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 :مقدمه

هرورز مه همت ای به نام ارتباط را حدود ده سال پیش نوشته بودم و اینک بکتاب معجزه

مراه هاین  نژاد یک بار دیگر آماده چاپ شده است، ضمن تشکر ازتوانمندم؛ یگانه صرافی

با  که مرا رتباطیکنم به شکل گیری اار تقدیم میای به نام ارتباط را این بقدرتمند، معجزه

... آری آن را .خودم ارتباط داد، مرا شکل داد، مرا رهبری کرد، مرا ساخت، مرا پرداخت و م

نجام آن ار در ای بالدتوانند کاری کنند که فرشته هاهای بی بال میارتباط به من یاد داد فرشته

 عاجزند.

این  م و تامر دارعکنم که تا من هستم و تا بالی تقدیم می اینک این کتاب را به فرشته بی

 کتاب هست قدردانش باشم.

اطی ا ارتببدهم تا هایی را یاد میخواننده عزیز خوشحالم در این کتاب کوچک؛ تکنیک

غ انی سرال زمخاص با خودت و دیگران تو نیز فرشته درونت را آزاد سازی که فرشتگان بی با

خودت  رتباط باکنی که خودت و نحوه ابینی و درک میها را میی تو اینآیند و زمانتو می

 .وندریم و دشونیبالدار م، را بفهمی وگرنه آنها اگر موقت هم آمده باشند و تو آماده نباشی

 این اسم اال نیهستند؟ هم یاشخاص ایبال تو چه شخص یدوست قدرتمندم فرشته ب یراست

 ..... ، ، ، ، ......... سیبنو را شانیهااسم

.............  

.............  

.............  

............. 

 کن مشانیدست خودت تقد با کتاب را نیا لطفا

 ینور احمد ارادتمند
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 پیش نیاز

فات های اختالهای اینترنتی در مورد علل و انگیزهروزی در یکی از سایت

 عدم و یّتموّفقخانوادگی، درگیری و نزاع، فرار و خودکشی، اعتیاد و طالق و 

 ی مواجهاهندهدر تکان مّاآسف با أکردم که با کمال ت، مطالبی را مطالعه میّیتموفّق

صل که در تمامی مطالعات آسیب شناسی موجود، به یک ا شدم و جالب اینجاست

هتر از باوضاع  گرفت حتماًالزم در اختیار افراد قرار می هایآموزشرسیدم که اگر می

ای هدوره که بنده یینجاآهای ارتباطی بود. از این میشد و آن اصل، آموزش مهارت

ری وانی سپفرا گیزه و عالقهنرا با ا مؤثرمتعدد در خصوص ان. ال. پی و ایجاد ارتباط 

اید از بکاری  ارتباطات انسانی با وجود اینکه در هر اعتقادم بر این است ؛امنموده

ران ه دیگب کاربردیهست ولی به صورت  اولویت اصلی برخوردار باشد که عمالً

 انتقال داده نشده است.

مت حاضرین هایم خدلذا نتایج تحقیقات خود را در تمامی سمینارها و سخنرانی

 ها و دوستان خود آمیز در خانواده صلحمحترم انتقال دادم و شاهد برقراری روابط 

ای به نام ارتباط را به رشته تحریر در شدم تا اینکه تصمیم گرفتم کتاب معجزهمی

فصل بدانیم تا بهتر ارتباط برقرار کنیم و مراحل ارتباط  آورم. شما در این کتاب با دو

شوید. در فصل اول سعی شده تا شما را به لحاظ اجتماعی با مبانی میکاربردی آشنا 

ها برای هر شخصی که زنده گذار در ارتباط آشنا سازیم که یادگیری این مهارت تأثیر

سعی شده تا فرد را از حالت خشک بودن  دوّمدر فصل  امّاهست ضروری است. 

ند در تمام کتاب سعی داشتیم تا اف پذیری را یاد بدهیم. هر چطخارج کنیم و به او انع



 

 

  بسیار مشهود دوّماین روانی و سادگی در فصل  امّامتنی ساده و روان داشته باشیم 

مطالبی  ؛هایش مستلزم تمرین بیشتر استکه یادگیری آموزه دوّمدر فصل  .باشدمی

نوشته شده که نباید به یکبار مطالعه اکتفا کرد در واقع این کتاب باید یک کتاب 

آسان و راحت، تا شاهد اعجازهای روزشمار خود در  آنهمراه باشد و دسترسی به 

 زندگی باشید. 

ر هست. پس قبل از اخواننده گرامی بدانید هر حرکت شما آغاز یک رابطه 

ان ه انسبهای ارتباطی ن حرکت را بیاموزید تا با ترکیبی از مهارتآحرکتی دانش 

به  اگر ؛نقص نیستکتاب که بدون شک بی مقتدری تبدیل گردید. در هرجای این

  دراءاهللمشکلی برخورد کردید افتخار ارتباط را نصیب اینجانب بگردانید تا انش

به رفع  شخصیاقتدار  توسعه وهای کتابهای دیگر از سری های بعدی و کتابچاپ 

 نقایص اقدام نمایم.

 نخدایا خود آگاهی بیشتر را هر روز برای ما نا خود آگاه ک
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 از همین کتاب.......      

  جسمانی است. ما وقتی شخصی را جذاب جذابیّتات مثبت، یکی از خصوصیّ

 صایصیخ ؛دهیمخود به خود خصایص مثبت دیگری را هم به او نسبت می ؛دانیممی

نابراین ب ... ایت وکفبا  ،اعتبارقابل ستی، نوعدو ،مداریاستعداد، مردم با مثل مهربانی، 

 ید.خود از هم اکنون اقدام کن جذابیّتتان را بپذیرید و برای خود واقعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول

بدانیم تا بهتر ارتباط برقرار کنیم





 

 

 

 معجزه و ارتباط

 ها توجه کنید:به این جمله

رج از ه خابردم تا به پدرم بفهمانم بهتر است برای ادامه تحصیل تالش زیادی ک»

و کرد، اوجه میکردم انگار کمتر به حرفم تهربار که با او صحبت می امّاایران بروم 

 «.کنداصال مرا درک نمی

ش لم خودکند او همیشه در عاهایم توجه نمیهمسرم هیچگاه به درستی به حرف»

ده ش کرتم که شیرخشک بچه تمام شده است و او فراموهمین دیروز به او گف ،هست

ه روزی بانشه از داروخانه محله شیر بخرد، حاال این وقت شب ناچار است به داروخان

 «؟م نیست بتواند تهیه بکند یا نهمراجعه کند تازه معلو

 پسرم از کودکی آدم سر به هوایی بود و هیچ وقت به حرف کسی گوش »

های دمر با آاز بیست سال همان طور است. هرچه به او گفتم پسد حاال هم بعد کرنمی

ندگی زاز  ناباب معاشرت نکن به حرفم توجه نکرد حاال هم از درس و دانشگاه و هم

 «افتاده است.

