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ــا  ــا انســان های دیگــر و ب ــا خــود، ب ــا خــدا، ب همــۀ فعالیت هــا و روابــط انســان حــول چهــار محــور ارتبــاط ب
خلقــت می چرخــد و زیــر بنــای 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 مّتعــال 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 
ــد در جهــت خیــر، کمــال، ســعادت و در نهایــت، حیــات طیبــۀ خویــش گام  و اعتــدال خــارج نشــود و بتوان

بــردارد.
ــر  ــی ب ــن مبتن ــر، ســازنده، ســالم و کمــال آفری ــال رابطــه ای مؤثّ ــه دنب ــاب ب ــن کت ــا در ای ــن اســاس، م برای
ــرا  ــذر، زی ــّذت شــخصی و زودگ ــاً ســود و ل ــه صرف ــی اخــاق( هســتیم ن ــت و معنویّت)یعن دو محــور عقانّی
ــرای خویــش  ــه اش جــذب حداکثــر ســود و لــذت ، آن هــم ب معتقدیــم اگــر قاعــدۀ بشــر در روابــط چهار گان
و درایــن دنیــا باشــد، اجتمــاع بشــری بــه جهّنمــی تبدیــل خواهــد شــد کــه در آن ، هــر کــس چــون گرگــی 
ــد  ــع خــود خواه ــع و مطام ــی مناف ــان را قربان ــرد و آن ــورش خواهد ب ــران ی ــع دیگ ــوق و مناف ــه حق ــده ب دّرن
ســاخت . در ایــن راســتا مــا هــم مخالــف حداکثــر ســود و لــّذت نیســتیم اّمــا، اوالً ســود و لــّذت را تنهــا مــادی 
و دنیایــی نمی دانیــم بلکــه آن را مقّدمــه و ابــزاری بــرای ســود و لــذت معنــوی و حقیقــی در جهــان آخــرت و 
ســرای باقــی می دانیــم. ثانیــاً ســود و لــّذت را تنهــا بــرای خــود و نزدیــکان خــود نمی خواهیــم، بلکــه ســود 
و لــّذت خــود را در جهــت رضــای خــدا، ســعادت و کامیابــی دیگــران و اســتفاده مطلــوب و ســازنده از طبیعــت 
می دانیــم . زیــرا هــم خــود و هــم طبیعــت و دیگــران را اجــزای یــک »کِلّ « بــه هــم پیوســته می دانیــم کــه 
فعــل و مخلــوق خداســت و بــه ســوی او بــاز می گــردد، لــذا حداکثــر ســود و لــّذت نیــز در همیــن راســتا مــی 

توانــد معنــا یابــد. بنابرایــن مثــًا اگــر از مــا پرســیده شــود کــه: 
ــوان از  ــه مــردم، می ت ــه قصــد خدمــت ب ــو ب َ ــام ول ــه پســت و مق ــرای رســیدن ب ــا در ارتباطــات اداری ب - آی

ــق، ســتم و ... اســتفاده کــرد؟ ابزارهــای غیــر اخاقــی ماننــد دروغ، فریــب، تملّ
ــه  ــگاه خویــش، نســبت ب ــا ارتقــاء جای ــه خاطــر حفــظ موقعیــت ی ــا دیگــران، ب ــوان در ارتبــاط ب ــا می ت - آی
نیروهــای فرودســت اداری ظلــم و ســتم و اجحــاف رواداشــت و یــا نســبت بــه نیروهــای اداری مافــوق و فــرا 

ــق و تذلّــل ورزیــد؟ دســت تملّ
ــا  ــرای خوشــامد ایــن و آن و ی ــا می تــوان در ارتباطــات اجتماعــی نظیــر مجالــس و محافــل دوســتانه، ب - آی
گذرانــدن لحظاتــی بــه ظاهــر خــوش بــه غیبــت دیگــران پرداخــت یــا دیگــران را تمســخر کــرد و یــا آبــروی 

