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 :االتصال فیرتع مومفه تابع 
 نقلها لووسائ زومرال استعمال قیطر نع ووتنم اإلنسانیة العالقات فیها دجوت التي اآللیة بأنه ليوكزتشارل فهریع

 في لعق رثؤی نحی ثدیح االتصال أن قال ثحی االتصال فیربتع ینیاترالعش في قام دفق رتشارد أما هاظوحف
 تونتج لسرالم لعق في تثدح التي كلتل مشابهة ةرخب المتلقي لعق في وثدح إلى ديؤی يذال راألم رآخ لعق

عنها
 التي واإلشارات زومرال ةطاسوب لالتفاع بأنه االتصال فیربتع رغوبدالن رجوج قام الثالثینیات وفي ئيزج لبشك
 بأنه االتصال زوكرب دیوفل فرع تقوال سنف وفي المتلقي دعن معینا كاوسل إثارة إلى ديؤی رمثی أو كمنبه لتعم

 بأنه االتصال دفالنوه كارل فرع األربعینیات وفي رآلخ صشخ نم حكمة أو مهارة أو رة كف لنق عملیة
لینق التي العملیة

 أو درف كوسل رتغیی أو لیدتع دبقص( رسالة , یةولغ زورم )منبهات( لسرالم باالتصال مالقائ )درالف جبهاولم
 واسع لبشك مهدنستخ مادعن االتصال الحطاص أن لوفیق سریوم زتشارل أما( سالةرال لمستقب )نیرآخ ادرأف

 زومرال امداستخ على االتصال رویقتص نمعی رأم في ادراألف نم ددع مشاركة فیه رافویت فظر أي یتناول فانه
 نم فةرالمع انتقال تهاطاسوب میت التي یقةطرال أو العملیة وه واالتصال, ىزمغ لها ومشاركة عاوشی قتحق لكي
 ،دسی دمحم  أسامة.د( رأكث أو نالشخصی نیذه نبی مالتفاه إلى ديؤوت بینهما مشاعا تصبح حتى رآلخ صشخ

) 16 ص ،2014 

: الثانیة ةرالمحاض
: لالتصال التاریخیة لواألص  
 لویق , اإلنسان حیاة في هاما  ارعنص االتصال معل أصبح فوكی متى دیدبالتح ررنق أن بةوالصع نم   

 لقب سالخام نرالق لقب رهظ , اإلنسانیة ونؤالش في ورهدوب باالتصاالت واضحا اهتماما هناك أن نورخؤالم
. ماءدالق نییروالمص نالبابلیی كتابات وفي المیالد

 الكلمة أهمیة معدت یمةدالق روالعص ذمن األدیان ىرن أن بیعيطال نم وكان هاروغی وسرمیوه إلیاذة وفي
 .لهاوومفع
 إلى لهوأص إرجاع نیمك اإلنساني كوالسل نم بانوج حربش متهت التي موالعل نم معل كأي االتصال مفعل

 انبهاوج جمیع في دتعتم مالحك في نانیةوالی یةطاریمقدفال میةوالی مواهتماماته مرغباته نم قانبث دفق قیراإلغ
 عةوالمسم الكلمة تلعب دوق شفهیة نانیوق أي بةومكت رغی نانیوق على والتعلیمیة واإلداریة واالقتصادیة التجاریة

االتصال في هاما ر ا دو
 سیلةوال هي عةوالمسم الكلمة تكان التاریخ لقب ما روعص في الكتابة اعراخت لفقب یمةدالق اإلنسانیة بیةروالت
.میةوالی والمعاملة بریدوالت مالتعلی عملیة في لقةطالم



 وفروالح زومروال روص األشكال نم عاتومجم میدالق قرالش مأم رتطو بوالمكت التاریخ ادب مادوعن
 الكلمة هي ةدیدج اتصال وسیلة بیةرالت تأدخل ذئدوعن محیاته راهظوم موتفاعالته مأفكاره نع بها وارلیعب

