
 برقراری ارتباط
برقرای ارتباط مستلزم وجود دو یا .برقراری ارتباط بین افراد یعنی ارسال )بیان(و دریافت)درک(پیامها    

  .چند تن است وارتباط در تنهایی صورت نمی گیرد.ارتباط ممكن است كالمی یا غیر كالمی باشد

         زبان ارتباط برقرار می كنیم.زبان مستلزم ارسال و دریافت پیامهای معنادار   ما با استفاده از

 است.

          این پیامها ممكن است كالمی به عبارت دیگر خواندن،نوشتن،صحبت كردن یا غیر كالمی به

 عبارت دیگر استفاده از اشاره،ژست یا تصاویرباشد.

         " نیز بخش مهمی از ارتباط كالمی و غیر كالمی است.زمانی كه ما از زابان بدنی "بدنیزبان

استفاده می كنیم ،در واقع از طریق آهنگ كالم ،بیان چهره ای،ژستهای بدنی و غیره به پیامهای 

 خود معنا میبخشیم.

         و زبان بدنی باید مورد  به منظور برقراری ارتباطی موثر تركیبی از زبان كالمی ،زبان غیركالمی

 استفاده قرار گیرند.
  

 چرا نیاز به برقراری ارتباط داریم؟

          از طریق برقراری ارتباط می توانیم نیازها،عقایدو احساسات خود را ابراز كنیم و

اطالعاتی دریافت و اطالعاتی ارسال كنیم به این طریق به خود به عنوان افرادی دارای 

 د می بخشیم.هویت ویژه وجو

         .قدرت ارتباط راهی را برای كنترل آنچه برایمان رخ میدهد در اختیار ما می گذارد 

         .توانایی ارتباط موثر گامی پر اهمیت در برقراری روابط و مشاركت در اجتماع است 
  

 ارتباط از چه زمانی آغاز می گردد؟

        آغاز می شود؛زمانی كه مادر به نخستین گریه كودک خود برقراری ارتباط از بدو تولد

پاسخ می دهد .در واقع ارتباط مدتها پیش از آنكه كودک نخستین واژه هایش را به زبان 

 آورد آغاز می گردد.
  

 برقراری ارتباط چه مراحلی دارد؟
  
         .بیشتر افراد تصور می كنند برقراری ارتباط روندی ساده است 

         .ما به ندرت می اندیشیم زیرا برقراری ارتباط برای بیشتر افراد بسیار ساده رخ می دهد 

          اما اگر واقعا دقت نظری به مراحل برقراری ارتباط بیفكنیم با شگفتی متوجه می شویم

 چه روند پیچیده ای دارد....
  

 درک پیامهای كالمی و غیر كالمی

http://drmovallali.mihanblog.com/post/105


 زبان بدنی

 می شنوید و می بینید ،مثال:فنجان كجاست؟ .پیام را1

.آنچه دیده اید و شنیده اید در خاطر نگه دارید ،مثال: این چه صدایی است؟ صدای سگ 2

 است؟ صدای ادم است؟

 .آنچه دیده و شنیده اید تشخیص می دهید ،مثال :بعضی از آن كلمات را فهمیدم....فنجان.3

 خواهد بداند فنجان كجاست؟.معنی را تشخیص می دهید ،مثال:او می 4

 .در مورد پاسخ تصمیم میگیرید ،مثال :باید به او بگویم فنجان روی میز است.5

 .تصمیم میگیرید چگونه پاسخ را ارسال كنید ،مثال:باید به او اشاره كنم ،بنویسم یا بگویم؟6

 گفتاری               .صداها و كلمات را انتخاب می كنید،مثال :فنجان...روی....میز...7

 اشاره           اشاره را انتخاب می كنید

 نوشتاری              حروف، كلمات یا تصاویر را انتخاب كنید

 .ترتیب سمبلها را می دانید ،مثال:چه صدا،اشاره ،حروف یا كلمه ای اول می آید؟8

 .پاسخ را میفرستید و آنرا كنترل وتصحیح می كنید، مثال:فنجان روی میزه.9
  
در ادامه می خواهیم مراحل برقراری ارتباط را از دریافت پیام تا دادن پاسخ مد نظر قرار  

 می دهیم.این مراحل در زیر نشان داده شده اند مراحل زیر را چرخه ارتباطی می نامیم.

اگر فردی در یكی از مراحل این چرخه اختاللی داشته باشد به كندی می آموزد چگونه 

و یا چرخه ارتباطی او كامال از هم گسسته می شود این اختالل ممكن ارتباط برقرار كند 

 است در درک یا بیان یا هردو باشد.
  

