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 مهارات االتصال توصيف مقرر

 

 عمادة السنة التحضيرية اسم الكلية :

 برنامج السنة التحضيرية اسم البرنامج :

 قسم التنمية البشرية اسم القسم التابع له المقرر:

 

 بيانات عن المقرر

 مهارات االتصال والتعلم اسم المقرر

 عدد الساعات المعتمدة
 ساعة   2 نظرى

  عملى

 - السابقة المتطلبات

 األول المستوى

 اللغة العربية لغة المقرر

 وحدات 5 عدد وحدات المقرر

 

 (إلكترونى كاملنمط تدريس المقرر : )
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 جدول تقييم الطالب 

 

 نسبة التقييم املهام

األعمال 

 الفصلية

 %5 دراسة املقرر واإلجابة علي أنشطة واختبارات الدروس

 %25 االختبار الفصلي 

 املشاركة فى املناقشات واإلجابة عن األسئلة 

 وحضور الفصول االفتراضية
10% 

 %40 مجموع األعمال الفصلية

 %60 االختبار النهائي

 %100 املجموع

 

 بيانات محتوى المقرر

 مقدمة للمقرر:

نه من فهم قدراته وتعديلها وتطويرها، حتت يرتكز املقرر على فكرة بناء قدرات الطالب من خالل متكي

يف يتعلمونه ما ون يطبق ناملعرفة الذيبناء عمال الرتكيز على  متحيث مظلة ما يسمى باإلقتصاد املعريف 

العميق  أمتهم، ولدينا اإلميانقتصاد يف بناء إ باملشاركة لتحقيق الفائدة القصوى م،ووطنه مخدمة جمتمعه

فاعل للتغيري احملرك ال ، كونهمحتقيق تغيري إجيابي ملموس علىالعالية  قدراتهم بأهمية الشباب و

فتح قنوات  و لديهم العمل املشرتك التعاون و تعزيز روح اإلبتكار ومن خالل  ،اإلجيابي  يف املستقبل القريب

 هم.بين الفعال احلوار

األسلوبني النظري والعملي، األمر  ومت اإلعتماد على أسلوب التدريب يف بناء هذا املقرر، حيث أنه جيمع بني

الذي يوفر للطالب الفرصة العملية لتطبيق ما يتعلمه، من خالل تنمية كفايات الطالب من مهارات و 

 في مخسة حماور رئيسية وهي مهارات اإلتصال معارف و اجتاهات بأسلوب ممتع وشيق، وجاء الكتاب
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ة، واملهارات الوظيفية، واملهارات اإلكادميية، واليت أمتنى الفعالة، ومهارات التفكري، واملهارات القيادي

 من اهلل عز وجل أن تفيد طالبنا إىل أقصى حد.

 

 مفاهيم المقرر:

اإلتصال الفعال، الرسالة اإلتصالية، اإلتصال اجلامعي، مهارات التحدث، مهارات اإلستماع، التفكري 

الوعي الذاتي، العمل التطوعي، إدارة الوقت، والتفكري الناقد، حل املشكالت، التفكري اإلبداعي، 

 إختاذ القرار، املهارات الوظيفية، املهارات األكادميية، مشروع املادة

 

 موضوعات المقرر:

اإلتصال الفعال، الرسالة اإلتصالية، اإلتصال اجلامعي، مهارات التحدث، مهارات اإلستماع، التفكري 

اإلبداعي، الوعي الذاتي، العمل التطوعي، إدارة الوقت، والتفكري الناقد، حل املشكالت، التفكري 

 إختاذ القرار، املهارات الوظيفية، املهارات األكادميية، مشروع املادة

 

 مخرجات التعلم للمقرر :   

 .تطوير مهارات اإلتصال و التواصل الفعالة يف التعامل مع اآلخرين 

 الة.معرفة مفهوم وأشكال وخصائص الرسالة اإلتصالية الفع 

 .توظيف مهارات التحدث الفعالة مع اآلخرين 

 .توظيف مهارات احلوار الفعالة عند التعامل مع اآلخرين 

 .توظيف مهارات اإلقناع الفعالة عند التعامل مع اآلخرين 

 .تفعيل مهارات اإلستماع الفعالة وجتنب معيقاتها 

 .التعرف على مفهوم التفكري وأمناطه 

 قد وتوظيفها يف املواقف الصفية.ممارسة مهارات التفكري النا 

 .توظيف مهارات حل املشكالت يف املواقف الصفية 

 .تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي 

 .متثل مفهوم الوعي الذاتي و عكسه على أرض الواقع 
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 .معرفة نوع الذات وخصائصها و تطويرها 

