
فصل 1

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط



برخي از شایستگي هایي كه در این فصل به دست مي آورید:

ـ شناسايي ارتباط و عناِصر آن؛
ـ شناسايي موانع و اختالل هاي ارتباط و اجتناب از آنها؛

ـ شناسايي اهميت و اهداف ارتباط مؤثّر؛
ـ مهارت هاي الزم براي رفع نيازهاي گوناگون خود از طريق ارتباط با ديگران؛

ـ مهارت در استفاده از پيشرفت هاي فناورانه در ارتباط مؤثر؛
ـ كسب مهارت هاي الزم در چهار عرصۀ ارتباط و اصالح رابطۀ خويش در اين عرصه ها؛

ـ رعايت حقوق ديگران در بيان افكار و احساسات خود؛
ـ مهارت در يافتن راه هاي ارتباط مؤثّر و مفيد با ديگران؛

ـ مهارت در انتقال پيام درست، كامل و روشن به ديگران همراه با ادب و احترام آنها؛
ـ كسب مهارت رازداري، صداقت و مسئوليت پذيري، همراه با اعتماد به نفس در ارتباط با ديگران.
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مقدمه:
ــا  ــا انســان های دیگــر و ب ــا خــود، ب ــا خــدا، ب همــۀ فعالیت هــا و روابــط انســان حــول چهــار محــور ارتبــاط ب
ــام عقــل و فطــرت   ــه ن خلقــت می چرخــد و زیربنــای ایــن روابــط، دوچــراغ همیشــه فــروزان اســت: یکــی ب
)چــراغ درون( و دیگــری بــه نــام وحــی و دیــن )چــراغ بیــرون( کــه خداونــد متعــال آنهــا را بــرای هدایــت و 
راهیابــی در اختیــار انســان قــرار داده اســت، تــا او در همــه حــال و در همــۀ روابــط خویــش از مســیر اخــاق و 
اعتــدال خــارج نشــود و بتوانــد در جهــت خیــر، کمــال، ســعادت و در نهایــت، حیــات طیبــۀ خویش گام بــردارد.

بــر ایــن اســاس، مــا در ایــن کتــاب بــه دنبــال رابطــه ای مؤثّــر، ســازنده، ســالم و کمال آفریــن مبتنــی بــر دو 
محــور عقانّیــت و معنویّت)یعنــی اخــاق( هســتیم نــه صرفــاً ســود و لــّذت شــخصی و زودگــذر، زیــرا معتقدیم 
ــرای خویــش و در ایــن  ــه اش جــذب حداکثــر ســود و لــذت ، آن هــم ب اگــر قاعــدۀ بشــر در روابــط چهار گان
دنیــا باشــد، اجتمــاع بشــری بــه جهّنمي تبدیــل خواهــد شــد کــه در آن ، هــر کــس چــون گرگــی دّرنــده بــه 
حقــوق و منافــع دیگــران یــورش خواهــد  بــرد و آنــان را قربانــی منافــع و مطامــع خــود خواهــد ســاخت. در 
ایــن راســتا مــا هــم مخالــف حداکثــر ســود و لــّذت نیســتیم اّمــا، اوالً ســود و لــّذت را تنهــا مــادی و دنیایــی 
ــرای ســود و لــذت معنــوی و حقیقــی در جهــان آخــرت و ســرای  ــزاری ب نمی دانیــم بلکــه آن را مقّدمــه و اب
ــود و  ــه س ــم، بلک ــود نمی خواهی ــکان خ ــود و نزدی ــرای خ ــا ب ــّذت را تنه ــود و ل ــاً س ــم. ثانی ــی می دانی باق
لــّذت خــود را در جهــت رضــای خــدا، ســعادت و کامیابــی دیگــران و اســتفادۀ مطلــوب و ســازنده از طبیعــت 
می دانیــم. زیــرا هــم خــود و طبیعــت و هــم دیگــران را اجــزای یــک »کِلّ « بــه هــم پیوســته می دانیــم کــه 
ــز در همیــن راســتا  ــّذت نی ــر ســود و ل ــذا حداکث ــم، ل ــاز می گردی ــه ســوی او ب ــوق خداییــم و ب فعــل و مخل

ــد:  ــم و نبای ــا هرگــز نمی توانی ــال م ــوان مث ــه عن ــن ب ــد. بنابرای ــا یاب ــد معن می توان
ــای  ــردم، از ابزاره ــه م ــت ب ــد خدم ــه قص ــو ب ــام ول ــت و مق ــه پس ــیدن ب ــرای رس ــات اداری ب 1ـ در ارتباط

ــم. ــتفاده کنی ــتم و ... اس ــق، س ــب، تملّ ــد دروغ، فری ــی مانن غیراخاق
2ـ در ارتبــاط بــا دیگــران، بــه خاطــر حفــظ موقعیــت یــا ارتقــای جایــگاه خویــش، بــه نیروهــای فرودســت 
ــق و تذلّــل  ــه نیروهــای اداری مافــوق و فــرا دســت تملّ ــا نســبت ب اداری ظلــم و ســتم و اجحــاف کنیــم و ی

ورزیــم.
ــا  ــن و آن و ی ــد ای ــرای خوش آم ــتانه، ب ــل دوس ــس و محاف ــر مجال ــود نظی ــی خ ــات اجتماع 3ـ در ارتباط
گذرانــدن لحظاتــی بــه ظاهــر خــوش بــه غیبــت دیگــران بپردازیــم یــا دیگــران را تمســخر کنیــم و یــا آبــروی 

کســی را بریزیــم.
4ـ در ارتباطــات بیــن المللــی بــرای غلبــه بــر دشــمن ظالــم و ســتمگر، زنــان و کــودکان و مــردم عــادی را از 

آب و غــذا و دارو و کمک هــای پزشــکی محــروم ســازیم.
ــا  ــا ب ــی ی ــر از قیمــت واقع ــی را گران ت ــرده و کاالی ــا مشــتري از ناآگاهــی او سوءاســتفاده ک ــاط ب 5  ـ در ارتب

ــیم. ــه او بفروش ــر ب ــت پایین ت کیفی
6  ـ در ارتباطــات حقوقــی خــود مثــًا بــرای موفقیــت در یــک آزمــون اســتخدامی، قانــون را زیــر پــا گذاشــته 

و تقلّــب کنیــم یــا بــه ســفارش ایــن و آن عمــل کــرده و حقــوق دیگــران را ضایــع ســازیم.

درس 1
ارتباط و عناِصر آن
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ــه تخریــب  ــه ســود و منافــع خــود ب ــردن از طبیعــت و رســیدن ب ــذت ب ــراي ل ــا خلقــت و ب 7ـ در ارتبــاط ب
طبیعــت اقــدام کنیــم، درختــان را ببریــم، شــاخه ها را بشــکنیم، زبالــه در طبیعــت بریزیــم و بــه طبیعــت و 

دیگــران ســتم روا داریــم.
8  ـ در ارتباطــات سیاســی و اقتصــادي خــود بــرای بیــرون رانــدن رقیــب سیاســي یــا اقتصــادي از صحنــه و 
دســت یابي بــه ســود و منافــع شــخصی برخــاف قانــون و اخــاق و بــدون اینکــه جرمي مرتکــب شــده باشــد، 

بــه او تهمــت بزنیــم، اَســرار او را فــاش ســازیم یــا بــه جــان و مــال و آبــروی او آســیب بزنیــم.
9ـ بــرای دســتیابی بــه میــوۀ درخــت و بــدون لحــاظ حــّق طبیعــت و دیگــران ، شــاخۀ درختــی را بشــکنیم 
و یــا بــدون در  نظــر گرفتــن حــٌق کســي وارد بــاغ یــا مزرعــۀ او شــویم و دســترنج او را تصاحــب کنیــم تــا بــه 

ســود و منافــع خــود برســیم.
10ـ بــرای زودتــر رســیدن بــه مقصــد و یــا کســب درآمــد بیشــتر قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را 

زیــر پــا بگذاریــم و جــان و ســامتی خــود و دیگــر از را بــه خطــر بیندازیــم.
پذیــرش و تأییــد ایــن مســایل و مــوارد مشــابه دیگــر از بایدهــا و نبایدهــا در همــۀ روابــط و ابعــاد زندگــی بــا 
توجــه بــه حاکمیــت اخــاق و عقــل در مکتــب مــا، کامــًا مشــخص اســت، زیــرا مبنــای روابــط مــا ارزش هــای 
فراگیــری همچــون دانش افزایــی، هدایــت ، خیرخواهــی، گره گشــایی و خدمت رســانی، احیــاء طبیعــت، ایثــار 
و محبــت، عــزت و کرامــت بشــریت، ســود و احتــرام متقابــل، شــادابی و نشــاط، گســترش اخــاق و معنویــت در 
جامعــه و ســرانجام عبودیــت و بندگــی خــدا جهــت تحقــق حیــات طّیبــه می باشــد نــه هــر رابطــه ای براســاس 

حداکثــر ســود و لــّذت بــرای خویــش و اطرافیــان.
ــان محتــرم خــود بتواننــد  ــا کمــک و راهنمایــی والدیــن، هنرآمــوزان و مربّی ــز ب امیــد اســت هنرجویــان عزی
همــواره رابطــه ای ســالم و ســازنده بــا خــود، بــا خــدا، بــا طبیعــت و بــا مــردم برقــرار نماینــد و در راســتای ایــن 
روابــط ســالم و ســازنده بــه مراتبــی از خیــر و ســعادت دنیــا و آخــرت و در نهایــت حیــات طّیبــه نایــل آینــد.
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1ـ 1ـ تعریف ارتباط

3ـ  1ـ عناصر ارتباط

 ارتبـاط چيسـت؟ آيـا كسـی را می شناسـيد كه بـا ديگـران ارتباط برقـرار نكند؟ شـما در طول روز با چه كسـانی 
ارتبـاط داريـد؟ ارتبـاط فراينـدی اسـت كه به واسـطۀ  آن فرسـتنده از طريق يک مسـير ارتباطـی پيامي را به 

گيرنده انتقال می دهد. گيرنده پس از دريافت پيام، بازخورد آن را به فرستنده منتقل می كند.

پیام عالیم عالیم

بازخورد

پیام

اختاللاختاللاختاللاختالل

فرستنده
رمزگذاری

پیام
رمزگشایی

گیرندهپیام
مسیر

ارتباطی

نمودار1-1: عناصر ارتباط

در ميـان تمـام موجـودات، انسـان تنهـا موجـودی اسـت كـه دارای قابليـت صحبـت كـردن اسـت. در خصوص 
اوليـن ارتبـاط انسـانی كـه در چـه زمانـی و مكانـی انجـام شـده اسـت، اطالعـات دقيقی وجـود نـدارد. در طول 

تاريـخ، انسـان ها همـواره بـرای ايجـاد ارتبـاط بـا يكديگـر از وسـايل مختلفـی اسـتفاده كرده اند.
 در آغـاز از اشـاره و بـه تدريـج از دود و آتـش، فرياد، زبان، صدای طبل، پيک و سـپس از نوشـته اسـتفاده شـده 
اسـت. در گذشـته بـرای انتقـال اطالعـات، مشـكالت بسـياری وجـود داشـت؛مثاًل ممكـن بود ارسـال يـک نامه 
هفته هـا يـا ماه هـا طـول بكشـد. بـه هميـن جهـت بشـر همـواره در فكـر ارتقـای وسـايل ارتباطـی بوده اسـت. 
امـروزه بـا پيشـرفت وسـايل ارتباطـی، تبـادل اطالعـات به سـرعت انجام مي شـود و اين نـوع وسـايل از اهميت 

ويـژه ای برخوردار شـده اند. 

2ـ  1ـ تاریخچۀ ارتباط

بـرای برقـراری ارتبـاط بـه چـه عواملـی نياز اسـت؟ افراد از طريـق ارسـال و دريافت پيام بـا يكديگر ارتبـاط برقرار 
می كننـد. الزمـۀ برقـراری ارتبـاط، وجـود هفـت ركـن اساسـی شـامِل فرسـتنده، پيـام، رمزگـذاری پيـام، مسـير 
ارتباطـی، گيرنـده، رمزگشـايی  پيـام و بازخـورد اسـت كه به آنهـا »عناصر ارتباط« گفته می شـود. بـدون وجود هر 
يـک از ايـن عناصـر، برقـراری ارتبـاط. غيـر ممكن يـا ناقص اسـت. در كنار ايـن عناصـر هفت گانه ارتبـاط همواره 

احتمـال وجـود موانـع مزاحمي هسـت كه بـه آنهـا اختـالل )پارازيت( گفته می شـود.

فرستنده
 فرسـتنده، فـرد يـا افـرادی اسـت كه پيام خـود را با هدفـی خاص، به صـورت گفتار، نوشـتار يا به وسـيلۀ حركت 

غيركالمي بـا اسـتفاده از رابـط، بـه گيرندۀ پيام منتقـل مي كند. 
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پیام
در هـر ارتباطـی چـه پيامي منتقـل می شـود؟ آيـا پيام هـا هميشـه روشـن و واضـح به گيرنـده منتقل می شـوند؟ 
پيـام همـان چيـزی اسـت كـه ارتبـاط بـه منظـور آن برقرار شـده و فرسـتنده سـعی مي كنـد آن  را بـرای گيرنده 
ارسـال كنـد. بـه عبارت ديگر، پيام، اطالعاتی اسـت كه فرسـتنده به گيرنـده منتقل مي كند. پيام شـامِل اطالعات 
و اخبـار، افـكار، عقايـد، نظرهـا، احساسـات و عواطـف اسـت كه بـه صورت عالئـم، گفتـار، تصوير و نوشـته منتقل 

مي شـود.

فعالیت
در موارد زير »پيام« را مشخص كنيد:کالسی 2

1ـ حامد به هنرآموز خود گفت من به ورزش فوتبال عالقه دارم.
2ـ مهماندار هواپيما به مسافران می گويد كمربند های خود را ببنديد.

فعالیت
در موارد زير »فرستندۀ« پيام را مشخص كنيد:کالسی 1

1ـ حسابدار وارد اتاق مدير می شود و به او سالم مي كند.
2ـ مربی مهدكودک برای كودكان شعر مي خواند.

1ـ با مراجعه به سايت های اينترنتی مربوط به دوران دفاع مقدس، ده مورد از تصاوير رزمندگان اسالم را 
كه بر كوله پشتی يا پيشانی بندهای خود،  دل نوشته هايی به عنوان »پيام« از خود به يادگار گذاشته اند 

تهيه نماييد.
2ـ با مراجعه به سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران و جانبازان، ده مورد از »پيام« های شهيدان دوران 

دفاع مقدس را كه در وصيت نامه های خود بر آن تأكيد داشته اند تهيه نماييد.

فعالیت
غیرکالسی1
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رمزگذاری  پیام
 پيـام در ذهـن فرسـتنده اسـت و هرگـز قابـل انتقـال نيسـت مگـر اينكـه ابتـدا به صـورت نشـانه ها يـا نمادهايی 
درآيـد. نشـانه ها يـا نمادهـا بـه خـودی خود هيچ گونـه معنای خاصـی ندارند مگـر اينكه بـا يک قـرارداد اجتماعی 
متقابـل، بـرای آنهـا مفهـوم خاصی در نظر گرفته شـود. بنابراين، فرسـتنده ابتـدا محتوای پيام را كه به شـكل رمز 
)كلمه هـا، نماد هـا، عالئم و نشـانه ها( اسـت، به صـورت كلمه های گفتـاری، نوشـتاری، تصويـری و ... در مي آورد و 

بـه گيرنـدۀ پيام ارسـال مي كند.

