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األسبوع األول

مـقـــدمة

بنهایة هذا الدرس سوف 
ّتعدد أربعة عناصر التصال فعال من واقع الحیاة-١ ُ.

.ّتقوم االتصال المسیحي في منطقتك طبقا لهذه العناصر-٢

ومع ذلك فیوجد شخص یخافه الجمیع . من الناس ومن األشیاء-لكل إنسان مخاوفه -١
فإذا كنت واحدا من هذه الساللة النادرة التي ال تخشى ! (ب األسنان بوجه عام وهو طبی

).طبیب األسنان في سترته البیضاء، فلك إعجابي العمیق
وله خبرة ناجحة فإذا كنت ترغب أن تتألم على یدیه علیك . طبیب أسنان صدیق حمیم لي

.أن تحجز موعدا مسبقا بفترة طویلة
ویعتمد نجاح . ي أن مهنته تمنعه من عمل دعایة لخدماتهفي حدیث لي معه حدیثا أخبرن

.ونمو عمله فقط على تقدیم خدمة مرضیة لزبائنه، وهم سیكونون دعایاته
، یصل إلى مكتبه للعمل، وقد یرى صدیقا له یبدو في حالة یرثى لها، Aفمثال، زبون 

صدیقه Aن في الحال سینصح الزبو. وقد یسأله فیجد أنه یعاني من تسوس في سنه
.بخدمة صدیقي الطبیب، مع كلمة شهادة شخصیة عن مهارته

.ّومع أن الناس یخشون آالم صدیقي طبیب األسنان، إال أن عمله یتسع بانتظام
: أعط سببین لهذا في الفراغین التالیین

___________________________________________________________-أ
___________________________________________________________-ب

وتسقط حشوة أسنانه في خالل ثالث أشهر، وهو غیر عیادة صدیقي غیر نظیفة وغیر صحیة،، ًإذا-٢
.قادر أن یقلع سن بدون أن یكسره

____________ ________ولماذا ؟ _______ فهل تعتقد أنه سیكون طبیب أسنان مشهور ؟ 
______________________________________________________________

ّفي الحال قدم له . صدیقه بوجود تسوس في سنه یحتاج إلى حشوAفبمجرد أن أبلغ صدیق الزبون -٣
تقریرا باهرا عن مهارة صدیقي الطبیب منقطعة النظیر في خلع األسنان، ومعالجتها بمادة الفلورید، 

األهداف
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كن صدیقه لم یسع في طلب خدمات صدیقي الطبیب ألن ول. وتجهیز طقم أسنان
.صدیقي لیست لدیه كفاءة كافیة-أ ( ) 
.لم تكن تناسب حالة صدیقهAاألشیاء التي قام بتوصیلها الزبون -ب ( ) 
.بالكذب، وعلى كل، فهو بدون أسنانAیشتهر الزبون -ج ( ) 

ومع ذلك، . ّته الفعالة بواسطة زبائنه إلى معارفهمیعتمد عمل صدیقي الطبیب على توصیل خدما-٤
.معارفهم__________)آلالم / لمخاوف / لحالة ( فیجب أن یكون توصیل زبائنه مالئما 

بالكذب، وعلى كل، فهو بدون أسنان اإلجابة Aیشتهر الزبون )٣البند (في "ج"سیكون االختیار -٥
، فهل تعتقد أن Aللزبون ًدقیقاًكان الوصف السابق وصفا، ومع ذلك، فإذا ٣الخطأ في سیاق البند 

_________________________ولماذا ؟ ____ صدیقه سوف یأخذ نصیحته بعین الجدیة ؟ 
______________________________________________________________

. ونمو عمل صدیقي طبیب األسنانذكرنا حتى اآلن أربعة عناصر مطلوبة في عملیة التوصیل لبقاء -٦
:اكتبها فیما یلي

__________________________________________________________-أ 
_________________________________________________________-ب 
__________________________________________________________-ج 
__________________________________________________________-د 

قد أبلغه مع أربعة آخرین من أصدقاء العمل ،وكان صدیقه على التو. Aدعنا نعود لمكتب الزبون -٧
وحاال حاول كل واحد من الخمسة الذین سمعوا إقناعه بأنه یجب علیه أن یذهب . بمشكلة سنه المزمن

.د فقطُكان الرجل الذي یعاني من نخر في سنه قد نصح بطبیب أسنان واحًسابقا. كل إلى طبیبه
طبیب (فكان اختیاره ببساطة أن یقبل أو أن یرفض النصیحة التي قدمها له صدیقي بخصوص 

). Aاألسنان

. ًّوهو علیه أن یقرر أیا من النصائح یقبل
ًأخیرا قبل بنصیحة زبون الدكتور صدیقي 

. ه للمعالجةوذهب إلی

تجده في سیاق هذا ًعاماًواحداًأعط سببا

صدیق
رجل 

سنهُینخر في Aطبیب 
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. یبین لماذا قبل هذا الصدیق نصیحة زبون صدیقي أكثر من نصائح أصدقائه اآلخرین،الدرس
______________________________________________________________

______________________________________________________________

.هو النجاح في صنع نتیجة أو تأثیر": ّفعال"تعریف -٨
ًفلماذا ُأ◌عتبر ما قام زبون صدیقي بتوصیله فعاال ّ ُ ؟ ُ

_________________________________________ _____________________

من زبائنه القدامى  ًحصل صدیقي على زبون جدید ألن واحدا-٩
.بخدمته الجیدةًن راضیاكا-أ ) ( 
.ًكانت له الرغبة في مشاركة هذا الرضى طوعا-ب ) (
.لحالة صدیقهًبأن یجعل ما یقوم بتوصیله مالئماًكان مهتما-ج ) ( 
.یمتلك مصداقیة في األشیاء التي قام بتوصیلها-د ) (
ًكان ما قام بتوصیله فعاال-هـ) (  ّ.

فبینما . منذ بدایة اإلیمانًجدت في الهند تقریباُد الشائع هو أن المسیحیة وإن االعتقا-١٠
بولس وآخرون كانوا ینشرون اإلنجیل في اإلمبراطوریة الرومانیة، كان القدیس توما 

، فكم من ًتاریخیاًفإن كان هذا صادقا. قد احضر رسالة الخالص للهند) توما الشكاك(
_______________________ة في الهند؟ المسیحیَّالزمان مر على بدایة

بالد "ولكن تعتبر أوروبا الغربیة . إن طول فترة وجود المسیحیة في الهند هو نفسه كما في أوروبا-١١
.ّوذلك ألن، غالبیة السكان فیها یدعون أن المسیحیة دیانتهم" مسیحیة

السكان، فالمسیحیة في الهند من عدد % ٣عدد المسیحیین في الهند أقل من ةفي حین أن نسب
.بسرعة كما في أوروبا____________)لم تنتشر/ انتشرت (

بلغة نسبة عدد (هل یحافظ اإلیمان على وضعه -١٢
في الهند؟) السكان المئویة

.ًسنویا% ٢.٤فعدد السكان یزداد بمعدل 

.ًسنویا%٠.٢٤وعدد المسیحیین یزداد بمعدل 
/ حافظ (ل نمو المسیحیة وهذا یظهر أن معد

على اللحاق ___________ ) لم یحافظ
. بمعدل نمو الهند ككل

وهذا یجعلنا نرى حقیقة مذهلة وهي، أنه بدال من العمل على تقویة وضع المسیحیة في الهند، إنها في -١٣

٣-
٢.٥-
٢-
١.٥-
١-
٠.٥-

سنة واحدة

معدل التزاید

المسیحیة
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. ًامل كثیرة جداوشأن هذه الحالة المحزنة كان نتیجة لعو. الواقع تفقد التمسك باإلیمان في هذا البلد
ف دقائق قلیلة في فهم فدعنا نصر. ودراستنا الحالیة تكفل لنا معرفة كیف فشلنا في توصیل إیماننا

أستمر في القراءة >>> .ذلك، مستعینین بتحلیل شعبیة صدیقي طبیب األسنان
بتحویل هذا و. في زیادة عمل طبیب األسنان هو أن زبائنه راضون عن خدمته الجیدةالسبب األول -١٤

هل المسیحیون مقتنعون أن إیمانهم هو : إلى لغة المسیحیة والمسیحیین، یمكننا أن نسأل هذا السؤال
ًّالحق ؟ فكر في هذا السؤال ملیا من جانب المسیحیین ًأوال.وجاوب علیه في الفراغ المعطى فیما بعدّ

.تّفي بالدنا بوجه عام، وثم من جانب أحد المسیحیین، وال سیما أن
فیجب أن یكون . ّوبینما تتأمل في الموضوع تذكر أن االقتناع یحتاج أن یكون أكثر من اقتناع عقلي

فهو أختبر ،ُفالزبون لم یكن فقط مقتنعا عقلیا أن طبیب األسنان كفؤ. ومشاركة أیضاًاختباریاًاقتناعا
. كفاءته وقد شارك في ذلك بواسطة خضوعه لخدمات الطبیب

ٕحیون مقتنعون بالكلیة أنهم یمتلكون الحق؟ واذا كان األمر كذلك، فهل ال یتمسكون بما فهل المسی
مثل الثأر، واحتقار اقتناء البنات والنساء، وقراءة الفنجان، والحظ من (یعتقده ویمارسه جیرانهم؟ 

لجاد؟ الثقة والعمل افهل هم یتصفون باألمانة ووكیف یختلفون عن أصدقائهم من الجیران؟) األبراج
هل هم مواطنون أفضل ألنهم یعترفون بالمسیح كرب؟ وهل هم یسعون بنشاط لنشر المبادئ المسیحیة 

الجمیلة؛ المسامحة؟ والعدالة؟ والسالم؟ والمحبة؟
___________________________________________________المسیحیون -أ 

___________________________________________________________
______________________________________________________أنت -ب 

________________________________________ ___________________
) ربما تحب أن تشارك أجوبتك في حلقة البحث(

. وا بتوصیل امتنانهم أو رضاهمن زبائنه قامهو أ،لزیادة شعبیة طبیب األسنانالسبب الثاني-١٥
ن المسیحیة ینقصها حماس التوصیل على األقل بتفاوت من أبالتأكید لن یسع أحد االدعاء ب

. أعضائها
:ّعدد على األقل أربع طرق توصیل المسیحیة لغیر المؤمنین في منطقتك

_______ ___________________________________________________-أ 
_______ ___________________________________________________-ب 
_______ ___________________________________________________-ج
_______ ___________________________________________________-د

لحالة صدیق یحتاج لطبیب ًمالئمالنجاح طبیب األسنان هو أن توصیل زبونه كان السبب الثالث-١٦
. أسنان

