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اإلنساا كائاا جتااعي اا عيا امعاا عا  عاا  اعااتا•

.اآلخرمت

حيا اإنكا؛هواداج  افردافياع  عةاميع ملامعه •

رمتائ كامق ما  فردهافهوا  داإأكاميف علاما اخخا

.خ رجامقرانق ميه

لااألفرادا ح عةالايعممامها راااا الا  اأإااليف عا•

فطااوا االوقااتانحياا جانلاا ااوع ااها,ماا االر اار

اع ممن اإاسيقب  ارس جلالفظ ةاإغ رالفظ ةاأثن ء

.م اغ رن افيامواقفاالح  ةاال خيمفة



أح  ناا ام ااداالفااردانفسااهاق جااداافااياموقاافامااتا•

مواقفاالح ا ة اإأح  نا اأخاركام اوكام ارداع اوا

.افياع  عة

ال واقفااليايامواعهها االفاردافاياح  ااهااحيا ج•

يانل اان  ةاعددائب اراماتاال ها راااالفع لاةااليا

إماتاأهامااما ا,ااس عدهاعم االن  حافياالح ا ة

.ال ه رااامه رةاا ال  



ماتاأئراراcommunicationمعيبراا الا  •

األنشااطةاالياايامقااواا هاا ااإلنساا كافاايا

فهااوامحاادلال االافااردامناا اإ داااها.اح  اااه

إحياا انه مااةاالح اا ة؛اف ااتاخ لااهااحاادلا

الياياام االيفا ع ا,االيف ع اا  تااألفراد

 اامناايعاعنهاا انقاالااألف اا راإاباا د اال عموماا

.إامب ةاالح ع ا



تانكااوع هارس جلاإاضحةاعندااليع ملام ااآلخرم•

  افأح  ن اضعفامها راااا الا؛ل ساسه اداج  

 اا آلخرمتاإضااعفاقاادرةاالفااردافاايااليعب ااراعااتا

الرسا لةاميرااالاعم ااهانماا اسااوءافهااماالرساا لةاأإ

.نعط ءاانطب عاخ طئا طرمقام 

ةاإه اامعنياأكاالرس لةااليياامانرس له امخيمفا•

عااتااماا االيااياااامااساايقب له  اف اا املاالانلاا ا

.ال سيقبلاقدامخيمفاع  اقلدهاال رسل





صال
ة  ألات  أ همي 

الذذذ يج يجيذذذدوج ماذذذاراي االتنذذذاا يح  ذذذوج   ذذذدا ام 1.

.و ياً كاج جماور م , حيثما تكلموا  و كتبوا 

.تجعلام على نلة مستمرة بغير م 2.

ح التذذيثير  ذذي منذذاظ المنتمذذة الرتباياذذا ب ضذذايا الذذرو3.

.المعنوية والحوا ز والعالقاي العامة 



ع  اب  صال-ت 
ة  ألات  أ همي 

وبذذذو روح المذذذودة , تحريذذذل الجماعذذذة نحذذذو الاذذذدف 4.

.والث ة بينام 

عمليذذذة االتنذذذاا ضذذذرورية النسذذذياب المعلومذذذاي  ذذذي 5.

ق حركذذذة مسذذذتمرة بذذذيج المسذذذتوياي المختلفذذذة وتح يذذذ

.  دا اا 

.يؤثر  ي االتناالي النفسية والروحية 6.



فاردانكاا ال  االفع  امن ياع ق ااع دةا ا تاال•

إأسراهاإأصدق جهاإزم جاهافاياالع الاإاآلخارمت

.ال متاميع ملامعهم

راعاتاأم  اعم اان  ةاقدرااهافيااليعب اإمس عد•

لا  ا ام عانفسه اإاحدماداأف ا رهاإخراجاها وضاوح

داإه اا ا لطب امسا ع,اآلخرمتاق درمتاعم افه ه

فياحالاال شا  ا اإفايااليع مالاما امخيمافا

.األفراد



:بادفتكوج االتناا تنمية مااراي ... إ ج

ن   خ ري  ي  مع ألا  اب  ج   
ي اعل ألا  ف  الت 



تذو  شخنية كا منذا تحإحدى النترياي النفسية ترى  ج •

.تتفاعا وتتكاما,  ساسيةعلى ثالثة مكوناي

والعالقذذاي التذذي, تتاذذر كذذا مناذذا و  ذذا ليبيعذذة الموقذذف•

.بالموجوديج  يه تربينا

الراشد

هيالمكوناتهذه



ه البذذد مذذج االنتبذذام إلذذى مكذذوج الشخنذذية الذذ   تتعامذذا بذذ•

. ثناء عملية االتناا 

 با البد مج االنتبام إلذى المكونذاي التذي يتاذر باذا المسذت•

. للرسالة 

مناسب  ي االتناا الفعاا يجب تحديد مكوج الشخنية ال•

.والمست با , والرسالة , لكا مج الموقف 





صال ؟
ة  ألات  عملي 

ب 
صود 

ما المق 

ة  ؟وما عملي 
ال
لك  ل ت  ة  دأخ  مي 

ض  اصر المت  هي  العن 



ج وتعنذذي نذذو  مذذ-َوَصققلََ-االتنذذاا كلمذذة مشذذت ة مذذج الفعذذا •

. العالقة اإلنسانية الحميمة المباشرة والمتبادلة 

فهيةَتبادلَللمعلوماتَبينَطرفينَسواءَعقنَطريققَالرسقائلَالشق•

.أوَالمكتوبةَ

ة   ي  ة  العرب  ي  أللع 
:ف 

ة   ر ب  لي  ج 
ة  ألاي  ي  أللع 

:ف 



ل يج ا, والمحيييج بنا ,  و المعلوماي التي نتل ا ا مج اآلخريج •

, نتفاعا معام  ي مختلف المجاالي 

زوالرمققوالكلمققاتكذذ لل المعلومذذاي التذذي نرسذذلاا إلذذيام باسذذتخدام •

سذلول بادف التذيثير  ذي الالصمتوحتىبلوالوجهالجس وتعبيرات

.سواء بالتعديا  و االكتساب 

صال ؟
الات  ي  ت 

عن  أ ب  ماد 



:االتصال

. ماعي ي إيار مج التفاعا االجت, عملية ن ا معلوماي بيج مرسا ومست با 

ا كذ لل قذد يكذوج المسذت ب, وقد يكوج المرسا شخص  و جماعة  و  يئة ما 

.  رد  و جماعة 

:االتصال

باذذدف , مذذج مرسذذا إلذذي مسذذت با , عمليذذة تاذذدف إلذذي إبذذالم رسذذالة معينذذة 

لول  و تعديا س,  و تحديد  دف ,  و التعبير عج وجاة نتر , توضيح  كرة 

.توجيااي وتعليماي ن ا  و ,  و يلب ال يام بعما ما 



:االتصال

عينذة عملية مستمرة تتضمج قيام يرف بتحويذا   كذار ومعلومذاي م

.ا إلى رسائا شفوية  و مكتوبة تُن ا مج خالا وسيلة اتنا

:االتصال

.ماارة تبادا المعلوماي والتفا م مع شخص آخر  و آخريج 



:االتصال

اباة تيثير ع ا على ع ذا آخذر  تحذدو  ذي ع ذا المتل ذي خبذرة مشذ

.لتلل التي حدثي  ي ع ا المرسا 

:االتصال

ر يثير التفاعا بواسية الرموز واإلشاراي التي تعما كمنبه  و مثي

. سلوكاً عند المتل ي 



صال 
ة  ألات  ي  عملي 

ة  ف  معلومات  أ ساسي 

.مااراي االتناا مكتسبة وليسي موروثة 1.

سذج يجب  ج تراعذي  ج الرسذالة التذي سذوف ترسذلاا قذد ال يُح2.

. اماا ، ل لل البد مج  ج تفكر  ي األسلوب واليري ة 

اء ا ذتم بف اذام اآلخذريج لرسذالتل والتيكذذد مذج  لذل حتذى ال يسذذ3.

. اماا 

معذذاني الكلمذذاي الموجذذودة  ذذي    ذذاج النذذاس قذذد تختلذذف عذذج 4.

.ل ل لل يجب  ج تراعي  لل  ي رسالت, معنا ا لديل كمرسا 



ع  اب  صال-ت 
ة  ألات  ي  عملي 

ة  ف  معلومات  أ ساسي 

حذدو المعنى ال   ينذا إلذى اآلخذر ينذت  عذج اليري ذة التذي نت5.

ي ، نبذرة النذو) باا  كثر مما ينت  عذج األشذياء التذي ن ولاذا 

... ( .لغة الحركاي واإلشاراي ،

إيحذذذاءاي تنذذذدر مذذذج الشذذذخص دوج ر بتذذذه )  نذذذال رسذذذائا 6.

( .يفاماا اآلخر 

مذج المعلومذاي المخزونذة  ذي ع ذوا النذاس تذدخا عذذج % 787.

.يريق عيونام 

البذد متغيذرة ، و, االتناا عملية مع دة ، مسذتمرة وديناميكيذة 8.

.مج تيوير ا 



صال
الات  ألات  مج 

.واألقارب األ ا مع •

.المرؤوس والعكس مع الرئيس •

.واألقراج واألندقاء الزمالء  ي العما •

.العمالء والعكس التاجر مع •

.والعكس اليالب مع األستا  •

. نحاب الحاجاي مع •

.وعامتام مع جماور الناس •



من  
ض  ت  صالب 

لي  مهارة  ألات   
:ما ت

.اختيار محتوى الحديو ومضمونه •

. استخدام  النوي المناسب •

.مراعاة الفروق الفردية بيج األ راد •

.اختيار الوقي المناسب •

.معر ة األثر ال   يتركه على اآلخريج •





صال ؟
ة  ألات  اصر عملي  ما هي  عن 

المرسل

Sender
الرسالة

Message

لة   Mediaالوسن 
ي  
لق  من 

ال
Receiver



االتصالعناصر

المرسل

Sender

الرسالة

Message

فكرة

Idea
أثر

Effect





 ذذي communication processعمليذذة االتنذذاا •

( يسقالة)ن ذا  كذرة  و معلومذاي ومعذاج : بسي نور ا  ي

عذذج يريذذق ( مسققتقبِل)إلذذى شذذخص ( مرِسققل)مذذج شذذخص 

.  تختلف باختالف المواقف( اتصالقناة)معيج 

ة تنت ذذا الرسذذالة عبذذر قنذذاة االتنذذاا علذذى شذذكا رمذذوز مفاومذذ•

ذذا والمسذذت بما ة  ذذي  و رمذذوز شذذائع,ومتفذذق علياذذا بذذيج المرسم

.المجتمع  و الحضارة التي تتضمناا



قااااداالاااالاالرساااا لةاساااام  ةاإمفه هاااا ا•

لار اال سيقبلافه ا اصاح ح اإميقبمها اإمي

اال راإاعيباا.اح  لهاا احساالاماا اميوقعااهاال رس 

.ع م ةاا ال  افياه هاالح لةان عحة

ها اإقدااللاالرس لةانلا اال سايقبلاإل نا•

مفه هااا اأإا اميقبمهااا اإماااتاثاااما اميلااار 

الاإفاياها ه   لنسبةاله ائ ا امرعاواال رس 

. عحةالح لةافآكاع م ةاا ال  ااعيبراغ ران



بلاإر   ا االلاالرس لةاعم ااإلطا  السا•

.أإاقدااللان قلةاأإامشوشة,اأإاآلخرا

إل اتاماتا,اه هاا حي ا  ااموعاودةاداج ا ا•

ال   اااتاأكاميحقاااقاال رسااالاماااتاني  اااةا

أإام امس  (ااألثقرإيجقا )رس ليهاعتاطرمقا

.(المرتدةالتغذية)أح  ن ا



يرالاإال قلودا  ل اأكامح طاال رس لاعم  ا   ام•

 اأإانذااما,اعم ارس ليهامتاخثا راعناداال سايقب لا

ميهاضمتاسب مه السبلام اإلماالالانل اهاأإاإصا

.ان قلةاأإامشوشة

إم ااوكامساا رانرعاا عااألثااراع ااسامساا راع م ااةا•

لاا اا الاا  ااألصاام ةاأواا ااوكامااتاال ساايقب لان

ااال إإظ فيهااا االاااح ااال فااا ه ماعنااادا,اال رس 

صال من  .اال سيقب لاأإانقن عها ه 
ة  ألات  كون  عملي 

ت  أ وب  ة  هذ  الي  اصر الن  :العن 



يأوالُمرِسل• Senderالُمصد ِ

Receiverالمستقبل•

Messageاالتصالموضو الرسالة•

Channel or Mediumاالتصالوسيلة•

Feedbackالمرتدةالتغذيةأوالمعلوماتاسترجا •



: المرسل1.

