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1400خرداد  7خبرنامه شماره   

  اخبار

برگزاری کارگاه مقاله نویسی در 

 خرداد ماه جهت دانشجویان

 انواع مهارت های زندگی

 

 مهارتهاي خود آگاهي  .1

 همدلي  .2

 مهارتهاي ارتباطي  .3

 بين فردي   .4

 مهارتهاي تصميم گيري   .5

 حل مساله   .6

 مهارتهاي تفكر خالق   .7

 تفكر انتقادي   .8

 مهارتهاي مقابله با استرس  .9

 مقابله با هيجانهاي منفي  -10

 

هر گونه    ارتباط عبارت است از 

 تعاملي كه شامل انتقال پيام باشد. 

 

 یا به عبارتي : 

انتقال و انتشار آگاهي ها، اندیشه ها،  

فکری و   --ایجاد پيوستگي اجتماعي ، 

 همکاری عمومي در بر مي گيرد.

 

 عناصر اصلی ارتباط

 عناصر کالمي ارتباط  ✓

 عناصر غیر کالمي ارتباط  ✓
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 عناصر غیر کالمی

 تن صدا  •

 آهنگ صدا  •

 تماس چشمي  •

 

 حاالت چهره ای * 

 ژست ها * 

 حاالت بدني * 

 

ران  تاثیر بگذاریمچگونه به دیگ  

 

را  آنان  های  خواسته  و  عالئق 

 شناسایی کینم 

معیارها و ارزشهای مخاطبان را 

 مشخص کنیم 

دادن گوش  درست    - درست 

 پرسیدن و درست متقاعد کردن

 

موافقت  نگرش مثبت و 

 داشتن

موافق بودن خود را بازگو  

 کردن 

در موارد ضروری مخالفت  

 بیان کردن 

 اشتباهات را پذیرفتن

 



 

توصيه هایي برای كارآمدتر  

 كردن ارتباط كالمي 

 هنگام صحبت كردن : 

طمئن شويد كه شنونده فرصت سوال يا  مم ✓
 اظهار نظر كردن را دارد. 

سعي کنید خود را جای شنونده قرار دهید و   ✓
 احساسات او را در نظر بگیرید. 

 خواهید بگویید، واضح بیان کنید. را ميآنچه  ✓

 فعال های مؤثر برای گوش دادنروش

 توجه کردن به فرد مقابل  ➢

 ال کردن  ؤس   ➢

 باز خورد دادن    ➢

 با عباراتی دیگر بازگوکردن  ➢

 خالصه نمودن   ➢

 مدیریت فرایند ارتباط   

به فردی که صحبت مي کند،  نگاه کنید.  

در عین حالي که سایر افراد حاضر را نیز  

های آنها توجه  ر دارید و به واکنش مد نظ

کنید، بیشترین تماس چشمي را با  مي 

 برقرار کنید.  گوید فردی که سخن مي 

ای ظریف  را به شیوه   های غیرکالمي گویندهنشانه

با تكرار کلماتي از آنچه که وی گفته    تكرار کنید.

موضوع  ا مورد  در  بیشتر  صحبت  به  را  او  ست 

واکنش  دیگر  عبارت  به  کنید.  های شما تشویق 

صحبت موضوع  با  منطبق  این    باید  و  باشد 

شیوه  به  انطباق  و  فرد  هماهنگي  به  مناسب  ای 

 منتقل شود.  مقابل
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