
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقاء مهارت های اجتماعی را یکی اس الویت های

 .سندگی تان بدانید

ْاست تؼاهل تیي فشدی تذٍى توشیي ٍ اختػاظ صهاى، افضایص ه

ّش سٍص تشای کاسکشدى تش سٍی هْاست ّای .ًخَاّذ یافت

ی تاى صهاى تگزاسیذ، تِ جای اجتٌاب اص آى تِ یک الَیت اجتواػ

 .تثذیلص کٌیذ

  بپیوندید حمایتی های گزوه به. 

 احساس تا کٌذ هی کوک ضوا تِ دیگشاى تا کشدى غحثت

 .ًیستیذ تٌْا تذاًیذ ٍ داضتِ تیطتشی ساحتی

 ،به عکس العمل های دیگزان نسبت به خودتان

 .دقت کنید

ِ ًگشاى ایي تاضیذ کِ دیگشاى دس ایي تذیي هؼٌا ًیست ک

هَسدتاى چگًَِ فکش هی کٌٌذ ٍ هذام خَدتاى سا تحلیل کٌیذ، 

تلکِ ّشچٌذ ٍقت یکثاس تِ ػکس الؼول ّای دیگشاى تِ هٌظَس 

ضٌاسایی سفتاسّای کاسآهذ ٍ غیش کاسآهذ خَد دقت ًواییذ. ایي 

تِ ضوا کوک خَاّذ کشد تا هْشات ّای ساصًذُ خَد سا تقَیت 

 .ٍ سفتاسّای غیشهفیذتاى سا کٌاس تگزاسیذکشدُ 

اشتباهاتتان را بپذیزید. 

ّوِ آدم ّا اضتثاُ هی کٌٌذ. اگش اضتثاّی اًجام دادیذ، آى سا 

تپزیشیذ، آًچِ سا کِ کاسآهذ ًیست تِ یاد تسپاسیذ ٍ دٍتاسُ تالش 

کٌیذ. صهاى صیادی سا غشف هشٍس اضتثاّتاى ًکٌیذ ٍ اص آى 

فتاسّای ضوا سا ّویطِ قضاٍت ًخَاٌّذ تگزسیذ. تیطتش هشدم س

 .کشد

  خوش رفتاری را در خودتان تقویت کنید. 

دس هَقؼیت ” سپاسگضاسم “ٍ ” لغفا ” ّش سٍص اص ٍاطُ ّایی هاًٌذ 

ّای هختلف استفادُ کٌیذ. ایي ٍاطُ ّا هَجة تقَیت سٍاتظ 

 .اجتواػی تاى خَاّذ ضذ
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 مینا جهانیکننده:  تهیه

 کارشناس مرکس مشاوره و سالمت
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 مقدمه

 تشای کِ تاضٌذ هی ّا هْاست اص دستِ اى اجتواػی ّای هْاست

 ایي. کٌین هی استفادُ آًْا اص یکذیگش تا تؼاهل ٍ استثاط تشقشاسی

 ّا، طست ضاهت) غیشکالهی ٍ کالهی استثاعات ضاهل استثاعات

 .تاضذ هی( ضخػی ظاّش ٍ تذى صتاى

 ّای ساُ ، سالیاى عَل دس کِ اجتواػی هَجَدیست اًساى

 تخطیذُ استقا احساساتص ٍ افکاس تیاى تشای سا خَد استثاعی

 تؼاهالت دس افشاد تؼضی کِ است ایي حقیقت ّوِ، ایي تا. است

 اًذتَ هی ایي ٍ کٌٌذ هی ػول سایشیي اص تْتش ضاى اجتواػی

 استقاء ساستای دس کِ تالضی ّن ٍ ضاى راتی استؼذاد تِ ّن

 .تاضذ هشتثظ اًذ، کشدُ خَد اجتواػی ّای هْاست

 ًحَُ اص ها تیطتش آگاّی هَجة اجتواػی ّای هْاست استقاء

 دیگشاى تِ کِ ّایی پیام اص آگاّی ٍ دیگشاى تا استثاط تشقشاسی

 ٍ کٌین هی اسسال( کالهی غیش چِ ٍ کالهی غَست تِ چِ)

