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بـرای ارتباط بـا خداوند متعـال، اولین قدم، شـناخت و 
معرفـت نسـبت به اوسـت. شـناخت خداونـد، از طریق 
تفّکـر در آثـار و نشـانه هـای او در طبیعـت و در جـان 
انسـان ها)آیـات آفاقـی و انفسـی(حاصل مـی شـود و 
بـا انجـام اعمـال صالـح و خدمـت بـه مـردم ، تثبیت و 
تقویـت مـی شـود و سـر انجـام بـه مرحلـۀ ایمـان می 
رسـد. البتـه ایمانـی کـه واقعـی باشـد، نـه سـطحی و 
ظاهـری و تنهـا از طریـق زبـان، بلکه ایمانی کـه همراه 
بـا معرفت،  خشـوع، محبت و عمل صالح باشـد. خداوند 
متعـال بـا بندگانش، در روز و شـب و در خلوت و جمع، 
سـخن مي گوید و روحشـان را با نسـیم کامش نوازش 
می کنـد. پـس چه نیکوسـت که مـا نیز در همـه حال و 
مخصوصـاً از طریـق نمـاز و نیایش با او سـخن گوییم و 

از او یـاري طلبیم.

چگونـه می توانیـم رابطـۀ خـود را با خدا اصـاح کنیم؟ 
چگونـه می توانیـم بـه خـدا نزدیک تـر شـویم؟ بـرای 
ارتبـاط خـدا و تقویـت آن راه های فراوانی اسـت.نماز و 
نیایـش، احترام بـه والدین، رعایت حقـوق مردم، تاش 
بـرای امـرار معـاش خـود و خانـواده از راه حـال، 

گـره گشـایی از کار مردم، شـکر و سـپاس از خداونـد و... 
رابطـۀ مـا را بـا خـدا محکـم مـی سـازد.  وقتـی فـرد بـا 
خداونـد ارتبـاط برقـرار می کنـد، ایـن ارتبـاط نـه اتفاقی 
و نـه دوره ای اسـت بلکـه در زندگـی اش ارتباطي دائمی و 
هر لحظه اش تعریف شـدني اسـت. نکته ای که در ارتباط 
بـا خـدا حائـز اهمیـت اسـت این  اسـت که ممکن اسـت 
ارتبـاط انسـان ها بـا خدا بـه خاطر غفلـت و معصیت آنها 
قطع شـود، امـا ارتبـاط خداوند با بندگانش همیشـگی و 
دائمـی اسـت و از رگ گـردن به انسـان ها نزدیک تـر و از 
خـود آنهـا، بـه آنها آگاه تـر اسـت.1 در زیر  بـه برخی از 

راه های ارتباط  با خدا اشاره شده است.

1. سورۀ ق، آیۀ 16 

1ـ  13ـ  برخی از راه های تقویت ارتباط با خدا   

نمودار 13-1:
برخی از راه های 

ارتباط با خدا

معامله با خدا
دوستی با خدا

گفتگو با خدا

شكر الهی

یاد خدا

برخی از راه های 
ارتباط با خدا

راه های ارتباط با خدا
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یاد خدا
 انجام چه کارهایی شما را به یاد خدا می اندازد؟ یاد خدا چه احساسی به شما می دهد؟

 یاد خدا سبب آرامش قلب است و در مقابل، غفلت از یاد خدا، سبب پوچی و افسردگی خواهد بود.
 بـا بـه یـاد آوردن عظمـت، قـدرت و رحمت خداوند، قلب انسـان  به آرامش می رسـد. از طرف دیگر، خشـوع در 
مقابـل آن خالـق مهربـان  و تفکر در رحمت بی کران او، سـبب می شـود انسـان از قسـاوت قلـب در امان بماند.

آداب ارتباط با خدا
آیا ارتباط  با خدا به آداب خاصی نیاز دارد؟ آیا می توان در هر حالتی با خداوند ارتباط بر قرارکرد؟ 