 ها رااورههر یک از ما در زندگی روزمره خود بسیاری از اینگونه مکالمات و مح

گونه این لّتعشما  ایم. به نظریی، درگیر بودهایم، همه ما بارها با چنین گفتگوهاشنیده

نین های ما و همچها و شکستبله درست حدس زدید تمام ناکامی ؟موارد چیست

 ارد.دیگران مان با خود و دبه نوع ارتباط گیهای ما بستتمامی شادکامی و پیروزی
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دانند به موجود ها وقتی زبان ارتباطی مخاطب خودشان را میانسان

 کندشوند که هر حرکتشان جنبه درمانی پیدا میری تبدیل میگمعجزه
شم به چوهگین ها با حالتی حزین و اندهای بیمارستانچه بسا افرادی که بر روی تخت

رمان د ضاًبعآرامش بیابند و یا  صدایش راه عزیزی هستند تا با دیدنش و با شنیدن

رممکن، ی غیارند و از کارهاشوند. بسیار هستند مردمانی که به اصطالح مهره مار د

ی که نشناسورند و چه بسیار هستند پزشکان و متخصصان رواارا به وجود می «امکان»

ه برمان شوند و کار دمی آنان هایمراجعین، با اولین جلسه مالقات مجذوب صحبت

 د. شد غافل ز نبایهای اعجازی ارتباط در موارد دیگر نیپذیرد. از جنبهراحتی انجام می

رباره حقیق دو ت در زمینه خانواده و تربیت فرزندان و کودکان، روابط زناشویی ثالًم

رست، دهای بیندیشیم که حرف چگونه رفتار کنیم وچگونه اینکه چگونه بگوییم، 

 ی رخ اعجزه ها و افراد خانواده گوش کنند. به نظر شما مبچه ،خالق و سالم ما را

. بخواند خواند چکار کنیم که درسه درس نمیای کچهوقتی که بدانیم ب ؟دهدنمی

ارد گذمینخورد، چه کنیم تا غذا بخورد. وقتی وسایلش را سر جایش وقتی غذا نمی

که  هایشچه کنیم که حرف گوش کند. در این موارد از نیروی ارتباط و تکنیک

 توان استفاده کرد.معجزه آسا هستند می

فت پیشر وهای مختلف رشد رون در زمینهسفانه به تناسبی که انسان در طی قأمت

ا ه بسبسیار کودک باقی مانده چ ،کرده در موضوع رفتار، به خصوص رفتار عملی

انی را بط انسو رموز و فنون روا کنندبزرگساالنی که هنوز به مانند کودک رفتار می

قدان مشکالت زناشویی را در ف مهّمدانند به خصوص یکی از عوامل بسیار نمی

 باید جستجو کرد.  مؤثراط ارتب



 

 

رک اینکه چگونه بگوییم که بشنوند، چگونه نگاه کنیم تا نگاه کنند و د

یک راز است و عمل به آن یک  ؛و فهم ما وظیفه خود را انجام دهد

 معجزه.

 یّتقموفّ  اثرات این معجزه در خانواده موجب روابط حسنه بین اعضای خانواده و

یز از انگهای اعجموختن تکنیکآدران و مادران با شود و پدر اهداف خانوادگی می

 ل ی عمعال ،های آموزشی و پرورشی خود به فرزندانارتباط برای انتقال آموخته

 کنند. می

نی و ان و مربیان در رشد روامعلّم مؤثردر زمینه آموزش و پرورش، روابط 

 وزشی آمو و مربی مسائل معلّمتحصیلی شاگردان سهم بسیار دارد. اینکه چگونه 

شد رت و پرورشی خود را به کودک انتقال دهد که موجب تغییر در فراگیری، خالقی

 به نوع یادگیریش از معجزه ارتباط دارد.  گیوی گردد بست

 یاد گرفتن را به شاگردان یاد  معلّمدر آموزش و پرورش جدید، 

اش تنها درس دادن نیست، بلکه درس دادن به نوعی وظیفه دهد ومی

موجب  که منجر به یاد گرفتن شود، هر درس دادنی لزوماً است

 همراه باشد. مؤثرشود مگر اینکه با یک ارتباط یادگیری نمی

بداند شکست تحصیلی، افت تحصیلی و ترک تحصیل،  معلّمبه نظر بنده اگر یک 

 تجدیدی و رد شدن، اثرات بسیار ناسالم و نامطلوب در سالمت روانی شاگردان 

اختالالت روانی کودکان و بزهکاری آنها را در عدم  مهّمیکی از عوامل  گذارد ومی

این موضوع در بیشتر مواقع به ارتباط بین  ؛ وتحصیلی آنها باید جستجو کرد موفّقّیت

ایی با برد بنابراین آشنمی به معجزه ارتباط پی حقیقتاً ؛شودو شاگرد مربوط می معلّم
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 ی و معلّمصی برخوردار است از ضروریات های خااعجاز ارتباط که از تکنیک

 گری است. مربی

ایف ز وظکه یکی ا از اعجاز ارتباط در مدیریت نیز نباید غافل شد، از آنجایی

شه د همیمدیر، جلب همفکری، همکاری و همدلی کارکنان است و او بای مهّمبسیار 

طی به رتباای اهدر حال تکاپو برای تغییر و تحول باشد. ضرورت دارد تا از تکنیک

 در وفّقمنا با مدیر موفّقنحو احسن استفاده نماید. در تجزیه و تحلیل تفاوت مدیر 

باشد یموردار بوده و هست که از قدرت ارتباطی باالیی برخ موفّقیابیم که مدیری می

 هرادا  ،سازمان ،گاهفاقد این مهارت است. چه بسا در کارخانه، کار موفّقمدیر نا و دقیقاً