ا ي نذذد بذذه الشذذخص الذذ   يذذود  ج يذذؤثر  ذذي اآلخذذريج بشذذك•

 و لين ذذا إلذذيام مجموعذذة مذذج , معذذيج ليشذذاركوم  ذذي   كذذارم

 و ليستفسذذذر مذذذنام عذذذج  شذذذياء , المعلومذذذاي  و الماذذذاراي

.وقد يكوج المرسا  رد  و  يئة. محددة



ل2. ن  ق  مست 
ال

 :

,و ذذو الشذذخص  و المجموعذذة التذذي تسذذت با الرسذذالة •

.ومحاوالي التيثير النادرة مج المرسا



: الرسالة  3.

والمعلومذاي التذي ير ذب ,  و األوامر, و ي مجموعة األ كار•

.  المرسا  ي توجيااا إلى المست با

كذار الرسالة إ ج  ي النات  الح ي ي لما  مكج ترجمتذه مذج   •

.ااومعلوماي خانة بمندر معيج  ي شكا لغة يمكج تفام

والرسذذذالة  ذذذي  ذذذ م الحالذذذة  ذذذي الاذذذدف الح ي ذذذي لمرسذذذلاا •

اي  و يتبلذذور  ساسذذا  ذذي تح يذذق االتنذذاا الفعذذاا بجاذذوالذذ  

.  راد محدديج  ي الايكا التنتيمي



صال4.
لة  ألات  : وسن 

, وز ي ال ناة التي يستخدماا المرسذا  ذي ن ذا الرسذالة كاللغذة والرمذ•

تنذاا ك لل قد يتم الن ذا مذج خذالا اال, وقد تكوج لفتية  و  ير لفتية

. المباشر  و وسيلة اتناا

, لاذاترتبي الرسالة موضذو  االتنذاا مذع الوسذيلة المسذتخدمة  ذي ن •

 يمكج ول لل  فج ال رار الخاص بتحديد محتوياي الرسالة االتنالية ال

ما   م  نله عج ال رار الخاص باختيار الوسيلة  و المنف  ال   سيح

. الرسالة مج المرسا إلى المست با

:ناا نال  شكاا مختلفة لوسيلة االتناا  ي البيئة التنتيمية م•



(.وجاا لوجه)االتناا المباشر بيج المرسا والمرسا إليه •

.االتناا بواسية التليفوج•

(.خارج نياق األداء التنتيمي)االتناالي  ير الرسمية •

.  االتناا مج خالا االجتماعاي•

.  االتناا عج يريق الوسائا المكتوبة•

تبذذادا الكلمذذاي والعبذذاراي عذذج يريذذق بعذذ  األشذذخاص بذذيج•

.المرسا والمرسا إليه



ذة  5. ة  المرب  ب  ذ  ع  و الت  عة  أ  : المرأج 

ا ردا وي ند باا ردود األ عذاا التذي ينذدر ا المسذت ب•

ى وتذيثر بمذد, على الرسذالة التذي يتل ا ذا مذج المرسذا

.  امه لاا



االتصالعمليةفيالمؤثرةالعناصر

المرسا •

المست با•

الرسالة•

قناة االتناا•

معوقاي االتناا•

المحركاي والمؤثراي البيئية•



االتصالطرفيفيالمؤثرةالمعلومات

(والمستقبلالمرسل) 

الشخنية كاءاتجا اي  داف

التجاربالدوا عالتعليمالعمر

ال كرياياليموحالمخاوفالخبراي

التحيزاي والميوا





ركوج يتحدد نو  االتناا بناء على عدد األشخاص ال يج يشذت•

ة والوسذذيلة المسذذتخدم,والعالقذذة بذذيج  ذذؤالء األشذذخاص,  يذذه

.  وسرعة التجاوب

:  تبعاً ل لل  فج  نال خمسة  نوا  مج االتناا•

-ا ال  االشخلي-ا ال  اال اايا

-ا ال  اال   ه رو-ا ال  االع اا

إا ال  االرق في



: (Self Communication)الذاتياالتصال1.

سذذبق  ذذ ا النذذو  مذذج االتنذذاا تفكيذذراً  اتيذذاً ي جبعذذ  العلمذذاء يذذرى•

.االتناا

.ويعتبرم آخروج اتناالً  اتياً بيج اإلنساج و اته•

دو و ي كا األحواا يحدو   ا النو  مج االتناا لكا منا حينمذا نتحذ•

حا ،  و نمع  نفسنا  و نستدعي المعلوماي  و نخزج معلوماي جديدة

.  مرامشكلة ،  و ن ي مم

وبما  ج االتنذاا يتركذز  ذي داخذا اإلنسذاج وحذدم،  فنذه  ذو المرسذا•

. والمست با  ي الوقي نفسه



ة وتتكوج الرسالة مذج األ كذار والمشذاعر واألحاسذيس، كمذا  ج وسذيل•

االتنذذاا  ذذي الجاذذاز العنذذبي الذذ   ين ذذا الرسذذائا إلذذى المذذ  الذذ   

الذذ  -   المذذ  –يتذرجم األ كذذار والمشذاعر ويفسذذر ا، و ذذو نفسذه 

ا ينذذدر رجذذع النذذدى عنذذدما ي ل ذذب المذذرء األ كذذار والمشذذاعر  ي بذذ

.بعضاا وير   البع  اآلخر  و يستبدلاا بغير ا

ميمئناً ويتيثر االتناا ال اتي باالتناا مع اآلخريج حيو يبدو المرء•

 و منزعجذذذاً مذذذج عالقاتذذذه بذذذاآلخريج حسذذذب حسذذذج  ذذذ م العالقذذذاي  و 

. سوء ا بناء على الخبراي والتجارب الساب ة

تذاي ويترجم   ا مج خالا االتناا ال اتي بالتفكير  يما حذدو مذج لح•

.ريجسعيدة  و مشكالي نت  عناا خنام  و توتر  ي العالقة مع اآلخ



: (Interpersonal Communication)الشخصياالتصال2.

ع يحذذدو االتنذذاا الشخنذذي حينمذذا يتنذذا اثنذذاج  و  كثذذر مذذ•

مذاي ، لتبادا المعلوبعضام البع  عادة  ي جو  ير رسمي

,وحذذا المشذذكالي وتحديذذد التنذذوراي عذذج الذذنفس واآلخذذريج

. وبدء عالقاي جديدة مع زمالء  و  ندقاء جدد

اا االتنذذذ: يشذذذما االتنذذذاا الشخنذذذي نذذذوعيج رئيسذذذيج  مذذذا•

.الثنائي واالتناا  ي مجموعاي نغيرة



 ذذذ م , محادثذذذة بذذذيج شخنذذذيج ( dyadic)يشذذذما االتنذذذاا الثنذذذائي •

المحادثذذة قذذد تكذذوج  يذذر رسذذمية كمذذا  ذذو الحذذاا بذذيج األنذذدقاء  و 

.. الزوجيج  و االبنة مع والدتاا، و ك ا 

وقد تكوج محادثة رسمية كما  و الحاا بذيج الذرئيس والمذرؤوس  و•

.  ي الم ابالي الشخنية

اللغة و ي   ا اإليار يرسا ويست با كا مج االثنيج رسائا مج خالا•

 م الكالمية و ير الكالمية معتمذداً علذى الحذواس المتعذددة  ذي ن ذا  ذ

دى، و نا يتح ق للمتنا  كبر قدر مذج التفاعذا ورجذع النذ. الرسائا

اا، كما ي ا التشويش نتذراً لمعر ذة كذا يذرف منامذا بتذروف االتنذ

.ولديه الفرنة للتيكد مج ونوا الرسالة و اماا كما  ي



ح و ي االتنذاا مذج خذالا المجموعذاي النذغيرة التذي تتذراو•

اعذذا   ذذراد، تتح ذذق لكذذا  ذذرد  رنذذة االتنذذاا والتف7-5بذذيج 

مع  عضاء المجموعة لتبذادا المعلومذاي، واتخذا  ال ذراراي، 

.وحا المشكالي

آج ونتذذراً لوجذذود مجموعذذة مذذج المرسذذليج والمسذذت بليج  ذذي•

نذذاا واحذد،  ذذفج عمليذذة االتنذذاا تنذبح  كثذذر تع يذذداً مذذج االت

ش الثنذذائي، كمذذا تزيذذد  رنذذة عذذدم الوضذذوح وزيذذادة التشذذوي

.على الرسائا



: (Public Communication)العاماالتصال3.

ى إلذ( متحذدو) ي االتناا الجمعي تنت ذا الرسذالة مذج شذخص واحذد •

، و ذو مذا نسذميه بالمحاضذرة  و الحذديو(مستمعيج)عدد مج األ راد 

. العام  و الخيبة  و الكلمة العامة

ويحذذدو  ذذ ا عذذادة مذذج خذذالا المحاضذذراي الدينيذذة  و التوجيايذذة  و •

.الحشود الجما يرية وكلماي الترحيب والتيبيج

اللغذة ويتميز االتنذااا الجمعذي بالنذبغة الرسذمية وااللتذزام ب واعذاد•

حذادو، وال يمكج  الباً للمستمعيج  ج ي ايعوا المت. ووضوح الناوي

فيق  و بالتنذ) وإنما يمكنام التعبير عج موا  تام  و عادم موا  تام 

 ذذز الذذر س،  و بذذاإلعرا  عنذذه  و إنذذدار  نذذواي تعبذذر عذذج عذذدم 

(.الرضا عج حديثه 



: (Mass Media Communication)ا ال  اال   ه رو4.