 تاثیشگزاس ٍ کاسآهذ سٍاتغی تشقشاسی چگًَگی اص آگاّی ّوچٌیي

 .ضَد هی تش

 :اجتماعی های مهارت ارتقاء های راه

 رفتار افزادی که دارای مهارت های اجتماعی باال می

  .باشند را مشاهده نمایید

 تالش و کنند می رفتار دیگران با چگونه آنها کنید نگاه

 مراقب.نمایید الگوبرداری خوبشان عادات برخی از کنید

 را بدشان عادات و برگسینید را خوبشان عادات! باشید

 .بگیرید نادیده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشناسید را خود شنونده 

 کسی چِ تِ ٍ چگًَِ سا حشفی چِ داًٌذ هی سخٌشاًاى تْتشیي

 خَد سئیس تا ضوا کِ غحثتی ًَع کِ است ٍاضح تسیاس. تضًٌذ

. است هتفاٍت تسیاس گَییذ هی کَدکاى تِ کِ آًچِ تا داسیذ،

 ضًٌَذُ کِ تاضیذ داضتِ ًظش دس سا هَضَع ایي است الصم پس

 ٍ ساختِ اٍ تشای سا خَد ّای غحثت ٍ است کسی چِ ضوا

 .کٌیذ پشداختِ

باشید واقعی شنونده یک! 

 "ٍاقؼی" دادى گَش ّن آى ٍ قذم تشیي هْن تِ تشسین حاال ٍ

 هی ّن ها تلِ. است ضٌیذى تِ تظاّش یا پشتی حَاس تذٍى یؼٌی

 هقاتل ضخع ّای غحثت تِ کوال ٍ توام دادى گَش داًین

 قذست تشدى تاال دس قذم تشیي هْن ٍلی ًیست ای سادُ کاس

 یک. است غحثت تِ دادى ًطاى تَجِ ّویي استثاط، تشقشاسی

 دس. است ضٌیذى ٍ گفتي تیي ّواٌّگی هتطکل خَب گفتگَی

 ضوا تشای ّن هقاتل عشف تاضیذ، خَتی ضًٌَذُ اگش ًْایت

 .تَد خَاّذ عَس ّویي

 خَب هکالوِ یک تشقشاسی دس ضوا تِ سادُ هشاحل ایي اهیذٍاسین

 .تاضذ کشدُ کوک صیثا ٍ

 

 "موفق باشید"

 

 

 باشید آگاه تان کالمی ارتباطات کیفیت اس. 

