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 ) والكبار

 املقدمة

 

ردة منعـزًال عـن  يعـيش مبفـإن اإلنسان بطبيعته مييل إىل األلفـة والتعـاون وال يسـتطيع أن
 عليها، ونهاه الدين عـن العزلـة وأمـره بلـزوم الجامعـة، الـلـهمجتمعه، وهذه طبيعة فيه فطره 

أن يـتحىل بـاآلداب ًولكن لىك يكون اإلنسان محبوبا ىف مجتمعه مقبـوًال مـن غـريه يجـب عليـه 
 .واألخالقيات وأن يعرف فن اتصاله بالناس وتكوين العالقات مع غريه

ن وجود وملا كانت عقول الناس مختلفة، وأفكارهم متفاوتة، وظروف نشأتهم متباينة، كان م
 يقل هذا االختالف فال بد من الحوار البناء الذى يصـل باملتحـاورين ولىك.. أمور يختلفون عليها

 .فني إىل الحقيقةواملختل
 اإلنسان عن الحيوان ىف بعض النواحى الفسيولوجية والتكوينية ولكـن األهـم مـن ويختلف

 ملا حولـه ىف البيئـة فاملقـدرة عـىل الكـالم استجاباتهذلك هو مقدرته عىل تكوين رموز تعرب عن 
 القـدرة  تعـاىل لـهالـلــه اللغة هى خصائص ينفرد بها اإلنسان فقط، فاإلنسان جعـل واستعامل

عىل أن يستجيب لخرباته السابقة والتفكري والتخطيط للمسـتقبل والسـبب ىف هـذا أن اإلنسـان 
ه ميكنه أن يدون هذه األحداث ويتفاعل معها، وعن طريق اللغة ميكن لإلنسان أن ينقل إىل غري

ى ـلويؤدى هذا إ. ب فـى مثل هذه الظروف والسلوك الواجفكرة واضحة عن املواقف السابقة،
 من خربات الجيل السـابق، ويكـون معـد للتعامـل االستفادة ثقافة اإلنسان، ويتمكن من ازدياد

فاإلنسان يتكلم وتنتقـل كلامتـه وجهـا . مع املواقف واألحداث غري العادية والعادية عىل السواء
 . لالتصالًلوجه أو عن طريق الراديو أو التليفون وهذه جميعا طرق واضحة وعامة 

 ومهارات االتصال من أهم األشياء التى نحتاجها اآلن حيث أن الحوار به تبنى إن فن الحوار
اـلـدول واألـمـم، وـمـن خالـلـه نـسـتطيع أن نتواـصـل ـمـع جمـيـع األـفـراد مـهـام كاـنـت جنـسـيتهم 

 .تهم وتقاليدهماوحضارتهم وعاد
ن ًلقد شهد ميدان التواصل طفرة ىف التقدم من حيث التنظيم والبحث حتى أصبح هناك عـددا مـ

التخصصات العلمية ىف بعض جوانب التواصل والتفاعل اإلنسـاىن، فـالعلوم االجتامعيـة تخـتص وتهـتم 
نـهـا تواـصـل، وعـلـامء عـلـم اـلـنفس أ يعرـفـون الثقاـفـة ـعـىل األنرثوبولوجـيـابالتواـصـل اـلـبرشى، فعـلـامء 

ــالية ــة اتـص ــا عملـي ــىل أنـه ــة ـع ــرد والجامـع ــاط الـف ــني نـش ــات ـب ــددون العالـق ــى يـح  االجتامـع
ـام ـم التواـصـل، وعـل ـن عـل ـب ـم ـا جاـن ـوثهم ـعـىل أنـه ـة يـصـفون بـح ـذا.... ء اللـغ ـد  .وهـك  ًونـظـرا لتعـق
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كـان ىف تحقيـق التقـدم ىف  ااملجتمعات املعارصة فقد أصبح ميدان اللغة والتواصل من األهميـة مبـ
 .كادميى واملهنىالعلوم والفنون وأساىس للنجاح األاآلداب و

ساسية التـى يجـب أن يتعلمهـا القـادة واملعلمـون وتعد مهارات االتصال إحدى املهارات األ
نرصف عـدد كبـري مـنهم عـن اوأولياء األمور، فـإذا فشـل املسـتمعون ىف فهـم مـا نقـول، أو إذا 

اإلنصات لنا نتيجة اإلحساس بامللل مام نقـول، حينئـذ نكـون قـد فقـدنا القـدرة عـىل التواصـل 
 .معهم، ومن ثم فشل عملية االتصال

م ومامرسة مهـارات االتصـال رضورة للنجـاح برصف النظـر عـن حجـم وعىل هذا يصبح تعل
العمل الذى نقوم به سواء كان رشكة كبرية أو مؤسسة صـغرية أو مدرسـة أو منـزل لـألرسة فقـد 

 وىف حياته الشخصـية مرهـون بقدرتـه عـىل هأشارت نتائج األبحاث إىل أن نجاح اإلنسان ىف عمل
من هذا املنطلـق تـأىت أهميـة .. هارات وفنون االتصال يرجع إىل منجاحهمن % 85االتصال وأن 

 .دراسة عملية االتصال ومهاراته
 عـىل ال ومهاراتـه كخطـوةَّومن هنا كان هذا الكتاب عن سيكولوجية االتصال اإلنساىن الفعـ

طريق تحسني التعامل بني األفراد واالبتعاد عن السلوكيات التى تباعد بينهم، ويوضـح للشـخص 
 يفهم نفسـه ويفهـم اآلخـرين فيضـع نفسـه ىف املكـان الصـحيح بـني النـاس، كيف يستطيع أن

 . واحرتامهمويحظى بحبهمال بدرجة تجعله يكسب ودهم َّويساعد عىل التواصل الحسن والفع
 أن يكون هذا الكتـاب مرجـع علمـى مفيـد ىف موضـوع االتصـال اإلنسـاىن الـلـهوأرجو من 

ة املعارف واملهارات التى يحتاج إليها الطالب الجامعى ومهاراته، ويساعد ىف إعداد وتعلم وتنمي
 .ًىف هذا املوضوع، وأن يكون عونا للباحثني ىف هذا املجال

 أن أكـون قـد وفقـت ىف العـرض، وأن ينتفـع بـه الطـالب والبـاحثون املنفعـة الـلــهوأدعو 
 . وىل التوفيقالـلـهو .املرجوة

 سناء محمد سليامن. د.أ

  م2013
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 :مدخل إىل سيكولوجية االتصال اإلنساىن
قد يستطيع اإلنسان أن يحيا إىل حد مـا بـدون الشـعور بـاالقرتاب مـن اآلخـرين واالنـدماج 

ى له شكل جميل من الخارج ولكنه فـارغ معهم وبالتاىل تصبح حياته مثل التمثال الزجاجى الذ
من الداخل، وبالتاىل فإن التواصل ىف الحياة وتكوين عالقات ناجحة هو الذى يضـفى عـىل هـذا 

أى أن اإلنسان بدون تواصل عبارة عن جسد بال نبض، أما اإلنسان بالتواصل  .التمثال قلب ينبض
 . نبض الحياةلجسدهيعطى 
 بـل أصـبح اكتسـاب هـذا الفـن رضورة مـن رضورات هيـة،يعد فن التواصل والحـوار رفامل 
 عـىل متوقفـة كبرية من فـرص النجـاح ة وإذا تأملنا الحياة من حولنا فسنكتشف أن نسب،الحياة

. . املتـنيوأساسـهاإمكانية اإلنسان ىف االتصال مبن حوله، كام أن الحوار هو قلب عملية االتصـال 
 فـإذا انـترص ،ة، ولكنهـا معركـة فريـدة مـن نوعهـاويرى البعض أن االتصال عملية تشبه املعركـ

 .ا وإذا انهزما فإنهام ينهزمان معاً ينترصان معالطرفان فإنهام
ويرجع ذلك باألساس إىل أن الحوار يعنـى أن يتنـاغم الطرفـان وبالتـاىل يتكـامالن بـدًال مـن 

 .سوء التفاهمواالنقطاع ىف التواصل الذى ينتج عنه عدم الثقة 
ن اإلنسان ناجح بقدر ما هو قادر عىل توصيل رسـالته لآلخـرين أء النفس بعض علامويؤكد 

كام يريد لها أن تصل، فالتعبري عن النفس من أهم مقومـات الشخصـية الناجحـة واألقـدر عـىل 
 .التواصل مع املجتمع، وإفادته واالستفادة منه

ًكلون إمـدادا فاإلنسان كائن اجتامعى ليس له غنى عن التعامـل مـع النـاس، فـاآلخرين يشـ
لوجودنا وتدعيمنا عىل جانب عظيم من األهمية للوجود، فنحن نوجـد ىف العـامل مـع اآلخـرين، 

عرتف بوجودى، وكل منا ال يسـعه أن يوجـد مبفـرده عرتف بوجود اآلخر وهو بدوره يأن أفال بد 
 .منعزًال متام االنعزال عن اآلخرين

يس القدرة عىل فهم أنفسنا وفهم اآلخرين ويؤكد العلامء أن اإلنسان اجتامعى بطبعه ولتأس
شكل عام ما هى إال نتيجة مـزيج مـن الخـربات والتـأثريات  بد أن ندرك أن الذات اإلنسانية بال

البيئية املجتمعية املحيطة بها مـام ينـتج عنـه الشخصـية الخاصـة بكـل منـا، ولعـل أبـرز هـذه 
 عمليـة التواصـل اإلنسـاىن، فإتقـان التأثريات عىل الفرد هى مسألة الحـوار كمسـألة أساسـية ىف

الحوار يرجع إىل عدة عوامل كأسلوب التنشئة االجتامعيـة ىف أول وأهـم مؤسسـاته هـى األرسة 
ًمرورا باملدرسة وجامعة الرفاق وهذه الوسائل الرتبوية هى التى تكسب الفرد الفـرص املناسـبة 

 .ملامرسة كثري من األدوار واملرور ىف خربات متعددة
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رنا إىل اجتامعاتنا نرى الفرق ىف أسلوب الحوار من طبقـة إىل أخـرى ومـن شـخص إىل إذا نظ
وكيفية إيصال املعلومات أو التوجيه وما يتبع ذلك مـن التقبـل أو عدمـه بحسـب األسـلوب آخر، 
 ، فالقاعدة هى أن املقصود من الحوار إظهار خفى أو تفصيل مجمل أو توجيـه ألمـر معـني،املتبع

 التفنن ىف إظهار املصـطلحات الدالـة ىف غالب نقاشاتنا هو تهميش لرأى اآلخر وٍّياالولكن ما نراه ح
 .زدراء رأيهاعىل 

ات االجتامعية العقيمة، ومن منـا مل ًلقد شعرنا جميعا ورأينا إحساس اإلحباط الناتج عن العالق
ر، ـخـرف اآلـاب الطــىل حســ فيهـا أحـد أطرافهـا يكسـب عـيشرتك ىف محادثات غري مجدية كان

ك ال بد أنك قد أحسست أنه قد تم استغاللك ىف بعض هذه العالقات، ورمبا كنت أنـت مـن ـوكذل
فالخالفات األرسية واملشكالت . .يستغل اآلخرين، ورمبا أعطيت قلبك لشخص أخر مل يكن يهتم بك

  املجديـةشأ كلها عن املحـاوالت غـريطة واألحالم التى مل تتحقق تنبالعاطفية والحياة العملية املح
 .للتواصل مع اآلخرين

ًا حـديثا ًيعترب فن الكالم مبا يحمله مـن أصـوات وكلـامت وجمـل وحتـى معـاىن مختلفـة فنـو
التصـال املعقـدة بـل كـان اواإلنسان البداىئ مل يكن بحاجة إىل هذه التقنية املتطورة مـن أسـاليب 

 أو كيـف انـترص عـىل خصـمه يكفيه القيام بحركات متثيلية أمام جامعته ليعرض عليهم ما يريـده
ًالذى غالبا ما يكون حيوانا مفرتسا ً  ، كثـريةفسـه مل يكـن بحاجـة إىل حركـات صـوتية وىف الوقـت ن،ً

ولتأمني االتصال بجامعته برسعة وكفاءة فرضت عليه أن يبحث عن أساليب أخرى متطورة لعملية 
 إلرسـال إشـارات وهـذا لـون االتصال فكان استخدام األبواق إلصدار األصوات كام استخدم الدخان

 .من ألوان االتصال إىل جانب تطويره املستمر للحوادث والكلامت والجمل
ًزدادت حصـيلته اللغويـة تبعـا اوهكذا أخذ فن االتصال يتطور بتطور حاجـات اإلنسـان وقـد 

 ولقـد خلـف لإلنسـان ،الزدياد تلك الحاجات من جهة ولكتابة املزيد من الخربات من جهة أخـرى
 تحليلية وجديرة باالهتامم، ىف مقدمة ذلك الرسوم عىل الكهوف واملعابـد والجـدران يم أعامًالالقد

 .الصخرية
ا ـاع يسمونهــالعديد من علامء االجتم(ان األول ـا اإلنسـة استشعرهـن حاجـأ عـن االتصال نشإ

ىف عزلـة عـن ا عـاش اإلنسـان القـديم منـذ آالف السـنني ـك عندمــن كذلــا مل تكـ ولكنهيةـاجتامع
 حاجـة اجتامعيـة ت وانتهـت إىل أن تكونـحاجة بـدأت بكـل تأكيـد غريزيـة. ).اآلخرين من جنسه

 الحاجة لدى اإلنسان ودفـع بـه أيقظمكتسبة واعية هادفة كام أن الرصاع من أجل البقاء هو الذى 
جـل التجمـع  إىل االتصال بأعضـاء جنسـه مـن اآلخـرين مـن أٍّيابالغريزة أوًال وبالوعى املكتسب ثان

والتكاتف والتعاون ىف الرساء والرضاء داخل وحدة برشية بدأت كجامعـة صـغرية غـري منتظمـة وال 
ً تكرب مع الزمن لتصبح أكرث تنظيام لتشكيل مجتمعا كبريا ميتاز بـالتنظيم وأخذتتقسيم للعمل فيها  ً ً

 .الدقيق وبتقسيم متوازن للعمل فيه
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ى التى تحـدد نظـرة النـاس إليـك وهـى الوسـيلة ن طريقة كالمك وحديثك مع اآلخرين هإ
العوامل التى يتم تقييمك عىل أساسها سـواء ىف مجـال العمـل أو غـريه، حيـث األكرث أهمية بني 

نـه إتعد طريقتك ىف الكالم هى أساس التواصل اإلنساىن بينك وبـني اآلخـرين ولـيس كـام يقـال 
الثامر فقد تكـون طريقـة تحـدثك مجرد كالم فمن خالل حديثك تستطيع أن تجنى العديد من 

 .واإلقناعلآلخرين هى التى تفتح عليك باب الرزق وتكون هى األداة األساسية للجاذبية 
 ىف حاجـة ملحـة وقويـة للتفكـري والتعبـري عـن الـذات إن اإلنسان ىف مختلف مراحل عمـره

 ه ىف مراحـل عمـرويعترب اختيار الكالم من أهم املهارات العقلية التى ميكن تنميتها عند الطفـل
املبكرة وذلك ألن طفل اليوم هو رجل الغد وهو رجل بعد الغد وهو صانع ملستقبل بلده وقائد 

.. له ومن هنا كان من الرضورى أن يهتم املجتمع واملؤسسات التعليمية بتنمية تلـك اإلمكانـات
ًحتى يصبحوا شبابا قادرا عىل الحوار الجيد والتواصل الفعال وبذلك يستطيعون  مواجهـة وحـل ً

 .بأكمله وذلك يؤدى إىل تطور وازدهار املجتمع ،مشاكلهم ومشاكل املجتمع بأرسه
إذن فإن موضوع االتصال اإلنساىن يعترب من املوضوعات الهامة التى ال بـد أن نتعلمهـا لـىك 
تساعدنا عىل التواصل مع اآلخرين بشكل عام والتواصل والتفاهم مع أنفسنا بشكل خـاص كـام 

يان الساموية تحثنا عىل التواصـل وتـدعونا إىل الحـوار واملناقشـة املوضـوعية فقـد حثنـا أن األد
رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم عىل ذلك وكان ميثل لنا القـدوة ىف هـذا األمـر فكـان يطبـق 

ْرحمة من الـلـه لنَت لهم ولو كُنَت( سبحانه وتعاىل الـلـهذلك مع صحابته وقد قال  َ ََ ُ َْ ِ ِ ٍَ ِّ َ فظا غليظ َْ ٍِّ َ َ
واْ من حولك َالقلب الَنفضُّ ِِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِوشـاورهم يف األمـر( أمر املسلمني بالشورى بينهم فقال تعـاىل كام )ْ ْ َ ِ ْ ُ ْ َِ َ( 

ً والخلفاء الراشدين وقياسا عىل وكان هذا سبب من أسباب النهضة اإلسالمية ىف عهد الرسول 
رات التواصل الجيـد مـع اآلخـرين ىف حياتنـا ذلك يجب علينا السري عىل هذا املنهج وتطبيق مها

 .لىك نتالقى بعقولنا وأفكارنا وبالتاىل تتسع لنا فرصة اإلبداع والنجاح
إن مد جسور التواصل أو إيجاد نقاط تقاطع بني األديان إمنا يتم عن طريق الحـوار املعمـق 

ل التواصـل إىل والرصيح الذى يؤدى عىل اكتشاف مناطق مشرتكة ميكن البنـاء عليهـا، ومـن أجـ
سالم حقيقى بني األديان وتجاوز مرحلة الرصاعات الطائفيـة والحـروب ال بـد مـن الحـوار عـىل 
النطاق الواسع وليس الضيق من أجل السالم ىف العامل، وذلك ألن أدب الحوار ومهارات التواصل 

) ات األخـرىوىف كثري مـن املجتمعـ(اآلن يكاد يكون غري موجود ىف مجتمعنا ـ لألسف ـ الفعالة 
مام نرى ونشاهد آثاره السلبية بل واملدمرة عىل مجتمعنا ـ ولو تعلمنا فنونـه ومهاراتـه ـ ميكـن 

 شمعة فإن تشعل شمعة واحدة خـري لـك ألـف إشعالأن يساهم ولو قليًال ىف زرع املحبة أو ىف 
 .مرة من أن تلعن الظالم

 فنحن نريد أن ،غبتنا ىف تغري اآلخرينإن التحديات واألزمات التى تواجهنا ىف الحياة مصدرها ر
 ا يكون اآلخرون مثلنا يتفقون معنا ىف الرأى، ويسـلكون ويقضـون حيـاتهم وفـق لرغباتنـا وتحقيًقـ
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وحيـنام ال .... ألمالنا ويدخلون داخل إطار التصور الفكرى األمثل الذى شكلناه لهـم ىف أذهـانهم
وينطلق الحوار من تـأثريات وأحاسـيس  .لبيةيشاركونا وجهات النظر وتوقعاتنا نصاب مبشاعر س

ىف النفوس إلظهار مبدأ أو توضيح خطـأ أو نرصة حـق أو غـري ذلـك والحـوار مـن أهـم وسـائل 
 .التفاهم بني الناس وهو من أهم وسائل املعرفة واإلمتاع مهام كانت الثقافات والتوجهات

ياتك ويتوقف عليهـا جـزء تعلمها ىف حتمهارة من أهم املهارات التى يجب إننا نتحدث من 
 وتـأثريك ونجاحـك ىف الحيـاة إنهـا مهـارة الحـوار والتواصـل مـع اآلخـرين، إن َّفعاليتككبري من 

ًالتعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرا الختالف طباعهم فليس مـن السـهل أبـدا أن تحـوز  ً
ن الهـدم دامئًـا إ يقـال  وكـام أن تخرس كل ذلكاٍّعىل احرتام وتقدير اآلخرين ىف املقابل سهل جد

أسهل من البناء فإذا استطعت توفري بناء جيد بحسن التعامل فإن هذا سيسعدك أنت ىف املقام 
األول ألنك ستشعر بحب الناس لك وحرصهم عىل مخالطتك وسيسـعد مـن تخـالط ويشـعرهم 

 . التعامل معكهمبتع
 االتصال من هاتف وفاكس تلقد نجحت البرشية ىف الحقبة األخرية من الزمان ىف تطوير آال

نرتنت وغريها حتى سمى عرصنا هـذا الـذى نعـيش فيـه بـعرص االتصـاالت وتطـورت وجوال وإ
ًالحياة البرشية كثريا بتطـوير وسـائل االتصـال، وهكـذا سـتتطور حياتنـا كثـريا إذا طورنـا أدوات  ً ً

 .اتصالنا مع اآلخرين
 مفهوم االتصال والتواصل

 لـذلك يـؤدى هـذا إىل قيـام عالقـات بـني األفـراد ؛ بنفسـهال ميكن لفـرد أن يشـبع حاجاتـه
 ،املختلفني، فالعالقات هى املواقـف التـى يسـعى فيهـا األفـراد أو الجامعـات إىل تبـادل املنـافع

ومعنى هذا أن كل فرد يحاول أن يشبع حاجاته عن طريق اآلخر، وكل منهم يحاول أن يـؤثر ىف 
  .اآلخر ويعدل ىف سلوكه بهدف إشباع حاجاته

واالتصال هو العملية التـى يـتم مـن خاللهـا نقـل وتبـادل املعلومـات واألفكـار واآلراء أو ـ 
 االنطباعات بني طرفني أو أكرث سواء بطريقـة مبـارشة أو غـري مبـارشة بوسـيلة أو بعـدة وسـائل،

 وعـن طريـق ،عـالم والدعايـة واإليحـاء بأفكـار أو اتجاهـات أو أهـداف معينـةوذلك بهدف اإل
يتم توحيد الفكر واالتفاق عىل املفهومـات وتسـهيل عمليـة إصـدار القـرارات، ويكـون االتصال 

 .هناك تفاعل بني اإلنسان وغريه
 و صـور أوويعترب االتصال أحد السامت اإلنسانية البارزة سـواء أكـان ذلـك ىف شـكل كلـامت أـ 

 . مع اآلخرينو أ غامض، ذاىتو مسترت، واضح أو عشواىئ، فعىل أو ضار مقصود أوموسيقى، مفيد أ
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 وًواالتصال هو العملية التى يتم عن طريقها تكوين العالقات بـني املجتمـع أكـان صـغريا أـ 
 .ًكبريا، وتبادل املعلومات واألفكار والتجارب فيام بينهم

وهناك اتفاق بني العلامء عىل اعتبار االتصـال عمليـة أساسـية ىف حيـاة املجتمـع، ويـدخل ـ 
ما يتصل بانتقال األفكار واملعلومات من فرد آلخر أو من جامعة ألخرى ضمن هذه العملية كل 

سواء كانت ذات طبيعة اجتامعية أو ثقافية أو علمية، وسواء كانت تتصـل بالنـاس أنفسـهم أو 
 .بالبيئة التى يعيشون فيها

 وم االجتامعية وعلم النفس واللغـةـا العلـلوم أهمهـدة عـه من عـد أصولـوعلم االتصال ميت
نهـا عمليـة نظريـة أبسـط صـورها عـىل ألنظر لعمليـة االتصـال ىف واالقتصاد والسياسة وميكن ا

 .أساسها الحاجة إىل الكالم أو الكتابة واالستامع والتفاعل مع اآلخرين
 :مالحظة هامة

وقبل أن نبدأ عرض موضـوع االتصـال والتواصـل يجـب أن نـذكر أن هنـاك بعـض البـاحثني 
 :ني كلمة االتصال والتواصل وذلك عىل النحو التاىل بممن يفرقونوالعلامء 

 :الفرق بني االتصال والتواصل
ويقترص مفهوم االتصال عىل وجود إيجابية من طـرف واحـد كاالتصـال بـني : االتصال -1

 .التليفزيون ومشاهدة الربامج
 ىف ا كام هو الحال بني املعلم وطالبـةًا وإيابًفيعنى املشاركة أو االتصال ذهاب: التواصل -2

 .غرفة الصف
*  :ن يتحـدث عـن املصـطلحني كمـرادفني وذلـك عـىل النحـو التـاىلموهناك البعض اآلخر م
 :مفهوم االتصال والتواصل

ومـن ) املرسـل واملسـتقبل(ة بها ـراف املشرتكـني األطـة بـية متبادلـية تفاعلـية اجتامعـعمل
ل األفكـار واملعلومـات واالنطباعـات خاللها يتم التعبري عن الذات واألفكار واملشاعر ونقل وتباد

.. .والخربات وتؤدى إىل إشاعة الفهم والتعاطف وتطوير العالقـات وتحقيـق األهـداف املنشـودة
وسـوف نتحـدث عـن االتصـال والتواصـل خـالل العـرض لهـذا .. ونحن منيـل إىل التوجـه األخـري

 .املوضوع عىل هذا األساس
 :Communication science  ـتعريف علم االتصال

 :املفهوم اللغوى للتواصل
من الفعل وصل الىشء بالىشء وصًال وصله ـ أى » تواصل« املحيط اشتقت كلمة ىف القاموس

 » هأوصـل«ىف بـاب » تواصـل«بلغة وانتهى إليـه ومل ينقطـع وىف املعجـم الوسـيط جـاءت كلمـة 
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 الصـحاح وردت ختـارمنتهـى إليـه وبلغـه وىف إبالغه إياه وتوصـل إىل الىشء ا أو إنهائهالىشء ـ 
 .أى بلغة) وصوًال(ووصل إىل الىشء » وصل«مشتقة من الفعل » تواصل«كلمة 

 فاالتصال ىف اللغة ال يخرج ،وااللتئامنه االتصال والصلة والرتابط أ: ًلغة أيضاويعرف التواصل 
 .عن معنى القرب وبلوغ الغاية

.  بىشء مـام بيـنهام وصـلهتصلبلغ، والوصل ضد الهجران وكل ىشء افالوصول هو بلوغ أى 
 .إليه أى نلطف ىف الوصول إليه» نوصل«و» وصل«والجمع 

  ومنعـه املواصـلة ىف الصـوم مبعنـى املداومـةضد التصادم، وأصله مواصلة ووصاًالوالتواصل 
 .)هذا ىف اللغة(

مل ترد عىل هذا النحو إال ىف آية واحدة ىف قوله تعاىل ىف » اتصال«أما ىف القرآن فإن لفظة 
َإالَّ الذين يصلوَن إىل قوم بينكُم وبينهم ميَثاق أو جآُؤوكُم حرصْت صدورهم أن (سورة النساء  َْ ْ َ ْ َ َُ َُ ْ ُ َُ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ ٌِّ َ ُ َّْ ْ ٍ ْ َ ِ ِ

ْيقاتلونَكُم أو يقاتلواْ قومهم ولو شاء الـلـه لسلطهم عليكُم فلقاتَلوكُم فإِن اعتزلوكُم ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َِ ََ َ ْ َُ َ ُ ُْ َ ْ َْ َ ِ ْ فلم َِ َ َ
َيقاتلوكُم وألقواْ إليكُم السلم فام جعَل الـلـه لكُم عليِهم سِبيالً ْ ْ َ ُ ْ ُْ َّ َْ َ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ  ].90اآلية : سورة النساء[)ِ

ُولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكَّروَن(» القصص«وقوله تعاىل ىف سورة  َ َ َ ْ ُُ ُ َ ََّ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َّ : سورة القصص[)ْ
ًد منه ـ سبحانه ـ أنه أنزل عليهم القرآن متواصًال متتابعا يتبع بعضه بعضا فيه تأكي ].51اآلية  ً

 .وهذا هو معنى اآلية ىف ظاهرها
تكشـف عـن » اتصـال«وقد أورد قاموس أكسفورد الصغري سـتة تعريفـات مختلفـة لكلمـة 

 :ًوفيام يىل عرضا لهذه التعريفات .االرتباطات املختلفة لهذا املصطلح

 ة وخاصة األخبار وكذلك املعرفة نفسها أو املعلومات املنقولةعملية نقل املعرف. 

 لخإ... وسيلة ربط األماكن ببعضها مثل الباب، املمر، السكة الحديد، الطرق. 

 العالقات االجتامعية. 

 وسيلة نقل بني القاعدة والجبهة. 

 نيـة ليكرتو وخاصة من خـالل الوسـائل اإلٍّياعلم أو علوم نقل املعلومات ومامرسته علم
 .وامليكانيكية

 البحث الذى يقرأ عىل مجتمع أكادميى أو أمام جمعية علمية. 
 :أنهبميكن تعريف االتصال ) ويسرت(ووفًقا ملا ذهب إليه قاموس 

ـ فن التعبري عن األفكار أو علم نقل املعلومات وألن هذا التعريف ينظر لالتصال من وجهة 
 .نظر املرسل يتجاهل دور املتلقى

 :قاموس أكسفورد ىف تعريفه لالتصال ـ فقد أوضح
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لخ وتبادلها عن طريق الكالم والكتابة إ...  واملعرفة واملعلومات وغريهاأنه عملية نقل األفكار
والعالمات ويشـري التبـادل ىف هـذا التعريـف إىل مفهـوم العمليـة الثنائيـة االتجـاه بـني املرسـل 

ل ميكـن أن يحـدث دون كلـامت ورمبـا كـان  أما مفهوم العالمات فهو يعنى أن االتصا.واملتلقى
 :التعريف األفضل لالتصال

 .هو نقل املعرفة أو املعلومات وفهمها بواسطة استخدام الرموز أو العالمات الشائعة
تعنـى تبـادل ) communication(وتعنى كلمة اتصال مدلوالت عديدة فهى مبعناها املفرد 

الوسـائل  ىـإلـ) communications(ة الجمـع ـى صيغــري فـاألفكار والرسائل واملعلومات وتش
وبالتاىل فإن االتصال مبعنـاه املفـرد يتضـمن املشـاركة أو التفـاهم التى تحمل مضمون االتصال، 

 .وك أو فعل ماـاه أو سلـاس أو اتجـحول ىشء أو فكرة أو إحس
 يـتم حيث أنه هو القناة التى تربطنا باإلنسانية وميهد لكل مـا نقـوم بـه مـن أفعـال ولـىك

 أو مؤجًال عىل رسالته وأن تسـتمر ٍّياًاالتصال بهذه الطريقة ال بد أن يتلقى الطرف األول ردا فور
 .ًالردود مع استمرار توجيه الرسائل فإذا انقطعت الردود أصبحت الرسائل بثا أحادى االتجاه

التجاهـات ويتم االتصال من خالل أو عن طريق انتقـال املعلومـات أو األفكـار أو اآلراء أو ا
من شـخص أو جامعـة إىل أشـخاص أو جامعـات باسـتخدام رمـوز ذات معنـى واحـد ومفهـوم 

 .لدى الطرفنينفسها الدرجة ب
 ):كمفهوم(التعريف االصطالحى لعلم االتصال 

أداة جمع نفسه  هو األداة الرئيسية للعالقات، وىف معظم العالقات يكون ىف الوقت التواصل
إن الناس يبـدءون ويعـربون ينهـون . لتى يستخدمها كل أطراف العالقةاملعلومات وأداة التأثري ا

عالقتهم مع بعضهم البعض عن طريق اتصـال بعضـهم بـبعض فاالتصـال هـو طـريقهم للتـأثري 
 .ووسيلتهم اآللية للتغيري

أن عملية االتصـال تحـدث كـافرتاض أسـاىس للعمليـة االجتامعيـة وىف «يقول  ):جورج ميد(
 .» لالتصال املمكنٍّياًلية االجتامعية افرتاضا أساسمقابل ذلك تعد العم

 أو شاركة أو التفـاهم حـول ىشء أو فكـرةاالتصال كعملية يتضمن امل ):صالح الدين جوهر(
 .حساس أو اتجاه أو سلوك أو فعل ماإ

(Bittnet)  االتصال هو القناة التى تربطنا باإلنسان، وهو الذى ميهد لكـل مـا نقـوم بـه مـن
 .أفعال

الالتينيـة ) Communis(در ـ املصـق مـنـو مشتــة هــ بدايـcommunication  ـالـتصـواال
يهدف إىل إيجاد خطوط أو أرضـية عامـة ومشـرتكة (وتعنى الىشء العام أو املشرتك أى أن االتصال 

 فاإلنـسـان .. ).لـخإ.... بـني الـبرش بـالرغم ـمـن اخـتالفهم سـواء ىف القـدرات واملـيـول أو االتجاهـات
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فعمليـة . ل بـآخر يهـدف للوصـول لوحـدة فكـر أو نتيجـة بصـدد موضـوع االتصـالعندما يتص
 العمل ىف نقل هذه الستمراراالتصال تعنى إنتاج وتوفري وتجميع البيانات واملعلومات الرضورية 

 عـىل املفهومـات واالتفاق وميكن عن طريق االتصال توحيد الفكر ،املعلومات وتبادلها وإذاعتها
ر القرارات وبذلك تكون هـذه العمليـة رضوريـة طاملـا هنـاك تفاعـل بـني وتسهيل عملية إصدا

 .اإلنسان وغريه ىف أى منظمة
 يف االتصال كمفهوم ىف بعض العلومتعر

 االتصال ىف علم النفس
هو نقل انطباع أو تأثري من منطقة إىل أخـرى دون النقـل الفعـىل ملـادة » واران «هكام يعرف

 .»ات من البيئة إىل الكائن وبالعكس، أو من فرد إىل أخرنقل انطباع«: وقد تشري إىل، ما
اسية ىف علم ويستخدم مفهوم التواصل عادة ىف حدود املعنى األخري لإلشارة إىل الظاهرة األس

 .م وسيلة من وسائل االتصالمثال إن الكال: النفس
 يـؤثر بطريقـة أو بـأخرى ٍّياا جامعذلك أن علم النفس يتناول االتصال بالدراسة بوصفه نسًق

 .ىف العالقات املتبادلة بني أعضاء الجامعة وأرائهم واتجاهاتهم وما إىل ذلك
 :وهناك اتفاق بني بعض العلامء عىل تعريف االتصال عىل أنه

ًهو العملية التى يتم عن طريقها تكوين العالقات بني أعضاء املجتمع سواء كـان صـغريا أو «
 .» واألفكار فيام بينهمًكبريا ويتبادل املعلومات

قـال هو عملية أساسية ىف حياة املجتمع، ويدخل ضمن هـذه العمليـة كـل مـا يتعلـق بانت«
خر أو من جامعة ألخرى سواء ذات طبيعة اجتامعية أو ثقافية أو األفكار واملعلومات من فرد آل

 .»عكسية
عمليـة «ملية االتصـال وتعرفها الجمعية األمريكية للتدريب عىل االتصاالت التنظيمية بأن ع

 .»تبادل األفكار واملعلومات من أجل إيجاد فهم مشرتك وثقة بني العنارص اإلنسانية ىف املنظمة
 :تعريف االتصال من وجهة نظر املدرسة السلوكية

 .»االتصال هو عملية نقل املعاىن عن طريق الرموز«
 يقومـون بعمليـة االتصـال نهممع بعضهم البعض بواسطة الرموز، فإفعندما يتعامل األفراد 

وال ميكن القول بأن عملية االتصال متت بـني مرسـل الرمـوز ومسـتقبلها إال إذا فهـم كـل مـنهام 
 وعـىل ، أو مبعنى آخر حدث تجاوب بينهام أو إدراك املستقبل وجهة نظر املرسـل،موقف اآلخر

وهناك أمثلـة .. .تقبلًهذا فلىك يتم االتصال يجب أن يكون معنى الرمز واحدا عند املرسل واملس
كـثـرية ىف الحـيـاة العملـيـة وىف الـتـاريخ تـبـني إخـفـاق االتـصـال ـبـني األـفـراد والجامـعـات واـلـدول 

ًوخصوصا بني أجناس مختلفة مام يؤدى إىل سوء التفاهم واملنازعات وأيضا الحروب ً. 
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أى ) املرسـل(م إن االتصال عمليـة يقـوم مبوجبهـا شـخص 1948 فالندهوتعريف كارل  −
بقصـد تعـديل أو تغيـري سـلوك ) عـادة رمـوز لغويـة(بإرسال منبهـات ئم باالتصال القا

 التعرـيـف ـعـىل أن الـقـائم ينبـغـىإذ .. أى مـسـتقبل الرـسـالة) املـسـتقبل(ـشـخص آـخـر 
 .منبهات إلحداث) أى بشكل هادف (اًباالتصال ال ينقل عمد

تـى يـؤثر أن االتصـال ميثـل كافـة األسـاليب والطـرق ال: م1949تعريف شانون وويفـر  −
 .مبوجبها عقل ىف عقل آخر باستعامل الرموز املختلفة مبا ىف ذلك الفنون

إن االتـصـال ـهـو العملـيـة الـتـى ـمـن خاللـهـا نفـهـم : م1959تعرـيـف ـمـارتني أندرـسـون  −
اآلخرين ويفهمونا واالتصال ديناميىك حيث أن االستجابة له دامئة التغري حسـبام ميليـه 

 .الوضع العام كله

 االتصـال عمليـة نقـل املعلومـات واألفكـار واملهـارات: م1964ستايز تعريف برنسون و −
 .الصور واألشكال والرسومات) الكلامت(بواسطة استعامل الرموز 

وميكن تعريف االتصال بأنه تبادل املعلومات واألفكار واالتجاهات بني األفراد ىف إطار نفىس 
هم مـن أجـل تحقيـق األهـداف واجتامعى وثقاىف معني مام يسـاعد عـىل تحقيـق التفاعـل بيـن

 .املنشودة
من أن التواصـل نـوع ) م1987(ًوتوجد أيضا تعريفات للتواصل منها ما ذهب إليه األشول ـ 

 ففـى مثـل هـذا رد ما مبثابـة مثـري لسـلوك فـرد آخـر،من التفاعل املتبادل حيث يكون سلوك ف
 .النظام نجد الرموز تشري إىل محتويات الفكرة

إرسال االنفعاالت واالتجاهات واألفكـار واألفعـال : التواصل بأنه) م1990(ويعرف دسوقى ـ 
من شخص إىل آخر وعن طريق التواصل تنقل عادات الفعل والتفكـري والشـعور مـن الكبـار إىل 

 .الصغار
ة بـني شخصـني عـىل ـة متبادلــعمليـ) التخاطـب(ل ـأن التواص) م1996(اوى ـرى الشنـويـ 

والتواصل ال يقصد به الكالم املوجب لشخص آخر والكـالم . تقبلاألقل أحدهام مرسل والثاىن مس
مع شخص آخر وإمنا هو عملية يجـب أن تسـري ىف كـال االتجـاهني، وأن املوضـوع الـذى يجـرى 

 .توصيله هو الذى يفهمه املستقبل، أما الذى مل يفهمه فإنه مل يتم توصيله
فكـار واملعلومـات وهـو عمليـة  بأنه عملية تبـادل األالتواصل ) م1998(ويعرف الخطيب ـ 

نشطة تشتمل عىل استقبال الرسائل وتفسريها، وينبغى عىل كل من املرسل واملستقبل أن ينتبـه 
ها ىف ـود منــإىل حاجات الطرف اآلخر لىك يتم توصيل الرسائل بفعالية وباملعنى الحقيقى املقص

لتـى يتفاعـل بهـا املرسـلون يعرفون التواصل بأنه العمليـة ا) م2000(حني أن الرشيدى وآخرون 
 . معينةاجتامعيةواملستقبلون للرسائل ىف سياقات 
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 :وهناك عدة تعريفات لالتصال وردت ىف أحد املراجع منها
يقصـد باالتصـال بأنـه عـنرص أسـاىس ىف الحيـاة االجتامعيـة : Cherry  ـتعريف شريى -1

 العالقـات االجتامعيـة ومشاركة األفراد ىف الرموز واملعنى واإلشارة واللغة وكافـة أنـواع
التى تحدث ىف الحياة اليومية واالتصال يجعل األفراد يفهمون بعضهم اآلخر ويجعلهم 
ىف وحدة واحدة رمبا تكون الجامعة أو املجتمع أو الثقافة ككل وىف الحقيقـة نجـد أن 

 ىف ٍّياًيؤكد عىل أهمية االتصال ىف الحياة العرصية واعتبارهـا عـنرصا أساسـ: كولن شريى
مـا هـو  :هذه الحياة وتشكيلها واسـتمرارها وهـذا مـا طرحـه ىف مقالتـه املميـزة عـن

ًحيث يؤكد أيضا عىل أهميـة دراسـة وتحليـل درجـات ومسـتويات االتصـال  ؟االتصال
وطبيعة املشاركة واالتفاق واالسـتمرارية وتطـوير وتحـديث أسـاليب االتصـال بصـورة 

 .مستمرة
ل بأنه ترصف إقناعى يحث اآلخرين عىل تغيـري حيث أنه يحدد االتصا: تعريف فيليبو -2

 .األفكار بالطريقة املقصودة لدى املتحدث الكاتب
 Social Inter  ـهو العملية التى يتم عن طريقها التفاعل االجتامعى: تعريف ماكويل -3

action وتتمثـل أسـاليب االتصـال ىف  كام أن أى عملية اجتامعيـة مـا هـى إال اتصـال
 .و اللغة أو الرمز أو املامرسات االجتامعية واإلشارات أاإليحاء

 .هو سلوك شفوى أو رمزى للمرسل وذلك للتأثري عىل املستقبل: تعريف سكيز -4
ات واألفكـار واالتجاهـات مـن هو العملية التـى يـتم بهـا نقـل املعلومـ: تعريف بريلو -5

 .خرشخص آل

إرسـال أى سـلوك يبـدؤه الفـرد الـذى يقـوم ب«ويفضل الـبعض تعريـف االتصـال بأنـه  −
فراد اآلخرين الذين يسـتقبلون هـذه ملعنى الذى يرغب فيه األالبيانات ينتج عنه نقل ا

البيانات ويتسبب عن ذلك استجابتهم بالسلوك أو الطريقة التـى يرغـب فيهـا ويتضـح 
ًأنه ينبغى أن يكون االتصال هادفا أى يرمى إىل غرض معني ويكون الغرض منـه إرسـال 

إىل آخر أو إىل مجموعة من األفراد لتحقيـق التعـاون والعمـل البيانات وفهمها من فرد 
 ىف االتصـال االجتامعـى نقـل املعـاىن بـدون انتظـار اسـتجابة اآلخـرين ٍّياوقد يكون كاف
 .بطريقة معينة

 أو بـأى طريقـة عـىل ٍّيا أو كتابٍّياوأن تحقيق هذا الهدف يتطلب أكرث من نقل البيانات شفو
 األفـراد ينبغـى أن يتضـمن جانـبأن تحقيق االستجابة املطلوبة من ام ك.. .فراد وإىل اآلخريناأل

 :ثالث نواحى هامة هى
 .إرسال البيانات بالطريقة املناسبة: أوًال
 .فهم الفرد الذى يستقبل البيانات للمعنى الذى يرغب املرسل لها: ٍّياثان
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 .قبول العقل املستفيد من البيانات التى أرسلت إليه: ًثالثا
مل تتحقق هذه النواحى الثالثة بالرتتيـب لـن يتحقـق األمـر الرابـع وهـو الهـدف مـن  وإذا 

 .االتصال إىل العمل أو االستجابة بالطريقة املرغوبة

ن االتصال هو نشـاط إنسـاىن يـؤدى إىل التواصـل بـني الـبرش الهـدف منـه تبـادل أكام  −
كن إعادته كام ال املعلومات وهو نشاط ذو طبيعة خاصة ألنه متواصل غري منقطع ال مي

 .ميكن محوه أو عكسه
لـذا، .  لنا عرب هذا التعريف أن التواصل هو جوهر العالقات اإلنسانية ومحقق تطورهايتبني

تتمثل ىف نقـل الرمـوز الذهنيـة : وظيفة معرفية: فالتواصل له وظيفتان من خالل هذا التعريف
ني العالقـات تقـوم عـىل متكـ: يـةفـة تأثرييـة وجدانوتبليغها بوسائل لغويـة وغـري لغويـة، ووظي

 .اإلنسانية وتفعيلها عىل املستوى اللفظى وغري اللفظى

هو العملية التى بها يتفاعل املراسـلون واملسـتقبلون «: وهناك من يعرف التواصل بأنه −
خصـائية العـالج إوحـول هـذه املعـاىن تقـول . »للرسائل ىف سـياقات اجتامعيـة معينـة

وتقـول » صال هو عملية أخذ وعطاء للمعـاىن بـني شخصـنياالت«: الشهرية فرجينيا ساتر
 .إن االتصال باختصار هو إقامة عالقة مع الشخص اآلخر«: ًأيضا

 وتطور املجتمعـات البرشيـة، بوصـفه يحمـل معظـم ٍّيا وحيوٍّياًواالتصال يشكل محورا أساس
ـاىن  ـل اإلنـس ـات التفاـع ـنيو) interaction human(عملـي ـحىس ـب ـرىف واـل ـل املـع ـراد التناـق  األـف

والجامعات، فاإلنسان كائن اجتامعى فيه نزوع إىل االتصال باآلخرين، وتأخذ هذه النزعـة صـفة 
 .مالزمة طوال حياته

 :مام سبق يتضح أن

 التواصل عملية تفاعل اجتامعى بني الناس. 

 التواصل نقل معلومات، ومشاعر، وأفكار ومعتقدات بني طرفني. 

 ل ومستقبل وبينهام رسالةمرس: عملية التواصل تتضمن طرفني. 

  ال تتم عملية التواصل ما مل يتم ترجمة رمـوز الرسـالة املنقولـة ترجمـة سـليمة يـدركها
 .املستقبل

  ىف حالة عدم قدرة املرسل عىل التعبري عن رموز الرسالة أو عدم فهـم املسـتقبل لرمـوز
 .الرسالة، هنا لك توجد حالة اضطراب ىف التواصل

 صلة أى عالقة بينك وبني من تتصل بهإن االتصال يحتوى عىل . 

 إىل اآلخرين بصورة صحيحةيدهرصال يقتىض البالغ وهو توصيل ما تأن االت . 

