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هقذهَ
اگر چه نحوه ارتباط برقرار كردن با افراد مختلف درانواع موقعٌتها ، متفاوت مً •

شغلً و اجتماعً  -باشد اما اصول ارتباط در موقعٌتهاي مختلف زندگً اعم خانوادگً
با فراگٌري اٌن اصول و حذف موانع ارتباطً امكان تعمٌم ٌكً به . ٌكسان است... و

دٌگري وجود دارد

واسطه ارتباط ای، کتابداران به امروزه ، عالوه بر آموزش مهارت های حرفه  -•
ٌک، . دارندمستقٌم و فراگٌر با دٌگران، نٌاز به آموزش ارتباط و الگوهای ارتباطی 

.  افراد بسٌاری در ارتباط استبا کاری وسازمان خود در محٌط کتابدار، 

برخوردهای بسٌار جدی و گفتگوهای طوالنی را می توان در لبخند تا از ٌک  -•
.چارچوب ارتباط گنجاند

.  عنوان ٌك نهاد اجتماعً نٌازمند ارتباطات هستند به کتابخانه ها  -•

رفتارارتباطی مؤثر، هدف به حساب نمً آٌد ولٌکن باٌد وسٌله اي براي كسب هدف  -•
تلقً شود 



تعريف ارتثاط 

:  روبرت گوٌر در کتاب فراگرد ارتباط مى گوٌد

:ارتباط عبارت است از روشى که حداقل متضمن چهار عنصر زٌرباشد

تولٌدکننده. ۱ 

نمادعالمت ٌا . ۲

درٌافت کننده . ۳

درک معنى. ۴ 

انتقال و تبادل اطالعات، معانً و مفاهٌم و احساسها بٌن : تعريف ارتباطات
.افراد در موسسات و سازمان ها با واسطه ٌا بالواسطه 



اُویت ارتثاط
از اوقات زنذگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنذه آن کسی است که بتوانذ خوب  % 75•

.ارتباط برقرار کنذ 

.م يگران داشته باشيرا با د یت بخشيکنذ روابط سالم و رضا یخوب به ما کمک م یمهارت ارتباط•

•.
.مهارت برقراری ارتباط يکی از پيش بينی کننذه های سالمت است•

:اّويت ثزلزاري ارتجبط هَثز
اًتمبل احغبط ّب، ػمبيذ، افىبر ٍ اًذيؾِ ّب در ثيي افزاد -
رؽذ فزد ٍ جبهؼِ -

:افزادي وِ اس هْبرت ّبي ارتجبعي ضؼيفي ثزخَدارًذ
ووتز هَرد پذيزػ ديگزاى لزار هي گيزًذ -
ايجبد عَء تفبّن -
اختالل در اػتوبد ثِ ًفظ -
افشايؼ حظ درهبًذگي -
در ًْبيت سهيٌِ هٌبعت ثزاي آعيت ّبي رٍاًي ٍ اجتوبػي-

 یباشذ که به سوء تفاهمات و احساسات منف یتوانذ به گونه ا یف ميضع یارتباط یمها رت ها-
منجر شود



تسِیل کٌٌذٍ ُای ارتثاط

پذيرش و اعتماد•

توجه نشان دادن وابراز عالقمندی •

 ابراز احساسات •

نگری ، مثبت گويی، مثبت انديشی مثبت•

  مقابل فردتالش برای درک نيازهای •

  توضيح خواستن برای روشن شدن موضوع•

 خالصه گويی•

  رفتارهای غيرکالمی مناسب•



عٌامل بازدارنذه ارتباط 

پيش داوريها و نظرات قالبی•

  لقب دادن و برچسب زدن•

  تعميم دادن•

تهديد کردن •

تمسخر و تحقير کردن •

 سخنرانی کردن •

 نصيحت کردن •

گفتگوی دستوری و آمرانه •



پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي

ایجاد سوءتفاهم  •
نارضایتی اس روابط با دیگزان •
احساس تنهایی  •
کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی•
آسیب پذیزی و کاهش توانایی در مقابله با مشکالت •
انشوا و طزد•
استزس و فشار روانی•
و تعارض احساس خشم•
ناکامی در ارضای نیاسها•



:ًیازتَ ترقراری ارتثاط خْد ًاضی از

نٌازهای مادی

امنٌتنٌاز به 

و احترام تعلقنٌاز به 

نٌاز به صمٌمٌت 

و تأٌٌد حماٌتنٌاز به 

:در قالب هدف برقراری ارتباط انتقال پيام است

انتقال احساسات

بٌان نٌازها و خواسته ها

انتقال اطالعات



اًْاع كاًال ُاي ارتثاطي

گفتاري و نوشتاري: ارتباطات كالمً( الف

تصاوي، بٌانات چهره اي، حركات : ارتباطات غٌركالمً( ب

.و ژست ها



اًْاع كاًال ُاي ارتثاطي

.

زبان اٌما و 

اشاره

حاالت چهره

حالت بدن

تصاوٌر

ارتباط گفتاريارتباط نوشتاري

و در رورها ٌاداشت

 جلساتنامه ها

ارائهگزارشات

تلفنكامپٌوتر ها

پست تصوٌريآگهً هاي دٌواري



اجسای ارتباط

پيام

 فرستنده

  گيرنده

وسيله ارسال پيام  

بازخورد

 شرايط و محيط ارسال پيام
  (دانش -قواعد و هنجارها وعرف  -موانع و محدوديتها

(انتظارات-رخدادهای پيشين-مشترک



ًکتَ 

• اگر پيامی ارسال گردد ولی آن پيام دريافت نگردد يا اينکه 

• .بوجود می آيدسوء تفاهم کامل دريافت نگردد، اصطالحأ 

• مهارت داشتن در ارتباط  مانع سوء تفاهم می گردد

کليدهای برقرای ارتباط 
.دوستانه رفتار كنيد

.صادق باشيد
نيت تان سازنده باشد



مهارتهای انتقال پيام

verbalکالمی •
 nonverbalغيرکالمی •

    مهارتهای دريافت پيام

گوش دادن •

مشاهده کردن•

پاسخ دادن•



مربوط به کلمات بيان شده و ديگر اصواتی  : کالمی•

.  رسانند  را میهستند که اطالعات و معنی 

مربوط به حرکات سر و بدن هستند که :غير کالمی •

. قسمتی از اطالعات را تشکيل می دهند 



فزآيٌذ ارتجبعبت
Harold Lasswell

..چِ وغي  ..چِ هي گَيذ ...ثِ چِ وغي  ...ثِ چِ عزيك

....ثب چِ تبثيزي

درچِ هَلؼيتي؟؟

ّبرٍلذ لظ ٍل



تبثيز ػبهل هَلؼيت درارتجبعبت

ِاعت، گذار تبثيز ارتجبعبت درفزآيٌذ وِ اعت هـَلؼيت ػـَاهـل جولِ اس جغزافيبيـي فبفل  
:هثل

ًِهحزهبًِ هغبلت ،(فزٌّگ ثِ ثبتَجِ )هتز عبًتي50 ووتزاس :فويوب
(دٍعتبًِ)هتز عبًتي20ٍ هتز1 تب هتز عبًتي50 اس :ؽخقي
(رٍاًؾٌبختي فبفلِ)هتز عبًتي 360تب120:اجتوبػي

(اؽبرات اس اعتفبدُ ػوَم، ثزاي عخٌزاًي)هتز عبًتي 360 اس ثيؼ :ػوَهي



.....در خقَؿ ......  

