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االرصبي اٌفؼبي ٚع١ىٌٛٛع١خ : احل١بح اجلبِؼ١خ ِٙبساد 
 ٌغخ اجلغذ ٚرأصري٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ

 ئػذاد
   (ِذسة ِؼزّذ) ِٕصٛس مسري اٌصؼ١ذٞ. د

 اٌغبػخ متبَ فٝ .٘ـ1443 /2  /2 ادلٛافك اخل١ّظ ٠َٛ ٚرٌه

 ػّبدح ؼٍجخ ٚػٍٝ ،113 اٌمبػخ 3ق مبجىن 12:30 – 11:45
 حملذٚد٠خ ٔظشا   ثبٌذٚسح اٌزغغ١ً ظشٚسح ادلشرتوخ ا٤ٚىل اٌغٕخ
 :اٌزبيل اٌىٛد خالي ِٓ ادلمبػذ

 



االرصبي اٌفؼبي : ِٙبساد احل١بح اجلبِؼ١خ 

 ٚع١ىٌٛٛع١خ ٌغخ اجلغذ ٚرأصري٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ



 ٌالرصبي اٌفؼبيعبع١خ أسثغ ػٛاًِ أ

 معنى                 فك الشػرة       الرسالة معنى

 االزعاج

 تغذية خلػية

 قناة املستؼبل الراسل

 التشػري



 أ١ّ٘خ االرصبي اٌذ٠ٕب١ِىٟ اٌفؼبي
 عٙٛد ئؼبسٖ يف رزفبػً ٚٔفغٟ ٚئٔغبٟٔ اعزّبػٟ ٔشبغ اٌزٛاصً ميض1ً)

 ئىل ٔصً ٌىٟ ِؼ١ٕخ ارصبي لٕٛاد ػرب ٚأفىبسُ٘ ٚآساؤُ٘ اٌؽالة سلزٍف
 .ِؼب   ٌٍؼًّ ص١غخ أفعً

 اٌؼًّ رلّٛػبد ثني ِشرتن ٚرجبدي ئجيبثٟ رفبػً اٌزٛاصً ٠ع2ّٓ)
  .وفبءح ٚأوضش٘ب اٌؼًّ ص١غ أفعً ئىل ٚصٛال  

 اٌؼًّ رٛعٙبد ػٍٝ اٌزؼشف اٌفؼبي اٌزٛاصً خالي ِٓ ٔغزؽ١غ3)
  .حتم١مٙب ادلشاد ٚا٤٘ذاف

 .ادلخزٍفخ ٚاٌفؼب١ٌبد ٚادلٙبَ ا٤ػّبي ٦جنبص فؼبٌخ ٚع١ٍخ اٌزٛاصً ٠ؼزرب4)
 ئىل ٚادلفب١ُ٘ ٚا٦ؽصبءاد ٚاٌج١بٔبد ادلؼٍِٛبد ٔمً يف اٌزٛاصً ٠غ5ُٙ)

 .ِزىبٍِخ رٕغ١م١خ ص١غخ ٚفك ٚاجملّٛػبد ا٤فشاد سلزٍف
 فؼبٌخ ٚع١ٍخ ٚ٘ٛ ا٤فشاد عٍٛن ٚرغ١ري رٛع١ٗ ػٍٝ اٌزٛاصً ٠غبػذ6)

  .اجملزّغ يف ٚاجملّٛػبد ٥ٌفشاد ٚاٌزذس٠ت ٚاٌزؽ٠ٛش ٌٍزؼٍُ



 ِىٛٔبد ػ١ٍّخ االرصبي اٌذ٠ٕب١ِىٟ اٌفؼبي
 ادلٍّٛعخ اٌص١بغخ ٟ٘ Message (Meaning):  ادلؼىن أٚ اٌشعبٌخ)1

 .ادلغزٍُ أٚ ادلغزمجً ئىل ئسعبذلب ادلشاد اٌفىشح أٚ ٌٍّؼىن
 ٠زُ اٌزٟ اٌشفشاد أٚ اٌشِٛص اخز١بس ػ١ٍّخ ٟ٘ Encoding:  اٌزشفري)2

 اٌشعبٌخ وزبثخ رٌه ِضبي ادلؼىن أٚ اٌشعبٌخ ص١بغخ أٚ رأ١ٌف ثٛاعؽزٙب
 .ِؼ١ٕخ ثشِٛص أٚ ثبحلشٚف