ة يحذذدو االتنذذاا الجمذذا ير  مذذج خذذالا الوسذذائا اإللكترونيذذ•

الراديذذذو والتلفزيذذذوج واأل ذذذالم واألشذذذرية المسذذذموعة : مثذذذا

.  واإلنترني والنحف والمجالي والكتب

اا وتشذذما وسذذائا االتنذذاا الجمذذا ير  كذذ لل وسذذائي االتنذذ•

. اكاألقراص المضغوية واألقراص المرئية ونحو ذ: المتعددة

و ذذ ا يعنذذي  ج الرسذذالة ي نذذد باذذا الونذذوا إلذذى عذذدد  يذذر 

.  محدود مج الناس



ور ذذم كثذذرة اسذذتخدامنا لوسذذائا االتنذذاا الجمذذا ير  إال  ج•

مذة  ذي  رص التفاعا بذيج المرسذا والمسذت با قليلذة  و منعد

.بع  األحياج

نذوير ول د مكني الوسائا اإللكترونية الحديثة، مثذا آالي الت•

الرقميذذذذة ووسذذذذائا البريذذذذد اإللكترونذذذذي والاذذذذاتف المرئذذذذي 

ونحو ذذا، التوانذذا بذذيج النذذاس علذذى نيذذاق واسذذع متجذذاوزة 

ذذذذلة بذذذذيج الث ا ذذذذاي الحذذذذدود الجغرا يذذذذة والسياسذذذذية ومون 

.المختلفة



: (Intercultural Communication)ا ال  االرق في5.

ر الث ا ة  ي مجمذو  ال ذيم والعذاداي والرمذوز الكالميذة و يذ•

.  الكالمية التي يشترل  ياا جمع مج الناس

والرمذوز وتتفاوي الث ا اي  يما بيناا  ي   م ال يم والعاداي•

ة حسذذب تذذاري  الشذذعوب و وضذذاعاا االجتماعيذذة واالقتنذذادي

اي والسياسذذية، كمذذا  ج الث ا ذذة الواحذذدة قذذد يكذذوج باذذا ث ا ذذ

. نغرى  ي داخلاا



بذذي كذذا بلذذد عرليشذذترل العذذرب مذذثالً  ذذي ث ا ذذة واحذذدة واسذذعة، ولكذذج •

باا عج ث ا ة مميزة، كما  ج كا بلد  يه  كثر مج ث ا ة نغرى يتميز

ب يذذة الث ا ذذاي الموجذذودة  ذذي  لذذل البلذذد، و لذذل ر ذذم اشذذترال  ذذ م 

نغر الث ا اي  ي خنونياي وعمومياي ووجود اختال اي تكبر  و ت

.  بيناا

ة معينة ويحدو االتناا الث ا ي حينما يتنا شخص  و  كثر مج ث ا •

وحينئذذ  البذذد  ج يعذذي المتنذذا. بشذذخص  و  كثذذر مذذج ث ا ذذة  خذذرى

وإ ا . اخذذتالف العذذاداي وال ذذيم واألعذذراف ويذذرق التنذذرف المناسذذب

. اب   ا الوعي،   د يؤد  االتناا إلى نتائ  سلبية





(1) ورقة عما 

:انتر إلى  شكاا االتناا التالية وحدد

أ ؟  عالا ؟ ولماد  كون  ف  صال ي 
ب  ألات  ي  أ سالي 

أ 



؟ فعااليكونالتاليةاالتصالأساليبأي: نظرك وجهةمن

المرسل-الجماعةقائد

ة   ال رس ال

الجماعةأفراد



؟ فعااليكونالتاليةاالتصالأساليبأي: نظرك وجهةمن

الجماعةقائد

سالة
الر

المرسل-الجماعةأفراد



؟ فعااليكونالتاليةاالتصالأساليبأي: نظرك وجهةمن

الجماعةقائد

ل ع ف  رد ال
الجماعةأفراد

سالة
الر



و ويكذوج  , كا ما سبق مج  شكاا اتناا يذتم اسذتخدامه •

: اعلية بشري 

المناسبالموقففياستخدامه.

تهدفينالمسقاألفرادطبيعةمعتتناسببطريقةاستخدامه

. وخصائصه , للرسالة



اإلدايةمعأعلىإلىاالتصال

اقتراحات، أفكاي، متابعة

,الذات) معأفقياتصال

(المجموعة, األصدقاء

يسميةغيرأويسميةبصفة

أفقياتصال

العملزمالءمع

األخرىبالمجموعات

الفــرد

معأسفلإلىاالتصال

المرؤوسين

(قرايات، نظ ، لوائح) 

االتصالعمليةاتجاهات



الهابطاالتصالأهداف

نشر األ داف وتحديد ال يم التي تحكم العالقاي•

إعالم األ راد بالخيي المختلفة•

إبالم األوامر والتعليماي•

إندار التوجيااي واإلرشاداي ألداء العما•

يلب التعبير عج اآلراء المؤثرة  ي العما•

بياج الت ويم المستمر وإبالم األ راد بفنجازاتام•



الصاعداالتصالأهداف

السعي لتوضيح األ داف •

توضيح األدوار والمسئولياي•

(مج سي وم بالعما ؟ ما ا ؟ متى ؟ ) يلب تحديد األمور •

يلب االستفسار•

التعريف بمشكالي العما•



األفقياالتصالأهداف

توضيح المسئولياي وتحديد ن اي التعار •

تحديد المنادر التي يحتاجاا كا  رد لل يام بعمله•

المناقشة بادوء حيج االختالف •

ت ديم المساعدة حيج الحاجة •



المتعدداالتصالأهداف

تبادا التوقعاي والمشورة واالستما  لوجااي النتر•

التيكد مج وضوح  األ داف والموضوعاي•

إشرال اآلخريج  ي تحديد ماامام•

التعاما مع النراعاي  و سوء الفام وإزالته•

نشر األ كار الجديدة واالقتراحاي•



(2) ورقة عما 

كيف يمكننا تحديد  سلوب االتناا المناسب ؟ 



  عة  الرسالة ت  :وهل هي  , طي 

ات  ومعلومات  -أ وأمر ات  ن  اش  –ب  ف  اد  ق رأرب  ج 
وح لاي  ت 

مق 

 ها صال ي 
موعة  المرأد ألات  ج 

الم
و  رد أ  عة  الف  ت  .طي 

  ماعة ن  المرسل والج  ي  ة  ب  عة  العلاق  ت  .طي 

وفقاإذناستخدامهيمكنالذياالتصالأسلوبيتحدد

:منهااألمويمنللعديد





هنااا راطااارمقي تاأس سااا ي تاماااتاطااار ا•

 اسايخدم كافايانرسا إاليف عالااا ال  ا

:ااإاسيقب  االرس جلاه  

.ا ال  االر رالفظي- األإل1.

.ا ال  االمفظي-ةالر ن 2.



: لفظيالغيراالتصال-أوال

ي و ذذ ا يعنذذ, يري ذذة إلرسذذاا واسذذت باا الرسذذالة بذذدوج كلمذذاي•

اي استخدام تعبيراي الوجه واإلشاراي وحركاي الجسذم ونتذر

.العينيج

خدام كثيذذرا مذذا يذذتم التفاعذذا  و االتنذذاا بذذيج األ ذذراد دوج اسذذت

لممثا عندما يستخدم اكلماي مثلما يحدو  ي التمثيا النامي

حركذذذاي جسذذذدم وانفعاالتذذذه وتعبيذذذراي وجاذذذه ليذذذرو  قنذذذة، 

،     ج  اذمكلمذةونحج نتابعه، ونفام مذا يؤديذه دوج سذما  

. الرسالة يتم مج خالا اللغة الغير لفتية



سذا  نال  مثلة عديدة  ذي الحيذاة اليوميذة توضذح لنذا كيذف نر

للغذة ونست با العديد مج الرسذائا دوج اللجذوء إلذى اسذتخدام ا

ي اللفتيذذة،  مذذثال نسذذتييع  ج نحذذدد  ج احذذد   ذذراد األسذذرة  ذذ

والثالذو , واألخذر يشذعر بنذو  مذج اإلجاذاد, حالة مج السذعادة

ا  ذ ا يتملكه الحزج لسبب ما، والرابع مشغوال للغاية، ويتم كذ

.دوج استخدام كلماي



مذذج التفاعذذا الغيذذر لفتذذي يحمذذا لنذذا رسذذائا معبذذرة  ذذي كثيذذر

ج ويساعدنا علذى تفاذم بعذ  الحذاالي والمواقذف دو, األحياج

. استخدام لغة الحوار

سذاعد لتنمية مااراي التفاعا الغير لفتي   مية خانة ألناا ت

ت بالاا الفرد على تعلم  ساليب  ير لفتية إلرساا رسائا واسذ

. اليري ةمج اآلخريج بنفس 



ما يجعا التفاعا الغير لفتي يمكج  ج يدعم التفاعا اللفتي بو

مذذامالرسذذالة  كثذذر قذذوة وتذذيثيراً، و كثذذر  امذذا لمعتذذم األ ذذراد، 

ا ة يساعد  ي تنمية ال درة على إرساا رسائا محذددة  باإلضذ

إلذذى إج الرسذذذائا ليسذذي كلاذذذا تعتمذذذد علذذى اللغذذذة  و األلفذذذات،

 يضذا  ردود األ عذاا الغيذر لفتيذة تجذام بعذ  المواقذف تعتبذر

بمثابة رسائا موجاذة لخخذريج، و ذ ا يعنذي  ج  نذال  شذكاال

رسذذاا عديذدة للرسذائا و سذذاليب مختلفذة للتفاعذذا يمكذج  ج نما

. ي حياتنا االجتماعية



خدام مذذج األسذذاليب المسذذتخدمة  ذذي التفاعذذا الغيذذر لفتذذي اسذذت

.تعبيراي الوجه، االنفعاالي، ولغة الجسم, اإلشاراي

رنا مج خالا تلل األساليب يمكج  ج نعبذر عذج   كارنذا ومشذاع

.يةوانفعاالتنا، ويمكج ك لل توجيه رسائا سلبية وايجاب

 تلعذذذب الث ا ذذذاي المختلفذذذة للشذذذعوب دورا  ذذذي إعيذذذاء رمذذذوز

ار خانة لبع  الحركاي واإلشذاراي التذي تحمذا معذاني و  كذ

ختلذف على سبيا المثاا إيماءة الر س بالموا  ة ت, وتوجيااي

. ي الاند عناا  ي البالد العربية



ريج  ك لل  فج تعبيراي الوجه تحما الكثير مذج الرسذائا لخخذ

اليذذة  اذذي تعبذذر عمذذا يذذدور بذذداخلنا حيذذو توضذذح الحالذذة االنفع

.جالتي نكوج علياا، كما  ناا تعبر عج مشاعرنا تجام اآلخري

وعنذذذدما ن ابذذذا  نذذذدقاء  ذذذي سذذذعادة تختلذذذف, عنذذذدما نبتسذذذم

لق  و تعبيراي وجانذا عناذا عنذدما ن ابذا  شخانذاً نشذعر بذال 

.عدم االيمئناج تجا ام



يو، إج ابتسامة معينة قد تشذجع اآلخذريج علذى اسذتكماا الحذد

.ونترم عدم اكتراو تسر  بانتاائه

يمكذج , و ر   مذا,الموا  ة  و عدم الموا  ذة علذى موقذف مذا

. ج يتار مج خالا تعبيراي الوجه ونتراي العيج

ائااستخدام اإلشاراي يساعد  ي إعياء بع  المعذاني للرسذ,

.كما يمكج استخدامه للتيكيد على بع  ن اي الرسالة



السذذير  و الوقذذوف  و الجلذذوس  ثنذذاء إرسذذاا الرسذذائا  يضذذا

.(التفاعا ) يعيي معاني ودالالي  ي عملية االتناا 

مالمسذذة اآلخذذريج  ثنذذاء الحذذديو، كوضذذع اليذذد علذذى كتذذف مذذج

د قذذد يؤكذذ( و  ذذا لم تضذذياي الموقذذف ) نحدثذذه،  و مسذذل يذذدم 

علذذى بعذذ  المعذذاني  ثنذذاء التفاعذذا، ويتضذذح  ذذ ا  ذذي إيذذار

العالقذذاي األسذذرية عنذذدما تتحذذدو األم مذذع ابنتاذذا  و األب مذذع 

. بنائه  و اإلخوة مع بعضام البع 



:ثالثة عنانر  ساسية إ ج االتنااتشترل  ي عملية 

الكلمات1.

