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 :مفهوو االتصال-أواًل 

ٚتتبًٛز  ,دأ بفهس٠ يد٣ َسضٌ, فٗٞ فسد١ٜ تبع١ًُٝ فسد١ٜ ادتُاع١ٝ االتصاٍ بني ايبػس

ب َساسًٗا صاِسٚتتأثس ٖرٙ ايسضاي١ بهٌ َا ُٜ ٌ,ِبٜٓكًٗا ملطتْكاييت ثِ ٜبشح عٔ ايطسٜك١  يدٜ٘,

ٚال  ,ْٗا ال حتدخ ف٢ فساغأل ;أْٗا مجاع١ٝبَٔ ٖٓا دا٤ ٚصف ع١ًُٝ االتصاٍ ٚ ,َٔ َتػريات

ُٚإ ٖٚٞ, تتِ بني فسد ْٚفط٘ ٚيٝظ اذتكٝك١,  فت باتصاٍ ع٢ً ضبٌٝ اجملاشِصٕ دازت نريو 

ا سادخ غدًصأ أْينفهس نأْا أٚ ّظِسُأ ٜكٍٛ فٝٗا: اييتٖٓا بعباز٠ أسد املفهسٜٔ  ٚتطعفٓا ايرانس٠

 (1)ا ملا حيدخ بايفعٌ.ٚيٝظ تكسًٜس ,بايطبع ختٌٝ يًعالق١ فٗرا ;اذتدٜح ٚجياذبينأداذب٘ خس آ

ٜتِ عٔ طسٜكٗا اْتكاٍ املعسف١ َٔ اييت ايطسٜف١ أٚ  ايع١ًُٝ" ْ٘أا بدسا٥ًٝإٜٚعسف االتصاٍ 

أٚ أنجس,  ايتفاِٖ بني ٖرٜٔ ايػدصنيإىل  ٚتؤد٣ ,ا بُٝٓٗاخس ست٢ تصبح َػاًعغدص آل

, حتكٝك٘إىل  ٖٚدف تطع٢, ٚهلا اجتاٙ تطري فٝ٘ ,ايع١ًُٝ عٓاصس َٚهْٛاتح هلرٙ ٚبريو ٜصب

تذسٜب ٚايدزاض١ ايع١ًُٝ بٛد٘ مما خيطعٗا يًُالسع١ ٚايبشح ٚاي; ٚزتاٍ تعٌُ فٝ٘ ٜٚؤثس فٝٗا

 . (2)"عاّ

                                                 

َٓاٖذ٘ ٚأضايٝب٘, املٓع١ُ اإلضـال١َٝ يًرتبٝـ١ ٚايعًـّٛ     تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  يػري ايٓاطكني بٗازغدٟ أمحد طع١ُٝ:  (1)
   14, صم9191الرباط، ٚايجكاف١, 

 25ّ, ص1984داز ايكًِ,  ,ايهٜٛت ,تصاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا ف٢ ايتعًِٝٚضا٥ٌ اال: سطني محد٣ ايطٛظ٢ (2)
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ٚايعًُٝات اييت ٜتهٕٛ َٓٗا االتصاٍ ضٛا٤ َٔ سٝح  ( منٛذز االتصا1ٍٜٚٛضح ايػهٌ )

 ا أٚ بًػ١ أخس٣ َٔ سٝح بح ايسضاي١ أٚ اضتكباهلا.تسنٝب ايسَٛش أٚ فهٗ

 
ٕٛ َٔ عد٠ عًُٝات َٓٗا َا ٕ االتصاٍ بني ايبػس ٜتهأْفِٗ  َاذا ْفِٗ َٔ ٖرا ايُٓٛذز؟

 ,إىل غريٙ ٕ ٜٓكًٗاأ ٜسٜد فسداييت فهاز َس مبذُٛع١ َٔ األاأل أٜبدٞ ٖٛ عطً َٚٓٗا َا ,ٖٛ ذٖين

َا إ, يٝؤيف َٓٗا ستت٣ٛ ٜسٜد ايتعبري عٓ٘ غريٖاإىل  ٜٚطُٗا, تتهٕٛ ايفهس٠ ف٢ ذٖٓ٘سٝح 

ٖداف ٜكصد ٜٗا أغري ذيو َٔ , أٚ ت١ُٝٓ قُِٝٗي, أٚ تػٝري اجتاٖاتِٗيأٚ  ٘بخسٜٔ عالّ اآلإل

 ,ٜطتتبع٘ ايبشح عٔ ادتٌُ ,بعطٗا ايبعضإىل  فهازاملس٤ َٔ خالهلا االتصاٍ بػريٙ ضِ األ

زتُٛع١ َٔ  بعد ذيو َٔ زصٝدٙ ايًػٟٛايفسد ٜٓتك٢ , ٚاحملت٣ٛ فٝٗا ٜساد صباييت ٚايرتانٝب 

يًػت٘ عُا ًٜصّ ٖرٙ املفسدات َٔ  ٞثِ ٜبشح ف٢ ايٓعاّ ايصٛت, تٓاضب احملت٣ٛاييت املفسدات 
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نٌ ٖرا ٜدخٌ عُا ٜكصدٙ, َٚجٌ ايٓرب ٚايتٓػِٝ َا ٜعرب  :دا٤ ايصٛتٞغهاٍ األأَٔ أٚ  صٛاتأ

دا٤ ٚ َٔ سٝح غهًٗا )طسٜك١ األأ فهاز(ف٢ ْطام بٓا٤ ايسَٛش ضٛا٤ َٔ سٝح َطُْٛٗا )األ

 (1)تط٢ُ برتنٝب ايسَٛش.اييت ٢ٖٚ املسس١ً , (ايًػ٣ٛ

َٔ خالٍ  أٟ ;ٕ تٓتكٌ ايسضاي١ غفا١ٖأَا إ :سد طسٜكنيأخر ع١ًُٝ االتصاٍ أبعد ٖرا ت

ًُ ,خسآاغس بني فسد ٚاالتصاٍ املب َٔ خالٍ أٟ  ;ٕ تٓتكٌ نتاب١أَا أٚ ,اٖٚٓا ٜهٕٛ املسضٌ َتهً

طساف ع١ًُٝ أَٔ ٍٚ َاشيٓا ف٢ ْطام ايطسف األ, ٚاٖٚٓا ٜهٕٛ املسضٌ ناتًب ,ايصفش١ املطبٛع١

خس ٖٚٛ االضتكباٍ ٚددْا االتصاٍ ميس ايطسف اآلإىل  ذا اْتكًٓاإف; زضاٍٖٚٛ اإل ,االتصاٍ

 دٚات االتصاٍأدا٠ َٔ أعرب  َهتٛب١(أٚ  بسَٛش تٓتكٌ َٔ َسضٌ )َٓطٛق١ أخس٣ تبدأبعًُٝات 

حتسٜف جيعٌ نُاٍ ع١ًُٝ أٚ  ًٜشل َٔ تػٜٛ٘ ٢ٖٚ ف٢ اْتكاهلا ًٜشل بٗا َا ,قٓا٠ َٔ قٓٛاتٗاأٚ 

ميهٔ ٟ راي َا ٖٚٞ ,صٛز٠ ايتػٜٛ٘ ٖرٙإىل  ػريدا٠ ُتضِٗ ايصػري٠ املٛد١ٗ يألٚاأل ,اَتعرًزا ًَسأ

