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 االتصالمدخل ا ىل الفصل ال ول: 

 

 :  مفهوم االتصال

املعلومات واملعاين وال فاك  بصو ة حترقق  أ هقداف الناس  تبادلعصب حياة اجملمتعات البرشية، من خالهل ي  هو االتصال

منشأ ة  بطا ديناميكيا. فلقس  مقن املنكقن أ   جممتع أ و الهيلك التنظمي  ل ي أ و صال البناء أ و هي  مبثابة خطوط تربط املتواصلني. ف 

معلية االتصقال القحت حتقدث بقني أ قسقاهما وبقني أ فرادهقا و عقل مق   ميكن أ   تتفاعل دو  نشاطها جحنها و نتصو  جامعة أ اي اك  

 ا.من التاكمل تسنح برقياهمام بنشاطهوحدة عضوية لها د جة 

امتعية جيري فهيا تبادل املعلومات والآ اء وال فاك  بني اال فراد واجلاعات يف  موز داةل لغوية وغري معلية اج واالتصال هو

 لتحرقي  أ هداف معينة.بوسائل متعددة لغوية 

  ،س ياقات خمتلفة وتتضنن مدلوالت متعددة ولكنة اتصال تس تخدم يف

 سها، تعين معلية االتصال نف  (COMMUNICATION )اتصال املفردصيغة فهي  ب 

ىل الوسائل الحت حتنل مضنو  االتصال. (COMMUNICATIONS )اتصاالت ويف صيغة اجلع  تشري ا 

 



 

  

 : معلية االتصال عنارص

ذا فرققد، وبعضقها  االتصال معلية تفاعلية يشرتك يف بناهئا عنارص متعددة، بعضها  ئس  ال ميكقن أ   تقمع معليقة االتصقال ا 

 دونه، لك ا حينئذ س تكو  انقصة. اثنوي ميكن أ    ري العنلية االتصالية

 :العنارص الرئسسة -1

 املرسل )الرقامئ ابالتصال( -1-1

هو الشخص اذلي يبدأ  معلية االتصال، ويكو  املرسل هو مصد  الرساةل، وهذا ما حيدث عادة يف االتصال الشخيص 

 لهقا، وهقذا مقا حيقدث عقادة يف االتصقال واالتصال الوسط  والتفاعيل، وقد ال يكو  املرسل هو مصد  الرساةل بل يكقو  انققال

اجلاهريي. ويف حاالت أ خرى يكو  املرسل املبارش جمرد وس يط ينرقل الرساةل كام جاءته من مصاد  أ خرى، وهذا حيقدث كثقريا 

 يف وسائل اال عالم الرمسية

ىل عقدد مقن التعقديالت واال اقافات،  وقد متر الرساةل عرب سلسةل من ال شخاص )حراس البوابة( تتعرض عند لك واحد مق   ا 

 وهذا يعين أ   لك واحد من هؤالء يسامه يف تكوين الرساةل..

 

 املس ترقبل )املتلرق ( -1-2

املس ترقبل )املتلرق ( هو أ مه حلرقة يف معلية االتصال، فالرقا ي هو الشقخص املهق  عنقدما بكتقب واملسق متع هقو الشقخص 

 ة املتلرق  ويتفهنها حىت يضنن حترقي  الهدف من الرساةل.امله  عندما نتحدث، وجيب أ   يضع املصد  يف اعتبا ه طبيع

منا يرقوم بعنليات تنرقيح وتنرقية حسب سامته النفس ية والاجامتعية ومس توى تعلميه  واملتلرق  ال يس ترقبل الرساةل ويتأ ثر هبا مبارشة وا 

، واال د اك الانترقققاي، والاحتفققا  وا اهاتققه، كققام يتققأ ثر املتلرققق  مبققا يطلقق  عليققه عوامققل الانترقائيققة وتشققنل: التعققرض الانترقققاي

ليقه مقن  ابملعلومات بشلك انترقاي أ يضا. وهقذا يعقين أ   املتلرقق  ينترقق  مقا يريقد أ   يتعقرض هل مقن وسقائل االتصقال ومقا يصقل ا 

   سائل، كام ينترق  ما يريد أ   يد كه ويبرقى يف ذهنه.  

ا ىل حد كبقري، ويف االتصقال املقوا ي  )الشخيصق( كثقريا مقا  ولك ما يرقال عن املرسل قد ينطب  أ يضا عىل املتلرق ؛ فهام مامتثال 

واملتلرق  ال دوا ، والرسائل الحت تصد  عن أ حدهام سقوف حتقددها الرسقائل القحت يتلرقاهقا. ويف االتصقال التفقاعيل املرسل يتبادل 

 يظهر تبادل ال دوا  واحضا بني طريف االتصال املرسل واملتلرق 

  



 

  

 الرساةل  -1-3

يصقاهل للنتلرقق ، ويه مضقنو  العنليقة االتصقالية. واال نسقا  يرسقل الرساةل يه الف كرة أ و املعلومة أ و الطلب اذلي يريد املرسل ا 

ومعظ  الرسائل ترسل وتسق ترقبل برقصقد، لكقن هنقاك  سقائل أ خقرى يتعقرض لهقا  ويس ترقبل مكيات خضنة ومتنوعة من الرسائل.

 الفرد ابملصادفة

لكقام اسق تطاع املتلرقق  أ   يسق توقف املرسقل ملزيقد مقن الفهق ، لكقام و رسقل وامللترقق ، لكام اك  هنقاك تفاعقل وفهق  مشقرتك بقني امل

 اكتسبت الرساةل فعالية أ كرب.

ىل اخلطيب أ و يتجاههل، وهل يسق متع  واملتلرق  هو اذلي يتخذ قرا  التعرض أ و عدم العرض للرساةل، فهو اذلي يرقر  هل ينصت ا 

ىل املذايع أ و يغلرقه، أ و يدير مؤرش التلفزيو   حنو قناة أ خرى، أ و يرققرأ  هقذا املرققال أ و ذاك، أ و يتجنقب لك ذد ويقدير  ادثقة ا 

 خشصية أ و ينفرد مع ذاته. ولك هذه الترصفات تعترب  سائل ملراقيب السلوك االتصايل.

ه، وبعضقها وهناك عوامل كثرية تؤثر يف قرا  املتلرق ، ويف مدى وكيفية تعراقه للرسقائل االتصقالية، بعضقها انبقع مقن املتلرقق  نفسق

 الآخر انجت عن مؤثرات خا جية مرتبطة ابملرسل أ و الرساةل أ و بسئة االتصال نفسها.

 

 الوس يةل -1-4

ىل املس ترقبل حتتقا  ا ىل وسق يةل نرققل؛ وميكقن أ   تصقل الرسقائل للنتلرققني عقرب وسقائل  حىت تنترقل الرساةل من املرسل ا 

لسنع، والنظر، والش ، واللن ، والتقذو.. كقام تسق ترقبل أ يضقا متعددة؛ فالرسائل الشخصية تس ترقبل عن طري  احلواس مثل: ا

عن طري  وسائل االتصال الفردية مثل: الرسائل الربيدية الترقليدية واال لكرتونية، والهقاتف والفقاك . أ مقا الرسقائل العامقة فتصقل 

ىل املتلرق  عرب وسائل االتصال اجلاهريية من الصحف، واجملالت، واال ذاعة، والتليفزيو ، و   اال نرتنت. ا 

وبعض الوسائل أ كرث فعالية من وسائل أ خرى، وتؤثر طبيعة اختيا  الوس يةل املوصةل يف الرسائل املنرقوةل حبيث تزيد أ و 

ىل أ   ال فراد يفضلو  قنوات عىل أ خرى.  ترقلل من فعاليهتا. وتشري ادل اسات ا 

القحت يسق تخدمه. ويتوققف اختيقا  الوسق يةل  وحيامن يريد املصد  توجيه الرسائل، عليه أ   يتخذ قرا ات بشقا  الوسق يةل

رقد تفضل فئة مقن اجلهقو  التلفزيقو  عقن اال ذاعقة، وققد يكقو  املصقد  ققاد ا عقىل فعىل قد ات املتلرق ، وعىل قد ات املصد . 

 الكتابة أ كرث من قد ته عىل الالكم.

 



 

  

 

 العنارص الثانوية: -2

هنا ل  ال ا  سست عنرصقا أ ساسق يا للعنليقة االتصقالية، فالعنليقة االتصقال  مغ أ   هذه العنارص جزء من مكوانت فاالتصال ا 

اعاف االتصال فسسقعى املرسقل ا ىل .  القتخلص م قاميكن أ   تمع حىت لو فرقد واحد أ و أ كرث من هذه العنارص، بل ا   يسامه يف ا 

 وهذه العنارص يه:

 اخلربة املشرتكة:  -2-1

ربات واملعا ف وادلالالت اللغوية واللغة غري اللفظية، ولك ما اك  هنقاك لك فرد حينل مجموعة من العرقائد وال خال. والترقاليد واخل

ىل النجقا ، ولهقذا  تواف  بني املرسل واملتلرق  يف هذه ال مو  اكنت فرص التفامه بس ام أ كرب، وصا ت معلية االتصال بس ام أ ققر  ا 

 حد أ كرث فاعلية.بني ال قا   وال صدقاء وأ بناء اجملمتع الواحد وادلين الوا كو  االتصال

  )عوائ  االتصال( التشويش -2-2

متام معلية االتصال عىل الوجه ال مكل سواء يف مرحةل  اال  سال أ و الاس ترقبال. وهو التشويش  هو أ ي عائ  حيول دو  ا 

 يه:  ئسسةد  امصثالثة لتشويش ول  بذد عك  اخلربة املشرتكة، فلكام زاد التشويش اعفت فرصة جنا  العنلية االتصالية.

 لتشويش الفين:ا -2-2-1

ىل املتلرقق ، مثقل:  –برقصد أ و بغري قصد  –ويعىن أ ي تداخل فين  يطقرأ  عقىل ا  سقال اال شقا ة يف  حلهتقا مقن املرسقل ا 

 .لل يف ش بكة االتصال  از احلاسو وجود عيو  يف صوت املرسل، أ و اس تخدام ترددات غري مناس بة يف اال  سال، أ و خ

 التشويش ادلاليل: -2-2-2

رقصد ابلتشويش ادلاليل العوامل املتعلرقة ابس تخدام اللغة، وحتديد معاين اللكامت والتعبقريات اتتلفقة. ويعقد التشقويش ي

 ادلاليل من أ برز مسببات فشل الرساةل االتصالية يف حترقي  هدفها.

رة القحت يريقد توصقيلها ا ىل وحيدث التشويش ادلاليل حني خيطئ املرسقل يف اسق تخدام اللغقة املناسق بة القحت تعقرب بدققة عقن الفكق

املتلرق ، كام حيدث حني خيط  املتلرق  يف فه  ما حاول املرسل قوهل أ و كتابته. فالناس حينلو  معاين خمتلفقة لللكقامت والتعبقريات 

 حىت لو اكنوا يس تخدمو  اللغة نفسها، نتيجة الختالف الثرقافة والبسئة الاجامتعية واللهجات.

 



 

  

  ثرقايفالتشويش النفيس وال  -2-2-3

آخر أ ثناء تلرقيه الرسقاةل، أ و اسق تغراقه يف التفكقري.  قد حيدث التشويش نتيجة مؤثر نفيس مثل: انشغال املتلرق  مبواوع أ

 كام ينتج التشويش عن مؤثر جسامين مثل اعف حاسة السنع أ و البرص عند املتلرق ، أ و الصداع وال مل.

فشال االتصقال، وذلد يكقو   -ام مرك-اخلربة املشرتكة بني أ طراف العنلية االتصالية يه و  جنا  أ و ا  أ حد العنارص الحت تسه  يف ا 

  ويظهر اعفها من خالل ال بعاد التالية:. اعفها من أ مه مصاد  التشويش

 .الاجامتعيةوالترقاليد  العادات، و اختالف ادلين والرقمي ال خالقية -1

 مس توايت الفه  واال د اك.اختالف  -2

 .ةالثرقافي ايتاملس تو اختالف -3

 .عنهالسلبية الثرقة يف املرسل واخلربات  اعف -4

حقىت يضقنن املرسقل وسائل اتصال متعقددة، و وميكن التغلب عىل التشويش من خالل تكرا  الرساةل بأ ساليب خمتلفة 

ىل املتلرق  وأ نه فهنها كام أ  ادها  ، وأ هنا جنحت يف حترقي  أ هدافها.أ    سالته قد وصلت ا 

 :(1)وال ثر   جع الصدى -2-3

ىل معرفقة صقدى  سقالته دلى املتلرقق  حقىت يسق تطيع أ   الحت حتدهثا الرساةل دلى املتلرق فعل ال ةالصدى  د يرقصد برجع . واملرسل بأ م  احلاجقة ا 

ذا اكنت الرساةل حرقرقت أ هدافها أ م فشلت يف ذد.  ينظر ا ىل  جع الصدى من خالل ثالث طر. يه:و  يرقر  ما ا 

جيابيا أ و سلبيا. ويشجع -1  جع الصدى الاجيايب املصقد  عقىل الاسق مترا  يف ترققدا  سقائل مشقاهبة، فهقو يرققوي ويقد   قد يكو   جع الصدى ا 

 السلوك بشلك مطرد، أ ما  جع الصدى السليب فهو يتطلب تعديل شلك أ و  توى الرسائل التالية.

 جلاهريي. جع الصدى قد يكو  فو اي، كام يف االتصال الشخيص واجلع ، وقد يكو  متأ خرا، كام يف االتصال ا -2

ىل املرسقل مبقارشة وبقدو  عوائق  أ و تنرقيقة، وققد يكقو  مرقيقدا حبقراس البوابقة  -3  جع الصدى ميكن أ   يكو  مبارشا حقرا يصقل مقن املتلرقق  ا 

ىل  د الفعقل احلقر املبقارش، والفقو ي أ حقد عيقو  وسقائل االتصقال  اال عالمية، ويس تغر. ذد وقتا أ طول حىت حيرق  أ هدافقه، ويعقد الافترققا  ا 

 اهريية الترقليدية.اجل

ويتيح  جع الصدى عدة فوائد للك من املرسل واملتلرق  عىل السواء، فهو يتيح للنرسقل فرصقه قيقاس مقدى فهق  الرسقاةل واسقتيعاهبا، 

ىل أ   الرساةل غري مفهومة ابلرقد  املناسب فا   املرسل ذا أ شا   جع صدى اجلهو  ا  عقادة  يس تطيع ويتيح للنتلرق  التأ ثري يف معلية االتصال، مفثال ا  ا 

 ترقدا الرسائل بأ ساليب خمتلفة، أ و عرب قنوات أ خرى ليك حترق  الرساةل أ هدافها بشلك أ فضل.