 .عةوالمسم الكلمة تنافس التي بةوالمكت واألشكال
 رأواخ وفي ابةطوالخ البالغة مجال في نیرالعش نرالق نم األول فالنص في االتصال في غبةرال تراستم

 علماء نم ددع ادب اتوالسن كتل وأثناء ، اركبی اتساعا االتصال مجال اتسع الخمسینیات ایةدوب األربعینیات
 نرالق فمنتص حتى راستم ادیدج ادعه يوبرالت االتصال ادب دوق االتصال یاتظرن ریطوبت نكییوالسل االجتماع

لوسائ أتدب نحی الحالي

 ثحی لسابقاتها منافسا  دورا تمارس نویزوالتلف وادیروال رتووالكمبی تانركاالنت المختلفة ماتووالمعل االتصال
. االتصال لوسائ فلمختل بكرم واستعمال والتقنیة واآللیة بالجماعیة فیتص يذال اإلنساني االتصال لادخ

 :االتصال اعوأن -
 والمجتمع المجتمع لداخ ثدتح التي األولیة االتصالیة العملیات مأه نم اللغة رتعتب : واالتصال اللغة : أوال

 عملیة في صاووخص میةوالی الحیاة نمیادی جمیع في اللغة امداستخ على أساسا دتعتم یةرالبش أن أي إلیها بحاجة
 لیتبادل اإلنسان عهدابت نهوك يزرم امظن نع عبارة وهي ةظلح لك في المجتمع ادرأف نبی ثدتح التي اولدالت
 أشكاال دووج بلطیت إنسانیة جماعة أیة بناء أن كذل إلى إضافة روالمشاع واألفكار ماتوالمعل نیراآلخ مع

 ائیةدوالب ةرالمتحض المجتمعات لك في لالتصال األول روالمح اللغة رتعتب األساس اذه فعلى االتصال نم مختلفة
 رجاتهادوت واختالفاتها دةدوالمح الخاصة ومعانیها اهادوم اقهاطن مبحك كوذل اإلشارات نم اعلي فهي منها
 اللغة بحس اإلنساني االتصال متقسی نیمك اذه وعلى دیرالتج على اضحةوال رتهادوق دةدالمتع اتهاروتعبی

 :نعتیومجم إلى مةدالمستخ

 التي سیلةوال بمثابة نوویك ظاللف فیها لیستعم التي االتصال اعوأن لك لدت ارطاإل اذه في : يظاللف االتصال / أ
 ال يذال لمستقب إلى لویص قاطومن نویك أن نالممك نم ظلف اذوه لالمستقب إلى لسرالم نم سالةرال بها لتنق
 نم عوالن اذه على واألمثلة بةومكت یةظاللف اللغة هذه نوتك أن نالممك نوم السمع حاسة قیطر نع ركهدی

 فیق التي یةدالتقلی روسدوال اترالمحاض وهي ةروكثی واضحة رةوبص والكالم ظاللف فیها لیستعم يذال االتصال
الخ .........اترتمؤوالم والمقابالت والمناقشات واتدوالن هازكرم في مالمعل
 روالتقاری یةروالشه میةوالی  دائروالج بالكت وهي ةركثی علیها فاألمثلة بةوالمكت یةظاللف اللغة امدالستخ بالنسبة أما

. كذل روغی اتوعدوال راتووالمنش
 فتق وإنما یةظاللف اللغة على دتعتم ال التي االتصال اعوأن جمیع عةوالمجم هذه متض : يظلف رالغی االتصال / ب

 التي المختلفة كاتروالح اإلشارات في واضحة رهظوت واألساسي ئیسيرال المكان في فیها یةظاللف رغی اللغة
 واللغة ةرالخب في معه یكارش یصبح أن إلى رآخ صلشخ نمعی معنى أو ةرالفك لنق فدبه صالشخ مهادیستخ



 متقس اللغة هذه وأفكار معاني نم هطرخا في وردی عما اللةدوال رللتعبی اإلنسان لقب نم المستعملة یةظاللف رغی
 ,اإلشارة لغة )المجال اذه في نالباحثی ظممع اجمع كما ثالث إلى

