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يقدية ػن االتظال



؟ما هو االتصال  الشيء ووصن البموغ، أي الـــــوصــــوه ون وأخوذ المغة يف

.إليى وانتوى بمغى أي وصواًل    

 املعمووات تباده عىمية هو.
 الشفوية وغري الشفوية السضائن تبــــــاده عىمية هو 

.واملكتوبة
 عن األفساد بني املعاني تباده خالهلا ون يتي عىمية هو  

طسيل

 .عميوا وتعازف زوصية وضائن      
 بكفاءة األفكاز لتباده أضموب هو.
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 :وميكن تؼسيفه ػهً أنه
 

أسهىب أو ػًهية يتى ػن طسيقها انتقال  
ادلؼازف أو ادلهازات أو احلاجات أو انتجازب       

أو اخلربات ين شخض آلخس  أو ين جمًىػة 
ألخسي تشكم شفىٌ أو تاستخداو وسائم أخسي 

.تهدف اإلقناع أو انتأثري ػهً انسهىك
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أنـىاع االتـظـال

االتصال مع اآلخريناالتصال مع النفساالتصال مع الخالق سبحانه وتعالى
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؟!ملاذا نتعمي ووازات وفن االتصاه 

  شسعية آدابًا تتضىن االتصاه ووــــازات ون كجيــــــــــسًا أن•

.وادتىاعية   

  عند أو اجتاهاتوي تغيـــري إزادة عنــــــد الغري عـــــــاطفة يف التأثري•
.وا لشيٍء قبوهلي دزدة شيادة إزادة

والجكة املودة زوح وبح اهلدف حنو اآلخــسين حتسيــــــــــك•

.بينوي   

 أهدافوي حيككون االتصاه جييــــــدون الرين الــــــــسؤضاء أن•

.مجووزهي كان وأيًا كتبوا أو تكمىوا حيجىا   
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؟!ملاذا نتعمي ووازات وفن االتصاه 

.بينوي والجكة املودة زوح وبح اهلـدف حنو اآلخسين حتسيك •

 ون (%85) ألن حياتك نوعية حتــدد االتصاه نــــــــــــوعية إن •

.اتصاه يف نكضيى الوقت

.غريك يد يف يكع إليى حتتاج مما كجريًا أن •

.والتنشئة الرتبية عند وخاصة األدياه شدصيات بناء •

الفكسة عن أهىية تكن ال وعينة فكسة عن التعبري طـــسيكة إن •

.نفطوا   

.ووزوثة وليطت وكتطبة ووازات هي االتصاه ووازات •
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يفاهيى االتظال
.االتصاه إنطاني يتأثس بطبيعتنا االنطانية•

.االتصاه وعموواتي يتضىن عالقة•

.االتصاه حتىي•

.االتصاه زوصي•

.االتصاه وتذدد ووتغري•

.االتصاه تفاعن ادتىاعي•

املكان/ اجلو / البيئة : االتصاه عىمية وتـــــــداخمة العناصس•

.االتصاه عىمية دائسية•
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ػناطس االتظال
: عناصر االتصال األساسية •

   

المرســل

المســـتقبلالرســـالة

(.التغذية الراجعة ) األثر والتجاوب   

الوسيـــلة
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 ػناطس االتظال

( 1)يسسم ( 2)يستقثم 

(1)يستقثم ( 2)يسسم 

وسيهةزسانة

تغرية زاجؼة

تغرية زاجؼة

وسيهة
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؟واذا حيدخ عندوا يفشن اتصالنا باآلخسين  
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ترتكة األخطاء

تضيغ احلقائق

يسىء انفهى

تضيغ األوقات

تضيغ انفسص

تظهس ادلشاكم

؟واذا حيدخ عندوا يفشن اتصالنا باآلخسين  
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تسىء انؼالقات

تسوج انشائؼات

تؤذي ادلشاػس

تظهس انشكاوٌ

يفقد انؼًالء

تتضازب انتىجيهات

؟واذا حيدخ عندوا يفشن اتصالنا باآلخسين  
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