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 ثسن اهلل الزّحوبى الزّحین

فصلسًم:ارتباطياثزآندرفزایىدیخالصٍ

 تدریسيیادگیزی

مًضًعاتایهفصل

 تؼزیف ارتجبط 

 ّذف ٍ رٍش ارتجبط 

 اًَاع )رٍش ّبی( ارتجبط 

 الگَی ارتجبط 

 )هَاًغ ارتجبط )پبراسیت 

 یبدگیزی -تأثیز ارتجبط در فزایٌذ تذریس 

ارتجبط خَة ٍ هغلَة تایذ تیٗ ٔؼّٓ ٚ فشاٌیشاٖ )دا٘ص آٔٛصاٖ( یه ، ٍ رضبیت ثخص تذریس هفیذتشای یه  :مقدمٍ

هخبعجبى خَد ٍ ًیبسّب، تَاًبیی ّب ٍ ػالیق آى ّب تشلشاسضٛد وٝ تشای ایٗ واس الصْ است ٔؼّٓ، لثُ اص تذسیس ٘سثت تٝ 

 ٔٙتمُ وٙذ. ضٙاخت حاصُ وٙذ ٚ تا تٛجٝ تٝ ایٗ أٛس، پیاْ )ٔحتٛای دسسی( خٛد سا تٝ آٖ ٞا

دس صتاٖ اٍّ٘یسی است. ایٗ وّٕٝ، تیص تش دس ػّْٛ  Communication“ ”ٔؼادَ فاسسی ِغت« ارتجبط»وّٕٝ ی  :تعزیفارتباط

 استثاطات تٝ واس ٔی سٚد. 

در فزایٌذ آهَسضی، ارتجبط ػجبرت است اس ثزقزاری راثغِ  ٍ داضتي تفبّن ٍ اضتزاک فکزی، فزٌّگی ٍ ارسش 

 دس ایٗ ساستا، تٝ چٙذ تؼشیف اص ایٗ وّٕٝ اضاسٜ ٔی ضٛد: هؼلن ٍ فزاگیز یب فزاگیزاى.ّبی حبکن ثیي 

تعزیفارتباطاسدیدگاٌداوشمىدان

 دیٍش. ضخص تٝ ضخص یه اص ا٘سا٘ی سفتاسٞای ٚ افىاس ٚ اطالػات ا٘تماَ فٗ  -1 •

 ی دیٍشی سا تحت تأثیش لشاس دٞذ.                               ا٘ذیطٝی آٖ یه ا٘ذیطٝ ٔی تٛا٘ذ  ٚسیّٝ تٝ وٝ جشیا٘اتی تٕاْ  -2 •
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 ا٘ساٖ است.: استثاط تؼأُ اجتٕاػی است وٝ ٔٙطأ فشًٞٙ ٚ ػأُ استمای ػلَم اجتوبػی دس  -3 •

تیطتش تا استفادٜ اص فشایٙذ ا٘تماَ ٚ تثادَ افىاس، ا٘ذضٝ ٞا، احساسات ٚ ػمایذ دٚ فشد یا  :فزایٌذ تذریس ٍ یبدگیزی دس  -4 •

 )تؼزیف هؤلف(ػالئٓ ٚ ٕ٘ادٞای ٔٙاسة تٝ ٔٙظٛس تحت تأثیش لشاسدادٖ، وٙتشَ ٚ ٞذایت یىذیٍش. 

 تٝ ٔٛاسد صیش اضاسٜ ٔی وٙذ: 4تؼشیف 

 ٔی دا٘ذ ٘ٝ یه سٚیذاد ثاتت.جبری، هستوز ٍ پیَستِ در حبل تغییز  سٚاتط ٚ ٚلایغ سا استثاط  -1 •

 استفادٜ ضٛد.  ػالئن ٍ ًوبدّبی هٌبستتشای ا٘تماَ ٔفاٞیٓ تایذ اص   -2 •

تٝ سٕت اٞذاف آٔٛصضی ٚ « کٌتزل ٍ ّذایت»تأثیشٌزاسی تٛجٝ داسد؛ صیشا تش دٚػأُ  اص فشاتش استثاط، ٞذف تٝ  -3 •

 سسیذٖ تٝ وٕاالت ا٘سا٘ی تٝ ػٙٛاٖ ٞذف استثاط تأویذ ضذٜ است.

