچه را که گویند گفته است تکرار نموده یا بازگو نمائید  •
گاهی تکرار چند کلمۀ آخرِ گوینده او رابه ادامۀ گفتار تشویق میکند •



: خصوصیات گوش دادنِ فعال

اختصاص زمانِ بیشتر به گوش دادن بجايِ صحبت کردن •
عدمِ تکمیلِ جمالت دیگران وتاجاي ممکن صحبت دیگران راقطع   •

نکردن 
عدمِ پاسخ به یک سؤال با سؤالِ دیگر  •
آگاه بودن ازسوگیریها،پیش فرض ها،تصورات قالبی کنارگذاشتنِ  •

ذهن خوانی 
نپرداختن به تخیل یا عدمِ اشتغال ِ ذهنی یا مسائل دیگر •
از لحاظ ذهنی آماده بودن تابه صحبتهاي طرف مقابل دقّت شود •
عدمِ سلطه جوئی در مکالمه  •
تعیینِ پاسخهاپس ازاتمامِ صحبت هاي فردمقابل ودسته بنديِ آنها  •
دادنِ بازخورد  •
 پرسیدنِ سوالهاي باز •



،نه قضاوتی و  توصیفی بازخورد بدهید
.ارزشیابانه

  با اول شخص مفرد و ضمیر من
.بازخورد بدهید

 کمتر از واژه هایی نظیر همیشه و
.هرگز استفاده کنید

بیشتر . االمکان نصیحت نکنیدحتی
.  ازنصیحت شدن گریزان هستند هاآدم

به تا به جاي آن، به فرد کمک کنید 
درك بهتري از موضوع و جایگاه  

.خودش در آن برسد

  آنچه را که می خواهید بیان کنید به
.وضوح ابراز کنید

 به جنیه هاي مثبت موضوع و فرد
.اشاره کنید

مشخص و متمرکز اظهار نظر کنید.
 از واژه هاي کلی مبهم نظیر این و آن

.کمتر استفاده کنید
، نه بر بر رفتار فرد متمرکز باشید

.خود فرد
 به رفتارهایی بپردازید که قابل تغییر

.دادن هستند



ایـن مھـارت از آن .انعکاس احساسات یکـی از مھمتـرین مھارتھـای خـرد اسـت 

جھت شبیه انعکاس محتواست که شامل بازگرداندن اطالعـات بدسـت آمـده از 

مراجع به خود اوست اما با انعکاس محتوا متفاوت ھم ھست زیرا این مھارت بـا 

.احساسات ھیجانی سروکار دارد 

مراجعان غالبا سعی می کنند تااز شناسایی احساساتشان اجتنـاب کننـد چـرا 

که آنھا می خواھند از دردی که ھمراه ھیجانات نیرومنـدی ماننـد غـم ،ناامیـدی 

آنھا از این نکته غافل اند که اگر درتماس بـا .،خشم و اضطراب است دوری کنند 

احساساتشان باشند وآنھا را به طور کامل تجربه کننـد معمـوال بـه سـمت جلـو 

.پیش خواھند رفت و احساس بھتری خواھند داشت 



مشاور باید مراجع را تشویق کند تا ھیجاناتش را تجربه کند ، یعنـی غمگـین •

این کار به آنھا کمک می کنـد .باشد، گریه کند ،عصبانی شود و فریاد بکشد 

.از ھیجانات خالی شوند و پیشرفت کنند 

گاھی اوقات مراجع مستقیما به مشاور مـی گویـد کـه چـه احساسـی دارد •

ولی در سایر موارد خود مشاور باید از خالل گوش دادن به صحبتھای مراجـع 

. و توجه به رفتارھای غیر کالمی او به احساس مراجع پی ببرد 

.انعکاس احساس یکی از بھترین و شاید مھمترین مھارت مشاوره است •



برای یک مشاور بھتر این اسـت کـه از پاسـخ ھـای کوتـاه اسـتفاده کنـد تـا در *

جمـالت طـوالنی ؛مراجـع را از آنچـه در .فرآیندھای داخلی مراجـع دخالـت نکنـد 

حــال تجربــه آن اســت دور مــی کنــد و او را از دنیــای خــودش بیــرون آورده و وارد 

.دنیای مشاور می کند 

اخیرا کارجدیدي پیدا کرده ام کـه باکـار قبلـی متفـاوت اسـت      :گفته مراجع :مثال ***
رئیس با من خیلـی خـوب اسـت ،اداره خـوبی دارم و نمـی تـوانم بـاور کـنم کـه آنقـدر           

.خوشبختم 

، احسـاس خوشـحالی   ) انعکاس محتوا (شما واقعا نسبت به کار جدیدتان :پاسخ مشاور 
).انعکاس احساس (می کنید 



:قاب گیری یا شکل دھی مجدد.8

اغلب مراجعان بـه دنیـا دیـد منفـی دارنـد ، آنھـا وقـایع را آنطـور کـه مـی بیننـد *

.توصیف می کنند ولی در این میان غالبا اعتماد به نفس کمتری دارند 

گاھی یک مشاور ماھر می توانـد دیـد مراجـع را نسـبت بـه وقـایع و موقعیتھـا *

.عوض کند و این کار را از طریق قاب گیری مجدد انجام می دھد 

منظور از قابگیری ، رد نگرش مراجع به دنیـا نیسـت بلکـه آشـناکردن او بـا دیـد *

.با این کار از بدبینی وی نیز کاسته می شود .وسیعتری از جھان است 

اگر بـه ایـن .قاب گیری مجدد باید با دقت ،حساسیت وتوجه کافی صورت گیرد *

.ترتیب باشد ،مراجع نیز در قبال پذیرش آن راحت تر عمل خواھد کرد 



:مثالی از قاب گیری مجدد*•

من از دست مادرم عصبانی ام ،او اجازه می دھد خـواھرم بـا :گفته مراجع •

مـادرم .تھدید به خودکشی و امتناع از غذاخوردن اورا بازیچه دست خود کند 

ایـن کـار مـادرم .دائما در اطـراف او مـی چرخـد تـا نیازھـایش را برطـرف کنـد 

.عادالنه نیست  و باید از این کار دست بردارد 

مادرتان باید خیلی مراقب خواھرتـان و اعمـال و رفتـاری کـه :پاسخ مشاور •

.پیش می گیرد باشد 



):مواجھه(رودر رویی .9

ــاھی مراجــع از راه نشــان دادن * ــاالبردن آگ ــارت اســت از ب ــه عب ــارت مواجھ مھ

