
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور ؛پژوهشی با نشست 

 زندگی های مهارت تخصصی های دوره مربی و دانشگاه مدرس  ؛خانم دکتر زينت السادات ميرغفوريان سرکار
 

 (1مهارت های زندگی)

 روابط بين فردی درارتباطات موثر اصول 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 https://telegram.me/pajooheshkhabarخبری صداوسیما  ـ گروه تلگرام پژوهش

 پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی-

  

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

https://telegram.me/pajooheshkhabar
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   مقدمه 

. دهدمی تشاالی  را دیگرا  با انسااا  پیهند اودیه مبنای و اساات انسااا  کمال و ههیت شااادهد  و اسااا  فردی بین ارتباطات

 شاالهفا ی از مانع مؤثر غیر ارتباطات که اساات حادی در این. شااهدمی روابط کیفیت بهبهد و افراد شاالهفا ی مهجب مؤثر ارتباطات

سا   و کنیم پیدا ههیت تا روی می آوریم ارتباطات به ما. کندمی تخریب را روابط حتی و دارد را زهر حلم روابط برای و شهدمی ان

 کنیم؛ پیدا را مهجهد املانات و رفع را خهد مشاال ت ، ضاامن در و کنیم ترعمیق را خهد هایپیهند و کرد  برقرار پیهند دیگرا  با

ست فردی بین ارتباطات سادم، زندگی مهم هایشاخص از یلی که گفت باید ترتیب بدین صداق فردی بین روابط شک بدو . ا  م

 است این ددی  ترینمهم. دارد زیادی دالی  دیگرا  با کرد  برقرار تعام  به انسا  گرایش .دارد را انسانی جامعه بخش حیات خه 

این  و مهجبات نشاط فردی و اجتماعی را فراهم می سازد. کندمی برطرف را او نیازهای از بسیاری دیگرا  با ارتباط کرد  برقرار که

که در نهشتار به بررسی روشها و راهلارهایی می پردازد که از مجرای آ  ارتباطات انسانی به نحه مهثرتری املا  پذیر خهاهد شد. 

 سهال مطرح است: 2این زمینه 

  چرا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم؟ -1

 دالیل و لزوم برقراری ارتباط چیست؟  -2

 . داشته باشیم ارتباطمفههم الزم است تعریفی از بحث  پیش از پرداختن به 

 چيست؟ ارتباط  

 1.یلدیگر کنترل و هدایت تأثیر، منظهر به (غیرک می یا ک می)ارتباطی کانال طریق از دیگر  شخص به شخصی از پیام  ارسال و تعام 

 چيست؟ ارتباط موثر 

 .کند درک و دریافت مملن دقت حداکثر با را شما پیام مقاب ، طرف آ ، در که است ایرابطه

                                                           
مدر  دانشااگا ؛ ادار  پيوهش خبری معاونت ساایاساای، غفهریا  . نشااساات پيوهشاای  ارتباط مهثر و روابط میا  فردی با حتااهر دکتر زینت ادسااادات میر1

20/01/1397 

 کند و موجبات نشاط فردی و اجتماعی را فراهم می سازد.می برطرف را نیازها از بسیاری دیگران با ارتباط کردن برقرار  ـ 

ــتن - ــی بهره)  کیو آی داش ــت ارتباط در موفقیت الزمه باال( هوش ــد 80 از بیش و نیس  هوش ) کیو ای به ارتباط برقراری در افراد موفقیت درص

    .شود می مربوط( شناختی

 . است انسان نیازهای رفع اولیه و اصلی ابزارهای از یکی ارتباطـ  

 .هستیم مواجه( بیرونی و درونی) مانع نوع دو با ارتباط برقراری در کلی طور بهـ  

 .سازد می برآورده را انسانی نیازهای تمامی موثر ارتباطات -

 .نندک برقرار مؤثرتری ارتباطات مختلف، های بافت در افراد شودمی باعث آنها با آشنایی  که دارد وجود ارتباطات، برقراری در اصولی  -
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 مهارت ارتباطی چيست؟ 

 که نحهی به مؤثر و کارآمد شل  به حقهق و حق ها، خهاسته نیازها، نمهد  برآورد  جهت در دیگرا  با رابطه برقراری تهانایی