الصوتنبرة2.

دالجسلغة3.
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:  لفظيااالتصال-ثانيا

ا  نذذال الكثيذذر مذذج العوامذذا التذذي تذذؤثر  ذذي قذذدرة الفذذرد علذذى التفاعذذ

.اللفتي مثا النض  والبيئة

فاعذا النض  والبيئة مذج  كثذر العوامذا تذيثيرا  ذي قذدرة الفذرد علذى الت

اللفتذذي مذذج حيذذو كونامذذا عوامذذا تيسذذر تنميذذة ماذذاراي االتنذذاا مذذع 

.اآلخريج

اني واسذذتخدام و اذذم المعذذ,  ال ذدرة علذذى تعلذذم الكلمذذاي والنيذذق السذذليم

بر باذا واليري ة التي نع, وك لل الكلماي التي نستخدماا, والمتراد اي

. يضا تتيثر بالنض  تيثرا بالغا، وبالبيئة المحيية بنا



ة يشكا كا مذج الوالذديج و  ذراد اآلسذرة واألنذدقاء والمدرسذ

فاعذذا واأل ذذراد اآلخذذريج المحييذذيج بنذذا والذذ يج نتنذذا باذذم ونت

معاذذذم باسذذذتمرار جذذذزءاً مذذذج البيئذذذة التذذذي تذذذؤثر علذذذى نذذذو  

ا وحنذذذيلة الكلمذذذاي التذذذي نسذذذتخدماا  ذذذي التفاعذذذا واالتنذذذا

باآلخريج، 

رة تعلم اللغة يبد  مذع الوالذديج ثذم يمتذد إلذى خذارج إيذار األسذ

.وينت ا إلى األندقاء واألقارب ثم إلى المدرسة و ك ا



ميذذة  ذي إيذذار األسذذرة ومذع األنذذدقاء نذذتعلم اللغذة اللفتيذذة العا

تيذة و ذي المدرسذة نذتعلم مزيجذا مذج اللغذة اللف,  ير الرسمية

الرسذذذذمية، واللغذذذذة العاميذذذذة حيذذذذو نذذذذتعلم ال ذذذذراءة والكتابذذذذة 

والمحادثذذذذة واالسذذذذتما ، ويزيذذذذد المحنذذذذوا اللغذذذذو   ثنذذذذاء 

.الحنص الدراسية

والمني ذذة ,ومذذع الر ذذاق والمعلمذذيج خذذارج حجذذراي الدراسذذة

ثر بشذكا السكنية التي نعيش باا والبلدة التي ننتمذي إلياذا تذؤ

واضح علذى يري ذة الحذديو والنيذق، وعلذى اسذتخدام معذاني

بع  الكلماي 



علذذى سذذبيا المثذذاا نجذذد األ ذذراد الم يمذذيج  ذذي جنذذوب منذذر

كلمذاي يختلفوج  ي لاجاتام المنرية وباسذتخدامام لذبع  ال

عيد عج األ ذراد الم يمذيج  ذي شذمالاا،  ذالم يموج  ذي بذور سذ

مذذثال وبعذذ  المنذذايق السذذاحلية لاذذم  سذذلوبام الخذذاص  ذذي 

، والم يمذذوج  ذذي اإلسذذكندرية لاذذم لغذذتام وكلمذذاتام, الحذذديو

، والم يمذذوج  ذذي النذذعيد لاذذم  سذذلوبام الخذذاص  ذذي الحذذديو

.وك لل الواحاي، وال رى، والمدج



لذذى االخذذتالف البيئذذي بذذيج األ ذذراد يعذذد احذذد العوامذذا المذذؤثرة ع

الذدوا كذ لل االخذتالف الث ذا ي بذيج. عملية التفاعا واالتنذاا

عذاني بعضاا وبع  يؤد   يضا إلى االخذتالف  ذي اسذتخدام م

اذا و ذي يري ذه الحذديو و سذلوب النيذق، وكل, بع  الكلمذاي

علذذذى  اذذذم الرسذذذالة المتبادلذذذة  ثنذذذاء التفاعذذذا تذذذؤثرعوامذذذا 

.واالتناا

مذج يعني   مية  ج يكوج الفرد على دراية كاملة بكا ما سبق

سذتوى ويحاوا توضيحاا بما يذتالءم مذع م, سيست با الرسالة

.عهنضجه وث ا ته وبيئته حتى يضمج تفاعا ايجابي م



اذا والتذي وينبغي  ج نضع  ي االعتبار اليري ة التي نتحذدو ب

ج تؤثر  يضا على معنى ما ن ولذه مذج حيذو نغمذة النذوي، مذ

يذذد حيذذو درجذذة االرتفذذا  واالنخفذذا ، اسذذتخدام  سذذاليب التيك

, (ينبغذي علينذا  ج نفعذا  ذ ا اآلج) على بعذ  الكلمذاي مثذا 

 كذذدي علذذى   ميذذة  ج نبذذد  العمذذا الميلذذوب، ( اآلج )  كلمذذة 

ا اآلج ينبغي علينذ) و  ا بخالف نفس الكلماي دوج تيكيد مثا 

  وربمذا علذى  ذ ا النحذو نجذد نذيا ة الكلمذاي (ج نبد  العمذا 

.تحس الفرد على اإلسرا   ي  داء العما



عليذذه إج االتنذذاا النذذاجح والتفاعذذا الجيذذد يتح ذذق بال ذذدر التذذي تكذذوج

.ةالرسالة واضحة حيو يتيح   ا  اماً واضحاً لمست با الرسال

 ا واالستمالمحادثةخالنة ال وا  ج   م مااراي االتناا تتمثا  ي ،

مع مراعاة  ج تنمية ماارة االستما  ال ت ذا   ميذة عذج تنميذة ماذارة 

كمذذا  نامذذا جذذزء مذذج ,  كال مذذا ماارتذذاج  امتذذاج لالتنذذاا التحذذدو

.التفاعا الفعاا

واتنذاا وب در ما يكوج الفرد مستمعاً جيد ب در ما يتح ق تفاعا جيذد

ا كما ناجح مع اآلخريج   االستما   يضا ماارة ينبغي  ج نتدرب عليا

. ج الحديو ماارة ينبغي إجادتاا





 تعد تلل الماذارة إحذدى  وجذه االتنذاا اللفتذي، و ذي عبذارة

ي عج رمذوز لغويذة منيوقذة ت ذوم بن ذا   كارنذا ومشذاعرنا إلذ

و لذذذل عذذذج يريذذذق االتنذذذاا المباشذذذر كالمناقشذذذاي , اآلخذذذريج

تلفزيذذذوج، إ اعذذذة، )وعبذذذر وسذذذائا اتنذذذاا مختلفذذذة , و ير ذذذا

(.  تحدو مباشر,  اتف، انترني



تعنذذى ماذذارة التحذذدو قذذدرة الشذذخص علذذى اكتسذذاب المواقذذف

.االيجابية عند اتناله باآلخريج

ن ذا  موقف الحديو دائماً ما يتكوج مج المتحدو ال   يحذاوا

و  و موضذذوعاً بعينذذه و ذذ, و يذذرح ر يذذاً محذذدداً , كذذرة معينذذة

يذة ثذم التذروف المحي, اليرف المعنى بالحديو، والمستمع له

.بموقف الحديو سواء كاني   م التروف مادية  و معنوية

ر  نال  ربعة عنانذر  ساسذية تمثذا ضذروراي للحذديو المذؤث

:حدد ا الباحثوج  يما يلي



. وتعنى ضرورة معر ة الموضو  قبا التحدو  يه:المعرفة1.

ولذد ممذا ي,حيو ينبغي  ج يكوج المتحدو مؤمناُ بموضوعه:اإلخالص2.

. لدى المستمع االستجابة االيجابية

,  المتحذذدو يجذذب  ج يكذذوج تواقذذاً للحذذديو عذذج الموضذذو :الحمققاس3.

. ويعيى   ا الحماس انيباعاُ لدى المستمع بي مية الرسالة

 الحديو المؤثر ال يختلذف عذج آيذة ماذارة  خذرى يجذب  ج :الممايسة4.

ب وتكسذ, تن ا مج خالا الممارسة التي تزيا حاجز الر بذة والخذوف

.المتحدو مزيداً مج الث ة تنعكس  ي درجة تيثيرم  ي اآلخريج



:  الجيدلإللقاءاألوليةالشروط

البذذد  ج يسذذذبق إل ذذذاء الحذذذديو مرحلذذذة إعذذذداد تتضذذذمج تحديذذذد   ذذذداف 1.

وتعريذذف محتذذوى وبنذذاء , وتحليذذا نوعيذذة الجماذذور بدقذذة, المتحذذدو

ومراجعذذة مكذذاج إل ذذاء الحذذديو والعوامذذا البيئيذذة , موضذذو  الحذذديو

. المحيية

إيجذذاد موضذذو  جيذذد للحذذديو مذذج خذذالا تحديذذد ا تمامذذاي المتحذذدو 2.

و  كذذارم ال اتيذذة والتعذذرف علذذى ر بذذاي الجماذذور الختيذذار الموضذذو  

.المالئم

و تحليذذا يبيعذذة الجماذذور لتحديذذد مسذذتوى معر تذذه بموضذذو  الحذذدي3.

.واتجا اته ومعت داته



وانذا يعتبر اإلعداد الجيذد للحذديو حجذر الزاويذة لتح يذق الت

ولضذذماج ونذذوا الرسذذالة التذذي يسذذعى المرسذذا إلذذى, الفعذذاا

الخيواي نعرضاا  يمامج ولإلعداد الجيد مجموعة , إرسالاا

:يلي



:المستمعالجمهويصفاتمعرفة1.

ن نذذذد بذذذه معر ذذذة معلومذذذاي  ساسذذذية عذذذج جماذذذور المسذذذتمعيج مثذذذا •

متوسذذذي  عمذذذار م، مسذذذتوى تعلذذذيمام، اتجا ذذذاتام نحذذذو موضذذذو  )

(. الحديو، وحجم   ا الجماور

عيى بمعر ة  عمار الجماور يختلف  سلوب حديثنا والمعلوماي التي ت•

(.الناس على قدر ع ولامخايبوا)تبعا ل درتام على الفام، 

لذى باإلضا ة لمذا سذبق  ذيج معر ذة اتجا ذاي الحاضذريج  يضذا يذؤثر ع•

كميذذة المعلومذذاي التذذي نحتذذاج إلذذي جمعاذذا عنذذدما نتحذذدو عذذج مسذذالة 

.جدلية  و خال ية



:الموضو اختياي2.

