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  چهار اصل مهم در  چگونه نه گفتن 
 نه كمو يعني به اندازه صحبت كنيم نه زياد  :كميت -۱
به اين معنـا كـه مـا در دادن اطالعـات صـادق       :كيفيت  -۲

 .باشيم
يعني در مورد موضوع مطرح شده سخن بگـوييم و   :ربط -۳

 .از آن خارج نشويم
بــه معنــاي اســتفاده از مهــاررت غيــر كالمــي ،  :رفتــار -۴

ش پيام خود را باحركات غير كالمـي  البطوريكه گوينده ت
 . هم نشان دهد

  نكات اساسي در مورد نحوه گفتن 
  .گفته شما بايد دقيق باشد :دقت  –الف 

  .جمله اي مناسب است كه مختصرو مفيد باشد: ايجاز  –ب 
شما مي توانيد با استفاده ازنكات آشـنا و سـاده    :وضوح  -ج 

  .به وضوح مقصودتان را بيان كنيد

  :پيشنهاداتي براي ارتباط موثر 
همگام شويد با صحبت هاي او يا با اعتقـاداتش  بامخاطب  -

 و يا حتي با لحن و تن صدايش
زمان مناسب برقراري ارتباط را شناسـايي و بـه آن عمـل     -

 .كنيد
هميشه خود را شاد و بشـاش نگـه داريـد و آن را نشـان      -

 .دهيد
 .انعطاف پذير باشيد -
با باورهاي اشخاص بطور مسـتقيم مخالفـت نكنيـد و در     -

ب احتياط را داشته باشيد تا حالت تدافعي اين مورد جوان

در فرد مقابل ايجاد  نشود  و براي اين كار ابتـدا بـا آنهـا    
 .همگام شده سپس پيشنهادات خود راارائه دهيد

رفتار غير كالني شما به مراتب از كلمات و گفتارتان نـزد   -
 .ديگران مهم تر است به اين مسئله حتما توجه فرماييد

ـ  - رد مقابـل را از زبـان خودتـان بـازگو     گاهي اوقات گفته ف
كنيد  تا مخاطب بفهمد شما منظورش را كـامال فهميـده   

 . ايد

مواظب عالئم منفي هنگام  برقراري روابط بـين  

  :فردي باشيد مانند 
 تكان دادن سريع سر -
 نشستن و ايستادن در جهت مخالف -
 دست به سينه نشستن و به عقب صندلي تكيه كردن -
 يدن گوش هاخراشيدن گردن و مال -
 )نوك مداد را به ميز كوبيدن ، تكان دادن پا(بيقرار بودن  -
 به باالي سر و اطراف نگاه كردن -
  
  
  

  :ميفرمايند ) ع(امام محمد باقر 

هنگامي كه نزد دانشمندي نشستي براي 
شنيدن حريص تر از گفتن باش و نيكو 
       شنيدن را بياموز همانطور كه گفتن را 

  .هيچكس  را قطع نكنمي آموزي و سخن 
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