 أن االتصال يعنى االتحاد وهو االتفاق واالنسجام مع اآلخرين. 
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إذن فإن التواصل الفعال هو املحدد األساىس لنجـاح أى عالقـة مـع اآلخـرين، فهـو بالنسـبة 
ولو أدرك كل طرفني ىف عالقتهام أن التواصل هـو األسـاس لكانـت .. ة القلب للجسدللعالقة مبثاب

األمور الحياتية أفضل، ولقد أكدت األبحاث التى متت عىل رشيحة كبرية من النـاس بـأن عمليـة 
التواصل مهمـة ىف الـدقائق األربعـة األوىل، فالنـاس يحكمـون عـىل الشـخص ىف الدقيقـة األوىل 

 .ك الحكم ىف الدقائق الثالث التاليةويحاولون تربير ذل
 االتصال ىف علم االجتامع* 
 مجـاًال) فكـرة أو مهـارة أو اتجـاه( عملية تفاعل بني طرفني إىل أن تصري مهـارة معينـة هو«

 .»ا بينهاممشرتكً
 يتناول االتصال بوصفه عمليـة اجتامعيـة، ورضورات اسـتمرار الحيـاة ذلك أن علم االجتامع

 .، وتخدم ىف املحل األول وظيفة التكامل االجتامعىاالجتامعية ذاتها
يدل التواصل عىل عملية نقل األفكار والتجارب وتبادل املعلومات واألحاسيس بني األفراد «و

 .»والجامعات وقد يبنى عىل املوافقة أو عىل املعارضة واالختالف
 :االتصال ىف مجال الخدمة االجتامعية* 

 معنى أو خربة أو حالة عاطفية من شخص عىل آخر أو من هو توصيل فكرة أو«يعرف بأنه 
إذا قام الفرد باالتصال بـأخر فأنـه يحـاول إقامـة ...»جامعة إىل شخص أو من جامعة إىل جامعة

 .عملية مشاركة ىف الرأى أو ىف التفكري أو ىف الخربة

كـون أى فـرد ينقـل رسـالة مـن أى نـوع وت«ويعترب االتصال عملية اجتامعية تتضمن مصدر  −
لفظية أو غري لفظية التى نقلت للمتلقى عرب القناة واملصدر واملتلقـى رمبـا يكـون أكـرث أو أقـل 
براعة ىف نقل الرسالة برموز مالمئة سواء رمـزت أو مل ترمـز ولدراسـة أشـكال ومهـارات االتصـال 

م مهـارات  االجتامعيون ال بد وأن تتوافر فـيهخصائيوناإلأهمية كربى ىف الرعاية االجتامعية ألن 
ًخصاىئ االتصال مع العمالء والنـاس اآلخـرين حيـث تتضـمن مقـاييس وإجـراءات يكـون غالبـا إ

 وفشـل إلخفاقًهدفها هو تحسني االتصال ألن الخدمات االجتامعية كثريا ما يوجه إليها االنتقاد 
كـون ً عىل معلومات من العمالء كام أن فشل االتصال غالبـا مـا يخصائيوناإلاالتصال ىف حصول 
 .الخدمات االجتامعية حيث يعاىن العمالء من صعوبات االتصال بصفة عامةمسئوًال عن فشل 

 :ً يىل عددا من التعريفات لالتصال لبعض العلامء والباحثنيوفيام
ذلك امليكانزم الذى من خاللـه توجـد العالقـات اإلنسـانية وتنمـو وتتطـور « :تشار لزكوىل* 

 وكـل واإلشـاراترش، وهى تتضمن تعبـريات الوجـه واإلميـاءات الرموز العقلية بواسطة وسائل ن
 .» بعدى الزمان واملكاندابري تعمل برسعة وكفاءة عىل قهرتلك الت
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خر فتحدث ىف عقـل املتلقـى خـربة تصال يحدث حيث يؤثر عقل ىف عقل آاال« :ريتشاردز* 
 .» عنهاٍّيامتشابهة لتلك التى حدثت ىف عقل املرسل ونتجت جزئ

االتصال بأنه التفاعل بواسطة الرمـوز واإلشـارات التـى تعمـل كمنبـه أو « :ليندبرججورج * 
 .»ًمثري يثري سلوكًا معينا عند املتلقى

إنه حامل العملية االجتامعية والوسيلة التـى يسـتخدمها اإلنسـان لتنظـيم « :إبراهيم إمام* 
إىل جيل عـن طريـق التعبـري الجتامعية ونقل أشكالها ومعناها من جيل اواستقرار وتغيري حياته 

 .»والتسجيل والتعليم
هو العملية التى يتفاعل مبقتضاها متلقى ومرسل الرسالة إما كائنات حيـة « :جيهان رشتى* 

أو برش أو آالت ىف مـضـامني اجتامعـيـة معيـنـة وىف ـهـذا التفاـعـل ـيـتم نـقـل أفـكـار ومعلوـمـات 
 .»اقع معنيومنبهات بني األفراد عن قضية معينة أو معنى مجرد أو و

هو ظاهرة اجتامعية حركية تؤثر وتتأثر مبكونات السلوك الفردى والعوامـل « :ياسني عامر* 
املؤثرة عىل طرىف عملية االتصال املشتملة عىل نقل وتبادل املعلومات واألفكار واملعاىن املختلفة 

 .»وفهمها باستخدام لغة مفهومه للطرفني من خالل قنوات معينة
بأنه هو التواصل الحتمى بني املرسل واملستقبل وهـى عمليـة هادفـة «تصال كام يعرف االـ 

حـداث أثـر معـني  من شخص آلخر وتـؤدى إىل إواالتجاهاتلنقل املعلومات واألفكار واملهارات 
ال يـتم بـني شخصـني أو أكـرث ىف تفسـري املسـتقبل للرسـالة َّعىل متلقى الرسـالة واالتصـال الفعـ

 .»رسلبالطريقة التى أرادها امل
ر ـة فجميـع الظواهــًويؤكد علامء االجتامع أن أى مجتمع يضم عددا من الـنظم االجتامعيـ

 التجاريـة اإلنتاجيـةال بوجودهـا ولـىك تـتم املشـاركة تقـوم الهيئـات ـن لالتصـة تديـاالجتامعي
تلفة مع الجمهور لتعلن عن كل ما لديها من أفكار، ولهذا نجـد أن  اتصال مخالناجحة بعمليات

 .تصال عملية أساسية ىف أى نشاطاال
 ومتاسـكهواالتصال عملية أساسية للنشاط االجتامعى والرتبـوى والزمـة لوجـود أى مجتمـع 

ًوتقدمه وبدون االتصال بني أفراد املجتمع يصبحون حشدا ال رابطة وال عالقة اجتامعيـة بيـنهم، 
 .فراد ىف املجتمع تفكك وتحللفاالتصال هو رشيان الحياة االجتامعية إذا توقف االتصال بني األ

ى النزاعـات الفرديـة والجامعيـة أو ـروب فـب الحـات وتجنـاوز الخالفـواالتصال وسيلة لتج
 .ىف النزاع بني األمم والدول والشعوب

هو التفاعل ىف العالقات بني أعضاء املجتمع وتبادل املعلومات واألفكار فيام : كام أن االتصال
 . يتعامل بها املرسل واملستقبل ىف سياقات اجتامعية معينةبينهم وهى العملية التى
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ً مع بعضهم بعضـا بواسـطة وهو عملية نقل املعاىن عن طريق الرموز فعندما يتعامل األفراد
 .نهم يقومون بعملية االتصالالرموز فإ

واالتصال هو حامل العمليـة االجتامعيـة وهـو الوسـيلة التـى يسـتخدمها اإلنسـان لتنظـيم 
 .ار وتغيري حياته االجتامعية ونقل أشكالها ومعناها من جيل إىل جيلواستقر

 .وهو ظاهرة اجتامعية وقوة رابطة لها دورها ىف متاسك املجتمع وبناء العالقات االجتامعية
 .وهو العملية االجتامعية األساسية طاملا كانت املعاىن واألفكار التى تنتقل بواسطته مؤثرة

 :االتصال ىف الرتبية

 العملية التى ميكن بواسـطتها نقـل التغيـري الـذى «ى ـ كريت ليفن ـ بأن االتصال هو ير
 .»يحدث ىف إحدى مناطق املجال السلوىك إىل منطقة أخرى

 حـداهام واصـلتان إذا كـان التغـري ىف حالـة إويقال عن أى منطقتني ىف املجال إنهـام مت
واصـل عـىل درجـة ت اليرتتب عليه حدوث تغري ىف حالة أخرى ويرتتـب عـىل ذلـك يـتم

 .متفاوتة

  واالتصال هو العملية أو الطريقة التى يتم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخـر
 وبـذلك ؛ًحتى تصبح مشاعا بينهام وتـؤدى إىل التفـاهم بـني هـذين الشخصـني أو أكـرث

يصبح لهذه العملية عنارص ومكونات ولها اتجاه تسري فيه وهـدف تسـعى إىل تحقيقـه 
فيه ويؤثر فيها، مام يخضـعها للمالحظـة والبحـث والتجريـب والدراسـة تعمل ومجال 

 .»العلمية بوجه عام

  عملية نقـل هادفـة للمعلومـات، مـن شـخص إىل آخـر، «واالتصال الشخىص عبارة عن
 .»بغرض إيجاد نوع من التفاهم املتبادل بينهام

 ومات واألفكار بـني طـرفني ًواالتصال أيضا هو العملية التى يتم خاللها نقل وتبادل املعل
 .أو أكرث بطريقة مبارشة أو غري مبارشة وباستخدام وسيلة أو عدة وسائل اتصالية

 ى الرسـائل والتـى مـن خاللهـا ـودة فـى املوجـادل املعانـن تبـارة عـًال أيضا عبـواالتص
تاحـة الفرصـة لتوصـيل إيتفاعل األفراد من ذوى الثقافـات املختلفـة وذلـك مـن أجـل 

 .ى وفهم الرسالةاملعن

  واالتصال وظيفة رئيسية من مهام القيادات الرتبوية فهو عملية يـتم مـن خاللهـا نقـل
الفنية إىل املعلـامت أو األطفـال أو أوليـاء األمـور،  ملرشفةا :املعلومات واألفكار من مثًال

حيث تحصل عىل هذه املعلومات واألفكار من التوجيه الفنى باعتبارها وسيط لإلرسال 
الستقبال فهى تتلقى املعلومة من التوجيه بغرض إيصالها إىل الجهـات املعنيـة سـواء وا

املعلمة أو أولياء األمور أو إدارة رياض األطفال كام تتلقى استفساراتهم وتجيـب عليهـا 
 .وتعود باقرتاحاتهم إىل التوجيه مرة أخرى
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 ومات املختلفة من شخص ويتم ىف عملية االتصال بوجه عام نقل املعرفة بأنواعها واملعل
ًآلخر أو من نقطة إىل أخرى وتتخذ لها مسارا يبدأ عادة من املصدر الذى تنبع منـه إىل 

ًرتـدادات صـورا مختلفـة وتتخـذ هـذه اال.  يرتـد ثانيـة وهكـذاالجهة التى تستقبلها ثم
تساعد املصدر عىل معرفة مدى ما تحققه من أهداف فيغري من رسالته ومن محتوياته 

 . تقدميها وعرضها مبا يحقق التفاهم املنشودوطريقة

 رسية د املمية تقوم بها املؤسسات االجتامعيةويرى علامء الرتبية أن االتصال عملية تعلي
وغري املدرسية ألنها ليست كالسلع التى ميكن نقلهـا مـن مكـان آلخـر وعنـدما يتحقـق 

 كـام ٍّيـابني األفـراد نقـال مادميكن أن تنقل .. التعليم وتتم املشاركة ىف األفكار واملهارات
 .تنقل األشياء

بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة عىل أعداد كبـرية «يعرف بأنه : االتصال ىف مجال اإلعالم
 من الناس يختلفـون فـيام بيـنهام مـن النـواحى االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة والسياسـية

 .»وينرشون ىف مناطق متفرقة

 خبار واملعلومات والتعميامت التى تدور حولهـا مجموعة األ: عيةيقصد بالرسائل الواقو
 .األحداث

 القصص واملرسحيات واألغاىن: ويقصد بالرسائل الخيالية. 
 .»هو عملية املشاركة ىف املعلومات، تلك املرسلة واملستقبلة«ًوأيضا يعرف بأنه 

اركة بـني املرسـل تحقـق مـن خـالل عمليـة املشـياملعلومات ينبغـى أن  الخربة أو مبعنى أن
 .واملستقبل من خالل عملية التغذية العكسية أو األصداء الراجعة

 هو ذلك امليكانزم الذى من خاللـه توجـد العالقـات اإلنسـانية : االتصال عند شارلزكوىل
وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نرش هـذه الرمـوز عـرب املكـان واسـتمرارها عـرب 

 .الزمان

 املعلومات واآلراء واالتجاهـات مـن شـخص إىل آخـر وذلـك عـن واالتصال هو فن نقل 
طريق توجيه وسائل اإلعالم واالتصال عن طريق الصورة أو الصوت أو الـذوق أو الشـم 

 .أو غريها من حواس اإلنسان

 وهو مرور األفكار واملعلومات واالتجاهات من شخص إىل آخر. 
 :ىف مجال االعالماالتصال 

 تنـدرج تحتـه ملصطلح الرئيىس الذى ميثـل النشـاط األسـاىس الـذىمصطلح االتصال افيعترب 
 عالمى والـدعاىئ فهـو العمليـة الرئيسـية التـى ميكـن أن تنطـوى بـداخلها كافة أوجه النشاط اإل
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فـيام ًعمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها ولكنها تتفق جميعـا 
 :األنشطة هري ومن هذهتصال بالجامبينها ىف أنها عمليات ا

 . ـ الدعاية .ـ املعلومات .ـ اإلعالن .ـ اإلعالم
حيث تسـتهدف كـل منهـا تحقيـق غايـات وأهـداف معينـة ىف مجـاالت  :ـ العالقات العامة

أن املتغـري الـرئيىس الـذى متنوعة قد تختلف عـن غايـات وأهـداف أوجـه النشـاط األخـرى إال 
 .ن االتصال ووسائلها وتقنياته ىف تحقيق أهدافهايربطها كونها عمليات اتصال تستخدم فنو

 :اإلدارةمجال االتصال ىف * 
يعرف بأنه عملية نقل فكرة معينة أو معنى محدد ىف ذهن شخص أخر أو آخرين بالحالـة «

 .»التى هى عليها تلك الفكرة أو هذا املعنى
 لرفـع محاولـة والهدف من وصول الرسالة من املرسل منه ذهن مستقبلها كام هو الحـال ىف

 .الروح املعنوية للعاملني، حتى ميكن االرتفاع مبعدالت األداء
 
 
  



 
 

-35 -

 

 
 الثاىنالفصل 

 
 
 

 . االتصالمنالهدف  −

 .أهمية مهارات االتصال −

 .االتصالمهارات طرق  −

 .خصائص االتصال −

 .ه وعنارصمكونات عملية االتصال −

 .عنارص االتصال −

 .مناذج االتصال −

 أدوات االتصال −

 .نظريات االتصال اإلنساىن ومنظوراته −
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 الهدف من االتصال
 

بساطة أن تصل لتحقيق ذاتك وأهدافك بغض النظر عن إن هدفك من إقامة العالقات هو ب
ل ـل األمثــإن العالقة املثىل توفر لك بيئة آمنة ملشاركة كل األفكار واملشاعر، فالتواص.. .الظروف

ل املتبادلـة، فيجـب احـرتام الكرامـة والحقـوق والضـعف ـل الرسائــبل كـمن تقـب أن يتضـيج
عندما تتم املشـاركة ىف هـدف مشـرتك نسـعى وراء ومصلحة كل األطراف املعنية ىف كل وقت و

راف املعنية تلهم وتعقـل وتشـعر ـل األطـا ونطبقها وكـاول أن ننقلهـأفضل الطرق لتحقيقه ونح
بأفضل ما عندهم فهنـا يزدهـر التواصـل األمثـل، وال بـد مـن توظيـف أفضـل الطـرق لتحقيـق 

ل األمثل، وعن طريق احرتام مشـاعرنا املصلحة العليا لكل األطراف املعنية ولضامن نجاح التواص
 .ٍّياً ناجحا ومرضٍّياوأفكارنا ودوافعنا نستطيع أن ننىشء تواصال اجتامع

لتأثري املرسل ىف املستقبل ونقل رسـالته إليـه وقـد يكـون الهـدف .. ًكام يهدف االتصال أيضا
أو إكسابه خـربات إكساب أو تعديل االتجاهات الخاصة باملستقبل أو تغيريها أو نقل فكرة إليه 

 :معينة أو مهارات محددة وتحدد أهداف عملية االتصال باآلىت
 قدميـة اتجاهـاتأى إكساب املستقبل اتجاهات جديدة أو تعديل :  التوجيهيةاألهداف -1

 .أو تثبيت اتجاهات مرغوب فيها
تتحقق عندما يتجه االتصال نحو تبصري وتوعيـة املسـتقبلني بـأمور : األهداف التثقيفية -2

 . أفقهم كام ىف وسائل اإلعالمتساعاوهم بقصد مساعدتهم وزيادة معارفهم تهم
تتحقق حينام يتجه االتصال نحو إكساب املستقبل خربات جديـدة : األهداف التعليمية -3

 .أو مهارات أو مفاهيم جديدة كام ىف إعداد شخص ليامرس مهنة معينة
ال البهجة والرسور واإلقنـاع إىل فقد يتجه االتصال إلدخ): الرتويحية(األهداف الرتفيهية  -4

 .نفس املستقبل
تتحقق باتجاه االتصال نحو تحسني سري العمـل وتوزيـع املسـئوليات : األهداف اإلدارية -5

 .ودعم التفاعل بني العاملني ىف املؤسسة أو الهيئة
فينتج االتصال الفرصة لزيادة احتكاك الجامهـري فتقـوى الصـالت : األهداف االجتامعية -6

ـ ـئة االجتامعـي ـدث ىف التنـش ـام يـح ـة أو ـك ـداف االجتامعـي ـق األـه ـراد وتتحـق ـني األـف ة ـب
 .االجتامعية



 
 

-38 -

 :وهناك من حدد أهداف عملية االتصال عىل النحو التاىل
 .تقوم عىل أساس توصيل معلومات بني عدد من األفراد كرث عددهم أو قل: أهداف معرفية

 واالنفعاليةريق النواحى العاطفية تقوم عىل أساس التأثري عىل الناس عن ط: إقناعيةأهداف 
 .إلقناعهم بوجهة نظر معينة

 .ةمئا عىل أساس الرتويح واإلقناع واملوتقوم: يةأهداف ترويج
 :ا أن الهدف من عملية االتصاللقد ذكرنا سلًف

هو تحريك سلوك الفرد وىف االتصال اإلذارى واألفقى والرأىس يكون السلوك املسـتهدف هـو 
ًؤدى إىل األداء الجيد للعمـل وال يعنـى ذلـك أن يكـون السـلوك ظـاهرا أى ذلك السلوك الذى ي

التـأثري ىف » مثـل«ميكن مالحظته أو مراقبته ولكن ميكن أن يكـون ىف صـورة سـلوك غـري ظـاهر 
اتجاهات الفرد أو ميوله أو رغباته وتحريك السلوك الظاهر وغري الظـاهر للمسـتهدفني بعمليـة 

 .ًة غالبااالتصال ال يعطى نتائج فوري
وتهدف مهارات االتصال إىل إملام الشخص باملفاهيم والنظريات ىف مجـال االتصـال اإلنسـاىن 
وإكسابه املهارات األساسية ىف مجال التواصل مع الذات واآلخـرين وتعزيـز مامرسـتها ىف حياتـه 

 .لاليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد عىل التدريب والتقويم املتنوع والفعا
 :األهداف العامة ملعرفة عملية االتصال والتواصل

نظرياته وأبعاده ودوره ىف نجاح الفرد عىل املستوى : أن يلم الفرد مبفهوم التواصل اإلنساىنـ 
 .الشخىص واالجتامعى والعمىل

أن يكتسب الفرد املهارات الالزمة للتواصل الفعال مع ذاته واآلخرين ىف املحيط االجتامعى ـ 
 .والعمىل

 .أن ينجح الفرد ىف تطبيق هذه املهارات ىف املواقف الحياتية املختلفةـ 
بـدور االتصـال ومـا يؤديـه إىل االهـتامم أول مـن لفـت األنظـار » هاولد الزويل«كام يعترب 

ًلمجتمع فأنه أيضا من أهم من فرقوا بـني األهـداف والوظـائف حيـث حـدد أهـداف بالنسبة ل
 :االتصال ىف

 :Surveillance  ـة مراقبة البيئ-1
ا هـى وسـيلة اقبة ليست غاية ىف حد ذاتها، وإمنـ واملرا البيئة وما يجرى فيها وخارجهمراقبة

 .لتوفري املعلومات والبيانات الالزمة التى تساعد املجتمع عىل اتخاذ القرارات املناسبة
 :Correlation  ـ الرتابط-2
 ىن للعملية، االتصالية عنـد الزويـل، وهـذا  الرتابط بني أعضاء املجتمع هو الهدف الثاحداثإ
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الرتابط يؤدى إىل تحقيق هدف أكرب وهو إيجـاد الـرأى العـام، فبـدون الـرتابط ال يتكـون الـرأى 
 .العام خاصة تجاه القضايا املجتمعية الكربى

 : نقل الرتاث االجتامعى من جيل ألخر-3
ر وتطور املجتمع، ونقـل الـرتاث وهو من أهم أهداف العملية االتصالية، وهو أساس استمرا

 .إىل األجيال القادمة الجديدة يدعم ثقافة املجتمع، ويحفظها أمام تيارات الثقافات األخرى
 : التنمية-4

ل اإلعالم تهدف إىل تهيئة املجـال ـرًيا إىل أن وسائـمش.. رام عىل هدف التنميةـويؤكد ولبورش
 .هالعملية التنمية، مبا تبثة من أفكار جديدة حول

 أهمية مهارات االتصال
The importance of communication Skills 

ن االتصال بني البرش عملية رضورية للتفاهم فيام بينهم فاالتصال وسيلة الفرد لنقل خرباته إ
ووجهات نظره إىل اآلخرين وىف الوقت نفسه يعتـرب االتصـال وسـيلة اآلخـرين ىف نقـل خـرباتهم 

 هذا الفرد، ولوال التواصل اإلنساىن واالتصـال بـني شـعب وآخـر ملـا وآرائهم ووجهات نظرهم إىل
أمكن نقل خربات وأفكار شعب معني إىل شعب آخر وألصبحت الدول املختلفة كالجزء منفصلة 

 .ًعن بعضها متاما ىف الخربة والثقافة
 :وفيام يىل بعض جوانب أهمية حسن استخدام االتصال

 .جموعات التى تشارك ىف أى نشاط تنموى املَّإىل فعاليةحسن االتصال يؤدى  -1
ً تلعـب دورا هامـا ىف إحسـاس العـاملني أو املشـاركني ىف عمليـة الةَّعملية االتصال الفع -2 ً

االتصال مبلكيتهم، وذلك يحفزهم عىل العمل بإخالص ويخلق لديهم روح االلتزام، وكل 
 . التنموى هى ثقافة الرسعة والجودةذلك يجعل ثقافة العمل

 وقت املشاركني ىف عملية االتصال ورفع كفاءة رسيان تصال يساعد عىل تنظيمحسن اال -3
املعلومات، وال ميكن أن تتم إدارة الوقت ىف مناخ يسوده ضوضاء االتصال، وعليه يجب 

 .واملؤسسيةتنقية قنوات االتصال مع كل الشوائب الشخصية 
مـل تنمـوى وتطـوير لهـا إدارة أى عالتـى يـتم مـن خال هو الوسـيلة الوحيـدة االتصال -4

 .ليته وتحقيق أهدافةاَّعف
 االتصال هو الوسيلة الوحيدة التى يتم من خاللها الحصول عىل املعلومـات أو تبادلهـا،  -5
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ًويجب أن يكـون املسـتقبل للمعلومـات مـدربا تـدريبا جيـدا لتحليـل هـذه املعلومـات  ً ً
 .لخإ ...ومعرفة ما إذا كانت متثل حقائق أو اراء أو مشاعر أو شائعات

رغم أن االتصال أسلوب أبدى لتفاهم بنى البرش إال أن أهميـة االتصـال قـد وصـلت ىف  -6
هذا العرص إىل أشدها، وذلك لتنوع مصادر املعلومات ووسائل الحصول عليها وأساليب 

 .تحليلها وأهميتها ىف رفع عجلة التنمية
 :االتصاالت بني مجموعات العمل لها هدفان محددان هامإن  -7

 .الحصول عىل معلومات أو تبادل هذه املعلومات: أولهام
مـو فيـه ا للثقـة تنًهو بناء العالقات حيث أن حسن االتصال بني الناس يخلق مناخـ: ثانيهام

 ويؤدى ذلك إىل إيجاد املناخ الذى ينمو فيه رأس املـال االجتامعـى عالقات العاملني بأى مؤسسة
 .ات الطبيعيةوليتفوق ىف أهميته عىل رأس املال املادى والرث

 .االتصال الجيد إحدى وسائل تحقيق التنمية الشاملة ىف عرص ثورة املعلومات -8
 :ًوتتمثل أهمية االتصال أيضا ىف أنه

 للتخاطب والتفاعل بني األطراف املختلفةوسيلة . 

  وسيلة هامة للمامرسات اإلداريـة مـن تخطـيط وتنظـيم وتوجيـه وإرشاف ورقابـة عـىل
 .األداء

 لتعليمية والبحثيةجوهر العملية ا. 

  أداة هامة لتحقيـق التنسـيق بـني األنشـطة واألعـامل اإلداريـة ىف املؤسسـات واملـدارس
 .واملصانع واإلدارات املختلفة

 وسيلة حتمية لتحقيق األهداف الشخصية والتنظيمية. 

 أسلوب للتعبري عن الفهم والتعاطف مع اآلخرين. 

 عملية تفاعلية بني األطراف املشرتكة. 

  وجدوىَّفعاليةالعالقة بني األفراد بحيث تجعلهم يتبادلوا املعلومات بشكل أكرث تقوى . 

 ًنقل رسالة محددة وواضحة وليس حديثا ألجل الحديث. 

 ترتيب وتخطيط ذهنى ملا نريد إيصاله من معلومات. 

  ترجع أهمية االتصال إىل أن املقدرة عىل املشاركة والتفاعـل مـع اآلخـرين وتبـادل اآلراء
فكار واملعلومات تزيد فرص الفرد ىف البقاء والنجـاح والـتحكم ىف الظـروف املختلفـة واأل

ـع الـغـري يـعـد نقـصـا اجتامع ـه، حـيـث أن ـعـدم الـقـدرة ـعـىل االتـصـال ـم ـاًاملحيـطـة ـب  ٍّـي
 .ً خطرياٍّياوسيكولوج
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 فهم اإلنسان لغريه .االتصال مفتاح فهم اإلنسان لذاته. 

 بحيـث تجعـل سـلوكهم اإليجـاىب أكـرث فعاليـةتعلم فنون ومهارات االتصال لإليجـابيني . 
 .التواصل اإليجاىب يرثى العالقة بني اآلباء وأبنائهم

 مهارات التواصل الفعال تجعل العالقة الزوجية ناجحة وسعيدة. 

 أم بـني . التواصل الفعال يؤدى عىل نجاح عالقات العمـل سـواء بـني الرؤسـاء والعـاملني
 .العاملني بعضهم البعض

  سرتاتيجيات التواصل الفعال متنع الكثري من الخالفات التى يسـببها سـوء فهـم إأن تعلم
 .وجهات وجبات نظر اآلخرين

 مقارنه مبـا يحـدث ىف حالـة االتصـال ٍّيا وفكرٍّياالسيطرة شبه الكاملة عىل املستمع جسم 
 .عرب الوسائل الجامهريية فال ميكن تجنبه أو االنرصاف عنه

 ة ىف تكييف طريقة العرض بحيث يحقق األمر املنشوداملرونة الكبرية واملقصود. 

  امليل الواضح إىل اإلقناع بوجهـات النظـر التـى يـتم عرضـه وجهـا لوجـه بواسـطة أنـاس
 .يعرفون ويثقفون بهم

 بعض الناس يفشلوا ىف الحصول عىل وظائف ألنهم يفتقرون ملهارات االتصال املؤثر. 

 ًخل مؤسستك بل أيضا خارج املؤسسةالتواصل الجيد مهم ليس فقط من األشخاص دا. 

  االبتسامة الدامئة والنظر مبارشة إىل العينني واملصافحة جميعها مهارات االتصال التى قد
 .تعطى درجات مرتفعة عند التعامل مع العمالء

  مفتاح النجاح ىف االتصال الناجح هو االستعداد الجيد والهدف الواضح وتفهم املستمعني
 . للغةواالستخدام الجيد 

 :أهمية االتصال ىف مجال اإلدارة
ًمن الطبيعى أن نتوقع قدرا معينا مـن عـدم الرضـا ىف أى جامعـة إنسـانية، واإلنسـان مييـل  ً

ار سـن موىف مجـال العمـل أشـياء ال بـد أن تكـو. بطبعه إىل تساقط الهفوات وتسـلط األخطـاء
ـفـني ـكـام أن هـنـاك نـظـم الـشـكوى ـلـدى الـعـامل كـنـوع العـمـل، أو ظروـفـه أو الرؤـسـاء أو املرش

اجتامعية واقتصادية كنظام دفع األجور من شأنها أن تجعل العامل مستاء ملا تقـوم عليـه هـذه 
النظم من مسائل ال ترضـيه وهـذه الظـاهرة ظـاهرة عاديـة ومألوفـة وقـد تكـون دليـل صـحة 

 .وليست بسبب الرصاع
 أو اإلنصافالعامل بعدم غري أنه إذا كانت هناك ظروف خاصة من العمل من شأنها أن يشعر 

  وقد يرسى هـذا الشـعور إىل إنتاجه وىف سلوكهالتحكم التعسفى وكان هذا الشعور عامًال فعال ىف 
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ًزمالئه ىف العمل مام قد يخلق جوا يزخر بقدر كبـري مـن التـوتر ال يتناسـب مـع األسـباب التـى 
 .عملت من أجله

وهو ال يـزال ىف بدايتـه يحـول دون انـدالع وغنى عن البيان أو العمل عىل إزالة هذا التوتر 
رصاعات أكرب، أن سوء التفاهم بني اإلدارة والعامل واقعة حاصلة شائعة فإذا بهؤالء يتخذون من 

 دون أن تفطن إىل هذا العداء أو إىل أسبابه، لىك تكون العالقـات اإلنسـانية ٍّيااإلدارة موقًفا عدائ
أن تعمـل اإلدارة والعـامل عـىل أن يفهـم كـل فريـق ىف الصناعة مثًال عالقات منسجمة بحيـث 

م يجـب أن يقـوم نظـام االتصـال بـني جميـع لفريق اآلخـر، ولتحقيـق هـذا التفـاهوجهة نظر ا
ًاألطراف ـ وبهذا يصبح االتصال موضوعا هاما من املوضوعات التى تهـتم بهـا اإلدارات سـواء ىف  ً

، واالتصال يفيد ىف انتقال املعلومات خرىالقطاع الصناعى أو ىف الحكم املحىل أو ىف مؤسسات آ
 .واآلراء واملشاعر واالتجاهات وتبادلها بني أفراد الجامعة

 االتصالمهارات طرق 
تلعب دور هام ىف طريق التنسيق بني األجهزة املختلفـة واملشـاركة ىف اتخـاذ : املجالس -1

 .القرار
 يوكـل لهـا القيـام اللجنة هى مجموعة األفراد املتخصصني تكلف بعمـل معـني: اللجان -2

 .مبسئولية محدودة ومتارس نشاطها عادة ىف صورة اجتامعات دورية
ويكون أثرها فعال إذا ما أحسن تنظيمها وتوجيهها بحيث تـؤدى الغـرض : االجتامعات -3

 .الحقيقى
لىك تنجح ال بد أن يكون الهدف واضح قبلها ىف ذهن الشخص، مع استخدام : املقابالت -4

ى للمسـتمع ومسـتوى إدراكـه، واإلنصـاف واإلصـغاء توى التعليمـاملل التى تالءم املسـ
للشخص الذى تجدى معه املقابلة، عدم املضايفة من ترصفات أو حياة هـذا الشـخص، 

 .االبتعاد عن إصدار الحكم املبارش
ـالم -5 ـائق : اإلـع ـات الـصـحيحة والحـق ـراد باملعلوـم ـد األـف ـارواألتزوـي ـد خـب ـادقة بقـص  الـص

 . السليم إزاء مشاكل أو مسائل عامةمساعدتهم عىل تكوين الرأى
قد يكون أخبـار أو معلومـات وترفيـه أو الثالثـة وتتوقـف رغبـة القـارئ عـىل : اإلعالن -6

 . القيمة الرتفيهية لإلعالن
محاولة مقصودة من أجل تشكيل اتجاهات نحو ىشء معني أو موضوع محدد : الدعاية -7

 .أو التحكم فيها وتغيريها
 .القات العامة يعد محلًال للرأى العام وداعية ىف الوقت ذاتهرجل الع: العالقات العامة -8
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 Characteristics of communication: خصائص االتصال
يتميز التواصل بعدة خصائص متنحه ماهيته الخاصة كام تربز أهميته وتىضء بعـض أبعـاده 

 .ومن هذه الخصائص
 :Continuity  ـاالستمرارية

ىف الصـباح : أولهام أننا نتواصل بصورة مستمرة عرب الـزمن: انولالستمرارية ىف التواصل معني
والظهر واملساء وتنقىض شهور العمر وسنواته ونحـن منخرطـون ىف عمليـات التواصـل واملعنـى 
الثاىن لالستمرارية هو أن الحادثة التواصلية مرتبطة مبا قبلها وما بعدها فعندما يطـرح الطالـب 

ال مرتبط مبا يعرفه الطالب ومـا ال يعرفـه أو مبـا قالـه املـدرس  فإن هذا السؤعىل املدرس سؤاًال
قبل قليل كام أنه مرتبط بخربات الطالب مع هذا املدرس الذى سيجيب باملثل ىف ضـوء خـربات 

 فحلقات التواصل مستمرة صحيح أننـا ىف بعـض األحيـان نرقمهـا ،ماضية عن الطالب واملوضوع
يها ىف صريورتها الحية سنجد أن التواصل الـراهن مـرتبط لىك نفصل مقاطعها ولكننا إذا نظرنا إل

 .ًمبا سبقه ممهدا ملا سيلحقه
 بدايـة أو لالتصـالا نحو املسـتقبل ولـيس ًا بالحارض ومتجهًإذن ميتد االتصال من املاىض مار

نهاية واضحة أو فاصلة فهو جزء من حياة اإلنسان يتدفق ويتغري كـام تتغـري بيئتـه وكلـام تغـري 
والحاجـات االتصـالية لإلنسـان ليسـت ثابتـة أو . تغري مـن حولـه ممـن يتفاعـل معهـماإلنسان 

مستقرة، ولذلك فهى تحتاج باستمرار إىل التوافق الذى يقوم عـىل الخـربات والتجـارب السـابقة 
 .وعىل التوقعات املستقبلية

 :Commonality  ـالشيوع
نا نتواصـل ىف ـان إنــط باملكــمرتبـيوع ـإن الشــان فــة بالزمـة مرتبطـت االستمراريـإذا كان

لخ واالستمرارية إ.. البيت والشارع والعمل وعيادة الطبيب والصيدلية والسوبر ماركت والسيارة
 .الزمنية والشيوع املكاىن هام اللذان مينحان التواصل هذا التغلغل ىف النسيج االجتامعى للحياة

ث يعـيش النـاس ىف  الزمـان واملكـان حيـىفإذن من خصائص االتصال اإلنساىن انتشار االتصال 
نـه عظرون إىل اتصالهم هذا عىل أنه منحة مسـتحقة لهـم وىشء رضورى وال غنـى عامل اتصاىل وين

لذلك فهم يفتقدون االتصال لو انتشلوا منه فجأة وتعترب الخاصية اإلنسانية الشاملة التى تتمثل ىف 
بعض من املجتمعات بينام ال تكون كـذلك ىف استخدام الرموز خاصية متطورة إىل أبعد الحدود ىف 

مجتمعات أخرى ومع ذلك فإن استخدام الرموز هـو مـا يـرتبط بـني النـاس ويـربطهم بأنشـطتهم 
 دث برمـوز شـفهية ـن نتحــزى فنحــق رمــدام نســىل استخــوينطوى معظم السلوك اإلنساىن عـ

 ارات غـري ـن اإلشــنسـًقا مـ عـىل أننـا نسـتخدم أو منطوقة ونكتب رموز مدونة أو مكتوبـة فضـًال
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ال من أجل أن نعرب عام نريد عنه أمام شخص آخر أو مجموعة مـن ـات واألفعـية والحركـاللفظ
ط بـل إنـه يجـده مـن ـ فقـهـيستخدمب وال ـال فحسـى االتصـواإلنسان ال يحتاج إل. األشخاص

مللبس يعترب جزء مـن حوله ىف كل مكان وىف كل لحظة من لحظات حياته اليومية فمثًال اختيار ا
اتصال اإلنسان بغريه من الناس فهو يعلم من خربته السابقة أن هناك أزياء معينة تعترب موضـع 

وإذا كان اإلنسان . قبول وتفضيل ىف مواقف معينة وأزياء أخرى تكون أشد مالمئة ملواقف أخرى
 .ٍّيان االتصال ليس عشوائأ سلوكه االتصاىل فمعنى ذلك باختياريقوم 

 :Comp lexity  ـتعقيدال
نحن نقول عن عملية ما أنها معقدة إذا كانت تتضـمن أكـرث مـن عـنرص متـداخل يفرسهـا 
ويحـدد نتائجهـا والتواـصـل بهـذا املعـنـى عمليـة معقـدة ألـنـه يتضـمن عـنـارص كثـرية كأطراـفـه 

 .ومكوناته وأشكاله والعوامل املؤثرة فيه
 :Interaxtion  ـالتفاعل
 : نوعني من االتصال علامء االتصال بنيمييز

Distinguishes two types of communication between the scientists to 
communicate 

 وجه من وجوه التعقيد األول هو االتصال الخطى ويتضمن رسالة تتجه مـن مرسـل التفاعل
ال ـو االتصـفهأما الوجه الثاىن . إىل مستقبل دون استجابة ىف االتجاه املعاكس وليس هذا تواصًال

لـخ إ.. اٍّ تكميليـ وتغذية راجعة وإرساًالة التواصل إرساًال واستقباًالـد حادثـث تنعقـىل حيـالتفاع
نـه إوإذا كان املعنى كام أرشنا سابًقا هو روح التواصل فإن التفاعل هو إيقاع الحياة النشط فيه 

 .هو الذى يدفع التواصل وينميه ويرثيه ككل
 :Dynamic  ـالدينامية

عامد فالحدث متغري ال يستقر عىل حال حسبام يجرى بني أطرافة تتعنى الدينامية التغري وال
ًه أن تواصـل مـا قـد يبـدأ حمـيام ثـم ـة عليـل املختلفـريات العوامـه وتأثـري أشكالـب تغـوحس
ول ـى بالقبــض وينتهــدأ بالرفــد يبــك قــز بطبيعـة الحـال وكذلــس جائـا والعكًرـى فاتـينته
و يعنى أن أجزاء التواصل تعتمد عىل بعضها وأن التواصـل ـد فهـز أما التعامـًس أيضا جائـكوالع

ه ـى قـد يؤكـد التواصـل اللفظـى وقـد ينفيــري اللفظــل غــككل يعتمد عىل أجزائه وأن التواص
ا ىف جـزء مـن التواصـل ًل واملعنى يعتمد عىل الرسالة بل أن تغريـىل املرسـد عـبل يعتمـواملستق

ارة غري الئقة أو تدخل عامل ما من العوامل التى تؤثر عـىل ـرة غاضبة أو إشـله وأن نظـه كيغري
 .التواصل ميكن أن يغري التواصل ككل
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 :Synchronization and Succession  ـالتزامن والتعاقب
ً املمكن ىف التواصل أن يكون متزامنـا أى أن يبعـث املرسـل رسـالته فيتلقاهـا املسـتقبل من

 تالحـظ ردود ذ بالرد عليها قبل أن تنتهى فقد تبدأ بالتحدث إىل شخص ما وىف أثنـاء ذلـكويأخ
ً فتأخذ بتعديل رسالتك أو ال تأخذ ىف ضوء ذلك ومـن املمكـن أيضـا أن الفعل عىل مالمح وجهه

 .ًيكون متعاقبا يتواىل فيه اإلرسال واالستقبال
 :Inability of the opposite  ـعدم قابلية العكس

مـن املسـتحيل اسـتعادتها أو الرسالة عن الشخص ويتلقاها املرسل حتى يغـدو  أن تصدر ما
فح ن كلمة جارحة تصدر من شخص ألخر ال متحى ومن املمكن أن يعتذر املرسل ويصمحوها فإ

 نقول ىف بعض األحيان أننا عـىل اسـتعداد للصـفح ولكننـا لسـنا املستقبل ولكن الكلمة تبقى إذ
ان؟ إن إدراك هذه الخاصية مهم حتى نفكر برويـة وتعقـل قبـل إرسـال أى عىل استعداد للنسي

 .رسالة قد نندم عليها فيام بعد
 :Influence  ـالتأثري

ينبع جزء كبري من أهمية التواصل من إمكانات التـأثري التـى ينطـوى عليهـا فبالتواصـل قـد 
ًواصـل أيضـا قـد  وبالتيجعل البائع زبونه يشرتى السلعة وبالتواصل قد يقنع شخص أخر بفكـرة

ًقطوعة إىل مجاريها وكذلك قد نجعل شخصا يصوت لصالحنا أو يقـوم بعمـل تعاد مياه عالقة م
 .ما يحقق أهدافنا واألمثلة كثرية تبني قوة التواصل املؤمتر

 :College  ـالكلية
ًتصدر كلية التواصل عن كلية اإلنسان عموما فالفعل التواصـىل لـيس فعـال مفـردا معـزوًال ً ..

عـل عىل سبيل املثال لشخص يتحدث تراه ينطـق بألفـاظ ويشـري بيديـه ووجهـه وجسـمه وينف
إن هذه الكلية تزيد من تعقيـد الفعـل التواصـىل . لخإ.. خليةادوتطرأ عليه تغريات فسيولوجية 

 .ألنها تجعله يتأثر بجملة عوامل متعددة
 :Moral  ـاألخالقيـة

تعلم كيفية استخدام مهاراته ىف تحقيق أغراضـنا فنتوسـل قد يخيل إلينا أن تعلم التواصل يعنى 
 وقـد يخطـر عـىل بالنـا ىف هـذا السـياق ،ًمبعسول الكالم مفردات وتنظيام إلقنـاع اآلخـرين بأغراضـنا

البائع الذى يلجأ إىل شتى سبل اإلقناع لترصيف بضاعة سيئة بسعر غاىل ولـيس هنـاك مـا هـو أبعـد 
صل ال يعنـى تعلـم الكـذب واملراوغـة والتحايـل والخـداع أنـه ال عن الحقيقة من هذا أن تعلم التوا

 ض ـورة مـؤثرة فعالـة وقـد يقـول البعــنى وببساطة قول الحقيقة بصـه يعـق، أنـنى قلب الحقائـيع
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نفضل هنا ما بصورة أخالقية أو غري أخالقية إال أننا إل محايد ونحن الذين نستخدمه، ـن التواصإ
إن الكذب والخداع واملراوغـة والتمويـه ليسـت . ا من الفعل التواصىلًخالقى جزءجعل البعد األ

 . تواصلية إال ىف ظاهرها وحسب أما ىف حقيقتها فإنها تنتمى إىل عامل الزيف والتضليلأفعاًال
 :املرونــة

 االتصال الشخىص بدرجة عالية من املرونة ـ ويزداد ذلـك حيـنام يواجـه مقاومـة مـن يتميز
د الفعل بدرجة كبرية مام قد ينجح الفرد لتجريـب األفكـار املسـتحدثة بعـد املستقبل لتجنب ر

 .اقتناعهم بها ومامرستها
 :التلقائيــة

يتم االتصال املبارش بشكل عفوى غري مقصود من خالل شبكة من العالقات الشخصـية غـري 
قـات الرسمية مام جعل بعض العلامء يرى أن عملية االتصال الشخىص ترسى بـني مختلـف الطب

 .دون التقيد بقواعد وإجراءات مسبقة
 :Componantes Communication  ـ وعنارصه مكونات عملية االتصال

واملقصود بكلمة عملية هى الظاهرة التى تظهر تغيريات مستمرة خالل فرتة من الـزمن، أى 
 .أن العالقة بني األحداث ىف تغيري مستمر

ض وجـود أحـداث ومكونـات منفصـلة ونظرية االتصال تعكس فكرة العملية حيث ترف −
 مرتبطة ببعضها البعض، ومن خالل املفهـوم فاألحداث.. .عن أحداث أخرى ىف الطبيعة

ذلـك ألن جميـع العوامـل ة ونهايـة مطلقـة لعمليـة االتصـال وال ميكن أن تحـدد بدايـ
 .تتفاعل، وال تستطيع أن نفصل بينها لنحدد من أى ىشء تتكون

لتى تربط العنارص هى التى تقـوم بتحديـد الشـكل النهـاىئ وهذه الحركة الديناميكية ا −
 ومن الصعب تحديد جميع العنارص أو املكونات التى تدخل ىف عملية ،لعملية االتصال

 .االتصال
 : عملية االتصال من جزأينوتتكون

تبدأ عملية االتصال بالفكرة التى تولد عند املرسل، ويقـوم بتنظيمهـا : إرسال املعلومات -1
 . حتى يستطيع أن ينقلها لآلخرينوترتيبها

بال املعلومـات كمجـرد إسـقاط ـى عملية استقــر إلـ النظنـال ميك: استقبال املعلومات -2
فاستيعاب الرسالة عملية معقدة ملعالجة املعلومات الواردة، حيث أنـه . ذهنى للرسالة

ليه فـك مـدلول األرصاف والكلـامت واألصـوات واألفعـال فهـى نشـاط ذهنـى آبجانب 
 .ال أو يرسلـى ملا يقـور داللـى بناء تصـى إلـتعددة األبعاد يسعم
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والذى يحدث هو إعادة تنظيم للمعلومات املستقبلية بهدف تكوين بناء ذهنـى مطـابق أو 
 .مشابه للبناء الذهنى لدى املرسل

) املرسل ـ املسـتقبل ـ مضـمون الرسـالة(ن نجاح االتصال يعتمد عىل تكامل عنارص الرسالة إ
 ـ القيم الذاتيـة واملجتمعيـة والثقافيـة ـ واألحاسيسالحقائق ـ املشاعر (ذلك قنوات االتصال وك

 َّالفعاليةوعنارص الرسالة من األهمية مبكان حيث إذا تكاملت وروعى فيها بعض عوامل ). اآلراء
ووضـوح .. .فإن مضمون الرسالة يؤدى الغرض من الرسالة بسـهولة ويرس ىف أقـل وقـت ممكـن

 . بأنواعها وخاصة بني جيل الرواد وجيل الشبابا ىف عمليات االتصالٍّلة مهم جدالرسا
 :بعض العوامل التى يجب مراعاتها حتى تكون الرسالة واضحة

 :يجب عىل مرسل الرسالة أن يراعى التاىل :بالنسبة للمرسل: أوًال
 .أن يحدد بدقة املهتمني بالرسالة -1
 .م بهاأن يحدد أهمية الرسالة ومبعث االهتام -2
 .أن يحدد ماهية الرسالة -3
 .أن يختار الوقت واملكان املناسبني إلرسال الرسالة -4
 .أن يختار اللغة املناسبة واملفهومة لدى مستقبل الرسالة دون غموض أو لبس -5
 .أن تظل قنوات اإلرسال مفتوحة ىف املستقبل -6

 :بالنسبة للمستقبل: ٍّياثان
 .ا لتفاصيل الرسالةًيجب أن يكون منتبه -1
 .ب أن يكون استامعه للرسالة من النوع النشطيج -2
 تقبل وإذا شـابها بعـض الغمـوض فعليـهًيجب أن تكـون الرسـالة واضـحة متامـا للمسـ -3

 .املبادرة باألسئلة التوضيحية
 .أن يفتح املستقبل قنواته مع املرسل -4

 :بالنسبة ملضمون الرسالة: ًثالثا
ع مسـتقبليها، حيـث أن غمـوض يجب أن تكون الرسالة واضحة وقصرية ومفهومة لدى جمي

ا مـن ًالرسالة وغياب مناخ التحاور قد يؤدى إىل سوء فهمها واختالف اآلراء حولها مام يخلق جو
وكلهـا . وتكون النتيجة أن يتظاهر مستقبلوا الرسالة باالقتناع الخـاىل مـن االلتـزام. سوء التفاهم

قـود إىل العنـف ىف العالقـات عوامل تساعد عىل تدىن الثقة وظهور موجات الغضب التـى قـد ت
 .ورغم أن العنف هو أعدى أعداء تواصل األجيال
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 :املكونات التى من خاللها تتم عملية االتصال
 ):املتصل( املرسل -1

وهو الشخص املبادر باالتصال سواء كان شخصية عادية أو اعتبارية بأن يقوم بتوجيه رسالته 
سـالة التـى تخـرج عنـه ىف صـورة كلـامت أو إىل شخص أو عدة أشخاص فاملرسل هو مصـدر الر

خرين، وله من وراء ذلـك هـدف يسـعى إليـه، وال يتحقـق ركات أو إشارات أو صور ينقلها لآلح
 .هذا الهدف إال بالتأثري عىل اآلخرين

 : الرسالـة-2
 بها املعلومات أو األفكـار أو االتجاهـات أو املشـاعر التـى يـود نقلهـا إىل اآلخـرين، ويقصد
ا كاإلشـارات، ومـن هنـا فـإن ٍّا كالكتابة والتصوير، أو حركيـٍّ كالكالم، أو صوريٍّيا صوتكًالولتأخذ ش

املعـرىف الـذى يـود للمرسـل الرسالة هى ـ بالفعل ـ الناتج املادى والفعىل للمرسـل أو املحتـوى 
 .وهى الهدف من عملية االتصالتوصيله إىل اآلخرين، 

 : املستقبل-3
ًواحـدا أو جامعـة أو ًة أى الفئـة املسـتهدفة سـواء كـان شخصـا ويقصد بها مستقبل الرسـال

 . من األشخاص هذه الفئة التى تقوم بحل رموز الرسالة وتفسري محتواها وفهم معناهاجمهرة
 : الهــدف-4

م نحو تصـور معـني أو أن ـفكارهأم أو ـه مشاعرهـون توجيـا أن يكـدف إمـة هـولكل رسال
 .و تلقى املعلوماتلب أرسالة تحقيق طيكون هدف ال

 ):الوسيلة( قناة االتصال -5
 املستخدمة لنقل الرسالة، فأما أن تكون الوسـيلة شـفوية إذا مـا كانـت حالـة الوسيلةوهى 

نرتنـت إذا كانـت الكتب واملجالت التليفزيونيـة واإلاالتصال الشخىص، أو عن طريق وسيط مثل 
 ).الجامهري( نحو عموم الناس ةموجه
 ):ةالبيئ( الظرف -6

 وهـذه ،ويقصد به الوسط الذى يتم فيه عملية االتصـال بكـل عنارصهـا التـى تتكـون منهـا
 .البيئة هى التى تحدد األسلوب األمثل ىف عملية االتصال وحجمه ونوعه

 : التشويش-7
 .وهو أمر وارد أن يحدث ىف ثنايا أى عملية اتصالية، األمر الذى يؤثر عىل الرسالة ومتلقيها

 : االستجابة-8
 .وهو ردة فعل املتلقى للرسالة سواء كانت بالسلب أو اإليجاب
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 : التغذية الراجعة-9
 بالرسـالة من االتصـال وتـأثره َّفعاليتهوهى املعلومات الراجعة من املتلقى والتى تبني مدى 

 .األمر الذى ميكن من خالله تقييم الرسالة ثم تقوميها وتوجيهها وتعديلها نحو املسار الصحيح
 الناجحةعملية االتصال رشوط 

 أن يلم بجميع عنارص املوضـوع املرسـل مـن قبلـه، واسـتيعاب  يجب:من حيث املرسل −
 لكـل موقـف واسـتخدامه لحواسـه الخمـس األنسـبوسائل االتصال، ومعرفة الوسيلة 

ًاستخداما ماهرا إذا ما كان االتصال شخص ً، كام أن عليه أن يكون مقتنعا بالعمل الذى ٍّياً
 . وخصائصهااملستهدفةً جيدا لنفسية الفئة ًفاهاميقوم به و

تكون عىل قدر من الدقة ملحتواها العلمى، وأن تصـاغ ىف   أنفيجب: من حيث الرسالة −
 مـع املسـتويات املعرفيـة للفئـة  الدقة بعيدة عـن التعقيـد، ومناسـبةصورة ميرسة من

ذب الفئـة املستهدفة وأن تتسم بالتشويق واإلثـارة وذلـك لحسـن العـرض مـن أثـر جـ
 .املستهدفة

ًفيجب أن يكون منصتا جيدا وقارئا ماهرا، وىف حالـة مـن الـوعى : أما من حيث املتلقى − ً ً ً
والرتكيز التى متكنه من تبادل األدوار مع املرسل ويوضح الشـكل التـاىل عنـارص وكيفيـة 
ـاعىل  ـبعض االتـصـال التـف ـذى يـسـميه اـل ـا ـسـبق ذـكـره واـل ـة االتـصـال بحـسـب ـم عملـي

Interaxtive modelوهـذه هـى طبيعـة َّالفعالـةل اصـ إذ أنه يشمل كـل عنـارص االت 
 .العالقات االجتامعية التى يبنى بعضها عىل بعض دون انتهاء

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استجابة قناة االتصالالهدف

 املستقبل الرسالةاملرسل

 تغذية راجعة

االتصالبيئة
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 :تصال عىل النحو التاىلاال وهناك بعض املراجع عرضت مكونات عملية
 :أ ـ املصدر أو املرسل

 هـذه َّفعاليـةعمليـة االتصـالية سـيجد أن بعد أن يحدد املصدر هدفة من االتصال ويبـدأ ال
 .العملية تتوقف عىل توافر عدة رشوط ىف كل عنرص من عنارص عملية االتصال

 :ويتوقف نجاح االتصال عىل توافر أربعة رشوط هى
 : مهارات االتصال عند املصدر-1

 . رمز معرب أو استخدام الكلامت املناسبة املعربة عن الرسالةاستخدامهعن طريق 
 : اتجاه املصدر نحو نفسه-2

 . تبني أن اتجاه الفرد نحو ذاته يؤثر عىل الطريقة التى يتصل بهاحيث
ب ـى الغالــون فــة يكـىل املنصـه عـى زمالئـث إلـالطالب الذى يخاف أن يوجه حدي: مثل

ل هـذه الفكـرة إىل ـة ينقــى بهـذه الطريقــيدة وبالتالــري جــغـئة أى ـه سيــن نفسـه عـفكرت
 .ٍّياين ال شعوراآلخر
 : اتجاه املصدر نحو املوضوع-3

 مرشح معني لشغل وظيفة بـائع مـا مل تتأكـد مـن أنـه تعيني ترفض كثري من الرشكات :مثال
يؤمن بالسـلعة التـى يقـوم ببيعهـا وأن اتجاهـه نحوهـا إيجـاىب فمـن املعـروف أن أى بـائع ال 

 .يستطيع أن يبيع أى سلعة إال إذا آمن هو نفسه بها
 :جاه املصدر نحو املتلقى ات-4

نك ال تستطيع أن تقتنع بكالم شخص تشعر ىف أعامقك أنه ال يهـتم بـك أو ال يحبـك إًوغالبا 
 .بغض النظر عن صحة أو منطقية املضمون

 :ويتوقف كفاءة عملية االتصال بني املرسل واملستقبل عىل اآلىت

 مبستوى ثقافة املستقبل وعمره وعلمه وخربتهالوعى . 

