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1ـ  3ـ  تعریف ارتباط کالمی و غیر کالمی

افـراد بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد و ایـن ارتبـاط بسـته بـه نـوع پیـام و محتـوای پیامـی کـه رد و بـدل 
می شـود، متفـاوت اسـت. انتخـاب روش هـای ارتباطـی مـورد اسـتفاده و نـوع ارتبـاط، تأثیـر فراوانـي در برقـراري 
ارتبـاط می گـذارد. ارتبـاط براسـاس یکـی از روش هـای ارتباطی مورد اسـتفاده به شـش دسـته تقسـیم می شـود: 

بـا دوسـت خـود همیشـه از طریق صحبت کـردن ارتباط برقـرار می کنید یا در برقـراری ارتباط از اشـاره و حرکات 
دسـت و صـورت اسـتفاده می کنیـد؟ ارتبـاط براسـاس آن کـه کامی بین فرسـتنده و گیرنـده منتقل شـود به دو 

دسـته تقسـیم می شود:

نمودار1-3 : انواع ارتباط

نمودار2-3: تعریف ارتباط کالمی و غیر کالمی

ارتباط کالمی

تعریف: نوعي از ارتباط است که پیام از طریق اداي 
کلمات انتقال پیدا مي کند. ارتباط کامي به صورت 

شفاهي و غیر شفاهي صورت مي گیرد.

مثال: شفاهي مانند شعرخواني مربي مهدکودک 
با کودکان، جلسات مذاکره، مکالمات تلفني و 

ویدئویي و ...
غیر شفاهي مانند نوشته ها یادداشت ها،  نامه هاو ...

ارتباط  
غیرکالمی

تعریف: ارسال و دریافت پیام است بدون گفتن حرف یا 
کلمه اي و تنها با استفاده از زبان بدن )مانند حاالت چهره، 

حرکات دست، طرز ایستادن و میزان صدا(.

مثال: پرستاري که با قرار دادن انگشت اشارۀ 
خود بر بیني و لب ها، شما را به سکوت دعوت 

مي کند.

انواع ارتباط

ارتباط کالمی

ارتباط 
شفاهی

ارتباط
 غیر حضوری

ارتباط
 غیر کالمی

ارتباط 
حضوری

ارتباط 
کتبی

انواع ارتباط  
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چه موقع شما از ارتباط شفاهی استفاده می کنید؟ چه موقع از طریق نوشتن، ارتباط برقرار می کنید؟
 در یک تقسیم بندي دیگر، ارتباط به دو دسته تقسیم مي شود:

ارتباط ِشفاهی: فرایند تبادل اطاعات یا ایده هاست، از طریق لغاتی که از دهان بیان می شوند.
ارتباط کتبی: ارتباطی که از طریق نوشتن و یادداشت ایجاد می شود.

فعالیت
در گروه هـای کاسـی یـک موضـوع بـرای اجـرای پانتومیـم انتخـاب کنیـد و از همکاسـی های کالسی 1

خـود بخواهیـد موضـوع را حـدس بزنند. 

فعالیت
پیـام دریافـت شـده از هـر یـک از حاالت بدنـی ارائه شـده در تصاویر زیـر را بیان کنیـد و بعد از کالسی 2

مقایسـۀ دریافـت خـود بـا دریافت سـایر دوسـتانتان، صحیح تریـن جواب ها انتخاب شـود.

2ـ 3ـ ارتباط شفاهی و کتبی

نكتله: ارتبـاط شـفاهی به میزان زیـادی تحت تأثیر تُن صـدا، بلندی صدا، سـرعت کام و وضـوح آن قرار 
می گیرد.

ارتبـاط غیـر شـفاهی یا نوشـتاری به میـزان زیادی تحت تأثیر لغات، سـبک نوشـته، دسـتور زبان، روشـن 
و شـفاف بودن نوشـته قـرار می گیرد. 
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فعالیت
به پرسش های زیر پاسخ دهید:کالسی 3

1. در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران، همسـاالن، دوسـتان و هـم بازی ها کدام یـک از انـواع ارتباط 
کامـی و غیرکامـی نقش مهم تـر و مؤثرتـری دارد؟

2. نتیجه گیری شما از ارتباط کامی و ارتباط غیر کامی چیست؟ آن را شرح دهید. 