 زبان كالمی و غیر كالمی

می نامیم با نگاهی  "زبان"چرخه ارتباطی در حقیقت همان زبان است، در اینجا آن چه را 

كل بخشیدن به پیامی ظریف تر بررسی می كنیم.زبان كنار هم گذاشتن سمبواها برای ش

است كه توسط فردی دیگر درک می شود این سمبولها می توانند كالمی )به عبارت دیگر 

واژه های گفتاری یا نوشتاری( یا غیر كالمی) اشارات ،ژستها یا تصاویر( باشند.زبان مستلزم 

 است.هنگام برقراری ارتباط در ذهن 5-11چرخه ارتباطی و بیان مراحل  4-1درک مراحل 

 خود پیامهایی داریم كه از طریق زبان آن را به فردی دیگر ابراز می كنیم.

زبان خواندنی )زمانی كه ارتباط برقرار می كنیم از تركیبی از انواع زبانهای مختلف كالمی 

،گفتاری ،نوشتاری( و غیر كالمی)زبان تصویری ،اشاره و ژست ( استفاده می كنیم اما 

را بیش از انواع دیگر به كار می بریم. زبان گفتاری به دلیل كارایی معموال یكی از انواع زبان 

اش معمول ترین زبان است و دیگر انواع زبان نقش مكمل دارند اما همه افراد نمی توانند 

زبان گفتاری را بیاموزند بنابراین باید به خاطر داشته باشیم همه انواع زبان ها برای برقراری 

 ارتباط مناسب اند.

 استفاده از هریک از زبانهای مختلف نیاز به ابزارهای معینی داریم.... برای



          در زبان گفتاری از لب ها، زبان ،فک ،محفظه صوتی و شش ها استفاده می

 شود.

         .در زبان خواندنی /نوشتنی از بینایی و دستها استفاده می شود 

          بازو و تمام بدن استفاده می شود.در زبان اشاره/حركتی از دست و 

         .در زبان تصویری از بینایی و دستها استفاده می شود 

اما به خاطر داشته باید این ابزارها به تنهایی برای زبان كافی نیستند مهمترین ابزارهای 

 مورد نیاز درک و توانایی آموختن هستند.

كنند برای اینكه بفهمیم چرا با هم می گفتار و زبان یكی نیستند و با هم فرق می  

 خوانیم....

تولید اصوات و كنار هم گذاشتن آن اصوات در یک توالی برای ایجاد یک واژه گفتار:

 چرخه ارتباطی اطالق می گردد.  9است.گفتار به مرحله 

كنار هم گذاشتن واژه ها دریک توالی برای ساختن جمله های معنادار زبان گفتاری:

چرخه ارتباطی  11-1واسطه ای برای زبان گفتاری است.زبان گفتاری به مرحله است.گفتار 

 اطالق می گردد.

 به درستی متوجه تفاوت گفتار و زبان نشده اید این فعالیت را امتحان كنید:  اگر هنوز

 .از دوستی كه به زبان دیگری صحبت می كند بخواهید واژه ای بیان كند.1

 ز دوست خود تكرار كنید..آن واژه را چند بار بعد ا2

.توجه كنید شما می توانید آن واژه را بیان كنید اما به دلیل آنكه معنای آن را نمی دانید 3

 استفاده از آن برای شما سودمند نخواهد بود.

 آیا این برقراری ارتباط است؟

 .اكنون از دوست خود بخواهید معنای آن واژه را به شما بگوید.4

كه متوجه معنای واژه شدید می تواند از آن برای برقراری ارتباط .توجه كنید اكنون 5

 استفاده كنید.

 این همان زبان است كه از بخشهای ضروری در ارتباط است.

 بنابراین مشاهده می كنید كه....



آموزش به یک فرد برای تكرار واژه ها بدون درک معنای آن، زبان نیست و در برقرای 

رد باید واژه هایی را كه می شنودبا عقاید یا اشیایی كه معنای ارتباط هم سودی ندارد، ف

 آنهاست ارتباط دهد تا زبانی معنادار به وجود آید.

 زبان بدنی

در مورد زبان بدنی پیش از این هم مطلبی آورده شده بود به عنوان مثال آهنگ گفتار ،طرز 

ز زبان بدنی هستند.به بیان قرارگیری بدن، بیان چهره ای و نوع لباس پوشیدن خود انواعی ا

 دیگرپیامهای غیر 

گفتاری كه به هنگام برقراری ارتباط می فرستیم زبان بدنی نامیده می شود.همه ما صرف  

نظر از اینكه ازارتباط كالمی یا غیر كالمی استفاده می كنیم زبان بدنی هم به كار می 

.با چهره ای بسیار "ی خوشحالممن خیل"بریم.مثال با چهره ای غمگین به دوستتتان بگویید:

 ."من خیلی ناراحتم"خوشحال بگویید:

 چهره شما یا سخنانتان را؟-دوستتان كدام را باور كرد؟

بنابراین مشاهده می كنید هنگام سخن گفتن مردم پیام هایی را كه از زبان بدنی فرستاده 

چه حد زبان بدنی در می شود و نه از زبان گفتاری باور می كنند.این امر نشان می دهد تا 

ارتباطات و انتقال پیام ها حائز اهمیت است.زبان بدنی بخشی ضروری از چرخه ارتباطی 

است،اگر یكی از دو فردی كه پیام را ارسال یا دریافت می كنند ،فاقد مهارتهای زبان بدنی 

 مناسب باشند،چرخه ارتباطی در خطر گسستن قرار می گیرد.

