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 : دانيد كهآيا مي

از اوقات روزانة ما به نحوي در تماس و %  75حدود  •

   !گذرد ارتباط با ديگران مي

از زمان بيداري خود را صرف %  30به طور ميانگين  •

  !كنيممي گفتگو با يكديگر

كلماتي كه ما بر زبان جاري  ،تحقيقات نشان داده است •

صد در 24تا  8كنيم، بر حسب موقعيت، فقط بين مي

 !دهندرا تشكيل مي پيام ما

ها، احساسات و عقايد دو فرد يا ارتباط عبارت است از فرآيند انتقال و تبادل افكار، انديشهدر يك تعريف عام، 

   .بيشتر با استفاده از عالئم و نمادهاي مناسب به منظور تحت تاثير قرار دادن، كنترل و هدايت يكديگر

ترين آنها درك نقطه نظرهاي طرف مقابل و تفهيم نقطه  اما مهم. ها است ز مهارتاي ا ارتباطات مجموعه بنابراين

از آن جمله  و هاي ديگري نيز نياز داريم براي اينكه به درستي ديگران را درك كنيم، به مهارت. نظرهاي خويش است

  .  فنون خوب ديدن و دقيق گوش كردن است

هاي  ترين آنها نيز نيست؛ چرا كه پيام و حتي كاملنيست ي زبان تنها وسيلة ارتباطبايد در نظر داشت كه 

اند كه هيچ كالمي  گيرند، چنان پيچيده ها و عواطف مايه مي ها و هيجان انساني، به خصوص آنهايي كه از احساس

 روانشناسي به نام آلبرت محرابيان رابطه زير را جهت ارتباطات موثر حضوري كشف كرد كه بيانگر. گوياي آن نيست

لحن و به % 30حدود به شكل ظاهري و رفتار افراد، ،ارتباطات موثر% 60در اغلب شرايط حدود  موضوع است كه اين

به همين دليل گاه يك نگاه، لحن صدا يا يك حركت  .به محتواي كالم بستگي دارد% 10تنها حدود نوع گفتار و 

  . كند د و معناي ارتباط را مشخص ميگير ترين درونيات فرد سرچشمه مي حاوي پيامي است كه از نهفته

. زند انگيز است، ارتباطات در اكثر موارد حرف اول را مي اش در گرو تغييرات شگفت روزگاري كه هر لحظهدر 

هاي  فرصت ،براي مثال همه ما در محيط كار. كيفيت زندگي هركس بستگي به كيفيت ارتباطات او با ديگران دارد

مقام براي خويش  و پيمايند و احترام، اعتبار يكساني داريم؛ اما تنها كساني مسير پيشرفت و ترقي را به سرعت مي

درستي مطرح كنند و در شرايط مختلف و با افراد مختلف،   كنند كه قدرت بيان داشته باشند، خود را به كسب مي

  .ارتباطي مناسب و مؤثر برقرار نمايند
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  :دورهرفتاري اف اهد

 آشنايي با موانع ارتباطات موثر •

 هايي جهت برقراري ارتباط موثرو روششناخت ابزارهاي  •

  

    :رئوس مطالب دوره

 هاي ارتباطيضرورت كسب مهارت .1

 هاي آنارتباطات و مولفهمفاهيم پايه  .2

 آشنايي با موانع ذهني ارتباط موثر و نحوه برطرف كردن آنها .3

 وثر و نحوه برطرف كردن آنهاموانع رفتاري ارتباط م .4

 و ارتباطات هاي شخصيتيتيپ .5

 و نقش آنها در تخريب ارتباطات كاذب هايپرسش .6

 برخورد محكوم به شكست در ارتباطات 11 .7

 فن بيان .8

 زبان بدن .9

 هنر شنيدن .10

  

  )روزه يك(ساعت  8: مدت دوره

  

  :نكات قابل توجه

  .همراه استگروهي اي آموزشي هبا اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •

  

  

  

  

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن اين دوره با برگزاري در صورت تمايل به 

  .دييفرما مراجعه www.aravco.irوب سايت  و يا به