کســی را ریخــت؟
- آیــا در ارتباطــات بیــن المللــی می تــوان 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 ســاخت؟ 
ــت  ــر از قیم ــی را گران ت ــرد و کاالی ــتفاده ک ــوء اس ــی او س ــتري از ناآگاه ــا مش ــاط ب ــوان در ارتب ــا می ت - آی

ــه او فروخــت؟ ــر ب ــت پایین ت ــا کیفی ــا ب ــی ی واقع
- آیــا در ارتباطــات حقوقــی می تــوان بــرای موفقیــت در یــک آزمــون اســتخدامی، قانــون را زیــر پــا گذاشــت 

و تقلّــب کــرد یــا بــه ســفارش ایــن و آن عمــل کــرد و حقــوق دیگــران را ضایــع ســاخت؟
ــوان  ــع خــود می ت ــه ســود و مناف ــت و رســیدن ب ــردن از طبیع ــذت ب ــراي ل ــت و ب ــا خلق ــاط ب ــا در اتب - آی

ِاصر آن ارتباط و عن
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بــه تخریــب طبیعــت اقــدام کــرد، درختــان را بریــد، شــاخه ها را شکســت آشــغال در طبیعــت ریخــت و بــه 
طبیعــت و دیگــران ســتم روا داشــت؟

- آیــا در اتباطــات سیاســی و اقتصــادي بــرای بیــرون رانــدن رقیــب سیاســي یــا اقتصــادي خــود از صحنــه و 
ــده  ــب ش ــی مرتک ــه جرم ــدون اینک ــاق و ب ــون و اخ ــاف قان ــوان برخ ــع، مي ت ــود و مناف ــه س ــت یابي ب دس

باشــد، بــه او تهمــت زد، اَســرار او را فــاش ســاخت یــا بــه جــان و مــال و آبــروی او آســیب زد؟
ــدون لحــاظ حــّق طبیعــت و دیگــران ، شــاخۀ آن را  ــوۀ درخــت و ب ــه می ــرای دســتیابی ب ــوان ب ــا می ت - آی
شکســت و یــا بــدون در نظــر گرفتــن حــٌق کســي وارد بــاغ یــا مزرعــۀ او شــد و دســترنج او را تصاحــب کــرد و 

بــه ســود و منافــع خــود رســید؟
- آیــا بــرای زودتــر رســیدن بــه مقصــد و یــا کســب درآمــد بیشــتر می تــوان قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و 

رانندگــی را زیــر پــا گذاشــت و جــان و ســامتی خــود و دیگــران را بــه خطــر انداخــت؟
منفــی بــودن پاســخ همــۀ ایــن ســؤاالت و ســؤاالتی مشــابه اینهــا در همــۀ روابــط و ابعــاد زندگــی بــا توجــه 
ــای  ــا ارزش ه ــط م ــای رواب ــرا مبن ــًا مشــخص اســت، زی ــا، کام ــب م ــل در مکت ــت اخــاق و عق ــه حاکمی ب
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 
ــر رابطــه ای  ــه ه ــه می باشــد، ن ــات طّیب ــق حی ــت تحق ــی خــدا جه ــت و بندگ ــه و ســرانجام عبودی در جامع

براســاس حداکثــر ســود و لــّذت بــرای خویــش و اطرافیــان.
امیــد اســت هنرجویــان عزیــز بــا کمــک و راهنمایــی هنرآمــوزان و مربّیــان خــود بتواننــد 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 نائــل آینــد.
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1ـ 1ـ  تعریف ارتباط

2ـ  1ـ  عناصر 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 پیامی را به 

گیرنده انتقال می دهد. گیرنده پس از دریافت پیام، بازخورد آن را به فرستنده منتقل می کند.