                                           
 (feed backوع الصوت ا ىل مصد ه، لكن الكتب العربية تس تخدم الرتمجة ش به احلرفية للكنة )ال فضل أ   يسنى هذا العنرص )الصدى( بدل ) جع الصدى( ل   الصدى هو نفسه  ج 1



 

  

 :ر ققال ث

ذا حترق  أ ثر  التصال قد جنحت، يكو  املرسل ققد اصال عىل املتلرق  تكو  معلية االتهو الهدف اذلي يسعى املرسل لتحرقيرقه، فا 

 شاكل التالية:. وميكن أ   يأ خذ ال ثر ال  رسلحرق  هدفه.وخيتلف ال ثر ابختالف هدف امل

ذا عمل املرسقل أ   املعلومقة وصقلت املتلرقق   -1 يصال معلومة أ و خرب، وهنا يتحرق  ال ثر ا  قد يكو  الهدف جمرد ا 

 نه فهنها كام أ  اد املرسل.أ  و 

 قد يكو  الهدف تغيري  أ ي أ و موقف، س يايس أ و اجامتع  أ و حنو ذد وهذا هدف أ صعب من ال ول، فرققد -2

ىل املتلرق  ويفهنها قناعه به. يرقبلال  ، مغ ذد، لكنه ،تصل الرساةل ا   ما حتاول ا 

قد يكو  الهدف تبين سلوك أ و خل  معني كرتك التدخني أ و احلد من رسعة قيادة الس يا ة أ و تنظمي الوققت،  -3

حتويقل قناعتقه ا ىل سقلوك يف  ،ال يرغقب أ و ،لكنه ال يسق تطيع ،  املتلرق  قد يرقتنع بصوا  الفكرةل   ،صعبأ  حداث هذا ال ثر ا  و 

 زتم به.يل

ىل هقوهقو  وهذا أ صعب ال هداف عقىل اال طقال.، قد يكو  الهدف تغيري دين املتلرق  وعرقيدته. -4 دف ادلعقاة ا 

 اال سالم كام أ نه هدف املنرصين وغريمه من دعاة ال داي  وامللل.

ليب القحت جيقب عليقه أ   يسق تخدهما أ كقرث ولكام اك  ال ثر اذلي يرغب املرسل يف حترقيرقه صعبا، اكنقت الوسقائل وال سقا

 .، واملها ات الحت جيب أ   ميتلكها أ كرث، واك  اجلهد اذلي جيب عليه أ   يبذهل أ قوىتنوعا وفاعلية

ىل ق  جقل ذد ترققوم أ  حقداث ال ثقر املنشقود، ومقن ياس مدى جناحه يف حترقي  أ هدافه وا  واملرسل همام اك  هدفه حيتا  ا 

جقراء ادل اسقات لرقيقاس مقدى جنقا  العنليقات اجلهات احلكومية واملؤسسات اال   عالمية ومراكقز ال حبقاث املعنيقة ابلقرأ ي العقام اب 

 ، ومعرفة معوقات فشلها. وينبغ  عىل املعمل وادلاعية واخلطيب أ يضااالتصالية يف الوصول ا ىل مجهو ها وحترقي  أ هدافها

 أ   يتحرقرقوا من مدى حترقي  نشاطاهت  االتصالية ل هدافها. 

 



 

  

 تصال:أ نواع اال

  وذد عىل النحو التايل:، هناك عدة ترقس اميت لالتصال بناء عىل اعتبا ات خمتلفة

 ع االتصال من حيث اللغة املس تخدمة:انو أ   -1

يرى املهمتو  ابالتصال اال نساين أ   لكنة )لغة( ال ترقترص عىل اللغة اللفظية وحدها، وذلد فه  يعتربو  لك وس يةل منظنقة اثبتقة 

آخر فهي  لغة قامئة بذاهتا. وبناء عىل ذدميك ا أ   تنرقل  ىل أ نسا  ا    معىن أ و فكرة من ا 

ىل نوعني أ ساس يني هام:  ميكن ترقس مي االتصال اال نساين حسب اللغة املس تخدمة ا 

 

  االتصال اللفظ : -1-1

ىل يدخل مضن هذا الرقس  لك أ شقاكل االتصقال القحت يسق تخدم فهيقا اللفقو اللغقوي كوسق يةل لنرققل  سقاةل مقن املصقد  ا  

النظقر، وققد يكقو   فيد كه املس ترقبل حباسقة السقنع، أ و مكتقواب فيد كقه حباسقةيا( ه )شف املتلرق ، وقد يكو  هذا اللفو منطوقا 

ىل الآذا ، وقد جيري عرب وسائط  :مبارشاالشفهي  االتصال   .أ ليةاتصال من الشفاه ا 

 االتصال غري اللفظ   -1-2

   تعمتد عىل اللغة غري اللفظية، ويطل  عليه أ حياان اللغة الصامتيدخل مضن هذا الترقس مي لك أ نواع االتصال الحت

 ويرقس  بعض العلامء االتصال غري اللفظ  ا ىل ثالث لغات يه:

 ويه تتكو  من اال شا ات البس يطة أ و املعرقدة الحت يس تخدهما اال نسا  يف االتصال بغريه.  لغة اال شا ة: -1-2-1

 ، اديةالبرشية وامل: وهناك نوعا  من اال شا ات

ىل الغري ما يريد مقن معقا  أ و  اال شا ة البرشية: ما يصد  عن اال نسا  نفسه، وتتضنن مجيع احلراكت الحت ميا سها اال نسا  لينرقل ا 

مشاعر مثل حراكت اجلسد وتعبريات الوجه. ومن أ برز هذا النوع من االتصال لغقة اال شقا ة القحت يسق تخدهما فاققدو الرققد ة عقىل 

 السنع والنط 

وبقرامج احلاسقو  مقثال  والرموز الحت تصنعها اال نسا  اك شا ات املقرو  ولوحقات التحقذير وأ سقه  الا اهقات. :ات املاديةاال شا  

أ    سقائل اجلقوال  تس تخدم عددا خضام من اال شا ات غري اللفظية الحت يترق ا املس تخدمو  ويتواصلو  من خاللهقا بسقهوةل، كقام

شا اهتا اخلاصة  لغة مس ترقةل.الحت تاكد تكو   أ نتجت ا 

 



 

  

نرقل اال حسقاس  اختيا هايرقصد من  –مثال–ويرقصد هبا املالب  وال دوات، فال زايء الحت تس تخدم عىل املرس   :لغة ال ش ياء2-

ىل املشاهدين ليك يعسشوا فهيا معني زما  بسئة و ب  يف كثري من اجملمتعات يرقصقد بقه  اءسود مالب عرض املرسحية، وا تداء أ ثناء ا 

شعا  الآخرين اب  كام تس تخدم املالب  حتديد طبرقة الفرد يف اجملمتع أ و وظيفته. . احلز  اذلي يعسش فيه من يرتدهيا 

 وظائف االتصال غري اللفظ  مع االتصال اللفظ :

  يساعد االتصال اللفظ االتصال اللفظ  يف كثري من املواقف االتصالية الحت ميا سها الناس فهو يصاحب االتصال غري اللفظ  

عادة ما يرققال لفظيقا ومثقال ذد: حقني نقذكر التكرا  أ و اال عادة-1 الوظائف التالية:من خالل  : حيث يرقوم االتصال غري اللفظ  اب 

 لشخص عن وجود يش ما ابلرقول )هنا( مث نشري ا ىل ماك  هذا اليشء.

طلب مقن موظقف أ   حي ق ميكن للسلوك غري اللفظ  أ   يناقض السلوك اللفظ  عند احلاجة. مثل: املدير اذلي ي التناقض: -2

شا ة ما بعدم ا حضا  هقذه ال و ا.، ويعقود املوظقف ليخقرب املقدير أ نقه مل جيقد  أ و اقا معينة أ مام أ حد العنالء مث يعط  املوظف ا 

حداهام لفظية، والثانية غري لفظية.  تكل ال و ا.، يف هذه احلاةل تلرقى املوظف  سالتني ا 

 كو  بديال لالتصال اللفظ  فتعبريات الوجه أ حياان تغين عن االتصال اللفظ .: ميكن لالتصال غري اللفظ  أ   يالتبادل-3

ه  حقني أ و التج  ،مثل: الابتسامة بعد أ   نطلب شسئا من خشص ،التصال غري اللفظ  ممكال لالتصال اللفظ يكو  ا التمكيل:-4

 ب يى خشصا عن معل يشء ما.

لكامت معينة للتأ كيد عىل الرسقائل اللفظيقة، وققد يصقاحب ذد تعبقريات  مثل: أ   يرقوم الشخص ابلرتكزي صوتيا عىل التأ كيد: -5

 عىل التأ كيد. الوجه ادلاةل

 أ نواع االتصال من حيث عدد املشا كني فيه: -2

ختتلف خصائص االتصال ووسائهل وتأ ثرياته حسب عدد املشا كني يف العنلية االتصقالية، وينرقسق  االتصقال مقن حيقث 

 ا ىل مخسة أ نواع  ئسس ية يه : رسلني واملس ترقبلني،فيه من املعدد املشا كني 

 االتصال الشخيص:  -2-1

وهو االتصال املبارش أ و االتصال املوا ي ، حيقث ميكقن فيقه أ   نسق تخدم حواسق نا ايق ، ويتقيح هقذا االتصقال التفاعقل بقني 

 امحلمية بني ال فراد.خشصني أ و أ كرث يف مواوع مشرتك. ونتيجة االتصال املوا ي  تتكو  الصداقات والعالقات 

ل ويتيح هذه النوع من االتصال فرصة التعرف الفو ي واملبقارش عقىل تقأ ثري الرسقاةل، ومقن مث تصقبح الفرصقة أ مقام الرققامئ ابالتصقال سقاحنة لتعقدي

  سالته وتوجهيها حبيث تصبح أ كرث فعالية أ و أ قناعا. 



 

  

 :عدة ممزيات يهتصال الشخيص ولال

ىل الوسائل ال خرى، ويتطلب ذد مجهو ا معروفا و دودا وغري مشتت.اخنفاض تلكفة االتصال ابلرقيا -1  س ا 

لهي . -2 ماكنية اس تخدام اللغة املناس بة ملس توى ال فراد اذلين نتحدث ا   ا 

 .و جع صداها سهوةل ترقدير جح  التعرض للرساةل -3

زاةل ، وهقذا يزيقد فقرص تقدتلرقائية االتصال وتظهر يف احملاداثت غري الرمسيقة واللرققاءات العقابرة -4 عمي الصقداقة والتعقاو  وا 

 التوتر بني املتواصلني.

  :لكن االتصال الشخيص يعاين من عدة سلبيات أ مهها

ىل أ عداد كبرية من الناس ،قليل مجهو ه -1  .حيث يصعب فيه الوصول ا 

 يف معظ  احلاالت يكو  االتصال الشخيص مر ال وهذا جيعهل عراة للنرقص وال خطاء. -2

 ابلعوامل الشخصية. اسلبياملتواصلو  تأ ثر قد ي  -3

 

 االتصال العام أ و اجلع  -2-2

يكقو  هقدفه  مقن االتصقال واحقدا ، كقام ا نسقبيامرتفعطرافه التفاعل بني أ  ذلد يكو  وهو شلك من أ شاكل االتصال الشفهي ، 

 غراض.. وعادة ما يمع هذا النوع من االتصال يف أ ماكن التجنعات أ و تكل الحت ترقام خصيصا لهذه ال  بشلك عام

 ويأ خذ االتصال العام عدة أ شاكل أ برزها: 

قنقاع املنتقازة يف العصقو  ال وىل.يف اجملنعات اال نسانية، و  أ قدم وسائل االتصالمن : اخلطبة -2-2-1   اكنت وسق يةل اال 

اث ةالعواطف  ةاطبتغلب علهيا خم تسق تخدم  . ومن أ برز املناس بات القحتوس يةل تاطبة اجلهو  العامأ فضل . ذلد فهي  املشاعر وا 

  . امحلالت الانتخابيةفهيا اخلطبة املناس بات ادلينية، و 

العرقليقة واملعلومقات تعمتقد غالبقا  عقىل احلجقج شلك حديث نسبيا من أ شاكل االتصال ابجلهو . ويه : احملارضة -2-2-2

 أ نسب وس يةل تاطبة الفئات املثرقفة واملتخصصة.وذلد فهي   واال حصاءات.

تمتقزي ، و التصال فهيا ذو ا اهنيويكو  اشة متاكمةل بني عدد من املتحدثني يف مواوع واحد. يه مناق : الندوة -2-2-3

 . املؤمترات الصحفية والعلنية. ومن أ برز أ شاكلها واجلهو  املتحدثنيابلتفاعل بني 

 



 

  

 االتصال الوسط  -2-3

ويسقنى هقذا النقوع ابالتصقال املغلرققة. زيونيقة التليفادلوائقر و ، االتصال الوسط  هو اذلي جيري عقرب وسقائط أ ليقة، مثقل الهقاتف

يشق به االتصقال الشخيصق مقن حيقث ققةل عقدد الوسط  ل نه حيتل ماكان وسطا بني االتصال املوا ي  واالتصال اجلاهريي. فهقو 

 ومه عادة ذوو ثرقافة مشرتكة ومرتبطو  ابتصال خشيص. –يكو  املتلرق  خشصا واحداقد – املشا كني يف االتصال

ذ ميكن أ   يكقو  مجهقو ه غقري متجقان ، وميكقن لوقت يف نف  او حينل االتصال الوسط  بعض خصائص االتصال اجلاهريي، ا 

وكقذد فقا   الرسقاةل تنرققل  لو  نف  الرساةل يف أ ماكن متعقددة.، حيث يس ترقبو  فيه بعيدين ماكنيا عن بعضه أ   يكو  املشا ك

كام يش به االتصقال الوسقط  االتصقال  ا عاداي، أ و عضوا يف مؤسسة.صل خشصبرسعة وتصل ال فراد يف أ   واحد، وقد يكو  املت

 اجلاهريي من حيث اس تخدام معدات مياكنيكية أ و الكرتونية يف نرقل الرساةل.

