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WHOسالمت از دیدگاه 
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( WHO) بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت 
:افرادی از نظر روانی سالم هستند که احساس کنند 

.به خوبی با زندگی ، مسائل و تغییرات آن کنار می آیند •

.میتوانند زندگی خود راتحت کنترل داشته باشند •

.مسئولیت پذیر باشند •

.  از توانائیهای خود به خوبی استفاده کنند •

.با دیگران ارتباط خوب و مناسبی برقرار کنند •

.به فعالیتهای سازنده و مفید بپردازند •
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برنامۀ آموزشی مهارتهای زندگی یک برنامه  •
ه منظور  پیشگیرانه و ارتقائی می باشد این برنامه ب

انی و سطح بهداشت روان و پیشگیری از آسیبهای رو
.اجتماعی تهیه گردیده است 
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مهارت های زندگی

•
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مهارت های زندگی

1 مهارت خود آگاهی-1

مهارت همدلی-2

مهارت های ارتباطی-3

مهارت های اجتماعی-4
2

مهارت مدیریت هیجان های منفی-5

مهارت مدیریت استرس           -6
3

مهارت حل مساله-7

مهارت تصمیم گیری-8
4

مهارت تفکر خالق  -9

مهارت تفکر نقاد-10
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نه  آيا ِصرف دانش چگونگي انجام صحيح كار برای انجام ماهرا•

آن كار يا عمل  کافی است؟

چگونه می توان در مهارت های زندگی به مهارت دست يافت؟•
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مهارت ارتباطی

:مهارتی است که فرد بتواند

،رضایتحقوق،کهکندبرقرارارتباطدیگرانباایگونهبه
کندارضاءمنطقیصورتبهراخودفردینیازهایوتعهدات

دیگرانونیازهایتعهدات،رضایتحقوق،بهاینكهبدون

.بزندلطمه
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:تعریف ارتباط 

ارتباط عبارتست از فرایند ارسال و دریافتِ پیام

هر ارتباط مستلزمِ حضورِ دو یا چند واحدِ اجتماعی است•

هدف از برقراریِ ارتباط انتقالِ پیام است•

ود  هرگونه اشكال در انتقال پیام میتواند باعثِ سوء تفاهم ش•
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: ارتباط مؤثر 

تنها وسیلۀ انتقال اطاّلعات بین افراد می باشد •

تنها راهِ نشان دادنِ احساساتِ به دیگران است •

بهترین راهِ تصحیحِ سوء تفاهم ها است •

پیش شرط هر نوع آموزش و الزمۀ رشد یک اجتماع•
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:  یک ارتباط نا مؤثر 

باعث ایجاد سوء تفاهم ها می شود  •

منجر به نا رضایتی  ، احساس تنهایی و تعارض  •

در طول زمان اعتماد به نفس کاهش می یابد و منجر به درماندگی و•
آسیبهای روانی اجتماعی می شود  

توانایی فرد برای مقابله با مشكالت زندگی کاهش می دهد  •
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درصد اوقات روزانۀ ما صرف ارتباط با دیگران میشود75•
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فرستنده ،گیرنده،کانال انتقال:ارکان ارتباط

ون  ارتباطی که هر آنچه در ذهن گوینده وجود دارد بد:ارتباط موثر
کم و زیاد در ذهن گیرنده ثبت شود
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ارتباط یک سویه

ارتباط برخی از مدیران با کارکنان•

برخی پزشکان با بیماران خود•

ارتباط برخی کارمندان با مراجعان خود•

ودارتباط برخی از اساتید یا معلمان با دانشجویان یا دانش آموزان خ•

ارتباط برخی از والدین با فرزندان خود •

ارتباط برخی از زوجین•
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ارتباط دو سویه
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:  ام هایپ

میم بفرستیخواهیرا که میامیپ  .

میم فرستاده ایکنیرا که فکر میامیپ.

میرا که واقعأ فرستاده ایامیپ.

