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  به نام خدا 

   مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي آموزشي

ارتباط مؤثر يكي از رمز هاي موفقيت انسان است ،هـر كـس بتوانـد بـا ديگـران، اشـياءاطراف و حتـي لحظـه هـاي          

بـراي دسـتيابي بـه يـك     . زندگي خود ارتباط بهتر و مؤثرتري برقرار كند، احساس موفقيت بيشتري خواهد داشـت  

ثر كالمي ويا غير كالمي، عالوه بر داشتن باورهاي مناسب، الزم است روش هـا و مهـارت هـاي    ارتباط خوب و مؤ

  .ارتباط برقراركردن با ديگران رانيز فرا گرفت 

بسياري از رفتارهاي ما مثل نحوه برقراري ارتباط با ديگران، محصول عـادت هـاي ماسـت،پس اولـين گـام كسـب       

ي اصالح نگرش و كشف مهارت هاي جديد ارتبـاطي اسـت، تنهـا در    آگاهي و شناخت درست اصول ارتباطي برا

اين صورت است كخ ما قادر خواهيم بود عادت هاي غلط را شكسته واز نوع ارتبـاط جديـد خـود احسـاس لـذت      

  .كنيم 

ما با توجه به ديد و نگرش خود مي توانيم به دوگونه با ديگران ارتباط برقـرار كنـيم؛ اگـر بـع نكـات مثبـت طـرف        

بل توجه كنيم از آن مهر، محبت و صميميت و اگر به نكات مثبت طرف مقابل توجه كنـيم از آن قهـر، دوري و   مقا

  .نفرت متولد خواهد شد 

  

  مهارت هاي ارتباطي در محيط آموزشي 

  رفتارهاي كالمي و غير كالمي بين دو يا چند نفر هستندكه در فرايند آن، افراد مي توانند : مهارت هاي ارتباطي

  .قايد، خواسته ها، نيازها و هيجانات خود را بيان نموده وبه نوعي احساس رضايت دست يابند ع

  :اثرات برقراري ارتباط مؤثر با ديگران 

  تقويت اعتماد به نفس  -1

 درك متقابل  -2



٢ 

 رضايت خاطر  -3

 احساس سودمندي -4

 تقويت رشد اجتماعي، روحي، رواني وعاطفي  -5

 تامين بخشي از نياز هاي اساسي انسان  -6

 انتقال صريح پيام به ديگران  -7

  :راهكارها و نكات مهم روانشناختي در ارتباط مؤثر    

با همه افراد نمي توان به يك گونه حرف زد يا ارتباط برقرار كرد مهمترين گـام،  : افرادباهم تفاوت دارند -1

  .ن مخاطب شناسي است؛ يعني شناخت ويژگي هاي شخصيتي ديگران و رفتار كردن متناسب با آ

افـراد در وضـعيت هـاي روحـي متفـاوت، رفتارهـاي        :روحيه هر فردي در رفتار او تأثير گذار اسـت   -2

آيا وقتي خسته هستيم سؤال طرف مقابل را همان گونـه پاسـخ مـي دهـيم كـه شـاد وبـا نشـاط         :مثالً . مختلفي دارند 

بياد داشـته  . تا ارتباط مؤثر برقرار شود اين بهتر است مخاطب ما در وضعيت روحي خوبي قرار گيرد  بر هستيم ؟ بنا

  .باشيم هر كس با احترام وارد شود يقيناًبا مهر خارج خواهد شد

هـر كـس بـر اسـاس منطـق      ! برخورد غير منطقي وجود ندارد  : نگرش و دنياي هر فردي متفاوت است  -3

تـر اسـت بـا افـراد متفـاوت      خود رفتار مي كند، چون هر كـس دنيـا را از ديـد خـود درك مـي كنـد؛ بنـابر ايـن به        

  .برخوردهاي متفاوت داشتع باشيم 

ما با كساني كه دوستشان داريم راحت تر به نتيجه مي رسيم بنابر اين براي  :آدم ها را دوست داشته باشيم -4