اطالعاتی که او به طریقی از آنھا چشم پوشی کرده است یادر شناسایی آنھـا 

.کوتاھی کرده است 

کاربرد صـحیح ایـن مھـارت ، متضـمن آگـاه کـردن مراجـع بـه نحـوی قابـل قبـول *

نسبت بـه اطالعـاتی اسـت کـه ممکـن اسـت بـرای او نـاگوار باشـد ویـا از آنھـا 

.اجتناب کند 

ھنــر مواجھــه خــوب ایــن اســت کــه بــه مراجــع کمــک کنــیم کــه داروی تلــخ را *

.داوطلبانه ببلعد تا بتواند آن را وارد سیستم بدن خود کرده وھضم کند 

مھارت مواجھه یک مھارت مشکل است ونباید قبل از اینکـه مھارتھـای دیگـری *

.که بیان شد جزیی از روال کار مشاور شد استفاده شود 



:مواجھه در مواقع زیر مناسب است * •

.مراجع از ابراز نکته اساسی که سبب مشکلش شده خودداری می کند . 1•

.مراجع در تشخیص رفتار خودتخریبی خود با شکست روبرو شده است . 2•

.مراجع با واقعیت کاری ندارد .3•

.مراجع مطالب ضد و نقیض می گوید .5•

.رفتارھای غیر کالمی مراجع با رفتارھای کالمی اش مطابقت ندارد .6•

.مراجع تا حد زیادی اسیر گذشته یا آینده است و به حال کاری ندارد .7•



):رودررویی(مثالی از  مواجھه *•

من واقعا در مورد ازدواجـم خوشـحال ھسـتم و ھنگـامی کـه :مراجع گفت •

این جمله رابیان کرد لحن صدایش افسرده بـود و ھمـانطور کـه صـحبت مـی 

.کرد در صندلیش فرو می رفت 

من متوجه شدم که صدای شما خیلی بی روح اسـت :رودر رویی مشاور •

.و ھنگامی که در مورد ازدواجتان خوشحال ھستید در صندلیتان فرو رفتید 



:تخریب -مبارزه با عقاید و باورھای خود.  10

ھر کس حق دارد برای خود یک نظام اعتقادی داشته باشـد و بـاور داشـتن یـا *

مشاور ایـن وظیفـه و حـق را نـدارد کـه در تغییـر .نداشتن ھرچیز را خود برگزیند 

بلکه مسئولیت او این است کـه آگـاھی مراجـع را نسـبت .عقاید مراجع بکوشد 

.به آنچه برگزیده باال ببرد 

ایـن عقایـد بـه دو .تخریـب ھسـتند –برخی اوقات مراجعـان دارای عقایـد خـود *

:مقوله تقسیم می شوند 

اعتقاد به بایدھا ونبایدھا 1.

عقاید نا معقول و غیر منطقی 2.



:اعتقاد به بایدھا ونبایدھا . 1*•

مـن حتمـا (، )من باید (مراجعان اغلب گفته ھای خودرا با استفاده از کلمات •

گـاھی ھـم لحـن .این کلمات با حرارت خاصی ادا می شود .بیان می کنند )

و مراجـع ایـن » توبایـد«ادای کلمات را کس دیگری به مرااجع ندا میدھد مثل 

در چنـین مـواردی ھـدف از .ندا را مـی پـذیرد و دچـار سـردرگمی مـی شـود 

مشاوره کمک به شـخص در جھـت احسـاس ھمـاھنگی بـا تصـمیمات خـود 

.کارش را بدون احساس گناه انجام دھد .است 



:عقاید نامعقول و غیرمنطقی.2*•

مـن ھرگـز نبایـد (مثل .این باورھا اغلب در دوران کودکی از دیگران گرفته می شوند 

).دیگران باید طبق انتظارات من عمل کنند (یا )اشتباه کنم 

ھنگام به زبان آوردن این عقاید غیر منطقی مشـاور بایـد بـا طـرح سـوالی مراجـع را 

مشـاور نبایـد مراجـع را وادار بـه .تشویق کند که چنین باوری را بـه زیـر سـوال ببـرد 

.تغییر عقیده کند فقط می تواند او را از عواقب عقایدش آگاه کند 

.مھارت و مراقبت برای مبارزه با عقاید خودتخریب الزم ھستند 



Company

LOGO

Communication 

عناصر غیرکالمی



شناسایی اجزاي ارتباط: تمرین

 کلمات
 صدا تن

 صدا بلندي
 چشمی تماس

 چهره حاالت
 ژست ها

 بدن حالت

  احساس شما .می کند صحبت شما با داشته پدرش با که بحثی مورد در دوستانتان از یکی
  عصبانی دوستتان که کنید احساس شما که شد باعث چیز چه .است عصبانی او که می کنید

.بنویسید زیر جدول در می رسد نظرتان به آنچه .است



72

:تفاوت ارتباط کالمی و غیرکالمی•

ـ ارتباط غیرکالمی مداوم و پیوسته  1
است زیرا ما به صورت مداوم صحبت 

نمی کنیم، اما از طریق ارتباط غیرکالمی 
.به صور مختلف ارتباط برقرار می کنیم
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:تفاوت ارتباط کالمی و غیرکالمی•

ـ ارتباط غیرکالمی مبهم و پیچیده است  2
به این علت که به صورت همزمان از  

طرز لباس پوشیدن، بیان  (چندین کانال 
براي انتقال اطالعات ) …  چهره و 

.استفاده می شود
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:تفاوت ارتباط کالمی و غیرکالمی•

ـ ارتباط غیرکالمی براي انتقال   3
احساسات بهتر است، زیرا افراد قدرت 

.کنترل کمتري روي آن دارند



:تفاوت ارتباط کالمی و غیرکالمی•

  ـ ارتباط غیر کالمی وظیفه تنظیم 4
جریان مکالمه، تکمیل و تأکید آن را 

.به عهده دارد



  :زبان ارتباطات 

زبان گفتار                  

زبان لحن                    

زبان بدن                   

  :زبان ارتباطات 

زبان گفتار                  

زبان لحن                    

زبان بدن                   

7%
38%
55%



عناصر غیر کالمی
:انتقالخوب جهت ابزاري 

   پیام هاي ظریف اجتماعی  
 مخاطب توجه حفظ
 استعاطفه انتقال.

