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ارتباط با ديگران 

مفهوم ارتباط 

               نمونه ی ١ ــ٢
علمی  جلسه ی  يک  تشکيل  برای  را  زيادی  اشخاص  که  می گيرند  تصميم  دوستانشان  و  بهنام 
دعوت کنند. به همين دليل آن ها پس از مشخص کردن موضوع جلسه و فراهم آوردن مکان مناسب، 
افراد را با ارسال نامه ی کتبی، نامه ی الکترونيکی، تماس تلفنی يا به صورت حضوری به جلسه دعوت 

کردند ... . 
سؤال: بهنام و دوستانش قصد و خواسته ی خود را چگونه عملی کردند؟ آن ها چگونه خواسته ی 
خود را به ديگران انتقال دادند؟ اگر شما جای آن ها بوديد، از چه روش های ديگری برای ارتباط با دوستان 

خود استفاده می کرديد؟ 
.......................................................................
............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ١ــ٢
ـ وقتی واژه ی «ارتباط» را می شنويد، چه مفهومی به ذهن شما خطور می کند؟  الفـ 

............................................................
.................................................................

فصل دوم

ارتباط مفهوم

درس اّول
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ـ به لحاظ کمّيت و پيچيدگی ارتباط، چه تفاوت هايی ميان ارتباطات در عصر  ب ـ
انسان های اولّيه و انسان  های عصر کنونی وجود دارد؟ 

انسان امروزیعصر انسان های اولّيهنحوه ی ارتباط

آن چه فرا گرفتيم: ارتباط، فرايند مبادله ی اّطالعات (پيام) است. اگر اين اّطالعات به نحوی 
به  ارتباط  گفت  می توان  کنند،  برداشت  آن  از  واحدی  معنای  دو  هر  گيرنده،  و  فرستنده  که  يابد  انتقال 
هدف خود رسيده است. ارتباط فرايندی پوياست  ؛ يعنی، جريان و پديده ای است که کمّيت و کيفيت 

آن در حالت تغيير می باشد. 
جمع بندی: من  آموختم که ارتباط می تواند به شکل های مختلف برقرار شود. برخی از آن ها 
از: ................................................................. عبارت اند 
............................................................................
........................................... و ارتباط فرآيندی است که ...............
............................................................................

اجزای ارتباط
گيرنده، فرستنده، پيام

               نمونه ی ٢ــ٢
ورزش  نشان می دهد که  زيادی  داشت می گفت: «تحقيقات  گوينده  کردم،  روشن  راديو را که 
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صبح گاهی بر سالمت روانی و جسمانی تأثير زيادی دارد. ورزش  روحيه ی نشاط و سرزندگی را در 
افراد باال می برد و کارکرد ارگانيسم های بدن را بهبود می بخشد. من اميدوارم شما شنونده ی گرامی نيز 

هر  روز حداقل نيم ساعت ورزش کنيد ...»
سؤال: با توجه به اين پيام راديويی به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

پيام دهنده کيست؟ 
پيام گيرنده کيست؟ 

محتوای پيام چيست؟ 
ابزار پيام چيست؟ 

به نمونه ی دوم توجه کنيد. 
...

مادر: چرا دير اومدی؟ 
پسر: کار داشتم. 

مادر: چه کاری داشتی؟ 
پسر: گفتم، کار داشتم! 

مادر: نگفتی چه کار داشتی؟!
پسر: دنبال کتابی می گشتم. 
مادر: بايد اطالع می دادی. 

پسر: خوب، حاال مگه چی شده؟
مادر: نگران شدم؛ می شد يک زنگ بزنی.

پسر: زنگ زدم؛ اشغال بود.
مادر: می تونستی پيامک بزنی.

...
سؤال: فرستندگان و گيرندگان در اين دو نمونه چه کسانی اند و ابزار ارتباط و محتوای پيام 

چيست؟ 

فّعالّيت ٢ــ٢
چه تفاوت هايی از لحاظ پيام در نمونه های آورده شده وجود دارد؟ 
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محتوا (شامل چه پيامی بود؟)ابزارگيرندهفرستنده

 نمونه ١

نمونه ٢

آن چه فرا گرفتيم: اجزای چهارگانه در يک ارتباط دو سويه عبارت اند از: 
ـ  فرستنده (منبع): کسی که ارسال کننده ی اّطالعات است.  ١ـ

٢ ــ گيرنده (مقصد): کسی که دريافت کننده ی اّطالعات است. 
٣ ــ محتوا: عالئم و اّطالعاتی که انتقال می يابد. 