یشتری ب یّتقموفّ تر باشد به کمی بیانش نافذتر و ارتباطش علمیدرسه، مدیر اگر م و

ز ایست ابمی ای نیزرسد که این قاعده در بازاریابی و فروش و خدمات مشاورهمی

 باالیی برخوردار گردد.  اهمیّت

ردار کار و دانم شما چقدر به یادگیری فرزندان از طریق رفتخواننده گرامی نمی

  اامّیست ن أثیرتبنده به یقین اعتقاد دارم گفتار در یادگیری بی امّاد دارید، اعتقا

 هاینیکستن تکپای رفتار و کردار باشد پس با یادگیری، تمرین و بکاربتواند همنمی

 چه بسا گذاریدای بسیار گرانقدر برای فرزندانتان بر جا بارثیه اعجازانگیز ارتباط

ت دچار فالک وگیرند و در نتیجه به فقر اط چیزی یاد نمیفرزندان مرفهی که از ارتب

ه برتباطی نون اگردند و چه بسیار هستند فرزندان فقیری که تنها با مجهز شدن به فمی

 رسند. رفاه و خیلی چیزهای دیگر می
 

 



 

 

 ؟ارتباط یعنی چه

 ظر نیح به ای تعریف شده و بی نیاز از توضکلمه ،ارتباط یکلمه ،در نگاه اول

 ؟نی چهتباط یعکنیم از خود خواهیم پرسید که به راستی ار دقّتکمی  راگ امّارسد می

ا یولد )و تحظه لما هر لحظه و همه جا در حال برقراری ارتباط هستیم و اگر بگوییم از 

 ری گیکلشکنیم و در شویم توسط ارتباط رشد مید میپیش از آن( با ارتباط متولّ

 ایم. سخن به اغراق نگفته ؛ای داردزندهمان ارتباط نقش ارشخصیت

مرز  حد و ای از اندیشمندان معتقدند ارتباط، مفهومی مبهم و مغشوش است وعده

ل شویم مشک مشخصی ندارد همین نکته باعث شده تا در ارائه تعریفی عام از آن دچار

زء جد که دانناین مشکل را فراوانی رفتارهایی می عّلتای دیگر از متخصصین عده

لف ریف مختزده تعطور مثال در مراکز تحقیقاتی بیش از پانبه ؛یندآارتباط به شمار می

 ،اتطالعااز ارتباطات انسانی ارائه شده است که ارتباط فرآیندی است که طی آن 

 ن ر میادهای کالمی و غیر کالمی با دیگران معانی و احساسات را از طریق پیام

ران را ا دیگهای خود بتفاهم و تفهیم و تسهیم دانسته گذاریم و در تعریفی دیگرمی

 گویند. ارتباط می

می چنانچه در تعریف نخست اشاره شد ارتباط به دو صورت کالمی و غیر کال

 گیرد. صورت می
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 ارتباط کالمی

و یا  تارهاهایی هستند که فرد برای تشویق رفمنظور ما از ارتباط کالمی، کلمه

در  پس»دد آورد که بایستی در زمان مشخص بیان گرر زبان میهای دیگران بفعالیت

از  نی بایدزیادی دارد یع اهمیّتبندی رفتار یابیم که زمانارتباط کالمی در می

ی ای کالمهشویقخواهیم تاگر می مثالًرفتارهای ماهرانه در مواقع مناسب استفاده کرد 

نیم تفاده کابل اسظهار نظرهای طرف مقها بالفاصله پس از اباید از آن ؛کنیم تقوّیترا 

 «.ستموقع مطالب اکفایتی اجتماعی، بیان بیدر واقع یکی از نشانه های بی

 کردم.  ساعت به قله دماوند صعود 4من در  :به مثال زیر توجه فرمائید اولی

 عالیه )نامطلوب( :دهدی بعد از یک دقیقه جواب میدوّم

 را صعود کردم.ساعت قله دماوند  4من در  :اولی 

 )عالیه( )مطلوب(  :ی بالفاصله پاسخ میدهددوّم

تحسین و  -2، تأکیدو  قتصدی -1 :ارتباط کالمی به سه دسته تقسیم میشود

  .توسعه پاسخ -3، حمایت

 اعمال دیگران بر تأییدق و کلماتی هستند که برای تصدی :تأکیدتصدیق و -1

طرف  این کلمات و جمالت به« تدرست اس« »صحیح« »بله»آوریم مانند زبان می

 ایم. دهد که منظور او را فهمیدهمقابل نشان می

تر است. زیرا از تصدیق قوی ،کالمی تقویّتاین نوع  :تحسین و حمایت-2

با  های آن عبارتند از آفرین، کامالً کند. نمونهآشکارا تشویق و حمایت می سخنگو را

این تکنیک بنده در اکثر جلسات ارتباطی تو موافقم، از لباست خیلی خوشم آمد. از 

کنم و در همان لحظه اول مالقات بالفاصله نگاهی به مخاطب خود خود استفاده می



 

 

اش که مطلوب هست انداخته و به یک قسمت از بدن و یا لباس و یا وضعیت فیزیکی

د و از زیبایی ندار کرد اصالًبا آقایی که فکر می مثالًگویم ای تحسین انگیز میجمله

های حسی به ایشان گفتم چه دندان قد و قامت کوتاهی برخوردار بود سریع و با تیز

مرتبی داری و راستی تن صدای شما چقدر برای گویندگی مناسب هست. سپس گفتم 

 .خیلی خوش آمدید

در )باشد  یز سبزنای دارد مشروط بر اینکه زبان بدنتان فوق العاده تأثیراین تکنیک 

ا درس آی )در کالمی اشاره خواهد شد( و به قاعده برنده برنده بیاندیشیدارتباط غیر

ز زندگی مسابقه است توضیح داده شده است( تا شاهد یک رخداد اعجاب انگی

 ارتباطی گردید. 

