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لغات کلیدی                          

 

  

  

 

 

اهداف فصل                                                                    

            

 رود بتوانيد:پس از مطالعه اين فصل انتظار مي       

  . تعريف ارتباط  را بيان نماييد 

  . نتايج حاصل از ارتباط موثر و ا رتباط ناموثر را نام ببريد 

  گوش دادن فعال را برشماريد .اهداف 

  . اصول کارآمد سازی ارتباط را توضيح دهيد 

  . با موانع ارتباط موثر آشنا گرديد 
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عناوين فصل                                                        

  مقدمه 

  برقراری ارتباط برای ارتقاء سالمت 

  ،طبقه بندی گروه های هدف برای ارائه خدمات حوزه سالمت رواني

 اجتماعي و اعتياد 

 تعريف ارتباط 

  عناصر اصلي ارتباط 

 گوش دادن فعال 

  توصيه هايي برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمي 

  موانع برقراری ارتباط موثر 
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  مقدمه 

به مفهوم به کارگيری راهکارهايي به منظور آگاه سازی سالمت برنامه های ارتباط در برقراری 

است. در دهه های اخير فضای پيچيده سالمت جامعه برای ارتقاء  و تاثير بر تصميمات فرد و

در حوزه مسائل و معضالت  ،تبادل اطالعات دچار تغييرات چشم گيری شده است. عالوه بر اين

. در اين شرايط در  شکل هايي کامالً متفاوت به خود گرفته اند و اعتياد، اجتماعي ،روانيسالمت 

الش خود را بر اين نکته متمرکز نماييم که آنها بتوانند به صورت برقراری ارتباط بايد تمامي ت

. اين موضوع موجب مي شود تا افراد با  داوطلبانه و با احساس ايجاد ارزشي افزوده در خود اقدام به ارتقاء سالمت نمايند

. به تعبير ديگر برقراری  نندکسب آگاهي های الزم تمايل پيدا کنند تا از خدمات برنامه بهره مند شده و در آن مشارکت ک

 . استسالمت ارتباط به مفهوم بازاريابي اجتماعي و فردی در مداخالت 

 سالمتبرقراری ارتباط برای ارتقاء 

  .است" شناختي سازی توانمند"  زيمرمن تعبير به يا و اجتماعي و فردی توانمندسازی مستلزم سالمت ارتقای

 تأثير خود زندگي محيط بر آنها اساس بر توانندي م افراد که است رفتارهايي و ورهابا از ای مجموعه شناختي وانمندسازیت

 بگذارند

 جمعي تعامل و اجتماعي توانمندسازی  .شود نمي شمرده کافي سالمت وضعيت بهبود برای فردی توانمندسازی بنابراين 

 گيرد، مي شکل افراد تفاهم براساس که ياجتماع توانمندی  .است برخوردار اساسي اهميت از هدف اين به رسيدن برای

 : برقرای روابط موثر، مثل هايي مهارت  .است افراد متقابل ارتباط کيفيت بهبود و افزايش برای تهايي مهار ايجاد مستلزم

 جمعي های اقدام در شرکت کلي طور به  .شود مي افراد اجتماعي تعامل بهبود موجب همگي که ابرازی خود و مذاکره مهارت

  . گردد مي شناختي روان و اجتماعي توانمندی تقويت موجب

 و اعتیاد اجتماعي حوزه سالمت رواني،طبقه بندی گروه های هدف برای ارائه خدمات 

ای ديگر در موضوعي برای تمامي افراد جامعه با هر ويژگي است بايد به نکته اجتماعيو سالمت رواني حال که دريافتيم 

. در اغلب  بندی افراد با نيازهای مشابه برای دريافت خدمات معين است. اين موضوع طبقه وجه نماييمزمينه ارائه خدمات ت

. با اين وجود همواره افرادی خاص از جامعه که تحت  پذيردموارد درك نياز به خدمات از طريق مشاوره با افراد صورت مي

. رويکردهای  ه و به خدمات تقريباً يکساني نياز دارندبودسالمت شرايط ويژه ای زندگي مي کنند در معرض مخاطرات 