٤ ــ ابزار ارتباط: ابزاری که اّطالعات از طريق آن منتقل و ارسال می شود (کالمی: رو در  رو، و 
تلفنی؛ غير کالمی: زبان تن، ايما و اشاره، يا به طور مختلط و نوشتاری: کتبی، الکترونيکی و ...).  

        فرستنده (پيام)                                                                                                          گيرنده (پيام)
محتوا / ابزار ارتباط

جمع بندی: من آموختم که ارتباط دارای  قسمت های مختلف، شامل ..................
............................................................................
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ارتباط کالمی و غير کالمی 

                نمونه ی ٣ــ٢ 
مثل هميشه زنگ که خورد، پروين و دوستش به طرف خانه شان رفتند. توی راه، دوست پروين 

رو به او کرد و گفت: 
ــ امروز از صبح، خيلی سر حال بودی! اتفاقی افتاده؟ 

ــ بله، آخه من امروز می خوام برم تئاتر. 
ــ راستی؟ 

ــ بله، پدرم قول داده که امروز، ما را ببرد تئاتر
ــ خوش به حالت! من تا حاال تئاتر نديدم. 

ــ کاش می شد تو هم بيايی.
ــ آره، خيلی دلم می خواد بيام. 

ــ ...
در که باز شد، پروين بدو بدو از حياط گذشت و با صدای بلند گفت: «آخ جون، امروز می ريم 
تئاتر». وارد ساختمان که شد، برادرش را ديد و قبل از اين که حرکتی بکند، متوجه شد که برادرش 
انگشتش را روی لبانش گذاشته و با سر به طرف اتاق اشاره می کند. با صدای آهسته از او پرسيد: 
«چيزی شده؟» او سرش را تکان داد و رفت به اتاق خودشان. پروين فهميد که اتفاقی افتاده، اتفاقی که 

نمی توانست چندان خوب باشد، سرش را پايين انداخت و به دنبال بردارش به اتاق رفت... .
سؤال ١: مشخص کنيد در دو صحنه ی باال چه مواردی از ارتباط، تنها جنبه ی کالمی دارد 
(زير آن خط بکشيد) و بگوييد چرا؟ ..................................................
............................................................................
............................................................................

سؤال ٢: آيا تنها با موارد کالمی که در متن آمده است، پيام از طرف پيام دهنده به پيام گيرنده 

درس دوم
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منتقل شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا؟ نام اين نوع انتقال پيام چيست؟ ...................

............................................................................
 ............................................................................

سؤال ٣: به نظر شما اهميت کاربرد اين نوع انتقال پيام در زندگی شما چيست؟ 
.......................................................................
............................................................................

فّعالّيت ٣ــ٢
در اين فّعالّيت شما بايد به توضيحات يکی از دوستان خود در زمينه ی کشيدن 

يک طرح توجه کنيد و براساس راهنمايی او طرح زير را رسم نماييد. 
طرح 
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حاال طرح های خود را با هم مقايسه کنيد. 
با کمک دبير خود، درباره ی علت تفاوت طرح های کشيده شده، بحث کنيد. 

از انجام اين فّعالّيت آموختيم که .....................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................