گسترش  ؛های سخنگو و بسطفاین روش با تکیه بر حر در :توسعه پاسخ-3

ز روش نی هیم. ایندپاسخ او را توسعه میکنیم و یا به عبارتی می تقویّتها را دادن آن

 دهد کهارتباط میان فردی است زیرا نشان می تقویّتهای ترین شکلمؤثریکی از 

ل زش قائهای سخنگو به قدری اردنبال کرده و به حرف دقّتشنونده گفتگو را با 

 ختلف های مدهد. از این روش نیز در موقعیترا بسط و گسترش می آنهااست که 

 وحقوقی  قیقی ودر بازاریابی، درمان، ارتباط با اشخاص ح مثالً توان استفاده کرد می

ی پای ش آموزباشد. فرض بفرمائید که دانان و مربیان میمعلّمیک ابزار عالی برای 

ا نیک آشنین تکبا ا معلّمبرد و تخته قرار گرفته و از عدم مهارت ابراز وجود رنج می

اگر  اامّرد ز یک شکست روحی و روانی را تجربه خواهد کموآنباشد، به تبع آن دانش 

فاق هد اتّدهای او را با استفاده از سه تکنیک یاد شده بسط و گسترش پاسخ معلّم

 رسد.! بله، دانش آموز به مرحله خودباوری می؟دهدجالبی رخ می
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 ارتباط غیرکالمی

 ستفادها طراری ارتبامنظور ما آن رفتارهای غیرکالمی است که به نحوی جهت برق 

واند تا میهای خاموش مکند پیامشوند. پروفسور البرت مهرابیان خاطر نشان میمی

ه ر مقایسمی، دهای غیر کالن را نفی نماید. به هر صورت پیامآو یا  تقویّتسخن ما را 

 بیان مهرا کنیم از نیروی بیشتری برخوردار هستندبا کلماتی که به زبان جاری می

ل قاب تاهمیّهای چهره و بدن از زاید، به راستی که قلمرو احساسات، حالتافمی

 بآنچه به حسا ینه کالم ما با عمل منافات داشته باشد،آای برخوردارند و هر مالحظه

 آید عمل است. می

ا سی بکسالم رسیده است. وقتی سخنان  ی وپروفسور مهرابیان به تعمیمی منطق

فتارش گت و اشد، رفتار غیر کالمی او به مراتب از کلمارفتارش تضاد فاحش داشته ب

ماس اری تتر و معتبرتر است. او معتقد است باید به حالت چهره، حالت برقرمهّم

ی را ممهّهای بسیار ها پیامچشمی و طرز صدا توجه خاص مبذول داشت زیرا این

 کنند. تداعی می

رصد( د 55تر است )مؤثرا هدر ارتباط غیر کالمی حاالت چهره از سایر شاخص

قام سوم قرار درصد در م 7درصد در مقام بعدی قرار دارد و کلمات با  38لحن صدا با 

د در شونیمگیرند. به عبارت دیگر اگر حالت چهره با کلماتی که به زبان جاری می

 تضاد باشد، باید حالت چهره را مبنای قضاوت قرار داد.

 به ؛یمنیم بپذیرتوارا نمی« هادوست دارم»خیلی از  بعضاً شاید از این روی باشد که 

 شود. ها و مجاورت تقیسم میهرحال ارتباط کالمی به دو دسته ژست



 

 

ها، سر و صورت، لبخند زدن، سر تکان دادن و حرکات کوچک دست :ژست

حرکات  ردد وگمیکرو رفتار نیز اطالق می آنهابه  نگاه کردن به دیگران که اصالحاً

 د. شوها، راه رفتن، که ماکرو رفتارها نیز نامیده میحرکت دست درشت مثل

رت حرکت دادن کل یا بخشی از بدن است. مجاو ،منظور از مجاورت :مجاورت

دیک ر یا نزه کناب باشد. ما معموالًفراوان می اهمیّتغیر کالمی حائز  بدنی، در ارتباط

ر دفتن یا بریک گما هستند برای ت ایستیم که بیشتر مورد عالقهنشینیم یا میکسانی می

یطه ح ،ینبکنیم در این آغوش گرفتن عزیزانمان نیز از تکنیک مجاورت استفاده می

عنی یوهوم( ا –های غیرکالمی مانند اِ تأییدزیادی دارد ) اهمیّتزبان نیز  یشپیرا

جمله  مثالًنحوه بیان پیام و محتوای آن اگر با صدایی گرفته باشد 

« خیلی جالب»ست( ارزش ندارد، مگر اینکه خود جمله )خیلی جالب ا

 است باید برای شنونده جالب به نظر برسد. 
 

  مروری بر ارتباط کالمی و غیر کالمی

ن اهای پروفسور آلبرت مهرابیبا نگاهی اجمالی به مبحث ارتباطات و همچنین یافته 

 درصد 7یابیم که در یک ارتباط میان فردی تنها و محققین دانشگاه اولستر در می

یق باشد. که به نظر بنده پردازش عمدرصد ارتباط غیر کالمی می 93ارتباط کالمی و 

گشای بسیاری از مشکالت ما گردد. بنده از تواند راهبر روی ارتباطات غیر کالمی می

ز آن آشنایی پیدا کردم وقتی که با ارتباط غیر کالمی چه در دوران دانشگاه و چه بعد ا

 بینید کسی به شما لبخند که اگر میه مفهوم این جمله بردم تازه پی ب

 و از آن ؟یعنی چه های دوخته شده خود بیاندازیدزند یک نگاه به لبنمی
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موقع لبخند را در تمام تعامالت اجتماعی دارم و جالب اینجاست که هر بار با لبخند با 

م مخاطب بنده نیز به صورت ناخودآگاه با لبخند جواب کرد شخصی ارتباط برقرار

 بنده را داده است. 

مام در خصوص ارتباط غیر کالمی و اعجاز آن در تمام مراحل زندگی و در ت

قرار به ا ما وقتی ناراحت هستیم نیازی مثالًترده ای وجود دارد سمشاغل مطالب گ

 .قرار نیستکالمی ندارد و زمانی که خوشحالیم نیز احتیاجی به ا

را داراست  مؤثرارتباط غیر کالمی که سهم بسیار باالیی در برقراری یک ارتباط  

توان آن را اجرا کرد و تا زمانی هم که اکتسابی است و فقط با کمی تمرین می کامالً

 این تکنیک قسمتی از رفتار ما را تشکیل ندهد مصنوعی بودن این رفتار مشخص 

نیست / قسمت تحسین را مطالعه نمائید( پس ابتدا با تکیه بر  تأثیرشود )البته بی می

آمیز متمرکز کنید، از پیش  صلحاالعمالٌ بالنیات، نیت خود را به برقراری یک ارتباط 

داوری و تفکرات منفی اجتناب نمایید و مطمئن باشد که رفتار شما اگر با خواسته 

حسی توضیحات بیشتر را  هایدر کیفیت)گردد. درونتان موافق نباشد مشخص می

تان سبز باشد و شما از نعمت سخن گفتن برخوردار نباشید و یا بنا بخوانید( و اگر هدف

توانید صحبت کنید از طریق زبان بدن که مجری برقراری ارتباط غیر نمی به دالیلی

رسید. بنابراین اگر پدر و مادر هستید کودکان کالمی هست شما به خواسته خود می

کنید  تأییدرا  آنهالبخند بزنید و با زبان بدن  آنهاقانه در آغوش بگیرید، به شا عاخود ر