 به این معناست كه این مهارتهارا داشته باشیم:مهارتهای زبان بدنی خوب 

         گوش دادن و عالقه مند بودن 

         برقراری تماس چشمی 

         رعایت نوبت در ارسال و دریافت پیام 

         استفاده از بیان چهره ای و آهنگ كالم 

         قرارگیری در موقعیت مناسب 

         ت كردنبه اندازه صحب 

 برای نشان دادن اهمیت هریک از این مهارتها در برقراری ارتباط موفقیت آمیز این تمرین را انجام دهید.   

 این فعالیت راانجام دهید:

 دوستی پیداكنید تا با او صحبت كنید.

 در طی صحبتها یكی از این ایده ها را امتحان كنید:



 توجهی به سخنانش ندارید و هیچ عالقه ای نشان ندهید. .زمانی كه دوستتان صحبت می كند وانمود كنید1

.زمانی كهدوستتان سخن می گوید از نزدیک به چشمانش خیره شوید،تكان نخورید و مستقیم به او خیره 2

 نگاه كنید.

 .در طی صحبت با دوستتان خیلی كم حرف بزنید زمانی كه نوبت سخن گفتن شما می شود هیچ نگویید.3

  

 بلند و بسیار یكنواخت با دوستتان صحبت كنید..با صدایی 4

.دوستتان را روی صندلی بنشانید خیلی نزدیک به او بایستید در حالی با او صحبت كنید كه از باالی سرش 5

 به او نگاه می كنید. 

.وقتی با دوستتان صحبت می كنید بیشتر زمان صحبت را به خود اختصاص دهید و به او فرصت سخن 6

 .گفتن ندهید

 پس از انجام هریكاز این فعالیتها به این موارد فكر كنید:

         در این موقعیت ها شما چه احساسی داشتید؟ 

         دوستتان در این موقعیت ها چه احساسی داشت؟ 

با امتحان هریک از این ایده ها مشاهده كردید زمانی كه مهارتهای زبان بدنی مورد استفاده ی شما ضعیف 

چرخه ارتباطی با چه سرعتی گسسته می شود امیدواریم متوجه باشید تقویت مهارتهای زبان بدنی  باشد

چقدر حائز اهمیت است ما با بهبود این مهارتها نقش خود را در برقرار نگهداشتن چرخه ارتباطی به خوبی 

 بازی خواهیم كرد.

 بنابراین به خاطر داشته باشیم:

         د مخاطب خود گوش كنید و از خود عالقه نشان دهید.با دقت به سخنان فر 

         .هنگامی كه فردی صحبت می كند اورانگاه كنید اما به او خیره نشوید 

         نه خیلی كم و نه خیلی زیاد صحبت كنید.-نوبت خود را در صحبت كردن رعایت كنید 

          او استفاده كنید .از بیان چهره ای و آهنگ كالم مناسب با سخنان 

         .در وضعیتی قرارگیرید كه فرد مخاطب شما احساس راحتی كند 

همه رشته سخن را در دست -در سخن گفتن با مخاطب خود تعادلی بین ارسال و دریافت پیام ایجاد كنید

 نگیرید.

 نكات مهمی كه باید در مورد برقراری ارتباط به خاطر بسپاریم:



          ارتباط با تولد كودک آغاز می شود.برقراری 

         همواره باید دو یا چند نفر در آن سهیم باشند.-ارتباط بین دو نفر امری دوطرفه است 

         .ارتباط مستلزم فرستادن پیام معنادار و درک پیام دریافتی است 

         .ما برای برقراری ارتباط از زبان استفاده می كنیم 

         یا غیر كالمی باشد.  زبان می تواند كالمی 

         .زبان بدنی بخشی ضروری در ارتباطات است 

         .واژه های گفتاری غیر قابل فهم در ارتباطات كاربردی ندارند 

          برقراری ارتباط موفق مراحل مختلف دارد اگر یكی از افراد در یكی از مراحل چرخه ارتباطی

 داشته باشد ارتباط مختل می شود.مشكلی 

          برای اینكه ارتباط صورت بگیرد باید كسی را داشته باشیم كه با او ارتباط برقرار كنیم و

 موضوعی داشته باشیم كه در موردش صحبت كنیم.

 