زبـان ارتبـاط  بـا خداونـد، زبانـي عـام و فراگیـر اسـت. هـر کـس بنـا بـر درک و شـناخت خـود از خداونـد و به 
میـزاِن احسـاِس نزدیکـی بـه خداونـد، می توانـد، شـیوۀ خـاص و متفاوتـی بـرای صحبـت با خدا داشـته باشـد. 
خوانـدن نمـاز، قرائـت قـرآن، ذکـر و دعـا، کار در اداره، کارخانه، مزرعه، و گره گشـایی از کار مـردم و ... در واقع 
ارتبـاط بـا خـدا گفـت و گـوی با اوسـت که هرکـدام آداب خـاص خـود را دارد و ما به عنـوان بندۀ خـدا موظف 
بـه رعایـت آنهـا هسـتیم. ارتبـاط و صحبـت  بـا خداونـد می تواند شـامل مـوارد مختلفی باشـد. انسـان ها گاه از 
غـم دل خـود بـا خـدا سـخن می گوینـد و از او یـاري مي طلبنـد. گاه به خاطـر شادی هایشـان، زبـان بـه حمد و 
شـکر می گشـایند. گاه موضـوع سـخن، ِشـکوه و شـکایت اسـت و گاهـی صبـر و رضـا. گفت وگـو بـا خـدا، به نام 
راز و نیـاز، مناجـات و نیایـش نیـز شـناخته می شـود. ایـن گفت وگـو، ارتبـاط کوچکترین جزء هسـتی بـا وجود 
بـی نهایـت ، یعنـی خداونـد اسـت. گفت وگـو با خدا محـدود به چارچوب و سـاختار معیني نیسـت زیـرا خدا در 
همـه حـال و همیشـه و در همـه جـا هسـت. پس به سـاده ترین شـکل و با زبـان بي زباني هـم می توان بـا خالق 

هسـتی ارتبـاط برقـرار کـرد و با او بـه گفت و گـو پرداخت. 

فعالیت
کدام یک از موارد زیر شما را به یاد خدا می اندازد؟کالسی 1

 زمانی که خوشحال هستیدباالی کوهماه های  محرم و صفرمكان های مقدس

هر زمانی که مشكل دارید شنا در دریااذان و نمازماه مبارک رمضان  

در مورد انتخاب خود فکر کنید و به بحث بپردازید که :
- چرا و چگونه مورد انتخابی، شما را به یاد خدا می اندازد؟

- آیا خدا فقط در آن مکان یا زمان حاضر است؟ نتیجه را در کاس ارائه دهید.
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دوستی با خدا
چگونـه می تـوان دوسـتی خـود را بـا خداونـد تقویـت 
کـرد؟ راه دوسـتی بـا خدا، اطاعـت از او و انجـام اعمال 
اوسـت.  راه  و  او  دوسـتان  داشـتن  دوسـت  و  نیکـو 
دوسـتان خـدا بـا یـادآوری نعمت هایـی کـه خداوند به 
آنهـا بخشـیده اسـت، شـکرگزار او بـوده و حتـی در راه 
محبـت معبـود، از مـوارد مهمـي همچـون جـان و مال 
خـود نیـز مي گذرنـد و غمگیـن نمی شـوند. چـون خدا 
را دوسـت حکیـم و مهربـان خود می داننـد و در نتیجه 

اطمینـان دارنـد کـه ایـن دوسـت مهربـان، هیـچ اراده اي بـر خـاف خیـر و مصلحـت آنها نـدارد.
 ُمحِبّ صادق از جانان، به جز جانان نمی خواهد            که حیف است از خدا چیزی، تمّنا جز خدا کردن

فعالیت
به صورت گروهی پیرامون موارد زیر بحث وگفت وگو کنید:کالسی 2

1. به نظرتان چرا بهترین دوست برای انسان خداوند است؟
2. حدیث زیر از رسول خدا )ص( را مورد بررسی قرار دهید و برداشت خود را از آن بنویسید.

»خداونـدا، مـن از تـو دوسـتی تـو را و دوسـتی آن کـس که تـو را دوسـت  دارد و دوسـتي عملی را 
کـه مـرا به دوسـتی تـو می رسـاند می خواهـم. خداوندا، دوسـتی ات را نزد من، دوسـت داشـتنی تر 

از خـودم و خاندانـم و نعمـت گوارایـي چون آب سـرد برایـم قرار ده.
                                                                                           فاح السائل، ص 196

فعالیت
سـلمان، قهرمـان شـنا بـود و چندیـن مـدال طـای ملـی و بیـن المللی داشـت. او در یـک حادثۀ کالسی 3