نٌ أٟ  ,تط٢ُ بايطٛضا٤ يسضاي١ بطبب ٚض١ًٝ االتصاٍ, ٚعًُٝات ايتػٜٛ٘ ٖرًٙشل باٜٕ أ

ٚاالتصاٍ نُا ْس٣ ع١ًُٝ ثٓا١ٝ٥  املطتْكِبٌ,إىل  تًشل بايسضاي١ ست٢ تصٌاييت غهاٍ ايتشسٜف أ

 (2).دٚازاأل املطتْكِبٌٜتبادٍ فٝٗا املسضٌ ٚ

 

                                                 

ٞ  داز اي ,كاٖس٠اي ,صعٛبتٗا -تدزٜطٗا  -املٗازات ايًػ١ٜٛ, َطتٜٛاتٗا : زغدٟ أمحد طع١ُٝ (1) ّ, 2004, فهـس ايعسبـ
 156ص

َٓاٖذ٘ ٚأضايٝب٘, املٓع١ُ اإلضـال١َٝ يًرتبٝـ١ ٚايعًـّٛ     تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  يػري ايٓاطكني بٗازغدٟ أمحد طع١ُٝ:  (2)
   14, صم9191الرباط، ٚايجكاف١, 
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ة التواصلية:والق-ثاىًيا 
 (1) 

االْتكاٍ َٔ ايعذص إىل ايتٛاصٌ بايًػ١ املطتٗدف١ إىل ايكدز٠ ٜطتًصّ اَتالى ايسنٓني 

 ايتايٝني:

 َٔ ايكٛاعد احملصٛز٠ ايعدد ٚاملٛشع١ ع٢ً ايفصٛص ايًػ١ٜٛ األزبع١.أ( ْطل 

ب( زصٝد َٔ املفسدات املعذ١ُٝ , عددٖا غري ستصٛز ٖٚٞ مبذُٛعٗا شتتص١ْ يف أذٖإ 

َٚعادِ  ٞزتُٛع ايٓاطكني بايًػ١, َٚفسدات املعذِ ايرٖين تتذُع, نُا تكدّ يف َعذِ أضاض

ٜػرتف َنت املٓٗاز عطب ايػسض ايكطاعٞ قطاع١ٝ خاص١ َٚعذِ سطازٟ, َٚٔ بعطٗا 

 املطًٛب.

ٖرا  ايسَص ايًػٟٛ يف أٟ زتاٍ دس٣ ٚايتٛاصٌ مبع٢ٓ اإلبا١ْ عٔ املعاْٞ ايٓفط١ٝ باضتدداّ

: أسدُٖا غفٟٛ ُٜكَتدز عًٝ٘ باَتالى َٗاز٠ ايطُع ٚايٓطل, االضتدداّ ال خيسز عٔ ْٛعني

 .(2)ايهتاب١ ٚايكسا٠٤ٚاآلخس حتسٜسٟ ُٜكَتدز عًٝ٘ باَتالى َٗازتٞ 

دوافع االتصال:-ثالًجا 
(3) 

ًُ ,ٖٓاى سكٝك١ ددٜس٠ بايرنس ا باضتدداَات االتصاٍ ٢ٖٚ إٔ دٚافع االتصاٍ َستبط١ دا٥

 تتعدد ٚتتٓٛع دٚافعٗا نُا ًٜٞ:اييت 

 
                                                 

 69, ص 2010ّايًطاْٝات ايٓطب١ٝ ٚتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ, داز األَإ, ايسباط,  :األٚزاغٞستُد  (1)

 70املسدع ايطابل, ص  (2)

 ْعسٜـات ٚجتـازب, داز ايفهـس ايعسبـٞ,     ,تدزٜظ ايعسب١ٝ يف ايتعًِٝ ايعاّ :َٓاع ستُد ايطٝدٚطع١ُٝ,  زغدٟ أمحد (3)
 19, ص2000ّايطبع١ األٚىل,  ايكاٖس٠,
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  اإلعالّ:دافع  -1

إعطا٤ أٚ  ٜتُجٌ دافع اإلْطإ الضتدداّ اإلعالّ يف اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات

َٚؤذٕ  ,ٜدم دسع ايبابأٚ  نٌ فسد ٜكّٛ باإلعالّ عٔ ْفط٘ باالضِسٝح إٕ  ,َعًَٛات

املطذد ٜكّٛ باإلعالّ سُٝٓا ٜؤذٕ يًصال٠, َٚٓر قدِٜ األذٍ عٓدَا ساٍٚ اإلْطإ االتصاٍ َع 

ٚحيدخ خًط , غريٙ عٔ طسٜل تٛصٌٝ َعإ ع٢ً األسذاز ٚدرٚع األغذاز ٚددزإ ايهٗٛف

 ٌ االتصاٍ ادتُاٖري١ٜ ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ.دا٥ِ بني ٚضا٥

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعًِٝ: -2

إٔ ايكِٝ ٚاألعساف ٚايعادات ٚايتكايٝد تٓتكٌ بني األفساد ٚاألدٝاٍ املتعاقب١ عٔ طسٜل 

ايتعًِٝ تتٛافس فٝ٘ ايص١ً املباغس٠ بأدي١ سٝح إٕ , ادتاَع١أٚ  يف املدزض١أٚ  االتصاٍ يف األضس٠

ٕ اعتُد املعًِ ع٢ً طسٜك١ اإليكا٤ دٕٚ إتاس١ ايفسص١ يًُتعًِ إٚاملعًِ ست٢ ٚبني املتعًِ 

 باملٓاقػ١ ايفسد١ٜ.

 ايتدزٜب؟أٚ  َا ٖٛ إذٕ دافع اإلْطإ يًتعًِ

ًُ  ,ارتٛف َٔ ايفػٌ ٚاإلخفامأٚ  ايبشحأٚ  ا عب ايٓذاحا َدفًٛعإٕ املتعًِ ٜهٕٛ دا٥

جيابٞ ٖٚرا ايدافع اإل, عهظ ذيوأٚ  زفٝع١ٚغػٌ َها١ْ  ,َٚا ٜٓتر عٔ ذيو َٔ حتكٝل اآلَاٍ

ًُأا يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ, نُا ا نبرًيٜٛفس ع٢ً املعًِ دًٗد ايتفاعٌ َع املعًِ ٚشٜاد٠ إىل  اْ٘ ٜدفع دا٥

 ثس ايتعًِٝ.أ
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 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘: -3

ٚذيو بٓكٌ اجتاٖات فهس١ٜ َسغٛب١  ,ٜٚكصد بايتٛدٝ٘ إسداخ تػٝري يف االجتاٖات ايفهس١ٜ

َجٌ تػٝري اجتاٖات ايصزاع ضتٛ اضتدداّ ايتكٓٝات اذتدٜج١  ٚتعدٌٜ اجتاٖات قدمي١ غري َسغٛب١,

 ٚأُٖٝتٗا يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايصزاع١ٝ يًٛطٔ.

