-2اداهِ:

 -3پایان:

دسست است کِ تَاًایی ضشٍع یک گفتگَ ،ضشط الصم

پایاى دادى بِ یک گفتگَ دساستباطی دٍ جاًبِ حائض اّویت است

ایجاد یک استباط دٍجاًبِ هی باضذ.اها ضشط کافی ًیست

.اگش ضشٍع استباط ّای بیي فشدی سا بِ بشخاستي َّاپیوا اصسطح

 .تَاًایی اداهِ دادى بِ یک گفتگَ ،بخص دیگشی اص

صهیي ٍپشٍاص سابِ اداهِ گفتگَ تطبیِ کٌین ،پایاى یک گفتگَ هیاى
فشٍد َّاپیوا است کِ اگش فشٍد بِ دسستی اًجام ًطَد ،لطؼا توام

هْاستْای استباطی است کِ هٌجشبِ تَاًوٌذ ضذى فشد

ٍلت ٍاًشطی کِ دسدٍ هشحلِ لبل غشف ضذُ ،بِ ّذس خَاّذ

دسصهیٌِ استباط با دیگشاى هی ضَد .بشای ایي هشحلِ ّن

سفت .

اجضایی دسًظش گشفتِ ضذُ کِ ػباستٌذ اص:

بشای پایاى دادى بِ یک گفتگَ هی تَاى سٍش ّای صیشساتَغیِ

الفٌّ:ش گَش دادى سافشابگیشد .

کشد :

ب -دسغحبت کشدى با دیگشاى خَد ساػاللوٌذ ًطاى

الف -سؼی کٌیذ کِ بایک احساس خَضایٌذ دٍطشفِ بِ گفتگَی

دّیذ.
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خَد پایاى دّیذ((:اصآضٌایی با ضوا خَضحال ضذم ٍاهیذٍاسم
هجذدا ضوا ساهاللات کٌن))((،جذا کِ ضًٌَذُ خَبی ّستی))

ج -ػالیك خَد ساهطشح کٌیذ.

ب -بِ سفتاسّای غیش کالهی ًظیش لطغ تواس چطوی ،غحبت

د -بِ هَلغ هَضَع غحبت ساتغییش دّیذ.

کشدى ،بِ ساػت ًگاُ کشدى ،بادست ضشب گشفتي ٍ...تَجِ کٌیذ.

توشیي – با استفادُ اص سٍش ّای اداهِ یک گفتگَ توشیي

ج -دلت کٌیذ کِ ًمص فؼال تشی سا دسپایاى دّی بِ ػْذُ

لبلی سا دًبال کٌیذ.

بگیشیذ.

مهارت ارتباطی

د-لبل اص ضشٍع یک هَضَع جذیذ بِ گفتگَ خاتوِ دّیذ
))کاش هی ضذ دسایي باسُ بیطتش غحبت کٌین ٍلی هثل ایٌکِ
ٍلت ًذاسین )).
توشیي –بااستفادُ اص سٍش ّای پایاى دادى بِ یک گفتگَ ،توشیي
لبلی سادًبال کٌیذ.

هٌبغ:
هْاست ّای صًذگی داًطجَیی ،حسیي ًاغشی
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مهارت های ارتباطی
ضایذ بتَاى گفت کِ استباط یکی اص لذیوی تشیي ٍ دس
ػیي حال ػالی تشیي دستاٍسدّای بطش بَدُ است.استباط
دس گزضتِ ّای دٍس بشای اًساى ػالٍُ بش کاسکشدّایی کِ
دس جْت حفظ حیات ٍ یاسی گشفتي اص دیگشاى داضتِ،
صهیٌِ ساص فؼالیت ّای اجتواػی ٍ سش آغاصی بشای
صًذگی اجتواػی ًیض بَدُ است.استباط اساساً هیاى اٍ
ٍچٌذ ًفش اتفاق هی افتذ .یافتِ ّای ػلوی حاکی اص آى
است کِ افشادی کِ داسای هجوَػِ ّای استباطی
هحکوتشی باضٌذ  ،اص سالهت جسواًی ٍ سٍاًی باالتشی
بشخَسداسًذ.هْاستْای استباطی ایي اهکاى سا بِ ها هی
دٌّذ کِ بِ ضکلی ساحت تش با دیگشاى استباط بشلشاس کشدُ
ٍبش هجوَػِ استباطی خَد بیفضائین .

اص آًجائیکِ ها اًساى ّا داسای هجوَػِ ای اص ًیاصّا

الف -یک سالم ّوشاُ با لبخٌذ اسائِ کٌیذ.

ّستین ،هْاست ّای استباطی بِ ها کوک هی کٌٌذ تا با

ب -اص پشسص ّای سادُ استفادُ کٌیذ(( :ببخطیذ ضوا هی

یاسی دیگشاى بِ ضکلی آسَدُ تش ایي ًیاصّا سا بشآٍسدُ

داًیذ داًطکذُ کجاست؟))

کٌین  .حتوا ضوا ًیض ایي هَضَع سا لبَل داسیذ کِ اص بیي

ج -بِ ػاللوٌذی ّای طشف همابل تَجِ کٌیذ )):ببخطیذ

دٍ فاسؽ التحػیل ،فشدی سشیغ تش دس ضغل هَسد ًظش خَد

ضوا دس چِ سضتِ ٍسصضی فؼالیت داسیذ؟))

هطغَل بِ کاس هی ضَد کِ اص هْاست ّای استباطی لَی

د -اصضخع همابل دس حذ هتؼاسف توجیذ کٌیذ ))چمذس

تشی بشخَسداس باضذ.

بادلت هطالؼِ هی کٌیذ!))

دس هْاستْای استباطی ها با سٍضْای ضشٍع،اداهِ ٍ خاتوِ

ُ-دسهَسدخَدتاى اطالػات بذّیذ ))هي داًطجَی جذیذ

یک استباط آضٌا هی ضَین.

الَسٍدم ))

-1شروع:

توشیي :دسًظش بگیشیذ دسهَلؼیت ّای صیش لشاس گشفتِ ایذ

هْوتشیي ًکتِ ای کِ ٌّگام ضشٍع یک گفتگَ یا استباط

.چگًَِ هی تَاًیذ اصسٍش ّای هطشٍع دسجْت ایجاد

بیي فشدی هَثش الصم است دس ًظش گشفتِ ضَد ایي است

یک استباط استفادُ کٌیذ .

کِ بسیاسی اص اضخاظ بِ ػلت ضشم ٍ آغاص کشدى

الف -پس ازامتحانات پایان ترم بااتوبوس عازم

غبحت ٍ گفتگَ اهتٌاع هی ٍسصًذ ٍ اص ایٌکِ طشف همابل

شهرستان خود هستید.کنار شما فرد نا آشنا است.

توایلی بِ گفتگَ ًذاضتِ باضذ ٍاّوِ داسًذ .حال اگش ّن

ب -استادان منبعی رامعرفی کرد که نایاب است ولی

ها ٍ ّن فشد همابل داسای چٌیي رٌّیتی باضین لاػذتاً

می دانید که دانشجویان سال های باالتر از شما آن

ّیچگاُ سابطِ ای ضکل ًخَاّذ گشفت  .بشای ایجاد یک

رادارند.

استباط سٍش ّای صیش تَغیِ ضذُ است:
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