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 المقدمة
 

تمثل عملية االتصال مع اآلخرين من أساسيات الحياة اليومية ، حتى أصبح الصمت نوعا من أنووا  
االتصال مع اآلخرين ألنه ينتمي إلى لغة الجسد ، و تتمثل أهمية االتصال فوي عمليوة تيزيوز ثقافوات 

و اسووتمرارها ، و تووهتي هووها الدراسووة موون أجوول موود  ةالشوويوو و تيموول هووها الملووارة علووى نلووو  الحيووا
جسووور التيووواون  و سووود المجووووة بوووين ممووواهيع االتصوووال و التيووورق علوووى وسوووا ل االتصوووال و ميو اتوووه و 

 استراتيجيات التواصل الميال .
و تيتبر عملية التواصول هموزة الوصول بوين األشوخاه ألن هوها اليمليوة تيود نشوا  اجتمواعي يوتع فيوه 

بيضلع بي  و أن أي نشا  البد من مجموعوة مون القواعود تحهوع هوها النشوا  مون  تماعل الناس مع
 حيث اليناصر و الميو ات .
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 اليوع األول
 مملوع االتصال  : أوال 

جووات تيريووق االتصووال فووي اللغووة بمينووى الصوولة و الية ووة و بلوووا  ايووة ميينووة موون ورات تلوو  الصوولة ، 
 : ووال ابوون منفووور فووي لسووان اليوورو 

1
وصوول الشوويت وصووةة و صوولة ، و الوصوول ضوود اللجووران و   

 .وصل الشيت إلى الشيت وصوالة و توصل إليه انتلى إليه و بلغه 

 :صوحا  و  وال أبوو بهور الورازي فوي مختوار ال
2
وصول إليوه يصول وصووالة أي بلغوه ، و الوصول ضود   

اللجران ، و الوصل أيضا وصل الثوو و الخق وصله أي اتصال    و هريية ، و هل شيت اتصل 
  .بشيت فبينلما وصلة 

 :و  ووال األصووملاني فووي ممووردات األلموواف االتصووال 
3
اتحوواد األشوويات بيضوولا بووبي  هاتحوواد  رفووي   

     .مصال ال ا رة و ضدها االن

 "و ييرق االتصال بهنه 
4
 :ال نوبي     و  د عرفه  "عملية تبادل الميلومات بواس ة رموز ميينة   

5
بهنه فاهرة اجتماعية تتع  البا بين  رفين لتحقيو  هودق أو أهثور ألي منلموا أو لهليلموا ، و يوتع  " 

هلووو  مووون خوووةل نقووول ميلوموووات أو حقوووا   أو شرات بينلموووا بصوووورة شخصوووية أو  يووور شخصوووية و فوووي 
   "اتجاهات متضادة بما يحق  تماهع متبادل بينلما و يتع هل  من خةل عملية اتصالية 

سب  أن عملية االتصال عبارة عن عملية متهاملة يوتع فيلوا نقول الميلوموات و الميواني و  يستنتج مما
األفهوار موون شووخه إلوى شخوور أو شخوورين موون أجول تحقيوو  األهووداق المرجووة لوود  أي جماعووة منشووودة 

 .من الناس ، و أن عملية االتصال هها بمثابة نشا  اجتماعي 

 : " فقال االتصال   بهنه   )حتى ال تهون هة   (و ييرق الدهتور عا   القرني في هتابه 
6
سولو   

أفضوول السووبل و الوسووا ل لنقوول الميلومووات و الميوواني و األحاسوويس و اآلرات إلووى أشووخاه شخوورين و 
  . "التهثر في أفهارهع و إ ناعلع ب ريقة لغوية أو  ير لغوية 

 
 

                                                 
1

 ابن منظور ، لسان العرب - 
2

 أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح  - 
3

 األصفهاني - 
4

 شعبان فرح ، االتصاالت االدارية  - 
5

 محمد الطنوبي ، نظريات االتصال  - 
6

 عائض القرني ، كتاب حتى ال تكون كال  - 
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 أهمية االتصال ثانيا : 