 برای است، مفید شخص خهد برای رابطه که حال عین در و نشهد وارد ای صدمه دیگرا  حقهق و حق ها، خهاسته نیازها، به

 .باشد سهدمند هم مقاب  طرف

 (اهميت آی کيوIQ) (و ای کيوEQدر ارتباط ) 

به ای درصد مهفقیت افراد در برقراری ارتباط  80داشتن آی کیه ) بهر  ههشی( باال الزمه مهفقیت در ارتباط نیست و بیش از 

افرادی که از زندگی و روابطشااا  )فردی و درصااد آ  به بهر  ههشاای مربهط می شااهد. 20و تنها  کیه ) ههش شااناختی(

 رسند. نداشتن یا کمبهد روابط اجتماعی سادم، سال جها  تر از سایرین به نظر می 7تا  4اجتماعی( احسا  رضایت دارند، 

 دهد.ی را افزایش میدرصد خطر ابت  به بیماری های قلب 30حدود 

 
 لزوم برقراری ارتباط با ديگران 

ست سان ا صلی و اولیه رفع نیازهای ان ستند که وقتی می خهاهند حق و . ارتباط یکی از ابزارهای ا سانی ه سانهای مهفق ک ان

حقهق خهدشااا  را به دساات بیاورند به نیازها و خهاسااته های دیگرا  صاادمه نمی زنند و دقیقا به انداز  ای که این ارتباط برای 

ست و در حقیقت بین آنها یک رابطه بُرد  سهدمند ا ست برای طرف مقاب  نیز  سهدمند ا شا   سانها  –خهد شهد. ان بُرد ایجاد می 

شد  را بلار گیرند. سلح  ساختن آنها باید ارتباطات م سانی ) هرم  نیازهای متفاوتی را دارند که برای برآورد   اگر به هرم نیازهای ان

 مازده( تهجه کنیم بخهبی واضح است که ارتباطات مهثر تمامی نیازهای انسانی را برآورد  می سازد.

 نيازهای انسانی هرم مازلو درباره

 

.درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط مي شود75

.درصد موفقيت هاي ما به کيفيت ارتباط برقرار کردن ما بستگي دارد75

.ساعت انرزي مفيد از دست مي رود8معادل ( مشاجره و درگيري) دقيقه روابط ناسالم5با 

.نخ سيگار در روز است15تاثير محروميت از روابط اجتماعي، به اندازه عوارض کشيدن 

خودشکوفایی به نیاز 

نیاز به احترام

؛...(تأیید وپذیرش و )نیاز به تعلق خاطر 

؛...(سرپناه وشغل و )به امنیت و اطمینان نیاز 

...نیازهاي فیزیولوژیک مثل آب و غذا و 
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 مهارت ارتباطی 

 مرحله تشلی  شد  است: 3مهارت روابط بین فردی فرایندی است که از 

 

 مرحله اول: شروع -

یا اصاا  شاال  و  شااهدگاهی به ددی  شاارم و حیای تاتی یا عدم اطمینا  و اعتماد کافی یا ... یک ارتباط یا به سااختی آغاز می

  :کنید تهجهاین مهارد  به درست ارتباط یک شروع برای گیرد.نمی

 
 مرحله دوم: ادامه گفتگو -

 یافتن ادامه برای .نیست کافی شرط قطع طهر به اما است، جانبه دو ارتباط یک ایجاد برای الزم شرط گه، و گفت یک شروع تهانایی

 :شهد گرفته نظر در مهارد تی  باید گه و گفت یک

 
 

 

 

 مرحله سوم: مرحله پايانی -

اگر شروع ارتباط های بین فردی را به برخاستن ههاپیما از سطح زمین و پرواز را به ادامه یک گفتگه تشبیه کنیم، پایا  یک گفتگه 

 .هما  فرود ههاپیماساات. اگر فرود به درسااتی انجام نشااهد، قطعا وقت و انردی که در دو مرحله قب  صاارف شااد ، به هدر می رود