:اّويت ثزلزاري ارتجبط هَثز•
اًتمبل احغبط ّب، ػمبيذ، افىبر ٍ اًذيؾِ ّب در ثيي افزاد -
رؽذ فزد ٍ جبهؼِ -

:افزادي وِ اس هْبرت ّبي ارتجبعي ضؼيفي ثزخَدارًذ•
ووتز هَرد پذيزػ ديگزاى لزار هي گيزًذ -
ايجبد عَء تفبّن -
اختالل در اػتوبد ثِ ًفظ -
افشايؼ حظ درهبًذگي -

در ًْبيت سهيٌِ هٌبعت ثزاي آعيت ّبي رٍاًي ٍ اجتوبػي -



مناطق ارتباطی انسان

ـ بخشً از رفتارها و نگرشهای كه براي خود و دٌگران شناخته شده باشد، 1
.ناحٌۀ عمومً می نامند

ـ حوزهاي را كه براي خود ناشناخته ولً براي دٌگران شناخته شده است، 2
.ناحٌه كور مً گوٌند

ـ حوزه اي كه براي خود شناخته شده ولً براي دٌگران ناشناخته است، ناحٌه 3
.خصوصً مً نامند

.ـ حوزه اي كه براي خود و دٌگران ناشناخته است، ناحٌه ناشناخته گوٌند4

.بهترٌن حالت براي افزاٌش برقراري ارتباط، بزرگ شدن ناحٌۀ عمومً  است



ارتجبعبت اًغبى ثب اًغبى ثِ  اًَاع سيز تمغين  
هيؾَد

ارتجبط ثب خَد •
ارتجبعبت هيبى فزدي •
ارتجبعبت گزٍّي•
ارتجبعبت جوؼي  •



!يادهاى تاضذ

ّیچکس ًخَاّذ تَاًست در ثِ کبر ثزدى هْبرت ّبی ارتجبعی ثی  
داًص  . هْبرت تَاًبئی اًجبم کبری است. ًقع ٍ کبهل ػول کٌذ

.ضوٌی است
:ػَاهل ثبس دارًذُ ارتجبط در ّوِ هب ٍجَد دارًذ؛  هْن آى است کِ 
ثِ سجت ًب آگبّی ٍ ثی هْبرتی ثِ عَر هستوز هزتکت قغغ ارتجبط  (  1

ًطَین، ٍ
اگزهزتکت ضذین ثتَاًین هَقؼیت را ثِ خَثی هْبر ٍ هسبلِ را حل  ( 2

.کٌین

ّذف هب در ایي ًطست آضٌب ضذى ثب ایي هْبرت ّب است



هی گْئین آضٌاضذى  زيرا:

هْبرت ثب ػول ٍ تکزار آى ػول در  
.هحیظ سًذگی ٍاقؼی پذیذ هی آیذ



ميارت ىاي الزم براي برقراري ارتباط

ـ گوش شنوا داشتن1

ـ تماس چشمً 2

در هنگام ارتباط از طرف مقابل سؤال هاًٌ را : ـ سؤال كردن3
بپرسٌم كه  او احساس كند حواس ما به اوست

            

(سرتکان دادن )تأٌٌد و تأكٌد از طرٌق حركات غٌر كالمً ـ 4

ـ تعبٌر و تفسٌر گفته ها5

ـ زٌاده روي نكردن در صبحت                                            6

ـ بازخورد دادن به طرف مقابل7

ـ تغٌٌر نقش گوٌنده و شنونده به آرام8ً



:چنذ نکتو

شنٌدن فقط گرفتن ارتعاشات صوتً : شنٌدن با گوش دادن فرق داردـ 1
.است گوش دادن معنا بخشً به شنٌده هاست 

شاٌعات واكنش و پاسخً هستند به وضعٌت : ـ به شاٌعات گوش دهٌد 2
هاي مهم براي كاركنان، موقعٌت هاي مبهم از نظر آن ها و شراٌط و 

.موقعٌت هاًٌ كه موجب اضطراب و دلواپسً آن ها مً شوند

مردان : ـ مردان و زنان به گونه ي متفاوتً ارتباط برقرار مً كنند3
معموال ً از گفتگو به منظور تأكٌد موقعٌت خودشان استفاده مً كنند و در 
حالً كه زنان اغلب آن را براي برقراري ارتباط مورد استفاده قرار مً 

.دهند

اعمال شما با صداًٌ : ـ قدرت كردار شما بٌشر از قدرت گفتارتان است4 
بلند تر از گفتارتان سخن مً گوٌند



ثذٍى حوبيت جذي هذيزاى ٍ تقوين گيزاى، ثِ وبراًذاختي هْبرت 
!ّبي ارتجبعي تَعظ پزعٌل ثغيبرهحذٍد ٍ هؾىل هي ؽَد

:راّکبرّبی تقَیت ثِ کبر گیزی هْبرت ّب   
آهَسش هستوز ایي هْبرت ّب در حیي خذهت. 1
: تزتیجبت ٍ تٌظیوبت غحیح در هحیظ  کبر.  2
ارسضگذاری ثزای ثِ کبر گیزی ایي هْبرت ّب ثبسخَاست در .  3

غیز ایي غَرت
فضبی هٌبست کبر ٍ فؼبلیت. 4



فَایذ ثِ کبر ثستي هْبرت ّبی ارتجبعی در ضغل ّبی غیز 
اًتفبػی

:هٌبفغ هستقین ضخػی. 1
 هػَى هبًذى اس استزس ًبضی اس درگیزی
 احسبس خَضٌَدی ٍ تَفیق ٍ ػشت ًفس
هٌبفغ غیز هستقین  . 2
ثبال رفتي حیثیت حزفِ ٍ سبسهبى
اس رفتبر ّب ٍ ثیٌص ّبی غیزاجتوبػی   پیطگیزی: تقَیت قَام اجتوبع
تقَیت احسبس رضبیت اس جبهؼِ در هزدم 
 ٍ کسبًى کِ ثزای هب هْن  خَة ٍ ثذ ارتجبط در ًْبیت ثِ خَد هب