مسیر ارتباطی
 پيـام چگونـه بايـد منتقـل شـود؟ پيـام خـود را بـا چـه ابـزاری انتقـال می دهيـد؟ شـيوه های انتقـال پيـام ميان 
فرسـتنده و گيرنده را مسـير ارتباطی گويند. به عبارت ديگر، ابزار و وسـايلی هسـتند كه در ارسـال و دريافت پيام 
از فرسـتنده بـه گيرنـده و بالعكـس كمـک می كننـد. مسـير ارتباطـی بايـد متناسـب بـا پيـام، معلومـات و 
ويژگی هـای مشـترک ميـان فرسـتنده و گيرنـده انتخـاب شـود. برخی از مسـيرهای ارتباطـی عبارت اند از: پسـت 

الكترونيـک، پيامـک، تلفن، كتـاب، روزنامه، پوسـتر و ... .

فعالیت
در موارد زير »رمز« پيام را مشخص كنيد:کالسی 3

1ـ داور از هر دو كشتی گير مي خواهد با حركات دست به يكديگر احترام بگذارند.
2ـ رانندۀ اتوبوس به همكار خود »خدا قّوت« مي گويد. 

فعالیت
در موارد زير »مسير ارتباطی« پيام را مشخص كنيد:کالسی 4

1ـ راننده در خيابان، تابلوی »آهسته برانيد« را مي بيند.
2ـ رامين نامۀ استعفاي خود را برای سرپرست حسابرسی ارسال مي كند.

گیرنده
چـه كسـی پيـام را دريافـت مي كنـد؟ گيرنده، فرد يا افرادی هسـتند كـه پيام را از فرسـتنده دريافـت می كنند. 

بـه عبـارت ديگـر، گيرنـدۀ پيـام همان فردی اسـت كه پيـام در او اثـر مي كند و باعـث تغيير رفتار او مي شـود.

فعالیت
در موارد زير »گيرندۀ« پيام را مشخص كنيد:کالسی 5

1ـ خانم سعيدی قبل از رساندن كودكش به مهدكودک، او را مي بوسد.
2ـ مربی به اعضای تيم مي گويد نيم ساعت نرمش كنيد.
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فعالیت
در موارد زير پيام را »رمزگشايی« كنيد:کالسی 6

1ـ مربی فوتسال يكی از بازيكنان را از زمين بيرون مي كشد.
2ـ حسابدار شركت نتوانست كارش را تمام كند، مدير به او مي گويد خسته نباشيد.

فعالیت
در موارد زير »بازخورد« پيام را مشخص كنيد:کالسی 7

1ـ مربی مهدكودک با كودک بازی مي كند و او به مربی لبخند مي زند.
2ـ راننده در حال رانندگی برای عابر پياده مي ايستد و عابر پياده برای او دست تكان مي دهد.

رمزگشایی پیام
 آيـا گيرنـده هميشـه، پيـام را درسـت دريافـت مي كنـد؟ پيـام زمانـی بـرای گيرنده قابل فهم اسـت كـه مجدداً 
از حالـت رمـز و نشـانه خـارج شـود و بـه صـورت نشـانه هايی قابـل فهـم درآيد. بـه عبارت ديگـر، گيرنـده، رمز 
پيـام دريافـت شـده را از طريـق حـواس و سلسـلۀ اعصـاب بـه مغـز مي بـرد و آن را از حالت رمز خـارج مي كند، 

سـپس مفهـوم مـورد نظـر را درک مي كند.

اختلالل: چـه عواملـی مي توانـد در ارسـال يـا دريافـت پيـام اختـالل ايجـاد كنـد؟ هـر عاملـی كـه در ارتبـاط 
خلـل ايجـاد كنـد و مانـع برقـراری آن گـردد بـه طوری كه پيـام تحريف شـود و ديگر معنـای واقعی را نرسـاند، 

اسـت. »اختالل« 

بازخلورد: واكنـش و عكس العملـی اسـت كـه گيرنـده پـس از دريافـت پيـام از خود نشـان مي دهد. بـه عبارت 
ديگـر، انتقـال مفهـوم درک شـده توسـط گيرنده به فرسـتنده پـس از دريافت پيام اسـت. بازخورد، عامل بسـيار 

مؤثـری در برقـراری ارتبـاط اسـت، زيـرا فرسـتنده را قادر مي سـازد كـه تأثير پيـام خـود را ارزيابی كند.

فعالیت
در موارد زير »اختالل« در پيام را مشخص كنيد:کالسی 8

1ـ ورزشكار برای عضويت در تيم هندبال با مربی قرار دارد، ولی به دليل ترافيک دير مي رسد.
2ـ كارمنـد خسـته اسـت و سرپرسـت حسـابداری بـه او مي گويـد ديگـر مي توانيـد برويـد و حسـن 

ناراحـت مي شـود. 
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فعالیت
در گروه های كالسی موارد زير را انجام دهيد:کالسی10

1ـ موضوعی را آزادانه انتخاب كنيد.
2ـ در مورد آن موضوع با يكديگر ارتباط برقرار كنيد.

3ـ عناصر ارتباط را در گفت وگو مشخص كنيد و نتيجه را در كالس درس ارائه دهيد.

فعالیت
عناصر ارتباطِی موقعيت زير را مشخص كنيد.کالسی 9

هواپيمايـی بـه مقصـدی در حركـت بـود كـه ناگهـان بـه دليـل شـرايط نامناسـب جـّوی بـه مبـدأ 
برگشـت. شـرايط عجيبـی در هواپيمـا شـكل گرفت. يكـی از خانم هـا كه بسـيار ناراحت بود، شـروع 
كـرد بـه اعتـراض و توهيـن بـه ميهمانـدار و يـک مرتبه صدايـش را باال بـرد و گفت شـما همانجا در 

فـرودگاه می گفتيـد كـه ديـد نداريـد و پـرواز انجـام نمي شـود. 
در ايـن لحظـه همـه منتظـر نحـوۀ برخـورد ميهمانـدار بودنـد، شـايد همـه فكـر می كردنـد كـه 
ميهمانـدار… . امـا وي بـا چهـره اي مهربـان و مـؤدب از خانـم عذرخواهـی كـرد و گفـت: مـن واقعـاً 
متأسـفم كـه ايـن اتفـاق افتـاده اسـت. سـپس توضيـح داد: مسـلماً مـا دوسـت داريم شـما سـالم به 
مقصدتـان برسـيد. اينجـا جـان شـما برای مـا خيلی مهم تر اسـت تـا موضوعـات ديگر. او بـه يكی از 
ميهمانـداران اشـاره كـرد كـه بـرای ايشـان آب بيـاورد. به ايشـان آب داد و بـا صبـوری مراحل فرود 
را به طـور كامـل شـرح داد و همـه گـوش كردنـد، اوضـاع آرام شـد. آن خانـم كـه آرام شـده بـود، از 

ميهمانـدار عذرخواهـی كرد. 

فعالیت
موارد زير را انجام دهيد:کالسی 11

1ـ كاغـذ را بـه چهـار قسـمت تقسـيم كنيـد و در هـر قسـمت يكـی از مـوارد خواندن، نوشـتن، 
صحبـت كـردن و گوش كـردن را بنويسـيد.

2ـ زمانی را كه برای هر يک از اين فعاليت ها در روز اختصاص مي دهيد يادداشت كنيد.
3ـ بيشـترين زمانـی را كـه صـرف هر يـک از ايـن فعاليت ها )خواندن، نوشـتن، صحبـت كردن و 

گـوش كردن( مي شـود تعييـن كنيد.
4ـ از مدت زمانی كه صرف ارتباط با ديگران می كنيد چه نتيجه ای می گيريد؟

5  ـ نتايج خود را با ديگران مقايسه كنيد و نتيجه گيری خود را بنويسيد.



10

درس 2
اهمّیت و اهداف ارتباط

1ـ 2ـ اهمّیت ارتباط

چــرا انســان ها بــا يكديگــر ارتبــاط برقــرار می كننــد؟ ارتبــاط برقــرار كــردن بــا ديگــران چــه اهميتــی دارد؟ 
ــدون آن،  ــه ب ــد ك ــده تشــبيه كرده ان ــرای موجــودات زن ــت »آب« ب ــه اهمي ــاط« را ب ــراد »ارتب بســياری از اف
حيــات بشــر بــه خطــر می افتــد. ارتبــاط نقــش حياتــی در زندگــی هــر فــرد دارد. بــدون ارتبــاط نمی توانيــد 
احســاس شــخص ديگــر را متوجــه شــويد و احســاس خــود را نســبت بــه شــخص ديگــر بيــان كنيــد. بــرای 
دســتيابی بــه هــر هدفــی از جملــه دســتيابی بــه شــغل مــورد عالقۀتــان يــا پيوســتن بــه گروه هــا و … بــه 
ــه عضويــت گروه هــا  ــا بتوانيــد ب ــه خوبــی ارتبــاط برقــرار كنيــد ت ارتبــاط نيــاز داريــد. شــما بايــد بتوانيــد ب

ــارۀ شــما قضــاوت می كننــد درآييــد. ديگــران براســاس نحــوۀ ارتباطتــان، درب

فعالیت
در گروه های كالسی دربارۀ موارد زير گفت وگو و نتيجه را در كالس ارائه كنيد: کالسی 1

1ـ ارتبـاط، كليـد رسـيدن بـه تمامي اهـداف اسـت. دليل خـود را در موافقـت يا مخالفـت با اين 
جمله بنويسـيد.

2ـ آيا می توانيد موقعيت هايی را بيان كنيد كه ارتباط در آن نقشی ندارد؟
3ـ موقعيت ها و مشكالتی را مثال بزنيد كه برای حل آنها داشتن ارتباط ضروری است.

رفع نیاز
 آيـا ارتبـاط داشـتن بـا ديگـران بـه رفـع نيازهـای انسـان ها كمـک می كند؟ انسـان بـرای رفـع نيازهای خـود به 
ارتبـاط نيـاز دارد. هيچ كـس قـادر نيسـت بـه تنهايـی تمامي نيازهای خـود را تأمين كند و ناگزير اسـت بـرای رفع 
آنهـا بـا ديگـران ارتبـاط برقـرار سـازد. بـراي مثال، شـما بـرای رفع نياز گرسـنگی بـه دنبال غـذا می رويـد و مواد 
غذايـی خـود را تأميـن می كنيـد و بـه اين صورت ناچاريد بـا محيط اطراف و انسـان های ديگر ارتبـاط برقرار كنيد. 

فعالیت
کالسی 2

رفع نیازنیازها

1. نیاز به عبادت

2. نیاز به آموزش

3. نیاز به محبت

 4. نیاز به امكانات مادی

چگونه از ارتباط برای هر كدام از نيازهای خود بهره می بريد؟ جدول زير را تكميل كنيد.
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پیشرفت فّناوری
همان طـور كـه ارتبـاط بيـن انسـان ها و جوامـع از طريـق بـه اشـتراک گذاری اطالعـات و دانش هـا بـر سـرعت 
پيشـرفت علـم و فنـاوری افـزوده اسـت، متقاباًل پيشـرفت علـم و فناوری نيز توانسـته اسـت ارتباط بيـن افراد و 
جوامـع را تقويـت كـرده و فاصلـۀ بيـن انسـان ها را بـه حداقل برسـاند. ولی متأسـفانه سوءاسـتفاده انسـان ها از 
ايـن فناوری هـای جديـد ارتباطی مانند شمشـيری دو لبه، اسـاس اخـالق و فرهنگ و روابط انسـانی بين اعضای 
خانواده هـا و ديگـر نهادهـای اجتماعـی را هـدف قـرار داده و آسـيب های جبران ناپذيـری بـر ايـن بنيان هـای 
اخـالق و فرهنگـی وارد سـاخته اسـت. لـذا بـر همـگان خصوصاً نسـل جـوان و نوجوان واجب اسـت كـه هم اين 
ابزارهـای ارتباطـی را بشناسـند و از آنهـا بـه خوبـی بهـره بگيرند و هم به آسـيب ها و خطرات ناشـی از اسـتفاده 
نامطلـوب از آنهـا آگاه شـوند تـا در دام شـياطين جـن و انـس و سـارقان ايمان و اخـالق گرفتار نشـوند و در اين 

زمينـه نقـش والديـن و مربيـان )معلمـان، دبيـران، هنرآموزان، روحانيان و …( بسـيار حسـاس و خطير اسـت.

سرعت در انجام دادن كارها
بـه كمـک ارتبـاط می تـوان بسـياری از كارهـای غيرضروری را حـذف كرد و به كارهای ضروری سـرعت بخشـيد. فكر 
كنيـد ماننـد زمان هـای گذشـته هركـس بايد به تنهايـی مايحتـاج زندگی خـود را تأمين  كند. مثـاًل برای تهيـۀ نان، 
همـۀ افـراد خـود بايـد گندم بكارند، سـپس آن را به آرد تبديـل كرده و از آن نـان توليد كنند. اگر ايـن فرايند تكراری 
هـر روز توسـط افـراد انجـام شـود نه تنها زمـان زيادی به هـدر مي رود، بلكه سـرعت اجـراي  كارها نيز پاييـن مي آيد. 

فعالیت
سيسـتم حمـل و نقـل بـه كمـک ارتباطـات و گسـترش فناوری هـای جديـد بسـيار پيشـرفت كـرده و کالسی 3

بـر سـرعت كارهـا ماننـد خدمـات سـفر و گردشـگری و حمـل و نقـل كاال و مسـافر افـزوده اسـت. در 
گروه هـای كالسـی مشـاغل و حوزه هايـی را مثـال بزنيـد كـه ارتبـاط يـا ارتباطـات در پيشـرفت آنهـا 

بسـيار كمـک كرده اسـت.

فعالیت
کالسی 4

چنـد نمونـه از كاربردهـای ارتبـاط را كه منجر به سـرعت بخشـيدن و دسترسـی آسـان افراد به منابع شـده 
اسـت، نام ببريد.

 .1.4

.2.  5

.3.  6

             كاربرد در زندگینمونه

1.كتابخانه های دیجیتال 
مللن بللا جسللت و جللو در اینترنللت بلله كتابی دسترسللی 
پیللدا كللردم كلله در حالللت عللاّدی، دسترسللی بلله آن 

برایللم ممكللن نبللود. 

.2

.3
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هـدف از برقـراری ارتبـاط بـا دوسـتان، اعضـای خانـواده، همـكاران، آشـنايان و … چيسـت؟ اهـداف افـراد در 
برقـراری ارتبـاط بـا يكديگـر متفـاوت اسـت. مهم تريـن اهـداف ارتبـاط در نمودار 1ـ2 نشـان داده شـده اسـت.

فعالیت
با توجه به شكل دايرۀ زير موارد خواسته شده را انجام دهيد:کالسی 5

1ـ درون دايره اسم خود را بنويسيد.
2ـ نـام كسـانی كـه ارتبـاط بـا آنهـا برای شـما در درجۀ اول، دوم و سـوِم اهميت اسـت بـه ترتيب در 

دايره هـاي يک و دو و سـه بنويسـيد.

3ـ چرا ارتباط با اين افراد برای شما مهم است؟ آنها چه نيازهايی از شما را برآورده می كنند؟

يکنام من
دو

سه

2ـ 2ـ اهداف ارتباط

كسب آگاهی

اهداف ارتباط
بیان افكار

پاسخ به 
نیازهای فردی بیان احساسات

تاثیرگذاری بر
مخاطب

نمودار 1-2: اهداف ارتباط



13

فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

1ل بیان افكار:
ارتبـاط افـراد بـا يكديگـر باعث می شـود كه افـراد از دانـش، اطالعـات و افكار يكديگـر آگاه شـوند. فرد در 
ارتباط هايـی كـه بـا ديگـران دارد، مي توانـد افـكار و اطالعـات خـود را در موقعيت هاي مختلف بـروز دهد. 
انسـان به وسـيلۀ ارتبـاط اسـت كـه می توانـد حاصـل ذهـن خـود را به تصوير بكشـد و بـه ديگـران منتقل 

كنـد و از سـوی ديگـر ايـن افكار و اطالعـات می تواننـد زمينۀ پيشـرفت او را فراهم سـازند.