فّعالّيت ٤ــ٢
يکی از هم کالسی های شما چهار نمايش بی کالم کوتاه بازی کند و شما پس از 
اجرای نمايش، پيام آن را يادداشت کنيد. پاسخ های خود را در کالس با يکديگر مقايسه 

و مشخص کنيد که کدام يک از پيام ها به کالس منتقل نشده است. 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

آن چه فرا گرفتيم: ارتباط به دو صورت انجام می گيرد:
کلمات، واژه ها و جمالتی است که  انجام می شود و شامل  ارتباط كالمی: که از طريق زبان 
فرد با استفاده از دستور زبان بيان می کند. چينش واژه ها و نوع کلمات با توجه به زمان و مکان خاص، 

ارتباط را معنادار می کند. 
ارتباط غيركالمی: به تماس چشمی، حاالت بدنی و زبان تن، حرکات چهره و به طور کّلی، هر 
پيام و معنايی گفته می شود که فرد از طريق بدن يا آهنگ صدا ابراز می کند و ممکن است با کالم همراه 

باشد و يا نباشد. هم چنين بايد توجه داشت حالت کالم نيز می تواند با خود پيامی را منتقل سازد. 
جمع بندی: از انجام اين فّعالّيت آموختيم که .....................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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مهارت گوش دادن

               نمونه ی ٤ــ٢ 
در يک آزمايش از دو نفر خواسته شد تا يک برنامه ی علمی را از تلويزيون ببينند. سپس از آن ها 
خواسته شد تا تمام پيام فيلم را يادداشت کنند. نوشته های اين دو نشان داد که نفر الف اين کار را به 

خوبی انجام داده اما نفر ب نتوانسته پيام خود را به خوبی دريافت کند. 
سؤال: تفاوت اين دو فرد در انتقال پيام چيست؟ 

.......................................................................

............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ٥  ــ٢
ابتدا به متنی که معّلم برای شما می خواند، توّجه کنيد سپس سعی کنيد متن خوانده 

شده را بنويسيد. 
............................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................

.................................................................
................................................................

متن خود را با ديگران مقايسه کنيد. آيا نوشته ی شما با نوشته ی ديگران متفاوت 

درس سوم

مهارت های ارتباطی مؤثر
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است يا خير؟ به نظر شما اين تفاوت از کجا ناشی شده است؟ 
............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

1ـــــ توّجه كردن

                نمونه ی ٥  ــ٢ 
موقعّيت اول

کار خيلی بدی کرده بود و در مقابل پدر نمی دانست چه توضيحی بدهد. 
پدر: چرا؟ مگه نگفته بودم که بايد مراقب باشی؟ 

پسر در حالی که از پنجره به بيرون نگاه می کرد، زير لب گفت: من مراقب بودم. 
پدر: نه نبودی.

پسر: هم چنان به بيرون خيره شده بود و زير لب چيزی گفت. 
پدر: وقتی با تو صحبت می کنم، به من نگاه کن. من که توی حياط نيستم. 

ــ پسر رو به پدر کرد و گفت: بله! 
ـ  پدر: ... ـ

موقعّيت دوم 
...

نشسته بود و حرفی نمی زد. به او گفتم: 
ــ نمی خواهی چيزی بگی؟ 

به من نگاه کرد. چشمانش برقی زد و زير لب زمزمه ای کرد. 
می دانستم بايد بيش تر صبر کنم. نگاهش معنادار بود. 

سری تکان داد و آهی کشيد. 
ــ هر چه شده، به من بگو؛ شايد بتونم کمکی بکنم.

لبانش باز شد؛ چند بار تکان خورد؛ بی آن که کالمی به گوش برسد. 
ــ خوبه، بگو، بلندتر، می خواهم صداتو بشنوم.
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جواب داد که: 
مشکل بزرگی پيش آمده ... .

سؤال: به نظر شما در کدام موقعّيت پيام گيرنده و پيام دهنده، ارتباط مؤّثرتری با يکديگر دارند؟ 
چرا؟ 

.......................................................................

............................................................................

............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ٦  ــ٢
در گروه های دو نفری فّعالّيت های زير را انجام دهيد. 

الف ــ در حالی که با هم گروهِی خود، ارتباط چشمی برقرار می کنيد، با يکديگر 
با صدای آرام صحبت کنيد (سه دقيقه). 