هی گزددثبس  ّستٌذ



:آًتًَي راثيٌشًيبس اعبعي اًغبى اس ديذگبُ  6

(Certainty / Comfort)آعبيؼ ٍ اعويٌبى  -
ٍ اًؼغبف پذيزي( Variety)تٌَع  -
(Value/Significance) هْن ثَدى ٍ ثب ارسػ ثَدى  -
(Love / Connection) ػؾك ٍ ارتجبط  -
(Growth)رؽذ ٍ تؼبلي  -
(Contribution) ووه ثِ ّن ًَع  -

 گبًِ 6ًيبسّبي چٌذ يب يه وٌٌذُ ًَاسػ ارتجبعي ًَع ّز راثيٌش ًظز اس   
.اعت اًغبًي هْن



اًْاع ارتثاط

:  ارتجبط ّبی غیز کالهی. 1
ارتجبط چؾوي   -            
تي فذا -            
لوظ -            
..(حبالت، اعَار، اداّب ٍ) صعت ّب  -            
(Body Language)ٍضؼيت ثذى  -            
.....(لجبط پَؽيذى ٍ)ظبّز فيشيىي -            
دادىگَػ  -            

:ارتجبط ّبی کالهی. 2
خَاًذى -     

ًَؽتي -      
گفتي -      
ؽٌيذى -      



 اًْاع هِارت ُا ی ارتثاطی

هْبرت ّب در توبس ّبی رٍ یب رٍ یب چْزُ ثِ چْزُ  
هْبرت ّب درًَضتي  •هْبرت ّب در توبس ّبی تلفٌی  
(ضکبیت یب خطن)هْبرت ّب در هَقؼیت ّبی دضَار  



هاُیت ارتثاط

در توبم اًَاع آى، ارتجبط یک ػول دٍ عزفِ است کِ ّذف اس  
. آى رسیذى ثِ ًتیجِ رضبیت ثخص ثزای ّز دٍ عزف است

چِ رٍ در رٍ، چِ تلفٌی، چِ هکبتجبتی، چِ دٍستبًِ ٍ چِ 
:دضَار، ػَاهلی ٍجَد دارد کِ ثز ًتیجِ اثز هی گذارًذ



هِارت ُا در تواس ُای رّ يا رّ

:هشایبی توبس رٍ در رٍ
ثْتز فْویذى هزاجؼِ کٌٌذُ ثب خَاًذى سثبى تي اٍ ػالٍُ ثز  -

ضٌیذى حزف ّبی اٍ
ثْتز فْوبًذى ثِ هزاجؼِ کٌٌذُ ثب استفبدُ اس سثبى تي، ػالٍُ  -

ثز کالم
تبثیز ثیطتز ثز هزاجؼِ کٌٌذُ در ثِ خبعز داضتي اٍ  -

درهحیغی کِ هتؼلق ثِ هب است



: اّويت فَق الؼبدُ ًخغتيي تبثيز 
!ًخغتيي تبثيز تىزار ًوي ؽَد

لجخٌذ/رٍي گؾبدُ-
ًگبُ ٍ توبط چؾوي -
ساٍيِ هٌبعت ثذى، چْزُ، ٍضغ دعتْب-
( رًگ ٍ هذل)فَرت، لجبط : آراعتگي ظبّز-

آرايؼ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



تفبٍت ػظين هيبى ؽٌيذى ٍ گَػ  : گَػ دادى فؼبل
دادى 

 •(کبرّوشهبى؟ تلفي؟)ثز آًچِ کِ ضخع هی گَیذ توزکش کٌیذ  
 •تَجِ ٍ درک خَد را ثِ هخبعت ًطبى دّیذ  
 •ّوزاُ ثب پیطذاٍری ثِ سخي گَش ًکٌیذ  
 •درک خَد را ثب ثبسگَ کزدى سخي هخبعت ثِ اٍ چک کٌیذ  
 •ثب سئَال کزدى ثیطتز اعالع ثِ دست ثیبٍریذ 
حزفْبی اٍ را جوغ ثٌذی ٍ خالغِ ٍ ثزایص ثبسگَ کٌیذ  
 • اس ًکبت هْن یبدداضت ثزداریذ 



ؽٌَايي فؼبل

گَش ّوبى ضٌیذى کِ کٌٌذ هی گوبى اضتجبُ ثِ افزاد اس ثسیبری 
  درک ٍ دریبفت هؼٌی ثِ ضٌیذى کِ است آى ٍاقؼیت .است دادى

(ارادُ ثذٍى ػولی ) غذاّبست
هحزک تفسیز ٍ دریبفت ثز ػالٍُ کِ اًتخبثی ػولی دادى گَش اهب 

 هی ًیش ضٌیذاری ّبی پیبم تفسیز ٍ رهشگطبیی ثِ ضٌیذاری ّبی
پزداسد

کزدى غحجت هطغَل قغبری ایستگبُ در خَد دٍست ثب ضوب :هثبل 
 ٍ ضٌَیذ هی را دٍستبى غذای ثجش ثسیبری غذاّبی ضوب ّستیذ،

 هی را ّب غذا آى ضوب)کٌیذ هی تَجِ خَد دٍست ّبی حزف ثِ تٌْب
(کٌیذ هی گَش خَد دٍست ثِ اهب ضٌَیذ



هِارت ُا در تواس ُای تلفٌي

ارتجبط تلفٌی ضکل در حبل رٍاج ارتجبط هزدم ثب  
سبسهبى ّب است

هشایبی توبس تلفٌی اس لحبػ ارتجبعی؟ 
هؼبیت توبس تلفٌی اس لحبػ ارتجبعی؟ 



پبعخ ثِ تلفي 

سًگ گَضی را ثزداریذ  4تب  2در فبغلِ  
خَش اهذ ثگَئیذ

ًبم سبسهبى را ثیبى کٌیذ 
خَد را هؼزفی کٌیذ 
ثپزسیذ چِ کوکی اس دست ضوب ثز هی آیذ 
جَاة تطکز تلفي سًٌذُ را ثذّیذ ثؼذ قغغ کٌیذ 



تواس تلفٌی

هتیي ٍ ثب ػالقِ حزف ثشًیذ. هَاظت لحي حزف سدى خَد ثبضیذ    • 
(یکٌَاخت ٍ ثی حبل حزف ًشًیذ)     