 

 االتصال اجلاهريي  -2-4

يل هو معلية االتصقال القحت تقمع ابسق تخدام وسقائل اال عقالم اجلاهرييقة، ويمتقزي االتصقال اجلقاهريي يف قد تقه عقىل توصق 

فقراد غقري معقروفني للرققامئ ابالتصقال، تصقله  الرسقاةل يف نفق   الرسائل ا ىل مجهو  عقريض متبقاين الا اهقات واملسق توايت، وال 

اللحظة، وبرسعة فائرقة، مع مرقد ة عىل خل   أ ي عام، وعىل تمنية ا اهات وأ مناط من السلوك غري موجودة أ صال، واملرقد ة عقىل 

 .نرقل ال فاك  واملعا ف والرتفيه

ىل عدد كبقري مقن النقاس،  وتشنل وسائل ال عالم اجلاهريية تكل الوسائل الحت لها مرقد ة عىل نرقل الرسائل اجلاهريية من مرسل ا 

الصققحف واجملققالت والكتققب والسققسامن والراديققو  مثققل:وتمتثققل مرقققد هتا االتصققالية يف اسقق تخدام معققدات مياكنيكيققة أ و الكرتونيققة 

 سائل وتطو ت يف ظل ظروف ات خيية واجامتعية ودولية.والتلفزيو ، وقد نشأ ت هذه الو 

 

 :اال لكرتويناالتصال  -2-5

للك م ا سامهتا اتتلفة. فرققد اك  يطلق  عقىل البقث اال ذاعق  والتلفزيقوين بشقلك  بثالث مراحلمر مصطلح اال عالم اال لكرتوين 

 Computer Assisted)سقاعدة احلاسقو  كام أ طل  عىل نظايم التستكسقت والفديوتكسقت. مث أ طلق  عقىل اال عقالم مب  ،عام

Reporting "CAR" .) حني بدأ  اال عالميو  يف اس تخدام احلاسو  للنساعدة يف أ داء العديقد مقن العنليقات اال عالميقة. فرققد

اك  احلاسو  وش باكت املعلومات تس تخدم يف مجع املعلومات من مصاد  متعددة، وتدقيرقها، مث ختزي ا بعد نرشها لتكو  قاعقدة 

 ومات خاصة للوس يةل اال عالمية، كام اك  احلاسو  يس تخدم أ يضا لكتابة املواد اال عالمية وحتريرها و هزيها للطباعة. معل



 

  

خرا  املطبوعات. ىل اس تخدامه يف تصنمي وا    هذا ابال اافة ا 

 يةل اتصقال متعقددة ال غقراض وال شقاكل.كوسق   أ ما املرحةل الثالثة ملفهوم اال عالم اال لكرتوين فرققد بقدأ ت مقع التوسقع يف اسق تخدام شق بكة اال نرتنقت

عالم وبعض الباحثني يفضل اس تخدام مصطلح )  ( بدل مصطلح اال عالم اال لكرتوين حىت ال ختتلط املراحل الثالث للنفهوم.ةالش بكا 

هي  وكتايب، خشيصق ل نه يظهر بلك أ شاكل االتصال وأ نواعه، فهو اتصال لفظ  وغري لفظ ، شف اال لكرتوين  لالتصالويصعب حتديد تعريف دقي  

 وميكن تعريفه بأ نه االتصال اذلي جيري عرب وسائط االتصال احلديثة، ويس تخدم الترقنيات االتصالية املتطو ة. واجلع  واجلاهريي. 

 :االتصال اال لكرتوين سامت -2-5-1

بقدال مقن مصقاد   (مشقا كني)فقو ويطلق  عقىل الرققامئني ابالتصقال ل ،حيث يتبادل الرقامئ ابالتصقال واملتلرقق  ال دوا  التفاعلية:-1

و مغ أ   االتصال بلك أ شقاكهل معليقة تفاعليقة، لكقن يف هقذا النقوع مقن  وتكو  مما سة االتصال مع املتلرق  ثنائية الا اه وتبادلية.

 االتصال يأ خذ التفاعل أ قوى مظاهره. 

 ت أ و الرموز الحت تتضن ا تكل النصوص واملواد.وهو الربط بني نصوص واملواد اال عالمية اتتلفة عرب بعض اللكام: النص الفائ -2

اال عالم اال لكرتوين يتفو. عىل لك وسائل اال عالم الترقليدية يف قد ته عقىل حتقديث مقواده برسقعة  التحديث الفو ي واملس متر:-3

 خاصة ال خبا  الساخنة والطا ئة.

ماكنية حتويل اال شا ات امل الوسائط املتعددة-4 سقنوعة ا ىل  سقائل مطبوعقة أ و مصقو ة والعكق . ومعظق  : أ ات  االتصال الرمق  ا 

عالمية بأ مناط خمتلفة: نصوص وصو  وأ فالم وأ صوات.    املواقع توفر مواد ا 

ماكنية ا  سال واس ترقبال الرسائل يف الوقت املناسب للنتصل، فف  الربيد الالكرتوين ميكن توجيه الرسائل يف أ ي وقت.  الالتزامن:-5  تعىن ا 

ىل املعلومقات الهقائةل املتقوفرة يف قواعقد قواعد املعلومات اال لكرتونية سهوةل اس تخدام-6 : تس تطيع الوسائل اال لكرتونية أ   تصل ا 

 .املعلومات عرب العامل، كام تس تطيع اس تخداهما يف موادها اخلاصة بسهوةل ل هنا تس تخدم نف  الترقنيات

ىل ال عداد السابرقة:-7 ىل قواعقد معلومقات يسقهل عقىل الرققراء تتحول مواد اال عقالم اال   سهوةل الوصول ا  لكقرتوين السقابرقة نفسقها ا 

لهيا والاس تفادة م ا.     وسائل اال عالم ال خرى الوصول ا 

: وتعىن تعدد الرسائل الحت ميكن الاختيقا  مقن بس قا لقيالمئ ال فقراد أ و اجلاعقات الصقغرية املتجانسقة بقدال مقن توحيقد التفتيت-8

 ضة.الرسائل ليالمئ اجلاهري العري

: حيث أ صبحت بسئة االتصال بسئة عاملية جيقري فهيقا االتصقال بقلك أ شقاكهل الشخصقية واجلاهرييقة بسقهوةل مقن أ ق ق الكونية-9

ىل أ قصها.  ال  ض ا 



 

  

 اع االتصال من حيث الهدفأ نو  -3

 االتصال املعلومايت -3-1 

عطاء معلومات وأ خبا   ىل ا   هو اذلي هيدف فرقط ا 

قناع  -3-2   االتصال اال 

آخر.هو ا قناع املتلرق  بتبين أ و التخيل عن فكرة، أ و املوافرقة عىل اقرتا ، أ و الالزتام بسلوك أ و التخيل عن أ ىل ا   ذلي هيدف ا 

سرتاتيجيات اال قناع يف عرض املعلومات  قناع، واس تخدام ا   التداخل بني النوعني: اس تخدام املعلومات لال 

 وظائف االتصال: 

ذا اك  اال نسا  اكئنا اجامتعيا بف طرته، فاالتصال هو عصب هذه احلياة الاجامتعية. وال ميكن أ   نتخيل ماكان يعسش فيه أ كرث من ا 

 فرد دو  أ   يكو  بس ام تفاعل اتصايل بشلك من ال شاكل.

وظقائف طبيعقة هقذه الوقد تعدد و ات نظر البقاحثني حقول يف احلياة البرشية يصعب حرصها. التصال والوظائف الحت يؤدهيا ا

مرد ذد اختالفه  يف تفسري معلية االتصال نفسها وحتديقد دو هقا يف اجملمتقع. و  .املتعددة يف العنلية االتصالية ل طرافل اوفوائده

ىل أ   للك نوع من أ نواع االتصال وظائفه الفرعية اخلاصة.   كام يرجع ذد أ يضا ا 

وظققائف خمتلفققة لققلك طققرف مققن تققكل  ييققؤد -بصققفته معليققة تفاعليققة يشققرتك فهيققا عققدة أ طققراف-االتصققال يضققاف ا ىل ذد أ   

 ذد ميكن ترقس مي االتصال ا ىل جمالني اثنني هام: بناء عىلال طرف، 

تسق تخدمه لتنظقمي حياهتقا أ فراد اجملمتع وفئاته اتتلفة متا س االتصال كجزء من احلياة اليومية،  :االتصال الاجامتع  -1-1

 مبا ييل:االتصال الاجامتع  وميكن تلخيص أ مه وظائف  اهتا و ا هبا.ال رسية والعنلية، كام تتناقل من خالهل أ دايهنا وخرب 

 نرقل ادلين بعرقائده وأ حاكمه وأ خالقه من جيل ا ىل جيل. -1

 تناقل اخلربات والتجا   والترقاليد الاجامتعية. -2

 حترقي  التواصل الاجامتع  وتمنية الشعو  ابالنامتء. -3

 حترقي  ال من النفيس للفرد. -4

 



 

  

نشئ وسائل ي أ هدافه حني التجا ية واملنظامت ال هلية للك م ا ؤسسات احلكومات وامل :ي )العام(االتصال اجلاهري  -1-2

عالمية ماتحني و اال عالم،   املقادة تكل الوس يةل وقراءة هذههل أ هدافه حني يرقر  اال طالع عىل )اجلهو ( واملتلرق   ،رقر  نرش مادة ا 

 :اهريي بشلك عام يهاجلبرز وظائف االتصال أ  و  .الربانمج دمشاهدة ذأ و 

 اال عالم. -1

 .الس ياس ية ادلعاية -2

 .ادلينية والفكرية ادلعوة -3

 .والتوعية التعلمي والتثرقيف -4

 .التجا ي اال عال  -5

 الرتفيه والتسلية. -6

 

 االتصال اال دا ي -1-3

 

 حتسني معل املنظنة وترسيع اال جناز -1

 بناء عالقات جيدة بني العاملني -2

جنازاهتا زايدة معرفة العاملني واجملمتع اخلا يج -3 عامل املنظنة وا   اب 

 املساعدة عىل توفري املال وخفض النفرقات   -4



 

  

 مهارات االتصالالفصل الثاني: 
 اتها  مفهوم امل 

حتويقل املعرفقة التفقو. يف مجع مفرده هما ة، من همر يف اليشء أ ترقنه وصا  به حاذقا  مترقنا  وجمودا ، كام تعرف املهقا ة بأ هنقا  هما ات:

ىل أ   يتد   حىت يتحول فاال نسا  ا ىل سلوك،   ، هطبرقي ا ىل سلوك الحت اكتس هبا املعرفة حيتا  ا 

ويعزز هذا التد يب مرات ومرات، ويناقش النصوص املعقدة للتقد يب، وحيللهقا وجيعلهقا خااقعة للفهق  والاسقتيعا . مث حياكهيقا 

 ا يف جماالت أ خرى.وينسج عىل منوالها، وينجح أ خريا  يف اكتشاف مثيلها أ و ابتداع شبيه هبا، أ و تطبيرقه

ىل املرا  والتد يب املتعدد  قناعه  وحفزمه عىل سلوك معني، حتتا  ا  مفها ة احلوا  مع الآخرين مثال ، أ و هما ة مناقش هت  وتعلميه  وا 

 مع توافر املوهبة والرغبة والنضج لترتخس يف اال نسا  وتصبح سلواك  سهال  ميا سه.

ليقه. اكلرققراءة والكتابقة، ولعقب الكقرة، تعقين: تقوفر الرققد ة الالأ   املها ة كام  زمقة ل داء سقلوك معقني بكفقاءة اتمقة وققت احلاجقة ا 

 والس باحة، وقيادة الس يا ة وما ا ىل ذد.

 ، والكتابة، والرقراءةوالسؤال، احلديث، والاس امتع،  وأ دوات االتصال يه:

ترقاهنا. كام أ   هناك هما ة أ خرى قناع.   ولك هذه ال دوات حتتا  ا ىل هما ات خاصة ال    كثريا حيتا ا املتواصلو  ويه هما ة اال 

 هما ات االتصال الشفهي 

ىل االتصال الشفهي   آدم وحقواء ا  أ قدم أ نواع االتصال عىل اال طال.، فاال نسا  ما س هذا النقوع مقن االتصقال منقذ هقبط جقداان أ

كققرث اسقق تخدما يف لك اجملمتعققات ال  ض. و مغ تطققو  وسققائل االتصققال مفققازال االتصققال الشققفهي  هققو الوسقق يةل االتصققالية ال  

 . هذا النوع من االتصالتعمتد بشلك  ئس  عىل واحلضا ات، ويف معظ  الظروف االتصالية، بل ا   وسائل االتصال احلديثة نفسها 

أ و عرب من خالل االتصال املوا ي ، سواء بشلك مبارش البرشيني، االتصال الشفهي  هو اذلي جيري من خالل الصوت وال ذ  

، واجقهتال والتلفزيو ، واال نرتنت. لكن هقذه الوسقائط ختتلقف مقن حيقث ققر   مكرب الصوت، واال ذاعة،و  ،أ يل اكلهاتف وس يط

  جع الصدى.ومدى التفاعل، و 

 املس متع. _  واحلديث )الرساةل(  _  املتحدث ويتكو  االتصال الشفهي  من ثالثة عنارص  ئسسة يه:

جنا  العنلية االتصالية. ولك م ام متع املتحدث واملس  والك طريف االتصال الشفهي :  عقىل يعمتد اعامتدا كبريا عىل الطرف الآخر يف ا 

ىل تمنية هما ات خاصة متكنه من حترقي  أ هدافه من العنلية االتصالية الحت جيرايهنا. السواء حيتا   ا 



 

  

 ا ة احلديثهم

نذ يستيرقو اال نسا  وحقىت يسقمل نفسقه للنقوم وهقو م هو التعبري الشفهي  عن ال فاك  واملعلومات واملشاعر واحلاجات. و  احلديث

أ   مما سقة مه يعترققد أ كقرثول   الرقد  ال كقرب مقن أ حاديقث النقاس  قري بعفويقة فطريقة،  .يتجاذ  أ طراف احلديث مع الآخرين

 . اهامتما  كبريا  لتعمل )كيف نتحدث( و عطيوال  ،التخاطب واحلديث معلية سهةل وطبيعية

ال أ   هناك حاالت حديثية تس تلزم التفكقري املسق ب  و مغ حصة ذد يف حاالت ك  ثرية وخاصة يف الظروف اليومية الاعتيادية، ا 

ولكامت الاحتفقاالت، وترققدا عقروض و ارضات اجلامعة، يف حترقي  هدفه. خفطب اجلعة،  جنا  احلديثاجليد لضام  اال عداد و 

 فزيونية، لك هذه أ شاكل للحديث اذلي حيتقا  ا ىل همقا ات و قد.الربامج اال ذاعية والتلل عامل، واحلديث يف اجامتعات العنل، و 

ىل  ،كام أ   ال حاديث الاجامتعية الحت تتناول حاالت طا ئة اكملشالكت ال رسية، وطلبات الزوا ، تربية املراهرقني، حتتا  أ يضقا ا 

  هما ات اتصالية خاصة. 