ج عندما نختار موضذوعا للحذديو  مذج األ ضذا  ج يكذوج ضذم•

كذذذ لل ومراعذذذاة ا تمذذذام , ونعذذذرف عنذذذه الكثيذذذر, ا تماماتنذذذا

الحاضذذريج بذذه، و ال ننسذذى جمذذع المعلومذذاي بدقذذة كذذي يكذذوج

.الموضو  الميروح  كثر قوة



:الحديثمنالغرض3.

وقذد يكذوج الغذر   حيانذا  كثذر مذج, عادة ما يكوج للحديو  حد األ ذرا  التاليذة•

:واحد مما يلي

.ي دم  يه ح ائق ومعلوماي بيري ة مباشرة:اإلخباي1.

بتلل عند محاولة تبني  كرة ما  فننا نحاوا إقنا  الجماور:اإلقنا 2.

مخايبذذة ( إضذذا ة إلذذي عذذر  الوقذذائع)الفكذذرة، و نذذا نحتذذاج إلذذي 

.عوايف الجماور

و نا نشعر الجماور بالسرور والباجة مج خالا الخبراي:اإلمتا 3.

التذذي نمتلكاذذا، و ذذ م عذذادة مذذا تكذذوج  قذذا رسذذمية مذذج الغرضذذيج 

.الساب يج



:المعلوماتجمع4.

نذا إ ا كاني معلوماتنذا عذج    موضذو  نذود يرحذه قليلذة  علي•

 ج ن ذذذوم بجمذذذع المعلومذذذاي عذذذج يريذذذق الكتذذذب والمجذذذالي 

خدام والنذذحف واأل ذذالم والمواقذذع االلكترونيذذة والرقميذذة باسذذت

.الكومبيوتر، ويمكج االستفادة مج  و  الخبرة  ي  لل



:الحديثمحتوىتنظي 5.

( 2)م دمذة، ( 1: )يتيلب الحديو الناجح العنايذة بتنتيمذه  ذي•

.خاتمة( 3)متج، 

اجعذذا م دمذذة حذذديثل ج ابذذة، لجذذ ب انتبذذام الجماذذور، وتخبذذرم•

د  بموضذذذو  الحذذذديو بنذذذورة تسذذذتميله وال تنفذذذرم،  ذذذال تبذذذ

درة وإنمذذذا ا تذذذتح حذذذديثل بنذذذا.. حذذذديثي يننذذذب علذذذى: بذذذال وا

.شخنية  و عباراي مؤثرة



م  يه ن ايه الرئيسة، ودع م • م كذالً مناذا  ما متج الحديو و و نلبه    د م

د ترتذذب وتُ ذذدم الن ذذاي الرئيسذذة بعذذدة وجذذوم    ذذ. بالشذذوا د والتفانذذيا

لسذا حسب األ مية  األ م  والً ثم ما يليه، وقذد ترتذب زمنيًذا حسذب تس

وإ ا عرضي لذل ن يذة تتذج  ج اسذتيعاباا نذعب،  حذاوا  ج. حدوثاا

ر تبسياا إلي وقذائع بسذيية متدرجذة،  و الجذي إلذي مذا يعر ذه الجماذو

.عناا

ا وخاتمة الحديو خالنته، و ي آخر  رنة متاحة لذل لتحذدو انيباًعذ•

سذتمعيج عمي ًا  ي المستمعيج،  حاوا  ج تختم حديثل بيمور تدعو الم

منذادر وقد يفيذد  ذي الخاتمذة االستشذااد باقتباسذاي مذج. إلي التفكير

. امة  و بيقواا شخنياي مرموقة



:الحديثإلقاءطريقة6.

 نذذال  ربذذع يذذرق إلل ذذاء الحذذديو علينذذا  ج نختذذار مناذذا قبذذا الشذذرو   ذذي 

:التحدو  ي

و ذذي  سذذاا يري ذذة للحذذديو، ومذذج إيجابياتاذذا  ننذذا ال :الحققديثقققراءة•

ديو ننسى مج خاللاا الن اي التي نريد إينالاا إلي الجماور، و ج الحذ

وقذذذد , بالئذذذم الوقذذذي المتذذذاح، ومذذذج سذذذلبياتاا  ننذذذا ال نواجذذذه الجماذذذور

تويذاي يناحباا رتابة تف د ا تمام الحاضريج، كما ينذعب تعذديا المح

.بما يناسب رد  عا الجماور

قتذا    حفت الحديو، و ي عملية نعبة تسذتغرق و:الحديثاستظهاي•

نذد ، ومذج مسذاوئاا  ناذا تنسذي المتحذدو ع(تبعا ليذوا الحذديو)كثيرا 

.اإلل اء ن ايا قد تكوج مامة



ور، و البا ما بالئذم الجماذ, يمتاز بينه عفو  وحيو :الحديثايتجال•

وعادة ما يستخدم  ذي اجتماعذاي  ذرق العمذا واللجذاج، ومذج مسذاوئه 

.إ ماا بع  الن اي

و ذذي نذذورة وسذذيي بذذيج قذذراءة حذذديو مكتذذوب :المعققززااليتجققال•

واالرتجذذذاا  إ  إنذذذه ال يكتذذذب كذذذامالً، وإنمذذذا تكتذذذب ن ايذذذه الرئيسذذذة، 

ايذام والكلماي  و الجما المفتاحية التي يبد  باا  ي كا ن يذة، ومذج مز

د المرونة  إ   نل تستييع  ج تضذيف إليذه،  و تحذ ف منذه حسذب ردو

 عذذذا الجماذذذور، كمذذذا  نذذذه يمكنذذذل مذذذج مواجاذذذة الجمذذذا ير، وتعذذذرف 

ويحتذذاج االرتجذذاا المعذذزز إلذذي جمذذع معلومذذاي. انيباعذذاتام  والً بذذيوا

.حديثلو يرة، تستخدماا بال در ال   تلحته  ي استجاباي الجما ير ل



مه : الفعالحدثتالفيتساعدأنيمكنإيشاداتمجموعة

لتي قبا الحديو الحت ال اعة ا(: مكاج اإلل اء)معر ة خنائص ال اعة 1.

الوسذي تتكلم  ياا، انتر إلي المساحاي الكا ية للتحرل  ياذا، قذف  ذي

.ارلحيو يتساو  ت ريبا العدد ال   عج يمينل والعدد ال   عج يس

. اختيار نغمة النوي التي تناسب موضو  الحديو2.

. ال درة على التحكم  ي  سلوب نيق الكلماي واأللفات3.

. تيما موضو  الحديو والتعمق  يه4.

.  رموالتركيز على مضمونه وجو, تن ية الحديو مج المعاني النعبة5.



. تجنب الكلماي والمعاني النعبة  و المع دة6.

ى وركذز علذ, اجعا إشذاراتل يبيعيذة  يذر متكلفذة: مراعاة لغة اإلشارة7.

ريج، الموضو  وليس الحركاي، وتجنب اإلشاراي التي تضايق الحاض

واسذذتخدم إشذذاراي متنوعذذة علذذى  ال تكذذوج قنذذيرة ال يفاماذذا  حذذد وال

يويلذذة بحيذذو يمذذا مناذذا الجماذذور، واختذذر اإلشذذاراي تبعذذا للموضذذو  

.ويب ا لموضو  المحاضرة

ياق مراعاة تعبيراي الوجه وحركة اليديج والجسم التذي تذتالءم مذع سذ8.

. الحديو

ع انتذذر إلذذي الحاضذذريج جميعذذا  ثنذذاء الحذذديو مذذ: اال تمذذام بالحاضذذريج9.

التيكذذذد مذذذج تفذذذاعلام مذذذع الحذذذديو، وتيكذذذد مذذذج  اماذذذم للاذذذدف مذذذج 

.الموضو 



بغيرل، و ال ينشغلوج, حاوا  ج ينتبه إليل الحاضروج: انتبام اآلخريج10.

، حذاوا  ج تتذوا ر  يذل الحيويذذة والي تذة والحمذاس وثذراء المعلومذذاي

ل را  الوضع و ني واقف  و جالس، نسق بيج كالمل وتعبيذراي وجاذ

السذذذذذبورة ، )وحركذذذذاي جسذذذذذدل، اسذذذذذتخدم مذذذذا يمكذذذذذج مذذذذذج األدواي 

ة  ي ، استخدم قليال مج الدعابة والفكا ة خان(البروجيكتور، النما ج

.الت ارير اليويلة

ر اسذذذتخدام االسذذذتماالي العايفيذذذة والمني يذذذة و  ذذذاً ليبيعذذذة الجماذذذو11.

. المستادف ومستوام الث ا ي واالجتماعي

ة ت ديم الحجذ  المؤيذدة والمعارضذة أل كذار المتحذدو وخانذة  ذي حالذ12.

. ارتفا  المستوى التعليمي للجماور



وضذذح   ميذذة الموضذذو   ذذي تح يذذق الاذذدف العذذام : تحريذذل المناقشذذة13.

راضذاي وعند إثارة المناقشة تجنب التعميم والربي بيج األحذداو واال ت

 يذذذر النذذذحيحة، وكذذذ لل عذذذدم زج األمذذذور الشخنذذذية  ذذذي المناقشذذذة 

.والدوراج حوا ن ية واحدة

يذا وال تت يذد حر , جاز ما يلزمل مج المعلوماي والتجايزاي: المرونة14.

بما حضري بذا  نت ذا مذج ن يذة إلذي  خذرى حسذب سذير المناقشذاي و

.انتبام اآلخريج

ضذذا ال تجعذذا اتنذالل باتجذذام واحذذد،  االتنذاا باتجذذا يج   : المشذاركة15.

ا، بكثير مج االتنذاا باتجذام واحذد، تيكذد مذج  اذم الحاضذريج لمذا ت ذو

.ابحو عمج ير ب  ي الحديو وال تنتتر مج يتيو  للسؤاا



ا  ي حاا وجذود اعتراضذاي حذاوا الذربي بيناذ: الرد على االعتراضاي16.

, ..(ج و لكذ.. نعم )وبيج ن اي إيجابية  ي موضوعل باستخدام يري ة 

اذم وال تراوم السائا  ي حذاا عذدم معر تذل باإلجابذة وكذج نذريحا، ا 

 ا  و للمعارضة  م للمضذاي ة  م عذدم  اذم  م تحويذا )مغزى السؤاا 

(.ال .... الموضو  

قائذد كذ لل  نذي, سيير على المناقشذة  ينذي المتحذدو: قيادة المناقشة17.

.المناقشة، ويتح ق  لل مج خالا اإلعداد المسبق للحديو

 عذذد نفسذذل لمواجاذذة اليذذوارل،  مذذج الممكذذج  ج : المواقذذف الفجائيذذة18.

يف تواجه مواقف تعيا مج سير الموضو  كتعيا المايكرو وج والمك

عيذا  و تيخر بع  الحاضذريج  كذج علذى اسذتعداد لمواجاتاذا وكذج يبي

. ي  لل



ي  
ذ لاع  ي  حذت  الح 

سمات  المت  اص ب  ء الج  ر  الج 



: الجيدالمتحدثفيتوافرهاالواجبالسمات

.تعلق بالجوانب الشخنيةسماي ت•

.تعلق بخنائص النويسماي ت•

.تعلق بال درة على اإلقنا سماي ت•



:  وتتضمن, الشخصيةالسمات/ أوالاَ

:ال وضوع ة1.