کالمی و خواهند )می تأیید آنهاکنند شما تلویزیون تماشا نکنید صحبت می آنهااگر 

اگر دوست داشتن شما را به صورت غیر  آنها( همسران خود را لمس کنید غیر کالمی

فهمند های شما را میدروغ آنهاند شما را تحمل کنند توانکالمی دریافت نکنند نمی



 

 

در پژوهشی که توسط آدلروتاون در بررسی نرخ  1ماستچرا که چشم ما مغز 

مرگ و میر کودکان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که بر اثر بیماری که آن را 

 در برخی از اینگونه گزارش دادند  ؛اند صورت گرفتماراسموس نامیده

صد درصد بود حتی در مراکز  رشگاه ها نرخ مرگ و میر تقریباًپرو

سسات نیز کودکان مدام بر اثر بیماری ؤها و مپیشرفته تر مثل بیمارستان

 شدند.مرگ آنها این بود که به اندازه کافی لمس نمی علّتمیمردند 
 ی ای قائل شوید آنها شما را معرفهای خود ارزش فوق العادهستژ رایبنابراین ب

 کنند. وقتی دست ما زیر چانه قرار گرفته و دائما یکی از پاهای خود را به زمین می

 ما ناراحت هستیم و چه بسا کوبیم، مخاطب از این ژست برداشت میکند می

دهیم. مطمئن مان از دست می هایستژهای بسیار عالی را به خاطر همین موقعیت

پذیر باشید. کند امتحان بکنید و انعطافییر مید با تغییر ژست، روحیات شما نیز تغیباش

 آورد.آورد، ژست سرحالی، سرحالی میمی لودگی خوابآژست خواب 
 

معانی، نه در کلمات، بلکه در ذهن افرادند و ذهن از  ؛دوست گرامی

ترین هر چهره یک تعریف در خود دارد، پس بیائید زیباترین و جذاب

 و یا خلق کنید. حالت خود را برای ارتباط انتخاب
 

 

                                                 
 N.L.Pگوید نیز برای کارشناسان برید. ضمناً تشخیص اینکه فرد دروغ میهای حسی شما به این مهم پی میدر فصل دوم با مطالعه کیفیت .1

صاره، این یزان در پکیج عزعجهت راحتی شما شد. فنون مذاکره و ارتباط با این متد نیز آشنا خواهید  CDبسیار راحت هست که با تماشای 

 .باشدمحصول به همراه دیگر محصوالت موجود می
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 در ارتباط  مؤثرعوامل 

 عوامل فیزیکی

احی ور، طرتوان به مبلمان، دکور، نبر ارتباط می مؤثراز جمله عوامل فیزیکی 

ه کسی چکند که چه کسی با و غیره اشاره کرد. محیط فیزیکی تعیین می ساختمان

 صحبتصحبت کند، طرفین چه احساسی داشته باشند، چقدر صحبت کنند و چطور 

ود. شمیسفانه در بیشتر منازل و محل کار به این موضوع پرداخته نأکنند که مت

 سته بدون د هاها و مطبهای انتظار بیمارستاندهند بیشتر صندلیتحقیقات نشان می

 ق خوابدهد. رنگ آبی و سفید در اتاباشند و فرد آرامش خود را از دست میمی

اشید ران نبنگ امّاخورد. کند به چشم میاهم میزوجین که موجبات سردی محیط را فر

حیطی لعاده موق اات فتأثیرو موارد پیشنهادی را حتی المقدور در منزل اجرا کنید تا از 

 در مبحث ارتباط برخوردار گردید.

در اتاق خواب زوجین از  مثالًها را به محلی دنج و آرام تبدیل کنید، اتاق خواب

ها ای در اتاق خواب هست، شبستفاده کنید. اگر آینهروتختی زرشکی یا شکالتی ا

موقع خوابیدن سعی کنید کاوری را بر روی آن بکشید. از نماد دو دلفین که نماد عشق 

های خودتان که نشانگر محبت شما ید. عکسیورزی هست در اتاق خواب استفاده نما

رام را برای خود به یکدیگر هست در جایی از اتاق خواب نصب کنید. شرایط خوابی آ

های های خرسی نرم با رنگدر مورد کودکان عروسک و کودکانتان فراهم کنید.

 ای شکالتی، هلوئی، ارغوانی روشن، طالیی یا زرد کم رنگ را جایگزین قهوه

ها رفتار خوشایندی برای اتاق خواب های شبرنگ و فسفری سازید این رنگرنگ



 

 

یزی اژور برای خواندن کتاب و ایجاد مک آبهمراه دارد. از یک میز کوچک و از ی

 رمانتیک استفاده شود. 

ه عطالا به مرشیمن نپرده استفاده گردد. گوشه ای از اتاق  ها از نورگیر یابرای پنجره

ید لذت دار اختصاص دهید و هر روز زمانی را در آن نقطه بگذرانید و از آرامشی که

د تا ئین کنین تزتا، گل یا ظروف مورد عالقهروف را با وسایلی مانند شمع. بوفه ظببرید

ر اتاق دواده ای یکبار با دوستان یا خانتصویرشان در آینه منعکس شود. حداقل هفته

و اگر  اریددغذاخوری زیر نور شمع شام میل کنید.گیاهان منزل را همیشه شاداب نگه 

گل  ی ازطبیعتهیه کنید. در بعضی مواقع به جای گل  در منزل گیاه ندارید حتماً

اریوم آکو شمال شرق توان استفاده کرد. در قسمتی از منزل ترجیحاًمصنوعی نیز می

. کنید کنند انتخابهایی که کند حرکت مینصب کنید و ماهی آن را از نوع ماهی

انواده المت خسهای تازه پر کنید تا نشانی از ای یکبار از میوهظروف میوه را هفته

 دهد.ست بداز وسائلی استفاده کنید که به شما احساس خوبی  باشد. در تزئین منزل

 ارید کهی بگذانونقتوانید از گل و گیاه، شمع و یا کوسن استفاده کنید. در منزل می

 بیعت درطوضوع ها را مرتب کنند. تابلوهایی با مطبق آن هر روز اعضای خانواده اتاق

 منزل نصب کنید. 