 :است ضروری مناسب ای شیه  به ارتباط و گفتگه یک به اد د پایا  در مهارد تی  رعایت

پایان ادامه   شروع

با یک سالم همراه با لبخند -1
.آغازگر رابطه باشید

از پرسش های ساده برای -2
.دبرقراری ارتباط استفاده نمایی

به با دقت و توجه به طرف مقابل-3
.عالقمندی هایش  پی ببرید

از شخص مقابل در حد متعارف -4
.تمجید کنید

.در مورد خودتان  اطالعات دهید-5

هنر گوش دادن صحیح -1
.را فرا بگیرید

در صحبت کردن با -2
دیگران خود را به صورت 

ند کالمی و غیرکالمی عالقم
.نشان دهید

عالیق خود را مطرح -3
.کنید

به موقع  موضوع -4
.صحبت را تغییر دهید
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شش اصل در ارتباط 

 های مختلف، ارتباطات مؤثرتری برقرار کنند. در بافتافراد شهد آشنایی با آنها باعث می اصهدی وجهد دارد که  ،در برقراری ارتباطات

 

موانع ايجاد ارتباط 

با دو  باط  مانعبه طهر کلی در برقراری ارت ما مهانعی وجهد دارد که )درونی و بیرونی( مهاجه هساااتیم.  نهع  در درو  هر یک از 

های ارتباطی نامید  می شاااهند که به منظهر غربال کرد  اط عات و پیام ها، گزینشااای کرد  دانساااته ها و در نتیجه صاااافی

شل  که در دنیای بیرو  هر عام  درونی یا تهنی که مانع در عم  می کنند.محدودکرد  تأثیر ارتباطات  ک واقعیت ها؛ به هما  

ها شااا  که حاصاا  اندوخته ها و تجربیات سااالهای تهنیشااهد. افراد با ادگهها یا قادبمانع دورنی نامید  می افتد شااهد،اتفاق می

و  باورها، فرضاایاتشااا  اساات به دنیا می نگرند و وقایع را تفساایر می کنند. ساااختارهای تهنی هر یک از ما متشاال  از زندگی

اعتقاداتما  است. هر چه باورها و عقایدما  خشک تر و انعطاف ناپذیرتر باشد، خطاهای تفسیری و شناختی ما بیشتر خهاهد بهد. 

سعی کنید که با یک -1
ه احساس خوشایند دوطرفه ب

.گفتگو پایان دهید

به رفتارهای غیرکالمی  -2
.طرف مقابل توجه کنید

دقت کنید که نقش -3
فعالتری در پایان دهی  به 

.ارتباط برعهده بگیرید

قبل از شروع یک موضوع-4
.دجدید به گفتگو خاتمه دهی

: شش اصل در ارتباط عبارتند از
.ما نمی توانیم ارتباط برقرار نکنیم: اصل اول

.ارتباط غیر قابل برگشت است:  اصل دوم

.چگونگی ارسال یک پیام، چگونگی دریافت آن را مشخص می كند: اصل سوم

.در ناكارآمدي ارتباط هر دو طرف سهم دارند:  اصل چهارم

.چگونگی آغاز ارتباط، ادامه و پایان آن را رقم می زند: اصل پنجم

.ارتباط میان فردي نوش دارو نیست: اصل ششم
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ها را تر باشد و قابلیت تغییر متناسب با شرایط و مهقعیتبرعلس، هر چه باورها و عقاید یا بطهر کلی ساختارهای تهنی ما منعطف

 باشد، احتمال درک واقعی رویدادها بیشتر و املا  خطاهای شناختی کمتر خهاهد شد. داشته 

 مهم ترين موانع ارتباطی 

 در برقراری هر ارتباطی املا  تداخ  هر گهنه مانعی وجهد دارد که مهمترین این مهانع عبارتند از:

 قضاوت، پيش داوری و صدور رأی با: -

 

 

 مرور ذهنی: -

کنید که متوجه حرف ها ، حرکات یا منظور فرد مقابلتان نمی شوید )به او خواهم یا افکار خود را در ذهنتان مرور میآنقدر گفته ها  

 گفت...، سپس او به من می گوید...(

.هرچیزي را تنها از یکسو و یک زاویه دیدن: ديد قالب و کليشه ای-

.پیروي از باورها و خرافات بی دلیل و تقلید از رسم و رسوم بی قاعده: تعصب-

الک را م... تجربه، مدرک تحصیلی، سن و سال، جنسیت، قومیت، مذهب و: خشک انديشی-
.حقیقت بدانیم