میسازندمخاطب منتقل هایی به کار پیام طورخود به  



ارتباطات غیر کالمی،
.انتقال پیام ها بدون استفاده از واژه ها هستند 

براي جبران عدم کفایت اطالعات پیام کالمی، اشخاص به صورت 
نا خودآگاه از حاالت چهره، حرکات دست و سر، اشاره و تن صدا 

. براي تقویت مفهوم بیان شده در طی ارتباط استفاده می کنند



ارتباط  انواع 
غیر کالمی؟؟



 فاصله شخصی
 تن صدا
 سرعت تکلم
  تعریق و بوي بدن

ارتباط غیر کالمی*

حالت چهره
  تماس چشمی
  وضعیت بدنی
  حالت دست و انگشتان





رفتار هاي غیر کالمی مناسب در ارتباط

،حفظ تماس چشمی
 ،تکان دادن سر
 ،لبخند و نشان دادن عالقه
 ،متمایل شدن به سمت گوینده
استفاده از تن صداي متناسب با پیام
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2شماره  فعالیت گروهی

ارتباط غیر کالمی

نمایش فیلم در دو نوبت 
بررسی جواب هابا و بدون صدا 

بحث و نتیجه گیري
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معناي عالئم غیر کالمی

:حالت چهره
بیانگر  

هیجانات 
درونی

:وضعیت بدن
معرف نگرش 
مثبت و منفی

:تکان سر
توجه به گفته  

فرد

:تماس چشمی
گوش دادن به 
گفته هاي فرد



ظاهر فیزیکی

ظاهر فیزیکی:
  شامل آنچه که یک فرد را در برخورد اول جذاب یا غیر جذاب می

سازد نژاد، جنس، قد، وزن ، قیافه فرد و طرز لباس پوشیدن، حتی  
.چگونگی لبخند زدن فرد می شود 

  بسته به ظاهر فیزیکی فرد یک تصور اولیه در ذهن افراد درباره
سطح سواد، وضعیت اجتماعی و اقتصادي، عقاید و ارزش هاي او 

.شکل می گیرد
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  EYE CONTACTتماس چشمی  
می رود ربه دو منظور به کا 

تیـ بیان عالقه و صمیم 1  
ـ بیان تسلط ، قدرت و کنترل  2  

هر چه رابطه بین دو فرد صمیمی تر باشد طول مدت  
تمـــاس چشمی بین آنها بیشتر می شود  

و هر چه قدرت یک فـــــرد در رابطه بیشتر باشد  
وقتی فرد  . تماس چشمی کمتري برقرار می نمــــاید

به گوینده توجه داشته باشد به طور مستقیم در چشمان  
.گوینده نگاه خواهد کرد



ما از طریق دریچه چشم افراد، اطالعات بی شماري
احساسات آن ها به دست می آوریم  درباره 

؟وقتی کسی از تماس چشمی با ما اجتناب می کند 

؟ همچنین خیره شدن به چشم فرد 

نه  اندازه مردمک چشم تحقیقات نشان می دهد که 
نور بلکه با توجه به حالت   تنها در واکنش به شدت

ما نیز در حال تغییر است و با 
.نسبت به مردم واکنش نشان می دهد  

تماس چشمی 



تفریح

حالت اصلی قرار گرفتن چشم را با هم مرور می کنیم و قبل از  6در این مرحله •
:  آن چند نکته را مرور می کنیم

. نیم کره چپ مغز مربوط به حافظه و اطالعاتی است که فرد دارد -1•

. است... نیم کره راست مغز مربوط به رؤیاها، تصورات، خیاالت و -2•
این معنی که شخص براي یادآوري مطالب چشم ها را به سمت چپ تغییر به •

. جهت می دهد و براي خلق اطالعات به سمت راست



حالت اصلی قرار گرفتن چشم شش  



:  گشادچشم ها مستقیم به سمت روبرو و 

 معموالً بصري(سریع و آنی به تمام اطالعات حسی دسترسی(



راستبه سمت باال و متمایل به چشم ها 

 که است انسان مغز برتر نیمکره راست سمت•
 می گیرد، شکل ذهنی ایده هاي و رؤیاها آن در
 تصویر یک خلق دنبال به فرد حالت این در

 می کند بیان که را مطالبی و است ذهنی
  ذهن پرداخته و ساخته کامال و نداشته حقیقت

  .اوست مخیله قوه و
  ذهنی تصویر – فکري تجسمات برتر نیمکره•

مخیله قوه – شده خلق
 هاي سرویس وضع بهبود براي راه  بهترین•

چیست؟ بهداشتی



راست چشم ها وسط و متمایل به سمت 

  آنکه یا صداست یک تجسم و خلق دنبال به شخص•
  و کند قول نقل نشنیده که را جمله اي می خواهد

 .شنیده ام خودم که بگوید
  اصوات خلق –  شنوایی حس پردازش برتر نیمکره•

جدید
چیست؟ اخیر اوضاع مورد در مردم نظر•



:  چپبه چشم ها به سمت پایین و متمایل 

 واژه دنبال به شخص حالت این در•
 در و می گردد خود ذهنیت بیان براي
  درونی گفت وگوي نوعی حالت این
  .است شکل گیري حال در

ایجاد کالم –گفتگوي باطنی  –درون نداي •



راست چشم ها به سمت پایین و تمایل به  

حالت مربوط به احساسات، عواطف و همچنین احساسی چون  این •
. سردي، گرمی، درد، فشار، حرکت و جاذبه

آیا صندلی را احساس می کنید؟•



چپبه سمت باال و متمایل به سمت چشم ها 

  است )بصري( دیداري خاطرات یادآوري حال در شخص•
  .می آورد یاد به است، دیده قبال که را تصویري و

 ذهنی تصویر –  فکري تجسمات برتر غیر نیمکره•
بصري خاطرات به دستیابی – شده یادآوري

دیدید؟ که فیلمی آخرین•



چپچشم ها وسط و متمایل به سمت 
 در خاطرات صرفا که است انسان ذهن غیربرتر نیمکره به مربوط مغز چپ سمت•

