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  ارتباطي چيست؟  مهارت

انسان موجودي اجتماعي است و نياز به ارتباط با همنوع دارد ،برقراري ارتباط مؤثر مهارتي است 
   .كه بايد آن را آموخت

  ارتباط چيست؟

هاي كالمي و غير كالمي  ارتباط فرايند ارسال و دريافت پيام
است، يعني فرايندي كه از طريق آن، افكار، عقايد، 

هاي خود را ابراز كرده و افكار و  احساسات و هيجان
  .كنيم احساسات ديگران را دريافت مي

  تباطي ارها مؤلفه

   محتواي آشكار (كالمي)

ارتباط كالمي به معناي صحبت كردن با ديگران است. اين بعد بخش بسيار كوچكي از ارتباط را 
توانند آزادانه و با جمالت مناسب از انتظارات و  شود. در ارتباط كالمي مؤثر افراد مي شامل مي

ديگري بخواهند رفتارش را تغيير  هاي خود را بيان كنند و از احساسات خود حرف بزنند، درخواست
 دهد

  بيان انتظارات -

ها و انتظارات جزء مهمي در ارتباط و روابط صميمانه كه روابط زناشويي جزيي از آن  ابراز خواسته
  ي زير استفاده كرد: هاي ساده  توان از جمله باشد. براي ابراز انتظارات مي است مي

  ... .انتظار دارم كه

  ... .كهام اين است  خواسته

ارتباط كالمي سهم 
كمتري از ارتباط غير 

كالمي در فرآيند ارتباط 
دارد ولي در جاي خود 

 بسيار مهم است.
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بيان احساسات در روابط بين فردي و زناشويي اهميت زيادي دارد. اين كار چندان دشوار نيست و 
توانيد احساسات مثبت و منفي خود را ابراز كنيد. در واقع آنچه كه  اگر تمرين كنيد به راحتي مي

لخوريها و ها به هم نزديك شوند، ابراز احساس عشق و عالقه است. ابراز د شود زوج باعث مي
شود كه پيوند هيجاني بين آنها  كند و مانع از اين مي ها را به هم نزديك مي ها نيز زوج رنجش

  .كمرنگ و ضعيف شود

براي ابراز احساسات بهتر است از جمالتي استفاده كرد كه با 

 

من«

 

  شوند مانند: شروع مي» 

  كنم من احساس خشم مي

  من غمگين هستم

  درخواست كردن -

هاي خود را مطرح  بتوانند درخواست هاي ارتباط مؤثر اين است كه دو طرف به راحتي  يكي از نشانه
  كنم و...است. كنند. بهترين روش درخواست كردن استفاده از كلماتي مثل لطفاً، خواهش مي

  درخواست براي تغيير رفتار -

ابط زناشويي ترين بخش هاي ارتباط كالمي است و در رو درخواست براي تغيير رفتار يكي از مهم
از ديگري براي تغيير رفتارش بهتر است در يك جمله سه بخشي  اهميت زيادي دارد. درخواست
تواند احساس فرد، بخش دوم توصيف رفتار طرف مقابل و بخش  صورت گيرد. بخش اول آن مي
  توان بخش اول و دوم را جابجا كرد. براي مثال: سوم بيان انتظار باشد البته مي

ناراحت مي"

 

دي انتظار دارم از قبل منو در جريان بذاري كني و خبر نمي شم دير مي 

 

"

 

.  

كنه، انتظار دارم بذاري صحبت من  كني و اين منو ناراحت مي موقع صحبت كردن حرفمو قطع مي"
تموم شه

 

"

 

.  

  



 

۳ 
 

  موانع ارتباط كالمي

  گوش ندادن

باط مؤثر قرار دارد. دهيد يعني يك مانع بر سر راه ارت كند و شما گوش نمي وقتي كسي صحبت مي
  .كند كه اهميت چنداني برايش قائل نيستيد احساس مي طرف مقابل

  ادبيات نامناسب

در بسياري از موارد افراد ذكر  .شود استفاده از كلمات و جمالت نامناسب باعث بروز سوء تفاهم مي
  .كنند كه ادبيات نامناسب در ارتباط كالمي عزت نفسشان را خدشه دار كرده است مي

  بايد و نبايد

توانند  بريم مي بايدها و نبايدها الزام آور هستند.. بايدها و نبايدهايي كه براي ديگران به كار مي
تو »«تو بايد به من كمك كني«باعث بروز سوء تفاهم و تنش در روابط بين فردي شوند. براي مثال: 