3ـ  3ـ  ارتباط حضوری و غیر حضوری

آیـا بـرای رسـاندن پیـام خـود بـه دیگران، همیشـه بایـد رودرو بـا آنها صحبـت کنید؟ ارتبـاط برمبنـای حضور یا 
بـدون حضـور فـرد نیـز بـه دو دسـته تقسـیم می شـود. ارتبـاط حضـوری و غیرحضـوری از مهم ترین نـوع ارتباط 

هسـتند چـرا کـه شـما در زندگـی روزمـرۀ خود بـا افـراد زیادی ارتبـاط چهـره بـه چهـره و از راه دور دارید.

نمودار3-3: تعریف ارتباط حضوری و غیر حضوری

ارتباط  
غیرحضوری

تعریف: در این نوع ارتباط، عناصر ارتباطي در یک 
مکان جمع نیستند و پیام از طربق وسائل ارتباطي 
به گیرنده که دور از فرستنده قرار دارد انتقال پیدا 

مي کند.

ارتباط حضوری

تعریف: به گونه اي از برقراري ارتباط گفته مي شود 
که کلیۀ عناصر در یک مکان جمع شده باشند. 

فرستنده،گیرنده و پیام و وسائل ارتباطي به طور 
هم زمان در یک مکان ایفاي نقش مي کنند.

مثال: پیام های رادیویی، تصاویر تلویزیونی، مثال: جلسات مذاکره، مصاحبه
نوشته ها و ...

نكتله: در ارتبـاط حضوری تأثیر پیام بسـیار باالسـت و بازخـورد بافاصله صـورت می پذیرد و زبـان بدن نقش 
دارد. زیادی 

در ارتبـاط غیـر حضـوری تاثیرگـذاری پیـام  کـم اسـت و بازخـورد با فاصلـۀ زمانـي- آن هم در صـورت لزوم و 
شـرایط خـاص- صورت مـی پذیرد.
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فعالیت
در گروه های کاسی موارد زیر را انجام دهید:کالسی 4

بـه صـورت نمایـش چهـار  نـوع ارتبـاط کامـی، غیرکامـی، حضـوری و غیرحضـوری را انجـام 
. هید د

در ارتباطی که رد و بدل می شود عناصر ارتباطی را مشخص و با یکدیگر مقایسه کنید. 

4ـ  3ـ چهار عرصۀ محوری ارتباط

همـۀ روابـط و عملکردهـاي انسـان در عرصه هـاي مختلـف زندگي، تابـع چهـار محـور ارتباطـي انسـان با خـود، با 
خداونـد، بـا دیگـران و بـا موجودات دیگر اسـت و هریـک از این چهار محـور ارتباطـي بایدها ونبایدهایـي دارد که 

بـا رعایـت آن هـا مي توان بـه روابطي سـالم و سـازنده دسـت یافت.

1. ارتباط انسان با خود: 
ارتبـاط مؤثّـر و سـازنده بـا خود مسـتلزم شـناخت ابعـاد وجـودی خویش اسـت. ارتباط سـازنده با خـود مبنای 
موفقیـت در ارتبـاط مؤثـر بـا دیگـران، بـا خداونـد و با سـایر موجودات اسـت. حفظ عـّزت و کرامـت نفس و تن 
نـدادن بـه خـواری و ذلّـت، تـاش برای سـامتی، نشـاط، شـادابی و آراسـتگی ظاهر و باطـن و باور بـه اینکه از 
خداییـم و بـه سـوی او بـاز می گردیم از آثـار ارتباط با خویش اسـت.  ارتباط با خود شـامل: خودشناسـی، تفکر، 

انتخـاب بهتریـن مسـیر بـا اراده خود، مراقبه و محاسـبۀ نفس اسـت.
2. ارتباط با خدا:

ارتبـاط موثّـر بـا خداونـد و اظهـار تواضع  و عبودیّت در پیشـگاه او، موجب رشـد و سـعادت انسـان در همۀ ابعاد 
وجـودی اوسـت. ارتباط موثّـر با خداوند شـامل موارد زیر اسـت: 