.است قسمت این به مربوط خاطرات یادآوري تنها و دارد جا آن
  که است صداهایی یا صوتی خاطرات آوردن یاد به حال در شخص حالت این در •

.است صدا تشخیص براي تالش در آنکه یا شنیده
 از است زده زنگ او به که را شخصی می خواهد و تلفن پشت در مثال •

  که را جمله اي یا دهد تشخیص را موسیقی صداي یا بشناسد صدا روي
 .بیاورد یاد به گفته او به شخصی





  در چهره انسان شش هیجان مختلف و اساسی جلوه می کند که 
.عبارتند از خشم، ترس، شادي، غم، تعجب، تنفر

این ها هیجان هاي اصلی انسان اند و از آمیختن آن ها با 
یکدیگر هیجان هاي متنوع بیشتري مانند تعجب آمیخته با 

می شود توام با غم ایجاد  ترس یا شادي

.

حالت چهره
Facial Experssions 



COMPANY LOGO

تحقیقات نشان می دهد که بین حاالت چهره و تجارب 
ي فیزیولوژیکی ارتباط قوي وجود داردواکنشهاهیجانی و 

حالت چھره 



چند هیجان؟: تمرین







صدا•
دو جنبه غیرکالمی گفتار هستند که پیام 

هایی را به شنونده منتقل می کند سرعت، قدرت، طنین، مکث و 
.شدت صدا هر کدام معنایی خاص دارند

 ما استاز اولین برداشت شنوندگان از ما بر اساس صداي.

نشان دهنده هیجان هاي 
.  منفی و ناخوشایند مانند غم، خشم، مالل، انزجار و ترس است

، عالمت هیجان هاي مثبت 
.مانند تعجب یا خوشایندي فعالیت می باشد 



.ظرفیت انتقالی صدا خیلی بیش از آنچه که می پنداریم است•
ما از تُن صداي افرادي که از پشت تلفن می شنویم، در همان چند لحظه اول، می توانیم  •

.  مسائل زیادي را استخراج کنیم
. به افرادي که خوب آنها را می شناسید، تلفن زده، به طرز الَو گفتن آنها توجه کنید•

.به احتمال قوي، با شنیدن همان یک کلمه می توانید حالت هاي آنها را حدس بزنید



:POSTUREطرز قرار گرفتن 
  می منتقل را مهمـی هاي پیام رفتن راه و ایستادن یا نشستن طرز  

.کنند
ارتباط حین در فــرد گرفتن قرار طرز 
فرد عمل قدرت•
 خودش درباره موقعیت آن در فـــرد فکر طرز•
  بحث مورد موضوع دربــاره  فرد احساس و•
)باشد نداشته پیام انتقال قصد فرد که هــرچند ( .دهـد می نشان را





چه حدسی می زنید؟: تمرین
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: GESTUREست ژ
شامل حرکات ریز و درشت دست ها    

رد ف می باشد و بیان کننده احساس
در آن موقعیت می باشد



حرکات دست ها 

یکی از مهارتهایی که افراد براي افزایش
تاثیر پذیري کالمشان    

استفاده می کنند    
. است

بدون شک استفاده از حرکات دست در زمان 
. مشاوره به تاثیرپذیري کالم شما می افزاید



حرکات دست هر فرد نشانگر چیست؟: تمرین





• می تواند مواردي ) از مچ تا سر انگشتان(پیام هاي غیر زبانی حرکات دست ها 
:باشداز این قبیل 

:دست دادن -•
  که چرخاند می طریقی به را دستانش سپس و کرده دراز را دستش که فردي

 .دارد جویی برتري و توفق در سعی گیرد، می قرار پایین دستش کف و باال دستش
.دارد کاربرد دیپلماتیک و سیاسی هاي موقعیت در اوقات اغلب دادن دست نوع این

:  دست دادن بسیار محکم•
. نشانگر شور و اشتیاق و سلطه گري است



:  دست دادن شل

که تنها انگشتان دستش را دراز میکند و یا دستهایش مانند ماهی شل  فردي 
مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست  : است، می گوید

.ندارم 
.  ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم بودن نیز میباشدهمچنین نشانه 

گاه مردي در یک موقعیت کاري از این دست دادن استفاده میکند امکان  هر 
!نمایددارد چنین برساند که قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت 



سمبل



و تماس بدنیلمس 
به عنوان یکی از مؤثرترین راههاي غیر لمس  

کالمی جهت بیان احساسات مانند آسودگی و 
عشق و دلبستگی و امنیت 

و عصبانیت و محرومیت و پرخاش و هیجان می 
.باشد

بکارگیري آن بایستی متناسب با انتظارات فرهنگی 
.باشد خاطبو قابلیت قبول م



مناطق جهت لمس 

حریم 
اجتماعی

حریم 
رضایتی

حریم 
پذیرآسیب 

حریم
درونی 

)  اجازه نمی خواهد ( حریم اجتماعی  
دست ها  پاها   بازوها  شانه ها  پشت •

)اجازه الزم دارد( حریم رضایتی 
پا ها   -دهان  مچ دست ها  

حریم آسیب پذیر 
) نیازمند احتیاط ویژه است ( 

صورت   گردن  باال تنه 

:حریم درونی 
)حساسیت زیادي الزم دارد( 

رکتوم 
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)مثال کادر بیمارستان(نواحی حریم شخصی 
سانتی متر 0-45حریم درونی •
در آغوش گرفتن نوزاد در حال گریه •
انجام معاینات فیزیکی•
حمام دادن ، غذا دادن، آراستن ، پوشیدن لباس•
تعویض پانسمان مددجو•

سانتی متر 45-121: حریم شخصی 
نشستن کنار تخت مددجو

گرفتن تاریخچه پرستاري از مددجو
آموزش فردي به مددجو

دادن گزارش و اطالعات حین تحویل شیفت 
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121-365: حریم اجتماعی 
راند کردن با پزشکان•
نشستن پشت میز کنفرانس•
آموزش در کالس درس براي بیماران دیابتی•
تماس با گروه حمایت خانواده •