ٚددٜس بايرنس إٔ دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘ دا٥ُا بايػسٜص٠ يد٣ األفساد َٔ األدٝاٍ 

 .فٓس٣ ايٛايدإ ٜعُالٕ ع٢ً تٛدٝ٘ أطفاهلِ يتعدٌٜ ضًٛنِٗ َجاًل ;املتعاقب١

 دافع االتصاٍ َٔ ادٌ ايتجكٝف ٚاملعسف١: -4

ٜكّٛ اإلْطإ بايعدٜد َٔ ايتشسنات اييت تطتٗدف اذتصٍٛ ع٢ً َعازف ددٜد٠ َٔ غري 

ٚاييت  ,بايطعٞ ضتٛ ايتجكٝف َٔ خالٍ انتطاب املعًَٛات ايعا١َأٚ  املعازف ايع١ًُٝ ايسمس١ٝ

ًُ, ا ثكاف١ تتعًل بٓٛاسٞ اذتٝا٠ ايعا١َٜطًل عًٝٗا دٛاًش ا ا َٚدفًٛعا غػًٛفٚيرا صتد إٔ اإلْطإ دا٥

يرا  ;ال ٜبدٚ أَاّ اآلخسٜٔ داٖاًل ,اا ستبًٛبا يبًكيٝذعٌ َٔ ْفط٘ َتشدًث ;ذتب املعسف١ ٚيًتجكٝف

املدتًف١ ست٢ تتهٕٛ يدٜ٘ ع٢ً ٚدٗات ايٓعس أٚ  ,ْساٙ ٜتعًِ نٌ َا جيعً٘ ٜكف ع٢ً اذتٛادخ

 ا ٜػاز ي٘ بايبٓإ.ا ْادًشٚتؤًٖ٘ يٝهٕٛ فسًد ,سص١ًٝ َعسف١ٝ متٝصٙ عٔ أقساْ٘

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ اإلقٓاع: -5

أٚ  ا إٔ ٜكٓع األخس بٛد١ٗ ْعسٙددٜس بايرنس إٔ نٌ َٓا يف اتصاي٘ باآلخسٜٔ حياٍٚ داًٖد

َسنص ٖاّ أٚ  ٜٚالسغ ذيو يف زتاٍ اإلعالٕ عٓدَا ٜهٕٛ اهلدف إجياد صٛز٠ ,بسأٟ َعني
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ٚعٝح ٜصعب ع٢ً اآلخسٜٔ تكًٝدٙ, ٜٚتِ ذيو بٗدف  ,ملٓتر َعنيأٚ  َؤضط١أٚ  َٚتُٝص دت١ٗ

 إقٓاع ادتُٗٛز بأ١ُٖٝ اضتدداّ ٖرا املٓتر.

غسا٤ أٚ  زأ٣أٚ  ٚبٓا٤ عًٝ٘ فإ ايدافع يف االتصاٍ ٖٓا ٖٛ إقٓاع اآلخسٜٔ بتبين فهس٠ 

ٚميهٔ , إقٓاع األخس باجتاٖات ددٜد٠ َسغٛب١أٚ  غري َسغٛب ىايتٛقف عٔ ضًٛأٚ  غ٤ٞ

تٛظٝف ذيو يف زتاٍ اإلزغاد ايصزاعٞ َٔ خالٍ ايدٚز االقٓاع٢ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ املسغد ايصزاعٞ 

 شزاع١ أصٓاف ستط١ٓ َٔ :َجٌ ,تباع ٚتطبٝل ايتكٓٝات اذتدٜحادٌ إقٓاع املصازعني بأَٔ 

ٖٚرٙ نًٗا , خلإ ... إتباع أضايٝب ايسٟ اذتدٜج١ َٔ أدٌ احملافع١ ع٢ً ايجس٠ٚ املا١ٝ٥أٚ  ,ايتكاٟٚ

 عباز٠ عٔ عًُٝات اتصاي١ٝ تطتٗدف اإلقٓاع يف املكاّ األٍٚ.

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايرتفٝ٘ ٚايرتٜٚح: -6

ْ٘ يف أٚ ,األفسادايرتٜٚح عٔ أٚ  ٖٛ عباز٠ عٔ ع١ًُٝ تط١ًٝ :ٜعتكد ايبعض إٔ ايرتفٝ٘

ا إال إٔ ٖدف االتصاٍ ايرتفٝٗٞ قد ٜهٕٛ أعُل َٔ ذيو بهجري خصًٛص, ايٓٗا١ٜ َطٝع١ يًٛقت

ًٗ  ,ا يف ض٤ٛ ضٝاض١ تسب١ٜٛ َسض١َٛ ٚستدد٠ املعامل َٔ قبٌ اجملتُع يًتأثري يف األفسادإذا نإ َٛد

ٚإمنا يف  ,غهٌ تسفٝٗٞٚيهٔ بصٛز٠ َبطط١ ٜتِ َٔ خالهلا ْكٌ زضا٥ٌ ألفساد اجملتُع َػًف١ يف 

ٚف٢  ,ٚيهٔ ٜتِ االضتفاد٠ َٔ زغب١ ايٓاع يف قطا٤ ٚقت طٝب, اذتكٝك١ أْٗا زضا٥ٌ َكصٛد٠

ٚحتكٝل إغباع يدِٜٗ  ,َع إضعاد ايٓاع ا١ ادتُاعًْٝفظ ايٛقت ٜتِ تػرٜتِٗ بسضا٥ٌ َسغٛب

 يًسغب١ يف اإلسطاع بايطعاد٠ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓفظ.
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 ايتعبري ايعاطفٞ:دافع االتصاٍ َٔ أدٌ  -7

ٜكّٛ األفساد باالتصاٍ بصٛز٠ َطتُس٠ يًتعبري عٔ عٛاطفِٗ َٚػاعسِٖ جتاٙ بعطِٗ 

ٚصتد ايتفاعٌ بني األصدقا٤ ٚايتهافٌ ٚاالْصعاز إذا َا  ,فٓذد عاطف١ األ١ََٛ ٚاألب٠ٛ; ايبعض

الُٖا ٚن ا يٕٛ أخس َٔ أيٛإ االتصاٍ,ايهال١َٝ ٖٞ أًٜط تنُا إٔ املػادا, سدخ ألسد َهسٚٙ

ٜٚعٗس ذيو َٔ خالٍ َعاٖس ٚتعبريات َتبا١ٜٓ , ٜعرب عٔ عٛاطف إْطا١ْٝ يف َٛاقف َتبا١ٜٓ

 .(اذتصٕأٚ  ايفسح ٚايطعاد٠ ٚايػطب) :نتعبريات

ٜٚتُجٌ دافع اإلْطإ ٖٓا يف َػاعس ايتعبري عٔ ايعاطف١ بػسض ايتشسز َٔ ايكًل  

تطتٛدب ارتسٚز ست٢ ٜػعس اإلْطإ سصْ٘ أٚ  ٚاضطسابات ْفط١ٝ َرتتب١ ع٢ً قًك٘ ,ايعاطفٞ

 باالضتكساز ايٓفطٞ.