عاد ضابط شرطة لتوه :"والیك هذه القصة الواقعیة من الهند
مزدحم ّلإلغاثة من حيًوقد تلقى الیوم نداءا. من عمله
یستأجرهم (حیث هاجمت عصابة من المرتزقة. بالسكان

مالكو األرض لتحصیل مبالغ تفرض على الفقراء من قبل 
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وقد شجع جیرانه لرفض دفع الفوائد الباهظة عائلة أحد الفقراء ألنه رفض،) نفسها سامیةطبقات تعتبر
وعند وصول الشرطة هربت العصابة، تاركین وراءهم هذا . والتي یطالب بها أصحاب األرض كإیجار

. وكان آخر من لفظ أنفاسه الزوج، فقد تهشم رأسه بجذع شجرة. ًالشخص وزوجته ورضیعتها أمواتا
ّل من فارق الحیاة طفلته، فقد قطعوا أطرافها ورأسها من جسدها، وماتت زوجته نتیجة صدمة وأو

وكان عقل هذا الضابط ممتلئ .ًواغتصبت مرارا، ّعصبیة وسكتة قلبیة، فقد رأت قتل طفلتها المروع
تهدئة أشعل سیجارة في محاولة ل. أن ینظر إلى طعامهًحتى أنه لم یكن قادرا. ّبدوامة من األسئلة

. وحدث أن زاره في هذه األثناء راع حسن النیة. أعصابه وتخفیف آالم معدته
هل تعرف أن جسدك هو هیكل اهللا؟ ولذلك یجب علیك أن ال : "وكانت أول عباراته للشهادة كاآلتي
كثیرین عندما قبلوا المسیح كرب ًأشخاصاًفاعرف شخصیا. تفعل أي شيء یفسد هذا الهیكل

". قادرین على التخلي عن التدخینومخلص، كانوا 
.إلجاباتكًلحالة الضابط ؟ أعط أسباباًهل تعتبر ما قام الراعي بتوصیله كان مالئما

______________________________________________________________
__________________________________________  ____________________

) ارك ذلك في حلقة البحثش. جوابك(

وكما أن حالة الشخص . رأینا في البند األخیر كیف أن الشهادة قد تكون غیر مالئمة لحالة األشخاص-١٧
. ًفي حاجة للمالئمة فالوطن یحتاجها أیضا

ًتسمى المسیحیة غالبا ّ نه یوجد في هذا االتهام شيء من الصواب بسبب أًواعتقد شخصیا: دیانة أجنبیةُ
. ذل لجعل حقائق اإلنجیل مالئمة لحالتناُالمجهود القلیل الذي ب

، ولكنها بحاجة ً، التي ذكرها الوعاظ أحیانا"المسامحة"ًفمثال، من ضمن األفكار المسیحیة الرئیسیة 
. ُألن تترجم إلى موقف یومي وعمل في الشعور الجماعي

اإلنجیل بخصوصه بطریقة تالئم حالتنا؟ هل بإمكانك أن تفكر في مجال آخر فشلنا في توصیل حق
__________________________________________  ____________________
__________________________________________  ____________________

) أحضر مقترحاتك إلى حلقة البحث. إجابتك(

لغیر المؤمن ًحافز مشهور جدا. بائنه احتوت مصداقیةكان السبب الرابع لنجاح الطبیب أن نصیحة ز-١٨
ولكن هل المسیحیون مختلفون؟ فلغیر المؤمن الذي قمت " تعال لیسوع فیجعلك خلیقة جدیدة"وهو 

)إجابتك(. بتوصیل هذا له
. یقترب من شخص غیر مؤمن ثم بعد ذلك من شخص مؤمن مسیحيًعاجزاًإذا رأى شخصا-أ 

___________ عن غیره؟ ًال المؤمن المسیحي للعاجز سیكون مختلفافهل تعتقد أن استقب
ٌواذا زار شخص بیت صدیق مؤمن مسیحي وآخر لصدیق غیر مؤمن -ب ). من خلفیات مختلفة( ٕ

_____________ فهل تعتقد أن الخدم في البیتین یعاملون بطریقة مختلفة؟
فهل تعتقد أنه سوف یجد فقط أن غیر . ینةٕواذا زار المنطقة التي یقطنها األغنیاء في المد-ج

_______________ المؤمنین المسیحیین هم الذین یعیشون حیاة البذخ والترف ؟ 
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األجوبة

تتنافس مع اإلنجیل في ) وضع نظریات حالمة غیر عملیة(یوجد في الهند دیانات كثیرة وأیدیولوجیات -١٩
البهاتي، والبوذیة، واالشتراكیة، والعقالنیة، القبول مثل، الطوائف المعینة من الهندوسیة، واإلیمان 

بنیت على تعالیم بوذیة ١٨٧٥معتقدات حركة نشأت في الوالیات المتحدة األمریكیة (والنیوصوفیة 
.الخ) ...براهمیة

فهذا یعني أن . رأینا أن معدل نمو المسیحیة ال یجاري معدل نمو عدد السكان في الهند١٢وفى البند 
أن یكون موضوع االهتمام الجدي لكل _________)ال یجب/ یجب( ثر لإلنجیل التوصیل المؤ
. مسیحي حقیقي

ّللمراجعة، فكر مرة ثانیة في مثال طبیب األسنان وعدد أربعة عناصر للتوصیل الفعال والتي سببت -٢٠ ّ
. نجاح عمله وامتداده

______________________________________________________  ________
__________________________________________  ____________________
__________________________________________  ____________________
__________________________________________  ____________________

ثم قل إلى أي مدى !) منهمًوكن أنت واحدا(ًهم شخصیافكر ولدقائق قلیلة في المؤمنین الذین تعرف-٢١
)رأیك(وجد األربعة عناصر السابقة في توصیل إیمانهم؟ت

__________________________________________  ____________________
__________________________________________  ____________________
______________________________________________________________

:ستكون إجابتي على النحو التالي-١
.شارك زبائنه بمحض أرادتهم قیمة خدماته الجیدة-ب ؛    .  خدمته جیدة وزبائنه تثني علیها-أ 

.ال ؛ بسبب عدم تقدیمه خدمة مرضیة-٢
ب-٣
لحالة-٤
)أو ما شابه(یله لیس له المصداقیة أو غیر مقنع ال ؛ ألن ما قام بتوص-٥
أن یقوموا بتوصیل قیمة ًیجب على زبائنه طوعا-ب ؛  .  یجب أن تكون خدمته جیدة یثني علیها زبائنه-أ -٦

.لحالة معارفهمًیجب أن یكون ما قام بتوصیله زبائنه مالئما-ج ؛  . خدماته الجیدة
.ائنه بتوصیله المصداقیةیجب أن یكون لما یقوم زب-د 

. مما كان لزمالئه اآلخرینًیجب أن أقول أن ما قام زبون صدیقي بتوصیله كان أكثر تأثیرا-٧
.وذلك عندما ذهب صدیقه للعالج عند صدیقي،ألنه صنع نتیجة-٨
)د -هذا الجواب یشتمل على النقاط األربع أ ( هـ -٩
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سنة١٩٠٠حوالي -١٠
ر لم تنتش-١١
لم یحافظ-١٢
فردي، تبشیري، تبشیر القرى، توزیع النبذ، برامج تلفزیونیة، : بعض االحتماالت لتوصیل المسیحیة ستكون-١٥

.الخ... برامج الرادیو، رسائل خاصة،
یجب-١٩
)٦البند (راجع -٢٠
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فن االتصال

٧برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

انيالثاألسبوع األول الیوم 

ّالتوصیل الفعال

بنهایة هذا الدرس سوف  
ًتعدد ثالث عملیات یجب أن تتم حتى یكون التوصیل فعاال-١ ّ .
.ِلحالة المستقبلًتذكر ثالث طرق حتى تتأكد أن التوصیل سیكون مالئما-٢
. تحلل أمثلة معطاة التصال فاشل-٣

واحد فقط اسمه فادي وعمره خمس طفلالدیهممریمالسیدةزوجته وسعیدالسید -١
في الصباح . ا كرة لهیخارج البیت في نزهة، اشتراذات أمسیة، وبینما هم. سنوات

ّتجهز الغداء، وتغسل وتكوي المالبس، وتنظف وترتب مریمالتالي كانت السیدة 
رفة الطعام الحظت ابنها فادي في غّوبینما هي في عجلة تمر. البیت وما إلى ذلك

كرته إلى الحائط ثم یلتقطها، وكانت على مقربة منه طاولة صغیرة موضوع ُیلقي ب
وفي " (یا فادي... ال تلعب هنا : "علیها مجموعة أطباق، فطلبت منه أمه بالعجل

، وقد كررت هذه التعلیمات ثالث مرات عندما )عقلها البصل الذي یكاد أن یحترق
. ّكانت تمر بأكثر عجلة عبر غرفة الطعام

ًكن فادي كان منهمكا بالكلیة في لعبته وفى التقاط الكرة ولم ینتبه إلى ما قالته له ول
ُِأمه، ولم یع◌ حتى أنها كانت تتحدث إلیه ِ .