 .تبين مهارات الثقة بالنفس و تقدير الذات بشكل متوازن 

 العمل التطوعي ومنافعه وتطبيقه يف البيئة احمللية. معرفة مفهوم 

 .معرفة مفهوم إدراة الوقت و توظيف إسرتاتيجياته بشكل فاعل 

 .ممارسة مهارات إختاذ القرار البناء يف احلياة 

 .بناء سريته الذاتية بشكل صحيح 

 .إجراء املقابلة الوظيفية بشكل إحرتايف 

  مع اآلخرين.حتسني مهارة العمل ضمن فريق و التعاون 

 .توظيف مهارات القراءة و الكتابة يف عملية التعلم 

 .توظيف مهارات البحث العلمي يف عملية التعلم 

 

 قاموس مصطلحات للمقرر:

 اإلتصال هو عملية تبادل و نقل املعلومات أو األفكار أو املشاعر )الرسائل( وفهمها،  مفهوم اإلتصال :

 لرموز املتعارف عليها هلدف معني.من جهة إىل أخرى عن طريق جمموعة من ا

 عملية إتصال حتدث باجتاهني بني املرسل واملستقبل، سواء بني األفراد أو اجلماعات  مفهوم التواصل :

ويكون اهلدف هو حتسني العالقة بني الطرفني، ويكون اجملال مفتوحا للمستقبل إلحداث إستجابته 

 ة، أي أن العالقة تفاعلية وتبادلية بني الطرفني.إما بتعليق أو برأي أو مبعلومة أو مبشاعر معين

 الرسالة اإلتصالية مفهوم الرسالة اإلتصالية :Message   هي جوهر عملية اإلتصال، و هي الشيء

املراد إيصاله للمستقبل واملعرب عنه باأللفاظ أو بالكتابة أو برموز مفهومة من املرسل إىل املستقبل قد 

ربة، أو مشاعر، وهي املضمون او احملتوى املراد إيصاله من شخص تكون خرب، معلومة، فكرة، خ

إىل آخر وبعبارة أخرى هي واحد او اكثر من األهداف اليت يسعى املرسل لتحقيقها ومن أجل ذلك 

 فعليه أن حيدد نوع الرسالة واليت قد تكون شفهية أو مكتوبة أو حركة اميائية أو مصورة.

 

 :اإلتصال الكتابي مهما  جدا  إلنتشار  الكبري يف املسسسات يعترب مفهوم الرسالة الكتابية 

األكادميية و مسسسات األعمال، من خالل إستخدامه  كرسالة كتابية ورقية مثل التقارير و 

وجمموعات الدردشة اإللكرتونية الطلبات  أو كرسالة كتابية الكرتونية مثل الربيد اإللكرتوني 

 ل، وتعترب الرسالة الكتابية وسيلة إتصال أكثر رمسية من غريها، اليت ترسل من خالهلا الرسائ
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و تتعلق غالبا باجلانب األيسر من الدماغ الحتوائها على معلومات وحقائق وأرقام، وتأتي أهميتها من 

خالل أن الناس يقرؤون بسرعة مخسة أضعاف ما يتحدثون، لذت جيب أن تكون الرسالة واضحة 

مرتابطة، وخمتصرة، وختلو من األخطاء اللغوية والنحوية، ومعلوماتها وكلماتها حمددة، ومجلها 

 مكتملة وأسلوبها لطيف يف التخاطب.
 

 يستخدم اإلتصال اللفظي األلفاظ والكلمات واجلمل والعبارات يف التواصل مع :  اإلتصال اللفظي

كلمات املنطوقة اآلخرين، ويتمثل يف نقل البيانات واملعلومات عن طريق إستخدام اللغة، أو ال

 واملكتوبة، مبعنى أنه ميكن أن يتم بشكل شفوي، أو كتابي، أو إلكرتوني.
 