 :كفاءة عنلية االتصال-رابًعا 
(1) 

 ٚبأد٢ْ دٗد ,ْع٢ٓ بهفا٠٤ ع١ًُٝ االتصاٍ حتكٝل اهلدف َٓ٘ يف أقصس ٚقت ٚبأقٌ تهايٝف

ٖرٙ ايعٛاٌَ  تستبطٚ ,عدٜد َٔ ايعٛاٌَايَٚٔ ايبدٜٗٞ إٔ نفا٠٤ االتصاٍ تتٛقف ع٢ً , ممهٔ

ٚاييت حيصسٖا ايبعض يف أزبع١  ,عٓاصس ع١ًُٝ االتصاٍغري َباغس مبا ٜط٢ُ أٚ  بػهٌ َباغس

 عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ:

ا َؤيًفأٚ  ,ا يف ادتُاعٖٚٛ إَا إٔ ٜهٕٛ َتشدًث :sourceاملتصٌ(  - )املسضٌ املصدز -1

ًَأٚ  ,اا شزاعًَٝسغًدأٚ  ,يهتاب  ا يف صشٝف١.ناتًبأٚ  ,تًٝفصْٜٛٞأٚ  ذاع٢إا يربْاَر َكد
                                                 

ٖسٜدٟ: املسدع يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًٓاطكني بًػـات أخـس٣, داز ايفهـس    إميإ طع١ُٝ, ٚزغدٟ َدنٛز, ٚعًٞ  (1)
 397ّ, ص 2010ايعسبٞ, ايكاٖس٠, 
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 : ٢ٖٚ عباز٠ عٔ َع١ًَٛ ٜتطُٓٗا تصُِٝ اتصايٞ َعني.Massage ايسضاي١ -2

تٛصٌٝ أٚ  املطاز اييت ميهٔ َٔ خالهلا متسٜسأٚ  : ٢ٖٚ عباز٠ عٔ ايطسٜكChannel١ ايكٓا٠ -3

 َطتكبًٝٗا.إىل  ايسضاي١

 هلِ ايسضاي١.أٚ  األغداص ايرٟ تٛد٘ ي٘أٚ  : ٖٚٛ ايػدصReceiver املطتْكِبٌ -4

 إٔ ع١ًُٝ االتصاٍ تػتٌُ ع٢ً ضت١ عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ: آخسٕٚبُٝٓا ٜرنس 

ٖٚٛ ذيو ايػدص ايرٟ ٜبدأ ع١ًُٝ االتصاٍ ٖٚٛ : Communicatorَصدز االتصاٍ  -1

 َصدز ايسضا٥ٌ َٚسضًٗا.

ايسضاي١ ٖٞ املعًَٛات أٚ احملت٣ٛ اييت ٜٛد : Massage or contentاحملت٣ٛ أٚ  ايسضاي١ -2

 .فُٖٗٛا ٢ٖٚ حتت٣ٛ ع٢ً َعًَٛات َا إٔ ٜتًكاٖا ادتُٗٛز َٜٚصدز االتصاٍ يف

٢ٖٚ عباز٠ عٔ ايٛضا٥ط أٚايطسم : Channel of Communicationقٓٛات االتصاٍ  -3

 ٚايٛضا٥ٌ اييت ٜطتددَٗا املصدز يف تٛصٌٝ زضايت٘ إىل ادتُٗٛز.

ٜطتددَ٘ ٜٚكصد باملعا١ًَ ايتهٓٝو ايرٟ : Treatment of Messageَعا١ًَ ايسضاي١  -4

املصدز يف تكدِٜ ٚعسض زضايت٘ أٟ إٔ املعا١ًَ ختتص بأضًٛب َعا١ًَ ايسضاي١ يهٞ تصٌ إىل 

 ادتُٗٛز . ٚاهلدف َٔ املعا١ًَ ٖٛ دعٌ ايسضاي١ ٚاضش١ َٚف١َٛٗ ٚٚاقع١ٝ.

ِٖٚ َطتكبًٞ ايسضاي١ املكصٛدٜٔ ٜٚتشدد َد٣ اضتذابتِٗ : The Audienceادتُٗٛز  -5

 فػٌ ع١ًُٝ االتصاٍ. يًسضاي١ ع٢ً َد٣ صتاح أٚ
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ٚتتُجٌ فُٝا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ زدٚد أفعاٍ ْتٝذ١ : Audience responseاضتذاب١ ادتُٗٛز  -6

 تًكِٝٗ يًسضاي١.

جماالت االتصال اللغوي:-خامًسا 
 (1)

 

ٜكصد مبذاالت االتصاٍ ايًػٟٛ زتُٛع١ َٔ األْػط١ اييت حيتاز ايفسد فٝٗا الضتدداّ 
باختالف ايب١٦ٝ احملٝط١ بايفسد , َٚٛاقف اذتٝا٠ اييت ميس بٗا, ايًػ١ ٚختتًف ٖرٙ اجملاالت 

ٚخصا٥ص٘ ٖٛ ْفط٘, َٚد٣ إتكاْ٘ يًػ١ اييت ٖٞ أدا٠ ايتٛاصٌ ٚايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت جيسٟ فٝٗا 
 االتصاٍ .. إىل غري ذيو َٔ عٛاٌَ ايتبأٜ يف زتاالت االتصاٍ ايًػٟٛ.

ع٢ً  اجملاالت ايعا١َ يالتصاٍ ايًػٟٛ َع ايتطًِٝ بٗرٙ اذتكا٥ل إال إٔ ٖٓاى عدًدا َٔ
  ايٓشٛ ايتايٞ:

 تهٜٛٔ عالقات االدتُاع١ٝ ٚاالستفاظ بٗا. -1
 تعبري ايفسد عٔ اضتذابات٘ يألغٝا٤. -2
 إخفا٤ ايفسد ْٛاٜاٙ. -3
 ختًص ايفسد َٔ َتاعب٘. -4
 طًب املعًَٛات ٚإعطاؤٖا. -5
 تعًِ طسٜك١ عٌُ األغٝا٤ أٚ تعًُٝٗا يآلخسٜٔ. -6
 احملادث١ عرب ايتًٝفٕٛ. -7
 سٌ املػهالت. -8
 َٓاقػ١ األفهاز. -9

 ايًعب بايًػ١. -10
 يعب األدٚاز االدتُاع١ٝ. -11
 ايرتٜٚح عٔ اآلخسٜٔ. -12
 حتكٝل ايفسد إلصتاشات٘. -13

                                                 

(1) Rivers, W. & M. Temperly, A practical Guide to teaching of English as a second or 

Foreign Language, New York, Oxford. University. 8691, p 69  
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 املػازن١ يف ايتط١ًٝ ٚإشدا٤ ايفساغ. -14
أصٛات َٚفسدات ٚتسانٝب ,  ٚيهٌ زتاٍ َٔ ٖرٙ اجملاالت بايطبع أمناط ايًػ١ املٓاضب١ هلا , َٔ

 فطاًل عٔ ايطٝام ايجكايف احملٝط بٗا.
 