وتعنذذذى قذذذدرة المتحذذذدو علذذذى السذذذلول والتنذذذرف –

وإنذذذذدار  حكذذذذام  يذذذذر متحيذذذذزة لعننذذذذر  و ر ى  و 

, وكذذ لل العدالذذة  ذذي الحكذذم علذذى األشذذياء, سياسذذة

الح والتحدو بلساج منالح المستح يج وليس المنذ

. الخانة



:  اللد 2.

كذارم ويعنى  ج يعكس الحديو ح ي ة مشذاعر المتحذدو و  –

كمذذا يعنذذى  ج تتيذذابق  حذذواا المتحذذدو مذذع   عالذذه, وآرائذذه

.وتنر اته

:  الوضوح3.

الا ويعنى ال درة على التعبيذر عذج األ كذار بوضذوح مذج خذ–

 ً اللغة البسيية والمادة المنتمة والمتسلسلة مني يا



:ااالدقة4.

دى وتعنذذى التيكذذد  ج الكلمذذاي التذذي يسذذتخدماا المتحذذدو تذذؤ–

.  المعنى ال   ي ندم بعناية

:ا ا اكاا نفع ليا5.

ناسذب وي ند به  ج يتار المتحدو انفعالذه بال ذدر الذ   يت–

.هواج يكوج قادرا على التحكم  ي انفعاالت, مع الموقف



:ال ظهر6.

مذا ك, ويعنى  ج يعكس متار المتحذدو مذدى رؤيتذه لنفسذه–

يحذذدد اليري ذذة التذذي ينتذذر باذذا اآلخذذروج إليذذه ويشذذكلوج

ويضذذذم المتاذذذر العذذذام النتا ذذذة واألناقذذذة .  حكذذذامام عنذذذه

الشخنذذذية، والملذذذبس والمتاذذذر المناسذذذب للحالذذذة وكذذذ لل 

.النحة النفسية والبدنية



اَ :الصوتيةالخصائص/ ثانيا

.النيق بيري ة نحيحة1.

.وضوح النوي2.

.سرعة الحديو3.

.استخدام الوقفاي4.



اَ : اإلقناعيةالسمات: ثالثا

.ال درة على التحليا واالبتكار1.

.ال درة على العر  والتعبير2.

.ال درة على الضبي االنفعالي3.

.ال درة على ت با الن د4.



:فيتتمثلإذناالتصالمهايات

اتناا العيج: الماارة األولى •

الوضع والحركة: الماارة الثانية •

مالمح وتعبيراي الوجه: الماارة الثالثة •

اللبس والمتار: الماارة الرابعة •

اللغة والتخايب والتنويع النوتي: الماارة الخامسة •

إشرال المستمع: الماارة السادسة •

استخدام المرح: الماارة السابعة •

االنناي الجيد: الماارة الثامنة •



؟االتصالمهاياتتمتلككيف

اال تمام باحتياجاي المست با1.

اإليجاز والتركيز2.

استخدام الكلماي السالة والمعرو ة للمست با3.

استمع جيدا كما تتحدو بلباقة 4.



مهمةاالنصاتمهاية





يعذذد اسذذت باا الرسذذذائا  حذذد شذذروي اكتمذذذاا عمليذذة التفاعذذذا•

.الجيد

الا االتناا  و التفاعا المباشر عبارة عج عمليذة تذتم مذج خذ •

.إرساا واست باا، تحدو وإنناي

ولكذذذي يحذذذدو التفاعذذذا  و االتنذذذاا بنذذذورة جيذذذدة علينذذذا  ج •

.  نتحدو جيدا ونستمع جيدا  يضا

إج ماذذاراي االسذذتما  تشذذكا جذذزءاً  امذذاً مذذج عمليذذة التفاعذذا•

.  الناجح



ي ذذرر البذذاحثوج  ج مسذذتوى التفذذا م بذذيج  عضذذاء الجماعذذاي•

اا  كثر مما يتوقف على اليري ة التي يستمعوج ويستجيبوج ب

.يعتمد على اليري ة التي يتحدثوج باا

اسذيتيج علذى عمليتذيج  س( است باا الرسذائا)يشتما اإلنناي •

:متتابعتيج  ما

االسذذذذتما   حيذذذذو يسذذذذت با األ ذذذذراد الرسذذذذالة مذذذذج خذذذذالا 1.

.االستما  إلياا

.يلياا عملية التفسير للرسالة و اماا2.



ر عندما نمتلل مااراي اسذتما  جيذدة سذيتعدى دورنذا إلذى  كثذ•

ا مذذج مجذذرد االسذذتما  للكلمذذاي التذذي تحملاذذا الرسذذالة بذذا  يضذذ

.الفام الواضح لاا وما تحمله مج معاج ومضاميج

مذذذدركاً لمذذذدى ا تمذذذام ( المرسذذذا)و ذذذ ا يجعذذذا الفذذذرد اآلخذذذر •

وعلذذى  ذذ ا األسذذاس يوجذذد نوعذذاج مذذج , المسذذت با بمذذا ي ولذذه

:االستما 



 ويعنذذي سذذما  الكلمذذاي دوج محاولذذة :اكتققراثبققالاالسققتما

. و ما تحمله الرسالة مج معنى,  ام مدلولاا

رسالة الفرد  ي   م الحالة يستمع ولكج دوج تركيز لكلماي ال

، ابتسذذامة، د شذذة)وال يبذذدو عليذذه    دالئذذا متابعذذة الحذذديو 

.     ال يوجد    تغ ية مرتدة على اإليالق, (ضيق

در  ذا رسذالته لذم تكذج واضذحة بال ذ:  نا قد يتسذاءا المرسذا

الكا ي؟  و  نه لم يتمكج مج إيناا المعني ال   يريدم؟



 ويتح ذذق عنذذدما نتيكذذد مذذج وضذذوح الرسذذالة، عنذذدما يعيذذي :الققواعياالسققتما

باسذذتمرار كعالمذذة علذذى  اذذم الرسذذالة مذذج خذذالا ( راجعذذة)المسذذتمع تغ يذذة مرتذذدة 

ا  و مذج خذال, (ابتسذامة، إشذاراي، إيمذاءاي، انتبذام مسذتمر)تفاعالي  يذر لفتيذة 

.(ماما نعم، نحيح، ال، ت: )تفاعالي لفتية مثا تعلي اي بسيية ومختنرة مثا

ل مذج  جذا ويمكج  ج نستعيج ببع  االستجاباي اللفتيذة كاألسذئلة ال نذيرة، و لذ

.   حص االنيبا  المتواجد لدى المست با عج مدى  امه للرسالة

د علذى إج األسئلة ال نيرة  نا تعد جزءاً مج االستما  الذواعي،  اذي تسذاعد الفذر

.التيكد مج قدرته على  ام الرسالة، وتشجع المرسا على االستمرار

ضذذيح إج المسذذتمع الذذواعي باسذذتخدامه ل سذذاليب السذذاب ة يشذذجع المرسذذا علذذى تو

. الرسالة والتيكيد علياا



يذذؤدى اال ت ذذار إلذذى ماذذارة اإلننذذاي إلذذى حذذدوو  خيذذاء عديذذدة  ذذي •

.مواقف االتناا

: يحدد الباحثوج  ربعة  نوا  مج اإلنناي  ي•

 Listening forالمعلومققاتعلققىالحصققولبهققدفاإلنصققات1.

Information

ويتضمج   ا النو  االسذتما  مذج  جذا الحنذوا علذى الح ذائق، و ذى•

و    ا النو  البد مج تحديد الفائدة األساسذية التذي ي ذوم علياذا موضذ

.والجوانب الرئيسية التي يحتوى علياا, االتناا



 Critical Listeningالنقدياإلنصات2.

و ويبحذذ, ويتضذذمج ت يذذيم المذذادة التذذي يذذدور حولاذذا موضذذو  االتنذذاا•

. الشذذذخص المننذذذي  نذذذا عذذذج دوا ذذذع المتحذذذدو و  كذذذارم ومعلوماتذذذه

وتتضذذح   ميذذة  ذذ ا النذذو  مذذج اإلننذذاي عنذذد االسذذتما  إلذذى الرسذذائا 

.اإلقناعية

Empathic Listeningالعاطفياإلنصات3.

ي وي ذوم بذه الفذرد  ذ, ويشير إلذى اإلننذاي الذ   ي ذوم علذى المشذاعر•

إيذذذار االتنذذذاا الشخنذذذي باذذذدف مشذذذاركة المتحذذذدو  ذذذي مشذذذاعرم 

.ومشكالته



 Listening forاالسققققتمتا بهققققدفاإلنصققققات4.

Enjoyment 

اذدف ويشير إلى  لذل اإلننذاي الذ   يختذار الفذرد ال يذام بذه ب•

ائا تح يذذق متعذذة معينذذة،   ذذد يختذذار الفذذرد االسذذتما  إلذذى رسذذ

اتنذذالية مع ذذدة باسذذتخدام كذذا ماذذاراي اإلننذذاي لديذذه ألناذذا 

.تح ق لديه إشبا  معيج



:اإلنصاتعمليةشروط

 ولامذذا ,  نذذال شذذرياج  ساسذذياج حتذذى يكذذوج اإلننذذاي  عذذاا•

إثذذارة ر بذذة المتحذذدو  ذذي االسترسذذاا واالسذذتمرار  ذذي يذذرح

والر بذذة  ذذي االسذذتما , وإشذذعارم بي ميذذة مذذا ي ولذذه, الفكذذرة

.  إليه

ت يذيم آراء  ام وتفسير وتحليا و ما الشري الثاني  يتمثا  ي •

ي و  كار وتعبيراي المرسذا كمذا  ذي دوج تكذويج اتجذام عكسذ

. و حكم مسبق علياا



:االستما مهاياتتنميةكيفية

ل إج عملية االستما  كماذارة يمكذج تنميتاذا لذدى األ ذراد و لذ•

:مج خالا ما يلي

:تنمية ال درة على الت كر/  والً 

, مذاييختزج اإلنساج عج يريق ال اكرة قدراً  ائالً مذج المعلو•

دو وتتيلذذب عمليذذة االسذذتما   ج يذذنتم الفذذرد مذذا ي ولذذه المتحذذ

نذة بيري ة تمكنه مج ربي  ذ م المعلومذاي بالمعلومذاي المختز

. ي ال اكرة لت ييماا تمايدا لبناء استجابة محددة



 ً :   ام الث ا ة السائدة/ ثانيا

ويمكذذذج مذذذج خاللاذذذا التعذذذرف علذذذى يبيعذذذة الث ا ذذذة السذذذائدة •

اد الذ يج بمكوناتاا المختلفة، وعلى الفروق الفردية بذيج األ ذر

و لذذل كمذذدخا لفاذذم اآلخذذريج وتحديذذد يري ذذة , نتعامذذا معاذذم

التعامذذا معاذذم، و لذذل ألج  اذذم اآلخذذريج  ذذو اليريذذق ال ذذويم 

.  لبناء عالقاي  عالة معام



:االلتزام بال واعد المرشدة لالستما  الجيد/ ثالثا

ج يعبر االستما  عج ننف عملية االتنذاا و ذو كالحذديو ماذارة يمكذ•

دو تنميتاذا مذذج خذذالا تكذويج عذذاداي إننذذاي جيذدة مثذذا االنتبذذام للمتحذذ

البيئيذة التذي وتال ى تيثير العواما اليبيعية والنفسية والفسذيولوجية و

ومتابعذة , ةتؤثر على االنتبام، ومتابعة التعبيراي اللفتية و ير اللفتيذ

 و , يمالمتحدو والتجاوب معه وتجنب السرعة  ي االسذتنتاج  و الت ذو

 و محاولذذة إيجذذاد  خيذذاء  ذذي , إيذذالق األحكذذام ال يعيذذة علذذى المتحذذدو

.يري ة إل اءم  و متارم



مهمةاالنصاتمهاية

مهمةاالتصالمعوقات





.وواضحةمفهومةيسالتهبانالمرسلاعتقاد1.