من القیام بتوصیل ما تقصده لفادي  ریملم تتمكن السیدة م
. ألن فادي كان أصم-أ (  ) 
.ألن فادي ولد غیر مطیع-ب (  ) 
.ألنها كانت تتكلم لغة أجنبیة-ج (  ) 
.لم تجذب انتباه فادي-د (  ) 

: فیما یلي تقریر واقعي-٢
تدیر محطة إذاعة ) الوالیات المتحدة األمریكیة ( إرسالیة في آالسكا 

وتقدم كال من البرامج الدینیة . كجزء من برنامج خدمتها التبشیریة
الوحیدة للمعلومات الموجودة في والعلمانیة، وهي في الواقع القناة

المنطقة، ویوجد عدد قلیل جدا من التلیفونات وال توجد أیة محطة 
. ولم یدخل فیها التلفزیون بعد. إذاعة أخرى تخدم هذه المنطقة النائیة

:یك نتیجة دراسة للمستمعینوال
نسبة المستمعین للبرنامج العام عالیة، فنالت اإلذاعة عالمات باهرة 

. وأما، البرامج المسیحیة مهملة من غیر المسیحیین. تقدمه من موسیقى، وأخبار، وبرامج محلیةلما
. فالمسیحیون فقط هم الذین یستمعون لها. مع أن الهدف من هذه البرامج التبشیر

األهداف
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ّالتوصیل الفعال

٨

الثانياألسبوع األول الیوم 

.ًمساء٦المنطقة إلى األخبار الساعة من الناس في% ٦٠فمثال، یستمع 
. ًمساء٧:٣٠جهزتهم لسماع رسالة اإلنجیل الساعة یفتحون أ% ١٦ولكن فقط یبقى

لماذا ال توصل محطة اإلذاعة اإلنجیل لغیر المسیحیین في هذه المنطقة؟ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ًكان یسوع موصال فاشال ألنه لم ) "٣١-٢٩:١٥، ١٣:١٤، ٢٩-٢٨:٧متى (: الشواهد اآلتیةأقرأ -٣ ً ِ
________________ألن ___ ________) خطأ/صواب(هذه العبارة " یجذب انتباه مستمعیه

______________________________________________________________

. ُلم تنتج أوامرها األربع أي تأثیر. وفاديریمدعنا نعود للسیدة م-٤
قد ... اسمع یا ماما : "فتوقفت ووضعت یدها حول فادي وقالت

فإذا سقطت . أخبرتك أربع مرات بعدم اللعب في هذه الغرفة
كرتك على هذه الطاولة سوف تكسر كل هذه الصحون وبابا وأنا 

ًا لطیفا واذهب والعب في فاآلن كن ولد. سوف نتضایق جدا ً
حاضر یا : "ًولكونه شغوفا بمواصلة لعبه، قال فادي" رجالخا
.ً، وخرج راكضا"ُسوف ألعب بالخارج... ماما

واآلن ضع عالمة صواب أمام العبارة األقرب للصواب  
ِتجاوب فادي لتعلیمات أمه بسبب أنه  ِ

.ّتمكن من أن یسمعها-أ (  )
.فهم ما قالته له أمه-ب (  ) 
.ًكان خائفا-ج ) (  

وفى یوم افتتاح . نظمت كنیسة في أوقات ماضیة سلسلة اجتماعات تبشیریة لمتكلم ضیف خاص-٥
وفي الیوم التالي "! یسوع یخلص:" مكتوب علیها. االجتماعات علقت الفتة كبیرة في مدخل الكنیسة

د تتكلم ظرا ألن ذلك حدث في بالن( ُعلقت الفتة كبیرة مساویة على مدخل البنك المتاخم لهذه الكنیسة 
اإلنجلیزیة تعني " SAVES"وكلمة " JESUS SAVES:"اإلنجلیزیة وعبارة یسوع یخلص في اإلنجلیزیة

".)یوفر المال"ًأیضا 
)المال(إذا كان یسوع یوفر 

تكون أنفأنت یجب .... 
فرسالة اإلنجیل .ًمثله أیضا

َالتي قصدت الفتة الكنیسة  أنَ
لم / فهمت (اتقوم بتوصیله

.  ______________)تفهم

SAVES

JESUS
SAVES

BANK
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فن االتصال

٩برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

انيالثاألسبوع األول الیوم 

قصة یسوع مع المرأة السامریة، المدونة في ًمألوف لدینا جمیعا-٦
هل تعتقد أن أهل السامرة . ٢٤و١٤أقرأ بعنایة العدد . )٤یوحنا(

________ فهموا یسوع ؟ 
___________________________أعط سببا إلجابتك 

______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

)وربما ترغب في مناقشة إجابتك في حلقة الصف. إجابتك(

لرؤیتها فادي مرة ریمبعد مضي نصف ساعة، اندهشت السیدة م. نعود إلى قصة فاديىمرة أخر-٧
:تقول أي شيء، قال فادي خجالأنوقبل . عام، یرمي كرته على حائط الغرفةأخرى في غرفة الط

". لن أعود لفعل ذلك ثانیة... مامایامتأسف"
ّكما دون في البند (ًبرهن على أنه قد فهم ما قالته له سابقا،طالما أن فادي أراد تهدئة أمه في الحال

ّیله لم یكن فعاال بسبب بتوصریمومع ذلك، فإن ما قامت السیدة م).٤
.نها لم تحصل على النتیجة التي كانت ترجوهاأ-أ (  )
.ّأن الشیطان جرب فادي-ب (  ) 
.أن فادي لم یفهم أمه-ج (  ) 

: إلیك تقریر واقعي-٨
ّعضوا ویطبق الكتاب المقدس بجدیة، یحاول أن ینمي نضوجا روحی٦٥٠راعي كنیسة بها  ّ ا حقیقیا ً

یحاول :كشف مسح حدیث ألعضاء الكنیسة الحقائق التالیة. في األعضاء ویحثهم على خدمة التبشیر
لمقدسة كتبهم ا% ٣٠مشاركة إیمانهم خالل األسابیع القلیلة الماضیة، ویفتح في الغالب % ٢٠فقط 

% ٧٠د بتخصیص خلوات من نوع و آخر في البیت، ویحد% ٢١ثالث مرات في األسبوع، ویقوم 
.من التعرف على مواهبهم الروحیة% ١٠حضورهم الكنیسة لمدة ساعة یوم األحد، ویتمكن 

_ ______هل الجهود التي یبذلها الراعي في عملیة التوصیل مؤثرة؟ 
______________________________________________أعط األسباب التي تراها 

______________________________________________________________
_______________________________________________

عدد (فعل زكا الموجود في ّردأنّتذكر )٨-١:١٩لوقا (أقرأ قصة زكا في -٩
. جاء بعد المحادثة التي تمت بینه وبین یسوع)٨

_____ّفعاال ؟ كان" في المحادثة غیر المدونة"فهل ما قام یسوع بتوصیله 
ًأعط سببا محددا لجوابك ً ._______________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
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ّالتوصیل الفعال

١٠

الثانياألسبوع األول الیوم 

ًتتم حتى یكون التوصیل فعاالأنعدد اآلن فیما یلي ثالث عملیات یجب -١٠ ّ:
________________________________________________ أ

________________________________________________ ب 
________________________________________________ ج 

لما ًفاتالماذا ال تعیر الت"أو " لماذا ال تسمع ما أقوله لك؟":كم من مرة نسمع اآلباء یقولون ألوالدهم-١١
ما ًبل یرغبون أن یفعلوا أیضا. أوالدهم" ینتبه"أو أن " یسمع"فاآلباء ال یرغبون فقط أن ".؟أقوله لك
_________________ّیمكن اعتبار عملیة التوصیل فقط فعالة إذا أنتجت شیئا من . یقال لهم

ًتكون عملیة التوصیل فعالة عندما یوجد ضمن العوامل عامال-١٢ یكون أنمهم، وهو لزوم وحیوي ًاواحدّ
: في ثالث طرقةُلحالة مستقبلیًما نقوم بتوصیله مالئما

. للشخص ككلًیجب أن یكون مالئما-أ 
. یجب أن یكون في مستوى فهمه-ب 
.ًیجب أن یكون مناسبا لمقدرته في العمل-ج 

ة حال، أقرأ البند بعنایة مرة ثانیة وأعرف محتواه على أی. ربما لم تتمكن من فهم هذه األفكار بالتمام
.  ففي البنود القلیلة القادمة سنشرح الموضوع بصورة أكثر. ًجیدا

أستمر في القراءة>>> 

.تكون عملیة التوصیل مالئمة للمستقبل كشخص بكلیتهأنیجب -١٣
) د(عواطف، ) ج ( عقل أو ذكاء، ) ب ( جسد، ) أ ( فهو له . كل إنسان یتكون من أجزاء مختلفة

. قدرة روحیة) هـ ( إمكانیة على التصرف، 
. مالئمة للشخص ككل" ّكلیة " ّفعملیة التوصیل الفعالة یجب أن تكون 

تتحدث معي ًففي كل مرة نكون معا. زوجتي محاضرة، قد استولت على عقلها الناحیة الفكریة لعملها"
عن احتیاجاتي العاطفیة، وال تشترك ًسعادتي الطبیعیة وتتغافل تماماوتهمل. عن األعمال الفكریة

فإذا كان األمر هكذا،  . "في أي نشاطًمعي أبدا
_ _____هل یمكنني اعتبارها شریكة مالئمة في عملیة المشاركة؟ 

______________________________________________أعط األسباب التي تراها 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

هل اهتم یسوع باإلنسان ككل؟ وهل تعامل مع اإلنسان بكلیته أو أنه كان فقط مهتما بالجزء الروحي -١٤
) ٩یوحنا (قة أقرأ في اإلنسان؟ وقبل اإلجابة على األسئلة الساب

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

)كن جاهزا لمناقشة أجوبتك في حلقة البحث( 
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فن االتصال

١١برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

انيالثاألسبوع األول الیوم 

فكعضو في المجتمع . ّباإلضافة إلى أن اإلنسان مكون من أجزاء مختلفة، فهو أیضا كائن اجتماعي-١٥
ًیجب أیضا" ّكلیة "فلذلك لكي تعتبر عملیة التوصیل . ُیمتلك مسؤولیات معینة ویتوقع منه أن یؤدیها

.  أن توجه إلى إنسان یعمل ككائن اجتماعي
بأن أتباعه هم ملح ) أو الطوبى ( بعد وصفه السعادة الحقیقة أكمل یسوع في الموعظة على الجبل

أنواذكر فیما یلي خمس فقرات تبین كیفیة ) ٧-٥متى(الق نظرة سریعة على . األرض ونور العالم
.التعلیم المقدم لتالمیذ یسوع كان لیعملوا ككائنات اجتماعیة

____________________________________________________-أ 
____________________________________________________-ب
____________________________________________________-ج 
____________________________________________________-د 
____________________________________________________-هـ

في كل عملیات التوصیل المسیحیة التي استهدفتك خالل ًفكر مسترجعا،لوقت الزائد لدیكفي ا-١٦
العظات، والمقاالت في المجالت، والرسائل األخبار -) أشیاء قام آخرون بتوصیلها(الشهر السابق 

قوم ن أن تالخ حاول اآل...من الكنیسة، والمناقشات مع راعي كنیستك وأصدقائك، والبرامج اإلذاعیة،
ًكان مناسبا لقدرتك الروحیة، وكم كان مناسبا لألجزاء " اإلیصاالت"في شكل نسبة مئویة كم من هذه  ً

.األخرى التي فیك، وكم لكونك كائن اجتماعي

.لمستوى فهم المستقبلًیجب أن یكون ما نقوم بتوصیله مالئما-١٧
أستطیع أن أقول البنة أختي البالغة من ،ًالّاعبر عن رسالة واحدة بطرق مختلقة، فمثأنأنا أستطیع 

.العمر ثماني سنوات
أو . ّالیوم كل متني من حمل األثقال)أ (
.ي ظهري من حمل األثقالأوجعنالیوم )ب(