لی او برداشت ذهنی خودمان را از فرد مقابل به جاي منظور اص: ذهن خوانی و تصاوير ذهنی-
(.  منظور واقعی او را از قبل در ذهن خود تصور كنیم)حقیقت بدانیم

...(.، پس...همه مردها: مثال)هاي ذهنی ارتباط برقرار كردن با پیش فرض: مفروضات ذهنی-
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ندمی که دارد وجهد نیز (... و خانهادگی نيادی، قهمی، فرهنگی، های تفاوت )مث  بیرونی مهانع ،فهق مهارد بر ع و   ارتباطات تها

 .شهند می مهجب را فردی بین اخت فات و تعارضات ها، تفاهم سهء سادگی به که ارتباطی سدهای. سازند مخت  را صحیح

   سبک های  ارتباطی 

متخصصا  علهم ارتباطی با تهجه به اینله افراد چگهنه برای خهد و دیگرا  حریم شخصی قا لند و چگهنه به حریم خصهصی خهد و 

 کنند: احترام می گذارند، چهار سبک ارتباطی را معرفی میدیگرا  

 

های مختلف به درجات متفاوتی رفتارهای ساالطه این چهار ساابک رفتاری، کام  از یلدیگر مجزا نیسااتند و هر فردی در مهقعیت

 پذیرانه، سلطه گرانه، جرأت مندانه و پرخاشگرانه از خهد نشا  می دهد.

 

برچسب زدن و اسم 
گذاشتن، مسخره یا 

.تحقیر كردن

تفسیر، تحلیل و 
تشخیص گذاشتن

و تو بیماري، ت: مثال)
...(.افسرده اي و

قط ف: انتخاب گزینشی
به برخی حرفها گوش

ه دهید و به بقیه توج
(غذا، خرید)نکنید

وارسی،كنجکاوي، 
.بازجویی 

حق به جانب 
همیشه بر حق )بودن

(.بودن

داوري سطحی، 
ارزیابی شتاب زده، 

.نهنتیجه گیري عجوال

.انتقاد كردن

دستور دادن و ابالغ 
.كردن و راه حل دادن

ترسانیدن، اخطار، 
.تهدید و هشدار دادن

اندرز دادن، نصیحت و
.موعظه كردن

.پرسش هاي بی جا

ت بی توجهی به خواس
منحرف )دیگري

كردن توجه و پرت 
(.كردن حواس

.استدالل خردنمایانه

ا اطمینان بخشیدن و ی
.ناامید كردن

له ب)قبول كردن سریع 
(.حق با توست... 

سبک ارتباطی . 1
( منفعل)سلطه پذیر

سبک ارتباطی . 2
( فریبکار)سلطه گر

سبک ارتباطی . 3
( مهاجم)پرخاشگر

سبک ارتباطی. 4
(  قاطع)جرأت مند
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 پيرو سبك سلطه پذير)منفعل( الف: ويژگی های افراد 

 

 

.از حقوق فردی خود آگاه نبوده و در صورت آگاهی به حقوقشان بی توجه اند

طرح می کنند احساسات، افکار و عقاید خود را بیان نمی کنند و اگر بخواهند بیان کنند آن قدر مؤدبانه و در لفافه م
.که جدی تلقی نمی شود

.ناتوان در ابراز وجود

.در برقراری ارتباطاتشان غیرصادقانه و غیرصریح هستند

.به دیگران اجازه می دهند به حریم خصوصی آنان تجاوز نمایند و برای آنها تصمیم بگیرند

.ها را نادیده گرفته و زیر پا بگذارندبه دیگران اجازه می دهند به راحتی حقوق و احساسات آن

گران مورد به ظاهر افرادی متواضع، صبور، از خود گذشته و مهربان قلمداد می شوند، اما در باطن از اینکه توسط دی
.سوء استفاده قرار می گیرند و حقوقشان پایمال میشود ، ناراحت هستند