 

 مراحل التخطيط للحديث  -1-1

عداد احلديث: -1-1-1  :التالية جيري اخلطواتجيب عىل املتحدث أ   هذه املرحةل يف  مرحةل ا 

يرقترص كثري من املتحدثني عىل حتديد عنوا  احلديث ظنا منه أ   ذد يعقين حقامت مواقوع حتديد املواوع وعنارصه:  -1-1-1- 

بل كثريا  ،دةاحلديث. وهذا اخللط هو السبب الرئس  لظاهرة خرو  املتحدث عن مواوع احلديث وتشتته بني مواوعات عدي

ا   عنوا  احلديث وحده ال يسق تطيع حرصق مواقوعه وحتديقد  ما ينىس املتحدث عنوا  حديثه بعد دقائ  من بدئه يف احلديث.

 عنارصه، فيجب عىل املتحدث أ   يعد ذد كتابة.

حداثقه يسقه  كثقريا : حتديد الهدف -1-1-2- يف صقياغة برقيقة التحديد املس ب  لهدف احلديث وال ثر اذلي يرغب املتحقدث يف ا 

خيتلف اجلهد اذلي جيب أ   بذل يف العنلية االتصالية ابختالف الهقدف منقه. فرققد يكقو  جمقرد تبقادل  -كام مر–اخلطوات، ل نه 

هدف كثري مقن حقاالت االتصقال الشقفهي   ذاه. و صص وأ خبا  عامة، ال هي  املتحدث ا   صدقها املس متع أ و  دهاحلديث عام وق

 رقي . هدف سهل التح  ، وهوالعفوي

حداث أ ثر معني يف املس متع أ و املس متعنيأ ما حني  ىل ا  عالهم  بأ خبا  همنة أ و معلومات قد تقؤثر يف يسعى املتحدث ا  ، ك   حياول ا 

قناعه  برأ ي أ و تغيري سلوكه ، حينئذ تكو  همنة حديثه أ صعب ىل ا  . وهذا هدف االتصقال اجلعق  واالتصقال حياهت ، أ و يسعى ا 

 االتصال الشخيص يف حاالت كثرية. اجلاهريي، مك يكو  هدف



 

  

ة مقن حيقث ناسق بخيتقا  البسئقة امل ينبغ  عىل املتحدث أ    الشخصيةيف ال حاديث  :بسئة احلديثديد حت -1-1-1-1-3

فيتجنب ال وققات الضقيرقة وال مقاكن املفتوحقة والنفسق ية املضقطربة أ و  الوقت واملاك  والظروف النفس ية هل وللنس متع املس هتدف.

 .النفيس والعرقيل هلضام  اس تعداديناسب الضيف موعد  االتفا. عىل جيبيف املرقابالت اال عالمية والندوات ذد املرهرقة. وك

ينبغ  للنتحدث أ   يتعرف عىل أ كرب قد  يس تطيعه من سامت مسق متعيه وخصائصقه   :املس متعنيحتديد  -1-1-1-1-4

ةل حصفيقة فيجقب نقدق  يف اختيقا  املتحقدث ومعرفقة خشصقيته أ مقا عنقدما جنقري مرققابالنفس ية والاجامتعية والتعلمييقة والفكريقة 

جراء احلديث معه، ونف  اليشء وا اهاته وميوهل وذد للنحارضات والندوات، ال بد من د اسة اجلهو  فنحن يف حاجقة  قبل ا 

لهي  يف الاعتبا  ونتعرف عىل أ هدافه  يف االتصال ومس توامه العلن  وأ عام   مه.لواع الناس اذلين سنتحدث ا 

 

لرقاءمرحةل  -1-1-3  وتتضنن جوانب عدة م ا : احلديث: ا 

 

 

 

 

 سامت املتحدث الناحج -1-2

 مجقل قصقريةو سقهةل  ةغقوبل ،بدققة هالتعبقري عقن أ فقاك  هو الشخص اذلي يسق تطيع  ناحجال تحدث امل  الواو : -1-2-1

 .، وصوت واحض، رسعة معتدةلخمترصة

ن مواوعك وتؤمن به، ولكقن ينبغق  أ   تكقو  تواققا  للحقديث عنقه، ال يكف  أ   تعرف لك يشء ع :ةامحلاس -1-2-2

د اك اجلهو  حامس املتحدث يعط  فاعليقة وحيويقة للتفاعقل والنرققا   وامحلاس جيعل املتحدث أ كرث حيوية وحرا ة وال شك أ   ا 

 .ملس متعني وحسن معاملهت لكن جيب أ   يكو  املتحدث متحكام  يف انفعاالته ودليه الرقد ة عىل امتصاص الغضب من ا واحلوا .

أ   يكو  حارض اذلهقن مترققد اذلاكقرة رسيقع التقذكر حقىت ال يظهقر الفتقو  فقامي يرققدم للنقاس أ ثنقاء  :قوة اذلاكرة -1-2-3

 احلديث وأ   يضيف معلومات مما يذكر من نرقا  ساب ، لريبط بني املعلومات السابرقة واملعلومات اجلديدة.

بقل  ،اللفظيقة فرققطسق تخدم اللغقة احلقديث الشقفهي  ال يرقترصق عقىل ا :غقري اللفظيقةاس تخدام اللغة   ة يفاامله -1-2-4

ذا اك  ال يسق تطيع أ   يغقري صقوته مقن تغيري نربة الصقوت  قرا  أ و مهسقا  ك املؤثرات الصوتية للغة غري اللفظية مثل: يس ندها اب . وا 

     اللحسن الاس هت

 التنظمي والرتكزي عىل املواوع.

 اس تخدام اللغة املناس بة  نب التعايل والتعامل.

 حسن اخلتام.

 

 اجتذا  املس متعني عرب النظرات واحلراكت.

 عدم اال فراط يف الاس تعانة ابل و ا..

 اال جياز وتنظمي الوقت حسب عنارص املواوع.

 



 

  

ال أ نه ميكنه تغقري طريرققة النطق ، مقن خقالل القتح  يف ال واقبط صقوت،  فعقه أ و خفضقه واقبط نغنتقه حيث صفاته اخللرقية ا 

حداثه يف املسق متعني وفرقا  للفكرة الحت يتناولهاسكتاته  ىل ا  ذا اك  املتحقدث مرئيقا فسسسق تخدم . وال ثر اذلي يسعى ا   احلركقةلغقة وا 

 .اجلس وحراكت اليدين مياءات اك  

 :س امتعالاة   اهم
فه  الناس من حود ال بد أ   تس متع هل ، وتس متع بقلك عنايقة، الاس امتع هو العنرص الثاين من عنارص االتصال الشفهي ، حفىت ت 

دا ة دفقة احلقديث لصقاحلك يف لك جلسقة  ذ ال يكف  أ   تسنع حديهث  وأ نقت تفكقر فرققط يف القرد علقهي ، وال يفيقد أ   حتقاول ا  ا 

 احلديث، فهذا ال يسنى اس امتعا ، بل تربصا  ابلطرف الآخر.

 مصطلحات الاس امتع: -2-1

ملثقريات الصقوتية يف حقدود الرققد ة السقنعية اذ  ال  مقن خاللهقا  ىتلرقال ا  ادية ت و معلية جسنية )فس يولوجية( ه :السنع -1-1-

مقا و الرتددات، تشلك منطرقة السنع دليقه. أ مقا مقا دو  ذد و  از السنع  كوم حبد أ دىن وحد أ عىل من الرقوى و دلى اال نسا . 

 .الرتددات فيرقع خا   قد ة السنعو فو. ذد من الرقوى 

يسق تطيع  ، اللكنقة يف ادلقيرققة 300سنع حوايل أ   ي فبيامن يس تطيع  ،النط و السنع تفو. قد ته عىل الرقراءة اال نسا  عىل قد ة و 

 .يف ادلقيرقة ترقريبا لكنة 125أ كرث من أ   ينط  

اتصقال ابجلاعقة فاال نسا  يفرقد حاسة البرص ومقع ذد يظقل عقىل  من حاسة البرص؛ وحاسة السنع أ كرث أ مهية يف معلية االتصال

وذلد بقرز يف التقا ا العلنق  وال ديب كثقري مقن الحت يعسش فهيا بفضل حاسة السنع. أ ما ال مص فرقد اته االتصالية اقعيفة جقدا. 

املهقا ات االتصقالية ترققدم ي  ، كقام أ نقهرشط أ سايس للمنو اللغوي بصفه عامقةكذد سنع ل او املكفوفني، واند ا ما يربز خشص أ مص. 

طا  .  المنو اللغويزمنيا يف ا 

د اك للنتلك ، و اوةل ال صغاء معلية عرقلية ا  ادية يتعند فهيا املس متع اال نصات وا: الاس امتع -2-1-2  . يرقولما وفه  ا 

مرتادفا  وهام من أ ساليب االتصال الحت ميكن اسق تغاللها بقأ كرث مقن طريرققة، بقل ميكقن اسق تخدامه  السكوت والصنت -2-1-3

ففرتة مصت ققد تسق تغل كفاصقل بقني أ جقزاء الرسقاةل، أ و خللق  جقو مقن  .حسب طبيعة لك موقف للتعبري عن معا  متناقضة،

اللغقة غقري التوتر. كذد ميكن اس تغاللها للتعبري عن اال جعا ، أ و عدم اال جعقا ، أ و الترققدير أ و الاحترققا ، وذد أ يضقا حسقب 

 .لعنلية االتصال املصاحبة اللفظية



 

  

 عنارص معلية الاس امتع -2-2

 املتحدث -2-2-1

 ، من أ مهها: هناك عدة عوامل تتعل  ابملتحدث تؤثر يف فاعلية حديثه وقد ة املس متع عىل متابعته وفهنه

صققاحب السققلطة أ و النفققوذ أ و اخلققربة أ و املاكنققة العلنيققة أ و الاجامتعيققة يكققو  اهققامتم  :ومصققداقيته ماكنققة املتحققدث -2-1-1-

  .، كام أ   مصداقيته دلهي  تسه  يف ترقبله  ملا يرقولفهنه  هل أ قوى املس متعني مبا يرقوهل أ قوى، وذلد يكو  احامتل

شديدة تنتج عادة من قسقامت و قه ومقن حقراكت جسقنه اذبية جب يمتتع بعض املتحدثنيجاذبية املتحدث )الاك زما(:  -2-1-2-

 تأ ثر بقه.ال و ني يف اال نصات هل ملس متعاويديه أ ثناء احلديث، وكذد من الكم املعجبني به. هذه اجلاذبية تسه  بشلك كبري يف  غبة 

وهذه السامت تظهر يف احلديث املبارش كام يف اخلطبة واحملارضة، كام تظهر يف الربامج التلفزيونية. و مغ أ هنا ال تظهقر يف احلقديث 

ال أ   ذا اك  يعرف املتحدث. اال ذاع ، ا    املس متع ميكن أ   يتخيلها ا 

بقني يقرتاو   معقدل التفكقري والفهق  لكنقة، بسقامن 175 و 125 بقني يقرتاو للحقديث املعدل الطبيع   رسعة املتحدث: -2-1-3-

لتنظمي ما حيصقل و معدل التفكري، يعط  الفرصة للنس متع لالستيعا  و الفر. بني معدل احلديث و لكنة يف ادلقيرقة.  800و 400

فلكقام زادت رسعقة املتحقدث اقعفت فرصقة وذلد  لتحديد الاسق تجابة.و تصو  ما مل يرقهل املتحدث و ترقيميها و عليه من معلومات 

 املس متع لالستيعا  والفه .

هجقة الفصقحى أ و الل قد ة املس متع عىل املتابعة، وكقذد : الصوت الواحض يسه  بشلك اب ز يف صوت املتحدث ولهجته -2-1-4-

يقن يسق تخدمو  لهجقهت  احملليقة وذلد فأ حصقا  ال صقوات املتقداخةل، واذل عىل فاعلية معلية الاسق امتع. الرقريبة م ا تساعد أ يضا

لهي  وفهنه .  كام يفضل أ   ينوع املتحدث يف نقربة الصقوت ا تفاعقا  واخنفااقا  وفرققا  دل جقة امحلقاس يصعب عىل الآخرين الاس امتع ا 

 والانفعال. حىت ا   ذد يضف  جامال  للحديث.

يرققوي و بدققة و عىل جعقهل يسق متع بعنايقة و ملس متع مبا يرقول أ كرث قد ة عىل جذ  ااذلي ينفعل تحدث امل  د جة الانفعال: -2-1-5-

ذا اك  املتحدث نفسه غري هممع ابملواوع أ و غري مرقتنع أ و لس  دليه ما يضيفه للنسق متع فسقسنعك  ذد سقلبا  التفاعل بس ام. أ ما ا 

ىل افتعال.عىل معلية الاس امتع.   لكن جيب  نب املبالغة يف الانفعال حىت ال يتحول ا 

   

 



 

  

  :الرساةل -2-2-2

 مواوع الرساةل: -2-2-1-

ذا اك  ملواوع  أ و ا اهقات و عندما حتنل الرساةل قامي  و  الاستيعا  س يكو  أ عىل.ولرساةل أ مهية خاصة دلى املس متع فا   الفه  ا ا 

، سقنعامل معترقدات معا اقة لرققمي و أ فاك ا  الرساةل نل حتعندما أ ما  .كذد و ات نظر تتف  مع املس متع فا   الاس امتع يكو  سهال  

 .صعبة عىل املس متع فس يجد صعوبة يف الاس امتع للنتحدث ومتابعتهرساةل الاملعلومات الحت تتضن ا أ و عندما تكو  

 :بناء الرساةل -2-2-2-

مرتبة، ومدهتا معتدةل. وكثريا مقا خيرسق املتحقدث مسق متعيه  وأ فاك ها وعنارصهاالرساةل الناحجة يه الحت يكو  مواوعها  ددا،  

  تكو  مشتتة ال فاك ، أ و طويةل جدا.يف واحد أ و أ كرث من هذه اجلوانب، ك   يتناول عدة مواوعات، أ و بسبب خلل 

كام أ   لغة الرساةل جيب أ   تكو  واحضة، مناس بة ملس توى املسق متعني اللغقوي والعرققيل ولتخصصقه  واهامتمقاهت ، فاحملقارضة القحت 

أ و الثقانوي وكقذد اللغقة املسق تخدمة ملسق متعني مقن ختصقص معقني ال تعطى لطال  اجلامعة لسست اكحملارضة لطال  املتوسط 

آخر. و   لل طفال لغهت  ولل ميني لغهت ...يفهنها أ حصا  ختصص أ

 غري اللفظية: اللغة -2-2-3

ميققاءات الوجققه وحركققة العينققني، و  اتتعبققري تعققد  لعيو  الفرصققة للققتح  والسقق يطرة يف املوقققف ااجلسقق  واليققدين لغققة مسققاندة؛ فققا 

العيقو  تنرققل كقام أ   وتعك  املشاعر النفس ية للنتحدث: اال جعا ، الغضب، الهتديد، الا تيا ، الاقتنقاع، املوافرققة.  ،االتصايل

ىل املتحدث  العك . أ نك قد أ قنعتنا، أ وأ و  ،أ ننا قد فهنناكنفسه:   ساةل ا 

ىل اجلقانبني، وحركقة ال يقدي وال صقابع أ   يعقزز معقىن الرسقاةل  هجسقنمن خالل حركقة ميكن للنتحدث كام  مقام وللخلقف وا  لل 

. أ مقا نفسقها ويشو  عىل املس متع، فسشغهل عن متابعقة الرسقاةليشوه املعاين قد احلراكت لكن زايدة واملواوع اذلي يتحدث عنه. 