ب ــ در اين مرحله، بدون تماس چشمی به صحبت ادامه دهيد (سه دقيقه). 
يادداشت  را  مخاطب  با  چشمی  تماس  اثر  درباره ی  را  خود  احساس  کدام  هر 

کنيد. 
............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

2ـــــ همراهی كردن 
3ـــــ سؤال كردن 

                نمونه ی ٦  ــ٢ 
... «رفته بودم پيش مشاور، کّلی از ناراحتی هامو براش گفتم اما او خيلی کم حرف می زد؛ فقط 

گاهی سری تکون می داد و گاهی هم می گفت: «بله» يا می گفت: «هوم».
ــ از او ناراحت شدی؟ 



٢٥

ــ حاال که فکر می کنم، می بينم، با او راحت تر بودم و بيش تر از مشکالتم صحبت کردم. شايد 
رفتار او باعث شد که با خيال راحت هر چی دلم می خواست، گفتم.

ــ مگه بقيه خوب گوش نمی کنن؟ 
ــ بقيه بيش تر می پرن تو حرفام و هی ازم سؤال می کنن، يا بعضی ها هم اصًال حرف نمی زنن و 

مثل يه مجّسمه به آدم نگاه می کنن ، ديگه نمی شه حرف زد ... 
ــ مشاور تو اصًال سؤال نمی کرد؟ 

سؤاالش  نسبت به  بدی  احساس  فرق می کرد.  سؤاالش هم  تازه  زياد.  اما نه  سؤال می کرد  ــ 
نداشتم». 

...
سؤال: به نظر شما رفتار مشاور چه تأثيری در روند ارتباط او با مخاطبش داشته است؟ چه 

عامل هايی باعث شده تا مراجع به صحبت های خود ادامه دهد؟ 
............................................................................
............................................................................
............................................................................

.......................................

فّعالّيت ٧  ــ٢
ـ از هم کالسی خود بخواهيد درباره ی مطلبی با شما صحبت کند (سه  دقيقه)  الفـ 
کوتاه  بسيار  واژه هايی  با  مناسب  موقعيت  در  را  او  خود  دوست  صحبت کردن  هنگام 
نيز  گوينده  جمله ی  آخر  کلمه ی  دو  يا  يک  از  حتی  می تواند  تشويق  اين  کنيد.  تشويق 

انتخاب شود و يا شامل اشارات سر و گفتن صداهايی مثل هوم، آه و ... شود. 
به نظر شما اين عمل چه تأثيری بر ادامه ی گفت وگوی دو نفر دارد؟ 

............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

شنونده  نقش  در  ديگر  نفر  و  گوينده  نقش  در  نفر  يک  قبل،  دفعات  مانند  ــ  ب 
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قرار بگيرد. در اين فّعالّيت شنونده بايد با طرح سؤال هايی که نياز به پاسخ کوتاه دارد، 
گفت وگو را ادامه دهد (سه دقيقه). 

به ن ظر شما سؤال های مناسب و کوتاه، چه تأثيری بر روند مکالمه می گذارد؟ 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

آن چه فراگرفتيم: 
الف ــ تماس چشمی اثربخش، بيانگر ميل و عالقه به گوش کردن است. اين کار شامل تمرکز 
آرام چشم شنونده بر گوينده و تغييرگاه به گاه مسير چشم از صورت او به بخش های ديگر بدن می شود. 
تماس چشمی، گوينده را قادر می سازد که ميزان پذيرش خود و پيامش را از جانب شما ارزيابی کند. 
اين کار کمک می کند که او مشخص سازد وقتی در کنار شما قرار می گيرد، تا چه حد امنيت دارد. 

هم چنين شما می توانيد معنای عميق تر کالم گوينده را بشنويد. 
ب ــ پاسخ های ساده ای که گوينده را تشويق می کنند هر طور مايل است داستان خود را بيان 
کند و در عين حال شنونده را نيز فعال نگه می دارند، «تشويق کوتاه» ناميده می شوند. تشويق های کوتاه 
به فرد نشان می دهند که شما با او همراهی می کنيد. بيان کلمات محدود به طرف مقابل کمک می کند که 

بداند شما، بدون قطع جريان صحبت يا اختالل در وضعيت خلقی اش، به او گوش می دهيد. 
تعامل کالمی است. ما اغلب بر سؤال ها تکيه می کنيم  ناپذير از  ـ سؤال کردن بخش جدايی  ج ـ
و آن ها را به نحوی نامناسب به کار می بريم. در بيش تر مواقع سؤال ها براساس نيازهای شنونده مطرح 
می شوند تا گوينده. از بين سؤاالت باز (سؤاالتی که جواب آن  بلند است) و بسته (سؤاالتی که جواب 
آن کوتاه است)، نوع دوم مناسب تر است؛ چرا که به مخاطب فرصت می دهد تا افکار خود را بررسی 

کند و آزادانه تر پاسخ گويد. 
از انجام اين فعاليت آموختيم که مهارت های گوش دادن عبارت است از: 

.......................................................................