إن عمليوووة االتصوووال تحووودث فوووي أي زموووان و مهوووان نلتقوووي بهشوووخاه هثووور ، و نريووود التواصووول ميلوووع 
  .بميلومة أو فهرة ، لهل  فلي عبارة عن أنش ة يقوع بلا اإلنسان في حياته 

لقد نجحت البشورية فوي الحقبوة األخيورة مون الزموان فوي ت ووير أسواليو متيوددة لةتصوال مون هواتق و 
و  يرها من الوسا ل التهنولوجية التي تسوتخدع بيصورنا الحوالي الوهي يسومى  فاهس و جوال و انترنت

بيصر االتصاالت ، و تمر عملية االتصال وف  خ وات محددة ال تتع إال مون خةللوا و تتمثول هوها 
7الخ وات بما يلي 

:  

  وجود حافز أو ر بة لد  المرسل أي هدق يريد تحقيقه 

 بد من تو ع رد فيل المستقبل تحديد صيغة الرسالة و أثنات هل  ال. 

  انجاز الرسالة فية و تنميهها على أر  الوا ع. 

   استقبال المرسل إليه لرسالت. 

   اللدق الهي تسيى لبلو ه و الوصول  و هو ،رد فيل المستقبل أو المرسل إليه تجاا رسالت
     .إليه 

لوووو  باسووووتخداع اإلشووووارات أو إن عمليووووة االتصووووال تووووتع موووون خووووةل رموووووز لغويووووة أو  يوووور لغويووووة ، و ه
اإليموواتات تثيوور فووي نمووس المسووتقبل ميووان ميينووة ، و نقصوود بالميوواني أي اسووتجابات داخليووة خاصووة 
بالمستقبل ، لهل  فإن اللدق التي تسيى لوه عمليوة االتصوال هوو نقول الميلوموات أو األفهوار و اآلرات 

  .المرجوة  تحقي  النتا ج  من شخه إلى شخه شخر بواس ة وسا ل شموية أو  ير شموية من أجل

 عناصر االتصال و مهوناته ثالثا : 

، و هوي عمليوة مسوتمرة بوين  ) نشوا  اجتمواعي متحور  )  إن عمليوة االتصوال عمليوة ديناميهيوة أي 
النوواس ، فالنوواس ال يمهوورون فيمووا هووانوا يتصوولون بشووهنه بيوود انتلا ووه فحسووو ، بوول يمهوورون عنوود القيوواع 

اليمليوة توتع فوي بي وة و مهوان ميوين ، و أن عمليوة االتصوال هوها تت وور و  بيملية االتصوال ، و هوها
 :تتغير بشهل ال يمهن أن تتو ع ميه ما سيحدث تشتمل على اليناصر التالية 

8
  

شووخه ير ووو فووي إبووةا  وورق شخوور ميلومووات ميينووة موون أجوول التووهثير علووى سوولو   : المرسوول  -1
 .ميين 

 .فهرة ههنية تدور في عقل المرسل أي موضو  ميين يود إبة لا لشخه ما  : الرسالة  -2

                                                 
7

 شعبان فرح ، االتصاالت االدارية  - 
8

 المصدر السابق  - 
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و  ود تهوون  ال ريقوة التوي يقووع بلوا المرسول إليصوال الرسوالة إلوى المسوتقبل ، : القنواة أو الوسويلة  -3
   .هها الوسيلة إما هتابية أو شملية 

و نتيجة هها التمسير تصل إلى المينوى أي  شخه يقوع بتحليل الرسالة و تمسيرها ،  :المستقبل  -4
 .المهرة 

يقووع المسوتقبل بووإبةا المرسول عمليوة تسوليمه للرسووالة و فلموه للوا يقووع بووالرد  : التغهيوة الراجيوة  -5
  .و هنا يتحول المستقبل إلى مرسل  عليلا ،

  .و يقصد بلا السيا  الهي يتع فيه عملية االتصال  : البي ة  -6

أي الميو ات و األسباو التي تؤدي إلى عدع وضو  الرسالة و  : مصادر التشويش الميو ات و  -7
  .فلع ميناها 
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 اليوع الثاني
 

 أنوا  االتصال رابيا : 

تتنوووو  عمليوووة االتصوووال إلوووى عووودة أنووووا  و هلووو  ييتمووود علوووى عووودد األشوووخاه المشوووترهين فوووي عمليوووة 
9االتصال ، و تقسع أنوا  االتصال إلى ما يلي 

