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تعسیف ازتباط
  سڇساا دفس ه مندمی بخش ثمس زا ندگیش ز،ثمه طتبااز .ستا ندگیش صلیا واي زتموا اش ینی ز،مؤث طتبااز ازيبسقس

 با هندشسا ه مؤثس طتبااز ازيبسقس ناییاته ه زتموا مهفق، ه سالم ننساا واي یژگیه ینی .نماید می خهشبختی
.دازد مهادا ،ستا هندش دفس تا ه ستا مهختنیآ تهلد هبد اش زتموا ینا .است انیگسد

 می شناخته فسد زفتازواي با ه شند می سس فسد یل اش شمانی هاڇد یل دز مه است وایی فعالیت ي مجمهعه ازتباط
 قساز بسزسی ه نقد مهزد ومساالن ه مادز ه پدز زابغه میفیت ه نهع بساساس ه مند می پیدا وهیت زفتاز آن با شهد،

 بسقساز ازتباط ما با وهیت این ه منفی، یا است مثبت یا وهیت .مند می ایجاد مخاعبان ذون دز مهقعیت ه میگیسد
 .مند می

  ومین به . است ندگیش میفیت ه زهان سالمت واي همنندبینی پیش اش ینی ز،مؤث ديفس  بظزها ازيبسقس زتموا
  می گسفته نظس دز  فمصس ادمه اش  يیشگیسپ  يوا زتموا ششمهآ واي قسمت تسین صلیا اش ینی انعنه به لیلد

  .دشه





نستادا
.شتداال هامی اڇتساه د بهز مشوهدي یاشنش دابه اط سقس  

ه  ام؟  شنیدن ستمان دهفالزه باي دزنی من چه چیصدایا می اط، آسقس: گفته ید اه زا دڇنیم اط سقسن شنایااش آینی زهشي 

اط ست سقسده! ویدمن پاسخ ال به من بگهیی مایلم به سه سؤي یننه چیصاش اقبل ، یل لڇظه صبس من: اب داد جهاط سقس
؟ السه سؤام مد:پسسید 

؟   !بگهییوی اببینیم چه  می خهه منیم ف قت صسهست مه چند لڇظه ب اخه، ڇسفی بصنین ستمازه دهبادزیننه اش اقبل :اط سقس

؟ ستاڇقیقت ، به من بگهییوی اخهمی ن ستمازه دهبادزنچه آوستی مه مغمئن یا ته مامال آسهال اهل، 

.  ه امشنیدفقظ آن زا قع من دز ها !نه :اط سقسي شناآ

، بگهییوی اخهمی  مه ي زا یا چیصال دهم، آسؤ؟ یا نهدازد مامال ڇقیقت قع ته مغمئن نیستی مه دز هاپس ب، خهز بسیا:اط سقس
؟   ستاچیص خهبی 

.  ستاي چیص بد، عنسزبتفاقا ، انه:اط سقسي شناآ

می ن ستمازد دهمهدز نچه آیا ، آمهال دسؤدازد،  ڇقیقتنیستی مغمئن وم مامال بگهیی مه ي زا چیص بدوی اپس می خه: اطسقس
؟ ستامند دمن سهاي بس، بگهییوی اخه

. ڇقیقتا، نه:  اطسقسي شناآ

به  وی اخهمی صال ا اچس، منددنه سهه ست ب انه خه، ستانه ڇقیقت ، بگهییوی اخهمی زا  نچه آگسا: د مسي نتیجه گیساط سقس
! بگهیی ؟من 
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بوبهد بخشی عناصس مالمی ازتباط



منید  ن بیاف شفاه مستقیم ا زم پیا

منیدن ضڇ بیاد زا هاخهت ڇساساا

 ع بپسداشیدمهضهفقظ به یل ز باوس

 وید  ج دخسسلیقه به ه قت ، دصڇبتش غات دز آلین جمالب اهنتخاادز

ت مدل وم عهت آن ه وم مدط، تباازي ازبسقسن ماشوم . منیدعایت د زمالمی خهت تباعاي زا دز ازبندن ماش

.ستزداز ابسخهدي یاشومیت اش ام  مال

ستز امؤثط تباازي ازبسقسدز نیص عامل مومی گفتگه ه ط تباازن چگهنگی پایام، ماله صڇبت ش غاآبسهه عال

د زا سعی منید خه. دازدزا نظس ز ظواایا دن مسال فسصت سؤه مغمئن شهید مه شنهنددن، صڇبت مسم ونگا