رانندگـی دو پـای خـود را از دسـت داد. او تـا مدت هـا بـه علـت مشـکلی کـه برایش اتفـاق افتاده 
بـود، دچـار افسـردگی شـده بـود و همیشـه از خداوند شـکایت داشـت. تا اینکـه بهِ اصـرار یکی از 
دوسـتانش در شـب قدر در مراسـمی حضور یافت و همان شـب در دلش به احساسـی رسـید که 
زندگـی او را متحـول سـاخت. امـروز او قهرمـان شـنای تیـم معلولیـن اسـت. این ماجـرا را تحلیل 
کنیـد. برداشـت خودتـان را از اتفاقـی که برای سـلمان افتـاده بیان کنیـد. تأثیر ارتباط و دوسـتی 

بـا خـدا را در تحّمـل اتفاقـات ناخوشـایند چگونه ارزیابـی می کنید؟
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تـاش کنیـد هـر روز نمازهـاي پنـج گانـۀ خـود را به موقع و بـا دقت و حضـور قلب و در صـورت امکان 
در مسـجد محـل و همـراه مـردم بـه جماعـت بخوانیـد. پس از گذشـت یک مـاه تغییرات حاصلـه براي 

روح و روان خـود را بـراي هم کاسـي هایتان گـزارش کنید.

فعالیت
غیرکالسی
1 

فعالیت
جملۀ زیر را در سه بخش  مورد تحلیل و بررسی قرار دهید:کالسی 4

»کار باید براي رضاي خدا باشد. «
1. آیا به راستی ما کارمان را براي خدا انجام می دهیم؟ 

2. آیا خداوند به کار و عبادت ما نیاز دارد؟
3. چه موقع می توان با قاطعیت گفت که ما کارمان را برای خدا انجام داده ایم؟

دوسـتان خـدا به راسـتي بـا خداونـد معاملـه می کننـد. در این خصوص بـا یکـی از آزادگان یـا جانبازان 
هشـت سـال دفـاع مقـدس، گفت وگـو کنیـد و از وي بخواهید تـا از دوسـتی و معامله اش بـا خداوند در 
آن دوران مقـدس بـرای شـما صحبـت کنـد. این گفت وگـو را تحلیـل و در کاس درس، گـزارش کنید.

فعالیت
غیرکالسی
3 

بـا یـک ورزشـکار حرفـه ای مصاحبـه کنیـد و تأثیر دوسـتی بـا خـدا را در موفقیت های ورزشـی او جویا 
شـوید و ان را ارزیابـی کنید.

فعالیت
غیرکالسی
2 

معامله با خدا
 آیـا می تـوان بـا خـدا معاملـه کـرد؟ در چـه مـواردی می تـوان بـا خداونـد، معاملـه کرد؟معاملـه با خـدا به چه 

معناست؟
معاملـه بـا خـدا یعنـی تمـام کارهـا و روابـط خود با خـدا، با مـردم و با طبیعـت را طبـق اصول و ضوابـط علمي 
و در جهـت رضـاي خـدا انجـام دهیـم و پـاداش و نتیجـۀ کار خـود را بـه او واگذار کنیـم و نیز انجـام واجبات و 
تـرک محرمـات را مشـروط بـه برآورده شـدن نیازهـاي مادي خود ندانیـم بلکـه آن را وظیفۀ خود بدانیـم و باور 

داشـته باشـیم کـه خـدای عادل و حکیـم، خود پـاداش نیکـوکاران را خواهد داد. 
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شكر و سپاس از خداوند
آیـا بـه نعمت هـای خداوند که به شـما عطا کرده اسـت فکـر کرده ایـد؟ آیا نعمت های بی حسـاب خداوند جای شـکرگزاری 

نـدارد؟ چگونه می توان نعمت هـای خداوند را شـکرگزاری کرد؟
 انسـان بعـد از شـناخت خـدای خویـش و پي بردن به عظمت، رحمت، نعمت،  غنـا و قدرت او، به حقـارت و عجز و نیاز خود 
بیشـتر واقـف مي شـود و در نتیجه، شـکر نعمت هـای خداونـدی را براي خـود الزم مي دانـد. بنابراین باید باز گـردد و با قصد 
تقـّرب بـه خداونـد، بـه وظایـف خویش عمل کنـد و از نعمت هایش در راه درسـت اسـتفاده کنـد این یعنی ارتباطـی دائم و 

پیوسـته با خداوند برای تشـکر و سـپاس از نعمت هایی که خداوند فراتر از شایسـتگی هایش به او عنایت کرده اسـت.

فعالیت
جـدول زیـر را تکمیـل کنیـد و در پایان با مقایسـۀ داشـته ها و نداشـته هایتان، احسـاس خود را به کالسی 5

خداونـد و لطفی که به شـما داشـته اسـت، بیـان کنید. 