:  

 

 االتصال الهاتي  -1

يترهز هها النو  من االتصوال داخول اإلنسوان نمسوه فلوو المرسول و المسوتقبل فوي شن واحود ، و تتهوون 
شوواعر و اآلرات ، و تووتع عمليووة االتصووال فووي الوودماا الووهي يتوورجع األفهووار و الرسوالة موون األفهووار و الم

   .يمسرها و يحلللا و يقوع أيضا برف  هها األفهار أو  بوللا 

 االتصال الشخصي  -2

يترهووز هووها النووو  موون االتصووال بووين اثنووين أو أهثوور مووع بيضوولع بيوو  ، و يووتع هلوو  موون خووةل تبووادل 
10الميلومات و حل المشهةت ، و يتميز هها النو  من االتصال بما   يلي 

:  

  تبادل الرأي بين أ راق االتصال مباشرة. 

  توفير فره الصدا ة و التياون و إزالة و تخمي  فره التوتر. 

  تقيع المماهيع و اآلرات بين  رفي االتصال أثنات اللقات. 

  توفير الو ت و الجلد. 

  يحمل تغهية عهسية مباشرة. 

 االتصال الجميي  -3

و فيووه تنتقوول الرسووالة موون شووخه واحوود إلووى عوودد موون األشووخاه يسووتميون ، و يتميووز هووها النووو  موون 
و وضو  الصوت ، و  البا ما تهون هنا   االتصال بالصبغة الرسمية و االلتزاع بالقواعد اليامة للغة

 .مقا ية من  بل المستميين ، و لهن يمهنلع التيبير عن موا ملع من خةل التصمي  أو هز الرأس 
 
 
 

 االتصال الجماهيري  -4

                                                 
9

 المصدر السابق  - 
10

 حميد الطائي و بشير العالق ، اساسيات االتصال : نموذج و مهارات . - 
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يحدث هها النو  من االتصال من خةل الوسا ل االلهترونية المتنوعة هالمهيا  و التلماز و األفةع و 
ة و االنترنوووت و الصوووحق اليوميوووة ، و مووون خوووةل هوووها الوسوووا ل يسوووت يع إيصوووال األشووور ة المسوووموع

  .الرسالة إلى عدد  ير محدود من الناس 

 االتصال الثقافي  -5

و يحدث االتصال الثقافي نتيجة اتصال شخه أو أهثر من ثقافة ميينوة بشوخه أو أهثور مون ثقافوة 
أخر  ، و حين ٍه البود أن ييوي المتصول اخوتةق اليوادات الثقافيوة ، و إها  واو هوها الووعي ينوتج عون 

  .هل  سوت في الملع 

 

 خصا ه االتصالخامسا : 

متلووب بووالرموز اللمفيووة و  يوور اللمفيووة التووي يتبادللووا االتصووال عمليووة متشووابهة اليناصوور حيووث أنلووا ت
المرسل و المستقبل في فل الخبرات الشخصوية و التصوورات الثقافيوة لهول متصول ، و لوهل  البود مون 

 :ميرفة الخصا ه اليامة التي تيبر عن هها اليملية االتصالية فلي تتميز بما يلي 
11

  

  االتصال عملية مستمرة. 

  متهامة االتصال يشهل نفاما. 

  االتصال تماعلي و شني و متغير. 

  االتصال  ير  ابل للتراجع أو التمادي  البا. 
  االتصال  د يهون  صديا و  د ال يهون.  

  اتصال هو أبياد متيددة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوع الثالث
                                                 

11
 محمد هالل ، مهارات االتصال : فن االستماع و الحديث- 
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 وسا ل االتصال سادسا : 

وسوا ل للوا أثرهوا فوي عمليوة هنا  وسا ل متيوددو توتع فيلوا عمليوة االتصوال موع اآلخورين ، لهون هنوا  
االتصال من حيث فلع الرسالة و وضو  األفهار و اآلرات التي تلدق إليلا الرسالة ، و من أبرز هها 

 : 12 الوسا ل ما يلي

 (اللمفية  )االتصاالت الشملية  -1
و هو االتصال الهي يسوتخدع األلمواف المن و وة المشوتملة علوى هلموات أو جمول أو عبوارات دالوة علوى 

مميوود و تتهووون موون المهوورة أو الموضووو  الووهي يريوود الشووخه نقلووه إلووى المينووى ، و موون الوسووا ل  مينووى
 : التي تمثل هها النو  

  المقابةت الشخصية. 