ثیطتزاس هَرد توبس رٍیبرٍ هغوئي. ضوزدُ ٍ ٍاضح حزف ثشًیذ    • 
.ضَیذ حزف عزف را فْویذُ ایذ ٍ اٍ حزف ضوب را فْویذُ است     

ّزگش. پیبم ثگیزیذ ٍ در اٍلیي فزغت ثِ ضخػص ثزسبًیذ    • 
.ًگَئیذ ثؼذا تلفي ثشى      

اگز ضخػص را ًیبفتیذ ثِ تلفي سًٌذُ اعالع دّیذ     • 
 • غذا در پس سهیٌِ ًجبضذ   



به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه

می توان برد به هر شيوه دل آسان از من

“کليم کاشانی”                  



ابسار ارتباط

ثزقزار ضَد کِ ّز یک اس ایي دٍ  ضفبّی ٍ کتجیتَاًذ ثِ غَرت  ارتجبط هی•
تبثلَّبی راٌّوبیی ٍ . ًَع ارتجبط دارای دٍ ٍجِ کالهی ٍ غیزکالهی است

راًٌذگی، کبرت تجزیک، پَستز، یک هکبلوِ تلفٌی، یک هکبلوِ رٍ در رٍ، یک 
در ارتجبعبت . ّبیی اس اضکبل گًَبگَى ثزقزاری ارتجبط است هثبل  ًبهِ اداری،

کلوبت ٍ دستَر سثبى پیغبم حبیش   ضفبّی ٍ کتجی در ثخص کالهی یب سثبًی،
.اّویت است

، هَاردی هبًٌذ ثلٌذی غذا، فزاسثبًیّوچٌیي در ارتجبط ضفبّی ٍ در ثخص 
ضکل ٍ  لحي، لْجِ، سزػت کالم ٍ در ارتجبط کتجی، ًَع خظ، رًگ جَّز، 

در ثخص غیزکالهی در ارتجبط ضفبّی هَاردی . اًذاسُ حزٍف تبثیزگذارًذ
ّوچَى ًحَُ ارتجبط چطوی، حبالت ٍ حزکبت ثذًی، فبغلِ فزستٌذُ اس 

ّبی چْزُ حبیش اّویت است ٍ در ارتجبط کتجی، رًگ سهیٌِ  گیزًذُ ٍ صست
. کبغذ ٍ اضکبل سهیٌِ کبغذ رٍی هخبعت تبثیزگذار است



ًتايج يک پژُّص جالة

•  غیزکالهیتحقیقبت ًطبى دادُ است کِ در فزآیٌذ ارتجبط، ثخص 
در ثخص کالهی  . اس اًتقبل هؼٌی را ثِ ػْذُ دارد درغذ 55ثیص اس 

اس فزآیٌذ ارتجبط را ثِ خَد   درغذ 38فزاسثبًی ًیش قسوت 
کٌین سْن ثخص   اًذ یؼٌی ثزػکس آًچِ تػَر هی اختػبظ دادُ

کوتز هبًٌذ کلوبت ٍ جوالت ٍ دستَر سثبى در فزآیٌذ ارتجبط  سثبًی
ثٌبثزایي تَجِ ثِ هیشاى اّویت ایي اجشا  . است درغذ 10اس 

.تز یبری دّذ تز ٍ کبهل تَاًذ فزد را در ثزقزاری ارتجبط هٌبست هی



ٍيضگيْبي اثزثخؼ درارتجبعبت هيبى فزدي
:مساوی

ایجبد فضبی تسبٍی  
ػذم تَجِ ثِ هَقؼیت اجتوبػی

:حوبیت گزی
(الک دفبػی)ػذم هقبثلِ

سکَت هثجت گزا 
حوبیت ثب یقیي ٍاعویٌبى 

:هثجت گزایی
خَد هثجت ثیٌی

اًتقبل احسبس هثجت ثِ دیگزاى 
اثزاس توبیل هثجت ثِ ارتجبط 

:   گطَدگی
خَدگطَدگی فزستٌذُ

پیبم ثزٍس غبدقبًِ 
دراختیبرگذاضتي احسبسبت

                                                   ّوذلی   
پزّیش اس ارسیبثی رفتبردیگزاى

درک احسبس ٍ ػَاعف فزد 
ثزاسبس ًگزش فزد تجزثِ کزدى 



BODY LANGUAGE

: اّويت سثبى تي در ارتجبط ّبي اًغبًي
اوثز رفتبرّبي هب حبٍي پيبم اعت



:سثبى ثذى

 ثِ هب ثِ هختلف ّبي ًغل عي در وِ اعت ثبعتبًي سثبى يه•
  هي اعتفبدُ آى اس ًبخَدآگبُ ثقَرت هب ّوِ ٍ اعت رعيذُ ارث

  .گيزين هي لزار آى تبثيز تحت يب ٍ وٌين
  .اعت آٍردًي ثيبد ثلىِ ًيغت آهَختٌي سثبى ايي•
 .ؽًَذ هي هحغَة سثبى ايي ّبي وذ ثذى حزوبت ٍ حبالت•
  ثز تب وٌين وبري سثبى ايي ثز تغلظ ٍ گؾبيي رهش ثب تَاًين هي•

 .ؽَين هغلظ ارتجبط
  عَي ثِ را اعويٌبى ٍ آراهؼ پيبم تَاًين هي ثذى سثبى تَعظ•

 سثبى عزيك اس پيبم ايي دريبفت عزػت . وٌين ارعبل ديگزاى
.اعت ديگز ّبي سثبى عزػت ثزاثز فذّب ثذى



:عز

  ٍ ثيبثٌذ آراهؼ ديگزاى وٌذ هي ووه :(پبييي ٍ ثبال ) دادى تىبى عز•
.اعت تَافك ًؾبًگز

  دال ديگز عَي ثِ يىغَ اس عز دادى تىبى :(راعت ٍ چپ ) دادى تىبى عز•
.اعت ػاللگي ثي ٍ هخبلفت ثِ



چبًِ
 :(چبًِ ثِ دست)چبًِ ًَاسش•

  ٍاصُ ته ته ثِ هؾتبلبًِ ٍ وبهل دلت ثب ؽًٌَذُ تَجِ وِ اعت آى ًؾبًگز ػالهت ايي     
 وِ هزدي تَعظ هؼوَال وِ اعت هتفىزاًِ حزوتي ايي .گَييذ هي ؽوب وِ اعت ّبيي
.ؽَد هي اًجبم ًذارد ريؼ