ستكون خارج نطاق مستوى فهمها بالكلیة بسبب )أ(، بینما )ب(فإنها سوف تفهم ما قلته في 
.تفهم عربيأنها ال -١(  ) 
).أ(أنها لم تفهم لغة -٢(  ) 

یا اهللا اآلب، "یبدأ راعي كنیسة متوسط حضورها من الطبقة المتوسطة لسكان قریة صالته بتحیة -١٨
ًالعالم بكل شيء، والموجود في كل مكان، والقادر على كل شيء، إجاللنا لك قاصر جدا ، ومفعم ٌ

."بقصورنا اإلنساني
یقوم بتوصیل حق كتابي لجماعته بسبب________ ) لم یكن / كان ( الطریقة وفي هذه

______________________________________________________________
______________________________________________________________

ألن مشاركاته وتوصیله في حدود مستوى )موصل مؤثر(ّیقوم یسوع بتوصیل ما یریده بطریقة فعالة -١٩
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ّالتوصیل الفعال

١٢

الثانياألسبوع األول الیوم 

. فاستعماله المتكرر لألمثال یوضح هذا. فهم الناس
.إلیهتوصیل یسوع یالئم مستوى فهم الشخص الموجه أنّاختر مثال من أحد األناجیل لتبین 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

ِلقدرة عمل المستقبلًیجب أن یكون التوصیل مناسبا-٢٠ َ.
نها مریضة ولن تتمكن من امرة أرسلت معلمة إلى مسؤول المدرسة لتقول 

من أمام ّن المسؤول یقرأ الحظ بستاني المدرسة یمروبینما كا. أداء واجبها
. یأخذ مكان معلمة الكیمیاء الغائبةأنفنادى علیه وأمره . باب المكتب

ًلم یكن توصیل المسؤول للبستاني فعاال بسبب ّ
. ًأن المسؤول كان یتكلم بسرعة جدا-أ (  ) 
. یمیاءّأن البستاني ال یمكنه ان یعلم صف ك-ب (  ) 
.  أن البستاني یقول انه لیس تخصصه-ج (  ) 

.٣٧واألمر في عدد ٢٥، وال سیما السؤال في عدد )٣٧–٢٥:١٠لوقا(أقرأ بعنایة -٢١
هل ما قام یسوع بتوصیله إلى معلم الناموس  

__________________________________________ًكان مالئما لشخصه ككل؟-أ 
______________________________________________________________

_____________________________________________ًوكان مالئما لفهمه؟  -ب 
______________________________________________________________

_________________________________________؟ ًومناسبا لقدرته على العمل-ج 
______________________________________________________________

ًلكي یكون التوصیل فعاال-٢٢ ًیكون مالئما لحالة المستقبل في ثالث طرق  أنیجب ّ
__________________________________________________________-أ  
__________________________________________________________-ب 
__________________________________________________________-ج  

ّواآلن عدد الثالث عملیات التي یجب ان تتم حتى یكون التوصیل فعاال -٢٣ ّ
__________________________________________________________-أ  
__________________________________________________________-ب 
__________________________________________________________-ج  

حللها في ضوء ما درسته في درس الیوم، واذكر أسفلها أسباب فشل . فیما یلي خمس أمثلة واقعیة-٢٤
برازیل ال یكلفون خواطرهم بإدارة مؤشر من مسیحیي أكبر سبع مدن في ال% ٨اقل من . التوصیل
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فن االتصال

١٣برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

انيالثاألسبوع األول الیوم 

من خالل موجتین ًالمذیاع لالستماع إلى الساعات الكثیرة لبرامج التعلیم الموجهة لهم أسبوعیا
.قصیرتین متخصصتین إلذاعة إرسالیة

______________________________________________________________

منها فقط استوعبه ًضئیالً، فتبین أن عدداأفریقيسیحي أمریكي في بلد فیلم م١٠٠ُفحص أكثر من -٢٥
.المشاهدون وبرهن على مناسبته للعرض على أعداد أكبر من األفارقة

______________________________________________________________
______________________________________________________________

٥٠مرسل، واكثر من ٢٠٠٠مسیحیین، ومع ذلك ففي البلد اكثر من % ١یوجد في الیابان أقل من -٢٦
وبالتأكید ال یوجد نقص في . دار نشر مسیحیة ومراكز متعددة لإلذاعات المسیحیة المتخصصة

. النشاط التبشیري
سلموا حیاتهم للمسیح منذ الحرب مجموع إحصاء الذینأنفي الواقع ":قال أحد القادة الیابانیین

ولكن !! العالمیة الثانیة حسب تقاریر المرسلین یزید على عدد الناس الذین یعیشون في هذا البلد
__________م المشكلة أن أغلبیة الناس لم یروا المسیحیة كطریقة للحیاة یمكن ممارستها في بلده

______________________________________________________________

دربت مجموعة كبیرة من الرعاة والعلمانیین الیابانیین بأسلوب ما على التبشیر بالعمل الفردي وأرسلوا -٢٧
ّمع ذلك، بین تحلیل جرى . موا حیاتهم للمسیحّنهم سلأّادعواللشهادة، وجاءوا ومعهم تقاریر عن مئات 

. ًل كانت غالبا تجاوب مجاملةلم تكن نتیجة تجدید ب" صالة التسلیم والتكریس"عن طریق المتابعة أن 
.ًوكان واضحا أن المطلوب هو تغیرات في إستراتیجیة التبشیر المصممة بطریقة أمریكیة

______________________________________________________________
______________________________________________________________

رئیس هذه الهیئة ًیضع فیها دائما. هیئة تبشیریة توزع مجلة تهدف غیر المسیحیین في حرم الكلیة-٢٨
ّبین مسح لتجاوب القراء . مقالة تحتوي على عرض بسیط لخطة الخالص هذه المقالة الدوریة قد أنّ

لمشاكل نظر مختلفةُأهملت من عدد كبیر، بینما سلسلة مقاالت وعرض من رؤساء التحریر لوجهات
ًالطالب العدیدة كانت تقرأ من الكثیرین جدا، فیبدوا أن هذه المقاالت كانت مالئمة للقارئ، بینما 

_________________________________________________األولى لم تكن 
______________________________________________________________

شخص تابعین لكنائس مختلفة في مدینة كبیرة ١٠٠٠كثر من أُسئل :إلیك هذا التقریر المهمًوأخیرا، -٢٩
وكان ذلك مباشرة بعد انتهاء " ما النقطة الرئیسیة التي كانت في عظة هذا الصباح؟":هذا السؤال

. وقد تمت مقابلة خمس أشخاص على األقل من كل كنیسة. الخدمة
ء من الذین تمت مقابلتهم من تذكر النقطة الرئیسیة بدقة للعظات التي كثر من نصف هؤالأفلم یتمكن 
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ّالتوصیل الفعال

١٤

الثانياألسبوع األول الیوم 

األجوبة

عدم وجود نقطة رئیسیة واضحة، ،ًأوال. ویوجد عاملین رئیسیین تسببا في قلة اإلدراك هذا. سمعوها
ة الضروریة ألنها لم ، غیاب المادًثانیا. من المواد، تعوق القدرة على التذكرًوتقدیم كمیة كبیرة جدا

ًالحیاة الیومیة العملیة، وهكذا، سمعت العظة وفهمت فقط جزئیا دون أن تلمس حیاة األفرادتلمس ُ ُ.
________________________________________________________

______________________________________________________________

)د(–١
)أو ما شابه ( .یر المسیحیینألنها لم تجذب انتباه غ-٢
ّخطأ ؛ تبین الشواهد السابقة بوضوح أن مستمعیه كانوا شغوفین لسماعه-٣ ُ.
)ب(-٤
لم تفهم-٥
)أ( -٧
.فهي لم تعط النتائج المرغوبة؛ال -٨
واضحة بكل یجب أن أقول أن هدف یسوع كان تغییر الناس، وفي حالة زكا كانت النتیجة المرجوةنعم ؛-٩

.تأكید
.یجب جذب انتباه المستقبلین-أ -١٠

.یجب أن تكون الرسالة مفهومة-ب 
.)الخ...... عمل، تغییر،( یجب الحصول على النتیجة المرجوة -ج 

العمل -١١
.فهي ال تتعامل معي كإنسان كامل. هي تعمل فقط في المستوى الفكريال ؛ -١٣
تعلیم عن الزنى ؛) ٢٦-٢١:٥متى(تعلیم عن الغضب: یحتوي خمس من اآلتيأنجوابك یجب -١٥

تعلیم عن ؛) ٤٨-٣٨:٥متى(تعلیم عن االنتقام؛) ٣٢-٣١:٥متى(تعلیم عن الطالق ؛) ٣٠-٢٧:٥متى(
؛  ) ٣٤-٢٤:٦متى(اهللا والممتلكات ؛) ٤-١:٦متى(تعلیم عن عمل الخیر؛) ٤٧-٤٣:٥متى(األعداء 

).٦-١:٧متى(دانة اآلخرین إ
٢(-١٧(
.طریقة عرضه لم تكن مالئمة لمستوى فهمهم؛لم یكن -١٨
عن محبة : ، حیث تحدث إلى األخوین المتنازعین في سیاق المشكلة)٢١-١٣:١٢لوقا(إجابتك ؛ اخترت -١٩

الثراء 
)ج(-٢٠
شاعره، وروحه وقدرته على العمل، وبالمثل خاطبت عملیه التوصیل كل اإلنسان  جسده، وفكره، وم-أ -٢١

.لشخصه االجتماعي
فقد كانوا في أورشلیم وتحدث یسوع عن سفر من (ًیفهم یسوع تماماأناستطاع الشخص المعني -ب 

.)أورشلیم إلى أریحا
.ّیستطیع معلم الناموس أن یتبع النصیحة التي أعطاها یسوع له-ج 

١٢راجع البند -٢٢
١٠راجع البند -٢٣
.فشلوا في جذب انتباه مستمعیهم-٢٤
.أغلب األفالم لم تكن مالئمة لفهم األفارقة-٢٥
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فن االتصال

١٥برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

انيالثاألسبوع األول الیوم 

.)عملها(لم تعرض المسیحیة وكأنها في حدود قدرة السامعین على تنفیذها -٢٦
.ًلم یكن التوصیل مفهوما لدى المستمعین-٢٧
.ي كانت تخاطب اإلنسان ككلیبدو أن المقاالت في الموضوع الجار-٢٨
)  ربما ذكرت أنها لم تكن مالئمة في طرق مختلفة. (ِلم تأت بالنتیجة المرجوة؛فقط ًهمت الرسالة جزئیاُف-٢٩
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فن االتصال

١٥برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا

نوعین من االتصال

بنهایة هذا الدرس سوف 
ًتكمل جدوال عن ممیزات وقصور اتصال بین أشخاص ومع جماعة ُ.