 اٌزٟ اٌٛع١ٍخ ٟ٘ Channel Communication:  االرصبي لٕبح)3
 رىْٛ فمذ االرصبي ػ١ٍّخ ٚحتم١ك اٌشعبٌخ ئسعبي أٚ ثش ػرب٘ب ٠زُ

 .غري٘ب أٚ ا٦ٌىرتٟٚٔ اٌرب٠ذ أٚ اٌفبوظ أٚ اٌز١ٍفْٛ
 ٚاٌشفشاد اٌشِٛص رفغري أٚ رشمجخ ػ١ٍّخ ٘ٛ Decoding:  اٌزشفري فه)4

  .ِؼٕب٘ب فُٙ ٌغشض اٌشعبٌخ يف ادلغزخذِخ



 ِىٛٔبد ػ١ٍّخ االرصبي اٌذ٠ٕب١ِىٟ اٌفؼبي

 ئدسان ػٍٝ اٌمذسح ِٓ رمًٍ اٌزٟ ادلإصشاد ٟ٘ Noise:  اٌعٛظبء)5
 ئدساوٗ ؽ١ش ثبدلشعً اٌعٛظبء رزؼٍك ٚلذ ادلؼىن، أٚ ثبٌشعبٌخ ادلمصٛد
 رىْٛ ال ادلٕبعجخ اٌٛع١ٍخ اخز١بس ػٍٝ ٚلذسرٗ ٚشخص١زٗ ٚاجتب٘برٗ
 ٚاٌعٛظبء .ٔفغٙب االرصبي ثمٕبح أٚ رارٗ ثبدلغزٍُ أٚ ادلؽٍٛة ثبٌشىً
ا رٍؼت ػبَ ثشىً

 
 .االرصبي ٚفبػ١ٍخ وفبءح ػٍٝ اٌزأصري يف ؽبمسب دٚس

 ػٍٝ ادلغزٍُ سد أٚ اعزغبثخ ٟ٘ Feedback:  اٌؼىغ١خ اٌزغز٠خ)6
 اٌفُٙ ِذٜ ػٓ صٛسح اٌؼىغ١خ اٌزغز٠خ ٚرؼؽٟ :ادلشعً سعبٌخ

  .ادلغزٍُ لجً ِٓ اٌشعبٌخ دلعّْٛ ٚا٦دسان
 



 االرصبي اٌذ٠ٕب١ِىٟ اٌفؼبيأٔٛاع 

 Communication Oral  :اٌشف٠ٛخ االرصبالد

ب ارصبالد شىً اٌشف٠ٛخ االرصبالد رأخز
 
 ٠زؾذس اعزّبػبد أٚ ٚؽٛاس ِٕبلشخ أٚ ِمبثالد أٚ ٌٛعٗ ٚعٙ

 اٌىٍّبد ٔغزخذَ إٌٛع ٘زا ئؼبس يف ٚغري٘ب، اذلبرف١خ احملبدصبد ٚوزٌه ٌجؼط ثؼعُٙ ا٤فشاد ف١ٙب
 اٌزفبػً ٟ٘ ا٤عبع١خ اٌشف١ٙخ االرصبالد ١ِضح ٌٚؼً ئ٠صبذلب ادلشاد ٚا٤فىبس ادلؼبٟٔ ٌٕمً اٌشف٠ٛخ
 .ٚاحلٛاس ٚاالعزفغبساد ا٤عئٍخ خالي ِٓ ادلجبششح اٌؼىغ١خ اٌزغز٠خ ػٍٝ ٚاحلصٛي ادلجبشش

 communication Written : ادلىزٛثخ االرصبالد 

 أٚ رمبس٠ش ثشىً عٛاء وزبث١ب ٣ٌخش٠ٓ ئ٠صبذلب ادلؽٍٛة ادلؼبٟٔ أٚ اٌشعبئً ثش ٠زُ إٌٛع ٘زا يف
 اٌٛلذ ِٓ %13 رزغبٚص ال اعزخذاِٙب ٚٔغجخ .رٌه غري أٚ ئٌىرتٟٚٔ ثش٠ذ أٚ ِالؽظبد أٚ رؼ١ٍّبد

