
با
ا دیگران موقعیت زمانی و مکانی بدر برقراري ارتباط - 15

.باشیمرا مد نظر داشته
مثالً تن صداي باال : ازتن صداي مناسب استفاده کنیم- 16

نشانه عصبانیت و هیجان است و تن صداي پایین غمگینی را نشان 
.می دهد

بدانیم در کجا :از آهنگ صداي مناسب استفاده کنیم - 17
. را باال برده، کی پایین بیاوریمصحبت خودلحن 
زمان در:ازتماس چشمی مناسب استفاده کنیم-18

صحبت به صورت مخاطب خود نگاه کنیم چرا که تماس چشمی یک 
نگاه به مردمک چشم اوخیره نشویم وتماس مستمر است ولی به او

.نکنیم
متناسب با :از حاالت چهره مناسب استفاده کنیم -19

چهره خود یا خوشحالی را درصحبتی که می کنیم بتوانیم تأثیر و
.نشان دهیم
: وظایف دانشجوییدر زمینه

:تجلیل از مقام علم و دانشارج نهادن به استاد و-1
علماء هنگام رفتن به جلسه درس مقداري صدقه به فقیري یکی از

یعنی رعایت . از نظرم مخفی دارخدایا عیب معلم را: می گفتوداد
.حرمت استاد مسأله اي بسیار مهم می باشد

:دتواضع و فروتنی در برابر استا-2
موزد اگر کسی به شخصی مسأله اي بیا: فرموده اند) ص(رسول اکرم 
.نهی کندورا امرمی تواند او

:نظر دانشجو توافق رأي و نظریه استاد بر رأي و- 3
دانشجو نباید رأي استاد را با شیوه تحکم رد نموده و با تکبر با او 

.بگویدسخن
ت از استاد در غیاب صحب:باید از استاد با احترام یاد کرد -4

.حفظ حرمت او باشد با کلماتی باشد که بیانگر تکریم و او باید همراه
روایت مشهوري از یکی :تحمل جور و تندروي هاي استاد -5

من در دوران دانشجویی ذلت و : از عالمان بزرگ است که می گوید
ن ي در برابر استاد را پیشه خود ساختم تا سر انجام به عنوارخاکسا

.یک شخصیت علمی، بزرگی و سر افرازي یافتم
شاگرد باید پیش از :نتظار استاد و شرفیابی او بودن در ا-6

.حضور استاد در کالس درس حاضر باشد
شاگرد از کلماتی : اکت در خطاب به استاد ادب و نزرعایت -7

که هنگام صحبت کردن با توده مردم به کار می برد خودداري کند و
.احترام استاد را نگه دارد

استاد حکمتی یا مثلی تعریف :ارج نهادن به توضیحات استاد-8
را موقعیت شاگرد باید خوددر این. داندمی کند و شاگرد قبالً آن را می

ع بگوید من این مطلب را نباید سریمند و شنونده نشان دهد وه عالق
.و خود را بی نیاز نشان دهدشنیده ام 

پر ،پیشگاه استاد تنظیم نمودهرخود را دصدا وگفتاردانشجو باید -9
.صحبت نکنددرگوشی حرفی نکرده و

نگوید چرا، قبول :رعایت لطف بیان هنگام گفتگو با استاد- 10
لکه با کلمات خوش آیند صحبت کسی چنین چیزي گفته بندارم، چه

.کند
اگر لغزش کالم در کالس : نادیده گرفتن لغزش زبان استاد- 11

.تمسخر استاد باشداتفاق افتاد، عکس العمل دانشجو نباید خنده و
تلف کننده وقت وتکرار سؤال هاي فرسایندهدانشجو باید از - 12

.پرهیز نماید

ا،

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

مرکز مشاوره و بهداشت روان

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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مهارت هاي ارتباطی در 
محیط هاي آموزشی



اما همه اعضاي جلسه توصیه اي براي خواندن مطالب نشده بود،
.پیام ها را خوانده بودند

اگر ضمن تالش براي :مقاومت دیگران را درك کنیم -7
و عباراتی از این ارتباط با فرد مقابل، او از خود مقاومت نشان داد

ساس من اح((مرا درك نمی کنی، به او بگوییم تو: بردقبیل به کار
))می فهمم، اگر دوست داري درباره اش صحبت کنیمشما را

اگر رفتار :  شخصیت افراد را از رفتارشان جدا کنیم -8
بهتر طرف مقابل براي ما قابل قبول نبود براي برقراري ارتباط مؤثر

را زیر سئوال ببریم نه کل شخصیت است فقط همان رفتار ناپسند او
... ده نگوییم تو تنبل، کودن، بی عرضه و را، به کسی که خطایی کراو

هستی، چرا که این عمل ما را از بر قراري ارتباط جهت انتقال پیام 
.اصلی باز می دارد

در برقراري ارتباط مؤثر با دیگران خوب :خوب گوش دهیم-9
به حرفهاي طرف مقابل عالوه بر) گوش دادن فعال (گوش کردن 

ما حرف می زند باید سعی سی بایک مهارت، یک هنر است، وقتی ک
را درك کرده احساسات بیان شده اوکنیم در چشمانش نگاه کنیم و

به او نشان دهیم که مشتاقانه به سخنان ... با حرکات چشم، ابرو وو
.گوش می دهیم او

دیگران را همان :دیگران را بدون قید وشرط بپذیریم - 10
سعی نکنیم آنها را در قالب انتظار و گونه که هستند بپذیریم و

