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زندگی پویا و شایسـتۀ افراد در ِگرو روابط مثبت و سـازندۀ آنهاسـت. سـامت عقانی ، جسـمانی و روانی افراد در 
برقـراری روابـط مثبـت باخـود ، خدا، طبیعت  و دیگران اسـت و  میـزان موفقیت افراد در برقـراری ارتباطی مثبت 

و سـازنده می توانـد هویت افراد را شـکل دهد و سـامت جامعـه را تامین کند.

بـه نظـر شـما چـرا ارتبـاط بین بعضـی افراد خوب اسـت؟ آیا شـما بـه خوبی با دیگـران ارتبـاط برقـرار می کنید؟ 
بـه نظـر شـما ارتباط مثبـت چه 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. 

1ـ  7ـ  ارتباط مثبت

چـه عواملـی باعـث می شـود کـه ارتبـاط مثبـت میان افـراد برقـرار شـود؟ زمانی که شـما با دوسـت خـود ارتباط 
برقـرار می کنیـد چـه عواملـی باعث می شـود ارتبـاط بـه خوبی برقرار شـود؟

 بهتریـن عامـل در ارتبـاط مثبـت ایـن اسـت که فرسـتنده، پیـام را به درسـتی ارسـال کنـد و گیرنده، پیـام را به 
خوبـی دریافـت کنـد. امـا عوامـل دیگـری هم وجـود دارد که می توانـد در برقـراری ارتبـاط موثّر، مفید باشـند که 
بـه ایـن عوامـل، "پل هـای ارتباطـی" می گویند. بـه عبارت دیگـر، پل هـای ارتباط عواملـي کامـی و غیرکامی اند 

کـه بـه دریافـت و درک پیـام کمـک می کننـد. برخـی از پل هـای ارتباطـی عبارت اند از:

2ـ  7ـ  پل های ارتباطی

فعالیت
آیـا در موقعیـت زیـر ارتبـاط بین فرسـتنده و گیرنده به درسـتی برقرار شـده اسـت؟ معنـای پیام کالسی 1

زیـر را بیـان کنید.
راننده در حال رانندگی، برای همکار خود بوق می زند و رانندۀ دیگر دستش را باال می برد.

پل ها و موانع ارتباطی
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فعالیت
از طریـق رفتارهـای کامـی و غیرکامی، احساسـات خود را نسـبت به تدریـس هنرآموز در کاس کالسی 2

نشـان دهید.

فعالیت
در متن زیر اثر اّولین برخورد را مشخص کنید.کالسی 3

یک کودک، اولین بار پرستاری را با لباس سفید می بیند که به او آمپول می زند. 
اثر اّولین برخورد کودک ..............................................................................................

نمودار1-7: پل های ارتباطی

ابراز احساسات
 آیـا شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران احساسـات خـود را نشـان می دهیـد؟ آیـا بـه طـرف مقابـل نشـان 

می دهیـد کـه بـرای او احتـرام قائـل هسـتید؟
 ابراز احساسـات یعنی نشـان دادن طرز تفکر، نگرش و احساسـات در نوع پیام و نحوۀ ارسـال آن. ابراز احساسـات 
از طریـق ارتبـاط کامـی و غیرکامـی می توانـد در درک مفهـوم پیـام مؤثّـر باشـد. بنابرایـن، بـرای اینکـه ارتباط 

مثبـت و مؤثـر برقـرار شـود، احساسـات باید بـه نوعی در ارسـال و دریافت پیام نشـان داده شـوند. 

خوش برخورد بودن
برخـورد شـما هنـگام برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ آیا صمیمانه برخـورد می کنیـد؟ اولین برخورد، نقش بسـیار 
مثبـت و سـازنده ای در زمینـۀ نگـرش دیگر افراد نسـبت به شـما دارد. خـوش برخورد بـودن افراد به واسـطۀ رفتار 

کامـی و غیرکامـی شـامِل سـام و احوال پرسـی، تبّسـم بر لب داشـتن، احترام بـه طرف مقابل و ... اسـت. 

