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 ارتباطات را تعریف نماید؟
 

هرعملی که توسط آن افراد بتوانند دررابطه به نیازمندی ها ، 
خواست ها ، ادراکات ،نظریات وآگاهی خود با یکدیگر تبادله 

 مفاهمه یا ارتباطات یاد می گردد.معلومات کنند ، بنام 

اهمیت  برقراری ارتباط درمدیریت 
 چیست؟

 

 ارتباطات برای مدیریت به دالیل زیر اهمیت دارد
 برقراری رابطه موثرالف : 

 ب: کاهش تنش ها درمحیط کاری
ارتباط پروسه ای است که وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، 

رهبری وکنترول توسط آن انجام می گردد.پس ایجاد ارتباطات سالم 
وموثر، تنش های موجود درمسیر انجام این وظایف را ازبین برده 

 ویا حداقل کاهش می دهد.

 وع است ؟ارتباطات چند ن
 

الف: شفاهی )کالمی(:  مانند طرز تکلم )گفتار( ،کیفیت آواز،نفس 
یدن ،پستی وبلندی آواز،وقفه ها درجریان صحبت ، سرعت تکلم کش

 ، جمالت بی معنی 
ب: غیرشفاهی )کتبی ، اشاره ای(: مانند اشارات وحرکات بدنی ، 

، نمای سیما/چهره ، ایستادن،طرزایستادن ،قدم زدن ، ارتباط چشمی 
 ظاهری ، فاصله طرف مقابل

مزایای ارتباطات شفاهی را واضحا 
 شرح دهید؟

 

هزینه ارزان ث ساده و مستقیم است وقتی کمتر را میگیرد و از حی
 تر تمام میشود 

 از تاخیر و کاغذ پرانی جلوگیری میکند 

محبت و رفاقت را در سازمان به وجود میاورد و با عث پدید آمدن 
 احساس تعلق میشود 

به وسیله ارتباطات شفاهی هرگونه سو تفاهم و برداشت نا درست بر 
 طرف میشود 

 مزایای ارتباطات کتبی را بنوسید؟
 

الف : ارتباطات کتبی شواهدی ازرویدادها، اقدامات وجریان عملیات 
 به دست می دهد

 ب: سوابق مدون ومکتوبی برای مراجعات بعدی به وجود می آید
 ج: امکان سو تفاهم وتفسیر وتعبیرغلط را کاهش می دهد.

 شفاهی رابنویسد ؟ت معایب ارتباطا

 از این نوع ارتباطات هیچ نوع سابقه بر جا  نمیماند 

از سلسله مراتب سازمانی تحریف رارتباطات شفاهی در جریان عبو
 میشود 

ند به اوقتی که فاصله جغرافیائی زیاد باشد ارتباطات شفاهی نمی تو
 طور موثر انتقال یابد 

گیرنده پیام ممکن است پیام را بر مبنای برداشت خود تفسیر کند و نه 
 به اساس قصد پیام دهنده 

 در باره پاسخ های فوری نمی توان به دقت اندیشید و تامل کرد

رکات صورت ممکن است کم و شیوه سخن گفتن ، تون صدا و ح
 بیش معنای متفاوتی را به گیرنده پیام برساند 

 معایب ارتباطات کتبی را بنویسید؟
 وقت زیادی صرف میشود 



 سواالت خدمات ملکی بخش ارتباطات جمع آوری توسط: نصرت هللا "کریمی"
 

اطمینان از این که گیرنده  پیام را درست درک کرده است   یبرا
 بازخورد وجود ندارد 

مطالب مکتوب قبل از فرارسیدن زمان مناسب برای ابراز شان 
 ممکن است افشا شوند و در تتیجه کار آمد خود را از دست بدهند

شتر جنبه رسمی را پیدا می یبه واسطه ارتباطات کتبی روابط افراد ب
 کند  

پروسه ارتباطات چه وقت میتواند که 
به شکل سود مند و دوجانبه تنظیم 

 شود؟
 

 انتخاب اغاز خوب

 ایجاد فضای اعتماد و صمیمیت 

 با دقت  گوش دادن فعال و

 مطرح نمودن سواالت 

 تفسیر موضوعات به منظور درک درست 

انتخاب تشبیهات درست و استفاده از مباحث های درست در وقت 
قبل از اینکه کسی باالی شما اعتراض کند باید   -درست و مناسب 

استفاده از کلمات تاکیدی به عوض کلمات    -که مراقب وی باشید 
یافت جمالت مناسب برا در   -ریه شما را ضعیف می سازد ظکه ن

 ی اختتام 

 رح سواالت و بازدهیط

 ارتباط موثر را تعریف نمایید؟
 

ارتباط موثر آن است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام 
برساند.عموماً ارتباطات زمانی موثر است که فرستنده پیام را زمانی 

نماید گیرنده آن را ازتمام جوانب درک نموده وآن را که ارسال می 
 چنانچه منظور فرستنده است تفسیر نماید.

جریان ارتباطات درسازمان چند نوع 
 است بیان دارید؟

 

 جریان ارتباطات در سازمان سه نوع بوده
 ارتباط عمودی

 ارتباط افقی
 ارتباط مورب

ارتباطات مورب چه نوع ارتباط 
 بوده

 

مورب هنگامی صورت می گیرد که افراد درسطوح ارتباطات 
مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند با یکدیگر ارتباط بر 

 قرار کنند.