2ل بیان احساسات:
بـا روش هـای ارتباطـی متفاوتـي مي تـوان به بيان احساسـات پرداخـت. افـراد از طريق ارتبـاط می توانند 

احساسـات خـود را بـروز دهنـد. چنين ارتباطـي به روابـط صميمانه منجر می شـود.

3ل تأثیرگذاری بر مخاطب:
افـراد بـا روش هـای مختلـف ارتباطـی می تواننـد بـر مخاطـب خـود در هـر موقعيتی اثـر بگذارنـد و او را 

جذب كنند و اين می تواند در بهبود يک رابطۀ مؤثّر تاثيرگذار باشد. 

4ل كسب آگاهی: 
بـه كمـک مجموعـۀ آگاهی هـا و دانش هـا می تـوان با خـود، خدا، مـردم و محيط زيسـت ارتبـاط مفيد و 
مؤثـری داشـت و بـه وسـيلۀ»ارتباط« اسـت كه می تـوان در كمتريـن زمان به ايـن آگاهی هـا و دانش ها 
دسـت يافـت، آنهـا را پـردازش كـرد و منتشـر سـاخت، از حال بسـتگان و دوسـتان خود با خبر شـد و يا 

گـره از كار بنـدگان خـدا باز كرد.

5  ل پاسخ به نیازهای فردی: 
افـراد نيازهـای متعـدد و فراگيـری دارنـد و راه برطـرف كـردن ايـن نيازهـا، »ارتبـاط برقـرار كـردن بـا 

ديگران« است.          

فعالیت
در گروه های كالسی فعاليت زير را انجام دهيد:کالسی 6

 يكـی از وسـايل ارتباطـی را انتخاب و سـپس در مـورد آن به گفت و گو بپردازيد و تأثيـر آن را بر زندگی خود 
يادداشـت كنيـد. نتيجه را با ديگران به اشـتراک بگذاريـد و در پايان نتيجه گيری كنيد.
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فعالیت
با توجه به اهداف ارتباط، جدول زير را تكميل كنيد:کالسی 7

فرد یا عاملی كه با 
او ارتباط داشته اید

وسیلۀ  برقراری          
ارتباط

هدف از برقراری اهمیت ارتباط 
ارتباط 

جواب سؤال درسیبرنامه ریزی درسیتماس تلفنی1. حامد، دوستم

.2

.3

.4

.  5

موضوعـی را كـه مـورد عالقـۀ شماسـت انتخاب كنيد و پـس از جسـت وجوی اطالعات مورد نيـاز، نحوۀ 
دسـتيابی بـه اطالعـات را در كالس ارائه كنيد.

فعالیت
غیرکالسی
1 
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درس 3
انواع ارتباط 

1ـ  3ـ تعریف ارتباط کالمي و غیرکالمی

افـراد بـا يكديگـر ارتبـاط برقـرار می كنند و اين ارتباط بسـته به نـوع پيام و محتـوای پيامي كه رد و بدل می شـود، 
متفـاوت اسـت. انتخـاب روش هـای ارتباطی مورد اسـتفاده و نوع ارتبـاط، تأثير فراوانـي بر زندگی افـراد می گذارد. 

» ارتباط« براسـاس يكی از روش های مورد اسـتفاده به شـش دسـته تقسـيم می شـود )نمودار 1ـ3(.

آيـا بـرای ارتبـاط بـا ديگران هميشـه از »صحبت كـردن« اسـتفاده می كنيد يـا در برقـراری ارتباط از » اشـارات و 
حـركات دسـت و صـورت و چشـم ها« هـم اسـتفاده می كنيـد؟ ارتبـاط و انتقـال پيام براسـاس آن كـه كالمي بين 

فرسـتنده و گيرنده رد و بدل شـود يا نشـود به دو دسـته تقسـيم می شـود:

نمودار1-3 : انواع ارتباط

نمودار2-3: تعریف ارتباط كالمي و غیركالمی

ارتباط كالمی

تعریف: نوعي از ارتباط است كه پيام از طريق اداي 
كلمات انتقال پيدا مي كند. ارتباط كالمي به صورت 

شفاهي و غيرشفاهي صورت مي گيرد.

مثال: شفاهي مانند شعرخواني مربي مهدكودک 
با كودكان، جلسات مذاكره، مكالمات تلفني و 

ويدئويي و ...
غير شفاهي مانند نوشته ها، يادداشت ها،  نامه ها و...

ارتباط 
غیركالمی

تعریف: ارسال و دريافت پيام است بدون گفتن حرف يا 
كلمه اي و تنها با استفاده از زبان بدن )مانند حاالت چهره، 

حركات دست، طرز ايستادن و … (.

مثال: پرستاري كه با قرار دادن انگشت اشارۀ 
خود بر بيني و لب ها، شما را به سكوت دعوت 

مي كند، اخم كردن، لبخند زدن و …

انواع ارتباط

ارتباط كالمی

ارتباط 
گفتاری

ارتباط
 غیرحضوری

ارتباط
 غیركالمی

ارتباط 
حضوری

ارتباط 
نوشتاری
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چه موقع شما از ارتباط گفتاری استفاده می كنيد؟ چه موقع از طريق نوشتن، ارتباط برقرار می كنيد؟
 در يک تقسيم بندي ديگر، ارتباط كالمي خود به دو دسته تقسيم مي شود:

ارتبلاط گفتلاری: بـه فراينـد تبـادل پيام هـا، اطالعـات و ايده هـا، از طريـق لغاتـی كـه از دهـان بيان می شـوند، 
ارتبـاط گفتـاری گفته می شـود. 

ارتبلاط نوشلتاری: بـه فراينـد تبـادل پيام ها، اطالعـات و ايده هـا كه از طريق نوشـتن و يادداشـت كـردن ايجاد 
می شـود، ارتبـاط نوشـتاری گفته می شـود.

فعالیت
در گروه هـای كالسـی يـک موضـوع بـرای اجـرای پانتوميـم انتخـاب كنيـد و از همكالسـی های کالسی 1

خـود بخواهيـد موضـوع را حـدس بزنند. 

فعالیت
پيـام دريافـت شـده از هـر يـک از حاالت بدنـی ارائه شـده در تصاوير زيـر را بيان كنيـد و بعد از کالسی 2

مقايسـۀ دريافـت خـود بـا دريافت سـاير دوسـتانتان، صحيح تريـن جواب ها انتخاب شـود.

2ـ 3ـ ارتباط گفتاری و نوشتاری

نكته: ارتباط گفتاری به ميزان زيادی تحت تأثير تُن صدا، بلندی صدا، سرعت كالم و وضوح آن قرار دارد.
ارتبـاط نوشـتاری بـه ميـزان زيادی تحت تأثير لغات، سـبک نوشـته، دسـتور زبان، روشـن و شـفاف بودن 

نوشـته قرار دارد. 
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

فعالیت
به پرسش های زير پاسخ دهيد:کالسی 3

1ـ در برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران، همسـاالن، دوسـتان و هم بازی هـا كدام يـک از انـواع ارتبـاط 
كالمـي و غيركالمي نقـش مهم تـر و مؤثرتـری دارد؟

2ـ نتيجه گيری شما از ارتباط كالمي و ارتباط غيركالمي چيست؟ آن را شرح دهيد. 

3ـ  3ـ ارتباط حضوری و غیرحضوری

آيـا بـرای رسـاندن پيـام خـود به ديگـران، هميشـه بايـد رودر رو با آنها صحبـت كنيد؟ ارتبـاط برمبنـای حضور يا 
بـدون حضـور فـرد نيـز بـه دو دسـته تقسـيم می شـود. ارتبـاط حضـوری و غيرحضـوری از مهم ترين نـوع ارتباط 
محسـوب می شـوند چـرا كـه شـما در زندگـی روزمرۀ خود بـا افراد زيـادی ارتبـاط چهره به چهـره و يـا از راه دور 

داريد.

نمودار3-3: ارتباط حضوری و غیرحضوری

ارتباط 
غیرحضوری

تعریف: در اين نوع ارتباط، عناصر ارتباطي در يک 
مكان جمع نيستند و پيام از طريق وسايل ارتباطي 
به گيرنده كه دور از فرستنده قرار دارد انتقال پيدا 

مي كند.

ارتباط حضوری

تعریف: به گونه اي از برقراري ارتباط گفته مي شود 
كه كليۀ عناصر در يک مكان جمع شده باشند. 
فرستنده،گيرنده، پيام و وسايل ارتباطي به طور 

هم زمان در يک مكان ايفاي نقش مي كنند.

مثال: پيام های راديويی، تصاوير تلويزيونی، مثال: جلسات مذاكره، مصاحبه و …
نوشته ها و …

نكتله: در ارتبـاط حضـوری تأثير پيام بسـيار باالسـت و بازخورد پيـام بالفاصله صـورت می پذيـرد و زبان بدن 
نقش زيـادی دارد.

در ارتبـاط غيرحضـوری تأثيرگـذاری پيـام كـم اسـت و بازخورد پيـام با فاصلۀ زمانـيـ  آن هم در صـورت لزوم 
و شـرايط خـاصـ  صـورت مي پذيرد.
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فعالیت
در گروه های كالسی موارد زير را انجام دهيد:کالسی 4

به صورت نمايش، چهار نوع ارتباط كالمی، غيركالمی، حضوری و غيرحضوری را انجام دهيد.
در ارتباطی كه رد و بدل می شود عناصر ارتباطی را مشخص و با يكديگر مقايسه كنيد. 

4ـ  3ـ چهار عرصۀ محوری ارتباط

همـۀ روابـط و عملكردهـاي انسـان در عرصه هـاي مختلـف زندگي، تابـع چهـار محـور ارتباطـي انسـان با خـود، با 
خداونـد، بـا ديگـران و بـا موجـودات ديگر اسـت و هريک از اين چهـار محور ارتباطـي بايدها و نبايدهايـي دارد كه 

بـا رعايـت آنهـا مي تـوان به روابطي سـالم و سـازنده دسـت يافت.

1. ارتباط انسان با خود: 
ارتبـاط مؤثّـر و سـازنده بـا خـود مسـتلزم شـناخت ابعاد وجـودی خويش اسـت. ارتباط سـازنده با خـود، مبنای 
موفقيـت در سـاير عرصه هـای ارتباطـی اسـت. حفـظ عّزت و كرامـت نفس، تن نـدادن به خـواری و ذلّت، تالش 
بـرای سـالمتی و نشـاط، آراسـتگی ظاهـر و باطـن و بـاور به اينكـه از خداييم و به سـوی او باز می گرديـم از آثار 
ارتبـاط بـا خويـش اسـت. ارتباط با خود شـامل شـناخت اسـتعدادها و توانايی های خـود، تفكر در مبـدأ و غايت 

خلقـت خويـش، مراقبـه و محاسـبۀ نفس، انتخـاب بهترين مسـير و بهتريـن هدف ها در زندگی و … می شـود.
2. ارتباط با خدا:

ارتبـاط موثّـر بـا خداونـد و اظهـار تواضـع و عبوديّت در پيشـگاه او، موجب رشـد و سـعادت انسـان در همۀ ابعاد 
وجـودی اسـت. ارتبـاط موثّر بـا خداوند شـامل موارد زير اسـت: 

 اطاعت و عبوديت محض از همۀ قوانين و امر و نهی های تكوينی و تشريعی الهی.
 باور به نظارت مستمر خدا بر ظاهر و باطن همۀ نّيات، افكار و اعمال انسان ها.

نمودار4-3: چهار عرصۀ محوری ارتباط

عرصه های 
ارتباط انسان

ارتباط با خدا

ارتباط با 
دیگران ارتباط با خود

ارتباط با سایر 
موجودات
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

 فرمانبرداری و اطاعت از خدا در همۀ ابعاد و عرصه های زندگی.
 حمد و ستايش و سپاس از خدا و يگانه دانستن او. 

 توّسل و توّكل به او در همۀ امور.
 صبر و تحّمل و ياری جستن از او.

 ذكر و توبه و اِنابه و استغفار هنگام قصور و تقصير و لغزش و خطاهای احتمالی.
 پناه بردن به لطف و رحمت او و مأيوس نشدن از او درتمام مراحل زندگی و … .

3. ارتباط با دیگران:
 انسـان موجـودی اجتماعـی آفريـده شـده اسـت؛ ارتبـاط او بـا ديگـران امـری فطری و طبيعی اسـت. انسـان از 
مسـير ارتبـاط و تعامـل با ديگـران به اوج عبوديـت و بندگی خدا و تكامـل اخالقی،  اجتماعـی،  عاطفی و عقالنی 
می رسـد. اسـاس ايـن ارتبـاط ايـن اسـت كه در همـۀ تعامـالت اجتماعی با مـردم، همـواره خود را به جـای آنها 
بگذاريـم و آنچـه را بـرای خـود می پسـنديم بـرای ديگران هم بپسـنديم و آنچـه را برای خود نمی پسـنديم برای 
ديگـران هـم نپسـنديم. ارتبـاط بـا ديگران شـامل خدمـت به ديگـران، احترام بـه ديگـران و رعايت حقـوق آنها 

...است. و 
4ل ارتباط با سایر موجودات1 

بر اساس تعاليم اسالمی، همۀ هستی و موجودات آن، مخلوق و آفريدۀ خدا هستند و يگانه مالک و رّب حقيقی 
آنها، خداوند مّتعال است. و سراسر هستی و همۀ ذّرات آن، نشانۀ علم و قدرت و حكمت خداوند است و به دو 

بخش تقسيم می شود:
الف( طبیعت و مخلوقات ماّدی )عالم شهادت یا محسوس( كه شامل بخش اندک و ظاهر علم خلقت است 
و در حال حاضر زيستگاه انسان است و درک آن به كمک حواس پنج گانۀ انسان امكان پذير است مانند آسمان ها، 

زمين، آب ها، گازها، گياهان، درختان، جانوران و ... . 
رابطۀ مثبت و مؤثّر انسان با اين بخش از مخلوقات خداوند يعنی اينكه: 1ـ بتوانيم از طبيعت و همۀ اجزای آن به 
عنوان وسيله و ابزار رسيدن به كمال و سعادت خويش عادالنه بهره مند شويم. و در اين بهره مندی هرگز اسراف 
نكنيم. 2ـ حقوق همۀ طبيعت و انسان ها و نسل های آينده را در بهره مندی از آنها رعايت كنيم. 3ـ به صورت 
فردی و جمعی برای احيای طبيعت و محيط زيست بكوشيم و از تخريب منابع طبيعی جلوگيری كنيم. 4ـ در 

بهره مندی از همۀ اجزاء طبيعت و نعمت های خداوند شاكر و سپاسگزار خالق مهربان آنها باشيم.
ب( عالم ماوراء طبیعت و مخلوقات غیرمادی )عالم غیب یا نامحسوس( كه شامل بخش اعظمي از هستی 
بی كران و موجوداتی است كه از تيررس حواس پنج گانۀ انسان خارج هستند و انسان می تواند به كمک عقل 
و راهنمايی تعاليم انبيای الهی به مراتبی از شناخت آنها دست يابد مانند عالم قيامت و برزخ، بهشت و جهنم،  