به دقت گوش 
دادن

بیان خواسته
انتخاب زمان 
مناسب برای 
صحبت کردن

سوال کردن خوش برخورد بازخورد دادن
بودن

ابراز احساسات 
مناسب

پل های 
ارتباطی
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فعالیت
در متن زیر خوش برخورد بودن را مشخص کنید.کالسی 4

سـاعت حرکـت اتوبـوس بـه علـت مشـکل فّنـی، بـا نیـم سـاعت تأخیـر اعـام شـد.  مسـافران با 
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 بـه سـالن اسـتراحت دعوت کرد. مسـافران بـا رضایتمنـدي به همـراه راننده 

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

فعالیت
در متن زیر، زمان مناسب را مشخص کنید.کالسی 5

پایـان سـال مالـی اسـت و علیرضا تمام وقت، مشـغول بسـتن حسـاب های شـرکت اسـت. یکی از 
دوسـتاِن زمـان تحصیـل او، اتفاقـی او را در محـل کار مشـاهده می کنـد. بعـد از احوال پرسـی بـه 

اتـاق کار علیرضـا مـی رود و شـروع مي کنـد بـه صحبت کـردن از دوران تحصیـل و ... 
زمان مناسب .................................................................................................

فعالیت
در متن زیر "خواسته" را مشخص کنید.کالسی 6

کاپیتـان تیـم بـه سـجاد می گویـد خـوب بـازی می کنی، بـرای بهتر شـدن بـازی، سـرعت عکس 
العمـل خـود را بـرای دریافـت تـوپ کمی بـاال ببر.

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

انتخاب زمان مناسب برای صحبت
انتخـاب زمـان مناسـب مطابـق با شـرایط و موقعیـت، در برقـراری ارتباط مثبت بسـیار مؤثّـر اسـت. بنابراین برای 

برقـراری ارتبـاط مثبـت بایـد به زمان مناسـب آن توّجـه کنید. 

بیان خواسته
خواسـته های خـود را چگونـه بیـان می کنیـد؟ در بیـان خواسـته ها بـه چه عواملـی توجـه دارید؟ بیان خواسـته ها 
یعنـی افـکار، عقایـد، نظرهـا، خواسـته ها و نیازهـای خـود را با دیگـران مطرح کـردن. بـرای بیان خواسـته ها، باید 
بـه واژه هـا و کلمه هـای صحیـح و درسـت، کام و لحـن مؤّدبانـه، تفاوت های فـردی، درک مخاطـب و... توّجه کرد.
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فعالیت
در موقعیت زیر آیا ارتباط بین فرستنده و گیرنده به درستی برقرار شده است؟ علت را بیان کنید. کالسی 7

مربّـی تیـم، خـارج از زمیـن بـه کاپیتـان می گویـد به بچه هـا بگو دفـاع کننـد، اما کاپیتـان حرف 
مربّـی را بـه بچه هـا انتقـال نمی دهد.

فعالیت
در متن زیر موانع ارتباطی را مشخص کنید.کالسی 8

یلـدا بـا یک سـاعت تأخیـر در محل کار حاضر می شـود. خانم بزرگی، سرپرسـت واحد حسـابداری 
بـا عصبانیـت بـا یلـدا رفتار می کنـد و از او می خواهـد امروز در شـرکت بماند و اضافـه کاری انجام 
دهـد. در ایـن حالـت، همـکار یلـدا با لبخنـد به او نـگاه می کند و ابروهـای خود را بـاال می اندازد. 

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

بـه نظـر شـما چـرا گاهی اوقـات ارتباط هـای 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، ارتباِط ایجاد شـده ضعیف اسـت.

عواملـي  افـراد،  میـان  ضعیـف  ارتبـاط  برقـراری  در 
تأثیرگـذار وجـود دارد کـه بـه آنهـا موانـع و اختاالت 
ارتباطـی می گوینـد. ایـن عوامل مانـع از ارتباط مثبت 
و مفیـد مي شـوند. نمـودار 2-7 برخـی از ایـن موانـع 

ارتباطـی را نشـان مي دهـد.
تحقیر و توهین کردن

 آیـا در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران کسـی را تحقیـر 
کرده ایـد؟ آیـا تاکنـون بـه کسـی توهیـن کرده ایـد؟ 
تحقیـر بـه معنای کوچـک کردن فرد اسـت. توهین به 
معنـای سـبک کردن شـخص و هـر رفتاری اسـت که 

موجـب تحقیردیگـران می شـود. 
هـدف از تحقیـر و توهین، از میان بـردن اعتبار، ارزش 

و شـخصیت فـرد اسـت. توهیـن و تحقیـر دیگران

3ـ  7ـ  ارتباط ضعیف

4ـ  7ـ  موانع ارتباطی

می تواند مانع از برقراری ارتباط مثبت شود و سبب مي شود مخاطب، پیام را به درستي دریافت نکند. 