 خامتة البحح:

َٚٔ أِٖ َاتٛصٌ ايبشح إيٝ٘ ٖٛ تعدد ايدٚافع اييت تهُٔ ٚزا٤ ع١ًُٝ االتصاٍ, ٚاييت َٔ 

 غأْٗا تسفع َٔ ق١ُٝ ٚأ١ُٖٝ ع١ًُٝ االتصاٍ ايًػٟٛ بػهٌ عاّ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 .اإلعالّدافع  -1

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعًِٝ -2

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘ -3

 .دافع االتصاٍ َٔ ادٌ ايتجكٝف ٚاملعسف١ -4

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ اإلقٓاع -5

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايرتفٝ٘ ٚايرتٜٚح -6

  .االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعبري ايعاطفٞ دافع -7
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 :مفهوو االتصال-أواًل 

ٚتتبًٛز  ,دأ بفهس٠ يد٣ َسضٌ, فٗٞ فسد١ٜ تبع١ًُٝ فسد١ٜ ادتُاع١ٝ االتصاٍ بني ايبػس

ب َساسًٗا صاِسٚتتأثس ٖرٙ ايسضاي١ بهٌ َا ُٜ ٌ,ِبٜٓكًٗا ملطتْكاييت ثِ ٜبشح عٔ ايطسٜك١  يدٜ٘,

ٚال  ,ْٗا ال حتدخ ف٢ فساغأل ;أْٗا مجاع١ٝبَٔ ٖٓا دا٤ ٚصف ع١ًُٝ االتصاٍ ٚ ,َٔ َتػريات

ُٚإ ٖٚٞ, تتِ بني فسد ْٚفط٘ ٚيٝظ اذتكٝك١,  فت باتصاٍ ع٢ً ضبٌٝ اجملاشِصٕ دازت نريو 

ا سادخ غدًصأ أْينفهس نأْا أٚ ّظِسُأ ٜكٍٛ فٝٗا: اييتٖٓا بعباز٠ أسد املفهسٜٔ  ٚتطعفٓا ايرانس٠

 (1)ا ملا حيدخ بايفعٌ.ٚيٝظ تكسًٜس ,بايطبع ختٌٝ يًعالق١ فٗرا ;اذتدٜح ٚجياذبينأداذب٘ خس آ

ٜتِ عٔ طسٜكٗا اْتكاٍ املعسف١ َٔ اييت ايطسٜف١ أٚ  ايع١ًُٝ" ْ٘أا بدسا٥ًٝإٜٚعسف االتصاٍ 

أٚ أنجس,  ايتفاِٖ بني ٖرٜٔ ايػدصنيإىل  ٚتؤد٣ ,ا بُٝٓٗاخس ست٢ تصبح َػاًعغدص آل

, حتكٝك٘إىل  ٖٚدف تطع٢, ٚهلا اجتاٙ تطري فٝ٘ ,ايع١ًُٝ عٓاصس َٚهْٛاتح هلرٙ ٚبريو ٜصب

تذسٜب ٚايدزاض١ ايع١ًُٝ بٛد٘ مما خيطعٗا يًُالسع١ ٚايبشح ٚاي; ٚزتاٍ تعٌُ فٝ٘ ٜٚؤثس فٝٗا

 . (2)"عاّ

                                                 

َٓاٖذ٘ ٚأضايٝب٘, املٓع١ُ اإلضـال١َٝ يًرتبٝـ١ ٚايعًـّٛ     تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  يػري ايٓاطكني بٗازغدٟ أمحد طع١ُٝ:  (1)
   14, صم9191الرباط، ٚايجكاف١, 

 25ّ, ص1984داز ايكًِ,  ,ايهٜٛت ,تصاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا ف٢ ايتعًِٝٚضا٥ٌ اال: سطني محد٣ ايطٛظ٢ (2)
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ٚايعًُٝات اييت ٜتهٕٛ َٓٗا االتصاٍ ضٛا٤ َٔ سٝح  ( منٛذز االتصا1ٍٜٚٛضح ايػهٌ )

 ا أٚ بًػ١ أخس٣ َٔ سٝح بح ايسضاي١ أٚ اضتكباهلا.تسنٝب ايسَٛش أٚ فهٗ

 
ٕٛ َٔ عد٠ عًُٝات َٓٗا َا ٕ االتصاٍ بني ايبػس ٜتهأْفِٗ  َاذا ْفِٗ َٔ ٖرا ايُٓٛذز؟

 ,إىل غريٙ ٕ ٜٓكًٗاأ ٜسٜد فسداييت فهاز َس مبذُٛع١ َٔ األاأل أٜبدٞ ٖٛ عطً َٚٓٗا َا ,ٖٛ ذٖين

َا إ, يٝؤيف َٓٗا ستت٣ٛ ٜسٜد ايتعبري عٓ٘ غريٖاإىل  ٜٚطُٗا, تتهٕٛ ايفهس٠ ف٢ ذٖٓ٘سٝح 

ٖداف ٜكصد ٜٗا أغري ذيو َٔ , أٚ ت١ُٝٓ قُِٝٗي, أٚ تػٝري اجتاٖاتِٗيأٚ  ٘بخسٜٔ عالّ اآلإل

 ,ٜطتتبع٘ ايبشح عٔ ادتٌُ ,بعطٗا ايبعضإىل  فهازاملس٤ َٔ خالهلا االتصاٍ بػريٙ ضِ األ

زتُٛع١ َٔ  بعد ذيو َٔ زصٝدٙ ايًػٟٛايفسد ٜٓتك٢ , ٚاحملت٣ٛ فٝٗا ٜساد صباييت ٚايرتانٝب 

يًػت٘ عُا ًٜصّ ٖرٙ املفسدات َٔ  ٞثِ ٜبشح ف٢ ايٓعاّ ايصٛت, تٓاضب احملت٣ٛاييت املفسدات 
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نٌ ٖرا ٜدخٌ عُا ٜكصدٙ, َٚجٌ ايٓرب ٚايتٓػِٝ َا ٜعرب  :دا٤ ايصٛتٞغهاٍ األأَٔ أٚ  صٛاتأ

دا٤ ٚ َٔ سٝح غهًٗا )طسٜك١ األأ فهاز(ف٢ ْطام بٓا٤ ايسَٛش ضٛا٤ َٔ سٝح َطُْٛٗا )األ

 (1)تط٢ُ برتنٝب ايسَٛش.اييت ٢ٖٚ املسس١ً , (ايًػ٣ٛ

َٔ خالٍ  أٟ ;ٕ تٓتكٌ ايسضاي١ غفا١ٖأَا إ :سد طسٜكنيأخر ع١ًُٝ االتصاٍ أبعد ٖرا ت

ًُ ,خسآاغس بني فسد ٚاالتصاٍ املب َٔ خالٍ أٟ  ;ٕ تٓتكٌ نتاب١أَا أٚ ,اٖٚٓا ٜهٕٛ املسضٌ َتهً

طساف ع١ًُٝ أَٔ ٍٚ َاشيٓا ف٢ ْطام ايطسف األ, ٚاٖٚٓا ٜهٕٛ املسضٌ ناتًب ,ايصفش١ املطبٛع١

خس ٖٚٛ االضتكباٍ ٚددْا االتصاٍ ميس ايطسف اآلإىل  ذا اْتكًٓاإف; زضاٍٖٚٛ اإل ,االتصاٍ

 دٚات االتصاٍأدا٠ َٔ أعرب  َهتٛب١(أٚ  بسَٛش تٓتكٌ َٔ َسضٌ )َٓطٛق١ أخس٣ تبدأبعًُٝات 

حتسٜف جيعٌ نُاٍ ع١ًُٝ أٚ  ًٜشل َٔ تػٜٛ٘ ٢ٖٚ ف٢ اْتكاهلا ًٜشل بٗا َا ,قٓا٠ َٔ قٓٛاتٗاأٚ 

ميهٔ ٟ راي َا ٖٚٞ ,صٛز٠ ايتػٜٛ٘ ٖرٙإىل  ػريدا٠ ُتضِٗ ايصػري٠ املٛد١ٗ يألٚاأل ,اَتعرًزا ًَسأ