.خواسته خود شکل دهیم 
عموماً پرحرفی و:روشن، کوتاه وگزیده سخن بگوییم - 11
د بلکه مانع از سخن گفتن نه تنها به ارتباط بهتر کمک نمی کنزیاد

خیرالکالم ما((به فرمایش امام علی علیه السالم .ارتباط هم می شود
.کالم سخن کوتاه وگزیده است بهترین)) ما دلِِقل و
سالم و :صحبت با دیگران راخوب شروع کنیم- 12

احوالپرسی و مقدمه چینی مناسب در آغاز صحبت با دیگران          
.می تواند ما را در برقراري ارتباط بهتر کمک کند

.مقدمه چینی زیاد و حاشیه پردازي مانع ارتباط است- 13
یجانات خود را کنترل هاگر بتوانیم احساسات و- 14

.در ایجاد ارتباط با دیگران موفق تر خواهیم بود، کنیم

:راهکارها و نکات مهم روانشناختی در ارتباط مؤثر 
با همه افراد نمی توان به یک گونه :باهم تفاوت دارندافراد-1

شناسی است؛ حرف زد یا ارتباط برقرار کرد مهمترین گام، مخاطب
یعنی شناخت ویژگی هاي شخصیتی دیگران و رفتار کردن متناسب با 

.آن
افراد در :روحیه هر فردي در رفتار او تأثیر گذار است-2

آیا وقتی : مثالً. وضعیت هاي روحی متفاوت، رفتارهاي مختلفی دارند
خسته هستیم سؤال طرف مقابل را همان گونه پاسخ می دهیم که شاد 

این بهتر است مخاطب ما در وضعیت روحی اط هستیم؟ بنابربا نشو
بیاد داشته باشیم هر کس با . خوبی قرار گیرد تا ارتباط مؤثر برقرار شود

.احترام وارد شود یقیناً با مهر خارج خواهد شد
برخورد غیر :نگرش و دنیاي هر فردي متفاوت است-3

ر میکند، چون هر کس بر اساس منطق خود رفتا! منطقی وجود ندارد
هر کس دنیا را از دید خود درك می کند؛ بنابراین بهتر است با افراد 

.متفاوت برخوردهاي متفاوت داشته باشیم
ما با کسانی که دوستشان :آدم ها را دوست داشته باشیم-4

این براي برقراري ارتباط مؤثر بنابر.  داریم راحت تر به نتیجه می رسیم
ن احترام بگذاریم حتی اگر آنها را قبول الزم است به اصول دیگرا

نداریم، با این کار محبت و دوست داشتن خود را به آنها نشان 
.می دهیم

:باور اینکه هم من خوبم، هم شما خوبید-5
وضعیت را در ارتباط چند"وضعیت آخر "در کتاب توماس هریس

:فرد با دیگران مطرح می کند، از جمله
باور این وضعیت موجب خود بزرگ بینی نیستی من خوبم، توخوب

.شده و مانع ارتباط است 
باور این وضعیت موجب من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی

.مانع ارتباط استکوچکی شده واحساس حقارت و
.تنها باور این وضعیت استمن خوبم، شما هم خوبید 

براي مثال در جلسه اي : کوشش غیر مستقیم موثر است-6
به گه هایی که پشت آنها پیام هاي مفید و هدفمند نوشته شده بودبر

با وجود این که به افراد    عنوان کاغذ یادداشت بین اعضاء توزیع شد،
ص 

مهارت هاي ارتباطی در محیط هاي آموزشی
هاي موفقیت انسان است، هر کس بتواند با ارتباط مؤثر یکی از رمز

هاي زندگی خود ارتباط بهتر و لحظه باتیاطراف و حدیگران، اشیاء
براي . مؤثرتري برقرار کند، احساس موفقیت بیشتري خواهد داشت

یا غیر کالمی، عالوه بر دستیابی به یک ارتباط خوب و مؤثر کالمی و
ها و مهارت هاي ارتباط شتن باورهاي مناسب، الزم است روش دا

.برقرارکردن با دیگران را نیز فرا گرفت
اري از رفتارهاي ما مثل نحوه برقراري ارتباط با دیگران، محصول بسی

عادت هاي ماست، پس اولین گام کسب آگاهی و شناخت درست اصول 
ارتباطی براي اصالح نگرش و کشف مهارت هاي جدید ارتباطی است، 
تنها در این صورت است که ما قادر خواهیم بود عادت هاي غلط را 

.دید خود احساس لذت کنیماز نوع ارتباط جشکسته و
گونه با دیگران ارتباط ما با توجه به دید و نگرش خود می توانیم به دو

برقرار کنیم؛ اگر به نکات مثبت طرف مقابل توجه کنیم از آن مهر، 
محبت و صمیمیت و اگر به نکات منفی طرف مقابل توجه کنیم از آن 

.قهر، دوري و نفرت متولد خواهد شد

: رتباطیمهارت هاي ا
رفتارهاي کالمی و غیر کالمی بین دو یا چند نفر هستند که در 

خواسته ها، نیازها و هیجانات ند آن، افراد می توانند عقاید، فرای
.به نوعی احساس رضایت دست یابندخود را بیان نموده و

:اثرات برقراري ارتباط مؤثر با دیگران 
تقویت اعتماد به نفس -1
درك متقابل-2
رضایت خاطر -3
احساس سودمندي-4
تقویت رشد اجتماعی، روحی، روانی وعاطفی -5
تامین بخشی از نیاز هاي اساسی انسان - 6
انتقال صریح پیام به دیگران -7