  المنا شات و الندوات و المحاضرات و االجتماعات. 

  االتصاالت اللاتمية. 

 (التحريرية  )االتصاالت الهتابية  -2

األفهار و الميلومات إما باسوتخداع الهلموات أو الرمووز و توزييلوا  و هو االتصال الهي يستخدع هتابة
على األشخاه ، و ييد هها النو  من االتصاالت سة  هو حدين فقود يهوون ايجابيوا إها اتسوع بالد وة 
التيبيرية و الوضو  و عندها يمهن اعتمادا هوثيقة رسمية  انونية و  د يهون سلبيا إها لع يهون بالد وة 

بالتالي يهون عوت على الشخه المينى و هل  في عمليوة حمفوه ، و مون األمثلوة علوى  الم لوبة و
 :هها النو  ما يلي 

  التقارير و األوامر. 

  التيليمات و هتيبات المؤسسة. 

 : 13و للها النو  من االتصاالت ميزات أهملا 

   سلولة التدوين و التوثي. 

 ألفوراد دون أي تشوويش علوى المحتوو إمهانية بثلا و إرساللا إلوى أهبور عودد ممهون مون ا 
 .الياع للرسالة 

  إمهانية الرجو  إلى الوثا   في المستقبل. 

                                                 
12

 حميد الطائي و بشير العالق ، اساسيات االتصال : نماذج و مهارات . - 
13

 ارية .شعبان فرح ، االتصاالت االد - 
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  إمهانية تقديع الهثير من التماصيل و الشواهد و األدلة في مثل هها النو  من االتصواالت
. 

  إمهانية استخداع الصور و الرسومات و الجداول و  يرها. 

 االتصاالت االلهترونية  -3

) قووورارات التوووي تصووول إلوووى األشوووخاه عووون  ريووو  التقنيوووات الحديثوووة مثووول الشوووبهة الينهبوتيوووة و هوووي ال
، و مثول هوها النوو  مون االتصواالت ييوزز نموو و فاعليوة االتصوال بوين األشوخاه إال أنوه  (االنترنت 

 .من الممهن أن يملع بشهل  ير صحيح في حال إها لع يهتو على  ريقة االتصاالت الهتابية 

و  ( الرسوا ل االلهترونيوة   ي )االتصوال الهتواب  :هوها النوو  مون االتصواالت بهسولوبين هموا و يسوتخدع 
 .  ( المؤتمرات و الميديو )االتصال الشموي 

 (لغة الجسد  )االتصاالت  ير اللمفية  -4

هوووي االتصووواالت التوووي ال تسوووتخدع الهلموووات للداللوووة علوووى ميانيلوووا و إنموووا لغوووة  يووور لمفيوووة مثووول لغوووة 
اإلشووارات ، و موون الجوودير بالووههر أن هووها النووو  موون االتصوواالت ييوود األ وودع تاريخيووا ، فقوود اسووتخدمته 

بير الشوويوو منووه مةيووين السوونين هلغووة اتصووال وحيوودة ، و تيتموود االتصوواالت  يوور اللمفيووة علووى تيووا
 .الوجه و الجسد لنقل اإليماتات الميالة 

 

 استراتيجيات االتصال الميالسابيا : 

 : " ييرق االتصال الميال 
14

بهنه عملية إرسال الرسالة ب ريقة تجيل المينى الهي يملمه المستقبل   
  . "م اب  إلى حد بييد للمينى الهي يقصد المرسل 

ل في حل المشهةت ، و بالتالي ييوود بوالنمع علوى األفوراد ، و نفرا للدور التي تقوع به عملية االتصا
و  د وضع الخبرات عدة أفهار و  روحات تجسد عملية االتصال الميال و زيادة فاعليته ، و من هها 

 :االستراتيجيات ما يلي 
15

  