مالئكه و ... . 
رابطۀ مثبت و مؤثّر انسان با اين بخش نامتناهی از مخلوقات خداوند يعنی ايمان و باور به قيامت و حيات اُخروی 
به عنوان هدف نهايی خلقت و پذيرش فرشتگان الهی به عنوان كاتبان و شاهدان اعمال انسان ها و فرمانبران 
فرامين الهی در دنيا و آخرت تا بتوانيم با اجتناب از گناهان و زشتی ها و اصالح رفتارها و عملكردهای خود در 
اين جهان و همۀ عرصه ها، خود را برای حسابرسی عادالنه در سرای آخرت آماده كنيم و از رهگذر ايمان و عمل 

صالح در اين جهان گذرا به مراتبی از خير و سعادت و حيات طّيبه در دنيا و آخرت نايل آييم.
1ـ مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوری اسالمي ايران، صفحۀ 49 تا 56 ، آذر ماه 90 
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نكته: انسـان رشـد يافته و كامل انسـاني اسـت كه روابطش در همۀ عرصه ها و در همۀ ابعاد ، روابطي سـالم، 
سـازنده، متعـادل و مـوزون باشـد نه فقـط در يک عرصه و يا در يک بُعد. رشـد تک بعدي و نامتوازن در انسـان 
ماننـد كاريكاتـوری از انسـاني اسـت بـا چشـماني درشـت و زيبـا ولی دمـاغ و صورتـي كوچک، دسـتاني بلند 
ولـی پاهايـي كوتـاه، سـري بزرگ امـا گردنـي باريـک و … بنابراين، انسـان با داشـتن ابعاد مختلـف وجودی 
و عرصه هـای گوناگـون رفتـاری يـک مجموعـۀ مرتبـط، يكپارچـه و بـه هـم پيوسـته اسـت به گونـه ای كه 
صـالح يـا فسـاد هـر بُعـدی از ابعاد او يـا هر عرصه ای از روابط او سـبب صالح يا فسـاد سـاير ابعـاد و روابط 

او می گـردد.
مثـاًل انسـاني كـه بـه خـدا و قيامـت ايمان داشـته باشـد و روابطش را بـا خدا اصالح كنـد، قطعاً بـه بندگان 
خـدا احتـرام مي گـذارد و بـه حقـوق آنهـا تجـاوز نمي كنـد )اصـالح رابطـه بـا ديگـران(، در بهره گيـري از 
طبيعـت بـه عنـوان آيـت خـدا و نعمـت الهـي اسـراف نمي كنـد و آن را ضايـع نمي سـازد )اصـالح رابطـه با 
طبيعـت و سـاير موجـودات(، و سـرانجام خـود را خليفـۀ خـدا می داند و سـعادت، سـالمت، عـزت و احترام 

خـود را نيـز حفـظ می كنـد )اصـالح رابطه بـا خود(.

فعالیت
يكـی از روابـط مهـم و حياتـی انسـان، رابطـۀ او بـا طبيعـت و محافظـت از جانـوران، گياهـان، کالسی 5

درختـان، جنگل هـا، كوه هـا، مراتـع، آب هـا و هواسـت؛ بنابراين انسـان در برابر طبيعـت و محيط 
زيسـت مسـئول اسـت و بايـد در محافظت از آن كوشـا باشـد.

شـما بـرای حفـظ محيط زيسـت خود چـه اقداماتـی كرده ايـد و در اين مـورد چه پيشـنهادهايی 
داريد؟ به ديگـران 

پیشنهادهای من به دیگراناقداماتی كه داشته ام

1ل من شاخۀ درختی را نمی شكنم، برگ درختی را جدا نمی كنم.

2ل فضای سبز را لگدكوب نمی كنم.

3ل در منزل خودمان دو باغچۀ كوچک ایجاد كرده ام.

4ل به درخت جلوي منزل خودمان آب می دهم.

5  ل هرگز آشغال ها، مخصوصًا ظروف پالستیكی را در طبیعت 
رها نمی كنم.

6  ل … 
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درس 4
ارتباط مؤّثر

در برقـراری ارتبـاط چـه نكاتـی را بايـد رعايـت كنيـد تـا گيرنده، پيام شـما را بـه درسـتی دريافت كنـد؟ ارتباط 
مؤثّـر فراتـر از تبـادل اطالعـات بين فرسـتنده و گيرنده اسـت. ارتبـاط مؤثّر به اين معنا اسـت كه گيرنـده، پيام را 
همان گونـه كه منظور فرسـتنده اسـت درک كنـد. بنابرايـن، »ارتباط مؤثّـر« نيازمند درک متقابـل طرفين ارتباط 

از يكديگـر و بازخـورد مناسـب و تـداوم ارتباط بين آنها اسـت. 

1ـ  4ـ تعریف ارتباط مؤّثر

2ـ  4ـ ویژگی های پیام مؤّثر

فعالیت
در گروه های كالسی:کالسی 1

بـرای هـر گـروه يک سـرگروه مشـخص نماييـد و در مـورد يک موضـوع مانند فرصت هـای كاری 
در محلـه يـا در شـهر خـود به مـدت 15 دقيقه گفت وگـو كنيـد. در ارتباطی كه با دوسـتان خود 
برقـرار می كنيـد اصـول بيـان شـده در جـدول را رعايـت كنيـد. بـه ازای هـر اصلـی كـه اعضای 
گـروه رعايـت نمی كننـد، سـرگروه كنـار نـام آنهـا مطابـق جـدول زيـر يک عالمـت بزنـد. برنده 

فـردی اسـت كـه در برقـراری ارتبـاط، اصول بيان شـده را بيشـتر رعايـت كند.

اسامی
توجه نكردن به 
زمان ارایۀ مطلب

گوش نكردن به 
صحبت دیگران

احترام نگذاشتن 
به صحبت دیگران

پاسخ ندادن به 
سؤال دیگران

كامل بودن

ویژگی های پیام 
روشن بودنمؤثّر

توّجه

درستی

مختصر بودن

ادب و احترام

نمودار1-4: ویژگی های پیام مؤثّر

يـک پيام، زمانی توسـط گيرندۀ آن به درسـتی درک و 
دريافـت می شـود و بـر مخاطـب خـود تأثيـر می گذارد 
كـه ويژگی های ابتدايی و اساسـی نمـودار مقابل در آن 

رعايت شـود )نمـودار 1ـ4(.
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كامل بودن
چـه موقـع متوجـه می شـويد پيامـي را كامل ارسـال كرده ايد؟ پيـام زمانـی كامل و جامع اسـت كه تمـام حقايقی 

را كـه خواننـده يـا شـنونده بـرای واكنش مورد انتظار شـما نيـاز اسـت، دريافت كند.
برای آن كه مشخص شود یک پیام كامل است به پنج سؤال زیر پاسخ دهید:

 چه كسی؟ دريافت كننده پيام شما كيست؟
 چه زمانی؟ چه زمانی برای ارسال پيام مناسب است؟
 چگونه؟ چگونه پيام ارسال شود كه اثرگذارتر باشد؟

 چرا؟ هدفتان از ارسال پيام چيست؟
 كجا؟ پيام قرار است به كجا فرستاده شود؟

فعالیت
سـازمان محيـط زيسـت قرار اسـت بـرای آگاهی مـردم از بحـران كم آبـی، تبليغاتی انجـام دهد. کالسی 2

بـه نظـر شـما محتـوای پيـام بايـد به چه صـورت باشـد تا بتوانـد مخاطبـان خود را جـذب كند؟
محتوای پيام آن را براساس اصل »كامل بودن« بسازيد.

فعالیت
طبق اصل »مختصر بودن پيام«، عبارات زير را كوتاه تر كنيد.کالسی 3

»ما بدين وسيله خرسنديم كه اعتماد شما موجب آسودگی خاطر ما گشته است«

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

»اجازه بدهيد كه بگويم كه چقدر پاسختان توانست برای من مفيد واقع گردد«

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

مختصر بودن
برای مفيد و كاربردی بودن ارتباط با ديگران از چه واژگانی بايد استفاده كرد؟ 

مختصـر بـودن پيـام، بيـان كـردن پيـاِم مـورد نظر با كمتريـن لغات ممكن اسـت كه باعـث صرفه جويـی در وقت 
گيرنـده و فرسـتندۀ پيـام مي شـود. همچنيـن موجـب می شـود كه بر مـوارد مهم و كليدی تأكيد بيشـتری شـود.

برای مختصر بودن پیام باید به موارد زیر توجه كرد:
 از به كاربردن اصطالحات پيچيده پرهيز كنيد.

 از تكرارهای غيرضروری اجتناب كنيد.
 تنها اطالعات مرتبط با موضوع را بيان كنيد.
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

توّجه
 »توّجه« به معنای آماده كردن پيام است به گونه اي كه با ذهنيت دريافت كننده متناسب باشد.

برای این كه بتوان توجه خواننده یا شنونده را جلب كرد باید:
 در عبارت های خود به جای كلمۀ »من« يا » ما« بر كلمۀ »شما« تمركز كنيد.

 از عبارت هايـی اسـتفاده كنيـد كـه باعـث عالقه منـد شـدن خواننده يا شـنونده به مطالب شـما شـود و به نوعی 
برايش مزايايی داشـته باشـد.

 از حقايق مثبت بيشتر استفاده كنيد.

فعالیت
طبق اصول فوق، عبارت های زير را تصحيح كنيد.کالسی 4

1ـ »مـن موظـف بـه آگهـی دادن در ايـن مورد هسـتم كه ما می خواهيم سـاعت خريـد كردن را 
بـرای راحتی بيشـتر افزايش دهيم«

2ـ » بـه علـت قطـع بـودن سيسـتم ها، غيرممكـن اسـت كه مـا بتوانيم امروز برای شـما حسـاب 
كنيم.« بـاز  اعتباری 

روشن بودن پیام
چگونـه می تـوان پيـام خود را سـاده و روشـن به مخاطب انتقال داد؟ روشـن بـودن پيام يعنی انتخـاب كلماتی كه 

كوچک تريـن ابهامي برای گيرنـده ايجاد نكند. 
برای آن كه عبارات شما روشن باشد باید:

 از به كار بردن كلمات ناآشنا و مشكل بپرهيزيد.
 از كلماتی قابل فهم و متناسب با موقعيت استفاده كنيد.

 جمالت شما كوتاه باشد و مقصود مورد نظر را انتقال دهد.

فعالیت
براساس ويژگی »فوق«، عبارت زير را ويرايش كنيد.کالسی 5

»پـس از مطالعـات شايسـته بـر روی داده هـا و منابـع، نتيجـه اين اسـت كه يـک بازار بـا جريان 
مالـی بسـيار زيـاد در حـوزۀ مورد بررسـی بـه وجود خواهـد آمد.«

ادب و احترام
چگونـه می توانيـد ارتبـاط با ديگران را ايجـاد و حفظ كنيد؟ اسـتفاده از جمالت مؤّدبانه و محترمانـه و رعايت ادب 
و احتـرام در گفتـار و رفتـار باعـث می شـود كـه بـه طـرف مقابل احترام گذاشـته شـود و احتـرام او بـه گوينده يا 

فرسـتنده نيـز حفـظ گردد و تمركـز گيرنده يـا شـنونده را به مطالب بيشـتر كند.
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فعالیت
بر اساس ويژگی » فوق« عبارت های زير را اصالح كنيد.کالسی 6

1ـ من واقعاً نمي توانم برای تو كاری انجام دهم.

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

2ـ به علت مشغلۀ كاری بسيار، نمي توانم در جلسۀ شما حضور پيدا كنم.

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

فعالیت
در موارد زير »ادب و احترام« در رفتار كالمي و غيركالمي ميهماندار هواپيما را مشخص كنيد.کالسی 7

1ل ورود مسافران به هواپیما

2ل خروج مسافران از هواپیما

3ل هنگام سفارش گرفتن از مسافران

4ل تعیین جایگاه مسافران

نكتله: يكـی از مـوارد مهـم در ارتبـاط بـا ديگـران رعايت حقـوق آنهاسـت. از آنجا كـه انسـان ها به جهت 
انسـان بـودن و صرف نظـر از افـكار،  عقايـد، قوميـت، زبـان، رنگ پوسـت و جغرافيـاي زندگي همـه به يک 
انـدازه دارای ارزش و منزلـت ذاتي هسـتند، حقوق آنها بايد يكسـان رعايت شـود. زندگی گروهی انسـان ها 
زمانـی از شايسـتگی برخـوردار مي شـود كـه در آن، حقوق هر كس از سـوی ديگران محترم شـمرده شـود 

و هـر كـس از ناحيـۀ ديگـران در امنّيت كامل مـاّدی و معنوی قـرار بگيرد. 

برای برقراری ادب و احترام در گفتار و رفتار باید به موارد زیر توجه كرد:
 از عبارت هايی مانند »متشكرم« و »ببخشيد« استفاده كنيد.

 از مخاطب خود قدردانی و تشكر كنيد.
 از عبارت هايی كه به دور از غرض ورزی و تعصب است استفاده كنيد.
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

فعالیت
يكی از موارد زير را انتخاب و در كالس بحث و گفت و گو كنيد:کالسی 8

ـ به عنوان عضو تيم هندبال چه حقوقی برای تماشاگران قايل هستيد؟ 
ـ به عنوان يک مربی مهدكودک چه حقوقی برای كودكان قايل هستيد؟ 

ـ به عنوان يک حسابدار چه حقوقی برای مدير قايل هستيد؟
ـ به عنوان يک راننده چه حقوقی برای رانندگان ديگر و عابرين پياده و خود قايل هستيد؟

درستی و راستی پیام
بـرای اينكـه مخاطـب، پيـام شـما را اشـتباه دريافـت نكنـد و آن را بپذيـرد بايـد در انتقـال پيام به چـه چيزهايی 

توجـه كنيد؟ 
منظـور از درسـتی پيـام، ادای كلمـات بـا تلفـظ صحيح و رعايت دسـتور زبان اسـت بـه گونه ای كـه، موجب درک 
صحيـح مطلـب شـود و منظور از راسـتی پيـام، مطابقت آن با واقعيت و حقيقت اسـت به گونه ای كه سـبب اعتماد 

و اطمينـان دريافت كننده شـود.
برای داشتن یک پیام درست و صادق باید به نكات زیر توجه كرد:

 بيان شما با درک گيرنده و موقعيت وي متناسب باشد.
 كلمات و نشانه ها را به دّقت بررسی كنيد.

 قبل از انتقال متن به گيرنده، شخص ديگري آن را بخواند و درستی لغات و نشانه ها را تأييد كند.
 قبـل از بيـان مطلـب و يـا ارسـال پيـام، بـه مطابقـت آن با واقعيـت و مفيد بـودن طـرح آن برای ديگـران يقين 

داشـته باشيد.

فعالیت
طبق اصِل »درستی و راستی متن«، عبارت های زير را ويرايش كنيد.کالسی 9

الف( به سختی نمی شنوم ...............................
ب( دسترسی به هدف ...............................

پ( قرز گرفتن ...............................
ت( ملت شجاع و نترس و دلير ............................... 

ث( افراد برتر و متعالی ...............................
ج( سپاس گذاری ...............................

چ( اصفهان قديمی ترين و مهم ترين شهر جهان ......................
ح( مربيان مهد كودک از مادران دلسوزتر و مهربان تر هستند .....................
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فعالیت
اكنـون، پـس از يادگيـری ويژگی هـای ارتبـاط مؤثّـر، دو نفـر از هنرجويـان، داوطلبانـه در جلوی کالسی 10

تختـه سـياه بـر روی صندلـی بنشـينند و بـا يكديگـر بـا موضـوع آزاد مكالمـه كننـد و سـاير 
هنرجويـان بـا توجـه بـه اصـول ارتبـاط مؤثّـر، ارتبـاط ميـان آنهـا را اصـالح نمايند.