:چبًِ هبلص•
 اًجبم چبًِ پبييي عزاعز ثز اؽبرُ اًگؾت حزوت تَعظ ٍ ثَدُ هتفبٍت اًذوي صعت ايي    

  .ًذارد ثبٍر را ؽوب حزف ؽًٌَذُ وِ ثبؽذ آى ًؾبًگز تَاًذ هي ٍ گيزد هي
  :چبًِ دادى تکیِ•

  اعت هوىي فزد .«رفتِ عز ام حَفلِ هي » :گَيذ هي چبًِ سيز ّب دعت گذاؽتي    
  رٍي تَاًن ًوي هي » :اعت چٌيي آى ٍالؼي پيبم اهب دّذ جلَُ هؾتبق را خَد ثخَاّذ
.«وٌن توزوش ؽوب عخي



:هبلؼ گزدى

 ؽذُ ؽٌيذُ يب ٍ ؽذُ گفتِ هَضَع هَرد در را تزديذ گزدى هبلؼ   
  وٌبر رٍي اؽبرُ اًگؾت تَعظ هؼوَال صعت ايي .عبسد هي آؽىبر
.آيذ هي پذيذ گَػ سيز درعت گزدى



:خويبسُ وؾيذى

  ٍجَد ًيش «اجتوبػي خويبسُ» ثلىِ ًيغت خويبسُ ػلت تٌْب آلَدگي خَاة•
  .آيذ هي پذيذ خفيف ساي اعتزط هَلؼيت يه در وِ اي خويبسُ .دارد

  رٍؽي خويبسُ دّيذ، اًجبم خَاّيذ هي وبري چِ ّغتيذ هزدد وِ ٌّگبهي
.سهبى خزيذى ثزاي اعت



:وج وزدى عز رٍي ؽبًِ ّب

  هٌذي ػاللِ ٍ دٍعتي دٌّذُ ًؾبى چپ يب راعت عوت ثِ عز وزدى وج•
  .اعت ارتجبط ثزلزاري ثزاي

  در آهذى وَتبُ ثزاي گبُ ٍ خجبلت ؽزهٌذگي، ثيبى ثزاي ّوچٌيي وبر ايي•
 .اعت ؽزهٌذگي ٍ اًفؼبل ػالهت ولي ثغَر ٍ رٍد هي وبر ثِ رئيظ ثزاثز

  ؽزهٌذگي ٍ حمبرت اًفؼبل ًؾبًِ ؽبًِ رٍي عز حذ اس ثيؼ وزدى وج•
.اعت



:چؾن ّب

 ًؾبًگز دّذ هي هبلؼ اؽبرُ اًگؾت ثب را چؾوؼ فزدي وِ سهبًي :چطن هبلص•
 .اعت ػالهت يه ثلىِ ًيغت فذ در فذ هَضَع ايي الجتِ .ثبؽذ هي ًيزًگ ٍ فزيت

  آٍرد هي ثذعت اي ثْبًِ وٌذ لغغ را ديذاري توبط خَاّذ هي فزد وِ جبيي آى اس
 فزد وِ اعت آى ًؾبًگز ارادي غيز حزوت ايي .وٌذ ًگبُ عزف آى ٍ عزف ايي ثِ وِ

.گَيذ هي درٍؽ دارد
 حزف ثِ » هتؼبرف؛ سدى ّن ثز چؾن اس تز عَالًي اي لحظِ ثزاي :ثستِ چطوبى•

«ثذُ پبيبى خَد سدى



:چؾن ّب

.اعت گًَِ خجبلت صعتي ًگبُ ايي :اعزاف ثِ هختػز ًگبُ•
 آهيش تْذيذ ٍ جَيبًِ علغِ تْبجوي، خلك ًؾبًِ ايي :ضذیذ خیزُ ًگبُ•

.اعت
فزد دٍ ثيي راسي ٍ رهش ٍجَد ًؾبًِ سيزوبًِ، ػالهتي :چطوک•
 اضغزاة، ثز داللت .اثزٍ دٍ ثيي ؽيبر آهذى پذيذ :خَردُ گزُ اثزٍّبی•

ّيجبًبت ايي اس اي آهيشُ يب ٍ تزط درد،



:دّبى

 ًوي گغتزػ ّب چؾن تب ؽذُ وٌتزل ًيؾخٌذ ايي :سٍرکی خٌذُ•
.اعت ارتجبط در فذالت ًذاؽتي دٌّذُ ًؾبى حبلت ايي .يبثذ

  ثِ رعيذى ثزاي ًيبس احغبط ٍ فزد توزوش دٌّذُ ًؾبى :دّبى ثِ قلن•
.اعت يميي



:دّبى

 ثب وِ ؽخقي ثِ ٍ ؽذُ ًوبيبى ثبال ّبي دًذاى :گطَدُ دّبى ثب تجسن•
.ؽَيذ آؽٌب اٍ ثب ثيؾتز ّغتيذ هبيل وِ فْوبًذ هي وٌذ هي گفتگَ ؽوب

.اعت ًشاوت ٍ ادة ٍ احتزام اداي جْت :ثستِ لجبى ثب تجسن•



(:اس هچ تب عز اًگؾتبى) دعت ّب 

  ديپلوبتيه ٍ عيبعي ّبي هَلؼيت در اٍلبت اغلت :هحکن دادى دست•
  هي تزديذ ثي)اعت گزي علغِ ٍ جَيي ثزتزي در عؼي ًؾبًِ .دارد وبرثزد

(دّذ هي فزهبى وغي چِ ايٌجب فْويذ تَاى
  دٍعتي ثِ توبيل ػذم .اعت ؽل هبّي هبًٌذ ّبيؼ دعت :ضل دادى دست•

ثَدى تغلين ٍ هغيغ ضؼف، ًؾبًِ ّوچٌيي فويويت، ٍ
  سيبد فويويت ٍ راعتي ًؾبًِ :دست دٍ ّز ثب دادى دست•



دعت ّب

 ثِ هبيل » :فزد هٌظَر .سيزوبّبًِ آة ٍ هزهَس صعت :پٌْبى ّبی دست•
«ًيغتن ؽوب ثب گفتگَ

  ؽخـ ثبؽذ، ثبال عزف ثِ ّب دعت وف ٍلتي :ساًَ رٍی ثِ ّب دست•
 فزيجىبري پبي اعت هوىي ثبؽذ پبييي ثِ رٍ اگز ٍ پذيزاعت ٍ رٍ گؾبدُ