 (انشر و تهمل   )إستراتيجية  -1

، و تتميوووز هوووها اإلسوووتراتيجية بهنلوووا ال تيووود هوووها اإلسوووتراتيجية هات فياليوووة هبيووورة فوووي عمليوووة االتصوووال 
تحتو  على هع هبير من الميلومات ، لهن هثرة الميلوموات هوها  ود توؤدي إلوى إربوا  لود  اليديود مون 

 .األشخاه مما يؤدي إلى  لة فاعلية االتصال 

 (أخر و ر و  )إستراتيجية  -2

                                                 
14

 المصدر السابق  - 
15

 المصدر السابق - 
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ال   فيال ، و إن محتو  تقوع هها اإلستراتيجية على تقديع ميلومات  ليلة ألنلا تستلدق عملية اتص
الرسوالة فووي هووها االسووتراتيجية  نيوا و واضووحا و موضوووعاتلا تجووهو االنتبواا و تيووزز االهتموواع بيمليووة 

 .االتصال 

 (تحديد ما هو ملع ثع االست ة   ) إستراتيجية  -3

تيوود هووها اإلسووتراتيجية موون أفضوول االسووتراتيجيات ألنلووا تحقوو  أفضوول م ابقووة بووين هميووة الميلومووات و 
 .عملية االتصال ، و السبو في هل  ييود إلى أن التغهية اليهسية هي التي تيزز هماتة االتصال 

 (التقييد ثع التيزيز  )إستراتيجية  -4
هوووها اإلسوووتراتيجية ألنلوووا مصووودر القووووة فيلوووا تيووود السووورية و الر ابوووة علوووى الميلوموووات مووون أهوووع سووومات 

الميلومات ، و نتيجة هها السمة  البا ما يراف  هها اإلستراتيجية اإلشاعات و هوها يوؤثر سولبا بيمليوة 
 .االتصال 

 

 أ را  االتصال ثامنا : 

تحق  عملية االتصال مجموعة من األ را  و عدد ال بهس به من االحتياجات و ال يتع هل  إال إها 
ان االتصوال فيواال و يووفر  ودر هبيور مون المتيوة و الرضوا عون الونمس ، و سووت هوان هلو  االتصوال ه

بين شوخه واحود أو عودة أشوخاه فوإن نجوا  االتصوال يشوير المورت بنوو  مون السويادة و االرتيوا  و 
بما أن اللدق من االتصال هو تحقي  الهات و الر بات الشخصية و بنات الية ات مع اآلخرين ، و 

 :مهننا تقسيع المجاالت الر يسة ألهداق الناس في االتصال إلى أربية مجاالت ر يسة   هي ي
16

  

 األ را  المتيلقة باالستجابة للحاجات  -1

 :و يندرج تحت هها األ را  مجموعة من اليناصر 

 البقات و المحاففة على الحياة - -

اإلنسوان و أن  يواو هوها الينصور  لقد أثبت الدراسوات الحديثوة أن عمليوة االتصوال ملموة جودا لصوحة
  .يؤثر على صحة اإلنسان سلبيا 

 الحاجة إلى األمان و الشيور باال م نان - -

 .إن ر بة اإلنسان بالشيور في األمن و االستقرار ، ييد دافيا  ويا ليملية االتصال مع اآلخرين 

 الحاجة إلى اإل نا   - -

ل مووع اآلخوورين ، و هلوو  موون أجوول تغيوور موووا ملع و اإل نووا  هووو اللوودق اإلساسووي موون عمليووة التواصوو
 .تحريضلع على  ول شيت ما ، و  د يهون فيه نو  من السل ة للحصول على ما نريد 

                                                 
16

 المصدر السابق  -
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 اإلعانة على اتخاه القرار - -

موون الميلوووع أن عمليووة االتصووال مووع اآلخوورين تسوواعد الموورد علووى اتخوواه القوورار المناسووو ، و هلوو  موون 
أجوول تبنووي سوولو  ميووين نمهوور بالقيوواع بووه ، باإلضووافة إلووى عمليووة البحووث عوون الميلومووات التووي توودعع 

 .عملية اختيار القرارات المناسبة 

 الحاجة إلى التههيد  - -

رات التي نتخوهها مون أجول الحصوول علوى الميلوموات و اآلرات التوي تودعع و يتع هل  للتههيد على القرا
 .القرار المتخه 