فـرض كنيـد شـما می خواهيـد كسـب  وكاری )در حـوزۀ حسـابداری، ورزش، خانـواده يا حمـل و نقل( در 
آينـده راه انـدازی كنيد.

1ـ يک نام و نشان برای كسب وكار خود انتخاب كنيد.
2ـ بـرای آنكـه كسـب وكار خـود را بـه ديگـران معرفی كنيـد؛ در ايـن زمينه بـه تبليغات گسـترده اي نياز 

داريـد. بـا اسـتفاده از ويژگی هـای ارتبـاط مؤثّـر، تبليغاتـی برای كسـب وكارتان طراحـی كنيد.
همچنيـن دعـوت نامـه ای بـراي ميهمانـان خـود بنويسـيد و از آنها دعـوت كنيد كـه در مراسـم افتتاحيۀ 

كسـب و كار شـما شـركت كننـد و نتايـج را در كالس گـزارش دهيد.

فعالیت
غیرکالسی
1 
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درس 5
ویژگی های شخصیتی اثرگذار در 

ارتباط

توانايـی افـراد در برقـراری ارتبـاط مؤثّـر با ديگـران موجب موفقيـت آنها در زندگی مي شـود. ارتباط خـوب و مؤثر 
بـا ديگـران می توانـد احتـرام و توّجـه آنهـا را بـه دنبال داشـته باشـد، بـه ارزش هـای افـراد در جمع بيفزايـد، ميل 

ديگـران را بـراي كمک رسـاني بيشـتر سـازد و دريچه هـای اميد را به رويشـان بگشـايد.

گاهی اوقـات در موقعيت هايـی قـرار گرفته ايـد كـه تصور كرده ايـد فرد مقابل، با شـما صادقانه صحبـت نمی كند؛ 
و ايـن تصـور باعـث شـده اسـت ارتباط شـما بـا او كم رنـگ شـود؛ در اين صورت بـراي ايجـاد روابط پايـدار چه 

ويژگی هـای شـخصيتی را بايـد رعايـت كرد؟ برخـی از ايـن ويژگی ها را در نمـودار زير مشـاهده می كنيد.

صداقت
صداقـت در برقـراری ارتبـاط زمانـی ايجـاد می شـود كه هيچ گونـه تضاّدی ميـان افكار، الفـاظ و اعمال افـراد وجود 
نداشـته باشـد. ايـن خصيصـۀ اخالقی ابتـدا بايـد در درون فرد معنا پيـدا كند، سـپس در برابر ديگـران در معرض 

فعالیت
ارتبـاط خـود را بـا دوسـت صميميتـان در نظـر بگيريـد؛ چـه عواملی باعث شـده اسـت دوسـتی کالسی 1

شـما پايـدار بماند؟

ویژگی های شخصیتی اثرگذار در ارتباط

ویژگی های 
اثرگذار در 

ارتباط

احترام به طرف 
مقابل

اعتماد

مسئولیت 
پذیری

صداقت

رازداری

ویژگی های شخصیتی اثرگذار در ارتباط
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ظهـور قـرار گیـرد. »صداقت« نقـش مؤثّری در ایجاد ارتباط انسـانی، تقویـت حس اعتماد متقابل و سـامت روانی 
افـراد دارد بـه همیـن جهـت اسـت که خداونـد راسـت گویان را دوسـت دارد و به خاطر راستي شـان به آنهـا پاداش 

مي دهـد. 1 

1ـ سورۀ احزاب، آیۀ 24 

فعالیت
آقـای محبیـان بـه طـور موقـت حسـابدار یـک شـرکت معتبر شـده اسـت. او بـه دلیـل موقعیت کالسی 2

شـغلی کـه برایـش فراهـم شـده سـعی دارد مورد توجـه سرپرسـت خود قـرار بگیـرد و عاقمند 
اسـت همـکاری خـود را بـا این شـرکت ادامـه دهد. بـا توجه بـه ویژگـی صداقت، پیشـنهادهایی 

به آقـای محبیـان ارایـه دهید. 

فعالیت
به صورت گروهی یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید سپس جدول را تکمیل کنید:کالسی 3

نقش صداقت در موفقیتمشاغل

1ـ متصدی انبار توشه

2ـ مسئول یا کارمند حسابداری

3ـ تحلیل  گر تیم ملی والیبال

4ـ مربی مهدکودک

به صورت گروهی دربارۀ موارد زیر بحث و گفت وگو کنید.
فعالیت
کالسی 4

اثرات ارتباط مؤثّرچگونگی ارتباط مؤثّرچهار عرصۀ ارتباط

1ـ صداقت در ارتباط با خود

2ـ صداقت در ارتباط با خدا

3ـ صداقت در ارتباط با دیگران

4ـ صداقت در ارتباط با سایر موجودات
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

احترام به طرف مقابل
اگر فردی با احترام با شما رفتار كند و يا فردی با بی احترامي با شما رفتار كند چه واكنشی نشان می دهيد؟ 

احتـرام بـه طـرف مقابـل، گرامي داشـتن و توّجه به نظر ديگران اسـت. بـا ديگران به گونـه ای رفتار كنيد كه احسـاس كنند 
برايشـان ارزش و احترام قايل هسـتيد حتی اگر نظرها و طرز تفكر آنها با شـما متفاوت باشد. هرگاه انسـان كرامت ذاتی خود 
را حفـظ كنـد و برای خود احترام قايل شـود، می توان او را پذيرفت و گرامي داشـت. معنای اصـل تولّی و تبّری چيزی جز اين 

نيسـت كه در مقابل نيكان و صالحان بگوييم » آری« و در مقابل فاسـقان، منافقان و سـتمگران بگوييم »    نه«.

اعتماد
چگونـه بايـد رفتـار كنيـم كـه ديگـران به ما اعتمـاد كننـد؟ »اعتماد«، ايجاد احسـاس اطمينان اسـت در شـخص 

مقابـل بـرای برقـراری روابطـی كامـالً صميمـي به گونه ای كـه فرد مقابـل احسـاس امنّيت كند.

»محمد )ص( فرستادۀ خداست و كسانی كه با او هستند بر كافران سخت گير و با همديگر مهربان اند.         
                                                   سوره فتح، آيۀ 92

فعالیت
در گروه هـای كالس بـه طـور انتخابـی در مـورد عملكـرد يـک تيـم ورزشـی، يـک نـرم افـزار کالسی 5

حسـابداری، مقايسـۀ روش هـای حمل ونقـل عمومـي و خدمـات مهدكودک هـای مختلـف بحث و 
گفت و گـو كنيـد. در ايـن گفت وگـو شـما چقـدر می توانيـد به نظـر ديگـر گروه هـا در صورتی كه 

مخالـف عاليـق شـما باشـد احتـرام بگذاريد؟

فعالیت
بـه نظـر شـما داسـتان زيـر بـه كدام يـک از چهـار عرصـۀ ارتباط و بـه كدام مصـداق آنها اشـاره کالسی 6

دارد؟
خانـم زمانـی در طـول هفتـه يـک روز را جهـت بازديـد از خانۀ سـالمندان اختصاص داده اسـت. 
ايشـان بـا عالقـه و بـا حّس انسان دوسـتانۀ خـود وقتی بـه خانۀ سـالمندان می رود، به مسـئوالن 
آنجـا كمـک می كنـد و بـا قّصه گفتن بـراي سـالمندان و مرتب كردن وسـايل آنها، به سـالمندان 

نيـز احتـرام مي گذارند.

فعالیت
يكـی از تبليغـات رسـانۀ ملـي را در مـورد بانک هـا به ياد آوريـد. به نظر شـما آنها چگونـه اعتماد کالسی 7

مـردم را بـرای سـپرده گذاری جلـب می كنند؟ 
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رازداری
آيا نسـبت به افشـای اَسـرار خود حّسـاس هسـتيد؟ نسـبت به افشـای اَسـرار دوسـتان خود چطور؟ چرا و چگونه 
بايـد ويژگـی رازداری را در خـود ايجـاد و تقويت كـرد؟ به مخفي كردن آگاهانـۀ اطالعاِت ديگـران »رازداري« گفته 
می شـود. كسـی كـه می دانـد و می توانـد راز ديگـران را پيـش خـودش نگـه دارد و بـا شـخص ديگـری دربـارۀ آن 

صحبـت نكند، مسـلماً بـه عنوان فـردی قابل اعتماد شـناخته می شـود.

مسئولّیت پذیری
آيا شـما فرد مسـئولّيت پذيری هسـتيد؟ در انجام چه كارهايی بايد مسـئوليت پذير باشـيم؟ در مقابل مسـئولّيت پذير بودن، 
چه چيزهايی به دسـت می آوريم؟ مسـئوليت به معنای ضمانت و تعهد اسـت. هرگاه انسـان، متعهد به انجام كاری شـود، در 
حقيقت مسـئولّيت انجام آن كار را پذيرفته اسـت. مسـئولّيت پذيری، مفهومي اسـت كه انسـان ها همواره در زندگی فردی و 
اجتماعـی خـود با آن ارتباط دارند. انسـان به لحاظ گسـترۀ وسـيع ارتباط خويش، مسـئولّيت هاي متعـّددي را در حوزه هاي 

مختلف مي پذيرد. بنابراين، هرگاه انسـان متعّهد به انجام كاری می شـود در حقيقت مسـئولّيت آن كار را پذيرفته اسـت.

فعالیت
کالسی 9

فعالیت
آقـای رفيعـی كارمنـد يک شـركت حسابرسـی معتبـر اسـت. وی اطالعـات مالی مشـتريان را به کالسی 8

دوسـت خـود كـه مدير يک شـركت حسـابداری و رقيب شـركت آنهاسـت می دهد. به نظر شـما، 
كار او چـه پيامدهايـي بـرای خودش و براي شـركت حسابرسـی می تواند به همراه داشـته باشـد؟

با توّجه به رشتۀ تخّصصی خود مثال هايی بزنيد كه رازداری در آنها اولويت دارد. 

نحوۀ رازداری در هر شغلمثال هایی از مشاغل

1ل 

2ل 

3ل 

4ل 

 نكتله: خدمت گـزاری صادقانـه يكـی از جلوه هـای ارزشـمند ارتباط بـا ديگران اسـت كه عبـادت اجتماعی 
محسـوب می شـود. يكـی از جنبه هـای خدمت گـزاری صادقانـه، رازداری و حفـظ اَسـرار ديگران اسـت. 
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فصل 1     اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

فعالیت
مربّـِی تيـم فوتبـال برای اطمينـان از اينكه اعضای تيم، تاكتيک مطرح شـده را بـه خوبی متوّجه کالسی 10

شـوند، چنديـن بـار آن را مـرور می كنـد و متوجه می شـود حامد بـه طور كامل تاكتيـک را درک 
نكـرده اسـت. بنابرايـن بعـد از تمريـن، بـه طـور اختصاصـی بـرای وی آن را شـرح می دهـد. اين 

رفتـار مربـی را چگونه ارزيابـی می كنيد؟

فعالیت
بـه نظـر شـما ضمانت نامه هايـی كـه در قبـال خريـد كاالهـا دريافـت می كنيـد )خدمـات پـس کالسی 11

از فـروش( نشـان دهندۀ چيسـت؟ اگـر فكـر می كنيـد آنهـا همـۀ مـوارد دلخواه شـما را پوشـش 
نمی دهنـد، مـوارد تكميلـي را بـه  آنهـا اضافـه كنيـد.

فعالیت
بـه نظـر شـما، مسـئولّيت افـراد در قبال جامعـه در چـه زمينه هايی اسـت؟ پيامدهـای هريک را کالسی 12

بنويسـيد. جـدول را طبـق نمونه تكميـل كنيد.

پیامداعمال اجتماعی

ریشه كنی فقر، كمک به پیشرفت زندگی آنها ، 1ل كمک به افراد ضعیف 
ارتقای رفاه و سالمت جامعه و ...

2ل

3ل

4ل

ویژگی های افراد مسئولّیت پذیر

- فعال بودن و پویایی؛

- داشتن اعتماد به نفس؛

- هدفمند كردن فعالیت ها؛

- تالش برای جبران ناكامی ها؛

- انعطاف پذیر بودن در صورت لزوم؛

- پاسخگو بودن نسبت به امور محّوله؛

- قبول شكست ها در صورت ناكامي به جای مقصر دانستن دیگران یا توجیه شكست ها ؛

- برنامه ریزی برای دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده. 





فصل 2

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی 



برخي از شایستگي هایي كه در این فصل به دست مي آورید:

ـ مهارت در برقراری ارتباطی معقول، منطقی و قاطعانه با ديگران.
ـ شناخت پل ها و موانع ارتباطی و رعايت عينی و عملی آنها در ارتباط با ديگران.

ـ كسب مهارت های توجه كردن، گوش دادن، صحبت كردن، مطالعه كردن، نوشتن و غيره و استفادۀ 
درست از آنها در عرصه های ارتباطی.

ـ شناخت افكار، عقايد، استعدادها و توانايی های خويش و استفاده از اين شناخت ها برای اصالح روابط 
با خود، خدا، مردم و ساير مخلوقات الهی.

ـ توانايی كنترل احساسات و هيجانات خويش و داشتن رابطه ای سالم و سازنده با همۀ اطرافيان.
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درس 6
سبک های ارتباطی

1ـ  6ـ  سبک های ارتباطی

شـما چگونـه خواسـته های خـود را بـا ديگـران در ميـان می گذاريـد؟ آيا احساسـات خـود را در برقـراری ارتباط با 
ديگـران نشـان می دهيـد؟ آيـا به لحـن كالم خود در هنـگام صحبت كـردن با ديگران و درخواسـت كـردن از آنها 
توجـه می كنيـد؟ افراد ممكن اسـت در شـرايط متفاوت از سـبک های ارتباطی متفاوتی اسـتفاده كننـد اما معموالً 

از يـک سـبک رفتاری، بيشـتر اسـتفاده می كنند. سـبک شـما در برقـراری ارتبـاط با ديگران چگونه اسـت؟

افـراد در برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران از شـيوه ها، روش هـا و رفتارهايـی بـرای بيـان و تأميـن خواسـته ها، نيازها و 
احساسـات خـود اسـتفاده می كننـد، كه بـه آنها »سـبک های ارتباطـی« گفته می شـود. آنهـا در برقـراری ارتباط، 
هيجانـات و احساسـات خـود را به نوعی نشـان می دهند. سـبک های ارتباطـی را در نمـودار 1ـ6 مالحظه مي كنيد. 

سبک های 
ارتباطی

سبک ارتباطی منفعالنه
 آيـا هميشـه در رفتـار بـا ديگـران سـكوت می كنيد؟ آيا تـرس از اين داريـد كه مورد انتقـاد ديگران قـرار بگيريد؟ 
»انفعـال« يعنـی اهميـت نـدادن به نيازها و خواسـته های خـود و پذيرفتن خواسـته های ديگران. به عبـارت ديگر، 
رفتـار منفعالنـه، ابـراز نكـردن نيازهـا، احساسـات و نظرهـای خود يـا ابـراز آنها به نحوی ضعيف اسـت بـه طوری 
كـه ديـده و شـناخته نشـوند. ايـن افراد شـديداً رفتار خـود را كنتـرل می كنند و اولويـت زندگی آنها خواسـته های 
ديگـران اسـت. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه رفتـار منفعالنه با داشـتن روحيـۀ ايثـار و فـداكاری بسـيار متفاوت 
اسـت. اولـی ناشـی از ضعـف نفس و كم رويی و صفتی ناپسـند اسـت ولی دومی، ناشـی از ايمـان و معرفت و عملی 

هدفمنـد اسـت كـه خداوند متعـال دارندگان اين صفت را سـتايش كرده اسـت1.