............................................................................
............................................................................



٢٧

عوامل ايجاد کننده ی ارتباط کار آمد
 

صداقت

               نمونه ی ٧ــ٢ 
سه آينه در اختيار شما قرار داده شده: يکی آينه ی مقّعر (اجسام را بزرگ تر نشان می دهد) دومی 
آينه ی محّدب (اجسام را کوچک تر نشان می دهد) و سومی آينه ی تخت (اجسام را به همان حالتی که 

هستند، نشان می دهد). 
سؤال: کدام يک از آينه ها شما را آن چنان که هستيد، نشان می دهد؟ دوست داريد تصوير شما 

در کدام آينه نشان داده شود؟ چرا؟ 
............................................................................
............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ٨  ــ٢
با توّجه به مثال آينه، برای ايجاد يک رابطه ی مؤّثر و کارآمد، چه خصوصياتی در 

افراد بايد ايجاد و تقويت شود؟ 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

درس چهارم



٢٨

پذيرش غير مشروط

               نمونه ی ٨    ــ٢ 
رضا دانش آموزی است که از لحاظ درسی در وضعيت متوسطی قرار دارد. دوست او بابک، 
نيز شاگرد اّول کالس است اّما تعدادی از دانش آموزان کالس نمرات بسيار ضعيفی در امتحانات گذشته 
گرفته اند. يکی از اين دانش آموزان مرتضی است که نمره اش به حد قبولی نرسيده است. يک روز ناظم 
مدرسه به کالس آن ها آمد و از معّلم خواست تا تعدادی از دانش آموزان را برای شرکت در چند مراسم 
و برنامه ی بازديد در گروه های مختلف معّرفی کند. معّلم بعد از نظرخواهی از دانش آموزان کالس، اسم 

رضا، بابک، مرتضی و تعداد ديگری از دانش آموزان را به ناظم داد ... . 
سؤال: به نظر شما رفتار معّلم با اين سه دانش آموز (متوسط، زرنگ و ضعيف) درست بوده 

است؟ چرا؟ 
.......................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ٩  ــ٢
و  شرط  بدون  پذيرش  نمونه های  مهم ترين  خود  خانوادگی  و  فردی  زندگی  در 

پذيرش مشروط را که تجربه کرده ايد يا شاهد آن بوده ايد، بنويسيد. 

پيامد های آن چه بوده است؟نوع تجربه ی غير مشروطنوع تجربه ی مشروط



٢٩

همدلی

                نمونه ی ٩    ــ٢ 
او  از  که  کارهايی  اوقات  گاهی  شده  موجب  امر  همين  و  است  گذشته  در  تازگی  به  مهناز  پدر 
خواسته می شود، از ياد ببرد و يا در انجام کارهايش دّقت کافی نداشته باشد. مهشيد همکار او، در اين 
روزها، سعی می کند به مهناز در انجام کارهايش کمک کند. با وجود اين که کار خودش سخت است 
اّما به مهناز روحّيه می دهد. از طرف ديگر، محبوبه همکار ديگر آن ها، فردی سخت گير است که پيوسته 
به مهناز ايراد می گيرد. او در مقابل اعتراض ديگران می گويد که اين مسائل عادی است و به او ربطی 

ندارد که برای مهناز چه اّتفاقی روی داده است. 
سؤال: چه تفاوتی بين رفتار مهشيد و محبوبه وجود دارد؟ توضيح دهيد. 

.......................................................................

............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ١٠  ــ٢
سه نوع رفتار همدالنه را که شما در خانواده به کار برده ايد، نام ببريد. 