نٌ أٟ  ,تط٢ُ بايطٛضا٤ يسضاي١ بطبب ٚض١ًٝ االتصاٍ, ٚعًُٝات ايتػٜٛ٘ ٖرًٙشل باٜٕ أ

ٚاالتصاٍ نُا ْس٣ ع١ًُٝ ثٓا١ٝ٥  املطتْكِبٌ,إىل  تًشل بايسضاي١ ست٢ تصٌاييت غهاٍ ايتشسٜف أ

 (2).دٚازاأل املطتْكِبٌٜتبادٍ فٝٗا املسضٌ ٚ

 

                                                 

ٞ  داز اي ,كاٖس٠اي ,صعٛبتٗا -تدزٜطٗا  -املٗازات ايًػ١ٜٛ, َطتٜٛاتٗا : زغدٟ أمحد طع١ُٝ (1) ّ, 2004, فهـس ايعسبـ
 156ص

َٓاٖذ٘ ٚأضايٝب٘, املٓع١ُ اإلضـال١َٝ يًرتبٝـ١ ٚايعًـّٛ     تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  يػري ايٓاطكني بٗازغدٟ أمحد طع١ُٝ:  (2)
   14, صم9191الرباط، ٚايجكاف١, 
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ة التواصلية:والق-ثاىًيا 
 (1) 

االْتكاٍ َٔ ايعذص إىل ايتٛاصٌ بايًػ١ املطتٗدف١ إىل ايكدز٠ ٜطتًصّ اَتالى ايسنٓني 

 ايتايٝني:

 َٔ ايكٛاعد احملصٛز٠ ايعدد ٚاملٛشع١ ع٢ً ايفصٛص ايًػ١ٜٛ األزبع١.أ( ْطل 

ب( زصٝد َٔ املفسدات املعذ١ُٝ , عددٖا غري ستصٛز ٖٚٞ مبذُٛعٗا شتتص١ْ يف أذٖإ 

َٚعادِ  ٞزتُٛع ايٓاطكني بايًػ١, َٚفسدات املعذِ ايرٖين تتذُع, نُا تكدّ يف َعذِ أضاض

ٜػرتف َنت املٓٗاز عطب ايػسض ايكطاعٞ قطاع١ٝ خاص١ َٚعذِ سطازٟ, َٚٔ بعطٗا 

 املطًٛب.

ٖرا  ايسَص ايًػٟٛ يف أٟ زتاٍ دس٣ ٚايتٛاصٌ مبع٢ٓ اإلبا١ْ عٔ املعاْٞ ايٓفط١ٝ باضتدداّ

: أسدُٖا غفٟٛ ُٜكَتدز عًٝ٘ باَتالى َٗاز٠ ايطُع ٚايٓطل, االضتدداّ ال خيسز عٔ ْٛعني

 .(2)ايهتاب١ ٚايكسا٠٤ٚاآلخس حتسٜسٟ ُٜكَتدز عًٝ٘ باَتالى َٗازتٞ 

دوافع االتصال:-ثالًجا 
(3) 

ًُ ,ٖٓاى سكٝك١ ددٜس٠ بايرنس ا باضتدداَات االتصاٍ ٢ٖٚ إٔ دٚافع االتصاٍ َستبط١ دا٥

 تتعدد ٚتتٓٛع دٚافعٗا نُا ًٜٞ:اييت 

 
                                                 

 69, ص 2010ّايًطاْٝات ايٓطب١ٝ ٚتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ, داز األَإ, ايسباط,  :األٚزاغٞستُد  (1)

 70املسدع ايطابل, ص  (2)

 ْعسٜـات ٚجتـازب, داز ايفهـس ايعسبـٞ,     ,تدزٜظ ايعسب١ٝ يف ايتعًِٝ ايعاّ :َٓاع ستُد ايطٝدٚطع١ُٝ,  زغدٟ أمحد (3)
 19, ص2000ّايطبع١ األٚىل,  ايكاٖس٠,
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  اإلعالّ:دافع  -1

إعطا٤ أٚ  ٜتُجٌ دافع اإلْطإ الضتدداّ اإلعالّ يف اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات

َٚؤذٕ  ,ٜدم دسع ايبابأٚ  نٌ فسد ٜكّٛ باإلعالّ عٔ ْفط٘ باالضِسٝح إٕ  ,َعًَٛات

املطذد ٜكّٛ باإلعالّ سُٝٓا ٜؤذٕ يًصال٠, َٚٓر قدِٜ األذٍ عٓدَا ساٍٚ اإلْطإ االتصاٍ َع 

ٚحيدخ خًط , غريٙ عٔ طسٜل تٛصٌٝ َعإ ع٢ً األسذاز ٚدرٚع األغذاز ٚددزإ ايهٗٛف

 ٌ االتصاٍ ادتُاٖري١ٜ ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ.دا٥ِ بني ٚضا٥

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعًِٝ: -2

إٔ ايكِٝ ٚاألعساف ٚايعادات ٚايتكايٝد تٓتكٌ بني األفساد ٚاألدٝاٍ املتعاقب١ عٔ طسٜل 

ايتعًِٝ تتٛافس فٝ٘ ايص١ً املباغس٠ بأدي١ سٝح إٕ , ادتاَع١أٚ  يف املدزض١أٚ  االتصاٍ يف األضس٠

ٕ اعتُد املعًِ ع٢ً طسٜك١ اإليكا٤ دٕٚ إتاس١ ايفسص١ يًُتعًِ إٚاملعًِ ست٢ ٚبني املتعًِ 

 باملٓاقػ١ ايفسد١ٜ.

 ايتدزٜب؟أٚ  َا ٖٛ إذٕ دافع اإلْطإ يًتعًِ

ًُ  ,ارتٛف َٔ ايفػٌ ٚاإلخفامأٚ  ايبشحأٚ  ا عب ايٓذاحا َدفًٛعإٕ املتعًِ ٜهٕٛ دا٥

جيابٞ ٖٚرا ايدافع اإل, عهظ ذيوأٚ  زفٝع١ٚغػٌ َها١ْ  ,َٚا ٜٓتر عٔ ذيو َٔ حتكٝل اآلَاٍ

ًُأا يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ, نُا ا نبرًيٜٛفس ع٢ً املعًِ دًٗد ايتفاعٌ َع املعًِ ٚشٜاد٠ إىل  اْ٘ ٜدفع دا٥

 ثس ايتعًِٝ.أ

 

 



8 
 

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘: -3

ٚذيو بٓكٌ اجتاٖات فهس١ٜ َسغٛب١  ,ٜٚكصد بايتٛدٝ٘ إسداخ تػٝري يف االجتاٖات ايفهس١ٜ

َجٌ تػٝري اجتاٖات ايصزاع ضتٛ اضتدداّ ايتكٓٝات اذتدٜج١  ٚتعدٌٜ اجتاٖات قدمي١ غري َسغٛب١,

 ٚأُٖٝتٗا يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايصزاع١ٝ يًٛطٔ.