1ـ سورۀ حشر، آيۀ 9

فعالیت
کالسی 1

به داستان زير توجه كنيد:
نـدا و شـيرين بـرای خريـد لباس ورزشـی وارد فروشـگاه می شـوند. ندا بـه شـيرين می گويد اين 

لبـاس طـرح و رنـگ قشـنگی دارد، بهتر اسـت اين را خريـداری كنيم.
سبک ارتباطی منفعالنۀ شيرين ..................................................................................

نمودار 1-6 : سبک های ارتباطی

قاطعانه پرخاشگرانهمنفعالنه
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الف( ویژگی های رفتاری افرادی كه سبک ارتباطی منفعالنه دارند:
ـ به حقوق شخصی خودشان بی توجه هستند.

ـ به ديگران اجازه می دهند به حريم خصوصی آنها وارد شوند.
ـ افكار، عقايد و احساسات خود را بيان نمی كنند.

ـ از تأييد نشدن و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط ديگران  دچار ترس مي شوند.
ـ به ديگران اجازه می دهند كه حقوق و احساسات آنها را ناديده بگيرند.

ـ اين افراد قدرت »نه گفتن« در برابر خواسته های غيرمنطقی ديگران را ندارند.
ـ بـه ظاهـر افـرادی متواضـع، مهربـان و از خودگذشـته اند، امـا وقتـی حقوق شـان ناديـده گرفته می شـود ناراحت 

می شـوند.
ب ( هدف اصلی افرادی كه سبک ارتباطی منفعالنه دارند:

ـ راضی نگه داشتن ديگران و اجتناب از تعارض.
ـ آنها فكر می كنند برای اينكه مؤّدب باشند الزم است تسليم خواسته های ديگران شوند.

الف( ویژگی های رفتاری افرادی كه سبک پرخاشگرانه دارند:
ـ فقط به منافع خود توّجه می كنند.

ـ خود را برتر و غالب بر ديگران می دانند.
ـ به حقوق و خواسته های ديگران توّجه نمی كنند.

فعالیت
در گروه های كالسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد، سبک ارتباطی منفعالنه را نشان دهيد.کالسی 2

سبک ارتباطی پرخاشگرانه
آيا دوست داريد رفتار ديگران را كنترل كنيد؟ آيا هميشه در رفتار با ديگران اولويت با نظر و عقيدۀ شماست؟

 »پرخاشـگرانه« يعنـی ايسـتادگی سرسـختانه برای به كرسـی نشـاندن نظرات خـود و ابراز عقايد و احساسـات به 
شـيوه ای نامناسـب. فـرد برای بيـان خواسـته ها و نيازهای خود، بـدون درنظرگرفتـن حقوق و احساسـات ديگران، 
در رفتـار كالمـي و غيركالمي خـود بـه پرخاشـگري، تمسـخر، تهديـد و تحقيـر روي مـي آورد. ايـن سـبک، مقابل 

سـبک منفعالنه است. 

فعالیت
به داستان زير توجه كنيد:کالسی 3

راننـدۀ حمـل بـار در جايـگاه سـوخت قـرار می گيـرد و می خواهد سـوخت گيری كنـد. او متوّجه 
نوبـت ماشـين حمـل بار ديگـر نمی شـود. بنابراين بـا اعتـراض راننـدۀ ديگر روبه رو می شـود.

سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ رانندۀ ديگر ..................................................................................
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فعالیت
در گروه هـای كالسـی دو نفـره بـا انتخـاب موضوعـی آزاد، سـبک ارتباطی پرخاشـگرانه را نشـان کالسی 4

دهيد.

فعالیت
به داستان زير توجه كنيد:کالسی 5

آقـای جليلـی مسـئول ثبـت اسـناد مالی شـركت اسـت. مدير بـه او می گويد رسـيد خريـد لوازم 
واحـد حسـابداری را ثبـت كرده ايـد؟ آقـای جليلی بـه مدير می گويد، رسـيدی بـرای ثبت به من 

تحويـل نداده ايـد. مدير عصبانی می شـود.
سبک ارتباطی قاطعانۀ آقای جليلی .................................................................................

ـ از شكست در مقابل ديگران ترس دارند.
ـ نمي توانند خشم خود را كنترل كنند.

ـ به دنبال تسلط يافتن بر ديگران و كنترل موقعيت خود هستند.
ـ همه چيز را مال خود می دانند و از كلمۀ »  من« زياد استفاده می كنند.

ب( هدف اصلی افرادی كه سبک ارتباطی پرخاشگرانه دارند:
ـ امتياز گرفتن از ديگران؛

ـ برنده شدن و غلبه بر ديگران بدون رعايت حقوق آنها.

الف( ویژگی های رفتاری افرادی كه سبک قاطعانه دارند:
ـ به حقوق خود و ديگران احترام می گذارند.

ـ اعتماد به نفس بااليی دارند.
ـ از ديگران حمايت می كنند.

ـ مسئولّيت تصميم گيری ها و اَعمال و رفتار خود را می پذيرند.
ـ برای ارتباط با ديگران ، به جای كلمه »من« از كلمۀ »ما« و »شما« استفاده می كنند.

سبک ارتباطی قاطعانه
آيـا قبـل از عمـل كـردن، بـه آثـار و نتايـج عمـل خـود فكـر می كنيـد؟ آيـا در رفتار خـود به افـكار و احساسـات 
ديگـران احتـرام می گذاريـد؟ هركـس سـعي مي كند خواسـته ها، نيازهـا، افكار و عقايد، احساسـات و رفتـار خود را 
بـدون اضطـراب و ناراحتـی بـه شـيوه ای صادقانه، صريـح و محترمانه، بـا رعايت كـردن حقوق ديگـران، بيان كند. 
سـبک ارتباطـی قاطعانـه، در واقـع همان »مهـارت ابراز وجود« اسـت. ابراز وجود يعنـی نظر خـود را صادقانه بيان 
كـردن و توانايـِی »نـه گفتن«اسـت بـه چيزهايی كـه مورد نظر فرد نيسـت. سـبک ارتباطـی قاطعانـه، جايگزينی 
اسـت بـرای رفتارهـای پرخاشـگرانۀ كسـانی كـه حق ديگـران را ضايـع می كننـد و رفتارهـای انفعالی كسـانی كه 

حـق خـود را ناديـده می گيرند. 
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ـ افكار، عقايد و احساسات خود و ديگران را به رسميت مي شناسند و به آنها اهميت می دهند.
ب( هدف اصلی افرادی كه سبک ارتباطی قاطعانه دارند:

ـ رعايـت عدالـت بـرای هـر دو طـرف ارتبـاط )رسـيدن به حقـوق خود از يک سـو و انجـام مسـئوليت ها و وظايف 
خـود در مقابـل ديگران از سـوی ديگر(.

ـ ترويج احترام متقابل و جلوگيری از سوء استفادۀ ديگران.

چگونـه می توانيـم بـا ديگـران رفتـاری صحيـح و موثّر داشـته باشـيم؟ افـراد برای داشـتن روابـط مؤثّر بـا ديگران 
بايـد بـه دنبـال رفتار صحيـح در موقعيت های مختلف باشـند. افـراد می توانند بـا يادگيری رفتار صحيـح، به بهبود 
ارتبـاط بـا ديگـران كمک كنند. رفتار قاطعانه شـامل »درخواسـت كـردن« و »آری و نه« گفتـِن قاطعانه و منطقي 

اسـت. بـرای يادگيری درخواسـت كردن منطقی سـه مرحله وجـود دارد:

فعالیت
در گروه های كالسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد، سبک ارتباطی قاطعانه را نشان دهيد.کالسی 6

فعالیت
براساس رفتارهای منفعالنه، پرخاشگرانه و قاطعانه، جدول زير را تكميل كنيد:کالسی 7

قاطعانهپرخاشگرانهمنفعالنهویژگی ها

بلندی صدا

تماس چشمی

كالم و شیوۀ بیان

حاالت چهره

كلمات مورد استفاده

گوش دادن

استرس بر خود و دیگران

2ـ  6ـ  تقویت سبک ارتباطی قاطعانه
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مرحلۀ 2: وضعیت خود را شرح دهید:
شـما بايـد وضعيتـی را كـه در آن قرار داريـد، برای 
فـرد مقابـل شـرح دهيـد. مثـاًل اگـر می خواهيد از 
دوسـت خود قـرض بگيريـد وضعيت مالـی خود را 

بـرای او شـرح دهيد.

مرحلۀ 1: درخواست خود را بسنجید:
ابتـدا فكـر كنيد كه آيـا گفتار و رفتار شـما صحيح 
اسـت؟ آيا واقعاً درخواسـت شـما در حـد توانايی ها 

و اختيارهـای فرد مقابل اسـت؟ 

فعالیت
امروز يكی از كودكان مهدكودک دائماً گريه می كند.کالسی 8

در اين باره رفتارهای سه سبک را بنويسيد.
سبک ارتباطی منفعالنۀ مربی   .........................................................................................................
سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ مربی .......................................................................................................
سبک ارتباطی قاطعانۀ مربی   ...........................................................................................................

فعالیت
يكـی از موقعيت هايـي را كـه در آن »رفتـار قاطعانـه« نشـان داده ايـد بيـان كنيـد، سـپس فوايد و کالسی 9

نتايج آن را بنويسـيد.

و  دقیلق  را  خلود  درخواسلت   :3 مرحللۀ 
كنیلد: بیلان  محترمانله 

از جمـالت منفی اسـتفاده نكنيد. كلمات و جمالت 
خـود را روشـن و واضـح و محترمانه بيـان كنيد. در 
گفتـار و رفتـار خـود احتـرام و ادب فـرد مقابـل را 

رعايـت كنيد. 
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درس 7
پل ها و موانع ارتباطی

زندگی پويا و شايسـتۀ افراد در ِگرو روابط مثبت و سـازندۀ آنهاسـت. سـالمت عقالنی ، جسـمانی و روانی افراد در 
گـرو برقـراری روابـط مثبـت بـا خـود ، با خدا، بـا مخلوقات و بـا ديگران اسـت و ميزان موفقيـت افـراد در برقراری 

ارتباطـی مثبـت و سـازنده می توانـد هويت افراد را شـكل دهد و سـالمت جامعـه را تأمين كند.

بـه نظـر شـما چـرا ارتبـاط بين بعضـی افراد خوب اسـت؟ آيا شـما بـه خوبی با ديگـران ارتبـاط برقـرار می كنيد؟ 
بـه نظر شـما ارتبـاط مثبت چه نـوع ارتباطی اسـت؟ 

ارتباطـی مثبـت اسـت كـه فرايند ارسـال پيام ميان فرسـتنده و گيرنـدۀ پيام به صورت مسـتمر انجام شـود و آنها 
بـه خوبـی مفهـوم پيـام يكديگـر را درک كننـد و ارتباط آنها تا دسـتيابی بـه نتيجۀ مورد نظر قطع نشـود. 

1ـ  7ـ ارتباط مثبت و مؤثر

چـه عواملـی باعـث می شـود كـه ارتبـاط مثبـت ميان افـراد برقـرار شـود؟ زمانی كه شـما با دوسـت خـود ارتباط 
برقـرار می كنيـد چـه عواملـی باعث می شـود ارتبـاط بـه خوبی برقرار شـود؟

بهترين عامل در ارتباط مثبت و مؤثر اين است كه »فرستنده«، پيام را به درستی ارسال كند و »گيرنده«، پيام 
را به خوبی دريافت كند. اما عوامل ديگری هم وجود دارد كه می تواند در برقراری ارتباط موثّر، مفيد باشند كه 
به اين عوامل، »پل های ارتباطی« می گويند. به عبارت ديگر، پل های ارتباطی عواملي كالمي و غيركالمی اند كه به 

دريافت و درک پيام كمک می كنند. برخی از پل های ارتباطی را در نمودار 1ـ7 مشاهده می كنيد.

2ـ  7ـ پل های ارتباطی

فعالیت
آيـا در موقعيـت زيـر ارتبـاط بين فرسـتنده و گيرنده به درسـتی برقرار شـده اسـت؟ معنـای پيام کالسی 1

زيـر را بيـان كنيد.
راننده در حال رانندگی برای همكار خود بوق می زند و رانندۀ ديگر دستش را باال می برد.
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فعالیت
از طريـق رفتارهـای كالمـي و غيركالمی، احساسـات خود را نسـبت به تدريـس هنرآموز در كالس کالسی 2

نشـان دهيد.

فعالیت
در متن زير اثر اّولين برخورد را مشخص كنيد.کالسی 3

يک كودک، اولين بار پرستاری را با لباس سفيد می بيند كه به او آمپول می زند. 
اثر اّولين برخورد كودک ..............................................................................................

نمودار1-7: پل های ارتباطی

ابراز احساسات
 آيـا شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران احساسـات خـود را نشـان می دهيـد؟ آيـا بـه طـرف مقابـل نشـان 

می دهيـد كـه بـرای او احتـرام قايـل هسـتيد؟
 ابراز احساسـات يعنی نشـان دادن طرز تفكر، نگرش و احساسـات در نوع پيام و نحوۀ ارسـال آن. ابراز احساسـات 
از طريـق ارتبـاط كالمـي و غيركالمي می توانـد در درک مفهـوم پيام مؤثّر باشـد. بنابراين، برای اينكـه ارتباط مثبت 

و مؤثر برقرار شـود، احساسـات بايد به نوعی در ارسـال و دريافت پيام نشـان داده شـوند. 

خوش برخورد بودن
برخـورد شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ آيا صميمانه برخـورد می كنيـد؟ اولين برخورد، نقش بسـيار 
مثبـت و سـازنده ای در زمينـۀ نگـرش ديگر افراد نسـبت به شـما دارد. خـوش برخورد بـودن افراد به واسـطۀ رفتار 

كالمـي و غيركالمي شـامِل سـالم و احوال پرسـی، تبّسـم بـر لب داشـتن، احترام بـه طرف مقابل و ... اسـت. 

به دقت گوش 
دادن

بیان خواسته
انتخاب زمان 
مناسب برای 
صحبت كردن

سؤال كردن خوش برخورد بازخورد دادن
بودن

ابراز احساسات 
مناسب

پل های 
ارتباطی
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فعالیت
در متن زير »خوش برخورد بودن« را مشخص كنيد.کالسی 4

سـاعت حركـت اتوبـوس بـه علـت مشـكل فّنـی، بـا نيـم سـاعت تأخيـر اعـالم شـد. مسـافران بـا 
ناراحتـی از ايـن موضـوع، اعتـراض خـود را بيـان كردنـد. راننـدۀ اتوبـوس بـا چهـرۀ گشـاده نـزد 
مسـافران آمـد و بـرای آنهـا علـت تأخير را توضيـح داد و سـپس عذرخواهی كـرد. همچنين جهت 
صـرف چـای، آنهـا را به سـالن اسـتراحت دعـوت كرد. مسـافران بـا رضايت مندي به همـراه راننده 

بـه سـالن اسـتراحت رفتند.
موارد خوش برخورد بودن: .................................................................................................

فعالیت
در متن زير، »زمان مناسب« را مشخص كنيد.کالسی 5

پايـان سـال مالـی اسـت و عليرضـا تمام وقت مشـغول بسـتن حسـاب های شـركت اسـت. يكی از 
دوسـتاِن زمـان تحصيـل او اتفاقـی او را در محـل كار مشـاهده می كند. بعد از احوال پرسـی به اتاق 

كار عليرضـا مـی رود و شـروع مي كنـد به صحبـت كـردن از دوران تحصيل و ... 
زمان مناسب .................................................................................................

