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                                فروردين، خیابان شهید وحید نظري،    21                           تهران، میدان انقالب، خیابان 

         66868661         ـ نمابر:           66966966  و    6      تلفن:             ، طبقه دوم  99     پالك
            های ارتباطی     مهارت

          حمید نوري  -                 محمد سعید احمدي     دکتر         تألیف:

                  انتشارات آواي نور       ناشر:

 6   299      : اول    چاپ

    جلد      2888  :        شمارگان

    966-   688-   989-   928- 8  :     شابك

      تومان       00111     قیمت                                                                                                              تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است            

  

    - 13۵۷ احمدی، محمدسعید،  : سرشناسه 

 های ارتباطی/محمدسعید احمدی، حمید نوری. مهارت : عنوان و نام پدیدآور 

 .1396 تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 

 .ص 1۴۴  : مشخصات ظاهری 

 9۷8-600-309-31۴-0 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 .1۴3کتابنامه :ص. : یادداشت 

 ارتباط بین اشخاص : موضوع 

 Interpersonal communication : موضوع 

 ریزی روانی و زبانی برنامه : موضوع 

 Neurolinguistic programming : موضوع 

 های اجتماعی مهارت : موضوع 

 Social skills : موضوع 

    - 1366 نوری، حمید،  : شناسه افزوده 

/ BF63۷  : رده بندی کنگره  فلا ۴ فلا 33 1396 

 1۵3/6  : رده بندی دیویی 

 ۴8۴۲96۵  : شماره کتابشناسی ملی 
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 قدمهم
                          مجموعه ای از توانایی هاست   ،                                                   ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده اند. این مهارتها    های       شیوه  ، 1                مهارتهای ارتباطی

      تاا          ساازند     می            ما را قادر   ها                    شوند. این توانایی    می                      رفتارهای مثبت و مفید                                       که سبب سازگاری ما با دیگران و شکل گیری 

  ، ۲                                                          بی آنکه به خود یا دیگران آسایب برساانیم)هارجی و دیکساون     ،                                              نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفا نماییم

   (.    1391  ،             به نقل احمدی  ،     ۲00۴

                                              ن فعاالنه باه عناوان یاک مهاارت اساسای در                                                                 مهارتهای ارتباطی شامل مهارتهای متفاوتی است؛ توانایی گوش داد

                                                                                                              روابط بین فردی همواره مورد توجه بوده است. این مهاارت ناوعی از مشاارکت فعاال در یاک گفات و شانود اسات؛         

                                کافی نیست کاه شانونده ساراپا      ،                       کند. در مهارت گوش دادن    می      یاری  ،                                          فعالیتی که گوینده را در انتقال منظور خویش

                 بایاد اساتنباط     ،                                بلکه برای اطمینان از درک مطلاب   ،                              را به سخنان گوینده معطوف دارد                          گوش باشد و تمام حواس خود

    (.     138۵  ،                                             خود را نیز به طور خالصه به او منتقل کند)یوسفی

             تداوم و سالمت   ،                                                                                       مهار و نظم دهی به هیجانها به عنوان مولفه دیگری از مهارتهای ارتباطی نقش مهمی در برقراری

                                                                                             ند و به طور کلی این مهارت ناظر بر توانایی ابراز احساسات و مهار آنها و نیز کناار آمادن باا     ک    می                    روابط اجتماعی ایفا

                        مرباوط باه مهارتهاای          هاای                                                                                   عواطف دیگران است. توانایی دریافت و ارسال پیامهای واضح ارتباطی یکی دیگر از مولفه

                                    یامهای کالمی و غیرکالمای در ارتبااط                                                                      ارتباطی همواره مورد توجه بوده است. همچنین توانایی کشف معنای حقیقی پ

                                                                   توان از توانایی درک و چگونگی تاثیر گذاری بر روابط اجتماعی و نیاز     می                                       اجتماعی حائز اهمیت است. در همین راستا

              شاود. عاالوه         مای                                                                                               از توانایی فهم دیگران سخن به میان آورد که از آن تحت عنوان بینش نسبت به فرایند ارتبااط یااد  

                    تواناایی دفااع از     ،         عنوان شد               افزون بر آنچه                                                          یا فعال بودن در ارتباط نیز از دیگر مهارتهای ارتباطی است.       قاطعیت   ،     برآن

                دانسات کاه در        هایی                     توان از جمله مقوله    می                       منطقی و معقول خویش را   ی                                       عقاید و نظرات خود و پافشاری بر دیدگاهها

   (.    199۵  ، 3                                     زمره مهارتهای ارتباطی قرار دارند)گلمن

             جز در ساایه    ،                                                    زندگی انسان است. هیچ یک از توانمندیهای بالقوه انسان    های                    از مهم ترین مؤلفه  ،       رتباطی          مهارتهای ا

      رشاد    ،                                           اهمیات بسازایی در ایجااد ساالمت روانای       ،                                                        روابط بین فردی رشد نمی کند. فراگیری روابط بین فردی صحیح

                                    ی دارد. افارادی کاه از مهارتهاای                                    افازایش ساازگاری و خودشاکوفای     ،                       افزایش بهره وری شاغلی   ،          هویت یابی  ،      شخصیت

                                     شوند و با مشکالت کوتاه مدت و بلند مدت     می                                  کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته  ،                            ارتباطی ضعیف تری برخوردارند

            عدم صالحیت و   ،                        مشکالت خانوادگی و تحصیلی  ،       تنهایی  ،                                                       زیادی روبه رو هستند. پیامد چنین ارتباطی در بیشتر موارد

                                  بیماری جسمی و حتی مرگ خواهد بود.   ،      روانی     فشار   ،              نارضایتی شغلی

                                          و راهبردهاای عملای در خصاوص مهارتهاای          هاا                                                            کتابی که در پیش رو دارید تالش نموده است تا مفاهیم و نظریه

  ،            کتاباداران   ،                    پزشکان و پرساتاران   ،       معلمان  ،          دانشجویان  ،                          تواند مورد استفاده اساتید    می                                  ارتباطی را ارائه نماید. این کتاب

                      قارار گیارد. امیاد      ،                                                       همسران و هر فرد دیگری که به نحوی با دیگران ارتباط دارد  ،         کارمندان  ،             مشاغل خدماتی       صاحبان 

                                در ارائه آثار بهتر یاری نمایید.                                     است با راهنماییهای ارزنده خود ما را
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