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 : االتصال مفهىم

 نقل طرٌقها عن ٌتم التً العلمٌة بؤنه االتصال ٌعرف•

 آخر إلى شخص من واألفكار والتوجٌهات المعلومات

 ، التنظٌمً الهٌكل فً أخرى إلى مجموعة من أو

 ومساعدتهم الهٌئة أفراد بٌن التفاعل إحداث ٌتم وبها

 التعاون وإٌجاد المنظمة وواجبات أهداف فهم على

 تعدٌل أو تغٌٌر إحداث بقصد بناءه بطرٌقة بٌنهم فٌما

. األداء أو السلوك أو المحتوى أو الطرٌقة فً



 : االتصال عناصر
  : هً عناصر خمسة لالتصال

 االستجابة ـ المستقبل ـ الوسٌلة ـ الرسالة ـ المرسل

 منها تصدر التً الجهة أو الشخص هو : المرسل

. الرسالة

 مضمون أو االتصال موضوع هً : الرسالة

. االتصال

 قناة أو االتصال بها ٌتم التً الطرٌقة هً : الوسٌلة

. االتصال

 تستقبل التً الجهة أو الشخص هو : المستقبل

. الرسالة

 تحقق مدى بها ٌقصد : ( األثر أو االستجابة ) النتٌجة

. االتصال تم أجلها من التً األهداف



 : االتصاالت اجتاهات

: قسمٌن وهً : الرأسٌة االتصاالت -1

  الصاعدة االتصاالت ـ أ

 الهابطة االتصاالت ـ ب

 األفقٌة االتصاالت -2

 االتجاه وحٌد واالتصال المتبادل االتصال -3

الرسمً غٌر واالتصال الرسمً االتصال -4

الشفهٌة واالتصاالت المكتوبة االتصاالت -5



 : االتصال عملية أهداف
.نقل المعلومات وجوانب المعرفة من شخص إلى آخر  -1

.تكوٌن وتعدٌل االتجاهات وأفكار العاملٌن  -2

.توجٌه نشاط االفراد والعاملٌن نحو اإلنجاز لتحقٌق الهدف  -3

.تنمٌة شبكة متطورة من العالقات اإلنسانٌة  -4

:وفً المجال العقلً نجد أن أغراض االتصال هً 

إعالم العاملٌن فً الجهاز التعلٌمً باألهداف والبرامج  -1

.والسٌاسات التعلٌمٌة والتنظٌمٌة 

.إعالم المعلمٌن بالتعلٌمات الخاصة بالمنهج والتقوٌم  -2

إعالم القٌادة العلٌا بالمشكالت التً ظهرت أثناء وتنفٌذ  -3

.الخطط التعلٌمٌة 



 : االتصال قىاعد

: ٌلً فٌما االتصال فعالٌة تحقق شروط أو قواعد تلخٌص ٌمكن

 بٌن تماما وواضحة مفهومة بلغة االتصاالت جمٌع تكون أن -1

. والمستقبل المرسل من كل

 للرسالة إبالغه عند المرسل من كامل انتباه هناك ٌكون أن -2

. لها تلقٌه عند المستقبل ومن

: األثر أو االستجابة عوائق

. البشرٌة الطبٌعة اختالف -1

. اللغوٌة والرموز لأللفاظ المختلفة المعانً -2

المستقبلٌة التوقعات -3



 : ( العقبات ) االتصال فاعلية من حتد التي العىائق

. المشاركة فً الرغبة وعدم والرهبة الخوف -1

 تؤثٌر إحداث خشٌة المعلومات حجز فً التعمد -2

. الرإساء على سًء

. المعلومة غموض أو السطحٌة األقوال -3

 عدم أو المنخفض الصوت أو الجٌد النطق عدم -4

. الرسالة بمتابعة االهتمام

 اعتبارها من بدال األفراد اتجاهات من السخرٌة -5

. نظر وجهات

. الحد عن الزائدة المفرطة والثقة بالتعالً الشعور -6



: االتصال وسائط

: التعلٌمٌة النظم داخل االتصال وسائط من

المجالس -1
االجتماعات  -2

المدرسٌة  

