
                       

            

 

والصحٌة  التواصلٌة التربٌة وحدة

 وضوابطه التواصل قٌم :األول الدرس

 عوائق التواصل النفسٌة والسلوكٌة-3 دواعي التواصل- 2 مفهوم التواصل- 1

 ٌعنً جمٌع أشكال التفاعل  و :لغة 
التكامل المنبثق عن اإلحسان والرفق 

وهو ضد التقاطع . والعناٌة والرعاٌة 
 وضد التخاصم وضد روضد التداب

.  التهاجر

التفاعل اإلٌجابً الناتج )هو:واصطالحا
عن استعمال حواس التواصل فً إرسال 

الخطاب وفً استقباله النابع من رغبة 
صادقة فً صلة اآلخر واالتصال 

بوجدانه عن طرٌق الفهم واإلفهام 
المنطلق من إرادة الوصول إلى المعرفة 

. (الحقة

 التواصل عملٌة ٌتم : وبعبارة أخرى

عن طرٌقها انتقال رسالة من شخص 

آلخر بحٌث تؤدي إلى حدوث نوع من 

التفاهم بٌن هذٌن الشخصٌن أو أكثر 

. مما ٌترتب علٌه تعدٌل السلوك 

 

إن التواصل المنشود مع اآلخر ٌنتظم جمٌع 
أشكال وصور التفاعل اإلٌجابً الرشٌد والتعاون 

الحضاري المكٌن والتكامل اإلنسانً الواعً 
المنفتح مع اآلخر بغٌة تمكٌن المسلم أفرادا 

وجماعات من القٌام بمهمة الخالفة هلل وعمارة 
الكون وإسعاد البشرٌة وفق المنهج المراد هلل 

.                                                                           عز وجل 
وأٌضا تلبٌة حاجات اإلنسان االجتماعٌة ألنه 

مدنً بطبعه فكلما انفتح على المجتمع أكثر إال 
وٌكتسب مهارات تواصلٌة تمكنه من التواصل 

معه ومن سد حاجاته االجتماعٌة كالحاجة لتقدٌر 
الذات وتحقٌقها والحاجة لالنتماء واعتراف 

  ...........اآلخرٌن

 

 : العوائق النفسٌة

 السلبٌة التً ٌخفٌها توهً المشاعر والقنا عا
 :وهً على صنفٌن .أحد الطرفٌن 

 ناتجة عن التعالً والترفع اإلرسال عوائق- 
...... واإلعجاب بالنفس وسوء الظن باآلخرٌن

. نمما ٌؤدي إلى نفور المخاطبً

 ناتجة عن الكبر والجحود االستجابة عوائق -
الخ مما ٌؤدي إلى رفض أي خطاب ......والعناد 

. أو نصح من اآلخرٌن

 

 :العوائق السلوكٌة

 وهً مجموعة من الخصال المنفرة للمخاطب أو 
:                                         المخاطب    وهً على نوعٌن 

  كاستخدام العنف فً الخطاب أو التبلٌغ عوائق-

................                                                               إظهار الغضب

  كاالستهزاء بالمخاطب التلقً عوائق -

................. واإلعراض والغفلة عنه

أو .ومن ذلك أٌضا عدم وضوح األفكار وغموضها 
أو تباٌن .استخدام العبارات والمصطلحات الصعبة

.. المستوى التعلٌمً وتباٌن اللغة أو اختالف العقٌدة

 

   اكتساب السلوك التواصلً السلٌمٌةكٌف- 6 ضوابط التواصل- 5 قٌم اإلسالم التواصلٌة- 4

   وهً راجعة إلى قٌم تحكم نٌة المتواصل أو 
.                                                                     مقصده أو فعله

 وهً التً ٌقصد :  قٌم تحكم نٌة المتواصل(أ
بها رضى هللا سبحانه وتحقٌق مصلحة أو دفع 
مفسدة وتتجلى  فً اإلخالص هلل وحسن الظن 

إنما )باآلخرٌن كما فً الحدٌث المشهور 
  (...األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ  ما نوى

 والتً ٌكون :  قٌم تحكم مقصد المتواصل(ب
الهدف منها تحقٌق التعارف و التشجٌع على 

.                   التفاهم ونشر الخٌر والسالم على األرض 
 والتً تعتبر :  قٌم تحكم فعل المتواصل(ج

الركائز األساسٌة للتواصل والمبنٌة على 
الصدق واألمانة  و الرفق والحٌاء والتواضع   

و االحترام  وقبول الحق مهما كان مصدره  
 العفو – تبادل الهداٌا – الزٌارة :ومنها 

 طالقة الوجه – البدء بالسالم –والصفح 
 ......................

 

 ومنها حسن البٌان والمخاطبة :  ضوابط التبلٌغ واإلرسال(  أ

والمجادلة بالحسنى والرفق فً الخطاب وتجنب األلفاظ الجارحة 

وعبارات السخرٌة واالحتقار واالعتراف باآلخرواالحسان إلٌه وإكرام 

 أن رسول هللا (ض)جاء فً صحٌح مسلم عن عائشة ....   إنسانٌته 

ٌا عائشة إن هللا رفٌق ٌحب الرفق وٌعطً على الرفق ) : قال (ص)

.    ( على سواه يماال ٌعطً على العنف وما ال ٌعط

 ومنها حسن االستماع واإلنصات :  ضوابط التلقً واالستقبال(ب 

وقد كان رسول هللا صلى هللا .......واإلقبال والتتبع والتثبت من الكالم

 وتبلٌغ هعلٌه وسلم نموذجا فرٌدا فً قدرته على التواصل مع مخا طبً

 وأسالٌب التشوٌق (جوامع الكلم)رسالته فكان ٌحدثهم مستخدما 

وكان ٌستعمل التوجٌه المباشر تارة والقدوة . واإلثارة واإلٌضاح

ضرب - :ومن بٌن األسالٌب التً استعملها .العملٌة الحٌة تارة أخرى 

......  الرسوم التوضٌحٌة – الحركات المعبرة – القصص –األمثال 

 

 :( المخاطب )عند المرسل -(أ

مراقبة هللا وإخالص النٌة فً مخاطبة - 
 الغٌر 

 .تحقٌق مصلحة شرعٌة أو دفع مفسدة - 

استخدام العبارات الواضحة إلفهام - 
 .المخاطب

تقدٌر اآلخر واحترامه والرفق به - 
  .واإلقبال علٌه

استخدام أسلٌب التشوٌق واإلثارة - 
... واإلٌضاح

 

 : ( المستقبل )عند المتلقً - (ب

مراقبة هللا وإخالص النٌة فً - 
.    االستماع

 تحقٌق مصلحة شرعٌة أو دفع –
. مفسدة 

 حسن الظن –

 االستفسار والتثبت عند –
المشكالت 

التواضع وحسن اإلنصات - 
 واإلقبال

 

اإلسالمٌة  التربٌة : مادة

 باك أولى :المستوى

www.9alami.com 
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