 ىف االتصال حتى ال تفوت فرصة االستجابة أو يتغري املوقف الرسعة. 

 مالمئة األلفاظ والحركات واإلشارات للرسالة التى يراد إيصالها. 

 التبسيط والبعد عن التعقيد أو استخدام املصطلحات الفنية. 

 اختيار التوقيت املناسب لالتصال. 
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 الرتكيز عىل الهدف من االتصال. 

 ـذية املرتدةاالهتامم املستمر بالتغ  Feedback حيث تبني لك مدى فهـم وتفهـم اآلخـر 
 .للرسائل املوجهة إليه

 االهتامم بقياس األثر الذى حدث أثناء عملية االتصال وبعدها. 
 :ب ـ املتلقى أو املستقبل

يشكل املتلقى العنرص الثاىن من عنارص عملية االتصال وينطبق عىل املتلقى مـا سـبق ذكـره 
ترب املتلقى أهم حلقة ىف عمليـة االتصـال ألنـه إذا مل يصـل املصـدر إىل املتلقـى يع.. .عن املصدر

 .بالرسالة يصبح وكأنه يتحدث إىل نفسه
 .يكون املستمع هو املهم: وحينام تتكلم.. .يكون القارئ هو املهم: فحينام نكتب

 :جـ ـ الرسالة أو املضمون
 .سالةصدر الذى يضع فكرة ىف كود الرهو النتاج املادى للم

 .حينام نرسم ـ الصور ـ هى الرسالة.. .حينام نتحدث ـ الحديث ـ هو الرسالة
 .حينام نلوح ـ الحركة ـ هى الرسالة

هى مجموعة الرموز التى إذا وضعت ىف ترتيـب معـني يكـون لهـا معنـى : كود الرسالة -1
 .عند املتلقى

 .هدافههو مادة الرسالة التى اختارها املصدر لتعرب عن أ: مضمون الرسالة -2
 .العبارة التى تقال ـ املعلومة التى تقدم: مثال

 :د ـ الوسيلة
 التى تحمل الرسالة إىل املتلقى واستخدام وسـيلتني أفضـل مـن اسـتخدام وسـيلة هى القناة

 .واحدة ويتوقف اختيار الوسيلة عىل قدرات املصدر
 :هـ ـ التأثري

 .وهو تأثري الرسالة عىل املستقبل
 :و ـ رجع الصدى

الصدى هو رد املتلقى عىل رسالة املصدر الـذى قـد يسـتخدمه اآلخـر لتعـديل رسـالته رجع 
 . ىف االتصال املبارش عن االتصال الجامهريىالية ويحدث رجع الصدى بدرجة أكيدةالت
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 :ـ عنارص االتصال
 :وتتكون دائرة االتصال الفعال من عدة عنارص ـ كام ذكر ىف بعض املراجع ـ هى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحديد هدف مسبق لعملية االتصال نفسها، إذ ال بد أن يسأل  به عنىن :Goal  ـهدف ال-1

 .هدفة انتهائه من االتصال بالفئة املست بعداملرسل
). فـرد أو أكـرث(ر خـ الطرف الذى يقوم بإرسال رسالة إىل طـرف آوهو :Sender املرسل ـ -2

ًلام، أو مدربا، أو طبيبـا، أو محـاوىف حياتنا العملية نجد أن املرسل من املمكن أن يكون مع ً ًرضا، ً
 ،خر لديه معلومات وخربات يريد أن ينقلها لفئة أخرى من الناس لتسـتفيد منهـاأو أى شخص آ

تبادلية فعندما يتحدث املستقبل واملرسل ال يظل يرسل طوال الوقت ألن عملية االتصال عملية 
 . يستجيب ينعكس الوضعأو

مثل ىف استخدام رموز أو شـفرات تعـرب عـن املعـاىن أو األفكـار وتت :Encoding  ـ الرتميز-3
 .املطلوب إرسالها للطرف اآلخر

 الرسالة العقلية التى يتم إرسـالها للطـرف اآلخـر، وهـى تتـيح وهى :Message  ـ الرسالة-4
 والرسـالة هـى محـور ،عملية الرتميز للتعبري عن األفكار أو املعاىن املرغوب نقلها للطـرف اآلخـر

لية االتصال، وهى التى تتم من أجلها عملية االتصال بني طرىف الدائرة، فالرسالة من املمكـن عم
أن تكون عبارة عن معلومات متوافرة ىف مجال معني لدى شخص معني ويريد أن يفيد بهـا فئـة 
معينة من الناس، أو قد تكون خـربات ىف عمـل أو وظيفـة أو مشـاعر كـالخوف والقلـق وعـدم 

 : يحدث ىف حاالت تقديم املشورة ويوجد نوعان من الرسائلاملعرفة مثلام
ُما ينطق أو يلفظ من كلامت وألفاظوتشمل كل :  الرسائل اللفظية- ُ. 
وتشمل كل ما هو غري منطوق مثل حركات الجسم وتعبريات الوجـه :  الرسائل غري اللفظية-

 .واإلمياءات وأثاث املكتب واملالبس

 الهدف
)1( 

 األثر
)8( 

 املرسل
)2( 

 املستقبل
)7( 

 الرتميز
)3( 

 الرسالة
)4( 

 القناة
)5( 

 فك الرموز

)6( 

 معلومات مرتدة

)9( 
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 الوسـيلة التـى مـن خاللهـا يـتم نقـل الرسـالة إىل ومتثـل :Channel  ـ القناة أو الوسـيلة-5
 ويتوقف نجاح نقل ، وقد تكون شفهية أو كتابية أو إلكرتونية،الطرف اآلخر أثناء عملية االتصال

 .الرسالة عىل مدى مناسبة الوسيلة لتحقيق هدف االتصال
ستقبل الرسالة وذلك وهى عملية يقوم بها الطرف اآلخر الذى ا :Decoding  ـ فك الرموز-6

 .لتفسري ما ورد ىف الرسالة ومدى استجابته وفهمه لها
وهو الذى يستقبل الرسالة املرسلة، ويصبح املستقبل مرسـًال حـني  :Receiver  ـ املستقبل-7

أى أن املرسـل يصـبح مسـتقبًال واملسـتقبل يصـبح مرسـًال مـن . يستجيب للرسالة ويتفاعل معها
ًرة والحقيقة أن االتصال يصبح ناجحا حـني يفهـم املرسـل واملسـتقبل خالل عالقة تبادلية مستم

 .املعلومات نفسها
 به مالحظة األثر الذى طرأ عىل الفئة املسـتهدفة أثنـاء االتصـال ونعنى :Effect  ـ األثـــر-8

وبعده، ويقوم به املرسل لىك يتأكد من مدى تحقيق الهدف، حيث ال فائدة من اتصـال ال يغـري 
 .ًو سلوك أو يضيف جديدا لشخصية املستقبلمعلومة أ

وتعكس رد فعل املستقبل واستجابته أو عدم اسـتجابته  :Feedback  ـ املعلومات املرتدة-9
وقـد . لذلك فاتجاه التغذية املرتدة دامئًا يكون ىف عكـس االتجـاه املرسـل منـه الرسـالة. للرسالة

ًغذيته باملعلومات التى تجعله قـادرا عـىل سميت بهذا االسم ألنها ترتد من املستقبل للمرسل لت
وملا كانـت الرسـائل لفظيـة وغـري لفظيـة، فمـن املمكـن أن تكـون . االستمرار ىف عملية االتصال

ا لوجـه ًعلومات املرتدة كذلك، واملعلومات املرتدة غري اللفظية ال تتم إال إذا كان االتصال وجهامل
 .حيث تتضمن املالحظة والنظر وتبادل املشاعر واألحاسيس

 :خر لعملية االتصال وهوآكام ميكن إضافة عنرص 
 :Context  ـالسياق

أى املوقف الذى يتم فيه توصيل الرسالة وقـد يتضـمن البيئـة املحيطـة أو الثقافـة املحليـة 
ًنظـرا لكـرثة املعلومـات التـى تـأىت مـن و. ًالقومية أو العاملية ويعترب مصدرا للعديد من املشاكل

ً ومعقوًال ىف استغالل وقت املستقبل وخصوصا ىف مجتمع ٍّيااملرسل فال بد أن يكون املرسل منطق
ًاليوم املنشغل بالعديد من القضايا الحياتية كـام أن اخـتالف ثقافـة املسـتهدفني غالبـا مـا ميثـل 

ار ويخضعه للبحث والدراسة سواء ىف داخـل مشكلة للمرسل الذى مل يضع هذا العنرص ىف االعتب
 .بلده أو مع أفراد لهم ثقافات متنوعة من الخارج
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 قواعد الرسالة ىف عملية االتصال
 : للرسالةTechnical  ـالقواعد الفنية: أوالً

تعتمد القواعد الفنية للرسالة عىل الدقة التى يتم بها نقل الرموز مـن املرسـل إىل املسـتقبل 
 .لخإ... قد تكون كلامت مكتوبة أو منطوقة أو صور هذه الرموز 

 :صفات القواعد الفنية
 .التلوين    .الوضوح     .الرشاقة    .االنسيابية       .االنقرائية       

يقصد بها نفاذ كلامت الرسالة إىل عقل املستقبل برسعة وبسهولة مع القدرة عىل : االنقرائية
 .تذكر محتواها إذا دعت الرضورة

 :Roudolf flesch» فليش«عوامل هذه الصفة ومن أهم 
 .»الكلامت السهلة الرشيقة«طول الكلمة  -1
 .اإلشارات الشخصيةـ 3   .طول الجملة-2

 الكلمة ذات املقطع الواحد ىف معظم أجزاء الرسالة واالبتعاد عن الجمل استخدامكام يجب 
ء واأللقاب والضامئر والكلامت التـى تشـري املركبة، مع االعتامد عىل اإلشارات الشخصية، كاألسام

 التعجب واألمر والجمل غي صيغة املحادثة وما تتميز به من صإىل القرابة، باإلضافة إىل استخدام
 .»الرشطية«الناقصة 

نسياب طبيعـى فـإن القـارئ ال يسـتطيع أن  تتداعى األفكار ىف الرسالة ىف احينام :االنسيابية
ن يشـعر أبيـنام يبتعـد الفـرد عـن الرسـالة مبجـرد . صل إىل نهايتهـان يأيرتك الرسالة هذه دون 

 .بفجوة بني أجزائها أو بعدم الرتابط
ًاملقصود بها أن ميس املرسل موضوعه مسا مبارشا محـددا ـ وأن يصـل إىل  :»مبارش«الرشاقة  ً ً

 .قرص طريق، فال غموض وال معاىن مشكوك ىف صحتهاأهذه النقاط من 
صفة من الصفات الثالث السابقة ىف إضفاء صفة الوضوح عىل الرسالة تساهم كل   :الوضوح

 :بد من توافر الصفات التالية وح فالـقق الوضـىك يتحـا ولـىل فهمهـد عـمبا يساع

 .استخدام الكلامت ذات املعنى الواضح املحدد −

تأكيد املعنى بكلامت أخـرى، فـالتكرار هنـا يسـاعد عـىل الوضـوح باإلضـافة إىل تأكيـد  −
 .عنىامل

 .تقديم األمثلة التى توضح املعنى للمرسل −

 .استخدام املقارنات التى تساعد عىل الوضوح، فاألشياء تتميز بأضدادها −
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ام مبحتويات الرسـالة، باإلضـافة إىل ط فهذا يساعد عىل رسعة الفهم واإلملالنقااستخدام  −
 .ىل القدرة عىل تذكر عنارص الرسالةأنه يؤدى إ

جعـل املسـتقبل يـنرصف ىل وترية واحدة يبعث عىل املال ويلذى يسري ع ااألسلوب  :التلوين
عن متابعتك بينام تضفى الحركة والتنوع الحيوية عىل األسـلوب تجعـل املسـتقبل ينجـذب 

 .إليه ويتمثل هذا التنوع ىف الجمل االسمية والفعلية واألسئلة والنداء واستخدام األمر
 : للرسالةSemantic  ـالقواعد الداللية: ٍّياثان

 :تؤدى الرسالة االستجابة التى يهدف إليها املرسل حينام تتوافر فيها العوامل التالية
 .ن تجذب انتباه املستقبلأ -1
 .ًأن تستخدم رموزا تؤدى معنى واحد عند املستقبل -2
 .تثري الرسالة احتياجات محددة عند املستقبل، وتقرتح وسائل إشباعها نأ -3
 .ن يكون الوقت مناسب للرسالةأ -4
 :القواعد النفسية للرسالة: ًثالثا

ناها عىل التحليل النفىس، مام أوجب ابة وأسسها عىل الجدل والربهان وبدرس سقراط الخط
 .عىل املرسل أن يتعرف عىل نفسية املستقبل لتكون الرسالة مناسبة ومالمئة

 :أسس القواعد النفسية
 .الهجوم الجانبى والهجوم املبارش -1
 . واملعارض مع رضورة االعرتاف باآلراء املعارضة والرد عليهاعرض الجانبني املؤيد -2
 .استخدام استامالت تعتمد عىل التخويف الشديد أو املعتدل أو البسيط -3
حتـوى عـىل اسـتامالت  تشري بعض الدراسات إىل الرسـائل التـى ت:ةياالستامالت العاطف -4

 .ية وحدهالية من الرسائل التى تعتمد عىل الحجج املنطقاَّععاطفية أكرث ف
 :ىف هذا الشأنهناك مثل صينى يرضب و
 قرر أن يغري العـامل كلـه خـالل عرشيـن سـنة، وبعـد ن هناك شاب ىف العرشين من عمرهكا

 وجد صعوبة شديدة ىف ذلك، وأنه مل يسـتطع أن وحينام صار ىف األربعني من عمرهعرشين سنة 
ًين عاما وحينام صار ىف السـتني مـن ًيغري العامل فقرر أن يغري بلده خالل عرشين عاما، بعد عرش

ًعمره وجد أنه مل يصنع شيئا، فقرر أن يغري من مدينته خالل عرشين عاما، وبعد عرشيـن عامـا  ً ً
ًوحينام صار ىف الثامنني من عمره، قرر أن يغري من أرسته وبعـد عرشيـن عامـا وحيـنام صـار ىف 

ًاملائة من عمره، وجد أنه مل يغري شيئا ثم اكتشف أخري  .ا الحقيقة املرةً
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 مناذج االتصال
 زيـادة فهـم هـىوإليهـا العلـامء ىف كـل علـم وتخصـص من األهداف العامـة التـى يسـعى 

الظواهر التى تحيط بالعلم الدارس والوصول ىف تعمـيامت عـن الظـروف املحيطـة بـه تـدعمها 
 .األدلة العلمية واملوضوعية

روف  علامءه استطاعوا أن يسـتغلوا الظـنومع أن علم االتصال يعترب من أحدث العلوم إال أ
تحليـل أسـاليب ووسـائل االتصـال أتاحتها الحرب العاملية األوىل والثانيـة لتتبـع ودراسـة والتى 

 . بني الدول املعاديةٍّيا أو إعالمٍّياة دعائهجاملت
 :وظائف مناذج االتصال* 
عه للمالحظـة تساعد النامذج عىل إعادة تقديم الخصائص الرئيسية للنظام الذى تخضـ -1

عقدة والعالقات بينهـا وذلـك عـن طريـق تنظـيم كام أنها تساعد عىل فهم األحداث امل
 .املعلومات املتوفرة لدى الباحث وهذه الوظيفة تسمى بالوظيفة التنظيمية

تعمل النامذج عىل تبسيط وتسهيل نظريات االتصال املعقدة مام يساعد عـىل البحـث  -2
 تساعد الباحـث مـن حيـث توضـيحها للظـاهرة عـىل  كام أن النامذجوتطويرهالعلمى 

  .تأخري ظاهرة الدراسة وقياسها بدقة وبأسلوب علمى
 :بعض النامذج لالتصال* 
 ولعالقاتـه بالعـامل املحـيط بـه ودعيـه يعنـى إدراك الفـرد لذاتـهو:  مناذج االتصال الـذاىت-1

فـكـار والتـجـارب  ومناقـشـته لألونـقـده وإحساـسـهبخـصـاله وقدراـتـه وـحـدوده وبجواـنـب قوـتـه 
نفسـه  أى أن ىف االتصال الذاىت ميثل املرسل وميثـل املتلقـى ىف الوقـت حوله التى من حداثواأل

 .ًنستعرض منوذجا من مناذج االتصال الذاىت املتعددةسوف و..
 :أمثلة لبعض النامذج

 :وفيه يقرر الباحثان أن الفرد يتأثر :مانمنوذج باركر ووابر* 
 .تبارات سيكولوجية فسيولوجية مثل القلق، الجوعمبنبهات داخلية ذات اع -1
منبهات خارجية موجودة ىف الظروف املحيطة قد تكون عملية مثـل رؤيـة إشـارة املـرور  -2

ذه ـرد هــل الفــادة مـا يستقــىل وعــلقية موسيقية ملشهد متثيخلقية مثل خوقد تكون 
قبال ـ إىل مراكز االستـلية منها والخارجية عىل شكل نبضات عصبية تنتقلـات الداخـاملنبه

 ر ـى مبرحلـة التميـز بعضـها ليفكــتى تسمــلة الــذه املرحــى هــار املـخ فــخ ويختـبامل
 ع املنبهـات التـى تـم اختيارهـا ىف مرحلـة التمييـز وترتيبهـا ـادة تجميــك إعــفيها يىل ذل
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ال ويعقـب ذلـك مرحلـة التأهـب ـم باالتصــرد القائـد الفـىف شكل خاص له معنى عن
لظهور ومنها يفك الفرد شفرة املنبهات التى تـم متيزهـا ويحولهـا إىل رمـوز فكريـة أى ل

يحولـهـا إىل كـلـامت أو حرـكـات ال معـنـى لـهـا وىف مرحـلـة اإلرـسـال النهائـيـة ـيـتم ـعـرض 
 الرمزية والحركية التى وضعت ىف شفرة ىف شكل مادى وملمـوس عـن طريـق الكلامت

 ذلك ثم تتم عملية رجع الصدى التى تظهر ىف هث أو الكتابة أو الرقص أو ما شابالتحد
 . شكل استامع الفرد لذاته

يطلق عىل االتصال بني فردين االتصال الشخىص وهـو عمليـة ال  :مناذج االتصال بني فردين* 
 عندما تتحدث إىل فرد أخر يكون املوقـف عـىل ألنكلذات ًتلف كثريا عن عملية رد االتصال لتخ

تتم عمليـة االتصـال الشخصـية وهـى وخر نظام ذاىت  بذاته والفرد اآل نظام ذاىت قائمأساس أنك
 مثـل ًعملية تنطوى أيضا عىل خطوات وضع الفكر ىف شفرة وفـك الشـفرة ورجـع الصـدى مـثًال

 .عملية االتصال الذاىت
 اآلالت االتصـال بعمـل تشبهوهو منوذج يقوم عىل مفاهيم رياضية  :منوذج شانون وويفر* 

ح ـى توضيـصص فـى متخـوذج هندسـمات، وعىل الرغم من أن النموذج هو منالتى تنقل املعلو
نه يتسم بالليونة الكافية التى تجعلنا قادرين إىل حد ما عىل اسـتخدامه ىف أل االتصال إال ـمشاك

 وذلك بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفـة واملصـطلحات املسـتخدمة مجاالت االتصال البرشى
 .منه

 االحتيـاج لالتصـال الجامهـريى عنـدما زاد عـدد املتلقـني ازداد :الجامهريىمناذج االتصال * 
 .تعددًللرسالة زيادة مفرطة وقد اختري منوذجا من مناذج االتصال الجامهريى امل

م 1961م وطوره سـنة 1945قدم ولبى رشام منوذجه عام عام  :Schramm/wمنوذج رشام * 
اولـة والنظريـات السـابقة املعروفـة ىف ميـدان وقد استعان عنـد تطـويره بـبعض الـنامذج املتد

 :وقد حدد أهداف الفرد من املشاركة ىف االتصال كام يىل.. .االتصال الجامهريى
 .فهم ما يحيط به من ظواهر وأحداث -1
 .االستامع واالسرتخاء والهروب من مشاكل الحياة -2
بـول الحصول عىل معلومات جديدة تساعد عىل اتخـاذ القـرارات والـترصف بشـكل مق -3

 .ٍّيااجتامع
 :النموذج السلوىك:  النموذج األول-

م ويتضـمن مـا 1948 سـنة Lasswell D. Harold  ـوضعه املحلل النفىس األمريىك الزويـل
ـــــ ) املتلقـى(ملـن؟  ــــ )وسـيط (؟ــــ بأية وسيلة) الرسالة(ـــ يقول ماذا؟ ) املرسل(من؟  :يىل

 ).أثر (؟وألى تأثري
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 .املرسل ـ الرسالة ـ القناة ـ املتلقى ـ األثر :ىل خمسة عنارص، وهىيرتكز هذا النموذج ع
ًوميكن إدراج هذا النموذج ضمن املنظور السـلوىك الـذى انـترش كثـريا ىف الواليـات املتحـدة 

ويظهـر هـذا املنظـور عنـدما يركـز الزويـل عـىل . األمريكية، ويقوم عىل ثنائية املثري واالستجابة
ًالتأثري عىل املرسل إليه من أجل تغيري سلوكه إيجابا وسلباالوظيفة التأثريية، أى  ومـن سـلبيات . ً

 ىف استهالكه، ومنظوره سلطوى ىف استعامل وسائل التأثري ىف ٍّياهذا النظام أنه يجعل املتلقى سلب
 .لح املرسلجذب املتلقى والتأثري عليه ىف صا

رسالة ما يقوله املـدرس مـن معرفـة  هو املرسل، والتلميذ هو املتلقى، والفاملدرس: وللتمثيل
وتجربة، ثم الوسيط الذى يتمثل ىف القنوات اللغوية وغري اللغوية، واألثر هو تلك األهداف التى 

 .ينوى املدرس تحقيقها عرب تأثريه ىف التلميذ
 :النموذج الرياىض: النموذج الثاىن-2

  ـوف واريـنم والفيلـسـ1949 سـنة Claude Shannon  ـوضـعه املهنـدس كـلـود شـانون
Waren Weaver .ويركز عىل املكونات التالية: 

 مرسل ـــــــ ترميز ـــــــ رسالة ــــــ فك الرتميز ــــــ متلقى
يعتمد هذا النظام التواصـىل عـىل عمليـة الرتميـز أوالتشـفري، فاملرسـل هـو الـذى ميكـن أن 

ذات معـايري قياسـية أو يتقمص دوره املدرس حيث يرسل رسالة معرفية وتربوية بلغـة وقواعـد 
فاملـدرس يرسـل . سامعية يتفق عليها املرسل واملرسل إليـه الـذى يتمثـل ىف التلميـذ أو الطالـب

الطالـب الـذى يتلقـى / خطابه الرتبوى عرب قناة لغوية أو شبه لغوية أو غري لغوية نحو التلميذ 
يهـدف هـذا . دهاالرسالة ثم يفك شفرتها لـيفهم رموزهـا عـن طريـق تأويلهـا واستضـامر قواعـ

 بوضوح دقيـق B إىل Aالنموذج إىل فهم اإلرسال التلغراىف وذلك بفهم عملية اإلرسال من نقطة 
ويتلخص مبـدأ هـذا النظـام بكـل . دون إحداث أى انقطاع أو خلل ىف اإلرسال بسبب التشويش

ى ومن ثغرات هـذا النظـام الخطـ. »يرسل مرسل شفرته إىل متلق يفك تلك الشفرة«: بساطة ىف
ون، وانعـدم الفهـم االجتامعـى  التواصل، خاصة إذا تعدد املسـتقبلأنه ال يطبق ىف كل وضعيات

 ىف تسـلمه ٍّيا سـلباملتلقـىكـام يبقـى . والسيكولوجى أثناء التفاعل التواصىل بني الذوات املفكرة
 .للرسائل املشفرة

 :وذج االجتامعىمالن:  النموذج الثالث-3
 الذى يعتمـد عـىل فهـم طريقـة انـتامء األفـراد إىل Riley & Riley  ـ منوذج ريىل وريىلهو

 هم الذين يودعـون ىف جامعـات أوليـة اجتامعيـة ونفاملرسل هو املعتمد واملستقبل. الجامعات
 .مثل العائالت والتجمعات والجامعات الصغرية
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ون وهؤالء األفراد يتأثرون ويفكرون ويحكمون ويرون األشياء مبنظار الجامعـات التـى ينتمـ
 ويالحظ أن هـذا النمـوذج ،بدورها تتطور ىف حضن السياق االجتامعى الذى أفرزهاإليها والتى 

 االجتامع وال سيام إىل علـم الـنفس االجتامعـى حيـث يرصـد مختلـف العالقـات ينتمى إىل علم
وهـذا مـا يجعـل هـذا النظـام . اق االجتامعىـل السيـة واالجتامعية بني املتواصلني داخـالنفسي
 .م ىف تأسيس علم تواصل الجامعةيساه

ومن املفاهيم التواصلية املهمة داخل هذا النظام نجد مفهوم السياق االجتامعـى واالنـتامء 
 .إىل الجامعة

 :النموذج اللساىن:  النموذج الرابع-4
م، إذا اعتـرب أن 1964 هذا النموذج سـنة اضع وRoman Jackobsonون يعد رومان جاكبس

املرسل والرسالة واملرسل :  وهىسية هى التواصل، ورأى أن للغة ستة عنارصاللغة وظيفتها األسا
ة، ـة تعبرييــه انفعاليـل وظيفتـفاملرس: ةـ ولكل عنرص وظيفة خاص،ةـليه والقناة واملرجع واللغإ

إسقاط محور االستبدال عىل محور الرتكيب، واملرسل إليـه  لالـن خـوالرسالة وظيفتها جاملية م
ية وانتباهية، والقناة وظيفتها حفاظيـة، واملرجـع وظيفتـه مرجعيـة أو موضـوعية، وظيفته تأثري

 .لغوية أو وصفيةفتها واللغة أو السنن وظي
 :النموذج اإلعالمى:  النموذج الخامس-5

 النموذج اإلعالمى قائم عىل توظيف التقنيات اإلعالمية الجديدة كالحاسـوب واإلنرتنـت هذا
 : ومن مرتكزات هذا النموذج،ة ىف الحاسوبوالذاكرة املنطقية املركزي

 .خطوة االتصال وخلق العالقة الرتابطية -1
 .خطوة إرسال الرسائل -2
 .اإلغالقخطوة  -3

 :ًومن النامذج الشهرية ىف عملية االتصال أيضا ما يىل
 :(Berlo) منوذج بريلو -1

قـد اعتـرب  و(Linear model)اه ـى أحادى االتجـا ويسمـاذج وأشهرهـدم النمـن أقـو مـوه
. .بريلو أن عملية االتصال تتم من أربعة عنارص رئيسية وهـى املصـدر، الرسـالة، القنـاة، املتلقـى

وهو منوذج لالتصال الشخىص اللفظى الذى يتوقف نجاحه عـىل مهـارة املرسـل وتوجهاتـه مـام 
 .ميكنه من التأثري عىل اآلخرين

تجاهل رجع الصدى ورد الفعل مـن نموذج ال يعكس عملية االتصال بدقة إذ أنه يهذا الأن 
 .املستقبل تجاه ما يستقبله من الرسائل
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 :Shanon and weaver  ـ منوذج شانون وويفر-2

ترب النمـوذج األسـاىس لـنامذج تاليـة حاولـت رشح ، ويعةويعترب من أكرث مناذج االتصال شهر
وسيلة اتصـال، (، اإلشارة  ويتكون من خمسة عنارص رئيسية هى املصدر، املرسلعنارص االتصال،

 .املستقبل، الهدف) تدخل أو تشويش
 

 
 
 
 
 
 
 

 عـرب جهـاز Massage ينقـل الرسـالة Source  ـر للمعلومـاتدأو مبعنى أخر أن هناك مصـ
ـك Signal (Encoding)) الرـمـوز(يحـمـل اإلـشـارة  وTransmitterإرـسـال  ـاء ذـل  ويـحـدث أثـن

 ثـم تصـل إىل Decoding جهـاز اسـتقبال  ويسـتقبلها ويسـتقبل هـذه اإلشـارةNoiseتشويش 
 .Destinationالهدف 

 :Schramm  ـ منوذج رشام-3
م مـن 1954 وقد نرش رشام منوذجه ىف عام Interactive model  ـويسمى النموذج التبادىل

ًخالل موضوعه كيف يحدث ىف االتصال؟ وقد أوضح طبيعة املرسل حيث ميكـن أن يكـون فـردا 
كن أن تكون بشكل مرتب، أو بشكل صـوت إذاعـى، إشـارة باليـد أو أى أو مؤسسة، والرسالة مي

 .إشارة ذات معنى
ًأما املستقبل قد يكون شخصا مستمعا أو مشاهد ًا ىف مناقشـة أو جمهـورا ا مشـاركًً أو عضوًاً

ًمتظاهرا أو مشاهدة ملباراة رياضـية وقـد أكـد رشام عـىل أهميـة تبـادل األدوار بـني املرسـل أو 
 .ث االتصال عنده دائرة وليس ىف اتجاه واحداملستقبل حي

املصدر املرسل 
 القناة الرسالة املرمز

 )الوسيلة(

 املستقبل
 املتلقى

 محلل الرموز

 هدفمستقبل إشارةمرسل مصدر

 تداخل أو تشويش

 وسيلة االتصال
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ى يعـرب عـن قيـامهام بـالرتميز وفـك ـبل ويرسل بيـنهام سـلوك اتصالــني يستقـن كال الطرفإ
ك رموزها وهو غري منتبه لها وىف كال الحالني ـل ويفـر الرسائـد ويفسـد أو دون قصـالرموز بقص

بالها مـام يـؤثر عـىل كفـاءة االتصـال رحلة إرسـال الرسـالة واسـتقملنجد أن التشويش مصاحب 
 .َّفعاليتهو

 
 
 
 
 
 

 
 

 :منوذج االتصال الناجح ما يىل من أهم خصائص :منوذج االتصال الناجح

  بني املرسل واملستقبل(وجود اتفاق فكرى ىف االتصال.( 

  وجود لغة مشرتكة تعاون عىل سهولة فهم مضمون الرسالة وأبعادها عـىل النحـو الـذى
 .يقصده املرسل

 عملية االتصال تتوقف عىل درجة تقبل املسـتقبل مضـمون الرسـالة وىف ضـوء ن نجاحإ 
 .حالته النفسية

  ًأن يكون املرسـل مـدركًا بحقيقـة مـا يريـد أن ينقلـه للغـري وملـام جيـدا بأبعـاد يجب ً
 .الرسالة

  هيبة املصدر ومظهره وأسلوبه يساعد عىل تشـكيل صـورة طيبـة للمـتكلم ويكـون لهـا
 . عىل اتجاهات املستمع وسلوكهًتأثريا أكرب

  حـداث االتصـال إأن يتم االتصال ىف الوقت املناسب وبالوسيلة املناسبة التى متكن مـن
 .ألثرة

  أن يكون االتصال محدود ومبارش والتعبري عن مستوى الفهم وىف إطار مجال من الخربة
 .املشرتكة

 تصالأدوات اال
كـام وردت ىف أحـد ( أدوات، هـذه األدوات نجد أن اإلنسان ىف عملية االتصـال يعتمـد عـىل

 :حواس اإلنسان وميكن تقسيمها إىل: هى) املراجع
 . دنياحواس*   . علياحواس* 

 زواضع الرم

 مفرس الرمز

 حال الرمز

 حال الرمز

 مفرس الرمز

 واضع الرمز

تغذية راجعة

 مرسل مستقبلرسالة
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 : علياحواس
وأداتها االتصالية، أن عضوها املستقبل هو العني التى تتأثر باملوجـات  : إحساسات برصية-1

 .الضوئية
ألذن التى تتأثر باملوجات ضوها املستقبل هو اوأداتها االتصالية، أى ع : إحساسات صوتية-2

 .الصوتية
وأداتها االتصالية، أى عضوها املستقبل هو األذن الداخلية التى تتـأثر  : إحساسات توازنية-3

 .بحركات الرأس ىف مختلف االتجاهات
وأداتها االتصالية أى عضوها املستقبل هو كل من األنـف والفـم أو  :ائيةي إحساسات كيم-4
 .ام، اللذان يتأثران باملركبات الغازية أو السائلةكاله

 : دنياحواس
 : يصعب تحديد موضعها أو نوعها إال مبزيد من الجهد واملشقة ومن أمثلتهاوهذه

وأدواتها االتصـالية، أى عضـوها املسـتقبل هـو سـطح الجلـد وأداتهـا  : إحساسات اللمس-1
 .االتصالية الجلد أو بعض أجزاء الجلد

بصـورة . وأداتها االتصـالية، أى عضـوها املسـتقبل هـو سـطح الجلـد :حرارية إحساسات -2
 .ة الخاصة بهاـراف العصبيـًة، تبعا لتوزيع األطـات السابقـن اإلحساسـتختلف ع

وأداتهـا االتـصـالية هـى التـقـدير الـذاىت لإلنـسـان مبعنـى أن اإلنـسـان  : إحساسـات عقلـيـة-3
يقـف ًىل أسفل يستطيع أن يفتح ساقيه أو يرفع قدما ويستطيع إذا كان واقًفا ـ ودون أن ينظر إ

حـدى رجليـه إىل الخلـف وميسـكها بذراعـه املقابـل لهـا، وىف كـل حالـة عىل األخرى، أو يرفـع إ
 .االرتفاع لحركة السيقان أو األرجليستطيع أن يحدد الزاوية أو درجة 

ـة-4 ـ : إحساـسـات داخلـي ـاـوأداتـه ــ االتصالـي ــة ـق ـه، وـمـن ـجـسـدة أو الـون املـعــد تـك م كـل
ة إحسـاس بـأمل الجـوع أو ـا الشعور بالجوع أو التعب أو الدوخة أو املرض وهى مبثابــمظاهره

ط العضىل أو ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة ىف الصيف والشتاء أو الشعور بعدم القـدرة الضغ
 .عىل الحركة مع آالم شديدة

 االتصال اإلنساىن ومنظوراتهنظريات 
 : االتصال ىفأرسطونظرية 

 لالتصـال، فقـد وضـع أرسـطو أسـس علميـة ال تـزال قامئـة مل يضع أرسطو نظرية مستقبلية
 ) خطبته( يعد املرسل رسالته تقوم عىل أن) املستقبل(والجمهور ) املرسل(للتفاعل بني الخطيب 
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  شيقة وجذابة ومقنعة، حتى ميكن أن تؤثر ىف الجامهري بالصورة املسـتهدفة ذلـك أنـه البصورة
 ).املستقبلني(قيمة لالتصال ـ من وجهة نظره ـ ما مل يكن مقبول أو مفهوم من الجمهور 

 : مراحل هىثالثوقد قسم أرسطو املوقف االتصاىل إىل  :املوقف االتصاىل عند أرسطو
 ).الرسالة(ب ـ الخطبة أو   ).الراسل(أ ـ الخطيب أو 

 ).املستقبل(جـ ـ الجمهور أو 
أن يـدرك مـا يعمـل ىف نفـوس الجامهـري مـن قـيم ) املرسـل(يب أرسطو عىل الخطوجب أو

 وسنن اجتامعية، عىل أساس أن إدراك الجمهـور للرسـالة يتـأثر بتفسـريه لهـذه ريومبادئ ومعاي
الوضع االجتامعى للجمهـور مـن حيـث تنشـئته االجتامعيـة،  وهذا التفسري يعتمد عىل ،الرسالة

 .واإلطار أو النسق القيمى الذى يأخذ به
 :ظرية ابن خلدون ىف االتصالن

ًمل يضع ابن خلدون أيضا نظرية ىف االتصال وإمنا ميكـن الوقـوف عـىل وجهـة نظـره ىف هـذا 
، حيث أوضح القصور بني املاىض والحارض وارجع هـذا املجال من مناهجه ىف البحث االجتامعى

نـت عـىل حـال إن الـنفس إذا كا«بـرر ذلـك بقولـه ) التشـيعات لـآلراء واملـذاهب(القصور إىل 
 مـن التمحـيص والنظـر، حتـى تتبـني صـدقه مـن كذبـه إذا  خفةأعطتهاالعتدال ىف قبول الخرب 

خامرها تشيع لرأى أو تحله قبلت ما يوافقها من االختبار ألول وهله فكأن ذلك امليل أو التشيع 
ابـن  فتقع ىف الكذب ونقلـه ويالحـظ هنـا أن  أو التمحيص بصريتها عن االنتقاصغطاء عىل عني

 .االتصاليةخلدون يوضح التميز ىف تقبل الرسالة 
 أن يضع كـل رسـالة) املستقبل(خر من كام ال يكتفى بن خلدون بذلك بل يطلب ىف مكان آ

عـىل مجـرد «تصل إليه ىف ضوء طبيعة العمران اإلنساىن، حيث يقول وإذا ما اعتمـد ىف األخبـار 
 يؤمن من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة مبا ملر.  يحكم طبيعة العمران اإلنساىنالنقل ومل
 .»الصواب

لزامة للمستقبل بـرفض قبولـه الرسـالة املنقولـة إليـه، مـا مل يضـعها إوأوضح من قوله هذا، 
 .تحت مرآة األوضاع االجتامعية السائدة وبذلك ال يقع ىف الخطأ

ن خلدون عىل النحو ميكن تلخيص املوقف االتصاىل لدى اب :املوقف االتصاىل عند ابن خلدون
 :التاىل

ال يعرفـون القصـد مـام عـاينوا أو ) خصـائني ىف االتصـالاإل(النـاقلني فمن رأية أن  :املرسل* 
 .مينهم فيقعون ىف الكذب ىف كثري من األحيانسمعوا، وينقلون الخرب عىل ما ىف ظنهم أو تخ
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فاقها مع طبيعة األمور، التى من الرضورى مناقشتها ىف ذاتها للوقوف عىل مدى ات :الرسالة* 
 ).الرسالة(ومناقشة مادة تلك الرواية ) املرسل(ومع الظروف واملالبسات التى يحكيها الراوى 

وصـدقة وسـالمة ) املرسـل(أوجب عليه ابن خلدون أن يتأكد من أمانة الـراوى  :املستقبل* 
 .ذهنه، وطهارة عقيدته، ومتانة خلقه، وقيمته الشخصية

 :ظرية ابن خلدون ىف االتصال يتألف منومن هنا فإن جوهر ن
 .الذكاء االجتامعى ىف املستقبل -3  .األمانة ىف املرسل -2   .الحقيقة ىف الرسالة -1

 :نظرية كولن ىف االتصال
تعترب نظريته من النظريات الحديثة الرائدة ىف مجـال االتصـال والتـى اسـتخدم فيهـا بعـض 

املرسل ـ الرسالة ـ التـدفق ـ : لكرتونية مثلية واإلعارة من بعض العلوم الكهرباملصطلحات املست
 – Sender – Message – flow – receiver  ـاملسـتقبل ـ رجـع املـدى أو التغذيـة الرجعيـة

feedbadk ..عقل اإلنسان باعتباره املركـز الـرئيىس لالتصـال بالنسـبة :  هذه النظرية عىلتعتمد
 .لإلنسان، سواء ىف اإلرسال أو االستقبال

هو الذى يصوغ الرسالة الذى يتوىل الجهاز الصـوىت إرسـالها إىل املسـتقبل ) العقل: ( ألنذلك
) العمليات النفسـية(الذى يتوىل استيعاب الرسالة باإلضافة إىل ) اإلدراك(ًويكمن ىف العقل أيضا 

 .مثل االنتباه ـ التذكر ـ التى تساعد عىل إرسال واستقبال تلك الرسائل
 :عىل النحو التاىل) كولن(ميكن تلخيص املوقف االتصاىل ىف نظرية  :د كولناملوقف االتصاىل عن

 ىف املرسل إليهيستمد من عقله ىف شكل ميكن إدراكهالذى : املرسل . 

 ىف املرسل إليهإدراكهالتى يصوغها ىف عقله ىف شكل ميكن : الرسالة . 

 تـذكر واإلدراك الذى يسـتخدم عقلـه وقدراتـه واسـتعداداته النفسـية مثـل ال: املستقبل
 .واالنتباه ىف استيعاب تلك الرسالة

 تلـك التـى تعـود إىل ) املثـري(هى االستجابة للرسـالة : التغذية العكسية أو رجع الصدى
 .املرسل وبذلك تكتمل الدورة االتصالية

ويالحظ أن تلك النظرية تعتمد كلية عىل الدراسات النفسية، وتعترب من النظريات املتكاملة 
 .ىل أساس أن االتصال دورة مستمرةلقيامها ع
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 :ىف االتصال) ستيفنسون(نظرية 
 عىل أساس أن املستقبل يشعر باالستغراق واإلمتاعبني نظريته ىف االتصال ) ستيفنسون(ربط 

 . فيام يقرأ أو يشاهد السيام ىف االتصال الجمعىواملتعة
 .اء باألذواق العامة والثقافةكذلك بني االتصال وتكوين الرأى العام واالرتق) ستيفنسون(ربط 

يالحظ أن املوقف االتصاىل ىف هذه النظرية له رشوط  :رشوط املوقف االتصاىل عند ستيفيسون
 :هى

لزام املرسل بأيدلوجيا املجتمع التى من أهدافها ربـط املـواطنني مبجـتمعهم واالرتقـاء إ -1
 .بأذواقهم ىف مختلف النواحى االجتامعية والثقافية

متاع بشكل يجعل املسـتقبل عـىل اتصـال ة ىف أسلوب شيق يعتمد عىل اإلرسالصياغة ال -2
 .مستمر مبصادر املعلومات

تاحة الفرصة للمستقبل للدخول ىف حوار مع املرسل حتى يؤدى ذلـك إىل تكـوين رأى إ -3
 .عام مستنري يعتمد عىل الحقائق الواضحة

ـتـى تعيـشـها الجامـهـري تـلـك النظرـيـة تـقـوم ـعـىل مراـعـاة الـنـواحى االجتامعـيـة والنفـسـية ال
الكادحة، والتى من حقهـا أن تشـرتك بـالرأى ىف أمـور مجتمعهـا مـن خـالل اسـتمرار اتصـاالتها 

ا بـاملواد ًمبصادر املعلومـات ىف املجتمـع ذلـك أن االتصـال الـذى تضـعه تلـك النظريـة ملحوظـ
 .متاعيةاإل

 : ىف االتصالاسفري يوسنظرية 
يه ومـن ثـم متيـزت نظريتـه بـالعمق، والبعـد عـن تناول االتصال ألول مرة كظاهرة اجتامع

األساليب الدعائية واإلعالمية حيث مل يركز عىل أجهزة ووسائل االتصال وإمنا ركـز عـىل العمليـة 
االتصالية كظاهرة اجتامعية تقوم عىل التفاعل الذى يتحقق ىف املجتمـع وعـىل االرتبـاط ببقيـة 

 : بالدرجة االوىلٍّياًال موضوعا إنسانالظواهر االجتامعية األخرى وبذلك أعاد االتص
 :هدف االتصال ىف نظريته

 . اجتامعية متكاملةامسك ىف املجتمع وتحويله إىل وحدةهو زيادة الت
تأخذ شكل التعبري الظاهرى أو األساليب التعبريية، واملهم هنـا هـو الحقـائق : الوسيلة لذلك

ظـاهرة االتصـال الجامعـى هـى القـوة الكامنه وراء تلـك األسـاليب التعبرييـة، عـىل أسـاس أن 
 .الديناميه ىف املجتمع، لقيامه عىل األخذ والعطاء، واإلرسال واالستقبال املتفاعلني



 
 

-66 -

 :اسفرييوساملوقف االتصاىل عند 
 :ن املوقف االتصاىل ىف هذه النظرية يقوم عىلوعىل ذلك فإ

 .هو املجتمع: املرسل
 .جامهري وروحها وميولها واتجاهاتهاهى التعبري املوضوعى عن عقلية ال: الرسالة

 .ًهو املجتمع أيضا: املستقبل
مثل اإلذاعة، والتليفزيـون والصـحف وهـى املنـابر التـى ال يرتقيهـا القـادة : وسائل االتصال

وآمالهـا، ولـىك ًالسياسيون فحسب، والتى يجب أن ترتقيها الجامهري أيضا، لىك تعرب عن مطالبها 
 .ًتمع التى ليست حكرا ألحدون املجتشرتك بالرأى ىف شئ

 :قد ميز بني االتصال واإلعالم عىل اعتبار ل:عالمالتمييز بني االتصال واإل
 .هو التعبري املوضوعى عن عقلية الجامهري وروحها وميولها واتجاهاتها: جوهر االتصال
سـاتها ً جيدا للمعلومات واألخبار وردود أفعالها، أى انعكاهو أن يكون موصًال: جوهر اإلعالم

 .بني الجامهري وقيادتها
 :نظريةاالنتقاالت

نسان الذى يتصـل اآلن بـاآلخر بكـل سـهولة والـذى يـدرس قواعـد االتصـال والكتابـة إن اإل
الة حيث أنه ىف حني من الدهر مل يكـن لديـه مـن القـدرة عـىل الكـالم أو الكتابـة، َّواإلدارة الفع

ة عىل االتصال السليم ونحن هنا نتعـرض فالبرشية مرت بعديد من املراحل حتى تكتسب القدر
للتغريات الجذرية التى حدثت ىف قدرة اإلنسان عىل فهم املعاىن وكيفية نقلها لآلخرين وهذا مـا 

 :يطلق عليه نظرية االنتقاالت وهى النظرية التى تقسم مراحل تطور االتصال إىل
 ):عرص اإلشارات والعالمات: (املرحلة األوىل

المات كان يتعني عليهم التمسك بأن تكون رسائلهم بسيطة وبأن ينقلـوا عرص اإلشارات والع
هذه الرسائل بطريقة بطيئة وسهلة فكلـام كانـت أدوات اإلنسـان القـديم بدائيـة كانـت طـرق 
اتصاالتهم غري كافية ومزعجة إذا مل ينظم اللغـة والتخاطـب وكـان لهـذه القـدرة املحـددة عـىل 

مليات التفكري حيث تشـري الـدالئل الجتامعية وخاصة بالنسبة لعاالتصال تأثري هام عىل الحياة ا
ىل أن األساليب التى نستخدمها ىف االتصال مع أنفسنا كام أن التفكري شكل داخـىل مـن أشـكال إ

 .اللغة
 ):عرص التخاطب واللغة: (املرحلة الثانية

  ألـف سـنة 40 ـ 35يبدو أن اللغة أو التخاطب قد ظهرت ىف وقت ما خـالل الفـرتة مـا بـني 
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مضت بني مخلوقات تشبه الجنس الـبرشى الحـاىل مـن الناحيـة الجسـمية ويطلـق عليهـا اسـم 
 . الذى عرث عىل بقاياه ىف كهف كرومانيون بفرنسا(Gromagnon)الكرومانيون 

 ):عرص الكتابة: (املرحلة الثالثة
والرسـومات إن قصة الكتابة هى قصة االنتقال مـن الكتابـة التصـويرية عـن طريـق الصـور 

 . الكتابة الرمزية التى تستخدم حروف بسيطة للتعبري عن أصوات محددةإىلاملعربة 
 ):عرص الطباعة: (املرحلة الرابعة

تعد الطباعة أحد أبرز االبتكارات البرشية ىف كل العصور وللنقطة املهمـة ىف نشـأة الطباعـة 
 .ىف العامل العرىب هى أن الورق حل مكان املخطوطات

ن ـن اـملـيالدى نـقـًال ـعــرن الثاـمــى ـخـالل الـقــى الـعـامل اإلسالـمــ ـفـParch Ment )رقواـلـ(
ح العـرب لألنـدلس ومل يفقـد رجـال الـدين ـد فتــا بعــى أوروبــر الورق فــني ثم انتشـالصيني

والقادة والعلامء وكتبة املخطوطات احتكارهم للقراءة والكتابة إال بعد اخرتاع املطبعة ىف القرن 
 .الخامس عرش

 ):عرص االتصال الجامهريى: (املرحلة الخامسة
ط االتصال الـبرشى ىف زيـادة مع ظهور ونجاح الصحافة الجامهريية اآلن أصبحت رسعة نشا

 عامل ثورة وسائل االتصال الجامهريية التى اكتمل منوها ىف النصف 19 فقد شهد القرن مضطردة
 .من القرن العرشيناألول 

 ):صال التفاعىلعرص االت: (املرحلة السادسة
حيث شهد النصف الثاىن من القرن العرشين أشكال تكنولوجيا االتصال الكثرية مام يتضـاءل 

ى أمامه كل ما تحقق ىف عدة قرون سابقة ولعل أبرز مظاهر تلك التكنولوجيا ذلك االندماج الذ
 .لكرتونية وتكنولوجيا األقامر الصناعيةحدث بني تكنولوجيا الحاسبات اإل

 : االتصال اإلنساىنمنظورات
هناك مجموعة مـؤثرات سـاهمت ىف تشـكيل مجـال دراسـة االتصـال اإلنسـاىن ىف مختلـف 
ـة  ـاىض لنظرـي ـه النـمـوذج الرـي ـذى قدـم ـر واملنـظـور اآلىل اـل ـرتاث األدىب املبـك ـذ اـل املراـحـل، فمـن

تصال املعلومات إىل تلك اإلسهامات السيكولوجية االجتامعية، ثم نظرية االتساق العامة، ظل اال
اإلنساىن يجذب اهتامم العديد من البـاحثني والعلـامء، وهـذا يجعلنـا نتحـدث عـن املنظـورات 

 :األساسية لالتصال اإلنساىن وهى
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 :Action Perspective  ـمنظور الفعل: أوًال
فعـل « الرتاث األدىب مع نظرية املعلومات ىف النظر إىل االتصال باعتبـاره يتكـون مـن يشرتك

، وهو يشبه عملية توجيه السهم إىل الهدف ومن ثم يرتكـز نشـاط »One- way actذى اتجاه ـ 
أو » املصـدر«االتصال برمته حول أداء شخص معني لفعل معني، ولذلك كان االهتامم يرتكز عـىل 

صب عىل ما ينبغـى أن يفعلـه املـتكلم مزية وكانت التساؤالت األساسية تنوقدراته الر» املرسل«
خر، أو يعاونه ىف حل مشكلة ما أو يغري سلوكه، ويعتمد هذا املنظـور من أجل أن يقنع شخص آ

