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 «گفتگوهای مهارت »
 

تماس هستیم  و احساسات خود را به کسانی که با آنها درها مکالمه روش اصلی ما برای ابراز نظراتمان است تا نقطه نظرها، هدف

ررسمی برای و روابط است. توانایی برقراری ارتباط به شکلی دوستانه و غیها برسانیم، صحبت و مکالمه شیوه اصلی ایجاد دوستی

 زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی ضرورت دارد.های جنبه تمامی

نی گشایند. زمابباب صحبت را  رار کنند واغلب مردم وقتی احساس راحتی و اعتماد به نفس میکنند، میتوانند با دیگران ارتباط برق

 .مشکل ایجاد میشود که راحتی و اعتماد به نفس جای خود را به اضطراب و هراس بدهد

دن حسواس موو ر بوواز آنها در هر موقعیتی استفاده نموود و امیتوانیم ا مهارتهایی که مکالمه طبیعی را بهتر میکنند با آشنا شدن ب

 نمائیم. 

ایی بواز هدف از گفتگو و صحبت، تماس گرفتن و ارتباط برقرار کردن با اشخاص و دنیای پیرامون است. برقراری ارتباط در فض

 بسیار ارزشمند است.

تحقو  آنهوا  و نیازهایمان به طرزی مناسب با دیگوران، بورایها عی مذاکره با دیگران است. در میان گذاشتن خواستهمکالمه به نو

زبان تن  صورت گرفته، بیش از نیمی از مکالمات رو در روی ما غیرکالمی هستند که به آنهای با توجه به بررسی ضرورت دارد.

 ما را مخابره میکند.های احساسات و نگرش میگویند. زبان تن قبل از آنکه حرفی بزنیم،

ن( دلیول اغلب افرادی که در گفتگو موف  نیستند، باید بدانند که حاالت بدنشان )حرکت دستها، عدم تماس چشمی و تبسم نکرد

ر یریم و اگویگاصلی ارتباط بد آنها است. ما با نخستین عالمات و اشاراتی که مخابره میکنیم، درک میشویم و مورد قضاوت قرار م

 اشاره اولیه، دوستانه نباشد، ادامه یک صحبت خوب و خوشایند دشوار میشود. نای

 زبان تن عبارتند از: تبسم، بازوان از هم باز، خم شدن به جلو، لمس کردن، تماس چشمی و تکان دادن سر.های نشانه

 ک پیام دوستانه است.حقیقت یدر تبسم خوشایند، نشانه دوستی و تمایل شما به صحبت کردن است و 

ازوان روی بازوان گشوده، به طرف مقابل این احساس را میدهد که شما پذیرای او هستید و گوش میدهید. نشستن و ایستادن با بو

 به برقراری تماس ندارید.ای هم قرار گرفته، بدین معناست که عالقه

 ر به برقراری ارتباط با یک فرد متفکر نیست.قرار دادن دستها روی چانه و دهان نشانه تفکر است و هیچ کسی حاض

ی با شما روی هم قرار دادن دستها، فرد را عصبی، منتقد یا عیب جو معرفی میکند و کسی حاضر به صحبت با او نیست. وقتی کس

 بوهمیزند و شما کمی به جلو و به سمت جلو و به سمت او متمایل میشوید، نشوان میدهیود کوه بوه او گورایش داریود و حرف 

 او گوش میدهد.های صحبت

ید کوه دست دادن، روش دوستانه و صمیمانه در مالقات اشخاص با یکدیگر است. به هنگام آشنایی با دیگران نخستین کسی باشو

 دستشان را دراز میکند. به هنگام خداحافظی نیز بهتر است دست بدهسد.

یدهود کوه مخابره میکنند و تماس چشمی مستقیم نشان مها چشم یکی از عوامل تعیین کننده در ارتباط غیرکالمی، پیامی است که

 طرف مقابل خود گوش میدهید.های شما به صحبت
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مداوم  بهتر است تماس چشمی با یک تبسم دوستانه همراه باشد، سعی کنید گاهی نیز به جوانب مختلف نگاه کنید. تماس چشمی

 ه است.میتواند به روابط آسیب برساند و یک رفتار پرخاشگران

 میدهید. او سر تکانهای شنوید و در مقام تأ یر حرفمی سر تکان دادن به هنگام گوش دادن بدین معناست که شما حرفهای او را

 زبان تن+ لحن صدا+ کلمات= ارتباط کامل

رد کی روزمره عالیتهابایستی قبل از میهمانی نگاهی به مطالب روزنامه و مجالت انداخت و یا اخبار را گوش کرد و یا مروری بر ف

 تا در صحبت با دبگران، از آنها استفاده کنید.