) 153صفحة 2001 الله رنص محیرال دعب. د(   األشیاء لغة , األفعال أو كةرالح لغة  

الثالثة ةرالمحاض

:يوبرالت االتصال -
 اكتساب یقهاطر نع رسدالم یحاول عملیة وهي العام مهومفه في راسيدال لالتحصی عملیة يوبرالت االتصال

 ذالتالمی لجع مع كذل على تعینه لوسائ كلذل مدویستخ بةولطالم فةروالمع اتروالخب المهارات ذالتالمی
 ةرالخب إلكساب نفیطر نبی لتفاع عملیة اتهذب وه فاالتصال اذل , لالفص في ملهوح وردی بما نمشاركی

)لسرالم( األول فطرال وه رسدفالم
 المادة ضیحولت تعلیمیة لوسائ رسدالم مدویستخ( سالةرال )العلمیة والمادة( لالمستقب )الثاني فطرال ذوالتالمی
 فطرال وهي االتصال عملیة فیه متت يذال والمكان فالص ةرحج اروأخی رابعا فاطر لتمث هذوه العلمیة
رواألخی سالخام

  )  100  ص 2005 ويدوب لیدقن( 
 معارفه لونق إیصال نم درالف نویتمك فریع خاللها نم التي ورةرالسی أنه على يوبرالت االتصال فرویع

 لوتفاع إیصال عملیة أساسا وه يوبرالت لوالفع یةوبرالت والعملیة الواألح نأحس في اذوه نیراآلخ إلى وتجاربه
 نم فعرال وبالتالي النجاح قطرو افداأله ووضع ماتوالمعل لونق سریدالت للتسهی اجتماعي مجال في رمنحص

في ذالتالمی درجة ىومست
 ددمح ومكان زمان)  في ذوالتالمی رسدالم نبی لتفاع عملیة انه يوبرالت لالتصال رآخ فیرتع وفي لالفص
) 19  ص 1996 اندحم ( .  نمعی فيرمع تحصلي فده قلتحقی

 
 اذه )میعل نم( مالتعلی بعملیة مویق نوم ،مالتعل إلى بحاجة وه نم دووج نم دالب مالتعل عملیة ثدتح حتى
 في بغری شيء مالمعل دعن نویك أن بویج بینهما اتصال یقةطرو موالمعل مالمتعل دووج نم دالب أنه یعني

 دویزبت مالمعل مویق مث نوم مللتعل ادداالستع یهدل رفویت أن بیج ىرأخ ناحیة نم مللمتعل وإیصاله إخباره
.كتبه أو )مالمتعل( راألخی قاله ما لوح رجعة ا ال یةذالتغ نم عوبن مالمتعل
:أشیاء ثالثة یهدل رافویت أن دالب مالمتعل میتعل وحتى

.فةرالمع- 
.المهارة- 
.مالفه- 



 ،)المهارة( المعارف هذه نویستعمل فكی اوفریع أن معلیه بویج ،)فةرالمع(شیئا اوفریع أن نالمتعلمی على إذ
.)مالفه( قیمتها وما نهاویستعمل مه لماذا اوضحوی أن موعلیه

:یلي ما قلتحقی میتعل صالشخ أن على دكؤت أنها دنج مللتعل المختلفة یفاترالتع اجعةروبم
.افهادأه قوتحقی دوافعنا إشباع على نادتساع التي قطرال اكتساب- 
.ةدیدج اتجاهات اكتساب- 
.فالتكی على رتهدق وزیادة درالف كوسل نتحسی- 
.ةرالمتغی الحیاة مجاالت مع قافویت يذال كوالسل اكتساب- 
.یاطاردیمق نویك لكي لهوومی درالف كوسل لیدتع- 

نویك وعلیه الممارسة نم وطرش تتح ثدیح األداء في رتغی بمثابة مالتعل نویك كلذوب
188). ص ، 1997 الني،والج رعم فادیة ( .معینة ةرخب درالف بیكس نمعی فقولم فالتكی بمثابة مالتعل

