فصل 1

اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

برخي از شايستگيهايي كه در اين فصل بهدست ميآورید:

ـ شناسايي ارتباط و عناصِ ر آن؛
ـ شناسايي موانع و اختاللهاي ارتباط و اجتناب از آنها؛
ـ شناسايي اهميت و اهداف ارتباط مؤثّر؛
ـ مهارتهاي الزم براي رفع نيازهاي گوناگون خود از طريق ارتباط با ديگران؛
ـ مهارت در استفاده از پيشرفتهاي فناورانه در ارتباط مؤثر؛
ـ كسب مهارتهاي الزم در چهار عرصۀ ارتباط و اصالح رابطۀ خويش در اين عرصهها؛
ـ رعايت حقوق ديگران در بيان افكار و احساسات خود؛
ـ مهارت در يافتن راههاي 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.

درس 1
ارتباط و ِ
عناصر آن

مقدمه:
همــۀ فعالیتهــا و روابــط انســان حــول چهــار محــور ارتبــاط بــا خــدا ،بــا خــود ،بــا انســانهای دیگــر و بــا
خلقــت میچرخــد و زیربنــای ایــن روابــط ،دوچــراغ همیشــه فــروزان اســت :یکــی بــه نــام عقــل و فطــرت
(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 رابطـهای مؤثّــر ،ســازنده ،ســالم و کمال آفریــن مبتنــی بــر دو
عقالنیــت و معنویّت(یعنــی اخــاق) هســتیم نــه صرفـاً ســود و لـ ّ
ـذت شــخصی و زودگــذر ،زیــرا معتقدیم
محــور
ّ
اگــر قاعــدۀ بشــر در روابــط چهارگان ـهاش جــذب حداکثــر ســود و لــذت  ،آن هــم بــرای خویــش و در ایــن
درنــده بــه
دنیــا باشــد ،اجتمــاع بشــری بــه جه ّنمي تبدیــل خواهــد شــد کــه در آن ،هــر کــس چــون گرگــی ّ
حقــوق و منافــع دیگــران یــورش خواهــدبــرد و آنــان را قربانــی منافــع و مطامــع خــود خواهــد ســاخت .در
ـذت نیســتیم ا ّمــا ،اوالً ســود و لـ ّ
ایــن راســتا مــا هــم مخالــف حداکثــر ســود و لـ ّ
ـذت را تنهــا مــادی و دنیایــی
مقدمــه و ابــزاری بــرای ســود و لــذت معنــوی و حقیقــی در جهــان آخــرت و ســرای
نمیدانیــم بلکــه آن را ّ
باقــی میدانیــم .ثانیــاً ســود و ّ
لــذت را تنهــا بــرای خــود و نزدیــکان خــود نمیخواهیــم ،بلکــه ســود و
لـ ّ
ـذت خــود را در جهــت رضــای خــدا ،ســعادت و کامیابــی دیگــران و اســتفادۀ مطلــوب و ســازنده از طبیعــت
«کل » بــه هــم پیوســته میدانیــم کــه
میدانیــم .زیــرا هــم خــود و طبیعــت و هــم دیگــران را اجــزای یــک ّ ِ
فعــل و مخلــوق خداییــم و بــه ســوی او بــاز میگردیــم ،لــذا حداکثــر ســود و لـ ّ
ـذت نیــز در همیــن راســتا
می توانــد معنــا یابــد .بنابرایــن بــه عنــوان مثــال مــا هرگــز نمی توانیــم و نبایــد:
1ـ در ارتباطــات اداری بــرای رســیدن بــه پســت و مقــام ولــو بــه قصــد خدمــت بــه مــردم ،از ابزارهــای
غیراخالقــی ماننــد دروغ ،فریــب ،تملّــق ،ســتم و  ...اســتفاده کنیــم.
2ـ در ارتبــاط بــا دیگــران ،بــه خاطــر حفــظ موقعیــت یــا ارتقــای جایــگاه خویــش ،بــه نیروهــای فرودســت
اداری ظلــم و ســتم و اجحــاف کنیــم و یــا نســبت بــه نیروهــای اداری مافــوق و فــرا دســت تملّــق و تذلّــل
ورزیــم.
3ـ در ارتباطــات اجتماعــی خــود نظیــر مجالــس و محافــل دوســتانه ،بــرای خوش آمــد ایــن و آن و يــا
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 کمکهــای پزشــکی محــروم ســازیم.
  5ـ در ارتبــاط بــا مشــتري از ناآگاهــی او سوءاســتفاده کــرده و کاالیــی را گرانتــر از قیمــت واقعــی یــا بــا
کیفیــت پایینتــر بــه او بفروشــیم.
  6ـ در ارتباطــات حقوقــی خــود مثـ ً
ا 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.
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7ـ در ارتبــاط بــا خلقــت و بــراي لــذت بــردن از طبیعــت و رســیدن بــه ســود و منافــع خــود بــه تخریــب
طبیعــت اقــدام کنیــم ،درختــان را ببریــم ،شــاخهها را بشــکنیم ،زبالــه در طبیعــت بریزیــم و بــه طبیعــت و
دیگــران ســتم روا داریــم.
  8ـ در ارتباطــات سیاســی و اقتصــادي خــود بــرای بیــرون رانــدن رقیــب سياســي يــا اقتصــادي از صحنــه و
دسـتيابي بــه ســود و منافــع شــخصی برخــاف قانــون و اخــاق و بــدون اينكــه 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 ميــوۀ درخــت و بــدون لحــاظ حــقّ طبيعــت و ديگــران  ،شــاخۀ درختــی را بشــکنیم
و یــا بــدون درنظــر گرفتــن حــقٌ كســي 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 ،کامـ ً
ا مشــخص اســت ،زیــرا مبنــای روابــط مــا ارزشهــای
فراگیــری همچــون دانشافزایــی ،هدایــت  ،خیرخواهــی ،گرهگشــایی و خدمترســانی ،احیــاء طبیعــت ،ایثــار
و محبــت ،عــزت و کرامــت بشــریت ،ســود و احتــرام متقابــل ،شــادابی و نشــاط ،گســترش اخــاق و معنویــت در
طیبــه میباشــد نــه هــر رابطـهای براســاس
جامعــه و ســرانجام عبودیــت و بندگــی خــدا جهــت تحقــق حیــات ّ
حداکثــر ســود و لـ ّ
ـذت بــرای خویــش و اطرافیــان.
امیــد اســت هنرجویــان عزیــز بــا کمــک و راهنمایــی والدیــن ،هنرآمــوزان و مربّیــان محتــرم خــود بتواننــد
همــواره رابطـهای ســالم و ســازنده بــا خــود ،بــا خــدا ،بــا طبیعــت و بــا مــردم برقــرار نماینــد و در راســتای ایــن
طیبــه نایــل آینــد.
روابــط ســالم و ســازنده بــه مراتبــی از خیــر و ســعادت دنیــا و آخــرت و در نهایــت حیــات ّ
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1ـ 1ـ تعریف ارتباط
ارتبـاط چیسـت؟ آیـا کسـی را می شناسـید که بـا دیگـران ارتباط برقـرار نکند؟ شـما در طول روز با چه کسـانی
ارتبـاط داریـد؟ ارتبـاط فراینـدی اسـت که به واسـطۀ آن فرسـتنده از طریق یک مسـیر ارتباطـی پیاميرا به
گیرنده انتقال میدهد .گیرنده پس از دریافت پیام ،بازخورد آن را به فرستنده منتقل می کند.

 2ـ 1ـ تاریخچۀ ارتباط
در میـان تمـام موجـودات ،انسـان تنهـا موجـودی اسـت کـه دارای قابلیـت صحبـت کـردن اسـت .در خصوص
اولیـن ارتبـاط انسـانی کـه در چـه زمانـی و مکانـی انجـام شـده اسـت ،اطالعـات دقیقی وجـود نـدارد .در طول
تاریـخ ،انسـان ها همـواره بـرای ایجـاد ارتبـاط بـا یکدیگـر از وسـایل مختلفـی اسـتفاده کرده اند.
در آغـاز از اشـاره و بـه تدریـج از دود و آتـش ،فریاد ،زبان ،صدای طبل ،پیک و سـپس از نوشـته اسـتفاده شـده
اسـت .در گذشـته بـرای انتقـال اطالعـات ،مشـکالت بسـیاری وجـود داشـت؛مث ً
ال ممکـن بود ارسـال یـک نامه
هفته هـا یـا ماه هـا طـول بکشـد .بـه همیـن جهـت بشـر همـواره در فکـر ارتقـای وسـایل ارتباطـی بوده اسـت.
امـروزه بـا پیشـرفت وسـایل ارتباطـی ،تبـادل اطالعـات به سـرعت انجام مي شـود و این نـوع وسـایل از اهمیت
ویـژه ای برخوردار شـده اند.

 3ـ 1ـ عناصر ارتباط
بـرای برقـراری ارتبـاط بـه چـه عواملـی نیاز اسـت؟ افراد از طریـق ارسـال و دریافت پیام بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار
شـامل فرسـتنده ،پیـام ،رمزگـذاری پیـام ،مسـیر
میکننـد .الزمـۀ برقـراری ارتبـاط ،وجـود هفـت رکـن اساسـی
ِ
ی پیـام و بازخـورد اسـت که به آنهـا «عناصر ارتباط» گفته میشـود .بـدون وجود هر
ارتباطـی ،گیرنـده ،رمزگشـای 
یـک از ایـن عناصـر ،برقـراری ارتبـاط .غیـر ممکن یـا ناقص اسـت .در کنار ایـن عناصـر هفتگانه ارتبـاط همواره
احتمـال وجـود موانـع مزاحميهسـت که بـه آنهـا اختلال (پارازیت) گفته میشـود.
اختالل

اختالل
رمزگذاری
پیام

فرستنده
پیام

اختالل
مسیر
ارتباطی

عالیم

اختالل
رمزگشایی
پیام

عالیم

گیرنده
پیام

بازخورد
نمودار :1-1عناصر ارتباط

فرستنده
فرسـتنده ،فـرد یـا افـرادی اسـت که پیام خـود را با هدفـی خاص ،به صـورت گفتار ،نوشـتار یا به وسـیلۀ حرکت
غیرکالميبـا اسـتفاده از رابـط ،بـه گیرندۀ پیام منتقـل مي کند.
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فعالیت
کالسی 1

در موارد زیر «فرستندۀ» پیام را مشخص کنید:
1ـ حسابدار وارد اتاق مدیر می شود و به او سالم مي کند.
2ـ مربی مهدکودک برای کودکان شعر مي خواند.
پیام
در هـر ارتباطـی چـه پیاميمنتقـل میشـود؟ آیـا پیامهـا همیشـه روشـن و واضـح به گیرنـده منتقل میشـوند؟
پیـام همـان چیـزی اسـت کـه ارتبـاط بـه منظـور آن برقرار شـده و فرسـتنده سـعی مي کنـد آنرا بـرای گیرنده
شـامل اطالعات
ارسـال کنـد .بـه عبارت ديگر ،پیام ،اطالعاتی اسـت که فرسـتنده به گیرنـده منتقل مي کند .پیام
ِ
و اخبـار ،افـکار ،عقایـد ،نظرهـا ،احساسـات و عواطـف اسـت که بـه صورت عالئـم ،گفتـار ،تصویر و نوشـته منتقل
مي شـود.

فعالیت
کالسی 2

در موارد زیر «پیام» را مشخص کنید:
1ـ حامد به هنرآموز خود گفت من به ورزش فوتبال عالقه دارم.
2ـ مهماندار هواپیما به مسافران می گوید کمربند های خود را ببندید.

فعالیت
غیرکالسی1
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1ـ با مراجعه به سایت های اینترنتی مربوط به دوران دفاع مقدس ،ده مورد از تصاویر رزمندگان اسالم را
که بر کوله پشتی یا پیشانی بندهای خود ،دل نوشته هایی به عنوان «پیام» از خود به یادگار گذاشته اند
تهیه نمایید.
2ـ با مراجعه به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان ،ده مورد از «پیام» های شهیدان دوران
دفاع مقدس را که در وصیت نامه های خود بر آن تأکید داشته اند تهیه نمایید.

ی پیام
رمزگذار 
پیـام در ذهـن فرسـتنده اسـت و هرگـز قابـل انتقـال نیسـت مگـر اینکـه ابتـدا به صـورت نشـانهها یـا نمادهایی
درآیـد .نشـانهها یـا نمادهـا بـه خـودی خود هیچگونـه معنای خاصـی ندارند مگـر اینکه بـا یک قـرارداد اجتماعی
متقابـل ،بـرای آنهـا مفهـوم خاصی در نظر گرفته شـود .بنابراین ،فرسـتنده ابتـدا محتوای پیام را كه به شـکل رمز
(کلمههـا ،نمادهـا ،عالئم و نشـانهها) اسـت ،به صـورت کلمههای گفتـاری ،نوشـتاری ،تصویـری و  ...در ميآورد و
بـه گیرنـدۀ پیام ارسـال ميکند.
فعالیت
کالسی 3

در موارد زیر «رمز» پیام را مشخص کنید:
1ـ داور از هر دو کشتی گیر ميخواهد با حرکات دست به یکدیگر احترام بگذارند.
2ـ رانندۀ اتوبوس به همکار خود «خدا ق ّوت» مي گوید.
مسیر ارتباطی
پیـام چگونـه بایـد منتقـل شـود؟ پیـام خـود را بـا چـه ابـزاری انتقـال میدهیـد؟ شـیوههای انتقـال پیـام میان
فرسـتنده و گیرنده را مسـیر ارتباطی گویند .به عبارت ديگر ،ابزار و وسـایلی هسـتند که در ارسـال و دریافت پیام
از فرسـتنده بـه گیرنـده و بالعکـس کمـک می کننـد .مسـیر ارتباطـی بایـد متناسـب بـا پیـام ،معلومـات و
ویژگیهـای مشـترک میـان فرسـتنده و گیرنـده انتخـاب شـود .برخی از مسـیرهای ارتباطـی عبارتاند از :پسـت
الکترونیـک ،پیامـک ،تلفن ،کتـاب ،روزنامه ،پوسـتر و . ...

فعالیت
کالسی 4

در موارد زیر «مسیر ارتباطی» پیام را مشخص کنید:
1ـ راننده در خیابان ،تابلوی «آهسته برانید» را مي بیند.
2ـ رامین نامۀ استعفاي خود را برای سرپرست حسابرسی ارسال مي کند.
گیرنده
چـه کسـی پیـام را دریافـت مي کنـد؟ گیرنده ،فرد یا افرادی هسـتند کـه پیام را از فرسـتنده دریافـت میکنند.
بـه عبـارت ديگـر ،گیرنـدۀ پیـام همان فردی اسـت که پیـام در او اثـر مي کند و باعـث تغییر رفتار او مي شـود.

