
التواصلمهارات 



أساسيات التواصل

التواصل ظاهرة اجتماعية ترتبط بطبيعة اإلنسان•

التواصل ضرورة حتمية للتفاهم والتفاعل مع اآلخرين•

هو الدعامة األساسية لإلدارة•



التواصلأساسيات

كيف جنعل التواصل فعاال ؟

هل هناك مشاكل تعطل فعالية التواصل ؟
أو جتعل من الصعب على األطراف املعنية إقامة تواصل جديد ؟

كيف نواجه تلك املعوقات التواصلية ؟



مفهوم التواصل
:تعريف 

ني أو أكثر، التواصل هو أي سلوك يؤدي إىل تبادل املعلومات بني شخص” 
لومات قد هذه املع. وذلك عن طريق التفاهم بني املرسل واملرسل إليه

املرسل تكون بياانت أو أفكارا أو أي شيء آخر له عالقة بني املرسل و 
.”إليه 

طلوب إىل التواصل هو أي سلوك مقصود من جانب املرسل ينقل املعىن امل” 
.”املستقبل، ويؤدي إىل االستجابة ابلسلوك املطلوب منه 



مفهوم االتصال
:املرسل أو املصدرـ 

أوكرةفيفتتمثلواليتالرسالةإرساليفيرغبالذيالشخصأواجلهةوهو
.معلومة

:(التشفري)الرتميز أو ـ 
إمياءاتأوكلماتإىلحتويلهاميكنرموزإىلالفكرةهذهحتويلهوالتشفريأوالرتميز
.أصواتأو

إرساهلا،ريدياليتاملعلوماتأواألفكاربعضلديهمصدروجوديتطلبفالتواصل
الرسالة،طريقعنلهتوصييفيرغبالذياملعىنمتثلرموزإىلأفكارهبرتمجةفيقوم
.للتعبريتستخدماليتالشفراتأشهرمناللغةوتعترب



مفهوم االتصال
:الرسالة 

أتخذيوهاملرسل،وآراءومعلوماتأفكارحتملهااليتالرموزعنعبارةوهي
واألصواتواحلركاتاملطبوعةأوالناطقةسواءالكلمات:أشكالعدة

...واملصافحةواجلسمالوجهوتعبرياتوالصورواألرقامواحلروف
املستقبلفهماملفرتضمنوالذيإيصالهاملصدرحاولالذياملعىنمتثلوالرسالة

.له



مفهوم االتصال
:قناة التواصل أو الوسيلة 

الرسالة،فهميفابرزادوراإليهواملرسلاملرسلبنيالتواصلوسيلةتلعب
إليهاملرسليفوفعاليةتعبريااألكثرالوسيلةخيتارأناملرسلعلىلذلك

منهافابلتواصل،اخلاصةالوسائلمنالعديدهناكأنكما.(املستقبل)
واملؤمتراتواهلاتفواالجتماعيةواجلماعيةالشخصيةكاملقابالتالشفهي

والتقاريرواملذكراتكاخلطاابتاملكتوبةاالتصاالتهناكأنكما...والندوات
...واالعالانتوالفاكسوالدورايتواملنشورات



مفهوم االتصال

:املستقبل أو املرسل إليه ـ ـ 

احلواسخاللمنالرسالة،يستقبلونالذيناألشخاصأوالشخصهو
واختياريمتنظويتمواللمسوالذوقوالشموالبصرالسمع:مثلاملختلفة

.املستقبلقبلمنوتفسريهااملعلومات
وتفسريهاسالةللر االستقبالعمليةأننالحظوهناومعان،تغيرياتهلاويعطي
ودوافعهوإدراكهاملرسلبشخصيةاألخرىهيتتأثرإليهاملرسلقبلمن

.معهاتعاملليتاالرسالةملعاينتفسريهعلىذلكوينعكسالنفسية،وحالته



مفهوم االتصال

:التغذية املرتدة ـ 

أوريعةستكونقدوهي"رفضهاأوالرسالةقبولمدى"هوالتواصلعناصرهمأ
والدقيققيقياحلالفهمعلىجناحهاويتوقفسلبيةأوإجيابيةتكونوقدبطيئة
.إليهاملرسلالشخصوهدفالرسالةحملتوى

عواملأهممنةفعالبطريقةاملرتدةالتغذيةواستقبالإرسالعلىالقدرةوتعدهذا
.اإلدارةيفالنجاح



مفهوم االتصال
:التشويش 

العناصرضبعهناكتكونأنميكنالتواصلعمليةيفالسابقةاملراحلخالل
ذلكلمراحمنمرحلةأييفتشويشعمليةحدوثتسهلاليتالعواملأو

واصلتعمليةيعوقممامعينةعواملعدةأوعاملبسببوذلكالتواصل
.التواصلمبعوقاتعليهيطلقماوهوللرسالةوحتريففعال



انواع التواصل

:إىلعامةبصفةالتواصلتقسيمميكن•

العمل،بيئةداخليتمالذيوهو:داخليتواصل
العملبيئةخارججهاتمعيتمالذيوهو:خارجيتواصل.