  .ثبؽذ هيبى در



دعت ّب

 .ثوبًذ آرام وِ خَد وَؽذ هي اهب اعت خؾوگيي حبلت ايي در فزد :ديگز دعت ثب پَؽيذُ هؾت يه•
.ثبؽيذ فزد ايي هَاظت .وٌذ وٌتزل را خَد افغالح ثِ

 پزتبة همبثل عزف ثِ را دعتؼ وٌذ، تحويل را ػمبيذػ خَاّذ هي وِ ؽخقي :دعت تٌذ حزوبت•
.دٌّذ هي اًجبم را ايٌىبر اًگؾتبى تز خفيف حبالت در وٌذ هي



دعت ّب

  فزد در تزديذ ٍ ثگَيذ چيش چِ داًذ ًوي فزد :هَّب هيبى وؾيذى دعت•
.دارد ٍجَد

.«ّغتن راحت هي » : دارد وٌتزل تحت را ٍضؼيت فزد :پؾت ثِ ّب دعت•
 چيشي ثِ ًذارم توبيل هي» يؼٌي  :عيٌِ جلَي در خَردُ گزُ ّبي دعت•

«دّن گَػ ثبؽذ تضبد در ػمبيذم ثب وِ



:پب ّب
  »:اعت ايي پيبم ؛ خَردى تىبى حبل در ٍ ديگز پبي رٍي پب يه :پبّب دادى تىبى•

«رفتِ عز ام حَفلِ هي

  .«ّغتن خبعز آعَدُ ثغيبر هي »هفَْم :ساًَ ًبحيِ در ّن رٍي پبّب اًذاختي•
.دّذ هي ًؾبى را عزف آى ثِ فزد توبيل آٍيشاى پبي عوت

  وٌن، هي دفبع حمَلن اس لبعؼبًِ هي »هفَْم هزداًِ؛ ػولي :ساًَ رٍي پب لَسن•
  .اعت وبثَيي صعت ّوبى ايي «ّغتن آراهؼ ثب اهب



:ٍضؼيت تٌِ ٍ ثذى

 ٍ ػمبيذ گذاؽتي هيبى در ثِ هؾتبق ٍ هقون سًگ، ثِ گَػ فزد :غٌذلی لجِ رٍی•
ثبؽذ هي خَد احغبعبت

 ٍ  ػولگزا هغتمل، ثيي، ٍالغ ًؾيٌٌذ، هي ايٌگًَِ وِ افزادي :سهیي رٍی ثِ پب دٍ ّز•
 ايي پيبم .دارًذ وٌتزل تحت را ٍضؼيت وِ ثذاًيذ ؽوب وِ هبيلٌذ آًْب ّغتٌذ؛ هٌظن
«ّغتن جذي هي ثبػ، حزوبتت هزالت هي اعزاف » :اعت چٌيي گزٍُ



:ٍضؼيت تٌِ ٍ ثذى

 ثب ٍ هغوئي حبلت يه ًؾبًِ ثلٌذ ّبي گبم :ثلٌذ ٍ کَتبُ ّبی گبم•
  ٍ تزعَ را فزد وزدُ لَس ّبي ؽبًِ ثب ريش گبهْبي اهب ثبؽذ هي فزاحت

.ًوبيذ هي پذيز آعيت
 آراهؼ ثب ٍرٍدي درة يب ديَار ثِ ؽوب وِ سهبًي :سدى تکیِ دیَار ثِ•

 ثزاي رٍؽي .ثوبًٌذ وِ گَييذ هي ديگزاى ثِ دّيذ، هي تىيِ ثغيبر خبعز
گفتگَ وزدى تز عَالًي



:هٌاتع

اطالعات.باقر ساروخانی :جامعه شناسی ارتباطات •

دکتر .دکتر ساروخانی :جامعه شناسی وساٌل ارتباط جمعی •

اطالعات.محسنی

دكتر محسنٌان راد: ارتباط شناسی •

دانشکده علوم و ارتباطات -کاظم معتمد نژاد:وساٌل ارتباط جمعی•

اجتماعی

انتشارات سروش. حسن زورق–مبانی تبلٌغ 

انتشارت امٌر کبٌر. علی اسدی .قدرت تلوٌزٌون •

انتشارات نشردانشگاهی. روانشناسی ارتباط •



سَ عٌصر اصلي تراي داضتي خذهات كتاتخاًَ اي 

خْب

ساختمان و تجهيزات مناسب:فضاي خوب

منابع اطالعاتی خوب

ارتباطيبه كار گرفتن مهارت هاي:کتابدار خوب



61

 اصْل

چرا هِارت ُای ارتثاطی را تَ كار 

؟تثٌذين ّقتی ترای ها ًفع فْری ًذارد
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فايذٍ ُاي تَ كار تستي هِارت ُاي ارتثاطي در ضغل ُاي غیر 

!(حتي اگر هذير تَ آى پاداش ًذُذ)اًتفاعي 

:منافع مستقيم•

مصون ماندن از استرس ناشی از درگيری•

احساس خوشنودی و توفيق و عزت نفس حاصل از تحسين  •

ديگران 

منافع غير مستقيم •

باال رفتن حيثيت حرفه کتابداری و شأن کتابداران •

باال رفتن حيثيت کتابخانه ها و سازمان مربوطه•

پيشگيری از رفتارهای ضداجتماعي و جرم•

)= و تقوٌت قوام جامعه  ايجاد احساس رضايت از جامعه در مردم•

(سرماٌه اجتماعی

می گرددباز  عزيزان ماخوب و بد ارتباط در نهايت به خود ما و 
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کتابخانواىمیت ًیژه ميارت ىای ارتباطی در محیط 

!(يا بايد باشند)کتابخانه ها ترويج دهنده فکر، دانش، و فرهنگ هستند •

در صورت روبه رو شدن با سختی و ناگواری، مردم از کسب دانش، اطالع، •

وپرورش فکر خود دست می کشند

نتيجه؟

مردم از نظر فکری و شناختی و ذوقی فقير می شوند 

فکر، دانش و ذوق مردم

 =

سرمايه اجتماعی يک ملت و عامل اصلی توسعه و بهروزی آن

هيچ از خودتان پرسيده ايد چرا در ثروتمند ترين کشورها، عضويت و استفاده از 

کتابخانه های عمومی برای همه آزاد و مجانی است؟
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دلیل علوی کَ چرا 

در صْرت رّتَ رّ ضذى تا سختی ّ ًاگْاری، هردم از 

کسة داًص، اطالع، ّپرّرش فکر خْد دست هی کطٌذ

نيازهاي بدني

نياز به امنيت

(پذيرفته شدن) اجتماعینياز

عزت نفسنياز به 

شکوفايینياز به 
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!يادهاى تاضذ

اما مهم آن .  ادعای بی نقص عمل کردن بی جاست•

:است که
به سبب نا آگاهی و بی مهارتی به طور مستمر مرتکب خطا •

نشويم، و

اگرمرتکب خطا شديم بتوانيم موقعيت را به خوبی مهار و •

.مساله را حل کنيم

:هدف ما در اين کالس آشنا شدن با اين مهارت ها است، چون

مهارت با عمل و تکرار عمل 

!در محيط زندگی واقعی به وجود می آيد



دكتر ابراهٌم افشار دانشگاه اصفهان 66

فٌْى 

فنون تماس حضوری1.