افت کرده استیرنده دریرا که گیامیپ.
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جهتوارتباطقراریبردرزیرعواملبهباید
داشت

استیادگرفتنیمهارتاین.

استکالمیوغیرکالمیرفتارهایشامل.
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اجزای ارتباط

کالمی•

غیر کالمی•
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اجزای ارتباط کالمی

محتوای  کالم •

چگونگی شروع صحبت•

نحوه جمله بندی•

زمان بندی ارتباط کالمی•

مالحظات موقعیتی•

چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط•
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ارتباط کالمی

محترمانه ومودبانه•

گویا و شفاف•

مختصر و مفید•

غیر قضاوتی•

اهمیت آن در کار اورژانس•
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یارتباط کالم

22

مناسبیتماس چشم

هدفمند صحبت کردن

ک موضوع  ییتمرکز رو

مشخص

سؤال کردن از شنونده



(توجه به شرایط گیرنده پیام)زمان بندی ارتباطات کالمی•

(توجه به مکان وشرایط گیرنده)مالحظات موقعیتی•

اده در شرایط کار اورژانس الزم نیست اطالعات خیلی عمیق د:مثال •
...(شود و اطالعاتی که اضطراب را منتقل میکند و 
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:هیچ می دانید 

ازسوء تفاهم ها و اختالفات در محیط ِ کار و خانه ، ناشی از  %60حدود 
چرا که سرسری شنیدن موجب میشود که . خوب گوش نکردن است 

. بیش از نیمی از پیام ، نشنیده از دست برود 
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شنیدن در مقابل گوش دادن 

ییبایصبر و شك•

یرندگیپذ•

یتماس چشم•

ندهیق گویتشو•

داشتنیهمدل•

باز خورد دادن•

یدرست گوش کردن، مهارت•
ار مهم استیبس

گوش دادن•
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خصوصیات گوش دادن فعال

اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن بجای صحبت کردن•

عدم تکمیل جمالت دیگران•

عدم پاسخ به سوال با یک سوال دیگر•

آگاه بودن از سوگیری های شخصی•

نپرداختن به تخیل یا عدم اشتغال ذهنی با مسائل دیگر•

عدم سلطه جویی در مکالمه  •

پرسیدن سواالت باز•

پاسخ دادن به فرد مقابل پس از پایان یافتن صحبت های وی•
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:روشهای مؤثر برای گوش کردنِ فعّال 

به فرد مقابل توجّه کنید_1
به فرد مقابل نگاه کنید  •
نشان دهید که به حرفه های او عالقه مند هستید•
کمی به طرف او متمایل شوید•
فتنِ  نشانه های غیر کالمی او را به شیوه ای ظریف تكرار کنید با گ•

ید  کلماتی اورا به صحبت کردنِ بیشتر در مورد موضوع تشویق کن
سعی کنید آنچه را که گفته نمی شود بشنوید  •
ببینید هر چیزی را چگونه می گوید  •
کمتر صحبت کنید  •
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:سؤال کنید به این ترتیب _2
به فرد مقابل نشان می دهید که گوش می کنید •
اطالعات را جمع کرده و سازماندهی می کنید •

:ه بازخورد داده ، بازگو کرده و خالصه نمائید  توجّه نمائید ک_3
موده یا برای بازخورد دادن ، آنچه را که گویند گفته است تكرار ن•

بازگو نمائید 
ویق  گاهی تكرار چند کلمۀ آخرِ گوینده او رابه ادامۀ گفتار تش•

میكند
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یحرکات بدن•

دنیلباس پوش•

یظاهریآراستگ•

گرانیفاصله با د•

یفردیژست ها•

تون و آهنگ صدا•

تماس چشمی•

حالت های چهره ای•

یر کالمیارتباط غ

29



:  زبان ارتباطات 

زبان گفتار

زبان لحن 

زبان بدن
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مثال در بیمار اورژانس

ای  نگاه خیره،چهره برافروخته ،ژست دستهای مشت کرده،راه رفتن ه•
ری باشدمکرر،مالیدن دستها بهم می تواند نشانه عصبانیت و پرخاشگ

لگی و  در پرسنل اورژانس هم گاهی زبان بدنی نشانه خستگی،بی حوص•
است...خشم و 
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موانع ارتباطی

تحقیر و تمسخر کردن دیگران  1.