.احساس درماندگی و ناتوانی می کنند

.قادر به پذیرش مسئولیت نیستند

.معموال مضطرب و نگران هستند

.نیازها و خواسته های دیگران را بر خواسته های خود اولویت می دهند

.اعتماد به نفس  و عزت نفس پایین دارند

.برای خود احترام قائل نمی شوند و مدام خود را تحقیر و مالمت می کنند

.تمایل دارند که توسط افراد یا موقعیت هایی کنترل شوند

.دائما با خود مشکل داشته و رضایت از خود پایینی دارند

.هاستهای آنسرگردانی و از این شاخه به آن شاخه پریدن از ویژگی

.میل زیادی به راضی نگه داشتن دیگران از خود دارند

.تماس چشمی مناسبی برقرار نمی کنند

.تن صدای پایینی دارند مِن مِن کردن و شانه باال انداختن به هنگام صحبت از عادات آن هاست

.را زیاد بکار می برند"اما، در واقع خیلی هم برای من مهم نیست "عباراتی مثل
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 ب: ويژگی های افراد پيرو سبك پرخاشگر)مهاجم(

 

 گر)فريبکار(ج: ويژگيهای افراد سبك سلطه

 

 

ويژگيهاي

خود خواهی

بی توجهی و نادیده گرفتن
حقوق دیگران 

رنجاندن دیگران برای 
جلوگیری از رنجش خود

برچسب زدن به دیگران

خویشتن داری نابسنده

و صحبت کردن با صدای بلند
تند

گران شیوه گفتگویشان با دی
به نحوی است که دیگران 

احساس حقارت، جهل، نادانی، 
می کنند... و

رافراد پير و سبک پرخاشگ

به دیگران احساس گناه می دهند

با طعنه یا نیش و کنایه صحبت 
می کنند

دارای عواطف ناخوشایند خشم و 
خصومت می باشند

اخم کردن و باج گیری هیجانی جزو
ویژگیهایشان است

در )فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس
(ظاهر نشان نمی دهد

تهدید کردن 

انعطاف ناپذیری

(مهاجم)

اهل تالفی اعمال ناشایست

استفاده فراوان از عبارات 
ارزش گذارانه 

...(  باید، حتما، بایستی و) 

و احترام نگذاشتن به دیگران
تحقیر کردن آنان

کنترل کردن افراد

توأم با احترام ظاهری(غیرمستقیم و مبهم)صریح ارتباطات غیرصادقانه، غیر
احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران

اهل تحریف
برای خود و دیگران احترام قائل نیست

نسبت به خود و دیگران احساس های منفی دارد
بدون پرخاشگری واضح

حقوق دیگران را نادیده می گیرد
برای رسیدن به اهداف خود از احترام های افراطی و تملق گویی استفاده میکند

دوستی های سطحی
ابراز احساسات مصنوعی

(سوء استفاده از دیگران)از افراد استفاده ی ابزاری می کنند
(نقش بازی کردن)اهل تزویر و ریا و ظاهر سازی

دیگران را کودن تر و پایین تر از خود می پندارند
(نداشتن همدلی و همدردی)احساسات بسیار کم عمق 

قابل اعتماد نیستند و به دیگران اعتماد ندارند
قول ها و وعده های دروغ و بی پایه
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 د: ويژگی های سبك جرأت مند

 

  طلسم تصا     

مرکب از سه حرف  "تصا  "مهاردی است که جهت تفاهم و سازگاری بیشتر باید مد نظر هر فرد باشد.  "طلسم تصا "تلنیک 

 :است "ا  "، "ص"،  "ت"

