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 باشد: خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می

 

 تعریف ارتباط و اهمیت آن 

میتوان گفت ارتباط یکی از عالی ترین دستاوردهای بشر بوده که عالوه بر کارکردی که در جهت حفظ 

ده و بیشتر بوحیات و یاری گرفتن از دیگران داشته باعث پیشرفت و زندگی اسان تر و سالمت روان 

 خواهد بود.

 

 :ارتباط دو سطح دارد: کالمی و غیر کالمی 

های یک شنونده خوب بودن را های خوبی باشیم و یا مهارتر نیستیم گویندهمتاسفانه اغلب ما یا قاد

 بهره از هر دو.نداریم و یا بی

 بر سطح مریخ بنشانیمتوانیم پیام به ماه بفرستیم و فضاپیماهای پژوهشی جالب اینجاست که ما می

 ولی گاهی برقراری ارتباط با کسانی که دوستشان داریم برایمان دشوار است.

 

 تنها بودن دو نوع است 

 تواند سازنده و مسرت بخش باشدکه می عزلت:

 نوعی بی کسی درد اور مرده و پوچ است  تنهایی:

 

 که شاید مشکل عزت نفس در حالی در جامعه االن عمیق ترین مشکل مردم گاهی تنهایی است انزوا و

 است.های قبلی مشکالت دیگری مثل جنگ یا خشونت بوده در دهه

مجاورت بدون صمیمیت همیشه مخرب  شود.متاسفانه امروزه شدیدترین نوع تنهایی در خانواده دیده می

تواند بودن می پدر و مادر برای اداره کردن خانواده ارتباط سالم از اهمیتی بسزا برخوردار است. است.

های زندگی ترین تجربههایی که کفایت و مهارت برقراری ارتباط دارند یکی از مسرت بخشبرای زوج

ها رو ندارند و هماهنگ نیستند تشویش و تنهایی هم برای انها و هم برای اما زمانی که این مهارت باشد.

 کودکان وجود دارد که برای هر دو مخرب است.

 

 ر کاررمز موفقیت د 

خورند برای این هست که قادر نیستند به خوبی با هشتاد درصد افرادی که در کار خود شکست می

 دیگران رابطه برقرار کنند.



رشد شخصیت و بهداشت روانی و جسمی هر فردی از طریق گفتگوهای خود با دیگران به بلوغ دست 

برای کسانی است که از روابط انسانی یابد. بعضی روانشناسان معتقدند که بیماری روانی در اصل می

 ه و همدلی عمیق درمان کننده است.اند و گاهی یک ارتباط با توجخوب محروم مانده

 

 های آموخته شدهپاسخ 

ه والدین های ما از قبل و الگوهای کودکی ما چموختهآهای آمد ما به خاطر پاسخگاهی نحوه ارتباط ناکار

 زیون فرهنگ (یتلو ،رادیو)و یا وسایل ارتباطی است. 

یز مدادند شاید کنایه امیز و تحقیرآبه طور مثال شاید پدر و مادر ما احساسات خود را به ندرت بروز می

 کشیدند. کردند و یا با خشم فریاد میصحبت می

 

  تحقیق در مورد خشونت کودکان و ارتباط آن با الگوی دیداری 

 ای را که کارایی مثبتی ندارند را یادگیری زدایی کنیم.ای رابطههتوانیم آن بخش از روشین همه میابا 

 تر برقراری ارتباط را یاد بگیرد.های مناسبتواند راهانسان متوسط با ذهن سالم و کمی اراده می

 

 تغییر خواهیم کرد 

رفت پیش در زمانِ ما تقریبا ثابت ماندن غیر ممکن است زیرا محیط ما در حال تغییر است؛ با توجه به

 خواهد کرد. سریع، فرهنگ نیز تغییر

 

 موانع ارتباطی 

هایی که اغلب اثر منفی بر زمانی که یک یا چند نفر در حال تعامل، گرفتار فشار روانی باشند، پاسخ

 شوند.ارتباط دارند، با احتمال بیشتری ظاهر می

 

 اثرات موانع ارتباطی 

  کاهش عزت نفس طرف مقابل 

  تحریک حالت دفاعی مقاومت و رنجش 

 وابستگی 

 کفایتی واسیب دایمی رابطه گیری یا احساس شکست یا بیگوشه 

 

 انواع موانع ارتباطی 

 قضاوت که شامل:

 انتقاد 

 نام گزاری 

 تشخیص گزاری 

 ارزیابی ستایش همراه با 

 



 ارایه راه حل که شامل:

 دستور 

 تهدید 

  اخالقی ساختن 

  نامناسبپرسش های زیاد و 

 نصیحت یا توصیه 

 

 های طرف مقابل که شامل:اجتناب از نگرانی

 منحرف سازی 

 بحث منطقی 

 اطمینان افرینی 

 

 دهند.ها باعث توقف گفتگو خواهند شد و شکاف عاطفی میان افراد را افزایش میاین روش

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

 
 