 األ را  المتيلقة بالجوانو االجتماعية  -2

 :و يشتمل هها الغر  على مجموعة من اليناصر 

 التياون مع اآلخرين  - -

د فووي تلبيووة إن عمليووة االتصووال تسوواعد اإلنسووان علووى تهوووين مجموعووات اجتماعيووة متيووددة ، و تسوواع
 .احتياجاته االجتماعية و الوفيمية 

 الحماف على المؤسسات القا مة و المجتمع - -

يتع هل  من أجل المحاففة على مؤسسات المجتمع المحلي من مراهز صحية و تيليميوة و االسوتمادة 
 .من التواصل المتبادل بين األفراد 

 األ را  المتيلقة بالجوانو اال تصادية  -3

  :و في هها الجانو هدفان محددان هما 

 الحصول على الميلومات  - -

و هنووا يووتع تبووادل الميلومووات و األخبووار مووع اآلخوورين بشووهل دا ووع و شنووي ، موون أجوول تحقيوو  المنووافع و 
  .دفع المضار 

 فلع اليالع من حولنا  - -

 .و هنا يتع تحديد  بيية الخري ة المادية و االجتماعية لما يدور من حولنا في هها اليالع 

 األ را  المتيلقة بجوانو التيبير عن النمس -4

و هنووا يهموون اللوودق األساسووي موون عمليووة التواصوول و هووي التيبيوور عوون األموواني و  -5
ن هوووها توضووويح وجلوووات النفووور اتجووواا اآلخووورين ب ريقوووة مبدعوووة ، و يوووتع التيبيووور عووو

   .األفهار من خةل الهلمات أو الصور أو األصوات 
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 اليوع الرابع

  :ميو ات االتصال تاسيا : 

تتيد ميو ات االتصال التي تؤثر على عملية التواصل مع اآلخرين و بالتوالي ال يوتع تحقيو  األهوداق 
المنشوووودة ممووووا يووووؤدي إلووووى نتووووا ج سوووولبية علووووى األفووووراد و المنفمووووات ميووووا ، و تتصوووول هووووها الميو ووووات 
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باليناصووور األساسوووية ليمليوووة االتصوووال و علوووى هوووها األسوووواس سووويتع دراسوووة هوووها اليقبوووات مووون خووووةل 
 :تيرا  عناصر االتصال اس

17
  

 الميو ات المرتب ة بالمرسل  -1

أن االتصال الميال يت لو  درا هبيرا من الترهيوز و الحهموة و المن و  و الدرايوة مون  18ير  روزنميلد 
 بل المرسل ، ألن مون مصولحة المرسول أن يهوون هوهل  إها موا أراد فيوة إيصوال ميلوموات أو بيانوات 

 .هداق ميينة ميينة تحق  له و للمستلع أ

 :و من أبرز المشاهل و الميو ات التي يهون مردها المرسل اآلتي 

 للمرسل  ةالحالة النمسي. 

  االفتراضات و األحهاع الخا  ة أو المفللة لد  المرسل. 

  االستخداع الخا ب لتو يت إرسال الرسالة. 

  عدع هماتة المرسل أو افتقادا لملارات االتصال. 

  التماوت في السل ة الوفيمية. 

 

 الميو ات المرتب ة بوسيلة االتصال -2

تيوود وسوويلة االتصووال ملمووة للغايووة فووي عمليووة االتصووال ، ألنلووا تسوواعد المرسوول فووي عمليووة االتصووال ، 
 .لهل  يت لو من هها الجانو أن تمتاز بماعلية مميزة حتى يست يع المرسل إرسال الرسالة 

 :تي تتيل  بوسيلة االتصال باآلتي و يمهن إيجاز الميو ات ال

  االختيار الخا ب للوسيلة. 

  االستخداع الخا ب للوسيلة. 

  تيدد المستويات اإلدارية. 

  سوت و ضيق وسيلة االتصال. 

  ازدحاع و اختنا   نوات االتصال. 

 الميو ات المرتب ة بمضمون الرسالة  -3

ة ، حيث يهون  سع منلا متيمد و اآلخور هثيرة هي الميو ات و المشاهل التي تتيل  بمضمون الرسال
  : ير متيمد ، و يمهن إيجاز هها الميو ات بما يلي 

  لغة الرسالة. 