 ػىغ١خ رغز٠خ ٚعٛد ػذَ ٟ٘ إٌّػ ٘زا يف ادلشبوً ٚأُ٘ ، ادلغزخذَ اٌٛلذ ِٓ ٌالرصبالد ادلزبػ
  اٌشعبئً ٚؽىت اٌشعبٌخ يف اٌٛاسدح ادلؼبٟٔ فُٙ ئشىب١ٌخ ٕ٘بن وزٌه ِجبشش ٚرفبػً عش٠ؼخ

  .احلبعٛة ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ لذسح ئىل حتزبط ا٦ٌىرت١ٔٚخ



 أٔٛاع االرصبي اٌذ٠ٕب١ِىٟ اٌفؼبي

 )Language Body( :(اجلغذ ٌغخ) اٌٍفظ١خ غري االرصبالد

ب ئ١ٌٙب ٠شبس
 
 ػب١ٌخ ٔغجخ رشىً ٚ٘ٝ  Body Language اجلغذ٠خ اٌٍغخ أٚ ا٦شبسح ثٍغخ أؽ١بٔ

 أٚ اٌٛلٛف ؼج١ؼخ أٚ اٌٛعٗ رؼجرياد ثٛاعؽخ رزُ ارصبالد ػٓ ػجبسح ٚ٘زٖ .االرصبي ػ١ٍّبد ِٓ

ب االرصبي خالي أٔٗ ٠ٚجذٚ .اٌصٛد ٚٔرباد ٚئميبءاد ئشبساد ِٓ ا٤خشٜ ادلظب٘ش أٚ اجلٍٛط
 
 ٚعٙ

 ٚرؼجرياد اٌصٛد ٌٕرباد ٔز١غخ أعبط ثذسعخ ٠ىْٛ ٌٍشعبٌخ ٚاالعزغبثخ احلبصً اٌزأصري فاْ ٌٛعٗ

 يف وضريح ِؼبٟٔ حتًّ اٌصّذ فرتاد ٚؽىت ا٦شبساد ِٓ رٌه ٚغري ا١ٌذ٠ٓ ٚؽشوبد اٌٛعٗ

  .ِإدة ثشىً ٌىٓ ِٛافمخ ػذَ أٚ اٌفُٙ ػذَ أٚ اٌشه رؼٕٟ لذ فٟٙ ادلٛالف، سلزٍف

 



   ٌغخ اجلغذ
 (غري٘ب أٚ ا١ٌذ٠ٓ ؽشوبد أٚ) (اٌٛلٛف أٚ اٌٛعٗ رؼجرياد) اٌغٍٛن اٌشعبٌخ ػرب ٌغخ اجلغذ 

 ِغزّش ثشىً ا١ٌذ٠ٓ حتش٠ه ػذَ - أْ أوْٛ ِزؼبٚٔب أس٠ذ 
   ِجزغُ ٚعٗ -
   اجل١ٛة ِٓ ا١ٌذ٠ٓ اعزخذاَ -
   اٌصذس ػٍٝ ا٠٤بدٞ ِمبؼؼخ ػذَ -

   اٌٛعٗ ِٓ ثبٌمشة ا١ٌذ٠ٓ حتش٠ه ػذَ - ٚاصك أٔب 
  ثبعزمبِخ اٌٛلٛف -
 صبثزخ ٔظشح -

   اٌزأفف- ػصجٟ أٔب 
   ِٕزظُ غري ثشىً احلذ٠ش أصٕبء ا١ٌذ٠ٓ ؽشوخ - اٌصٛد ٔربح رعخ١ُ -
   ِزضا٠ذ ثشىً اٌزذخني -

   إٌظبساد فٛق ِٓ إٌظش - أفعً ِٕه أٔب 
  ادلىزت خٍف اٌٛلٛف - ادلمبثً جتبٖ ثب٤صبثغ ا٦شبسح -
 احلذ٠ش أصٕبء اٌؼجش -



 ِؼ١مبد االرصبي ٚٚعبئً اٌزغٍت ػ١ٍٙب

 اٌٛع١ٍخ  أٚ اٌٛػبء ٟ٘ االرصبي لٕبح أْ ثبػزجبس .االرصبي ٌمٕبح صؾ١ؼ غري أٚ ِٛفك غري اخز١بس1)
 . ادلغزمجً ئىل ادلشعً ِٓ ٌٍشعبٌخ إٌبلٍخ

