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 اسکای روم برگزار گردید.به صورت مجازی در فضای  های ارتباطی و جرات ورزیآموزش مهارت

 باشد: خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می

 

 مهارت های ارتباطی 

کند. تر میانسان موجودی اجتماعی است وهمین امر لزوم داشتن مهارت های ارتباطی را مشخص

ها شوند. وجود این مهارتت کالمی و غیر کالمی میمهارت های ارتباطی به طور کلی شامل دو نوع مهار

یری های ارتباطی قابل یادگدر روابط بین فردی، کاری، تحصیلی و مکاتباتی بسیار ضروری است. مهارت

 ها را در خود تقویت کرد.  توان با تمرین و آموزش آنبوده و می

تواند به دالیل مختلفی چون عدم اعتماد به نفس و یا مشکالت ثر با دیگران میؤعدم برقراری ارتباط م

 .دوران کودکی رخ دهد

 

 اهمیت افزایش مهارت های ارتباطی در زندگی 

های شغلی های پایدار، فرصتتقویت مهارت های ارتباطی در شکل گیری یک ازدواج موفق، دوستی

 های مختلف نقش دارد. بیشتر و پیشرفت در زمینه

 

باالتری در زمینه کاری خود دست یابید و به راحتی  هایجایگاهبه  توانیدشما با مهارت های ارتباطی می

ماد دیگران اعت در برقراری ارتباط با هامهارتاین  ترمهمتبدیل به مدیری موفق و ثروتمند شوید. از همه 

اطی ارتب هایمهارت. افزایش کندمینسبت به خودتان ایجاد  تریمثبتبه نفس شما را باال برده و دید 

یک خانواده سالم به شما یاری  دهیشکلاعضای خانواده، به ویژه در ارتباط با فرزندان، در  در میان

 .رساندمی

 

 



 انواع مهارت های ارتباطی کلی 

 قال پیامهای انت. مهارت 1

کالمی به  هایمهارت. شوندمیارتباط کالمی و ارتباط غیر کالمی  هایمهارتشامل  هااین مهارت

. شوند، مربوط استمیکه منجر به انتقال اطالعات و معانی  اصواتیکلمات و جمالت بیان شده و دیگر 

که چگونه عالوه بر صحبت کردن با استفاده  شوندمیغیر کالمی بیشتر به زبان بدن مربوط  هایمهارت

 هانآر مواقعی پیامی را به از حرکات بدنی، چهره، طرز نشستن و ایستادن بر دیگران تاثیر گذاشته و د

 انتقال دهید.

 

 مهارت های دریافت پیام. 2

خوب  هایمهارت. در این مورد، شوندمیمخاطب دریافت  هایپیام هاآنکه با استفاده از  هاییمهارت

 . با جزئیات و پاسخ دادن مدنظر است مشاهدۀگوش دادن 

 

 نکاتی برای افزایش مهارت های ارتباطی 

ارتباط چشمی مناسب برقرار کنید .به زبان بدن خود در ارتباط با دیگران اهمیت دهید و از آن در  -1

جهت مثبت و تاثیرگذاری بیشتر استفاده کنید. برای مثال دست به سینه ایستادن، نگاه کردن به اطراف 

 طرف مقابل ندارید. . هایصحبتکه تمایلی به  دهدمیوبایل، نشان و گوشی م

 سطح هاآن...( بیش از اندازه استفاده نکنید. تکرار مداوم اااایا  اوهومو اصوات تکراری مانند ) هاواژهاز -2

 .آورندمیارتباطات بیانی شما را پایین 

وبی برای تعریف کردن داشته باشید. این کار باعث همیشه در ذهن خود داستان یا ماجرای خ -3

 به نظر برسند. ترکنندهمتقاعد  هایتانگفتهکه ذهن شما فعال تر باشد و  شودمی

 کنید.سید و با هر کس متناسب با خودش ارتباط برقرار مخاطب خود را بشنا -4

ت و اس گذارتر)چه کالمی و چه غیر کالمی( به صورت مختصر و مفید تاثیر  هاپیامهمیشه انتقال  -5

. افزایش مهارت همدلی در برقراری ارتباطات نیز باعث کاهش تنش شودمیمانع از خستگی شنونده نیز 

 و اضطراب در روابط خواهد شد.

  



 

 
 

 
 

 