(تسلیم شدن و روزنه ای ندیدن) درماندگی 2.

(ناراحتی و عصبی بودن خود را انكار کردن) انکار 3.

(تقصیری راکتمان ومدعی بی اشكال بودنهرگونه)حالت تدافعی4.

(زدنبجای توجه به مسأله ازبیعدالتیهای گذشته حرف)ردگُم کردن 5.

بجای تصدیق احساسات طرف مقابل ،جواب انتقاداورابا انتقاد دادن6.

بی توجهی به طرف مقابل ارتباط7.

(ارزشیابی شتابزده)قضاوت کردن 8.

درک هریک از ما،ازیک موقعیّت  ) عدم درک چهارچوب ذهنی دیگران9.
(خاصّ با دیگری کامالً متفاوت است
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عطاف مانند استفاده از دهن بین بجای ان)استفاده از کلماتی که بارمنفی دارند 1.
(  پذیر

(امر و تحمیل کردن) دستور دادن بجای تقاضا کردن 2.

برچسب زدن به افراد بجای توجّه به رفتار نامناسب3.

عدم توجّه به نیاز افراد 4.

(ایجاد ابهام و بروز ندادن اطالعات) ابهام در پیام 5.

طعنه و کنایه 6.

پرسیدن سؤال زیاد و نابجا7.

تهدید کردن8.

نصیحت و پند بیهوده دادن9.
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سبک های  برقراری ارتباط

حق  در این نوع ارتباط فرد از تهدید کردن، تضییع: پرخاشگرانه•
.دیگران، و برخورد توهین آمیز استفاده می کند

دراین نوع ارتباط فرد با عذر خواهی افراطی و کوچک  :منفعالنه•
انگاری خود تمامی افکار،احساسها و حقوق شخصی خود را به نفع

.طرف مقابل نادیده میگیرد

ر  ارتباط جرأت مندانه گونه ای از ارتباط است که د: جرأت مندانه•
به آن فرد براحتی احساسات خود را بیان کرده که نتیجه آن حرکت
سوی اهداف و مقاصد شخصی است بدون آنکه حق دیگران ضایع

.گردد
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یت  بعد از یک ماموریت طوالنی و سخت بالفاصله به مامور•
ک  بعدی فرستاده میشوید،مورد زن جوانی است که بعد ی

مشاجره خانوادگی دچار فلج اندام های تحتانی شده ،زن  
.....شروع به شرح مفصل واقعه میکند،شما

35



اط  توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتب

.مطمئن شوید که شنونده فرصت سوال یا اظهار نظر کردن را دارد•
سعی کنید خود را جای شنونده قرار دهید و احساسات او را در نظر •

.بگیرید
.آنچه را می خواهید بگویید، واضح بیان کنید•
.به شنونده نگاه کنید•
.چهره خود را به سمت گوینده بچرخانید•
ورد به پیام های غیر کالمی که توسط گوینده ارسال می گردند بازخ•

.دهید 
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اط  توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتب

ما مطمئن شوید که آنچه که می گویید با تن صدا و زبان بدنی ش•
.هماهنگی دارد

.تن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید•

.کنیدمبهم صحبت نکرده و با بیان جزئیات زیاد مو ضوع را پیچیده ن•

.از دیدن عالئم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید•

ازچشمهای خود به عنوان یکی از بهترین ابزارهای دریافت پیام •
.استفاده کنید
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مرا باور بر این است 

بهترین هدیه ای که میتوانم بخواهم و آرزو کنم

همانا دیده شدن 

شنیده شدن 

فهمیده شدن وحس شدن از سوی دیگران است 

دیدن و شنیدن ، درک و پذیرش روح آنهاست 

:و آنگاه 

ارتباط برقرار شده است
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