فعالیت
کالسی 5

در موارد زیر «گیرندۀ» پیام را مشخص کنید:
1ـ خانم سعیدی قبل از رساندن کودکش به مهدکودک ،او را مي بوسد.
2ـ مربی به اعضای تیم مي گوید نیم ساعت نرمش کنید.
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رمزگشایی پیام
آیـا گیرنـده همیشـه ،پیـام را درسـت دریافـت مي کنـد؟ پیـام زمانـی بـرای گیرنده قابل فهم اسـت کـه مجددا ً
از حالـت رمـز و نشـانه خـارج شـود و بـه صـورت نشـانه هایی قابـل فهـم درآید .بـه عبارت ديگـر ،گیرنـده ،رمز
پیـام دریافـت شـده را از طریـق حـواس و سلسـلۀ اعصـاب بـه مغـز ميبـرد و آن را از حالت رمز خـارج مي کند،
سـپس مفهـوم مـورد نظـر را درک مي کند.
فعالیت
کالسی 6

در موارد زیر پیام را «رمزگشایی» کنید:
1ـ مربی فوتسال یکی از بازیکنان را از زمین بیرون مي کشد.
2ـ حسابدار شرکت نتوانست کارش را تمام کند ،مدیر به او مي گوید خسته نباشید.
بازخـورد :واکنـش و عکس العملـی اسـت کـه گیرنـده پـس از دریافـت پیـام از خود نشـان مي دهد .بـه عبارت
ديگـر ،انتقـال مفهـوم درک شـده توسـط گیرنده به فرسـتنده پـس از دریافت پیام اسـت .بازخورد ،عامل بسـیار
مؤثـری در برقـراری ارتبـاط اسـت ،زیـرا فرسـتنده را قادر مي سـازد کـه تأثیر پیـام خـود را ارزیابی کند.

فعالیت
کالسی 7

در موارد زیر «بازخورد» پیام را مشخص کنید:
1ـ مربی مهدکودک با کودک بازی مي کند و او به مربی لبخند مي زند.
2ـ راننده در حال رانندگی برای عابر پیاده مي ایستد و عابر پیاده برای او دست تکان مي دهد.

اختلال :چـه عواملـی مي توانـد در ارسـال یـا دریافـت پیـام اختلال ایجـاد کنـد؟ هـر عاملـی کـه در ارتبـاط
خلـل ایجـاد کنـد و مانـع برقـراری آن گـردد بـه طوری که پیـام تحریف شـود و دیگر معنـای واقعی را نرسـاند،
«اختالل» اسـت.
فعالیت
کالسی 8

در موارد زیر «اختالل» در پیام را مشخص کنید:
1ـ ورزشکار برای عضویت در تیم هندبال با مربی قرار دارد ،ولی به دلیل ترافیک دیر مي رسد.
2ـ کارمنـد خسـته اسـت و سرپرسـت حسـابداری بـه او مي گویـد دیگـر مي توانیـد برویـد و حسـن
ناراحـت مي شـود.
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فعالیت
کالسی 9

ارتباطی موقعیت زیر را مشخص کنید.
عناصر
ِ
هواپیمایـی بـه مقصـدی در حرکـت بـود کـه ناگهـان بـه دلیـل شـرایط نامناسـب جـ ّوی بـه مبـدأ
برگشـت .شـرایط عجیبـی در هواپیمـا شـکل گرفت .یکـی از خانمهـا که بسـیار ناراحت بود ،شـروع
كـرد بـه اعتـراض و توهیـن بـه میهمانـدار و یـک مرتبه صدایـش را باال بـرد و گفت شـما همانجا در
فـرودگاه میگفتیـد کـه دیـد نداریـد و پـرواز انجـام نمي شـود.
در ایـن لحظـه همـه منتظـر نحـوۀ برخـورد میهمانـدار بودنـد ،شـاید همـه فکـر می کردنـد کـه
میهمانـدار…  .امـا وي بـا چهـرهاي مهربـان و مـؤدب از خانـم عذرخواهـی کـرد و گفـت :مـن واقعـاً
متأسـفم کـه ایـن اتفـاق افتـاده اسـت .سـپس توضیـح داد :مسـلماً مـا دوسـت داریم شـما سـالم به
مقصدتـان برسـید .اینجـا جـان شـما برای مـا خیلی مهمتر اسـت تـا موضوعـات دیگر .او بـه یکی از
میهمانـداران اشـاره کـرد کـه بـرای ایشـان آب بیـاورد .به ایشـان آب داد و بـا صبـوری مراحل فرود
را بهطـور کامـل شـرح داد و همـه گـوش کردنـد ،اوضـاع آرام شـد .آن خانـم کـه آرام شـده بـود ،از
میهمانـدار عذرخواهـی کرد.

فعالیت
کالسی10

در گروه های کالسی موارد زیر را انجام دهید:
1ـ موضوعی را آزادانه انتخاب کنید.
2ـ در مورد آن موضوع با یکدیگر ارتباط برقرار کنید.
3ـ عناصر ارتباط را در گفت وگو مشخص کنید و نتیجه را در کالس درس ارائه دهید.

فعالیت
کالسی 11

موارد زیر را انجام دهید:
1ـ کاغـذ را بـه چهـار قسـمت تقسـیم کنیـد و در هـر قسـمت یکـی از مـوارد خواندن ،نوشـتن،
صحبـت کـردن و گوش کـردن را بنویسـید.
2ـ زمانی را که برای هر یک از این فعالیت ها در روز اختصاص مي دهید یادداشت کنید.
3ـ بیشـترین زمانـی را کـه صـرف هر یـک از ایـن فعالیت ها (خواندن ،نوشـتن ،صحبـت کردن و
گـوش کردن) مي شـود تعییـن کنید.
4ـ از مدت زمانی که صرف ارتباط با دیگران می کنید چه نتیجه ای می گیرید؟
  5ـ نتایج خود را با دیگران مقایسه کنید و نتیجه گیری خود را بنویسید.
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درس 2
اهمیت و اهداف ارتباط
ّ
اهمیت ارتباط
1ـ 2ـ
ّ
چــرا انســانها بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد؟ ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران چــه اهمیتــی دارد؟
بســیاری از افــراد «ارتبــاط» را بــه اهمیــت «آب» بــرای موجــودات زنــده تشــبیه کردهانــد کــه بــدون آن،
حیــات بشــر بــه خطــر میافتــد .ارتبــاط نقــش حیاتــی در زندگــی هــر فــرد دارد .بــدون ارتبــاط نمیتوانیــد
احســاس شــخص دیگــر را متوجــه شــوید و احســاس خــود را نســبت بــه شــخص دیگــر بیــان کنیــد .بــرای
دســتیابی بــه هــر هدفــی از جملــه دســتیابی بــه شــغل مــورد عالقۀتــان یــا پیوســتن بــه گروههــا و … بــه
ارتبــاط نیــاز داریــد .شــما بایــد بتوانیــد بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا بتوانیــد بــه عضویــت گروههــا
درآییــد .دیگــران براســاس نحــوۀ ارتباطتــان ،دربــارۀ شــما قضــاوت میکننــد
فعالیت
کالسی 1

در گروه های کالسی دربارة موارد زیر گفت وگو و نتیجه را در کالس ارائه کنید:
1ـ ارتبـاط ،کلیـد رسـیدن بـه تمامي اهـداف اسـت .دليل خـود را در موافقـت يا مخالفـت با این
جمله بنویسـید.
2ـ آیا میتوانید موقعیتهایی را بیان کنید که ارتباط در آن نقشی ندارد؟
3ـ موقعیتها و مشکالتی را مثال بزنید که برای حل آنها داشتن ارتباط ضروری است.
رفع نیاز
آیـا ارتبـاط داشـتن بـا دیگـران بـه رفـع نیازهـای انسـانها کمـک میکند؟ انسـان بـرای رفـع نیازهای خـود به
ارتبـاط نیـاز دارد .هیچکـس قـادر نیسـت بـه تنهایـی تمامينیازهای خـود را تأمين كند و ناگزير اسـت بـرای رفع
آنهـا بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار سـازد .بـراي مثال ،شـما بـرای رفع نیاز گرسـنگی بـه دنبال غـذا میرویـد و مواد
غذایـی خـود را تأمیـن میکنیـد و بـه این صورت ناچاريد بـا محیط اطراف و انسـانهای دیگر ارتبـاط برقرار كنيد.

فعالیت
کالسی 2

چگونه از ارتباط برای هر کدام از نیازهای خود بهره میبرید؟ جدول زیر را تکمیل کنید.
نیازها
 .1نیاز به عبادت
 .2نیاز به آموزش
 .3نیاز به محبت
 .4نیاز به امكانات مادی
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پیشرفت فنّاوری
همان طـور کـه ارتبـاط بیـن انسـان ها و جوامـع از طریـق بـه اشـتراک گذاری اطالعـات و دانش هـا بـر سـرعت
پیشـرفت علـم و فنـاوری افـزوده اسـت ،متقاب ً
ال پیشـرفت علـم و فناوری نیز توانسـته اسـت ارتباط بیـن افراد و
جوامـع را تقویـت کـرده و فاصلـۀ بیـن انسـان ها را بـه حداقل برسـاند .ولی متأسـفانه سوءاسـتفاده انسـان ها از
ایـن فناوری هـای جدیـد ارتباطی مانند شمشـیری دو لبه ،اسـاس اخلاق و فرهنگ و روابط انسـانی بین اعضای
خانواده هـا و دیگـر نهادهـای اجتماعـی را هـدف قـرار داده و آسـیب های جبران ناپذیـری بـر ایـن بنیان هـای
اخلاق و فرهنگـی وارد سـاخته اسـت .لـذا بـر همـگان خصوصاً نسـل جـوان و نوجوان واجب اسـت کـه هم این
ابزارهـای ارتباطـی را بشناسـند و از آنهـا بـه خوبـی بهـره بگیرند و هم به آسـیب ها و خطرات ناشـی از اسـتفاده
نامطلـوب از آنهـا آگاه شـوند تـا در دام شـیاطین جـن و انـس و سـارقان ایمان و اخلاق گرفتار نشـوند و در این
زمینـه نقـش والدیـن و مربیـان (معلمـان ،دبیـران ،هنرآموزان ،روحانیان و …) بسـیار حسـاس و خطیر اسـت.
فعالیت
کالسی 3

سیسـتم حمـل و نقـل بـه کمـک ارتباطـات و گسـترش فناوری هـای جدیـد بسـيار پیشـرفت كـرده و
بـر سـرعت کارهـا ماننـد خدمـات سـفر و گردشـگری و حمـل و نقـل کاال و مسـافر افـزوده اسـت .در
گروه هـای کالسـی مشـاغل و حوزههایـی را مثـال بزنیـد کـه ارتبـاط یـا ارتباطـات در پیشـرفت آنهـا
بسـیار كمـك کرده اسـت.
.1

.4

.2

.  5

.3

.  6

سرعت در انجام دادن کارها
بـه کمـک ارتبـاط میتـوان بسـیاری از کارهـای غیرضروری را حـذف کرد و به کارهای ضروری سـرعت بخشـید .فکر
ً
مثلا برای تهیـۀ نان،
کنیـد ماننـد زمانهـای گذشـته هرکـس باید به تنهایـی مایحتـاج زندگی خـود را تأمینکند.
همـۀ افـراد خـود بایـد گندم بكارند ،سـپس آن را به آرد تبدیـل کرده و از آن نـان تولید كنند .اگر ایـن فرایند تکراری
ي کارها نیز پاییـن ميآید.
هـر روز توسـط افـراد انجـام شـود نه تنها زمـان زیادی به هـدر ميرود ،بلکه سـرعت اجـرا 
فعالیت
کالسی 4

چنـد نمونـه از کاربردهـای ارتبـاط را که منجر به سـرعت بخشـیدن و دسترسـی آسـان افراد به منابع شـده
اسـت ،نام ببرید.
نمونه
.1کتابخانههای دیجیتال

کاربرد در زندگی
مــن بــا جســت و جــو در اینترنــت بــه کتابی دسترســی
پیــدا کــردم کــه در حالــت عــادّی ،دسترســی بــه آن
برایــم ممکــن نبــود.

.2
.3

11

فعالیت
کالسی 5

با توجه به شکل دایرۀ زير موارد خواسته شده را انجام دهید:
1ـ درون دایره اسم خود را بنویسید.
2ـ نـام کسـانی کـه ارتبـاط بـا آنهـا برای شـما در درجۀ اول ،دوم و سـو ِم اهميت اسـت بـه ترتيب در
دايرههـاي يك و دو و سـه بنويسـيد.

سه
نام من

یک

دو

3ـ چرا ارتباط با این افراد برای شما مهم است؟ آنها چه نیازهایی از شما را برآورده میکنند؟

2ـ 2ـ اهداف ارتباط
هـدف از برقـراری ارتبـاط بـا دوسـتان ،اعضـای خانـواده ،همـکاران ،آشـنایان و … چیسـت؟ اهـداف افـراد در
برقـراری ارتبـاط بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت .مهمتریـن اهـداف ارتبـاط در نمودار 1ـ 2نشـان داده شـده اسـت.
کسب آگاهی

تاثیرگذاری بر
مخاطب

بیان افکار
اهداف ارتباط

بیان احساسات

پاسخ به
نیازهای فردی

نمودار  :2-1اهداف ارتباط
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1ـ بیان افکار:
ارتبـاط افـراد بـا یکدیگـر باعث میشـود که افـراد از دانـش ،اطالعـات و افکار یکدیگـر آگاه شـوند .فرد در
ارتباطهایـی کـه بـا دیگـران دارد ،ميتوانـد افـکار و اطالعـات خـود را در موقعیتهاي مختلف بـروز دهد.
انسـان بهوسـیلۀ ارتبـاط اسـت کـه میتوانـد حاصـل ذهـن خـود را به تصویر بکشـد و بـه دیگـران منتقل
کنـد و از سـوی دیگـر ایـن افکار و اطالعـات میتواننـد زمینۀ پیشـرفت او را فراهم سـازند.
2ـ بیان احساسات:
بـا روشهـای ارتباطـی متفاوتـي ميتـوان به بيان احساسـات پرداخـت .افـراد از طریق ارتبـاط میتوانند
احساسـات خـود را بـروز دهنـد .چنين ارتباطـي به روابـط صمیمانه منجر میشـود.
3ـ تأثیرگذاری بر مخاطب:
افـراد بـا روشهـای مختلـف ارتباطـی میتواننـد بـر مخاطـب خـود در هـر موقعیتی اثـر بگذارنـد و او را
جذب کنند و این میتواند در بهبود یک رابطۀ مؤثّر تاثیرگذار باشد.
4ـ کسب آگاهی:
بـه کمـک مجموعـۀ آگاهی هـا و دانش هـا می تـوان با خـود ،خدا ،مـردم و محیط زیسـت ارتبـاط مفید و
مؤثـری داشـت و بـه وسـیلۀ«ارتباط» اسـت که می تـوان در کمتریـن زمان به ایـن آگاهی هـا و دانش ها
دسـت یافـت ،آنهـا را پـردازش کـرد و منتشـر سـاخت ،از حال بسـتگان و دوسـتان خود با خبر شـد و یا
گـره از کار بنـدگان خـدا باز کرد.
  5ـ پاسخ به نیازهای فردی:
افـراد نیازهـای متعـدد و فراگیـری دارنـد و راه برطـرف کـردن ایـن نیازهـا« ،ارتبـاط برقـرار کـردن بـا
دیگران» است.