رهيز از استفاده از بايد ها و نبايد هاي كاهش تنش در روابط زناشويي پ يكي از راه». نبايد دير برسي
  استفاده كرد. مانند:» بهتر نيست«، يا »بهتر است«توان از جمالت :  هاست به جاي آن مي

  "بهتر نيست قبل از تأخير، منو در جريان بذاري؟"

  محتواي پنهان (غير كالمي)

همان طوركه گفتيم ارتباط غيركالمي بخش مهمي از 
ي ارتباط غير كالمي گوش دادن،  ارتباط است. مشخصه

  اي و اندامي است توجه به حالتهاي چهره

   گوش دادن -

گوش دادن با شنيدن متفاوت 
دهيد است. وقتي گوش مي

كنيد، ميكنيد، نگاه توجه مي
 .حضور ذهن داريد
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كنيد، حضور  كنيد، نگاه مي دهيد توجه مي گوش دادن با شنيدن متفاوت است. وقتي گوش مي
  .دهد كه در حال گوش دادن هستيد اي شما هم به گوينده نشان مي حالتهاي چهرهذهن داريد و 

  موانع گوش دادن

سرگرم ، ي گوينده  خيال پردازي، نگاه نكردن، كار كردن در حين گوش دادن، قضاوت كردن درباره
  ،...بودن با تلفن همراه و

  اي هاي چهره حالت -

نگ صدا، حركات ابروها، ريشخند، پوزخند و حالت اي مواردي مانند لحن كالم، آه هاي چهره حالت
  گيرند.  نگاه را در بر مي

  وضعيت اندامي

توانند در روند رابطه اختالل ايجاد كنند  ي راه رفتن و نشستن مي ي استفاده از دستها، نحوه نحوه
كند و يا سرش را به اطراف  فرض كنيد كسي در حال صحبت است و شنونده با دستهايش بازي مي

  ... رود و دهد، راه مي كان ميت

   مهارت هاي ارتباط مؤثر بين همسران

گوش دادن، ابراز احساسات مثبت، ابراز رنجش و 
ها و انتقاد سازنده  آزردگي، ابراز انتظارات و خواسته

تر شدن هر چه بيشتر زوج كمك  همگي به نزديك
بسيار مهم است. وقتي  گوش دادنكنند. در اين بين  مي

كند كه وي  دهيد او احساس مي به همسرتان گوش مي
قائل هستيد و به او  را درك مي كنيد. برايش اهميت

اي مناسب همراه كرد، مانند نگاه دقيق، لبخند  توان با حالت چهره عالقمنديد. گوش دادن را مي
  . ... زدن و

اگر در پي صميميت در رابطه 
هستيد، الزم است كه اصول 

ارتباط كالمي و غير كالمي را 
 .دببنديكار ه ياد بگيريد و ب
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توانيد احساسات همسرتان را درك كنيد و به وي  ، فني است كه به كمك آن ميانعكاس احساس
. بهتر است در انعكاس "احتي رسه كه نار به نظر مي "منتقل كنيد براي مثال به وي بگوئيد:

  .استفاده شود »رسد به نظر مي«ي  احساس از واژه

  شود كالم همسرتان را خالصه كنيد. اين كار دو فايده دارد: : گاهي اوقات الزم ميخالصه كردن

  ايد. ايد و او را درك كرده دهد كه به حرفهايش گوش داده به همسرتان اين احساس را مي

  آيد. هاي او اشتباه باشد، در مقام اصالح  شما بر مي صحبتاگر برداشت شما از 

براي برقراري ارتباط مثبت و سازنده با فرزند خود 

   :موارد زير را در نظر بگيريد

  .هستيد، استفاده كنيد از لحظاتي كه با فرزندتان .۱

اعتماد به نفس كودك شما تحت تأثير كيفيت اوقاتي است 
كنيد، نه مقدار و كميت اين زمان. اگر  كه با او صرف مي

اوقات مفيدي را هر روزه به كودك اختصاص ندهيم (اوقاتي 
هاي رفتاري در او  كه فقط متوجه او باشيم) كم كم ناهنجاري

فعال بايد سعي كنيد كه شنوندة خوبي باشيد. وقتي كودكان حرف  كند. در يك ارتباط بروز مي
زنند، به آنها نگاه  زنند يكسره به دنبال يافتن پاسخ مناسب نباشيد. وقتي دارند با شما حرف مي مي