 
 یتیح بینهما لتفاع ءوونش ،)لومستقب لسرم( نفیطر دووج تحقیقها یقتضي ثحی اجتماعیة عملیة فاالتصال

 رومح ( عوضوالم إزاء رالتأثی تبادل أو ،رالمشاع أو االتجاهات أو المهارات أو ماتوالمعل أو األفكار لنق عنهما
 عملیة ووه المجتمع، رد ا أف لتفاع لوسائ نم ووسیلة االجتماعیة ارالحیاةراستم أساس كلذب ووه )االتصال

لما یةوبروت نفسیة
 لبعم القیام أو كوالسل لیدتع نم العملیة هذه نتائج رهظوت سالة،رال فهدتسته يذال لالمستقب في رأث نم لها

 لوالمستقب لسرالم نم للك النفسیة وفظرفال نها،ولمضم هذوتنفی سالةرلل فهمه نتیجة لالمستقب به مویق إیجابي
.بأكملها االتصال وعملیة استقبالها بیعةطو سالةرال مفه في رثؤت

:یلي فیما يوبرالت االتصال لعملیة األساسیة ناتوالمك أو رالعناص إیجاز نویمك
. )ردالمص( لسرالم- 

)لالمستقب(إلیه لسرالم
.یةوبرالت سالةرال- 
.یةوبرالت قائطروال لسائوال- 
240) ص ، 2001 ذیاب، دمحم لإسماعی).( اجعةرال یةذالتغ أو لالفع رد أو االستجابة( راألث- 

 ویلخصها االتصال عملیة رعناص میض ريومح الؤس صیغة عاما 50 اليوح ذمن لیوالس دهارول وضع دوق
.)لماذا؟(و )؟فكی(و )؟نلم( )ماذا؟( ل؟ویق نم : داهؤم تحلیلیة ظرن وجهة نم

 دتدوتع االتصال عملیات تعوتن ومهما االتصال، رعناص أمام أننا دنج ريوالمح الؤالس اذه لتحلی حاولنا وإذا
:وهي رالعناص هذه جمیع لها رفوت إذا إال متت ال فإنها أسالیبها

 



 لتحلی( لماذا؟ ،)االتصال وسیلة أو قناة ( ؟ فكی ،)لالمستقب( ؟نلم ،)سالةرال ىومحت( ماذا؟ ،)لسرالم( ؟نم
 لي،دالمه دومحم دومحم یةطعدالحمی دعب دالسی).( اجعةرال یةذبالتغ یسمى ما ووه االتصال لعملیة النتائج أو اآلثار

 44ص ،2004 

: ابعةرال ةرالمحاض
:) ردالمص( لسرالم- أ

 جهوالم وباعتباره یةوبرالت سالةرال جیهووت إرسال نع والؤومس سالرم باعتباره بيرالم صشخ في لیتمث
 تعلیمیة،  اترمحاض ، دراسیة مناهج رات،رمق( تكان اءوس صیلهاولت المالئمة وفظروال المناخ بتهیئة فوالمكل

) ...معملیة اترخب أو یةوبرت سأس على موتق إرشادات
: ) لالمستقب( إلیه لسرالم- ب

 یةوبرالت سالةربال نالمعنیی ادراألف عةومجم كلذب دویقص ماتوللمعل راآلخ فطرال باستقبال االتصال ةردائ لتكتم
 أیضا ووه االتصال عملیة دومقص بمص "لالمستقب ریعتب وعلیه ،نالمتعلمی موه منها نیدوالمستفی جهة،والم

."ددمح رظوبمن اتجاهاته أو دوافعه أو كهوسل إثارة في بغری يذال صالشخ
 لتص إذ یاتها،ومحت إلى للیص زهاورم كبف موویق سالةرال إلیه جهوت يذال صالشخ أو الجهة وه لفالمستقب