ی شما ا برار جریان انرژی مثبت در محیط منزل ربسزایی د تأثیر ؛موارد ذکر شده

 . نمائید ستفادهتان در محیط کار نیز اکند. از این عناوین به فراخور حرفهفراهم می
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 نقش دانش در ارتباط 

که با  باشددر ارتباط، مسائل روحی روانی ما و مخاطب ما می مؤثریکی از موارد 

 ش داد.انعطاف پذیری را در خود گسترتوان روح مجهز شدن به دانش و آگاهی می

 ر انجامدی ممهّدانش و آگاهی ما درباره فنون ارتباطات و نحوه به کار بستن آن نقش 

 ز انتخابعدم آگاهی ا» :کندمی تأکید «لنکر»های میان فردی اجرا میکند فعالیت

دم ع «.دسازکلمات به هنگام صحبت، ما را از فرآیندی که به نفع ماست محروم می

گران  رای ماهای دیگران نیز بها در هنگام گوش دادن به حرفآگاهی از این انتخاب

 وندازها چشم ا اگر رویکرد آگاهانه داشته باشیم که در آن از سایر امّاشود تمام می

ا به افت و یهد یباورها نیز مطلع گردیم. آنگاه میزان کنترل ما بر ارتباط افزایش خوا

نش و ز داای اوده واژگان ما گسترده باشد که این خود نمونهعبارتی هر چقدر محد

ه ثال سادماین  کنیم. بهعمل می موفّقآگاهی ماست به همان اندازه در برقراری ارتباط 

دند و نبو تماس گرفتید ایشان اتوجه بفرمایید. دوست شما به عروسی دعوت بوده شم

ری رقرابرفی لغات مناسب در بعد از یک روز دوباره به ایشان زنگ زدید )هدف مع

  .است( مؤثریک ارتباط 

 ؟امروز هستی ؛سالم، زنگ زدم نبودی (1

 ؟زنگ زدم عروسی بودی، امروز هستی بیام (2

حم زنگ زدم به سالمتی عروسی تشریف برده بودید امروز میتونم مزا (3

 ؟بشم

ر دزنگ زدم به سالمتی عروسی تشریف برده بودید انشاءاهلل همیشه  (4

 ؟رمباشید، امروز فرصت دارید از وقتتان استفاده ببعروسی و شادی 



 

 

دم اطر عبه خ بعضاً امّادرست حدس زدید ما این کلمات و جمالت را بلد هستیم 

  دست تکرار این کلمات و یا کلمات مناسب، خیلی از دوستان مناسب خود را از

 ئید(.ز بگوینتر توانید عامیانهیدهیم. بر روی چهار جمله کمی فکر کنید )حتی ممی

 

 فاصله ارتباطی 

 ه بیاندهد ببنها به ما آه تواند اطالعاتی درباروضعیت افراد نسبت به یکدیگر می

 یستاده،الت اهمان فاصله میان فردی افراد از یکدیگر است. ما در ح رتر، منظودقیق

برای  ط کاردر محی ایستیم، ما معموالًتر میبرعکس حالت نشسته، به یکدیگر نزدیک

اق نشیمن یا فوت را انتخاب میکنیم این فاصله در ات 6تا  5ای حدود نشستن، فاصله

اده رسد. از سوی دیگر در یک گفتگوی ایستفوت می 10تا  8محل استراحت به 

عایت ر فوت است. وقتی شخصی این فواصل را 4تا  3معمولی، فاصله طرفین حدود 

گیرد و وت میف 10فوت یا بیش از  2ود ای حددر هنگام گفتگو فاصله مثالً کند و نمی

 صله جلوظیم فاشویم و برای تنشود ناراحت مییا به عبارتی وارد حباب حفاظتی ما می

ه ری نشاند و دودانند که نزدیکی، نشانه صمیمیت زیاهمه می رویم. تقریباًیا عقب می

ام ه نبی سردی و عدم صمیمیت است ) او خیلی کناره گیر است ( با این حال محقق

گوید ما مع آمریکای شمالی می( بر اساس مشاهداتش بر روی جوا1959 -1966هال )

تقسیم  نطقهم رتوانیم فواصل میان فردی را متناسب با منظور و هدف تعامل به چهامی

  :کنیم

ل از کسانی که با هم روابطی صمیمی دارند در هنگام تعام :منطقه صمیمی (1

 تی متر( سان 45الی  40اینچ میگیرند. )حدود  18ای در حدود یکدیگر فاصله
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کسانی که با هم روابط شخصی نزدیکی دارند فاصله ای  :منطقه شخصی (2

 یباشد(مسانتی متر  30فوت را رعایت میکنند. )هر فوت  4اینچ تا  18حدود 

ه ای متخصصان در هنگام تعامل با دیگران فاصل :منطقه اجتماعی/ مشورتی (3

 کنند.رقرار میاز پشت میز، تعامل ب عایت میکنند و غالباًفوت را ر 4تا  9حدود 

 تر فاصله فوت یا بیش 12با شنوندگان حدود  سخنرانان معموالً :منطقه عمومی (4

 گیرد.می

زل های بکستر و رودو محقق به نام ،در خصوص فاصله ارتباطی میان فردی

 أمورمن فاصله ای را بین یک پلیس و یک شهروند ترتیب دادند، که در آمصاحبه

دی به ان فرکرد. خالصه هر چه فاصله میپلیس و شهروند در سه منطقه اول تغییر می

 ویشد مانی گفتار شهروند کاسته وفاصله دو فوتی کاهش می یافت، از مدت و فرا

ص یافت. حرکات سر وی به خصوحرکات چشمی و انحرافات نگاه او افزایش می

اند تومی شد. بنابراین شروع کننده تعاملمی مچرخش آن بیشتر و حرکات پاهایش ک

 بگذارد.  تأثیربر رفتار غیر کالمی طرف مقابل 

مطلب دیگر در مورد فاصله ارتباط میان فردی این است که افرادی که از پایگاه 

 نها کامالً آدهند تا افرد باالدست به تر برخوردار هستند، اجازه میاجتماعی پایین

ن طرف آی است که مدام در کالس این طرف و معلّمبارز آن نزدیک شوند. نمونه 

در  به لحاظ فیزیکی عمالً بعضاًموز رسیدگی میکند و آمیرود و به مشکالت دانش 

ی آموزبه ندرت میبینیم که دانش  امّاکنند موزان کمک میآانجام تکالیف به دانش 

ان در ورود به سالن ابتدا آموزخود نزدیک شود به همین دلیل، دانش  معلّمداوطلبانه به 

کنند. پس بنابراین فاصله نقش بسزایی در برقراری ها را پر میدر ردیف آخر صندلی



 

 

توانیم در ارتباط مطلوب بر عهده دارد و ما با یادگیری فواصل و تغییرات مختلف می

ی و و مرب معلّمهای خود را به عنوان والدین، روحیات افراد تغییراتی ایجاد کنیم و نقش

 هر متخصص دیگری اجرا نمائیم.