ًأيضا عىل معرفة أنه إذا عرف املرسل املعاىن الصحيحة للكلامت واستطاع أن يستخدمها بطريقة 
 يحدث أى مظهر من مظاهر سوء الفهم، وعندما ال يكون االتصـال كـامال فمعنـاه أن مالمئة لن

 املالئم، مبعنى أنه أخفق ىف اختيار الكلامت أو اختار كلـامت خاطئـة املرسل مل يؤديه عىل النحو
أو مل ينظم رسـالته بالقـدر الكـاىف، أو أنـه ال يحظـى بالقـدرة الكالميـة، أى أنـه مل يـتمكن مـن 

 .التصويب نحو الهدف بطريقة مستقيمة ومبارشة
 :Interaction Perspective  ـمنظور التفاعل: ٍّياثان

 بواسطة مقارنته بأسلوب العطاء واألخذ، فأنت تقـول  للنظر إىل االتصال طريقة أخرىهناك
 .ًشيئا وأنا أرد عليه، ثم تقول املزيد وأنا أجيب مرة أخرى

أو أننى أسأل وأنت تجيب مرة أخرى، وكال منا يقوم بـدور املرسـل واملسـتقبل ىف آن واحـد 
االتصـال اإلنسـاىن ألنـه ينطـوى عـىل والحقيقة أن هذا املنظور يتناول الجوانب املعقدة لعملية 

 الـذى "Linear Feed Back"» التغذية املرتدة الخطبـة«إضافته ملفهوم  ب"Receiver"املستقبل 
يتيح للمرسل مامرسة درجة أعىل من درجـات الضـبط تجـاه اتصـاله ومـع ذلـك فقـد عولجـت 

قـد عولجـت عملية االتصال، حيث أدركت أعىل من درجات الضبط تجـاه اتصـاله ومـع ذلـك ف
  السـبب والنتيجـة فأنـا أتحـدث وأنـتبني» عالقة خطية«عملية االتصال، حيث أدركت بصفته 

الطرفني يقـوم أحـدهام بوظيفـة يقسم االتصال إىل تجيبنى، ولكن أخذ عىل هذا املنظور ألنه مل 
لني ه، بينام يقوم اآلخر بدور االستجابة أو الفعل ورد الفعـل والواقـع يكشـف عـن أن املرسـاملنب

واملستقبلني ال يتبادلون ببساطة أدوار اإلرسال واالسـتقبال ولـذلك فـإن هـذا النمـوذج الخطـى 
البسيط الذى يعرب عن عالقة مبـارشة بـني السـبب والنتيجـة، ال يالئـم جوانـب عمليـة االتصـال 

 .املعقدة
 :Transaction Perspective  ـمنظور التحول املتبادل: ًثالثا
ساسية تشري إىل أن االتصال ليس مجرد تفاعل بسـيط بـني املرسـلني  ينطوى عىل فكرة أوهو

 ينطـوى عـىل السـببية ذات Transactionalا ٍّواملستقبلني ولكن هنـاك تعـامًال متبـادًال وتحوليـ
 االعتامد املتبادل بني مكونات النسق، وعىل ذلك فإن االتصال اإلنساىن يشبه أية عمليـة ديناميـة 
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ه بوضوح لو نظرنا إليه عىل أنه نسق يتحول املرسلون فيه إىل مستقبلني، أخرى ىف أنه ميكن فهم
ًفاالتصال من منظور الفعل ال يتضح اعتبارا خاصا ألفعال املرسـل وردود الفعـل الناجمـة عـنهام  ً
من جانب املستقبل، ولذلك فإن قضية مـن الـذى يبـدأ عمليـة االتصـال، ليسـت واردة ىف هـذا 

والحقيقـة أن » بالعمليـات«هناك بدايات محددة أو نهايات ملا يسمى املنظور طاملا أنه ليست 
نريد أن نعزله ىف لحظـة معينـة مـن أجـل أن يقـوم بتحليلـه ودراسـته هـو » سلوك اتصاىل«أى 

فقـد وجـد بدايتـه ىف عقـل ... سلوك له ماضيه ومستقبله أى أنه سلوك يتميز بالبعـد التـاريخى
عاش هـذان العقـالن ىف أمـاكن وأنحـاء كثـرية ومتفرقـة، املتحدث وارتبط بعقل املستقبل، وقد 

ا أخرى ونحن عندما نقـوم بعـزل ًل، رمبا إىل بعضهام أو إىل أطرافوتحدثنا عن أشياء كثرية من قب
فعل اتصاىل معني، فإننا نضع له نقطة بداية افرتاضية، وكذلك نضـع لـه نقطـة انتهـاء افرتاضـية 

 ذلك لىك نفهم الفعل االتصـاىل ولكـن ال ينبغـى أن يغيـب لعملية غري متناهية، ورمبا نحتاج إىل
 .عن الذهن ذلك الرثاء الذى يتميز به تدفق االتصال بني الناس
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 الثالثالفصل 

 
 
 وأشكاله.. أنواع االتصال

 

 .أنواع االتصال −

 .أشكال االتصال −
 .االتصال اللفظى: أوًال
 .االتصال غري اللفظى: ٍّياثان

 .االتصال غري املنظور: ًثالثا
 .االتصال الكتاىب: ًرابعا

 .لكرتوىناالتصال اإل: ًخامسا

 .العالقة بني التواصل اللفظى وغري اللفظى −

 :صلطرق التوا −
 لغة العيون: ٍّياثان التواصل الوجهى: أوًال
 الصمت: ًرابعا التواصل اللمىس: ًثالثا

 .اضطرابات التواصل −
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 وأشكاله.. أنواع االتصال
 

 ىف حيـاة اإلنسـان بدايـة مـن إشـباع حاجاتـه الطبيعيـة وانتهـاء ٍّياًيؤدى التواصل دورا أساس
من خالل التفاعل مع اآلخرين ىف األرسة أو املدرسة بتقدير الذات، إال أن تقدير الذات ال يتم إال 

إلخ، وعىل الرغم من أن التواصل موجود ىف كل زمان ومكان، إال أن اإلنسـان ميارسـه .. أو العمل
 عرضـه للخطـأ أو يجعلـه باللغة، وهذا ما  أو فطرى، سواء أكان باإلشارة أوىف األغلب بشكل آىل

 .الصواب ىف تحقيق أهدافه

ِفـِبام رحمـة مـن الـلــه ( :يعتنا أهمية التواصل، حيث ورد ىف محكم التنزيـلوقد أكدت رش ٍَ ِّ َْ ََ َ

واْ من حولك فاعف عنهم واستْغفر لهم وشـاورهم  ْلنَت لهم ولو كُنَت فظا غليظ القلب الَنفضُّ ْ ْ ُْ ْْ َ ُ َ ُ َ ُِ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ ِِ ْ َْ َ ٍَّ

َيف األمر فإذا عزمَت فتوكَّْل عىل  َ ََ َ َ َْ َْ َ ِ ِ َ َالـلـه إنَّ الـلـه يحب المتوكِّلنيِ ِ َِ َ ُ ُّْ ِ ُ َ  ].159: آل عمران[ )ِ

ِادع إِىل سِبيل ربك ِبالحكْمة والموعظة الحسنة وجادلهم ِبالتي هي أحسن إنَّ (: ًوقال أيضا ُِ ُ َْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ ِْ َ َ َ ِّ ِ َ
ُربك هو أعلم مبن َضلَّ عن سِبيله وهو أعلم  ُ ََّ َْ َ َْ ََ َُ َُ َِ ِ َ َ ِ َِبالمهتدينَ ِ َ ْ ُ  ].125: النحل[ )ْ

اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل يكـن فبكلمـة «:  الـلـهوىف الحديث الرشيف قال رسول 
ـكـام أـكـدت ـهـذه األهمـيـة عاداتـنـا وتقالـيـدنا العربـيـة األـصـلية ـعـىل  ].رواه البـخـارى. [»طيـبـة

تابات التى تناولت هذا مية والكاملستويني الفردى والجامعى، إال إننا نالحظ ندرة الدراسات العل
 .املوضوع الحيوى

ال تكون إال به، وإذا كانت له هـذه الصـفة وفاالتصال هو هواء الحياة اإلنسانية، االجتامعية 
وتنبثق أهمية التواصل من ارتباطه بالحاجات اإلنسانية، فاإلنسان ... .فال بد أن له أهمية قصوى

ه الفسيولوجية مثل الطعـام والرشاب وحاجاتـه النفسـية ًكائن يتحرك ىف الحياة مدفوعا بحاجات
 .ًوغالبا ما يكون التواصل هو الطريق إلشباع هذه الحاجات. .ًواالجتامعية أيضا

 أنواع االتصال
 :هناك ثالث أنواع لالتصال هى

اتصال من خالل عالقة الحوار وما يستتبع ذلك من رؤيـة متبادلـة بـني : االتصال املكاىن -1
 .ز كل منها بسامت وخصائص تهم الطرف اآلخراألطراف ومتي

 عالقة بالصداقة التى تتطلب ظهور اهتامم متبـادل واتصـال نـفىس له: االتصال النفىس -2
 .مبارش يقوم عىل املالحظة واالهتامم املتبادل املبارش
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 قيمـة مـا ٍّيـاوثان: نسق معني يدخل ىف إطاره فردين عىل األقل أوًال: االتصال االجتامعى -3
 .رتبط بهذه القيمةًس هذا االتصال، ثالثا تفاعل ما ياهى أس

 :ًكام قسم االتصال أيضا إىل مبارش وغري مبارشـ 
يتنـاقش : مثـال. ًالن وجهـا لوجـهأن يكون املرسل واملرسل إليـه يتفـاع: االتصال املبارش -1

 .خصاىئ االجتامعى مع العميل أو املدرس مع تالميذه أو املهندس مع عاملهاإل
 هو الحال عند استخدام املرسـل ألداة التليفـون لنقـل الرسـالة كام: ري املبارشاالتصال غ -2

 .ًإىل املستقبل فتتضمن موضوعا يهم الطرفني
 :ومن أنواع االتصال من حيث درجة التأثري كام ورد ىف أحد املراجع ما يىلـ 
 : االتصال الشخىص املبارش-1

لومات واألفكار واالتجاهات بـني األشـخاص ويقصد به العملية التى يتم مبقتضاها تبادل املع
ا لوـجـه وىف اتـجـاهني دون عواـمـل أو قـنـوات وـسـيطة أو وـسـائل نـقـل ًبالطريـقـة املـبـارشة وجـهـ

ا لوجـه ىف مكـان محـدد ًضهام وجهـعصناعية، حيث فيه يصبح املرسل واملستقبل عىل اتصال بب
 .ويكون فيه التفاعل من الجانبني

 : االتصال الجامهريى-2
به اإلشارة عىل نقل رسالة بواسطة وسائل فنية جامهريية معينة كالصحف واملجالت ويقصد 

ل إىل املسـتقبل أو  من الوصو)ًسواء كان فردا( املصدر ميكنواألفالم واإلذاعية والتليفزيون وهى 
 : ويتميز االتصال الجامهريى بالعنارص اآلتية. ومشاهدين ومستمعنيًالجمهور قراء

 .ر كبري تصل إليه الرسالةإمكانية وجود جمهو −

 .وضوح أسلوب الوساطة أو التوسط ىف االتصال بني املرسل واملستقبل −

 .صعوبة الحصول عىل معلومات من املستقبلني -  .احتامل تأخر االستقبال −
 خصائص االتصال الجامهريى

 ط النقل سواء كانت ميكانيكيـة أو  االتصال الجامهريى عىل التكنولوجيا أو وسائيعتمد
املتنـاثرة لكرتونية، بهدف نرش الرسائل عىل نطاق واسـع وبرسعـة كبـرية إىل الجامهـري إ

 . من طبيعة االتصال إىل حد ماويغري استخدام كل وسيلة

 ة ملاليـني األشـخاص الـذين ال ـى مشرتكـم معانـىل تقديـريى عـال الجامهـل االتصـيعم
 .ا معرفة شخصيةًيعرفون بعضهم بعض

 عن منظامت رسمية مثل الشـبكات ناتجةتصال الجامهريى بكونها تتسم املصادر ىف اال 
 .والسالسل
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 من الجامهري ولة ومفهومةتتسم رسائل االتصال الجامهريى بالعمومية حتى تكون مقب 
 .املتعددة

 اإلعالميـة البوابةن حراس ـد مـالل العديـال الجامهريى من خـى االتصـم فـم التحكـيت 
لذين يتحكمون ىف شكل ومحتـوى الرسـائل التـى تنقلهـا وهم مجموعة من األشخاص ا

 .وسائل اإلعالم

 ا ىف االتصال الجامهريى عن أنواع االتصال األخرىًيكون رجع الصدى متأخر.  
 :ًأمناط االتصال أيضا كام أكد عليها بعض العلامء ما يىلو  أنواعومن

 :ة االتصال حسب الوسائل املستخدمأنواع: أوالً

 ويسـتخدم فيـه اللفـظ كوسـيلة متكـن املرسـل مـن نقـل رسـالته إىل :االتصال اللفظـى 
املـذكرات، الخطابـات، التقـارير، (املستقبل سواء كانت مكتوبـة أو غـري مكتوبـة، مثـل 

 ).لخإ........ الكتب

 هو عبـارة عـن تعبـريات منظمـة تشـري إىل مجموعـة مـن معـاىن : االتصال غري اللفظى
لـغـة الـصـمت، والتعـبـريات (كاـكـه ـبـاآلخرين، يـسـتخدمها األنـسـان أو يقـصـدها ىف احت

 )الحسية والفسيولوجية
 :درجة الرسميةأنواع االتصال من حيث : ٍّياثان

 ى هيئة أو ـة املختلفة فـذى يتم بني املستويات اإلداريـال الـهو االتص: االتصال الرسمى
عـىل ية املتفـق عليهـا ىف نظمهـا وتقليـدها وهـو يعتمـد ـة الرسمـة بالطريقـىف مؤسس

 .التقارير واملذكرات

 هو االتصـال الـذى يـتم التفاعـل فيـه بطريقـة غـري رسـمية بـني : االتصال غري الرسمى
الـعـاملني بتـبـادل املعلوـمـات أو وجـهـات النـظـر واألفـكـار ىف املوـضـوعات الـتـى تتـصـل 

 .بعملهم وتهمهم أو تبادل املعلومات من خارج منافذ االتصال الرسمية
 :ما يىل) لنوع الرسمى والنوع غري الرسمىا(ومن وسائل االتصال ـ 
 .االجتامعات عىل مستوى اإلدارة أو القسم -2   .املقابالت الخاصة -1
 .املؤمترات -4   .االجتامعات العامة -3
 ).التى تصدرها الرشكة(املحالت والجرائد الداخلية  -6   .املكاملات التليفونية -5
 .ابات الربيدية املبارشةالخط -8  .التقرير السنوى للموظفني -7
 .النرشات الدورية -10  .امللصقات عىل الحائط -9

 .النرشات الخاصة -11
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ولـذا نجـد أن . .ا الخـاصـا استخدامهــة لهــل السابقــلة من الوسائــل وسيـظ أن كـويالح
اختيار إحداها تتوقف عىل عدد مـن االعتبـارات مثـل نـوع الرسـالة املطلـوب توصـيلها ومـدى 

 ودرجـة الرسـيـة الواجـب توافرـهـا وعـدد املطـلـوب االتصـال بـهـم، الرسعـة الالزـمـة ىف أهميتهـا
ل أن وعىل ضوء هذه االعتبارات وغريهـا ميكـن للمسـئو... .االتصال، والتكلفة التى ميكن تحولها

 .لية االتصالّيختار الوسائل التى تحقق فعا
 :صاليةنوع االتصال من حيث حجم املشاركني ىف العملية االت: ًثالثا

 :Interpersonal Communication  ـ االتصال الداخىل الفردى-1
الـدقيق واملقصود به إدراك الفـرد لذاتـه ولعالقاتـه بالعـامل املحـيط بـه وتحديـده وإدراكـه 

لجوانب القوة والضعف التى ميلكها، بصفة خاصة إدراكه لتلك األفعال التى تؤدى إىل التطور ىف 
 ومعرفـة الشـخص لنفسـه تسـهل لـه رؤيـة ،لتـى تـؤدى إىل التـدهورأدائه، واألعـامل األخـرى ا

اآلخرين، فكلام كانـت معرفـة الفـرد لصـفاته الذاتيـة ضـعيفة ضـعفت قدراتـه ىف إدراك صـفة 
 .اآلخرين

ين، فعندما فصفات الفرد ذاته تؤثر ىف تحديد املعايري التى يستخدمها ىف تقييم صفات اآلخر
ًنا أكرث لصفة الفرح عند اآلخرين، فإن الصـفات الهامـة التـى نه يعطى وزًيكون اإلنسان مرحا فإ

ولـيس ... .متيز الفرد هى التى سوف يستخدمها عند تكوين انطباعه عـن اآلخـرين أو تقيـيمهم
ًغريبا أن يجد الفرد نفسه محبا لآلخرين الذين لديهم صفات مقبولة لديه ويرفض أولئك الذين  ً

 الفرد مييل إىل تفسـري شـعور اآلخـرين نحـوه ىف ضـوء مـا لهم صفات ال يحبها، وميكن القول أن
 .يحمله من شعور نحوهم

رد عىل التمييز بني الفوارق بينهم، والدقة ىف ترصفات اآلخرين قد تعتمد عىل مدى قدرة الف
 األمر الذى  عىل توظيف إمكانياته توظيًفا كامًال،ال الفرد مع نفسه يجعله أكرث قدرةوحسن اتص

ويكون وعى الفـرد مبثابـة الضـوء لكافـة ... .ليته ىف التفاعل مع اآلخرينَّرية فعايضمن بدرجة كب
أركان الشخصية التى يقود سلوكها الفرد، والوعى هو التعرض للعامل السلوىك الحقيقى واالنفتاح 

 .عليه وليس االنحصار ىف عامل داخىل من التمثيل
ا مع نفسه بحيث يتمكن مـن إدراكـه ًوعن طريق الوعى ميكن أن يكون اإلنسان حارضا دامئً

ادة ـل وإعــه بــف إدراكـه وسلوكــن تكييــ وميكـىـ الخارجبالعامل اتصالهالنفسه ويدرك مدى 
ًيل شخصيته أيضا، وهذا التخيل يعطى فرصة للفرد لتعديل مسار منوه وإعادة بناء عالقاته ـتشك

الذى يحرر الفرد من سوء االتصال مع البيئة واتصاالته بها وميثل ذلك الوظائف األساسية للوعى 
 . تحسني الذاتإىل اإلنسانية من األشكال السلوكية الهادفة االمكانيةواالنغالق، وتعترب تلك 
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 : الذاىتاالتصالوهناك من أطلق عىل هذا النوع من االتصال اإلنساىن مصطلح 
مـع نفسـه وهـو تضح سلًفا ما يحدث داخل الفرد، حني يتحدث الفـرد اواالتصال الذاىت كام 

اتصال يحدث داخل عقل الفرد ويتضمن أفكاره وتجاربـه ومداركاتـه ويتضـمن االتصـال الـذاىت 
األمناط التى يطورها الفرد ىف عملية اإلدراك أى أسلوب الفرد ىف إعطـاء معنـى وتقيـيم لألفكـار 

  .واألحداث والتجارب املحيطة به
يح ـ الصحـهـوإدراكـه، ـن نفســه عــتـىل فكرـه أى ذاته يعتمـد عــع نفسـرد مـواتصال الف

ه بأسلوب حياته، وميثل ذلك ركيزة العالقـات االتصـالية اإلنسـانية ـه ووعيـه وإمكانياتـلخصائص
 .مع نفسه واآلخرين واملجتمع

االتصـال الشـخىص  (Personal Communication  ـ االتصال املبارش بني الفرد واآلخرين-2
 ):أو املواجهى
 من السلوك تعمل عـىل ترجمـة  أى أنها أساليب مكتسبة خربات السلوك،هى نتائج :األدوار

الحاسـم ىف ى هـو العمـل ـلم االجتامعــون التعــك يكــالقيم إىل أمناط من العمل واألداء، ولذل
ويـرتبط ... . مع الفرد بنمو خرباته ىف الوسط االجتامعى الذى يعيش فيـهتعلم األدوار التى تنمو
لية ىف سياق األدوار التى اصاالت بإدراكه لآلخرين وبتطور العملية ٍّياًباطا قوإدراك الفرد لنفسه أرت

 وتحدد األدوار ىف ضوء األفعال التى ميارسها لـىك يـدعم املوقـع الـذى يحتلـه ىف ،يقوم بها الفرد
 .نظام العالقات االجتامعية واإلنتاجية

المئًـا للفـرد مـن ذى يبـدو مًويتحدد دور الفرد أيضا عىل أنه منوذج للسـلوك االجتامعـى الـ
 ىف ضـوء مطالـب وتوقعـات األفـراد ىف جامعـة، وهـذه التوقعـات تتوافـق مـع الناحية املوقفية

ًتساعا من األدوار التى يسـتطيع مامرسـتها ال اوالفرد الذى يتمتع مبدى أكرث  ....توقعات اآلخرين
ًنه يكون أيضا واقف فقط ولكن ىف عدد كبري من املًيكون قادرا عىل االتصال والتفاعل مع اآلخري

 .ًقادرا عىل التعاطف مع اآلخرين
ويدل التعاطف عىل قدرة الفرد عىل تخيل دور الفرد اآلخر وعىل إدراك املواقـف بالطريقـة 
التى يراها األشخاص اآلخرون، وهذه العملية ال تدل عىل درجة مرتفعة مـن اإلدراك االجتامعـى 

ويستطيع الفـرد أن يحقـق النجـاح .. . من االتصال باآلخرينًفقط، بل تدل أيضا عىل قدرة عالية
 .عندما تكون لديه القدرة عىل رؤية األمور واألحداث بنظارات اآلخرين وليس بنظارته فقط

 شـفهية أو مكتوبـة بحيـث لفـرد واآلخـرين يـتم ىف صـورة كالميـةإن االتصال املبارش بني اـ 
 . حول موضوع معنيًيرتتب عليها تفاهام

ـام أ ـرادن ـك ـني األـف ـاىل ـب ـل االتـص ـاح التفاـع ـده  :نـج ـون عـن ـذى يـك ـدر اـل ـىل الـق ـف ـع  يتوـق
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األـشـخاص املـشـرتكون ىف العملـيـة االتـصـالية ـعـىل وـعـى بحاـجـات بعـضـهم ـمـن حـيـث املـشـاعر 
 .واالتجاهات والقيم

 :ويحقق هذا النوع من االتصال للمرسل

 خريناالحرتام الكاىف لآل. 

 حتـى رة وفعالـةـة مؤثـة تنظيميـلق بيئـح بخـسمتوصيل املعلومات باألسلوب الذى ي ،
 .ميكن الوصول إىل الكفاءة وتطوير الفرد واالستفادة من االختالفات

 باإلجهـاد ) املرسـل واملسـتقبل( إىل التقليل من شعور الطرفني يؤدى الوضوح والرصاحة
ون ً أيضـا التغذيـة العكسـية دحيث يستطيعان أن يعربا عـن أرائهـام بسـهولة ويتقـبال

  .صعوبة

  ة ـات الحميمــات والعالقــ تتكون الصداق)املواجهى(املبارش نتيجة االتصال كام أن من
ح ـم تصبــة ومـن ثــني األفراد ويتيح فرصة للترصف الفورى واملبارش عىل تأثري الرسالـب

ليـة َّالته وتوجيهها بحيث تصبح أكرث فعاالفرصة أمام القائم باالتصال سانحة لتعديل رس
 .ناعأو إق

 :Gnter Social Groups  ـ االتصال بني الجامعات االجتامعية-3
يعمل االتصال كأساس للعالقات االجتامعية بكل أنواعها، حيث ميثل أداة الـربط بـني النـاس 

وتـصـبح الجامـعـات االجتامعـيـة أنظـمـة اجتامعـيـة فعاـلـة ـمـن ـخـالل .. .ىف األنظـمـة االجتامعـيـة
 تـؤدى إىل تكـوين الجامعـات التـى توجـد بفضـل التفاعـل االتصال، كام أن محـاوالت االتصـال

ويتأثر سلوك أعضاء الجامعات بأمناط تلك الجامعات التـى .. .االتصاىل الذى يحدث بني أعضائها
  .ينتمون إليها

 : الكثري من األمناط ذات التأثري عىل السلوك االتصاىل وأهمهاوهناك
 :Communication Gn Primary Groups األوليةأ ـ االتصال ىف الجامعات 

 الجامعات التى يتزايد فيها تأثري الجامعة عىل االتجاهات والسـلوك والعالقـات، وفيهـا وهى
 وتـربز الخاصـية الرئيسـية ،ًا لوجـه بصـورة متكـررة عـىل نحـو أكـرث تـأثرياًيتحقق االتصال وجهـ

 .للجامعات األولية ىف تأثريها عىل العالقات االجتامعية للفرد
رسة وجامعات العمل أو أى جامعـة تـرتبط ببعضـها بشـكل قـوى وعميـق جامعـة ومتثل األ

 .أولية وتعترب هذه الجامعة ىف الغالب جامعات غري شكلية
 Commucation in Socondary Groups  :ب ـ االتصال ىف الجامعات الثانوية

ة األولية  تكون العالقة بني األعضاء ذات طابع رسمى أو تعاقدى، وتختلف عن الجامعوفيها
ىف أن االتصال فيها يعتمد عىل تبادل املصالح والخدمات واملعلومـات واملكاسـب املاديـة، بيـنام 

 .يتصف االتصال ىف الجامعات األولية بالصفة العاطفية
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والجامعات الثانوية كجامعات شكلية تتطلب درجة معقدة من الرتكيـب لـىك تحـافظ عـىل 
ها ضعيًفا تكون غري مسـتقرة مثـل الجامعـات املؤقتـه أو ن كان تركيبإنفسها وتحقق أهدافها، و

 أى أن تركـيـب الجامـعـه ىف بـنـاء متـشـابك األدوار ؛الـتـى تلتـقـى بالـصـدفة أو بـشـكل ـغـري دورى
ًواالتصاالت تساعد عىل جعل الجامعة أكرث اسـتقرارا وميكنهـا مـن مقاومـة التغـريات الشـديدة، 

 .ةويؤدى ذلك إىل متكنها من البقاء لفرتات طويل
 Commanication in Exclusive Groups  :ج ـ االتصال ىف الجامعات املنغلقة

 املنغلقة هى التى تقترص عضويتها عىل فئات معينة مهنية أو وظيفيـة وتفـرض والجامعات
هذه الجامعات مواصفات واهتاممات خاصة، منها رضورة تقبل األهداف والقواعد والتى تـنظم 

التصال ىف هذه الجامعات يتم ىف ضوء املحددات السـابقة ويسـتخدم العالقة والعمل املشرتك وا
ًلتحقيق أهداف هذه الجامعة، وهو غالبا ما يكون مقيدا ً. 

 Communication in Inclusive Groups  :د ـ االتصال ىف الجامعات املفتوحة
وىف الجامعات املفتوحة هى كل الجامعات التى تفتح أبوابها لكل مـن يرغـب ىف عضـويتها، 

دد إليها، وهـذه الجامعـات ال تفـرض ـاء جـم أعضـات إىل ضـذه الجامعـى هـأحيان كثرية تسع
 والقـبـول ىف ـهـذه ،عـمـول بـهـامواـصـفات خاـصـة للعـضـوية، إال ىف اهتامماتـهـا وتقـبـل اـلـنظم امل
 .الجامعات غري مقيد حيث يرتبط بتنوع الشخصيات واالهتاممات

 Communication in Groups Communication :هـ ـ االتصال ىف الجامعات املنتمية
 الجامعات املنتمية بإحساس قوى بالتوحد والرتابط وعدم القدرة عـىل االبتعـاد عـن تتصف

 من اإلخـالص التصال القوى تؤدى إىل مشاعر قويةبعضها، والعضوية ىف هذه الجامعات نتيجة ا
 .والتعاطف

ليـة ىف املجتمـع وتفـرض هـذه َّقـوة والفعاملنتمية قدر أكـرب مـن الًوغالبا يكون للجامعات ا
 .ًالجامعات قيودا كبرية لالنضامم إليها لضامن اإلخالص والرتابط القوى

   Communication in Reference Groups :و ـ االتصال ىف الجامعات املرجعية
إىل  املرجعية هى التى يكون لها تأثري معيارى عىل سلوكنا، حيث نرجع سلوكنا دامئًا ةالجامع

 مـع اتجاهاتنـا ىف تقبـل معايريهـا ةًمعايريها والعضوية ىف هذه الجامعات غالبا ما تكـون متفقـ
 .تجاه تحديد نوع السلوك املناسب

ً املرجعية إحداث التغري ىف سلوكيات األعضاء وغالبا ما يكون االتصال بـني الجامعةوتستطيع 
 .االتصال بهم كبريةة  وتكون ثقه األعضاء ىف عمليٍّياأعضاء هذه الجامعات قو
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 Media Communication:  االتصال الوسطى-4
ًيسمى هذا النوع باالتصال الوسطى ألنه يحتل مكانا وسطا بني االتصال املواجهى واالتصـال  ً

الراديو واألفـالم التليفزيونيـة مـن خـالل بـ ويشتمل االتصال الوسطى عىل االتصـال ،الجامهريى
 .الدوائر املغلقة
 وىف ث قلـة عـدد املشـاركني ىف االتصـالصال الوسـطى اتصـال املواجهـة مـن حيـويشبه االت

ًالغالب يكون املتلقى شخصا و احدا ـ وكذلك يكونون معروفني للقائم باالتصال، وتكون الرسـالة  ً
 .ذات طابع خاص فهى محظورة عىل التعميم

ا يكـون االتصـال ًواملشاركون فيه عادة ذو ثقة مشرتكة ومرتبطون باتصال شخىص، وغالبـا مـ
 .Unstructured  ـالشخىص غري محكم البناء

وميتلك االتصـال الوسـطى بـبعض خصـائص االتصـال الجامهـريى إذ ميكـن أن يكـون الفـرد 
ا، حيـث ً عن بعضـهم بعضـٍّياجمهوره غري متجانس، وميكن أن يكون املشاركني فيه بعيدين مكان

ن الرسالة تنقل برسعة وتصل األفـراد ىف أن يستقبلون نفس الرسالة ىف أماكن متعددة، وكذلك فإ
ا ىف مؤسسـة، إال أنـه يسـتخدم قنـوات اتصـال ً، أو عضـوٍّيـاًواحد، وقد يكون املتصل شخصا عاد

) كام هو الحال ىف االتصـال بشـبكات املعلومـات وعقـد املـؤمترات عـن بعـد(باهظة التكاليف 
 معدات ميكانيكية أو إلكرتونية ويشبه االتصال الوسطى االتصال الجامهريى من حيث استخدام

 .ىف نقل الرسالة
 Public Communication:  االتصال العام-5

ويعنى وجود الفرد مع مجموعة كبرية من األفراد كام هـو الحـال ىف املحـارضات والنـدوات 
واألمسيات الثقافية وعروض املرسح ويتميز التفاعل بني أعضـاء هـذا النـوع مـن االتصـال بأنـه 

 يتميز بوحدة االهتامم واملصـلحة وااللتقـاء حـول األهـداف العامـة، ويضـم أعضـاء مرتفع، كام
 .ًالجامعة تنظيم داخىل وإن كانت تقام خصيصا لهذه األغراض

 Mass Communication:  االتصال الجامهريى-6
 الحاـجـة إىل توـسـيع داـئـرة االتـصـال عـنـدما حـلـت الهيـئـات والتنـظـيامت بأنـشـطتها ظـهـرت

تلفة محل األفراد ىف عملية االتصال وذلك مـع تطـور املجتمعـات ومنوهـا وزيـادة وأهدافها املخ
 .أعداد املستهدفني من الجمهور وظهور وسائل االتصال الجامهريى

 :مميزات االتصال الجامهريى
 هذاتـالوقـت يتميز االتصال الجامهريى بقدرته عىل الوصول إىل أعداد كبرية مـن الجمهـور ىف 

 خالل ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من اخرتاعات حتى اسـتطاعت أن تجعـلوبأقل تكاليف، من 
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العامل كله كقرية صغرية يستطيع أى فرد أن يتعرف عىل ما يدور فيها من أحـداث وأخبـار فـور 
 .حدوثها

 :معوقات االتصال الجامهريى
بصـورة ) رجع الصدى(يواجه االتصال الجامهريى صعوبة ىف الحصول عىل التغذية العكسية 

 .فورية إال ىف بعض األجهزة التى تستخدم عند عقد اللقاءات والندوات من مسافة طويلة
 :تخطى صعوبات التواصل الجامهريى

اهتم العاملون ىف مجال التواصل الجامهريى مبعالجة معوقات االتصال الجامهريى وتوصـلوا 
ى العـام واسـتطالع أراء إىل أساليب متعددة للحصول عىل رجع الصـدى مثـل بحـوث قيـام الـرأ

املشاهدين أو املستمعني أو القراء حسـب وسـيلة االتصـال املسـتخدمه، بجانـب وجـود مراكـز 
راء ـمـن ـخـالل التليفوـنـات والخطاـبـات واملـقـابالت وـبـرامج متخصـصـة للحـصـول ـعـىل ـهـذه اآل

 .الشخصية
 :وسائل االتصال الجامهريى

 والصورة املقروءة واملطبوعة من خالل تعددت وسائل االتصال الجامهريى بداية من الكلمة
امع بأنواعهـا املختلفـة حتـى الصحف واملجالت إىل الكلمـة املسـموعة مـن خـالل أجهـزة االسـت

نرتنـت ومـا تقدمـه مـن إمكانـات رسيعـة شبكات اإلىل أجهزة التليفزيون والكمبيوتر ووصلت إ
 .االتصال بأنواعها املختلفةلنقل الصورة والكلمة برسعة فائقة عرب األقامر الصناعية وشبكات 

 :رشوط االتصال الجامهريى

 وجود قاعدة اقتصادية متينة توفر التمويل الالزم للحصول عىل تكنولوجيا االتصال. 

  وجود قاعدة علمية وثقافيـة ىف املجتمـع يكـون بإمكانهـا إنتـاج املعلومـات وتوزيعهـا
د املجتمـع فالعالقـة بـني واستهالكها، ويدخل ىف هـذا املجـال زيـادة التعلـيم بـني أفـرا

 . مع تقدم وسائل اإلعالمٍّيااملستوى العلمى والثقاىف وزيادة التعليم تتناسب طرد

 ة باهظة ـالم ذات تكلفـوجود قدر من الكثافة السكانية ىف املجتمع ذلك أن وسائل اإلع
 لية يحتاج إىل كثافـة سـكانية ميكنهـا أن تسـتهلك نتـائجَّل بفعاـذه الوسائـيل هـوتشغ

 .الوسائل اإلعالمية

  وجود مناخ مالئم لحرية الرأى والتعبري، ىف املجتمعات التى تتيح املجـال إلظهـار الـرأى
 .والرأى اآلخر وحرية التعبري

 اـلـربق والـهـاتف واألـقـامر الـصـناعية : اإلمكانـيـات التكنولوجـيـة املتاـحـة لالتـصـال مـثـل
 .وسائل االتصال الجامهرييةواملطابع الحديثة فإن توافرها سوف يسهم ىف دعم وتطور 
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 Forms of communication  ـأشكال االتصال
 دون آخر ومن بـني هـذه ينصب مفهوم الشكل ىف التواصل عىل الرسالة التى قد تتخذ شكًال

 :األشكال ما يأىت
 Self- talk: حديث الذات

 اللغـوى تظهر الذات ىف كثري من األحيان عىل نحو ثناىئ وتتضح هـذه الخاصـية ىف الخطـاب
ن هناك اثنان ىف داخل الذات واحد يقول والثاىن يستمع قلت لنفىس، فكأ: ًول املرء أحياناكأن يق

 عليها إىل أخر هـذه العبـارات التـى أثنيت نفىس أو ملتها أو أقنعتأو يقول سولت ىل نفىس أو 
اصـل مـع  وحديث الذات أو التواصـل الـذاىت شـأنه ىف ذلـك شـأن التو،تتضح مبثل هذه الثنائية

اآلخرين له مظاهرة وآلياته ووظائفه وعواقبه وعوائقه وهو عىل صلة خاصة مع مفهـوم الـذات 
 .والصحة النفسية للشخص
 Communication between people  ـالتواصل بني األشخاص

ا لوجه والثنائية لها أولوية ىف التواصل ًهو شكل التواصل الرئيىس الذى يتم بني شخصني وجه
 .ًا فغالبا ما يدور الحوار بني اثننيً اجتمع عدة أشخاص معإذ حتى لو

 :التواصل بني الفرد والجامعة
Communication between the individual and the group 

وهو الشكل الذى يتخذه التواصل عندما يكون بني فرد واحد وجامعة كـام ىف قاعـة الصـف 
ً محدودا حتـى ال ننتقـل مـن التواصـل إىل أو ىف محارضة عامة رشيطة أن يكون عدد الحارضين

 . كام ذكرنا إىل تواصل لفظى، وتواصل غري لفظى،وينقسم التواصل.. االتصال
 Verbally:  اللفظىالتواصل

/  الشكل الشائع من التواصل حيث تتخذ اللغة اللفظية وسيلة له سواء كانـت منطوقـةوهو
 .مقروءة/ مسموعة أو مكتوبة

 Non- verbal: التواصل غري اللفظى
مل يحظى التواصل غري اللفظى مبا حظى به التواصل اللفظى مـن اهـتامم رمبـا ألنـه يحـدث 
بصورة شبه طبيعية ويبدو ىف غالب األحيـان وكأنـه ىف خلفيـة التواصـل ويشـمل التواصـل غـري 
اللفظى كل أشكال التواصل التى ال تستخدم األلفاظ وبهذا املعنى فإن حركات الجسـم والوجـه 

كـان والزمـان واإلشـارات الرمزيـة البس واأللوان واملوسيقى وإيقاعات الصـوت وطبقاتـه واملوامل
شارات املرور والدخان تعترب كلها أمناط تواصل غري لفظـى وإذا كانـت هـذه األمنـاط مل تحـظ كإ

وال أنهـا ـن األحــأى حال مــنى بـمبثل ما حظيت به األمناط اللفظية من اهتامم فإن هذا ال يع
 .مهمةري ـغ
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قد تكون الرسالة التى يطلقها شـخص مـا مقصـودة أى موجهـة إىل مسـتقبل معـني بغـرض 
تحقيق هدف معني وهذه الرسالة تكون واعية وهادفة بالنسبة للمرسل كام أن االستقبال ميكن 

 .ًأن يكون مقصودا من خالل االستامع واالنتباه
إن زلة لسـان . قصودة ال تكون واعيةوعىل النقيض من الرسالة املقصودة فإن الرسالة غري امل

ًأو كلمة تطلق ىف ثورة غضب أو إشارة عفوية أو تعبريا ال يكون مبناه ومعناه منسـجمني ـ هـى 
أمثلة عن رسائل غري مقصودة ـ واإلرسال واالستقبال ميكن أن يكونا مقصودين أو غري مقصودين 

 التواصـل أو أشـكال واضـحة لقصـديةال املقصود هى وإذا كان اإلرسال املقصود وكذلك االستقب
عـدمها فـإن االسـتقبال غـري املقصـود هـو االسـتقبال العـارض كـأن أسـمع كلمـة دون قصـد أو 

 .ًباملصادفة فتنعقد حادثة تواصل بسيطة جدا غري مقصودة
 .ويوضح الشكل التاىل أهم أشكال االتصال وأنواعه.. هناك عدة أشكال لالتصالو
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ:لهذه األشكال بىشء من التفصيلـ وفيام ييل عرض 
 االتصال الشفهى

 :وهناك نوعني من االتصال الشفهى
% 7ويـؤثر بنسـبة .. عن طريق الكـالم) Verbal Communication(االتصال اللفظى  -1

 .عىل االتصال
ً ويطلـق عليـه أحيانـا اللغـة )nov verbal Communication(االتصال غـري اللفظـى  -2

 : االتصال غري اللفظى إىلالصامتة ويقسم بعض العلامء

 عىل االتصال% 38تؤثر بنسبة : نربة الصوت. 

 والتـوازن ىف النسـب . عىل االتصال% 55وتوثر بنسبة : لغة الجسم واإلمياءات الجسدية
 .يخضع لطبيعة الرسالة وطبيعة املستهدفني

 أى من خالل األشياء(ور واملالبس ثاث والديكمن خالل األ: االتصال غري املنظور.( 

 اتصاالت شخصية شفهية
Interpersonal Communications 

 تصاالت مكتوبةا
Written Communications 

 اتصاالت من خالل لغة الجسم
Body language Communications 

 اتصاالت إلكرتونية
Electronic Communications 

أشكال
 االتصال
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 االتصال الكتاىب. 

 لكرتوىناالتصال اإل. 
 :وفيام يىل رشح موجز لهذه األنواعـ 

 :اللفظى) التواصل(االتصال : أوالً
ًويهتم أساسا بالكلامت املنطوقة أو املكتوبة حيث تعد اللغـة مـن أهـم وسـائل االتصـال ىف 

ونالحـظ اخـتالف املواقف املختلفة سواء كانت تعليميـة أو إداريـة أو مؤسسـية أو جامهرييـة، 
نفسـها االتصال اللفظى من شخص إىل آخر مبعنى أن كل شخص يستطيع أن يعـرب عـن الفكـرة 

وهـذا هـو الـذى يـؤدى إىل ) شعر، نـرث، زجـل، أو لغـة عاميـة(ولكن باستخدام كلامت مختلفة 
 : وميكن تقسيم األفراد بناء عىل االتصال اللفظى لثالث أمناط.التنوع ىف عملية االتصال

 أنـا أرى، مـن وجهـة : وهو الذى يسـتخدم كلـامت مثـل): النمط البرصى(ط األول النم
 .أى أنه يستخدم العبارات التى متيل إىل النظر.. نظرى

  هـل سـمعت عـام : وهو الـذى يسـتخدم كلـامت مثـل): النمط السمعى(النمط الثاىن
 .أى يستخدم عبارات متيل إىل السمع... جرى، دعنا نفكر بصوت عال

 أنـا أشـعر، أنـا لـدى : وهو الذى يستخدم كلـامت مثـل): النمط الحىس(الث النمط الث
 .أى يستخدم عبارات تصف املشاعر واألحاسيس... إحساس بأن

لذا فأول خطوة ىف االتصال الناجح أن يعرف املرسل من أى نوع هو ومن أى نوع املسـتقبل 
 .حتى يستخدم الكلامت املناسبة

اللفظية باستخدام اللغة كنظام من التفاعل بـني شخصـني ويقصد بالتواصل اللفظى الرمزية 
وىف ذـلـك تـشـمل اللـغـة ـعـدة مكوـنـات ـهـى النـطـق .. .أو جامـعـة ـمـن الـنـاس ىف ترمـيـز املـعـاىن

وبنـاء عـىل ذلـك .. اللغويةودالالت املعـاىنواألصوات الكالمية وقواعد النحو والرصف والرتاكيب 
 :فإن للغة عدة وظائف هى

  وسائل التواصل الوجداىن والفكرى بني البرشتعترب اللغة من أهم. 

 تعترب اللغة وسيلة التعبري والتفاهم اإلنساىن التى يعرب بها عن نفسه. 

 تعترب اللغة هى أساس مهم للحياة االجتامعية. 
إن اللغـة وسـيلة اإلنسـان للتعبـري عـن حاجتـه ورغباتـه وأحاسيسـه  :للغة وظيفة تعبرييـة

ويرى علامء التحليل النفىس أن التعبـري باللغـة يسـهم .. . وموافقهالداخلية ومشاعره وانفعاالته
ًإسهاما بالغا ىف عملية التفريغ النفىس للشحنات النفسية املؤملة التـى تجعـل الفـرد يـنغمس ىف  ً

 .ًاألحالم التى تأخذه بعيدا عن الواقع
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نهـا تسـاهم ىف نها تساعد عىل نقل أفكار الفرد ومشاعره لآلخرين فإإ :للغة وظيفة تفسريية
 فهى تساعد اإلنسـان عـىل تفسـري مـا لديـه مـن معلومـات ،نقل هذا العامل إىل الفرد ىك يعيشه

 يهـتم بهـا ألنهـا هامـة للسـمع واإلدراك وتفسـري معـاىن ،وأفكار حتى يتضح له ما يـدور حولـه
 .املنطوقة التى يرسها املرسل ألنه ال بد من تفسري الرسالةالكلامت أو الرسالة 

نه من خالل اللغة يستطيع الفرد أن يهرب من البيئة وكآبة الواقع والهـرب إىل الخيـال كام أ
 :الذى ينقسم بدوره إىل

 . والجنونالذهانيهمن خالل وقوع الفرد فريسة لألمراض العقلية ـ : أ ـ هروب مرىض
مؤسـس مدرسـة التحليـل (من خالل اإلبداع والخيال ولـذا فـأن فرويـد : ب ـ هروب صحى

ًيرى أن املجنون أو األديـب أو املبـدع يشـرتكان معـا ىف صـفة الهـروب مـن الواقـع إىل ) النفىس
األحالم والخيال غري أن الفارق األساىس بينهام أن األديب أو املبدع يـنجح ىف العـودة إىل الواقـع 

 نون يفشل ىف العودة إىل الواقـع مـرةجًمرة أخرى وهو أكرث متتعا بالصحة النفسية ىف حني أن امل
أخرى ويظل ىف جدل ورصاع بني معتقداته وضالالته املرضية وبالتاىل تسـوء العالقـة بينـه وبـني 

 .بالواقع وقوانينه) مستبرص(اآلخرين ألنه غري 
 :Imaginative Function  ـفأن اللغة لها وظيفة تخيليةكذلك 

 ـن اللغة لها وظيفة رمزيةإ  Symbolic Functionإىل ا تشـريً حيث متثـل اللغـة رمـوز 
 .األشياء ىف العامل الخارجى مام يجعلها تخدم كوظيفة رمزية

 ـإن اللغة لها وظيفـة تفاعليـة  Interpersonal Function حيـث تسـتخدم اللغـة ىف 
التفاعل والتواصل مـع اآلخـرين ذلـك ألن اإلنسـان كـائن اجتامعـى يتواصـل ويتفاعـل 
والتواصل مع اآلخرين ذلك ألن اإلنسان كائن اجتامعى يتواصل ويتفاعـل مـع اآلخـرين 

أى »  من غري نـاس مـا تنـداسجنة« املثل الشعبى املرصى القائل وصدق. طوال الوقت
نك فإ» الناس اآلخرين«و من البرش أو ن تعيش ولو ىف قرص كالجنة يخلأنه لو قدر لك أ

أى مكـان » النـار« وتفضل أن تكون ىف البديل اآلخـر الجنةسوف ترفض البقاء ىف هذه 
 .للتواضع وبسيط وسوف تتحملها ألنك ىف حرضة اآلخرين ومع الناس

 :أهمية التواصل الشفوى
 اإلنسـان وأدرك أهميتـه فقد عرفه. صليات التوايعترب التواصل الشفوى من أقدم وأهم عمل

 :منذ أقدم العصور وبصورة عامة فإن التواصل الشفوى املبارش يتسم بسامت خاصة أهمها
 .ًجهداوأقل الطرق تكلفة *    .يعد أقرص الطرق وأيرسها* 
 .يقوم عىل أساس الصداقة والوضوح* 
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 .يتم بالود والبعد عن التكلف والشكليات الرسمية* 
 : من األسبابىف العديد ً ـ أيضا ـوتكمن أهمية التواصل الشفوى

ًع نظـرا ألننـا ال ًتحتل اللغة الشفوية مكان بارزا ىف عملية التواصـل الشـفوى ىف املجتمـ -1
 بدون تواصل، وألنه بدون التواصل ال نستطيع أن ننـاقش أو نرشح، نستطيع أن نعيشه

واقف االجتامعية التى ال تبـاح لنـا فيهـا نفيد ونعلق ونوجه ونقبل ونرفض خاصة ىف امل
 .استخدام الورقة والقلم

وىل ـمـن التعـلـيم  األساـسـية للتعـلـيم ىف الـسـنوات األإن اللـغـة الـشـفوية ـهـى الوـسـيلة -2
 .بتداىئاال

 .تعد اللغة الشفوية املدخل املنطقى لتعليم اللغة -3
أكـرب مـام تقـرأ ًأكرث أشكال اللغة استخداما هى اللغة الشفوية فيها نسـتمع ونتحـدث  -4

 .ونكتب فهى رضورة لبناء وتنمية الكفاءة الشخصية والحضارية والوظيفية لإلنسان
 .من التواصل اللغوى% 95شيوع اللغة الشفوية حيث أن الجانب الشفوى ميثل  -5
يـف طوفـة واملسـموعة ففـى القـرآن الكـريم والحـديث الرشنعناية اإلسالم بالكلمة امل -6

 .  قاطعة عىل اهتامم اإلسالم ببيان مكانة اللغةلةوالسرية النبوية ما يدل دال

َوعلم آدم األسامء كُلها(قال تعاىل : القرآنىف  ََّ ََّ ْ َ َ َ َ  ].31: سورة البقرة[)َ

ًوبني اإلسالم أيضا خطورة الكلمة إذا استخدمت ىف غري موضعها تـؤدى بصـاحبها إىل الهـالك 

 .» عليم اللسانإن أخوف ما أخاف عىل أمتى كل منافق«: يقول الرسول 

وهـل يكـب النـاس عـىل «:  الـلــهوىف نهاية حديث رواة معـاذ بـن جبـل يقـول رسـول 
 .»وجوههم ىف النار إال حصائد ألسنتهم

أنه يـوفر الوقـت ويسـمح باالتصـال الشـخىص،  :ولالتصال الشفهى الشخىص عدة مزايا منها
 .فرصة التغذية املرتدةويخلق روح الصداقة والتعاون ويشجع األسئلة واإلجابات ويتيح 

 مهارات االتصال الشخىص الشفهى
 :ًوتتحدد تبعا لكل من:  مهارات التحدث-1
 .حدة الصوت*  .مستوى الصوت*  .رسعة الصوت* 
 :مير اإلصغاء بعدة مراحل هى:  مهارات اإلصغاء-2
 . التفسري*  . التذكر*  . السامع*
 . االستجابة*  االستيعاب*  . التقييم*
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 :ا فحسب عليك مبا يىلًعمً جيدا وليس مستٍّياون مصغولىك تك

 .سامع الرسالة وتفسريها واستيعابها −

للتأكد من فهمك ملا قيل ال ترتدد أن تطلب إعـادة صـياغة املرسـل مـن الراسـل حيـث  −
 .يعمل هذا عىل تقريب وجهات النظر

 .ال تقاطع، وانتظر حتى يتوقف -  .ركز انتباهك عىل حديث املرسل −

 .مضمون الكلامت، فقد تحمل ىف طياتها معاىن أخرى غري واضحةتعمق ىف  −

 ).لخإ.. إشاراته، حركاته، إمياءاته(الحظ االتصاالت غري اللفظية التى تصدر من املرسل  −

 .توخ املرونة ىف االستجابة للحديث - .اطرح أسئلة مغلقة أو مفتوحة −

 .ال تترسع ىف إصدار األحكام −
 :فته األساسية ال بد من مراعاةولىك يؤدى االتصال اللفظى وظي

 .تحديد الفكر موضوع الحديث - .مستوى املستمعني واهتامماتهم −

 .تنظيم مادة العرض  -   .تحديد الهدف −

 .أن يربز الفرد مشاعره ىف صوته ومدركاته −

 .املرونة ومالحظة تجاوب اآلخرين -  .أن يتفاعل مع الجمهور −

 .التغيري حسب مصلحة الجمهور −

 . املشاركة بدًال من الصيغ الدالة عىل الذاتالتحكم بصيغ −

 .الرفق والكياسة فالبرش عاطفيون ويزعجهم التوبيخ وغريه −

 .لقابهمأأن يدعو املتحدث الحارضين بأسامئهم وأحسن  −

 .تشجيع طرح األسئلة ىف مختلف القضايا −

 .االبتعاد عن الحديث عن النواحى الشخصية −

 .ستمع الجيدالصمت ىف بعض األحيان فاملتحدث هو امل −

 .تهيئة جو مريح - .منح كل عضو فرصة للمشاركة −

 .تشجيع الخجولني عىل الحديث −

 .ضني عىل إبداء وجهة نظرهمراتشجيع املع −

 .عمل محرض اجتامع وتوزيعه - . عليهاالتفاقتلخيص ما تم  −

 .تقييم االجتامع ونتائجة -   .متابعة التنفيذ −
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 غري اللفظى) التواصل(االتصال : ٍّياثان
 تقترص الطريقة التى نتعامل بها مع اآلخر عىل اللغة بل تتعداها إىل اسـتخدام اإلميـاءات ال

الجسدية واالتصـال الـبرصى ونـربة الصـوت، وميكـن للتعبـريات غـري اللفظيـة أن تكـون وسـيلة 
 .لتوضيح الرسالة اللفظية أو تأكيدها

االتصـال، وعـىل الـرغم ويشكل عدم تطابق الرسالة اللفظية مع غري اللفظية أحد معوقـات 
 أكـرث قـدرة عـىل توصـيل االتجاهـات من أهمية االتصال اللفظى إال أن التعبريات غـري اللفظيـة

حيث تسـتخدم فيهـا (ًواملشاعر بل إنها أكرث ثباتا ىف الذاكرة ألنها ترى بالعني أو الحواس األخرى 
 ).أعضاء الجسم، العني، األيدى، حركة األرجل، تعبري الوجه

كـل وقـائع االتصـال اإلنسـاىن التـى تتجـاوز الكلـامت  :لتواصـل غـري اللفظـى بأنـهويعرف ا
 .ًاملنطوقة أو املكتوبة وأن كثريا من السلوكيات غري اللفظية تفسدها الرموز اللفظية

 :أبعاد وأساليب التواصل غري اللفظى
ات ويقصد به حركات الجسـم ويشـمل عـىل اإلميـاء: التواصل البدىن أو التواصل الحرىك -1

 :وتغريات الوجه والنشاط الجسمى املرىئ من ذلك ما يىل
 .حركات الفم*   .التواصل بالعيون* 
 .حركات الساقني والقدمني*   . تغريات الوجه* 
 .حركات الكتفني*   .حركات الرأس* 
 .حركات الجسم كله*  حركات اليدين والذراعني* 
ل غـري اللفظـى املـرتبط باللغـة إىل  التواصـيـرتبط:  باللغةالتواصل غري اللفظى املرتبط -2

 .األصوات التى يتم إنتاجها عند التحدث من حيث نغمة الصوت ومدى طالقة الحديث
ة االنفتـاح عنـد ـىل صعوبــدل عــس يــالم الهامــفالكـ : بالنسبة ملستوى الصـوت ونغمتـه

 .ختلفةالتواصل وتغريات نغمة الصوت تدل عىل أن موضوعات املناقشة لها معان انفعالية م
إن اللجاجة عند الكالم والرتدد وأخطاء اللغة تـدل عـىل حساسـية  :بالنسبة لطالقة الحديث

 .موضوع املناقشة أو القلق أو التوتر
 :ويعترب االتصال الجسدى من أهم عنارص االتصال غري اللفظى وعليه يجب أن نراعى اآلىت

 أن نقوم عادة بتوزيع نظراتنا بني الحضور. 