س ناد اجلس  عىل ظهر الكريس،ل ابلنس بة للنس متع، فاحلركة الهادئة  تثبقيط مهقة املتحقدث يف أ و حراكت هامة لتشجيع  لجس ، وا 

مياءاتحول الرموز واملعاين الحت حتنلها العديد من الكتب  وقد أ لفت الاس مترا  يف احلديث.  اجلسد. ا 

 املس متع:  -2-2-4

يف  اذلي يد كقه. وبنجقا  املتحقدث عقىناملاذلي يس ترقبل الصوت ويضقف  عليقه  وهوالطرف ال سايس يف معلية الاس امتع.  ووه

 جعل املس متع يفه  معانيه كام أ  ادها هو تكو  معلية االتصال قد حرقرقت هدفها.



 

  

 معوقات الاس امتع -2-3

املس متع عضو أ سايس يف معليقة االتصقال الشقفهية، وجيقب أ   يكقو  مشقا اك فعقاال، وعقىل جناحقه يف الاسق امتع اجليقد 

 :يه عالاس امتمعوقات وأ مه أ قسام  .االتصاليةاحلديث يتوقف حترقي  أ هداف 

دينيققا وفكقراي واجامتعيققا  اتصقنيفيعققاين كثقري مققن النقاس مقن )مزتامنققة الرقولبقة( حيققث يعمتقد مزتامنقة الرقولبقة:  -2-3-1

فراد، ويس تخدم هذا التصنيف كحا س لبوابة عرقهل، يرقر  عىل اوئه كيفيقة الاسق امتع . ومقدى تفهق  ال فقاك  وس ياس يا مس برقا لل 

ال أ   ذد جيقب أ ال يعيق  معليقة  يقن يسق متعو  غالبقا مقا يؤمنقو  بقأ فاك  ومواققفو مغ أ   ال فراد اذلين يتحقدثو  واذل معينقة، ا 

  الاس امتع املواوعية.

حيقامن تتنقاقض اجلديقدة يف بعض ال حيا  تكو  اخلربة السابرقة معيرقة للقتعمل ولوصقول الرسقاةل : اخلربة السابرقة -2-3-2 

 و  نفس ية.واخلربة السابرقة لسست جمرد تعلميية بل قد تك معها.

عدم اهامتم املس متع سواء طالب أ و غقريه ابملقادة التعلمييقة أ و اال  شقادية أ و صقعوبهتا  والالمباالة: الرشود اذلهين -2-3-3

 .   املس متع مشغول ذهنيا  مبشالكهنتيجة تعب أ و ا  ها..وقد يكو  رسحا  أ و تشويش عرقيل فيكو

عني من سق يطرة مواقفقه وانطباعاتقه الشخصقية السقلبية عقىل يعاين بعض املس مت: س يطرة الانطباعات السلبية -2-3-4

املتحدث ال عالقة هل مبواوع احلديث، ومع ذد يتخذ هذا املوققف ن موقف م هيقد ته عىل التفاعل مع املتحدث، فرقد يكو  دل

هامتمقه يكقو  مركقزا  كام أ   السلوك النرقدي املتعجرف دلى املسق متع يعقو. الاسق امتع اجليقد، ل   لك ا .حكام عىل احلديث نفسه

 عىل النرقد ال عىل اال نصات والفه .

مشالكت متعقددة عنقد نرققل تفاوت املس توى اللغوي بني املتحدث واملس متع سبب ي : تفاوت املس توى اللغوي -2-3-5

 جع د عن طري   املرسل أ   يتأ ك الرساةل، نتيجة الختالف اخللفيات العلنية والثرقافية واخلربات املرتامك دلي املتلرقني، وذلد عىل

 ، حسب اللهجة سرياتفعدد كبري من ال بعض اللكامت الشائعة يكو  ل وقد  من أ   الرساةل قد وصلت ابملعين املطلو . الصدى

  أ و  داءة اجلو، أ و انرقطاع اال  سال. ، و داءة أ و عطل مكربات الصوت، لضوااءاكسوء بسئة الاس امتع:  -2-3-6



 

  

 ع:  هما ة الاس امتتمنية  -2-4

 مجموعة من املها ات يه:رق  املس متع هدفه من الاس امتع جيب أ   يمن  يف نفسه ليح

 سعة ال ف  والرقد ة عىل تفه  الآ اء واملواقف اتتلفة. -1

 معرفة املتحدث من حيث ا اهاته الفكرية ومواقفه. -2

 التخلص من املشتتات املادية والنفس ية  -3

 ت والفوا . بس ا.  متيزي ال فاك  الرئسسة من الفرعية، ومتيزي العالقا -4

 اسرتجاع ال فاك  والربط بس ا. -5

 المتيزي بني املعلومات واحلرقائ  من  ة والآ اء وو ات النظر من  ة أ خرى. -6

 المتيزي بني الرباهني العرقلية والاس امتالت العاطفية.  -7

 مالحظة التناقضات بني اللغة الشفهية وغري الشفهية للنتحدث. -8

 

 هما ات الاس امتع منوذ  تد ييب لتمنية -2-5

 هذا مجموعة من اخلطوات الحت ميكن أ   تسه  يف تمنية هما ات الاس امتع 

 عرض تسجيل لربانمج حوا ي، أ و قراءة جزء من مواوع:

 لتمنية الرقد ة عىل فه  البناء اللغوي:

 يطلب من املس متع: 

 ذكر املفردات الرتاكيب الحت أ جعبته. ق 

 ق حتديد اللكامت الصعبة. 

 عانة ابلس يا. العام للنص لفه  تكل اللكامت.ق الاس ت

ق حتديد أ سلو  احلديث من حيث: طول اجلل وقرصها، والوسائل اللغوية الحت اس تعا  هبا الاكتب يف عرض أ فاك ه 

 اكس تخدام أ ساليب التوكيد، والتشبهيات أ و الاس تعا ات، والصو  اجلالية اتتلفة. 

 لتمنية هما ة فه  املضنو : 

 املس متع:يطلب من 

 ذكر أ سامء أ شخاص احلوا . ق 

لهيا.   ق ذكر أ كرب قد  من الرقضااي الحت اس متع ا 

 ق ترتسب الرقضااي حسب و ودها يف احلوا .

سرتاتيجيات احلديث: عرقلية أ و عاطفية أ و خمتلطة.  ق حتديد ا 

 ق ذكر احلجج وال دةل والشواهد الحت تضننهتا اال سرتاتيجيات. 

 ا احلوا  دليه، ومدى معايش ته لهاق ذكر املشاعر الحت أ اث ه

 

 



 

  

 السؤال هما ة

 :مفهوم السؤال وطبيعته -3-1

جيابية للحصول عىل املعا ف واملعلومات يف خم  احليقاة الاجامتعيقة والاقتصقادية والس ياسق ية والثرقافيقة.  تلف أ نشقطةالسؤال أ داة ا 

 . .هما ات التفاعل الاجامتع من أ مه ، فهو ويف خمتلف جماالت البحث وادل اسة واملام سات التطبيرقية

  ةمعلوممعىن أ و فكرة أ و طلب احلصول عىل  والسؤال هو:

 :للسؤال أ مهية كربى يف كثري من اجملاالت م ا أ مهية السؤال: -3-2

ىل اسق تخدام السقؤال يف اال نسا  ف ،جماالت احلياة العامة-1 املعلومقات يكتسقب مقن خقالهل  ،حياتقه اليوميقةشقؤو  لك حيتا  ا 

 اك  والآ اء والرغبات واملشاعر.وال ف

وهو يس تخدم يف هذه احلاةل جلقذ  الانتبقاه  ،فالسؤال يشلك أ ساس معليات التفاوض ،جماالت التفاوض اال دا ي والس يايس-2

عطاهئا  .أ و احلصول عىل املعلومات أ و ا 

تعمل يقمتكن مقن اسقرتجاع املقادة القحت امل  جعلفت ريفرقد تس تخدم للتذك ،فهنا تبدو لل س ئةل أ مهية خاصة ،جماالت التعلمي اتتلفة-3

 أ و يس تخلص املعىن الضنين. ،فتجعل املتعمل يربط من خالهل بني فكرتني ،أ و للتفسري ،تعلنها

 ،املقؤمترات السق نوية وغريهقاو فالسؤال هم  يف مرقابالت التوظيقف والاجامتعقات ادلو يقة وادلو ات التد يبيقة  ،جماالت اال دا ة-4

 .جمال اختاذ الرقرا ات والترقيمي ويف جمال ابتاك  ال فاك  وحل املشالكتويس تخدم السؤال يف 

فال ميكن الاس تغناء عن السؤال يف هذا اجملقال سقواء للحصقول عقىل ال خبقا  أ و جلقع مقادة التحرقيرققات وال حاديقث  ،اال عالم-5

 والترقا ير واملرقاالت الصحفية.

 وظائف السؤال: -3-3

ميكقن للسقؤال أ   يؤدهيقا، وهقذا يعقين أ نقه  وظيفقة 52هنقاك أ كقرث مقن يقني وعلقامء الاجقامتع عىل اوء د اسة اللغقويني والبالغ 

  ، ومن أ مه اس تخداماته:يس تخدم يف لك النشاطات والوظائف اللغوية

ري، اال  ابك، ، التعظقمي، الاسقتثا ة، النفق ، التحرققواال حقرا  ، التوجيقه، التحقديوالهتدئقة المتهيد، الاسق تطالع، التقذكري، الطنأ نقةالاس تدالل و 

، التبسق يط، التعرقيقد، التبليقا، التثبقيط، التشقجيع، والتشق تست  الاسرتسقال، املرقاطعقة كيد، اال باك ، الاستناك ، التشوي ، اللقوم، التنفقري،أ  الت

لتنفس ، الهتديقد، التكيقف، حتريك العاطفة، حتريك اذلهن، التحييد، الكشف، المتويه، الرتكزي، املباغتة، اجملامةل، اال حلا ، الاستيفاء، املامنعة، ا

اث ة اذلكرايت، قياس الغرائز، ااعة الوقت، التشف ، قياس العرقل، قياس ال عصا ، ا  هناء احلديث الرتاجع، ا   قياس اذلاكرة، الرتفيه، ا 



 

  

 توجيه ال س ئةل: خطوات -3-4

جقراءات  وتسق تلزم، خلطقوات منتظنقةجيقب أ   ختضقع معليقة فكريقة  بقل ،عشقوايسقلوك جمرد  طر  ال س ئةل لس  اقوابط وا 

 : ئسسة يه بأ  بع خطواتالسؤال  توجيهمعلية  ومتر .ال س ئةل اذلكية توجيه هما ةعديدة. وحتتا  ا ىل  ود يك يكتسب الفرد 

  وتتضنن: ،الاس تعداد -3-4-1

 حتديد الهدف من السؤال -أ  

 حتديد الشخص املسؤول - 

 التفكري والصياغة - 

 طر  السؤال. -3-4-2

 الفعال للسؤال يتضنن: الطر  -3-4-2-1

 اختيا  التوقيت املناسب. -    .والتوتر  نب العصبية -أ                     

  نب اال فراط يف طر  ال س ئةل -د                           الس يطرة عىل اخل -                   

 

ىل اال جابة -3-4-3  .وترقوميها و جع الصدى الاس امتع ا 

جابة فلن يتحرق  هدفقه )تقذكر الهدف دامئا  من ت ذا مل ينصت السائل لال  جابة  دودة وا  وجيه السؤال هو احلصول عىل ا 

 وعليه أ   ينتبه حملاوةل املسؤول الهتر  عن اال جابة من خالل: هما ات الاس امتع(

 .: لن أ جيب عىل هذا السؤالالرفض الرصحي -

  بالكم غري متصل ابملواوع.وذد  :الهتر  عن اال جابة -

جابة اكذبة. - عطاء ا   ا 

آخر املراوغة: -  .بأ   جييب عن السؤال بسؤال أ

ما أ   يتوقف عن طر  ال س ئةل ويشكر املسؤول،  وعىل السائل أ   يرقمي اال جابة ليتأ كد من أ هنا حترق  هدفه أ و بعضه، ومن مث ا 

 أ و يعيد طر  السؤال بصياغة أ كرث وحضا ودقة. وعليه

 



 

  

 أ نواع ال س ئةل: -3-5

وفرقا  لطبيعة النشاط ومس توى احلوا  ووفرقا  لطبيعة  اتتلفةاالتصالية  هيف جماالت أ نشطتاال نسا  س تخدهما ي الحت  ال س ئةلختتلف 

 ه وظروفه.العديد من أ نواع ال س ئةل وفرقا ل هدافحيتا  قد  عىل اس تخداهما كام املوقف الواحد هقد ات

 ال س ئةل الاس هتاللية -3-5-1

وذد مقن خقالل  قاوةل اكتسقا  ثرققة  ،املناخ لنجا  املناقشقة أ و املرققابةل أ و احلقوا  ةاها هتيئوغر  ة،ويه أ س ئةل البداية احلس ن

ىل اال شا ة وطنأ نته عرب املتحدث  براز  ،الشخصية تهأ و أ نشط  جماالت معهلا   الطرفني. االتفا. بنيجماالت أ و ا 

 الرئسسة:ال س ئةل  -3-5-2

ىل احلالحت و  احملادثة، يه ال س ئةل املرتبطة أ ساس يا  مبواوع ل عقىل احلرقيرققة أ و اخلقرب أ و املوققف أ و القرأ ي أ و املعلومقة و صقهتدف ا 

كقام أ هنقا تعكق   ،وهذه ال س ئةل عادة تكو  مفتوحة وتتطلب من اجمليقب اسق تخدام معليقات ذهنيقة عاليقة . السائل ريدهايالحت 