• *********************************************************************** 

تؼییي تشلشاسی استثاط اص ٘ظش ٞذف ٚ سٚش ٕٞیطٝ تٝ یه صٛست ا٘جاْ ٕ٘ی ضٛد. دس ٚالغ ػأُ ٟٔٓ دس  :ارتباطريشيَدف 

 است وٝ تٝ ٚسیّٝ ی فشستٙذٜ پیاْ د٘ثاَ ٔی ضٛد.  ّذفی تشلشاسی استثاط،رٍش 

جْت تغییز ضزایظ یبدگیزی ٍ تحت تأثیزقزاردادى ٍ کٌتزل ٔجٕٛػٝ فشایٙذ آٔٛصضی تالضی است دس  ،هؤلف ٘ظشاص 

ٚ ٔٙجش تٝ ٞذایت آ٘اٖ تٝ فشاٞٓ ضذٜ  ضٌبخت توبیالت ٍ تَاًبیی هخبعجبىضشایطی وٝ تش اساس  فکزی ٍ رفتبری فزاگیزاى؛

 سٕت اٞذاف آٔٛصضی ٚ سسیذٖ تٝ وٕاالت ا٘سا٘ی ٔی ضٛد.

****************************************************************************** 

ارتباط)ريشَای(اوًاع

 استثاط تا طشح ٚ تش٘أٝ سیضی لثّی ٚ حساب ضذٜ تاضذ.: ارتجبط ارادی 

 استثاط تذٖٚ طشح ٚ تش٘أٝ سیضی لثّی تاضذ.: ارتجبط غیزارادی 

 ٚسیغ ٚ دس ٔحیط ٞای سسٕی ٚ اداسی صٛست ٔی ٌیشد.استثاط دس سطحی   :ارتجبط رسوی 

 استثاط تیٗ دٚ ٘فش یا دٚ ٌشٜٚ تٝ طٛس ػادی ٚ غیش سسٕی اتفاق ٔی افتذ.  :ارتجبط غیز رسوی 

 دس جشیاٖ استثاط، پیاْ ٞا تٝ صٛست سٔضٞای والٔی ا٘تماَ ٔی یاتذ.: ارتجبط کالهی 

 ش والٔی ٔا٘ٙذ حشوات دست، چطٓ ٚ ... ا٘تماَ ٔی یاتذ.پیاْ تٝ صٛست ػالئٓ یا سٔضٞای غی: ارتجبط غیز کالهی 

 استثاطی وٝ تذٖٚ ٚاسطٝ تیٗ ضخص فشستٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ پیاْ ایجاد ٔی ضٛد.: ارتجبط هستقین 
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 استثاط چٟشٜ تٝ چٟشٜ ٘یست ٚ جٙثٝ ضخصی ٘ذاسد چٝ تسا دس چٙیٗ استثاطی، ٌیش٘ذٜ ٚ فشستٙذٜ پیاْ، : ارتجبط غیز هستقین

 .٘طٙاسٙذٕٞذیٍش سا 

 )استثاطی وٝ ٔؼٕٛالً تیٗ دٚ یا چٙذ ٘فش تٝ ٚلٛع ٔی پیٛ٘ذد ٚ تیطتش حاِت ٔستمیٓ ٚ ضخصی : ارتجبط فزدی )خصَصی

 داسد.

 استثاطی وٝ تیٗ یه ٘فش تا یه ٌشٜٚ یا ٌشٚٞی تا ٌشٜٚ دیٍشی تشلشاس ٔی ضٛد وٝ ٕٔىٗ است ٔستمیٓ یا : ارتجبط جوؼی

 غیش ٔستمیٓ تاضذ.

 ِا٘تماَ پیاْ اص فشستٙذٜ ضشٚع ٚ تٝ ٌیش٘ذٜ ختٓ ٔی ضٛد ٚ ٌیش٘ذٜ ٘سثت تٝ ٔفاٞیٓ پیاْ ٚاوٙطی تٝ فشستٙذٜ : ارتجبط یک عزف

 ٘طاٖ ٕ٘ی دٞذ.

 ِپیٛستٝ ٘مص فشستٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ دس جشیاٖ استثاط ػٛض ٔی ضٛد.: ارتجبط دٍعزف 

******************************************************************************* 

 تشای تشلشاسی یه استثاط ٔٛفّك ٘یاصٔٙذ یه اٍِٛی ٔٙاسة ٞستیٓ.:الگًیارتباط

 .ی وٛچه ضیء یا ٔجٕٛػٝ ای اص اضیاء تضسي اٍِٛ ٌفتٝ ٔی ضٛد ٔؼٕٛالً تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تعزیفالگً:

 فًایدالگً:

 .چٟاسچٛب رٞٙی ٔا سا تشای استثاط ٔطخص ٔی وٙذ 

  فشایٙذ سٚا٘طٙاختی استثاط سا دس اختیاس ٔا ٔی ٌزاسد.تخص اص 

 ًا٘ٛاع تاصخٛسد ٚ ٚاوٙص ٞای احتٕاِی سا پیص تیٙی ٔی وٙذ ٚ  اٍِٛ ٔی تٛا٘ذ ػُّ ٔٛفمیت یا ضىست سا پیص تیٙی وٙذ ٔثال