مقدمة
ُخلصنا في الدرسین السابقین إلى أنه لكي یعتبر 

ًاالتصال فعاال ، یجب علیه أن یحقق النتائج ّ
أن الكنیسة المسیحیة ًوقد الحظنا أیضا. المرجوة
ّالد كثیرة قد فشلت في التوصیل الفعال، في ب

بالرغم من الحشد الهائل للموارد والوقت، وقوة 
داة اإلنسان واألموال التي استثمرت في المنا

فهذه وكالة سیئة، وسبب عدم كفایة هذه . باإلنجیل
إلى ) ٕوان لم یكن بالكلیة( ًالوكالة یعود غالبا 

ولهذا السبب. الجهل بكل ما یتعلق باالتصال
ًسنقدم لك الیوم بعضا من نظریات االتصال، 

:وسندرس نموذجین لالتصال
.تصال بین أشخاصالا-) أ
.تصال مع جماعةالا-)ب

.وسیشتمل الدرس على مقارنة عن االتصال بین األشخاص والجماعة

تقوم بعملیة توصیل، ّسندرس النموذجین في صورة جداول، وهذا سیبین لك ماذا یحدث عندما-١
ُمن خالل معرفة كیف یكون سریان الرسالة من المرسل إلى المستقبل، ومجریات العملیة،  ُ

. والسیما في االتصالًوالعوامل التي تؤثر فیها، وآمل أن نكون أكثر فعالیة فیما نعمله دائما

نشرح لك عمل كل القلیل بالنسبة لك، استمر في القراءة فسوفالتاليیعني المخططسربما 
. جزء فیه

األهداف
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نوعین من االتصال

١٦

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

:االتصال بین أشخاص

المحتوى
المقصود

النتیجة
المقصودة

عملیة 
ترجمة االتصال

وفهم 
الشفرة

وضعها
في لغة 
الشفرة

الرسالة

قناة أو 
وسیلة 
التوصیل

المستقبل

وضعها 
في لغة 
الشفرة

المحتوى
المفهوم

النتیجة
الفعلیة

ترجمة 
وفهم 
الشفرة

ش 
ضوضاء وتشوی

)
التلوث الصوتي
(

ش 
ضوضاء وتشوی

)
التلوث الصوتي
(

تجاوب
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فن االتصال

١٧برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا

Sam
le 

Le
ss

on



نوعین من االتصال

١٨

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

الرسالة-٢
وهذا هو المحتوى المقصود من ثایوحنا لدیه شيء یرید أن یقوله لمر

أن تتصرف بطریقة معینة ثاوكنتیجة لما قام بتوصیله فهو یرید مر. اتصاله
اال فیجب ّفإذا كان اتصال یوحنا فع. وهذه هي النتیجة المقصودة من اتصاله

ن تصمیم على ولكن لو بدأ یوحنا اتصاله بدو. أن یأتي بالنتیجة المرجوة
ًنتیجة ما، فلن یكون هناك أمل في أن یكون توصیله فعاال ّ.

حتى یكون _______________)ضروري/ اختیاري (فإن هدفه
ًالتوصیل فعاال ّ .

ولذلك، توجد كلمات معینة اختیرت .. ". ..رثایوحنا لدیه شيء لیقوله لم"بدأ البند السابق، -٣
. ورتبت في شكل ما أو ترتیب ما

.)وضعها بطریقة یفهمها اآلخرون(بالوضع في لغة الشفرة. هذا اإلجراء معروف
والكلمات التي اختارها هي . ویرغب في أنها یجب أن تأتي إلیهثا،یرید یوحنا أن ینادي مر

من فضلك تعالي هنا یا "وقد وضعها بهذا الترتیب " عاليت"، و"ثامر"، و"من فضلك"، و"هنا"
". ثامر

وطلب مني وضعها في " الورد"، و"األبیض"، و"جمیل"ٕواذا ُأعطیت أنا بعض الكلمات مثل 
واآلن دورك في وضع لغة ، "الورد األبیض جمیل"ّلغة الشفرة لتكون رسالة فیجب أن أقول، 

."ضوء"و" یتألأل "، و"الشمس: "الشفرة لهذه الكلمات في رسالة
_________________________________________________________

______ ________المقصود، ______ فالرسالة الموضوعة في لغة الشفرة لها كل من -٤

)الذي یقوم بعملیة التوصیل(الموصل-٥
ًیكون فعاالّفلو أراد الموصل أن . ّفي مثالنا السابق، یوحنا هو الموصل ، فیجب أن یكون لدیه ّ

هو مسؤول أن یضع ًوأیضا. قبل أن یبدأ عملیة التوصیل محتوى مقصود ونتیجة مقصودة
. رسالته في لغة الشفرة

ًفلكي یكون یوحنا فعاال علیه أن یضع الرسالة في لغة الشفرة ولذلك یتوجب علیه أن یكون ّ
"التقمص الشعوري"هذه العملیة تسمى . ذلك یتكلم، ثم بعد ثاأن یضع نفسه في مكان مرًقادرا

.والتي هي أساسیة في االتصال) الشعور بشعور الغیر(
ًفي االتصال هو عندما یعتبر الموصل نفسه واحدا" التقمص الشعوري"فإن  / حالة/ عائلة(معّ

. المستقبل_______________)صاحب عمل

من درس البارحة، والذي عالج ثالث أوجه )١٢البند (اشرح التقمص الشعوري في ضوء -٦
ِلحالة المستقبل ________________________________فالتقمص الشعوري هو . ُ

_________________________________________________________
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فن االتصال

١٩برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا

القناة أو وسیلة التوصیل -٧
. و المكتوبةالقناة في االتصال بین أشخاص عادة هي الكلمات المنطوقة أ

_______ ______________________________؟ ثاما قناة توصیل یوحنا لمر

ویدعى االتصال الذي ال یحتوي على . ُتدعى الكلمة المنطوقة أو المكتوبة باالتصال الكالمي-٨
تعالي هنا من "ثامن أن یقول لمرًفیمكن لیوحنا بدال. استخدام كلمات باالتصال غیر الكالمي

ه أو یمكن. ّ، أن یلوح لها بطریقة معینة ویكون التصاله نفس النتیجة في كلتا الحالتین"فضلك
ًأن یصرخ في خوف مستخدما صوته، وتأتي مرثا إلیه في الحال وبدون أن یستخدم أي 

.كلمات
. أعط مثالین آخرین لالتصال غیر الكالمي

_______ ______________________________________________-أ
_______ ______________________________________________-ب

كما هو الحال في البند (االتصال غیر الكالمي هو قناة أو وسیلة للتوصیل في حد ذاته-٩
.له ًأو عائقاًولكنه قد یكون مساعدا) السابق األخیر

: والیك هذه القصة الواقعیة
وكان . تنظیم النسل في األسرة في بلدة ماُنظمت ندوة عن "

من المشاركین فیها مدیر المدرسة المحلیة لهذه البلدة ًواحدا
وبمجرد أن وقف لكي یتحدث. ًوهو أب إلحدى عشر طفال

".غرق كل جمهور الحضور في الضحك) وقبل أن یلفظ بكلمة واحدة(
ماذا كان االتصال غیر الكالمي في هذه القصة؟-أ

_________________________________________________________
) االتصال الكالمي(كیف أثر االتصال غیر الكالمي في المحاضرة التي ألقاها الرجل-ب 

عن احتیاج األسرة لتنظیم النسل؟ 
_________________________________________________________

، یمكن أن یأخذ ًمختلفة فمثالًمي أشكاالیأخذ االتصال غیر الكال-١٠
. الخ... صورة حركات في الجسم، واللمس، والشم، وتنغیم الصوت

وكان رد فعل . خالدقصة ما أنجزه مع السید عدنانیشارك السید 
."هذا شيء ممتع":بعد أن تثاءب قال"األخیر أنه 

ما االتصال الكالمي هنا؟-أ 
_____________________________________

ما االتصال غیر الكالمي؟-ب 
____________________________________

ما تأثیر االتصال غیر الكالمي على االتصال الكالمي؟ -ج 
_________________________________________________________
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نوعین من االتصال

٢٠

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

)التلوث الصوتي(الضوضاء والتشویش-١١
فمثال، . فهم تعتمد على أشیاء أخرى أكثر من رسالة یوحنا التي أرسلها لهاعلى الثاقدرة مر

وقد رأینا أمثلة لذلك في البندین (.ّیمكن أن یشوه یوحنا الرسالة بسلوكه غیر الكالمي
). السابقین

وهي ًفربما كان یومها في المكتب شاقا. العقلیة والجسدیة الرسالةثاّأو ربما تشوه ظروف مر
من فضلك تعالي هنا یا "ولهذا تفهم طلب یوحنا . توتر وكل ما تتمناه أن تسترخيتشعر ب

ونستنتج مما سبق أن الرسالة ،ُكشيء غیر ضروري، وأمر لم یراعي فیه شعورها"ثامر
.ّفعالیة________ ) أقل/ أكثر (الفرصة أن تكون رسالة ّالمشوهة لها 

ُأخرى تلهي في الجو ًیمكن سماعها أو أمورامع ضوضاء ًوربما تتنافس الرسالة أیضا-١٢
. المحیط لجذب انتباه المستقبل

بینما یناقش صدیق معي وبجدیة برنامج الشباب . "ًوأنا جائع جداًإنها اآلن الواحدة ظهرا"
وبعد . وأنا اسمع زوجتي وهي تضع طعام الغداء على المائدة ورائحته قویة في انفي. المسائي

! دیقي أن یبدأ المناقشة من البدایةالغداء طلبت من ص
.من خبرتك عن كیف تتلوث رسالة بالضوضاء والتشویشًأعط مثاال

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

)جوابك(

المستقبل-١٣
. رسلت إلیه الرسالةهو الشخص الذي ُأ:المستقبل

عدم فهم المستقبل لما یرید الموصل أن وكما أكدنا، أنه توجد عوامل مختلفة یمكن أن تسبب 
ّوهذا یرجع لكون المستقبل یفسر أو یحلل شفرة الرسالة بصور اكثر من مجرد . یرسله له

. الكلمات األصلیة التي وصلت إلیه
وبدون أن یرفع . یتحدثان)اسمبإبراهیم و(باثنین من األصدقاء )مالج(التحق صدیق ثالث 

والنتیجة المرجوة !" سعداء أن تكون معنا...مال مرحبا ج"وبسرعة قالإبراهیمعینه عن اسمب
فما المحتوى المفهوم في اعتقادك . مهتم بهاسمبأن بمالمن هذا االتصال هي أن یشعر ج