فعالیت
کالسی 6

در گروههای کالسی فعالیت زیر را انجام دهید:
یکـی از وسـایل ارتباطـی را انتخاب و سـپس در مـورد آن به گفت و گو بپردازيد و تأثیـر آن را بر زندگی خود
یادداشـت کنیـد .نتیجه را با دیگران به اشـتراک بگذاریـد و در پایان نتیجهگیری کنید.
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فعالیت
کالسی 7

با توجه به اهداف ارتباط ،جدول زیر را تکمیل کنید:
فرد یا عاملی که با

وسیلۀ برقراری

او ارتباط داشتهاید

ارتباط

 .1حامد ،دوستم

تماس تلفنی

اهمیت ارتباط

هدف از برقراری
ارتباط

برنامه ریزی درسی

جواب سؤال درسی

.2
.3
.4
.  5

فعالیت
غیرکالسی
1

14

موضوعـی را کـه مـورد عالقـۀ شماسـت انتخاب کنید و پـس از جسـت وجوی اطالعات مورد نیـاز ،نحوۀ
دسـتیابی بـه اطالعـات را در کالس ارائه کنید.

درس 3
انواع ارتباط

افـراد بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار میکنند و این ارتباط بسـته به نـوع پیام و محتـوای پیامي که رد و بدل میشـود،
متفـاوت اسـت .انتخـاب روشهـای ارتباطی مورد اسـتفاده و نوع ارتبـاط ،تأثير فراوانـي بر زندگی افـراد میگذارد.
«ارتباط» براسـاس یکی از روشهای مورد اسـتفاده به شـش دسـته تقسـیم میشـود (نمودار 1ـ.)3
ارتباط کالمی
ارتباط

ارتباط
غیرکالمی

نوشتاری
انواع ارتباط
ارتباط

ارتباط
حضوری

گفتاری
ارتباط
غیرحضوری
نمودار : 3-1انواع ارتباط

 1ـ 3ـ تعریف ارتباط کالميو غیرکالمی
آیـا بـرای ارتبـاط بـا دیگران همیشـه از «صحبت کـردن» اسـتفاده میکنید یـا در برقـراری ارتباط از «اشـارات و
حـرکات دسـت و صـورت و چشـمها» هـم اسـتفاده میکنیـد؟ ارتبـاط و انتقـال پیام براسـاس آن کـه کالميبین
فرسـتنده و گیرنده رد و بدل شـود یا نشـود به دو دسـته تقسـیم میشـود:
ارتباط کالمی

تعريف :نوعي از ارتباط است كه پيام از طريق اداي
كلمات انتقال پيدا ميكند .ارتباط كالمي به صورت
شفاهي و غيرشفاهي صورت ميگيرد.

ارتباط
غیرکالمی

مثال :شفاهي مانند شعرخواني مربي مهدكودك
با كودكان ،جلسات مذاكره ،مكالمات تلفني و
ويدئويي و ...
غير شفاهي مانند نوشتهها ،يادداشتها ،نامهها و...

تعريف :ارسال و دريافت پيام است بدون گفتن حرف يا
كلمهاي 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 لبها ،شما را به سكوت دعوت
ميكند ،اخم کردن ،لبخند زدن و …

نمودار :3-2تعریف ارتباط کالمي و غیرکالمی
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فعالیت
کالسی 1

در گروههـای کالسـی یـک موضـوع بـرای اجـرای پانتومیـم انتخـاب کنیـد و از همکالسـی های
خـود بخواهیـد موضـوع را حـدس بزنند.

2ـ 3ـ ارتباط گفتاری و نوشتاری

چه موقع شما از ارتباط گفتاری استفاده میکنید؟ چه موقع از طریق نوشتن ،ارتباط برقرار میکنید؟
در يك تقسيمبندي ديگر ،ارتباط کالميخود به دو دسته تقسيم ميشود:

ارتبـاط گفتـاری :بـه فراینـد تبـادل پیامهـا ،اطالعـات و ایدههـا ،از طریـق لغاتـی کـه از دهـان بیان میشـوند،
ارتبـاط گفتـاری گفته میشـود.
ارتبـاط نوشـتاری :بـه فراینـد تبـادل پیامها ،اطالعـات و ایدههـا که از طریق نوشـتن و یادداشـت کـردن ایجاد
میشـود ،ارتبـاط نوشـتاری گفته میشـود.
نکته :ارتباط گفتاری به میزان زیادی تحت تأثیر تُن صدا ،بلندی صدا ،سرعت كالم و وضوح آن قرار دارد.
ارتبـاط نوشـتاری بـه میـزان زیادی تحت تأثیر لغات ،سـبک نوشـته ،دسـتور زبان ،روشـن و شـفاف بودن
نوشـته قرار دارد.

فعالیت
کالسی 2
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پیـام دریافـت شـده از هـر یـک از حاالت بدنـی ارائه شـده در تصاویر زیـر را بیان کنیـد و بعد از
مقایسـۀ دريافـت خـود بـا دريافت سـایر دوسـتانتان ،صحیحتریـن جوابها انتخاب شـود.
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فعالیت
کالسی 3

به پرسشهای زير پاسخ دهید:
1ـ در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران ،همسـاالن ،دوسـتان و هم بازیهـا کدامیـک از انـواع ارتبـاط
کالمـي و غیرکالمي نقـش مهمتـر و مؤثرتـری دارد؟
2ـ نتیجهگیری شما از ارتباط کالمي و ارتباط غیرکالمي چیست؟ آن را شرح دهید.

 3ـ 3ـ ارتباط حضوری و غیرحضوری
آيـا بـرای رسـاندن پیـام خـود به دیگـران ،همیشـه بایـد رودررو با آنها صحبـت کنید؟ ارتبـاط برمبنـای حضور یا
بـدون حضـور فـرد نیـز بـه دو دسـته تقسـیم میشـود .ارتبـاط حضـوری و غیرحضـوری از مهمترین نـوع ارتباط
محسـوب میشـوند چـرا کـه شـما در زندگـی روزمرۀ خود بـا افراد زیـادی ارتبـاط چهره به چهـره و یـا از راه دور
دارید.

ارتباط حضوری

تعريف :به گونهاي از برقراري ارتباط گفته ميشود
كه كليۀ عناصر در يك مكان جمع شده باشند.
فرستنده،گيرنده ،پيام و وسایل ارتباطي به طور
همزمان در يك مكان ايفاي نقش ميكنند.

ارتباط
غیرحضوری

مثال :جلسات مذاكره ،مصاحبه و …

تعريف :در اين نوع ارتباط ،عناصر ارتباطي در يك
مكان جمع نيستند و پيام از طریق وسایل ارتباطي
به گيرنده كه دور از فرستنده قرار دارد انتقال پيدا
ميكند.
مثال :پیام های رادیویی ،تصاویر تلویزیونی،
نوشته ها و …

نمودار :3-3ارتباط حضوری و غیرحضوری

نکتـه :در ارتبـاط حضـوری تأثیر پیام بسـیار باالسـت و بازخورد پیـام بالفاصله صـورت میپذیـرد و زبان بدن
نقش زیـادی دارد.
در ارتبـاط غیرحضـوری تأثیرگـذاری پیـام کـم اسـت و بازخورد پیـام با فاصلۀ زمانـي ـ آن هم در صـورت لزوم
و شـرایط خـاص ـ صـورت ميپذیرد.
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فعالیت
کالسی 4

در گروههای کالسی موارد زیر را انجام دهید:
به صورت نمایش ،چهار نوع ارتباط کالمی ،غیرکالمی ،حضوری و غیرحضوری را انجام دهید.
در ارتباطی که رد و بدل میشود عناصر ارتباطی را مشخص و با یکدیگر مقایسه کنید.

 4ـ 3ـ چهار عرصۀ محوری ارتباط
همـۀ روابـط و عملكردهـاي انسـان در عرصههـاي مختلـف زندگي،تابـع چهـار محـور ارتباطـي انسـان با خـود ،با
خداونـد ،بـا ديگـران و بـا موجـودات ديگر اسـت و هريك از اين چهـار محور ارتباطـي بايدها و نبايدهايـي دارد كه
بـا رعايـت آنهـا ميتـوان به روابطي سـالم و سـازنده دسـت يافت.
ارتباط با خدا

ارتباط با خود

عرصه های
ارتباط انسان

ارتباط با
دیگران

ارتباط با سایر
موجودات
نمودار :3-4چهار عرصۀ محوری ارتباط

 .1ارتباط انسان با خود:
ارتبـاط مؤثّـر و سـازنده بـا خـود مسـتلزم شـناخت ابعاد وجـودی خویش اسـت .ارتباط سـازنده با خـود ،مبنای
موفقیـت در سـایر عرصه هـای ارتباطـی اسـت .حفـظ ع ّزت و کرامـت نفس ،تن نـدادن به خـواری و ذلّت ،تالش
بـرای سلامتی و نشـاط ،آراسـتگی ظاهـر و باطـن و بـاور به اینکـه از خداییم و به سـوی او باز میگردیـم از آثار
ارتبـاط بـا خویـش اسـت .ارتباط با خود شـامل شـناخت اسـتعدادها و توانایی های خـود ،تفکر در مبـدأ و غایت
خلقـت خویـش ،مراقبـه و محاسـبۀ نفس ،انتخـاب بهترین مسـیر و بهتریـن هدف ها در زندگی و … می شـود.
 .2ارتباط با خدا:
ارتبـاط موثّـر بـا خداونـد و اظهـار تواضـع و عبودیّت در پیشـگاه او ،موجب رشـد و سـعادت انسـان در همۀ ابعاد
وجـودی اسـت .ارتبـاط موثّر بـا خداوند شـامل موارد زیر اسـت:
اطاعت و عبودیت محض از همة قوانین و امر و نهیهای تکوینی و تشریعی الهی.
باور به نظارت مستمر خدا بر ظاهر و باطن همۀ ّنیات ،افکار و اعمال انسان ها.
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فرمانبرداری و اطاعت از خدا در همة ابعاد و عرصههای زندگی.
حمد و ستایش و سپاس از خدا و یگانه دانستن او.
توسل و تو ّکل به او در همۀ امور.
ّ
تحمل و یاری جستن از او.
صبر و ّ
ذکر و توبه و اِنابه و استغفار هنگام قصور و تقصیر و لغزش و خطاهای احتمالی.
پناه بردن به لطف و رحمت او و مأیوس نشدن از او درتمام مراحل زندگی و … .
 .3ارتباط با دیگران:
انسـان موجـودی اجتماعـی آفریـده شـده اسـت؛ ارتبـاط او بـا دیگـران امـری فطری و طبیعی اسـت .انسـان از
مسـیر ارتبـاط و تعامـل با دیگـران به اوج عبودیـت و بندگی خدا و تکامـل اخالقی ،اجتماعـی ،عاطفی و عقالنی
میرسـد .اسـاس ایـن ارتبـاط ایـن اسـت که در همـۀ تعاملات اجتماعی با مـردم ،همـواره خود را به جـای آنها
بگذاریـم و آنچـه را بـرای خـود میپسـندیم بـرای دیگران هم بپسـندیم و آنچـه را برای خود نمیپسـندیم برای
دیگـران هـم نپسـندیم .ارتبـاط بـا دیگران شـامل خدمـت به دیگـران ،احترام بـه دیگـران و رعایت حقـوق آنها
و ...است.
1
4ـ ارتباط با سایر موجودات
رب حقیقی
بر اساس تعالیم اسالمی ،همۀ هستی و موجودات آن ،مخلوق و آفریدۀ خدا هستند و یگانه مالک و ّ
ذرات آن ،نشانۀ علم و قدرت و حکمت خداوند است و به دو
آنها ،خداوند م ّتعال است .و سراسر هستی و همۀ ّ
بخش تقسیم می شود:
الف) طبیعت و مخلوقات ما ّدی (عالم شهادت یا محسوس) که شامل بخش اندک و ظاهر علم خلقت است
و در حال حاضر زیستگاه انسان است و درک آن به کمک حواس پنج گانۀ انسان امکان پذیر است مانند آسمان ها،
زمین ،آب ها ،گازها ،گیاهان ،درختان ،جانوران و . ...
رابطۀ مثبت و مؤثّر انسان با این بخش از مخلوقات خداوند یعنی اینکه1 :ـ بتوانیم از طبیعت و همۀ اجزای آن به
عنوان وسیله و ابزار رسیدن به کمال و سعادت خویش عادالنه بهره مند شویم .و در این بهره مندی هرگز اسراف
نکنیم2 .ـ حقوق همۀ طبیعت و انسان ها و نسل های آینده را در بهره مندی از آنها رعایت کنیم3 .ـ به صورت
فردی و جمعی برای احیای طبیعت و محیط زیست بکوشیم و از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم4 .ـ در
بهره مندی از همۀ اجزاء طبیعت و نعمت های خداوند شاکر و سپاسگزار خالق مهربان آنها باشیم.
ب) عالم ماوراء طبیعت و مخلوقات غیرمادی (عالم غیب یا نامحسوس) که شامل بخش اعظمي از هستی
بی کران و موجوداتی است که از تیررس حواس پنج گانۀ انسان خارج هستند و انسان می تواند به کمک عقل
و راهنمایی تعالیم انبیای الهی به مراتبی از شناخت آنها دست یابد مانند عالم قیامت و برزخ ،بهشت و جهنم،
مالئکه و . ...
رابطۀ مثبت و مؤثّر انسان با این بخش نامتناهی از مخلوقات خداوند یعنی ایمان و باور به قیامت و حیات اُخروی
به عنوان هدف نهایی خلقت و پذیرش فرشتگان الهی به عنوان کاتبان و شاهدان اعمال انسان ها و فرمانبران
فرامین الهی در دنیا و آخرت تا بتوانیم با اجتناب از گناهان و زشتی ها و اصالح رفتارها و عملکردهای خود در
این جهان و همۀ عرصه ها ،خود را برای حسابرسی عادالنه در سرای آخرت آماده کنیم و از رهگذر ایمان و عمل
طیبه در دنیا و آخرت نایل آییم.
صالح در این جهان گذرا به مراتبی از خیر و سعادت و حیات ّ
1ـ مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمي و عمومي جمهوری اسالمي ایران ،صفحۀ  49تا  ، 56آذر ماه 90
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نکته :انسـان رشـديافته و كامل انسـاني اسـت كه روابطش در همة عرصهها و در همۀ ابعاد  ،روابطي سـالم،
سـازنده ،متعـادل و مـوزون باشـد نه فقـط در يك عرصه و یا در یک بُعد .رشـد تكبعدي و نامتوازن در انسـان
ماننـد کاریکاتـوری از انسـاني اسـت بـا چشـماني درشـت و زيبـا ولی دمـاغ و صورتـي كوچك ،دسـتاني بلند
ولـی پاهايـي كوتـاه ،سـري بزرگ امـا گردنـي باریـک و … بنابراین ،انسـان با داشـتن ابعاد مختلـف وجودی
و عرصه هـای گوناگـون رفتـاری یـک مجموعـۀ مرتبـط ،یکپارچـه و بـه هـم پیوسـته اسـت به گونـه ای که
صلاح یـا فسـاد هـر بُعـدی از ابعاد او یـا هر عرصه ای از روابط او سـبب صالح یا فسـاد سـایر ابعـاد و روابط
او می گـردد.
ً
مثلا انسـاني كـه بـه خـدا و قيامـت ايمان داشـته باشـد و روابطش را بـا خدا اصالح كنـد ،قطعاً بـه بندگان
خـدا احتـرام ميگـذارد و بـه حقـوق آنهـا تجـاوز نميكنـد (اصلاح رابطـه بـا دیگـران) ،در بهرهگيـري از
طبيعـت بـه عنـوان آیـت خـدا و نعمـت الهـي اسـراف نميكنـد و آن را ضايـع نميسـازد (اصلاح رابطـه با
طبیعـت و سـایر موجـودات) ،و سـرانجام خـود را خلیفـۀ خـدا می داند و سـعادت ،سلامت ،عـزت و احترام
خـود را نیـز حفـظ می کنـد (اصلاح رابطه بـا خود).