 

 دهمّاآبا نزدیک شدن صمیمی میشویم، در فاصله دیگر 

 شویم.پذیرش هستیم و در فاصله دیگر شنونده خوبی می

 

 نقش نفوذ در ارتباط 

این  وهیم گاهی ما در روابط روزمره خود مجبوریم ذهنیت طرف مقابل را تغییر د

غییر دادن برای ت البتهدهیم )برای تغییر رفتار انجام می ایبه عنوان مقدمه کار را تقریباً 

ازی مگام سمان را تغییر دهیم که در درس ه هایافراد ابتدا باید خودمان و نگرش

 نها. آهاست نه تغییر پرداخته خواهد شد( و گاهی هدف، پروراندن نگرش

 مگی ان، والدین، دست اندرکاران اجتماعی، پزشکان و دندانپزشکان همعلّم

ه مبدل گاآنها را به بزرگساالنی آهای کودکان را شکل دهند و خواهند نگرشمی

پس  کند. تتقویّهای طرف مقابل را خواهد نگرشنمایند و گاهی فرد نفوذ کننده می

ه صد داشتهای نفوذ هستند. حال چه قها، هدف اصلی تکنیکها و تغییر نگرشنگرش

 م.یینما تقویّتخواهیم آنها را تغییر دهیم یا حتی باشیم پرورش و اصالح کنیم و چه ب
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 های نفوذ لفه ؤم

ش فوذ نقه در نکی مهّم مؤلفهسه  ؟برای نفوذ به دیگران چه خصوصیاتی را باید دارا باشیم

 .جذابیّتقدرت، اعتبار و  ازدارند عبارتند 

 

 نفوذ و قدرت 

که نجائیآاست و از دهد که قدرت یکی از منابع نفوذ شواهد و تحقیقات نشان می

ه است ایستبرای جلب و موافقت مخاطبان خود باید نقش نفوذ کننده را بازی کنیم ش

 انواع قدرت را بیشتر بررسی کنیم.

قدرت  -1 :کنندبرخی متخصصان علم ارتباط قدرت را به شش نوع تقسیم می

قدرت -5درت قهر آمیز، ق -4داش دهی، قدرت پا-3قدرت تخصصی، -2مشروع، 

 قدرت اطالعاتی.-6اعی، ارج

این نوع قدرت ریشه در مقام افراد دارد. به طور کلی در  :قدرت مشروع-1

شوند که برای اقتدار و در نتیجه جوامع مختلف بشری مردم طوری جامعه پذیر می

ین و دبینند تا اقتدار والش میآموزشوند.کودکان مقتدران احترام زیادی قائل می

کنند و بزرگساالن اقتدار کارفرمایان و قضاوت اینگونه افراد را ان خود را تصدیق معلّم

پذیرند. قدرت مشروع در حوزه خدمات سالمتی نیز یک نوع ساختار را می

کند حتی بیماران نیز حکمفرماست. سوپروایزر بیمارستان به پرستاران اعمال قدرت می

یگر که با قدرت مرتبط دارند. نکته دبه نوبه خود بر پزشکان قدرت مشروع اعمال می

شود تا مردم ان انتظامی باعث میمأمورلباس  مثالً مظهر اقتدار است  تأثیر ؛است



 

 

یت خارج مأموران از حوزه مأمورشان را بیشتر اجابت کنند حتی اگر هایدرخواست

مراجع  یالبسه تأثیراز این  ین خاطر کاله برداران و متقلبان هم معموالًمباشند. به ه

 کنند. ء استفاده میقدرت سو

شود. در حالی که قدرت می قدرت مشروع به افراد اعطا :قدرت تخصصی-2

 هفتهتخصصی را باید کسب و تحصیل کرد. چنین قدرتی در کلمات و اعمال فرد ن

های شان، قدرت پزشکان در تشخیصهای حقوقیقدرت وکال در توصیه مثالًاست 

 اتحت امر آنه دانند،صان صالح ما را بهتر میصنهفته است و ما چون معتقدیم متخ نهاآ

 قرار 

ال، دگان کاتخصصی تولید کنن تأکیدهای تبلیغاتی نیز همواره با سسهؤگیریم. ممی

 .کنند کند تا در افکار عمومی نفوذ کرده و ارتباط دوسویه را برقرارسعی می

د از درص 95توان به پژوهشی اشاره کرد که در آن از خطرات قدرت تخصصی می

خود  تلفنی اامّ ،پرستاران بیمارستان از دستورات کسی که تا به حال او را ندیده بودند

امه، واهینگکردند و خطر دیگر مدارکی همچون را دکتر معرفی کرده بودند پیروی می

د، باشیماند هایی که روی درب یا پالک دفتر آویزان شدهمدارک دانشگاهی و حکم

 زنند.جای متخصصین جا می که افراد خود را به

های ارائه نفوذ، پاداش است. مردم یکی دیگر از راه :قدرت پاداش دهی-3

کنند و گاهی در مورد هر نوع سازگاری یا تغییری همیشه با خواسته ما موافقت نمی

 شک و تردید دارند و همین جاست که باید از پاداش استفاده کنیم زیرا مردم 

ن تغییر یا پیشرفت را حس کنند. آنهند عالئم ییری گردن میخواهند وقتی به تغمی
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ان آموزاعمالی مثل دست زدن به پشت دانش  با دانستند که بایدان از قدیم میمعلّم

