


تقديم

فن االتصال التعليمي لمعلمي حلقات التحفيظ



مفهوم 

االتصال 
 التعليمي

ما المشكلة   مقدمة





ومضة









ملاذا هذا املوضوع ؟
نظرة للواقع التربوي 

وأن،وإحسانٍ ٍ ورحمةوشفقةٍ برفقٍ الطالبمعاملةأنالمعلمينبعضيعتقد

العبوسوالشدةيمجدونذلكمقابلوفي.الشخصيةفيضعفٍ مستواهمإلىالنزول

بمارالرؤيةهذهوناتجبهامنوطةالشخصيةقوةأنمتصورينوالجوروالتعسف

ندماعسوءا ٍاألمرويزداد،األوامرمنواسعةومساحةعسكريةثكنةالحلقةتجعل

نظرتهمخاللمنالطالبوبينبينهممصطنعةحواجزالمعلمينبعضيضع

.التشاؤمية

جوخارداخلواحترامهم،طالبهأفئدةالمعلمهذايملكلماذا:أنفسناسألناولو
؟وكراهيتهمبغضهمويثيراآلخرالمعلميستفزهمحينعلى؟الحلقة



طالبالمعللعالقةتصورهفيوقصورا،المعلمنظرةفيخلال ٍتظهراإلجابة.

والقائديوالمربالمعلمفهوحسنةأسوةوسلمعليههللاصلىهللارسولفيلناإن،

يخاطبهلمأوالكافروالمسلموالفاجرالبرإلىيحسنوسلمعليههللاصلىكان؛

نفضواالالقلبغليظفظا ٍكنتولولهملنتهللامنرحمةفبما))وجلعزربه
.159/عمرانآل((األمرفيوشاورهملهمواستغفرعنهمفاعفحولكمن







Process





















المعلمفعلى:المختلفةالنفوسأحوالمراعاة-4
علىليقدرتالميذهشخصيةمفتاحيعرفأن

مسالكلهاالبشريةفالنفساإليجابي،التأثير
أنالواعيالمعلممنتحتاجوعرة،ودروبمتشعبة
يغرسأنلهيمكنحتىالفهمحقطالبهيفهم

وأنالعلم،وحبالقرآنوحبواإليمانالتربية
ويعرفالمختلفة،النفوسمراعاةعلىيحرص
ومخارجهامداخلها



والتنشيطالحفزوسائلاستخدامثمالدوافعإيجاد-5
،المتعلممناإلقبالإيجادإلىيحتاجفالمعلم:المالزمة

حماسةمنتزيدبحوافزالدافعيةمنويزيدينشطثم
بية،والغيوالعقليةوالنفسيةالماديةاألربعدوائرهافي

لمثوالعقليالثناء،مثلوالنفسيالهدايا،مثلفالمادي
والمحاجة،التحديأوزمالئهمعومقارنتهتحفيزه
فيالنيةيخلصلمناألخرويباألجربتحفيزهوالغيبي
العلمتلقيه



اقتصرناجداًكثيرةللمعلمالتربويةوالمقومات
الدورإنجاحفيوفاعليتهاألهميتهاسبقماعلى

التربويةالمقوماتومنالمدرسة،داخلالتربوي
المتعلمين،بينالعدلالرفق،الورع،:عامةبصورة
وتقديرللمتعلم،والتواضعالتعليم،علىالصبر

.الخطأتجاوزعلىالمخطئوإعانةالمحسن



ـ حادثة سواد بن غزية رضي اهلل عنه يوم بدر 1
ـ قصة املعلم األول صلى اهلل عليه وسلم مع أبي بن كعب2



نشاط 

ماٍموقفكٍتجاهٍطالبٍاستفزتكٍبأسئلتهٍأثناءٍالدرسٍ؟

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

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

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



:الىتعهللالقولالسؤالمناالستفزازيالجزءتسمعلمكأنكعليهأجب

ومامحميوليكأنهعداوةوبينهبينكالذيفإذاأحسنهيبالتيادفع)