فعالیت
کالسی 5

یکـی از روابـط مهـم و حیاتـی انسـان ،رابطـۀ او بـا طبیعـت و محافظـت از جانـوران ،گیاهـان،
درختـان ،جنگل هـا ،کوه هـا ،مراتـع ،آب هـا و هواسـت؛ بنابراین انسـان در برابر طبیعـت و محیط
زیسـت مسـئول اسـت و بایـد در محافظت از آن کوشـا باشـد.
شـما بـرای حفـظ محیط زیسـت خود چـه اقداماتـی کرده ایـد و در این مـورد چه پیشـنهادهایی
به دیگـران دارید؟
اقداماتی که داشته ام
1ـ من شاخة درختی را نمیشکنم ،برگ درختی را جدا نمیکنم.
2ـ فضای سبز را لگدکوب نمیکنم.
3ـ در منزل خودمان دو باغچة کوچک ایجاد کردهام.
4ـ به درخت جلوي منزل خودمان آب میدهم.
  5ـ هرگز آشغالها ،مخصوص ًا ظروف پالستیکی را در طبیعت
رها نمیکنم.
  6ـ …
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پیشنهادهای من به دیگران

درس 4
ارتباط مؤ ّثر
 1ـ 4ـ تعریف ارتباط مؤ ّثر
در برقـراری ارتبـاط چـه نکاتـی را بایـد رعایـت کنیـد تـا گیرنده ،پیام شـما را بـه درسـتی دریافت کنـد؟ ارتباط
مؤثّـر فراتـر از تبـادل اطالعـات بین فرسـتنده و گیرنده اسـت .ارتبـاط مؤثّر به این معنا اسـت که گیرنـده ،پیام را
همانگونـه که منظور فرسـتنده اسـت درک کنـد .بنابرایـن« ،ارتباط مؤثّـر» نیازمند درک متقابـل طرفین ارتباط
از یکدیگـر و بازخـورد مناسـب و تـداوم ارتباط بین آنها اسـت.
فعالیت
کالسی 1

در گروههای کالسی:
بـرای هـر گـروه یک سـرگروه مشـخص نماييـد و در مـورد یک موضـوع مانند فرصتهـای کاری
در محلـه يـا در شـهر خـود به مـدت  15دقیقه گفتوگـو کنیـد .در ارتباطی که با دوسـتان خود
برقـرار میکنیـد اصـول بیـان شـده در جـدول را رعایـت کنیـد .بـه ازای هـر اصلـی کـه اعضای
گـروه رعایـت نمیکننـد ،سـرگروه کنـار نـام آنهـا مطابـق جـدول زیـر یک عالمـت بزنـد .برنده
فـردی اسـت کـه در برقـراری ارتبـاط ،اصول بیان شـده را بیشـتر رعایـت کند.
اسامی

توجه نکردن به

گوش نکردن به

احترام نگذاشتن

پاسخ ندادن به

زمان ارایۀ مطلب

صحبت دیگران

به صحبت دیگران

سؤال دیگران

 2ـ 4ـ ویژگیهای پیام مؤ ّثر
یـک پیام ،زمانی توسـط گیرندۀ آن به درسـتی درک و
دریافـت میشـود و بـر مخاطـب خـود تأثیـر میگذارد
کـه ویژگیهای ابتدایی و اساسـی نمـودار مقابل در آن
رعایت شـود (نمـودار 1ـ.)4

درستی

کامل بودن

ویژگی های پیام
مختصر بودن
مؤثّر

ادب و احترام

روشن بودن

توجه
ّ

نمودار :4-1ویژگی های پیام مؤثّر
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کامل بودن
چـه موقـع متوجـه میشـوید پیامـيرا کامل ارسـال کردهاید؟ پیـام زمانـی کامل و جامع اسـت که تمـام حقایقی
را کـه خواننـده یـا شـنونده بـرای واکنش مورد انتظار شـما نیـاز اسـت ،دریافت کند.
برای آن که مشخص شود یک پیام کامل است به پنج سؤال زیر پاسخ دهید:
چه کسی؟ دریافت کننده پیام شما کیست؟
چه زمانی؟ چه زمانی برای ارسال پیام مناسب است؟
چگونه؟ چگونه پیام ارسال شود که اثرگذارتر باشد؟
چرا؟ هدفتان از ارسال پیام چیست؟
کجا؟ پیام قرار است به کجا فرستاده شود؟
فعالیت
کالسی 2

سـازمان محیـط زیسـت قرار اسـت بـرای آگاهی مـردم از بحـران کم آبـی ،تبلیغاتی انجـام دهد.
بـه نظـر شـما محتـوای پیـام بايـد به چه صـورت باشـد تا بتوانـد مخاطبـان خود را جـذب کند؟
محتوای پیام آن را براساس اصل «کامل بودن» بسازید.
مختصر بودن
برای مفید و کاربردی بودن ارتباط با دیگران از چه واژگانی باید استفاده کرد؟
مختصـر بـودن پیـام ،بیـان کـردن پیـا ِم مـورد نظر با کمتریـن لغات ممکن اسـت که باعـث صرفه جویـی در وقت
گیرنـده و فرسـتندۀ پیـام ميشـود .همچنیـن موجـب میشـود که بر مـوارد مهم و کلیدی تأکید بیشـتری شـود.
برای مختصر بودن پیام باید به موارد زیر توجه کرد:
از بهكاربردن اصطالحات پیچیده پرهیز کنید.
از تکرارهای غیرضروری اجتناب کنید.
تنها اطالعات مرتبط با موضوع را بیان كنيد.

فعالیت
کالسی 3

طبق اصل «مختصر بودن پیام» ،عبارات زیر را کوتاهتر کنید.
«ما بدین وسیله خرسندیم که اعتماد شما موجب آسودگی خاطر ما گشته است»
...............................................................
«اجازه بدهید که بگویم که چقدر پاسختان توانست برای من مفید واقع گردد»
...............................................................
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توجه
ّ
«توجه» به معنای آماده کردن پیام است بهگونهاي كه با ذهنیت دریافت کننده متناسب باشد.
ّ
برای این که بتوان توجه خواننده یا شنونده را جلب کرد باید:
در عبارتهای خود بهجای کلمۀ «من» یا «ما» بر کلمۀ «شما» تمرکز کنید.
از عبارتهایـی اسـتفاده کنیـد کـه باعـث عالقهمنـد شـدن خواننده یا شـنونده به مطالب شـما شـود و به نوعی
برايش مزایایی داشـته باشـد.
از حقایق مثبت بیشتر استفاده کنید.
فعالیت
کالسی 4

طبق اصول فوق ،عبارتهای زیر را تصحیح کنید.
1ـ «مـن موظـف بـه آگهـی دادن در ایـن مورد هسـتم که ما میخواهیم سـاعت خریـد کردن را
بـرای راحتی بیشـتر افزایش دهیم»
2ـ « بـه علـت قطـع بـودن سیسـتمها ،غیرممکـن اسـت که مـا بتوانیم امروز برای شـما حسـاب
اعتباری بـاز کنیم».
روشن بودن پیام
چگونـه میتـوان پیـام خود را سـاده و روشـن به مخاطب انتقال داد؟ روشـن بـودن پیام یعنی انتخـاب کلماتی که
کوچکتریـن ابهاميبرای گیرنـده ایجاد نکند.
برای آن که عبارات شما روشن باشد باید:
از به کار بردن کلمات ناآشنا و مشکل بپرهیزید.
از کلماتی قابل فهم و متناسب با موقعیت استفاده کنید.
جمالت شما کوتاه باشد و مقصود مورد نظر را انتقال دهد.

فعالیت
کالسی 5

براساس ویژگی «فوق» ،عبارت زیر را ویرایش کنید.
«پـس از مطالعـات شایسـته بـر روی دادههـا و منابـع ،نتیجـه این اسـت که یـک بازار بـا جریان
مالـی بسـیار زیـاد در حـوزۀ مورد بررسـی بـه وجود خواهـد آمد».

ادب و احترام
چگونـه میتوانیـد ارتبـاط با دیگران را ایجـاد و حفظ کنید؟ اسـتفاده از جمالت مؤ ّدبانه و محترمانـه و رعایت ادب
و احتـرام در گفتـار و رفتـار باعـث میشـود کـه بـه طـرف مقابل احترام گذاشـته شـود و احتـرام او بـه گوینده یا
فرسـتنده نیـز حفـظ گردد و تمرکـز گیرنده یـا شـنونده را به مطالب بيشـتر كند.
23

برای برقراری ادب و احترام در گفتار و رفتار باید به موارد زیر توجه کرد:
از عبارتهایی مانند «متشکرم» و «ببخشید» استفاده کنید.
از مخاطب خود قدردانی و تشکر کنید.
از عبارتهایی که به دور از غرضورزی و تعصب است استفاده کنید.
فعالیت
کالسی 6

بر اساس ویژگی « فوق» عبارتهای زیر را اصالح کنید.
1ـ من واقعاً نمي توانم برای تو کاری انجام دهم.
...............................................................
2ـ به علت مشغلۀ کاری بسیار ،نميتوانم در جلسۀ شما حضور پیدا کنم.
...............................................................

فعالیت
کالسی 7

در موارد زیر «ادب و احترام» در رفتار کالمي و غیرکالمي میهماندار هواپیما را مشخص کنید.
1ـ ورود مسافران به هواپیما
2ـ خروج مسافران از هواپیما
3ـ هنگام سفارش گرفتن از مسافران
4ـ تعیین جایگاه مسافران

نکتـه :یکـی از مـوارد مهـم در ارتبـاط بـا دیگـران رعایت حقـوق آنهاسـت .از آنجا کـه انسـانها به جهت
انسـان بـودن و صرفنظـر از افـكار،عقایـد ،قوميـت ،زبـان ،رنگ پوسـت و جغرافيـاي زندگي همـه به یک
انـدازه دارای ارزش و منزلـت ذاتي هسـتند ،حقوق آنها بايد يكسـان رعايت شـود .زندگی گروهی انسـانها
زمانـی از شایسـتگی برخـوردار ميشـود كـه در آن ،حقوق هر کس از سـوی دیگران محترم شـمرده شـود
امنیت کامل مـا ّدی و معنوی قـرار بگیرد.
و هـر کـس از ناحیـۀ دیگـران در ّ
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فعالیت
کالسی 8

یکی از موارد زیر را انتخاب و در کالس بحث و گفت و گو کنید:
ـ به عنوان عضو تیم هندبال چه حقوقی برای تماشاگران قایل هستید؟
ـ به عنوان یک مربی مهدکودک چه حقوقی برای کودکان قایل هستید؟
ـ به عنوان یک حسابدار چه حقوقی برای مدیر قایل هستید؟
ـ به عنوان یک راننده چه حقوقی برای رانندگان دیگر و عابرین پیاده و خود قایل هستید؟

درستی و راستی پیام
بـرای اینکـه مخاطـب ،پیـام شـما را اشـتباه دریافـت نکنـد و آن را بپذیـرد بایـد در انتقـال پیام به چـه چیزهایی
توجـه کنید؟
منظـور از درسـتی پیـام ،ادای کلمـات بـا تلفـظ صحیح و رعايت دسـتور زبان اسـت بـه گونهای کـه ،موجب درک
صحیـح مطلـب شـود و منظور از راسـتی پیـام ،مطابقت آن با واقعیت و حقیقت اسـت به گونهای که سـبب اعتماد
و اطمینـان دریافت کننده شـود.
برای داشتن یک پیام درست و صادق باید به نکات زیر توجه کرد:
بيان شما با درک گیرنده و موقعیت وي متناسب باشد.
کلمات و نشانهها را به د ّقت بررسی کنید.
قبل از انتقال متن به گيرنده ،شخص ديگري آن را بخواند و درستی لغات و نشانهها را تأييد كند.
قبـل از بیـان مطلـب و یـا ارسـال پیـام ،بـه مطابقـت آن با واقعیـت و مفید بـودن طـرح آن برای دیگـران یقین
داشـته باشید.
فعالیت
کالسی 9

اصل «درستی و راستی متن» ،عبارتهای زیر را ویرایش کنید.
طبق ِ
الف) به سختی نمیشنوم ...............................
ب) دسترسی به هدف ...............................
پ) قرز گرفتن ...............................
ت) ملت شجاع و نترس و دلیر ...............................
ث) افراد برتر و متعالی ...............................
ج) سپاس گذاری ...............................
چ) اصفهان قدیمی ترین و مهم ترین شهر جهان ......................
ح) مربیان مهد کودک از مادران دلسوزتر و مهربان تر هستند .....................
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فعالیت
کالسی 10

فعالیت
غیرکالسی
1
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اکنـون ،پـس از یادگیـری ویژگی هـای ارتبـاط مؤثّـر ،دو نفـر از هنرجویـان ،داوطلبانـه در جلوی
تختـه سـیاه بـر روی صندلـی بنشـینند و بـا یکدیگـر بـا موضـوع آزاد مکالمـه کننـد و سـایر
هنرجویـان بـا توجـه بـه اصـول ارتبـاط مؤثّـر ،ارتبـاط میـان آنهـا را اصلاح نمایند.

فـرض کنیـد شـما میخواهیـد کسـب وکاری (در حـوزۀ حسـابداری ،ورزش ،خانـواده یا حمـل و نقل) در
آینـده راهانـدازی کنید.
1ـ يك نام و نشان برای کسبوکار خود انتخاب کنید.
2ـ بـرای آنکـه کسـبوکار خـود را بـه دیگـران معرفی کنیـد؛ در ايـن زمينه بـه تبلیغات گسـتردهاي نياز
داریـد .بـا اسـتفاده از ویژگی هـای ارتبـاط مؤثّـر ،تبلیغاتـی برای کسـب وکارتان طراحـی کنید.
همچنيـن دعـوت نامـهای بـراي میهمانـان خـود بنویسـید و از آنها دعـوت کنید کـه در مراسـم افتتاحیۀ
کسـب و کار شـما شـركت كننـد و نتایـج را در کالس گـزارش دهید.