كنيد و با حركات سر نشان دهيد كه در حال توجه كردن به آنها هستيد. كالم كودكتان را با 
خواهيد به كودك توجه كامل داشته باشيد، از  طع نكنيد. وقتي ميپرسيدن سئواالت متوالي ق

هاي كودك را  هايش توجه كنيد. پس از طرح يك موضوع، گفته كارتان دست بكشيد و به حرف
توانيد متوجه شويد كه آيا برداشت شما صحيح  خالصه كنيد و به او بازخورد بدهيد، با اين كار مي

هاي  هاي فرزندتان، نظرات و قضاوت كه هنگام خالصه كردن حرفبوده است يا خير. مراقب باشيد 
  شخصي خويش را وارد نكنيد

اعتماد بـه نفـس كـودك    
شما تحت تـأثير كيفيـت   
ــا او   ــه ب ــاتي اســت ك اوق

كنيد، نه مقـدار   صرف مي
 .و كميت اين زمان
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  .هاي غذا خوردن براي برقراري ارتباط با فرزندتان استفاده كنيد از زمان .۲

اند، ارزش  صرف يك وعده غذاي خانوادگي كه در آن تك تك اعضاي خانواده دور هم جمع شده
كنيد،  ريزي مي زيادي دارد. بنابراين مانند تمام كارهاي ديگري كه در طول روز براي آنها برنامه

ي كنيد انجام اين كار را نيز در اولويت قرار دهيد. اگر انجام روزانة اين كار امكان پذير نيست، سع
در طول هفته يكي دو مرتبه كل افراد خانواده را در كنار هم جمع كنيد. انجام اين كار را جالب و 

سازي وعده غذايي شريك كنيد. انجام كارهاي مشترك  جذاب جلوه دهيد و همة افراد را در آماده
سازد. در  آسان مي كند و برقراري ارتباط را ،نزديكي و پيوند بيشتري ميان افراد خانواده ايجاد مي

كنند و خود را در يك كار گروهي  اين حال همه افراد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت پيدا مي
  .بينند شريك مي

  .ري را به حداقل ،برسانيدهاي دستو تعداد ارتباط .۳

دهند كه والدين هر روز صدها بار از  آمار و ارقام نشان مي
دهند  كنند يا به آنان دستور مي فرزندانشان درخواست مي

كاري را انجام بدهند. عجيب نيست كه گوش فرزندان از 
هاي پدرو مادرها پر است. به جاي آنكه مرتب اظهار  حرف

فرزندتان غرغرو به نظر برسيد، مندي كنيد، و از ديد  گله
هاي خود را با لحني مؤدبانه،  مهارت پيدا كنيد تا درخواست

در زماني مناسب و به صورت امري بگوييد ،به اين ترتيب احتمال همكاري و فرمانبرداري فرزندتان 
  .شود تري ميان شما برقرار مي يابد و ارتباط سالم افزايش مي

آزادي بدهيد و به فرزندتان به اندازة مشخص  .۴

  .سعي كنيد كه مستبد نباشيد

والديني كه برخوردي قاطع و اطمينان بخش دارند، ضمن 
اعطاي آزادي به فرزندان خود، براي آنان مقررات روشني 

ــوردي    ــه برخ ــديني ك وال
ــان بخــش  ــاطع و اطمين ق
دارند، ضمن اعطاي آزادي 
به فرزندان خود، براي آنان 
ــين   ــني تعي ــررات روش مق

 كنندمي

بخش بزرگي از يادگيري 
گيــري كودكــان و شــكل

رفتـــار آنـــان از طريـــق 
ــما  ــار شـ مشـــاهده رفتـ

 گيرد.صورت مي
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كنند.  اسب با مقررات وضع شده، داليلي قابل فهم و روشن نيز ارائه ميها متن كنند. آن تعيين مي
  كنند. پذيري را در فرزند خود تقويت مي آنان حس اعتماد به نفس و مسئوليت

اي پويا و دو طرفه است. والدين بايد  ارتباط ميان والدين و فرزندان به ويژه در دورة نوجواني رابطه 
اي را فراهم كنند تا فرزندانشان  ادن يا نصيحت كردن صرف، زمينهبه جاي اعمال قدرت و دستور د

نيز در مورد امور خانواده فعاالنه شركت داشته باشند و با هم فكري يكديگر به نتيجه مورد نظر 
  .بر عهده پدر و مادر است گيري و مسئوليت نهايي برسند. در هر حال، تصميم