.لیفهمها جمتهاربت أدفیب یةزرم رةوبص لالمستقب إلى سالةرال
 میت أن نیمك ال )لمستقب/لسرم ( اإلرسال فيطر رافوت مدوبع االتصال عملیة نم فداله وه إلیه لسرفالم

.طفق دواح فطر دوجوب میت ال االتصال أن كما اتصال،
 
:یةوبرالت سالةرال- ج
 في لسرالم بغری التي االتجاهات أو مالقی أو المهارات أو موالمفاهی األفكار عةومجم هي هنا دةوالمقص سالةرال
.  ادراألف نم إلیها حاجة في مه نلم جیههاوت
   

 إلى رسالة أو لغة إلى مةوالمعل أو ةرالفك لیولتح مهادیستخ والتي لسرالم بها مویق التي العملیة هي  سالةرفال
 سالةرال يطووتن إیصاله لسرالم بغری ما نوتتضم إلیه، لسرالم إلى مةومفه لغة في صیاغتها دبع هرغی
 روجمه إلى ونقلها صیلهاوت  ادرالم یةوبروالت التعلیمیة  اتروالخب ماتووالمعل المعارف عةومجم على یةوبرالت

تفهمها دبقص لها نالمستقبلی
.سالةرال نمضامی عیةوون یةوبرالت افدلأله وفقا باعاتهاطان وفي اهاومست وفي قیمتها في فوتختل وتمثلها

.لمتعلمیه مالمعل مهادیق التي العلمیة قالحقائ عةومجم هي یةوبرالت سالةرفال راسةدال هذه بوحس



 قوحقائ ومهارات ومعارف اترخب نم لالمستقب إلى صیلهوت في بغری لما جمةرت هي سالةرفال رآخ وبمعنى
  إشارات أو اترتعبی أو كاترح أو روص أو موسرم أو بومكت أو يظلف لشك في واتجاهات وعادات موقی

.فهادوه سالةرال نوومضم بتتناس
.بواألسل / نوالمضم / زومرال: هي رعناص ) 03 ( ثالث سالةرولل

 فروتع ) لالمستقب( متلقیها إلى( لسرالم )رهادمص نم جرتخ أن دبع االستقاللیة الصفیة سالةرال بوتكتس
 یمارسه يذال كوالسل عون نم إال معناها یتضح ال التي تبةرالم زومرال نم عةومجم: "أنها على سالةرال

) 80ص ، 2003 الحیلة، دومحم دمحم ( ."لالمستقب
 
:)االتصال قناة( یةوبرالت قائطروال لسائوال - د

 سسةؤالم أو الهیئة أو مالمعل إلیها یلجأ أو مهادیستخ التي قطرال بها دویقص سالةرال للنق مدتستخ التي األداة هي
.صیلهاوت على لوالعم یةوبرالت سالةرال غوص على القائمة

 قیطر نع لالمستقب إلى للتص سالةرال لتحم التي فهي اتصال عملیة أي في أساسیة )سیلةوال( االتصال قناة إن
.هاریفس أن دبع ویفهمها زهاورم لیحل مث اسهوح
 إلى جیههاوت في بغری التي رسالته نع بها رلیعب لسرالم یستعملها لوسائ رتعتب اللغة أو لالشك أو زمرفال

 لسائوال نم دیدالع وهناك عنها، رتعب وسیلة إلى تحتاج لب نفسها تلقاء نم لتنق ال والمهارات ،فاألفكارلالمستقب
: لمث قةطوالمن منها اءوس یةظلف لسائوال هذه نوتك دوق رسالته، لنق في لسرالم یستعملها أن نیمك التي

 :یةظلف رغی لسائوال نوتك دق ،روالتقاری اتركذوالم بالكت: لمث بةوالمكت أو وة،دوالن والمناقشة ةرالمحاض
 التي سیلةوال بینها نم ریتخی أن لسرللم صةرالف تأتاح لسائوال هذه دتدتع وكلما .ضیحیةوالت موسروال روالص
 لي،دالمه  . دومحم دومحم یةطع دالحمی دعب دالسی.(إلیه سالةرال جهوت يذال لالمستقب ومع سالةرال مع بتتناس