درس 5
ویژگیهای شخصیتی اثرگذار در
ارتباط
توانایـی افـراد در برقـراری ارتبـاط مؤثّـر با دیگـران موجب موفقیـت آنها در زندگی ميشـود .ارتباط خـوب و مؤثر
توجـه آنهـا را بـه دنبال داشـته باشـد ،بـه ارزشهـای افـراد در جمع بیفزایـد ،میل
بـا دیگـران میتوانـد احتـرام و ّ
ديگـران را بـراي کمکرسـاني بیشـتر سـازد و دریچههـای امید را به رویشـان بگشـاید.
فعالیت
کالسی 1

ارتبـاط خـود را بـا دوسـت صمیمیتـان در نظـر بگیریـد؛ چـه عواملی باعث شـده اسـت دوسـتی
شـما پایـدار بماند؟

ویژگیهای شخصیتی اثرگذار در ارتباط
گاهی اوقـات در موقعیتهایـی قـرار گرفتهایـد کـه تصور کردهایـد فرد مقابل ،با شـما صادقانه صحبـت نمیکند؛
و ایـن تصـور باعـث شـده اسـت ارتباط شـما بـا او کم رنـگ شـود؛ در اين صورت بـراي ايجـاد روابط پايـدار چه
ویژگیهـای شـخصیتی را بايـد رعایـت كرد؟ برخـی از ایـن ویژگی ها را در نمـودار زیر مشـاهده می کنید.
احترام به طرف
مقابل

ویژگی های

رازداری

اعتماد

اثرگذار در
ارتباط

صداقت

مسئولیت
پذیری

ویژگیهای شخصیتی اثرگذار در ارتباط

صداقت
صداقـت در برقـراری ارتبـاط زمانـی ایجـاد میشـود که هیچگونـه تضا ّدی میـان افکار ،الفـاظ و اعمال افـراد وجود
نداشـته باشـد .ایـن خصیصـۀ اخالقی ابتـدا بايـد در درون فرد معنا پیـدا کند ،سـپس در برابر دیگـران در معرض
27

ظهـور قـرار گیـرد« .صداقت» نقـش مؤثّری در ايجاد ارتباط انسـانی ،تقویـت حس اعتماد متقابل و سلامت روانی
افـراد دارد بـه همیـن جهـت اسـت که خداونـد راسـتگويان را دوسـت دارد و بهخاطر راستيشـان به آنهـا پاداش
1
ميدهـد.
فعالیت
کالسی 2

فعالیت
کالسی 3

آقـای محبیـان بـه طـور موقـت حسـابدار یـک شـرکت معتبر شـده اسـت .او بـه دلیـل موقعیت
شـغلی کـه برایـش فراهـم شـده سـعی دارد مورد توجـه سرپرسـت خود قـرار بگیـرد و عالقمند
اسـت همـکاری خـود را بـا این شـرکت ادامـه دهد .بـا توجه بـه ویژگـی صداقت ،پیشـنهادهایی
به آقـای محبیـان ارایـه دهید.

به صورت گروهی یکی از موارد زیر را انتخاب نماييد سپس جدول را تکمیل کنید:
نقش صداقت در موفقیت

مشاغل
1ـ متصدی انبار توشه
2ـ مسئول یا کارمند حسابداری
3ـ تحلیل گر تیم ملی والیبال
4ـ مربی مهدکودک

فعالیت
کالسی 4

به صورت گروهی دربارۀ موارد زیر بحث و گفت وگو کنید.
چهار 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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چگونگی ارتباط مؤثّر

اثرات ارتباط مؤثّر
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احترام به طرف مقابل
اگر فردی با احترام با شما رفتار کند و يا فردی با بیاحتراميبا شما رفتار کند چه واکنشی نشان میدهید؟
توجه به نظر دیگران اسـت .بـا دیگران به گونـهای رفتار کنید که احسـاس کنند
احتـرام بـه طـرف مقابـل ،گراميداشـتن و ّ
برایشـان ارزش و احترام قایل هسـتید حتی اگر نظرها و طرز تفکر آنها با شـما متفاوت باشد .هرگاه انسـان کرامت ذاتی خود
تبری چیزی جز این
را حفـظ کنـد و برای خود احترام قایل شـود ،میتوان او را پذیرفت و گراميداشـت .معنای اصـل تولّی و ّ
نیسـت که در مقابل نیکان و صالحان بگوييم « آری» و در مقابل فاسـقان ،منافقان و سـتمگران بگوييم    « نه».

«محمد (ص) فرستادة خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهرباناند.
سوره فتح ،آیۀ 92

فعالیت
کالسی 5

فعالیت
کالسی 6

در گروههـای کالس بـه طـور انتخابـی در مـورد عملکـرد یـک تیـم ورزشـی ،یـک نـرم افـزار
حسـابداری ،مقایسـۀ روشهـای حملونقـل عمومـي و خدمـات مهدکودکهـای مختلـف بحث و
گفتوگـو کنیـد .در ایـن گفتوگـو شـما چقـدر میتوانیـد به نظـر دیگـر گروههـا در صورتی که
مخالـف عالیـق شـما باشـد احتـرام بگذارید؟

بـه نظـر شـما داسـتان زیـر بـه کدام یـک از چهـار عرصـۀ ارتباط و بـه کدام مصـداق آنها اشـاره
دارد؟
خانـم زمانـی در طـول هفتـه یـک روز را جهـت بازدیـد از خانۀ سـالمندان اختصاص داده اسـت.
حس انسان دوسـتانۀ خـود وقتی بـه خانۀ سـالمندان میرود ،به مسـئوالن
ایشـان بـا عالقـه و بـا ّ
قصه گفتن بـراي سـالمندان و مرتب کردن وسـایل آنها ،به سـالمندان
آنجـا كمـك میکنـد و بـا ّ
نيـز احتـرام ميگذارند.
اعتماد
چگونـه بایـد رفتـار کنیـم کـه دیگـران به ما اعتمـاد کننـد؟ «اعتماد» ،ایجاد احسـاس اطمینان اسـت در شـخص
امنیت کند.
مقابـل بـرای برقـراری روابطـی کاملا ً صميمـي بهگونهای کـه فرد مقابـل احسـاس ّ

فعالیت
کالسی 7

یکـی از تبلیغـات رسـانۀ ملـي را در مـورد بانکهـا بهیاد آوریـد .به نظر شـما آنها چگونـه اعتماد
مـردم را بـرای سـپردهگذاری جلـب میکنند؟
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رازداری
حسـاس هسـتید؟ نسـبت به افشـای اَسـرار دوسـتان خود چطور؟ چرا و چگونه
آیا نسـبت به افشـای اَسـرار خود ّ
بایـد ویژگـی رازداری را در خـود ایجـاد و تقویت کـرد؟ به مخفيكردن آگاهانـۀ اطالعاتِ ديگـران «رازداري» گفته
میشـود .کسـی کـه میدانـد و میتوانـد راز دیگـران را پیـش خـودش نگـه دارد و بـا شـخص دیگـری دربـارۀ آن
صحبـت نکند ،مسـلماً بـه عنوان فـردی قابل اعتماد شـناخته میشـود.
فعالیت
کالسی 8

آقـای رفیعـی کارمنـد یک شـرکت حسابرسـی معتبـر اسـت .وی اطالعـات مالی مشـتریان را به
دوسـت خـود کـه مدیر یک شـرکت حسـابداری و رقیب شـرکت آنهاسـت میدهد .به نظر شـما،
کار او چـه پیامدهایـي بـرای خودش و براي شـرکت حسابرسـی میتواند به همراه داشـته باشـد؟

نکتـه :خدمتگـزاری صادقانـه یکـی از جلوههـای ارزشـمند ارتباط بـا دیگران اسـت که عبـادت اجتماعی
محسـوب میشـود .یکـی از جنبههـای خدمتگـزاری صادقانـه ،رازداری و حفـظ اَسـرار دیگران اسـت.

فعالیت
کالسی 9

تخصصی خود مثالهایی بزنید که رازداری در آنها اولویت دارد.
با ّ
توجه به رشتۀ ّ
مثال هایی از مشاغل

نحوۀ رازداری در هر شغل

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

مسئول ّیتپذیری
مسـئولیتپذیر بودن،
مسـئولیتپذیری هسـتید؟ در انجام چه کارهایی باید مسـئولیتپذیر باشـیم؟ در مقابل
آیا شـما فرد
ّ
ّ
چه چیزهایی بهدسـت میآوریم؟ مسـئولیت به معنای ضمانت و تعهد اسـت .هرگاه انسـان ،متعهد به انجام کاری شـود ،در
مسـئولیتپذیری ،مفهومياسـت که انسـانها همواره در زندگی فردی و
مسـئولیت انجام آن کار را پذیرفته اسـت.
حقیقت
ّ
ّ
مسـئولیتهاي
اجتماعـی خـود با آن ارتباط دارند .انسـان به لحاظ گسـترۀ وسـیع ارتباط خویش،
متعـددي را در حوزههاي
ّ
ّ
مسـئولیت آن کار را پذیرفته اسـت.
مختلف ميپذيرد .بنابراین ،هرگاه انسـان متع ّهد به انجام کاری میشـود در حقیقت
ّ
30
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فعالیت
کالسی 10

فعالیت
کالسی 11

متوجه
ـی تیـم فوتبـال برای اطمینـان از اینکه اعضای تیم ،تاکتیک مطرح شـده را بـه خوبی
مرب ّ ِ
ّ
شـوند ،چندیـن بـار آن را مـرور میکنـد و متوجه میشـود حامد بـه طور کامل تاکتیـک را درک
نکـرده اسـت .بنابرایـن بعـد از تمریـن ،بـه طـور اختصاصـی بـرای وی آن را شـرح میدهـد .این
رفتـار مربـی را چگونه ارزیابـی میکنید؟

بـه نظـر شـما ضمانتنامههایـی کـه در قبـال خریـد کاالهـا دریافـت میکنیـد (خدمـات پـس
از فـروش) نشـاندهندۀ چیسـت؟ اگـر فکـر میکنیـد آنهـا همـۀ مـوارد دلخواه شـما را پوشـش
نمیدهنـد ،مـوارد تكميلـي را بـهآنهـا اضافـه کنیـد.
ویژگی های افراد مسئول ّیت پذیر
 فعال بودن و پویایی؛ داشتن اعتماد به نفس؛ هدفمند کردن فعالیت ها؛ تالش برای جبران ناکامی ها؛ انعطاف پذیر بودن در صورت لزوم؛ پاسخگو بودن نسبت به امور مح ّوله؛ قبول شکستها در صورت ناکاميبه جای مقصر دانستن دیگران یا توجیه شکستها ؛ -برنامه ریزی برای دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده.

فعالیت
کالسی 12

مسـئولیت افـراد در قبال جامعـه در چـه زمینه هایی اسـت؟ پیامدهـای هریک را
بـه نظـر شـما،
ّ
بنویسـید .جـدول را طبـق نمونه تکمیـل کنید.
اعمال اجتماعی
1ـ کمک به افراد ضعیف

پیامد
ریشهکنی فقر ،کمک به پیشرفت زندگی آنها ،
ارتقای رفاه و سالمت جامعه و ...

2ـ
3ـ
4ـ
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فصل 2

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی

برخي از شايستگيهايي كه در اين فصل بهدست ميآورید:

ـ مهارت در برقراری ارتباطی معقول ،منطقی و قاطعانه با دیگران.
ـ شناخت پل ها و موانع ارتباطی و رعایت عینی و عملی آنها در ارتباط با دیگران.
ـ کسب مهارت های توجه کردن ،گوش دادن ،صحبت کردن ،مطالعه کردن ،نوشتن و غیره و استفادۀ
درست از آنها در عرصه های ارتباطی.
ـ شناخت افکار ،عقاید ،استعدادها و توانایی های خویش و استفاده از این شناخت ها برای اصالح روابط
با خود ،خدا ،مردم و سایر مخلوقات الهی.
ـ توانایی کنترل احساسات و هیجانات خویش و داشتن رابطه ای سالم و سازنده با همۀ اطرافیان.

درس 6
سبکهایارتباطی

شـما چگونـه خواسـتههای خـود را بـا دیگـران در میـان میگذاریـد؟ آیا احساسـات خـود را در برقـراری ارتباط با
دیگـران نشـان میدهیـد؟ آیـا به لحـن کالم خود در هنـگام صحبت کـردن با دیگران و درخواسـت کـردن از آنها
توجـه میکنیـد؟ افراد ممکن اسـت در شـرایط متفاوت از سـبکهای ارتباطی متفاوتی اسـتفاده کننـد اما معموالً
از یـک سـبک رفتاری ،بیشـتر اسـتفاده میکنند .سـبک شـما در برقـراری ارتبـاط با دیگران چگونه اسـت؟

 1ـ  6ـ سبکهای ارتباطی
افـراد در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران از شـیوهها ،روشهـا و رفتارهایـی بـرای بیـان و تأمیـن خواسـتهها ،نیازها و
احساسـات خـود اسـتفاده میکننـد ،که بـه آنها «سـبکهای ارتباطـی» گفته میشـود .آنهـا در برقـراری ارتباط،
هیجانـات و احساسـات خـود را به نوعی نشـان میدهند .سـبکهای ارتباطـی را در نمـودار 1ـ 6مالحظه ميكنيد.
سبک های
ارتباطی

منفعالنه

پرخاشگرانه

قاطعانه

نمودار  : 6-1سبک های ارتباطی

سبک ارتباطی منفعالنه
آیـا همیشـه در رفتـار بـا دیگـران سـکوت میکنید؟ آیا تـرس از اين داريـد كه مورد انتقـاد دیگران قـرار بگيريد؟
«انفعـال» یعنـی اهمیـت نـدادن به نیازها و خواسـتههای خـود و پذیرفتن خواسـتههای دیگران .به عبـارت ديگر،
رفتـار منفعالنـه ،ابـراز نکـردن نیازهـا ،احساسـات و نظرهـای خود یـا ابـراز آنها به نحوی ضعیف اسـت بـه طوری
کـه دیـده و شـناخته نشـوند .ایـن افراد شـدیدا ً رفتار خـود را کنتـرل میکنند و اولویـت زندگی آنها خواسـتههای
دیگـران اسـت .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه رفتـار منفعالنه با داشـتن روحیـۀ ایثـار و فـداکاری بسـیار متفاوت
اسـت .اولـی ناشـی از ضعـف نفس و کمرویی و صفتی ناپسـند اسـت ولی دومی ،ناشـی از ایمـان و معرفت و عملی
هدفمنـد اسـت کـه خداوند متعـال دارندگان این صفت را سـتایش کرده اسـت.1
فعالیت
کالسی 1

به داستان زیر توجه کنید:
نـدا و شـیرین بـرای خریـد لباس ورزشـی وارد فروشـگاه میشـوند .ندا بـه شـیرین میگوید این
لبـاس طـرح و رنـگ قشـنگی دارد ،بهتر اسـت این را خریـداری کنیم.
سبک ارتباطی منفعالنۀ شیرین ..................................................................................
1ـ سورۀ حشر ،آیۀ 9
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الف) ویژگیهای رفتاری افرادی که سبک ارتباطی منفعالنه دارند:
ـ به حقوق شخصی خودشان بیتوجه هستند.
ـ به دیگران اجازه میدهند به حریم خصوصی آنها وارد شوند.
ـ افکار ،عقاید و احساسات خود را بیان نمیکنند.
ن دچار ترس ميشوند.
ـ از تأیید نشدن و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط دیگرا 
ـ به دیگران اجازه میدهند که حقوق و احساسات آنها را نادیده بگیرند.
ـ این افراد قدرت «نه گفتن» در برابر خواستههای غیرمنطقی دیگران را ندارند.
ـ بـه ظاهـر افـرادی متواضـع ،مهربـان و از خودگذشـتهاند ،امـا وقتـی حقوقشـان نادیـده گرفته میشـود ناراحت
میشـوند.
ب) هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی منفعالنه دارند:
ـ راضی نگهداشتن دیگران و اجتناب از تعارض.
ـ آنها فکر میکنند برای اینکه مؤ ّدب باشند الزم است تسلیم خواستههای دیگران شوند.
فعالیت
کالسی 2

در گروههای کالسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد ،سبک ارتباطی منفعالنه را نشان دهید.

