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 پیشگفتار

 

نیست، در جهان امروز به کسی کهه   موفقیت امری تک محور یا تک بعدی

گوینهد بلکهه                                                        صرفا  در شغل یا کسب و کار خود کامیاب است موفه  نمهی  

امروزه موفقیت امری چند بعدی، چند متغیهره و پیییهده اسهت از جملهه     

زندگی شخصی، زنهدگی اجتمهاعی، زنهدگی شهغلی، زنهدگی خهانوادگی و       

های مونی در ارزیابیای که محیط پیراگونهزیستن در زیست بوم جهانی به

باشهد. مهارتههای   خود موفقیت یک فرد یها مجموعهه را تیییهد نمایهد مهی     

عنوان یک متغیر محوری و اساسی زنهدگی افهراد را ههم    ارتباطی امروز، به

های شغلی و سازمانی و هم در زمینه پیشرفت شهخ  و زنهدگی   در جنبه

ه اسهت. بهه   خانوادگی مورد توجه پژوهشگران و صهاحبنظران قهرار گرفته   

لحاظ اهمیت بحث، ایهن کتهاب بهه منظهور تهرویم و آمهوزش مهارتههای        

ارتباطی به نگارش درآمده که حاوی مطالب کلیدی در زمینه  ارتبهاط بهه    

 باشد.ها مهارت تیثیرگذاری اجتماعی میمثابه

 
 بر فرجی ارمکیاکدکتر 

 1397بهار 
 



 

  



 