                                                 
17

 زيد منير عبوي ، فن االدرة باالتصال  - 
18

 - ROSEFIELD: COMMUNICATION TAC TICS AND STRATEGIES 
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  هدق الرسالة. 

  أسلوو هتابة الرسالة. 

  أسلوو ن   الرسالة. 

 الميو ات المرتب ة بالتغهية اليهسية  -4

تيد التغهية اليهسية من أهع عناصر االتصال ، ألنلا تيد بمثابة الخةصة اليامة ليملية االتصوال ، 
 :و يمهن إيجاز هها الميو ات بما يلي 

  ترهيز المرسل على األهداق دون االهتماع بدوافع و ر بات المستقبل. 

  عون وصوول الرسوالة عدع االهتماع بالرسا ل  ير اللمفيوة أو التلميحوات التوي تي وي مؤشورات
 .من عمدملا 

  النفرة المو ية لد  المرسل و عدع استيدادا بهخه شرات اآلخرين. 

  عدع االهتراث بههمية التغهية اليهسية. 

 

 أساليو التغلو على ميو ات االتصال عاشرا : 
  الترهيز على وسيلة االتصال حتى تست يع تحقي  األهداق المنشودة من عملية االتصال. 

  الترهيز على محتو  الرسالة من حيث المينى و القدرة على التهثير باآلخرين. 

  مراعاة المرو ات الثقافية و االجتماعية و السلوهية. 

 ، و إثارة اهتمامه  الترهيز على جهو انتباا المستقبل. 

 ، ألن هل  يؤثر على عملية االتصال  اليمل على تقليه حدة الضوضات و التشويش 
 
 
 
 
 
 

 اليوع الخامس
 

 الملارات األساسية ليملية االتصال

 ملارة التمهير  -1
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و تيوورق هووها الملووارة بهنلووا سوورعة اسووتيمال المهوورة فووي الموا ووق و الية ووات المحي ووة باليموول خووةل 
عملية االتصال ، و البد من التمري  بين نووعين مون التمهيور أثنوات اسوتخداع أو دراسوة ملوارة التواصول 

  :مع اآلخرين هما 

 التمهير التحليلي  -

هوووو التمهيووور الوووهي ييتمووود علوووى المن ووو  ههسووواس للوصوووول إلوووى حووول لمشوووهلة موووا ، و البووود مووون إتبوووا  
 .خ وات علمية من قية للتيرق على المراحل التي تمر بلا المشهلة 

 التمهير االبتهاري -

هووو التمهيوور الووهي ييتموود علووى الخيووال و اإلبوودا  للوصووول إلووى حوول لمشووهلة مووا ، و يتميووز هووها النووو  
  .بتيدد األفهار المختلمة التي تقود الشخه للوصول إلى الحل 

 ملارة التحدث  -2

و تيووورق هوووها الملوووارة بهنلوووا  ووودرة الشوووخه علوووى التحووودث بماعليوووة موووع اآلخووورين و تجنوووو الو وووو  فوووي 
الحووديث ، و عمليووة توجيووه األسوو لة إلووى المسووتمع بال ريقووة التووي تسوواعد الشووخه علووى األخ ووات أثنووات 

  .إيصال رسالته بشهل فيال 
 و حتى يتمهن المرسل من التحدث بميالية إلى المستقبل ، يجو أن يراعي النقا  التالية :

 . اختيار التو يت المناسو للتحدث مع المستمع 
 ه من مماهيع .ميرفة محتو  الرسالة ، و ما تتضمن 
 .  استخداع أساليو متنوعة في الحديث و الترهيز على جوهر الموضو 
 . استخداع لغة بسي ة و مص لحات واضحة 
 . استخداع األمثلة المباشرة أثنات الحديث 

 ملارة االستما  -3

و تيرق هها الملارة  درة المستقبل علوى الترهيوز بمحتوو  الرسوالة و فلملوا علوى الوجوه   الم لووو ، 
 و تمر هها الملارة بيدة مراحل : 