سبک ارتباطی پرخاشگرانه
آیا دوست دارید رفتار دیگران را کنترل کنید؟ آیا همیشه در رفتار با دیگران اولویت با نظر و عقیدة شماست؟
«پرخاشـگرانه» یعنـی ایسـتادگی سرسـختانه برای به کرسـی نشـاندن نظرات خـود و ابراز عقاید و احساسـات به
شـیوهای نامناسـب .فـرد برای بیـان خواسـتهها و نیازهای خود ،بـدون درنظرگرفتـن حقوق و احساسـات دیگران،
در رفتـار کالمـيو غیرکالميخـود بـه پرخاشـگري ،تمسـخر ،تهدیـد و تحقیـر روي مـيآورد .ایـن سـبک ،مقابل
سـبک منفعالنه است.
فعالیت
کالسی 3

به داستان زیر توجه کنید:
متوجه
راننـدۀ حمـل بـار در جایـگاه سـوخت قـرار میگیـرد و میخواهد سـوختگیری کنـد .او
ّ
نوبـت ماشـین حمـل بار دیگـر نمیشـود .بنابراین بـا اعتـراض راننـدۀ دیگر روبهرو میشـود.
سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ رانندۀ دیگر ..................................................................................
الف) ویژگیهای رفتاری افرادی که سبک پرخاشگرانه دارند:
توجه میکنند.
ـ فقط به منافع خود ّ
ـ خود را برتر و غالب بر دیگران میدانند.
توجه نمیکنند.
ـ به حقوق و خواستههای دیگران ّ
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ـ از شکست در مقابل دیگران ترس دارند.
ـ نميتوانند خشم خود را کنترل کنند.
ـ به دنبال تسلط یافتن بر دیگران و کنترل موقعیت خود هستند.
ـ همه چیز را مال خود میدانند و از کلمة «  من» زیاد استفاده میکنند.
ب) هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی پرخاشگرانه دارند:
ـ امتیاز گرفتن از دیگران؛
ـ برنده شدن و غلبه بر دیگران بدون رعایت حقوق آنها.
فعالیت
کالسی 4

در گروههـای کالسـی دو نفـره بـا انتخـاب موضوعـی آزاد ،سـبک ارتباطی پرخاشـگرانه را نشـان
دهید.
سبک ارتباطی قاطعانه
آیـا قبـل از عمـل کـردن ،بـه آثـار و نتایـج عمـل خـود فکـر میکنیـد؟ آیـا در رفتار خـود به افـکار و احساسـات
دیگـران احتـرام میگذاریـد؟ هركـس سـعي ميكند خواسـتهها ،نیازهـا ،افکار و عقاید ،احساسـات و رفتـار خود را
بـدون اضطـراب و ناراحتـی بـه شـیوهای صادقانه ،صریـح و محترمانه ،بـا رعایت کـردن حقوق دیگـران ،بیان کند.
سـبک ارتباطـی قاطعانـه ،در واقـع همان «مهـارت ابراز وجود» اسـت .ابراز وجود یعنـی نظر خـود را صادقانه بیان
توانایـی «نـه گفتن»اسـت بـه چیزهایی كـه مورد نظر فرد نیسـت .سـبک ارتباطـی قاطعانـه ،جایگزینی
کـردن و
ِ
اسـت بـرای رفتارهـای پرخاشـگرانۀ کسـانی کـه حق دیگـران را ضایـع میکننـد و رفتارهـای انفعالی کسـانی که
حـق خـود را نادیـده میگیرند.

فعالیت
کالسی 5

به داستان زیر توجه کنید:
آقـای جلیلـی مسـئول ثبـت اسـناد مالی شـرکت اسـت .مدیر بـه او میگوید رسـید خریـد لوازم
واحـد حسـابداری را ثبـت کردهایـد؟ آقـای جلیلی بـه مدیر می گوید ،رسـیدی بـرای ثبت به من
تحویـل ندادهایـد .مدیر عصبانی میشـود.
سبک ارتباطی قاطعانۀ آقای جلیلی .................................................................................
الف) ویژگیهای رفتاری افرادی که سبک قاطعانه دارند:
ـ به حقوق خود و دیگران احترام میگذارند.
ـ اعتماد به نفس باالیی دارند.
ـ از دیگران حمایت میکنند.
مسئولیت تصمیمگیریها و اَعمال و رفتار خود را میپذیرند.
ـ
ّ
ـ برای ارتباط با دیگران  ،به جای کلمه «من» از کلمۀ «ما» و «شما» استفاده میکنند.
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ـ افکار ،عقاید و احساسات خود و دیگران را به رسمیت ميشناسند و به آنها اهمیت میدهند.
ب) هدف اصلی افرادی که سبک ارتباطی قاطعانه دارند:
ـ رعایـت عدالـت بـرای هـر دو طـرف ارتبـاط (رسـیدن به حقـوق خود از یک سـو و انجـام مسـئولیتها و وظایف
خـود در مقابـل دیگران از سـوی دیگر).
ـ ترویج احترام متقابل و جلوگیری از سوءاستفادۀ دیگران.
فعالیت
کالسی 6

در گروههای کالسی دو نفره با انتخاب موضوعی آزاد ،سبک ارتباطی قاطعانه را نشان دهید.

فعالیت
کالسی 7

براساس رفتارهای منفعالنه ،پرخاشگرانه و قاطعانه ،جدول زیر را تکمیل کنید:
ویژگیها

منفعالنه

پرخاشگرانه

قاطعانه

بلندی صدا
تماس چشمی
کالم و شیوۀ بیان
حاالت چهره
کلمات مورد استفاده
گوش دادن
استرس بر خود و دیگران

 2ـ  6ـ تقویت سبک ارتباطی قاطعانه
چگونـه میتوانیـم بـا دیگـران رفتـاری صحیـح و موثّر داشـته باشـیم؟ افـراد برای داشـتن روابـط مؤثّر بـا دیگران
بایـد بـه دنبـال رفتار صحیـح در موقعیتهای مختلف باشـند .افـراد میتوانند بـا یادگیری رفتار صحیـح ،به بهبود
گفتـن قاطعانه و منطقي
ارتبـاط بـا دیگـران کمک کنند .رفتار قاطعانه شـامل «درخواسـت کـردن» و «آری و نه»
ِ
اسـت .بـرای یادگیری درخواسـت کردن منطقی سـه مرحله وجـود دارد:
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مرحلۀ  :1درخواست خود را بسنجید:
ابتـدا فکـر کنید که آیـا گفتار و رفتار شـما صحیح
اسـت؟ آيا واقعاً درخواسـت شـما در حـد تواناییها
و اختیارهـای فرد مقابل اسـت؟

مرحلۀ  :2وضعیت خود را شرح دهید:
شـما بایـد وضعیتـی را کـه در آن قرار داریـد ،برای
ً
مثلا اگـر میخواهید از
فـرد مقابـل شـرح دهیـد.
دوسـت خود قـرض بگیریـد وضعیت مالـی خود را
بـرای او شـرح دهید.

مرحلـۀ  :3درخواسـت خـود را دقیـق و
محترمانـه بیـان کنیـد:
از جملات منفی اسـتفاده نکنید .کلمات و جمالت
خـود را روشـن و واضـح و محترمانه بیـان کنید .در
گفتـار و رفتـار خـود احتـرام و ادب فـرد مقابـل را
رعایـت کنید.

فعالیت
کالسی 8

فعالیت
کالسی 9

امروز یکی از کودکان مهدکودک دائماً گریه میکند.
در این باره رفتارهای سه سبک را بنویسید.
سبک ارتباطی منفعالنۀ مربی .........................................................................................................
سبک ارتباطی پرخاشگرانۀ مربی .......................................................................................................
سبک ارتباطی قاطعانۀ مربی ...........................................................................................................

یکـی از موقعیتهایـي را كـه در آن «رفتـار قاطعانـه» نشـان دادهایـد بیـان کنیـد ،سـپس فواید و
نتایج آن را بنویسـید.
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درس 7
پلها و موانع ارتباطی

زندگی پویا و شایسـتۀ افراد در گِرو روابط مثبت و سـازندۀ آنهاسـت .سلامت عقالنی  ،جسـمانی و روانی افراد در
گـرو برقـراری روابـط مثبـت بـا خـود  ،با خدا ،بـا مخلوقات و بـا دیگران اسـت و میزان موفقیـت افـراد در برقراری
ارتباطـی مثبـت و سـازنده میتوانـد هویت افراد را شـکل دهد و سلامت جامعـه را تأمین کند.

 1ـ 7ـ ارتباط مثبت و مؤثر
بـه نظـر شـما چـرا ارتبـاط بین بعضـی افراد خوب اسـت؟ آیا شـما بـه خوبی با دیگـران ارتبـاط برقـرار میکنید؟
بـه نظر شـما ارتبـاط مثبت چه نـوع ارتباطی اسـت؟
ارتباطـی مثبـت اسـت کـه فرایند ارسـال پیام میان فرسـتنده و گیرنـدۀ پیام به صورت مسـتمر انجام شـود و آنها
بـه خوبـی مفهـوم پیـام یکدیگـر را درک کننـد و ارتباط آنها تا دسـتیابی بـه نتیجۀ مورد نظر قطع نشـود.
فعالیت
کالسی 1

آیـا در موقعیـت زیـر ارتبـاط بین فرسـتنده و گیرنده به درسـتی برقرار شـده اسـت؟ معنـای پیام
زیـر را بیـان کنید.
راننده در حال رانندگی برای همکار خود بوق میزند و رانندۀ دیگر دستش را باال میبرد.

 2ـ 7ـ پلهای ارتباطی
چـه عواملـی باعـث میشـود کـه ارتبـاط مثبـت میان افـراد برقـرار شـود؟ زمانی که شـما با دوسـت خـود ارتباط
برقـرار میکنیـد چـه عواملـی باعث میشـود ارتبـاط بـه خوبی برقرار شـود؟
بهترین عامل در ارتباط مثبت و مؤثر این است که «فرستنده» ،پیام را به درستی ارسال کند و «گیرنده» ،پیام
را به خوبی دریافت کند .اما عوامل دیگری هم وجود دارد که میتواند در برقراری ارتباط موثّر ،مفید باشند که
به این عوامل« ،پلهای ارتباطی» میگویند .به عبارت ديگر ،پلهای ارتباطی عواملي کالمي و غیرکالمیاند که به
دریافت و درک پیام کمک میکنند .برخی از پلهای ارتباطی را در نمودار 1ـ 7مشاهده می کنید.
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پل های
ارتباطی

به دقت گوش
دادن

ابراز احساسات
مناسب

بازخورد دادن

خوش برخورد
بودن

سؤال کردن

بیان خواسته

انتخاب زمان
مناسب برای
صحبت کردن

نمودار :7-1پل های ارتباطی

ابراز احساسات
آیـا شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران احساسـات خـود را نشـان میدهیـد؟ آیـا بـه طـرف مقابـل نشـان
میدهیـد کـه بـرای او احتـرام قایـل هسـتید؟
ابراز احساسـات یعنی نشـان دادن طرز تفکر ،نگرش و احساسـات در نوع پیام و نحوۀ ارسـال آن .ابراز احساسـات
از طریـق ارتبـاط کالمـيو غیرکالميمیتوانـد در درک مفهـوم پیام مؤثّر باشـد .بنابراین ،برای اینکـه ارتباط مثبت
و مؤثر برقرار شـود ،احساسـات باید به نوعی در ارسـال و دریافت پیام نشـان داده شـوند.
فعالیت
کالسی 2

از طریـق رفتارهـای کالمـي و غیرکالمی ،احساسـات خود را نسـبت به تدریـس هنرآموز در کالس
نشـان دهید.

خوش برخورد بودن
برخـورد شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ آیا صمیمانه برخـورد میکنیـد؟ اولین برخورد ،نقش بسـیار
مثبـت و سـازندهای در زمینـۀ نگـرش دیگر افراد نسـبت به شـما دارد .خـوش برخورد بـودن افراد بهواسـطۀ رفتار
تبسـم بـر لب داشـتن ،احترام بـه طرف مقابل و  ...اسـت.
کالمـيو غیرکالمي
ِ
شـامل سلام و احوالپرسـیّ ،
فعالیت
کالسی 3

در متن زیر اثر ا ّولین برخورد را مشخص کنید.
یک کودک ،اولین بار پرستاری را با لباس سفید میبیند که به او آمپول میزند.
اثر ا ّولین برخورد کودک ..............................................................................................
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فعالیت
کالسی 4

در متن زیر «خوش برخورد بودن» را مشخص کنید.
سـاعت حرکـت اتوبـوس بـه علـت مشـکل ف ّنـی ،بـا نیـم سـاعت تأخیـر اعلام شـد .مسـافران بـا
ناراحتـی از ایـن موضـوع ،اعتـراض خـود را بیـان کردنـد .راننـدۀ اتوبـوس بـا چهـرۀ گشـاده نـزد
مسـافران آمـد و بـرای آنهـا علـت تأخیر را توضیـح داد و سـپس عذرخواهی کـرد .همچنین جهت
صـرف چـای ،آنهـا را به سـالن اسـتراحت دعـوت کرد .مسـافران بـا رضايت مندي به همـراه راننده
بـه سـالن اسـتراحت رفتند.
موارد خوش برخورد بودن................................................................................................. :
انتخاب زمان مناسب برای صحبت
انتخـاب زمـان مناسـب مطابـق با شـرایط و موقعیـت ،در برقـراری ارتباط مثبت بسـیار مؤثّـر اسـت .بنابراین برای
توجـه کنید.
برقـراری ارتبـاط مثبـت بایـد به زمان مناسـب آن ّ

فعالیت
کالسی 5

در متن زیر« ،زمان مناسب» را مشخص کنید.
پایـان سـال مالـی اسـت و علیرضـا تمام وقت مشـغول بسـتن حسـابهای شـرکت اسـت .یکی از
دوسـتان زمـان تحصیـل او اتفاقـی او را در محـل کار مشـاهده میکند .بعد از احوالپرسـی به اتاق
ِ
کار علیرضـا مـیرود و شـروع ميكنـد به صحبـت کـردن از دوران تحصیل و ...
زمان مناسب .................................................................................................