 لرسائل غري اللفظية من خالل نظراتنا املعربة للحضورأن نوجه بعض ا. 
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 نفسـه حاول تجنب الوجه الجامد الجليـدى عنـد التحـدث، ىف الوقـت : تعبريات الوجه
 .حاول تجنب اإلفراط ىف التعبريات املرسحية

 ينبغى أن يتميز املظهر باالعتدال والنظافة والتناسق والجاذبية: املظهر. 

 تكون معربة دون مغاالة وال توحى بقيم سلبيةينبغى أن : إشارات اليد. 

 االنتقال من مكان آلخر بتلقائية ونشاط وثقة من أهم عنارص لغة الجسـم، وال : الوقت
 .يفضل وضع اليدين بالجنب أو تشبيك الذراعني أو اإلفراط بالنظر ألسفل أو ألعىل

 Nonverbal Communication  ــاالتصال غري اللفظى
 كل أنواع االتصال التى تعتمد عىل اللغـة غـري اللفظيـة، ويطلـق عليـه إذن يدخل ضمن** 

يقسم بعض العلامء االتصال غري اللفظـى إىل ثـالث  وSilent Language  ـًأحيانا اللغة الصامتة
 :لغات هى

 تتكـون مـن اإلشـارات البسـيطة أو املعقـدة التـى  وهىSilent Language: أ ـ لغة اإلشارة
 . االتصال بغريهستخدمها اإلنسان ىفي

تتضـمن جميـع الحركـات التـى يأتيهـا  وAction Language: األفعـالب ـ لغـة الحركـة أو 
 . ما يريد من معان أو مشاعرلينقل لغريهاإلنسان 

 ويقصد بها ما يستخدمه مصدر االتصـال غـري اإلشـارة ObJect Language: ج ـ لغة األشياء
يس يريد نقلها للمتلقى، فاملالبس واألدوات واألدوات والحركة للتعبري عن معان أو أحاس

 بـالجو اإلحسـاس يقصد مـن اسـتعاملها نقـل الفرعونية التى تستخدم عىل املرسح مثًال
والزمان الفرعوىن إىل املشاهدين لىك يعيشوا فيها طوال عرض املرسحيـة، وارتـداء اللـون 

ى يعـيش فيـه مـن األسود ىف كثري من املجتمعات يقصد به إشعار اآلخرين بـالحزن الـذ
 .يرتدى مالبس سوداء

 إىل أن االتصال غري اللفظـى ميتـد ليشـمل Randall Harrison  ـويذهب راندال هاريسون
ويقـسـم . . والرـمـوز واـلـرقص والربوتوـكـوالت الدبلوماـسـيةواألزـيـاءتعـبـريات الوـجـه واإلمـيـاءات 

 :سون أنواع اإلشارات غري اللفظية إىل أربعة هىيهار
مـثـل تعـبـريات الوـجـه ..  وتـشـمل حرـكـات الجـسـدPerformance Code: ءأ ـ رـمـوز األدا

نوعيـة الصـوت، .. مثـل» شـبه اللغـة«وحركات العيون واإلمياءات وكذلك ما أطلق عليه 
 . الكحة،الضحك

نوع املالبس، وأدوات التجميل، واألثاث واملعامر والرموز املعـربة : مثل: ب ـ رموز اصطناعية
 .عن مكانة اإلنسان
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نتيجـة االختبـارات والرتتيـب واالبتكـارات مـن خـالل اسـتخدام وسـائل : رموز إعالميـةج ـ 
الخط ونـوع الصـورة واأللـوان والظـالل ونـوع » البنط«حجم : االتصال الجامهريية مثل

بعيدة أو متوسطة أو مقربة وكـذلك أسـلوب اسـتخدام املوسـيقى .. اللقطة التليفزيونية
 .واملؤثرات الصوتية

وتنبع من استخدامنا للوقت واملكان ومن خالل ترتيـب املتصـلني واألشـياء : يةد ـ رموز ظرف
حولهم مثل ترتيب جلوس الزوار حسب أهميتهم االجتامعية أو تجاهـل شـخص تعرفـه 

 .بطريقة متعمدة
 :وضع الجسم والعالقات املكانية عند التواصل

يـة التواصـل والتقـارب أو وتشري تلك النقطة إىل املسـافة بـني املرسـل واملسـتقبل أثنـاء عمل
 .االبتعاد بينهام

 Body Language: لغة الجسم
 :فيام يىل بعض الدالالت للسلوك غري اللفظى وهى تعتمد عىل املالحظات

 الدالالت العلمية الترصف غري اللفظى

 االبتسامة.  االرتياح أو الرضا أو املوافقة. 

 قضم الشفاه.  العصبية أو الغضب أو الضيق. 

 واجبرفع الح.  املفاجأة أو عدم التصديق أو الدهشة. 

  ـفاه أو ـك الـش ـع تحرـي ـب ـم ـع الحواـج رـف

 .الكتف

 التعجب أو االندهاش. 

 رفع الحواجب مع ابتسامة مصطنعة.  التهكم أو السخرية. 

 تضييق العني.  عدم املوافقة أو الشعور السلبى. 

 اإلمياءات ألعىل وألسفل.  املتابعة واإلنصات أو التأثري. 

 حناء لألماماالن.  االهتامم أو العناية. 

 الحركة الكثرية ىف الجلسة عىل الكرىس.  القلق والسأم أو التعب. 

 االستقامة واالعتدال ىف الجلسة.  الثقة بالنفس. 

 االسرتخاء عىل الكرىس.  السأم والالمباالة. 
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 الدالالت العلمية الترصف غري اللفظى

 تركيز العني ىف عني الطرف اآلخر.  اإلنصات أو تركيز االنتباه. 

 ألعنيتجنب تالقى ا.  الربود أو الهروب أو الالمباالة أو العصبية. 

 التثاؤب.  امللل والضجر. 

 الرتبيت عىل الكتف.   ــجيع أو ــة أو التـش ــة أو الطأمنيـن املوافـق

 .الصداقة

وقد ذكر بعض العلامء أن هناك ثالث جوانب أخرى هامة لالتصال غري اللفظى مـن جانـب 
 .التزامنالحساسية والتطابق : املرشد وهى

أن املرشد املاهر بوسعه ىف أثناء املقابالت أن يرسل رسـائل غـري  Sensitivity: الحساسية) أ(
) اإلرسال(أكرث من املرشد غري الفعال، وهذه العملية متىض بني الرتميز ) للمسرتشد(الة َّلفظية فع

encodingعملية فك الشفرة أو فك الرموز  وdecoding) ىل وتدل نتائج البحوث عـ) االستقبال
أن اإلناث ىف مختلف الثقافات أكرث مهارة من الـذكور ىف عمليـة فـك الرمـوز مبعنـى أنهـن أكـرث 

 .حساسية لإلشارات غري اللفظية الصادرة عن اآلخرين
ن العالقـات اإلنسـانية بـني سـلوكيات املرشـد غـري إ Congruence) األصالة: (التطابق) ب(

 لها نتائج عىل العالقات اإلرشـادية، بصـفة خاصـة )رسائله اللفظية(اللفظية وسلوكياته اللفظية 
فالرسـائل املختلطـة تصـبح مشوشـة وغـري . عندما تكون هذه الرسائل مختلطة أو غري متطابقة

 . مفهومة بالنسبة للمرشد
 أن هناك رسالتان أحداهام لفظيـة واألخـرى gazada et al) م1977(وىف رأى جازدا وزمالئه 

 كام لو وجـد ، لتصديق الرسالة غري اللفظيةكون ىف الغالب أكرث ميًالفإن املسرتشد ي. .غري لفظية
فـإن العالقـة بـني ) الجوانب غري اللفظيـة(املسرتشد التطابق بني أقوال املرشد وأفعاله وترصفاته 
 .املرشد واملسرتشد متىض ىف طريق ميرس وتزداد قوتها

السلوك غري اللفظى بني الرشـد  يقصد بالتزامن درجة التناغم بني Synchrony: التزامن) ج(
 ولىك نساعد املسرتشد ىف تفاعالته ىف الجلسات اإلرشادية وبصفة خاصـة األوىل منهـا ؛واملسرتشد

قد يكون من الرضورى أن تضاهى السلوكيات غري اللفظية للمسرتشد، وهذا من شـأنه أن يبنـى 
 .ن املسرتشداأللفة واملشاركة وال يعنى ذلك أن يقلد املرشد، كل حركة تصدر ع

 ن مييـل ًرشد واملسرتشـد أوضـاعا متنـافرة كـأويحدث عدم التناغم أو التوافق عندما يأخذ امل
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 وكذلك ام ىف انتباه عندما يبدو عىل وجههاملسرتشد للخلف ىف اسرتخاء بينام يثنى املرشد إىل األم
 بشـكل عندما يتحدث املسرتشد ىف صوت خافـت ضـعيف بيـنام يعمـد املرشـد إىل رفـع صـوته

 .ملحوظ
التعرف عىل الجوانب غري اللفظية لدى املسرتشد واكتشافها من األمور الهامة ىف عملية  إن -

 :اإلرشاد لعدة أسباب منها

 نفعاالتهمادرة عن املسرتشدين تعترب أدلة الأن السلوكيات غري اللفظية الص. 

  عن أنفسهمًأن هذه السلوكيات غري اللفظية تعترب جانبا من تعبري املسرتشدين. 
 بسثاث والديكور واملال االتصال غري املنظور من خالل األ:ًثالثا

أميكـن . الحظ الطريقة التى يستخدمها الـبعض ىف تـزيني مكـاتبهم وترتيبهـا: ديكور املكتب
 ًلهذا األمر أن يقول شيئا عن شاغىل هذه املكاتب؟ أميكن أن يحقق اتصاًال فعاًال؟

مستواها ميكنه أن يرسل رسالة من مرتديها إىل مسـتقبلها عـن كذلك نوع املالبس و: املالبس
 .مكانة املرسل أو وظيفته أو مستواه االجتامعى

 االتصال الكتاىب: ًرابعا
 الواضحة البسـيطة وحتـى تصـل إىل القـارئ يجـب أن قواعدهإن االتصال الكتاىب الفعال له 

 :تضع النقاط التالية ىف االعتبار
ال بد أن تصل إىل املوضوع برسعـة ومنـذ البدايـة فإنـه مـن  :رحهوع الذى تطاعرف املوضـ 

 . من أول فقرة أو عىل األكرث الفقرة الثانيةفضل أن يعرف القارئ ما تريد طرحهاأل
بالطبع أنت تعرف القارئ املستهدف وأنت تكتب الرسالة، فمسـتوى ثقافـة  :عرف القارئاـ 

هـا أفكـارك، ونـوع الحـوار الـذى تختـاره قرائك يجعلك تحدد لغتـك، والطريقـة التـى تعـرض ب
 .والنقاط التى تركز عليها

افتتاحية، مقدمـة، عـرض املوضـوع الـرئيىس، : أى رسالة ال بد أن تنظم كاآلىت :نظم أفكاركـ 
 .مع تضمني توصياتك ثم الخامتة

 :وتتعدد أنواع االتصال الكتاىب ونذكر منها اآلىت
 :كن أن تقوم باآلىتولىك ينجح االجتامع مي :اجتامعات العمل

 .ادع فقط أهم األفراد*    .ً جدول األعامل مقدماشارك اآلخرين ىف* 
 . اخرت املكان املناسب*  .تجنب ازدحام الجدول بالعديد من املوضوعات* 
 . ّدون مالحظات ووزعها بعد االجتامع*       .راع الراحة واإلضاءة للحارضين* 
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 :العرض
 .ًقادرس املوضوع ونظمه مسبا* 
 .عرف ما ميكنك معرفته عن مستمعيك قدر اإلمكانا* 
 .استخدم الفيديو أو الوسائل السمعية لىك تزيد من الفهم وتجذب االنتباه* 
 .قم بإعداد مذكرة صغرية ولكن ال تقرأ منها* 
 .قم بعمل بروفة عىل العرض وخاصة للمحتوى الجديد* 
 .توقع أسئلة معينة وحاول تجهيز إجابة لها* 
 :لخطاباتا

 .اكتب مسودة أوىل*    .نظم أفكارك قبل أن تبدأ* 
 .صحح األخطاء اللغوية*      .راجع بدقة* 
 .اكتب املسودة النهائية*     .نظم الخطاب* 

 :التعميامت
 .يجب أن يتم رشح النقاط بوضوح*   .ًا ومبارشاًيجب أن يكون التعميم مهذب* 
 .نظم محتوى التعميم* 

 :التقارير
 .م هدفك قبل كتابة املسودة فاملضمون له أهمية كبرية حتى يكون سهل القراءةافه* 
 .ضع جدوًال للمحتوى*   . وعناوين جانبيةٍّياًضع عنوانا رئيس* 
 . ًضع ملخصا للتقرير*      .ضع مقدمة* 

ىف كل األعامل الكتابية املراجعة أكرث من مرة، وميكن االستعانة بشـخص آخـر ىف ويستحسن 
 .عة لزيادة املصداقيةاملراج

 :إعداد املذكرات وكتابتها
 :يراعى عند كتابة املذكرة ما يىل

 . تحديد موضوع املذكرة*   . من كتابة املذكرةتحديد الهدف* 
 .تحديد الشخص أو الجهة التى توجه إليها املذكرة* 
 .اختيار املفردات والعبارات الواضحة التى تعرب بدقة عن موضوع املذكرة* 
 .أو أخطاء لغوية» حشو«ابة املذكرة بإيجاز ودون كت* 
 .مراجعة املذكرة وإخراجها بشكل نهاىئ* 
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 : االتصال اإللكرتوىن: ًخامسا
ويتمثل ىف اإلنرتنت، الفاكس، التلكس، الفيـديو كـونفرانس، وغريهـا مـن وسـائل االتصـاالت 

 .الحديثة التى ساهمت ىف جعل العامل يبدو كقرية صغرية
 : التواصل اللفظى والتواصل غري اللفظىالعالقة بني

هى مبثابة عالقة تبادلية، رمبـا يؤكـد : أن العالقة بني التواصل اللفظى، والتواصل غري اللفظى
بعضها البعض، أو يحل بعضها مكان اآلخر، ويكمل بعضها البعض اآلخر وقد يتعارض مع بعضها 

 :وذلك عىل النحو التاىل. .البعض
» جلـس ىف املقعـداتفضـل « وقيـل لشـخص لفظيـهما تكون الرسالة  عندفمثًال: التكرار -1

ًويشري املتحدث إىل داخل الغرفة وإىل املقعد ـ فهذه اإلشارة تعترب تكرارا غري لفظى ملـا 
 .قاله

ولكن نربات الصـوت ىف صـورة فظـة غاضـبة ـ » إىن أحبك« قلت لشخص فإذا: التعرض -2
حداهام لفظية فإننا منيل إ: لتني متعارضتنيندما نستقبل رساع: فإن الدالئل تشري إىل أنه

 .إىل تصديق الرسالة غري اللفظية
 ىف كثري من األحيـان نسـتخدم الرسـالة غـري اللفظيـة مكـان الرسـالة: حالل أو البديلاإل -3

نـك قـد تتلقـى منـه ابتسـامة، وهـذه ً فحني تسأل شخصا ما كيـف حالـك؟ فإاللفظية،
 . بخريأنا: االبتسامة تحل محل الجواب اللفظى

 لرسـالة لفظيـة عـن طريـق التكملـةميكن أن تقوم الرسالة غري اللفظية بدور : التكملة -4
ح وكانـت تعديلها أو تقوميها فإذا كان شخص ما يتحـدث عـن اإلحسـاس بعـدم االرتيـا

خطاء ىف النطق، فإن هذه الرسالة غـري اللفظيـة تضـيف إىل كلامته متسارعة ويشوبها أ
 .الرتياحالتعبري اللفظى حالة عدم ا

ًن الرسائل غري اللفظية ميكن أن تؤكد الرسائل اللفظية ـ وهى غالبـا تؤيـد مـن  إ:الخربة -5
تأثريها فإذا كانت تنقل انشغالك أو اهتاممك عن طريق الكلامت فإن رسالتك ميكن أن 
تكون أقوى عن طريق تلميحات غري لفظية أقوى مثـل تقطيـب الجبـني والحـاجبني أو 

هذا النوع من العاطفة الـذى ينقلـه الفـرد يظهـر أكـرث بتعبـريات العبوس أو الدموع و
 .الوجه وينقل البدن وصًفا أفضل لشدة االنفعال

نسياب املحادثة فمعظمنا يالحظ أنه د التواصل غري اللفظى عىل تنظيم ايساع: التنظيم -6
ن يتحدث فـإن هـذا الشـخص مييـل إىل االسـتمرار ىف أعندما يومئ برأسه لشخص بعد 

 ا أو غرينـا ىف وضـع الجلسـة، فـإن الشـخص قـد ًشحنا بوجهنا بعيدأ، ولكن إذا الحديث
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ًيتوقف عن الحديث ولو مؤقتا، إننا كثريا ما نعتمد عىل اإلشارات كـردود فعـل لبـدء أو  ً
 . لناٍّياإيقاف محادثة وللداللة عىل ما إذا كان الشخص األخر مصغ

 Modes of communication  ـطرق التواصل
 :حد املراجع عىل النحو التاىلم عرض طرق التواصل ىف ألقد ت

 Facial communication  ـواصل الوجهىتال: أوالً
ًخالل تفاعالتنا التواصلية تنقل وجوهنا رسائل خصوصا رسائل عن انفعاالتنا مثـل انفعـاالت 

 .التصميمالسعادة والدهشة والخوف والغضب والحزن واالشمئزاز واالحتقار واالهتامم والحرية و
يدرس الباحثون هذه التعبريات وتشابهها واختالفهـا بـني النـاس بتقسـيم الوجـه إىل ثـالث و

الجبهة والحاجبان، العيون والجفون واملنطقة السفىل من الوجـه :  االنفعاىل وهىمناطق للتعبري
ًا ـمـن قنـطـرة األـنـف إىل اـلـذقن وبـعـض التعـبـريات أـكـرث وـضـوحا ـمـن غريـهـا فـقـد تـعـرض ًـبـدء
والدهشـة % 100-% 5 بعض الدراسات عىل تعبريات السعادة بدقة تـرتاوح بـني ىفحوصون املف

وتظهر دراسات ىف هـذا املجـال أن النسـاء والبنـات % 88 -% 19والحزن من % 86 -% 38من 
 .أكرث دقة ىف الحكم عىل معنى التعبريات الوجهية من الرجال واألوالد

وفًقا للسياق الذى تتم فيه فعنـدما قـدم وجـه  التعبريات الوجهية عىل نحو مختلف وتدرك
مبتسم ينظر إىل وجه كئيب قدر املشاهد الذى قدم له الوجه أنه لئيم وساخر أمـا عنـدما قـدم 

 .الوجه ذاته وهو ينظر إىل وجه مقطب فقد حكم عليه بأنه مسامل وودى
ا وتلـك التـى ال ًلنـ االستجابات التى تسمح ثقافة ما بإظهارها عً أيضاالوجهيةمتيز التعبريات 

 يصور عملية جراحيـة ًحدى الدراسات شاهد تالميذ أمريكيون ويابانيون فيلام ففى إ.تسمح بها
كـذلك لتعبـريات الطـالب الوجهيـة أثنـاء مشـاهدتهم للقـيم لوحـدهم وو يوسجلت أرشطة فيد

عنـدما ظهر الطالب األمريكيون واليابانيون استجابات متامثلـة عندما شاهدوه مع آخرين وقد أ
 أما عندما كان هناك آخرون فقد أظهر الطالب األمريكيون تعبريات وجهية تشعر مبفردهمكانوا 

 .بعدم املتعة ىف حني أن الطالب اليابانيني مل يظهروا أى انفعاالت عميقة
 The eye Language: لغة العيون: ٍّياثان

ثر للحركة أو النشاط باستثناء  وخاليتني من أى أ تقبع األذنان خاملتني عىل طرىف الوجهبينام
شاشـتان ملونتـان : ًاحمرارهام أحيانا فإن العينني تحتالن مكانة بـارزة ىف أعـىل منتصـف الوجـه

 تغمضان وتفتحان بدرجات متفاوتة وتتحركان مينة ويرسة ويتفاوت حجمهام وشكلهام ولـونهام 
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سية للمرء لقد شكلت صحية والنفعند الناس بصورة الفتة باإلضافة إىل أنهام تعكسان األحوال ال
ثرية للشعراء والكتاب فالعيون أداة تواصل حيـة ك وقدرتهام التعبريية موضوعات جاملية العيون

 .وفعالة
وقد حدد الباحثون ىف مجال التواصل غري اللفظى عدة وظـائف مهمـة تؤديهـا نظـرة العـني 

 :منها
 Jobs eye look: أ ـ وظائف نظرة العني

 A feedback control: غذية الراجعةب ـ مراقبة الت
نت تنظر إىل الشخص وكأنك تسأله عام يفكـر فيـه أو كأنـك عندما تتحدث مع شخص ما فأ

 وقـد ، كام أنك تنظر إىل املتكلم حتى تشعره بأنك تسـتمع إليـه،تحثه عىل أن يستجيب ملا قلته
ىل املستمع وترتاوح النسـبة لوحظ أن املستمعني ينظرون إىل املتكلم بأكرث مام ينظر املتكلمون إ

% 38أما ىف أثناء الحديث فتكون بني % 75 -% 62املئوية للتفاعل البرصى ىف أثناء االستامع من 
 .فإذا انعكس الوضع فإن التواصل يضطرب% 41 -

 Maintain interest and attention  :ب ـ املحافظة عىل االهتامم واالنتباه
 تحافظ عىل التواصل البرصى حتى تضـمن انتبـاه فأنتتتحدث مع شخصني أو ثالثة عندما 

 أن تزيد من تواصلك البرصى معـه املحتملاملستمعني واهتاممهم وعندما ال ينتبه أحد لك فمن 
ًعىل أمل أن يزيد هذا من اهتاممه وعندما تحاول أن تقول شـيئا مهـام  تنظـر برتكيـز إىل فأنـت ً

 .هم من االنتباه إىل أى ىشء أخرًية مانعا إياًرضبا من السلطة البرصمستمعيك وكأنك متارس 
 :يذان بتبادل الدور ىف الحديثج ـ اإل

Authorize the exchange of the role in the interview: 
 الطرف اآلخر ىف الحديث بأن قناة التواصل مفتوحة أخبارميكن للتواصل البرصى أن يفيد ىف 

 ثم ينظـر إىل طالـب معـني فـإن هـذا علم سؤاًالوأن ىف وسعه أن يتحدث اآلن فعندما يطرح امل
يشري دون أى رسالة لفظية إىل أن هذا الطالب هو الذى سيجيب ويفرتض عـادة أن مـن تنتهـى 

 .النظرة عنده هو الذى سريد
 The nature of the relationship :د ـ توضيح طبيعة العالقة

 شخصني سـلبية أو إيجابيـة فعنـدما يساعد التواصل البرصى عىل بيان ما إذا كانت العالقة بني
 يتجـاوز ويـرى أحـد البـاحثني أنـه عنـدما ،ًتحب شخصا ما فأنت تزيد من تواصلك الـبرصى معـه

 من تفاعل ما فإن الناس ىف هذه الحالة يكونون مهتمني ببعضـهم أكـرث مـن % 60التواصل البرصى 
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كشـف عـن نزعـة سـلطوية أن يهتاممهم بالرسائل اللفظية املتبادلة وميكن للتواصـل الـبرصى ا
 . ينظر عندما يسمع أكرث مام يفعل ذلك عندما يتكلمفالشخص العادى

 Avoidance of visual functions:  وظائف التجنب البرصى-2
ن تنظر ىف اتجاه شخص بعينة فهذا له أكرث من مغزى وأن تشيح بنظرك عن شـخص بعينـه إ

 :ًفهذا له أيضا أكرث من مغزى منها ما يىل
 :واإلشاحةـ املحافظة عىل توازن النظر أ 

To maintain a balance of view and Bridling 
ن هنـاك طوال فرتة التواصـل دون انقطـاع فكـأ املرسل واملستقبل إىل بعضهام عادة ال ينظر

 .فواصل راحة ال بد منها وتتفاوت مدة هذه التواصل وفًقا العتبارات مختلفة
 Ease Critical: ب ـ تخفيف الحرج 

أو الـذنب يصعب عىل شخص مذنب أن ينظر مبارشة إىل عينى شخص له عالقة بهذا الحرج 
عىل والـده أو املوظـف الـذى أهمـل ىف  التلميذ الذى ضبط وهو يغش أو االبن الذى كذب فإن

ن هذه اإلشـاحة  إ. أو األب أو املدير عىل التواىلدرسوجه املداء واجبه يصعب عليهم النظر ىف أ
نهم يتعمـدون الء إنكـار مـا فعلـوه فـإدم القرتافه أما إذا قرر هؤن االعرتاف بالذنب والنتعبري ع

 .عدم اإلشاحة بنظرهم مبالغة منهم ىف تأكيد براءتهم
 :ج ـ االلتزام بالقيم الدينية واالجتامعية والثقافية

Commitment to religious values, social and cultural rights 
 عن امرأة وكـذلك املحافظـة عـىل واعد إلشاحة النظر كغض الرجل طرفه هذه القيم قتحدد

بـبرصى عـنهام ًخصوصية الناس عموما فإذا رأيت شخصني يتجادالن بىشء من الحدة فقد أشيح 
 .ًى ال يبدو نظرى إليهام اخرتاقا لخصوصية موقفهامحت

 :د ـ االنسجام مع السلوك اإلنساىن العام
Harmony with human behavior- General 

ً نقوم بهذا بصورة تكاد تكون طبيعيـة فالنـاس عمومـا ال يحملقـون ىف وجـوه بعضـهم نحن
خـر دون أن يحـس آحدنا يحملق ىف شخص أًخصوصا إذا كانوا ال يعرفون بعضهم وحتى لو كان 

فإنه رسعان ما يتظاهر بأنه مل يكن ينظر إليه إذا أحس به أن العيـون أدوات قـارة ىف محاجرهـا 
نطبـاع املـزعج  باخرتاق حدود اآلخرين ولنتجنب إعطـاء مثـل هـذا االٍّياًا تعطى انطباعا قولكنه

 .بصارنا عنهمللناس فإننا نشيح بأ
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 :هـ ـ التعبري عن الالمباالة وعدم االهتامم
Expression of indifference and lack lack of interest 

ًيه وإذا كنت مهتام به وال أريد إظهار هـذا نظر إلًكن مهتام بىشء أو بشخص فإىن ال أ مل أذاإ
 ًاالهتامم فإىن أشيح ببرصى أيضا

 And the expression of anger: و ـ التعبري عن الغضب
ثنـان صـم اا منهم لسبب ما وحتـى عنـدما يتخًالناس تعبريا عن استيائنا ونشيح بأبصارنا عن

شاحة ًام بعضا، وهكذا فإن النظر أو اإلويلتقيان بالصدفة ىف مكان ما فإنهام ال ينظران إىل بعضه
لقلـق وال بـد مـن دوات تعبرييـة ومخفضـات للحـرج واأيحمالن رسائل تواصـلية ذات مغـزى و

 .ًداتني املهمتني عىل نحو مدروس ضامنا لتحقيق أهدافنا التواصليةاستخدام هاتني األ
 Tactile communication: التواصل اللمىس: ًثالثا

وب التعبري التواصىل فاألم تحتضن ابنها واملدرس يربت عىل كتف اللمس رضب قوى من رض
ات ملسية تىش مبعان تواصـلية يا وغري ذلك من سلوكًتلميذه والناس يتصافحون مع بعضهم بعض

 : هىوميكن للمس أن يوصل معان رئيسية
 Positive emotions: املشاعر اإليجابية

ًا خصوصا بني الناس الذين تربطهم عالقـات ٍّسيكالدعم والتقدير والحب ويتم التعبري عنها مل
 .حميمة

 Settings: الضبط
خر واللمس بهـذا املعنـى يـوحى بالسـلطة فيبـدأ آا  نحث عىل سلوك ما أو نوقف سلوكًكأن

وباملقابـل ) كان يضـع يـده عـىل كتـف صـاحب السـلطة األدىن(صاحب السلطة األعىل باللمس 
 .سلطة األدىن مبثل هذا السلوكسيكون من عدم اللياقة أن يبدأ صاحب ال

 Silenca: الصمت: ًرابعا
ً وبليغـا أنـه قـد يعـرب عـن الـرىض أو الـرفض أو الصمت أداة اتصال فهو ميكن أن يكون داًال

 :والصمت يؤدى عدة وظائف منها. لخإ.. الحتجاج أو الخوف أو الحزنا
 .ستقبل لالستامعأ ـ إتاحة الوقت للتفكري وتهيئة املرسل لإلرسال وكذلك تهيئة امل

 .ج ـ استجابة للقلق أو الخجل أو التهديد .ب ـ العقاب أو إظهار الالمباالة
 .هـ ـ توصيل املشاعر  .د ـ تفادى التواصل ملنع نتائج سلبية

 .و ـ اإلشعار بعدم وجود ىشء يقال
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 اضطرابات التواصل
واصـل مـع اآلخـرين، قصور ىف قدرة الفـرد عـىل التفاعـل والت: يعرف اضطراب التواصل بأنه

التعبري عنها، وبالتـاىل يكـون ىف حالـة تبعيـة دامئـة وًونتيجة لذلك يكون عاجزا عن تلبية رغباته 
لغريه بحيث يحتاج إىل مساعدة الغـري، ويـنعكس هـذا العجـز ىف كـل جوانـب حياتـه النفسـية 

 .واالجتامعية
 : ما يىلوبذلك يقصد باضطرابات التواصل

 ):اضطرابات اللغة والكالم(ظى  اضطراب التواصل اللف-1
 النطق والكالم وهى اضطرابات تتعلق مبجرى ويقصد بها االضطرابات التى تحدث ىف عملية

الكالم أو الحديث ومحتواه ومدلوله أو معناه وشكله وسياقه وترابط األفكار واألهـداف ومـدى 
 .فهمه من اآلخرين، وأسلوب الحديث، واأللفاظ املستخدمة، ورسعة الكالم

 ):قصور املهارات االجتامعية( اضطراب التواصل غري اللفظى -2
االضطراب الذى يحدث لكل وقائع االتصال اإلنسـاىن : يقصد باضطراب التواصل غري اللفظى

التى تتجاوز الكلامت املنطوقة أو املكتوبة، وميكن أن نطلق عليهـا املهـارات االجتامعيـة والتـى 
ىل سـوء التوافـق االجتامعـى للفـرد، واضـطراب مهـارات يحدث بها نقص أو اضطراب وتـؤدى إ

عـدم القـدرة عـىل التعبـري االنفعـاىل : عديـدة منهـا) املهارات االجتامعيـة(السلوك غري اللفظى 
 نقـص مهـارة التفاعـل ص الحساسـية االنفعاليـة،قـنفعاالت، نالسليم، عدم القدرة عىل ضبط اال

عىل فهم اإلشارات واإلمياءات والحركات املصـاحبة ثناء عملية التواصل، عدم القدرة االجتامعى أ
والنقص ىف املهارات االجتامعية الذى يحدث . وغريها من االضطرابات.. للكالم أو كيفية توظيفها

العضوية والوظيفية والنفسية والبيئية، والتى بـدورها تـؤدى : للطفل نتيجة أسباب عديدة منها
 سوء التوافـق االجتامعـى خاصـة لـدى األطفـال ذوى إىل عرقلة عملية التواصل االجتامعى وإىل

 .االحتياجات الخاصة
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 الرابعالفصل 
 

 

 

 .االتصال االجتامعى −

 .واالختالف.. التواصل −

 .والكفاية.. التواصل −

 .واملؤسسة التعليمية.. االتصال −

 .واألصدقاء.. التواصل −

 .واملخ.. االتصال اإلنساىن −

 .والربمجة اللغوية العصبية.. االتصال اإلنساىن −
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 جتامعىاالتصال اال

 
... .ىسـوف نتحـدث بإيجـاز عـن الـذكاء االجتامعـ.. قبل أن نتحدث عن االتصال االجتامعى

هو القدرة عىل إدراك العالقات االجتامعية، وفهم النـاس والتفاعـل معهـم، «والذكاء االجتامعى 
 .»وحسن الترصف ىف املواقف االجتامعية ونجاح الفرد ىف حياته االجتامعية

ف ـى املواقــرف فــتصـن الـحسـ أنـه :ٍّيـاالـذكاء االجتامعـى إجرائ» حامـد زهـران«ويعرف 
ىل الحالة النفسـية للمـتكلم، والقـدرة عـىل تـذكر األسـامء ـىل التعرف عـدرة عـة، القـاالجتامعي

 .والوجوه وسالمة الحكم عىل السلوك اإلنساىن

 مظاهر الذكاء االجتامعى

 :هناك مظاهر عامة ومظاهر خاصة للذكاء االجتامعى هى

 :املظاهر العامة: أوًال

 يتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات املجتمع: امعىالتوافق االجت. 

 يتضمن النجاح ىف معاملة اآلخرين واالتصال االجتامعى بهم: النجاح االجتامعى. 

 بذل كل جهد لتحقيق الرضا ىف العالقات االجتامعيةيتضمن: ةالكفاءة االجتامعي . 

 أصـول املعاملـة والتعامـل السـليم  وٍّياتباع السلوك املرغوب اجتامع يتضمن ا:تيكيتاإل
 .مع اآلخرين

 :املظاهر الخاصة: ٍّياثان

 .التعرف عىل الحالة النفسية لآلخرين −

 .رصف ىف املواقف االجتامعيةتحسن ال −

 .سالمة الحكم عىل السلوك اإلنساىن −

 .روح الدعابة واملرح واالشرتاك مع اآلخرين ىف مرحهم −
 جاالت العالقات االجتامعيةم

االجتامعيـة، ففيهـا يحـادث أبويـه  األرسة أول مجال يظهر فيه الفرد مهاراته إن: األرسة -1
 واملناقشـات ،خوته ويشرتك معهم ىف األنشطة املختلفة، مثل العمل املنزىل والنزهاتوإ
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وغريها من األنشطة التى تؤثر عىل إكساب الفرد القدرة عىل الحديث والتحاور فيجب 
درب نفسه عىل التعاطف والرحمة واملودة ىف أسام عىل الفرد أن يشارك ىف ذلك حتى ي

 .معانيها

 عالقات القرابة هى أهم عالقات داخل املنزل وتأىت أهمية هذه العالقـة ىف نإ: األقارب -2
ن األقارب مستعدون لتقديم العون عند الحاجة ومعـدل التواصـل معهـم يعتـرب كبـري أ

مكانيات الفـرد االجتامعيـة فيجب عىل الفرد أن يندمج معهم فهم أول من يكتشفون إ
 .بعد األرسة

ًا خصوصا ألفـراد األرس الـذين يقضـون معظـم أوقـاتهم ىف ٍّالجريان مهمون جد: الجريان -3
املنزل، وذلك بحكم القرب املكاىن، فعىل الفرد الخروج معهم وعـرض مسـاعدته علـيهم 

هـارات كتسـاب امللحديقة ورى النبـات فهـى طريقـة الومشاركتهم ىف تنظيم الشارع وا
 .االجتامعية والتواصل الجيد

ن تكوين عدد كبري من األصدقاء يساعد ىف قضاء وقت أطـول بيـنهم وذلـك إ: األصدقاء -4
 معهم ومشاركتهم ىف األنشطة االجتامعية كالحفالت واملناسبات يؤدى إىل انخراط الفرد

 .واملجامالت

 معهـم بكفـاءة إنك تقىض مـع زمـالء العمـل وقـت كبـري فـإذا تواصـلت: زمالء العمل  -5
 عن طريق البشاشة والقبول واملناقشات املتزنة والتعاون والحميمة وهنا تكون َّفعاليةو

 .فرصة الفرد كبرية ىف النجاح االجتامعى بشكل عام

 ال نعرفهم، كمن نشاهدهم ىف جهاز التلفزيون أو نراهم ألول مـرة وهم الذين: الغرباء -6
أن املشـاعر التـى تـداهمنا إزائهـم هـى  وال شـك ىف الطريق، أو نتحدث معهم صـدفة

ًخصوصا ىف هذا الزمن الذى ضـعفت !! التوجس والريب، فريد اآلخر بفتور أو بستغراب
فيه أوارص العالقات االجتامعية الطيبة وبطبيعة الحـال ال يشـغل بالنـا الغريـب إال إذا 

 .احتجنا إىل مساعدته

  وخصائصهصال االجتامعىأهمية االت

 نفسية واجتامعية أساسية ال غنى عنها لإلنسان، إنها تبـدأ منـذ اللحظـات إن االتصال حاجة
 :وميكن تلخيص أهمية االتصال االجتامعى فيام يىل. األوىل ىف حياته وتستمر مع استمرار الحياة

ن نرش إيعمل االتصال عـىل نرش املعرفـة اإلنسـانية الهادفـة وتعميمهـا، ذلـك : التعليم -1
د مهارات اإلنسـان وزيـادة قدراتـه عـرب صية ويساعد ىف رصيرثى العقل والشخاملعرفة 

 .مراحل منوه وميكنه من مواجهة املشاكل املستجدة والتغلب عليها
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 االتصال عىل نرش اإلبداع الفنى والثقاىف وحفـظ الـرتاث وتطـويره مـام يعمل: التثقيف -2
ع ونقل خربات  توسيع آفاق الفرد املعرفية وإيقاظ الخياالت واملواهب واإلبدايؤدى إىل

 .آخر ومن جيل آلخر ومن جامعة آلخرىوأفكار ومبتكرات شعب معني لشعب 

يتيح االتصال الفرصة لإلنسان ىك يتزود بأنبـاء اآلخـرين ىف محيطـة : التقارب االجتامعى -3
االجتامعى واإلنساىن، وهذا يزيد مـن فـرص التعـارف االجتامعـى، والتقـارب والتفـاهم 

 .شعور معهملظروف وأحوال اآلخرين وال

تعـرف التنشـئة االجتامعيـة بأنهـا عمليـة مسـتمرة مـدى الحيـاة، : التنشئة االجتامعية -4
 .ٍّياجتامعيري والقيم والسلوكيات املقبولة ايكتسب املرء من خاللها املعا

ويتم تحقيق الذات مـن خـالل تـأثر الفـرد بـاآلخرين وتـأثريه : الحاجة إىل تأكيد الذات -5
 يؤثر ىف غريه وأن يحقق النجاح، وأن يعرب عام ىف صدره، وأن فيهم فاإلنسان بحاجة ألن

شـاركة ىف املسـائل  وباالتصال ندفع اآلخرين للم،ال يبقى مجاًال للتأثري ىف اآلخرين فقط
 .تأثر بهم كام يتأثرون بنا وبأفكارناالتى تشغلها، فن

  تسليط الضـوءمبا يوفر االتصال من أسباب املناقشة الرشيفة الهادفة، من خالل: الحفز -6
نجازات املتفوقـة وبيـان العوامـل واألسـاليب التـى عىل القوى التى حققت النجاح واإل
 . وطموحاتهم ملحاكات هؤالءأمالهمأدت إىل ذلك وحفز األفراد وإثارة 

ث ـيعمل االتصال عىل تخفيض املعاناة والتوتر الذى يستشعره اإلنسـان الحديـ: الرتفيه -7
ون الـرقص ـات والتمثيليـات وفنــم املرسحيــق تقديــيـن طرـوط الحياة عـنتيجة ضغ

رغبـة  فتسـتغل  وتزيد الفائدة إذا اتجه الرتفيه نحو البناء،واملوسيقى والرياضةاء ـوالغن
األفراد ىف االستامع باملواد املعروضة، وىف الوقت ذاته الـذى نـتعلم فيـه أشـياء جديـدة 

 .تساعد ىف تثبيت قيم موجودة أو تعديلها

تـصـال ىف اـملـنظامت اإلدارـيـة إىل مـسـاعدة األـفـراد ـعـىل فـهـم أـغـراض وواجـبـات ويـهـدف اال
 واالتصـال عمليـة حيويـة ال ،ً وملساعدتهم أيضا عىل التعاون فيام بينهم بطريقـة بنـاءه،املنظمة

 فحسـب، بـل حيويـة كـذلك لعمليـة اتخـاذ ملساعدة األفراد عىل فهم أغراض وواجبات املنظمة
ل اإلرشـادات والتوجيهـات إىل ط والتوجيـه والتنسـيق والتقـويم وتوصـيالقرار ىف عملية التخطي

 .وسني من قبل الرؤساءاملرء

 مراحل عملية االتصال االجتامعى

ًوىف هذه املرحلـة يتخـذ املنشـئ أو املرسـل فـردا أو جامعـة قـرارا : مرحلة اتخاذ القرار -1 ً
 .معينةًبرضورة إجراء عملية االتصال، وذلك استنادا إىل عوامل وأهداف 
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وفيها ينشئ املرسل مضمون االتصال فيحول مضمون الرسالة إىل لغز أو : مرحلة اإلنشاء -2
 .رموز منسبة لريسلها

ىف هذه املرحلـة يقـوم املرسـل باختيـار الطريقـة واإلدارة التـى : مرحلة اختيار الوسيلة -3
 نشـاط أو ًلام أويً وقد تكون وسيلة االتصال كتابا أو محارضة أو فـ،يرغب ىف استخدامها

ـن إ... مرشوع ـبة ميـك ـيلة مناـس ـون الوـس ـة االتصــال أن تـك ـاح عملـي ـب نـج ـخ ويتطـل ـل
 .استخدامها، وبسيطة وواضحة للطرف اآلخر وغري معقدة

ىف هذه املرحلة يتلقى املستقبل، فرد أو جامعة مضمون االتصال : مرحلة تلقى االتصال -4
جـاد تفـاهم مشـرتك بـني وتصبح لديه خلفية عن االتصال ويفرتض أن ميهد هـذا إىل إي

 .طرىف االتصال حول القضية

ًىف هذه املرحلة يتقبل املستقبل فردا أو جامعة مضمون : »االستجابة«مرحلة رد الفعل  -5
الرسالة أو يرفضه ويعتمد ذلك عىل خلفية املسـتقبل الثقافيـة واالجتامعيـة والنفسـية، 

وعـىل عوامـل أخـرى وعىل طريقة توصيل مضمون الرسـالة، وعـىل الخـربات السـابقة، 
 .متعددة تكشف عنها التغذية الراجعة

ىف هـذه املرحلـة يكـون هنـاك اتصـال اجتامعـى بـني الطـرفني : مرحلة تبادل االتصـال -6
سواء كان قبول متبادل أو رفض، وقد يتفقان عىل إعـادة االتصـال » املرسل واملستقبل«

 .أو تأجيله

 بالنفس إىل متنح الشخص الثقة مهارات التواصل االجتامعى

 من منا ال يحتاج إىل مهارات التواصل االجتامعى؟

بغض النظر عن املستوى التعليمى أو مستوى الدخل أو املهنـة أو .. بالطبع جميعنا يحتاجها
السن؛ نحن نحتاج إىل املهارات التى متنحنـا الثقـة بـالنفس والقـدرة عـىل التخفيـف مـن قلـق 

ر تلك التوجيهـات التـى كنـا نتلقاهـا ىف طفولتنـا،  نذككلنا. اآلخرين عند التعرض ملواقف حرجة
 :مثل

، والتى قد تشكل عنـدنا ىف فـرتة الحقـة »السالمة خري من الندامة«و» ال تتكلم مع الغرباء«
ور دإن االنتقـال إىل .. ّحواجز من شأنها أن تحد من مهاراتنا االجتامعية ىف التواصل مع اآلخرين

فس، وتعريـف اآلخـرين خـرين بـالنيـة؛ مـن تعريـف اآللعالقـات االجتامعقيادى عىل مستوى ا
، قـد يحمـل )»الجـو العـامكرس جمود «ببساطة (درة ىف فتح الحوار ىف جلسة ما ابببعضهم، وامل

ًورغم أن االلتقاء بأناس جدد يسـبب ملعظمنـا شـعورا بـالحرج، إال أنـه .  من املجازفةًمعه جانبا
 :املهارات التالية من خالل تطوير باستطاعتنا تجاوز ذلك بسهولة

أول خطوة ىف الوصول إىل الثقة بالنفس تكمن ىف قدرتك عىل تقديم : التعريف بالنفس -1
 .. واملسـألة غايـة ىف البسـاطة. أو تعريف اآلخرين بنفسك عند لقائك بهم للمـرة األوىل
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ومـن يتبـع ذلـك . »)فالن(ًمرحبا، أنا «: ً باتجاه أحدهم مبتسام وانظر إليه، ثم قلمتىش
ًواء ىف مناسبات رسمية أو غري رسـمية، وبغـض النظـر أكـان شـابا أم كبـريا ىف السـن، س ً

وبـالطبع .. مـد يـدك واظهـر مودتـك. ًسيكون قادرا عىل تشكيل صداقات بشكل رسيع
هذا ال يعنى مطلًقأ أنه ميكنك تجاوز حدود اللياقة وإبداء الكثري من الحميميـة؛ فمـن 

ًومن الرضورى أيضـا أن تكـون واثًقـا .  ىف ملح البرصشأن هذا أن يثري اللغط والشائعات
 .من رغبتك ىف لقاء الطرف اآلخر

 عليك تقـديم صـديقك بعدما تنتهى من التعريف بنفسك، سيكون: التعريف باآلخرين -2
 :وهنا، ال بد من مراعاة القواعد اآلتية.. خرينالجديد إىل اآل

ص األهـم أوًال؛ أى ذكـر اسـم عند التعريف بشخصني يجب االنتباه إىل ذكر اسم الشـخ −
 .الشخص الذى يفرتض أن يلقى االهتامم األكرب من املجموعة

ًيتم تقديم الشخص األصغر سنا إىل األشخاص األكرب منه سنا − ً. 

 .يتم تقديم املوظفني إىل املديرين - .يتم تقديم الرجال إىل النساء −

 :الخوف من االتصال االجتامعى وكيفية التخلص منه

لقد أشارت بعض األبحـاث إىل أن . الناس من الخوف من االتصال االجتامعى  منيشكو كثري
% 90وإن . من الناس ذكروا بأنهم يشعرون بالخوف من االتصال باآلخرين بني وقت وآخر% 60

ميكننا أن نجزم . أشاروا إىل أنهم شعروا بالخوف فعًال عند االتصال بفرد أو بجامعة خالل حياتهم
وىل من إلقاء محـارضة أو كلمـة تباك أمام الجمهور ىف الدقائق األيشعرون باالربأن جميع الناس 

وقـد سـبق أن .  النفسـية آنـذاك عىل املوقف وحالة الفـرداالرتباك ويعتمد طول فرتة ،أو خطبة
كانت اإلجابـة . ً استفسارا بهذا الخصوص من أساتذة الجامعة الذين يشرتكون ىف املؤمتراتأجرى

ويلعـب التـدريب . ٍّياون ملثل ذلك الشعور ولكن لفرتة قصرية ثم يزول تـدريجبنعم أنهم يتعرض
ًدورا مهام ىف التقليل من مثل هذا االرتباك ً. 