انواع التواصل
• :أنواع التواصل الداخلي

هذانطويياملؤسسة،داخليتموالذيالداخلي،اإلداريالتواصلبهويقصد•
العمليةلسريةالالزمواملعلوماتالبياانتومجعتوفريأوإنتاجعلىالتواصل
.وتبادهلااإلدارية

تستخدماليتللمعايريوفقاأصنافعدةإىلالداخليالتواصلتصنيفوميكن•
:املثالسبيلوعلىالتصنيفيف

رمسي،وغريرمسي:إىلالشكلحيثومن•
،(وصاعدهابط)وعموديأفقي:إىلالتنظيمحيثومن•
.ومجاعيفردي:إىلالبشرياملوردحيثومن•



أنواع التواصل

:التواصل الرمسيـ 
حتقيقاىلويهدفالرمسيةالقنواتخاللمناملنظماتداخلاألفرادبنييتمالذيهو

.املنظمةأغراض

:التواصل الغري الرمسيـ 
.الرمسيةالقنواتخارجاألفرادبنييتمالذيالتواصلوهو

:التواصل األفقيـ 
أوموظفنيكانواأسواءالواحدالتنظيمياملستوىيفاألفرادبنييتمالذيالتواصلوهو•

.مسؤولني



أنواع التواصل
:التواصل العموديـ 

.عدايتصاأوتنازليااجتاهاأيخذالذيوهوكذلك"الرأسي"ابلتواصلويعرف
إىلالرؤساءنمابلعملاخلاصةوالتوجيهاتاملعلوماتنقلمنميكنالتنازيلالتواصل

.املرؤوسني
احاتواالقرت ابألداءاملتصلةاملعلوماتنقلمنفيمكنالتصاعديالتواصلأما

.املسؤولنياىلوالتقارير
:التواصل الفرديـ 

أوأفكارنقلأوبتحويلالطرفنيأحديقومحيثشخصنيبنييتمالذيالتواصلوهو
بنيلالتواصمثلاآلخر،للطرفحمددةتواصلوسيلةطريقعنمعينةمعلومات

.لهأخروزميلموظفبنيأوواملرؤوسالرئيس



أنواع التواصل
:التواصل اجلماعيـ 

ليه أو وهو الذي يتم بني اجلماعات، حيث يكون املرسل أو املرسل إ
يف" مجاعات العمل " اإلثنني معا عبارة عن جمموعة من األفراد مثل 

. للنقابةاليت تتضمن ممثلني من اإلدارة وممثلني" االجتماعات " املنظمات، 



أنواع التواصل

:وسائل التواصل الداخلي
للمعلوماتبادلمتنقلعمليةابعتبارهالتواصلطريقهاعنيتماليتالوسائطوهي

:اىلتصنيفهاميكنوسائلأووسائطمنلهفالبدواألفكار
النشرات،التقارير،املذكرات،املراسالت،:كتابيةوسائل(1
واالجتماعات،الشخصيةاملقابالت:شفهيةوسائل(2
البصرية–السمعيةالوسائل:تقنيةوسائل(3



أنواع التواصل
.التواصل اللفظي ـ 
.  وهو التواصل عن طريق اللغة

:التواصل غري اللفظي
ص عندما يكونون ويشمل مجيع الطرق اليت يتم بواسطتها التواصل بني األشخا

تعبريات موجودين بعضهم مع بعض، ابستخدام وسائل أخرى غري الكلمات ك
حلركات العيون، الوجه، وحركات الرأس واأليدي واألرجل وغريها من الرموز وا

".اللغة الصامتة"اليت يطلق عليها إسم 



أنواع التواصل

ـالتواصل اإلجيايب والسليب والعدواينـ 

ـ التواصل اإلجيايب ـ
ية وصراحة وهو النموذج السليم للتواصل، حيث يعرض الشخص وجهة نظره مبوضوع

.ويتيح للشخص اآلخر فرصة عرض وجهة نظره كذل

ـ التواصل السليب ـ
علىالردأوراحةبصنظرهوجهةعنالتعبرييفحقهعنالشخصفيهيتنازلالذيوهو
.اهنزامياأوسلبياموقفهيكونحيثاآلخر،الشخصنظروجهة



أنواع التواصل
_ـ التواصل العدواين 

ولكن على هو الذي يتمسك فيه الشخص حبقه يف العبري عن رأيه
والحساب حقوق اآلخرين، فهو يفرض وجهة نظره على الشخص اآلخر

.يتيح له فرصة الرد أو التعبري عن موقفه



حتديد معوقات التواصل الداخلي

سليمشكلباملعلوماتتبادلعمليةمتنعاليتاملؤثراتمجيعهياملعوقاتهذه
إذنفهييتها،كميفتوثرأومعانيها،تشوهأواستالمهاأوإرساهلاتؤخرأووتعطلها