  الگوي مناسبي باشيد .۵

براي فرزندتان الگو باشيد و زماني كه از او انتظار 
داريد كاري را انجام دهد، ابتدا خودتان به آن كار 

دازيد. در حين گفتگو اصل احترام متقابل را بپر
رعايت كنيد، با او مهربان باشيد و كارهاي روزمره 

خانه را بدون گله و شكايت انجام دهيد تا او هم ياد 
بگيرد كه چنين برخوردي از خود نشان دهد، بخش 

گيري رفتار آنان از  بزرگي از يادگيري كودكان و شكل
  گيرد ميطريق مشاهده رفتار شما صورت 

 .احترامي كردن به آنان بپرهيزيد از تحقير اعضاي خانواده و بي .۶

تالش كنيد فضاي منزل شاداب، با نشاط و پر انگيزه باشد. بياموزيد براي بيان احساسات خود از 
يعني  "تو..."هاي  شوند، استفاده كنيد. استفاده از پيام شروع مي» من«هايي كه با كلمه  پيام

شود شنونده احساس كند  شوند در بسياري از موارد باعث مي شروع مي» تو«كلمه  هايي كه با جمله
گيرد و سعي  گيرد. در اين شرايط او در حالت تدافعي قرار مي دارد مورد سرزنش و توبيخ قرار مي

كند با آوردن دليل يا بهانه خود را محق جلوه دهد يا تقصير را بر گردن طرف مقابل بيندازد.  مي
شگيري از اين شرايط و براي كمك به ارتباط مؤثر، براي مثال به جاي اينكه از فرزند يا براي پي

از پرسيدن سئواالت بسـته كـه   
پاســخ بلــي يــا خيــر دارنــد بــه 

خردســال  كودكــانخصـوص در  
خودداري كنيد، زيـرا كودكـان   
تمايل دارند پاسخي بدهند كـه  
 شنونده را از آنان خشنود سازد.
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همسرتان بپرسيد: 

 

آي خونه؟ تو چرا هر روز دير مي«

 

، بگوئيد: »

 

شم وقتي دير  من خيلي نگران مي«
كني مي

 

.«  
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.در ارتباط كالمي متكلم وحده نباشيد، مكالمه بايد دوطرفه باشد .

 

   

افرادي هستيد كه در هنگام صحبت كردن، فقط بر موضوع مورد نظر خودتان  اگر شما هم از جمله
زنيد، الزم است خودآگاهي بيشتري داشته باشيد و به جاي  شويد و يك ريز حرف مي متمركز مي

وقفه نظر دادن يا سخنراني كردن، با كلماتي مانند چگونه، چه چيز و چه زمان فرزندتان را  بي
دهيد كه نظرات او براي شما مهم  د. با اين كار به كودكتان نشان ميدعوت به صحبت كردن كني

است. از پرسيدن سئواالت بسته كه پاسخ بلي يا خير دارند به خصوص در كودكان خردسال 
  .خودداري كنيد، زيرا كودكان تمايل دارند پاسخي بدهند كه شنونده را از آنان خشنود سازد
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  .به روشي مثبت بيان كنيدساكت نمانيد، احساس و نظر خود را  .

شويد كه احساس آزردگي و  اگر عادت داريد در مقابل مشكالت ساكت بمانيد، به تدريج مستعد مي
رنجش خود را به صورت حمالت خشم انفجاري نمايان سازيد. احساس و نظر خود را با آرامش بيان 

را به زبان ساده در مورد كنيد. به جاي حمله كردن به نظرات يا شخصيت فرزندتان، عقيدة خود 
  توانيد از زاوية ديد فرزندتان به دنيا نگاه كنيد.مثال زير راببينيد: نظر او اعالم كنيد. تا جايي كه مي

 

۹

 

  .ها و سرزنش خود بپرهيزيد كردن موضوع از شخصي .