 
 گفتگو را تعریف نمایید؟

گفتگو عبارت است از جریان مداوم رفت وبرگشت اطالعات به 
 منظور رسیدن به یک توافق مشترک.

 روش های مقابله با اختالف را بیان
 دارید؟

 

 باخت(-روش اول: شما برنده واوبازنده می شود)برد
 برد(–روش دوم: شما می بازید واوبرنده می شود)باخت 

 باخت( -روش سوم: شما می بازید واو هم می بازد         ) باخت
 برد(-روش چهارم: شما هم می برید واو هم می برد)برد

 
راه های مختلف گوش دادن فعال را 

 بیان دارید؟
 

 گوش دادن بادقت

 گوش دادن توصیفی با شرح .تفسیر عبارات

 گوش دادن فعال ونتیجه گیری
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گوش دادن توصیفی به کدام 
 منظوراست؟

 

به این منظور است که مالحظه گردد تا شخص طرف مقابل تمام 
 جوانب پیام فرستنده را به عین شکل درک کرده است.

 یر می کندشخص گیرنده پیام مربوطه را شرح داده وتفس
 پس شما می گویید که...

 به عبارت دیگر...

 مزایای گوش دادن فعال را بنوسید؟ 
 

گوش دادن فعال افراد را ناگزیر می سازد تا به صورت دقیق وبا 
 توجه به دیگران گوش فرا دهند

ازسوتفاهم بین افرادجلوگیری نموده وشنونده خود تصدیق می کند که 
 درست درک کرده است. موضوع گفته شده را به صورت

 افراد را جرات می بخشد تادر این زمینه، بیشتر صحبت کنند.
هنگام منازعه ، معموال افراد درمقابل همدیگر قرار گرفته ونظریات 
یکدیگر را دررابطه به شرح واقعه، تکذیب می کنند.این عمل،افراد 

که  نند ویا اینرا مجبور می سازد تاحالت دفاعی را به خود اختیار ک
 از موضوع عقب نشینی نموده وچیزی بیشتر دراین زمینه نگویند.

عالیم گوش دادن فعال )دقیق( را 
 بنوسید؟

 

 طرح سواالت ذیربط

 تعبیر/تفسیرنمودن

 توضیحات/اظهارنظر

 احترام گذاشتن به نظریات گوینده

 خالصه نمودن

Feed back- بازخوردچیست؟ 
 

پیام دربرابر فرستنده پیام بازخورد عبارت از عکس العمل گیرنده 
می باشد که فرستنده را دررابطه به چگونگی دریافت پیام باخبر می 

 سازد.
ویا به عبارت دیگر واکنش یا پاسخی که درمورد اعمال یا افکار 

 می شود یا از او دریافت می شود. یک فرد به او داده

 بازخورد چند نوع بوده بیان دارید؟

صحبت های شفاهی کارکن با کارکن بازخورد رسمی :مانند 
 درسازمان)فرستنده با گیرنده(

بازخورد رسمی: بیشتر می تواند به صورت کتبی صورت بگیرد، 
مانند: طرزالعمل ها ، رهنمود ها، پیشنهادات بازخورد می تواند جمعی 

یا فردی ، مثبت یا منفی ، شفاهی یا کتبی ، تکوینی ویا پایانی باشد، 
که بازخورد رسمی پایانی می نامه پایان تحصیالت  مثل ارایه شهادت

 باشد.

 ویژگی های بازخورد را بنویسید؟
 

 الف: ساده وقابل فهم باشد
ب: سودمندباشد)شامل فعالیت هایی باشد که اهداف سازمان را تحقق 

 بخشد(.
 ج: جزیی ازپروسه هدایت وکنترول باشد

 دریافت نمایند(.ج: پیوسته وبه موقع باشد)درعین اجراات،بازخورد 
 د:به وضوح نقاط ضعف را مشخص کند.
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 اصول بازخورد را بیان دارید ؟
 

کاربرد کلمات مانند: به نظر من  )بر خالف مخاطب قراردادن 
 مستقیم طرف مقابل (

 مثبت گرائی بر خالف منفی گرائی

هن ذباز خورد باید فوری باشد نه اینکه تمام مسائل را ابتدا به 
بعدا به عصبانیت به رخ جانب مقابل نکات منفی وی را بسپارید و 

 بکشید

باز خورد باید که دو جانبه باشد  ) از باال به پاهین و از پاهین به 
 باال (

 

 ارتباطات عامه را تعریف نمایید؟
 

ارتباطات عامه ، عبارت ازعلم وفن ایجاد ارتباط بین سازمان 
به خاطر  می باشد.این مساله تنها وگروپ مورد نظرآن

بهبودمحصول خدمت نیست بلکه جهت ارتقای خود سازمان 
 ضروری است

پنج جنبه مهم زبان اشاره ) حرکات 
بدن در جریان صحبت ( هنگام 

 پیشکش موضوعات  کدام ها اند ؟
 

 چشم ها و تامین ارتباط چشم با افراد دیگر

 دهن )طرز تلفظ( و تقلید ها 
 یان صحبت( دست ها ) اشاره ها و حرکت ها در جر

 ایستادن )بدن و پاه ها ( 

 تمرکز شخصی ، روحیه و جرات شما