 .عاء املعلوماتوتتطلب قد ة كبرية عىل التفكري واس تد ،قد ة الفرد عىل اال ملام مبواوع السؤال

 :ال س ئةل الثانوية -3-5-3

ويتوقف اس تخدام هذا النوع من ال س ئةل عىل ذاكء السقائل وفرعية. رقصد هبا احلصول عىل معلومات تفصيلية يه ال س ئةل الحت ي 

جابة سؤاهل يرقر  يف أ جزاء من الثانية  ملامه مبواوعه فهو بعد حصوهل عىل ا    ليا.تس تدع  سؤالا تفصي ال جابة هل اومدى ا 

ذا اكنقت ، ل س ئةل الثانويةاختتلف ادلوافع و اء توجيه و  فرقد يرقصد هبا تشجيع املتحدث عىل اس تكامل اال جابقة أ و تعنيق  اال جابقة ا 

ذا اكنت غامضة أ و دلفعه للتعبري عن شعو ه وا اهاته اب اه مواوع احلديث أ و دلفعقه لخخقول يف  جابته سطحية أ و توايحها ا  ا 

 .بدقةاملواوع أ و اال جابة 

 :وال س ئةل املغلرقة ال س ئةل املفتوحة -3-5-4

جابة تتطلب يه الحت ال س ئةل املفتوحة   بعبا ات يضعها اجمليب نفسه. ع ا غري  ددة أ و  صو ة فميكن اال جابة ا 

جابهتا يه ال س ئةل املغلرقة   يبقدأ  بقنع  أ و ال وهذا النوع من ال س ئةلاجمليب واحدة م ا. يختا  بعدة اختيا ات ف  دودة الحت تكو  ا 

 أ و ابختيا  البديل احملدد يف السؤال مثل هل أ نت سعيد أ م حزين؟؟ 

 وال س ئةل اال حيائية..  ايدةاحملس ئةل ال   -3-5-6

 . حتاول اال حياء للنسؤول ابال جابة الحت يريدها السائلتصاغ بطريرقة يه الحت أ و املو ة  اال حيائيةوال س ئةل يه املواوعية، ال س ئةل احملايدة 

 



 

  

 الرقراءة ةهما  

  مغ كرثة قنوات االتصال وتنوع وسائل احلصول عىل املعرفة تظل الرقراءة يه الوس يةل ال فضل لبناء اال نسا  دينيا وثرقافيا وعلنيا.

 يه االتصال بنص مكتو  لفه   تواه مفهوم الرقراءة: 

 وظائف الرقراءة: 

 .التعمل املد يس امل ج  -1

 .التثرقف الشخيص  -2

 .متتاعالرتفيه والاس   -3

 :فالرقراءة أ فضل وس يةل لتمنية لك املها ات اللغوية تمنية املها ات الكتابية، -4

 .اتتلفة ابللكامت واملصطلحات اجلديدة ومعابهيا الرقا ئ متد  -أ       

 يف كتاابته. اس تخداهمايس تطيع عىل فه  ال ساليب اتتلفة ومن مث  هتساعد -      

 و ي قراءة وفه  اخلطاابت ونصوص عرقود العنل واالتفاقيات...  يف جمال اال دا ة وال عامل من ال   -5

 لك ذد يسه  ابلتايل يف تمنيه عرقل الرقا ئ وفهنه دلينه وحياته والناس والكو 

 : طبيعة معلية الرقراءة  

 أ رسع ويه الاس تخدام الطبيع  للرقراءة اذلاتية   :الرقراءة الصامتة -أ 

  و ية للرقراءة للآخرينأ بط لك ا رض    :الرقراءة اجلهرية -  

 لصحف واملطبوعات العامةل  - :قراءة املسح الرسيعة -أ مس توايت الرقراءة:

 للتعرف املبدي عىل مواوعات كتا   -                                      

 للكتب الثرقافية والرواايت املطوةل  : قراءة الفحص العنيرقة -  

 ا ية والتجا يةللنصوص اال د                      

 : قراءة الاسرتجاع - 

  ملرقر ات ادل اس يةا ملذاكرة 

 



 

  

 : تمنية هما ة الرقراءة

 : تذكر وظائف الرقراءةحتديد الهدف -1

 : البسئة غري املرحية يشتت ذهن الرقا ئ وينفره من الرقراءة: اجلو، الكريس، اال ان ة، الهدوء، فرتات الراحة ...توفري البسئة -2

 وى البرص يف عينيك تأ كد من مس تال  -3  

 اعف الرتكزي أ ثناء الرقراءة حاةل عامة يعاين م ا معظ  الناس. :الرتكزي والتفه  -4  

 قاتالت الرتكزي:

ذا مل يكن دلى الرقا ئ دافع قوي و غبة ملحة يف الرققراءة فسق يعاين مقن  :اعف ادلافع -1 ا 

 اعف الرتكزي

ام اقعف تقركزيه، بسقامن صقعوبة الفهق  لكام واجه الرقا ئ صعوبة يف الفهق  لكق صعوبة الفه : -2

ىل مزيد من الرتكزي  .حتتا  ا 

هناك خواطر وذكرايت تفقرض نفسقها عقىل الرققا ئ فسرشقد ذهنقه بعيقدا  :رشود اذلهن -3

 دو  أ   يشعر

 

 ابدأ  ابلفهرس لتعرف مواوعات الكتا . -1

 اقرأ  املرقدمة لتعرف اجلديد اذلي يرقدمه الكتا . -2

ىل الفصل اذلي تعترقد أ نه حينل ال فاك  اجلديدة.لس  لك ما يف الكتا  اجلديد   -3  جديد فانترقل ا 

 الرقراءة تمن  هما ة الرقراءة: لكام قرأ ت أ كرث لكام تطو ت هما ة الرقراءة دليك -4

 ال ترقف عند لك لكنة بل حاول أ   ترقرأ  العبا ة دفعة واحدة -5

عادة الرقراءة، فالعبا ات الرقادمة قد تساعدك عىل فه  اللكامت  -6  والعبا ات السابرقة.ال تكرث من ا 

ىل نط  اللكامت، فذهنك هو اذلي يرقرأ  ال لسانك. -7  ال حاجة ا 

ىل اال طنا  وعليك أ   تتذكر دامئا املواوع الرئس  للنص اذلي ترقرؤه لرتكقز عقىل ال فقاك   -8 معظ  الكتب متيل ا 

 والعنارص املرتبطة به مبارشة وتتجاوز اال اافات والعنارص الثانوية.

لهيا.اس تخدم الرقمل العادي أ   -9  و قمل المتيزي امللو  لتحديد العبا ات املهنة لسسهل عيك الرجوع ا 

 اس تخدم التلخيص )يناقش الحرقا(  -10



 

  

 هما ة الكتابة

نسا  يعسش يف هذا العرص، فرقلام مير شأ   مقن شقؤونه اخلاصقة والعامقة ال حي  تقا  فيقه لس  من املبالغة الرقول ا   الكتابة اجليدة هما ة حيتا ا لك ا 

ليقه، ا ىل شلك من  ىل ترقرير مطول عن همنقة أ ولكقت ا  أ شاكل الكتابة، ابتداء من ملحوظة قصرية يكتهبا لزميهل أ و واحد من أ هل بسته وأ صدقائه، ا 

 فضال عن أ ولئك اذلين يسهنو  يف الكتابة عرب وسائل اال عالم واالتصال اتتلفة، وخباصة ش بكة اال نرتنت.

 اس تخدامات الكتابة: 

ا اال نسا  الكتابة ال ميكن حرصها، فهي  تفرض نفسها يف معظ  احلقاالت االتصقالية. وققد فراقت ترقنيقات اجملاالت الحت حيتا  فهي

االتصال احلديثة مزيدا من الفرص الس تخدام الكتابة، فهناك  سائل اجلوال ورشيط الرسائل يف قنوات التلفزيو  وال مه مقن لك 

 .هذا مواقع اال نرتنت اتتلفة اكملنتدايت واملدوانت..

 وميكن تلخيص اس تخدامات الكتابة بشلك عام يف ال غراض التالية:

 الرسائل: الرقصرية والطويةل، املذكرات الشخصية... الاس تخدامات الشخصية: -1

 كتابة ال حباث... كتابة احملارضات من رش  ال س تاذ، تلخيص الكتب ادل اس ية، الاس تخدامات التعلميية: -2

 بة الرقصص الرقصرية، والرواايت، والشعر...كتا الاس تخدامات ال دبية: -3

 : املرقاالت الصحفية، املشا كة يف املنتدايت اال لكرتونية، املدوانت الشخصية...الاس تخدامات اال عالمية -4

 : اخلطاابت، العرقود، االتفاقيات التجا ية، الترقا ير اال دا ية...الاس تخدامات اال دا ية -5

 : الكتابة أ هداف

 ف الحت يسعى الاكتب ا ىل حترقيرقها من خالل اس تخداماته اتتلفة للكتابة، كذد تتعدد ال هدا

ليه معظ  الكتا :   وهذه أ برز ما هيدف ا 

 ارشحق، أ و املشالك الحت تشغل الرأ ي العقاماملعلومات اجلديدة عن ال حداث أ و الرقضااي أ و ال خبا  و ترقدا  :والتحليل اال عالم -1

 .والتعلي  علهيا

رش  س ياسة احلكومات والهيئات واملنظامت ومواقفها اتتلفة من قضااي اجملمتقع، حقىت يكقو  الرققا ئ ققاد ا   اسة:التوعية الس ي -2

 عىل فه  مواقف لك طرف من ال مو  املثا ة حوهل، وابلتايل يس تطيع اختاذ  أ يه وحتديد موقفه.

 . اد وابهتاك املرقدسات واخلرو  عن الرقمي واملبادئادلفاع عن ادلين واملرقدسات والرقمي واملبادئ وال خال.، اد دعوات اال حل -3



 

  

ىل الرققا ئ أ بعقادا  جديقدة عقن املواقوع أ و الرقضقية القحت  :التثرقيف -4 دة تناولهقا املقات نرش املعا ف اال نسانية اتتلفة الحت تضقيف ا 

 .التعريف ابل فاك  والفلسفات وادلفاع ع ا اد خصوهما أ و منافس هياو  املكتوبة.

ومعاجلقة  وتشقجيع النقاس عقىل املسقامهة يف التمنيقة الوطنيقة. حلث عىل حيقاة فااقةل يف البسقت واجملمتقعاب جامتعية،التوعية الا -5

 ال خطاء الحت يرقع فهيا بعض أ فراد اجملمتع 

 صياغة الرقرا ات واخلطاابت واالتفاقيات والعرقود... اال دا ية:أ داء ال عامل  -6

 جي مسعة حس نة عن املؤسسة وادلفاع ع ا...السع  لرتو :لعالقات العامةالكتابة ل -7

ختفيف العبء عن النفوس والعرقول، و عل احلياة  متةل  مغ ما فهيا من متاعب، ووظيفة اال متاع ذات أ ثقر  التسلية والرتفيه: -8

  ت...و سائل اجلوال واملشا كة يف املنتداي نفيس محيد، وحترق  هذه الوظيفة من خالل املرقاالت الظريفة والساخرة.

 :  بةاالكتعنارص 

  وعنرص ال سلو  أ و الصياغة.، عنرص اللغة، عنرص ال فاك  واملضنو عنارص أ ساس ية يه: تتكو  من لك مادة مكتوبة 

 : واملضنو  عنرص ال فاك  أ وال:

أ   ينرشقها. وال فكرة أ و أ فاك ا  تعقرب عقن و قة نظقره أ و معلومقة حيقب أ   يكو  دلى الاكتب البد من فراغ، بل  تبدأ  ال الكتابة 

دو  فكرة همام اكنت قميهتا. واملصاد  الرئسسة لل فاك  يه التجا   الشخصقية للاكتقب وللنحيطقني بقه،  مادة مكتوبةيتخيل املرء 

 طالعه عىل وسائل اال عالم. ا   ا الاكتب من خالل تعلميه وقراءاته املس مترة وهيوالثرقافة الحت يبن

 اللكامت: -1     عنرص اللغة: اثنيا:

اللكقامت املناسق بة  اسق تخداميسق تطيع هقو اذلي والاكتقب النقاحج  املصقطلحات.اللكقامت و  يه للقامدة املكتوبقةالوحدة ال ساسق ية 

ساءة   أ و صعوبة فه  املادة املكتوبة. لل فاك  واملعلومات الحت يريد التعبري ع ا. وكثريا ما يكو  اخلطأ  يف اس تخدام اللكامت سببا يف ا 

 للكنة: أ بعاد ا

 نة ثالثة أ بعاد خمتلفة لك ا متناسرقة:لللك

  :أ ي معىن اللكنة، ودلالةل اللكنة ثالث مس توايتالبعد ادلاليل:  -أ  



 

  

وهو املعىن اللغوي ال صيل لللكنة. مثال: بزيف املاء يعين خروجه من البرئ وبزيف ادلم يعقين خروجقه مقن  املس توى ال صيل -1

 اجلس  

ذا جقاءت مضقن نقص معقني. مقثال: بزيقف العرققول يعقين  قرة  : وهو املعىن اخلاصاملس توى الس يايق  -2 اذلي تكتس به اللكنقة ا 

 العلامء خا   دوهل .

وهو املعىن اذلي يس تخدمه العلامء يف أ ي حرقل علنق ، مقثال: املعقىن ال صقيل للكنقة )اقتصقاد( هقو : املس توى الاصطاليح  -3

نتا  السلع وتوزيعها.التوسط والاعتدال، واملعىن الاصطاليح لالقتصاد هو العمل اذل دا ة املوا د وا   ي يد س كيفية ا 

 

  ش ترقاقاهتا اتتلفة،االلكنة تكتسب معاين خمتلفة يف : البعد الرصيف . 