) 35ص ،2004 
 ةرالخب قیطر نع لأفض لبشك میتعل مفبعضه ،نالمتعلمی رت ا دوق سیلةوال نبی ةدیطو عالقة هناك وبالتالي

 اتوقن فوتختل ةرالمباش الفعلیة الممارسة قیطر نع ونروآخ السمعیة لسائوال قیطر نع موبعضه ئیةرالم
.) موقی واتجاهات  رات مها معارف،( تحقیقها وجرالم افداأله بحس )لسائوال( االتصال

 
(Feed-Back): اجعةرال یةذالتغ أو االستجابة أو راألث - ه

 رسالته بأن علما ةطاإلحا نم لسرالم نیتمك وبها سالةرلل إلیه لسرالم بیستجی مادعن ثدتح التي العملیة هي
.بةولطالم االستجابة تثدأح
 جعرال اذه قیطر نفع ردالمص نم یتلقاها التي سالةرال على لالمستقب بها بیجی التي اإلجابة وه جعرفال
 بها تاستقبل التي یقةطرال میفه وأن ال، أم أصال سالةرال تلقى دق لالمستقب كان إذا ما میفه أن لسرالم یعطیست
.لالمستقب في سالةرال ثتهدأح يذال رباألث یتنبأ أن ویمكنه اهاومحت نم مفه وما سالةرال



 عملیة في ةركبی أهمیة لها واالستجابة .االستجابة أو لالفع رد أو ىدالص رجع أحیانا تسمى العكسیة یةذوالتغ
 درجة على االستجابة: "أن إلى ومارش لمانوك أشار دوق سیلة،ووال لوالمستقب لسرالم أهمیة لتماث االتصال

 ة،دواح سلسلة في متصلة حلقات جمیعا مه لوالمستقب سیلةووال نووالمضم لسرفالم االتصالیة األهمیة نم عالیة
  ."سالخم حلقاتها نم حلقة أي في معینة فضع ةطنق السلسلة هذه تراعت إذا كلها االتصال عملیة وتنهار

 ىوالمحت( سالةرال على )مالمتعل( لالمستقب لفع رد في لویتمث االتصالیة، للعملیة النهائي الناتج وه رفاألث
 مبالمتعل مالمعل عالقة في رباألث دووالمقص فیه، كهرت يذال روالتأثی ، )مالمعل( لسرالم نم تلقاها التي )يوبرالت
. دراسي لتحصی نم هدیحص وما ومعارف  اترخب نم مالمعل یكتسبه ما وه
 

الخامسة ةرالمحاض

:يوبرالت االتصال أهمیة -
 ،موالتعل مالتعلی عملیة نم ةوجرالم افداأله قلتحقی بالغة أهمیة فالص فةرغ لداخ يوبرالت االتصال بیلع
 دجی اتصال وندب شيء قتحقی نیمك فال د،رف ألي  المهارات رأكث نم بفاعلیة االتصال قتحقی على رةدالق دوتع

:اآلتیة النقاط في يوبرالت االتصال أهمیة صوتتلخ ،نیرباآلخ
 وتبادل ارووالح العطواإل رللتفكی صةرالف وفتح موالمتعل مالمعل نبی لالحتكاك مجال فتح لالتصال نیمك* 

.عةومتن ماتومعل الكتساب المجال یفسح مما مات،والمعل
 اروح لشك على ثهادیح التي كةرالح قیطر نع موأفكاره نیراآلخ آراء على فرللتع صةرالف االتصال یتیح* 

.)نمتعلمی/ممعل(رأكث أو )ممتعل/ممعل( نفیطر نبی ونقاش
 شخصیته نیوتك على هدیساع مما والنقاش اروالح في للمشاركة المجال درف للك یفسح االتصال أن كما* 

.المجتمع في والناضجة المستقلة
.موالمتعل مالمعل نبی والثقافات  اترالخب وتبادل لنق على يوبرالت االتصال دیساع* 
.یةوالثان في یةوبرالت العملیة جمیع إنجاز وبالتالي رس،دال افدأه إلنجاز األساسیة سیلةوال أنها* 