 نها پاداش دهند. آشان به تأییدساعی و تشویق و 

 ، سعیاجتماعی و تحسین کارکنان خودمدیران از طریق فیدبک دادن، معروفیت 

نندگان فوذ کناز الگوهای جدید کار پیروی کنند. پس  و را تشویق کنند کنند آنهامی

رای بچطور  کند و اینکه چه وقت ونچه طرف مقابل را از تغییر خشنود میآباید از 

شنیدن  فرادبرای بعضی ا مثالًحفظ تغییرات از پاداش استفاده کنند، مطلع باشند )

 اد بهتری افردر مورد برخ امّافزایند جمالتی مثل آفرین کافیست تا بر تالش خود بی

 .نها را افزایش دهیم(آاست از ساعات کار آنها بکاهیم یا تعطیالت 

کنند شود که هر نوع تخلفی را تنبیه میشامل افرادی می :قدرت قهر آمیز-4

ن دی. برای مثال وال2تواند به صورت تنبیهات جسمانی یا تهدید باشداین قدرت می

نها را انجام دهند. اگرچه آکنند رفتارهای مورد نظر به زور مجبور میفرزندان خود را 

 مداخله نمائیم و کودکان را بدون چون و چرا از  گاهی الزم است که عمالً

استفاده مداوم از نیروی قهر و زور، قوه تفکر و  امّاهای خطرناک خارج کنیم، موقعیت

ای از یادگیری کودکان از طریق گیرد با اینکه بخش عمدهاستدالل را از کودک می

وردن آگیرد، والدینی که اهل استدالل و دلیل تمثیل یا مدل برداری صورت می

 نراجع به ای دوّمنمایند )در فصل فرزندانشان را کمتر تشویق به استدالل می ،نیستند

 اکثراً امّاموضوع بحث خواهد شد( اگرچه گاهی هم استفاده از زور مناسب و بجاست، 

                                                 
باشد لذا به منظور پر نمودن این خالء بالفاصله به زور ها و مراکز مختلف محدود بودن واژگان مسئولین میها در سازمانعلت بیشتر تنبیه .2

این  د. لطفاً درکنیروی میشود از همین قاعده پبه دعوا و درگیری میها که منجر شوند و یا بیشتر به اصطالح اعصاب خوردیمتوسل می

 ئید.عه فرمااز کجا باید شروع کرد را؟ با اجرای نویسنده تهیه و یا کتاب ویل دان اثر کنت بالنچارد را مطال CDمورد 

 



 

 

 یابیم در ورد. پس در میآیزی جز اطاعت زود گذر موقتی به ارمغان نمی چ

زور کمتر از پاداش تغییرات رفتاری طوالنی ایجاد احتمال دارد های ارتباطی مهارت

کند زیرا طرف مقابل رفتارهای جدید را با میل خودش نپذیرفته است و در واقع فرد 

ن تعهدی آسیده بنابراین نسبت به انجام دهد به روشن بینی نردر عملی که انجام می

 کند.حس نمی

نها آکنند که از نظر تعامل می با اشخاصی مردم معموالً :قدرت ارجاعی-5

درت ن قآاند و به همین خاطر دارای قدرتی هستند که به جذاب و قابل تحسین

 ارجاعی 

ژوهش پنیم. کیپیروی م مّهمگویند. ما گاهی اوقات از اعمال یا اعتقادات اشخاص می

صورت گرفته در مورد تحمل درد در حضور اشخاصی که دارای قدرت ارجاعی 

 شدند وقتی اشخاص مورد آزمون  متوّجههستند بسیار جالب است. محققین 

د و کرهای الکتریکی را تحمل میها( در حضور شخصی بودند که شوک)آزمودنی

 س حا نیز درد کمتری را کند آنهکرد که گویی دردی حس نمیرفتار می طوری

ق ز طریها را اکردند محققین برای اثبات این موضوع میزان درد در آزمودنیمی

کی لکتریاهای فیزیولوژیک آنان مثل ضربان قلب و هدایت گزارش خود آنها و پاسخ

 گیری کردند.های خاص اندازهپوست با دستگاه

، ش ترسدیگری همچون کاه هایدل برداری از دیگران در زمینهات شدید متأثیر

تن لع ساختوانیم با مطبنابراین ما میها به اثبات رسیده است. سوانح و خودکشی

یادی فالن درخواست را اجابت ی یا عده زمّهمدیگران از اینکه اشخاص 

 اند آنها را وادار به انجام کارهای مورد نظرمان بکنیم. کرده
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ن شد چه در نقش دانش عنوانآقدرت اطالعاتی با  :قدرت اطالعاتی -6

وص های زیادی دارد. در این مبحث دسترسی داشتن به اطالعات، به خصتفاوت

ی ت و سعمحروم شده اند مطرح اس آنبی خبرند یا از  آناطالعاتی که دیگران از 

ه رائه شداعات دد تا اطالرری و تجارب مخاطبان پیوندی برقرار گامّامیشود بین شواهد 

افسر  گر یکار واقع شود. در قدرت اطالعاتی اعتقاد بر این است که تمؤثربه مخاطب 

 تشکیل  سال 25افراد زیر  ها رادرصد قربانیان موتورسیکلت 80پلیس بگوید که 

 ی درهّممتواند جوانان را متقاعد کند که کاله ایمنی نقش تر میدهند راحتمی

یند که گویممتی به بیماران جلوگیری از این مرگ و میرها دارد. وقتی متخصصان سال

واهد ودش خنفر بیمار قلبی یک نفر به خاطر تغییر ندادن عادات غذایی خ از هر دو

دیگر  تحقیقی اامّد. توانند آنها را وادار به تغییر رژیم غذایی خود کننتر میراحت ؛مرد

ز شی ابخ مثالًشنوندگان به نوعی درگیر موضوع نشوند  رنشانگر این است که اگ

 . یده استی فاموضوع مورد بحث را ندانسته باشند و یا پیام را درک نکنند این روش ب

 

 نفوذ و اعتبار 

دنی اور کررا ب آیا شنونده اظهاراتمان ؟های ما از نظر شنونده معتبر استآیا پیام

  ؟داندشنونده اعتبار ما را به چه چیز می ؟داندمی

 ند. گیراعتبار مورد بررسی قرار می اینها از جمله مواردی هستند که در بحث

کثر ار هستند اعتبایبای دیگر ای معتبر و از نظر شنوندهاز نظر شنونده بعضاًهای ما پیام

 . ... و بعد دارد وسخنگو دمعقدند اعتبار  ،نویسندگان مباحث مرتبط با موضوع
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