بـرای برقـراری ارتبـاط بـه چـه عواملـی نیاز اسـت؟ افراد از طریـق ارسـال و دریافت پیام بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار 
می کننـد. الزمـۀ برقـراری ارتبـاط، وجـود هشـت رکـن اساسـی شـامِل فرسـتنده، پیـام، رمزگـذاری پیام، مسـیر 
ارتباطـی، گیرنـده، رمزگشـایی  پیـام، بازخـورد و اختال اسـت که بـه آنها »عناصـر ارتباط« گفته می شـود. بدون 

وجـود هـر یـک از ایـن عناصـر، برقـراری ارتباط مختل یـا ناقص مـی ماند. 

فرستنده
 آیـا فرسـتنده همیشـه پیـام هـای درسـت ارسـال مـی کند؟ فرسـتنده، فـرد یا افرادی اسـت کـه پیام خـود را با 
هدفـی خـاص، بـه صـورت گفتـار، نوشـتار یا بـه وسـیلۀ حرکت غیـر کامی بـا اسـتفاده از رابـط به گیرنـدۀ پیام 

منتقـل مـی کند. 

فعالیت
در موارد زیر فرستندۀ پیام را مشخص کنید:کالسی 1

1. حسابدار وارد اتاق مدیر می شود و به او سام می کند.
2. مربی مهدکودک برای کودکان شعر می خواند.

پیام عالیم عالیم

بازخورد

پیام

اختاللاختاللاختاللاختالل

فرستنده
رمزگذاری

پیام
رمزگشایی

گیرندهپیام
مسیر

ارتباطی

نمودار1-1: نمودار عناصر ارتباط
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پیام
چـه پیامـی منتقـل شـده اسـت؟ آیـا پیام هـا همیشـه روشـن و واضح اند؟ پیـام همان چیزی اسـت کـه ارتباط به 
منظـور آن برقرار شـده و فرسـتنده سـعی می کنـد آن را برای گیرنده ارسـال کند. به عبارت دیگـر، پیام، اطاعاتی 
اسـت کـه فرسـتنده بـه گیرنده منتقـل می کند. پیام شـامِل اطاعـات و اخبار، افـکار، عقاید، نظرها، احساسـات و 

عواطـف اسـت که بـه صورت عائـم، گفتار، تصویر و نوشـته منتقل می شـود.

رمزگذاری  پیام
 پیـام در ذهـن فرسـتنده اسـت و هرگـز قابـل انتقـال نیسـت مگـر اینکه ابتـدا به صـورت نشـانه ها یـا نمادهایی 
درآیـد. نشـانه هـا یـا نمادهـا به خودی خـود هیچ گونـه معنای خاصـی ندارند مگر اینکـه با یک قـرارداد اجتماعی 
متقابـل، بـرای آن مفهـوم خاصـی در نظـر گرفته شـود. بنابراین فرسـتنده، ابتدا محتـوای پیام را که به شـکل رمز 
کلمـه هـا، نمـاد ها، عائم و نشـانه ها سـت، بـه صورت کلمه های شـفاهی، نوشـتاری، تصویری و ... در مـی آورد و 

بـه گیرندۀ پیام ارسـال مـی کند.

مسیر ارتباطی
 پیـام چگونـه بایـد منتقـل شـود؟ پیـام خـود را بـا چه ابـزاری انتقـال مـی دهید؟ شـیوه هـای انتقال پیـام میان 
فرسـتنده و گیرنده را مسـیر ارتباطی گویند. به عبارت دیگر ابزار و وسـایلی هسـتند که در ارسـال و دریافت پیام 
از فرسـتنده بـه گیرنـده و بالعکـس کمـک مـی کننـد. مسـیر ارتباطـی بایـد متناسـب بـا پیـام، معلومات و 
ویژگـی هـای مشـترک میـان فرسـتنده و گیرنـده انتخـاب شـود. مسـیرهای  ارتبـاط پیـام عبارت انـد از: پسـت 

الکترونیـک، پیامـک، تلفـن  وکتـاب، روزنامـه، پوسـتر و ...

فعالیت
در موارد زیر فرستندۀ پیام را مشخص کنید:کالسی 2

1. حامد  به هنرآموز خود گفت من به ورزش فوتبال عاقه دارم.
2. مهماندار هواپیما به یکی از مسافران می گوید کمربند های خود را ببندید.