والتأثیر الفعلي لهذا االتصال؟ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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فن االتصال

٢١برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

)رد فعل( تجاوب-١٤
ِیسمح تجاوب المستقبل السلبي أو اإلیجابي أو النقص في تجاوبه في  ُ

وأومأت ثافلو ابتسمت مر. أن یحكم الموصل على مقدار تأثیر اتصاله
ًبرأسها، سیفهم یوحنا أن توصیله كان فعاال ولكن إن قالت بدال من . ّ

ن تأتى أنت إذا كنت تریدني، فیجب علیك أ"ذلك وهي مقطبة وجهها 
." إلى هنا

_______________________ما العمل الذي یقوم به التجاوب؟ 
_________________________________________________________

. لهذا التوصیلًبحد ذاته توصیل بدوره یثیر تجاوبا) رد الفعل(التجاوب -١٥
.أستمر في القراءة>>>

، )١البند (الذي یظهر في التوصیل بین أشخاصشیط ذاكرتك بتذكر نموذج ذا رغبت في تنإ-١٦
.فارسمه من ذاكرتك فقط، على ورقة خارجیة

ةجماعمع صالتاال-١٧

)التلوث الصوتي(ضوضاء وتشویش 

)هیئة(الموصل الرسالة القناة

Aل مستقب Dمستقبل 

Bمستقبل  Eمستقبل 

Cمستقبل  Fمستقبل 

)ّرد الفعل(التجاوب 

Sam
le 

Le
ss

on



نوعین من االتصال

٢٢

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

ن إوكما هو واضح من هذا الرسم البیاني، ف. الرسم السابق هو نموذج لالتصال الجماعي
ً.تقریباُالرسالة ترسل إلى مجموعة كبیرة في نفس الوقت 

___ ______________ُترسل الرسالة في االتصال بین أشخاص إلى 
_____ ______________ُوترسل الرسالة في االتصال الجماعي إلى 

الموصل -١٨
ُیكون عادة مرسل الرسالة في التوصیل الجماعي هیئة، مثل هیئة حكومیة، وتعلیمیة، 

ض عادة إقناع الناس لقبول وجهة نظر ما أو لتعلیمهم ویكون الغر. والخ... وتجاریة، ودینیة
. ًخاصاًموضوعا

:فالتوصیل الجماعي هو محاولة من

__________)غیر دقیق/ دقیق ( الوصف السابق للتوصیل الجماعي
____________________________________________________بسبب

_________________________________________________________

ن أفراد كثیرون یشتركون في إألن الموصل هو هیئة، ف-١٩
تقریر -) أ

.المحتوى المقصود-١
.والتأثیر المقصود للرسالة-٢

.ُووضع هذه الرسالة بصورة تفهم من المستقبل-) ب
) ٌث یقوم أفراد كثیرون بإعداد ما سبقحی) الرادیو(برنامج المذیاعًوالشيء الذي یشبه هذا تماما(

.یوضح هذه الخطواتًأعط من خبرتك مثاال
_________________________________________________________
_________________________________________________________

الرسالة-٢٠
كل من العناصر الكالمیة وغیر تحتوي الرسالة كما في االتصال بین األشخاص على

والفرق الرئیسي إنه بسبب كون الرسالة تهدف مجموعة كبیرة من الناس ینقصها . الكالمیة
ولهذا فالرسالة تجد . العنصر الشخصي والمرونة الموجودة في االتصال بین األشخاص

. صعوبة في تحقیق التأثیر الكامل المقصود على شخص ما معین

مجموعة واحدةمجموعة واحدة تؤثر على
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فن االتصال

٢٣برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا

منها في االتصال _______)أقل/ تساوي/ أكثر(یر في االتصال الجماعيتكون قوة التأث
.بین األشخاص

القناة-٢١
. في االتصال الجماعي) الوسائل(القناة هي وسیلة

، واألفالم، )الرادیو(بعض األمثلة على وسائل اإلعالم الجریدة، والمذیاع
. والخ.... والكتب والتلفزیون

ّیقان الموصلوال یوجد الفر والمستقبل في مكان ووقت واحد ألن ) المرسل(َ
أنوهذا یجعل االتصال ). القنوات(الرسالة تكون منقولة خالل الوسائل

. _______________)غیر شخصي/ًشخصیا(یكون
المیزة األكیدة الستخدام وسائل األعالم هي أنه یمكن عرض الرسالة على عدد كبیر من -٢٢

ً، وبأقل كلفة عما لو كان ذلك ممكناالناس بسرعة . في االتصال بین األشخاصّ
یلزم برنامج التعلیم الالهوتي باالمتداد أن یجعل طالبه والراغبین المتحمسین له أن یكونوا 

ُولتحقیق هذا یرسل خطاب للمهتمین یحتوي على أخبار . على علم بنشاطاته وتقدمهًدائما
".وريالخطاب الد"البرنامج ونسمیه 

لالتصال الجماعي میزات عدیدة بالرغم من كونه غیر شخصي بالمقارنة مع االتصال 
_____________________________________________: ًالشخصي، فمثال

_________________________________________________________

المستقبلون -٢٣
ال أحد منهم معروف مباشرة للذي یقوم بعملیة هم الجمهور ویتكون من مجموعة أفراد، 

ِوألن الرسالة قد صممت لعدید من الناس، لذلك فإن الفرد المستقبل ). ّالموصل(التوصیل
لحالة المستقبل ًلكي یكون التوصیل الجماعي، مالئماًإذا. منها الذي یناسبهًسیجد القلیل جدا

فهذا أمر 
ًسهل جدا-أ ) (
سهل -ب ) (
صعب–ج ) (
ًصعب جدا-د ) (

)التلوث الصوتي(الضوضاء والتشویش-٢٤
تكون قد أنفي االتصال الجماعي لتلویث الرسالة بالضوضاء أو ًتوجد فرصة كبیرة جدا

.شوشت أثناء تحلیل المستقبل لفهم الرسالة
لتشد انتباهك وتلهیك أثناء دراستك لدروس د األشیاء الكثیرة التي تتنافس ّوعد...توقف لدقیقة

.التعلیم الالهوتي باالمتداد
.أستمر في القراءة>>>
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نوعین من االتصال

٢٤

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

)رد الفعل( التجاوب -٢٥
.ًبسبب البعد الطبیعي بین الموصل والمستقبل أو ربما ینعدم كلیاًیتأخر التجاوب جدا

لذلك . س فعالیة االتصالنكون قادرین على قیاأنٌنتذكر أن التجاوب ضروري إذا أردنا 
.___________)خطأ/ صواب ( نتائج اتصاله ًفاالتصال الجماعي یعرف جیدا

تعرف الممیزات والعیوب المتباینة بین االتصال الجماعي واالتصال بین أننه من الضروري إ-٢٦
. سبعد أن نكمل الجدول اآلتي نكون قد حققنا الفائدة اإلضافیة لمراجعة الدر. األشخاص

) تأكد من عدم رؤیتك للجدول الذي فیه اإلجابة حتى تنتهي من تكمیل بیانات هذا الجدول( 

الممیزات والعیوب المتباینة بین االتصال الجماعي واالتصال بین األشخاص

جماعيبین األشخاص
:الرسالة
)منخفض/ عالي (المرونة
)منخفض/ عالي (التأثیر

:ةالقنا
:الوصول إلى جمهور كثیر

)بطيء/ سریع ( السرعة
)منخفض/ ًمرتفع جدا(ُالتكلفة لكل شخص یتصل به

:المستقبل
)سیئة/ جیدة (فرصة المشاركة في المحتوى

:)الفعلّرد(التجاوب
)طریقین/ طریق واحد (اتجاه سریان الرسالة

)یتأخر/ حال في ال(سرعة التجاوب
)منخفض/ عالي (دقة التجاوب
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فن االتصال

٢٥برنامج التعلیم الالھوتي باالمتداد

الثالثلیوم األسبوع األول ا
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نوعین من االتصال

٢٦

لثالثاألسبوع األول الیوم ا

ضروري-٢األجوبة
.ضوء الشمس یتألأل-٣
النتیجة المقصودة؛ المحتوى المقصود-٤
حالة-٥
.قدرته على العمل) مستوى فهمه ؛ ج) شخصه ككل ؛ ب) ُمع المستقبل في أًیعتبر نفسه واحدا-٦
الكلمة المنطوقة -٧
.عن تقدیره للهدیة الصغیرةًأنا فكرت في ضحك طفل أو تصفیقه بیدیه، تعبیرا. ابكجو-٨
) أو ما شابه( .لم یمارس الرجل بالفعل تنظیم النسل في أسرته-أ -٩

.ما قاله الرجل لم یؤخذ بجدیة ألن االتصال غیر الكالمي سبب شك حول مصداقیة الرجل-ب 
التثاؤب ؛ -بغایة ؛ إن القصة ممتعة لل-أ-١٠

)أو ما شابه(.نها تنكر صدق االتصال الكالميا-ج
أقل-١١
هو نفسه المحتوى المقصود، ما عدا كونه ربما یكون غیر ًیجب أن أقول أن المحتوى المفهوم تقریبا-١٣

.ّمعني بهغیراسملدیه انطباع أن بمالجأنوالتأثیر الفعلي هو . نه قاله بسرعةأواضح بسبب 
ّیقوم فعالیة توصیلهأنیسمح للموصل -١٤ ّ.
).١البند (للتصحیح ارجع إلى -١٦
ناس كثیرون؛شخص واحد-١٧
.تسعى للتأثیر على مجموعة أخرى) أي هیئة(فهو یصف مجموعة من الناس؛ دقیق-١٨
ه المجلة وطریقة العرض مرتبطة فما سوف تنشر. المثال الذي یتبادر إلى ذهني هو المجلة. جوابك-١٩

.بقرارات وضعت بواسطة عدد من األشخاص
أقل-٢٠
غیر شخصي-٢١
.یوصل الرسالة ألعداد غفیرة بأكثر سرعة وبأقل تكلفة-٢٢
)د(أو )ج(إما -٢٣
خطأ-٢٥
:إجابتي كالتالي-٢٦

جماعيبین األشخاص
المرونة:رسالةال

التأثیر
عالي
عالي

منخفض
منخفض

السرعة:الوصول إلى جمهور كثیر:القناة
ُالتكلفة لكل شخص یتصل به 

بطيء
مرتفع جدا

سریع
منخفض

سیئةجیدةفرصة المشاركة في المحتوى:المستقبل
اتجاه سریان الرسالة:التجاوب

سرعة التجاوب
دقة التجاوب

طریقین
في الحال

عالي

طریق واحد
یتأخر

منخفض
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فن االتصال

٢٥المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 

عوائق االتصال

بنهایة هذا الدرس سوف 
. ِمستقبل رسالة) ّأو یرشح كما في المصفاة(ّتشرح كیف یصفي -١
ِتعدد خمسة عوائق للموصل-٢ ُ .
ِتعدد ثالثة عوائق للمستقبل-٣ ُ .