موانع ارتباطی

خوب گوش 
ندادن

تحقیر و 
بی توجهیتوهین کردن

نمودار2-7 : موانع ارتباطی

قطع کردن 
صحبت 
دیگران

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

 اختـال درونـی: ایـن اختـال مربـوط بـه خـود اجـزای ارتباط اسـت، و آن زمانی اسـت کـه در مورد پیام سـوء 
تعبیـر پیـش آیـد. ماننـد زمانی که فرسـتندۀ پیـام، برای انتقال پیـام از کلماتی کـه درک آن برای گیرنده مشـکل 
اسـت اسـتفاده کـرده باشـد یـا زمانی کـه کلمات بـرای فرسـتنده و گیرنـده، معانـی متفاوتـی دارد. بـرای کاهش 
ایـن نـوع اختـال بایـد از لغات و اصطاحات ناآشـنا پرهیزکـرد و لغات و اصطاحـات را مطابق با عایـق و توانایی 

گیرنـدۀ پیـام به کاربُرد.
 اختـال بیرونـی: ایـن اختـال، از محیـط بیـرون ناشـی می شـود و مانـع از انتقال فیزیکـی پیام می شـود، مانند 

سـروصدا، خرابـی وسـیلۀ برقـراری ارتبـاط، نورکم، سـرما یا گرمـای بیش از حـد و ... .

بی توجهی
بی توجهـی عامـل مهمی اسـت کـه می تواند فرد را نسـبت به برقـراری ارتباط دلسـرد کند. بی توجهـی در برقراری 

ارتبـاط، شـامِل بی توجهی نسـبت به گفتـار، زمان، شـخصیت، احترام فرد مقابل و ... اسـت.

قطع کردن صحبت دیگران
آیا دوست دارید دیگران صحبت شما را قطع کنند؟آیا شما تا کنون صحبت دیگران را قطع کرده اید؟

 قطـع کـردن صحبـت دیگـران یعنـی افـراد بـا رفتارهای کامـی و غیر کامـی خود مانـع صحبت کـردن دیگران 
شـوند کـه منجر بـه برقـراری ارتباط ضعیف می شـود. 

فعالیت
در متن زیر مانع ارتباطی را مشخص کنید:کالسی 9

بـا  افـراد  بـه  اجنـاس  تحویـل  در  مسـافربری،  شـرکت  اجنـاس  کـردن  بارنامـه  مسـئول 
مشـکل روبـه روسـت. 

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

فعالیت
در متن زیر "مانع ارتباطی" را مشخص کنید:کالسی 10

مربـی در حـال توضیـح دادن تاکتیـک موردنظـر بـازی فردا سـت. دو نفـر از بازیکنـان بـا گوشـی 
همـراه صحبـت می کننـد و توّجـه مربّـی را بـه خـود جلـب کرده انـد.

.................................................................................................
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یکـی از سـریال های تلویزیونـي را تماشـا کنیـد. پل هـا و موانـع ارتباطـی در فیلـم را یادداشـت کنیـد و 
در کاس گـزارش دهید.

فعالیت
غیرکالسی
1 

فعالیت
در متن زیر "مانع ارتباطی" را مشخص کنید:کالسی 11

مدیـر سـازمان تاکسـیرانی همیشـه در ذهـن خـود ایـن نکته را مـرور می کنـد، که آقـای داوودی 
بسـیار راننـدۀ  بـا انضبـاط  و خوش اخاقی اسـت.

.................................................................................................
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مهارت های 

مهارت هـا و روش هـای ارتباطـی، رفتارهایـی هسـتند که اسـاس ارتباط هـاي مؤثـر و رو در  رو را تشـکیل مي دهند 
و مجموعـه ای از توانایي هـا را بـرای سـازگاری افـراد بـا یکدیگـر و شـکل گیري رفتارهـاي مثبـت و مفیـد بـه افراد 
می آموزنـد. همچنیـن افـراد را قـادر مي سـازند نقـش خـود را در جامعـه به خوبـي ایفا کننـد. بنابراین، کسـي که 
 کند کـه بتواند به حقـوق، الزامـات، رضایت 