متر و بیشتر 365: حریم عمومی 
صحبت در یک ارتباط اجتماعی•
گواهی دادن در یک مجمع قانونی•
کنفرانس دادن براي دانشجویان در کالس    •



: ـ زمان و فضا5•
:خود به سه قسمت تقسیم می شود که عبارتند از •

A  وقتـCLOCK:    ،استفاده عمدي و غیرعمدي از زمان
افراد بر اساس استفاده از زمان با دیگران  . انتقال دهنده پیام است

.ارتباط برقرار می کنند

B  محیط ـENVIRONMENT :   محیط فیزیکی که در آن
 نحوه چیدن وسایل و لوازم   ،کندارتباط رخ می دهد پیام منتقل می 

.در محیط باعث انتقال پیام می شود

D  فاصله ـDISTANCE :    فاصله اي که افــــراد بین خود
.انتقال دهنده پیام است ،کنندو گیرنده پیام ایجاد می 



*

 زیادي تنوع و کرد منتشر زمینه این در را خود تحقیقات 1959 سال در هال ادوارد*
. کرد مشاهده مختلف هاي فرهنگ در
  فاصله که میگیرند قرار یکدیگر به نزدیک قدر آن مکالمه هنگام در ها عرب مثال *

  است، متر سانتی چند فقط ها آن بینی بین
. دهند می ترجیح را متر سانتی 50 تا 25 حدود در اي فاصله ها آمریکایی اما*





موانع ارتباطی
:هاي این موانع از این قرار استنمونه 

:اطمینان بخشی زیاد*  
نگران نباش، مطمئن هستم که همه چیز به خوبی حل می 

.شود
:انکار احساسات*  

.شاد باش و جنبه هاي مثبت زندگی را ببین
:شناخت غلط احساسات*  

.من دقیقاً می دانم که چه احساسی داري
:انحراف موضوع*  

با من در مورد چیز دیگري . بیا روي این مشکالت تمرکز نکنیم
.صحبت کن

:پند دادن*  
...من می دانم که چه کار باید انجام دهی

:منطقی بحث *  
...بلی، اما

:سؤال نامتناسب*  
اما چرا آن کار را انجام دادي؟

:انتقاد* 
.نبایستی آن کار را انجام می دادي

:با کنایه صحبت کردن*  
.هستیاالن پریشان تو 

:تشخیص*  
.می دانم مشکلت چیست

:نتیجه ي اخالقی*  
...درست ترین کار براي شما این است که 

:دستور دادن*  
...آن چه باید انجام دهی این است

:تهدید کردن*  
...بعد... اگر آن کار را انجام ندهی

:خود افشاسازي نامناسب*  
من فردي را می شناسم که مشکل مشابهی دارد آن چه او  

....انجام داد این بود که 



راه ھای ارتباطی



 

کنید و به آنچه  نشان بدهید که گوش می گویندهبه 
.گوید، عالقمند هستید که وي می

این کار را باپرسیدن سؤال، بازخورد دادن، تکرار   
با استفاده از عباراتی متفاوت، و خالصه هاي او صحبت

.  هایش انجام دهید کردن حرف



   

  عین در .کنید نگاه  کند، می صحبت که فردي به
  به و دارید نظر مد نیز را حاضر افراد سایر که حالی

  تماس بیشترین کنید، می توجه آنها هاي واکنش
.کنید برقرار ،می گوید سخن که يفرد با را چشمی



.عالقمند هستید گویندههاي  نشان دهید که به حرف   
.  استفاده کنید ،ها و اصواتی که نشانه توجه هستند از واژه 

، تکان دادن سر، ام ها و اصواتی نظیر بله،آهان، متوجه واژه
هاي کالمی و  انداختن از نشانهلبخند زدن،گره در ابرو

.غیرکالمی توجه کردن هستند



  
  

. شوید متمایل گویندهبه  کمیبیشتر اوقات 
.  حالت بدنی آسوده و راحتی به خود بگیرید

.حرکت و جنبش فیزیکی خود را به حداقل برسانید



.کنیدتکرار  اي ظریف را به شیوه ندهویگغیرکالمی  هاي شانهن
از آنچه که وي گفته است او را به صحبت  تکرار کلماتی با   

.بیشتر در مورد موضوع تشویق کنید

  



 
!  حرف بیرون بکشید گویندهاز  

 .من مایلم در این زمینه بیشتر بدانم  : یدیمثالً به او بگو
.کمی بیشتر برایم بگو ویا 

.باشیداند،  گفته نشدهمترصد شنیدن چیزهایی که  
شد و یا شما  چه چیزهایی باید گفته میاز خود بپرسید   

  انتظار داشتید بشنوید ولی گفته نشدند؟



 
 

.گفته می شود  چگونهنید هر چیزي یبب
پشت کلمات حتی از آنچه که عمالً گفته هیجان و نگرش  

.  تر هستند شود مهم می
بنابراین به چیزي بیشتر از کلمات به زبان آورده شده 

.  توجه کنید
بسیار مهم زبان بدن و آهنگ صدا به یاد بیاورید که 

.هستند





قطع کردن صحبت دیگران

 قطع کردن صحبت دیگران و خود را غالب کردن، سبب دلخوري و دلسردي طرف مقابل از رابطه
.می شود

 حرفشان کامال بی ربط است بگذارید صحبت دیگران را قطع نکنید حتی اگر احساس می کنید
.حرفشان را تمام کنند و یا مکث کنند، آن وقت نظرتان را بگویید



گوش دادن فعال یعنی بازگویی جمالت طرف مقابل با  •
.کلمات و جمالت خودمان

؟به ما می گوید آیا درست فهمیده ایم یا نه•
نشان می دهد که ما گوش میدهیم، عالقه مند هستیم و  •

.موضوع برایمان مهم است



آیا گوش دادن فعال به این معناست که ما با هر  
چیزي که طرف مقابل می گوید موافق هستیم؟