فعالیت
در موارد زیر رمز پیام را مشخص کنید:کالسی 3

1. داور از هر دو کشتی گیر مي خواهد با حرکات دست به یکدیگر احترام بگذارند.
2. رانندۀ اتوبوس به همکار خود »خدا قّوت« می گوید. 

فعالیت
در موارد زیر مسیر ارتباطی پیام را مشخص کنید:کالسی 4

1. راننده در خیابان تابلوی »آهسته برانید« را می بیند.
2. رامین نامۀ  استعفاي خود را برای سرپرست حسابرسی ارسال می کند.
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فعالیت
در موارد زیر گیرندۀ پیام را مشخص کنید:کالسی 5

1. خانم سعیدی قبل از رساندن کودکش به مهدکودک، او را می بوسد.
2. مربی به اعضای تیم می گوید تا نیم ساعت نرمش کنید.

فعالیت
در موارد زیر رمز پیام را مشخص کنید:کالسی 6

1. مربی فوتسال یکی از بازیکنان را از زمین بیرون می کشد.
2. حسابدار شرکت نتوانست کارش را تمام کند، مدیر به او می گوید خسته نباشید.

فعالیت
در موارد زیر بازخورد پیام را مشخص کنید:کالسی 7

1. مربی مهدکودک با کودک بازی می کند و او به مربی لبخند می زند.
2. راننده در حال رانندگی برای عابر پیاده می ایستد و عابر پیاده برای او دست تکان می دهد.

رمزگشایی پیام
 آیـا همیشـه گیرنـده، پیـام را درسـت دریافـت مـی کند؟ پیـام زمانی بـرای گیرنده قابل فهم اسـت کـه مجدداً 
از حالـت رمـز و نشـانه خـارج شـود و بـه صـورت نشـانه هایـی قابل فهـم درآید. بـه عبـارت دیگر، گیرنـده، رمز 
پیـام دریافـت شـده را از طریـق حـواس و سلسـلۀ اعصاب بـه مغـز مي بـرد و آن را از حالت رمز خـارج می کند، 

سـپس مفهـوم موردنظـر را درک می کند.

اختلالل: چـه عواملـی مـی توانـد در ارسـال یـا دریافـت پیـام اختـال ایجـاد کند؟ هـر عاملـی کـه در ارتباط 
خلـل ایجـاد کنـد و مانـع برقـراری آن  گردد، به طـوری که پیام تحریف شـود و دیگـر معنای واقعی را نرسـاند، 

»اختال« اسـت.

بازخلورد: واکنـش و عکـس العملـی اسـت کـه گیرنده پـس از دریافت پیـام از خود نشـان می دهد. بـه عبارت 
دیگـر، 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 می سـازد که تأثیر پیـام خـود را ارزیابی کند.

گیرنده
چـه کسـی پیـام را دریافـت مـی کند؟ گیرنده، فـرد یا افرادی هسـتند که پیام را از فرسـتنده دریافـت می کنند. 
بـه عبـارت دیگـر، گیرنـدۀ پیـام، همان فردی اسـت کـه پیام در او اثـر می کند و باعـث تغییر رفتار او می شـود.
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فعالیت
در موارد زیر اختال در پیام را مشخص کنید:کالسی 8

1. ورزشکار برای عضویت در تیم هندبال با مربی قرار دارد، ولی  به دلیل ترافیک دیر می رسد.
2. کارمنـد خسـته اسـت و سرپرسـت حسـابداری بـه او مـی گویـد دیگـر مـی توانید بروید و حسـن 

ناراحـت می شـود. 

فعالیت
در گروه های کاسی موارد زیر را انجام دهید:کالسی10

1. موضوعی را آزادانه انتخاب کنید.
2. در مورد آن موضوع با یکدیگر ارتباط برقرار کنید.

3. عناصر ارتباط را در گفتگو مشخص کنید و نتیجه را در کاس درس ارائه دهید.