هايي بدانيد كه به هيچ وجه امكان كنترل آنها را  جهت مسئول حادثه گاهي ممكن است خود را بي
خواند و سپس با  شنود كه او در مدرسه خوب درس نمي ايد. مادري از آموزگار فرزندش مي شتهندا

گويد:  خود مي

 

من چه مادر بدي هستم«

 

در چنين مواقعي به جاي محكوم كردن خودتان در ». 
سازي قضايا منجر به احساس گناه، خجالت  جستجوي علل درس نخواندن فرزندتان باشيد. شخصي

كنند و سايرين و يا شرايط را  شود. بعضي از والدين برعكس اين حالت رفتار مي يو ناشايستگي م
دانند. آنان توجه ندارند كه ممكن است خود نيز در ايجاد اين شرايط سهيم  علت مشكالت خود مي

  .باشند



 

۹ 
 

به جاي اين كه دنبال مقصر بگرديد سعي كنيد  .۱۰

 .راه حل مناسبي بيابيد

كنيد به جاي آنكه وقت و  وقتي با مشكلي برخورد مي
انرژي خود را با گشتن به دنبال مقصر هدر بدهيد، به راه 

 هاي مؤثر در حل مشكل بينديشيد. براي نمونه يك حل
شود. شما  روز صبح فرزندتان به موقع از خواب بيدار نمي

ديشب موقع «گوييد:  با داد و بيداد به همسرتان مي
فوتبال از بس صداي تلويزيون روزياد كردي، نذاشتي 

با گفتن اين جمله نه تنها مشكل را حل ». آرش بخوابه
افزاييد. در اين شرايط بهتر  يكنيد، بلكه مشكل ارتباطي با همسرتان را نيز بر مشكل قبلي م نمي

  .است به كودكتان كمك كنيد تا زودتر حاضر شود و از سرويس جا نماند

  .آميز پرهيز كنيد هاي مبالغه از تعميم .۱۱

كنند و براي ابراز عقيده خود  برخي افراد هر رويداد منفي را شكستي تمام عيار و دائمي تلقي مي
گيري  برند. اين روش تفكر و نتيجه را به كار مي» هرگز«و » هميشه«در بيشتر موارد كلماتي مانند 

انديشند  شود كه فرد احساس درماندگي و اضطراب پيدا كند. والديني كه اين گونه مي موجب مي
  ممكن است به ارتباط خود با كودكشان خدشه وارد كنند.. 

  .شويد، به مسائل گذشته بر نگرديد هنگامي كه با مشكالت روبرو مي .۱۲

ها يا  پردازند و تعارض برخي از افراد هنگام بروز مشكالت جديد، به يادآوري مسائل قبلي مي
شود مشكالت اخير، پيچيده و غيرقابل  كشند. اين كار باعث مي هاي قديمي را به ميان مي اختالف

د و حل به نظر برسند. بايد توجه داشت كه زمان حال سرماية اصلي است كه در اختيار ما قرار دار
 نبايد با پرداختن به گذشته، آن را از دست بدهيم. 

  .خواني بپرهيزيد گيري نكنيد و از ذهن زده نتيجه شتاب .۱۳

وقتي با مشكلي برخورد 
كنيد به جاي آنكه وقت مي

و انرژي خود را با گشتن به 
دنبال مقصر هدر بدهيد، به 

هاي مؤثر در حل راه حل
 مشكل بينديشيد.



 

 

۱۰ 
 

گذرد و بر اين اساس،  دانند در ذهن فرزندشان چه مي كنند كه مي برخي از والدين هميشه فكر مي
  ضع دفاعي قرار گيرد. شود كودك در مو دهند كه موجب مي بدون توجه به كالم او رفتاري نشان مي

 

۱۴

 

  .برمبناي احساسات خود استدالل نكنيد .

گذاريد كه احساسات منفي شما لزوماً منعكس كننده واقعيت هستند؟ ممكن  آيا فرض را بر اين مي
است اعتقاد داشته باشيد: 

 

كنم،  در مورد رفتاري كه با پسرم در مدرسه داشتم احساس گناه مي«
پس پدر بدي هستم

 

يا » 

 

شم احساس  هاي مدرسه دخترم حاضر مي جمع والدين بچه وقتي در«
كنم، يعني ديگران اهميت چنداني به من نميدن حقارت مي

 

شود  اين روش استدالل موجب مي». 
هاي مناسب را از دست بدهيد، و باپيامدهايي منفي  ها توجه كنيد، موقعيت كه كمتر به واقعيت

  .سازد مي مواجه شويد كه شما و فرزندتان را دچار مشكل

 

۱۵

 

  .كاربرد بايدهاي بسيار، دردسر زاست .