  اطاعت و عبودیت محض از همۀ قوانین و امر و نهی های تکوینی و تشریعی الهی 
  باور به نظارت مستمر خدا بر افکار و اعمال و ظاهر و باطن

نمودار4-3: چهار عرصۀ محوری ارتباط

ارتباط انسان با 
خود

ارتباط انسان 
با خدا

ارتباط انسان با 
دیگران

ارتباط انسان با 
موجودات

عرصه های 
ارتباط انسان
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  فرمانبرداری و اطاعت از خدا در همۀ ابعاد و عرصه های زندگی
  حمد و ستایش و سپاس از خدا و یگانه دانستن او 

  توّسل و توّکل به او در همۀ امور
  صبر و تحّمل و یاری جستن از او

  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

3. ارتباط با دیگران:
 انسـان موجـودی اجتماعـی آفریـده شـده اسـت؛ ارتبـاط او بـا دیگـران امـری فطری و طبیعی اسـت. از مسـیر 
تعامـل بـا دیگـران انسـان بـه اوج عبودیـت و بندگـی خـدا و تکامـل اخاقـی،  اجتماعـی،  عاطفـی و عقانـی 
می رسـد. اسـاس ایـن ارتبـاط ایـن اسـت که در همـۀ تعامـات اجتماعی با مـردم  همـواره خود را به جـای آنها 
بگذاریـم و آنچـه را بـرای خـود می پسـندیم برای آنها هم بپسـندیم و آنچه را بـرای خود نمی پسـندیم برای آنها 
هـم نپسـندیم. ارتبـاط بـا دیگـران شـامل خدمت به دیگـران، احترام بـه دیگران و رعایـت حقوق آنها و ...اسـت.

4. ارتباط با سایر موجودات: 
تعامـل مثبـت و سـازنده بـا عالـم و طبیعت1 و ماوراءطبیعـت  به عنوان مسـیر و مجراي نیل به کمال و سـعادت 
انسـان اسـت؛ و ایـن امـر تحقـق نمي یابد مگـر از طریـق بهره مندي مطلـوب از طبیعـت همراه بـا رعایت حقوق 
همـۀ اجـزاي آن، از جملـه پرهیـز از اسـراف در اسـتفاده از طبیعـت و اجـزاي آن، تـاش فـردی و جمعـی برای 

احیـای طبیعـت  و جلوگیـري از تخریب منابـع طبیعي و ....

1. آسمان ها و زمین و آنچه بین آنها و آنچه روي زمین و زیر آن است شامل آب ها، گاز ها، جنگل ها، کوه ها، مراتع، حیوانات، معادن، مخازن و ... 

نكتله: انسـان رشـد یافته و کامـل انسـاني اسـت کـه روابطـش در همـۀ عرصه هـا، روابطي سـالم، سـازنده، 
متعـادل و مـوزون اسـت . فقـط در یـک عرصـه. رشـد تک بعـدي و نامتـوازن  ندارنـد. انسـانی کـه در یـک 
عرصـه رشـد کـرده باشـد انسـان نـا متعـادل اسـت مانند انسـاني اسـت با چشـماني درشـت و زیبـا ولی با  
صورتـي کوچـک، دسـتاني بلنـد، پاهایـي کوتاه، سـري کوچک، گردنـي دراز و خاصـه انسـاني کاریکاتوري 

است.
انسـاني کـه بـه خـدا و قیامت ایمان داشـته باشـد و روابطش را بـا خدا اصاح کنـد، به بندگان خـدا احترام 
مي گـذارد و بـه حقـوق آنهـا تجـاوز نمي کنـد و در بهره گیـري از طبیعـت به عنـوان فعل خـدا و نعمت الهي 

اسـراف نمي کنـد و آن را ضایع نمي سـازد.