خاطـر یـا وظایـف خـود در حـد معقولـي دسـت یابـد، بي
مهارت هـا عبارت انـد از:

آیـا بـه اطـراف خـود توجـه کرده ایـد؟ توجه کـردن چقـدر می توانـد در برقـراری ارتباط بـا دیگران به شـما کمک 
کنـد؟ اّولیـن مهـارت در برقـراری ارتباط، "توجه کردن" اسـت. توجه کـردن در لغت به معنـای روی آوردن و قصد 
کـردن بـه سـوی چیزی یا کسـی اسـت. توجه به سـخن های مخاطـب، توجه به رفتارهـا و حرکات بـدن مخاطب، 
توجـه بـه نوشـته ها و... باعـث می شـود مطالـب بـه درسـتی دریافـت شـوند. اهمیـت توجه کـردن زمانـی نمایان 
می شـود کـه ارتبـاط غیرکامـی مطرح باشـد. توجه کـردن، ارتباطی غیر کامی اسـت که نشـان می دهد شـما به 

فـرِد در حـال صحبـت، دقیقاً گـوش می دهید. 

تقویت مهارت توجه کردن
برای اینکه بتوان مهارت توجه کردن را در خود تقویت کرد، باید نکاتی را مدنظر قرار داد، از جمله:

  مایل شدن به سمت گوینده: با این کار، گوینده درمي یابد که به سخن او توجه می شود.
  قرار گرفتن رو در روی شخص گوینده:

  قلرار گرفتن در سلطح چشلمی یكسلان: مثـًا اگـر گوینـده روی زمین اسـت شـنونده هـم روی زمین 
مي نشـیند و بـه او توجـه می کنـد.

  حرکلت کلردن با سلخن گوینده: شـخصی را کـه هنگام گـوش دادن بـه حرف گوینـده هیـچ عامتي از 
خـود نشـان نمی دهـد، نمی تـوان فـردی تلقـی کرد کـه به سـخن توجـه می کند.

  برقراری تماس چشمی با گوینده: این نشانه فرد را متوجه سخنان گوینده می کند.  

1ـ  8 ـ  مهارت توّجه کردن

فعالیت
متیـن در هنـگام تدریـس هنرآمـوز بـه نقطـه ای از کاس خیـره شـده و روی صندلـی خـود تکیه کالسی 1

داده اسـت. وقتـی از وی دربـارۀ مطالـب گفته شـده سـؤال می شـود، پاسـخي مبهـم مي دهـد. بـه 
نظـر شـما ایـن امر چـه مشـکاتی را در ارتباط بـا دیگران بـه وجود مـی آورد؟ بـرای درک مطلب 

چـه مـواردی را بایـد رعایـت کنید تـا بتوانیـد آن را انتقـال دهید؟

ارتباطی

داراي مهـارت ارتباطـي اسـت بـا دیگـران به شـکلی ارتباط برقـرار می
 آنکـه حقـوق دیگـران را نادیـده بگیـرد. برخـی از ایـن 
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فعالیت
درباره موارد زیر گفت وگو کنید.کالسی 2 

- آیا تا به حال به مراحل رشد کودک توجه کرده اید؟
- توجـه کـردن راننـده بـه وسـیلۀ نقلیـه خود چقـدر می توانـد در حفـظ محیط زیسـت و کاهش 

آلودگـی هوا مؤثر باشـد؟ 
- آیا رسیدگی و توجه مربی ورزش، در موفقیت ورزشکار مؤثّر است؟  

- یک حسابدار چگونه می  تواند در انجام دادن کار خود رضایت خدا را جلب کند؟

مسـیر هنرسـتان تـا خانـه را که هر روز با آن سـروکار دارید، بـه دقت نگاه کنید. به چـه عواملی برخورد 
می کنیـد کـه تـا بـه حـال آنهـا را ندیده ایـد؟ در رفتـار راننـدۀ سـرویس یـا اتوبـوس چـه برخوردهایـی 

دیده ایـد کـه تا به حـال متوجـه آن نشـده بودید؟

فعالیت
غیرکالسی
1 

نكتله: یکی از رازونیازهای زیبا با خداوند، شـکر و سـپاس از نعمت هاي ارزشـمند اوسـت. برای شـکرگزاری 
بایـد بـه نعمت هـای خداونـد توجه کـرد و از آنها در راه درسـت اسـتفاده برد. طبیعي اسـت که نتیجۀ شـکر 
و سـپاس آنگونـه کـه خداونـد مي فرمایـد، افزایـش نعمت و نتیجـۀ کفران نعمـت نیز از دسـت دادن نعمت و 