هشاقة لحي ٍ تُي غذایتاى دس هکالوات تاضیذ ٍ آى ّا سا تا تَجِ 

تِ هحتَای گفتگَ تغییش دّیذ. سؼی کٌیذ هغالثتاى سا ٍاضح ٍ 

 .ٍى اتْام تیاى کٌیذ ٍ تِ هَقغ هکالوات تاى سا پایاى دّیذتذ

کنید تعزیف داستان 

 ها جزاب، سا ّا اسائِ فؼال، سا هغض آًْا. قذستوٌذًذ تسیاس ّا قػِ

 هی کوک ها هَفقیت تِ ّا هػاحثِ دس حتی ٍ تش کٌٌذُ قاًغ سا

 صیادتش خَد ّای حشف داستاًی ساختاس دس "اها" لغت اص. کٌٌذ

 .تذّیذ خَد سخٌشاًی تِ تیطتشی جزاتیت تا کٌیذ استفادُ

بگذارید کنار را پزتی حواس 

 ّوشاُ تلفي تا کاس هطغَل هقاتل فشد غحثت حیي ضوا کِ یيا

 هقاتل ضخع کِ چشا. است ًاپسٌذ ٍ صضت تسیاس تاضیذ خَد

 کشدُ جوغ اٍ ّای غحثت تِ سا خَد حَاس توام داسد اًتظاس

 تاػث کِ چیضّایی اص تاضذ الصم ّا ٍقت تؼضی ضایذ. تاضیذ

 یک تا کٌیذ دٍسی ضَد هی( ّوشاُ تلفي هثل) ضوا پشتی حَاس

 .تاضیذ داضتِ تش هٌاسة ٍ تْتش هکالوِ

کنید تقویت را خود همدردی حس 

 ًظش تشای سا خَد کٌیذ سؼی. است عشفِ دٍ جادُ یک استثاعات

 کِ اضغشاتی ٍ استشس اص تا کٌیذ آهادُ هقاتل عشف هخالف

 دّذ، هی سخ استثاط تشقشاسی تشای تالش ٍ هکالوِ حیي گْگاُ

 است خستِ ضوا هقاتل ضخع کِ صهاًی هثال ػٌَاى تِ. تکاّیذ

 کٌیذ دسک سا اٍ کٌیذ سؼی ٍ ًکٌیذ اغشاس کشدى غحثت تِ

 

ت، تشخَسد خَب هی تَاًذ احساس ًااهٌی ٍ اضغشاب ؼضی اٍقات

سا پٌْاى کشدُ ٍ تِ ضوا اجاصُ هی دّذ دس هَقؼیت ّای 

 .اجتواػی احساس تْتشی داضتِ تاضیذ
 

کنید توجه بیشتز ظاهزتان به. 

 تْتش سا ضوا کِ تپَضیذ ّایی لثاس کٌیذ، سػایت سا تْذاضتتاى

 ضوا تِ کِ کٌیذ دسست هذلی سا هَّایتاى ٍ دٌّذ هی ًطاى

 .دّذ هی ًفس تِ اػتواد

 ّای هَقؼیت دس تا کشد خَاٌّذ کوک ضوا تِ هَاسد ایي

 ، تشسیذ ًظش تِ خَب اگش. تاضیذ داضتِ خَتی احساس اجتواػی

 تاى ًفس تِ اػتواد داضتي ٍ داضت خَاّیذ خَتی احساس

 .کٌیذ هکالوِ دیگشاى تا ساحتی تِ تتَاًیذ تا کشد خَاّذ کوک

 

باشید مطلع ریجا وقایع اس 
 کشد خَاّذ کوک ضوا تِ گزسد، هی چِ دًیا دس کِ ایي داًستي

 ایي دیگش سَیی اص. دّیذ اداهِ سا تش عَالًی گفتگَیی تتَاًیذ تا

 ٍ اهذُ ًظش تِ داًاتش ضوا ، ضذ خَاٌّذ تاػث ّا آگاّی گًَِ

 تاضیذ داضتِ گفتي تشای چیضی

 
ماییدمهارت های ارتباطی غیرکالمی تان را تقویت ن 

 کٌین، هی اسسال سایشیي تِ هکالوِ یک دس کِ ّایی پیام یطتشت

 اص سا تذًتاى صتاى کٌیذ سؼی پس ّستٌذ، غیشکالهی ّایی پیام

 سا ضؼفتاى ًقاط ٍ کشدُ هطاّذُ خَدتاى اص فیلن گشفتي عشیق

 ًیض تاى دٍستاى اص تَاًیذ هی خػَظ ایي دس. ًواییذ تشعشف

 تِ هٌجش کِ غیشکالهی سادُ ّای پیام اص یکی. تگیشیذ تاصخَسد

 ٍ لثخٌذ داضتي ، ضذ خَاّذ تاى اجتواػی سٍاتظ تقَیت

 .است هتٌاسة چطوی تواس تشقشاسی
 

 

 