  اإلنصات 
 التمسير 
 االستيياو 
 التههير 
 التقييع 
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 ) االستجابة ) لمفية ،  ير لمفية ، استجابة المشاعر 
 و حتى يتمهن المستقبل من عملية االستما  للمرسل ، البد من تنميه الخ وات التالية :

 . عدع مقا ية المرسل 
 المرسل . الترهيز على اللدق األساسي لحديث 
 . عدع إ ة  األحهاع على حديث المرسل حتى ينتلي من حديثه 
  . التيم  في هلمات المرسل و محاولة تمسيرها بالوجه الم لوو 
 ملارات االتصال  ير اللمفي -4

و تيوورق هوووها الملوووارة بهنلوووا مجموعوووة مووون األشووهال الحرهيوووة و اإليمووواتات التيبيريوووة التوووي تووووحي إلوووى 
وعوة مون النواس ، و تسوتخدع هوها الملوارة لتوضويح فهورة موا دون التيبيور عنلوا مياني يتم  عليلوا مجم

 بالهةع ، و من أهع أنو  االتصاالت  ير اللمفية و التيبيرية ما يلي :
 . النواحي الصوتية المصاحبة للهةع 
 . اإلنصات بالنفرات 
 . الحرهات الصامتة 
 . استخداع الوضع الجسماني في االتصاالت 
 اإل نا ملارة  -5

اإل نا  هو عملية فهرية و شهلية يحاول فيلا أحد ال رفين التهثير على اآلخر و إخضواعه فهورة   موا 
، و حتى يست يع أي شخه إ نا  اآلخرين بهي فهرة البد أن يستخدع الشخه عدة أساليو منلا ما 

 يلي : 
 . التجارو الميدانية الميززة باألر اع و األدلة و البراهين 
  القصيرة هات المياني و الدالالت .القصة 
 . األمثال اليربية األصيلة المستندة على اإلرث الحضاري و المهري 
 . البراهين و الحجج 
 . التيابير ال بييية المتمثلة بالمودة و االحتراع و التقدير و االعتزاز و السرور 

 

 اليوع السادس

 

 النماهج
 ( 1النموهج ر ع ) 
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 ملارات االتصال الميال

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2النموهج ر ع ) 
 

 ملارات االتصال األساسية
 

 

 ملارات 
 االتصال
 الميال

 
 

 التفاعل

 

 

 

 اإلطار المرتب

 
 

 التوقيت

 
 

 السلوك

 
 

 التفكير

 
 

 االختيار

 
 

 اإلنصات

 
 

 اللباقة
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 ( 3النموهج ر ع ) 
 

 

 (التمهير التحليلي و التمهير االبتهاري  : )المر  بين النوعين 

 

 

 

 مهارة اإلقناع

 

 

 مهارة التفكير

 

 

 مهارة التحدث

 

 

 مهارة االستماع

 

 

مهارة االتصال 
 غير اللفظي
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 التمهير االبتهاري التمهير التحليلي

 االعتماد على الخيال و اإلبدا  -1 االعتماد على المن   -1

القمووز موون فهوورة ألخوور  و موون مسووار تمهيوور  -2 إتبا  أسلوو متسلسل في خ وات ميينة  -2
 ألخر

يشوووووتر  الصوووووواو فوووووي هووووول خ ووووووة مووووون  ال -3 اشترا  الصواو في هل خ وة من خ واته  -3
 خ واته 

توليد أفهوار جديودة و هوع ها ول مون األفهوار  -4 استبياد األفهار الميروضة أوال بهول -4
 المختلمة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3النموهج ر ع ) 
 

 اإليماتات المتم  عليلا في مجال االتصال  ير اللمفي
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 المينى اإلشارة  الر ع
 الموافقة دفع الرأس و خمضلا في حرهة واحدة 1
 االعترا  تق يو الوجه  2
 الصدا ة  إشبا  حد ة اليين مع االبتسامة 3
 الغضو تق يو الجبين و اتسا  حد ة اليين 4
 اليصبية التحري  ليضةت الوجه 5
 التوتر الضغ  على األسنان 6
 عدع الرضا مصمصة الشماا لألماع  7
 عدع التصدي  فتح المع بدرجة هبيرة  8
 الخوق فتح المع نصق فتحة 9
 عدع الراحة مس  اله ن 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