گرفتار شـدن در عذاب ناشـي از فقداِن آن اسـت.1

1. سوره ابراهیم، آیه 7
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2ـ  8 ـ  مهارت گوش دادن 

منظـور از گـوش دادن چیسـت؟ گـوش دادن چقـدر می توانـد در برقـراری ارتبـاط شـما با مخاطب مؤثر باشـد؟ 
دّومیـن مهـارت در برقـراری ارتبـاط، گـوش دادن اسـت. گـوش دادن فراتر از شـنیدن اسـت. زیرا شـنیدن یک 
فعالیـت جسـمی اسـت و نیـازی بـه مهـارت ندارد امـا گـوش دادن یک فعالیـت ذهنی اسـت و به معنـی یافتن 
مفهـوم رفتـار دیگـران در ذهن خود اسـت. بـه عبارت دیگر، گـوش دادن یا شـنود مؤثّر به معنای تـاش فّعاالنه 

بـرای دریافـت پیـام، رمزگشـایی صحیح و تفسـیر دقیـق، کامل و درک معنای آن اسـت. 

بـرای اینکـه بتوانیـد فعاالنـه گـوش دهیـد بایـد چـه مـواردی را مدنظـر قـرار دهیـد؟ بـرای گـوش دادن فّعال 
روش هایـی به شـرح زیـر وجـود دارد:

1.توجه به فرد مقابل 
  پایـان دادن بـه گفت وگوهـاي درونـي: یکـي از آفت هایي کـه مانع از گـوش دادن فّعال مي شـود، توجه کردن 

به نداهاي دروني اسـت.
  دست ها باز: دست هاي خود را از حالت گره زده باز کنید.

  پا ها: کف پاها را روي زمین قرار دهید.
  کمي به طرف گوینده متمایل شوید. گردن متمایل، نشان دهنده پذیرا بودن شنونده است.

روش های 
صحیح گوش 

دادن

1. پیام ها و اطالعات را بشنوید. 
موضوع  مورد  در  زده  شتاب  قضاوت  از 
اجتناب  سخنران  یا  گوینده  شخص  و 
کنید و براي دریافت پیام ها تمرکز کامل 

داشته باشید. 

2. به سخنان فرد مقابل کامأل توجه کنید و با وي تماس چشمی 
برقرار سازید. 

برقراری تماس چشمی بدان معنا نیست که به فرد مقابل خیره 
شوید. همچنین با حرکاتی مانند تكان دادن سر در صورت تأیید 
صحبت، گاهی لبخند زدن و ... توجه و عالقۀ خود را به صحبت 

6. بازخورد)یا پاسخ( سازنده دهید.فرد مقابل نشان دهید.

ذخیره  خود  حافظۀ   در  را  اطالعات   .5
کنید.

3. نمادها و رفتارها را رمزگشایی کنید.

4.اطالعات دریافت شده  را ارزیابی کنید.

نمودار1-8: روش های صحیح گوش دادن
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  اثـر آینـه اي: بـا ظرافـت نشـانه هاي غیـر کامـي و هیجـان هـاي او را تکـرار و از تّکـه کام »خـب« و »دیگه 
چه خبـر« اسـتفاده کنید.

2.سؤال کردن: نشان دادن عاقه به برقراری ارتباط است.
3.بازخورد دادن: واکنش نشان دهید، حرف هاي او را تکرار و خاصه کنید.

نمودار2-8:  روش های گوش دادن فّعال

توجه به فرد 
مقابل

سوال کردن بازخورد دادن روش های گوش 
دادن فّعال

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

کالس نمایلش 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 نمایش ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

1- استفاده از حاالت بدن فرستنده و گیرندۀ پیام را در هر کدام از نمایش ها شرح دهید.
2- آیا حرکات بدن و رفتارهای ظاهری آنها در پاسخ دادن، مناسب بوده است؟

3- آیـا در مکالمـه، پاسـخ دهنده، بـه صحبـت فـرد مقابـل جـواب مناسـب می دهد یا جملـه ای را 
کـه از قبـل در ذهـن داشته اسـت، بیـان می کند؟