اما آنچه که در  ؛مي توان پيدا کرد و اعتياد اجتماعي ،سالمت روانيحوزه برنامه های مختلفي برای طبقه بندی گروه های هدف 

روه های هدف طبقه بندی گ ،. مبنای نخست اين کتاب مورد تاکيد قرار مي گيرد انتخاب گروه های هدف بر دو مبناست
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مورد  5. اين رويکرد در محتوای اصلي فصل  است اجتماعي مصرف مواد و مشکالتروانپزشکي، براساس اختالالت شايع 

و شامل طبقه بندی افراد در گروه هايي نظير مبتاليان به افسردگي و اضطراب، اختالالت دو قطبي،  اشاره قرار گرفته است

. در  انتخاب گروه های هدف براساس گروه های سني است ،. مبنای دوم است ت اجتماعيو مشکال مصرف مواداختالالت انواع 

 گروه های سني واجد قرار گرفتن در دسته های افراد در معرض مخاطرات و بيماريهای خاص تلقي  ،اين رويکرد

مواره مورد نظر ارائه دهندگان . اين رويکرد برای ارائه بسته ای از خدمات ادغام يافته مختلف به يك حيطه سني ه مي شوند

 .  خدمات است

بدان لحاظ ارزشمند است که به ارائه دهندگان  و اعتياد اجتماعي ،سالمت روانيحوزه طبقه بندی گروه های هدف برای برنامه 

 ايط خدمات سالمت اين امکان را مي دهد که با حجم کمتری از فعاليت و پي گيری ها و با رويکردی نظام دار واجدين شر

 .  را شناسايي نموده و آنها را تحت پوشش خدمات قرار دهندو اعتياد  اجتماعي ،سالمت روانيهای حوزه برنامه 

طراحي شده است که با استفاده از آنها مي توان اين اقدام را به صورتي  يعمل های مشخصالبدين منظور جداول ودستور

 سازمان دهي شده و کارآمد انجام داد.

 هارت های الزم برای برقراری ارتباط مروری بر م

مهمترين پيش بيني کننده های  از  ارتباط از مولفه های اصلي زندگي اجتماعي است . مهارت برقراری ارتباط موثر يکي 

 . سالمت روابط بين فردی است 

 تعريف ارتباط 

 ارتباط عبارت است از فرايند ارسال و دريافت پيام

 

 ارتباط موثر :

 ه ی انتقال اطالعات بين افراد مي باشد .تنها وسيل 

  . تنها راه نشان دادن احساسات به ديگران است 

  بهترين راه تصحيح سوء تفاهم ها است. 

  پيش شرط هر نوع آموزش موثر و در نتيجه 

  الزمه ی رشد يك اجتماع است 
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 يك ارتباط ناموثر : 

  . باعث ايجاد سوء تفاهم مي شود 

 اس تنهايي و تعارض در افراد خانواده و جامعه مي گردد منجر به نارضايتي، احس. 

  در طول زمان مي تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگي و در نتيجه آسيب های روان و اجتماعي

 ايجاد نمايد .

  . توانايي فرد برای مقابله با مشکالت زندگي را کاهش بدهد 

 ر کالمي ( عناصر اصلي ارتباط ) کالمي و غی

ارتباط وجوه مختلفي دارد . به طور ضمني اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلي است . اين دو عنصر عبارتند از 

 عناصر کالمي و عناصر غيرکالمي ارتباط . 

 ي گردد . مربوط م فرايند بيان کالميو  محتوای کالميارتباط شامل آن وجهي از ارتباط است که اختصاصاً به  عناصر کالمي

منظور از محتوای کالم، آن چيزی است که بر زبان مي آوريم . برای مثال جذاب بودن محتوای کالم، تهديد آميز نبودن آن، شور 

برانگيز بودن موضوع صحبت، غم افزا نبودن  نظاير آن، باعث تسهيل ارتباط مي گردد . توجه به ابعاد فرهنگي و حتي خرده 

 يکي از مهمترين عوامل در افزايش کارآمدی ارتباط مي باشد .فرهنگي در محتوای کالم 

شامل چگونگي شروع صحبت، نحوه جمله بندی، زمان بندی ارتباط کالمي، مالحظات موقعيتي و  فرايند برقراری ارتباط کالمي

 بالخره چگونگي جمع بندی و ختم ارتباط مي باشد . 