نظس بگیسیددز ت اه زا ڇساساه اوید از دقسه شنهندي جا



بوبهد بخشی عناصس غیسمالمی ازتباط



ا ه سعی منید مه لڇن صد. دشهشامل  م زا پیال نتقاا"  70اش بیش شما ي واام نده ان باشا، صدلڇن ، امڇته
تس می  ن ساآه دزك آن زا ید افصامی مغلب ڇ ضههنی بس اومخهین ا. باشدان ومخها شمن بدن باشبا شما ن باش

. مند

 ونگ آبه ازه ومه، ماوسن نااسخنسه مهفق اد فسا. قت منیددد خهم ماله ا ونگ صدآه یتم ز، ییآهاي مشش وابه
.  می منندزي قت بسیاد دخهاي صد

ز ین ننته بسیاالبته ا. ستاعاعفه ل نتقاه اعالقه ن دادن نشا، جوت ڇفظ تهجهدز مناسب ازي بصاچشمی ستما
.نیستء یا به یل شید به یل فسن شده خیسي شل شدن ه چشمی به معناس تماازي بسقسست مه اموم 

م پیال نتقادز اومه ه ومه زت صهي ماویچه واڇسمت وا ه دوان، لب وا، چشم ، واهبسات ڇاال: هچوست ڇاال
.ستز امؤث

س، تس، نبا ویجااه ومسند اتنفس سسیع میته. ز استفتاه زست اڇساع موم نهي واتنفس نیص ینی نشانه ه شیه
زد مهزي دز مغالب بسیا ادفساتنفس ه شیهدن دز قت مسدقیقه دبا چند نید اشما میته. باشداب ضغسایا گی آشزد

. یدآهزست دبه ، نوا آ

 مند  میبه مخاعب منتقل زا وایی م پیابه خهد د خه، فتنزدن ه زاه یستاا، سبل نشستنشامل : بدنیت ڇاال







لفعاش دادن گهي وازهش 



  هید ش می متهجه شهد خیلی ،منید شگه بخه گسا .ستا  طتبااز ڇفظ ه دیجاا ايبس صلیا يوا زتموا اش ینی دنمس شگه

 ،مند می دل ه دزد شما با ڇتیزا به نتاومسس ،منند می دعتماا شما به نستانتاده ،شهند می بجر شما يسه به انیگسد مه

  وایتان ستیده ،مند بنتخاا سهزمد تتفاقاا ه مسائل نشنید مخاعب لیناه انعنه به زا شما ودد می  تسجیڇ نندتاشفس

 گهشه مه نیست معنی ینا به دنمس شگه .یدداز میبس  مگا زهان سالمت سمت به بیشتس تستیب ینا به ه دشه می تس عمیق

.دازد شما متزمشا به شنیا مه ستا لفعا عملی دنمس شگه بلنه ،ببندید زا نوانتاد ه بنشینید اي



تبدیل به زا ن شنیدان میتهوایی زنظس شما با چه مابه  
د؟مسل فعادن مسش گه

 مسدنتهجه

واشي عبازتساشبا

 ،ویداتهضیڇ بخهسهال منید

 دویدزد خهشباه منید خالصه

 باشیدشناختی ي خغاوامساقب

هیژگی واي شناختی، عاعفی ه زفتازي خهد زا بشناسیم





طتباازازي مختلف بسقسي سبل وا

نهاپسخاشگسسبل  1.
.منده می شتبااست مه امقابل ف ین عسه انواست آمنند ڇق با میومیشه فنس اد فسزهش این دز ا



نفعالی سبل ا. 2
ومیشه  ه منند نمیضی اعتساویچ وستند مه ط مڇتاادي فسا، منندنمیاش بساد زا خهقعی هاعف اوسگص عهاد فساین ا

.نددازنوا ڇق اش آبیشتس ان یگسدمنند میفنس 



مندانهأت جسسبل . 3
وستند  شمند ان ازشیگسدوم دش ه مه وم خههز دازد بافسد زهش ین دز ا









مؤثس دي بین فست تباعاازنع امه

دنمسمقایسه 1.

دادناز وشده تودید ، زخغاا2.

دادنئه ازازي ڇل فهد ه زاه پیشنوا، تهصیه3.

دن مسقضاهت 4.

شتناگرمسی زهي سم ا5.

اس ڇهعهض مسدن مهضهع صڇبت ه پست مسدن 6.

ذون خهانی7.

دستهز دادن8.

جسهبڇث مسدن9.

سسشنش مسدن01.



اش تهجه شما سپاسگرازم