 رىْٛ ػٕذِب غشظٗ ٠إدٞ أْ ميىٓ االرصبي ئْ .ِإصش غري أٚ ظؼ١ف شفٟٙ أٚ ِىزٛة رؼجري2)
 .ادلشعً ذلب أساد وّب ِذٌٛالرٙب فُٙ ادلغزٍُ ٠غزؽ١غ حب١ش ْ ٚٚظٛػ ثؼٕب٠خ ِصبغخ اٌشعبٌخ
 ٔفغٗ ػٓ اٌزؼجري يف فبػال   ٠ىْٛ ٌىٟ االرصبي رلبي يف ادلشعً ٠زمٕٙب أْ جيت ِٙبساد ٕٚ٘بن
   .ٚأٚاِشٖ

 ،االرصبي أمنبغ ِٓ ِّٙب   منؽب   ا١ٌَٛ رشىً اٌزٟ اٌٍفظ١خ غري ا٦شبساد ٚفُٙ ئدسان يف اٌفش3ً)
 اجلغذ٠خ ؽشوبرٗ ٌٚىٓ ِؼ١ٕخ لٕبح خالي ِٓ زلذدح سعبٌخ ئ٠صبي ادلشعً ٠ش٠ذ ا٤ؽ١بْ ثؼط ففٟ

 ادلمبؼؼخ ِضً ادلخزٍؽخ، اٌشعبٌخ ػ١ٍٗ ٠ؽٍك ِب ٚ٘زا آخش شٟء ػٓ رؼرب ٚادلالِؼ اٌٛعٗ ٚرؼجرياد
   .غري٘ب أٚ االرصبي أصٕبء اخلصٛص١خ أؼذاَ أٚ ِزٛلؼخ ٚغري ِفبعئخ ص٠بساد أٚ ٘برفٟ ؽذ٠ش أصٕبء

ب االرصبي لٕٛاد اصدؽب4َ)
 
 .اٌفؼبي االرصبي أِبَ ػمجخ ٠ىْٛ أؽ١بٔ



  ٚعبئً حتغني فبػ١ٍخ االرصبي
 :اٌفؼبي ٟٚ٘الرصبي ااٌؼذ٠ذ ِٓ لٛاػذ ٕ٘بن 

 .اٌشعبٌخ حملزٜٛ اٌزبَ ا٦ٔصبد1)
 .اٌشعبٌخ زلزٜٛ ؽٛي اٌشعبٌخ ِشعً دلشبػش ٚاالٔزجبٖ اٌزبَ ا٦صغبء2)
 .ِشبػشٖ رأصري ادلشعً ٠ؼشف أْ ػٍٝ ٚاٌؼًّ ادلشبػش ذلزٖ االعزغبثخ3)
 .ادلشعً ِٓ رجذٚ اٌزٟ اٌٍفظ١خ غري ا٦شبساد جتبٖ ٚاحلغبع١خ االٔزجب4ٖ)
 .وبًِ ثشىً ٌفّٙٙب اٌفمشاد أٚ اٌؼجبساد ثؼط ؽٛي ادلشعً ِٓ اٌزأوذ5)

 .ادلشعً أٚ ادلزؾذس ِغ اٌزبَ اٌرتو١ض6)
 .ثزأٟٔ ٌٚىٓ ثغشػخ ا٦عبثخ ػذ7َ)
 .ثؼصج١خ اٌزصشف ٚػذَ االٔفؼبالد ػٍٝ اٌغ١ؽشح8)
 .ٚثٕبء رذسجيٟ ثأعٍٛة إٌمذ رٛع9ٗ١)

 .اٌؼىغ١خ اٌزغز٠خ ٦ػؽبء ادلٕبعت اٌٛلذ اعزخذا01َ)



 االرصبي اٌفؼبي ٚع١ىٌٛٛع١خ ٌغخ اجلغذاعرتار١غ١بد 

 :ٕ٘بن مخغخ اعرتار١غ١بد ٌالرصبي اٌفؼبي ٟ٘
 (.اعرتار١غ١خ أشش ٚرأًِ)ثبرصبي ٔبعؼ ٚٔأًِ ِؼٍِٛبد وضريح 1)
ت)وبف١خ ٚزلذدح ِغ ٚلذ ؼ٠ًٛ ٌٍزٛظ١ؼ سعبئً 2)