١ــ .............................................. 
٢ــ ..............................................
ـ  .............................................. ٣ـ

عمل شما چه احساسی را در خانواده ايجاد کرده است؟ توضيح دهيد. 
............................................................
.................................................................
.................................................................

آن چه فراگرفتيم: برخی از عوامل ايجاد کننده ی ارتباط مؤّثر و کارآمد عبارت اند از: 
صداقت به معنای روراست و صريح بودن در ابراز احساسات، نيازها و عقايد خويش است. 
صداقت داشتن، يعنی اين که فرد بدون هيچ کم و کاستی، همان گونه که هست، باشد. چنين فردی، ظاهر 

و باطن او يکی است. فرد صادق در ارتباط با ديگران می تواند به طور طبيعی، خودش باشد. 



٣٠

پذيرش غير مشروط شامل پذيرش، احترام، حمايت و توجه مثبت به ديگری، است؛ به گونه ای 
که فرد از طرف مقابل هيچ گونه انتظار و خواسته ای نداشته باشد و تنها او را به دليل اين که يک انسان 

است، بپذيرد. 
از  منظور  و  است  همدلی  سازد،  مؤثرتر  را  فردی  ميان  ارتباط های  می تواند  که  ديگری  عامل 
آن، توانايی قراردادن خود به جای ديگری و نگاه کردن به موضوع از منظر اوست؛ به گونه ای که او به 

راحتی بتواند احساسات خود را همان گونه که هست، بيان کند. 
جمع بندی: در يک ارتباط مؤّثر فرد بايد صداقت داشته باشد؛ يعنی اين که ...............
............................................................................

در همين حال بايد فرد مقابل را بدون شرط بپذيرد؛ يعنی: ............................
............................................................................

و در نهايت بايد با او همدلی کند؛ يعنی اين که، ....................................

............................................................................
............................................................................

روش های برقراری ارتباط مؤّثر 
١ ــ روش خلع سالح 

               نمونه ی ١٠    ــ٢ 
نفر اّول: من فقط غذای خانگی مصرف می کنم. 

نفر دوم: اما من عالقه ای به آن ندارم. غذای رستوران خيلی بهتر است. 
نفر اّول: من به غذای بيرون اطمينانی ندارم.

نفر دوم: غذای بيرون هيچ اشکالی ندارد. 
نفر سوم: با اين که بعضی از غذاهای رستوران ها لذيذند و در رستوران های معتبر بهداشت هم 

رعايت می شود اما تجربه نشان داده است که به غذای خانگی بيش تر می توان اعتماد داشت. 
سؤال: به نظر شما کدام يک از اين افراد می تواند بحث را به پيش برد؟ چرا؟ 

.......................................................................

............................................................................



٣١

............................................................................

فّعالّيت ١١  ــ٢
کدام يک از گزينه ها به ارتباط مؤّثر می انجامد و کدام نمی انجامد؟ چرا؟ توضيح 

دهيد. 

ادامه ارتباطقطع ارتباطنوع عبارتشخص
از اين گونه سؤال کردن تو خسته شده ام.الف
می پذيرم که گاهی دير می آيم. ب
نظرات تو هميشه غلط از آب در می آيد. پ
هميشه اين کار را نمی کنم ...ت
چرا به داداشم کاری نداری؟ج
هميشه دروغ می گی؟چ

٢ــ برخورد همد النه

               نمونه ی ١١ــ٢ 
شخص الف: حس می کنم دوستی ما دوامی نداشته باشد اختالف سليقه ی ما زياد است. 

شخص ب: می فهمم اختالف های ما زياده ولی می خوای با هم صحبت کنيم.
شخص الف: من از برخورد تو عصبانی ام.

شخص ب: مگه من چه کار کردم که تو عصبانی ای؟ 
شخص الف: يادته من رو جلوی بچه  ها مسخره کردی.

شخص ب: آهان آن روز رو می گی که بچه ها خنديدند ولی واقعًا نمی خواستم تو رو ناراحت 
کنم.

شخص الف: اما من ناراحت شدم. 
شخص ب: می خوای جلوی بچه ها ازت معذرت بخوام.



٣٢

شخص الف: نه نمی خوام.
...