فنون تماس تلفنی2.

فنون اداره کردن موقعيت های دشوار3.
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فٌْى تواس حضْری. 1

(تن/زبان بدن)ارتباط غير کالمی . الف

ارتباط کالمی .   ب



( زتاى تذى)حلقَ ُای ارتثاط غیر کالهی 

در کتاتخاًَ

کتابدار
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ارتثاط غیر کالهی

موقعی که مطمئن شديم، مراجعه کننده به طرف ما می آيد، رويمان را به او •
برگردانيم و نشان بدهيم که متوجه او شده ايم

تماس چشمی •

حالت صورت•

زاويه مناسب بدن، چهره، وضع دستها•

(رنگ و مدل)آراستگی ظاهر، صورت، لباس •

نظافت بدن و لباس•

نظافت و آراستگی محيط ميز امانت•

آراستگی محيط کتابخانه •

کتابخانه آراستگی محوطه بيرونی•

: اهميت فوق العاده اولين برخورد
!اولين برخورد قابل تکرار نيست



ارتثاط کالهی

!شنيدن نه

!گوش دادن بله



چطْر گْش تذُین؟

مواردی که بايد در همة مکالمه ها رعايت کنيم
کارهمزمان، صحبت )تمام حواسمان را به مراجعه کننده متمرکز کنيم •

!( باتلفن، خوردن و وجويدن ممنوع

توجه و درک خود را با نگاه و حرکات چهره و کالم به مخاطب نشان •

دهيم 

همراه با پيشداوری به سخن گوش نکنيم•



چطْر گْش تذُین؟

(اداهَ)

، کودکانمواردی که بايد درمکالمه های طوالنی يا پيچيده به خصوص با 

زبان و دارند، کسانی که  مشکل تکلم يا شنوائی، کسانی که سالخوردگان

:دارند بايد رعايت کنيم گويش متفاوت

درک خود را با بازگو کردن سخن مخاطب به او چک کنيم•

با سئوال کردن بيشتر اطالع به دست بياوريم•

حرفهای او را جمعبندی و خالصه و برايش بازگو کنيم•

از نکات مهم يادداشت برداريم•



چطْر جْاب تذُین؟

:مواردی که بايد در همة مکالمه ها رعايت کنيم

  

موقع پاسخ دادن به مخاطب خود نگاه کنيم•

دقيقا پاسخ سئوالی را بدهيم که از ما پرسيده اند•

پاسخ آگاه کننده بدهيم حتی اگر زمان می گيرد •

شمرده و واضح حرف بزينم•

ضمير و فعل دوم شخص مفرد به کار نبريم •

در پايان گفتگو رفتاری که نشان عجله باشد، از خود بروز ندهيد•

آخرين حرفتان پاسخ دادن به تشکر مراجعه کننده بدون عجله ، و با  •

.آرامش و خوشروئی باشد



چطْر جْاب تذُین؟

(اداهَ)

، کودکانمواردی که بايد درمکالمه های طوالنی يا پيچيده به خصوص با 

زبان و دارند، کسانی که  مشکل تکلم يا شنوائی، کسانی که سالخوردگان

:دارند بايد رعايت کنيم گويش متفاوت

دليل هر تاخير در پاسخ را به سرعت توضيح دهيم•

پاسخ مختصر و متمرکز بر سئوال باشد•

اطمينان حاصل کنيم که طرف حرف ما را فهميده است•

در صورت نياز، گفتگو را با پرسيدن سئوال های مفيد و سازنده •
ادامه بدهيم
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فٌْى تواس تلفٌی. 2

مزايای تماس تلفنی از لحاظ ارتباطی؟ 

معايب تماس تلفنی از لحاظ ارتباطی؟ 
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پاسخ تَ تلفي 

:وظيفه کتابدار در پاسخ  به تلفن در کتابخانه ها

زنگ گوشی را بردارد 4تا  2در فاصله –

وقت به خير بگويد•

نام سازمان را بگويد •

خود را معرفی کند •

بپرسد چه کمکی از دست او بر می آيد •

:و پس از پايان گفتگو      

جواب تشکر تلفن زننده را بدهد بعد قطع کند –
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تواس تلفٌی

يکنواخت و )متين و با عالقه حرف بزنيد. مواظب لحن حرف زدن خود باشيد–
(بی حال حرف نزنيد

بيشتراز مورد تماس رويارو مطمئن . شمرده و واضح حرف بزنيد –

.شويد حرف طرف را فهميده ايد و او حرف شما را فهميده است –

: اگر فرد مورد نظر تلفن زننده در دسترس نبود، هيچوقت نگوئيد –

“بعداً تلفن بزنيد. نيست”

: بلکه بپرسيد –

“می خواهيد پيغام بگذاريد؟”

.اگر قبول کرد، پيغام بگيريد و در اولين فرصت به آن فرد برسانيد–

کمتر هزينه )اگر گيرنده را پيدا نکرديد، به کسی که تلفن زده، اطالع دهيد  –
!(دارد
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:  فٌْى ادارٍ کردى هْقعیت ُای دضْار. 3

ضکايت ّ خطن

:نکتة مهم
رسيدگی صحيح به شکايت وخشم به معنای تسليم در 

برابر خواهش يا رفتار نادرست و تنبيه نکردن 

!خطاکار نيست
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تفاوت های شکايت و خشم ازلحاظ ارتباطی 

موقعيت خشم                موقعيت شکايت        موقعيت عادی 

50% 100%0%
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چرا ضکايت فرصت است؟ 
نشان می دهد چه چيز برای مردم مهم است؛  –

در صورت حل و فصل موجب تقويت ارتباط و افزايش شديد رضايت می –
شود؛

.نشان می دهد چه چيزهائی در کتابخانه نياز به اصالح دارد –

مردم به خود زحمت شکايت کردن می دهند% 5تحقيقات نشان داده است که تنها 

بقيه با نارضايتی خود چه می کنند؟% 95

؟آن را فراموش می کنند 

!نبايد ها و بايدها در رسيدگی به شکايت
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اتتذا چَ ًثايذُا
در رسیذگی تَ ضکايت