.مناسبةغيرلغةاستخدام2.

.لرسالةلالمستقبلينعلىالتأثيرلضمانالمعلوماتتحريف3.

.المستقبلينلدىوالدافعيةاالهتمامانخفاض4.

.التشويش5.

بع  معوقاي عملية االتناا



وعققدم، لألمققويفهمهقق واخققتالفاألفققرادلققدىاإلدياكتبققاين6.

اَتفسيرااَللمواقفتفسيره  .سليما

وفقيحكمهق فقييختلفقوناألفقرادتجعقلالتقيالفرديةالفروق7.

.لهواالستجابةلالتصالفهمه مدىوفي، عواطفه 

.الرسالةيستوعبالمستقبلبأنالمسبقاالفتراض8.

بع  معوقاي عملية االتناا



:  التشويش1.

ويمكذذج  ج, يعتبذذر مذذج   ذذم العوامذذا التذذي تذذؤثر  ذذي االتنذذاا•

يذذة يحذذدو التشذذويش مذذج جانذذب المرسذذا  و المسذذت با  ذذي عمل

:  والتشويش عدة  نوا  مناا. االتناا

التشويش الذ   ينذدر عذج األجاذزة واآلالي المحييذة بمكذاج•

.  االتناا



يعيذة التشويش اليبيعذي الذ   يحذدو  ذي بعذ  التذروف اليب•

كاألميذذذذار والعوانذذذذف ونذذذذوي الرعذذذذد  و األشذذذذخاص  ذذذذي 

.  المواقف الجماعية

باي التشويش النات  عج بع  التذروف المرضذية مثذا نذعو•

.  الكالم كالتلعثم  و التيتية،  و مشكالي السمع

 با مذج التشويش النفسي وال   قد ترتبي بالمرسذا  و المسذت•

.  حيو االنشغاا بيمور  خرى تعوق التركيز واالنتبام



: االجتماعيةالطبقاتبيناالختالف2.

ج كلمذذا ازدادي االختال ذذاي الث ا يذذة واالجتماعيذذة بذذيج كذذا مذذ•

.المرسا والمست با قد تزداد نعوبة االتناا بيناما



: المرسلجانبمنتحدثالتياالتصالمعوقات3.

للرسذالة تتمثا تلل المعوقذاي  ذي توقذع المرسذا لذرد  عذا المسذت بليج•

.مما قد يؤثر  ي يري ة ت ديمه لاا األمر ال   قد يعوق االتناا

ا  ذي ا ترا  المرسا لوضوح المعنى مج رسالته عائ ذك لل قد يكوج •

. سبيا  ام المست با للرسالة

سذذالة  ذذ ا باإلضذذا ة إلذذى  ج تنذذنيف المرسذذا لجماذذور المسذذت بليج للر•

ة يحذوا و  ا لخنائنام الديموجرا ية قد يكوج عائ ا  اية  ي األ مي

مذا ك لل مج األخياء التذي قذد ي ذع  ياذا المرسذا. دوج االتناا الفعاا

:يلي



.عندما يعت د  ج الدوا ع ال تؤثر  ي يبيعة وحجم  المعلوماي1.

.عندما يعت د  ج سلوكه  ي  كاما الموضوعية2.

.عندما يعت د انه يدرل المعلوماي التي لديه كما يفاماا اآلخروج3.

.يهعندما يعت د  ج قيمه ومعت داته ال تؤثر  ي شكا المعلوماي لد4.

.عندما يتحيز ليبيعة األمور واألحداو5.

.عندما يستخدم كلماي ومنيلحاي يعت د  ج المرسا مدرل لاا6.

.سالةعندما يرسا رسالته  ي وقي يعت د انه مناسب لمست بلي الر7.



: المستقبللمقاومةياجعةمعوقات4.

نتيجذة  و, قد تنشي الم اومة لدى المست با مج يبيعة خنذائص شخنذية المرسذا•

ومذج . ي يذة و لعدم الث ة  ي المرسا ونوايام الح ’ الختالف المعايير وال يم الث ا ة

:المعوقاي المرتبية بالمست با ما يلي

عدم اإلنناي الجيد  -.

وضع ا تراضاي مسب ة على المرسا للرسالة .-ب

التسر   ي اشت اق النتائ  .-ج

تن ية المعلوماي التي تنله حسب إرادته،  ينت ي مناا ما يريد وياما األ .خرى-د

اختالف درجة النض  والفام لديه عج اآلخريج .-م



التذذي قذذد معوقذذاي  ذذ ا باإلضذذا ة إلذذى مجموعذذة  خذذرى مذذج ال•

:بالرسالة  اتاا ومنااتتعلق

.عدم انت اء كلماي سالة معبرة1.

.ال يفام معنى المعلوماي لديه2.

.ال ييتي بحركاي جسدية تسير مع المعاني التي لديه3.

.ال يحدد الادف مج الرسالة بدقة4.



وقذي حيو ترسا رسالتاج متناقضتاج  ي: الرسائا المزدوجة6.

تعبيذر واحد،  و قد يعمد المرسا إلى تشذجيع المسذت با علذى ال

.  عج ر يه بحرية، ولكنه ال ياتم با ا الر    و ينت دم

كذوج و ي رسائا ال تتسذم بالوضذوح   ذد ت: الرسائا الغامضة7.

ل الرسذذالة واضذذحة بالنسذذبة للمرسذذا ولكذذج قذذد تكذذوج  يذذر  لذذ

.  بالنسبة للمست با

قذذد تحمذذا الكلمذذة الواحذذدة  كثذذر مذذج : اخذذتالف معذذاني الكلمذذاي8.

.معنى



ا معوقذذاي  خذذرى تتعلذذق بوسذذيلة االتنذذا ذذ ا باإلضذذا ة إلذذى •

:مناا

.استخدام وسيلة اتناا ال تتناسب مع موضو  االتناا1.

.تناااستخدام وسيلة اتناا ال تتناسب مع الوقي المتاح لال2.

اسذذذتخدام وسذذذيلة اتنذذذاا ال تتناسذذذب مذذذع األ ذذذراد ال ذذذذائميج3.

.باالتناا

ة اسذذتخدام وسذذيلة اتنذذاا ال تتناسذذب مذذع اإلجذذراءاي الرسذذمي4.

.لالتناا





:مناا نال مجموعة مج العواما التي تساعد  ي تح يق االتناا الفعاا •

: الثقة/ أوال

ه شذذخص تتعلذذق الث ذذة بكيفيذذة إدرال المسذذت با ليبيعذذة المرسذذا بونذذف•

ة وجدير بالث ة، وتعتمد الث ة على عدة عوامذا مثذا سذمع,  كي, ما ر

المرسا ومتارة، ومكانته  ي الجماعذة االجتماعيذة و ير ذا، ومعتذم 

األشذذخاص يكذذوج لذذديام عذذدد مذذج االنيباعذذاي التذذي كونو ذذا سذذلفا عذذج 

ام المرسذذا   الث ذذة قذذد تنبنذذي علذذى آراء األنذذدقاء  و علذذى اتنذذذاالت

الا كذذ لل قذذد تنذذت  الث ذذة مذذج التفاعذذا الفعلذذي الذذ   يحذذدو خذذ. السذذاب ة

.موقف اإلرساا



: األمانة/ ثانيا

.للفتيةوتتيلب  ج تتيابق الرسائا اللفتية للمرسا مع رسائله  ير ا•

: الدعابةويوحالدفء/ ثالثا

دم ويمكج التعبير عناا مج خالا نبرة النذوي ومحتذوى الرسذالة، وعذ•

.   خ  األمر بجدية  كثر مج الالزم

:  اإلصغاء/ يابعا

يج، و و ماارة مكتسبة ويتم التعبير عناا مج خالا الجسم، األ ج، الع•

. استخدام اليديج، اإليماءاي الر س



هم
م
الي   الن 





 نذذال بعذذ  المفذذا يم الخايئذذة عذذج االتنذذاا التذذي تذذؤد  إلذذى•

وعنذذدما يذذدرل كذذا منذذا وجذذود  ذذ م , نتذذائ  عكسذذية وسذذلبية

عذدم المفا يم الخايئة عج االتناا،  فنه يعمذا علذى تجنباذا و

. ريجالوقو   ياا ليحسج مج يري ة اتناله وتفاعله مع اآلخذ

:ومج   م   م المفا يم الخايئة 



 communicationالمشقكالتكافقةسقيحلاالتصقال1.

:will solve all problems

.ييعت د البع   ج االتناا  و الحا السحر  لكا المشكال•

ا  ج مجرد جمع األيراف المتخانمة ليتوانلو نال مج يتج•

.  مع بعضام البع  سيحا المشكالي التي بينام

يكذوج االتناا وحدم ليس حالً للمشكالي دائماً، بذا قذدولكج  •

. سبباً  ي إيجاد مشكالي  خرى



 moreمنقققهالقليقققلمقققنأفضقققلاالتصقققالمقققنالكثيقققر2.

communication is better :

إيجابيذة البع  منا يعت د  نه كلما اتنا  كثر كلما ح ق نتائ •

. كثر

.اإللحاح المتوانا مثال قد يؤد  إلى نتائ  سلبية•

اً مذج  ج مزيذداً مذج االتنذاا السذلبي يعنذي مزيذد:  يالح ي ة •

النتذذذائ  السذذذلبية،  ذذذالمام إ ج  ذذذو محتذذذوى االتنذذذاا ولذذذيس

.  كميته



اَإيجقابياالتصقال3.  communication is alwaysدائمقا

:positive

مجذذذرد وسذذذيلة ألنذذذهال يمكذذذج  ج ي ذذذاا إج االتنذذذاا إيجذذذابي  و سذذذلبي •

.ئتناللتعبير والتفا م مج  جا مسايرة األوضا  والمتغيراي  ي بي

ا  يضذاً إناا  ي يد المجرم وسيلة للشذر، ولكناذ-وسيلةالسكيج كمثاا•

. وسيلة لت ييع اليعام

اء الوسذذيلة  ذذي الوسذذيلة، ولكذذج األمذذر يتعلذذق بيري ذذة اسذذتخداماا سذذو•

ل مذذور الحسذذنة  و األمذذور السذذيئة، واالتنذذاا مجذذرد وسذذيلة يمكذذج  ج

 ً . يكوج إيجابياً ويمكج  ج يكوج سلبيا



words carry :meaningsالمعانيتحملنستخدمهاالتيالكلمات4.

