
 

  

 مهارت روابط بین فردي

می کند   توانایی روابط بین فردي به ما کمک

با دیگران همکاري و به آن ها اعتماد کنیم، 

مرزهاي روابط با دیگران را تشخیص دهیم، 

دوستی هاي مطلوب را حفظ کنیم و در شروع 

ارتباطات به طور موثرتري رفتار   خاتمه و  

 کنیم. 

المت روانی، وجود  سیکی از نشانه هاي  *

 .روابط سالم بین فردي است

مهارت روابط بین فردي، فرآیندي است که به 

وسیله آن اطالعات و احساسات خود را با 

 دیگران در میان می گذاریم. 

. 
 

تأثیرگذار در روابط بین فردي عوامل    

 

 گوش دادن فعال  -۱

 اهمیت دادن  -۲

 سؤال کردن  -۳

 احترام گذاشتن  -۴

 ابراز وجود  -۵

 نه گفتن  -۶

 کارگروهی -۷

 

 در ارتباط، شروع کننده خوبی باشیم. -۱
به شرایط، موقعیت و شخصیت افراد توجه و    -۲

 . متناسب با آن رفتار کنیم
از پراکنده گویی، پرگویی و مقدمه چینی  -۳

 . بپرهیزییم
گام حضور در مکان هاي جدید ابتدا به  هن -۴

 . دنبال آشنایان باشیم
در ارتباط بین فردي می توان از روش هاي   -۵

 . غیر کالمی به خوبی استفاده کرد
 . از تحسین کردن استفاده کنیم -۶
 .خودداري کنیم   از تحقیر و سرزنش و توهین   -۷
 .بپرهیزیم هنگام صحبت از قضاوت کردن -8

  افراد الگوي مناسبی براي دیگر سعی کنیم  - 9 
 .باشیم

ارتباط ضعیف هستند  افرادي که در برقراري -۱0
 .و... راهنمایی کنیم  به کارهاي گروهی، ورزشی

 

 توصیه هایی براي تقویت روابط بین فردي 

ارتباط موثرمهارت   

کسب این مهارت به ما می آموزد براي درك  

ه سخنان آنان گوش  موقعیت دیگران چگونه ب

دهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهاي  

خود، آگاه نماییم تا ضمن به دست آوردن خواسته  

 .هاي خود طرف مقابل نیز احساس رضایت نماید

در مهارت برقراري رابطه موثر با دیگران، می  

خواهیم شیوه صحیح ارتباط کالمی و غیر کالمی  

، عقاید، خواسته ها،  را بیاموزیم تا بتوانیم نظرها

نیازها و هیجان هاي خود را به طور صحیح ابراز  

کرده و به هنگام نیاز از دیگران درخواست کمک  

 و راهنمایی کنیم. 

ارتباط موثرتأثیرگذار در  عوامل    

 

 گوش دادن  -۱

 صریح و صادق بودن  -۲

 همدلی و همدردي  -۳

 حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل -۴

 مخالفت نمودن به شیوه مناسب -۵

 خود شناسی و افزایش آگاهی -۶

 شناسایی افکار تحریف شده -۷
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