2929

ّ

 در برقـراری ارتبـاط بایـد چـه نکاتی را رعایـت کنید تا 
گیرنـده، پیام شـما را به درسـتی دریافت کنـد؟ ارتباط 
مؤثـر فراتـر از تبادل اطاعـات بین فرسـتنده و گیرنده 
اسـت. ارتبـاط مؤثّر به این معنا اسـت کـه گیرنده، پیام 
را همان گونـه کـه منظـور فرسـتنده اسـت درک کنـد. 
بنابرایـن ارتبـاط مؤثّر نیازمند درک متقابـل دو طرف و 
بازخـورد مناسـب  و تـداوم ارتباط بین دو طرف اسـت.  

در برقـراری ارتبـاط بایـد چـه نکاتـی را رعایـت کنیـد تـا گیرنده، پیام شـما را بـه درسـتی دریافت کنـد؟ ارتباط 
مؤثّـر فراتـر از تبـادل اطاعـات بین فرسـتنده و گیرنده اسـت. ارتبـاط مؤثّر به این معنا اسـت که گیرنـده، پیام را 
همان گونـه کـه منظور فرسـتنده اسـت درک کنـد. بنابراین ارتباط مؤثّـر نیازمند درک متقابل دو طـرف و بازخورد 

مناسـب  و تـداوم ارتبـاط بین دو طرف اسـت.  

1ـ  4ـ  تعریف ارتباط مؤّثر

1ـ  4ـ  ویژگی های پیام مؤّثر

فعالیت
در گروه های کاسی:کالسی 1

بـرای هـر گـروه یک سـرگروه مشـخص نماییـد و در مـورد یک موضـوع مانند فرصت هـای کاری 
در محلـه یـا در شـهر شـهر خود بـه مدت 15 دقیقـه گفت وگو کنیـد. در ارتباطی که با دوسـتان 
خـود برقـرار می کنیـد اصول بیان شـده در جـدول را رعایت کنیـد. به ازای هر اصلـی که اعضای 
گـروه رعایـت نمی کننـد، سـرگروه، کنـار نـام آن هـا مطابق جـدول زیر یـک عامت بزنـد. برنده 

فـردی اسـت که در برقـراری ارتباط، بیشـتر اصول بیـان شـده را رعایت کند.

توجه نكردن به اسامی
زمان ارائۀ مطلب

گوش نكردن به 
صحبت دیگران

احترام نگذاشتن 
به صحبت دیگران

پاسخ ندادن به 
سؤال دیگران

کامل بودن

ویژگی های 
روشن بودنپیام مؤثّر

توّجه

درستی

مختصر بودن

ادب و احترام

نمودار1-4: ویژگی های پیام مؤثّر
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کامل بودن
چـه موقـع متوجـه می شـوید پیامـی را کامل ارسـال کرده ایـد؟ پیام زمانـی کامل و جامع اسـت که تمـام حقایقی 

را کـه خواننـده یا شـنونده بـرای واکنش مـورد انتظار شـما نیاز 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
سـازمان محیـط زیسـت  قرار اسـت بـرای آگاهی مـردم از بحران کم آبـی، تبلیغاتـی انجام دهد. کالسی 2

بـه نظـر شـما محتـوای پیام باید بـه چه صورت باشـد تـا بتواند مخاطبـان خود را جـذب کند؟
محتوای پیام آن را براساس اصل کامل بودن بسازید.

فعالیت
طبق اصل مختصر بودن پیام، عبارات زیر را کوتاه تر کنید.کالسی 3

"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"

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

مختصر بودن
برای مفید و کاربردی بودن ارتباط با دیگران از چه واژگانی باید استفاده کرد؟ 

مختصـر بـودن پیـام، بیـان کـردن پیـاِم مـورد نظر با کمتریـن لغات ممکن اسـت که باعـث صرفه جویـی در وقت 
گیرنـده و فرسـتندۀ پیـام مـی شـود. همچنین موجب می شـود که بر مـوارد مهم و کلیدی تأکید بیشـتری شـود.

برای مختصر بودن پیام باید به موارد زیر توجه کرد:
  از به کاربردن اصطاحات پیچیده پرهیز کنید.

  از تکرارهای غیر ضروری اجتناب کنید.
 تنها اطاعات مرتبط با موضوع را بیان کنید.
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توّجه
 توّجه به معنای آماده کردن پیام است به گونه اي که با ذهنیت دریافت کننده متناسب باشد.