سؤال: به نظر شما رفتار شخص ب چه تأثيری بر روابط بين او و دوستش خواهد گذاشت؟ او 
از چه روشی برای حفظ و تداوم ارتباطش استفاده کرده است؟

.......................................................................

............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ١٢  ــ٢
با توجه به موارد مطرح شده، مکالمه ی زير را به نحوی تکميل کنيد که ارتباط 

مؤّثر در آن ديده شود. 

جمله ی شماشخص الف
در حالی که صدايش از ناراحتی به لرزه درآمده: 
نزديک امتحان است و من جزوه ام را گم کرده ام؛ 

همه جا را گشته ام. ديگر نمی دانم چه کنم؟

احساس می کنم کسی در خانواده مرا درک نمی کند؟ 
همه از من ايراد می گيرند.....

ـ بررسی کردن  ٣ ـ

               نمونه ی ١٢ــ٢ 
ژاله با برادر خود پيمان، در حال گفت وگويی به اين شرح اند: 

ــ پيمان با حالتی برافروخته جزوه ی ژاله را به روی ميز می اندازد.
ــ ژاله: به نظر عصبی می رسی؟ می خوای برام توضيح بدی چی شده؟ 

ــ پيمان: هيچی نشده. 
ــ ژاله: چيزی شده که تو اين طوری جزوه رو پرت کردی؟ 



٣٣

ــ پيمان: ناراحتم.
ــ ژاله: از شخص خاّصی ناراحتی؟ 

ـ  پيمان: هم اتاقی ام منو کالفه کرده؛ هميشه اتاق رو کثيف می کنه.  ـ
ــ ژاله: می تونی اصل قضيه را بگی؟ ديگه چکار کرده که تو رو اين قدر ناراحت کرده؟ 

برنمی گردونه؛ من هم خودم  پيمان: هم اتاقی ام چند هفته است که قرض خودش رو به من  ــ 
کلی بدهی دارم. 

ــ ...
سؤال: ژاله چگونه به تداوم مکالمه کمک کرده است؟ توضيح دهيد. 

.......................................................................
............................................................................
............................................................................

فّعالّيت ١٣  ــ٢
متن زير را با همکاری دوست خود، در قالب دو نفر که با هم گفت وگو می کنند، 

کامل کنيد. 
الف: امروز حالم خوب نيست، کمی دلشوره دارم. 

ب: 
الف: 

ب: 
الف: 

ب: 
الف: 

ب: 
الف: 
ب: 



٣٤

آن چه فراگرفتيم: در اين درس آموختيم که روش های برقراری ارتباط مؤثر عبارت اند از: 
و  حفظ  برای  مخاطب،  با  فکری  تضادهای  وجود  با  روش  اين  در  سالح:  خلع  روش  ـ   ١ـ
تداوم ارتباط، فرد می کوشد عالوه بر احترامی که به مخاطبش می گذارد، به نکات مشترک در مکالمه ی 

خودشان نيز اشاره کند و گفت وگو را با تأکيد بر نکات مثبت و مشترک شروع کند يا به پيش برد. 
و  بگذارد  ديگران  جای  به  را  خود  می کند  سعی  فرد  روش،  اين  در  همدالنه:  برخورد  ٢ــ 

موضوع يا مسئله را از ديدگاه آن ها نگاه کند تا آن را بهتر درک کند. 
ـ بررسی کردن: با توجه به نکات مطرح شده در طول مکالمه، بايد بتوانيم با سؤاالت مناسب  ٣ ـ
و به موقع با انجام يک گفت وگوی ساده به عميق تر شدن ارتباطمان با مخاطب و به داليل اصلی رفتار 

وی پی ببريم. 
کامًال  که  فردی  مقابل  در  که  است  اين  مؤّثر  ارتباط  برقراری  روش های  از  يکی  جمع بندی: 
که .......................... معنی  بدين  کنيم؛  استفاده  سالح  خلع  روش  از  ماست،  مخالف 
 ............................................................................
دومين روشی که معّرفی شد، روش همدالنه است. در اين روش.............................
............................................................................
............................... سومين روش، بررسی کردن نام دارد در اين روش فرد با ...
............................................................................

. ..........................................................................