ٚددٜس بايرنس إٔ دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘ دا٥ُا بايػسٜص٠ يد٣ األفساد َٔ األدٝاٍ 

 .فٓس٣ ايٛايدإ ٜعُالٕ ع٢ً تٛدٝ٘ أطفاهلِ يتعدٌٜ ضًٛنِٗ َجاًل ;املتعاقب١

 دافع االتصاٍ َٔ ادٌ ايتجكٝف ٚاملعسف١: -4

ٜكّٛ اإلْطإ بايعدٜد َٔ ايتشسنات اييت تطتٗدف اذتصٍٛ ع٢ً َعازف ددٜد٠ َٔ غري 

ٚاييت  ,بايطعٞ ضتٛ ايتجكٝف َٔ خالٍ انتطاب املعًَٛات ايعا١َأٚ  املعازف ايع١ًُٝ ايسمس١ٝ

ًُ, ا ثكاف١ تتعًل بٓٛاسٞ اذتٝا٠ ايعا١َٜطًل عًٝٗا دٛاًش ا ا َٚدفًٛعا غػًٛفٚيرا صتد إٔ اإلْطإ دا٥

يرا  ;ال ٜبدٚ أَاّ اآلخسٜٔ داٖاًل ,اا ستبًٛبا يبًكيٝذعٌ َٔ ْفط٘ َتشدًث ;ذتب املعسف١ ٚيًتجكٝف

املدتًف١ ست٢ تتهٕٛ يدٜ٘ ع٢ً ٚدٗات ايٓعس أٚ  ,ْساٙ ٜتعًِ نٌ َا جيعً٘ ٜكف ع٢ً اذتٛادخ

 ا ٜػاز ي٘ بايبٓإ.ا ْادًشٚتؤًٖ٘ يٝهٕٛ فسًد ,سص١ًٝ َعسف١ٝ متٝصٙ عٔ أقساْ٘

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ اإلقٓاع: -5

أٚ  ا إٔ ٜكٓع األخس بٛد١ٗ ْعسٙددٜس بايرنس إٔ نٌ َٓا يف اتصاي٘ باآلخسٜٔ حياٍٚ داًٖد

َسنص ٖاّ أٚ  ٜٚالسغ ذيو يف زتاٍ اإلعالٕ عٓدَا ٜهٕٛ اهلدف إجياد صٛز٠ ,بسأٟ َعني
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ٚعٝح ٜصعب ع٢ً اآلخسٜٔ تكًٝدٙ, ٜٚتِ ذيو بٗدف  ,ملٓتر َعنيأٚ  َؤضط١أٚ  َٚتُٝص دت١ٗ

 إقٓاع ادتُٗٛز بأ١ُٖٝ اضتدداّ ٖرا املٓتر.

غسا٤ أٚ  زأ٣أٚ  ٚبٓا٤ عًٝ٘ فإ ايدافع يف االتصاٍ ٖٓا ٖٛ إقٓاع اآلخسٜٔ بتبين فهس٠ 

ٚميهٔ , إقٓاع األخس باجتاٖات ددٜد٠ َسغٛب١أٚ  غري َسغٛب ىايتٛقف عٔ ضًٛأٚ  غ٤ٞ

تٛظٝف ذيو يف زتاٍ اإلزغاد ايصزاعٞ َٔ خالٍ ايدٚز االقٓاع٢ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ املسغد ايصزاعٞ 

 شزاع١ أصٓاف ستط١ٓ َٔ :َجٌ ,تباع ٚتطبٝل ايتكٓٝات اذتدٜحادٌ إقٓاع املصازعني بأَٔ 

ٖٚرٙ نًٗا , خلإ ... إتباع أضايٝب ايسٟ اذتدٜج١ َٔ أدٌ احملافع١ ع٢ً ايجس٠ٚ املا١ٝ٥أٚ  ,ايتكاٟٚ

 عباز٠ عٔ عًُٝات اتصاي١ٝ تطتٗدف اإلقٓاع يف املكاّ األٍٚ.

 دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايرتفٝ٘ ٚايرتٜٚح: -6

ْ٘ يف أٚ ,األفسادايرتٜٚح عٔ أٚ  ٖٛ عباز٠ عٔ ع١ًُٝ تط١ًٝ :ٜعتكد ايبعض إٔ ايرتفٝ٘

ا إال إٔ ٖدف االتصاٍ ايرتفٝٗٞ قد ٜهٕٛ أعُل َٔ ذيو بهجري خصًٛص, ايٓٗا١ٜ َطٝع١ يًٛقت

ًٗ  ,ا يف ض٤ٛ ضٝاض١ تسب١ٜٛ َسض١َٛ ٚستدد٠ املعامل َٔ قبٌ اجملتُع يًتأثري يف األفسادإذا نإ َٛد

ٚإمنا يف  ,غهٌ تسفٝٗٞٚيهٔ بصٛز٠ َبطط١ ٜتِ َٔ خالهلا ْكٌ زضا٥ٌ ألفساد اجملتُع َػًف١ يف 

ٚف٢  ,ٚيهٔ ٜتِ االضتفاد٠ َٔ زغب١ ايٓاع يف قطا٤ ٚقت طٝب, اذتكٝك١ أْٗا زضا٥ٌ َكصٛد٠

ٚحتكٝل إغباع يدِٜٗ  ,َع إضعاد ايٓاع ا١ ادتُاعًْٝفظ ايٛقت ٜتِ تػرٜتِٗ بسضا٥ٌ َسغٛب

 يًسغب١ يف اإلسطاع بايطعاد٠ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓفظ.
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 ايتعبري ايعاطفٞ:دافع االتصاٍ َٔ أدٌ  -7

ٜكّٛ األفساد باالتصاٍ بصٛز٠ َطتُس٠ يًتعبري عٔ عٛاطفِٗ َٚػاعسِٖ جتاٙ بعطِٗ 

ٚصتد ايتفاعٌ بني األصدقا٤ ٚايتهافٌ ٚاالْصعاز إذا َا  ,فٓذد عاطف١ األ١ََٛ ٚاألب٠ٛ; ايبعض

الُٖا ٚن ا يٕٛ أخس َٔ أيٛإ االتصاٍ,ايهال١َٝ ٖٞ أًٜط تنُا إٔ املػادا, سدخ ألسد َهسٚٙ

ٜٚعٗس ذيو َٔ خالٍ َعاٖس ٚتعبريات َتبا١ٜٓ , ٜعرب عٔ عٛاطف إْطا١ْٝ يف َٛاقف َتبا١ٜٓ

 .(اذتصٕأٚ  ايفسح ٚايطعاد٠ ٚايػطب) :نتعبريات

ٜٚتُجٌ دافع اإلْطإ ٖٓا يف َػاعس ايتعبري عٔ ايعاطف١ بػسض ايتشسز َٔ ايكًل  

تطتٛدب ارتسٚز ست٢ ٜػعس اإلْطإ سصْ٘ أٚ  ٚاضطسابات ْفط١ٝ َرتتب١ ع٢ً قًك٘ ,ايعاطفٞ

 باالضتكساز ايٓفطٞ.