ت و برقراري ارتباط مؤثر الزم است به اصول ديگران احترام بگذاريم حتي اگر آنها را قبول نداريم، با اين كار محب

  .دوست داشتن خود را به آنها نشان مي دهيم 

چهـار  )) وضـعيت آخـر   ((در كتـاب   تومـاس هـريس  : باور اينكه هم من خوبم،هم شما خوبيـد   -5

  :وضعيت را درارتباط فرد با ديگران مطرح مي كند، از جمله 



٣ 

  . باور اين وضعيت موجب خود بزرگ بيني شده و مانع ارتباط است من خوبم ، توخوب نيستي

   .كوچكي شده ومانع ارتباط استموجب احساس حقارت وباور اين وضعيت  من خوب نيستم، توهم خوب نيستي 

  .تنها باور اين وضعيت است كه مي تواند موجب بر قراري ارتباط مؤثر با ديگران شود من خوبم ، شما هم خوبيد

ه پشت آنها پيام هاي مفيد و هدفمنـد  در جلسه اي برگه هايي كبراي مثال : كوشش غير مستقيم موثر است -6

نوشته شده بودبه عنوان كاغذ يادداشت بين اعضاء توزيع شد، بـا وجـود اينكـه بـه افـراد توصـيه اي بـراي خوانـدن         

  !بودند  هبود، اما همه اعضاي جلسه پيام ها را خوانده مطالب نشد

مقابل، او از خود مقاومت نشان دادو اگر ضمن تالش براي ارتباط با فرد :مقاومت ديگران را درك كنيم  -7

من احساس شما رامي فهمم، اگـر دوسـت داري   ((تومرا درك نمي كني، به او بگوييم : عباراتي از اين قبيل به كاربرد

  ))درباره اش صحبت كنيم

 اگر رفتار طرف مقابل براي ما قابل قبول نبود براي برقراري:  م يشخصيت افراد را از رفتارشان جدا كن -8

ارتباط مؤثربهتر است فقط همان رفتار ناپسند اورا زير سئوال ببريم نه كل شخصيت اورا، به كسي كه خطايي كـرده  

هستي، چرا كه اين عمل ما را از بر قراري ارتباط جهت انتقال پيام اصلي باز ... نگوييم تو تنبل، كودن، بي عرضه و 

  .مي دارد 

به حرفهاي ) گوش دادن فعال (در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران خوب گوش كردن  :خوب گوش دهيم -9 

ش نگاه ف مي زند بايد سعي كنيم در چشمانطرف مقابل عالوه بريك مهارت، يك هنر است، وقتي كسي باما حر

بـه سـخنان    به او نشـان دهـيم كـه مشـتاقانه    ... كنيم واحساسات بيان شده اورا درك كرده وبا حركات چشم، ابرو و

  .اوگوش مي دهيم 

ديگران را همان گونه كه هستند بپـذيريم وسـعي نكنـيم آنهـا را      :ديگران را بدون قيد وشرط بپذيريم  -10

  .در قالب انتظار و خواسته خود شكل دهيم 



٤ 

ر آمك      :، آوتاه وگزيده سخن بگوييم روشن -11 اط بهت ه ارتب عمومًا پرحرفي وزيادسخن گفتن نه تنها ب

ه السالم       .د بلكه مانع از ارتباط هم مي شود نمي آن ي علي ام عل ايش ام ه فرم ا دلِِ   ((ب ل وم رالكالم ماق  ))خي

  .بهترين آالم سخن آوتاه وگزيده است 

ا   :صحبت با ديگران راخوب شروع آنيم  -١٢ سالم واحوالپرسي ومقدمه چيني مناسب در آغاز صحبت ب

  .ر آمك آندمي تواند مارا در برقراري ارتباط بهتديگران 

  .مقدمه چيني زياد و حاشيه پردازي مانع ارتباط است -١٣

ا ديگران     ، اگر بتوانيم احساسات وهيجانات خود را آنترل آنيم -١۴ اط ب اد ارتب ر خواهيم    در ايج موفق ت