 ال يعتمد على األلفاظ والكلمات واجلمل والعبارات، وال يستخدم اللغة املنطوقة :  اإلتصال غري اللفظي

 ة.إستجابة إنسانية غري كالمي أو املكتوبة يف التواصل مع اآلخرين، وإمنا يتمثل يف أي
 

 وهي اإلتصاالت اليت تتم من خالل خطوط السلطة الرمسية يف إطار اهليكل  اإلتصال الرمسي :

التنظيمي الذي حتدد إجتاهات وقنوات اإلتصال، وتتوقف فاعليته على إعرتاف اإلدارة بفاعليته، 

وجهات ويساهم يف تدفق املعلومات والتعليمات والتوجيهات واألوامر إىل املرؤوسني والتعرف على 

 نظرهم من خالل التغذية الراجعة.
 

 وهي اإلتصاالت اليت تنشأ يف أي منظمة بطريقة تلقائية ملا بني العاملني من :  اإلتصال غري الرمسي

عالقات إجتماعية وصداقات شخصية، وقد تكون بعضها نازلة وبعضها صاعدة وبعضها على املستوى 

 األفقي دون قيد أو شرط.
 

 :ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتحدث عما يف نفسه، وما جيول خباطر  من   مهارة التحدث

مشاعر، وما يزخر به عقله من رأي، أو فكر، وما يريد أن يزود به غري  من معلومات يف طالقة 

 .وإنسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء 
 

 : خرين لتحقيق التجاوب منهم، فاإلقناع عملي ة يه دف   اإلقناع هو القدرة على التأثري يف اآل مهارة اإلقناع

منها جعل ظرف أخر )شخص أو مجاعة أو جهة معينة( من أن يتقبل رأي معني أو فك رة معين ة أو يق وم    

 بعمل معني.
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 مهارة معقدة يعطي فيها الشخص املستمع املتحدث كل إهتماماته، ويركز إنتباهه أىل :  اإلستماع

 أصواته، وإمياءاته، وكل حركاته، وسكناته، بغية إستيعاب ما حتويه حديثه، وحياول تفسري

 الرسالة املنطوقة، مبا يكفل للمستمع حتقيق إتصال شفوي جيد مع اآلخر.
 

 إرتقائي حنو على وتتطور باملمارسة، تتكون قدرة التفكري : التفكري مفهوم 

توى، والتفكري مس أعلى إىل تصل حتى اإلرشاد والتوجيه إىل وحتتاج وتدرجيي،

 بطيء للخربة وإعطاؤها إكتشاف أي إنه املعنى، عن هو البحث أيضا  هو التفكري

مفاهيم وتعددت ة، مشكل وحل قرار أو إختاذ فهم إىل الوصول أجل من معنى

 التحليل على التفكري الناقد لدى العديد من الباحثني، لكن نذكر من أهمها " هو القدرة

 البحث قيد املوضوع يف معلومات من الفرد لدى ملا ختبارواإلختيار واإل والتمييز

 . واخلاطئة والدراسة، بهدف التمييز بني األفكار السليمة
 

 هى قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من مقدمات معطاة، وهى نوع من األداء يتقدم فيه :  املشكالت حل

يود إكتشافها، وذلك عن طريق فهم الفرد من احلقائق املعروفة للوصول إىل احلقائق اجملهولة التى 

 التى يقوم حبلها.  األسباب والعوامل املتداخلة فى املشكالت وإدراك
 

 يواجهها، بهدف   فيها املتعلم مع اخلربات العديدة اليت  بأنه عملية ذهنية يتفاعل : اإلبداع مفهوم

ق حال  أصيال  ملشكلته، إستيعاب عناصر املوقف من أجل الوصول إىل فهم جديد أو إنتاج جديد، حيّق

 أو للمجتمع الذي يعيش فيه. اكتشاف شيء جديد ذي قيمة بالنسبة أو
 

  وقد عرف جوملان الوعي بالذات بأنه مراقبة نفسك والتعرف على مشاعرك، وتكوين مف: الذاتيالوعي

ارات قائمة بأمساء املشاعر، ومعرفة العالقات بني األفكار واملشاعر واالنفعاالت، وإختاذ القر

 .الشخصية ورصد أفعالك والتعرف على عواقبها، وحتديد ما الذي حيكم القرار، الفكر أم املشاعر
 

 الذي اجلهد، أو املال أو العمل أو بأنه التضحية بالوقت، :التطوعي العمل مفهوم 

 أبنائه مشاكل حلل اجملتمع، يف املسسسات أو أو اجلمعيات األفراد به يقوم

 .مادي عائد توقع دون وذلك دية،اإلجتماعية واالقتصا
 

 وإعادة لألفراد، الداخلية القدرات إدارة الوقت بأنها توجيهوتعرف : الوقت ادارةوم همف 

