
 «بسم الله الرحمن الرحیم»

 «ارتباط موثر»موضوع نشست: 

 ۰۰۱۱خرداد  ۵۲جلسه چهارم: 

 دانیم و گیرنده را نامحق!در ارتباط ما خودمان را محق می

 این رویکرد غلط است.

کنیم تا فعل او درست نبوده و ما باید به جای نا محق دانستن او تلاش 

احساسات او را درک کنیم؛ چون راز یک ارتباط موثر در منطقی بودن حرف ها 

 نیست، در درک احساسات است.

 

o  انتقال( پیامexchange meaning) 

 گیرد؟پیام چیست و چگونه شکل می

 محور گیرنده پیام است. ما باید با عواطف گیرنده همراه شویم

با هم بهتر  (۰۹٪)و خودآگاه (۰۹٪)هر چقدر ارتباط ضمیرناخودآگاه

 باشد، فرد موفق تر است.

خیزد و به درون گبرندگان پیام مفهومی است که از درون فرستنده برمی

 رسد.می



فرستیم را هرکسی بر اساس فیلتر های خودش برداشت پیامی که ما می

تیم که همه همانطور که ما کند. ما باید بتوانیم طوری پیام را بفرسمی

 خواهیم منظور پیام را بفهمند.می

                    

 انواع پیام: 

 

 

o جلوه های پیام: 

 عقاید، تفکرات، هیجانات، احساسات، دانش من

 .یابدپیام ممکن است از بیرون شکل بگیرد اما از درون معنا می

شنوم اما در درون خودم با فیلتر هایی که دارم من پیامی از بیرون می

 کنم.معنا می

 معنای پیام درون پیام نیست!

 گیرد.جانی هستند که معنای خود را از درون افراد میکلمات اجسام بی

ه خودی خود فاقد معنا است و معانی انتقال پیام قابل انتقال است اما ب

 پذیر نیستند.

گیرنده مسلط بر معنای دریافتی از پیام است بنابراین ضرورت دارد که 

من مخاطبم و فیلتر های او را بشناسم تا معنای پیامم قربانی فیلتر های 

 مخاطب نشود.

٪۷( کلامی ۰  

(از طریق چشم ٪۷۷)۰۹ ( غیر کالمی۲٪  



حسن نیست گوینده برای اثرگذاری کافی نیست و باید عملکرد او هم 

 مناسب باشد!

 

 

o ارتباط با چه چیزی سر و کار دارد؟ 

 مز+کدر

 فرستنده: رمزگذاری

 گیرنده: رمزگشایی

 

o  :نکات انتقال پیام 

 ( سطح دانش مخاطب۰

 ( نگرش۵

 ( فرهنگ۳

 تباطیمهارت های ار(۰

 ( طبقه اجتماعی۲

 همه این موارد است! فهم درستکلید برقراری ارتباط موثر 

 

 