با پيشداوری برخورد نکنيد–

از اول فرض نکنيد شکايت بی مورد است

عذر تراشی نکنيد –

توضيح دادن چيزی را توجيه نمی کند 

  مسئوليت را به گردن کسی نيندازيد و کسی را سرزنش نکنيد–

آنچه مهم است رسيدگی و حل و فصل شکايت است
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در رسیذگی تَ ضکايت چَ تايذ کرد؟

خوب گوش کنيد تا درک روشن از مساله به دست آوريد–

با حرکات و کالم خود نشان بدهيد که وضع و حالت او را درک کنيد–

به خاطر مطرح کردن شکايت از او تشکر کنيد–

اگر به نتيجه رسيديد که شکايت به حق است، معذرت بخواهيد–

اگر به نتيجه رسيديد که شکايت به حق نيست، شکايت او را مرور کنيد و –

برايش توضيح دهيد که کجا اشتباه می کند

مشکل را از آن خود بدانيد اقدام کنيد و تالش کنيد آن را حل کنيد–

(هزينه آن کمتر است)پيگيری کنيد مشکل حل شده باشد  –

اگر نتوانستيد مشکل راحل کنيد، رئيستان را صدا بزنيد بيايد،يا خودتان –

.شاکی را به ديدن او ببريد
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ّيژگی ُای هْقعیت خطن

معموال حاصل رسيدگی درست نکردن به شکايت است •

!  برخالف شکايت، کم آن هم زياد است •

. ارتباط در اين موقعيت تقريبا قطع است•

شخص عصبانی گوشش کمتر می شنود اما چشمش به هر حرکتی بسيار •

.حساس می شود

اگر با آن بد برخورد شود و از کنترل خارج شود، می تواند به فاجعه •

  بينجامد
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در خٌثی کردى خطن چَ هِن است؟

به خود می گيريد؟ برانگيخته می شويد؟: احساس شما•

با رفتار خود مقابله را می رسانيد يا  :رفتار شما•
تسليم، يا کنترل بر وضعيت را؟

آگاهی از قوانين و مقررات: اطالعات شما•
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!خشم را به شکايت، بعد به رضايت تبديل کنيم 

موقعيت خشم                موقعيت شکايت        موقعيت عادی 

50% 100%0%



:در هقاتل ضخص عصثاًی ايي کارُا را ًکٌیذ

دست به سينه نايستيد•

با انگشت به طرف اشاره نکنيد•

باالی سر او به حال تهديد خم نشويد•

خيلی به او نزديک نشويد  •

رويتان را از او برنگردانيد •

اورا تهديد نکنيد•

از او به سرعت دور نشويد•

به بدنش دست نزيد مگر آنکه مطمئن باشيد خيلی عصبانی  •
نيست
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:در هقاتل ضخص عصثاًی ايي کارُا را تکٌیذ

در وضعيت آرام و گارد باز بايستيد–

دستها به حالت آزاد در دو طرف بدن و کف آنها به بيرون باشد–

تماس چشمی مکرر داشته باشيد تا نشان دهيد به او گوش می –

دهيد

سر تان را به عالمت اينکه می فهميد چه می گويد آرام تکان  –

دهيد 

.با اعتماد به نفس نشان دهيد که می توانيد مساله را حل کنيد –

با بيان خود با او همدلی نشان دهيد–
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:گام ُايی کَ تايذ ترداضت

(خشم اور به خود نگيريد)آرامش خودرا حفظ کنيد –

تالش برای شروع صحبت –

در صورت احساس خطر نکردن، شخص عصبانی را از برابر چشم مردم دور –

.کنيد و به محل مناسب ببريد

(از اين مرحله به بعد موقعيت خشم به موقعيت شکايت تبديل شده است)

اگر . به دقت به او گوش بدهيد. از او بخواهيد داستان را برايتان تعريف کند–

.داستان مفصل بود يادداشت برداريد

(نه بازجوئی)ابراز همدلی و عالقه، سئوال های باز –

از او به خاطر بيان مشکل تشکر کنيد–



اقذام ترای حل هطکل

اگر به نتيجه رسيديد که خشم او به حق بوده، معذرت بخواهيد–

اگر به نتيجه رسيديد که خشم به حق نبوده، داستان را مرور کنيد و برايش –

توضيح دهيد که کجا اشتباه می کند

مشکل را از آن خود بدانيد اقدام کنيد و آن را حل کنيد–

(هزينه آن کمتر است)پيگيری کنيد مشکل حل شده باشد –

اگر نتوانستيد مشکل راحل کنيد، رئيستان را صدا بزنيد بيايد،يا خودتان شاکی –

.را به ديدن او ببريد
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هاُیت ارتثاط

در تمام انواع آن، ارتباط يک عمل دو طرفه است که 

هدف از آن رسيدن به نتيجه رضايت بخش برای هر 

. دو طرف است

چه رو در رو، چه تلفنی، چه مکاتباتی، چه دوستانه و 

چه دشوار، عواملی وجود دارد که بر نتيجه اثر می 

:گذارند
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هاُیت ارتثاط

در تمام انواع آن، ارتباط يک عمل دو طرفه است که 

هدف از آن رسيدن به نتيجه رضايت بخش برای هر 

. دو طرف است

چه رو در رو، چه تلفنی، چه مکاتباتی، چه دوستانه و 

چه دشوار، عواملی وجود دارد که بر نتيجه اثر می 

:گذارند



عْاهل هؤثر در پرّرش ّ تَ کارگیری هِارتِای 

ارتثاطی 

عوامل زيستی•
وضع جسمی•

وضع عصبی•

عوامل اجتماعی•
خانواده•

مدرسه•

اجتماع•

(ايدئولوژی)=طرزفکر و باورهای اکتسابی •
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:طرز فکرّ تاّرُای هؤثر در تَ کا رگیری هِارت ُای ارتثاطی 

نگاه ما به جامعه. 1

همه آدم ها را دارای حقوق برابر می دانيم يا  خود را برخی شايسته توجه بيشتر و •
برخی را شايسته توجه کمتر؟

نگاه ما به ارتباط. 2

ارتباط مان را با مراجعه کننده ارتباط فرد با فرد می دانيم يا سازمان با فرد؟•

نگاه ما به خودمان .3

در موقع روياروئی با مراجعه کننده، خود را عضوی از جامعه کتابداری می بينيم يا يک •
فرد بدون وابستگی؟

همه ارتباط ها در نهايت ارتباط فرد با فرد 
است