ابلدرجةمنهباملطلو الغرضحيققجيعلهالحيثالتواصلفعاليةمنتقللعوائق
.املناسبة

التواصل؟فعاليةتعطلاليتاملشاكلإذنهيفما-
الذياألفرادنظروجهةمنأمهيتهاودرجةاملشاكلهذهأنواعهيوما-

هلا؟يتعرضون
املعوقات؟هذهمواجهةأولعالجاملناسبةالطرقهيوما-



املعوقات الشخصية
علىحكمهميفخيتلفوناألفرادجتعلاليتالفرديةالفروقاىلاملعوقاتهذهتعزى

:المثاملعوقاتهذهومنلهواالستجابةللتواصلفهمهممدىويفاألشياء
،(والفهماالستيعاب)اإلدراكتباين-1
:السلبيةاالجتاهات-2
االنطواء،•
املعلومات،حبس•
،(شيءكلمبعرفةالشعور)الغرور•

…….



املعوقات الشخصية
:مثلالتواصلمهاراتيفالقصور-3
ماعات،واجلاألفرادمواجهةعلىوالقدرةبطالقةالتحدثمهارةيفالقصور•
بعضهاربطهاو اآلراءتكوينعلىوالقدرةاملنطقيالتفكريمهارةيفالقصور•

ابلبعض،
اإلصغاء،مهارةيفالقصور•
•……



ـ املعوقات التنظيمية ـ

هيكلي،تنظيموجودعدم–(1
التواصل،نظامسياسةقصور–(2
تسهلليتااحلديثةالتقنيةوسائلمناالستفادةعلىاإلدارةحرصعدم–(3

أعلى،بكفاءةالعملأداء
التنظيمي،االستقرارعدم–(4
........اخل–(5



ـ املعوقات البيئية والثقافية ـ

مدلوالهتا،واختالفاأللفاظمشكل(1
،(....اجتماعأوندوة)املكانمالءمةعدم(2
الثقايف،املستوىتباين(3
......اخل(4



ـطرق مواجهة املعوقاتـ 

.حنو تواصل أكثر فعالية
:ميكن زايدة فعالية التواصل وذلك مبراعاة اجلوانب التالية

جانب اللغة،-أ 
اجلانب الثقايف واالجتماعى،-ب
اجلانب اإلنساين،-ج
اجلانب التنظيمي،–د 
.  اجلانب التقين–ه 



-التواصل الفعال -

للمعلومات،بسيطإرسال•
املبادرة،واختاذالعملعلىإليهاملرسلحتفيز•
التواصليع،البعملية:مثال)إجيابيةومواقفسلوكياتوتطوير•

.(...اإلشهاري
معتتطابقأوالتتطابقواليتعليهااحملصلابلنتائجالنجاحيقاس

.األهداف
عمليةوانتمكمجيعفيهتراعىأنمنالبدفعاالالتواصليكونولكي

.سابقاعنهاحتدثنااليتالتواصل



اإلصغاء
والرابعظ،احلفوالثالثاالستماع،والثاينالصمت،العلمأول:يقالكان”-

سمعتأنعلىفكنالعلماءجالستإذا“:ويقال.نشرهواخلامسالعقل،
.122ص،األخبار،عيونقتيبة،ابن.“تقولأنعلىمنكأحرص

يضعهابلتايلو إليهاحباجةيكونقدمعلوماتعلىاحلصولللموظفاإلصغاءيتيح
قوة،موضعيف

حلفاء،املوظفيكسب-
صوابه،الستعادةالوقتالثائرأوالغاضبللشخصيتيح-
نظره،ووجهةاآلخرموقفتفهممنميكن-
....إخل-



-اإلصغاء -
األسس العلمية لإلصغاء

مجيعانحنفشخصيتهمعرفةمنلناالبدمعهنتحدثمنمعحقاللتفاعل-
نردأنفبقصدإليهمنستمعوعندماأوال،اآلخرونيفهمناأناىلهندف

عليهم،

إىلهونيهذاأنإالجهداويتطلبطويالوقتايستغرقاجليداإلصغاءإن-
جاءانماجلنعالكيالبدءنقطةاىلالرجوعاىلنضطرعندمايضيعماجانب

وهذااطئاخلاإلجتاهيفطويالشوطاقطعناقدنكونأنبعدالفهمسوءمن
.يفهمونناجنعلهمأنقبلاآلخرينفهمعليناحيتم

ل الشخصية وهو هو القدرة على اإلنتباه والتمييز بني احلقائق وامليو اإلصغاءإذا 
. عبري عنهأيضا القدرة على الرتكيز على ما يقوله اآلخرون وما حياولون الت



ـ معوقات اإلصغاء الفعال ـ
املتكلم،شخصيةأوأسلوبنقداىلاملستمعميل(1
املتكلم،إلقاءبطريقةاملستمعأتثر(2
الكليالفهمعنتعاداالبابلتايليسمعهااليتاحلقائقبتحليلاملستمعانصراف(3

للرسالة،
املزيف،االستماع(4
جانبية،أبشياءواالشتغالاحلديثموضوععناالنصراف(5
والصعبة،التقنيةاملصطلحاتبعضفهمعدم(6
.......  اخل