 :كفاءة عنلية االتصال-رابًعا 
(1) 

 ٚبأد٢ْ دٗد ,ْع٢ٓ بهفا٠٤ ع١ًُٝ االتصاٍ حتكٝل اهلدف َٓ٘ يف أقصس ٚقت ٚبأقٌ تهايٝف

ٖرٙ ايعٛاٌَ  تستبطٚ ,عدٜد َٔ ايعٛاٌَايَٚٔ ايبدٜٗٞ إٔ نفا٠٤ االتصاٍ تتٛقف ع٢ً , ممهٔ

ٚاييت حيصسٖا ايبعض يف أزبع١  ,عٓاصس ع١ًُٝ االتصاٍغري َباغس مبا ٜط٢ُ أٚ  بػهٌ َباغس

 عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ:

ا َؤيًفأٚ  ,ا يف ادتُاعٖٚٛ إَا إٔ ٜهٕٛ َتشدًث :sourceاملتصٌ(  - )املسضٌ املصدز -1

ًَأٚ  ,اا شزاعًَٝسغًدأٚ  ,يهتاب  ا يف صشٝف١.ناتًبأٚ  ,تًٝفصْٜٛٞأٚ  ذاع٢إا يربْاَر َكد
                                                 

ٖسٜدٟ: املسدع يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًٓاطكني بًػـات أخـس٣, داز ايفهـس    إميإ طع١ُٝ, ٚزغدٟ َدنٛز, ٚعًٞ  (1)
 397ّ, ص 2010ايعسبٞ, ايكاٖس٠, 
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 : ٢ٖٚ عباز٠ عٔ َع١ًَٛ ٜتطُٓٗا تصُِٝ اتصايٞ َعني.Massage ايسضاي١ -2

تٛصٌٝ أٚ  املطاز اييت ميهٔ َٔ خالهلا متسٜسأٚ  : ٢ٖٚ عباز٠ عٔ ايطسٜكChannel١ ايكٓا٠ -3

 َطتكبًٝٗا.إىل  ايسضاي١

 هلِ ايسضاي١.أٚ  األغداص ايرٟ تٛد٘ ي٘أٚ  : ٖٚٛ ايػدصReceiver املطتْكِبٌ -4

 إٔ ع١ًُٝ االتصاٍ تػتٌُ ع٢ً ضت١ عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ: آخسٕٚبُٝٓا ٜرنس 

ٖٚٛ ذيو ايػدص ايرٟ ٜبدأ ع١ًُٝ االتصاٍ ٖٚٛ : Communicatorَصدز االتصاٍ  -1

 َصدز ايسضا٥ٌ َٚسضًٗا.

ايسضاي١ ٖٞ املعًَٛات أٚ احملت٣ٛ اييت ٜٛد : Massage or contentاحملت٣ٛ أٚ  ايسضاي١ -2

 .فُٖٗٛا ٢ٖٚ حتت٣ٛ ع٢ً َعًَٛات َا إٔ ٜتًكاٖا ادتُٗٛز َٜٚصدز االتصاٍ يف

٢ٖٚ عباز٠ عٔ ايٛضا٥ط أٚايطسم : Channel of Communicationقٓٛات االتصاٍ  -3

 ٚايٛضا٥ٌ اييت ٜطتددَٗا املصدز يف تٛصٌٝ زضايت٘ إىل ادتُٗٛز.

ٜطتددَ٘ ٜٚكصد باملعا١ًَ ايتهٓٝو ايرٟ : Treatment of Messageَعا١ًَ ايسضاي١  -4

املصدز يف تكدِٜ ٚعسض زضايت٘ أٟ إٔ املعا١ًَ ختتص بأضًٛب َعا١ًَ ايسضاي١ يهٞ تصٌ إىل 

 ادتُٗٛز . ٚاهلدف َٔ املعا١ًَ ٖٛ دعٌ ايسضاي١ ٚاضش١ َٚف١َٛٗ ٚٚاقع١ٝ.

ِٖٚ َطتكبًٞ ايسضاي١ املكصٛدٜٔ ٜٚتشدد َد٣ اضتذابتِٗ : The Audienceادتُٗٛز  -5

 فػٌ ع١ًُٝ االتصاٍ. يًسضاي١ ع٢ً َد٣ صتاح أٚ
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ٚتتُجٌ فُٝا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ زدٚد أفعاٍ ْتٝذ١ : Audience responseاضتذاب١ ادتُٗٛز  -6

 تًكِٝٗ يًسضاي١.

جماالت االتصال اللغوي:-خامًسا 
 (1)

 

ٜكصد مبذاالت االتصاٍ ايًػٟٛ زتُٛع١ َٔ األْػط١ اييت حيتاز ايفسد فٝٗا الضتدداّ 
باختالف ايب١٦ٝ احملٝط١ بايفسد , َٚٛاقف اذتٝا٠ اييت ميس بٗا, ايًػ١ ٚختتًف ٖرٙ اجملاالت 

ٚخصا٥ص٘ ٖٛ ْفط٘, َٚد٣ إتكاْ٘ يًػ١ اييت ٖٞ أدا٠ ايتٛاصٌ ٚايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت جيسٟ فٝٗا 
 االتصاٍ .. إىل غري ذيو َٔ عٛاٌَ ايتبأٜ يف زتاالت االتصاٍ ايًػٟٛ.

ع٢ً  اجملاالت ايعا١َ يالتصاٍ ايًػٟٛ َع ايتطًِٝ بٗرٙ اذتكا٥ل إال إٔ ٖٓاى عدًدا َٔ
  ايٓشٛ ايتايٞ:

 تهٜٛٔ عالقات االدتُاع١ٝ ٚاالستفاظ بٗا. -1
 تعبري ايفسد عٔ اضتذابات٘ يألغٝا٤. -2
 إخفا٤ ايفسد ْٛاٜاٙ. -3
 ختًص ايفسد َٔ َتاعب٘. -4
 طًب املعًَٛات ٚإعطاؤٖا. -5
 تعًِ طسٜك١ عٌُ األغٝا٤ أٚ تعًُٝٗا يآلخسٜٔ. -6
 احملادث١ عرب ايتًٝفٕٛ. -7
 سٌ املػهالت. -8
 َٓاقػ١ األفهاز. -9

 ايًعب بايًػ١. -10
 يعب األدٚاز االدتُاع١ٝ. -11
 ايرتٜٚح عٔ اآلخسٜٔ. -12
 حتكٝل ايفسد إلصتاشات٘. -13

                                                 

(1) Rivers, W. & M. Temperly, A practical Guide to teaching of English as a second or 

Foreign Language, New York, Oxford. University. 8691, p 69  
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 املػازن١ يف ايتط١ًٝ ٚإشدا٤ ايفساغ. -14
أصٛات َٚفسدات ٚتسانٝب ,  ٚيهٌ زتاٍ َٔ ٖرٙ اجملاالت بايطبع أمناط ايًػ١ املٓاضب١ هلا , َٔ

 فطاًل عٔ ايطٝام ايجكايف احملٝط بٗا.
 

 خامتة البحح:

َٚٔ أِٖ َاتٛصٌ ايبشح إيٝ٘ ٖٛ تعدد ايدٚافع اييت تهُٔ ٚزا٤ ع١ًُٝ االتصاٍ, ٚاييت َٔ 

 غأْٗا تسفع َٔ ق١ُٝ ٚأ١ُٖٝ ع١ًُٝ االتصاٍ ايًػٟٛ بػهٌ عاّ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 .اإلعالّدافع  -1

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعًِٝ -2

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايتٛدٝ٘ -3

 .دافع االتصاٍ َٔ ادٌ ايتجكٝف ٚاملعسف١ -4

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ اإلقٓاع -5

 .دافع االتصاٍ َٔ أدٌ ايرتفٝ٘ ٚايرتٜٚح -6

  .االتصاٍ َٔ أدٌ ايتعبري ايعاطفٞ دافع -7
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