(عظيمذوحظإاليلقاهاوماصبرواالذينإاليلقاها

أنتنسيوال.صديقتحدثوكأنكمحبباوأسلوبكهادئاصوتكليكن

.استهزاءابتسامتكتبدواأناحذرولكنتبتسم

يقلولمتسمعلمكأنكفكنلهخالقالبشخصبليتوإذا



ؤالبالسرحبأخطأتكنتإذابخطأكواعترفإجابتكفيصادقاأميناكن

ملإنانكتذكر.الموضوعإيضاحفيتساعداألسئلةهذهمثلأنواذكر

فيدخلالتاألقلعلىالفصلفيالطالبكسبتفقدالسؤالصاحبتكسب

ركيد)الناجحالتعلمأساسوهوواللينبالرفقوتحلىالسائلمعجدل

الالرأيفياالختالفقلمعهتتفقلموإن(بالعنفيدركماالباللين

نتفقإننايكفيشيءعلىنتفقأنبالضرورةوالقضيةوليسالوديفسد

منجزءمنييفهملمأنهرأيهمثلالمباحاتفيطالمااألمورمعظمعلى

رأيهاحترامخاللمنالطالبالمعلمتمتلكالدرسفيمقطع





ونبعض الطالب يكثروجدت الدرس في الحلقة أثناء 

ن مرة ولكنهم مستمريأكثرمننبهتم من الهمس وقد 

فما التصرف الصحيح. في الهمس 



ثيراكتكررإذاوخاصةبينهمايتهامساناثنينمثلالمتحدثيزعجشيءال

.مباشرةإليهوانظرالهامسمناقترباألمرهذاولمعالجة

ياعالصوتهفسيظهرالموقفعلىيطبقالصمتودعالتحدثعنتوقف

يخجلهذلكولعل

(األمرهذافيفالنيارأيكما):وقلالهامسإلىالتفتثمسؤاالاسأل

األخرىالحلولفشلتإذاإالباستخدامهينصحوال



التعامل مع الطالب بشكل ايجابي كيف يتم 

أشعرٍالطالبٍبالودٍواالحترام    :أوال ٍ

واحدٍفيٍهذاٍالعالمٍيعتقدٍأنهٍغيرٍمهمٍالحظٍأننيٍأقولٍي  ٍ عتقدٍهلٍتعرفٍشخصا
جزٍأوٍوالٍأقولٍيتظاهرٍ،ٍفهناكٍمنٍيتظاهرٍبعدمٍاألهميةٍإماٍبسببٍاإلحباطٍأوٍالع

هٍأنهٍمهمٍالتواضعٍالمفتعلٍ،ٍولكنٍحتىٍهؤالءٍكلٍواحدٍمنهمٍيعتقدٍفيٍقرارةٍنفس
جداٍ،ٍوهوٍينتظرٍمنٍاآلخرينٍأنٍيدركواٍأهميتهٍ،ٍوهوٍمستعدٍبأنٍيرحبٍاشد

 .الترحيبٍبلٍيدفعٍالثمنٍلكلٍمنٍيشعرهٍبأهميته



موقف 
يرةٍقامتٍاللجنةٍالثقافيةٍبأحدىٍالمدارسٍبإعدادٍوتصميمٍلوحةٍكب

منٍأجلٍتستعرضٍفيهاٍمهاراتٍوفنٍالمذاكرةٍوطرقٍالتفكيرٍاإليجابي
.رفعٍكفاءةطالبالمدرسة

أمرٍفوجئٍمديرٍالمدرسةٍبتعليقٍاللوحةٍدونٍالرجوعٍإليهٍ،ٍفثارٍ،ٍو
بنزعٍتلكٍاللوحةٍألنٍليسٍبهاٍشيءٍذاتٍقيمةٍحسبٍرأي  .هفوراٍ 

رٍلىٍإثرٍهذهٍالواقعةٍذهبٍالطالبٍغاضبينٍإلىٍأحدٍاألساتذةٍالمشهو
ديرٍعنهمٍدماثةٍالخلقٍ،ٍوحسنٍالتعاملٍمعٍالناسٍواشتكواٍلهٍمنٍفعلٍم

 :المدرسةٍ،ٍفنصحهمٍباآلتي
.

ومضة



ةمسودفيجديدمنالسابقةالمواضيعنفسخذوالهمقال،

أثنواو،البدايةفياعتذاركملهقدموا،المديرإلىبهواذهبوا

تفادةاالسعليكميجبكانالتي،الطويلةخبرتهوعلىعليه

وأخذهنصيحتمنهواطلبوا،المجلةفيالعملمباشرةقبلمنها

.لطالبلنفعا ٍالمجلةتلكفيلوضعهاالمواضيعهذهفيرأيه





 قامٍالطالبٍبتنفيذٍماٍسمعواٍمعٍمديرٍمدرستهمٍ،ٍوماٍكانٍمنهٍ

ومفيدةٍ،ٍ إالٍأنٍوافقهمٍعلىٍكلٍالمواضيعٍبأنهاٍرائعةٍجداٍ 

وشاركهمٍهوٍبنفسهٍفيٍتعليقهاٍفيٍأبرزٍ

 مكانٍبالمدرسة



 أعواد ( 6) عودا من الثقاب والسؤال كيف ميكن أن تنزع ( 15) أمامك يف الشكل املوضح
ليصبح املتبقي عشرة ؟ فكر قبل أن جتيب 