 خر ، اس تخر ، خرو ، خمر ، مس تخرجات، خمرجات... مثل:

 

ىل نوعني هام: :البعد الوظيف جق .    تنرقس  اللكامت من حيث الوظيفة الحت تؤدهيا يف الالكم ا 

  اللكامت الحت حتنل بنفسها معىن  ددا، ويه: ال سامء وال فعال والصفات.ويه  :لكامت املعىن -1

ويه القحت ال محقل معقىن مسق ترقال لك قا يقؤدي وظقائف  قددة داخقل القالكم، وهقذه  :امت الوظيفةلك -2

 .وظيفة لك احلروف كحروف اجلر والاس تفهام، وبعض ال سامء مثل أ سامء الرشط والاس تفهام

 رشوط الاس تخدام اجليد لللكنة: 

 

  نب اللكنة العامية واحمللية.  -1

  نب اللكنة قليةل الاس تخدام.  -2

  نب اللكنة الصعبة الرقراءة.  -3

  نب اللكنة ال جنبية.  -4

  نب املصطلح العلن  أ و التخصيص ادلقي .  -5

 جينب ال خطاء النحوية والكتابية ) اال مالئية ( .  -6

 



 

  

 :اجلةل اثنيا:

 ، واجلةل من حيث احلج  نوعا : وعة من اللكامت تكو  معىن جزئياويه مجم

  .اجلةل النحوية الحت تتكو  من فعل وفاعل أ و من مبتدأ  وخرب اجلةل البس يطة: ويه

 :ففهيا واحد أ و أ كرث من هذه املكوانت وتتكو  من عدة عنارص حنوية ابال اافة ا ىل مكوانت اجلةل البس يطة :اجلةل املركبة

 جر وامس جمرو ، أ و ظرف، أ و صفة، أ و حال... حرف

 

 رشوط الاس تخدام اجليد للجنةل

 

 جيب أ   تكو  اجلةل اكمةل  -1

  نب تداخل اجلل  -2

 اجلةل الرقصرية أ فضل من الطويةل  -3

 اال جياز وهو صياغة الفكرة بأ قل عدد ممكن من اللكامت.  -4

 مع  نب الغنوض. حيسن اس تخدام الضامئر بدل ال سامء الظاهرة  -5

 نب الفصل الطويل بني العنارص ال ساس ية للجنةل، مثل: املبتدأ  واخلرب، أ و الفعل والفاعقل واملفعقول بقه، واجعقل  -6

 اجلل املعرتاة قصرية جدا  حبيث ال تباعد بني أ جزاء اجلةل وال تؤدي ا ىل مغواها، مثل: 

حبجقة الاسق تعداد لالمتحقا  ال قاي ا   ترقدا موعد الاختبا  الفصيل اذلي قر ه ال س تاذ 

 اذلي سسبدأ  بعد شهرين اك  اا ا ابلطال   

 وميكن أ   نرقول: 

اك  ترقققدا موعققد الاختبققا ات الفصققيل اققا ا ابلطققال ،  مغ أ   ال سقق تاذ قققر ه حبجققة 

 الاس تعداد لالمتحا  ال اي اذلي سسبدأ  بعد شهرين.

 

 

 

 



 

  

 للفصل الطويل بني أ جزاء اجلةل مثال

 ال صل:

هقولربوك القحت  عقامل الناحجقة كيقتاذلي تقدو  أ حداثقه حقول سق يدة ال   "Baby Mama أ م الطفقلفقيمل   صقد ت

طفل بعد بلوغها اخلامسة والثالثقني مقن العنقر،  منحت ولفرتة طويةل ال ولوية حلياهتا املهنية، لك ا حني ترقر  اجنا 

عىل امرأ ة أ خرى تواف  عىل اداء هذه املهنقة نيابقة  واحدا  يف املليو ، فتعرث تكتشف أ   فرصهتا يف امحلل ال تتجاوز

يرادات ع ا، وبطوةل تسين يف وايم  خرا  مايلك ميلكريا  مليو  دوال ، وهو من  18.3مسجال الافالم يف أ مرياك  ا 

 بوهيلري

 التحرير:

يرادات  "Baby Mamaفيمل  أ م الطفل تصد   مليو  دوال ا. 18.3ال فالم يف أ مرياك مسجال  ا 

هقولربوك القحت منحقت ولفقرتة طقويةل ال ولويقة حلياهتقا  داث هذا الفيمل حقول سق يدة ال عقامل الناحجقة كيقتتدو  أ ح

تشقف أ   فرصقهتا يف امحلقل ال طفل بعقد بلوغهقا اخلامسقة والثالثقني مقن العنقر، تك  املهنية، لك ا حني ترقر  ا جنا 

 ذه املهنة نيابة ع ا.حدا  يف املليو ، فتعرث عىل امرأ ة أ خرى تواف  عىل أ داء هتتجاوز وا

خرا  مايلك ميلكري  وبطوةل تسين يف وايم بوهيلري الفيمل من ا 

 
   الفرقرة: اثلثا:

داخقل وترتقب اجلقل وتتناول فكرة أ و عنرصا من عنارص املواوع. ، املرتبطة معنواي مع بعضهامجموعة من اجلل تتكو  الفرقرة من 

 ترتب الفرقرات يف نظام منطرق  واحد.الفكرة وبلو هتا، كام هذه لتطوير عرض الفرقرة 

 وسائل الربط

ال  يه أ دوات ) حروف وأ سامء ( همنهتا الربط بني اللكامت والربط بني اجلل وبيا  العالقة املنطرقيقة بسق ام، و مغ أ مهيقة القروابط ا 

ال عند احلاجة فالفصل بني اجلل أ فضل من الربط بس ا.    أ هنا ال تس تخدم ا 

  يه حروف العطف:امت وأ دوات الربط بني اللك

 الواو ، الفاء، مث ، ويه تربط بني اجلل أ يضا  

  فهي  كثرية م ا: أ ما أ دوات الربط بني اجلل

  ال ول، الثاين، الثالث، وبعد ذد، مث ... ، أو:أ وال، اثنيا، اثلثا  وابط التعداد والرتتسب:

ىل جانب ذد...ابال اافة ا ىل، وزايدة عىل، وفو. هذا، ونرقطة   وابط اال اافة:  أ خرى، وا 

  مثال ذد، وشاهد عىل ذد، ال مثةل :

 ومما يدل عىل ذد، ونس تدل عىل ذد... الاس تدالل:

 ...  يف، ومن املؤكد أ  ، واحل  أ  ، ويف احلرقيرقة أ   والشك التأ كيد،



 

  

 : ولهذا، وذلد، نتيجة ذلد...الاس تنتا 

ىل أ  ، ومن هناك مي وخالصة الرقول، ونلخص التلخيص:  كن الرقولا 

 اافة ا ىل ذد، كام ميكن الرقولفضال  عام س ب ، ابال  الاس تطراد: 

 ولكن، وابلرمغ من ذد ، ومع ذد  الاس تد اك:

آخر ... التفسري:  أ ي، مبعىن أ نه، يعين، بلفو أ

  : أ والتخيري

  أ ما: هناك نوعا  من الطال ؛ أ ما ال ول فهو ... وأ ما الآخر التفصيل:

 :عنرص ال سلو   اثلثا : 
 

نه س يكو  للك واحد م   أ سلوبه اخلاص، بقل كثقريا مقا ختتلقف  همام اتف  اذلين ميا سو  الكتابة يف املواوع وال فاك  الرئسسة فا 

فاللغة دلهيا الرققد ة عقىل التعبقري عقن فكقرة  بعض تفاصيل ال سلو  حىت لو أ عاد الشخص نفسه كتابة مواوع س ب  هل أ   كتبه.

 ة.واحدة بأ ساليب متعددة متنوع

نتا  مجموع الاختيا ات الكتابية الحت ميا سها الاكتب: فهو مزجي اللكقامت واجلقل والفرققرات والرتتسقب ال قاي للقامدة وال سلو  هو 

  الحت كتهبا.

وكام أ   للك اكتب أ سلوبه بشلك عام فا   للك مواوع ومجهو  أ سلوبه أ يضا. فاملواوعات العامة املو قة جلهقو  غقري متخصقص 

 يف وسائل اال عالم العامة خيتلف أ سلو  كتابهتا عن املواد العلنية البحتة الحت تنرشق يف كتقب أ و دو ايت علنيقة وال والحت تنرش

ال املتخصصو .  يرقرؤها ا 

فف  الكتابة ال دبية يس تطيع الاكتب أ   يوظف اخليال، فيكتب بلغة مليئة ابالس تعا ات والصو  الفنية، بسامن يتجنب اكتقب املقادة 

ىل العلنية  هذا ال سلو ، ويس تخدم اكتب املادة العلنية مصطلحات علنية ال يعرفها غري املهمتني أ و املتخصصقني، ولكنقه يضقطر ا 

 التخفف من املصطلحات التخصصية عندما يكتب جلهو  عام يف جريدة أ و جمةٍل عاّمة أ و منتدى.

كقام يتفقاوتو  يق ققد اهت  عقىل فهق  القنص املكتقو . وهقذا  كام خيتلف الرقراء من حيث اهامتماهت  ومس توايهت  الفكريقة والثرقافيقة،

الاختالف يؤثر تأ ثريا  كبريا  يف جنا  أ ي مادة مكتوبة يف حترقيق  هقدفها. والاكتقب النقاحج هقو اذلي يعقرف نقوع قرائقه ويكتقب مقا 

 يناس هب  ابل سلو  اذلي يناس هب .



 

  

 املادة املكتوبة بناء 

ذا وجدت فهيا لك هذه اللبناتاملادة املكتوبة بناء يتكو  من عدة لب  ال ا   نات، ولن تكو  الكتابة سلمية جيدة ا 

ذا   ال ا    :التاليةلبنات معظ  أ شاكل الكتابة تتكو  من او  ترتسبا سلامي. ت تبوا 
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 العنوا : 

ذ  فهو مفتا  املادة املكتوبقة اذلي يقدل عقىل مضقنوهنا، وهقو أ يضقا وسق يةل جلق وظيفتني همنتني يف الوقت نفسه: يؤديالعنوا  

اث ة اهامتمه لرقراءة    هذا املضنو .الرقا ئ وا 

ال أ   عناوين تتس  ابملرونة،ال و مغ أ   صياغة    العنوا  اجليد هو اذلي يتصف ابلسامت التالية: ا 

 اال جياز، فلكامت العنوا  جيب أ   تكو   دودة جدا. -1

 املرقاالت واملواد الظريفة تكو  جذابة والفتة النتباه الرقا ئ. عناوين -2

 عناوين املواد العلنية واال دا ية تكو  مواوعية ومبارشة جدا. -3

 املرقدمة: 

جيب أ   تش متل املرقدمة عىل مجةل  و ية حتتوي الفكرة الرئسس ية الحت سوف يمع مناقش هتا، وقد تكو  هذه اجلةل الشقامةل اجلقةل 

ملرقاةل غالبا ، وقد ترد يف منتصف املرقدمة، وجيقوز تأ خريهقا حبيقث ختقمع هبقا فرققرة املرقدمقة. وهمنقة املرقدمقة هتيئقة الرققا ئ ال وىل يف ا

اث ة اهامتم الرقا ئ أ و اس تغرابه.  عطاؤه فكرة عامة عنه ولهذا يس تحسن أ   حترص عىل ا   للنواوع، وا 

  نوعا ، نوع يكتب ليعسش ونوع يعسش ليكتب، وقد فقات مقن ققال فف  مرقدمة مرقاةل  الكتا   ل مني الرحياين:  يرقال ا   الكتّا

آخر يس تح  أ   يرفع فو. االثنني أ ال وهو الاكتب اذلي يعسش ويكتب.   هذا الرقول أ   هناك اكتبا  أ

 فهذه العبا ة تظهر الفكرة الرئسس ية الحت سسناقشها املرقال.

 

 اجلس :

الاكتقب احلرققائ  وال دةل القحت تؤيقد الفكقرة، أ و تعقدد تفاصقيل الفكقرة  يشلك هذا الرقسق  اجلقزء القرئس  يف املرققال. ففيقه يعقرض

 وعنارصها الفرعية... 

قناع الرقا ئ بو ة نظره، بأ سلو  يعمتقد عقىل التسلسقل املنطرقق  يف  وجس  املرقاةل يُشلك اجملال احليوي اذلي حياول فيه الاكتب ا 

 هو بصدد عراه من أ فاك  أ و ظواهر أ و أ عامل أ و منجزات.  عرض ال فاك ، وترقدا املعلومات ال و ية وحتليل وتفسري ما



 

  

ىل  ويتكو  جس  املرقاةل من عدة فرقرات، ولك فرقرة جيب أ   تتس  ابلوحقدة والامتسقك، والرتتسقب املنطرقق  حبيقث تقؤدي الفكقرة ا 

 الفكرة ال خرى، وختمع الفرقرة عادة جبنةل اس تنتاجية. 

ترقا  كتابة الفرقرة جيب صياغة مجةل  الفكرة ال ساس ية أ و الفرعية يف لك فرقرة بواو ، كقام جيقب أ   تكقو  ويك يتحرق  ا 

 الفرقرة منظنة تنظامي  جيدا ، حبيث ميكننا تتبع فكرة مركزية واحدة فهيا.

 وأ مه أ شاكل الرتتسب املنطرق  لل فاك  والفرقرات:

 وهو يناسب ال حداث والوقائع، فريتهبا حسب ات ا وقوعها.  الرتتسب الزمين: أ وال :

 وهو يناسب وصف ال ماكن، كام يف وصف الرحالت أ و بعض حاالت التحرقيرقات ال منية.  الرتتسب املاكين: نيا :اث

ىل العقام أ و العكق : اثلثا : ىل  الانترقال من اخلقاص ا  اكالنطقال. مقن احلقديث عقن حادثقة أ و حقوادث معينقة للوصقول ا 

بداء و ة نظر عامة... أ و ال  عك .اقرتا  يعاجل مشلكة عامة، أ و ا 

ىل املعرقد ومن املأ لوف ا ىل غري املأ لوف: : ابعا فيبدأ  الاكتب بفكرة بس يطة أ و قاعدة متف  علهيقا،  الانترقال من البس يط ا 

ىل فكرة معرقدة أ و خمتلف علهيا.  ليصل ا 

ة فا   فرقرات املرقال ميكن أ   ترتب بأ شقاكل غقري هنائيقة وفق  موهبقة الاكتقب وطريرقتقه يف الكتابقة، كقام أ   طبيعق وأ خريا

 املواوع أ و الفكرة تؤثر يف بناء الفرقرة. 

 
 اخلامتة:  

 

يترقدم الاكتب يف خامتة مرقاهل ملخصا لرأ يه واس تنتاجاته، وذلد متثل اخلامتة خالصة ما يريقد الاكتقب ققوهل، فرققد يكقو  

ىل الغاية الحت كتب من أ جلهقا ذد ترقيامي  أ و دعوة للنشا كة أ و اختاذ املواقف أ و عربة للناس أ و غري ذد، مما يؤيد هدفه ويوصهل  ا 

ىل املرقدمة الحت انطل  م ا لريبط هبا خامتته. ىل العودة ا   مرقاهل. ويعند بعض الكتا  ا 



 

  

 تلخيصال
ىل التلخيص مع تعرقد احلياة املعارصة وكرثة ما جيب قراءته، فالطالب حيتا  أ   يلخص د وسه ومقا يطلقب منقه يف  تزداد احلاجة ا 

النرش ترقدم ملخصات ملنشقو اهتا يف الصقحف وعقىل اال نرتنقت، و ؤسقاء ادلوائقر يف خمتلقف اجملقاالت ال املرقر ات اتتلفة. ودو  

 وقت دلهي  لرقراءة نصوص طويةل مفصةل، فيكتفو  برقراءة ملخصات متك   معرفة ال فاك  الرئسسة. 