بیان خواسته
خواسـتههای خـود را چگونـه بیـان میکنیـد؟ در بیـان خواسـتهها بـه چه عواملـی توجـه داريد؟ بیان خواسـتهها
یعنـی افـکار ،عقایـد ،نظرهـا ،خواسـتهها و نیازهـای خـود را با دیگـران مطرح کـردن .بـرای بیان خواسـتهها ،بايد
توجه کرد.
بـه واژههـا و کلمههـای صحیـح و درسـت ،کالم و لحـن مؤ ّدبانـه ،تفاوتهای فـردی ،درک مخاطـب وّ ...
فعالیت
کالسی 6
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در متن زیر «خواسته» را مشخص کنید.
کاپیتـان تيـم به سـجاد میگوید خـوب بازی میکنـی ،برای بهتر شـدن بازی ،سـرعت عكسالعمل
خـود را بـرای دریافت تـوپ کميباال ببر.
خواسته................................................................................................. :

فصل  2ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی

 3ـ 7ـ ارتباط ضعیف
بـه نظـر شـما چـرا گاهی اوقـات ارتباطهـای افراد با یکدیگـر ضعیف اسـت؟ اگر فرسـتنده ،پیام را به طور روشـن،
دقیـق و مسـتقیم ارسـال نکنـد و گیرنده ،پیـام را به طور درسـت دریافت نکند ،ارتباطِ ایجاد شـده ضعيف اسـت.
فعالیت
کالسی 7

در موقعیت زیر آیا ارتباط بین فرستنده و گیرنده به درستی برقرار شده است؟ علت را بیان کنید.
مربّـی تيـم ،خـارج از زمیـن بـه کاپیتـان میگویـد به بچههـا بگو دفـاع کننـد ،اما کاپیتـان حرف
مربّـی را بـه بچههـا انتقـال نمیدهد.

 4ـ 7ـ موانع ارتباطی
در برقـراری ارتبـاط ضعیـف میـان افـراد ،عواملـي
تأثيرگـذار وجـود دارد كـه بـه آنهـا موانـع و اختالالت
ارتباطـی میگوینـد .ايـن عوامل مانـع از ارتباط مثبت
و مفیـد ميشـوند .نمـودار  7-2برخـی از ايـن موانـع
ارتباطـی را نشـان ميدهـد.
تحقیر و توهین کردن
آیـا در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران کسـی را تحقیـر
کردهایـد؟ آیـا تاكنـون بـه کسـی توهیـن کردهایـد؟
تحقیـر بـه معنای کوچـک کردن فرد اسـت .توهین به
معنـای سـبک کردن شـخص و هـر رفتاری اسـت که
موجـب تحقیـر ديگران میشـود.
هـدف از تحقیـر و توهین ،از میان بـردن اعتبار ،ارزش
و شـخصیت فـرد اسـت .توهیـن و تحقیـر دیگران

احساس خود
را صادقانه
بیان نکردن
خوب گوش
ندادن

قطع کردن
صحبت
دیگران

موانع ارتباطی

تحقیر و
توهین کردن

بیتوجهی

نمودار : 7-2موانع ارتباطی

میتواند مانع از برقراری ارتباط مثبت شود و سبب ميشود مخاطب ،پیام را بهدرستي دریافت نکند.
فعالیت
کالسی 8

در متن زیر «موانع ارتباطی» را مشخص کنید.
یلـدا بـا یک سـاعت تأخیـر در محل کار حاضر میشـود .خانم بزرگی ،سرپرسـت واحد حسـابداری
بـا عصبانیـت بـا یلـدا رفتار میکنـد و از او میخواهـد امروز در شـرکت بماند و اضافـه کاری انجام
دهـد .در ایـن حالـت ،همـکار یلـدا با لبخنـد به او نـگاه میکند و ابروهـای خود را بـاال میاندازد.
.................................................................................................
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عواملـی کـه باعـث میشـوند فراینـد ارتبـاط ،کامل صـورت نگیرد بـه دو بخـش اختلال درونی و
بیرونی تقسـیم میشـوند.
اختلال درونـی :ایـن اختلال مربـوط بـه خـود اجـزای ارتبـاط اسـت و آن زمانـی اسـت کـه در مـورد پیام،
سـوءتعبیر پیـش آیـد .ماننـد زمانـی کـه فرسـتندۀ پیـام ،بـرای انتقـال پیـام خـود از کلماتـی کـه درک آن برای
گیرنـده مشـکل اسـت اسـتفاده کرده باشـد ،یا زمانی کـه کلمات برای فرسـتنده و گیرنـده معانی متفاوتـی دارند.
بـرای کاهـش ایـن نـوع اختلال بایـد از لغـات و اصطالحات ناآشـنا پرهيزكـرد و لغـات و اصطالحـات را مطابق با
عالیـق و توانایـی گیرنـدۀ پیام بـهكار بُرد.
اختلال بیرونـی :ایـن اختالل ،از محیط بیرون ناشـی میشـود و مانـع از انتقـال فیزیکی پیام میشـود مانند:
سـروصدا ،خرابـی وسـیلۀ برقراری ارتبـاط ،نورکم ،سـرما یا گرمای بیش از حـد و . ...
بیتوجهی
بیتوجهـی عامـل مهمياسـت کـه میتوانـد فرد را نسـبت به برقراری ارتباط دلسـرد کنـد .بیتوجهـی در برقراری
شـامل بیتوجهی نسـبت به گفتار ،زمان ،شـخصیت ،احتـرام فرد مقابل و  ...اسـت.
ارتبـاط
ِ
فعالیت
کالسی 9

در متن زیر «مانع ارتباطی» را مشخص کنید:
مسـئول بارنامـه کـردن اجنـاس شـرکت مسـافربری ،در تحویـل اجنـاس بـه افـراد بـا مشـکل
روبه روسـت.
.................................................................................................
قطع کردن صحبت دیگران
آیا دوست دارید دیگران صحبت شما را قطع کنند؟آیا شما تاکنون صحبت دیگران را قطع کردهاید؟
قطـع کـردن صحبـت دیگـران یعنی افراد بـا رفتارهای کالميو غیرکالميخـود مانع صحبت کردن دیگران شـوند
کـه نوعـی اخالل اسـت و منجر به برقـراری ارتباط ضعیف میشـود.

فعالیت
کالسی 10
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در متن زیر «مانع ارتباطی» را مشخص کنید:
مربـی در حـال توضیـح دادن تاکتیـک مـورد نظر خود بـرای بازی فرداسـت .دو نفـر از بازیکنان با
توجـه مربّـی را به خود جلـب کردهاند.
گوشـی همـراه صحبـت میکنند و ّ
.................................................................................................
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فعالیت
کالسی 11

فعالیت
غیرکالسی
1

در متن زیر «مانع ارتباطی» را مشخص کنید:
مدیـر سـازمان تاکسـیرانی همیشـه در ذهـن خـود ايـن نكتـه را مـرور میکنـد كه آقـای داوودی
بسـیار راننـدۀ بـا انضبـاط و خوش اخالقی اسـت.
.................................................................................................

یکـی از سـریالهای تلویزیونـي را تماشـا کنیـد .پلهـا و موانـع ارتباطـی در فیلـم را یادداشـت کنیـد و
در کالس گـزارش دهید.
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درس 8
مهارتهای ارتباطی

مهارتهـا و روشهـای ارتباطـی ،رفتارهایـی هسـتند کـه اسـاس ارتباطهـاي مؤثـر و رودررو را تشـكيل ميدهند
و مجموعـهای از تواناييهـا را بـرای سـازگاری افـراد بـا یکدیگـر و شـكلگيري رفتارهـاي مثبـت و مفيـد بـه افراد
میآموزنـد .همچنیـن افـراد را قـادر ميسـازند نقـش خـود را در جامعـه بـه خوبـي ايفـا کننـد .بنابرايـن ،كسـي
کـه داراي مهـارت ارتباطـي اسـت بـا ديگـران بـه شـکلی ارتبـاط برقـرار میكنـد كـه بتواند بـه حقـوق ،الزامات،
رضايتخاطـر يـا وظايـف خـود در حد معقولي دسـت يابـد ،بيآنكه حقـوق ديگـران را ناديده بگيرد .برخـی از این
مهارتهـا عبارتانـد از :توجه   کـردن ،گـوش  دادن ،صحبت  کـردن ،تفکر  کـردن ،مطالعه  کـردن و نوشـتن.

توجه کردن
 1ـ  8ـ مهارت ّ
آیـا بـه اطـراف خـود توجـه کردهایـد؟ توجه کـردن چقـدر میتوانـد در برقـراری ارتباط بـا دیگران به شـما کمک
کنـد؟ ا ّولیـن مهـارت در برقراری ارتباط« ،توجه کردن» اسـت .توجـه کردن در لغت به معنـای روی آوردن و قصد
کـردن بـه سـوی چیزی یا کسـی اسـت .توجه به سـخنهای مخاطـب ،توجه به رفتارهـا و حرکات بـدن مخاطب،
توجـه بـه نوشـتهها و ...باعـث میشـود مطالـب بـه درسـتی دریافـت شـوند .اهمیـت توجه کـردن زمانـی نمایان
میشـود کـه ارتبـاط غیرکالميمطـرح باشـد .توجـه کـردن ،ارتباطـی غیرکالمياسـت که نشـان میدهد شـما به
فـر ِد در حـال صحبـت ،دقیقاً گـوش میدهید.
فعالیت
کالسی 1

متیـن در هنـگام تدریـس هنرآموز به نقطهای از کالس خیره شـده و روی صندلـی خود تکیه داده
اسـت .وقتـی از وی دربـارۀ مطالـب گفتـه شـده سـؤال میشـود ،پاسـخي مبهـم ميدهد .بـه نظر
شـما ایـن امـر چـه مشـکالتی را در ارتبـاط با دیگـران به وجـود مـیآورد؟ بـرای درک مطلب چه
مـواردی را بایـد رعایـت کنید تـا بتوانید آن را انتقـال دهید؟
تقویت مهارت توجه کردن
برای اینکه بتوان مهارت توجه کردن را در خود تقویت كرد ،باید نکاتی را مدنظر قرار داد ،از جمله:
مایل شدن به سمت گوینده :با این کار ،گوینده درمييابد که به سخن او توجه مي شود.
قـرار گرفتـن رو در روی شـخص گوینـده :با ایـن کار هم « گیرنـده» پیام را بهتـر دریافـت می کند و هم
عالقـۀ فرسـتنده به برقراری ارتباط بیشـتر می شـود.
ً
مثلا اگـر گوینـده روی زمیـن اسـت شـنونده هـم روی زمین
قـرار گرفتـن در سـطح چشمي یکسـان:
مينشـيند و بـه او توجـه میکنـد.
حرکـت کـردن با سـخن گوینـده :شـخصی را که هنـگام گـوش دادن به حـرف گوینـده هیـچ عالمتي از
خـود نشـان نمیدهـد ،نمیتـوان فـردی تلقـی کـرد کـه به سـخن توجـه میکند.
برقراری تماس چشمي با گوینده :اين نشانه ،فرد را متوجه سخنان گوینده میکند.
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فعالیت
غیرکالسی
1

مسـیر هنرسـتان تـا خانـه را که هر روز با آن سـروكار داريد ،بـه دقت نگاه کنید .به چـه عواملی برخورد
میکنیـد کـه تـا بـه حـال آنهـا را ندیدهایـد؟ در رفتـار راننـدۀ سـرویس یـا اتوبـوس چـه برخوردهایـی
دیدهایـد کـه تا به حـال متوجـه آن نشـده بودید؟

نکتـه :یکـی از ارتباط هـا و راز و نیازهـای زیبـا بـا خداونـد ،شـكر و سـپاس از نعمتهاي ارزشـمند اوسـت.
بـرای شـکرگزاری بایـد بـه نعمتهـای خداونـد توجـه کـرد و از آنهـا در راه درسـت اسـتفاده بـرد .طبيعـي
اسـت كـه نتيجـۀ شـكر و سـپاس آنگونه كـه خداوند ميفرمايـد ،افزايـش نعمـت و نتيجۀ كفـران نعمت نيز
1
فقدان آن اسـت.
از دسـتدادن نعمـت و گرفتـار شـدن در عـذاب ناشـي از
ِ

فعالیت
کالسی 2

درباره موارد زیر گفتوگو کنید.
ـ آیا تا به حال به مراحل رشد کودک توجه کردهاید؟
ـ توجـه کـردن راننـده بـه وسـیلۀ نقلیـه خـود چقـدر میتوانـد در حفـظ محیط زیسـت و كاهش
آلودگـی هوا مؤثر باشـد؟
ـ آیا رسیدگی و توجه مربی ورزش ،در موفقیت ورزشکار مؤثّر است؟
ـ یک حسابدار چگونه میتواند در انجام دادن كار خود رضايت خدا را جلب كند؟

1ـ سورۀ ابراهیم ،آیه 7
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 2ـ  8ـ مهارت گوش دادن
منظـور از گـوش دادن چیسـت؟ گـوش دادن چقـدر میتوانـد در برقـراری ارتبـاط شـما با مخاطب مؤثر باشـد؟
د ّومیـن مهـارت در برقـراری ارتبـاط« ،گوش دادن» اسـت .گوش دادن فراتر از شـنیدن اسـت .زيرا شـنیدن یک
فعالیـت جسـمی اسـت کـه نیـازی به مهـارت ندارد و ممکن اسـت غیـر ارادی نیز حاصل شـود؛ اما گـوش دادن
معنـی «یافتـن مفهـوم رفتار دیگـران در ذهن خود» اسـت .بـه عبارت
یـک فعالیـت ذهنـی و ارادی اسـت و بـه
ِ
دیگـر ،گـوش دادن یـا شـنود مؤثّـر بـه معنـای تلاش ف ّعاالنه بـرای دریافت پیـام ،رمزگشـایی صحیح و تفسـیر
دقیـق ،کامـل و درک معنای آن اسـت.
روش های
صحیح گوش
دادن
1ـ پیامها و اطالعات را بشنوید.
از قضاوت شتاب زده در مورد موضوع و
شخص گوینده یا سخنران اجتناب كنید
و براي دريافت پیام ها تمركز كامل داشته
باشيد.

3ـ نمادها و رفتارها را رمزگشایی کنید.

4ـ اطالعات دریافت شده را ارزیابی کنید.
2ـ به سخنان فرد مقابل کام ً
ال توجه كنيد و با وي تماس
چشميبرقرار سازيد.
برقراری تماس چشميبدان معنا نیست که به فرد مقابل خیره
شوید بلکه با حرکاتی مانند تکان دادن سر ،لبخند زدن و ...
توجه و عالقۀ خود را به صحبت فرد مقابل نشان دهید.

  5ـ اطالعات را در حافظۀ خود ذخیره
کنید.
  6ـ بازخورد(يا پاسخ) سازنده دهید.

نمودار :8-1روش های صحیح گوش دادن

بـرای اینکـه بتوانیـد فعاالنـه گـوش دهیـد بایـد چـه مـواردی را مدنظـر قـرار دهیـد؟ بـرای گـوش دادن ف ّعال
روشهايـی به شـرح زيـر وجـود دارد:
1ـ توجه به فرد مقابل
پايـان دادن بـه گفتوگوهـاي درونـي :يكـي از آفتهايـي كه مانـع از گـوش دادن ف ّعال ميشـود ،توجه كردن
بـه نداهاي دروني اسـت.
دستها باز :دستهاي خود را از حالت گره زده باز كنيد.
پاها :كف پاها را روي زمين قرار دهید.
كمي به طرف گوینده متمايل شويد .گردن متمايل ،نشان دهندۀ پذيرا بودن شنونده است.
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اثـر آينـهاي :بـا ظرافـت نشـانههاي غيركالمـي و هيجان هـاي او را تكرار و از تكیـه كالم «خـب» « ،ديگه چه
خبر؟» اسـتفاده كنيد.
2ـ سؤال كردن :نشان دادن عالقه به برقراری ارتباط است.
3ـ بازخورد دادن :واكنش نشان دهيد و حرفهاي او را تكرار و خالصه كنيد.