4- به نظر شما در برقراری ارتباط مؤثّر با دیگران باید چه عواملی مدنظر قرار گیرد؟ 

نكتله: حالت هـای چهـره در فراینـد گـوش دادن حائـز اهمیت اسـت. از داشـتن قیافۀ خشـک، بی روح 
و سـخت و خشـن خـودداری کنیـد )شـنیدن غیرمؤثّـر(. اگر با عاقـه نگاه کنیـد )ابروان را بـاال و پایین 
ببریـد، گاهـی لبخنـدی بزنید یا سـرتان را بـه عامت تأیید تکان دهیـد(، برقراری ارتبـاط از روی تمایل 
امـکان پذیـر می شـود )شـنیدن مؤثّـر(. فرد بـرای کنترل احساسـات خـود بایـد از قضاوت شـتاب زده و 
سـطحی دربـارۀ موضـوع یـا سـخنران اجتنـاب کنـد )شـنیدن غیـر مؤثـر(. گفت وگو بـا خـود را متوقف 

غیرمؤثّر(. )شـنیدن  کنید 



58

میـزان اثرگـذاری کام در برقـراری ارتبـاط چگونه اسـت؟ سـّومین مهـارت در برقـراری ارتبـاط، صحبت کردن 
اسـت. صحبت کـردن بـه معنی معاشـرت، رفاقت و هم نشـینی با اشـخاص دیگر اسـت. مهـارت در صحبت کردن 
بـه معنـای بیـان کلماتـی اسـت که شـنوندگان بتواننـد آن را درک کننـد. در برقـراري ارتبـاط از طریق صحبت 
کـردن، هـدف جـذب مخاطـب به سـخنان و پیشـبرد اهداف خـود اسـت و این کار بـا رعایت نـکات اخاقـی )مانند 
ادب، احتـرام، مایمـت، خـودداري از تحقیر، توهین، تمسـخر، دروغ، خشـونت، تنـدي و ...(، نتایج بهتری به دنبال 
خواهـد داشـت، و لـذا خداونـد در قـرآن از زبان حضرت موسـي)ع( براي هدایت فرعونیـان می فرماید: »و گـره از زبانم 

فعالیت
فـرزاد بـه تازگی در یک شـرکت ثبت اسـناد مالیاتی اسـتخدام شـده اسـت. مدیر درمورد شـرایط کالسی 4

کار و وظایـف شـغلی بـه فـرزاد توضیـح می دهـد. در ایـن باره شـنود مؤثّر و غیـر مؤثّر را مقایسـه 
و سـپس نتیجه گیـري کنید.

فعالیت
به صورت گروه های کاسی پیرامون آیۀ زیر بحث کنید:کالسی 5

»همانـا بسـیاری از جنیـان و آدمیـان را گویـی بـرای دوزخ آفریده ایـم زیـرا دل هایـی دارنـد کـه 
بـا آن فهـم نمی کننـد و چشـم هایی دارنـد کـه بـا آن نمی بیننـد و گوش هایـی دارنـد کـه بـا آن 

نمی شـنوند. آنهـا چـون چهارپایان انـد بلکـه گمراه ترنـد. حقیقتـاً اینهـا غافل انـد.  
                                                                                           سورۀ اعراف، آیۀ 179

شنیدن غیرمؤثّرشنیدن مؤثّر   

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

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

3ـ  8 ـ  مهارت صحبت کردن

نكته :احترام گذاشتن به دیگران ارتباط با افراد را پایدار مي سازد و رغبت به ایجاد ارتباط را زیادتر می کند.
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فعالیت
ساسـان بـه دلیـل کـم رویـی و خجالتـی بـودن، نمی توانـد بـا هم سـاالن خـود و دیگـران ارتباط کالسی 6

مناسـب برقـرار کنـد. بـه نظر شـما چگونـه با وی صحبت شـود تـا بتواند بـا تغییر در رفتـار خود، 
بـا دیگـران ارتباط مناسـب برقـرار کند؟

بگشـای تـا سـخنم را دریابند1، و سـرانجام خداوند بـه آن حضرت و بـرادرش هارون دسـتور مي دهد که 
براي هدایت فرعون و فرعونیان از سخنان نرم و مایم بهره بگیرند تا شاید آنان متذکر شده و هدایت یابند.2