أ   املرققاةل نفسقها ميكقن أ   تلخقص يف  عادة يأ خذ التلخيص شلك املرقال، سواء أ اك  تلخيصا  لبحث أ و د اسة أ و كتا  كبري. كقام

 عدد  دود من السطو  دو  اال خالل بأ فاك ها أ و الرئسسة، 

 معلية حتويل نص طويل ا ىل نص قصري حيوي ال فاك  الرئسسة للنص يف عبا ات واحضة.  التلخيص هو:

هقو القتخلص ممقا ال فائقدة منقه ولس  للتلخيص نس بة معينة من النص ال صيل، بل يكو  حبسب حاجة امللخص، مفعيا  اجلودة 

 واال برقاء عىل امله  سواء اك  ذد فكرة أ ساس ية أ و فرعية.

يه اس تخرا  جوهر الفكرة بأ قل عدد من اللكامت، فهي  أ كرث تقركزيا مقن التلخقيص، فقالتلخيص ققد يطقول حبسقب  واخلالصة:

  اغط النص يف عبا ات غاية يف اال جياز.فرقرة واحدة، أ و فرقرتني، وترقوم عىل -عادة–امللخَّص، أ ما اخلالصة فال تتجاوز 

 والبد للتلخيص اجليد من  كزيتني أ ساس يتني هام: الرقد ة عىل التفكري، والرقد ة عىل الكتابة.

 فوائد التلخيص:

 توفري الوقت واجلهد يف الاطالع عىل ال حباث والترقا ير املطوةل. -1

ص عن النص ال ص -2  يل.تد يب عىل الكتابة، فهو تعبري امللّخِّ

 تمنية الرقد ة عىل الترقاط العنارص ال ساس ية، والتخلص من الزوائد. -3

 تد يب العرقل عىل الرتكزي والاستيعا ، ودقة املالحظة، والنظام. -4

 مينح ثرقة املسؤولني يف اكتب التلخيص، ويكس به  اامه. -5



 

  

 خطوات التلخيص:

 لتحصل عىل ملخص ممتزي عليك اتباع اخلطوات التالية: 

اقرأ  النص مرة أ و أ كرث قراءة ممتكنة لتس توعب مضنونه وتكتشف أ فاك ه ال ساس ية والفرعية، وتعرف ما هو هم  وما لقس   أ وال:

 كذد. 

  خطوطا حتت ال فاك  املهنة، أ و اكتهبا جانبا مرتبة حسب النص ال صيل. اع اثنيا:

 .اكتب تكل ال فاك  بأ سلوبك عىل شلك فرقرات كتابة أ ولية )مسودة( اثلثا:

ىل أ   امللخص لس  فيه ا خالل ابملعىن أ و ال فاك .  ابعا:  أ عد قراءة النص ال صيل مرة أ خرى لالطنئنا  ا 

 اكتب الصياغة ال ائية للنلخص خامسا: 

 اع مرقدمة للتلخيص يف فرقرة واحدة. سادسا:

 ال تن  العنوا  سابعا:

 

 مبادئ التلخيص:

  نب تغيري أ فاك  النص أ و تأ ويلها. -1

 من الاس تطرادات والهوامش واقترص عىل مثال واحد ا   احتجته. ختلص -2

 اس تخدم الضامئر، وختلص من مرتادفات اللكامت واجلل. -3

 اكتب امللخص بلغتك اخلاصة، وال تنرقل مجال اكمةل من النص ال صيل، وال ختلط عبا ات النص وعبا ات التلخيص. -4

 

 تمنية هما ة الكتابة

تكويناهت  النفس ية والاجامتعية والثرقافية، وخيتلفو  ابختالف  قا هب  وهمقا اهت . وهقذا يسقه  الناس خيتلفو  ابختالف 

بشلك كبري يف التأ ثري يف أ ساليهب  الكتابية. وقد اش هتر بعض الكتا  بسهوةل ال سقلو ، مثقل مصقطفى لطفق  املنفلقوط ، وعقيل 

آخقرو  بصقعوبة أ سقلوهب  ، مثقل عبقاس دقود العرققاد وأ بقو عبقدالرمحن بقن عرقيقل الطنطاوي، وغازي الرقصييب، يف حقني اشق هتر أ

 الظاهري.  



 

  

بداعية هيهبا هللا تعاىل ملن شاء مقن النقاس. ولقس  هنقاك خّطقةز جقاهزة ميكقن  ومن حيث املبدأ  تعد الكتابة موهبة فطرية وملكة ا 

ال للاكتب بواسطهتا اكتسا  هما ة الكتابة. واملواهب أ اي اك  ابحملقاوةل والتقد يب. ول   الفقرد ال يعقمل  جمالها ال تكتشف وال تمنقو ا 

ىل اكتشاف ذد عن طري  اخلطوات التالية:   هل منحه هللا موهبة الكتابة املمتزية فعليه أ   يسعى ا 

ىل أ   يدمن عىل قراءة الكتب واملرقاالت اجلادة يف خمتلف املواقوعات . أ وال : الرقراءة يه ماء الكتابة وغذاؤها، فال بد ملن يسعى ا 

  الرقراءة عدة وظائف تس  يف تطوير هما ة الكتابة: وتؤدي

تبين ثرقافة الاكتب وأ فاك ه فتساعده عىل تكوين اهامتماته وميوهل الثرقافية، كقام تسقه  يف حتديقد مواقفقه وا اهاتقه اخلاصقة  -   1

 حول الرقضااي واملواوعات الحت هيمع هبا، والحت س تتناولها كتاابته. 

للكامت واملصطلحات اجلديدة ومعابهيا واس تخداماهتا اتتلفة. فالاكتقب ال يقتعمل اللكقامت مقن الرققوامس  متد الاكتب اب  -  2      

 اللغوية بل من املواد املكتوبة. 

اس تخداهما يف كتاابته. ولس  هناك مصد  لالطالع  تساعد الاكتب عىل فه  ال ساليب اتتلفة، ومن مث يس تطيع   -3          

ال الكتب واجملالت.عىل ال ساليب وا  لتعبريات ا 

 تربية هما ات الفه  والتذو. والاستيعا  أ ثناء الاطالع والرقراءة، حبيث ال يرقترص الرقا ئ عىل جمرد احلفو والرتداد.  اثنيا :

ة باكتقب أ و مث ينفرد بأ سلوبه اخلاص، فيبتعد عن التعبريات الشقائعة املبتقذةل، أ و اخلاصق –عادة  –يبدأ  الاكتب مرقخا لغريه  اثلثا:

 أ ديب معني.

مما سققة النرقققد اذلايت ادلامئ، وعققدم الراققا عققن الققنف  أ و الاخنققداع ابجملققامالت. والاكتققب يسقق تطيع مققن خققالل املراجعققة   ابعققا :

 والمتحيص أ   يكتشف نرقاط الضعف والثغرات يف أ سلوبه ويعنل عىل التخلص م ا.

بتدئ أ ال خي ى النرقد حقىت ولقو اك  قاسق يا ، فالنرققد شقبيه ابدلواء املقر استشا ة اتتصني وذوي اخلربة، وعىل الاكتب امل  خامسا:

اذلي البد للنريض من رشبه. كام أ   عىل الاكتب املبتدئ معرفة مدى تفاعل الرققراء املعنيقني مقع مقا يكتقب، وذد مقن 

 خالل عرض كتاابته عىل عدد من أ صدقائه وزمالئه.

 

 

 

 



 

  

قناع  هما ة اال 

آخر أ و سلوكههو معلية اتصالية يرقوم هب  ا طرف هبدف تغيري  أ ي طرف أ

قناع  اس تخدامات اال 

قناع الآخرين ىل ا   لكن من أ برزها:، يصعب حرص احلاالت الحت حتتا  فهيا ا 

o ال رسة والرتبية 

o العالقات الاجامتعية والصداقات 

o ادلعوة والنصيحة 

o مراجعات ادلوائر احلكومية 

o محالت التوعية 

o  برام العرقوداال دا ة وال عامل: التفاوض لعرقد  الصفرقات وا 

قناع أ نواع  اال 

 :تكوين موقف أ و سلوك لس  هل أ و لعكسه أ ي وجود دلى املتلرق : معلية تنش ئة ال طفال التكوين 

 :تدعمي وترقوية موقف أ و سلوك موجود دلى املتلرق  التدعمي. 

 :دخني واتد ات.تغيري موقف أ و سلوك موجود دلى املتلرق  مبوقف أ و سلوك خمتلف عنه: ماكحفة الت التغيري 

o   ىل التغيري حسب حاةل لك متلرق ىل التدعمي )اال عالم الوقاي( وا   محالت التوعية تسعى ا 

 الاقتناع مس توايت

 عدم الاقتناع مطلرقا 

 )الاقتناع املؤقت، )الاقتناع اخلادع 

 الاقتناع ادلامئ 

 

 



 

  

قناع:   اسرتاتيجيات اال 

 مساهتا: ، اال سرتاتيجية العاطفية أ وال:

  خفاء هدفه، واملتلرق  قد ال يع  هدف املرسلحياول املر  سل ا 

 ...املرسل يس تخدم لك الطر. املنكنة للتأ ثري عىل عواطف املتلرق : التخويف، اال غراء، المتزي 

  املرسل يس تغل اعف وع  املتلرق 

 تس تخدم يف اال عالانت التجا ية وادلعاية الس ياس ية 

 مساهتا: اال سرتاتيجية العرقلية: اثنيا:

 قناعه،  املتلرق  يعرف  أ   املرسل حياول ا 

 .املرسل يس تخدم احلجج واملعلومات الصادقة فرقط 

 تس تخدم يف احلوا ات العلنية 

 :)العقلية العاطفية( اال سرتاتيجية املزدوجة اثلثا:

  ويه الحت تس تخدم يف معظ  احلاالت 



 

  

 عوامل جنا  معلية اال قناع

 
ىل معظ  املها ات الحت  .1  ، الكتابةملااية: احلديث، الاس امتع، السؤالا ارضاتيف احمل د س هتاحتتا  ا 

جيب أ    هدف طويل املدىوهذا . عند الآخرين اكتسب الثرقة واملصداقية وكو  لنفسك خشصية مرقبوةل .2

 تسعى ا ىل حترقيرقه قبل أ   حتتاجه.

  نب اليأ س وكن واثرقا من هما اتك. .3

 تلرق .، أ ي ما اليشء اذلي تريد أ   ترقنع فيه امل حدد هدفك من العنلية بدقة .4

 ،  نب اس تغالل هما تك لتخدع الآخرين أ و تبزتمهليكن هدفك خريا انفعا للنتلرق  .5

قناعية ميكن حترقيرقها.اجعل هدفك واقعي .6  ا ميكن حترقيرقه، فلسست لك ال هداف اال 

 افه  خشصية املتلرق : النفس ية والثرقافية والاجامتعية .7

قناع أ فضل للنتلرق  .8  فكر أ ي اسرتاتيجيات اال 

 املتلرق  خشص  ش يد وذيك فال حتترقرهافرتض دامئا أ    .9

 تذكر أ   املتلرق  دليه ما يرد به عىل جحجك، فاس تعد وفكر يف املوقف جيدا .10

 لسساعدك عىل حتديد نرقاط اعفك ونرقاط قوتك. ميكن أ    ري  ربة )بروفة( مع صدي  .11

 نية، والنفس ية، املناس بة للطرفني: أ نت واملتلرق  اخرت الظروف املاكنية، والزما .12

 لكن ال تنفعل:  تفاعل .13

o يف الصوت هاحلد  نب الشدة يف ال سلو  و 

o اخرت أ لطف اللكامت والتعبريات 

 أ مثةل:: اس تخدم أ سلو  املنط : املرقدمات والنتاجئ .14

o    ذ  هناك احامتل كبري يف أ ثبت علنيا أ   التدخني يسبب أ مرااا خطرية، وأ نت تدخن برشاهة، ا 

 تتعرض لواحد من هذه ال مراض

o ذ  هو حتتا  منك ا ىل  د كبري ويف وقت مبكر هذا املرقر  صع  ب جدا، ا 



 

  

ذا توتر املوقف ووصل ا ىل طري  مسدود فتوقف .15  ، مث كر  احملاوةل: ا 

o يف نف  اجللسة بأ ساليب خمتلفة 

o ذا مل تنجح ال وىل  يف جلسات اتلية ا 

ذا اك  دليك أ كرث من هدف فميكنك اس تخدام واحدة من طريرقتني .16  : املتلرق  وهاموسامت  حسب ترقيميك للنوقف ا 

o  ،البدء ابلطلب الصعب مث السهل 

o   و العك أ 

 :ابحلرقائ  الحت س تبين علهيا جحجك -دو  أ   يعمل –اس تد   املتلرق : اجعهل يرقر  .17

o أ لس  هذا املرقر  صعب؟ 

o  لكام زادت رسعة الس يا ة صعب عليك التح  فهيا، أ لس  كذد؟ 

 

تـــم بحمـــد اللـــه



 

  

 مراجع املرقر :

 ةاملراجع الرئسس

 هما ات االتصال لال عالميني والرتبويني وادلعاة   دد منري جحا . -1

 الغين حسن هالل. دد عبد                  هما ات االتصال -2

لرقاء                                         دد عبد -3  الرحمي عدس. فن اال 

ىل االتصال العام              أ مح –فن الالكم  -4  د بن  اشد بن سعيد.مدخل ا 

 االتصال والسلوك اال نساين )مرتمج(               برنت  وبن. -5

 داايان بووهر         هما ات االتصال بثرقة -6

 هاةل منصو           االتصال الفعال -7

 االتصال والسلوك اال نساين )مرتمج(               برنت  وبن. -8

صبع ودد عبيدصاحل أ بو           فن املرقاةل -9  هللا ا 

 

 مراجع مساعدة:

 دايل اك نيج .      فن اخلطابة  -1

 زيد. فا و. أ بو فن الكتابة الصحفية                                 -2

لرقاء                                          طه عبد -3  الفتا  مرقخ. فن اال 

لرقاء               -4  الكرا حبيب.  ااك  عبد           تعمل طر. اخلطابة واال 

 مبادئ المتثيل واال خرا                             دد سعيد اجلوخدا  -5

 هللا دد العوشن. كيف ترقنع الآخرين                                 عبد -6

 

 

 