هستند که اختصاصاً به جنبه هايي غير از محتوای کالمي و فرايند بيان  شامل آن وجهي از ارتباط عناصر غيرکالمي ارتباط

کالمي مربوط مي گردند . در اين مقوله مي توان به تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمي، حاالت چهره ای و حرکات بدني، يعني 

 آنچه که عناصر غيرکالمي ارتباط مي ناميم نيز استفاده مي کنند . 

 گوش دادن فعال 

دن و گوش دادن دو مقوله متفاوت هستند . شنيدن عمل ادراك اصوات مي باشد . اين عمل شني

 غيرارادی بوده و فقط به دريافت محرك شنيداری اطالق مي گردد . 

گوش دادن فعاليتي انتخابي است که شامل دريافت و تفسير محرك های شنيداری مي باشد . اين 
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 ني را نيز در بر دارد .عمل رمزگرداني اصوات به معا

گوش دادن به دو طبقه اصلي تقسيم مي شود : گوش دادن فعال و گوش دادن غير فعال . گوش دادن غيرفعال از نظر کيفيت، 

کمي باالتر از شنيدن است و زماني رخ مي دهد که گيرنده پيام، انگيزه زيادی برای گوش دادن دقيق ندارد . گوش دادن به 

، گوش دادن ا ز روی ادب، نمونه هايي از گوش دادن غيرفعال هستند . از آنجا که در گوش دادن غيرفعال موسيقي، تلويزيون

تنها بخشي از ذهن ما درگير توجه کردن مي باشد، لذا هنگام گوش دادن به ديگران، احتمال پرت شدن حواس ) يعني تفکر در 

ترين راه برای حل اين مشکل، گوش دادن فعال يعني گوش دادن مورد چيزهای ديگری غير از موضوع اصلي ( وجود دارد . به

 هدفهمند مي باشد . بنابراين گوش دادن فعال را مي توان گوش دادن هدفمند معرفي کرد . اهداف گوش دادن فعال عبارتند از : 

 کسب اطالعات  

 گرفتن راهنمايي  

 درك راهنمايي  

 درك ديگران  

 حل مشکالت  

  فهميدن احساسات ديگران 

 حمايت عاطفي ديگران  

روش های موثر برای گوش دادن فعال شامل : توجه به فرد مقابل ، پرسيدن سوال، بازخورد دادن، بازگو کردن و خالصه سازی  

 مي باشد . 

برای گوش دادن فعال شنونده بايد پيام های مختلف را شنيده، معاني را درك کرده و سپس با ارائه بازخود مطمئن گردد که 

 داشت وی صحيح بوده است . بر

 توصیه هايي برای کارآمد تر کردن ارتباط کالمي 

 هنگام صحبت کردن :

  . مطمئن شويد که شنونده فرصت سوال کردن يا اظهار نظر کردن را دارد 

  . سعي کنيد خود را جای شنونده قرار دهيد و احساسات او را در نظر بگيريد 
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 يان کنيد .آنچه را مي خواهيد بگوييد، واضح ب 

 . به شنونده نگاه کنيد 

  . مطمئن شويد که آنچه مي گوييد با تن صدا و زبان بدني شما هماهنگي دارد 

  . تن و آهنگ صدای خود را تغيير دهيد 

  . مبهم صحبت نکرده و بيان جزئيات زياد موضوع را پيچيده نکنيد 

  . از ديدن عاليم آشفتگي در شنونده غفلت نکنيد 

 دن : هنگام گوش دا

  . سوال بپرسيد تا کامالً متوجه شويد که موضوع چيست 

  . موضوعات را آن طوری که فهميده ايد خالصه کنيد 

  . گوش کنيد و از قضاوت درباره آنچه که گوينده مي گويد پرهيز کنيد 

 موثر موانع ارتباط 

تا کنون درباره چيزهايي صحبت کرديم که مي توانند . موجب برقراری ارتباط 

موثر شوند . در اين قسمت توجه شما را به موانعي جلب مي کنيم که راه های 

ارتباط را بسته و مانع از برقراری ارتباط موثر مي شوند . برخي از پيام ها 

 مانع از برقراری ارتباط موثر مي شوند . اين نوع پيام ها در زير ذکر شده اند : 