فعالیت
عناصر ارتباطِی موقعیت زیر را مشخص کنید.کالسی 9

هواپیمایـی بـه مقصـدی در حرکـت بـود کـه ناگهـان بـه دلیـل شـرایط  نامناسـب جـّوی بـه مبـدأ 
برگشـت. شـرایط  عجیبـی در هواپیمـا شـکل گرفـت. یکـی از خانم ها که بسـیار ناراحت بود، شـروع 
کـرد بـه اعتـراض و توهیـن بـه مهمانـدار و یـک مرتبـه صدایش را بـاال بـرد و گفت شـما همانجا در 

فـرودگاه می گفتیـد کـه دیـد نداریـد و پـرواز انجام نمی شـود. 
در ایـن لحظـه همـه منتظـر برخـورد مهمانـدار بودند کـه چطـور برخورد می کند؟ شـاید هر کسـی 
فکـر مـی کـرد کـه مهمانـدار بـه بدتریـن نحـو ممکـن پاسـخ می دهـد. امـا وي بـا چهـره اي مهربان 
و مـؤدب از خانـم عذرخواهـی کـرد و گفـت: مـن واقعـاً متأسـفم کـه این اتفاق افتاده اسـت. سـپس 
توضیـح داد، مسـلماً مـا دوسـت داریـم شـما سـالم بـه مقصدتـان برسـید. اینجا جان شـما بـرای ما 
خیلـی مهم تـر اسـت تـا موضوعـات دیگـر. او به یکـی از مهمانداران اشـاره کـرد که برای ایشـان آب 
بیـاورد. بـه ایشـان آب داد و بـا صبـوری مراحل فـرود را به طور کامل شـرح داد و همه گـوش کردند، 

اوضـاع آرام شـد. آن خانـم کـه آرام شـده بـود، از مهمانـدار عذرخواهی کرد. 

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، اطاعـات دقیقی وجـود نـدارد. در طول 

تاریـخ، انسـان هـا همـواره بـرای ایجـاد ارتبـاط بـا یکدیگـر از وسـایل مختلفی اسـتفاده کـرده اند.
 در آغاز از اشـاره و به تدریج از دود و آتش، فریاد، زبان، صدای طبل و پیک و سـپس از نوشـته اسـتفاده شـده 
اسـت. در گذشـته بـرای انتقـال اطاعـات، مشـکات بسـیاری وجـود داشـت؛مثًا ممکـن بود ارسـال یـک نامه 

3ـ  1ـ  تاریخچۀ  ارتباط
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فعالیت
موارد زیر را انجام دهید:کالسی 11

1. کاغـذ را بـه چهـار قسـمت تقسـیم کنیـد و در هـر قسـمت یکـی از مـوارد خوانـدن، نوشـتن، 
صحبـت کـردن و گـوش کـردن را بنویسـید.

2. زمانی را که برای هر یک از این فعالیت ها در روز اختصاص می دهید یادداشت کنید.
3. بیشـترین زمانـی را کـه صـرف هریـک از ایـن فعالیت هـا )خواندن، نوشـتن، صحبـت کردن و 

گـوش کـردن( می شـود تعییـن کنید.
4. از مدت زمانی که صرف ارتباط با دیگران می کنید چه نتیجه ای می گیرید؟

5. نتایج خود را با دیگران مقایسه کنید و نتیجه گیری خود را بنویسید.

هفتـه هـا یـا مـاه هـا طول بکشـد. بـه همین جهـت بشـر همـواره در فکـر ارتقـای وسـائل ارتباطی بوده اسـت. 
امـروزه بـا پیشـرفت وسـائل ارتباطـی تبادل اطاعات به سـرعت انجـام می شـود و از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

است. 
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اهمّی

1ـ 2ـ  اهمّیت  ارتباط

چــرا انســان ها بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد؟ ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران چــه اهمیتــی دارد؟ 
ــدون آن،  ــه ب ــد ک ــده تشــبیه کرده ان ــرای موجــودات زن ــت »آب« ب ــه اهمی ــاط« را ب ــراد »ارتب بســیاری از اف
حیــات بشــر بــه خطــر می افتــد. ارتبــاط نقــش حیاتــی در زندگــی هــر فــرد دارد. بــدون ارتبــاط نمی توانیــد 
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 عاقۀتــان یــا پیوســتن بــه گروه هــا، بــه ارتبــاط 
نیــاز داریــد. شــما بایــد بتوانیــد بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا بتوانیــد بــه عضویــت گروه هــا در آییــد. 

