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ر مهارت کالمی بر روی کارکنان یک مجموعه  تاثی
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

سکاممان   شکرت یپ  یرا بکرا  طیتاثیر مهارت کالمی بر روی کارکنان یک  مموعهکچ ونعنکچ  کرا  دیدانیم  ایآ

اتکاای  مهکارت کالمکی در  ایکدارد؟ آ یمهارت کالمی ساممانی در کسب و ککار وکچ ن شک  کند؟یتراهم م

 رد  یکهعامک  معت  ن یتکرام مهم یککیککچ  میدانیهوکچ مکا مک   عد؟یتروش م   ی رک  باهث اتاا

 ما با کارکنان و مراجعچ کنندگان اس .  یمهارت و ارتباط کالم  یفیکسب و کار، ک

 

دا کهچ با کد و  ی با کارکنان  رک  ارتبکاط مکرثرتر ریکچ مد  عدیدر باهث م یکالم  یهامهارت   یت ع

تکاثیر  جیام نها یکیساممان تالش کنند.   یو معت  شرت یدر راسها پ  ی شهریب  اهیها بهعانند کچ با اننآن
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 رک    یاهضا  یام سع  دیجد  یهادهیو مطرح  دن ا   یخالق  مادیمهارت کالمی بر کارکنان مموعهچ، ا

 ینهعاند بچ خعب ریبا ند و مد  یمموعهچ دوار ضعف مهارت کالم   یکچ کارکنان    دیاما تصعر کناس ،  

 . کنندیاز بروم مشکالت در ساممان نو یبا کارکنان خعد ارتباط دا هچ با د، کارمندان صحبه

 

  شرکت یهمه اعضا فیو انجام وظا  تاثیر مهارت کالمی بر کارکنان مجموعه

گفک  مهکارت   تکعانیدر تعامالت امروم ما دارد. بدون    م  یمهو  ارین   بس  یمهارت کالم   یت ع

و  ها یارتبکاط مسکلع  ن یک. ا کعدی کرک  م یاهضکا ن یارتبکاط مکرثر در بک  مکادیاس  کچ باهکث ا  یکالم

د و یکنهعانکد ارتبکاط مف یککچ مهکارت کالمک ی. در صکعرتبخشکدیکارکنان ساممان را بهبعد م  ی کار  فیوظا

معاجککچ  یبکا مشککالت مهعکدد  یککبکچ اهکداو و معت  دنیکنکد، اتککراد در رسک مکادیدر سکاممان ا ی رثرمک

مهککارت  ن یککبککرد و دانسکک  کککچ ا یمهککارت کالمککی سککاممانی پکک  یککبککچ ارمش ت ع دیککبا ن یبنککابرا  ککعند یم

  رک  دا هچ با د. یبرا ییایوچ ماا تعاندیم

 

 آن بر کارکنان   ری و تاث   ر یو نقش مد افزایش مهارت کالمی در شرکت

او در  کرک ،    ی. مسکلع کنکدیم  فکایا  رین ک  را در مموعهکچ مکد  ن یتکرمهم  د،یدانیهوان طعر کچ م

   یاس . در ح    یها و کسب معت آن  فیانمام درس  وظا  یبرا  ی زیکارکنان و برنامچ ر  یسامانده

خارج ام  رک  ن   رابط را دارد و با تعجچ بچ تاثیر مهارت کالمی بر کارکنکان  طیکارکنان و مح انیم  ریمد

 کند.  مادیا راتییام اهضا، در کسب و کار تغ  یبا ارتباط خعد با هر  تعاندیمموعهچ، م

 اتک یپک  ام در ریگذار اس . مکد ریتأث اانیکچ مهارت کالمی ساممانی تا وچ م  دید  تعانیمثال م  ن یبچ ا

 یهکاهکا بکچ کارمنکدان سکاممان با کد و اگکر نهعانکد ام مهارتبچ تکر انه کال آن  دیاطالهات، با  ن یدتریجد
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امکا بکا اتکاای  مهکارت کالمکی در   رسد،یخعد درس  اسهفاده کند، بچ اهداو معرد نظر خعد نو  یکالم

 کرک   یبکا هوکچ اهضکا یرا بچ کارکنکان خکعد انه کال دهکد و بکچ طکعر ک ک  یهر اطالهات  تعاندی رک  م

 دا   با د. یارتباط خعب

 

 رگذاریو ارتباط تاث  تاثیر مهارت کالمی بر روی کارکنان یک مجموعه

 یها با هوراهارتباط برقرار کنند. آن نرانیاند کچ با ددر تالش دیجد یایها بچ محض ورود بچ دنانسان

تعامک  هسکهند. بکا تعجکچ بکچ آمکار  مادیها در صدد اآن یهاو صحب  ها یو مشارک  در تعا   نرانید

اطکراو خکعد  یهکادمارتبکاط بکا آ  ی رومانکچ خکعد را صکرو برقکرار  یدرصکد از منکدگ  75دس  آمکده اتکراد  بچ

 . کنندیم
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 دایدو کنار هم معنا پ ن یا   یدر ح   ،یکالم  ریو غ ی ده ام دو مهارت کالم    یارتباط تشک  یهامهارت

 یارتبکاط  یهکاو صحب  کردن با اتراد هوچ جکا  مهارت  ی رتهار  یهایژگیصعرت، و  یها. حا  کنندیم

 دایکپ ی شکهریب  یکو در هوکچ ابعکاد اهو اردد ی ترگسکهرده  رهیکدا  یامکا ارتبکاط کالمک   عند،یمحسعب م

ارتباط سالم  و   یو    ردیگیانسان بچ واسطچ ارتباط  ک  م   یکچ تکام   خص  دیبدان  دی. باکندیم