نداشته هاردیفداشته هاردیف

فعالیت
بـا توجـه بـه حوزه هـا و مشـاغل مربـوط بـه رشـتۀ خـود، نمونه هایـی از لطـف و توجه الهـی را که کالسی 6

الزمـه اش به جـا آوردن شـکِر الهی اسـت، در جـدول زیر بنویسـید.

نمونه های لطف الهی رشته ها

سالمت راننده و سرنشینان خودرو و بی خطر رسیدن آنها به مقصد.1. حمل ونقل

 .2

 .3

 .4
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خداوند متعال می فرمایند: 
»ُکُلوا ِمن ِرزِق َربُِّکم َواشُکروا لَُه« از روزِي پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید.

                                                                                                     سورۀ سباء، آیۀ 15                                                                                       
پیامبر اکرم)ص(: سیِر سپاس گزار، اجرش همانند روزه داری است که برای خدا روزه می گیرد ، تندرسِت 
سپاس گزار همانند آن اجری را دارد که بیماِر شکیبا دارد  و بخشندۀ سپاس گزار همان اجر را دارد که 

تنگدست قانع دارد . 
                                                                                          کافی، جلد2، ص 94، حدیث 1
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آیـا بـرای برقـراری ارتبـاط موثر  الزم اسـت نسـبت به مخاطب خود شـناخت داشـته باشـید؟ چگونه می تـوان مخاطب خود 
راشناخت؟

 انسـان ها دارای دانـش و فرهنـگ متفاوتـی هسـتند که بر درک و برداشـت  آن هـا از پیام تأثیر می گـذارد. بنابراین 
افـراد بـرای برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دیگـران، بایـد مخاطـب پیـام و ویژگی هـای او را بشناسـند و متناسـب بـا 
آن هـا پیـام را انتقـال دهنـد. مخاطـب، هـر فردی اسـت که پیام هـا را دریافـت می کنـد. بهترین راه برای شـناخت 

مخاطبـان، تقسـیم بندی آن هاسـت تـا بتـوان در هـر بخـش از روش مخصوص بـه آنها اسـتفاده کرد.
در هر پیام، سه رکن قابل بررسی است: 

1. فرستندۀ پیام؛
2. محتوای پیام؛
3. مخاطب پیام؛

مثالعاملمبنا

ویژگی های روان شناسی

درون گرا و برون گرا- حّسی و الهامی- شخصّیت
متفكر و احساسی- قضاوتی و دریافتی

پذیرش توسط اجتماع، دوستی، عالقه نیازهای اجتماعی
به دیگران و غیره

ویژگی های جمعیت شناسی

گروه های سنی 2 تا 5 ساله، 6 تا11 ساله،  رده های سنی
12تا 15 ساله و ...

زن، مردجنسّیت

ثروتمند، متوسط، فقیرسطح مالی

هنرآموز، کارمند، نظامی، کاسب و...شغل

تحصیالت عالی، دیپلم، زیر دیپلمسطح تحصیالت

جدول 1-14:تقسیم بندی مخاطبان براساس ویژگی های آنها

1ـ  14ـ   تقسیم بندی مخاطبان براساس ویژگی های روانشناسی   

در ایـن تقسـیم بندي، مخاطبـان براسـاس ویژگی هـای شـخصیتی، نیازهـای اجتماعـی و ... به گروه هـاي مختلفی 
می شوند. تقسـیم 

ویژگی های شخصیتی
آیـا همـۀ افـراد دارای ویژگی های شـخصیتی یکسـانی هسـتند؟ چه چیزی افـراد را از یکدیگر متمایـز و متفاوت 
می کنـد؟ افـراد از نظـر شـخصیتی و روحیه، بـا یکدیگر متفـاوت اند. بعضی از افـراد درون گرا یـا برون گرا، بعضی 
حسـی یـا الهامـی، بعضـی متفکر یـا احساسـی و بعضی دیگـر قضاوتی یـا دریافتی هسـتند. این تفاوت ها سـبب 

مخاطب شناسی
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می شـود کـه بـرای موفقیـت در ارتبـاط، با هر دسـته از آن ها رفتـاری متفاوت داشته باشـیم.
انواع ویژگی های شخصیتی

شخصیت درون گرا
  تمایل کمتری به حضور در جمع دارد.