خیر•
نشان بدهیم که ما مایلیم   فرد مقابلهدف این است که به •

حرفهاي او را گوش داده و نظر او را بدانیم









اهداف سؤال کردن
هـاي او  دهد که شـما بـه صـحبت    سؤال کردن به فرد راوي نشان می 

. کنید گوش می
  سؤال کردن وسیله خوبی براي جمع آوري و سازمان بندي اطالعـات

.است
    سؤال کردن روشی است براي ابراز آنچه که اگر جز به حالت سـؤال

ردید، جنبه موعظـه و یـا درس کالسـی و نصـیحت پیـدا       کمطرح می
 .کرد می



نکات مهم

در اغلب اوقات و نه همیشه، اگر آنچه را که مراجع گفته به خـود او بازگردانیـد، بـدون    *
اینکه سوالی بپرسید کافی خواهد بـود، تـا مراجـع ترغیـب شـود در اثـر اعتمـاد بیشـتر         

.مشکلش رابازگو نماید

اگر در جلسه مشاوره، مشـاور سـواالت زیـادي را طـرح نمایـد، مشـاوره بیشـتر شـبیه         *
.بازجویی خواهد بود و مراجع آزادي ندارد

بخواهد، مشکل مراجع را بفهمد، ممکن اسـت مراجـع هـیچ     سوالاگر مشاور از طریق *
.وقت به سراغ دردناك ترین علت مشکلش نرود 



معایب پرسیدن سواالت نسنجیده•

مشکل دیگر در رابطه با طرح سواالت زیاد این است که مراجع فرا می گیرد که می باید منتظـر سـوال   •

.بعدي مشاور باشد، به جاي اینکه در مورد آنچه راي او اهمیت دارد فکر کند

.پرسش سواالت باید محدود به موقعیتهایی شود، که چاره دیگري به جز سوال کردن وجود ندارد•

باز و بسته : دو تقسیم بندي براي سواالت وجود دارد•

.سواالت بسته به جواب مشخصی می انجامند و کوتاه اند•

سوال باز میدان بیشتري به مراجع می دهد و او را تشویق می کند که آزادانـه مطالـب اضـافی را بیـان     •

.کند



سوالهاي چگونه در برابر چرا؟



  هايباز و سوال  هايسؤال 
بسته



تعریف برایم یا چطور چرا، چه، مثل کلماتی با پرسش ها این 
.می شوند شروع کن

و کند باز کامالً را موضوع فرد که می شوند باعث پرسش ها این 
.دهد توضیح

فرصتی مقابل فرد که می شود باعث سؤاالت این گونه پرسیدن 
.می کند احساس چه یا می کند فکر چه بگوید تا کند پیدا

می کند زدن حرف به تشویق را مقابل فرد به پرسش ها این.
مقابل فرد که هستند مفید خیلی زمانی بخصوص پرسشها این 

 جزئیات وارد یا و است ساکت می رود، طفره زدن حرف از
.نمی شود

می شوند منفی احساسات تخلیه باعث پرسش ها این.



:مثال هایی از سواالت باز و بسته *•

آیا با اتوبوس آمدید؟: سوال بسته•

چطور خود را به اینجا رساندید؟: باز•

آیا دوست دارید، شوهرتان از شما تعریف کند؟ : سوال بسته. 1•

زمانی که شوهرتان از شما تعریف می کند، چه احساسی به شما دست می دهد؟: سوال باز•

زندگی شما را پریشان کرد؟ ،آیا این تغییر: سوال بسته. 2•

این تغییر چه تاثیري برزندگی شما گذاشت؟: سوال باز•



سؤاالت و عبارت هاي خنثی
این عبارت ها به فرد مقابل کمک می کند راحت تر صحبت کند.
این عبارت ها در مقایسه با سؤاالت باز متمرکزتر هستند.
  فرد مقابل می فهمد شما در مورد کدام قسمت می خواهید بیشتر

.بدانید
چون به شما  ،به گسترده تر کردن ارتباط کمک می کنند

.اطالعات بیشتري می دهند
  با این پرسشها و عبارات به فرد مقابلتان نشان می دهید که چقدر

.به موضوع عالقمند هستید و گوش می کنید
آب و هوا



.دهیباز خورد د
  

بازخورد دادن راهی براي بررسی این است که آیا برداشت شما  
؟درست است یا خیر

کند، فرصت مناسبی براي شما فراهم   مکث می گویندهزمانی که   
اید به درستی   کند تا در یابید آیا آنچه را که شنیده یا دیده می

  ؟اید یا خیر فهمیده
.   شود این کار با استفاده از بازخورد انجام می

تا در یابد   فرد مقابلاي است براي کمک به  از سوي دیگر وسیله
کند به درستی منتقل کرده   که آیا واقعاً آنچه را که احساس می

?است یا خیر



دهیدبباز خورد 
  

آنچه را که گوینده گفته است تکرار نموده یا   ،براي بازخورد دادن
.  یدیبا عباراتی دیگر بازگو نما

می توان عین همین کار را در مورد احساسات نهفته در پشت  
.کالم  راوي نیز انجام داد

بعد از بازخورد دادن مکث کنید و به گوینده فرصت دهید تا    
.  واکنشی نسبت به بازخورد شما نشان دهد

نشانه اینکه شما به درستی بازخورد داده اید این است که فرد  
مقابل سرش را به عالمت تایید تکان می دهد و یا می گوید بله،  

.درست استهمین طور است، 



دادن و گرفتن باز خورد سازنده

 تو”پیام“

 من”پیام“  



  وقتی نقش گوینده را دارید
توضیح بدهید که شما مسئله را چگونه می بینید.
بر مسئله متمرکز بشوید و نه بر شخص.
 استفاده کنید مناز پیام.