  .بود

  .در برقراري ارتباط يا ديگران موقعيت زماني و مكاني را مد نظر داشته باشيم  -١۵

ن صداي          استفاده آنيم، ازتن صداي مناسب-١۶ انه عصبانيت و هيجان است و ت اال نش مثًال تن صداي ب

  .نشان مي دهد  اپايين غمگيني ر

اوريم          :از آهنگ صداي مناسب استفاده آنيم  -١٧ ايين بي رده، آي پ اال ب ا صحبت خود را ب بدانيم در آج

  .وآجا آش دارصحبت آنيم

ه       درزمان: ازتماس چشمي مناسب استفاده آنيم -١٨ يم چرا آ اه آن صحبت به صورت مخاطب خود نگ

امي          تماس  ه ازم يم، چرا آ اه نكن ه مردمك چشم اونگ چشمي يك تماس مستمرات ولي به اوخيره نشويم وب

  .برد 

ا خوشحالي را    :از حاالت چهره مناسب استفاده آنيم -١٩ متناسب با صحبتي آه مي آنيم بتوانيم تأثير وي

  .درچهره خود نشان دهيم 

  

  : زمينه وظايف دانشجوييدر 
  :ارج نهادن به استاد وتجليل از مقام علم و دانش -١

ري دادومي گفت          ه فقي داري صدقه ب ه جلسه درس مق م رااز    : يكي ازعلماء هنگام رفتن ب دايا عيب معل خ

  .يعني رعايت حرمت استاد مسأله اي بسيار مهم مي باشد .مخفي دار منظر

  :ادتواضع و فروتني در برابر است -٢

  .آندفرموده اند اگر آسي به شخصي مسأله اي بياموزد مي تواند اورا امرونهي ) ص(رسول اآرم 

  : توافق رأي و نظريه استاد بر رأي ونظر دانشجو  -٣

  .وبا تكبربا اوسخن بگويد ردنمودهدانشجو نبايد رأي استاد را با شيوه تحكم 

  :بايد ازاستاد با احترام ياد آرد  -۴



٥ 

  .د در غياب او بايد همراه با آلماتي باشد آه بيانگر تكريم و حفظ حرمت اوباشد صحبت ازاستا

  : تحمل جور وتند روي هاي استاد  -۵

من در دوران دانشجويي ذلت و خاآسازي در : روايت مشهوري از يكي عالمان بزرگ است آه مي گويد 

  .علمي ؛ بزرگي وسر افرازي يافتم برابر استاد را پيشه خود ساختم تا سر انجام به عنوان يك شخصيت 

  :در انتظار استاد و شرفيابي او بودن  -۶

  .حاضر باشد  درس شاگرد بايد پيش از حضور استاد در آالس

  : رعايت ادب و نزاآت در خطاب به استاد  -٧

تاد را            رام اس د واحت رد خودداري آن ار مي ب ه آ ردم ب وده م شاگرد از آلماتي آه هنگام صحبت آردن با ت

  .نگه دارد 

  :ارج نهادن به توضيحات استاد  -٨  

اين موقعيت شاگرد بايد با عطش و      در . استاد حكمتي يا مثلي تعريف مي آند و شاگرد قبًالآن را مي داند  

  .شنيده ام وخود را بي نياز نشان دهد اين مطلب را نشان دهد ونبايد سريع بگويد من. شنوندخود را  امن

رده ودرگوشي  صحبت           دانشجو بايد  -٩ ر حرفي نك وده پ تاد تنظيم نم صدا وگفتار خود را د رپيشگاه اس

  .نكند

  ؛ رعايت لطف بيان هنگام گفتگو با استاد -١٠

  .صحبت آند  چيزي گفته بلكه با آلمات خوش آيندنگويد چرا، قبول ندارم، چه آسي چنين 

  : ناديده گرفتن لغزش زبان استاد  -١١

  .نبايد خنده وتمسخر استاد باشد العمل دانشجو  س اتفاق افتاد، عكساگر لغزش آالم د رآال

  . دانشجو بايد از تكرار سؤال هاي فرساينده وتلف آننده وقت پرهيز نمايد -١٢

  

  
  دآتر عليرضا عراقيه

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

  

  

  

  

  


