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 از خود حمایتتلفونی برای  صحبتطریق 

 

 تلفونی صحبتمزایای 

  از خود با صحبت تلفونی این تأثیر متقابل را دارد که در زمان واقعی اتفاق می افتد و حمایت

 سریعی داده شود.برای مشکل شما جواب تا دارد واقعی امکان 

 

 ترتیب صحبت تلفونی

   شخصی که می خواهید را برای درست  اگر امکان دارد، مطمئن شوید که نام و جزییات تماس

 ؛داریدپیش خود  ،دبا او صحبت کنی

  اگر امکان دارد، ترتیبی بدهید که صحبت تلفونی در یک روز و وقت معینی انجام شود که

 خواهید با او صحبت کنید، حتماً در دسترس باشد؛وقتی تلفون می کنید شخصی که می 

  قبل از صحبت تلفونی، پالن کنید که حرف های مهمی که می خواهید بگویید چی هستند و آنها

 را نوشته کنید تا وقت صحبت به شما یادآوری شود؛

 :در حین صحبت تلفونی 

 هید. این خود را توضیح د تلفونو دلیل  صحبت را با معرفی کردن خود شروع کنید

اینکه چطور به شما  وچیزی که برای شما درست انجام نشده  هردرمورد  تاوقتی است 

اگر برای توضیح ادعاهای خود مدرک یا سوابقی صحبت کنید. همچنین  گذاشته،تأثیر بد 

دیگری هم برای حل  ی، و اگر کوشش هاکنیدو اشاره به آنها رجوع  دمی توانی ،دارید

 ؛بدهید توضیح، آنها را مشکالت خود کرده اید

  بعد عقاید خود را مطرح کنید که چطور وضعیت را می شود رفع و رجوع یا بهتر

و نتیجه آن چی  ،چی کاری را با موفقیت می توان انجام دادکه ها این صحبت  .کرد

می شود، احتماالً به حالت گفتگوی متقابل کشیده می شود. مهم است که در این قسمت 

 شما قاطع و متکی به نفس باشید و ضرورت های خود را واضح بگویید؛ ،صحبت ها

  بالقوه موافقت شد، مهم است مشخص شود که کدام نفر مسئول یک راه حل با وقتی

دنبال کردن اقدامات می باشد و چه وقت آنها انجام می شوند. به این ترتیب، مسئولیت 

حل مشکالت انجام نشود، کاری برای د و اگر آنطور که مذاکره شده، نها تعیین می شو

  تعقیب کنید؛شما قادر هستید که بطور واضح انتظارات خود را 

  در آخر صحبت تلفونی، حتی اگر صحبت آسانی نبوده است، از آن نفر بخاطر وقتی

احتمال دارد تماس بهتر می شود، که به شما داده تشکر کنید. همانطور که وضعیت 

به افرادی که در  احترام  و صحیححرمت  باشید. با حفظ داشتهمتقابل بیشتری های 

 تماس هستید، راه رسیدن به خواسته هایتان آسان تر می شود.
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 چیزهایی که باید بخاطر داشته باشید:

  در حین صحبت تلفونی، ممکن است شما نتوانید بر احساسات خود مثل قار بودن و نا امیدی

ش شباشد. کو یبخاطر چیزهای مهمبه خصوص وقتی که ناراحتی شما  .به سادگی غالب شوید

کنید یادتان بماند که شخصی که در طرف دیگر تلفون است هم درست مثل شما انسان است، 

گذارد.  اگر بتوانید صحبت کردن خود را می تأثیر بدی  و صحبت تلفونی ناخوشایند به او هم 

 ند و فکرش برای کمک به شما متمرکز می شود؛با احترام حفظ کنید، او هم آرام می ما

 صبر و الزم است بسیار  ،بعضی وقت ها برای در تماس شدن با شخص درست و مناسب

از قبل که ی یمثل انتخاب از بین صداها باید طی کنید.، و شاید مراحلی را داشته باشیدتحمل 

ک کرده نمی توانند، به شما کم ضبط شده و نیز صحبت کردن با اشخاصی کهروی خط تلفون 

 که در نهایت به شخص درست وصل شوید؛نتا ای

 تا بتوانید بطور مؤثر حرف های خودتان را بیان  ،به آنچه که شخص مقابل می گوید گوش کنید

رف هر چه می خواهید بگویید و شخص مقابل با شما موافقت کند. ابکنید. منتظر ن شید که ص 

شما، صحبت ها به تبادل نظر و همکاری متقابل ضرورت احتمال دارد که برای حل مشکالت 

 داشته باشد، تا یک راه حل مناسب و قابل انجام پیدا شود؛

  صحبت تلفونی، شما باید قاطع و متکی به نفس باشید، بیاد داشته باشید که شما برای  حیندر

 حل مشکالت خود دارید صحبت می کنید؛

 را مرور کنید تا مطمئن شوید همه چیزهای  های خودن صحبت تلفونی، نوشته بعد از تمام شد

     مهم را نوشته کرده اید.

 

mailto:reception@tascnational.org.au