دهند  خواهند يا دستور مي برخي از والدين انتظار دارند كه اوضاع هميشه آنطور كه خودشان مي
كنند در فرزندان خود  شماري كه وضع مي ها قصد دارند با بايدها و نبايدهاي بي پيش برود. آن

اي را به  در حالي كه اين روش اغلب چنين نتيجهانگيزه و احساس مسئوليت به وجود بياورند، 
دهند  آورد. والديني كه مرتباً در حال اعالم بايد و نبايدهاي خود هستند، اجازه نمي دنبال نمي

كودكان متوجه شوند كدام دستور يا قانون از اولويت بيشتري برخوردار است. به تدريج كودكان به 
هاي  كنند و حساسيت آنان نسبت به انجام خواسته شنيدن دستورهاي مكرر و متنوع عادت مي

كند و  كنند فرزندشان با آنان لج مي يابد. والدين احساس مي والدين به صورت ناخود آگاه كاهش مي
گيرند براي وادار كردن فرزندشان به اجراي  شوند. آنان نتيجه مي از اين تمرد دلخور و عصباني مي
  گيري كنند.  يشتر سختدستورها و پيروي از قانون بايد ب

 

۱۶

 

.به خود و فرزندتان برچسب نزنيد .

 

   

برچسب زدن شكلي از تفكر همه يا هيچ است. اگر به جاي اينكه بگوييد:  

 

اشتباه كردم«

 

، بگوييد: »

 

مادر ناتواني هستم«

 

زنيد. برچسب زدن روشي غير منطقي  داريد به خودتان بر چسب منفي مي» 



 

 

۱۱ 
 

هاي منفي ،خشم،  كنيد تفاوت دارد. برچسب اري كه مياست، زيرا وجود و شخصيت شما با رفت
دهند. گاهي همين روش نادرست را  كنند و عزت نفس را كاهش مي دلسردي، و اضطراب ايجاد مي

گوييد:  كند مي بريد مثالً وقتي اشتباهي مي در مورد فرزندتان نيز به كار مي

 

ها  دخترم مثل احمق«
لباس پوشيده

 

.«  

 

۱۷

 

  ندتان انتقاد كنيد نه از شخصيت اوزاي فرز از رفتار مشكل .

كنيد. انتقاد  هاي اخالقي كودكان، احساس بدي را به آنان منتقل مي با انتقاد از شخصيت و ويژگي
در درجه اول، بايد سازنده باشد و در درجه دوم، بايد رفتار كودك را زير سوال ببرد نه شخصيت او 

چه عملي كه انجام داده اشتباه است شخصيت او را. ما وظيفه داريم به فرزندمان تفهيم كنيم گر
كند و خود را مستحق  باشد. كودك معموالً بعد از رفتار اشتباه، احساس گناه مي نزد ما محترم مي

داند. در صورتي كه عملكرد او مورد نقد و بررسي قرار گيرد و پيامد جبراني مناسبي براي  تنبيه مي
كند. اگر با بيان صفات ناشايست به كودك توهين  قبول مي آن در نظر گرفته شود، اشتباه خود را

  كند.  گيري مي پندارد و در مقابل والدين موضع شود، او عمل زشت خود را توجيه شده مي

 

۱۸

 

  .به ارتباط غيركالمي بها بدهيد .

عالوه بر ارتباط كالمي كه همان صحبت با ديگران است، نوعي ارتباط غيركالمي هم وجود دارد كه 
هاي  ها، حاالت صورت، و حركات و ژست حن كالم، استفاده از ايما و اشاره، حركات چشمشامل ل

كند .به عبارتي بسياري بر اين باورند  بدني است. ارتباط غيركالمي درك و انتقال پيام را تسهيل مي
  كند.  كه ارتباط غيركالمي آنچه را در درون ماست به راحتي به ديگران منتقل مي

 

۱۹

 

  .مي و غير كالمي خود را هماهنگ كنيدهاي كال پيام .

هاي كالمي و غير كالمي ما همسو نباشند، در تفسير و برداشت طرف مقابل ابهام ايجاد  اگر پيام
شود. اين امر به ويژه در كودكان حائز اهميت است. بنابراين بايد در ارتباط برقرار كردن با آنها  مي

باشيم. اگر كودك ها توجه ويژه داشته  به روشن بودن پيام

 

ساله شما حرف ناسزايي را بيان كند و  ۳



 

 

۱۲ 
 

شما به او بگوييد: 

 

هاي قشنگ يادگرفتي آفرين، خيلي ممنون از اينكه اين همه حرف«

 

، او »
 فهمد منظور شما اين بوده كه حرفش اصالً پسنديده نيست و ديگر نبايد آن را تكرار كند نمي