روش های گوش
دادن ف ّعال

بازخورد دادن

سؤال کردن

توجه به فرد
مقابل

نمودار :8-2روشهای گوش دادن ف ّعال
فعالیت
کالسی 3

مدت پانـزده دقیقه در
در گروههـای کالسـی یکـی از موارد زیـر را انتخـاب و آن را به ّ
کالس نمایـش دهید:
الف) ورزشکار آسیب دیده و پزشک تیم؛
ب) حسابدار شرکت ورشکسته و مشتریان؛
ج) رانندۀ اتوبوس و مسافر؛
د) مربّی مهدکودک وکودک.
پس از پایان نمایشها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ـ استفاده از حاالت بدن فرستنده و گیرندۀ پیام را در هر کدام از نمایشها شرح دهید.
2ـ آیا حرکات بدن و رفتارهای ظاهری آنها در پاسخ دادن ،مناسب بوده است؟
3ـ آیـا در هنـگام مکالمـه ،پاسـخدهنده ،به صحبـت فرد مقابل جواب مناسـب مـیداد یا جملهای
را کـه از قبل در ذهن داشـته اسـت ،بیـان میکرد؟
4ـ به نظر شما در برقراری ارتباط مؤثّر با دیگران باید چه عواملی مدنظر قرار گیرد؟
نکتـه :حالتهـای چهـره در فراینـد گـوش دادن حایـز اهمیت اسـت .از داشـتن قیافۀ خشـک ،بیروح
و سـخت و خشـن خـودداری کنیـد (شـنیدن غیرمؤثّـر) .اگر با عالقـه نگاه کنیـد (تأیید چشمي داشـته
باشـید و گاهـی لبخنـدی بزنیـد یـا سـرتان را بـه عالمت تأییـد تکان دهیـد) ،برقـراری ارتبـاط از روی
تمایـل امکان پذیر میشـود (شـنیدن مؤثّر) .فـرد برای کنترل احساسـات خود باید از قضاوت شـتابزده
و سـطحی دربـارۀ موضـوع یـا سـخنران اجتنـاب کنـد (شـنیدن غیرمؤثـر) .گفتوگـو با خـود را متوقف
کنیـد (شـنیدن غیرمؤثّر).
احترام گذاشتن به دیگران ،ارتباط با افراد را پايدار ميسازد و رغبت به ايجاد ارتباط را زیادتر میکند.
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فعالیت
کالسی 4

فـرزاد بـه تازگی در یک شـرکت ثبت اسـناد مالیاتی اسـتخدام شـده اسـت .مدیر درمورد شـرایط
کار و وظایـف شـغلی بـه فـرزاد توضیـح میدهـد .در این باره شـنود مؤثّـر و غیرمؤثّر را مقایسـه و
سـپس نتیجهگيـري كنيد.
شنیدن مؤثّر

فعالیت
کالسی 5

شنیدن غیرمؤثّر

فرزاد سخنان مدیر را به خوبی گوش میدهد و در

مدیر را در همان آغاز بهعلت پوشيدن لباس نامناسب،

ابتدای گفتوگوی او قضاوت نمیکند.

فردی ناالیق برای مدیریت شرکت میپندارد.

به صورت گروههای کالسی پیرامون آیۀ زیر بحث کنید:
«همانـا بسـیاری از جنیـان و آدمیـان را گویـی بـرای دوزخ آفریدهایـم زیـرا دلهایـی دارنـد کـه
بـا آن فهـم نمیکننـد و چشـمهایی دارنـد کـه بـا آن نمیبیننـد و گوشهایـی دارنـد کـه بـا آن
نمیشـنوند .آنهـا چـون چهارپایانانـد بلکـه گمراهترنـد .حقیقتـاً اینهـا غافلانـد».
سورۀ اعراف ،آیۀ 179
نتایج حاصله:
1ـ مهم ترین ابزار شناخت و ارتباط مؤثر در همۀ عرصه ها ،عقل و خرد آدمي است.
2ـ . ..........................................................................................................................................
3ـ . ..........................................................................................................................................
4ـ . ..........................................................................................................................................

 3ـ  8ـ مهارت صحبت کردن
میـزان اثرگـذاری کالم در برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ سـ ّومین مهـارت در برقـراری ارتبـاط ،صحبت کردن
اسـت« .صحبتکـردن» مقدمـه و ابـزار معاشـرت ،رفاقـت و همنشـینی بـا اشـخاص دیگـر اسـت .مهـارت در
صحبـت کـردن بـه معنـای بيـان کلماتی اسـت که شـنوندگان بتواننـد آن را درک کننـد .در برقـراري ارتباط از
طريـق صحبـت كـردن ،هـدف جـذب مخاطب به سـخنان و پیشـبرد اهـداف خود اسـت و ایـن کار با رعایـت نکات
اخالقـی (ماننـد ادب ،احتـرام ،ماليمت ،خودداري از تحقير،توهين ،تمسـخر،دروغ ،خشـونت ،تنـدي و  ،)...نتایج
بهتـری بـه دنبـال خواهد داشـت و لـذا خداوند در قـرآن از زبان حضرت موسـي(ع) براي هدايت فرعونيـان میفرماید:
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«وگره از زبانم بگشـای تا سـخنم را دریابند ،»1و سـرانجام خداوند به آن حضرت و برادرش هارون دسـتور ميدهد كه
2
براي هدايت فرعون و فرعونيان از سخنان نرم و ماليم بهره بگيرند تا شايد آنان متذكر شده و هدايت يابند.
روش های
صحیح صحبت
کردن

1ـ برای صحبت کردن آماده شوید و
مطالب را یک بار در ذهن مرور کنید.
2ـ مخاطب يا مخاطبان خود را بشناسید
تا بتوانید با آنها آسانتر صحبت کنید.
3ـ ممکن است در سخنانتان اشتباه
دستوری باشد ولی همچنان مس ّلط و با
اعتماد به نفس صحبت کنید.

4ـ با مخاطبان خود تعامل برقرار کنید و
چشمی با آنها را حفظ کنید.
تماس
ِ
ت خود را صادقانه و با شور
  5ـ صحب 
و شوق انتقال دهید.
  6ـ صحبت خود را با یک نتیجهگیری
مثبت به پایان برسانید.
7ـ سخنانتان را ساده ،کوتاه و با زبان
قابل فهم بیان کنید.

نمودار :8-3روشهای صحیح صحبت کردن
فعالیت
کالسی 6

ساسـان بـه دلیـل کم رویـی و خجالتـی بـودن ،نمیتوانـد بـا همسـاالن خـود و دیگـران ارتبـاط
مناسـب برقـرار کنـد .بـه نظر شـما چگونـه با وی صحبت شـود تـا بتواند بـا تغيير در رفتـار خود،
بـا ديگـران ارتباط مناسـب برقـرار كند؟
تفکر کردن
تفکـر کـردن در گفتـار ،رفتـار و اعمـال خـود میتوانـد انسـان را بـه اشـتباهات و کاسـتیهای خـود آگاه کنـد.
بنابرایـن الزم اسـت انسـان در طـول روز بـه اعمـال خـود بیندیشـد .خـدا در قـرآن کریـم میفرمایـد« :بگو من
فقـط بـه شـما یـک پنـد میدهـم و آن اینکـه چـه بـه صـورت گروهی و چـه به صـورت فردی بـرای خـدا قیام
کنیـد و سـپس بیندیشـید .» 3زيرا تفكر و انديشـه اسـت كه انسـان را بـه نقايص و ضعفهاي گفتـاري و رفتاري
خـود و ديگـران آشـنا ميسـازد و در همـۀ امـور راهگشـاي او خواهد بود.
1ـ سورۀ طه ،آیۀ  27و28
2ـ سورۀ طه ،آیۀ 43و 44
3ـ سورۀ سباء ،آیۀ 46
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فعالیت
کالسی 7

دو دوسـت هنگامي کـه در یـک شـرایط کاری مرتبـط بـا رشـتۀ خـود قـرار گرفتند ،بـه دالیلی از
جملـه توجـه بـه اهـداف خود ،رقابـت درکار بـرای گرفتن حقوق بیشـتر و  ...رفاقتشـان نسـبت به
یکدیگـر کمتـر شـد .بـه تدریج بـا داشـتن ذهنیت منفـی و بحث کردن ،ارتباطشـان قطـع گرديد.
هـر دو نفـر بعـد از مدتهـا بـه اشـتباه خـود پیبردنـد و جلسـهای ترتیـب دادنـد کـه بـا یکدیگر
صحبـت کنند.
 .1در گروههـای کالسـی ،نقـش ایـن دو نفـر را بـر عهـده بگیرید و سـعی کنید با صحبـت کردن،
ارتبـاط میـان خود را بازسـازی کنید.
 .2سـایر هنرجویـان در هنـگام نمایـش ،جملات ابهام برانگیز يا نامناسـب اسـتفاده شـده توسـط
افـراد را بنویسـند .چگونـه ایـن جملات را میتـوان بهتر بـه مخاطب انتقـال داد؟

 4ـ  8ـ مهارت مطالعه کردن
مطالعه کردن تا چه اندازه میتواند در برقراری ارتباط با دیگران به شما کمک کند؟
نگریسـتن بـه هـر نوشـتهای برای واقف شـدن به آن و تفکر و اندیشـه دربـارۀ آن را «مطالعـه» میگویند .مهارت
معین اسـت .برای کسـب مهارت مطالعـه ،فرد
در مطالعـه بـه معنـای افزایـش کیفیـت مطالعـه در مـدت زمـان ّ
بایـد توانایـی تندخوانـی خـود را تقویت کنـد و تمرکز خـود را بر روی متن افزایـش دهد تا هنـگام مطالعۀ نامه،
پیـام و ...کـه از فـردی بـه دسـتش میرسـد ،منظـور شـخص نویسـنده را به سـرعت و به طـور صحیـح دریافت
کند .
روش های
صحیح مطالعه
کردن

4ـ جمله به جمله بخوانید تا مفهوم جمله
را دریافت کنید یا به جملۀ مهمي برسید.
1ـ کتاب ،دفترچه ،خودکار و یک ماژیک
برای مطالعه تهیه کنید.

2ـ صداهای مزاحم را کنترل کنید.

3ـ زمان را در نظر بگیرید.

نمودار 4ـ       :8روشهای صحیح مطالعه کردن
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  5ـ با ماژیک کنار جمالت مهم عالمت
بزنید.
  6ـ جمالت مهم یا مفهومي را که به آن
دست یافتید به صورت متن ،شکل یا
نقشۀ ذهنی در دفتر ثبت کنید.
7ـ پس از اتمام مطالعه 10 ،تا  15دقیقه
مطالب نوشته شدۀ خود را مطالعه كنيد و
کنار آنها عالمت بزنید.
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 5ـ  8ـ مهارت نوشتن
بـه اندیشـه و مطلبـی كـه توسـط قلـم بـر روی کاغذ ميآيـد« ،نوشـتن» میگوینـد .مهـارت در نوشـتن به فرد
ایـن امـکان را میدهـد کـه پیـام خـود را بـا وضوح و سـهولت بـه مخاطـب انتقـال دهـد .بنابراین بـرای تقویت
مهـارت نوشـتن ،بايد بـه تکـرار و تمریـن آن پرداخت.
ممکن اسـت از شـما خواسـته شـود که گزارشـی تهیه کنید یا نامهای بنویسـید .انجام دادن این کارها نیازمند
تکـرار و تمریـن نوشـتن اسـت و از ايـن طريـق آمادگـیالزم را بـرای خوب نوشـتن بهدسـت ميآوریـد .اهمیت
«نوشـتن» و نقـش آن در فرهنـگ و تمـدن بشـری به قـدری مهم اسـت که خداوند متعـال هم به ابزار نوشـتن
یعنـی قلـم و هـم بـه مطالـب نـگارش یافته به وسـیلۀ قلم ،سـوگند یـاد کـرده و فرموده اسـت« :سـوگند به قلم
و آنچـه [افـراد] بـه وسـیلۀ آن می نویسـند» 1.پیامبـر اکـرم (ص) نیـز در ايـن مـورد میفرماینـد« :دانـش را بـا
2
نـگارش آن به بند بکشـید»

روش های
صحیح نوشتن

4ـ جمالت را مؤدّبانه بنویسید.
1ـ قبل از نوشتن مطالعه کنید.

2ـ جمالت را کوتاه ،ساده ،قابل فهم و
کامل بنویسید.
3ـ زمان را در نظر بگیرید و عالئم
نگارشی را رعایت کنید.

  5ـ مکرر و مداوم بنویسید .یک مطلب
را چندین دفعه بنویسید تا در نوشتن آن
مس ّلط شوید.

  6ـ سلیقۀ مخاطبانتان را در نظر بگیرید.

7ـ فهرستوارسي و چركنويس تهیه
کنید.
نمودار  :8-5روشهای صحیح نوشتن

1ـ سورۀ قلم ،آیۀ 1
2ـ مستدرک الوسایل ،ج ،8ص434
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فعالیت
کالسی 8

تابلـوی کالس را به سـه قسـمت تقسـیم کنید .سـپس سـه نفر از هنرجویـان ،هر کـدام داوطلبانه
یـک پیـام در خصـوص وظیفـۀ اصلـی رشـتۀ خـود در جامعـه بـرای خدمت رسـانی بـه دیگـران
بنویسـند .سـایر هنرجویـان پاسـخ دهند که این نوشـتهها چقـدر برآنان تأثیر گذاشـته اسـت؟ آیا
نویسـندگان پیامهـا بـا آنچـه توسـط هنرجویان درک شـده اسـت ،یکسـان اسـت؟ از این
منظـور
ِ
فعالیـت چـه نتیجـهای میگیرید؟

فعالیت
کالسی 9

یکـی از اعضـای خانـواده یـا دوسـتان از شـما ناراحـت اسـت .شـما تصمیـم گرفتهایـد از طریـق
نوشـتن نامـه از او دلجویـی کنیـد .نامـه را بـا رعايـت روش صحیـح نوشـتن ،در دو تا سـه خط ،به
نـگارش درآوریـد .سـپس تأثیرگذارتریـن نامـه را انتخـاب کنیـد .دالیل خـود را برای ایـن انتخاب
بیـان کنید.

فعالیت
غیرکالسی
2
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قرار اسـت یکی از موفقیتهای شـما در یک روزنامه چاپ شـود و از شـما درخواسـت شـد ه اسـت ،در
صحیـح نوشـتن ،متـن را بهگونهای
دو بنـد ،متنـی را بـرای چـاپ آمـاده کنیـد .شـما بـا رعايـت نـکات
ِ
بنویسـید کـه خواننـدگان بتواننـد بـا نوشـتۀ شـما ارتباط برقـرار کنند .سـپس متن نوشـته شـده را به
هنرآمـوز خود تحویـل دهید.