 . یٓتؼذ، سفتاس خٛد سا تا آٖ ٞا تطثیك ٔی دٞ

 گیزًذُ پیبم. 3           پیبم. 2       هٌجغ یب فزستٌذُ پیبم . 1 :  الگًَادرمًجًدعمدٌعىاصز         

:عًاملمؤثزدرمىبعیافزستىدٌپیام

 فکز، ًگزش عزس •

 تسلظ ثز هحتَا •

 هْبرت در ػالهت گذاری ٍ اًتقبل پیبم •

پیام
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 ٚلتی اطالػات تٝ صٛست ػالئٓ یا ٕ٘ادٞایی آضٙا تشای ٔخاطة دسآیذ، تشای اٚ لاتُ فٟٓ تش خٛاٞذ تٛد. :رمشگذاری •

 ٌٛیٙذ. سٔضٌزاسیتٝ ایٗ ػُٕ دس اصطالح استثاطی 

پیاْ صٔا٘ی تشای ٌیش٘ذٜ لاتُ فٟٓ خٛاٞذ تٛد وٝ ٔجذداً اص حاِت سٔض ٚ ػالٔت خاسج ضذٜ ٚ تٝ صٛست ٘طا٘ٝ  :رمشخًاوی •

 ٌفتٝ ٔی ضٛد. سٔضخٛا٘یٞای آضٙا دسآٔذٜ تاضذ. تٝ ایٗ ػُٕ دس اصطالح 

 

يسیلٍيطزیقارسالپیام

 ٚسیّٝ ای وٝ پیاْ تٝ ٚاسطٝ ی آٖ حُٕ ٚ ٔطشح ٔی ضٛد. حأُ:

طشیمی سا وٝ پیاْ دس آٖ حُٕ ٔی ضٛد ٔثال دس استثاط ضفاٞی پیاْ تٝ صٛست أٛاج صٛتی تٝ ٌیش٘ذٜ ٔی سسذ ٚ دس استثاط وتثی اص  ساٜ ٚ وا٘اَ:

 ی ٟٕٔی اص وا٘اَ ٞای استثاطی ا٘ذ. طشیك ٘ٛضتٝ تٝ ٌیش٘ذٜ ٔٙتمُ ٔی ضٛد. سسا٘ٝ ٞای جٕؼی دستٝ

 ا٘تخاب وٙذ. ٔتٙاسة تا پیاْ ٚ خصٛصیات ٌیش٘ذٌاٖ خٛد اِثتٝ فشستٙذٜ تشای ایجاد استثاط، تایذ حأُ ٚ وا٘اِی

:گیزودٌپیام

 اًتخبة        خَاستي             ًیبسّب

ّبی  سبیز ارسشٍ  ػَاعف ،اعالػبت هْن تزیي هسئلِ در یک ًظبم ارتجبعی ایي است کِ فزستٌذُ ٍ گیزًذُ پیبم اس ًظز

 ٍجِ هطتزکی داضتِ ثبضٌذ. فزٌّگی ٍ اجتوبػی

سا تشای ٔؼّٓ فشاٞٓ ٔی وٙذ وٝ یا ٔثثت است وٝ دسایٗ صٛست،  واس خٛد تاصخٛسد، أىاٖ اسصیاتی باسخًرد)عکسالعمل(:

ی پیاْ، تشٌشدد ٚ اضىاالت ٚ  وٝ سثة ٔی ضٛد فشستٙذٜ ی پیاْ سا تمٛیت ٔی وٙذ وٝ تٝ واس خٛد ادأٝ دٞذ؛ ٚ یا ٔٙفی است ٙذٜفشست

 ایشادات خٛد سا اصالح وٙذ.

******************************************************************************* 
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ثؼضی ػَاهل درًٍی ٍ ثیزًٍی هوکي است هَجت ضَد ارتجبط هغلَة ثزقزار ًطَد کِ ثِ ایي  مًاوعارتباط)پاراسیت(:

  گَیٌذ. هَاًغ ارتجبطیب  پبراسیتػَاهل 

یِ صشف یا یىٙٛاختی سیتٓ صذا یا ٔفاٞیٓ تىشاسی ٚ خستٝ وٙٙذٜ،  سخٙشا٘یِ یه طشفٝی ٔذاْٚ اص  استفادٜ بحثشفاَی: •

تشای افضایص واسایی تذسیس ٔی تایست ػالٜٚ تش ػالئٓ ٚ ٕ٘ادٞای ضفاٞی اص  تاػث واٞص یادٌیشی ٚ تذسیس ٔی ضٛد.

 ػالئٓ غیش والٔی ٚ وا٘اَ ٞای ٔختّف دیٍش ٘یض استفادٜ وشد. 