هناك جوانب مهمة تتعلـق مبضـمون املوضـوع املطـروح الـذى يسـاعد عـىل سـري االتصـال 
لتفكـري اإليجـاىب االجتامعى بشكل إيجاىب، منها معرفة الحقائق التى يرغب الفرد أن يطرحها، وا

بها والسيطرة عىل النفس وعىل الرصاع الذاىت الذى يعاىن منه الفرد، والتحكم بالشعور بالخجـل 
وعىل الرصاعات واملشاحنات الزوجية التى تساهم ىف إرباك الفـرد، وتصـحيح إدراك واتجاهـات 

 ..الفرد السلبية نحو الذات

ًئنـان واإلدراك والـدوافع دورا مهـام التعزيز واالطم: كام تلعب املظاهر املختلفة مثل ىف منـو ً
يتعلم الفـرد تلـك املظـاهر خـالل التنشـئة االجتامعيـة، عـن طريـق العائلـة واألصـدقاء . الذات

 .واملعلمني ورجال الدين



 
 

-108 -

هناك مظاهر أخرى متعددة تعمل عىل إعاقة االتصال االجتامعى، منها القلق والخجل الذى 
ًيؤثر تأثريا مبارشا عىل عملي ة االتصال بني األفراد من حيث إرسال واستالم املعلومات التى تتعلق ً

ًكام يعيق الخوف والجزع واالنزعـاج واالضـطراب جميعـا مسـرية ذلـك االتصـال . بذلك االتصال
يتجنب األفراد املواقف التى يتوقعون منها املردود السلبى، ويحاولون اإلكثار مـن و. .االجتامعى

 .ٍّياًلتى يتوقعون منها مردودا إيجاباالنضامم إىل املواقف ا

هناك بعض الحاالت التى يعاىن منها الفرد العيوب اللغوية، أو ضعف ىف املفردات اللغوية ـ 
قد يحدث ذلك نتيجة اختالف أفكـار الفـرد عـن أفكـار اآلخـرين، أو . عند التحدث بلغة أجنبية

د ـتالف العقائــف ىف العقيـدة كاخـالـة، أو هنـاك اختــة السياسيـعدم انتامئه عىل تلك الجامع
 .الدينية

قد تعمل السلطة العائلية واملدرسـية عـىل زرع الخـوف والخجـل مـن االتصـال ىف نفـوس ـ 
ًاألطفال أحيانا، وذلك من خالل عدم إعطاء األطفال الفرصة للتعبري عن النفس، أو طرح األسئلة 

لقرارات التـى تخـص العائلـة أو التعبـري  ىف إعطاء بعض امن قبلهم أو االشرتاك مع أفراد العائلة
 .عن االنفعاالت

 :ويؤدى الخوف من االتصال االجتامعى إىل نتائج سلبية عديدة منها يأىت

من الصعب عىل الفرد الخـائف مـن االتصـال االجتامعـى أن يكـون صـداقات حميمـة  -1
ري وذلك نتيجة لعدم جرأته عىل النظر ىف عيون الذين يتعامل معهم، ويوصـف بأنـه غـ

 .ودود، وغري آمن ومنعزل

يكون الفرد الذى يتجنب االتصال االجتامعـى غـري نـافع ألفـراد املجتمـع وغـري منتفـع  -2
 .يؤثر هذا عىل مستوى كالمه ويكون ذلك املستوى منخفضكام . منهم

ميكن أن يؤدى خجل الفرد من االتصال االجتامعى بالغرباء إىل فوبيا املواقف الجديدة،  -3
 . عندما يتصل باآلخرين، وعندها يحاول االبتعاد عنهم واالنزواء مبفردهكام يتغري سلوكه

 .يؤدى الخجل إىل صعوبة التحدث مع األشخاص الجدد والحرمان من التعرف بهم -4

يؤدى هذا النوع من الخوف إىل صعوبة ىف اإلجادة ىف الكالم بحيـث ال يسـتطيع الفـرد  -5
 .التعبري عن مالحظاته وقيمه

ة ويشـك مـن أفـراد املجتمـع بـأنهم ينظـرون إليـه بتمعـني وانتقـاد يشعر الفرد بالكآب -6
 .ويراقبون حركاته وسكناته

 إظهار الحقيقة مع اآلخرين، كـام  يفشاركةاملتكون قدرة الخائف ضعيفة عندما يحاول  -7
 .ال يستطيع أن يتحكم بعامله ومواقفه بسبب تجنبه لآلخرين
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والتى تفيد ىف الـتخلص مـن مشـكلة الخـوف تباعها  بعض التوصيات التى ينبغى اوفيام يىل
 :من التواصل واالتصال االجتامعى

عىل الفرد أن يناقش املوضوع مع نفسه ويضع إصبعه عىل السبب األساىس لتلك الحالة  -1
ًوتساعد معرفة السبب عىل العالج، وال ننىس أن كثريا من الناس إمنا يعـالجون أنفسـهم 

الحالة التى أصبحوا مشاهري العامل بعد التخلص من واألمثلة كثرية عىل الذين . بأنفسهم
 .يعانون منها بأنفسهم

ينبغـى و  من خالل املواقف التى يتعرض لهـا، ليس مبرض وإمنا يتعلمه الفردإن الخجل -2
 .عىل الفرد أن ال يدع لنفسه فرصة لتعلم ذلك الخوف من االتصال

مـن الخـوف الـذى يحـول عىل الفرد التدريب عىل االتصال االجتامعى وذلك بالتخلص  -3
 الـذين ليسـت لـديهم خـربات كافيـة ىف األفرادًكثريا ما يسيطر الخوف عىل . دون ذلك

أما األفراد الذين يعرفون املوضوع ولـديهم خـربة فيـه . املواقف، ومل يكونوا قد جربوها
 .ًأو يحاولون كشف رسه يكونون أقل خوفا من أولئك الذين ليست لديهم تلك الخربة

فعليـة .  املشاكل ال تنحل بالهروب منها وإمنا مبواجهتهـا بعزميـة وإرادة قويـةلنعلم أن -4
ينبغى علينا أن منارس مهارة التدريب عىل االتصال، وذلك بالسيطرة عـىل الفكـرة التـى 
نرغب ىف طرحهـا عـىل اآلخـرين بخلـق ظـروف مامثلـة للموقـف الـذى سـنتعرض لـه 

ن املقربني لنـا أن يسـتمعوا ونحـن نلقـى كالوقوف أمام املرآة للتحدث لها أو الطلب م
 .ًعليهم كلامتنا، بحيث يكون الوضع بعيدا عن التهكم واالنتقاد

 مـن نعـاىنفـإن كنـا .  السيطرة عىل اللغة التى نتعامل بها مع األفراد والجامعـاتعلينا -5
.  القصص التى تزودنا برثوة لغويـة واسـعةةضعف ىف هذا املجال علينا اإلكثار من قراء

 .قراءة القرآن الكريم بصوت عال ففيها اطمئنان للنفس والتعود عىل اللفظ الجيدأما 

عىل الفرد أن يحاول أن يتكلم أمام الجمهور، وأن يناقش معهم األفكـار التـى يريـد أن  -6
عندما ينوى التكلم مع اآلخرين أو يحـاول قـراءة ىشء . يطرحها أو التى طرحها بالفعل
 .ل فكرة مبا يفكرون به نحوهأمام الجمهور عليه أن ال يشغ

 التـى يعتقـد بأنهـا تنسـجم مـع أهدافـه واتجاهاتـه عىل الفرد أن ينتمى إىل الجامعـه -7
ودوافعه، ويصبح عضوا فعاًال ىف هذه الجامعة ذلك ألن االنتامء إىل جامعة معينـة إمنـا 

 .تقوى الثقة بالنفس

 . ذلك االتصال االجتامعىعلينا أن نتعرف عىل املواقف واألهداف التى نبتغيها من وراء -8

أن يهتم الفرد بتقوية الذات ويتعلم مهارة االتصال مع اآلخرين وذلك بجعـل املناقشـة  -9
 .نشطة بينه وبني اآلخرين بعيدة عن االنفعاالت والتوترات
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أن نتخلص من التوتر ونتعـود عـىل االسـرتخاء مبختلـف الطـرق ويعتمـد املوقـف عـىل  -10
 سـبحانه وتعـاىل، عـىل الـلــهات والصالة والتفكري بقدرة تفضيل الفرد ألى منها كالعباد

 قـد أعطانـا القـدرة والقابليـة الـلــهسبيل املثال نسرتخى ىف مكان هـادئ ونفكـر بـأن 
 .الراحه والثقة بالنفس وغريهاوالذكاء مام يساعدنا عىل 

 فـالفرد .ً صحيحا بتحديد جوانبه اإليجابية والسـلبيةٍّيا علمينبغى تحليل املوقف تحليًال -11
يـل الذى يفكر بنواحى املواقف السلبية فقط إمنـا يواجـه صـعوبات شـتى، وعليـه تحو

فالشـخص الـذى يفكـر بأنـه سـيقع ىف خطـأ عنـد . جابيةذلك التفكري عىل النواحى اإلي
 .قراءة جملة معينة عليه أن يحول تفكريه بأنه سيقول الصحيح واملنطقى

ة، وأن يغري اتجاهه السلبى نحو نفسـه أن يتجنب الفرد من وصف نفسه بكلامت سلبي -12
 .كام عليه أن يقوى إرادته بشتى الطرق. إىل اتجاه إيجاىب

يسهل التفاعل االجتامعى اإليجاىب عملية االتصال ويساعد عىل تخفيـف الخـوف منهـا،  -13
 .ً كلام كان الخوف من االتصال منخفضاٍّياأى كلام كان التفاعل االجتاعى قو

زأ به أو يحـط مـن قدراتـه عليـه أن ـاول أن يستهـا يحًدـناك أحـرد بأن هـر الفـإن شع -14
 .يحاول أن يبتعد عنه أو يحد من سلوكياته نحوه

 :العوامل التى تساعد ىف إنجاح أساليب االتصال االجتامعى
ً من التجارب أن الرسالة الواحدة يكون لها تأثريا أكرب عىل اتجاهـات تؤكد: هيبة املصدر -1

 .» هيبته كانت آتية من مصدر لهوسلوكه، إذااملستمع 

فالخطاب عندما يلقيه مجموعة مـن املتكلمـني، يكـون لكـل مـنهام تـأثري مختلـف وتـزداد 
ًالتأثريات إذا كان املتحدث خبريا، أو مخلصا، أو ذا سمعة طيبة وليس من الرضورى  دامئًـا أن ً

ىل تشـكيل صـورة ومـام يسـاعد عـ. يتصور املستمع هذا«ًيكون املتكلم خبريا، بل يكفى أن 
وقـد يسـاعد املظهـر واألسـلوب الجـذاب .  ماضـيه الصـادق غـري الزائـف عنطيبة للمتكلم

كـذلك الطريقـة التـى يقدمـه بهـا . كام ىف حالة القادة الدينيني الناجحني: للمصدر عىل هذا
 .، أو الرئيس للمستمع)ىف التجارب املعملية(املجرب 

ًخطريا ىف حالة وجود اتصال مبارش باملسـتمع، ً هذا العامل دورا يلعب: شخصية املتكلم -2
املـتكلم االجتامعيـة ىف الحكـم عـىل مهـارة : ًولعل مـن أهـم جوانـب الشخصـية تـأثريا

استجابة املستمع، وقدرته عىل ضبط الحالة املزاجية ملستمعيه، وقدرتـه بشـكل خـاص 
لـدور شـخص وال يسـتطيع القيـام بهـذا ا. عىل استثارة درجة ما مـن اإلثـارة االنفعاليـة

ة متوهجـة، فعـادة مـا يكـون املتحـدث النـاجح ذا شخصـي. هادئ خجول انطواىئ قلق
ً، يجـب أن يكـون الشـخص قـادرا أيضـا عـىل إشـاعة السـحر واثقة بـالنفس، منبسـطة ً

 .أن يقدم املتكلم الدليل دامئًا عىل إخالصه، وإميانهو. والجاذبية من حوله
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وقـد قامـت بضـعة تجـارب بدراسـة . أثري أكربويؤدى هذا العامل إىل ت: استثارة الدافع -3
وتبني تلك الدراسـات أن التغـري ىف السـلوك أو االتجاهـات يحـدث . تأثري استثارة القلق
ًذا زادت اسـتثارة القلـق كثـريا قـل وإ. طاء الرسالة املقنعة ال بعـدهاتأثري القلق قبل إع

ملـرتفعني ىف القلـق ألنهـم ًالتأثري، ويختفى التأثري متاما إذا كان األشخاص أنفسـهم مـن ا
ًبعيدا عن بؤرة تفكريهم بسبب عـدم قـدرتهم عـىل » املزعجة«ببساطة ينحون الرسالة 

التحكم ىف قلقهم، وهم ىف ذلك أشبه بالشخص الذى قرأ عن مضار التدخني ىف اإلصـابة 
 وتقـوم الجمعيـات الدينيـة ىف اجتامعاتهـا ،برسطان الرئة فتوقـف عـن قـراءة الجرائـد

 قلق املوت، والجحيم ثم تبني للحارضين طريق الخالص وميكن اسـتثارة بعـض باستثارة
 .الحاالت الدافعية األخرى بطريقة مامثلة

 :طبيعة العالقات وأنواع االتصال بني األفراد

 :طبيعة العالقات وأنواع االتصال بني األفراد متمثله ىف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االتصال بني الزمالء: أوالً

تتم الحوارات الرسمية ىف العمل بأشـكال مختلفـة، تتنـوع : ىف العمل الزمالء االتصال بنيأ ـ 
ـزمالء، وـبـني  ـة ـبـني اـل ـاك الـحـوارات الفردـي  وـسـيهم الرؤـسـاء ومرءبحـسـب أـطـراف الـحـوار فهـن

 عـىل األغلـب صـورة حـوارات غـري حول مواضيع مختلفة مواضيع العمل وهـى حـوارات تأخـذ
وهناك .  وذلك عندما تصبح حوارات كتابيةٍّيا رسمن لها شكًالرسمية، إال أنها ىف حاالت كثرية يكو

 مواضـيعها تتمحـور حوارات جامعية منها حوارات املجالس واللجان واالجتامعات واملـؤمترات، و
 

 طبيعة العالقات

 ىف العمل

واملرءوسنيما بني الرؤساء 

 بني

 األصدقاء

 املدير

 واملوظف

 األستاذ

 والتلميذ

 بنيما 

 الزمالء
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حول املنشأة وأسلوب عملهـا، وأهـدافها، وكيفيـة تحقيقهـا، والظـروف املحيطـة بهـا، والخطـط 
 .والربامج وامليزانيات

 األسـس ًإيجابية غالبا ما تـؤدى إىل نتـائج تفيـد ىف تحديـد األهـداف، ووضـعوهى حوارات 
أمـا ىف . والقواعد املالمئة لتحقيقها، وتنسيق املواقف واألفعال، وتحسني وسائل وظـروف العمـل

عالقات زمالء العمل يشتغل العـاملون ىف محـيط عملهـم كـل بـدوره وذلـك ليحققـوا أهـداف 
 .لةَّيعكسوا بيئة املنظمة الفعانتظم، فاملنظمة بشكل منسق وم

ً العمل يتم تقسيم العمل عىل العاملني مام يوفر نوعا ىف محيط :أهمية عالقات زمالء العمل
من العدل واملوازنة بني العاملني، فكل يؤدى عمله املنوط به، ثم تأىت مرحلة إعادة تجميع هـذا 

الء العمل، ولضامن تنـاغم وانسـجام العمل املقسم وهو الذى نقصد به العالقة والتعامل بني زم
هذه العالقة وتجنب االزدواجية يجب أن يكـون رئـيس العمـل عـىل درجـة عاليـة مـن املهـارة 

 . بنرش الوعى والشفافية بني العاملنيٍّيا أو رأسٍّيا الفعال سواء كان أفقاالنسجاموالخربة لتحقيق 

 :كيفية بناء عالقات إيجابية بني زمالء العمل

يجب التعامـل مـع زمـالء العمـل باعتبـارهم أنـاس  :تياجات اآلخرين ىف االعتباروضع اح** 
ًميتلكون أحاسـيس وأفكـارا وطرقـا مختلفـة عـن بعضـهم الـبعض، ولنتعامـل مببـدأ  مـا تزرعـه (ً

ًفإذا زرعت وردا جنيـت وردا وإذا زرعـت شـوكًا فلـك أن تتحمـل مـا يأتيـك مـن األمل ) تحصده ً
 !!واملصاعب

وهو القدرة عىل أن (امل لبناء العالقات اإليجابية مع الزمالء هو التعاطف إن أحد أهم العو
ًمن خـالل فهـم نفسـياتهم ومعايشـتهم مـام يوجـد نوعـا مـن ) تشعر مبا يشعر به موظف آخر

 .الوفاق واأللفة مام يزيد مساحة األرض املشرتكة بني زمالء العمل

ات عمل تنعدم فيها وجـود أرضـية قد يصعب حل املشاكل ىف بيئ :تطوير أرضية مشرتكة** 
مشرتكة بني زمالء العمل؛ لذا من املهم املساهمة ىف تكـوين أرضـية مشـرتكة بـني زمـالء العمـل 

 :وذلك من خالل ما يىل

 مجموعـة مـن النـاس تعمـل داخـل وخـارج املجموعـة لزيـادة التوافـق وهى: الشبكة −
ومسـاندة كـل نفسـها هداف القيم واألبًواملالءمة بني املجموعة، وهم جميعا يشرتكون 

منهم اآلخر مساندة قيمة، ورمبا تكون هذه املجموعات غري رسـمية ويكـون لهـا تـأثري 
 .قوى سواء ىف البناء أو الهدم لبيئة العمل

 برتتيب لقاءات غري رسمية واستثمرها فـيام ولذلك:ًكن متيقظا للحاجة إىل تكوين تكتل −
 :يىل
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 .قيقنصت واستمع لكل األخبار بشكل داأ ـ 
 .انتبه لإلشارات غري املنطوقة من الناسب ـ 
 .تحدث عن األهداف املشرتكة ىف االجتامعات الرسمية وغري الرسميةجـ ـ 
 . تجنب الجدال ووجه املجموعة بهدوءد ـ 

) املرونة(من األشياء األساسية التى يعتمد عليها ىف بناء عالقات إيجابية هى : االستشارة −
راء واألفكـار بشـكل مفتـوح والتعامـل مـع املواقـف واألشـخاص مام يتيح املشاركة باآل

 .بشكل مرن، ونجد أن ذا وذاك يصب ىف تعزيز العالقات التعاونية بني زمالء العمل
 :تجنب الترصفات التى تثري غضب زمالئك** 

ىف فرق العمل يندر أن تكون هناك نزاعات أو خالفات شخصية، ولكنها رمبا تتعلق بأسـباب 
 :اأخرى منه

وقد يكون هذا ىف عدم التوافق الزمنـى أو االهـتامم أو رمبـا الجهـد مـام : عدم التوافق −
يجعل بعض املوظفني يشعر بالظلم أو ازدحام األعامل الفتقار اآلخرين االلتزام والجدية 

 .ىف أدائهم

 بالسـلطة غـري املناسـبة التمسـكإن محاولة أحـد املـوظفني : توىل السلطة غري املناسبة −
 سوف تسبب استياء من قبل زمالئه ىف العمل، ورمبا رفضوا كل م بإصدار األوامروالتحك

 .ةأفكاره حتى ولو كانت صحيح

بطريقة التكرب والغطرسة تجعل زمالء العمل يبحثون عن إن الترصف : سةوالغطرالتكرب  −
الطرق التى يرفضـون بهـا مـا يقرتحـه زمـيلهم صـاحب الكـرب والغطرسـة والتعـاىل، وىف 

 املترضر الوحيد مـن هـذا السـلوك لـيس صـاحب السـلوك فحسـب؛ بـل املهـام النهاية
 .واألعامل املكلف بها

إن اإلذعان املفرط من قبل املسئول آلراء الزمالء ىف كل صغرية : اإلذعان الشديد لزمالئك −
 العمل باإلحباط واهتزاز ثقتهم بـذلك املسـئول؛ لـذا انتبـه مـن زمالءوكبرية قد يصيب 

 . اإلذعان املفرطالوقوع ىف رشك
 :)بني األصدقاء(االتصال ب ـ 

 :ا، منهاٍّيتم الحوار بني األصدقاء بأشكال وظروف مختلفة جد

ًوهو حوار يغلب عىل حوارات األصدقاء، فهم غالبـا ال يتطرقـون : الحوار من أجل التسلية −
ـنهم ـات بـي ـيات والخالـف ـري الحساـس ـائل تـث ـادل . إىل مـس ـىل تـب ـب ـع ـم ينـص ـد كالمـه  فتـج

ـات، والدراـسـة، والعـمـل، املـجـ ـدعايات، واألحادـيـث العاـمـة، والهواـي  امالت، والنـكـات واـل
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 .والطقس، واملناسبات العامة، والرياضة، واألفالم، واملسلسالت، ومواضيع ال حرص لها

 واالنـتامءات املواضيع ذات الحساسية الخاصة كالدين والقوميـة ىف(: الحوارات األخرى −
بني بعض األصدقاء، وعىل مستويات ها حوارات وىف ظروف فقد يحدث حول. )السياسية

ً وغالبا ما تحدث مثل هذه الحوارات بني بعض املنتمني إىل تيارات معينة، ومـن ،معينة
ًمـا دفاعـا عـن  نظـرهم، وإةبوجهـ ريناآلخـ إقنـاعمـا بهـدف ا، إًإناس متعصبني نوعا م

الفات وتشنجات، إال إذا  خوىف كثري من هذه األحوال تحصل. تيارهم الذى ينتمون إليه
اورين عىل جانب من الثقة بالنفس ومن ذوى الثقافـة العاليـة والقـدرة عـىل كان املتح

 .االتصال الجيد

 ٍّياكيف وتوافق التالميذ توافًقا سوتميكن للمدرسة أن تعمل عىل : العالقات بني التالميذ −
 للمدرسة، ولىك نتامءباالمع بعضهم البعض وذلك بأشباع حاجاتهم، وتقبلهم وشعورهم 

 مـن األنشـطة واإلكثـار الـرأى إلبـداءتصل املدرسة لذلك ميكن أن تكرث من املناقشـات 
التجانس بينهم  أساس ميول التالميذ والعمل عىل توزيع التالميذ ىف الفصول عىل إلشباع

 .ومعالجة املتأخرين منهم

 :وسنيكيفية االتصال بني الرؤساء واملرء ٍّياثان

 :ة بني املدير واملوظفأ ـ العالق

سـيه، ولكـن وثر بها الفـرد بسـلوكيات رئيسـه ومرءيعترب مجال العمل من املجاالت التى يتأ
 : ىف هذا املجال ينبغى أن تكتسب عدة سامت أهمهاٍّيايجابإتؤثر 

 متانة الخلق. 

 أن تكون واثق من نفسك ولديك القدرة عىل اتخاذ القرار. 

 لتهورم اأن تتسم شخصيتك بالحكمة وعد. 

 ًأن تكون شجاعا وقادرا عىل الترصف واملواجهة ً. 

 نجاز وإدارة العمل بنجاحأن تكون لديك القدرة عىل اإل. 
 :ب ـ العالقة بني املعلمني والتالميذ

ولذا كان مـن الرضورى . يجب أن يسود هذا النوع من العالقات التعاطف واالحرتام املتبادل
يقة القيادة السليمة بأن يعـني التالميـذ عـىل الوصـول أن يعرف املدرس دورة كقائد ويعرف طر

إىل أهداف واضحة محددة مقبولة ويعطيهم فرصة اإلسهام ىف العمل وتقديرهم باملـدح نتيجـة 
تبـاع سياسـة موحـدة ىف أسلوب املناقشة ىف املـدارس وااألداء الحسن وزيادة االندماج وتشجيع 

 .معالجة التالميذ
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ألهـدافها ووصـول ً والتالميـذ دورا طيبـا ىف تحقيـق املدرسـة وتلعب العالقـة بـني املدرسـني
 والتعاون بينهام، ويأىت ذلـك كلـه بوضـوح السياسـة واالنسجاماملدرسة لذلك يعتمد عىل األلفة 

ىف وضـعها عـىل أخـذ رأى املدرسـني التى تضعها املدرسة ىف أذهان املدرسني وال بد من االعتامد 
 .أنفسهم وتبادل أرائهم حولها

 تواصل الفسيولوجىال
التواصل الفسيولوجى يعترب مصطلح غريب لكن لو أمعنا النظر فيه نجد إن الجسم البرشى 

ن يتحـد الحيـوان أهو عبارة عن حالة من التواصل املعقد املسـتمر طـوال حيـاة اإلنسـان منـذ 
يث ولقد رضب لنا رسـولنا الكـريم حـد... .تى أن تخرج الروح من الجسدحاملنوى مع البويضة و

يدل عىل ذلك، بالرغم من أنه يعطى فيه مثاًال عىل التواصل الفسيولوجى ويحث فيه املسلم أن 
 .تكون عالقته بأخاه املسلم مثل عالقة الجسد ببعضه البعض

مثـل املـؤمنني ىف تـوادهم وتـراحمهم «:  الـلـهقال رسول : ، قالعن النعامن بن بشري 
رواه » ضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـىوتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتىك منه ع

إن الجسد عنـدما :  يوضح لناىف النصف الثاىن من الحديث نالحظ أن سيدنا محمد ... .مسلم
 يتعرض ملرض ما ىف إحدى األعضاء نجد أن هذا املرض يؤثر عىل بقية األعضـاء ويحـدث اخـتالًال

 .ا ماًمن نوع

 .Malnutrition: سوء التغذية ونقص الفيتامينات: مثال

  ــمـرض البالـجـرا:  املرـكـب يـسـببBنـقـص حـمـض النيـكـوتني وـهـو أـحـد مركـبـات فيـتـامني 
Pellagraوهذا املرض يسبب : 

 .مخاطية الفم -2  .التهاب عىل الجلد فوق منطقة العظام البارزة -1

 .التهاب األعصاب الطرفية -4     .القىء واإلسهال -3

 .اضطراب التفكري وتغيم الوعى -5

ل الـرحم أو الربوسـتاتا أو كاستئصـا .Surgical operations: العمليات الجراحية: مثال آخر
 :ًميكن أن ينتج عنها أحيانا. طراف والعمليات التى تجرى عىل العنيبرت األ

 .الحقد عىل اآلخرين       *  .الشك ىف اآلخرين*  .نوبات من االكتئاب* 

 .Organic brain diseases: أمراض املخ العضوية: مثال آخر

فتسبب زيادة الضغط داخـل : أورام املخ تضغط بنموها الطبيعى عىل األنسجة املجاورة لها
 :الرأس، فينتج عن ذلك

 .تأثر العصب البرصى*    .الصداع* 
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 اضطراب الذاكرة وتغريات سلوكية. 

 : يسببEncephalitis  ـالتهاب املخ

 .التخلف العقىل*     .األرق* 

 . الشخصية واضطراب السلوك االجتامعىتغريات ىف* 

 منو التواصل لدى الطفل

من األهداف العامة والرئيسية التى تحققها اللغة للفـرد هـى نقـل أفكـاره لآلخـرين وذلـك 
بغرض تحقيق قدر معقول من التواصل والتفاعل االجتامعى بينه وبني املحيطني به ولىك يـتعلم 

واصل الجيد أى معرفة القواعد التـى تحـدد لـه اسـتخدام الطفل اللغة عليه أن يتعلم قواعد الت
... صحيح ىف السياقات االجتامعيـة املختلفـة فعـىل الطفـل أن يـتعلم متـى يقـول ومـاذا وملـن؟

بعض الرشوط الالزم توافرها لتحقيق هذا النوع من التواصـل ومـن هـذه الرشوط مـثًال وتوجد 
سـياق االجتامعـى الـذى يحـدث فيـه معرفة خصـائص املسـتمع مـاذا يريـد أن يسـمع، فهـم ال

 .التواصل

 مهـارات ولقد كشفت الدراسات االرتقائية عن حدوث درجة عالية من النمـو واالرتقـاء ىفـ 
ثم تسجيل مظـاهر التواصـل التـى تحـدث . طفال ىف الثانية من العمرالتواصل املختلفة لدى األ

النتـائج املثـرية التـى كشـفت عنهـا ومن . يول أثناء اللعب باستخدام جهاز فيدبني هؤالء األطفا
 بينهم لتوضيح مـا يريـدون  إشارة استخدامها األطفال فيام300كن تسجيل هذه الدراسة أنه أم

ً كذلك كشفت دراسات أخرى عن أن األطفال ىف عمر مبكـرة غالبـا ...ئهم أثناء اللعبقوله لزمال
 مـع العمـر ويـتعلم أخـذ ٍّيايجما يطلبون توضيح ما يريده املتكلم وأن هذه املهـارة تنمـو تـدر

األدوار عند املحادثة وتقصد بهـا معرفـة الطفـل متـى يبـدأ الكـالم ومتـى يتوقـف ليسـتمع إىل 
 سـنوات يسـتطيعون تعـديل 3-2طفال ىف عمر  كذلك كشفت دراسة أخرى من أن األ....محدثه

مختلفـة عـن طريقة كالمهم طبًقا لعمر املتحدث معهم، فيتحدثون مع األطفال الرضع بطريقة 
 . نفسهالطريقة التى يتحدثون بها مع األم أو مع أخواتهم من السن

وتؤكد مثل هذه النتائج بعض االنتقـادات التـى وجهـت مـن قبـل بـاحثني آخـرين لنظريـة 
ً متمركزا حول نفسه حيث يكون غري قـادر عـىل تبنـى وجهـة نظـر بياجيه والتى ترى أن الطفل

فل ومل يتحدث معه حيث ال يباىل مبا يشعر به اآلخـر أو مـا اآلخرين والذى ينعكس ىف كالم الط
 .يريد أن يسمعه من اآلخر

 فجوة االتصال عند األطفال

يتم االتصال بني األشخاص عنـدما يـفرس املسـتقبل  :تعريف فجوة االتصال بني األشخاص
  رـسـالة املرـسـل بالطريـقـة الـتـى يرـيـدها املرـسـل، وتـحـدث الفـجـوة ىف االتـصـال ـبـني األـفـراد
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ن معظـم إعندما يتم تفسري معنى الرسالة والرد بطريقة مختلفة عام هو مقصود بالفعل حيث 
 .السلوكيات يعرب عنها الشخص بسلوك لفظى مثل وضع الجسم ونربة الصوت ومالمح الوجه

 :فجوة االتصال عند األطفال

 إىل  املشكالت السلوكية لألطفال وما يأتون بـه مـن سـلوكيات مضـادة للمجتمـعتؤدى -1
 .ًنبذهم من جانب أقرانهم وبالتاىل شعورهم بالوحدة والعزلة وهو ما يؤثر عليهم سلبا

ا للسـلوك ًانعكاسـ» كـاذرين« املشكالت السـلوكية كـام يـرى متثل: املشكالت السلوكية -2
ًاملضاد للمجتمع الذى ميثل أو يعكس بدورة خرقا لقاعدة اجتامعية ما أو ألفعال معينة 

ويتحـول ذلـك . اًلحاق األذى بهم أو يعكـس األمـرين معـإ سبيل توجه ضد اآلخرين ىف
السلوك إىل اضطراب عندما يصل مستوى مرتفـع أو حـاد مـن اخـتالل األداء الـوظيفى 

ويتم الحكم عىل ذلك السـلوك بأنـه ال يقبـل  . اليومى للطفل سواء ىف املنزل أو املدرسة
 .للطفلالرتويض وذلك من قبل اآلخرين ذوى األهمية بالنسبة 

يعتمـد الكـائن الـبرشى غـري الناضـج عـىل سـد حاجاتـه  ملاذا يكون االتصال الفورى معهم؟
ن لقـد أكـد بعـض علـامء الـنفس أ. األساسية من املحيطني به البالغني ملدة أطول من أى حيوان

بأطفـالهم  بسهولة وبعمق ارتبطوا حينام يكونوا قد  أطفالهموالدةاآلباء ميرون بفرتة حرجة بعد 
عندما تثبت هذه األحاسيس األساسية فإن اآلباء يكونوا ميـالني للكـالم مـع أطفـالهم وحملهـم و

الرعاية كـام أن  نالتنبيه االجتامعى يزيد موال شك أن . ومرجحتهم وتلبية حاجاتهم مبثابرة أكرث
وبنـاء عليـه .  واألطفال بقوة أكرثاآلباءالرثثرة واالبتسام للصغار واإلمياءات تزيد من االرتباط بني 

فإن االرتبـاط املبكـر ميكـن أن يـدعم مـن البدايـة وخـالل مرحلـة الرعايـة الطفوليـة والخدمـة 
والحامية أكرث، ومع ذلك فإن معظم األمهات يقررون اإلحساس باالرتباط القوى تجـاه أطفـالهن 

 .سواء ىف حالة االتصال الفورى أو عدمه

 تواصل األم مع الجنني
اس ترى أن الجنني ليس له إحساس وأنه غري واعى مبا يـدور حولـه، الغالبية العظمى من الن

 وهنا سـوف نفـرض قع وال يوجد عالقة بينه وبني أمه،وأنه ىف بطن أمه ليس له عالقة بأرض الوا
 .أن هناك عالقة بني األم والجنني حتى قبل أن يتكون

) تومـاس فـريىن ( األمـراض النفسـية والعصـبيةيقول طبيـب :نظرة الطب النفىس إىل الجنني
يولد املولود ويأىت إىل هذه الحياة ال يبدأ بالتعرف عىل عامل كان يجهله، وإمنا هو يتابع خرباتـه «

 .التى تكونت عنده وأمتلكها من بطن أمه

 م بباريس الهـدف واألهميـة1980ىف عام ) برنار ناهيس(يلخص  :أهمية التواصل مع الجنني
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إنـه ميكـن الحصـول عـىل أطفـال منتبهـني ويقظـني منـذ « :ولمن تقوية االتصال مع الجنني يق
... .» أفضل مع تحمل املرض ومقاومـة لألوبئـة والتعـبوصحةوالدتهم، ويتميزون بإدراك أقوى 

 عاطفى بني األم الحامل والجنني الذى تحمله وأطلق عليه اسـم اتصالكشف العلامء عن وجود 
 ).Bonding  ـالرباط(

تواصـل مسـتمر وكثيـف ىف العواطـف «عرف العلم الربـاط بأنـه  ؟فام هو الرباط وما شأنه
 .»واالنفعاالت بني األم والجنني قبل الوالدة ىف رباط أول وبعد الوالدة ىف رباط ثان

 ):التواصل قبل الوالدة(الرباط األول 
يبدأ هذا التواصـل قبـل حـدوث الحمـل منـذ أن تصـمم األم  :الطريقة األوىل لنمو التواصل

ل أو ـم الحمــني يتــحـ... .عىل حصول الحمل وتعقد العزم عليه، إذ تتهيأ ملالقاة املواليـدا ٍّنفسي
ا ـود واغتباطهــلم باملولــى األم والحــو الرباط عن طريـق رضــة ينمـح البويضـم تلقيـني يتـح

ل ـرح واملـودة والتقبــا الفــرة، قوامهــات من العواطف الغامــل له دفعـيق بأنظاره فرتسـالعم
ملستمر فيستيقظ شعوره ويبادل أمه االبتهاج ويعـرب عـن ابتهاجـه بحركـات ىف بطنهـا وصـفت ا

 . وىف منتهى العذوبة عىل مشاعر أمهبأنها لطيفه ساحرة

: عىل أهمية التواصل مع الجنـني فيقـول) توماس فريىن(يؤكد  :الطريقة الثانية لنمو التواصل
وينصـح الـدكتور ... .أن تهتمـى بسـخرية أحـديتها األم غنى لولدك بـل وتحـدىث معـه وإيـاك أ«
 :األم) تاهيس(

 أن تتمدد وهى مستلقية. 

 إىلأن تبدأ باالسرتخاء حتى تشعر بالراحة الكاملة لعضالت بطنها وذلـك حتـى تتوصـل  
 .ًارتخاء تام بالجدار العضىل الذى يشكل حاجزا بينها وبني جنينها

 مع ولـدها، ولتأخـذ التسليةدأ برنامج منذ أن تغدو بطنها ىف ليونه تامة تستطيع أن تب 
 .بطنها بني يديها بشكل محكم وكامل

 تحافظ عىل هذا الوضع بعض الوقت حتى يكون لديها إحساس بالضغط عىل بطنها. 

  تبدأ ىف الغناء بصوت خافت وتكون أغنية هادئـة أو تتحـدث إليـه وتحـىك لـه قصـص
 .قصرية

 :ًأيضا األم) تاهيس(كام ينصح 

 الشهر الثامن بانتظام ملقطوعة موسـيقية خفيفـة وخافتـه أو تسـجيل  الطفل ىفإسامع 
 .صوت األب وجعل التسجيل قريب من بطن األم

 .ببعض الحركات الخفيفةللمقطوعة املوسيقية أو صوت األب أن الطفل يستجيب : النتيجة
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 ):التواصل بعد الوالدة(الرباط الثاىن 

 الوالدة من خالليقوم التواصل بني األم واألب والجنني بعد : 

 :عة املوسيقية ذاتها أو صوت األب بعد الوالدة ونجد النتيجة لهذه اإلعـادة إىلإعادة املقطو
ذلـك ألن هـذه ...  . ثم تعلـو االبتسـامة شـفتيه ويرشق وجهـهتوقف الطفل عن الحركات برهة

فتبعث البهجـة املقطوعة التى يسمعها تعيد إليه وتذكرة بالطأمنينة التى كانت تغمره عذوبتها 
 .ىف نفسه من جديد

 فإذا باملولود يخلد إىل الهدوء ويتوقف كمن يستعيد ذكريات السكينة السابقة. 

ًوهـنـا الرـبـاط الـثـاىن يـعـزز ـ بـعـد اـلـوالدة ـ الرـبـاط األول ويزـيـده ـقـوة ووـضـوحا ويـحـول 
العاطفـة االستعدادات النفسية التى تكونت ىف الجنني إىل قدرات ومهارات وإمكانيـات تتجـاوز 

إىل الوعى كام تتجاوز العاطفة والوعى إىل تكوين اتجاه نـفىس قـوى، يهيـئ املولـود إىل حسـن 
ويسهم ىف تنشئة اإلنسان وضـامن مسـتقبله املرشق وشخصـيته . وىف الخارجالتكيف ىف الداخل 

 .املتألقة

 عـامل إذا تركنـا تجمعـات الـحرشات والطيـور والثـدييات إىل :بداية االتصال ىف عـامل الطفـل
 االتصـالية التـى متتـاز بهـا الطبيعـة ل البرشى منـذ مـيالده يتميـز بخصـوبتهاإلنسان نجد الطف

البرشية، وألن كانت مظاهر هذه الخصوبة ال تبلغ قيمتها إال ىف نهاية السنة الثالثة مـن العمـر، 
ابـع  حركـات وجـه األم ىف األسـبوع الثالـث مـن عمـره، وىف األسـبوع الرفالطفل الـبرشى يتـابع

يستطيع تحريك رأسه قليًال مام يتيح له فرصة متابعة املرئيات ىف أفـق أوسـع، بـل إن النظـرات 
لبضعة ثـواىن ـ ردا » ابتسامة مستقره قليًال«املائعة التى ال هدف لها تختفى، كام مييل لالبتسام 

ل يظهـر إىل أن الطفـل ىف نهايـة الشـهر األو» هوير«ويذهب . عىل املداعبة بالحركات واألصوت
بداخلة الرسور استجابة للمناغاة، وخاصـة إذا كانـت مصـحوبة بـبعض الرتبيـت، عـىل حـني إن 

يؤكد أنه يستجيب بالتوقف عن البكاء إذا سمع صوت أحد مـن البـالغني، وتأيـد هـذا » لويس«
 طفـًال 126عـىل » هـرنى وتيودورهـات«مالحظـات عىل طفليه، و«بول جيوم » الرأى مبالحظات

 أوارص  ىف نهايـة الشـهر األول تبـدأأنهوانتهى إىل . هم بني يوم واحد وخمسة شهورترتاوح أعامر
 .ًا بني الطفل واآلخرين بينام تتدعم وحدته الداخلية وتزداد تغايرتنعقد» الصلة«

غري أن االرتباط من طرف واحد، يعتمد عىل البكاء واالبتسام من ناحيـة الطفـل واالسـتجابة 
وال يستمر هذا الوضع طـويًال، . ، ومعنى ذلك أنها صلة من طرف واحدالتفسريية من ناحية األم

حيث يبدأ الطفل ىف االستجابة ألصـوات البـالغني بإصـدار صـوت هـو اآلخـر ىف نهايـة األسـبوع 
حدوث ذلك ىف نهاية األسبوع التاسع ومن هنا تـربز أهميـة » شرتون«والحظ . السابع من عمره

ًعىل طريقة استخدامه له، فبعد أن كان يستخدمه مرتبطا الصوت بشكل واضح، ويدخل التغاير 
 أخرى وبعد إن كانبالتعبري عن األمل والجوع فحسب، أصبح يستخدم للتعبري عن حالة وجدانية 
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 أو يستخدم دون اعتبار إال لطرف واحد فحسب هو الطفل، أصبح يستخدمه عىل سبيل التبادل،
 .من ذلك بوادر الشعور باآلخر واالعرتاف الضمنى بهو. عىل األقل بدأت تبارش هذا االستخدام

 ثـم بقيـة أفـراد األرسة وعـىل ذلـك هوال تنتهى السنة األوىل إال وتبدأ املناغاة بني الطفل وأم
 فإن االتصال االجتامعى بصورته الفعلية يتحقق ىف حياة اإلنسـان منـذ نهايـة السـنة األوىل مـن

والـدادة » مامـا«واألم » بابـا« ىف املنـاداة إىل األب متمـثًال قليـلعمره أو قبلها قليًال أو بعـدها ب
 .لخإ.... »دادة«

 :مثال عىل التواصل بني األم والجنني

أنـه كـان ىف عطلـة نهايـة األسـبوع وذهـب مـع مجموعـة مـن ) توماس فريىن(يحىك دكتور 
 لفتـوا األصدقاء إىل منتجع صيفى ونزلوا ىف منزل كانت صـاحبته حامـل ىف الشـهر السـابع وقـد

نظارهم خالل ذلك ما كانوا يسمعوه منها ىف نهاية السهرة مـن دندنـة تصـدر عـن السـيدة ىف اأ
غرفتها الخاصة قبل النوم كام لو كانت تغنى أو تدندن لطفـل تريـده أن ينـام وعنـد سـؤالها ىف 

تضمن ظننا أن األمر ي. أغنى للجنني لىك ينام ويهدأ وميىض ليله هادئة«: الصباح ملن تغنى قالت
 .ًنوعا من املزاح

 هل ترين فائدة حقيقية من الغناء؟) توماس(فسأل دكتور 

 .تعالو بعد شهرين لرتون بأنفسكم بعض الفوائد: فأجابت

 :يقول الطبيب فريىن

 ذهب بعد الوالدة لريى ما الفائدة من الغناء؟

 سرتى كل ىشء بعينيك؟: قالت األم

تقـدمت . رسيـر تـدير وجههـا صـوب النافـذة ىف ال وكانت ممـددةالطفلةدخل الغرفة عىل 
 .ًتلك التى سمعها مرارا من قبل... السيدة من ابنتها من الخلف، رشعت األم تدندن باألغنية

 لة تلفتت صوب صوت أمها، وقد أرشق وجهها بابتسـامة عريضـة وعذبـةأن الطف: واملفاجأة
أن يقوم بها طفل عـادى إال بعـد هذه االبتسامة ال يستطيع . وكأنها تقول أنا أتذكر هذه األغنية

 . الشهر الثالث أو الرابع من عمرهأن يصبح ىف

 :فوائد االتصال الفعال بني األم والجنني

 .يكون أقوى وأقرب إىل التفاهم*    .انتظام النوم* 

مينوىس الـذى يغلفـه أو يحـيط بـه داخـل  من الغذاء املتوفر ىف السائل األالتهام قدر أكرب* 
 .بطن أمه

فر رشوط أكرب وأفضل ىف التـنفس ومجـاالت للنمـو ىف كافـة أشـكاله وصـوره العاطفيـة تو* 
 .والحركية والعقلية
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 . ولسوف يألفك ويألف الناس ويؤلف منهمأليفهالتأهيل لحياة راضية * 

 .يندمج ىف الحياة االجتامعية ىف وقت مبكر* 

  .والتفاهم مع الحياةيكون منه إنسان فز نشيط أدىن إىل السواء وأقرب إىل التكيف * 

 أيـام متكـنـوا مـن الجـلـوس 7ـشـوهد مواليـد ال تزـيـد أعامرهـم ـعـن  :مثـال حـى ـعـىل ذلـك
 أمهـاتهم طريقـة باسـتخداموذلك بفضل النمـو الـذى تحقـق قبـل الـوالدة . وظهورهم مسنده

و األطفال العاديني يتطلب منهم القيام بذلك بعد بلوغ ثالثـة شـهور أ: إذ أن... .التحدث والغناء
 .أربعة

 :أسبابه :سوء التواصل بني األم والجنني

 .موقف األم من الجنني وعدم تقبلها أياه -1

 .ثمأو شعور باإلالحمل بطريقة غري رشعيه فيصبح تورط  -2

 .حجم األرسة وعدد أطفالهم وأعامرهم -3

 .انعكاس هذا الحمل عىل مهنة األم وأوضاعها االقتصادية واالجتامعية -4

نهـا متنـع ب األم بالحمل فيتم بغري رضاها فإحني ال ترغ :م والجننيآثار عدم التواصل عىل األ
 ..ويرتتب عىل ذلك.. تكون الرباط، فيحيا الجنني عىل الرغم من أمه

 انكامش ويقع ىف سلوك بلبله أول األمر أو عدم التوازنحاله . 

 -:ويكون نتيجة ذلك ما ييل

 . بقدميهـ املشاكسة واالكتئاب ويعرب عنها برضبات أو ركالتأ 

 .ًب ـ ىف حاالت كثرية يصبح سقطا ىف والدة غري ناضجة

 .جـ ـ إذا مل يسقط يكبت العدوان ىف نفسه

 :د ـ يعاىن من التناقض العاطفى أو ما ميكن تسميته تولد الرصاع عنده بني أمرين

 . رغبته هذه وعدم تقبلها إياه تجاهل أمه*  . رغبته الذاتية بالبقاء* 

 .»وهذا أول االنحراف عن السواء«: هيأ لسلوك الرفضويصبح بهذا كله م

 :هناك حاالت أخرى ينزعج منها الجنني

  ر النيكوتني الـذى ىف السـجائحني تقوم األم بالتدخني فيؤذى الجنني أذى كبري إذ يعرقل
 .إمكانية اتحاد األوكسجني بدم الجنني

  ًوعيـه وكثـريا مـا يتعـرض استامع األم إىل املوسيقى الصاخبة فتجعل الجنني وكأنه يفقد
 . الحامل التى تشرتك فيها األمالحفالتللسقوط أو الوالدة املبكرة بسبب 
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 ):تجربة(مثال عىل عدم التواصل 

إثر والدتها أن تتناول اللنب مـن ثـدى أمهـا وأرصت عـىل هـذا الـرفض ) كرستينا(لقد رفضت 
 إىل أمهـا وأعيـدتهـا عدة أيام، ولكنهـا قبلـت أن ترضـع مـن مرضـع أخـر، وهنـا أغمضـت عين

ًوعند سؤال األم كشفت أنها مل تكـن ترغـب أبـدا . معصوبة العينني، فرفضت الرضاعة من جديد
 .لزمها به ألنه يحب األوالدأىف الحمل ولكن زوجها 

أن الطفلة كانت مرفوضة ومحاطة بجو الرفض ىف بطن أمها، وحرمت مـن : النتيجة املنطقية
ليها اإلنسان عامة والجنـني بوجـه خـاص، مـام أدى بهـا إىل عـدم الروابط العاطفية التى يتوق إ

 . هو سلوك الرفضا مامثًالتقبل والدتها وإىل أن تسلك إزائها سلوكً

 :نتائج الرفض وسوء التوافق بني األم والجنني

  إثبات نتائج عن رؤية جذور جديدة للسلوك املنحرف ومن مختلـف النـواحى العقليـة
 .واملزاجية واالجتامعية

 االستعداد للوسواس والهسرتيا والجنوح والجرمية واالكتئاب وعرشات الظواهر املرضية. 