“من ”پیام
 راه بهتري براي برقراري ارتباط است؟” من“چرا پیام
 شروع می کنیم، مسئولیت آن جمله را به عهده  ” من“وقتی ما جمله را با

.می گیریم
 کمتر محکوم کننده و منفی است و کمتر تقصیر را گردن  ” من“پیام

.دیگران می اندازد
در برابر تو      همیشه منو ناراحت میکنی     من ناراحت شدم          



“تو”پیام 
 فکر می کنید اگر فرد مقابلتان با شما این طور حرف بزند چه

احساس می کنید؟
تو همیشه منو ناراحت میکنی؟



هنگام بروزِ احساسات خود از عباراتی استفاده کنید که  _1
خیلی « را تداعی می کنند؛ مثلِ » من احساس می کنم « مفهومِ 

»خوشحالم که با من صحبت کردي

شروع می شوند و حالت ) شما ( یا ) تو(از عبارات هائی که با  
تو .... تو هرگز ..... تو همیشه « خطائی دارند ، بپرهیزید ؛ مثلِ 

»... نباید ، تو حق نداري ، تقصیرِ توست ، و 

من « احساسات منفیِ خود را می توانید با عباراتی با مفهوم  _3
عالقه مند هستم ، دلتنگ « مثلِ. بیان کنید» احساس می کنم 

.....هستم ، زیرفشارم ، مجبورم ، عصبانی هستم و 



اختالفحل قواعد 

.استفاده کنیداگر الزم است از –
به نوبت گوینده و شنونده باشید و در هر حالت از  –

:قواعد پیروي کنید



)ادامه(اختالف حل قواعد 
.هر فردي نظرش را بیان کند•
وقتی هر دو نفر نظراتشان را بیان کردند، به توافق برسید که •

مشکل چیست؟
.راه حل ها را هر چه که به نظرتان می رسد بیان کنید•
.بگویید که هرکدام از شما مایلیید چه اقداماتی انجام دهید•
در مورد راه حلی که با نیاز هاي هردوي شما منطبق است به •

.توافق برسید
.به توافق برسید) نحوه عمل کردن(در مورد طرح عمل •
.شروع کنید و عمل کنید•



.خونسردي قلب حل اختالف است! هشدار
آیا قلبتان تند می زند؟ آیا تندتر نفس می   . به پاسخ هاي فیزیکی خود توجه کنید•

.کشید؟ اگر اینطور است، یک ساعت به خودتان استراحت بدهید
یک کار آرامش بخش انجام دهید. رانندگی کنید. از اتاق بیرون بروید•
.  را کاهش دهید خود آگاهانه سعی کنید عصبانیت•
.با خودتان حرف بزنید•



 یک پاسخ بهتر

.محدودیت تعیین کنید•
  .براي شما تصمیم بگیردمنتظر نشوید تا فرد مقابلتان •

)توافق کنید(
.قاطع برخورد کنید•



دنیبا عباراتی دیگر بازگو ک
  

گاهی تکرار چند کلمه آخر گوینده او را به ادامه گفتار تشویق  
.  می کند

هاي کلیدي و مهم طرف  بهترین راه این است که نسبت به واژه
.تکرار کنیددیگرها را با عبارتی مقابل حساس باشید و همان

این روزها خیلی بهم سخت میگذره: مثال
:پاسخ



دکنیخالصه   

  خالصه کردن، بخشی از بیشتر انواع بازخوردها است، اما زمان
.  هایی هست که خالصه کردن اهمیت خاص و ویژه خود را دارد
مثالً وقتی یک قسمت از صحبت تمام شده، می خواهیم آن را  

. ببندیم و به قسمت دیگر صحبت برویم
براي خالصه کردن، هسته اصلی صحبت تکرار شده و نکات  

مهم مورد تاکید قرار می گیرند تا شنونده بفهمد که آیا همه  
ر؟یا خی است کردهچیز را درست برداشت



جمالت خالصه سازي
.گفته است فرد مقابلاین جمالت خالصه کردن آن چیزي است که •
عزت نفس فرد مقابلتان را باال می برد چون می بیند شما کامالً به او •

.گوش فرا داده اید
.به شما کمک می کند بر واقعیات متمرکز شوید و نه بر هیجان ها•
به فرد مقابلتان کمک می کند که بعد از شنیدن خالصه شما، افکارش •

را مرتب کند
خالصه سازي باعث می شود رئوس مشکالت و اختالف نظرها معلوم •

.شود و بتوانیم یکی به یک با آنها مواجه شویم
با تمرکز بر یک موضوع خاص جلوي قاطی شدن موضوعات گرفته •

می شود
توانیم موضوعات مهم  را از موضوعات غیر مهم جدا  با خالصه سازي می•

.کنیم



تمرین



چگونه انتقاد کنیم؟

  . دارد همراه به انتقاد شغلی، هر
  مامور یا و بانکدار معلم، جمهور، رییس شما که نمیکند فرقی

  شما و داشته پی در انتقاداتی حال هر به شما کار. باشید دولتی
  جهت در آن از و کرده استقبال انتقاد از مثبت روحیهاي با باید

  .کنید استفاده خود کار بهبود
  .بردارد در نیز را ارزیابی مفهوم که است اي کلمه تنها انتقاد

  .ارزیابی نتایج انتقال یعنی انتقاد بنابراین



چگونه انتقاد کنیم؟

:  قبل از اینکه انتقاد کنید، این سواالت را از خود بپرسید
دقیقاً چه چیز را میخواهم بیان کنم؟  •
چه چیز را می خواهم تغییر دهم؟  •
انگیزه و محرك من براي بیان این انتقاد چیست؟ •
چه راه حلها و اهداف خاصی را میتوانم ارایه کنم؟  •
به عکس «در مورد موقعیتهاي غیر قابل پیش بینی که نیاز چگونه این •

العملهاي فوري دارد، چه باید کرد؟
چگونه بیان کنم تا وي پذیراي شنیدن آنها باشد؟•
قبل از انتقاد کردن از دانشجوي خویش، این سواالت استراتژیک را از خود  

.بپرسید



. اول، شما نوك پیکان انتقاد را متوجه آینده کنید: یعنی
.پیامی دهید که باعث تقویت اعتماد به نفس او شود: روش دوم 

. در بسیاري از مواقع، تغییر جزیی کلمات، باعث تفاوتهاي بزرگی میشود 
، به  "نمرات شما اصال مورد قبول گروه نیست "اگر هنگام انتقاد بگویید؛

.میشود طور قطع باعث بیدار شدن 

چگونه انتقاد کنیم؟



:  خود را در فرآیند انتقاد شرکت دهید 

.با ارایه ي یک انتقاد روشن، میتوانید مخاطب خود را در اصالح رفتار و نحوهی عملکرد کمک کنید

چه زمانی براي انتقاد مناسب ترین است؟ آیا بهتر است در خلوت انتقاد کنیم یا در جمع؟ چقدر 
باید منتظر بمانید تا زمان انتقاد فرا رسد؟ 