 کند.    یگذار تبد ریتأث یهیاو را بچ  خص تعاندیاسهاندارد م

 

 و گسترش کسب و کار تاثیر مهارت کالمی بر روی کارکنان یک مجموعه

در بهبکعد کسکب و ککار  کرک  دارد و  ین   مهو  ریمد  میداد  حیم ا چ تعض  یدر ابهداهوان طعر کچ  

اگکر بکا  مکچیبنکذارد. در نه ریهوچ کارکنان مموعهچ تأث یرو تعاندیاو در  رک  م  یمهارت کالم   یاتاا

 با ند،  …و    یخسهن  ،یکات  اهیمانند کوبعد انن  یخعب  رک  اگر کارکنان دوار مشکالت  طیوجعد  را

 دانس .  ریاهضا و مد ن یدر ب یه   آن را نبعد ارتباط مرثر و مهارت کالم تعانمی

 

ککچ   کعدیم ایک کرک  مه شکرت یپ  یبکرا  طیو  کرا  کندیم  دایبهبعد پ  یساممان ممان   ی  یها یتعا 

 ن یدا کهچ با کد. در ونک یتاثیر مهارت کالمی بر کارکنان مموعهچ آگاه   یساممان نسب  بچ اهو  ریمد

با اتاای  مهکارت کالمکی در  کرک   دیکچ دارد، با یهیو مسلع  فچی رک  با تعجچ بچ وظ ریمد  یطی را

 شکنهاداتیارائکچ نظکرات، انه کادات و پ  یارتباط سا م با کارکنان خعد تالش کند تا تضکا بکرا  ی برقرار  یبرا

 کارکنان بام  عد. 

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

را تکراهم کنکد ککچ   یطی کرا  تعانکدیعهکچ، متاثیر مهارت کالمی بکر روی کارکنکان یک  ممو  قیام طر  ریمد

ارتباط دا هچ با ند  نریکدیبا  یگعنچ اسهرس و ننران چیسا م بدون ه  طیمح   یکارمندان  رک  در  

  کرک   یکمثبک  در  یهکایژگیبکا و یکارمنکدان ن یخعد ادامچ بدهند. وجعد هوچنک یها یو بچ تعا 

  یکو کارکنکان  ریمکد انیکارتبکاط درسک  م مکادیو بهبعد امعر کو  کنکد. بکا ا  شرت یبچ روند پ  تعاندیم

انهظکارات و  تعاننکدیاتکراد م یصکعرت توکام ن یک. در اردیکگیانمکام م یمموعهچ تبادل اطالهات بچ خکعب

 دهند.  حیتعض ریمد یخعد را برا یهاخعاسهچ

 ی بکا هوککار تعاننکدیواقع  کعد، کارکنکان م رگذارتریدر  رک  تأث ریمد یکالم یهاهر و در کچ مهارت

 ی تریویتر و صوسا م یاهداو  رک  قدم بردارند. با ارتباط سا م و هدتوند تضا یدر راسها  نریکدی

ارائکچ  ریمکد بکچ کدن  یهو ک یخعد را برا یهادهیا تعانندی رک  م  یو اهضا  دیآیدر  رک  بچ وجعد م

 . کندیم ی شهریها اسه بال بارمندان در ج سات و بحثام مشارک  ک ریمد یطی را ن یدهند. در ون

 

 
 

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 6 

 

 شرکت  یبا اعضا  ر یتاثیر مهارت کالمی بر روی کارکنان یک مجموعه و رفتار مد شی افزا

و  ی ننهکدار یارتبکاط مکرثر بکا کارمنکدان بکرا مکادیا یبکرا  یاسهفاده ام مهکارت کالمک  یبدون    ونعنن

مشغعل بچ کار  ریبچ هنعان مد یادر مموعهچ یمهم اس . اگر  وا بچ تامگ  اریمراقب  ام کسب و کار بس

م ا کچ  ن یکا طا عکچو تاثیر مهارت کالمکی بکر کارکنکان مموعهکچ و بکا م   یبا درک اهو  دیتعانی. مدیا ده

ام  یکی یکالم یها. نحعه اسهفاده ام مهارتدیبهبعد کسب و کار خعد اقدامات المم را ام انمام ده  یبرا

 امروم اس .  یدر کسب و کارها  یبچ معت  دنیرس  یبرا رانیمد یها یتکن ن یترمهم

 

 به اهداف سازمان   دنیرس  یموفق برا  ر ی: نقش مدیر یگجه ی نت

 یهانکچیدر مم  یککسب و ککار و معت   یاقهصاد  شرت یگف  پ  تعانیم  یبچ هنعان جوع بند  انیدر پا

 ککرک   ری. مککد ککعدیم مککادیمخه ککف بککچ واسککطچ تککاثیر مهککارت کالمککی بککر روی کارکنککان یکک  مموعهککچ ا

کنکد.   فکایبکچ اهکداو سکاممان ا  دنیرسک  یرا بکرا  یخعد ن   مهو  یکالم  یهامهارت   یبا ت ع  تعاندیم

 .کندیم دایپ  یهنر خعب گعش کردن اهو ن،یام هوچ ا  یپ دیدا هچ با  عجچت

خعانندگان ارسکال  ریما و سا  یخعد را برا  اتیو تمرب  شنهاداتیپ   ،یدر بخ  نظرات سا  دیتعانی وا م

. بچ نظر  کوا اتکاای  مهکارت کالمکی در  کرک  تکا وکچ دییمعتق بنع  ریمد  یهایژگیاز و  وانی. برادیکن

 دارد؟  یاهو اانیم

 

 پایان