.مج  كثر المفا يم الخايئة شيوعاً  ي االتناا  و  ج المعاني  ي الكلماي•

 يعنذي  ج قذوا الشذيء الألجإ ا  علنا  لل  سن ل ما مج احتماا نجاحنذا  ذي االتنذاا•

. لل مساٍو لمعنام

فعلذه إج المعاني ال توجد  ي الكلماي، ولكج  ذي رؤوس المسذت بليج، و قنذى مذا ن•

.  و استثارة   م المعاني لديام

جذذه الرمذوز  يذذر الكالميذذة كتعبيذذراي الووعلذذى اسذذتعماا الكلمذذاي المناسذذبة ال ذدرة•

. وحركاي الجسم واإلشاراي  و ما يميز االتناا اإلنساني

لل ولذ . الكلماي ليسي  ي التي تحمذا المعذاني، ولكذج النذاس  ذم الذ يج يحملوناذا•

. تجد الرمز الواحد يحما معاج متعددة بعدد األشخاص ال يج يعبروج عنه



مذوز إج نجاح االتناا يعتمد على درجة المعنى المشذترل للر•

.  الكالمية و ير الكالمية

 اربذة، الكلماي المستعملة  ي ث ا ة معينة قذد تحمذا معذاني مت•

ولكذذج ال يمكذذج  ج يتفذذق اثنذذاج حذذوا معنذذى واحذذد تمامذذاً لكذذا

.  الكلماي ألج لكا شخص خلفيته وخبراته الخانة

ج الكلمذذاي وكذذ لل الرمذذوز  يذذر الكالميذذة  ءانت ذذاعنذذدينبغذذي •

 ذه نركز علذى معنا ذا عنذد المتل ذيج، ولذيس المعنذى الذ   نعر

. نحج   ي



 communication is aطبيعيقةقققديةاالتصقال5.

natural ability  :

مذذج المفذذا يم الخايئذذة  يضذذاً االعت ذذاد بذذيج االتنذذاا مو بذذة•

.  يبيعية

المذراج االتناا ماارة ال تولد معنذا، ولكناذا تكتس ذب بذالتعلم و•

المسذذتمر متذذى مذذا كذذاج لذذدينا المعلومذذاي الكاملذذة والنذذحيحة 

.  والمرتبة عج االتناا





:االتصالعمليةنجاحعوامل

: يتوقف نجاح المرسا على 

ها
اي  وت  حت 

م
همة للرسالة  و

ف 
مذي 

وح الهذف  من  الرسالة   ة, وض  ق  ت  حق 
ي 
عة   اب  ومن 

ل لهم الرسالة   ف  ت  ن  ب  ي  ق رأد الذ  عة  ألا  ت  همة لطي 
ف 



الرسالةبمحتوىوإيمانهمصداقيته

بلغةالرسالةترجمةعلىقديته

المتلقينيفهمها

اللفظيةوغيراللفظيةاللغةمنكلبينالتجانسمراعاة

الرسالةلتقدي المناسبالوقتاختياي



. ج تكوج واضحة ومفاومة 1.

.محددة ومنا ة بيري ة تتناسب مع يبيعة المتل يج 2.

. ال تحما معلوماي متناقضة 3.

:الرسالة 

رأعي  ب  أ ن  ي  ح  ذ ي  ي  كل ج  ش  مان  وضول الرسالة  ب 
:لض 



.والادف مناا , مناسبة ليبيعة الرسالة 1.

.مناسبة لخنائص المست بليج 2.

لة   الوسن 

كون  
ذ وأ ن  ي  لاب 



حذد 
ب  أ ن  ي  ح  عال ي 

صال الف 
ق  ألات  حف 

ي 
:كي  

؟المتحدثمن1.

؟المناسبةهيما2.

؟مستمعيكه من3.

وعقققنعنقققكالمسقققتمعينلقققدىالعقققاماالنطبقققا هقققومقققا4.

؟الموضو 



ب  ؟5. ما هو هذف ك من  الحذي 

حذت  ؟6.
ت  ن  ب  ي  أ 

حذت  ؟7.
ت  ي ب  من 

ة ؟8. مشوح لك ب 
ب  ال كم من  الوق 

ب  ؟ 9. ة  الحذي  هاب 
ي  ي 
ة ف  حصل علي 

ذ أ ن  ي  رب  ي  ي 
ما الذ 



صال
ة  ألات  اح عملي  ج 

اش ي  ف  رأ ب  ي  وأ ج 

ن   ي 
لق  من 

ال
عل من  

اط رد الف  ن  مذي أرب  ب 

عات  المرسل وف  للرسالة  مع ب 



اءة   كف  هم ي 
مع
وأصل  ت  ف  ب  ري  وكت 

ش  ماط السلوك الب  ب  أ 



ي  1.
مط العذوأب 

:المعارص  -الن 

ناحب شخنية قتالية•

ال يبد  ا تمام بالم ابا •

يفرح إ ا  شا المتكلم •

يستخدم  سلوب الاجوم ور ع النوي•

يتحدى بيسئلته•

مشكاليربما لديه •



ي  
عامل مع العذوأب  ة  الت  ي  ق  :كت 

كج مستمعاً جيداً •

اختنر الحديو معه •

ابتسم وكج مرحاً وبعيداً عج االنفعاا•

حا ت على  عنابل•

نواب  يما ي وا  حاوا  ج تجد •

شرل الجماور  ي الن اشإ•



عالي  2.
مط المت 

:الن 

ي لا مج شيج اآلخريج •

متغيرس يتعاما مع اآلخريج بتكبر •

يحاوا تنيد السلبياي للمتحدو ويحرجه•

عالي  
عامل مع المت  ة  الت  ي  ق  :كت 

( يبعاً –لكج –نعم ) استخدام يري ة •

حا ت على  دوؤل قدر المستيا •

ال تستخدم األسئلة المفتوحة وركز حديثل معه •



مط الساخ ر 3.
:الن 

يستخدم السخرية ليستفزل ويغضبل •

يعبر عج ن دم وشكوام باالستازاء والسخرية •

يغضب  ي حاا ننحه باالبتعاد عج  سلوب السخرية•

عامل مع الساخ ر  ة  الت  ي  ق  :كت 

 وقفه عج السخرية  •

تعاما مع   ا النمي بادوء •

وضح له حجم  خييم بيسلوب  ير مباشر•



ملق  4.
مط المن 

:الن 

يتودد لل بشكا مبالغ  يه •

يستخدم مجامالي  ير نادقه لكي يكسب مودتل •

يحدثل بما تود سماعه •

ملق  
عامل مع المن  ة  الت  ي  ق  :كت 

ال تنساق مع عبارته وتنسى واجبل •

كج واقعيا خالا حديثل معه•



ب  5. اع  مط المس 
:الن 

ال يعرف األنتمة وال يلتزم باا  •

ساخر وكثير االعتراضاي  •

ير ع نوته ويسئ األدب كي ال ينت ضه  حد •

ب   اع  عامل مع المس  ة  الت  ي  ق  :كت 

ال ت سو وتتنيد عليه •

ال تدخا معه  ي جداا   •

تحدو معه على انفردا وتعاما معه بح ر •



ار 6. رت  مط الي 
:الن 

يتحدو كثيراً دوج توقف  •

يتحدو عج كا شيء و ي كا شيء  •

كثير المرح  •

ال يحا ت على مواعيدم•

قليا العما و ير منتم•

االستعرا إلى ربما يادف •

 و متعيش للمشاركةاحتماا  نه مث ف جدا•



ار  رت  عامل مع الي  ة  الت  ي  ق  :كت 

حاوا  ج تكوج األسئلة الموجاة له مغل ة  •

تركيز الحديو وإرجاعه للموضو  ب كاء   •

ت كيرم  ي بداية الحديو بضيق الوقي لديل•

ال تحرجه  و تسخر منه•

وجه إليه بع  األسئلة النعبة•

قايعه بليف و شرل الحضور•



م 7.
لعن  من 

ال
مط 

:الن 

ال يحسج شرح   كارم•

إلى مساعدةبحاجة•

م 
لعن  من 

ال
عامل مع  ة  الت  ي  ق  :كت 

 عد نيا ة كالمه•

عدا   كارم•



شر 8.
ق  مست 

ال
مط 

:الن 

ربما يريد إحراجل باتخا  موقف معيج•

ننيحةإجابة  و  و يبحو عج •

شر 
ق  مست 

ال
عامل مع  ة  الت  ي  ق  :كت 

ال تحاوا حا مشكلته•

ال تتخ  موقفا علنيا•

 شرل الحضور  ي المناقشة•



مط الصامب  9.
:الن 

 ير مكترو•

متكبر•

مناب بالملا•

عامل مع الصامب   ة  الت  ي  ق  :كت 

اسيله عج ر يه•

شركه  ي حوار  و تمريجا•

اشكرم عند مشاركته•



ة  . 10 ي  ب  اب  ب  الج  خادي  مط صاجب  ألا 
:الن 

ربما كاج يوضح  و يستوضح•

 و يتكلم  ي موضو  جانبي•

 و قد يكوج يمدحل•

عامل  ة  الت  ي  ق  :كت 

ال تحرجه•

اسيله عج ر يه•

حاوا ال  اب باتجا ه دوج  ج يشعر•



ذ . 11 مط المعاب 
:الن 

ال يتنازا عج ر يه•

ال يستوعب قولل•

متحيز•

ذ  عامل مع المعاب  ة  الت  ي  ق  :كت 

ايرح كالمه على الحضور•

 خبرم عج ضيق الوقي•

 يلب مناقشته الح ا•



 د اا , العالقة المانية عالقة ود وتعاوج ومشاركة 

: ل لل يجب  ج . األساسي ت ديم خدمة  عالة 

وح 1. ة  ووض  ذق  ها ب  ت 
هذأف  ق  حذد ألا 

ت  .ب 

عة  كل خالة  2. ت  هذأف  لطي  لك ألا  ة  ت  اسي  .من 

ة  3. ي  ق  حذد كت 
ت  صال , ب 

لة  ألات  .  ووسن 

ة  4. ردب  روق  الف  ماعي  الف  صال الج 
ي  ألات 

رأعي ف  .ي 

مر 5.
م المسن  ن  ي 

ق  م والت  وب 
ف  .الت 



.  متزنةبشوشةشخصية1.

.  المتفاعلااليجابياإلنصاتحسن2.

.  وواضحةدافئةعواطفذو3.

.العطاءفيالصادقةالرغبة4.

.  واالستنتاجوالتحليل, واإلدياكاالنتباهفيدقة5.

لي    
ما ت رد ب  سم الف 

ب  ب  أ ن  ب  ح  عالة  ي  ة  ف  ي  هي 
م
ة   امة  علاق  ق  : لا 



.  تطبيقهوكيفيةالعل بينماالربطعلىالقدية6.

.  الذاتعلىوالسيطرة, االنفعاالتضبطعلىالقدية7.

.  اإلحباطتحملعلىوالقدية, الصديسعة8.

.النقدتقبلعلىالقدية9.

لي    
ما ت رد ب  سم الف 

ب  ب  أ ن  ب  ح  عالة  ي  ة  ف  ي  هي 
م
ة   امة  علاق  ق  : لا 