فعالیت
در متن زير »خواسته« را مشخص كنيد.کالسی 6

كاپيتـان تيـم به سـجاد می گويد خـوب بازی می كنـی، برای بهتر شـدن بازی، سـرعت عكس العمل 
خـود را بـرای دريافت تـوپ كمي باال ببر.

خواسته: .................................................................................................

انتخاب زمان مناسب برای صحبت
انتخـاب زمـان مناسـب مطابـق با شـرايط و موقعيـت، در برقـراری ارتباط مثبت بسـيار مؤثّـر اسـت. بنابراين برای 

برقـراری ارتبـاط مثبـت بايـد به زمان مناسـب آن توّجـه كنيد. 

بیان خواسته
خواسـته های خـود را چگونـه بيـان می كنيـد؟ در بيـان خواسـته ها بـه چه عواملـی توجـه داريد؟ بيان خواسـته ها 
يعنـی افـكار، عقايـد، نظرهـا، خواسـته ها و نيازهـای خـود را با ديگـران مطرح كـردن. بـرای بيان خواسـته ها، بايد 
بـه واژه هـا و كلمه هـای صحيـح و درسـت، كالم و لحـن مؤّدبانـه، تفاوت های فـردی، درک مخاطـب و... توّجه كرد.
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فعالیت
در موقعيت زير آيا ارتباط بين فرستنده و گيرنده به درستی برقرار شده است؟ علت را بيان كنيد. کالسی 7

مربّـی تيـم، خـارج از زميـن بـه كاپيتـان می گويـد به بچه هـا بگو دفـاع كننـد، اما كاپيتـان حرف 
مربّـی را بـه بچه هـا انتقـال نمی دهد.

فعالیت
در متن زير »موانع ارتباطی« را مشخص كنيد.کالسی 8

يلـدا بـا يک سـاعت تأخيـر در محل كار حاضر می شـود. خانم بزرگی، سرپرسـت واحد حسـابداری 
بـا عصبانيـت بـا يلـدا رفتار می كنـد و از او می خواهـد امروز در شـركت بماند و اضافـه كاری انجام 
دهـد. در ايـن حالـت، همـكار يلـدا با لبخنـد به او نـگاه می كند و ابروهـای خود را بـاال می اندازد. 

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

بـه نظـر شـما چـرا گاهی اوقـات ارتباط هـای افراد با يكديگـر ضعيف اسـت؟ اگر فرسـتنده، پيام را به طور روشـن، 
دقيـق و مسـتقيم ارسـال نكنـد و گيرنده، پيـام را به طور درسـت دريافت نكند، ارتباِط ايجاد شـده ضعيف اسـت.

عواملـي  افـراد،  ميـان  ضعيـف  ارتبـاط  برقـراری  در 
تأثيرگـذار وجـود دارد كـه بـه آنهـا موانـع و اختالالت 
ارتباطـی می گوينـد. ايـن عوامل مانـع از ارتباط مثبت 
و مفيـد مي شـوند. نمـودار 2-7 برخـی از ايـن موانـع 

ارتباطـی را نشـان مي دهـد.
تحقیر و توهین كردن

 آيـا در برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران كسـی را تحقيـر 
كرده ايـد؟ آيـا تاكنـون بـه كسـی توهيـن كرده ايـد؟ 
تحقيـر بـه معنای كوچـک كردن فرد اسـت. توهين به 
معنـای سـبک كردن شـخص و هـر رفتاری اسـت كه 

موجـب تحقيـر ديگران می شـود. 
هـدف از تحقيـر و توهين، از ميان بـردن اعتبار، ارزش 

و شـخصيت فـرد اسـت. توهيـن و تحقيـر ديگران

3ـ  7ـ ارتباط ضعیف

4ـ  7ـ موانع ارتباطی

می تواند مانع از برقراری ارتباط مثبت شود و سبب مي شود مخاطب، پيام را به درستي دريافت نكند. 

موانع ارتباطی

خوب گوش 
ندادن

تحقیر و 
بی توجهیتوهین كردن

نمودار2-7 : موانع ارتباطی

قطع كردن 
صحبت 
دیگران

احساس خود 
را صادقانه 
بیان نكردن
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عوامللی كله باعلث می شلوند فراینلد ارتبلاط، كامل صلورت نگیرد بله دو بخلش اختلالل درونی و 
می شلوند.  تقسلیم  بیرونی 

 اختلالل درونلی: ايـن اختـالل مربـوط بـه خـود اجـزای ارتبـاط اسـت و آن زمانـی اسـت كـه در مـورد پيام، 
سـوء تعبير پيـش آيـد. ماننـد زمانـی كـه فرسـتندۀ پيـام، بـرای انتقـال پيـام خـود از كلماتـی كـه درک آن برای 
گيرنـده مشـكل اسـت اسـتفاده كرده باشـد، يا زمانی كـه كلمات برای فرسـتنده و گيرنـده معانی متفاوتـی دارند. 
بـرای كاهـش ايـن نـوع اختـالل بايـد از لغـات و اصطالحات ناآشـنا پرهيزكـرد و لغـات و اصطالحـات را مطابق با 

عاليـق و توانايـی گيرنـدۀ پيام بـه كار بُرد.
 اختلالل بیرونلی: ايـن اختالل، از محيط بيرون ناشـی می شـود و مانـع از انتقـال فيزيكی پيام می شـود مانند: 

سـروصدا، خرابـی وسـيلۀ برقراری ارتبـاط، نوركم، سـرما يا گرمای بيش از حـد و ... .

بی توجهی
بی توجهـی عامـل مهمي اسـت كـه می توانـد فرد را نسـبت به برقراری ارتباط دلسـرد كنـد. بی توجهـی در برقراری 

ارتبـاط شـامِل بی توجهی نسـبت به گفتار، زمان، شـخصيت، احتـرام فرد مقابل و ... اسـت.

قطع كردن صحبت دیگران
آيا دوست داريد ديگران صحبت شما را قطع كنند؟آيا شما تاكنون صحبت ديگران را قطع كرده ايد؟

 قطـع كـردن صحبـت ديگـران يعنی افراد بـا رفتارهای كالمي و غيركالمي خـود مانع صحبت كردن ديگران شـوند 
كـه نوعـی اخالل اسـت و منجر به برقـراری ارتباط ضعيف می شـود. 

فعالیت
در متن زير »مانع ارتباطی« را مشخص كنيد:کالسی 9

مسـئول بارنامـه كـردن اجنـاس شـركت مسـافربری، در تحويـل اجنـاس بـه افـراد بـا مشـكل 
روبه روسـت. 

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

فعالیت
در متن زير »مانع ارتباطی« را مشخص كنيد:کالسی 10

مربـی در حـال توضيـح دادن تاكتيـک مـورد نظر خود بـرای بازی فردا سـت. دو نفـر از بازيكنان با 
گوشـی همـراه صحبـت می كنند و توّجـه مربّـی را به خود جلـب كرده اند.

.................................................................................................
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يكـی از سـريال های تلويزيونـي را تماشـا كنيـد. پل هـا و موانـع ارتباطـی در فيلـم را يادداشـت كنيـد و 
در كالس گـزارش دهيد.

فعالیت
غیرکالسی
1 

فعالیت
در متن زير »مانع ارتباطی« را مشخص كنيد:کالسی 11

مديـر سـازمان تاكسـيرانی هميشـه در ذهـن خـود ايـن نكتـه را مـرور می كنـد كه آقـای داوودی 
بسـيار راننـدۀ بـا انضبـاط و خوش اخالقی اسـت.

.................................................................................................
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درس 8
مهارت های ارتباطی

مهارت هـا و روش هـای ارتباطـی، رفتارهايـی هسـتند كـه اسـاس ارتباط هـاي مؤثـر و رودر رو را تشـكيل مي دهند 
و مجموعـه ای از توانايي هـا را بـرای سـازگاری افـراد بـا يكديگـر و شـكل گيري رفتارهـاي مثبـت و مفيـد بـه افراد 
می آموزنـد. همچنيـن افـراد را قـادر مي سـازند نقـش خـود را در جامعـه بـه خوبـي ايفـا كننـد. بنابرايـن، كسـي 
كـه داراي مهـارت ارتباطـي اسـت بـا ديگـران بـه شـكلی ارتبـاط برقـرار می كنـد كـه بتواند بـه حقـوق، الزامات، 
رضايت خاطـر يـا وظايـف خـود در حد معقولي دسـت يابـد، بي آنكه حقـوق ديگـران را ناديده بگيرد. برخـی از اين 

مهارت هـا عبارت انـد از: توجه   كـردن، گـوش  دادن، صحبت  كـردن، تفكر  كـردن، مطالعه  كـردن و نوشـتن.

آيـا بـه اطـراف خـود توجـه كرده ايـد؟ توجه كـردن چقـدر می توانـد در برقـراری ارتباط بـا ديگران به شـما كمک 
كنـد؟ اّوليـن مهـارت در برقراری ارتباط، »توجه كردن« اسـت. توجـه كردن در لغت به معنـای روی آوردن و قصد 
كـردن بـه سـوی چيزی يا كسـی اسـت. توجه به سـخن های مخاطـب، توجه به رفتارهـا و حركات بـدن مخاطب، 
توجـه بـه نوشـته ها و... باعـث می شـود مطالـب بـه درسـتی دريافـت شـوند. اهميـت توجه كـردن زمانـی نمايان 
می شـود كـه ارتبـاط غيركالمي مطـرح باشـد. توجـه كـردن، ارتباطـی غيركالمي اسـت كه نشـان می دهد شـما به 

فـرِد در حـال صحبـت، دقيقاً گـوش می دهيد. 

تقویت مهارت توجه كردن
برای اينكه بتوان مهارت توجه كردن را در خود تقويت كرد، بايد نكاتی را مدنظر قرار داد، از جمله:

 مایل شدن به سمت گوینده: با اين كار، گوينده درمي يابد كه به سخن او توجه مي شود.
 قلرار گرفتلن رو در روی شلخص گوینلده: با ايـن كار هم » گيرنـده« پيام را بهتـر دريافـت می كند و هم 

عالقـۀ فرسـتنده به برقراری ارتباط بيشـتر می شـود.
 قلرار گرفتلن در سلطح چشمي یكسلان: مثـاًل اگـر گوينـده روی زميـن اسـت شـنونده هـم روی زمين 

مي نشـيند و بـه او توجـه می كنـد.
 حركلت كلردن با سلخن گوینلده: شـخصی را كه هنـگام گـوش دادن به حـرف گوينـده هيـچ عالمتي از 

خـود نشـان نمی دهـد، نمی تـوان فـردی تلقـی كـرد كـه به سـخن توجـه می كند.
 برقراری تماس چشمي با گوینده: اين نشانه، فرد را متوجه سخنان گوينده می كند. 

1ـ  8ـ  مهارت توّجه کردن

فعالیت
متيـن در هنـگام تدريـس هنرآموز به نقطه ای از كالس خيره شـده و روی صندلـی خود تكيه داده کالسی 1

اسـت. وقتـی از وی دربـارۀ مطالـب گفتـه شـده سـؤال می شـود، پاسـخي مبهـم مي دهد. بـه نظر 
شـما ايـن امـر چـه مشـكالتی را در ارتبـاط با ديگـران به وجـود مـی آورد؟ بـرای درک مطلب چه 

مـواردی را بايـد رعايـت كنيد تـا بتوانيد آن را انتقـال دهيد؟
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فعالیت
درباره موارد زير گفت وگو كنيد.کالسی 2 

ـ آيا تا به حال به مراحل رشد كودک توجه كرده ايد؟
ـ توجـه كـردن راننـده بـه وسـيلۀ نقليـه خـود چقـدر می توانـد در حفـظ محيط زيسـت و كاهش 

آلودگـی هوا مؤثر باشـد؟ 
ـ آيا رسيدگی و توجه مربی ورزش، در موفقيت ورزشكار مؤثّر است؟  

ـ يک حسابدار چگونه می  تواند در انجام دادن كار خود رضايت خدا را جلب كند؟

مسـير هنرسـتان تـا خانـه را كه هر روز با آن سـروكار داريد، بـه دقت نگاه كنيد. به چـه عواملی برخورد 
می كنيـد كـه تـا بـه حـال آنهـا را نديده ايـد؟ در رفتـار راننـدۀ سـرويس يـا اتوبـوس چـه برخوردهايـی 

ديده ايـد كـه تا به حـال متوجـه آن نشـده بوديد؟

فعالیت
غیرکالسی
1 

نكتله: يكـی از ارتباط هـا و راز و نيازهـای زيبـا بـا خداونـد، شـكر و سـپاس از نعمت هاي ارزشـمند اوسـت. 
بـرای شـكرگزاری بايـد بـه نعمت هـای خداونـد توجـه كـرد و از آنهـا در راه درسـت اسـتفاده بـرد. طبيعـي 
اسـت كـه نتيجـۀ شـكر و سـپاس آنگونه كـه خداوند مي فرمايـد، افزايـش نعمـت و نتيجۀ كفـران نعمت نيز 

از دسـت دادن نعمـت و گرفتـار شـدن در عـذاب ناشـي از فقداِن آن اسـت.1

1ـ سورۀ ابراهيم، آيه 7
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2ـ  8ـ  مهارت گوش دادن 

منظـور از گـوش دادن چيسـت؟ گـوش دادن چقـدر می توانـد در برقـراری ارتبـاط شـما با مخاطب مؤثر باشـد؟ 
دّوميـن مهـارت در برقـراری ارتبـاط، »گوش دادن« اسـت. گوش دادن فراتر از شـنيدن اسـت. زيرا شـنيدن يک 
فعاليـت جسـمی اسـت كـه نيـازی به مهـارت ندارد و ممكن اسـت غيـر ارادی نيز حاصل شـود؛ اما گـوش دادن 
يـک فعاليـت ذهنـی و ارادی اسـت و بـه معنـِی »يافتـن مفهـوم رفتار ديگـران در ذهن خود« اسـت. بـه عبارت 
ديگـر، گـوش دادن يـا شـنود مؤثّـر بـه معنـای تـالش فّعاالنه بـرای دريافت پيـام، رمزگشـايی صحيح و تفسـير 

دقيـق، كامـل و درک معنای آن اسـت. 

بـرای اينكـه بتوانيـد فعاالنـه گـوش دهيـد بايـد چـه مـواردی را مدنظـر قـرار دهيـد؟ بـرای گـوش دادن فّعال 
روش هايـی به شـرح زيـر وجـود دارد:

1ل توجه به فرد مقابل 
 پايـان دادن بـه گفت وگوهـاي درونـي: يكـي از آفت هايـي كه مانـع از گـوش دادن فّعال مي شـود، توجه كردن 

بـه نداهاي دروني اسـت.
 دست ها باز: دست هاي خود را از حالت گره زده باز كنيد.

 پا ها: كف پاها را روي زمين قرار دهيد.
 كمي به طرف گوينده متمايل شويد. گردن متمايل، نشان دهندۀ پذيرا بودن شنونده است.

روش های 
صحیح گوش 

دادن

تماس  وي  با  و  كنید  توجه  كامالً  مقابل  فرد  سخنان  به  2ل 
چشمي برقرار  سازید. 

برقراری تماس چشمي بدان معنا نیست كه به فرد مقابل خیره 
شوید بلكه با حركاتی مانند تكان دادن سر، لبخند زدن و ... 

توجه و عالقۀ خود را به صحبت فرد مقابل نشان دهید.
6  ل بازخورد)یا پاسخ( سازنده دهید.

ذخیره  خود  حافظۀ  در  را  اطالعات  5  ل 
كنید.

4ل اطالعات دریافت شده را ارزیابی كنید.