مقدمة
ِالحظنا البارحة من دراستنا لنماذج االتصال أن الرسالة تسري من المرسل إلى  .  المستقبلُ

: والیوم سندرس احتمالین
. احتمال تغییر صفات الرسالة أثناء سریانها-أ

. احتمال إعاقة الرسالة بالكلیة-ب 

الرسالة) أو ترشیح ( تصفیة 
تعتمد كثیر من بالد كبیرة على میاه األنهار -١

ومن . كمصدر للشرب مثل مصر وسوریا والعراق
ن لسكان هذه المدن استهالك الطبیعي أنه ال یمك

فقبل . هذا الماء كما هو موجود في النهر
ّاالستعمال یصفى الماء إلزالة خواص معینة منه 

)صفة/كمیة(فعملیة التصفیة تغیر في 
. المیاه___________

غیر (انتقاء بین ما یمكن إبقاءه والمرفوض : ویمكن وصف عملیة التصفیة كعملیة انتقاء-٢
ّفعند تصفیة میاه النهر یرفض الطین وتبقى المیاه). فیهالمرغوب ُ.

.ّبین الطین والمیاه__ _________لذلك فعملیة تصفیة میاه النهر هي عملیة 

:وهذا یعني أنه. ِفي التوصیل یقوم المستقبل بتصفیة الرسالة-٣
.تها_____ من خالل الرسالة یقوم بتغییر -أ 
.منها____ __________ویقوم بعملیة-ب 

ِوالعامل الذي یقرر عملیة االنتقاء هو حالة المستقبل-٤ ُ.

األهداف
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عوائق االتصال

٢٦

الرابعاألسبوع األول الیوم 

.ُشخص تؤخذ من ثالثة وجوه" حالة"وقد تعلمت في الیوم الثاني أن 
.)٢في الیوم ١٢البند (هل تستطیع أن تتذكرها ؟ إذا ال فارجع إلى 

________________________________________-أ
________________________________________-ب 
________________________________________-ج 

ولكننا سنأخذ أمثلة . أكثر اآلنًالحالة وأهمیتها، فلن نصرف فیها وقتاًوبما أننا درسنا سابقا-٥
.قلیلة فقط تبین كیف أنها ترتبط مع عملیة التصفیة

. لقراءةستمر في اا>>> 

أقترب مبشر متحمس من شخص یعتنق الهندوسیة وقال له -٦
فكان رد فعل هذا ".  آمن بالرب یسوع فتولد والدة ثانیة"ًمبشرا 

. الهندوسي الهرب من هذا المبشر بأقصى ما یمكنه من سرعة
عكس ما یرغب، ًفالوالدة الثانیة في حالة خلفیة دینه تكون تماما

ًالبعث ثانیا أو حالة (والدته من دورة إعادةألنه یرید أن یتخلص
).التقمص

تؤمن الهندوسیة بالبعث للحیاة أو التقمص ویتحدد ماذا یكون (
والجندي العربي عندما یرسل ) الفرد في التقمص بحسب عمله

للتدریب في دول غرب أوربا یعطى تعلیمات أن ال یمشي في 
رمز للشذوذ الجنسي الشارع متشابك األیدي مع صدیقه ألن ذلك

ِلة خالل مصفاة المستقبل فعندما مرت هذه الرسا. في هذه البالد
.ـها___________، فإن الذي تغیر في هذه الرسالة هو )أي حالته كهندوسي(

ًألن الیهود یسألون آیة والیونانیین یطلبون حكمة"-٧ ً ًولكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوبآ للیهود . ّ
) ٢٣-٢٢:١كو١("ًنیین جهالةوللیوناًعثرة

في هذه الحالة أنظمة التقییم عند الیهود والیونانیین هي التي قامت بعملیة الـ 
.للرسالة_______ 

؟" ِتصفیة المستقبل للرسالة"ماذا یعني -٨
________________________________________-أ 
________________________________________-ب 

عوائق الرسالة 
ّلتصبح میاه النهر صالحة لالستهالك تصفى، أي أن صفتها تتغیر-٩ َواذا سبب جفاف الفصل . ُ ٕ

السابق أن تعاني المدینة من قلة المیاه بسبب جفاف النهر وتحوله إلى قناة صغیرة یسیر 
عبر ًالماء فیها قلیال، فربما یكون هناك تصمیم لعمل خزان وذلك ببناء سد
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فن االتصال

٢٧المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 

.یوقف سریان الرسالة" عائق االتصال"ان النهر، وبالمثل النهر، وهذا سیوقف سری
_________________________ما الفرق بین التصفیة والعائق في التوصیل؟ًفإذا

_________________________________________________________

:یوجد نوعان من العوائق-١٠
.  ِوائق أقیمت بواسطة المرسلع-أ 
.  ِعوائق أقیمت بواسطة المستقبل-ب 

>>> . ًوسوف تكون قادرا على إضافة أمثلة من خبرتك إلى أمثلتنا. وسنذكر أمثلة لكل نوع
.أستمر في القراءة

ِعوائق المرسل  ُ
عدم مالئمة الظروف  -أ -١١

ب أن ِحتى تصل الرسالة إلى المستقبل، یج
فقد الحظت . تصل إلیه في ظروف مالئمة

َعدة مرات عندما حاول المسیحیون التبشیر 
تكون الحالة في ) األتوبیس(في الباص 

فلكي یتغلب المسیحي: أغلب األحیان هكذا
على ضوضاء المحرك والبریكات 

وهذا . َن یرفع صوتهأ، علیه )الفرامل(
یسبب تحول انتباه اآلخرین له وللشخص 

وقد رأیت أنهم ینزلون من . ِباالرتباك للمستقبلًوهذا قد یسبب شعورا. تحدث معهالذي ی
.ًالباص في محطات تبعد فعال أمیال عن التي یقصدونها في محاولة یائسة للهرب

:ًأذكر فیما یلي مثاال من خبرتك یوضح كیف أن الظروف غیر المالئمة تعمل كعائق
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

)  شارك إجابتك في حلقة الصف(

.كلمات غیر مناسبة-ب -١٢

وذهب إلى ). واهیلي ولیس العربیةیتحدثون الس(ٌإذا كان هناك شخص من جنوب السودان 
فإنه ،وتحدث إلیه بالسواهیلي،منطقة الشمال ودخل دكان للبقالة صاحبه من أهل الشمال

فما هو السبب ولماذا أعیق االتصال في هذه . سیفشل في عمل اتصال معه
____________________________________________________الحالة؟
_________________________________________________________
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عوائق االتصال

٢٨

الرابعاألسبوع األول الیوم 

:  اآلتي مأخوذ من جریدة عن االتصال-١٣
فخذ مثال . ًیوجد غالبا في الكنیسة إخفاق في االتصال بسبب استخدام اللغة غیر المعروفة

والموجودة في ،)ماضیةسنة١٠٠قبل (كلمات ربنا كما جاءت في ترجمة البستاني القدیمة 
ّإن كان أحد یأتي إلي وال یبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده واخوته وأخواته ")٢٦:١٤لوقا (

".ًتلمیذاّفال یقدر أن یكون ليًحتى نفسه أیضا
ُفقد یكون طبیعیا جدا أن ترفض الرسالة السابقة بسبب الكلمة  ً واآلن أقرأ نفس ". یبغض"ً

): الترجمة العربیة الحدیثة(الرسالة من ترجمة أخرى 
ّن جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه ألبیه وأمه وامرأته وأوالده واخوته وأخواته، بل أكثر من م" ّ

ّحبه لنفسه، ال یقدر أن یكون تلمیذا لي ّ ."
لماذا؟ . ًأحیانا، استخدام الترجمات القدیمة للكتاب المقدس یحجز االتصال

_________________________________________________________

تعبیر غیر واضح-ج -١٤
)khjتنلcبب نouزلنu gyن ٥كمgijaمس منlqن كzشتس هi٥٧س وسطكت٤سظsz ذ لنوتخكنعcgm (

بغیر / بوضوح (ٌلیس في إمكانك أن تقرأ الجملة السابقة؟ فقد أعیقت الرسالة ألنه معبر عنها 
._____________) وضوح

فإذا كان هناك شخص یتمتم أو یغمغم، أو یستخدم . لحدیثیمكن أن یحدث نفس الشيء في ا-١٥
ًجمال طویلة جدا ً َ _____________________ومعقدة، فإن رسالته سوف تعاق بسبب ُ

ِحتى اآلن ذكرنا ثالث أمثلة لعوائق المرسل-١٦ :فعددها فیما یلي. ُ
_____________ ___________________________________-أ 
_____________ ___________________________________-ب 
_____________ ___________________________________-ج 

الحاالت المزاجیة الخاطئة-د -١٧
بینما كنت في طریقي للبیت صدم سائق أرعن مؤخر سیارتي 

وبعد عودتي . ًوقد تضایقت جدا. وحطم الضوء الخلفي لها
هل : "ًوردا على تحیة زوجتي الحارة، جاوبتها بحدةللبیت،

ًطعام الغداء جاهز أم علي أن أنتظر طویال ". كما هي العادةّ
."ما الذي یجعلك تصرخ علي؟: "فردت زوجتي

ما الذي جعلها تتجاهل سؤالي عن الغداء ؟
_____________________________________
_____________________________________

نقص المصداقیة-هـ -١٨
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فن االتصال

٢٩المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 

فإذا كان علیه أن .سم١٥لوالدي العزیز صلعة كبیرة في منتصف رأسه، وفي عرضها حوالي 
یقف في منتصف شارع مزدحم وینادي، بینما یلوح وبیده زجاجة بها سائل، أنه قد أكتشف 

لما یرید أن یقوم ًاهاًعالجا للصلع، فهل تعتقد أن الناس سوف یهتمون ویعطون انتب
___________________  _____________________لماذا؟_ ____بتوصیله؟ 

ِلقد رأینا خمس أمثلة عن كیف یمكن لمرسل أن یعیق رسالته-١٩ فعدد هذه الخمس أنواع من . ُ
ِعوائق المرسل ُ:

_____________    ______________________________________-أ 
_____________    ______________________________________-ب 
_____________    ______________________________________-ج 
_____________    ______________________________________-د 
_____________ ______________________________________-هـ

