
ارتباط موثر در بروامً ٌای تواومىذ سازی

دکتز عبذالزضا ضقاقی



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 ساسی تْاًوٌذ فزآیٌذُای در هْثز ارًباط

 هْرد در هطتزک درک ایجاد بَ بایستی

 بیي ساسی تْاًوٌذ ضزّرت ّ هفِْم

 هٌجز پیام کٌٌذٍ دریافت ّ کٌٌذٍ ارسال

                                         .ضْد



ارتباط هْثز در فزآیٌذُای تْاًوٌذ ساسی 



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

  بسیاری ضْد هی صحبت هْثز ارتباط هْرد در کَ سهاًی

 فکز پیام اًتفال چگًْگی ّ پیام هحتْی بَ بالفاصلَ هاُا اس

 هخاطب تحلیل هْثزبا ارتباط یک کَ صْرتی در .کٌین هی

                                  .ضْد هی ضزّع اّ ًیاسُای ّ



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 ها هخاطب ًیاسُای ّ ّیژگیِا بَ تْجِی بی صْرت در

 داضتَ ُذف گزٍّ افزاد رّی تْاًین هی کوی بسیار تاثیز

                                                              .باضین



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

.در مورد افراد گروي مخاطب پیص داوری وکىیذ -۱

.تکراری بودن محتوی پیام اثر بخطی آن را تحت تاثیر قرار می دٌذ -۲

.تعجیل در اوتقال پیام ماوع تحقق اٌذاف ارتباطی خواٌذ ضذ -۳

.گروي مخاطب وبایذ احساش کىذ مورد بی احترامی قرار گرفتً است -۴



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

.گزٍّ هخاطب بایستی احساص هْرد احتزام بْدى ّ با ارسش بْدى ًوایذ -۵

. گزٍّ هخاطب ًبایذ ًگزش هٌفی ًسبت بَ فزستٌذٍ پیام داضتَ باضٌذ -۶

.تطابً بیه فرستىذي و دریافت کىىذي پیام اثر بخطی آن را افسایص ٌواٌذ داد -۷



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 جاهعَ یک افزاد ساسی تْاًوٌذ بزای هْثز ارتباط

 تقْیت بزای ریشی بزًاهَ ّ ساسی ظزفیت بَ ًیاس

                              .دارد جاهعَ ساختِای سیز

 



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

  آهْسش طزیق اس ساسی تْاًوٌذ بزای هْثز ارتباط

 یک افزاد تْاًوٌذی ّ اجتواعی هطارکت اُویت

 پذیز اهکاى جاهعَ آى اُذاف پیطبزد در جاهعَ

                                               .بْد خْاُذ

 



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 هبتٌی اجتواعی هْفقیتِای یادآّری ّ باسخْاًی

 افشایص راُِای اس یکی جوعی هطارکتِای بز

 افزاد ساسی تْاًوٌذ بَ هزبْط پیاهِای اثزبخطی

                                          .است جاهعَ



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

  ساسی تْاًوٌذ بَ هزبْط پیاهِای اثزبخطی

 ّ سهاى عاهل دّ بَ تْجَ با جاهعَ افزاد

                  .ضْد تضویي تْاًذ هی هکاى



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 بزداضتَ تاکیذ ّ فزٌُگی تفاّتِای بَ تْجَ

  پیاهِای اثزبخطی تْاًذ هی فزٌُگی ُای

  را جاهعَ افزاد ساسی تْاًوٌذ بَ هزبْط

                                      .دُذ ارتقاء



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 جاهعَ افزاد ساسی تْاًوٌذ بزای هْثز ارتباط

 تْجَ گزُّی ّ فزدی تفاّتِای بَ بایستی

 هْرد در را جاًبَ چٌذ رّیکزد یک ّ داضتَ

               .گیزد بکار جاهعَ هتفاّت افزاد



ارتباط موثر در فرآیىذٌای تواومىذ سازی 

 جاهعَ افزاد ساسی تْاًوٌذ بزای هْثز ارتباط

 پذیز آسیب گزُِّای ّ افزاد بَ تْجَ بایستی

        .دُذ قزار تاکیذ هْرد را حاضیَ در ّ
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 بزای ارتباط بزقزاری در اصلی ُذف

 ضیٍْ اس استفادٍ جاهعَ افزاد ساسی تْاًوٌذ

 .است هٌاسب هکاى ّ سهاى در هٌاسب ُای



خاموش بودن اکثر افراد جامعً

)The silent majority(

 تْاًوٌذ بزای ارتباطات بْدى هْثز غیز عالهت

                               .است جاهعَ افزاد ساسی
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