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التفاعل اإلیجابي، الناتج عن 

استعمال حواس التواصل في 

إرسال الخطاب و في استقبالھ، 

النابُع من رغبة صادقة في صلة 

اآلخر و االتصال بوجدانھ عن 

لُق من طریق الفھم و اإلفھام، المنط

.إرادة الوصول إلى المعرفة الحقة

إیجابي بین التواصل تفاعل -

/ مرِسل -مخاِطب : طرفین

متلق -مخاَطـَب 

ضرورة استعمال و توظیف -

حواس التواصل في اإلرسال و 

.االستقبال

ضرورة وجود رغبة صادقة و -

.حسن نیة ابتداء و انتھاء

ضرورة وجود مقصد من -

).الفھم و اإلفھام: ( الخطاب

.الوصول إلى المعرفة و المحبة-

:التواصلعوائق 

مشاعر و قناعات یخفیھا 

.أحد طرفي التواصل

:و ھي

كالتعالي :عوائق اإلرسال-

و اإلعجاب بالنفس و سوء 

...الظن

كالكبر :عوائق االستجابة-

و الجحود و احتقار اآلخر 

...بدونیتھباإلحساس

-أ
.:ةـیـسـفـنـال

.ُمنـَـفـرة للطرفینخصال

:ھي

كالغضب:عوائق اإلرسال-

و العنف في الخطاب ،و إن 

...كان مضمونھ حقا

:االستجابةعوائق-

كاإلعراض عن المخاِطب 

أو الغفلة عنھ أو االستھزاء 

...بھ

-ب
لس

ا
ـلـ

:ةـیـوك

:المكونات األساسیة للتواصل

:ضوابطھقیم التواصل و :مفھوم التواصل

:قیم تحكم نیة المتواصل-

ھي إخالص .لتواصل بناءتؤسس

.التواصل هللا و حسن الظن بالناس

:المقصدقیم تحكم-

العبث، و تـنـأى بالتواصل عن اللغو أو

.تحقیق التعرف و التفاھمتھدف إلى 

:الفعلقیم تحكم-

كالصدق و األمانة و الحیاء و التواضع، 

احترام الرأي اآلخر ، و اإلذعان للحق، و

...و الرفق بالمخاطـَب

یة
صل

توا
 ال

الم
إلس

م ا
قی

أ-

:اإلرسالوفي التبلیغ -

بالمتلقي و أھمھا حسن البیان، و الرفق

مخاطبتھ بالحسنى و استعمال الكلمة 

...الطیبة

:)ةاالستجاب(التلقي و االستقبال في-

أھمھا حسن اإلنصات،وحسن اإلقبال على

المخاِطب و عدم المقاطعة و التثبت عند 

استشكال الفھم أو التباس الغرض من 

...الخطاب

صل
توا

 ال
بط

ضوا
ب-

و تنمیتھا یتحقق ذلك بتطویر المھارات التواصلیة
:بالتزام قواعد أولیة

.مراقبة اهللا في نیة مخاطبة الغیر-

قصد تحقیق مصلحة شرعیة -

.بالخطاب

...االجتھاد في إفھام المخاطـَب-

.الھدف و الفكرة بإیجازتوضیح -

تقدیر المخاطب و احترامھ، و -

بأدب و رفق، و اإلقبال مخاطبتھ

...علیھ بوجھ طلق

سل
مر

 ال
عند

أ-

.مراقبة اهللا في نیة اإلنصات الغیر-

قصد تحقیق مصلحة شرعیة -

.باإلنصات

...باالجتھاد في إفھام المخاطـِ-

حسن الظن و االستفسار و -

.التثبت

االھتمام بالمخاطـِب و تقدیره و -

اإلنصات لھ، و حسن اإلقبال حسن

...علیھ، و التواضع لھ
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:سلیماكتساب سلوك تواصلي
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