آگاهی کامل از حقوق فردی 
و جمعی خود

داشتن نگرش مثبت و 
سازنده نسبت به خود و 

دیگران

احترام گذاشتن به حقوق 
خود و دیگران 

ت به رسمیت شناختن و اهمی
دادن به افکار، عقاید و 

احساسات خود و دیگران

که رفتار جرأت آگاه بودن به این
ره مندانه بدان معنا نیست که من هموا

ه من برنده باشم، بلکه بدان معناست ک
ن موقعیت را به بهترین و کارآمدتری

.شکل ممکن اداره کنم

ابراز احساسات و عقاید خود
پذیرش مسئولیت اعمال و

تصمیم های خود
مانه داشتن روابط سالم و صمی

با دیگران 

اهمیت دادن به نیازهای خودشنونده و پذیرا بودن
س برخورداری از اعتماد به نف

باال و خودپنداره ی مثبت

متکی نبودن به دیگران،
ضمن پاسخ دهی به حمایت

های دیگران 

تن صدای محکم و استوار
ام تماس چشمی کافی در هنگ

صحبت کردن
خ، داشتن وضعیت بدنی راس

متعادل و راحت
د بیان افکار و احساسات خو

"من"با استفاده از ضمیر

ان استفاده از عباراتی که نش
دهنده ی همکاری با دیگران

است 

نظر"، "من احساس می کنم"
، "شما دراین مورد چیست

چگونه ما می توانیم این "
"مسئله را حل کنیم؟

ق عدم استفاده از کلمات مطل
...باید، حتما، الزاما و: مانند

ذکر مسائل مهم و ضروری و 
پرهیز از حاشیه روی افراطی

تن صدای محکم و استوار
ام تماس چشمی کافی در هنگ

صحبت کردن
خ، داشتن وضعیت بدنی راس

متعادل و راحت

د بیان افکار و احساسات خو
"من"با استفاده از ضمیر

ان استفاده از عباراتی که نش
دهنده ی همکاری با دیگران

است 

نظر"، "من احساس می کنم"
، "شما دراین مورد چیست

چگونه ما می توانیم این "
"مسئله را حل کنیم؟

ق عدم استفاده از کلمات مطل
...باید، حتما، الزاما و: مانند

ذکر مسائل مهم و ضروری و 
پرهیز از حاشیه روی افراطی
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ضع، هر رفتار و : ت ست. غرض از تها شد  ا سا  تحقیر  شری، اح سات ب سا ضع: یلی از دردناکترین و رنج آورترین اح تها

 گفتاریست که طرف مقاب  احسا  نلند شما می خهاهید به نهعی برتری و بهتری خهد را به او ثابت کنید. 

 ای دنیا، صداقت جلب مهر، اعتماد و نزدیلی می کند.صداقت: درهمه ج: ص

ادب: معنای ادب در این جا قدری با مفههم متعارفی که مردم در تهن دارند، تفاوت دارد و آ  عبارت است از اینله رفتار : ادف

که او را آدمی بهتر و گفتار و پندار شما حتی ادمقدور به کسی آزار و شری نرساند و بادعلس هرچه بیشتر در این جهت باشد 

و خهش تر و نیرومندتر سازد. برای رسید  به این نهع خاص از ادب باید به تقسیم بندی خاصی از گفتار)مهرآمیز و قهرآمیز( 

 تهجه کنید. 

  ميم منفی     

سه  شهد را می تها  با  شمنی و دوری دیگرا  از ما می  شخص  "یمیم منف"تمام بیانات قهر آمیز که مهجب ددخهری ، د م

منظهر از م مت، سرزنش کرد  دیگرا  به ددی  احساسات، افلار  ."مچ گیری"،  "مخادفت "، "م مت " :نمهد که عبارتند از 

 و رفتارشا  است. 

سیار خشک، جدی، حق به جانب و بدو  هیچ  صهرتی ب ست که در رفتار و گفتار خهد به  صهد از مخادفت کرد  این ا مق

بخهاهیم به دیگرا  بفهمانیم که عقاید، گفتار و کردار آ  ها را قبهل نداریم و با آنها مخادفیم و از  گهنه ظرافت و م یمتی

 این طریق بهتری و برتری خهد را بیا  داریم.

کنند و از این طریق، ما  بخهاهیم به دیگرا  ثابت کنیم که آ  ها اشااتبا  میمنظهر از مچ گیری این اساات که در روابط

 طرف مقاب  را تحقیر نمهد  و برتری و بهتری خهد را به اثبات رسانیم. 

 

  کالم آخر     

برقراری  داشتن ارتباطات اجتماعی سادم و گسترد  و تعام  داشتن با دیگرا  از دیگر عهام  ارتقای نشاط در جامعه هستند.

سازد و بر همین ارتباط مهثر می تهاند آنچه که طبق جدول مازد ست را برآورد   شد  ا شناخته  سانی  ه به عنها  نیازهای ان

علم مدیریت، علم جامعه شاناسای و ... همه دسات به دسات هم داد  اند تا کیفیت اساا  علم ارتباطات، علم روانشاناسای،

 ت انسانی را هر بیشتر ارتقا دهند.ارتباطا

 

    