فاصل تنشيطي 

تبني جسرا من التفاؤل على بحر من اليأس أجمل ما في هندسة الحياة أن 



هٍثانياٍٍاحتواءٍالطالبٍداخلٍالحلقة،ٍوإشعارهٍبأهميت
لقةٍفيٍوقيمتهٍداخلٍالحلقةٍيساعدٍعلىٍتغليبٍجانبٍالح
منٍحياتهٍومعيشتهٍمماٍيجعلهٍيقدمٍالحلقةٍعلىٍكثير
فقاءٍمشاغلهٍوالصوارفٍالتيٍتصرفه،ٍفالٍيستطيعٍر

نهاٍالشارعٍالتأثيرٍعليهٍوانتزاعهٍمنٍحضنٍالحلقة؛ٍأل
حصنٍقويٍيحميٍكلٍمنٍيناديٍإليه



لنبويٍفلماذاٍفقطٍالمكافأةٍللطالبٍالمثالي؟ٍأوليسٍالهديٍا:ٍالمكافأةٍلمنٍأخطأ-7
لقلبه؟ٍلماذاٍالٍنسلكه؟ٍفل وتألفاٍ  مكافأةٍالمخطئٍإغراءٍوإكراماٍ  نجربٍوسنرىٍأحياناٍ 

.عجبا ٍ
انيٍلدعوةٍمباركةٍصادقةٍمنٍمعلمٍقدٍتكفيكٍكثيرا ٍمماٍتع:ٍالدعاءٍالمبارك-9

.وتجلبٍلكٍأكثرٍمماٍترجو
الطالبٍمنٍوهذاٍلهٍفوائدٍعديدةٍتؤثرٍفيٍنفس:ٍالنصحٍوالتوجيهٍغيرٍالمباشر-10

شعورٍال طالبٍأنهٍسوفٍيزدادٍحبهٍللمعلم،ٍحيثٍيشعرٍأنهٍيعلمٍأخطاءه،ٍوأيضاٍ 
حٍأخطاءٍبحفظٍكرامتهٍوشخصيتهٍعندٍمدرسهٍوزمالئه،ٍكماٍيساعدٍذلكٍإلىٍتصحي

مشابهةٍللخطأٍالذيٍوقعٍفيهٍالطالبٍلدىٍطلبةٍآخرينٍدونٍعلمٍالمدرس،ٍومن
عٍمنهٍالخطأٍالقصة،ٍالتعريض،ٍتكليفٍمنٍوق:ٍصورٍالنصحٍوالتوجيهٍغيرٍالمباشر

.وغيرهاٍمنٍالصور...ٍبكتابةٍموضوعٍمختصرٍعنٍحكمٍذلك



مبدأٍإحسانٍالظنٍمبدأٍتربويٍيعينٍالمعلمٍعلىٍغرسٍالقيم-
.مبدأٍالتغافلٍ-



(قصة الرجل الذي أخطأ في الوضوء أمام الحسن والحسين)ـسامحٍوابحثٍعنٍاألعذار2ٍ
ـٍافهمٍوجهةٍنظرٍالطالب3ٍ
ـٍاإلعجابٍوالثناءٍالصادق4ٍ
ـٍخاطبٍالدوافعٍالنبيلة5



6ٍ(قصة أبي بن كعب ) ـٍحاولٍحفظٍأسماءٍمنٍتقابلهم

7ـٍحافظٍعلىٍاالبتسامة:

ـٍالفواصلٍالتنشيطيةٍودورهاٍفيٍإثارةٍانتباهٍالطالب8ٍ



تعرفهشخصكلإرضاءمحاولةهوالفشلمفتاحان

ومضة



 ٍ مشكالتٍتحولٍدونٍاالتصالٍالتعليميٍ:ٍثانيا

1ٍ.ٍمشكالتٍخاصةٍبالمعلم:

 •ٍعدمٍالتكاملٍالتوجيهيٍبينٍالمعلمين.

 •الضعفٍاألصليٍبشخصيةٍالمعلم.

 •عدمٍتحديدٍاألهدافٍووضوحهاٍفيٍفكرٍالمعلم.

 •عدمٍقيامٍبعضٍالمعلمينٍبتثقيفٍأنفسهمٍوٍالتطويرٍالذاتي





.