برای این که بتوان توجه خواننده یا شنونده را جلب کرد باید:
 در عبارت های خود به جای کلمۀ "من" یا "ما" بر کلمۀ "شما" تمرکز کنید.

  از عبارت هایـی اسـتفاده شـود کـه باعـث عاقه منـد شـدن خواننده یا شـنونده به مطالب شـما شـود و به نوعی 
برایش مزایایی داشـته باشـد.

  از حقایق مثبت بیشتر استفاده کنید.

نكتله: یکـی از مـوارد مهـّم توجـه، توجـه به محیـط زیسـت و طبیعت اسـت و یکـی از وظایف انسـان 
در برابـر طبیعـت، محافظت کـردن از گیاهـان، درختـان و محیط زیسـت اسـت؛ بنابراین انسـان در برابر 

طبیعـت و محیط زیسـت مسـئول اسـت و بایـد در محافظت از آن کوشـا باشـد.

فعالیت
بر طبق اصل »توّجه« در اصول پیام مؤثّر، عبارت های زیر را تصحیح کنید.کالسی 4

1. "مـن موظـف بـه آگهـی دادن در ایـن مورد هسـتم که مـا می خواهیم سـاعت خریـد کردن را 
بـرای راحتی بیشـتر افزایـش دهیم"

2."بـه علـت قطـع بـودن سیسـتم ها، غیـر ممکن اسـت که مـا بتوانیـم امروز برای شـما حسـاب 
اعتبـاری بـاز کنیم."

فعالیت
بـرای حفـظ محیـط زیسـت خـود چـه اقداماتـی کرده ایـد و در ایـن مـورد چـه پیشـنهاداتی به کالسی 5

دارید؟   دیگـران 

 پیشنهادها براي دیگراناقداماتی که داشته ام

- من شاخۀ درختی را نمی شكنم، برگ درختی را جدا نمی کنم.

- فضای سبز را لگدکوب نمی کنم.

- در منزل خودمان دو باغچۀ کوچک ایجاد کرده ام.

- به درخت جلوي منزل خودمان آب می دهم.

- هرگز آشغال ها، مخصوصًا ظروف پالستیكی را در طبیعت رها 
نمی کنم.

 -
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روشن بودن پیام
چگونـه می تـوان پیـام خـود را در سـادگی بـه مخاطـب انتقال داد؟ روشـن بـودن پیام یعنـی انتخـاب کلماتی که 

کوچـک تریـن ابهامی بـرای گیرنده ایجـاد نکند.  
برای آن که عبارات شما روشن باشد باید:

  از به کاربردن کلمات ناآشنا و مشکل بپرهیزید.
  از کلماتی قابل فهم و متناسب با موقعیت استفاده کنید.

  جمات شما کوتاه باشد و مقصود مورد نظر را انتقال دهد.

ادب و احترام
چگونـه می توانیـد ارتبـاط بـا دیگران را ایجاد و حفظ کنید؟ اسـتفاده از جمات مؤّدبانه و محترمانـه و  رعایت ادب 
و احتـرام در گفتـار و رفتـار باعـث می شـود کـه بـه طـرف مقابل احترام گذاشـته شـود و احتـرام او بـه گوینده یا 

فرسـتنده نیـز حفـظ گـردد و تمرکز گیرنده یـا شـنوده را به مطالب بیشـتر کند.
برای برقراری ادب و احترام در گفتار و رفتار باید به موارد زیر توجه کرد:

  از عبارت هایی مانند "متشکرم"  و "ببخشید"  استفاده کنید.
  از مخاطب خود قدردانی و تشکر کنید.

  از عبارت هایی که به دور از غرض ورزی و تعصب است استفاده کنید.

فعالیت
براساس ویژگی  "روشن بودن پیام " ، عبارت زیر را ویرایش کنید.کالسی 6

"پـس از مطالعـات شایسـته بـر روی داده هـا و منابـع، نتیجـه ایـن اسـت که یـک بازار بـا جریان 
مالـی بسـیار زیـاد در حـوزۀ مورد بررسـی بـه وجود خواهـد آمد."