تفكر کردن
تفکـر کـردن درگفتـار، رفتـار و اعمـال خـود می توانـد انسـان را بـه اشـتباهات و کاسـتی های خـود آگاه کنـد. 
بنابرایـن الزم اسـت انسـان در طـول روز بـه اعمـال خـود بیندیشـد. خـدا در قـرآن کریـم می فرمایـد: »بگو من 
فقـط بـه شـما یـک پنـد می دهـم و آن اینکـه چـه بـه صـورت گروهی و چـه به صـورت فردی بـرای خـدا قیام 
کنید و سـپس بیندیشـید.3 «. زیرا تفکر و اندیشـه اسـت که انسـان را به نقایص و ضعف هاي گفتاري و رفتاري 

خـود و دیگـران، آشـنا مي سـازد و در همـۀ امـور راه گشـاي او خواهدبود.

1. سورۀ طه، آیۀ 27 و28
2. سورۀ طه، آیۀ43 و 44

3. سورۀ سباء، آیۀ 46

نمودار3-8:  روش های صحیح صحبت کردن

3. سخنانتان را ساده، کوتاه و با زبان قابل 
فهم بیان کنید. 

و   شوید  آماده  کردن  صحبت  1.برای 
مطالب را یک بار در ذهن مرور کنید.

2. مخاطب یا مخاطبان خود را بشناسید 
تا بتوانید با آن ها آسان تر صحبت کنید.

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

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

روش های  
صحیح صحبت 

کردن

اشتباه  سخنانتان  در  است  ممكن   .7
دستور زبان باشد ولی هم چنان مسّلط و 

با اعتماد به نفس صحبت کنید.

4. با مخاطبان خود تعامل برقرار و تماس 
چشمِی با آن ها را حفظ کنید.
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فعالیت
دو دوسـت هنگامـی کـه در یـک شـرایط کاری مرتبـط با رشـتۀ خـود قـرار گرفتند، بـه دالیلی از کالسی 7

جملـه توجـه بـه اهـداف خود، رقابـت درکار بـرای گرفتن حقوق بیشـتر و ... رفاقتشـان نسـبت به 
یکدیگـر کمتـر شـد. به تدریـج با داشـتن ذهنیت منفـی و بحث کردن، ارتباط شـان قطـع گردید. 
هـر دو نفـر بعـد از مدت هـا بـه اشـتباه خـود پی بردنـد و جلسـه ای ترتیـب دادنـد کـه بـا یکدیگر 

صحبـت کنند. 
1. در گروه هـای کاسـی، نقـش ایـن دو نفـر را بـر عهـده بگیرید و سـعی کنید با صحبـت کردن، 

ارتبـاط میـان آنان را بازسـازی کنید. 
2. سـایر هنرجویـان در هنـگام نمایـش، جمـات ابهام برانگیز یا نامناسـب اسـتفاده شـده توسـط 

افـراد را بنویسـند. چگونـه ایـن جمـات را می تـوان بهتر بـه مخاطب انتقـال داد؟

مطالعه کردن تا چه اندازه می تواند در برقراری ارتباط با دیگران به شما کمک کند؟
نگریسـتن بـه هـر نوشـته ای برای واقف شـدن به آن و تفکر و اندیشـه دربـارۀ آن را "مطالعـه" می گویند. مهارت 
در مطالعـه بـه معنـای افزایـش کیفیـت مطالعـه در مدت زمان در دسـترس اسـت. برای کسـب مهـارت مطالعه 
کـردن، فـرد بایـد توانایـی تندخوانـی و تمرکز خود را بـر روی متن افزایش دهد تـا هنگام مطالعۀ نامـه، پیام و... 

کـه از فـردی به دسـتش می رسـد، منظور شـخص نویسـنده را به سـرعت و صحیـح دریافت کند. 

4ـ  8 ـ  مهارت مطالعه کردن

نمودار 4-8:  روش های صحیح مطالعه کردن

روش های 
صحیح مطالعه 

کردن

ماژیک  یک  و  خودکار  دفترچه،  1.کتاب، 
برای مطالعه تهیه کنید.

3. زمان را در نظر بگیرید.

2. صداهای مزاحم را کنترل کنید.

که  جایی  تا  بخوانید  جمله  به  جمله   .4
جمله  به  یا  کنید  دریافت  را  مفهومی 

مهمی برسید.

عالمت  مهم  جمالت  کنار  ماژیک  با   .5
بزنید.