نمودار1-8: روش های صحیح گوش دادن

1ل پیام ها و اطالعات را بشنوید. 
از قضاوت شتاب زده در مورد موضوع و 
شخص گوینده یا سخنران اجتناب كنید 
و براي دریافت پیام ها تمركز كامل داشته 

باشید. 

3ل نمادها و رفتارها را رمزگشایی كنید.
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 اثـر آينـه اي: بـا ظرافـت نشـانه هاي غيركالمـي و هيجان هـاي او را تكرار و از تكيـه كالم »خـب« ، »ديگه چه 
خبر؟« اسـتفاده  كنيد.

2ل سؤال كردن: نشان دادن عالقه به برقراری ارتباط است.
3ل بازخورد دادن: واكنش نشان دهيد و حرف هاي او را تكرار و خالصه كنيد.

نمودار2-8: روش های گوش دادن فّعال

توجه به فرد 
مقابل

سؤال كردن بازخورد دادن روش های گوش 
دادن فّعال

فعالیت
در گروه هلای كالسلی یكلی از موارد زیلر را انتخلاب و آن را به مّدت پانلزده دقیقه در کالسی 3

كالس نمایلش دهید:
الف( ورزشكار آسيب ديده و پزشک تيم؛

ب( حسابدار شركت ورشكسته و مشتريان؛ 
ج( رانندۀ اتوبوس و مسافر؛

د( مربّی مهدكودک وكودک.
پس از پایان نمایش ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

1ـ استفاده از حاالت بدن فرستنده و گيرندۀ پيام را در هر كدام از نمايش ها شرح دهيد.
2ـ آيا حركات بدن و رفتارهای ظاهری آنها در پاسخ دادن، مناسب بوده است؟

3ـ آيـا در هنـگام مكالمـه، پاسـخ دهنده، به صحبـت فرد مقابل جواب مناسـب مـی داد يا جمله ای 
را كـه از قبل در ذهن داشـته اسـت، بيـان می كرد؟

4ـ به نظر شما در برقراری ارتباط مؤثّر با ديگران بايد چه عواملی مدنظر قرار گيرد؟ 

نكتله: حالت هـای چهـره در فراينـد گـوش دادن حايـز اهميت اسـت. از داشـتن قيافۀ خشـک، بی روح 
و سـخت و خشـن خـودداری كنيـد )شـنيدن غيرمؤثّـر(. اگر با عالقـه نگاه كنيـد )تأييد چشمي داشـته 
باشـيد و گاهـی لبخنـدی بزنيـد يـا سـرتان را بـه عالمت تأييـد تكان دهيـد(، برقـراری ارتبـاط از روی 
تمايـل امكان پذير می شـود )شـنيدن مؤثّر(. فـرد برای كنترل احساسـات خود بايد از قضاوت شـتاب زده 
و سـطحی دربـارۀ موضـوع يـا سـخنران اجتنـاب كنـد )شـنيدن غيرمؤثـر(. گفت وگـو با خـود را متوقف 

كنيـد )شـنيدن غيرمؤثّر(.
احترام گذاشتن به ديگران، ارتباط با افراد را پايدار مي سازد و رغبت به ايجاد ارتباط را زيادتر می كند.
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ميـزان اثرگـذاری كالم در برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ سـّومين مهـارت در برقـراری ارتبـاط، صحبت كردن 
اسـت. »صحبت كـردن« مقدمـه و ابـزار معاشـرت، رفاقـت و هم نشـينی بـا اشـخاص ديگـر اسـت. مهـارت در 
صحبـت كـردن بـه معنـای بيـان كلماتی اسـت كه شـنوندگان بتواننـد آن را درک كننـد. در برقـراري ارتباط از 
طريـق صحبـت كـردن، هـدف جـذب مخاطب به سـخنان و پيشـبرد اهـداف خود اسـت و ايـن كار با رعايـت نكات 
اخالقـی )ماننـد ادب، احتـرام، ماليمت، خودداري از تحقير، توهين، تمسـخر، دروغ، خشـونت، تنـدي و ...(، نتايج 
بهتـری بـه دنبـال خواهد داشـت و لـذا خداوند در قـرآن از زبان حضرت موسـي)ع( براي هدايت فرعونيـان می فرمايد: 

فعالیت
فـرزاد بـه تازگی در يک شـركت ثبت اسـناد مالياتی اسـتخدام شـده اسـت. مدير درمورد شـرايط کالسی 4

كار و وظايـف شـغلی بـه فـرزاد توضيـح می دهـد. در اين باره شـنود مؤثّـر و غيرمؤثّر را مقايسـه و 
سـپس نتيجه گيـري كنيد.

فعالیت
به صورت گروه های كالسی پيرامون آيۀ زير بحث كنيد:کالسی 5

»همانـا بسـياری از جنيـان و آدميـان را گويـی بـرای دوزخ آفريده ايـم زيـرا دل هايـی دارنـد كـه 
بـا آن فهـم نمی كننـد و چشـم هايی دارنـد كـه بـا آن نمی بيننـد و گوش هايـی دارنـد كـه بـا آن 

نمی شـنوند. آنهـا چـون چهارپايان انـد بلكـه گمراه ترنـد. حقيقتـاً اينهـا غافل انـد«. 
                                              سورۀ اعراف، آيۀ 179

نتایج حاصله:
1ـ مهم ترين ابزار شناخت و ارتباط مؤثر در همۀ عرصه ها، عقل و خرد آدمي  است.
2ـ .......................................................................................................................................... .
3ـ .......................................................................................................................................... .
4ـ .......................................................................................................................................... .

شنیدن غیرمؤثّرشنیدن مؤثّر  

فرزاد سخنان مدیر را به خوبی گوش می دهد و در 
ابتدای گفت و گوی او قضاوت نمی كند.

 مدیر را در همان آغاز به علت پوشیدن لباس نامناسب، 
فردی ناالیق برای مدیریت شركت می پندارد.

3ـ  8ـ  مهارت صحبت کردن
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فعالیت
ساسـان بـه دليـل كم رويـی و خجالتـی بـودن، نمی توانـد بـا همسـاالن خـود و ديگـران ارتبـاط کالسی 6

مناسـب برقـرار كنـد. بـه نظر شـما چگونـه با وی صحبت شـود تـا بتواند بـا تغيير در رفتـار خود، 
بـا ديگـران ارتباط مناسـب برقـرار كند؟

»و گره از زبانم بگشـای تا سـخنم را دريابند1«، و سـرانجام خداوند به آن حضرت و برادرش هارون دسـتور مي دهد كه 
براي هدايت فرعون و فرعونيان از سخنان نرم و ماليم بهره بگيرند تا شايد آنان متذكر شده و هدايت يابند.2

تفكر كردن
تفكـر كـردن در گفتـار، رفتـار و اعمـال خـود می توانـد انسـان را بـه اشـتباهات و كاسـتی های خـود آگاه كنـد. 
بنابرايـن الزم اسـت انسـان در طـول روز بـه اعمـال خـود بينديشـد. خـدا در قـرآن كريـم می فرمايـد: »بگو من 
فقـط بـه شـما يـک پنـد می دهـم و آن اينكـه چـه بـه صـورت گروهی و چـه به صـورت فردی بـرای خـدا قيام 
كنيـد و سـپس بينديشـيد3 «. زيرا تفكر و انديشـه اسـت كه انسـان را بـه نقايص و ضعف هاي گفتـاري و رفتاري 

خـود و ديگـران آشـنا مي سـازد و در همـۀ امـور راه گشـاي او خواهد بود.

1ـ سورۀ طه، آيۀ 27 و28
2ـ سورۀ طه، آيۀ43 و 44

3ـ سورۀ سباء، آيۀ 46

نمودار3-8: روش های صحیح صحبت كردن

و  شوید  آماده  كردن  صحبت  برای  1ل 
مطالب را یک بار در ذهن مرور كنید.

اشتباه  سخنانتان  در  است  ممكن  3ل 
با  و  ولی هم چنان مسّلط  باشد  دستوری 

اعتماد به نفس صحبت كنید.

6  ل صحبت خود را با یک نتیجه گیری 
مثبت به پایان برسانید.

5  ل صحبت  خود را صادقانه و با شور 
و شوق انتقال دهید.

روش های 
صحیح صحبت 

كردن

2ل مخاطب یا مخاطبان خود را بشناسید 
تا بتوانید با آنها آسان تر صحبت كنید.

4ل با مخاطبان خود تعامل برقرار كنید و 
تماس چشمِی با آنها را حفظ كنید.

زبان  با  و  كوتاه  ساده،  را  سخنانتان  7ل 
قابل فهم بیان كنید. 
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فعالیت
دو دوسـت هنگامي كـه در يـک شـرايط كاری مرتبـط بـا رشـتۀ خـود قـرار گرفتند، بـه داليلی از کالسی 7

جملـه توجـه بـه اهـداف خود، رقابـت دركار بـرای گرفتن حقوق بيشـتر و ... رفاقتشـان نسـبت به 
يكديگـر كمتـر شـد. بـه تدريج بـا داشـتن ذهنيت منفـی و بحث كردن، ارتباطشـان قطـع گرديد. 
هـر دو نفـر بعـد از مدت هـا بـه اشـتباه خـود پی بردنـد و جلسـه ای ترتيـب دادنـد كـه بـا يكديگر 

صحبـت كنند. 
1. در گروه هـای كالسـی، نقـش ايـن دو نفـر را بـر عهـده بگيريد و سـعی كنيد با صحبـت كردن، 

ارتبـاط ميـان خود را بازسـازی كنيد. 
2. سـاير هنرجويـان در هنـگام نمايـش، جمـالت ابهام برانگيز يا نامناسـب اسـتفاده شـده توسـط 

افـراد را بنويسـند. چگونـه ايـن جمـالت را می تـوان بهتر بـه مخاطب انتقـال داد؟

مطالعه كردن تا چه اندازه می تواند در برقراری ارتباط با ديگران به شما كمک كند؟
نگريسـتن بـه هـر نوشـته ای برای واقف شـدن به آن و تفكر و انديشـه دربـارۀ آن را »مطالعـه« می گويند. مهارت 
در مطالعـه بـه معنـای افزايـش كيفيـت مطالعـه در مـدت زمـان معّين اسـت. برای كسـب مهارت مطالعـه، فرد 
بايـد توانايـی تندخوانـی خـود را تقويت كنـد و تمركز خـود را بر روی متن افزايـش دهد تا هنـگام مطالعۀ نامه، 
پيـام و... كـه از فـردی بـه دسـتش می رسـد، منظـور شـخص نويسـنده را به سـرعت و به طـور صحيـح دريافت 

 . كند

4ـ  8ـ  مهارت مطالعه کردن

نمودار 4ل      8: روش های صحیح مطالعه كردن

روش های 
صحیح مطالعه 

كردن

1ل كتاب، دفترچه، خودكار و یک ماژیک 
برای مطالعه تهیه كنید.

3ل زمان را در نظر بگیرید.

2ل صداهای مزاحم را كنترل كنید.

4ل جمله به جمله بخوانید تا مفهوم جمله 
را دریافت كنید یا به جملۀ مهمي برسید.

عالمت  مهم  جمالت  كنار  ماژیک  با  5  ل 
بزنید.

7ل پس از اتمام مطالعه، 10 تا 15 دقیقه 
مطالب نوشته شدۀ خود را مطالعه كنید و 

كنار آنها عالمت بزنید. 

آن  به  كه  مفهومي را  یا  مهم  جمالت  6  ل 
یا  شكل  متن،  صورت  به  یافتید  دست 

نقشۀ ذهنی در دفتر ثبت كنید. 
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بـه انديشـه و مطلبـی كـه توسـط قلـم بـر روی كاغذ مي آيـد، »نوشـتن« می گوينـد. مهـارت در نوشـتن به فرد 
ايـن امـكان را می دهـد كـه پيـام خـود را بـا وضوح و سـهولت بـه مخاطـب انتقـال دهـد. بنابراين بـرای تقويت 

مهـارت نوشـتن، بايد بـه تكـرار و تمريـن آن پرداخت.
 ممكن اسـت از شـما خواسـته شـود كه گزارشـی تهيه كنيد يا نامه ای بنويسـيد. انجام دادن اين كارها نيازمند 
تكـرار و تمريـن نوشـتن اسـت و از ايـن طريـق آمادگـی الزم را بـرای خوب نوشـتن به دسـت مي آوريـد. اهميت 
»نوشـتن« و نقـش آن در فرهنـگ و تمـدن بشـری به قـدری مهم اسـت كه خداوند متعـال هم به ابزار نوشـتن 
يعنـی قلـم و هـم بـه مطالـب نـگارش يافته به وسـيلۀ قلم، سـوگند يـاد كـرده و فرموده اسـت: »سـوگند به قلم 
و آنچـه ]افـراد[ بـه وسـيلۀ آن می نويسـند«.1 پيامبـر اكـرم )ص( نيـز در ايـن مـورد می فرماينـد: »دانـش را بـا 

نـگارش آن به بند بكشـيد«2 

5ـ  8ـ  مهارت نوشتن

نمودار 5-8: روش های صحیح نوشتن

مطلب  یک  بنویسید.  مداوم  و  مكرر  5  ل 
را چندین دفعه بنویسید تا در نوشتن آن 

مسّلط شوید.

روش های 
صحیح نوشتن

1ل قبل از نوشتن مطالعه كنید.

عالئم  و  بگیرید  نظر  در  را  زمان  3ل 
نگارشی را رعایت كنید.

و  فهم  قابل  ساده،  كوتاه،  را  جمالت  2ل 
كامل بنویسید.

تهیه  چرک نویس  و  فهرست وارسي  7ل 
كنید.

 4ل جمالت را مؤّدبانه بنویسید.

 6  ل سلیقۀ مخاطبانتان را در نظر بگیرید.

2ـ مستدرک الوسايل، ج8، ص434
1ـ سورۀ قلم، آيۀ 1
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فعالیت
يكـی از اعضـای خانـواده يـا دوسـتان از شـما ناراحـت اسـت. شـما تصميـم گرفته ايـد از طريـق کالسی 9

نوشـتن نامـه از او دلجويـی كنيـد. نامـه را بـا رعايـت روش صحيـح نوشـتن، در دو تا سـه خط، به 
نـگارش درآوريـد. سـپس تأثيرگذارتريـن نامـه را انتخـاب كنيـد. داليل خـود را برای ايـن انتخاب 

بيـان كنيد.

قرار اسـت يكی از موفقيت های شـما در يک روزنامه چاپ شـود و از شـما درخواسـت شـده  اسـت، در 
دو بنـد، متنـی را بـرای چـاپ آمـاده كنيـد. شـما بـا رعايـت نـكات صحيـِح نوشـتن، متـن را به گونه ای 
بنويسـيد كـه خواننـدگان بتواننـد بـا نوشـتۀ شـما ارتباط برقـرار كنند. سـپس متن نوشـته شـده را به 

هنرآمـوز خود تحويـل دهيد.

فعالیت
غیرکالسی
2 

فعالیت
تابلـوی كالس را به سـه قسـمت تقسـيم كنيد. سـپس سـه نفر از هنرجويـان، هر كـدام داوطلبانه کالسی 8

يـک پيـام در خصـوص وظيفـۀ اصلـی رشـتۀ خـود در جامعـه بـرای خدمت رسـانی بـه ديگـران 
بنويسـند. سـاير هنرجويـان پاسـخ دهند كه اين نوشـته ها چقـدر برآنان تأثير گذاشـته اسـت؟ آيا 
منظـور نويسـندگاِن پيام هـا بـا آنچـه توسـط هنرجويان درک شـده اسـت، يكسـان اسـت؟ از اين 

فعاليـت چـه نتيجـه ای می گيريد؟