 االتصال األرسى

مـا لتنميـة إرسى هو أهم أشكال االتصال ىف الحيـاة االجتامعيـة فهـو البدايـة ُن االتصال األإ
 .التواصل أو لفقده بني أفراد املجتمع وبعضهم

أو عـدة ) الـزوجني(التصال الذى يكـون بـني طـرفني وميكن تعريف التواصل األرسى بكونه ا
والذى يتخذ عدة أشكال تواصلية، كالحوار والتشـاور ) بناء ـ األبناء  واألواألبناءالوالدين (أطراف 

 .والتفاهم واإلقناع والتوافق واالتفاق والتعاون والتوجيه واملساعدة

كثـري مـن حاجـات أفـراد األرسة يرى أحدا الخرباء أن  : بني التوهج والضعف األرسىالتواصل
تتحقق من خالل ما يسود بينهام من تواصل شامل وعميق يجمع بني القـول والفعـل والشـعور 
ويتدخل فيه الروح والجسم فيتقوى كل طرف منهام بالطرف اآلخر ويتبادل معه التأثري، مضـيًفا 

رسة واسـتمرار التواصـل بـني  ال يزيلها إال االنغامس ىف أجواء األالبرشيةأنه مثة وحشه ىف النفس 
فعندما يغيب الفرد عن األرسة يرتفع شوقه إليها وتشتاق إليه إىل درجة افتقاد القـدرة . أعضائها

عىل احتامل معاناة الغربة والفراق لكن هذا يحصل عىل قدر بلوغ التواصل مسـتوى جيـد مـن 
 .القوة والسواء
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 :يةميكننا تقسيم االتصال األرسى إىل عنارصه األساسو

 .ب ـ االتصال بني األزواج واألبناء   .أ ـ االتصال بني األزواج

 .اء واألبناءنبألج ـ االتصال بني ا

 -:وفيام يىل عرض مخترص لكل عنرص من هذه العنارص

 :االتصال بني األزواج

والقلبـى والفكـرى وتتـأثر هـذه  اللفظىوالعالقة بني األزواج متثل صورة للتواصل الجسمى 
 .ل تراجع يطرأ عىل أى تواصل من هذه األنواع التى ال ينفك عن باقيهاالعالقة بك

 :أنواع االتصال بني األزواج

 .تواصل قلبى  *  .تواصل قوىل*   .تواصل جسمى* 

هذه األنواع من التواصالت ليست كلها عىل مستوى واحد ىف كل وقت ومرحلة وإمنا تنتابها 
سات مبـارشة عـىل التواصـالت األخـرى، أظهرهـا حاالت من الضعف والوهن فتكون لذلك انعكا

 .القلبى الذى قد ينشط أى تواصل آخر أو يعرقله ويجعله يتدىن إىل األسفل

فقد أعطى ما هو قلبى وفكـرى واعتقـادى األولويـة عـىل  :وقد أعطى اإلسالم ترتيب لألنواع

َومن آياته أْن خل( : القرآن الكريمىغريه من الجوانب األخرى فف َ َ ِ ِ َِ ْ ًق لكُـم مـن أنفسـكُم أزواجـا َ َِّ ْ َ َْ ِ ُ َْ َ

ُلتسكُنوا إليها وجعَل بينكُم مودة ورحمة إنَّ يف ذلك آليات لقوم يتفكَّروَن َ َ ِّ َ َِّ ََ َ ِ ٍَ ْ ٍَ َ َ ِ َ ِ ًِ َ ْ َّ َ ََ َ َ ًَ َّ َ ُْ ْ  ].21: سورة الروم[ )ْ

تنكح املرأة ألربع ملالها ولحسـبها ولجاملهـا ولـدينها فـاظفر بـذات «: وىف الحديث الرشيف
» ال يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلًقا رىض منها آخر«: ًوأيضا) الشيخان(» دين تربت يداكال
 ).مسلم(

 والصـالح االعتقـادى ً ومؤسسـا عـىل العقيـدة واإلميـانٍّيـافعندما يكون االرتبـاط القلبـى قو
 نمسـئوالفالزوجـان .... نه يقلل من قيمة أى نقص ىف الجوانـب األخـرىوالتعبدى واألخالقى، فإ

عن تحسني ودوام التواصل بينهام حتى يتمكنـا مـن تعـرف كـل مـنهام عـىل مشـاعر ومطالـب 
ا، ـن أثارهــ مـويقللا ـطهب معها مبا يخفف من ضغومعاناة صاحبه، فيتحول عىل عجل للتجاو

ل األمر الذى من نتائجه أن يفتح الباب عىل كثري مـن ـاع التواصـالف وانقطـام الخـل استحكـقب
 .جفاء والتنافرالتوتر وال

هناك العديد من األسباب التى تعـوق عمليـة التواصـل  :واصل بني الزوجنيأسباب غياب الت
 :بني الزوجني وهى
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 :األسباب الرتبوية

 .األرسةوأ  ـ غياب الرتبية ىف تعليم مهارات التواصل وقيم الحوار بني الجنسني ىف املدرسة 

 .ى تفرق ومتيز بني الجنسنيب ـ سيادة بعض القيم الرتبوية السلبية الت

 :األسباب االجتامعية

، حيـث يتـدخل أكـرث مـن طـرف ىف ألرستيهامغوط وللتبعية السلبية ضأ ـ خضوع الزوجني لل
 الزوجني هى املحـاور بـدل التواصـل املبـارش للـزوجني ىف شئون الداخلية لألرسة، وتصبح أرسةال

 .أمورهام الخاصة وأمور أرستهام

 إىل ٍّياجتامعالزوجني املنتمني اًات ورضوريات األرسة، وخصوصا لدى ب ـ ضغوطات ومسئولي
 .، حيث يزداد العنف والال مباالة ىف العالقة مع الطرف اآلخرٍّياالفئات الفقرية واملتدنية ثقاف

 ـ التنشئة االجتامعية السلبية التى خضع لها الـزوجني، والتـى ال تؤكـد القـيم والعالقـات جـ
االجتامعية التى تشجع عىل ثقافة التواصل مع اآلخـر، وعـىل الـروح الجامعيـة ىف تـدبري الحيـاة 

: خـر مثـلال مـع الطـرف اآلَّصل اإليجاىب والفعالجامعية املشرتكة، وعىل التشبع بأخالقيات التوا
 ).األخالقيات الدينية للحياة الزوجية(

يكمن ىف توجيه كـل طـرف االتهـام : ويرصد أحد العلامء خطأ شائع ىف التواصل بني الزوجني
 كـام أنـه كلـام تراجـع ....إىل الطرف اآلخر عىل أنه هو املسـئول عـن تعطيـل التواصـل وتدينـة

ًيقـاف التفـاهم متامـا أو وء الظـن ليأخـذ مكانـه والعمـل عـىل إالتواصل بني الزوجني تقـدم سـ
 .تدهوره

 :ومن أجل تواصل فعال بني الزوجني يجب مراعاة ما يىل

تهام كل طرف لنفسـه عـام يطـرأ ىف الحيـاة لتواصل ال يكون االباالبلسم الشاىف إلعادة ا -1
 .الزوجية من فتور أو سوء فهم

ه دون أى تقديم ما يلزم من تضحيات وتنازالت الستمرار التواصل واستئنافه فـور توقفـ -2
 .ًتراخ قد يحوله إىل واقعا يشق تجاوزه

مواجهة املشاكل البسيطة ىف العالقة الزوجية وعدم كبتها فإن التواصل الطبيعـى كفـيًال  -3
 للتفـاهم  قـاتًالٍّيـابإرجاعها إىل حجمها الحقيقى، وعدم السامح لها بأن تنمو منوا رسطان

 .ًوالوئام ومدمرا لكيان الحياة الزوجية

طيبة وتوفري بعض الوقت للحوار والنقاش بني الزوجني وحتى يخرج كل منهام الكلمة ال -4
 .ما لديه من مشاعر فياضة أو مشاعر سلبية

 من ولعل الدين اإلسالمى قدم لنا أسس التواصل بني األزواج عن طريق حقوق وواجبات كًال
 :ًالزوج والزوجة وأيضا األحاديث الرشيفة ومنها
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َل الـلـه بعَضهم عىل بعض ومبـا أنفقـواْ ِّالر(:  تعاىلالـلـهقال  ُجال قواموَن عىل النساء مبا فضَّ َ َ َ َُ َ َِ ُ َِ ٍُ ْ ْ ُ ََ ْ ََ ََ َ ِّ َّ َ

ُمن أموالِهم فالصالحاُت قانتاٌت حافظاٌت لـلَغيب مبا حفظ الـلـه َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ ْ ِّ َ َ َّ َْ َ َ  ].34: سورة النساء [)ْ

مسـئول عـن رعيتـه، واألمـري راع، كلكـم راع، وكلكـم «:  قـالالنبى   عنعن ابن عمر 
والرجل راع عىل أهل بيته، واملرأة راعية عىل بيت زوجها وولده، فكلكم راع كلكم مسـئول عـن 

 .»رعيته

َومن آياته أْن خلق لكُم من أنفسكُم أزواجا لتسكُنوا إليها وجعَل بيـنكُم (:  تعاىلالـلـهقال  ُْ ْ َْ ْ ََ َ ً َِّ َ َ ََ ِّ ُ َ َِ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ

ًمودة َّ َ ً ورحمةَّ َ ْ َ  ].21: سورة الروم[)َ

ًيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكُم وأهليكُم نَارا(:  تعاىلالـلـهقال  َ َْ ْ ُّ َِ ِْ ََ َ ََ ُ َُّ ُ  ].6: سورة التحريم[)َ

َّهن لباس لكُم وأنتم لباس لهن(:  تعاىلالـلـهقال  َّ ُُ ََّ ٌَّ ٌَ َِ ِْ ُْ  ].187: سورة البقرة[ )َ

ُوعارشوه(:  تعاىلالـلـهقال  ُ ِ َ َن ِبالمعروف فإن كَرهتموهن فعىس أن تَكْرهـواْ شـيئا ويجعـَل َ ْ َ َْ َ ً ُْ َ ُ َّ ُ ْ ََّ َُ َ َ َُ َِ ِ ِ ْ

ًالـلـه فيه خريا كَثريا ًِ ِ ِْ َ  ].18: سورة النساء[)ُ

ويعتقد علامء علم النفس أن عدم االسـتامع أو االسـتامع بشـكل غـري كـاف هـو أحـد أهـم 
سـواء ىف أحـد فضـعف االسـتامع . قـة الزوجيـةاألسباب التى تؤدى إىل التوتر واملشـاكل ىف العال

 نسـبة االسـتامع الجيـد  فشل هذا الـزواج، بيـنام كلـام زادتًعد مؤرشا عىلاألطراف أو كالهام ي
والفهم بني الزوجني كلام ارتفعت احتامالت نجاح الزواج، ويشعر الطرف اآلخر بأنك تستمع إىل 

حيـث . زيـد، وإبـداء االهـتامم مبـا تقولـه لـهما يقوله، ويعزز هذا الشعور، رغبته ىف معرفـة امل
يشعره االهتامم بأنه موضوع احرتام وبأنك موجود ملساعدته عىل التحـدث عـن املشـاكل التـى 

 لذلك تعترب مهارات فن التواصل واالتصال بني الزوجني أهم املهارات التى يجـب. تدور ىف ذهنه
بعهـا أو أن زوجـى ال يتـدخل ىف أمـور ن زوجتـى هادئـة بطإ ًأن يشجعها الطرفان، وال تقل ابدا

دار الطـرف اآلخـر ًاتخذ كل طـرف جانبـا ىف العالقـة وأاملنزل، فهذه سلبية سيئة ىف العالقة، فلو 
مجمل العالقة بالقوانني، والترصفات، واملسئوليات فليست معادلة صعبة ولن تؤدى للدور الذى 

لنصائح تفيد ىف هذا الشأن ـ فام الفارق ولتعزيز العالقة فهناك بعض ا... .أسسه زوجان متحابان
َّلو كنت صديًقا رائعا ومستمعا خارج املنزل وعضو غري فع ً  :عليك مراعاة التاىل. .ال داخلهً

 اترك الطرف املتكلم دون انتقاده املبارش. 

 منح اآلخر االهتامم أثناء الحديثا. 

 دون أن تأخذ موقف الحكماستمع ملشاعره . 

  مشاعرهالحديث عن ً ابدا عند تقاطعهال. 
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 :االتصال بني األزواج واألبناء

مـا هـو معـرىف ى يتفاعل فيه ما هو نـفىس عـاطفى ويؤكد العلامء أن األرسة كوسط اجتامع
 الشخىص والنفىس وتكيفه االجتامعـى مـن خـالل إشـباع ربوى، فهى التى تؤمن للطفل توافقهت

ىف كنفهـا يـتعلم الطفـل قواعـد الحـوار رغباته البيولوجية والعاطفيـة واالجتامعيـة والثقافيـة و
 .وآداب التواصل، وىف ظلها يدرك حريته ومييز بني حقوقه وواجباته

 :بناءل غياب التواصل بني الوالدين واألعوام

ً، وغالبا ما يكون الكالم تقريعا أو تأديبا زواج أنهم ال يتحدثون مع أبنائهمقد يحدث لأل -1 ًً
 متوترة ومشحونة، قـد يكفـى ترصف صـغري ليفجـر أو أوامر مام يجعل األجواء األرسية

 التواصل ومزاياه وعدم إدراك أهميـة بقواعدالوضع داخل األرسة بسبب الجهل الكامل 
 .الحوار بني الوالدين وأبنائهم

 قيم سلبية اتجاه األطفال من طرف الراشـدين، كرضورة انصـياع األبنـاء لرغبـات سيادة -2
 . ذلكوقرارات الوالدين دون مناقشتهام ىف

سوء التعامل مع التليفزيون الذى يستحوذ عـىل وقـت اجـتامع األرسة القصـري ويوجـه  -3
 .اهتاممها إىل برامجه الجذابة

ن ـر مــى وقـت متأخــنزل فــى املــودة إلـم والعـوم بأعاملهـيلة اليـاء طـانشغال اآلب -4
 .يلـالل

األبناء من تجارب أبـائهم  والوقار فهو يحرم امة حواجز بني اآلباء واألبناء باسم الحياءإق -5
 ملا ىف الحياة وتوجيهاتهم، مثلام يفوت عىل اآلباء فرصة تتبع أبنائهم ومساعدتهم تذليًال

 .قد يعرتضهم من صعوبات ومشكالت
 حيـث أبنـائهم ـ يتخذونهم أخـوه ـ مـع ليتآخواوما أجمل التوجيه النبوى ملا دعا اآلباء  -6

 .»اًوأخيه سبع«: يقول 

 رى أو غيابه ـل األسـف التواصـة ضعـا نتيجـاء بهـى اآلبـياب وعـى غـد خطرها فـويشت
 .ًىف فرتات حرجه جدا من حياة األطفال والشباب

  لجوء األبناء لتعويض التواصل األرسى املفقود بتواصل مع زمالئهـم ىف املدرسـة أو أبنـاء
حو قد يتعارض الجريان، فيصبح لهم التأثري املبارش ىف تشكيل تصوراتهم وأخالقهم عىل ن

ًمتاما والتنشئة السوية وال يرىض الوالدين إطالقا فقد يصبحون ً: 

 عازفني عن املذاكرة والتحصيل. 

 مدمنني للمخدرات. 

 مرتكبني لبعض الجرائم والفواحش والعادات املفسدة لألمزجة واألبدان. 
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 ة ومن جهة أخرى فـإن ضـعف التواصـل بـني األوالد والوالـدين يفقـد العالقـة الحميمـ
 :بينهام متانتها ىف نفوس األبناء فينعكس ذلك عىل العالقة بينهم ويؤدى إىل

  الوالدينعقوق. 

 ملا يتمناه اآلباءًاتخاذهم طرقا معاكسة . 

 ).رواه ابن ماجه(» لزموا أوالدكم وأحسنوا أدبهمأ «ًوأيضا قوله  -7
 ).رأسامء بنت أىب بك( :وخري مثال عىل تربية األبناء وعظمة التواصل بينهم

 بن الزبري قبل استشهادة ىف معركته مع الحجاج وقد جاء يستشـريها الـلـهالبنها عبد : قالت
ن كنت تعلم أنك عىل حق فام ينبغى أن ترجع عنه وإن كنت عـىل إيابنى «: ىف مواصلة املعركة

 .»حق وتبني ىل خالفه فبئس املرء أنت، أهلكت نفسك، وأهلكت قومك

 .ميه بعد املوتأل ىب صبيان بنى أخىش أن ميث: وملا قال لها

 .يا بنى إن الشاه املذبوحة ال تتأمل من السلخ: فقالت له

ِواعبدواْ الـلـه والَ تُْرشكُواْ ِبه شيئا وِبالوالدين إحسانًا وِبذي (:  سبحانه وتعاىلالـلـهوقد قال  ِ َِ َ َ ََ ْ ُْ ِ ِ ْ َ َ َُ ْ ً َ ِ ْ
َالقرىب واليتامى والمساكني والجاِر َْ ْ ْ ُ َْ َ َِ ِ َ ََ َ َ ِ ذي القرىب والجاِر الجنب والصاحب ِبالجنـب وابـن السـِبيل ْ َّ ِ ْ ََّ َ َِ ِ َِ ُ َِ ُ ْ ْ ُ َْ ْ ِ

ًوما ملكَْت أميانُكُم إنَّ الـلـه الَ يحب من كَاَن مختاالً فخورا َُ َْ َ ُ َ َ َُّ ِ ُ َْ ِ َ ْ َ  ].36: سورة النساء[)َ

بيـنهام وينشـأ اآلباء واألبناء مـن شـأنه أن يعـزز أى عالقـة إنسـانية  ن التفاهم املشرتك بنيإ
الخالف بني اآلباء واألبناء بسبب عدم فهـم وجهـات النظـر املتباينـة فالحـديث املشـرتك بيـنهام 
ًواالتصال غري اللفظى أو تعبريات الوجه أحيانا تعـرب عـن كثـري مـن مظـاهر السـلوك مـن تقبـل 

م م أن عـد1965 بحثـه  ىفSchmuch» سـمك«ورفض لآلراء التى يبديها كل طرف لآلخر ويشري 
اء ملا يود أن يقوله األبناء جاء عىل رأس املشـكالت ملجموعـة مـن املـراهقني فكانـت إنصات اآلب

 .رغبة هؤالء املراهقني أن ينصت اآلباء إليهم

طالـب جـامعى ممـن يعـانون ) 100(م بدراسة أجراها عـىل Dubb 1956» دوب«وقد قام 
 الـجـنس كانـت ىف مقدـمـة مصـاعب ىف االتـصـال باآلبـاء فأوـضـح هـؤالء الـطـالب أن موضـوعات

 وإن اإلنـاث يجـدن ،املوضوعات التى يصعب عىل األبناء والبنات مناقشتها مع اآلبـاء واألمهـات
صعوبة ىف التحدث مع األمهات حول أمور الـزواج وسـوء السـلوك، ىف حـني أن الـذكور يجـدون 

» سـمك« يـرى  ولهذا،صعوبة ىف التحدث مع اآلباء عن الفشل واإلخفاق والهزائم وسوء السلوك
ق فاآلبـاء الـذين يحـاولون تـقىص وتتبـع أحـوال هـن احرتام الرسية من األمور الهامة لدى املراأ

أبنائهم بفضول شديد يعرضون أبنائهم للحرج الشديد وجرح الكربياء ألن هذا يتعـارض مـع مـا 
ستقصـاء ينشدونه من رسية وخصوصية لذلك نجد أن املراهقني يعرتضون دامئًا عىل ميل اآلباء ال

 .األخبار عنهم من أصدقائهم أو التصنت عىل محادثاتهم التليفونية
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فاع مسـتوى سـالمة االتصـال بـني م أن ارتFarber & Jenne 1963) فاربروجني(وقد أوضح 
إذ . ب واملراهق يوجد ىف األرس التى يحظى الزوج أو الزوجة فيها باتصـال طيـب فـيام بيـنهماأل

يم العائلية التى تتحدد عىل أساسها األدوار املتوقعة لكـل مـنهام يكون الزوجان متفقني عىل الق
وال شك أنه إذا توافرت أوارص الصلة ووجود الثقة بني اآلبـاء واألبنـاء يسـتطيع أن ... .تجاه اآلخر

بائهم ويرشكونهم ىف شئونهم ومشكالتهم ويلتمسون منهم املشورة واإلرشـاد آيتحدث األبناء إىل 
 .بات ومشكالتفيام يصادفهم من عق

ًنستخلص مام سبق أنه إذا كان الحوار بني الزوجني رضورى وملحا، فإنـه بـني اآلبـاء واألبنـاء 
 :ا ألنهًأكرث إلحاح

 .يؤسس الثقة بينهام -1

 .يساعد عىل تداول كل القضايا مهام كانت حساسة -2

ًتبادل للرأى أو بحثا عن حلول ملا يستجد ىف حياة األبناء، عوضا عن أن يتكتم ـ  -3 ال سيام ً
 .البنات ـ عن همومهم فتتفاقم وتتطور إىل حاالت انحراف

 :وسائل إرساء التواصل األرسى

استشعار أهمية التواصل من جهة سده لحاجات حقيقية لجميع أفـراد األرسة ويـدخل  -1
 .ىف التنشئة االجتامعية

 عىل حسن العرشة باملعروف وكف األذى حتى يشعر الجميع بفائـدة ملموسـة الحرص -2
 .واصلللت

 .الحرص عىل أداء الواجبات قبل املطالبة بالحقوق -3

العناية بإقامة الدين ىف األرسة ورصح األخالق والحياة الجادة املنتجـة لجميـع أفرادهـا  -4
 :ومنها

 .ب ـ مرافقة األبناء إىل املسجد تواصل  .أ ـ التذكري بالصلوات الخمس تواصل

 . ـ تحفيظ القرآن لألبناء تواصلد  . اآلدابوغريه منجـ ـ بذل النصح ىف اللباس 

 . الطيبة وتزين الوجه باالبتسام واعتامد الهدايا ولو كانت رمزيةالكلمة -5

 الحـوار ىف لغـرس سـلوكناقش شـؤون األرسة مهـام بـدت بسـيطة عقد مجلس أرسى ي -6
 .نفوس األبناء

علـمـوا أنفـسـكم «:  الــلــهـقـال رـسـول . .املـشـاركة الوجدانـيـة ىف األوـقـات العـصـيبة -7
 ).د الرزاق وسعيد بن منصور وغريهمأخرجه عب(» ليكم الخري وأدبوهموأه
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 :وينصح بعض علامء النفس كل زوج وزوجة باآلىت

حافظ عىل أن تبقى خطوط االتصال مع رشيكة الحياة مفتوحة، حافظ عىل الحـديث عـن ـ 
ني يـوم ال تتوقع الكـامل كـام ال تتوقـع تحـول مفـاجئ بـًكن صبورا و. قتك الوحيدة برشيكةعال

 وهذا يعنـى أن . اجعل رشيكة حياتك أفضل صديق ولكن ال تجعلها صورة بالكربون منك.وليلة
 .ك ىف أشياء كثرية حسنة أو سيئة أكرث من أى شخص آخرتتشارك زوج

ًوال شك أنه إذا تحدث الزوجني معا فيام يتعرضهم من مشـكالت فـإنهم ال يسـتطيعون أن ـ 
 القدرة عىل أن يرى كـل شكالت وىف نفس الوقت يصبح لديهممليأتوا بأفكار عديدة لحل هذه ا

 ولكن قلة الحديث مع بعضهام البعض يجعل . وأن كل منهام بالفعل يعتنى باآلخر،منهام اآلخر
 وإذا اسـتمر هـذا النـوع مـن عـدم االتصـال ،حل املشكلة أو التعبري عن حـبهام أمـر مسـتحيل

ومـاذا   ىف عالقتـك؟يع أن تفعل لتكـون إيجابيـااذا تستط م.فسوف تكرب مشاكلهام ويقل حبهام
 تستطيع أن تفعل لتقلل من عدد االتصاالت السلبية؟

 مـن م سلسلة كاملة1996 وتالميذه عام John Gottwan» جون جومتان«درس عامل النفس 
هـذه الحيـل بأنهـا مخططـة تصاالتهم مع بعضهم البعض وتبـدو الحيل ليتبعها الناس لتحسني ا

 برسعـة وستصـبح استعاملهادوء وعن قصد فإنه سيتعرف عىل هستعملها الشخص بوصلبة فإذا ا
طبيعية ومن هذه الحيل مثال محاولة عقد جلسة للتحدث عـن بعـض املشـاكل فـبعض النـاس 

 ولذلك فإن جلسة املحادثات رضورية لحل الكثـري مـن املشـاكل التـى .يشعرون برفض محبيهم
 يطلب من الشخص أن يسأل ماذا نسـتطيع أن األخرىل  وىف إحدى الحي.تعرتض الحياة الزوجية

ً والرعاية واملحبة وتدرب عىل أن تكون مسـتمعا أكـرث اإلخالصمنح إنفعل لتكون األمور أفضل؟ 
 .ًمن كونك متكلام

 االختــالفو.. التواصــل
 ـ عـز وجـل ـ ىف خلقـه، فهـم الـلـهلم به ىف دنيا البرش، وهو سنة إن وقوع الخالف أمر مس

لفون ىف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم وطباعهم ومداركهم ومعـارفهم وعقـولهم وأشـكالهم، مخت

َولو شاء ربك لجعَل الناس أمة واحدة والَ يزالوَن مختلفني (  تعاىلالـلـهقال  ِ ِ َ ْ ُ َّ َ َُ َ ََ ََّ َُّ َ َ ًَ َ ِ ً ُ َ َ َ َإالَّ مـن } 11/118{ْ ِ

ْرحم ربك ولـذلك خلقهـم ُّ َُ َ َ ََّ َ َ َ َِ َِ وينشـأ االخـتالف الفكـرى مـن اخـتالف ] 119ــ  118: سـورة هـود[)ِ

ًالطبائع والعقول البرشية، فهو من طبيعة البرش، كم يتعب ىف حياته من ينتظر أن يجد له نظريا 
 ـ عز وجـل ـ جعـل مـن الـبرش الـلـهيصاحبه بحيث يطابقه ىف كل امليول والطباع واألفكار؛ ألن 

وجعل هذا التنوع صورة من صـور قدرتـه ـ صفحات متنوعة تتفق ىف أشياء وتختلف ىف غريها، 
 فيام بينهم ولـيس بسـبب التقاربعز وجل ـ وإمنا يتقارب الناس ويتجاذبون بسبب تعدد صور 

 .والبيئهالتطابق، فكل مخلوق كيان قائم بذاته، أثر فيه عوامل كثرية من الوراثة 
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  : وأنواعهمعنى االختالف
دم االتفاق عىل مسألة ما يقول الفريوز أبـادى ىف الخالف واالختالف مبعنى واحد يشري إىل ع

 .أن يأخذ كل واحد طريًقا غري طريق اآلخر ىف حالة أو فعلة: تعريف االختالف

 :ميكن أن نقسم الخالف إىل ثالثة أنواع :أنواع الخالف

 .خالف سائغ 3 .خالف محمود  -2 .خالف مذموم -1

ًفإن له صورا كثريا بعضها أ: أما الخالف املذموم اخـتالف الـبرش إىل : ًشد ذما من بعـض، منهـاً
مؤمن وكافر وهذا الخالف منشؤه الهوى والتقليد األعمـى للموروثـات الفاسـدة، ومنهـا خـالف 
أهل األهواء والبدع كخالف الخوارج وأشباههم مام دعاهم إىل الخـروج عـىل جامعـة املسـلمني 

 املؤمنني رفعـه واالبتعـاد عنـه واستحاللهم دمائهم وهذا النوع من الخالف هو الذى يطلب من
 ومن هذا الخالف خالف الجاهـل للعـامل، أو بالجملـة .وما ميكن أن نسميه بالخالف غري السائغ
 .خالف من ال ميلك أهلية االجتهاد والنظر

فهو خالف أماله الحق، ودفـع إليـه العلـم، واقتضـاه العقـل، وفرضـه : وأما الخالف املحمود
ميـان ألهـل الكفـر والرشك والنفـاق خـالف واجـب ال ميكـن ملـؤمن أن اإلميان، فمخالفة أهل اإل

ومنه خالف املسلم مع أهل . يتخىل عنه أو يدعو إلزالته؛ ألنه خالف سداه اإلميان ولحمته الحق
 .العقائد واألفكار املنحرفة

 وفيـه. فهو اختالف املجتهدين من فقهاء ومفتني ىف املسائل االجتهادية: وأما الخالف السائغ
إن االختالف بني أهل الحق سائغ وواقع، وما دام ىف حدود الرشيعة وضـوابطها فإنـه ال يكـون «

ً ومصـدرا مـن مصـادر اإلثـراء الفكـرى ووسـيلة للوصـول إىل القـرار ًمحمـوداًمذموما بل يكـون 
ْوشـاورهم (ً إال ترشيعا لهذا االخـتالف الحميـد الصائب، وما مبدأ الشورى الذى قرره اإلسالم ُ ْ َِ ِيف َ

ِاألمر ْ  . وال رفعه بل ومل تكلف األمة بذلك وحصوله يكون ألسبابوهو الذى ال ميكن دفعه. )َ

 :أسباب االختالف

 .تفاوت العلم؛ فهذا عامل، وهذا أقل*  .املداركواختالف العقول * 

 .الهوى والتعصب لقول، أو مذهب، أو رأى، أو شيخ*    .عدم بلوغ الدليل* 

 :آداب االختالف

ًق ليس حكرا عىل أحد، والخالف ىف الرأى ال يجوز أن يكون مصدر لجاجة أو غضـب، إن الح
إن من شأن املجتهدين أن يختلفوا ونتائج هذا االختالف مقبولة من غري تشنج وال تعصب، ومن 

ومـن املؤسـف أن يتحـول الخـالف ىف . غري أن ينبنى عىل هذا شقاق، أو تتنـامى بسـببه أحقـاد
 .عداءأو د شخىص وانتصار ذاىت وجهات النظر إىل عنا
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 : الخالفعند حدوثلذا فهذه بعض القواعد واآلداب التى يجب أن تراعى 

 من صاحب الرأى نفسـه، أو وذلك بالطرق املمكنة، كالسامع: التثبت من قول املخالف -1
 .تناقله الناساءة ما ينقل عنه من كتبه ال مام يقر

بني املختلفني ويستمر النقاش والردود وهـم  ما يقع الخالف ًكثريا: تحديد محل الخالف -2
ال يعرفون عىل التحديد ما نقـاط الخـالف بيـنهم، ولـذلك يجـب أوًال قبـل الـدخول ىف 

ً مواطن الخالف تحديدا واضحا حتـى يتبـني أسـاس الخـالف، وال ش أو جدال تحدىنقا ً
 املختلفـني ًيتجادالن ىف ىشء قد يكونان هام متفقان عليه، وكثريا ما يكون الخـالف بـني

و استبدل أحد املختلفني لفظة بلفظة أخرى ـط، فلـى األلفاظ فقـليس ىف املعاىن وإمنا ف
 .لزال اإلشكال بينهم

ق ىف نظرك فإياك أن تتهم نيته وناظره ـك مخالًفا للحـان مخالفـمهام ك: هم النياتتال ت -3
 .در نحوهـن سليم الصـاس، وكـعىل هذا األس

 سـبحانه الـلــه الوصول إىل الحـق وإرضـاء يتك ىف املناظرة هى أجعل ن:أخلص النية هلل -4
 .وتعاىل

 .وىف نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع خصمك: دخل إىل املناظرةا -5

 .مصطلحات مخالفكًحدد مصطلحاتك واعرف جيدا  -6

 .التزام الحوار بالتى هى أحسن -7

 .التفريق بني مواضع اإلجامع ومواضع الخالف -8

 .ًقًال دقيًقا أمينا من مصادره بال زيادة وال نقصاننقل أقوال الطرف اآلخر ن -9

 .ا دقيًقاًتحديد محل النزاع تحديد -10

 .ينبغى ترك بعض املستحبات املختلف فيها تأليًفا للقلوب -11

 :فوائد االختالف

 : كان له بعض اإليجابيات منها تحىل باآلداب والتزم الناس حدودهإن الخالف إذا

رف عىل جميع االحتامالت التى ميكن أن يكـون الـدليل أنه يتيح إذا صدقت النوايا التع −
 .رمى إليها بوجه من وجوه األدلة

ـان،  − ـة لألذـه ـه رياـض ـي األراءأن فـي ـائر تالـق ـول إىل ـس ـري للوـص ـاالت التفـك ـتح مـج ، وـف
 .االفرتاضات التى تستطيع العقول املختلفة الوصول إليها

سب للوضع الذى هـو فيـه، تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدى إىل الحل املنا −
 .وغريها من اإليجابيات
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 :مسالك الناس ىف حل الخالف

وحينام يختلف الناس ـ سواء كانت اختالفاتهم كلية أو جزئية ـ فـإنهم يسـلكون ىف معالجـة 
 :الخالف مسالك شتى منها ما يىلهذا 

ت ًفالحرب تكـون ـ أحيانـا ـ وسـيلة لحـل الخـالف، وإنهـاء الخصـومات، وإثبـا: الحرب −
ًالحجة، إال أنها ال تصلح أن تكون الحل األول ىف ذلك؛ إذ إننا نجد أن كثريا مـن املبـادئ 

كام يقال ـ رسعـان مـا تهـاوت  والنظريات التى قامت عىل القوة، وعىل الحديد والنار ـ
 .وسقطت

ً إن الحوار يكون ـ أحيانا ـ أقوى من األسلحة العسكرية كلها؛ ألنـه يعتمـد عـىل :الحوار −
  .اعات الداخلية الذاتية؛ بل رمبا أفلح الحوار فيام ال تفلح فيه الحروب الطاحنةالقن

 :الخالصــة

ختالف أو تعارض ىف املصالح ونرغب ىف التوصل إىل حل مقنـع فـإن الطريـق عندما يحصل ا
ًومن أجل أن يكون الحديث بناء ال بد لنا من أن نتواصل مع الطرف اآلخر .. .األفضل هو الحوار

إن الكل منا ميتلك قدرات فردية ومهارات أخالقية .. ٍّيا ونتفاهم معه بشكل واضح ومثمر ثانأوًال
إال أن ىف . .يدير بها عالقاته مع اآلخرين ويستخدمها ىف العديد من مواقف املسـاومة والتفـاوض

نـنىس ًمواقف االختالف أو النزاع التى ىف الغالب تثري شحنة قوية مـن االنفعـاالت فإننـا أحيانـا 
 .القواعد األساسية للتواصل والحوار الهادئ

ألنـه .. فاستخدام قواعد التفاهم البناء يسهل علينا التفاهم ىف كل مراحل الحـوار أو أكرثهـا
وتوفر لنا مجاالت جيدة للتعبري الواضـح عـن رغباتنـا . وااللتقاء.. ميهد ويسهل الطريق للتواصل

نقرتب معها أكرث فأكرث نحو التفـاهم وًة قوة ومتاسكا،  ويزيد جسور الثق،واحتياجاتنا وطموحاتنا
 . وجهات النظر بشكل حقيقى وصادقوالتعاون وتبادل

 Enough  ــ والكفاية.. التواصل

كفايـة لغويـة وأخـرى تواصـلية، وعنـدما نتحـدث عـن الكفايـة : نوعانالكفاية ىف التواصل 
سل واملستقبل ـ باللغة التى يتواصـالن بهـا أى املتواصلني ـ املر اللغوية فإننا نشري أوًال إىل معرفة

 وتركيبـات ،ب األصوات الفردية لتشكل كلامت ذات معانيمعرفة نظام اللغة الصوىت وكيف ترك
ا ىك تشـكل جمـًال ج الكلـامت املختلفـة مـع بعضـها بعضـنحوية أساسية معروفـة وكيـف تنسـ

ًن الكفايـة اللغويـة أيضـا وعبارات وأسئلة تستخدم بدورها لتشكيل نصوص معقدة ومركبة ومـ
وأن كانت تعتمد إىل حـد كبـري عـىل (. أما الكفاية التواصلية فتتضمن. غياب النطق أو االستامع

 والقدرة عـىل اسـتخدام هـذه ،صىل ـ معرفة بالقواعد التى تحكم التفاعل التوا)الكفاية اللغوية
 .اعد عىل نحو مالئم وفعالالقو



 
 

-133 -

ة  الدور الذى تلعبه املكانة ىف تحديـد كيفيـعضا ومراعاة إن معرفة كيفية مخاطبة بعضنا بـ
 الزميل، والتعامل مع الغضب الشـخىص وغضـب اآلخـرين، مخاطبة رئيس العمل أو الصديق أو

والتغلب عىل الخوف من التواصل هى التى تشـكل مضـمون الكفايـة التواصـلية التـى تتضـمن 
مئة اللمسة وحجم الصوت واعتبارات معرفة التفاعل غري اللفظى، ومتى نتحدث أو نصمت ومال

 ونحن نتعلم الكفاية التواصلية كام نتعلم املهارات اآلخرى باملالحظة والتقليـد ....املكان والزمان
 والبعض يتعلم مهـارات هـذه الكفايـة ...الخ.. والتعليم املبارش والتعليم الذاىت واملحاولة والخطأ

ضـل إذ يبـدو أنهـم يعرفـون مـا يفعلـون وكيـف ًأكرث من غرية فنجد التواصل معهـم عمومـا أف
 . يفعلونه

إن أحد األهداف الرئيسية لدراسة التواصل هو تحسني مهارات الدارسني التواصـلية، وكلـام ـ 
تحسنت كفاية الشخص التواصلية كلام زاد عدد اختياراتـه ىف هـذا املجـال، وهـذا يشـبه تعلـم 

 لقـد كشـفت البحـوث .... للتعبري عن ذاتـكاملفردات فكلام زادت مفرداتك كلام ازدادت فرصك
ً ومعنى ذلك أن جزءا كبريا .الحديثة عن عالقة موجبة بني الكفاية التواصلية والنجاح ىف الجامعة ً

. من نجاح الطالب يعتمد عىل األسئلة واملشاركة واملناقشة وهى أمـور تتطلـب كفايـة تواصـلية
اصلية املرتفعة يعانون عىل نحو أقـل مـن لقد وجدت بحوث أخرى أن الناس ذوى املهارات التو

أولئك الذين ال يتمتعون مبثل هذه املهـارات مـن القلـق واالكتئـاب والوحـدة ذلـك أن الكفايـة 
 .التواصلية متكننا من تنمية عالقات مشبعة ىف حياتنا تخفف من تلك األعراض النفسية السلبية

 واملؤسسة التعليمية.. االتصال 
 :االتصال الرتبوى

رب التواصل مهمة أساسية للعاملني ىف املجال الرتبـوى واالتصـال عمليـة رضوريـة وهامـة يعت
لكل عمليات التوافق والفهم التى يتوجب عىل الرتبويني القيام بها بهدف الوصول إىل األهـداف 

ً كبـريا ىف ً تقوم وتعتمـد اعـتامداَّفعاليةعية تواالتصال عملية اجتام. املنشودة للمؤسسة الرتبوية
حدوثها عىل املشاركة ىف املعاىن بني املرسل واملستقبل واالتصال الرتبوى هو عملية نقـل األفكـار 
واملعلومات الرتبوية من مدير املدرسة إىل املعلمني أو بالعكس أو من مجموعة من املعلمني إىل 

لكتاىب مجموعة أخرى أو من املدرسة إىل اإلدارة التعليمية وبالعكس وذلك عن طريق األسلوب ا
 .ة من أجل تحقيق رسالتهاأو الشفهى مام يؤدى إىل وحدة الجهود لتحقيق أهداف املدرس

 :أهداف االتصاالت الرتبوية

نقل التعليامت والتوجيهات ووجهات النظر من مدير املدرسة إىل املعلمـني مـن أجـل  -1
 .القيام بوظائفهم األساسية
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 .طة مختلفةإطالع املعلمني عىل ما يجرى ىف املدرسة من أنش -2

تزويد املعلمني باألخبار املختلفة وخاصة االجتامعية منها لدعم الروابط اإلنسـانية بـني  -3
 .العاملني

 .خلق درجة من الرضا الوظيفى واالنسجام والتخلص من الضغوط املختلفة -4

تحسني سري العمل اإلدارى من أجل التفاعل بني العاملني وتوجيه الجهود تجاه الهدف  -5
 .املنشود

اد املدير واملرشف باملعلومـات والبيانـات الصـحيحة مـام يسـاعد ىف اتخـاذ القـرار إمد -6
 .السليم

والقيـام بعملـه مـن ) العـاملني(وسـني  ميكن املدير مـن التـأثري ىف املرءاالتصال الفعال -7
 .ث التوجيه واإلرشاف عىل أكمل وجههحي

 :املؤسسة التعليميةاالتصال املبارش ىف 

اتصال تحدث بني فرد وآخـر أو بـني فـرد ومجموعـة أخـرى عـىل ية االتصال املبارش هو عمل
أساس املواجهة واالحتكاك املبارش وجها لوجه أو هو عملية تبادل املعلومات واألفكـار واألخبـار 

 .التى تتم بني األشخاص دون عوامل أو قنوات وسيطة

درس ىف قاعـة الدراسـة واالتصال املبارش ىف املؤسسة التعليمية هو ما تقوم به املدرسة أو امل
 مبـارش يتميـز اتصـالبهدف إقناع التالميذ وإعالمهم وتعليمهم وتنميـة مـداركم املختلفـة فهـو 

ً مبارشا ألنه بني شخص املعلـم وبـني ٍّيابالشكل التعليمى ىف املقام األول وقد يسمى اتصاال جامع
 ).الطالب(أو جامعة معينة عدة أشخاص 

 :ؤسسة التعليمية ىف املعنارص االتصال املبارش

وهو هنا املدرس أو املدرسة وهو العـنرص األسـاىس األول مـن عنـارص االتصـال : املرسل: أوًال
ألنه ميلك املعلومات والحقائق والقدرات واالتجاهات واألسس التى ينبغـى تعليمهـا للمسـتقبل 

قـد يكـون هـذا واملرسل ىف االتصال املبارش هو املعلم الذى يقوم برشح فكرة مـا للتالميـذ كـام 
 .املرسل هو التلميذ عندما يستأذن ويقوم بتوجيه سؤال أو مجموعة أسئلة إىل املدرس

هو الشخص أو املجموعة التى يوجه إليها املرسل رسالته املرغوبه وهم مـن : املستقبل: ٍّياثان
ىف الصف الدراىس أى التالميذ الذين يجلسون وينصتون لرشح مدرسـيهم وال بـد للمسـتقبل أن 

 عـام فهمـه ٍّيايكون له القدرة عىل فك رموز الرسالة املوجهة إليه ويفرس معناهـا أى يعـرب شـكل
 .ويستجيب لهذه الرسالة

وتـعـد املدرـسـة املؤسـسـة الرتبوـيـة األوىل الـتـى تـسـهم ـمـع األرسة ىف بـنـاء األـفـراد وـتـربيتهم 
يـة الرتبويـة والتعليميـة  إدارة املدرسة واملعلمني للحوار الرتبـوى ىف العملوباستخداموتعليمهم 
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 املنشودة الرتبويةتسهم ىف ترسيخ آداب الحوار ىف نفوس الطالب، وتحقيق العديد من األهداف 
إذ تعترب الطريقة الحوارية إحدى أهـم طـرق التـدريس بهـدف الوصـول إىل حقـائق ومفـاهيم 

 :العديد من الفوائد منها ومعلومات جيدة ولذا فإن للحوار الرتبوى

 .الب عىل املشاركة الفعالة واإليجابيةتشجيع الط −

تنمية األفكار لدى الطالب ألنهم بأنفسهم يتوصلون إىل معلومات بدًال من أن يدىل بهـا  −
 . إليهم املعلم

 :عالقات توحى بفن االتصال ىف املدرسة

 ٍّياميكن للمدرسة أن تعمل عىل تكيف وتوافق التالميذ توافًقـا سـو: أ ـ العالقات بني التالميذ
 .مع بعضهم البعض وذلك بإشباع حاجاتهم، وتقبلهم وشعورهم باالنتامء للمدرسة

. رتام املتبـادلـيجب أن يسـود عالقـات التعـاطف واالحـ: ب ـ العالقة بني التالميذ واملعلمني
درس دوره كقائد ويعرف طريقـة القيـادة السـليمة بـأن ـرف املـرورى أن يعـن الضـولذا كان م

الوصول إىل أهداف واضـحة محـددة مقبولـة ويعطـيهم فرصـة اإلسـهام ىف  التالميذ عىل يساعد
العمل وتقديرهم باملدح نتيجة األداء الحسـن وزيـادة االنـدماج وتشـجيع أسـلوب املناقشـة ىف 

 .املدارس وإتباع سياسة موحده ىف معالجة التالميذ
ًرا طيبا ىف تحقيـق تلعب العالقة بني املدرسني بعضهم وبعض دو: جـ ـ العالقات بني املعلمني ً

املدرسة ألهدافها، ووصول املدرسة لذلك يعتمد عىل األلفة واالنسـجام بـني املدرسـيني أنفسـهم 
 .وتبادل أرائهم حولها

 :االتصال بني املعلم والتالميذ من خالل املناقشة

يقصد باملناقشة أن يتبادل املعلم والتالميذ فيام بيـنهم طـرح األسـئلة واألجوبـة ىف املوقـف 
 ولتبادل وجهات النظر ىف قضية مـن القضـايا أو واالستامعبالحديث : التعليمى من خالل الحوار

 االخـتالفتبادل إبداء املقرتحات الخاصة بحل مشكلة من املشكالت وذلك لبيان نقاط ومواطن 
 .واالتفاق فيام بينهم من أجل الوصول إىل قرار

ار عـىل السـواء وإذا أضـفنا إىل ذلـك مـا فاملناقشة من أهم مجاالت التعلـيم للكبـار والصـغ
تقتضيه الحياة الحديثة من اهتامم باملناقشة واإلقناع وجدنا أنها يجب أن تحظى مبكانـه كبـرية 
ىف املدرسة والبيت فحياتنا مبا فيها من تخطـيط ومشـاورات وانتخابـات ونقابـات ومـا إىل ذلـك 

 أن يؤدى واجبه كإنسان ىف مجتمع كبري ًتقتىض أن يكون كل فرد قادرا عىل املناقشة ىك يستطيع
 .أو صغري عىل أساس من الحرية والعدالة االجتامعية

ومن مزايا املناقشة أنه من خاللها يتعلم الشخص كيفية إقامة حوار وإدارتـه مـع غـريه فيـتعلم 
 متى يستمع ومتى ينصت ومتى يتحدث إىل أن يكتسب آداب النقاش القامئة عـىل النظـام واحـرتام
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ولتنمية مهارات االتصال للتالميذ منخفىض الذكاء والتحصـيل يجـب عـىل املعلـم تنميـة .. .آلراءا
 .رفع مستوى تحصيله الدراىسمن مهارات اإلصغاء ـ التعبري الشفوى ـ 

 :الجامعات املدرسية ودورها ىف التواصل مع اآلخر

 مصـغر مجتمـعا هـى  إمن فقطاملدرسة ليست مجرد مكان يتم فيه تعلم املهارات األكادميية
امعة املدرسية يـتعلم كيـف يوفـق جيتفاعل فيه األعضاء ويؤثر بعضهم عىل اآلخر والطفل ىف ال

شـارك غـريه ىف األنشـطة يًبني رغباته ورغبات الغري ويتعلم أيضا كيف يتخىل عن رغباته وكيـف 
ون الصـداقات ؛ وىف املدرسـة تتكـسة ال تقل أهمية عن جامعـة األرسة وجامعة املدر.االجتامعية

 األنشـطة  طريقبني التالميذ بعضهم البعض من خالل عملية التفاعل االجتامعى التى تتولد عن
ًمـا ىف تنميـة ًويلعب التفاعل االجتامعى الدراىس الناتج عن نشـاط الجامعـة دورا ها.. .املدرسية

 .ليوميةقدرته عىل حل املشكالت والصعوبات التى تعرتضه ىف حياته اتفكري التلميذ وىف 

إن التلميذ يشعر مـن خـالل مشـاركته ىف النشـاط املـدرىس بتحمـل املسـئولية وقيامـه بهـا 
امعة الفصل يتعلم التلميذ الكثـري عـن نفسـه وعـن زمالئـه جوبتحقيقه ملكانته االجتامعية وىف 

 .متمثًال ذلك ىف القيم واملعايري االجتامعية كام تتبلور آراؤه الخاصة بها

 رئيسية تقوم بها الجامعة ىف الفصل املدرىس لتحقيق التفاعل بني الفرد  أربعة وظائفكاهن
 :والجامعة هى

جامعة الفصل تستطيع أن تعمل عىل تنمية حاجـة الفـرد للـتعلم وىف جامعـة الصـف  -1
 الفرد وحده أن يقدم يتعرض التالميذ للكثري من املشكالت االجتامعية التى ال يستطيع

 مـام يسـاعد عـىل التواصـل والحـوار ٍّياتتطلب حًال جامعل هذه املشكالت حًال لها ومث
وطبيعى أن مثل هذا األمر ال يفوت عىل املعلم فهو يساعد التلميذ عـىل التفاعـل مـع 

 .زمالئه ىف املواقف املختلفة ليكتسب مهارة التعاون مع زمالئه

 وهـى ىف الفصل يستطيع التلميذ أن يجد ذاته وكافة األنشطة التى يشـرتك ىف إنجازهـا -2
 تتطلب تفاعلـه مـع زمالئـه عـىل كافـة املسـتويات العقليـة واالنفعاليـة وإذا سـاعدته

 . يحقق ذاته ويبدعاملدرسة عىل ذلك فأنه يستطيع أن

 الفصل الدراىس مبثابة معمل تجريبى للتلميذ فمـن خاللـه يجـد التلميـذ فرصـة يعترب -3
 .اآلخرينالختيار مفاهيمه عن الحياة وترصفاته االجتامعية وعالقته ب

ًتلعب خصائص الجامعة دورا مهام ىف التأثري عـىل طبيعـة التفاعـل االجتامعـى والجـو  -4 ً
االجتامعى ومن هذه الخصائص جو الجامعة حيـث يـرى أحـد العلـامء أن الجامعـات 
ًالصغرية تيرس فرصا أكرب للتفاعل بني األشخاص واملشاركة الفرديـة مـام يسـهل حـدوث 

 .جو اجتامعى أكرث مالءمة
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 واألصدقاء.. لتواصل ا
 هـذه الفضـيلة فـتتناالصداقة عالقة قامئة بني شخصني أو أكـرث، قامئـه عـىل الصـدق فـإذا 

 .بشكل أو بأخر فأننا ال نكون أمام حالة يصدق عليها هذا الوصف

 :تنمية التواصل ىف الصداقة

 : وذلك ىف ضوء توافر بعض املقومات هىةقدايساعد التواصل عىل وجود الص

 مليول النفسية والوجدانية ومتاثل املهنة أو الحرفةتشابه ا. 

 وحدة مكان العمل. 