ه او معرفوی که مشخصات قبل را داشته باشد بگردید و در اولین دقای  خود را بای وقتی وارد جمع میشوید، دنبال چهره دوستانه

 کنید رابطه خود را با میزبان توضیح دهید.

نظور او  وست، غذا، ورزش، آب و هوا و سایر مسائل اجتماعی نظر خود را بیان کرده در وهله بعد، راجع به یک موضوع مثل سیا

 را جویا شوید.

ید که سواالتی نکن -2ن پیشدستی کنید و خود را نیز معرفی نمائید. در سالم گفت -1برای شروع یک مکالمه پنج مرحله مهم است: 

طالعواتی کوه دریافوت ابا توجه به  -4ید تا اطالعات طرف مقابل را دریافت کنید. خوب گوش بده -3جواب ساده داشته باشد. 

 طالعات خود را در اختیار دیگران قرار دهید.ا -5بدست آورید.  کرده اید، اطالعات مورد نظرتان را

ل خووبی مورد بی اعتنایی قرار گرفتن میتواند بخشی از زندگی روزمره ما باشد. ممکن است طرف مقابل گرفتار باشود و یوا حوا

 نداشته باشد.

بوه  یان شود. موقوع صوحبت طورف مقابول،سعی کنید بیشتر از سواالت باز استفاده کنید تا جمالت بیشتری توسط طرف مقابل ب

 ی خود فکر نکنید، زیر در این حالت شما شنونده خوبی نیستید.عدجمالت ب

 خوب گوش ندادن، خوب به خاطر نسپردن و نداشتن تمرکز خود از اشکاالت برقراری ارتباط است.

بتهای نکردن و توجه نکردن به صوحه گوش سعی نکنید، جمالت طرف مقابل را تمام کنید زیرا نوعی بی ادبی است و نشان دهند

 گاهی جمالت طرف مقابل را خالصه کنید و یا در مورد نکات کلیدی جمالت وی صحبت کنید. وی میباشد.

نی کوه در مراقب باشید که بخاطر درگیر شدن در بحث نقش مخالف و منتقد بخود نگیرید زیرا تنش ایجاد میشود. بسیاری از کسا

ننود کوه هستند، به جای اینکه به اطراف و به پیرامون خود نگاه کنند، متوجه درون خود میشووند و نگراصحبت و گفتگو ضعیف 

 همیشه طرفین مکالمه بایستی هم گوینده و هم شنونده خوبی باشند. دیگران در مورد آنها چه فکر میکنند.

فکر میکنند که ها مورد عالقه طرفین است، بعضی تغییر موضوعات احتماالً ساده ترین اقدام برای حفظ مکالمه یا طرح موضوعات

ر خود را به آنکه کسی در بحث برنده شو و با این ذهنیت، دیگران را تحقیر میکنند. نبایستی نظمکالمه و گفت و گوی خوب یعنی 

 طرف مقابل تحمیل کنیم.

ر مرحلوه س بگوئید از صحبت لذت بردید. دیا عبارت جالب طرف دیگر را بازگو کنید سپ هلمبرای پایان دادن به صحبت ابتدا ج

 ی کنید.بعد بگوئید امیدوارم دوباره با هم صحبتی داشته باشیم و در پایان با زبان آوردن اسم طرف مقابل با او خداحافظ
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 اکشن و جرم دارند.های الی، فیلممکاری و سایل م -سیاست -ورزشگروه اول بیشتر تمایل به صحبت در مورد 

 و سرگرمی و باغبانی دارند. تفریح -نره -شپزیآ -سینماهای ستاره گروه دوم بیشتر تمایل به صحبت در مورد

 ختراعات و داستانهای علمی دارند.ا -کامپیوتر -عماریم -گروه سوم بیشتر تمایل به صحبت در مورد علوم ریاضی

 یوانات اهلی دارند.ح -حوادث -ذیراییپ -سافرتم -انوادهخ -بیشتر تمایل به صحبت در مورد خودگروه چهارم 

 مدل میتوان یک صحبت کننده تمام عیار شد. 4 با ترکیب هر

وش ر سکوت معانی فراوانی دارد، نه تأئید است و نه انکار. گاهی حرف نزدن یک هنر است. شوخی کردن و رفتار خوش داشوتن

بواز،  است. اگر احساس میکنید طرف مقابل قصد تحقیر شما را دارد، با طورح سوواالتها سالمی برای انتقال احساسات و نگرش

 دلیل اصلی را جویا شوید.
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