، وقتی احساس شود پشت انتقاد مطرح .ممکن است انتقاد شما تحت تاثیر احساسات قرار گیردزیرا 
اعتبار ساقط شده وتاثیر خود را درجه ي احساسی و عصبانیت شدید وجود دارد، از شده محرکهاي 

.از دست می دهد



وقتی رفتار مورد انتقاد حتی با وجود انتقادات دایم تکرار  
:به جاي آنکه چیزي بگویید، کاري انجام دهید. میشود

کرده  انتقاداتی که به طور دایم بیان مشخص کردن  -الف
.اید
را در پیش بگیرید که مخاطب را مجبور به   رفتاري -ب

)تماس با خانواده.(تغییر کند
.داشته باشید استمراردر اقدامات خود،  -ج
رفتار اگر مشکل همچنان حل نشده باقی ماند،  -د

.را به کار گیریددیگري 



نقش خانواده*

سه اصل مهم  
با فردي از فامیل ارتباط برقرار شود که : اصل اول

دارد دانشجوبیشترین نفوذ معنوي را روي 
سه راس      خانواده–دانشجو -مشاور: اصل دوم

هستند مراقبتمثلث 
دسترسی همیشگی به افراد فامیل براي : اصل سوم

در میان گذاشتن مسائل پیش آمده



حتی اگر بر یک واقعیت عینی استوار باشد،  .لطفا به نظر او احترام بگذارید 
اگر  

اگر در مخاطبان شما پس از انتقاد، تمایل به بهبود در کار دیده شود و ادامه  
یابد، احتماال انگیزه ي کامال مناسبی در بطن انتقاد شما وجود داشته است که  

.نشان میدهدمخاطب به جاي احساس اجبار، 



انتقاد از مخاطب در حضور دیگران، معموال موجب تخریب شخصیت وي •
.می شود و نتیجه معکوس دارد



Oقضاوت نکردن
O  قضاوت کردن یعنی آن که شما ارزشهاي ذهنی خود و

.باورها و عقایدتان را به طرف دیگر رابطه تحمیل کنید 
O چه اتفاق مهمی افتاده  ... «شما در این عبارت چه کرده

»چیزي نشده
O مگر او از شما  . فرد احساس میکند درك نشده است

نظرخواسته بود؟
Oتا زمانی که از شما خواسته نشده قضاوت نکنید.
O از قضاوت فوري بپرهیزید.
Oقضاوت را موکول به زمان پس از همدلی،کنید.



.استعاره به شما اجازه میدهد از مسیري وارد دنیاي مخاطب شوید که براي او معنی دار باشد 
دانش آموز و : مثال(. ورزشی استفاده کنیدیک استعاره مخاطب شما به ورزش عالقه دارد، از اگر 

)پرتقال



 مخاطب که است این پیگیري ي فایده مهمترین
. کنید کمک او به دارید قصد واقعا شما که میفهمد

 براي طرفه دو تالش انتقادي هر مییابد اطمینان او
 خواهد شما بعدي انتقادات انتظار چشم و بوده بهبود

  .بود
 مستقیماً شدید، پیشرفتی متوجه آنکه محض به
.)بدهید خورد باز( .کنید صحبت فرد با



وضعیت دانشجویان داراي افت تحصیلیپیگیري 

اساتید مشاورویژه 
:             /   /تاریخ جلسه :                                             دانشکده

مشخصات دانشجو
:سال ورودبه دانشگاه:نام ونام خانوادگی دانشجو

:شماره ملی:شماره دانشجویی
)   ازدواج کرده     عقدکرده  نامزد (متأهل)مطلقه       بیوه     ازدواج نکرده (مجرد:وضعیت تأهل

مرد                زن      :جنسیت
سایر         شاهدوایثارگر              مناطق       آزاد   :نوع سهمیه قبولی

به باال               23-21              26-24            27 18-20    :گروه سنی
کارشناس ارشدناپیوسته         کارشناسی ناپیوسته         کارشناسی پیوسته         کاردانی:مقطع تحصیلی

دستیارتخصصی بالینی        دکتراي حرفه اي ناپیوسته          دکتراي عمومی 
فوق تخصص      دکتراي تخصصی       دستیاري تخصصی

MBAمدیریت             دکتري تخصصی پژوهشی                 MPHدوره           دوره فلوشیب
:رشته تحصیلی

سایر        کارمند     دانشجو   :شغل
غیربومی        بومی :وضعیت بومی

)خانه مجردي      همراه خانواده(غیرخوابگاهی        خوابگاهی :وضعیت سکونت
:نشانی محل سکونت

:شماره تلفن ثابت :                                           شماره تلفن همراه
       ستادشاهد      آموزش دانشکده  معاونت آموزشیمسئول استاد مشاور       خودارجاع  :منبع ارجاع به استاد مشاور

) دروس مشکل در یک ترم انتخاب شده(عدم رعایت چیدمان دروس     عدم رعایت پیش نیازها    انتخاب واحد نادرست:  دلیل افت تحصیلی
مشکل مناسب و ضعف مهارتهاي مطالعه  عدم برنامه ریزي درسی قصور برخی اساتید    عدم هماهنگی در تعداد واحدهاي انتخاب شده و توانمندي فرد  ضعف در دروس پایه 

سایرمشکالت روانشناختی جسمانی
:    توضیح 

   



ارجاع به مسئول هسته پیشرفت تحصیلی      راهنمایی اموزشی : اقدامات انجام شده-

  :  /   / تاریخ ارجاع به هسته پیشرفت تحصیلی
 

      
خوب   ضعیف    عدم همکاري :   میزان همکاري دانشجو-

 

)به همرا ه گزارش مختصري از اقدام در هر جلسه:  ( تاریخ  هاي جلسات برگزار شده با دانشجو -
 

  
):پیگیري تلفنی وضعیت دانشجو( تاریخ هاي تماس با دانشجو  -
 
 

:میزان اثربخشی اقدامات انجام شده-
تحت راهنمایی قرارگرفته ورشدمعدل داشته -

تحت راهنمایی  بوده ولی بهبودعملکردتحصیلی نداشته -

 :با ذکر دلیل  اقداماتی صورت نگرفته است -
 
  

:نام ونام خانوادگی استاد مشاور



)95(افت تحصیلی میانگین بیش از دو نمره 



)95(ترم دانشجویان مشروطی 



متشکرم