 المشاركة التدمع زیادة خالله نم نیمك ثحی وره،دل ممارسته في مالمعل نجاح على المهارة هذه فقووتت
.لووالشم حوضووال  احةروالص قدبالص متتس مهادیق التي ماتوالمعل ألن كوذل ،مالقس لداخ

 لالفص لداخ الجماعیة المشاركة بانوج وتنمیة الجماعي لالعم روح تنمیة على يوبرالت االتصال دیساع* 
 جمیع رتضاف على موتق التي لاصووالت المشاركة سأس رافوت ىدم على العملیة هذه نجاح دویعتم راسي،دال

)  254ص ، 2001 ذیاب، دمحم لإسماعی (افداأله قتحقی لأج نم دوالجه
 اجههاوی التي المختلفة والمشكالت اهنةرال التعلیمیة األوضاع على فرالتع على يوبرالت االتصال دیساع كما* 

 التعلیمیة العملیة في روالقص بانووج واالجتماعیة النفسیة موأوضاعه میاتهومست اختالف على نوالمتعلم
.یةوبرالت بالعملیة لالرتقاء لها لوالحل بأنس إیجاد ومحاولة ومناقشتها



 بعضها، مع  راسة دال ةرحج لداخ اخلیةدال ناتوالمك كافة طبرل مهمة أداة بمثابة دتع يوبرالت االتصال وعملیة
 موالمتعل مالمتعل نوبی موالمتعل مالمعل نبی والتبادل األداء، نتحسی في أساسیة وسیلة الفعال االتصال رویعتب
.مبینه والتقارب االحتكاك صرف قخل على أیضا لوتعم

 میت خاللها نوم ه،رومشاع هروتفكی وقیمه لإلنسان امراحت فهي إنسانیة، مهارة االتصال مهارة إن  ارأخی و
.األساسیة ماحتیاجاته اجهةوم
:يوبرالت االتصال عملیة افدأه -
 نم دیقص لسرفالم ،نیراآلخ في أو البیئة في رتغیی اثدإح وه يوبرالت االتصال عملیة نم األساسي ضرالغ إن

 عملیة في دومقص رغی روآخ دومقص لمستقب نبی زالتمیی بیج كلذل ،)ددمح( نمعی لمستقب في رالتأثی إرساله
.االتصال

 ال واالتصال ضرفالغ ضها،رغ سالةرال ديؤت حتى هرغی سولی دوالمقص فطرال إلى سالةرال لتص أن بیج إذ
 نم عةومجم أو ،نمعی صشخ نم معینة استجابة على لوالحص ووه أال ضرغ له اتصال لفك ینفصالن،
.لسرالم هدیقص يذال لبالشك لالمستقب بیستجی ال دفق األشخاص

.لعم أو  رأي أو مومفه أو ةربفك  اكراالشت ثحی نم لوالمستقب لسرالم نبی لتفاع اثدإح إلى أیضا فدوته 
 في إیجابي رتغیی اثدإح إلى رالتأثی اذه ديؤی ثبحی راآلخ فطرال في االتصال فيطر دأح رثؤی أن إلى فدوته
)  72ص ، 2003 الحیلة، دومحم دمحم  ( . مالمتعل كوسل
 المجتمع، في اإلیجابي وردبال للقیام یاوبروت ثقافیا مادهدوإع ءشالن بیةرت إلى يوبرالت االتصال عملیة فدته كما
.اإلنتاج على قادرا مالمتعل لیصبح وریةرالض واالتجاهات  والمهارات ماتوبالمعل مهدویزوت
 الخ...تیةووالص ئیةرالم التسجیالت عات،وبطالم )المختلفة لسائوال رعب نالمتعلمی ىدل لالتحصی ىومست رفع- 
.مالتعل ومشكالت یةوبرالت المشكالت نم رالكثی معالجة- 
 
 


