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سخنی با هنرآموزان عزیز

زمینۀ خدمات در شاخة فنی وحرفه ای شامل رشته های تربیت کودک ،تربیت بدنی ،حسابداری،
حمل و نقل و ناوبری است .کتاب «ارتباط مؤثر» ،درس مشترک زمینة خدمات است .این کتاب
به دنبال اصالح رابطة هنرجویان در چهار عرصۀ رفتاری ارتباط با خود ،با خدا ،با مردم و با سایر
مخلوقات به کمک دو ابزار هدایتی یعنی عقل و دین است تا از طریق آشنا شدن با مفاهیم این
کتاب و کاربرد آنها در روابط خویش ،به توانایی ها و مهارت های زیر نائل آیند:
 .1توانایی ها و استعداد های خود را باور کنند و در راستای رشد و ارتقای همة ابعاد وجودی خویش
تالش نمایند.
 .2خود را خلیفة خدا روی زمین و عبد و بندة او بدانند و در حد توان آراسته به کماالت و صفات
الهی گردند و هرگز از فرامین الهی سرپیچی نکنند.
قومیت ،رنگ پوست ،زبان و جغرافیای زندگی به طور اعم و با
 .3بتوانند با همة انسان ها جدای از ّ
هموطنان و هم کیشان خود به طور خاص و با خانواده ،همکاران ،همسایگان و مؤمنان نیکوکار به
طور اخص ،رابطه ای سالم و سازنده برقرار نمایند و حقوق آنان را رعایت کنند و سرانجام با اصالح
روابط خود در همة عرصه ها ،زمینة رشد ،کمال و خیر و سعادت خود را در دنیا و آخرت فراهم
آورند.
 .4طبیعت را فعل خدا بدانند و برای همة اجزای آن ،ارزش و احترام قائل شوند و در بهره گیری از
آن دچار افراط و اسراف نشوند و شاکر و سپاس گزار او باشند.
با توجه به فعالیت محور بودن کتاب ،دستیابی به اهداف فوق و ارتقای مستمر کیفی رفتار و روابط
هنرجویان ممکن نیست مگر با همت ،تالش و بهره گیری از تجارب مفید شما در کمک به آنها
برای انجام فعالیت های کالسی و غیرکالسی و نیز استفاده از مثال های عینی و کاربردی از محل
کار و زندگی.
چون شیوة ارزشیابی کتاب حاضر فعالیت محور است و برای اصالح رفتار و روابط هنرجویان به
عنوان بخش مهمی از جامعة ما تألیف شده است ،لذا آنچه که مهم است فراگیری مفاهیم علمی
کتاب و کاربرد آنها در عرصه های رفتاری و زندگی روزمرة هنرجویان است .بنابراین پیشنهاد
می شود برای ارزشیابی مستمر و پایانی این کتاب 7 ،نمره برای تهیة دفتر و انجام کامل و مرتب
فعالیت های کالسی و غیرکالسی 5 ،نمره برای آزمون کتبی از مفاهیم مندرج در کتاب و  8نمره
برای شایستگی های عملکردی و رفتار محسوس و مطلوب هنرجویان در هنرستان توسط شما با
مشورت والدین هنرجو و سایر همکارانی که هنرجو به اشکال مختلف با آنها در ارتباط است ،در
نظر گرفته شود.
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(شاخص ها :حضور به موقع و با ظاهری آراسته در هنرستان ،احترام به والدین ،هنرجویان دیگر
و سایر عوامل هنرستان ،پای بندی به ضوابط و قوانین هنرستان ،استفادة مطلوب از ابزار و وسایل
و امکانات هنرستان ،شرکت منظم و مرتب در فعالیت های هنرستان مانند نماز جماعت ،مراسم
صبحگاهی اعیاد و وفیات ،اردوها و بازدیدهای علمی ،احترام به طبیعت و پاکیزگی محیط ،همکاری
با مسئولین هنرستان ،مسئولیت پذیری ،امانت داری ،رازداری ،گفتار شایسته و .)...
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سخنی با هنرجویان عزیز

شما سرمایه های اصلی و معنوی کشور عزیزمان ایران اسالمی هستید و تالش همة مسئولین
آموزش و پرورش ،ارتقای مهارت های علمی و فنی و بهبود کیفیت رفتار و عمل شما عزیزان در
همۀ عرصه های ارتباطی است .این مهم حاصل نمی شود مگر با خواست ،اراده ،همکاری و تالش
مستمر شما در فراگیری این دانش ها و کاربردی کردن آنها در زندگی روزانة خویش.
لذا انتظار می رود:
 .1از رهنمودها و تجارب هنرآموز خود در ارائة مطالب کتاب نهایت استفاده را ببرید.
 .2فعالیت های کالسی و غیرکالسی پیش بینی شده را به دقت اجرا کنید و در هر مورد نتایج آن
را در دفتر خود به طور مرتب و منظم بنویسید.
 .3برای انجام فعالیت های کتاب ،حتماً از تجارب مفید و ارزندة والدین ،هنرآموزان و دوستان قابل
اعتماد خود استفاده کنید.
 .4در اصالح رابطة خود با خدا ،با خود ،با مردم و با سایر مخلوقات همواره بکوشید و سعی کنید
هر روزتان بهتر از دیروزتان باشد.
امید است با مطالب این کتاب و عمل به آنها ،افراد شایسته و صالحی برای خود ،خانواده و جامعة
اسالمی باشید.
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