ــارۀ شــما قضــاوت می کننــد افــراد براســاس نحــوه ارتباطتــان، درب

فعالیت
در موارد زیر بازخورد پیام را مشخص کنید:کالسی 1

در گروه های کاسی دربارۀ موارد زیر گفت و گو و نتیجه را در کاس ارائه کنید: 
1. ارتبـاط، کلیـد رسـیدن بـه تمامـی اهـداف اسـت. دلیل خـودرا در موافقـت یا مخالفـت با این 

جمله بنویسـید.
2. آیا می توانید موقعیت هایی را بیان کنید که ارتباط در آن نقشی ندارد؟

3. موقعیت ها و مشکاتی را مثال بزنید که ارتباط برای حل آن مشکل ضروری است.

رفع نیاز
 آیـا ارتبـاط داشـتن بـا دیگـران بـه رفـع نیازهـای انسـان ها کمـک می کند؟ انسـان بـرای رفـع نیازهای خـود به 
ارتبـاط نیـاز دارد. هیچ کـس قـادر نیسـت به تنهایـی تمامی نیازهای خـود را تأمین کنـد و ناگزیر اسـت برای رفع 
آنهـا بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار سـازد. بـراي مثال، شـما بـرای رفع نیاز گرسـنگی بـه دنبال غـذا می رویـد و مواد 
غذایـی خـود را تأمیـن می کنیـد و بـه این صورت ناچارید بـا محیط اطراف و انسـان های دیگر ارتبـاط برقرار کنید. 

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 کدام از نیازهای خود بهره می برید؟ جدول زیر را تکمیل کنید.

ت  و اهداف ارتباط
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پیشرفت فّناوری
آیـا می توانیـد دو مـورد از تأثیـر فّنـاوری را در زندگـی خـود بگوییـد؟ ارتبـاط، بـه اشـتراک گـذاری اطاعات و 
دانـش کمـک می کنـد و باعـث تبـادل دانـش میـان افـراد و جوامع بـا یکدیگـر می شـود و این موجب توسـعه و 

گسـترش فّناوری اسـت. 

سرعت در انجام دادن کارها
بـه کمـک ارتبـاط می تـوان بسـیاری از کارهـای غیرضروری را حـذف کرد و به کارهای ضروری سـرعت بخشـید. فکر 
کنیـد ماننـد زمان هـای گذشـته هرکـس باید به تنهایـی مایحتـاج زندگی خـود را تأمین  کند. مثـًا برای تهیـۀ نان، 
همـۀ افـراد خـود  بایـد گنـدم بکارند، سـپس آن را بـه آرد تبدیـل و از آن نان تولید کننـد. اگر این فراینـد تکراری هر 

روز توسـط افـراد انجـام شـود نـه تنهـا زمان زیـادی به هدر مـی رود بلکه سـرعت اجـراي  کارها نیز پاییـن مي آید. 

فعالیت
سیسـتم حمـل و نقـل بـه کمـک ارتبـاط یـا ارتباطـات و گسـترش فّناوری بسـیار پیشـرفت کـرده، به کالسی 3

طـوری کـه بـا پیشـرفت سیسـتم حمل ونقل سـرعت کارهـا افزایـش یافته اسـت، ماننـِد ارائـۀ خدمات 
سـفر و گردشـگری بـه افـراد. در گـروه های کاسـی  مشـاغل و حوزه هایی را مثـال بزنید کـه ارتباط یا 

ارتباطـات در پیشـرفت آنهـا بسـیار کمک کرده اسـت.

