
به نام خدا

.ندارد به نتيجه و كاميابي نمي رسد كسي كه استاد و مشاور

مهارتهاي ارتباطي در مشاوره با دانشجويان

دكتر داود محمدي



یم • ش د کمیت روابط مان را افزا

.کیفیت روابط مان را ارتقاء بخشیم•



 :ارتباطتعريف 

فرآيند ارسال و دريافت پيام



:مهارت ارتباطي 
رانتوانايي برقراري ارتباط به طور مؤثر و كارآمد با ديگ 

 صحت و دقت مؤثر بودن يعني پيام با احتمال
در  وثرتريم بيشتري به مخاطب انتقال يافته و بنحو

ر پي او را دبهينه وي تأثير گذاشته و عكس العمل 
  .داشته باشد



 عصر در و شود مي ارتباط صرف ما زندگي اوقات از 75%•
 رقرارب ارتباط خوب بتواند كه است كسي آن برنده ارتباطات

.كند
 و سالم روابط كند يم كمك ما به خوب يارتباط مهارت•

 يباطارت يها رت مها .ميباش داشته گرانيد با را يبخش تيرضا
 و تفاهمات سوء به كه باشد يا گونه به تواند يم فيضع

.شود منجر يمنف احساسات
 المتس هاي كننده بيني پيش از يكي ارتباط برقراري مهارت•

.است

:اهميت ارتباط



دپيامدهاي فقدان مهارتهاي ارتباطي براي اساتي
ايجاد سوءتفاهم •
نارضايتي از روابط با دانشجو و همكاران •
احساس تنهايي •
كاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگي•
آسيب پذيري و كاهش توانايي در مقابله با مشكالت •
انزوا و طرد•
استرس و فشار رواني•
و تعارض احساس خشم•
ناكامي در ارضاي نيازها•



هدف برقراري ارتباط 

:در قالبانتقال پيام •
  انتقال اطالعات -        
بيان نيازها و خواسته ها -        
انتقال احساسات -        



هرم حاكم بر ارتباطات در يك سازمان

قانون، نظم و انظباط

فرهنگ

تعامالت مطلوب



  اجزاء ارتباط
پيام -1

وع خواستن براي روشن شدن موضروشن و واضح، توضيح  -      
محترمانه و در چارچوب مناسبات ارتباطي و اداري -      

گويي خالصه  -      
رعت نوبت، سرعايت بندي، نظم، زمان (بيان مطالب ترتيب  -      

)بنديجمع گفتار، مكث، 
موقعيتيمالحظات شنونده، با درك و دريافت متناسب  -      
، سئوالي –امري، مودبانه، درخواستي : سبك هاي گفتار -      

سئوالي، غيرمستقيم



اجزاء ارتباط
فرستنده -2

براز داشتن يك توانايي حداقلي اساسي در ا: عالقه و توانمندي -    
يل به كالمي و دانش الزم، داشتن ويژگيهاي شخصيتي الزم، م
، روحيه برقراري ارتباط با دانشجويان، نوع دوستي و دلسوزي

مسئوليت پذيري، هوش هيجاني، توانايي همدلي و 
درك نيازهاي ديگران، هوش اجتماعي 

وليت آور دانستن اين نكته كه مشورت، كاري بسيار دشوار، مسئ -     
.و پرمخاطره است

د فراينامكان خطا و اصالح هرچه سريعتر آنها در پذيرفتن  -     
مشاوره



اجزاء ارتباط
فرستنده -2
!مشاوران خوب ديگر/ مشاورداشتن  -     
اعتمادپذيرش و  -     

...ساير شرايط الزم؛ بافتار رابطه، وقت، مكان مناسب و  -     
 ارتباط مطلوببازدارنده عوامل:
زدن، دادن و برچسب قالبي، لقب و نظرات پيش داوري ها  -    

راني كردن، سخنو تحقير تعميم دادن، تهديد كردن، تمسخر 
دستوري و آمرانهكردن، نصيحت كردن، گفتگوي 



اجزاء ارتباط
گيرنده  -3

هوش و توانايي هاي عقالني كلي بهينه همانند  -     
...قضاوت مطلوب، استدالل، تحليل و قدرت 

وپاتي، ويژگيهاي شخصيتي الزم؛ نبود خصايص سايك -     
...خودشيفتگي، بي ثباتي شخصيتي و

سابقه قبليِ داشتن تربيت مناسب در خانواده -     



كالمي و غيركالمي: وسيله ارسال پيام -4
:  انواع ارتباط غيركالمي•
تبسم •
چشمي و بدنيتماس  •
حالت نگاه •
تن و آهنگ صدا •
)  ايستادن ـ نشستن ـ حركت(وضعيت بدن •
ژست هاي بدني •
..)ابرو ـ دهان و (حركات سر و چهره •
فاصله فيزيكي •
)لباس و آرايش(ظاهر •
 BODY AWARENESSتن آگاهي •



اجزاء ارتباط
 غيركالمي است% 65كالمي و % 35: پيامانتقال.
55و به تن صدا و لحن آن %  38كالمي، % 7: تأثير پيام %

.استغيركالمي 
 است از عاليم گفتاريبرابر بيشتر  5غيركالمي اعتبار عاليم.
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اجزاء ارتباط
 كامل بودن ارتباطنسبت  =

پيام در ذهن گيرندهمعناي 
معناي پيام در ذهن فرستنده 

بازخورد -5
تشويق دانشجويان به ارائه بازخورد -     
بازبودن نسبت به اين بازخوردها و داشتن روحيه  -     

انتقادپذيري



اجزاء ارتباط
شرايط و محيط ارسال پيام  -6

)مثال عملي بودن پيشنهاد( موانع و محدوديتها -     
قواعد و هنجارها و عرف -     
دانش مشترك -     

انتظارات  -     
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  گرفتار نشويددشوار دانشجويان در تله .

  كنيدگوش كنيد؛ گوش كنيد؛ گوش.

  نكنيدافراد را سرزنش.

 افراد را بيشتر و بيشتر بشناسيدتفاوتهاي  .

  بگيريدفنون مذاكره را ياد.



ارجاع به متخصصين سالمت روان
روانپزشكي هاي فوريت•

دشدي روانشناختي اختالالت ساير و اضطراب افسردگي، وجود -      
ديگران يا خود به رساني آسيب بر مبتني تفكرات وجود -     

دانشگاه مشاوره مركز به ارجاع مراحل•
ارجاع درباره دانشجو با صحبت )الف        

ارجاع لزوم مورد در نظر اتفاق داشتن )ب        
ارجاع از قبل كامل موافقت اخذ )ج        



            
تشكر و تقدير                       

                     
                             