فعالیت
بر اساس ویژگی " ادب و احترام" عبارت های زیر را اصاح کنید.کالسی 7

1-من واقعاً نمی دانم برای تو کاری انجام دهم.

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

2-به علت مشغلۀ کاری بسیار، نمی توانم در جلسۀ شما حضور پیدا کنم.

...............................................................
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فعالیت
در موارد زیر ادب و احترام در رفتار کامی و غیرکامی مهماندار هواپیما را مشخص کنید.کالسی 8

فعالیت
یکی از موارد زیر را انتخاب و در کاس بحث و گفت و گو کنید:کالسی 9

- به عنوان عضو تیم هندبال چه حقوقی برای تماشاگران قائل هستید؟ 
- به عنوان یک مربی مهدکودک چه حقوقی برای کودکان قائل هستید؟ 

- به عنوان یک حسابدار چه حقوقی برای مدیر قائل هستید؟
- به عنوان یک راننده چه حقوقی برای رانندگان دیگر و عابرین پیاده و خود قائل هستید؟

1. ورود مسافران به هواپیما

2. خروج مسافران از هواپیما

3. هنگام سفارش گرفتن از مسافران

4. تعیین جایگاه مسافران

درستی
 برای اینکه مخاطب، پیام شما را اشتباه دریافت نکند باید در انتقال پیام به چه چیز توجه کنید؟ 

درستی به معنای ادای کلمات با تلفظ صحیح و رعایت دستور زبان، موجب درک صحیح مطلب می شود.
برای داشتن عبارات صحیح باید به نكات زیر توجه کرد:

  بیان شما با درک گیرنده و موقعیت وي متناسب باشد.
    به دّقت کلمات و نشانه ها را بررسی کنید.

  قبل از انتقال متن به گیرنده، شخص دیگري آن را بخواند و درستی لغات و نشانه ها را تأیید کند.

نكته:یکـی از مـوارد مهـم در ارتبـاط با دیگـران رعایت حقوق آنهاسـت. از آنجا که همۀ انسـان ها به جهت 
انسـان بـودن و صـرف نظـر از افـکار،  عقائد، قومیـت، زبان، رنگ پوسـت و جغرافیـاي زندگي به یـک اندازه 
دارای ارزش و منزلـت ذاتـي هسـتند، حقوق آنها باید یکسـان رعایت شـود. زندگی گروهی انسـان ها زمانی 
از شایسـتگی برخـوردار مي شـود کـه در آن، حقـوق هـر کس از سـوی دیگران محترم شـمرده شـود و هر 

کـس از ناحیـۀ دیگـران در امنّیت کامـل ماّدی و معنوی قـرار بگیرد. 
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فعالیت
طبق اصِل درستی متن، عبارت های زیر را ویرایش کنید.کالسی 10

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

پ. قرز گرفتن ...............................
ت.  ملت شجاع و نترس و دلیر ............................... 

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

فعالیت
اکنـون، پـس از یادگیـری ویژگـی هـای  ارتباط مؤثّـر، دو نفـر از هنرجویان، داوطلبانـه در جلوی کالسی 11

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 اصـاح نمایند.

فـرض کنیـد شـما می خواهیـد کسـب  وکاری )در حـوزۀ حسـابداری، ورزشـی، خانوادگی یا حمـل و نقل( 
در آینـده راه انـدازی کنید.

1.یک نام و نشان برای کسب وکار خود انتخاب کنید.
2.بـرای آنکـه کسـب وکار خـود را بـه دیگـران معرفـی کنیـد؛ در این زمینـه به تبلیغـات گسـترده اي نیاز 

داریـد. بـا اسـتفاده از ویژگـی هـای  ارتبـاط مؤثّـر، تبلیغاتی بـرای کسـب وکارتان طراحـی کنید.
همچنیـن دعـوت نامـه ای بـراي مهمانـان خـود بنویسـید و از آن ها دعـوت کنید کـه در مراسـم افتتاحیۀ 

کسـب و کار شـما شـرکت کننـد و نتایـج را در کاس گـزارش دهید.

فعالیت
غیرکالسی
1 