2ٍ.مشكالتٍخاصةٍبالطالب:

 •عدمٍاستشعارٍالطالبٍللمسؤولية.

ٍعدمٍوضوحٍالهدفٍلدىٍالطالب

ٍالفوارقٍالعمريةٍبينٍالطالبٍداخلٍالحلقة



3ٍ.ٍمشكالتٍمتعلقةٍببيئةٍالحلقة:

 •ٍكثرةٍعددٍالطالبٍفيٍالحلقة.

 •عدمٍمناسبةٍزمانٍومكانٍالدرس.

 •ٍعدمٍتوفرٍمواردٍمالية.



 ٍ جوانبٍهامةٍفيٍٍاالتصالٍالتعليميٍ:ٍثالثا

ٍ المعلمون:ٍأوال

1-ٍربطٍالمعلمٍدائماٍبأمرٍمهمٍأالٍوهوٍاإلخالصٍهللٍوانتظارٍاألجرٍمنه

سبحانهٍوتعالى

2-ٍينبغيٍتشجيعٍالمعلمينٍٍوشكرهمٍوالدعاءٍلهم.

4-ذيٍيجبٍعلىٍالجهاتٍالمشرفةٍمساندةٍالعاملينٍفيٍالميدانٍمنٍالواقعٍال
.يعيشونٍفيهٍومحاولةٍتوجيههمٍالتوجيهٍالمناسبٍ

5-تبادلٍربطٍالمعلمٍبمعلمينٍأكفاءٍسبقٍلهمٍالمشاركةٍفيٍالحلقاتٍوذلكٍل
.الخبراتٍفيماٍبينهمٍ

6-ولكنٍالعي  ٍ بٍاالستمرارٍيجبٍأنٍيقتنعٍالمعلمٍأنٍالوقوعٍفيٍالخطأٍليسٍعيبا
.فيهٍ



7-ٍمنٍالناحيةٍاإلداريةٍأوٍالت ربويةٍعملٍالدوراتٍالتثقيفيةٍللمعلمينٍسواء 
.وتقومٍبهذهٍالمهمةٍالجهاتٍالمشرفة

8–ٍالتحفيزٍالماديٍللعاملينٍفيٍالميدان



ٍ الطالب:ٍثانيا

1-ماٍينفعهٍالتعرفٍعلىٍنفسيةٍالطالبٍوبيئتهٍكفيلةٍبإذنٍهللاٍفيٍمعرفة
.وتوجيههٍالوجهةٍالصحيحةٍ

2-البٍلماٍتواصلٍالمعلمٍٍمعٍوليٍاألمرٍٍفيٍالمدرسةٍليتعاوناٍفيٍتوجيهٍالط
.ٍيعودٍعليهاٍبالخير

3-أنٍيعودٍالطالبٍعلىٍالجديةٍفيٍالدرس

4-فتحٍالمجالٍللطالبٍلكيٍيتحدثٍمعٍمعلمهٍفيماٍيجولٍفيٍخاطره

5-دودتشجيعٍالطالبٍفيماٍيقومٍبهٍٍمنٍأعمالٍولوٍكانتٍيسيرةٍولكنٍبح.

6-البعدٍبقدرٍالمستطاعٍعنٍاخراجٍالطالبٍخارجٍالحلقة



ٍ وليٍاألمر:ٍثالثا:

التواصلٍبشكلٍمباشرٍومستمرٍمعٍوليٍاألمر

االستماعٍلملحوظاتٍوليٍاألمرٍبصدرٍرحب.

4-ٍإشعارٍوليٍاألمرٍبانٍماٍتقومٍبهٍالحلقةٍهوٍبعدٍهللاٍنتيجةٍلدعمهم
ومساندتهم

5-ٍدعوةٍوليٍاألمرٍلزيارةٍالحلقة

6-البحثٍمعٍوليٍاألمرٍفيٍوضعٍالطالبٍومحاولةٍحلٍمشكالته.

7-الكتبٍوٍتثقيفٍوليٍاألمرٍببعضٍالجوانبٍالتربويةٍوذلكٍبإيصالٍبعض

ربيةٍاألوالدٍاألشرطةٍإليهٍلتعينهٍعلىٍتفهمٍبعضٍالقضاياٍالتربويةٍفيٍجانبٍت

ووضعٍبعضٍالدروسٍفيٍمسجدٍالحيٍللتحدثٍعنٍهذاٍالجانبٍوتكونٍهذه
.الدروسٍباسمٍالحلقة





أشكر للجميع حسن االستماع
يسرني التواصل معكم على االمييل 

Dr.adel2000@hotmail.com