ٌ
 (.اعرتار١غ١خ اخرب ٚسغ

 .االعزؽالعحتذ٠ذ ادلُٙ صُ اعرتار١غ١خ 3)
 .ٚاالعزغبثخاٌزشخ١ص اعرتار١غ١خ 4)
 .اٌزم١١ذ صُ اٌزؼض٠ضاعرتار١غ١خ 5)



 Negotiationاٌزفبٚض 

 األطزاف، بيه اتفاق إلي الوصول إلي المؤديت الطزيمت هو التفاوض

 األداء وتمييم العمل وظزوف األجور حول األفزاد يتفاوض ما وعادة

 التفاوض فشل وعنذ .كثيزة أخزى واعتباراث وموالعه العمل وجذولت

 عبارة هو الذً Conflict  الصزاع لحصول كبيز احتمال هنان فئن

   . .والخصومت العذاء حذ إلي تصل أساسيت لضايا حول توافك عذم عه



 ِٚذاخٍٗأ٘ذاف اٌزفبٚض 

 :ٟ٘ أعبع١خ خصبئص صالصخ اٌفؼبي ٌٍزفبٚض
 .ا٤ؼشاف مج١غ رشظٟ ٚفؼ١ٍخ ؽى١ّخ ثؽش٠مخ اٌزفبٚض ٟٚ٘ Quality :  إٌٛػ١خ

 .ٚلذ ٚألً ادلٛاسد ألً ثبعزخذاَ رشرجػ االرصبي وفبءح ئْ Cost :  اٌزىٍفخ

 ئظشاس ٚدْٚ اٌجؼط ثجؼعُٙ ا٤فشاد ػاللبد رؼضص ثؽش٠مخ اٌزفبٚض Harmony:  اٌزٕبغُ
 .وبٔذ صٛسح ثأٞ اٌؼاللبد ثٙزٖ

 اٌزفبٚض ٔزبئظ ػٍٝ سئ١ظ رأصري ذلب ا٤ؼشاف لجً ِٓ ادلؼزّذح ادلذاخً ئْ
 ادػبءاد ػٍٝ اٌرتو١ض ٠زُ ٚف١ٗ اٌزٛص٠ؼٟ، اٌزفبٚض ِذخً اػزّبد ٠زُ فمذ

 ادلذخً ٚ٘زا ِفعٍخ سلشعبد أٚ ٔزبئظ ئىل اٌٛصٛي ثٙذف ا٤ؼشاف سلزٍفخ
 .رٕبفغٟ أعبط ػٍٝ لبئُ



  ٚاٌزؾى١ُ ٚجتٕت ئشىبالد اٌزفبٚضاٌٛعبؼخ 

ا ثً ثبٌغٍٙخ ١ٌغذ اٌزفبٚض ػ١ٍّخ ئْ
 
 ِب ٚػبدح ِؼمذح رىْٛ ِب وضري

 :أعبع١خ ئشىبالد أسثؼخ اٌزفبٚض ٠صبؽت
 أْ جيت ِؼني ٌؽشف اٌشثؼ أْ ػٍٝ ِؼ١ٕخ لع١خ ثشأْ ٚاحلٛاس اٌزفبٚض ػ١ٍّخ ف1ُٙ)

 .آخش ؼشف خغبسح أعبط ػٍٝ ٠جىن

 ٤ؽذ أٔبٟٔ مبٕظٛس احلٛاس ٠زغغذ حب١ش ٌٍصشاع، اٌشش١ذ ٚغري ادلربس غري اٌزصؼ١ذ2)
 .ا٤خشٜ ا٤ؼشاف ؽغبة ػٍٝ ٌٕفغٗ اٌشظب حتم١ك يف ٚسغجخ ا٤ؼشاف

 .ا٢خش اٌؽشف ؽبعبد ٚئّ٘بي ثبٌٕفظ ادلفشؼخ اٌضمخ3)

   .ٚئعبثبرٗ ٢سائٗ مسبع دْٚ ا٢خش ٌٍؽشف ٚا٤عئٍخ ا٤فىبس ٚؼشػ احلذ٠ش يف ا٦فشاد4)



 حت١برٟ
 ٚرمذ٠شٞ

 دلشبسوزىُ اٌفؼبٌخ
 مت١ٕبرٟ ٌىُ مج١ؼب  ثبٌزٛف١ك