ِئق المستقبلعوا
االنهماك-أ -٢٠

تأخرت في طریق عودتي للبیت في وقت الغداء ووصلت 
ًأخیرا متأخرا جدا، وجائعا ً ً للغایة، وبینما أنا مستغرق في أكل ً

طعامي أخبرتني زوجتي قصة الكارثة، عن كیف فشلت في 
. أن تجد بلوزة تناسب لون تنورتها الجدیدة

هل ستأخذني للسوق هذا ":تقولوفي النهایة سمعت زوجتي
ولكن ":المساء لنبحث عن بلوزة تناسب لون تنورتي؟ فجاوبتها

وأنا ال احب أن أقول ماذا " ألم تشتري البلوزة هذا الصباح؟
!حدث نتیجة لجوابي هذا

لكن لماذا لم أستطع أن أسمع قصة زوجتي عن البلوزة ؟ 
_________________________________________________________
____________________________________________        _____________

نقص االهتمام-ب -٢١
ن النقص في اهتمام المستقبل لمحتویات أو موضوع إ

ًالرسالة غالبا ما یكون عائقا لالتصال ٌوهذا شيء . ً
. ربما نختبره كل یوم

ر مساء كل یوم، فبعد تعودت على سماع نشرة األخبا
االنتهاء من األخبار الیوم، أعلن المذیع للمستمعین 

تطور "فيسوف یلقي محاضرة ًمتخصصاًأن دكتورا
". وعلى الفور وجدت ذراعي قد أمتد ویدي أطفأت التلفزیون". صناعة المسامیر

ِواآلن دورك لكي تعطي مثاال لنقص اهتمام المستقبل الذي یعیق الرسالة ً.
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عوائق االتصال

٣٠

الرابعاألسبوع األول الیوم 

____________________________________________    _____________
_________________________________________________________
____________________________________________    _____________
____________________________________________        _____________

)ارك مثالك في حلقة الصفش(

المشاعر الداخلیة غیر مساعدة-ج -٢٢
ّبین مسح جدید أن التأثیر من جراء تأنیب ینتهي تقریبا بعد دقیقتین من ابتدائه وذلك ألن في . ّ

ًهاتین الدقیقتین االبتدائیتین كان المستقبل قد كون فیهما شعورا عدائیا ً ّ وهذا ،ِتجاه المرسلِ
. مل كعائق للرسالةالشعور یع

ختر من القائمة اآلتیة المشاعر الداخلیة غیر المساعدة والتي یمكن أن تعمل كعوائق في ا
. التوصیل

شعور بالنقص ال-ج ( ) الغیرة      -ب ( ) الجوع  -أ ( )  
الشعور بعدم اآلمان -و ( ) الغضب     -هـ ( ) البرد    -د ( ) 

:ِد الثالثة أمثلة التي تعوق التوصیل للمستقبل التي ذكرناهاعد-٢٣
___________ _________________________________________-أ 
___________ _________________________________________-ب 
____________________________________________________-ج 

-:للمراجعة-٢٤
ِشرح كیف یصفي المستقبل رسالةا-أ  ؟ّ

_________________________________________________________
_________________________________________________________

:ِّعدد خمسة عوائق للموصل-ب 
١-_____________________________ ________________
٢-_____________________________ ________________
٣-_____________________________ ________________
٤-_____________________________ ________________
٥-_____________________________________________

ِعدد ثالثة عوائق للمستقبل-ج 
١-_____________________________ ________________
٢-_____________________________ ________________
٣-_____________________________________________
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فن االتصال

٣١المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 
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عوائق االتصال

٣٢

الرابعاألسبوع األول الیوم 

)١( ملحق األسبوع 
اب ًاقرأها كلها على األقل مرة قبل الذهفرجاء. إلیك مخطط عظة ستناقشه في حلقة البحث

.للحلقة
)١١:٥أفسس (

: مقدمة
وهذا یذكرني ! ظالم روحي -نحن نعیش في الظالم 

حیث بعد . بمطعم األضواء الخافتة أو الكهف الكبیر
أما نحن كمسیحیین یجب أن ! وقت تألف العیون الظالم 

فال ! ًال ندع أنفسنا أبدا نتعود على ظالم هذا العصر
لیس المدمر وجماعة یوجد مكان في مأمن من تأثیر إب

ُ، فلقد وضع تركیز كبیر على االبن الظلمة التي له
ّالضال الرفیع المستوى الفاسد ألنه یرتدي مالبس الغنى، 
فال یوجد في الواقع فرق بین غني خامل وفقیر خامل، 
بین الجماهیر التي تتسكع في الفنادق الفخمة والجماهیر 

لفرق بین ّالتي تتجول في األرض في ثیاب رثة عدا ا
. أثمان مالبسهم وأثمان طعامهم

.دعنا نرى كیف یشجعنا بولس في معركتنا ضد الظلمة
َوصف أعمال الظلمة بأنها -١ .غیر مثمرة-َ

فالشیطان هو رئیس مملكة . أعمال الظلمة هذه غیر مثمرة بالمقارنة مع ثمر أعمال النور
االبنتقل من مملكة الظلمة إلى مملكة ولكن المؤمن قد أن. )١٤-١٢:١أنظر كو(–الظلمة 
. والنور

:تأخذ أعمال الظلمة ثالث أشكال
العصیان-أ 

)٥و٤:٣تكوین(-الخطیة األولى-آدم وحواء )١
)٤٩-٤٤:٨یوحنا (-ّأبو الكذاب-الیهود )٢
)٢:١٣یوحنا (-یخون المسیح ویسلمه ألیدي الخطاة-یهوذا )٣

مردت-ب 
.ًیكون إلهاأنال زال یحاول ) ١٥و١٤:١١كو ٢(–یظهر كمالك نور )١
ًیرتب المكتوب لیكون مالئما)٢ .للمسیح وللمسیحیین)٦:٤متى (–للظروف ّ
.)١٨:٢الونیكيست١، ١٢:٦سس، أف١:٣زكریا (–یشتكي ضد القدیسین )٣
. )٣٩-٣٦:١٣متى (–یضع الزوان مع الحنطة )٤

دمار -ج 
. )٤٢-٣٧:٩لوقا (-یدمر الصحة )١
. )٤و٣:٤رنثوسكو٢(–یعمي أذهان غیر المؤمنین )٢
، أع ٣٤:٨،  یوحنا ١٢:٤،  أمثال ١٦:٤لوقا (-ّیقید الناس بسالسل الخطیة )٣

.)١٩:٢بطرس ٢،  ٢٦:٢یموت٢، ٢٣:٨
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فن االتصال

٣٣المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 

.بعدم المشاركة فیها-یجب إنكار أعمال الظلمة -٢
لقبول معاییر ًمن العالم، بل رفضاًلیس خروجا. وعدم المشاركة فیه-جنب مظهر الشر ت

!العالم
:االبتعاد عن أعمال الظلمة

).١٩و١٥و٦و٤:٢یوحنا١(–.  یبرهن تجدیدنا-أ 
. )١٦-١٤:٥متى (–.   یعلن إیماننا-ب 
.)١٢:٢بطرس١، ١٨و١٧:٢یعقوب (-. یظهر تكریسنا-ج 

توبیخ أعمال الظلمة وتعریتها -٣
. بكت بواسطة إظهار الحق-، بل بالحري وبخوها توبیخ ...ال تشتركوا في

.وجودنا یوبخ العالم على الخطیة-أ 
ُیظهر اإلنسان الذي یتمتع بصحة جیدة مرض الناس الذین یزورهم في المستشفى، 

. هوهكذا المؤمن المسیحي یظهر الخطیة والظالم فیما حول
ّوضعنا یذكر العالم بالخطیة-ب ُ.

فوجودنا هو القوة المقیدة . الخ... فمثال، السیاسیون، ومدمنو الخمور، والعبو القمار،
. لهم

.ُقوتنا في المسیح تصلح العالم-ج
. الخالص= َُفقد هؤالء الذین في الظلمة إلى النور . ألن الذي فیكم أعظم من الذي في العالم

: ختام
فقد جعل المسیحیون . عش حیاة المسیح، ارتفع بمحبة المسیح، أرفض أن تتعود على الظالم

یساعدنا . األوائل العالم متوهجا بالضوء ألن الضوء الساطع التحم في معركة مع ظالم قاتم
ویساعدنا . نحفظ نورنا متوهجا في بیوتنا، وفى أعمالنا، وفى مجتمعاتنا، وفي كنائسناأنالرب 

)١٢:٨یوحنا. (كس نور المخلصنعأن
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عوائق االتصال

٣٤

الرابعاألسبوع األول الیوم 
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فن االتصال

٣٥المتدادبرنامج التعلیم الالھوتي با

الرابعاألسبوع األول الیوم 

صفة-١األجوبة
انتقاء-٢
االنتقاء-صفاتها      ؛  ب -أ -٣
)العمل(قدرته على التصرف -ج؛      مستوى فهمه-ب؛الشخص ككل-أ-٤
صفة أو معنى-٦
تصفیة-٧
٣راجع البند -٨
.بینما العائق یوقف سریانهاالتصفیة تغیر من صفة الرسالة،-٩

.ألن السواهیلي لغة ال تناسب االتصال مع أهل الشمال الذین یتحدثون العربیة-١٢
ًألن الترجمات القدیمة تستعمل ألفاظا غالبا ما تكون غیر مناسبة لفهمنا-١٣ ً.
.بغیر وضوح-١٤
.التعبیر غیر الواضح أو الذي به عیوب-١٥
تعبیر غیر واضح-كلمات غیر مناسبة     ؛   ج -یر مالئمة      ؛     ب الظروف غ-أ -١٦
) أو ما شابه ( هي التي شدت انتباهها -) أو الرسالة ( ولیس سؤالي -حالتي المزاجیة -١٧
.ال ؛ ألن صلعته سوف تعطي رسالته عدم مصداقیة-١٨
نقص المصداقیة-جیة الخاطئة    ؛   هـ الحاالت المزا-؛   د ١٥أ، ب، ج راجع البند -١٩
)في إشباع جوعي( ًألنني كنت منهمكا-٢٠
شارك مثالك في حلقة الصف-٢١
ب، ج، هـ، و -٢٢
المشاعر الداخلیة غیر مساعدة-ج ؛نقص االهتمام-ب ؛االنهماك-أ-٢٣
٢٣البند -؛   ج ١٩البند -؛    ب ٣البند -أ : راجع أجوبتك مع-٢٤
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عوائق االتصال

٣٦

الرابعاألسبوع األول الیوم 
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