دقیقه   15 10تا  مطالعه،  اتمام  از  پس   .7
را مطالعه کنید  مطالب نوشته شده خود 

و کنار آن ها عالمت بزنید. 

آن  به  که  را  مفهومی  یا  مهم  جمالت   .6
یا  شكل  متن،  صورت  به  یافتید  دست 

نقشۀ ذهنی در دفتر ثبت کنید. 
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بـه اندیشـه و مطلبـی کـه توسـط قلم بـر روی کاغـذ مي آید، نوشـتن می گوینـد. مهارت در نوشـتن بـه فرد این 
امـکان را می دهـد کـه پیـام خـود را با وضوح و سـهولت بـه مخاطب انتقـال دهـد. بنابراین برای تقویـت مهارت 

نوشـتن، باید به تکـرار و تمریـن آن پرداخت.
 ممکن اسـت از شـما خواسـته شـود که گزارشـی تهیه کنید یا نامه ای بنویسـید. انجام دادن این کارها نیازمند 
تکـرار و تمریـن نوشـتن اسـت و از ایـن طریـق آمادگـی الزم را بـرای خـوب نوشـتن به دسـت مي آوریـد. پیامبر 

اکـرم )ص( در ایـن مـورد می فرماینـد: »دانـش را با نـگارش آن در بند بکشـید«1  

5ـ  8 ـ  مهارت نوشتن

نمودار 5-8:  روش های صحیح نوشتن

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

مسّلط شوید.

روش های 
صحیح نوشتن

1. قبل از نوشتن مطالعه کنید.

3. زمان را در نظر بگیرید و عالئم نگارشی 
را رعایت کنید.

و  فهم  قابل  ساده،  کوتاه،  را  جمالت   .2
کامل بنویسید.

تهیه  چرک نویس  و  فهرست وارسي   .7
کنید.

 4. جمالت را مؤّدبانه بنویسید.

 6. سلیقۀ مخاطبانتان را در نظر بگیرید.

نكتله:  مهـارت مطالعـه کـردن و نوشـتن جـزء مهارت هـای ارتباطـی نیسـتند. امـا می تواننـد به عنـوان ابزار 
کمکـی در برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـه نحو شایسـته اي به شـما کمک کنند. کسـب ایـن دو مهـارت در صحیح 

زندگـی کردن بسـیار مؤثر اسـت. 

1. مستدرک الوسایل، ج8، ص434
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فعالیت
یکـی از اعضـای خانـواده )دوسـتان، اقـوام و غیـره آنها( از شـما ناراحتند. شـما تصمیـم گرفته اید کالسی 9

از طریـق نوشـتن نامـه از او دلجویـی کنیـد. در دو تـا سـه خـط، نامـه را، بـا رعایـت روش صحیح 
نوشـتن، بـه نـگارش درآوریـد. سـپس تأثیرگذارتریـن نامـه را انتخـاب کنیـد. دالیل خـود را برای 

ایـن انتخاب بیـان کنید.

قرار اسـت یکی از موفقیت های شـما در یک روزنامه چاپ شـود و از شـما درخواسـت شـده  اسـت، در 
دو بنـد، متنـی را بـرای چـاپ آمـاده کنیـد. شـما بـا رعایـت نـکات صحیـِح نوشـتن، متـن را به گونه ای 
بنویسـید کـه خواننـدگان بتواننـد بـا نوشـتۀ شـما ارتباط برقـرار کنند. سـپس متن نوشـته شـده را به 

هنرآمـوز خود تحویـل دهید.

فعالیت
غیرکالسی
2 

فعالیت
تابلوی کاسـی را به سـه قسـمت تقسـیم کنید. سـپس سـه نفـر از هنرجویـان، داوطلبانـه پیامي کالسی 8

در خصـوص وظیفـۀ اصلـی رشـتۀ خـود در جامعـه بـرای خدمـت رسـانی بـه دیگـران بنویسـند. 
سـایر هنرجویـان پاسـخ دهنـد کـه ایـن نوشـته ها چقـدر برآنان تأثیر گذاشـته اسـت؟ آیـا منظور 
نویسـندگاِن پیام هـا بـا آنچـه توسـط هنرجویان درک شـده اسـت، یکسـان اسـت؟ از ایـن فعالیت 

می گیرید؟ نتیجـه ای  چـه 