  تمایل به رشته های ورزشی انفرادي دارد.
  برای فکر کردن درباره چیزی به سکوت و زمان احتیاج دارد.

  می خواهد استانداردهای خود را پیدا کند.
  دوست دارد ابتدا ایده یا نقشۀ کار را خوب بفهمد و به تنهایی یا صرفاً با عدۀ کمی کار کند.

شخصیت برون گرا
  تمایل شدید به حضور در اجتماع دارد.

  تمایل به رشته های ورزشی گروهی دارد.
  گاه بدون اینکه درباره موضوعی فکرکند، دست به اقدام می زند.

  اجتماعی است.
  عمل و تنوع را دوست دارد.

  می خواهد بداند مردم از او چه توقعی دارند.
شخصیت حّسی

  بیشترین توجه خود را به تجربه معطوف می سازد.
  مایل به استفاده از چشم ها، گوش ها و سایر حواس خود است.

  از مشکات تازه متنفر است.
  از به کار بردن مهارت هایی که قبًا آموخته است، لّذت می برد.

  در برابر امور جزئی صبور است، ولی وقتی وضعیت پیچیده و دشوار می شود، صبر خود را از دست می دهد.
شخصیت الهامی

  بیشترین توجه خود را به مفهوم حقایق معطوف می کند.
  از ّقوۀ تخیل برای پیدا کردن راه های جدید استفاده می کند.

  به حل مشکات جدید عاقه مند است.
  بیشتر مایل به کاربرد مهارت های جدید است.

  در برابر امور جزئی از خود بی قراری نشان می دهد، ولی موقعیت های پیچیده و دشوار برایش اهمیتی ندارد.
شخصیت متفكر 

  دوست دارد به طور منطقی راجع به مسائل تصمیم بگیرد.
  دوست دارد عادالنه  و بدون ُحّقه با او رفتار شود.

  ممکن است بدون اطاع، احساسات دیگران را نادیده بگیرد.
  توجه او به اوضاع و احوال بیشتر از توجه او به روابط انسانی است.
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شخصیت احساسی
  دوست دارد از روی احساسات شخصی تصمیم بگیرد.

  دوست دارد حتی در مسائل کوچک، مردم را تحسین کند.
  نسبت به احساسات دیگران آگاه است و به آنها توجه دارد.

  می تواند پیش بینی کند که دیگران دربارۀ یک موضوع چه احساسی خواهند داشت.

شخصیت قضاوتی
  سعی می کند وقایع، درست مطابق نقشه پیش رود.

  ممکن است خیلی سریع دربارۀ مسائل تصمیم بگیرد.
  هنگام اظهار نظر یا تصمیم گیری دوست دارد حق را به او بدهند.

  مایل است قبل از شروع به پروژۀ جدید، پروژۀ در دست را به اتمام برساند.
  دوسـت دارد بـرای انجـام دادن کارهـا نقشـه بریـزد و پیشـاپیش مسـائل را حـل و فصـل کند و قبـل از اقدام 

دربـارۀ آنها تصمیـم بگیرد.

شخصیت دریافتی
  خیلی راحت با رویداد های بدون برنامۀ قبلی کنار می آید.

  دوست دارد چندین پروژه را با هم شروع کند، اّما احتماالً در تمام پروژه ها مشکل دارد.
  ممکن است خیلی کند دربارۀ مسائل تصمیم بگیرد.

  همزمان با بروز مشکات، برای حل آنها دست به تغییراتی می زند تا کارش را پیش ببرد.
  دوست دارد انعطاف پذیر باشد و از طرح ها و  نقشه های تثبیت شده و معّین بپرهیزد.

فعالیت
مراحل زیر را انجام دهید:کالسی 1

1. ابتدا مشاغل مرتبط با رشتۀ خود را فهرست کنید.
2. بـا توجـه بـه دسـته بندی انـواع شـخصیت، به نظـر شـما افـراد مناسـب بـرای آن مشـاغل چـه 

ویژگی هایـی بایـد داشـته باشـند؟

خودشناسی
 هـر فـرد در زندگـی بـرای گرفتـن تصمیـم صحیـح،  نیـاز دارد ابتـدا بـا ویژگی هـا، توانایی هـا و شـخصیت 
خـود و اطرافیـان آشـنا شـود، آنـگاه متناسـب با ایـن ویژه گی هـا با دیگـران رابطه برقـرار کند یـا تصمیم 