المقابالت -4

 الشخصٌة 

النشرات  -5

والمإتمرات 

والندوات

 اللجان  -6

التقارٌر -3



: التقارير

 الملومات نقل فً كبٌر بدور تقوم والتً الهامة الوسائط من التقارٌر تعتبر

. العلٌا اإلدارٌة المستوٌات إلى واألفكار والمعارف

. منها والهدف أغراضها باختالف بٌنها فٌما التقارٌر وتختلف

: هً التقارٌر كتابة فً تتوافر أن ٌجب رئٌسة شروط وهناك 

منها ٌستفٌد التً الضرورٌة والبٌانات المعلومات على تقتصر أن 

. التقرٌر إلٌها المرسل الهٌئة أو الشخص

العبارات تنمٌق إلى حاجة دون التعبٌر فً والبساطة بالوضوح تتسم أن 

. والبالغٌة اإلنشائٌة

األلفاظ استخدام فً والموضوعٌة الدقة تلتزم أن .

المشكلة تبرز ومتكاملة منظمة بطرٌقة ومعروفا مسلسال التقرٌر ٌكون أن 

. وأبعادها عناصرها وتظهر بوضوح

ٌعرض أن فبعد ، هداما   سلبٌا   ال بناء   إٌجابٌا   نقده فً التقرٌر ٌكون أن 

. واإلصالح العالج إلى ٌشٌر والمآخذ العٌوب



: املدرسية االجتماعات

 تساعد والتً اإلداري لإلشراف الضرورٌة الوسائل من المدرسٌة االجتماعات تعتبر

. والمقترحات واألفكار والمعارف المعلومات نقل على

 والتنظٌم التخطٌط عملٌات فٌها أحسنت إذا ، الفعال أثرها المدرسٌة لالجتماعات وٌكون

 فً للمدرسٌن الفرصة وأتٌحت  البناء بالتفكٌر الفرصة فٌها وأتٌحت ، والتوجٌه

. المدرسة فً العمل أحوال على التعرف
 : االعتبارات

: المدرسٌة االجتماعات فً مراعاتها ٌنبغً التً األمور من

فٌه وٌشترك االجتماع قبل مسبقا إعداده ٌتم أعمال جدول اجتماع لكل ٌكون أن 

.األعضاء جمٌع

العمل مصلحة ٌخدم بما المجتمعٌن تهم موضوعات االجتماع ٌتناول أن.

جدول فً الموضوعات أولوٌة وتغٌٌر ترتٌب فً الحق االجتماع ألعضاء ٌكون أن 

.االجتماع قبل ذلك ٌتم أن وٌستحسن منظمة بطرٌقة األعمال
 : االجتماع تسجيل
 االجتماع تارٌخ فٌه ٌسجل المدرسٌة لالجتماعات دائم بمحضر االحتفاظ ٌستحسن

 ٌمرر ثم ، ومنظمة سلٌمة بطرٌقة فٌه دار ما وكل فٌه المشتركٌن وأسماء ومكانه

. علٌه للتوقٌع المشتركٌن على االجتماع نهاٌة فً المحضر



: املدرسي لالجتماع كرئيس املدرسة مدير دور

 االجتماع من الغرض توضٌح .

 المتبادل واالحترام األلفة قوامه صحً جو االجتماع ٌسود أن على ٌحرص .

 عضو كل ٌبدٌها التً للمالحظات مشجعا   األعضاء مع لطٌفا   ٌكون أن . 

 إٌجابٌة بطرٌقة االجتماع سٌر ٌوجه أن .

 نظره وجهة ٌعرض أو ٌسؤل أن ٌرٌد من لكل الفرصة إتاحة .

 وتعبٌراتهم األعضاء نظر وجهات فً الغموض توضٌح .

 آخر على وقت من المناقشة تلخٌص .

 المناقشة موضوع عن األعضاء خروج عدم على الحرص .

 إلحاح أو إحراج بدون الجدد المدرسٌن إشراك محاولة .

 آخر لطرف المناقشة ونقل تإلمهم ال بطرٌقة الكالم فً المسرفٌن مقاطعة .

 باسمه عضو كل ٌنادي وأن لالجتماع كرئٌس الحذر جانب ٌلتزم أن علٌه .

 سٌدنا على والسالم والصالة هلل وبالحمد األعضاء بشكر االجتماع ٌختتم أن 

. وسلم وصحبة آله وعلى محمد