اٌش پیاْ )ٔحتٛای دسس( تش اساس صٔیٙٝ ٞای ػّٕی، ٘یاصٞا، ػالیك ٚ تٛا٘ایی دا٘ص آٔٛصاٖ ٘ثاضذ،  جالبتًجٍوبًدنپیام: •

تٝ خٛتی دسیافت ٕ٘ی ضٛد. تٙاتشایٗ ٞش چٝ ػٙاصش پیاْ، تاصٜ تش ٚ جاِة تش تاضذ تشای فشاٌیشاٖ جاِة تٛجٝ تش خٛاٞذ تٛد ٔثُ 

 فیّٓ ٚ اسالیذ.  استفادٜ اص ػىس،

تجاسب لثّی، ٔا سا دس دسن ٔطّة جذیذ یاسی ٘ذٞذ ٚ تاػث سشدسٌٕی تیطتش ٚ تٝ ٚجٛد آٔذٖ ٔطىُ اٌش  اوتقالمىفی: •

 .جذیذ ضٛد ا٘تماَ ٔٙفی ٌفتٝ ٔی ضٛد

اٌش جّٛ حاوٓ تش والس دسس یه جّٛ خطه ٚ تی سٚح تاضذ، حٛاس دا٘ص آٔٛص  رؤیاییشدنیادرخًدفزيرفته: •

خٛد ٚ ص٘ذٌی ضخصی ٚ خا٘ٛادٌی خٛد ٚ یا غشق ضذٖ دس آسصٚٞایص پشت ٔی ضٛد ٚ تاػث ٔی ضٛد وٝ اٚ دس ػآِ 

سیشوٙذ. تا افضایص سطح دسن ضاٌشد ٚ جزاتیت ٔٛضٛع ٚ تٝ واسٌیشی سٚش ٞای ٔختّف استثاطی ٔی تٛاٖ ایٗ حاِت سا 

 واٞص داد.

ٙذ تٛا٘ست تا اٚ اٌش ٔؼّٓ ٘تٛا٘ذ ٔطاِة خٛد سا ٔطاتك دسن ٚ فٟٓ دا٘ص آٔٛصاٖ ٔطشح وٙذ، آٖ ٞا ٘خٛاٞ عدمدرک: •

استثاط ٔفیذ ٚ ٔطّٛتی سا تشلشاسوٙٙذ؛ ِزا ٔحتٛای پیاْ سا ٞٓ دسست ٚ خٛب دسیافت ٘خٛاٞٙذ وشد ٚ ایٗ دس ضؼف سٚحیٝ ٚ 

تیاٖ ٔطّة تٝ ٕٞشاٜ ٔثاَ ٞای ٔأ٘ٛس تاػث ا٘تماَ پیاْ تٝ طٛس ٔحسٛس ٚ وٕثٛد اػتٕاد تٝ ٘فس آٖ ٞا تسیاس تأثیشٌزاس است. 

 ضٛد.ّٕٔٛس تٝ ٔخاطة ٔی 

. ٘اساحتی ضاٌشد تش اساس ػٛأُ فیضیىی والس ٕٔىٗ است سثة لطغ استثاط اٚ تا ٔؼّٓ ضٛد عًاملفیشیکیوامىاسب: •

 ضٛ٘ذ. ٔٙذ ٔی  ، فشاٌیشاٖ تٝ ٔٛضٛع دسس، تیص تش ػاللٝٞشچٝ ٔحیط آٔٛصضی ٔٙاسة تش ٚ دِپزیشتش تاضذ

**************************************************************************** 

ٌاٞی ٔٛا٘غ خاصی اص تیشٖٚ ٚاسد جشیاٖ استثاط ٕ٘ی ضٛد، أا تٝ ػّت ػذْ ضٙاخت ظشفیت ٚالؼی وا٘اَ یا  َزسرفتهپیام: •

٘اسسایی ٞای دیٍش استثاطی تٕاْ پیاْ ٞای اسساَ ضذٜ اص طشف فشستٙذٜ تٝ ٌیش٘ذٜ ٕ٘ی سسذ ٚ اص ٔذاس خاسج ٔی ضٛد. تٝ ایٗ 

 .ٌفتٝ ٔی ضٛد ٞشص سفتٗ پیاِْت حا
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    راٌَایکاَشَزسرفتهپیام •

 1- ٝحذاوثش سسا٘ذٖ ظشفیت وا٘اَت 

 2- وا٘اَ ٔٙاسة تشای پیاْا٘تخاب 

 3- ٔطاِة ٚ استفادٜ اص سسا٘ٝ ٞای ٔختّفتىشاس 

 

 

 ی فصل سوم پایان خالصه

 

 

 تهیه کنندگان

 مریم فانی

 الهام آتشی

 فرزانه عباس پور 

 

 

 

 

 