بگیرد.  صحیحـی 

فعالیت
دو هنرجـو داوطلبانـه نقـش پـدر و فرزنـدی را بـازی کننـد کـه توانایـی برقـراری ارتباط بـا هم را کالسی 2

ندارنـد و حـرف یکدیگـر را درک نمی کننـد. سـایر هنرجویـان  بـرای حل این مشـکل راه حل هایی 
پیشـنهاد دهند.
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نیازهای اجتماعی
 آیـا مـا بـه دوسـتی و محبـت از طرف دیگران نیـاز داریم؟ نیازهـای اجتماعی افـراد از طریق تجربه، حضـور در جامعه 
و رشـد شـخصیتی آن هـا شـکل می گیـرد. وقتـی انسـان نیاز هـای اجتماعـی خـود را شـناخت، آنهـا را  در روابـط و 
خواسـته هایش از دیگـران نشـان می دهـد. اگر در ارتباط بـا مخاطب، این نیاز ها برآورده نشـوند، منجر بـه نارضایتی او 

می شـوند. ایـن نیازهـا عبارت انـد از: پذیـرش توسـط اجتماع، دوسـتی و عاقه به دیگـران، هم صحبتـی و ...

فعالیت
فرهاد فردی مسـتبد اسـت و همیشـه می خواهد حرف خودش اجرا شـود، شـما به عنوان دوسـت کالسی 3

فرهـاد، بـرای ارتبـاط بـا او چـه روشـی را در پیـش می گیریـد؟ چگونـه بـا صحبـت کـردن سـعی 
می کنیـد رفتـار وی را اصـاح کنید؟

2ـ  14ـ   تقسیم بندی براساس ویژگی های جمعیت شناسی   

آیـا تقسـیم بندی مخاطبـان می توانـد در برقـراری ارتباط مؤثر به شـما کمک کنـد؟ در برقراری ارتبـاط با دیگران 
بـه کدام ویژگـی آنها توجـه می کنید؟ 

مخاطبـان از نظـر عواملـی مانند سـن، جنس ، شـغل و نظایر این ها تقسـیم بندی می شـوند. واکنش هـر فرد برای 
یـک موقعیـت خـاص، بـا توجه بـه این عوامـل، متفاوت اسـت. به عنوان مثـال، افـراد در برخورد با اشـتباهات یک 
کـودک سـعی می کننـد بـا مایمـت و نرمی بـا وی صحبـت کنند ولـی در برخـورد با اشـتباه بزرگ ترهـا صحبت ها 

جدی تـر اسـت. بنابرایـن فرسـتنده باید در طراحـی یک موقعیت یـا پیام به این موارد توجه داشـته باشـد.

فعالیت
- نقش های زیر را داوطلبانه در کاس اجرا کنید و بگویید برای اجرا چه مواردی را باید رعایت کنید؟کالسی4

حسابدار ورشكسته ای که  اوضاع روحی مناسبی ندارد.مورد 1

ورزشكاری که علی رغم توانایی و تالش زیاد، در مسابقۀ پایانی المپیک، مسدوم می شود.مورد 2

مهمان دار هواپیمایی که یكی از مسافرانش استرس فراوانی دارد.مورد3

مربی مهدکودکی که یكی از کودکانش مدام گریه می کند.مورد4

نکتـه: یکـی از مصادیـق ارتبـاط بـا دیگـران خدمـت بـه آنهـا سـت. خدمـت به دیگـران، به انسـان نشـاط و 

شـادابی می دهـد. شـما در هـر شـغل و مقامـی  کـه هسـتید بایـد بـه افـراد کمـک کنیـد، همانطـور که از 
خدمـات دیگـران بهـره منـد می شـوید.
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بـا توّجـه بـه رشـتۀ تحصیلـي خود، یـک داسـتان یا چنـد خاطـره بنویسـید و در آن  )یا آنهـا( براي 
اصـاح رابطـۀ خـود در هـر چهـار عرصـۀ ارتباطـي، راه حل هـا یـا پیشـنهاداتي ارائـه نماییـد. )هدیه 
دادن، صلـۀ رحـم، تشـکر و سـپاس، رعایـت حال سـالمندان در وسـیلۀ نقلیـۀ عمومـي، آب دادن به 
گل هـا و گیاهـان، پاکیزه سـازي محیـط زیسـت و محـل کار، توّقف پشـت چـراغ قرمـز، رعایت حال 

مـردم در انجـام دادن مطلـوب وظیفـۀ اداري و ...(

فعالیت
غیرکالسی
1 