  دستور دادن، هدايت کردن، ابالغ کردن 

 ر، تهديد، هشدار دادن اخطا 

  موعظه و نصحيت 

  توصيه، پيشنهاد يا راه حل ارائه دادن 

  وادارسازی از طريق استدالل، سخنراني يا بحث کردن 

  قضاوت کردن، انتقاد کردن، مخالفت کردن و مقصر شمردن ديگران 
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  اسم روی هم گذاشتن، مسخره کردن و تحقير کردن 

 نشناسي روی هم ديگر گذاشتن تفسير، تحليل و تشخيص پزشکي و روا 

  وارسي، بازجويي و بازپرسي 

  پرت کردن حواس، عوض کردن صحبت و گول زدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه فصل

و مشارکت فعال و همه  ها با هدف ترغيب افراد و گروه های هدف برای ورود به برنامه برقراری ارتباط

رواني، سالمت برنامه های حوزه برقراری ارتباط در  به منظور.  صورت مي گيردها جانبه آنها در برنامه 

. کسب اين مهارت ها نيازمند برخورداری از  برقراری ارتباط موثر را آموختبايد مهارت اجتماعي و اعتياد 

اما برخورداری از اين مهارت نيازمند تمرکز، تمرين مکرر و  زمينه است؛اين دانش و نگرش های الزم در 

 علمي است. تجربه با بهره گيری از شيوه های
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 تمرين در کالس درس

  بارای ساالمت    ريابي اجتمااعي بازابا ايجاد امکان بحث و گفتگوی مشارکتي در کالس درس در زمينه

اساساً چگونه مي توان ماردم را  ". در اين مباحثات روشن نماييد که  اجتماعي مباحثه کنيد و رواني

 ،ساالمت رواناي  حاوزه  تشويق نمود به صورت داوطلبانه و بادون هايگ گوناه اجباار از خادمات      

 "بهره مند شوند؟و اعتياد اجتماعي 

 طبقاه بنادی گاروه هاای هادف ضارورت       چارا  "کاه   روشن نماييد در قالب تيمي که تشکيل داده ايد 

 مي يابد .

      به نظر شما کداميك از مهارت های نام برده شده در اين فصل برای برقراری ارتبااط باا گاروه هاای

 . هدف از اهميت بيشتری برخوردارند؟ دالئل خود را ذکر کنيد

  در  رقراری ارتباط با افراد را اجرا نمايياد نمونه هايي از روش های ب ،ايفای نقشبا استفاده از روش .

گروهي از همکالسيان مي توانند ناظر ايفای نقش بوده و اشاکاالت را پاس از    ،هر بار از ايفای نقش

 اجرای آن بازگو نموده و دوباره ايفای نقش با گروهي ديگر تکرار شود.

 

 تمرين در خارج از کالس

يکي از زمينه های زير تحقيق نموده و نتايج را در جلسه بعدی به  با مراجعه به ساير منابع در دسترس در

. در اين زمينه ممکن است شنوندگاني که به آنها ارائه گزارش مي نماييد خاود نظراتاي    سايرين انتقال دهيد

 . عالوه بر اين شما مي توانيد در زمينه ساير موضوعاتي که دهيد داشته باشنددر مورد مطالبي که ارائه مي

 . مربي معرفي مي کند اقدام به مطالعه و گردآوری مطالب نمايند

 فن بيان و سخنوری 

 مهارت مديريت و رهبری 

  ارتباط بين فردی برقراری  

 