فعالیت
چند نمونه از کاربرد ارتباط را که به سرعت بخشیدن و دسترسی آسان افراد منجر شده است، نام ببرید.کالسی 4

 .1.4

.2.5

.3.6

                          کاربرد در زندگینمونه

مللن بللا جسللت و جللو در اینترنللت بلله کتابی دسترسللی 1.کتابخانه های دیجیتال  
پیللدا کللردم کلله در حالللت عللاّدی،  دسترسللی بلله آن 

برایللم ممكللن نبللود. 

.2

.3
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هـدف از برقـراری ارتبـاط بـا دوسـت )اعضای خانواده، آشـنایان و ...( چیسـت؟ اهـداف افراد در برقـراری ارتباط 
بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. مهم ترین اهداف ارتباط در شـکل 1-2 نشـان داده شـده اسـت.

فعالیت
با توجه به شکل دایرۀ زیر موارد خواسته شده را انجام دهید:کالسی 5

1. درون دایره اسم خود را بنویسید.
2. نـام کسـانی کـه ارتبـاط با آنهـا برای شـما در درجۀ اول، دوم و سـوِم اهمیت اسـت، بـه ترتیب در 

دایره هـاي یک و دو و سـه بنویسـید.

3. چرا ارتباط با این افراد برای شما مهم است؟ آنها چه نیازهایی از شما را برآورده می کنند؟

د.ید.ید. یسـیسـ سـیسـی یکهـاي یکهـاي یک و دو و سـه بنو رهیرهیره دا

یکنام من
دو

سه

2ـ 2ـ  اهداف  ارتباط

کسب آگاهی

اهداف ارتباط
بیان افكار

پاسخ به 
نیازهای فردی بیان احساسات

تاثیرگذاری بر
مخاطب

نمودار 1-2: اهداف ارتباط
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فصل 1     مقدمۀ ارتباط

21

1.بیان افكار:
ارتبـاط افـراد بـا یکدیگـر باعـث می شـود که افـراد از دانـش، اطاعات و افـکار یکدیگـر آگاه شـوند. فرد 
در ارتباط هایـی کـه بـا دیگـران دارد، مي توانـد افـکار و اطاعـات خـود را در موقعیت هـاي مختلـف بروز 
دهـد. انسـان به وسـیلۀ ارتبـاط اسـت کـه می توانـد حاصـل ذهن خـود را بـه تصویر بکشـد و بـه دیگران 

منتقـل کنـد و ایـن افـکار و اطاعـات می توانـد زمینۀ پیشـرفت او را فراهم سـازد.

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

احساسـات خـود را بـروز دهنـد. چنین ارتباطـي به روابـط صمیمانه منجر می شـود.

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

جذب کنند و این می تواند در بهبود یک رابطۀ مؤثّر تاثیرگذار باشد. 

4.کسب آگاهی: 
ایـن مجموعـه شـامل تحویـل، پردازش، انتشـار اخبـار، اطاعـات، تصاویر، حقایـق، پیام هـا و عقاید مورد 
نیـاز اسـت، بـه طـوری کـه مـردم می تواننـد در برابـر شـرایط بین المللـی، محیـط زیسـت و دیگـران به 
منظـور تصمیم گیـری درسـت، اقـدام کننـد. بـه کمـک ارتبـاط می تـوان در کمتریـن زمان بـه اطاعات 

مـورد نیـاز دسـت یافـت، آن را بـه اشـتراک گذاشـت و از بسـتگان و دوسـتان خود باخبر شـد.

5.پاسخ به نیازهای فردی: 
افـراد نیازهـای متعـدد و فراگیـری دارنـد. آنهـا بـرای برطـرف کـردن نیازهـای خـود بـا دیگـران ارتباط 

برقرار می کنند.                   
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فعالیت
با توجه به اهداف ارتباط، جدول زیر را تکمیل کنید:کالسی 7

فردی که با او 
ارتباط داشته اید

وسیلۀ  برقراری                    
ارتباط
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