 املعمول والنظم القواعد ويف احملدد للوقت املطلوب، وفقا العمل إلجناز صياغتها

 بها.
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 يف تتبلور رشيدة ية عقالنيةعمل "وتعرف عملية إختاذ القرار بأنها: القرار إختاذ مفهوم 

 املتاحة اإلمكانات تتناسب مع مواصفات ذات متعددة بدائل بني االختيار

وترتبط عملية إختاذ القرار إرتباطا  وثيقا  حبل املشكالت، فهي إجياد احلل ، املطلوبة واألهداف

 أو الباعث هو مشكلة لدى الفرد وجود يكون ما األمثل ملشكلة معينة، فغالبا

 القرار. صنع لعملية ركاحمل
 

 :وتعرف السرية الذاتية بأنها "أداة تستخدمها لتسويق نفسك، وتستخدمها  مفهوم السرية الذاتية

املسسسة لغربلة األفراد قبل املقابلة، وتساعد صاحب العمل على تشكيل صورة ذهنية عنك وعن 

وتظهر  اها، وتسهلك للمقابلة نشاطاتك، وهي عملية خياطة وتفصيل مسهالتك حسب الوظيفة اليت تتمن

 .لصاحب العمل مدى مناسبتك، وتسمح له أن خيمن ويقدر مسهالتك  بسرعة
 

 تعترب املقابلة الوظيفية أو املقابلة الشخصية، اخلطوة التالية بعد تقديم السرية الذاتية :  املقابلة الوظيفية

ة املقابلة من خالل اإلعالنات إىل جهة العمل وحصولك على فرصة املقابلة، ويكون البحث عن فرص

املتواجدة يف الصحف الرمسية أو مواقع اإلنرتنت أو معرفة وجود فرصة عمل من خالل صديق أو جهة 

معينة، واألداء اجليد للباحث عن فرصة العمل يعترب مفتاح النجاح يف احلصول على الوظيفة، فالكثري 

ة هلم نتيجة األداء الضعيف يف املقابلة من األشخاص فقدوا فرصا  كثرية رمبا كانت فرص ذهبي

 والتصرف الغري الئق.
 

  من املهارات املهمة، اليت جيب أن يتزود بها الطالب من أجل التعلم والتحصيل  مهارة القراءةتعترب

والتعرف على خمتلف الثقافات، وتصنف القراءة إىل نوعني رئيسيني، القراءة اجلهرية و القراءة 

 الصامتة.
 

 وهي الكتابة اليت ترتبط مبواقف إجتماعية، يعرب فيها الشخص عن مواقف احلياة  كتابةمهارة ال :

 املختلفة مبا فيها من مشكالت وقضايا، و ال تظهر شخصية الكاتب، وعواطف ه وم شاعر .
 

 البحث العلمي بأنه "وسيلة لإلستعالم واإلستقصاء املنظم والدقيق، الذي يقوم  : مهارة البحث العلمي

الباحث، بغرض إكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، باإلضافة إىل تطوير أو تصحيح أو حتقيق  ب ه

 .املعلومات املوجودة فعال ، على أن يتب ع يف هذا الفحص واإلستعالم الدقيق، خطوات املنهج العلمي
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 ملخص عام للمقرر: 

 م قدراته وتعديلها وتطويرها، يقوم املقرر على فكرة بناء قدرات الطالب من خالل متكينه من فه

حتت مظلة ما يسمى باإلقتصاد املعريف حيث مت الرتكيز على بناء عمال املعرفة الذين يطبقون ما 

يتعلمونه يف خدمة جمتمعهم ووطنهم، لتحقيق الفائدة القصوى باملشاركة يف بناء إقتصاد أمتهم، ولدي 

لى حتقيق تغيري إجيابي ملموس، كونهم احملرك اإلميان العميق بأهمية الشباب و قدراتهم العالية ع

الفاعل للتغيري اإلجيابي  يف املستقبل القريب، من خالل تعزيز روح اإلبتكار و التعاون و العمل املشرتك 

 بينهم. لديهم و فتح قنوات احلوار الفعال

واملهارات  وجاء املقرر يف مخسة حماور رئيسية وهي مهارات اإلتصال الفعالة، ومهارات التفكري،

القيادية، واملهارات الوظيفية، واملهارات اإلكادميية، واليت أمتنى من اهلل عز وجل أن تفيد طالبنا إىل 

 أقصى حد.
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