  التقارب ىف الرشيحة العمرية ووحدة الجنس ووحدة املذهب أو الـدين أو القوميـة أو
 .األزمةاالغرتاب أو وحدة املحنة أو 

 :مبعنى أهم عنرص لتنمية الصداقة عن طريق اإلخالص واإليثار التواصل هوز

ًيقني يخلـص لآلخـر إخالصـا ال شـائبة فيـه، ويـؤثره أحيانـا عـىل نفسـه وعـنرص أن كال الصد ً
اإلخالص، وكذلك عنرص اإليثار ىف عالقة الصداقة ال بد من وجودهام ىف عالقة الحب فـإذا مـرت 

ه  ىف هـذاأليام والشهور واإلخالص قائم، ومن ثم مرت السـنون واإليثـار متبـادل فـإن التقدميـة
ي قبلها التواصـل مـن خـالل املحـن واألزمـات التـى يتعـرض لهـا ًستداما ويرالعالقة تنمو منوا م

 .األصدقاء

وإذا كانت النوايا ال تشوبها أدىن شائبة، والنفوس مرتبطة ببعضـها ارتبـاط الكـف بالسـاعد، 
ائهـا بـاملروؤه تكـون  هذه العالقة وإثرائها باملودة وإغتنوالعقول حريصة كل الحرص عىل تطور

دقة انترصت عىل العراقيل واملشكالت، وشـعر كـل صـديق بـدفئ إنسـاىن ينالـه أمام صداقه صا
 .بشكل مستدام من اآلخر

التى تجمع بني إنسانني دون ثالث لهـام تجعـل عـواطفهام تنسـكب ىف مجـرى إن الظروف 
واحد فيندمج الصديق بصديقه ويشعر أنه الصديق الوىف الذى ال يرى ىف الـدنيا غـريه، فتتغـانم 

 .تتجانس األفكار ويجد كل صديق راحته ىف اآلخراملشاعر و

 معوقات التواصل بني األصدقاء

مـا برز عاملني جوهريان يضـيفان إىل إعاقتهـا أالصداقة كائن حى يولد وينمو وميوت ولعل 
 :يىل

 فإذا خان صديق صديقه مل تكن الصداقة قامئة وقد تـفىض إىل عـداوة ال سـيام : الخيانة
 . إليه ببيان عيوبهواإلساءةأرسار صاحبه حدهام بإفشاء إذا بدأ أ
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 ولكن تبقى الذكريات ٍّيا إذا توىف أحد الصديقني فالصداقة تنحل تلقائأما: وفاة أحدهام 
 . الطيبة والوفاء للصديق وقد ينسحب إىل أوالده فريعى الصديق أوالد الفقيد

 بالصـديق ألنـه بـذى لقــ الـر ـا أبو بكــ وسيدنا محمد ـني سيدنـة بـالصداق: الـمث

بشـأن أى ىشء وكـام قلنـا أن  ىف كل ما يقوله ومل يكن يكذب عليه كان يصدق سيدنا محمد 
 . عالقة قامئة عىل الصدقالصداقة

 واملخ.. االتصال اإلنساىن 

ً مركزا مستقًال لالتصاالت، فلديه جهاز عصبى يتكـون مـن ماليـني الخيـوط دميثل كل فر −
 . فرعية تنقل الرسائل من املخ وإليهالتى تتألف منها أسالك وشبكات

ويتكون املخ من باليني الوحدات العصبية التى تتوىل تجهيـز وإعـداد الرسـائل، وتقـوم  −
الحواس الخمسة بتلقى الرسائل وتنظيمها وتنقلها بصفه مستمرة بصورة شعورية وغري 

 .شعورية

كن أن نوقـف عمليـة وحياة اإلنسان مليئة بالرسائل التى يبعث بها أو يستقبلها، وال مي −
االتصال حتى لو كانت لدينا الرغبة، فكل صـوت أو حركـة مقصـودة أو غـري مقصـودة 

 .حتى أثناء النوم تؤدى وظيفة االتصال

ة، ألن  ال تستطيع أن ترسل كل ما يجول ىف خاطرك بصـورة كاملـباالتصالوعندما تقوم  −
ها وتكون ذاتـك، وال راءك هى من خصائصك التى تنفرد بأفكارك ومشاعرك وخرباتك وآ

 .ًيستطيع غريك أن يشاركك فيها بصورة متشابهه متاما

وتشبه الرسالة قصة تحاول بها أن تصنع فكرة ىف عقل اآلخرين ولكن كيـف تضـمن أن  −
الطرف اآلخر قد أدرك الهدف من القصـة، عليـك أن تـدبر فكرتهـا بنفسـك بدايـة مـن 

هـذه العـنـارص فـسـوف ترتـجـل تجميـع عنارصـهـا وإـعـدادها فـإذا مل تـسـتطيع تحدـيـد 
 .ترصفاتك

وال تصلح لك أن تستعري خربات اآلخرين من حيث الفكرة واألسلوب حيث يجب عليك  −
أن تضيف أو تحذف كلامت وترصفات معينة حتى تضـمن أن الرسـالة تسـري ىف أفضـل 

 .الطرق محققة الهدف منها

 )الربمجة اللغوية العصبية(و.. ىناالتصال اإلنسا
هى ملتقى العديد من طرق وإدراك االتصال والتغري، كام أنها ) للغوية العصبيةالربمجة ا(أن 

سرتاتيجيات هـذه الربمجـة إأساليب وكام أن ... .تشق طريقها إىل كافة مجاالت الحياة اإلنسانية
 .مستخدمة ىف العالج واإلدارة والرتبية والصحة واملبيعات وخالفة
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البيئة املالمئة ملساعدة الناس عىل ) جة اللغوية العصبيةالربم(أوجدت .. ولكن ىف املقام األول
تحـسـني االتـصـال بأنفـسـهم واـلـتخلص ـمـن املـخـاوف املرـضـية واـلـتحكم ىف االنفـعـاالت الـسـلبية 

 .والقلق

 شـخص  مصدر إقامة العالقة الطيبة مـع أىهى حًقا) الربمجة اللغوية العصبية(ولذلك فأن 
واسـعة ) الربمجـة اللغويـة العصـبية(تكنولوجيـا ًحتى مع أصـعب النـاس طباعـا لقـد سـاعدت 

ليل القـاطع ونجاح اآلخرين هو الد. .االنتشار ماليني الناس عىل التمتع بحياة أكرث سعادة وهناء
 .املؤيد لذلك، حيث أنهم استطاعوا عيش حياة متزنة خالية من التحديات واملشاعر السلبية

 ؟)الربمجة اللغوية العصبية(ماذا تعنى 

مـارلني )..  الحكمة عليه أن يالحـظوالكتساباملرء أن يدرس،   املعرفة عىلالكتساب( ـ يقول
 .فوسافانت

.  الناس الربمجة اللغوية العصبية بطرق مختلفـة، ويسـتفيدون منهـا ىف أشـياء متباينـةيدرك
فهـى فضـول، وهـى دليـل اسـتخدام العقـل، أو .. لذا، فأن تعريفها يتم بصور عديـدة ومتنوعـة

مؤلفـة ) كـارول هـارس(عىل حد قول ) برامج تشغيل العقل(جريب املوضوعى، وهى دراسة الت
 ).عنارص الربمجة اللغوية العصبية(كتاب 

عـصـبية ـهـى التكنولوجـيـا الربمـجـة اللغوـيـة ال(مؤـلـف كـتـاب ) ـنـدرياسـسـتيف إ(ويـضـيف 
لقدرة عـىل وهى ا.. الربمجة اللغوية العصبية هى دراسة التفوق اإلنساىن: (أن) نجازالجديدة لإل

.. ري الشخىص الطريقة الجبارة والعملية التى تؤدى إىل التغوهى.. بذل قصارى جهدك أكرث فأكرث
 ).نجاز الجديدةوهى تكنولوجيا اإل

كـرث دقـة وصـحة مـن الناحيـة أًكل هذه التفسريات صـحيحة للغايـة، إال أن هنـاك تفسـريا 
 :ً، وهو أكرث تثقيًفا وتنويراالعلمية، وضعه مؤسسوا الربمجة اللغوية العصبية أنفسهم

حيث أنه من املمكـن اسـتبدال الـربامج .. تشري إىل أفكارنا ومشاعرنا وترصفاتنا: الربمجة −
 .املألوفة بأخرى جديدة وإيجابية

املقدرة الطبيعية عىل اسـتخدام اللغـة امللفوظـة أو غـري امللفوظـة وامللفوظـة : اللغوية −
وغـري .. عات من الكلامت لكلامتنا الذهنيـةتشري إىل كيفية عكس كلامت معينة ومجمو

لغة الوضعيات والحركـات والعـادات التـى تكشـف ). الصمت بلغة(امللفوظة لها صلة 
 .ومعتقداتناعن أساليبنا الفكرية 

تشري إىل جهازنا العصبى وهو سبيل حواسـنا الخمـس التـى مـن خاللهـا نـرى : العصبية −
 .ونسمع ونشعر ونتذوق ونشم



 
 

-140 -

 :بقة ىف الربمجة اللغوية العصبيةاالفرتاضات املس

 .احرتام رؤية الشخص اآلخر للعامل -1

 .الخريطة ليس املنطقة -2

 .توجد نية إيجابية وراء كل سلوك -3

 .يبذل الناس أقىص ما ىف استطاعتهم باملصادر املتوفرة لديهم -4

 .ال مستبدون برأيهمشخاص مقاومني، إمنا هناك رجال اتصال وجود أل -5

 .الستجابة التى تحصل عليهايكمن معنى االتصال ىف ا -6

 .الشخص األكرث مرونة هو الذى يسيطر عىل املوقف -7

 .ال وجود للفشل إمنا هناك رأى محدد عن تجربة -8

 .ة معهاـريت التجربـة غـإذا غريت الشكليـف).. يةـشكل(لكل تجربة  -9

 .الواعى والال واعى: يتم االتصال اإلنساىن عىل مستويني -10

هم املـاىض كافـة املصـادر التـى يحتاجونهـا ألحـداث تجد عند جميـع الـبرش ىف تـاريخ -11
 .تغيريات إيجابية ىف حياتهم

 .أن الجسم والعقل يؤثر كل منهام عىل اآلخر -12

 ممكنا لشخص ما، فمن املمكن ألى شخص أن يـتعلم كيـف يعمـل ً هناك شيئاإذا كان -13
 .الىشء ذاته

 .ول عن النتائج التى أصل إليهاإننى مسئول عن ذهنى، لذا فأنا مسئ -14

 :بعض التوجيهات لتمكني الناس من تطبيق فن وعلم الربمجة اللغوية العصبية

 االفرتاضات املسبقة مبجموعة من التوجيهات لتمكـني النـاس مـن تطبيـق فـن وعلـم توىص
 :الربمجة اللغوية العصبية وتحقيق نتائج هامة منها ما يىل

 : احرتام رؤية الشخص اآلخر للعامل-1

آخر وكأنه تحد لك، إذا صممت عىل تغريه للشـكل الـذى تريـده قد يبدو لك سلوك شخص 
أنت، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثري، قد ينتهى بك اآلمر إىل أن تصدم بثبات وعدم تزحزح الناس 

حـداث تغيـري طفيـف، قـد يرجـع ذلـك إىل الخـوف فـإذا نجحـت ىف إ. قيمهم ومعتقداتهمعن 
مـا كـان عليـه باسـرتجاع الشـخص لسـلوكه ويكون بدون جدوى، ورسعـان مـا يعـود الحـال إىل 

 .القديم

ر ـته أن تحضــان يطلب باستمرار من زوجـلة، كـرة السـني بكـن املولعـق مـىل صدي.. مثالـ 
ًبـدا فى أـن يكتــ ومل يكـالق،ـىل اإلطــا عــن تجذبهــة مل تكــات، إال أن تلك اللعبــه املباريـمع
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ومـن الصـعب التصـديق أن هـذا . يه لهذه اللعبةن االهتامم الذى كانت تولـدر البسيط مـبالق
وبعـد فـرتة ... .ال وهو التفكري ىف الطـالقأ.. اتسع وتضخم إىل ىشء غري متوقعاالختالف البسيط 

ًقصرية من هذا الحدث، اتفقنا نحـن الثالثـة عـىل أن نجتمـع، وفـورا بـدأ صـديقى ىف مهاجمـة 
مـع أنـه كـان مـن املفـروض عليـه أن يعـى .. زوجته متهام أياها بعدم اهتاممها املطلق بحياته

 .ًنهام فردين متميزين ومختلفني متاما، يحبان أشياء مختلفةال وهى أ وجوهرية أأساسيةحقيقة 

 هو أن أصبح كل ما يريده: (فانفعلت زوجته وبكت قائلة. وكان هو يشعر أنها مل تعد تحبه
) خطـرية ىف ذلـك؟ املشـكلة اليـنماذا لـو مل أحـب مشـاهدة التلفـاز؟ أصورة طبق األصل منه ـ 

 .ال تتواجد أى مشكلة خطريةواملفروض بالفعل أ

فكـرا ىف هـذا ملـدة : (وبعـدها أضـفت) نتام متزوجان؟ا أاذمل: (التاىل وفجأة طرحت السؤال
ألننـا نحـب بعضـنا وكنـا نرغـب ىف : (فتطلع كل مـنهام إىل اآلخـر، وقالـت هـى). دقيقة واحدة

 .وبامتنان وافق هو األخر عىل هذه النقطة).  حياة سعيدةا ونؤسس أرسة ونعيشًالعيش مع

ًمل يتطرق تفكري الزوج إىل ىشء واضح وجىل كان غـافال عنـه متامـا، أقصـد بـذلك .. ومع ذلك
ًالىشء أن كال منا مختلف متاما عـن اآلخـر، وكـان هـذا املوقـف يـرتك الزوجـة وأطفالهـا الثالثـة 

رغم هذا كله، أمامنا هدف رئيىس واحد إال وهـو  (:عاجزين وضعفاء ـ فقالت معربة عن شكرها
 ).الحب واألرسة ـ لو مل يكن يبالغ ويغاىل ىف كل ىشء ملا واجهتنا املشاكل التى تواجهنا اآلن

لـذا »ن الحياة هى الهبة األوىل، والحب هو الثانية، والتفاهم الثالثـةإ«): مرج بريس(قالت ـ 
 .حبه وتفهم اآلخرين وسوف تعيش حياة أسعدقدم عىل مفاجعل من ذلك قاعدة لحياتك، ا

 : الخريطة ليس املنطقة-2

الفـرد «طلق العـامل الريـاىض البولنـدى أ.. »ن الخريطة هى إدراك بينام املنطقة هى حياةإ«
طرق كـور زبسـىك إىل بذلك ت. هذا التعبري لوضع التأكيد عىل أن اإلدراك غري الواقع» كورزبسىك

يواجـه جميـع ... . ملوقف ما، فإن حياتـك تتغـري معـهكبتغيري إدراكال وهى أنه نقطة أساسية، أ
ىف . واإلحباطًوكثريا ما تكون النتيجة التحرس عىل النفس والشك ىف الذات . البرش تحديات صعبة

أوقات كهذه، قد يؤدى بنا الحزن واألىس إىل الشعور بأن حياتنا قد انتهت فعال ولكن مـع مـرور 
التى نالت منا وحطمتنا ىف فرتة من الفرتات بدت لنا وكأنهـا بركـة ىف الوقت نكتشف أن املأساة 

 .مرحلة الحقه من عمرنا

 :نيه إيجابية وراء كل سلوك توجد -3

 الكثري منا عن التحدث مع صديق مخلص وحميم، بسبب ظرف سلبى واحد ـ وبدال من امتنع
 حـاول أن نـرتك النيـة التـى أن نتعامل مع هذا السلوك السلبى عىل أنه حـادث فريـد ومعـزول، ون
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. يقجامىل الوحيـد لهـذا الصـد اإلبررت هذا السلوك بالذات دون عن غريه وندعه يشكل إدراكنا
 ليسوا أمناط سلوكهم، وفصـلنا سـلوكهم عـن نيـتهم، نكـون قـد وفرنـا عـىل الناس إذا سلمنا بأن

 .أنفسنا خيبات عديدة لألمل

. يقول لك إنه لجأ إىل الرسقـة لـىك يطعـم عائلتـها عن سبب رسقته، قد ًإذا سألت لص.. مثال
رمبا قد تجد أوجه تشابه أخرى ـ .  القلبًية ترصفه سوف تالحظ قدرا من طيبةوبال تركيز عىل ن

إذا عنـدما . برصامـة ولـو وانتقـاده هو قاعدة الحكم عليه سلوكهولكن ىف اإلدراك العقىل، يظل 
سـوف تقـع ىف رشك لوكهم ونوايـاهم، وإال تتعامل مع النـاس، مـن الرضورى أن تفصـل بـني سـ

ًا واحدا إلنسان يصبح إدراكك الكىل لـه، ألننـا نحـن ىف الحقيقـة ًال تدع ترصفتذكر أ. التعميامت
: وىف النهاية من األفضل التمسك باالعتقاد أن وراء كل سلوك نيه إيجابيـة. أكرث من ترصف واحد

، هـو مواظبـة تساؤل، وكـذلك كـل نشـاط عتقد أن الهدف من وراء كل علم وكلأ«: قال أرسطو
 .»قصد الخري

 : يبذل الناس أقىص استطاعتهم باملصادر املتوفرة لديهم-4

حمًقـا ألننـى كـم كنـت أ«: ًهل اسرتجعت ما ضايقك وتذكرت شيئا فعلته، ثم قلت لنفسك 
 التـى واملؤسـفةكلنا نشـعر بالنـدم والـحرسة بشـأن القـرارات الخاطئـة » !ترصفت بهذا الشكل

ولكن إذا فكرت ىف األمر، قد تجد أن مصادرك ومعارفك كانت كـل مـا . أنفسناتخذناها ىف حق ا
، والواقـع املؤكـد كليـا سـيئةذاك وهى التى جعلتك تتخذ هذه القرارات مهام كانت  حينمتتلكه

بهم املرتاكمـة حتـى  وتجـارومعتقـداتهمهو أن ما يفعله الناس هو محصله أو نتيجـة لقـيمهم 
حـاول أن تسـاعدهم عـىل أن . كام أن تلك املعرفة هى أسـاس سـلوكهم.  أعامرهمتاريخ ما من

يتفهموا بشكل أفضل أوضاعهم وأحوالهم، بهذا الشكل، لـن تسـاعد اآلخـرين عـىل أن يصـبحوا 
ًأفضل ما ميكنهم فحسب، أمنا سوف تضع نفسك عىل الطريق الصحيح لىك تصبح أستاذا ىف فـن 

 .االتصال

 :اومني إمنا هناك رجال اتصال مستبدون برأيهم ال وجود ألشخاص مق-5

أنـه ال تعنى مقاومة الشـخص لالتصـال أنـه قـاس وعنيـد بصـورة مسـتدمية، لكـن ببسـاطة 
 أو حادثة بالذات، ذلك ال يعنى أنه كذلك دامئًا وال ميكن زحزحتهم متصلب تجاه واقعه محددة

ومل » غرور وتكـرب«شخص ىف حالة عن آرائهم ومتكينهم من فهم الرأى اآلخر، فحتى لو التقيت ب
يتزحزح عن آرائه الشخصية، ىف هذه الحالة اخرت للتواصل معه والوصول لتحقيق تفهمـه للـرأى 

، وفيه تقوم برشح وجهة نظرك برصاحـة وتسـأل الشـخص »مفهوم املشاركة«املخالف ما يعرف 
تكون قد سـاعدته عـىل ، هكذا رأيهاآلخر إذا أدركها وفهمها كام تعنيها أنت، ثم ببساطة أطلب 

التكرب والغرور وإبداء مزيد من املرونة والتفتح؛ فاالتصال اإليجاىب من منطلق الخروج من حالة 
 .نجازه عن الحرص عىل تحقيقهان األكيد بالقدرة عىل إاإلمي
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 :ن معنى االتصال ىف االستجابة التى تحصل عليهامك ي-6

. ا مع نـوع االسـتجابة التـى تنتظرهـا منـهن يتناسب شخص والتقرب منه يجب أاهتاممثارة إ
 ىف  فيـه، حيـنام نرغـبأنفسـناوعىل سبيل املثال، دعنا نتخيل املوقف الحساس الذى قـد نجـد 

تـذكر أن . فرس ما تقوله وتأكد أن زوجتك فهمت ما تقصده. التفاهم مع زوجة قلقة ومضطربة
املحـاوالت ونـوع طريقـة واصـل .. طريقة تبليغ أفكارك سوف تحدد نـوع اإلجابـة التـى تصـلك

 . الفكرة إىل أن تصل إىل تفاهم متبادلإيصال

 : هو الذى يسيطر عىل املوقفمرونة الشخص األكرث -7

فاسـتعمل الفـأر حاسـة . الجـنب  الباحثون فارا ىف متاهة وىف نهايتها وضعوا قطعة مـنوضع
 ملـدة أسـبوع، وىف الشم للتحرك ىف املتاهة حتى وصل إىل الجنب وكـرر البـاحثون هـذه التجربـة

 للحصـول عـىل الجـنب، اعتـادهوكان الفار يتجه إىل املكان الذى . نهايته قاموا بتغيري مكان الجنب
لفـأر مـع املوقـف ، تـأقلم ات بالفشـلً يجد شيئا وبعد محاوالت عديدة بـألكن ىف هذه املرة مل

حتى وفـق ىف النهايـة ث بدًال من التوجه إىل املكان القديم ونشط ىف البحث الجديد وبدأ بالبح
 .ونال مكافأته

ج لهذين املثالني متغريات خاصة، إال أنهام يسلطان الضوء عـىل إمكانيـة الحصـول عـىل نتـائ
، كام أنهام يوضحان كيف أن للمرونه أو عدمهام تأثري عـىل حـدوث نتيجـة أفضل بإبداء املرونة

 . هى القوةة ىف كل ىشء تفعله، حيث أن املرونًال تنىس أن تظل مرنا. معينة

 :ً محددا عن تجربةٍّيا ال وجود للفشل إمنا هناك رأ-8

 التـى مضـت ىف حيـاتهم، ففـى املؤسـفة ميالون إىل االلتفات بأفكارهم إىل األشياء ن الناسإ
ً ـ يجرب شخص أسلوبا جريئا لزيادة رقـم مبيعاتـه ثـم يحصـل فقـط عـىل مجال األعامل ـ مثًال ً

 أو محاوـلـة جدـيـدة ىف املـسـتقبل، وىف مـجـال العالـقـات ، فيتجـنـب أـيـة مـخـاطرـضـعيفةنـتـائج 
 زوجها قد تعتقد ىف النهاية أن جميع الرجال غـري أوفيـاء، خيانةاإلنسانية، فاملرأة التى تكتشف 

 .والحًقا قد تتجنب كافة الرجال بدون تفريق وال متيز

) جون جرينـدر(ن ماضيك لهو حًقا كنز من التجارب القيمة املتوفرة لديك ىك تستفيد منها إ
ال أهمية لعدد املرات التى تكون قـد ... ).املاىض ال يضاهى املستقبل: ( عىل حق حينام قالفعًال

: كـام يقـول الصـينيون. فشلت فيها ىف املاىض، كل ما يهم هو كيف تستفيد من هـذه التجـارب
 لألمـور، والتقـدير يأىت النجاح من القرارات الصائبة، والقرارات الصائبة تأىت من التقدير السليم(

 ).السليم يأىت من التجارب، والتجارب تأىت من التقدير الخاطئ لألمور

وقم بتهيئة واستخدام تجاربك املاضية ومعرفتك حتى تنجح ىف .. قيم األمور.. خاطر.. انطلق
 .ألنه رغم كل ىشء، ال يوجد فشل وإمنا رأى محدد عن تجربة مضت.. املستقبل
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فكـر ىف ىشء ال : جرب ما يـأىت. منا مرآة ألفكارنا، والعكس صحيحجساإن وجوهنا وحركات أ
عبـريات وجهـك أثنـاء التفكـري فيـه، الحـظ بدقـة ت. تحبه ـ فكر فيه كام لو كان هنا أمامك اآلن

عمل عكس ذلك ـ فكر ىف ىشء تحبه كام لو كان هنا أمامك اآلن، ومرة وحركات جسمك، واألن ا
 .أخرى سجل بعناية تعبريات جسمك

أشـعر أننـى ىف حالـة (ًهبط كتفيك، ونكس رأسـك، وتـنفس جيـدا وقـل ا: جرب مايىلاآلن و
ًرب شيئا آخـراج. ًمع أنك غالبا ال تشعر بهذا الشعور) رائعة ض واسـتقم، ادفـع كتفيـك إىل نهـا: ً

هـذا . ًعتقد أن ذلك لن ينجح أيضاأ) إننى ىف حالة برس: (س بعمق وقلرفع رأسك، تنفالخلف ا
وقـل . اٍّاملتبادل للجسم والعقل عىل بعضـهام ـ كالهـام مـرتبط بـاآلخر داخليـتأثري  بالنقصدهما 

وسـوف تكـون عـىل الطريـق الصـحيح للسـيطرة ) أنا قادر عىل معالجة هـذا املوقـف: (لنفسك
 .الفعلية والكاملة عىل عقلك
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 الخامسالفصل 

 
 
 

 .وظائف االتصال −

 .اتجاهات االتصال −

 .معوقات االتصال −

 .أخطاء االتصال −

 .مثار التواصل −

 .رشوط االتصال −

 .أساليب االتصال اإلنساىن −

 .مستويات عملية االتصال −

 .مبادئ االتصال الفعال −

 .االتصال ىف  الرساالت الساموية −
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 منها عرص االتصال، وأصبح العامل اآلن يعـيش  الكثري من املسميات، الحاىليطلق عىل العرص

 التى تبلورت معاملها واتضـحت التكنولوجيةثورة حقيقية ىف مجال االتصاالت، مهدت لها الثورة 

وميثل االتصال لب العالقات االجتامعيـة، وبقـدر نجـاح الفـرد ىف ... .ىف منتصف القرن العرشين

 الجسمية والنفسـيةث ينعكس ذلك عىل صحته االتصال مع اآلخرين بقدر نجاحه ىف الحياة، حي

بقدر نجاحه ىف الحياة، وبقدر نجاح األمم ىف تواصلها  مع ماضـيها برتاثـه وثقافتـه وىف االتصـال 

 .مع األمم األخرى، بقدر نجاحهام ىف البقاء واالستمرارية والتطور

لنهوض باملرحلـة  مراحل مرتتبة عىل بعضها، ونجاح الفرد ىف اجتياز مرحلة يؤهله لولالتصال

 االتصال وهـى االتصـال الجامهـريى، وحتـى يكـون التالية لها، حتى يصل الفرد إىل أعىل مراتب

ً قادرا عىل االتصال مع شخص أخر ال بد أن يكون قادرا أوًال عىل االتصال مع ذاته فاالتصال الفرد ً
 .خصائصه النفسية األخرىالذاىت أوىل مراحل االتصال، ويرتبط بالبناء املعرىف واإلدراك للفرد و

فاالتصال عملية أساسية ألن املجتمع يقوم عىل مقدرة اإلنسـان عـىل نقـل نوايـاه ومشـاعره 

ومعلوماته وخرباته من فرد إىل فرد، وأهمية االتصال تظهر ىف املقدرة عىل االتصال مع اآلخـرين 

ً تعتـرب نقصـا خطـريا ىف مام يزيد من فرص الفرد ىف البقاء، ىف حني أن عدم القدرة عـىل االتصـال ً
 .التفكري أو ىف املشاعر

 االتـصـال يـسـتطيع اإلنـسـان أن يـشـبع حاجاـتـه املختلـفـة الجـسـمية والنفـسـية وـعـن طرـيـق

 هـذه األرض وهـو ىلواالجتامعية، ولذلك فاالتصال قديم قدم اإلنسان، فمنذ وجود اإلنسـان عـ

ا تقـدمت ـه، فكلمــاحتياجاتـه وـيستخدم االتصال بـاملفهوم والكيفيـة التـى تتناسـب وحضارتـ

تحـدد بدرجـة و... .الحضارة، كلام ازدادت احتياجات  اإلنسان، وكلـام ازداد اسـتخدامه لالتصـال

كبرية فرص التقارب فيام بني أفراد املجتمع وفرص اندماجهم فيه، كام تقدر إمكانيـة الحـد مـن 

 .التوتر أو حل النزاعات أينام ظهرت

 Jobs Communication  ـاالتصال وظائف 

 أغراض أو وظائف متنوعة وترتبط هـذه الوظـائف عـىل نحـو وثيـق بحاجـات االتصاليحقق 

ني ا بـً وسيطاالتصالاإلنسان الفسيولوجية والنفسية وتحقيق أهدافه املختلفة ىف الحياة لذلك كان 

 اته من جهة أخرى، ومهام تنوعت صور الوظـائف التـى يسـعى اإلنسان من جهة وبني إشباع حاج
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ـمـن أـهـم الوـظـائف واإلنـسـان إىل تحقيقـهـا فإنـهـا ترـتـد إىل الحاـجـات الفـسـيولوجية والنفـسـية 
 :الرئيسية للتواصل ما يىل

 ومن خالل هذا التواصل مع أنفسـنا ، يزودنا بفرصة للتعلم عن أنفسناالتواصل: التعلم -1
 .ب ذلكومع اآلخرين نتعلم كيف نبدو لهؤالء الذين يحبوننا أو الذين ال يحبوننا وأسبا

ىف تخفيف الوحدة واالكتئاب كام متكننا من االشـرتاك  تساعد العالقات: إقامة العالقات -2
 .ىف املتع وزيادتها، باإلضافة إىل أنها تجعلنا نشعر بأنفسنا عىل نحو أكرث إيجابية

ًنحن غالبا ما نحاول التأثري ىف اتجاهات اآلخـرين وسـلوكهم مـن خـالل تواصـلنا : التأثري -3
ًونحـن نـقىض مقـدارا كبـريا مـن وقتنـا . نرغب مـنهم أن يصـوتوا لصـالحنافقد . معهم ً

 .منخرطني ىف عمليات إقناع كهذه
هو كل نشاط حر ومنها رسد القصـص والنكـات وهـى فعاليـات تنـدرج ضـمن : اللعب -4

 ٍّيـاًإطار التواصل الالعب ومثل هـذه الفعاليـات مهمـة ألنهـا متـنح حياتنـا توازنـا رضور
 .ًأحيانا من ثقل الجدية التى تحيط بنانحتاجه حتى نتحقق 

يقوم املعالجون النفسيون مبساعدة  عمالئهم عن طريق إرشادهم من خالل : املساعدة -5
إال أن هذا األمـر ال يـتقرص عـىل املعـالجني النفسـيني وحسـب فـنحن نـواىس . التواصل

ح هـذه ًأصدقائنا ونرشدهم ونقدم النصح لهم متاما كام ميكن أن يفعلوا هم ذلك ونجـا
 . مهارات التواصلالتدريب عىل  غريه يعتمد عىل همة سواء أقام بها معالج نفىس أوامل

 :ولقد ذكر بعض الباحثني وظائف عملية االتصال عىل النحو التاىل

 . الرسالة إىل الطرف اآلخر أو استقبالها منهنقل −

 .استقبال املعلومات واالحتفاظ بها −

ن خاللها إعادة بناء األحـداث ـج ميكـاق نتائـة واشتقتحليل البيانات واملعلومات املتاح −
 .وزيادة القدرة عىل التوقع والتنبؤ باملستقبل

 .التأثري ىف العمليات الفسيولوجية داخل الجسم وتعديلها −

 .التأثري ىف األشخاص اآلخرين وتوجيههم −

 .وسيلة للجامعات االجتامعية - .االتصال وسيلة للثقافة والتعليم والتعلم −

 .لة لنجاح وتطوير اإلدارة ىف الهيئات واملؤسسات والرشكات املختلفةوسي −

 .وسيلة للعالقة بني املجتمعات −
 :ويرى البعض أن للتواصل وظيفتان هام

 .تتمثل ىف نقل الرموز الذهنية وتبليغها بوسائل لغوية وغري لغوية :أ ـ وظيفة معرفية
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ت اإلنسـانية وتفعيلهـا عـىل املسـتوى تقوم عىل متتـني العالقـا : وجدانيةب ـ وظيفة تأثرية
 .اللفظى وغري اللفظى

 : وظائف بارزة ميكن إجاملها ىفعدةويؤكد البعض اآلخر من العلامء أن للتواصل 
 .والتأثري، التبليغالتبادل،  -1
رؤيـة مؤداهـا أن النـاس ال ) كـاتزوبلومر(يطـرح : اإلشباع النفىس واملعنى واالجتامعـى -2

 بـشـكل ـسـلبى وإمـنـا يتـعـاملون معـهـا إلـشـباع حاـجـات يتـعـاملون ـمـع وـسـائل االتـصـال
 .وتوقعات معينة لديهم

ملية االتصالية وتسهم  من الوظائف التى يحققها الفرد من العوهى: التعليم والتثقيف -3
مية سواء بطريقة مبارشة عن طريق الربامج التعليميـة يل ىف العملية التعلاصوسائل االت

 مـن درامـا ريقة غري مبارشة عن طريـق مـا تقدمـهبطوالدوائر التليفزيونية املغلقة أو 
 .مية والثقافيةيتجذب إليها الجامهري عىل اختالف مستوياتهم التعل

 والتسـلية، لوسائل االتصال يكون بهدف الرتفيـه كبري من تعرضنا جزء: التسلية والرتفيه -4
 ٍّيـاًيئا ثانو ليس شسسة االتصالية والجمهور، والرتفيهوهى من األهداف املشرتكة بني املؤ

 .، خاصة ىف العرص الحاىل الذى يتسم بالقلق والتوترٍّياىف حياة األفراد وإمنا أصبح رضور
 الوظـائف التـى تحققهـا العمليـة االتصـالية للفـرد هـى مـن: اكتساب مهارات جديدة -5

اكتسابه مهارات جيدة تزيد من خرباته ىف الحيـاة، أو تنميـة املهـارات املوجـودة لديـه 
 .بالفعل

تلك املعلومات التى تساعد الفرد عىل فهم مـا يحـيط : لحصول عىل معلومات جديدةا -6
به من ظواهر وإحداث، لىك يستطيع التعامـل معهـا، والتـى تتـيح لـه إضـافة حقـائق 
جديدة إىل حصيلته املعرفية، وتساعده عىل اتخـاذ القـرارات والـترصف بشـكل مقبـول 

 .ٍّيااجتامع
 اتجاهات االتصال

م من عنارص أبعاد عملية االتصال وهو اتجاه االتصال أى أن االتصال  إما أن هناك عنرص ها
يكون ىف اتجاه واحد أو ىف اتجاهني ويـؤثر هـذا العـنرص ىف عمليـة االتصـال برصف النظـر عـن 

ًحيث إن االتصال ىف اتجاه واحد قد ال يصـبح اتصـاًال بـاملرة بـل حـديثا ىف الهـواء وال .. املضمون
 . اتصاًال إال إذا فهمه شخص آخريصبح هذا الحديث

 :وفيام يىل عرض التجاهات االتصال
 كأن يشاهد األخصاىئ االجتامعى وأعضـاء الجامعـة التـى يقـوم: االتصال ىف اتجاه واحد -1
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 دون أن تتـاح لهـم فرصـة املناقشـة ويعيـب هـذا النـوع مـن ٍّياًبريادتها فـيلام سـينامئ
 .التفاعل بني طرىف التفاعلاالتصاالت أنه ال يعطى الفرصة الكتامل 

 التى تتم حني يبحث االخصاىئ حالـة فرديـة مـن خـالل املناقشات: االتصال ىف اتجاهني -2
 وتتم من خاللها الحصول عىل بيانـات شخصـية ودراسـية هامـة ٍّيامقابلة تجمعهام سو

 .من خالل املناقشات واألخذ والعطاء

 ىف اتجاهني والقائم عىل أسـاس حىس ويرى رجال العلوم االجتامعية أن االتصال املبارش 
 .يعترب من أهم العوامل لنجاح عملية التوجيه واالتصال
 االتصالويوضح الشكل التاىل اتجاهات عملية 
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 :وفيام يىل عرض موجز لهذه االتجاهات
 هذا النوع من االتصال ىف املجـال الصـناعى والتجـارى وهـو مـن يعترب: االتصال الرأىس -1

ًتصـال وأكرثهـا انتشـارا وتنقـل عـن طريقـة البيانـات مـن األفـراد الـذين أهم أنواع اال
يشغلون املناصب اإلدارية العليـا وبدونـه ال ميكـن إعطـاء التعلـيامت لتنفيـذ الخطـط 

 .املوضوعة لتحقيق هذه املنشأة أو نقل البيانات
وأن كان  هذا النوع من االتصال عن االتصال الرأىس ىف األهمية ال يقل: االتصال الصاعد -2

ًأقل منه انتشارا وحدوثا وخاصة ىف املنشأة التى تتبع املركزية ىف السلطة لدرجـة كبـرية  ً
ولقد تبني أهمية هذا النوع مـن االتصـال بنتيجـة االقرتاحـات املقيـدة التـى تصـل إىل 

 .اإلدارة
فـراد الـذين تقبال البيانـات بـني اإلدارات وااليعنـى بـذلك إرسـال واسـ: االتصال األفقى -3

غلون مستويات متساوية ىف التنظيم الرسمى للمنشـأة ولـذلك فـإن البيانـات تأخـذ يش
 لنجـاح ٍّيااتجاهات أفقية أى إىل أعىل وأسفل ويعترب هذا االتجاه ىف نقل البيانات رضور

 .املنشأة إذن بدونه ال ميكن تنسيق وجوه النشاط املختلفة التى تقوم بها

 اسـع أصـبح رضورة حتميـة ىف الوقـت الحـارض وتبادل االتصاالت األفقية عىل نطاق و
رى أن االتـصـال األفـقـى رضو. ًنـظـرا التـسـاع نـطـاق املنـشـأت وتزاـيـد تقـسـيم العـمـل

 .املستويات املنخفضة من اإلدارةفراد القريبني من ومناسب وبصفة خاصة ىف حالة األ

 تجـارب متعـددة للمفاضـلة بـني االتصـال ىف اتجـاه واحـد واالتصـال ىف وقد أجريت 
 :جاهني وأكدت النتائج ما يىلات

 االتصال ىف اتجاه واحد أرسع من االتصال ىف اتجاهني. 

  يتميز االتصال ىف االتجاهني بالدقة إذا كان أكرث األفـراد يفهمـون البيانـات التـى تنقـل
 . دقيًقاإليهم فهام

  ًيكـون املسـتقبلون للبياـنـات ىف حالـة االتـصـال ىف االتجـاهني أكـرث تأـكـدا مـن فهمـهـم
ياـنـات ـكـام يـسـتطيعون الوـصـول إىل األحـكـام الـصـحيحة بخـصـوص ـصـحة أو خـطـأ الب

 .أعاملهم

  ًيجعل املرسل بأنه من الناحية الدقيقة مهاجام من مستقبل البيانات ىف حالة االتصـال
وضـوحها لـه كـام قـد توجـه لـه بعـض هني إذا أن جهوده يلتقط أخطـاؤه ويىف االتجا

ارة وإذا زادت مـدة املنافسـة عنـد اشـرتاك املالحظات الجاريـة الخاصـة كانـت أو مهـ
 . عنهمضب منه يبعد غضبهاألفراد اآلخرين ىف املناقشات بطريقة جدية بدون الغ

  ًيكون االتصال ىف اتجـاهني أكـرث ضوضـاء وأقـل نظامـا عـن االتجـاه الواحـد إذا قـاطع
  .املستمعون املرسل
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  السابقة وأن الظروف هـى وتبدو من هذه النتائج مزايا ومشكالت كل نوع من األنواع
 .استخدامهالتى تحدد النوع الذى يفضل 

 Communication Barriers معوقات االتصال
ًقدرة اإلنسان عىل االتصال ارتباطا مبارشاترتبط  ًوهذه الحالة تتعلق أساسـا .  بحالته املزاجيةً

كـام ). ة محـددةتنتج عنها حاالت اختامر دماغى وبالتاىل حاالت عقليـ(بدورة بيولوجية معقدة 
وهكـذا فـإن . تتعلق الحالة املزاجية بظروف الشخص املوضوعية وبقدراته اإلدراكية بشكل عـام

وال ىف نفـس مسـتوى الكفـاءة . الشخص ال يكون دامئًا عىل نفس القدر من االسـتعداد لالتصـال
 :وميكننا تقسيم معوقات االتصال كام يىل. لتحقيق هذا االتصال

ومنهـا مـا هـو . ًأكرث املعوقات أثرا عىل االتصـالوهى من  :ة ـ الجسديةأ ـ املعوقات النفسي
كمـثـل معاـنـاة الـشـخص ـمـن اـضـطراب الـحـواس أو ـمـن االـضـطرابات اإلدراكـيـة «ثاـبـت وداـئـم 

كمثـل االضـطرابات «مبعنى مرور الشخص بحالـة نفسـية عـابرة . ومنها ما هو متغري» املستقرة
بحيث تؤثر هذه الحالـة عـىل . الخ... عال والقلق العابرةاملصاحبة للعادة الشهرية وحاالت االنف

 .االتصال بشكل مؤقت
ًكثريا ما ترتكـز الصـعوبات التـى يواجههـا املرسـل، ىف  : معوقات االتصال من قبل املرسل ـب

 :إيصال رسالته للمستقبل، حول األسباب التالية
 .عجز املرسل عن صياغة رسالة واضحة -1
 .تهتركيز تفكري املرسل حول ذا -2
 ).غري ثابت(التشويش الذاىت  -3
 .تكوين املرسل ألفكار وأحكام مسبقة تتعلق باملستقبل -4
 .املوقف العداىئ من الطرف اآلخر -5
مبعنى أنه يقـوم املرسـل بإسـقاط دوافعـه وحاجاتـه . تدخل الالوعى ىف عملية االتصال -6

) يتوحـد (أو أن. أو أن يقوم املرسل بكبـت أجـزاء مـن رسـالته. الالواعية عىل املستقبل
الخ وهذه التدخالت من شأنها أن تشوه الرسالة األصـلية وأن ... املرسل بشخصية أخرى

 .تعيق عملية التفاعل مع املرسل
 .قصور التخطيط لعملية االتصال -7
 .خلل ىف قدرة املرسل عىل تقييم درجة تفاعل املستقبل مع االتصال -8

. ات مشرتك بني املرسل واملستقبل هذه املعوقبعض :ج ـ معوقات االتصال من قبل املستقبل
 :وميكننا تلخيص املعوقات الخاصة باملستقبل بالنقاط التالية
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الذى قد ينجم عن الترسع ىف تفسري الرسـالة أو عـن قصـور حىس : سوء التقاط الرسالة -1
 .كام أن عوامل التشويش الذاىت تؤثر عىل حسن التقاط الرسالة. أو إدراىك ىف التقاطها

ًبحيـث يركـز املسـتقبل عـىل أجـزاء الرسـالة ويعطيهـا تفسـريا : تقاىئ املفرطاإلدراك االن -2
 .يتعارض مع تفسريها الحقيقى

ويتجىل بعدم إعطاء ردود الفعل الدالة عىل حسن اسـتقباله للرسـالة : سوء إرجاع األثر -3
 .وتفاعله معها مام يؤدى إىل إرباك عملية االتصال برمتها

 : وردت ىف أحد املراجع ما يىلًومن معوقات االتصال أيضا ـ كام
ً لوـصـف أى ىشء يـتـداخل ىف أماـنـة النـقـل للرـسـالة ويعـنـى أيـضـا يـسـتخدم: التـشـويش -1

 :منها ما يأىت... التلوث الذى يطرأ عىل الرسالة بسبب دخول أشياء إضافية
أ ـ استعامل مفردات غري مألوفة يصعب عىل املستقبل فهمها بسهولة مثل تقـديم مواضـيع 

 .ومستوى الجمهورال تتوافق 
 .ٍّياًب ـ عدم وضوح قصد املرسل ىف رسالته وضوحا كاف

 .جـ ـ الفهم الخاطئ للمعاىن بسبب التفاوت ىف الثقافة بني املرسل واملستقبل
ويعنى ذلك عدم الرغبة ىف التفاعل مع الرسالة ويحدث : الرشود الذهنى وعدم االنتباه -2

 .رجيةلتصارع املنبهات واالهتاممات والضغوط الخا
ـتوى واإلدراك -3 ـاين ىف املـس ـة : التـب ـة واملعرـف ـتويات الثقاـف ـاين مـس ـك إىل تـب ـع ذـل ويرـج

 .واإلدراك
فيختار ما يتفـق مـع امليـول الشخصـية واالتجـاه الفكـرى والعقيـدة : النزعة االنتقائية -4

 .الدينية
 .إغالق قنوات االتصال بني األطراف املشاركة ىف العملية االتصالية -5
 .ف لعملية االتصال من حيث تحديد الغرض منه وتوفيقهعدم وجود تخطيط كا -6
 .وجود آراء وفرضيات غري واضحة -7
الرقابة عىل االتصال وحذف بعض أجزاء من الرسالة تؤدى إىل صعوبة فهمهم املقصـود  -8

 .أو الغرض من عملية االتصال
 .عدم القدرة عىل فهم الطرف اآلخر خالل عملية االتصال -9

فقد تظهـر . تم االتصال ىف أية مؤسسة بدون مشاكل أو معوقاتويرى بعض العلامء أنه ال ي
بعض مصادر الشورشة أو عدم انتظام تدفق الرسالة بالشـكل املطلـوب نتيجـة لعوامـل عديـدة 

 .ومن أهم هذه العوامل التى تقلل من الوالء واإلميان بالرسالة بني العاملني باملنشأة ما يىل

 ياتهاعدم انتباه مستقبل الرسالة إىل محتو. 
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 عدم وجود فهم دقيق للمقصود من الرسالة سواء بواسطة املرسل إليه أو املصدر. 

 استخدام كلامت ىف الرسالة لها دالالت ومعان مختلفة ألشخاص مختلفني. 

 ضغط الوقت لكل من املرسل أو املرسل إليه. 

 تأثري الحكم الشخىص ملستقبل الرسالة عىل نجاح عملية االتصال. 
 :تأثري هذه الصعاب ىف عملية االتصال يجب مراعاة اآلىتوللتغلب عىل 

ىل املعلومـات أو  بشكل يتفق ورغبات الشـخص، فالشـخص يقبـل عـتقديم املعلومات -1
 ملا إذا كانت تتفق مع احتياجاته أم ال، وهذا يدعو إدارة املؤسسة إىل يعرض عنها، طبًقا

 . لهاًتفهم تلك الحاجات والرغبات وتصميم وسائل االتصال تبعا
 .تقديم املعلومات ىف وحدات صغرية -2
 الفرصة للشخص املرسل إليه املعلومات ألن يرشح وجهة نظره ىف املعلومات ورد إتاحة -3

الفعل نفسه ـ وذلك يهيئ ملرسل املعلومات الفرصـة لـىك يتأكـد مـن أن املعنـى الـذى 
 . هو بذاته املعنى الذى فهمه املرسل إليهيقصده

أكرب كمية من املعلومات الدقيقة والصحيحة إىل العاملني دون ورث والهدف كله هو إيصال أك
نتشار الشـائعات وقيـام جهـاز االتصـاالت غـري الرسـمى بـني العـاملني الًتأخري أو تشويش تجنبا 

ًباملنظمة والذى قد يؤثر تأثريا ضارا ىف الروح املعنوية والكفاءة اإلنتاجية ً. 
 :ًومن معوقات االتصال أيضا ما يىل

يعترب من معوقـات االتصـال الفعـال فعنـدما يـدخل بعـض األفـراد ىف : عصب للرأىالت -1
 .رائهم والتعصب لها أو حل مشكلة يحاولون االنتصار آلمناقشة

ً ىف الحكم عـىل املواقـف وعـىل األشـخاص كثـريا مـا يعطـل والترسع: الترسع ىف الحكم -2
لة التى يستخدمها كثـري حدوث االتصال بني مختلف األفراد واالتصال من الكلامت القلي

 .من الناس بطرق ذات معان عديدة
 للمسـتقبل يتمنـى أن تصـل  رسـالةويؤكد بعض العلامء أنه حيـنام يبـدأ املرسـل ىف إرسـال

الرسالة وتفهم ويستجيب املستقبل لها حتى تتم عملية االتصال، لكن ىف بعـض األحيـان ال تـتم 
وذلك ألنه قد تصدر منا أقوال أو أفعال تؤدى عملية االتصال بالشكل الذى يحقق الهدف منها، 

ننـا أى أ.  ىف الحـديثٍّيـاإىل عزوف الطرف اآلخر عن االتصـال أو تـردده أو اتخـاذه موقًفـا دفاع
 . عملية االتصالَّفعاليةنواجه بعقبات أو معوقات تحد من 

ا أو  مـن معوقـات االتصـال هـذه، إال إن التقليـل منهـٍّيـاوبالرغم من صـعوبة الـتخلص نهائ
 .ليتهاال وزيادة فعااستبعادها إىل حد ما أمر مرغوب فيه لتسري عملية االتص
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ًوتحقيًقا لهذا الهدف فإننا نستعرض فيام يىل أشد هذه املعوقات رضرا وأكرثهـا حـدوثا * *   ً
 :ىف الحياة العملية

 :أوًال من جانب املرسل
 .لتقريرية والتخصصيةاستخدام العبارات ا*   .الترسع ىف التقييم أو التعليق* 
 .الغضب عند املقاطعة أو االستفهام*    .مقاطعة اآلخرين* 
 .أسئلة االستدراج*    .االستئثار بالحديث* 
 .املجادلة*  .الرتكيز عىل األخطاء*    .التهكم والسخرية* 

 :وفيام يىل رشح موجز لهذه العنارص
ع ىف التقيـيم وإبـداء املالحظـات ًكثـريا مـا يكـون الـترس: الترسع ىف التقييم أو التعليق -1

بأكرب قدر حكام قبل اإلملام ن الترسع ىف االستنتاج وإصدار األمسار شكوى الكثريين إذ أ
من املعلومات يؤديان إىل إصدار التعليامت غري املفيدة، واألحكام غري الناضجة، ولعلنـا 

 .ًنحسن صنعا إذا تجنبنا عدم الترسع ىف الرد والتقييم
 نستخدم العبارات التقريريـة أى تلـك عندما: بارات التقريرية والتخصصيةاستخدام الع -2

التى تعيد التقرير والحسم أو العبارات التخصصية تلـك التـى تفيـد التخصـيص فأنـت 
تدفع اآلخرين إىل اتخاذ جانب الدفاع واملقاومـة، فلـو أنـك اسـتخدمت إحـدى هـاتني 

مل يحدث أن جئتنى بعمليـة «أو » ً متأخرادامئًا تأىت «:العبارتني مع أحد املتعاملني معك
فأنت تلقى بقفازك ىف وجهه مـام يضـطره إىل الـدفاع عـن نفسـه، » خالية من املشاكل

 معك فإنه يجتهد ىف البحث عن أحد املواقف التى تثبت ٍّياًوبدًال من أن يبدأ حديثا عاد
ة التـى تـود خطأ ما قلت أو عكس ما قلت، وعندما يحدث هذا تضيع الرسالة األساسـي

ًتوصيلها ىف معركة التفاصيل إذ تبدأ درجة االسـتامع ىف االنخفـاض رويـدا رويـدا حتـى  ً
 .تتالىش وينىس كل منكام املشكلة الحقيقية والحل املطلوب لها

ال شك أن مقاطعة اآلخرين هى أخطر ما يهدد اسرتسال اآلخـرين ىف : مقاطعة اآلخرين -3
اآلخرين تشـل تفكـريهم وتسـبب لهـم االرتبـاك الحديث واملناقشة املجدية، فمقاطعة 

إن أكـرث ... .ًوبالطبع النتيجة الحتمية لذلك قليًال مـن املعلومـات وكثـريا مـن الضوضـاء
األرضار التى تنجم عن املقاطعة ذلك األثر الـنفىس الـذى ينتـاب اآلخـرين فهـى تعنـى 

ع بهـم إىل بالنسبة لهـم عـدم االكـرتاث بهـم وعـدم االهـتامم بأفكـارهم مـام قـد يـدف
 .االنسحاب واالختصار ىف الحديث

  بالغضـب أن يصـدر منـك أقـوال أو أفعـال يقصـد: الغضب عند املقاطعة واالستفسـار -4
 



 
 

-156 -

عند املقاطعة أو االستفسار تؤدى إىل اتخاذ مواقف دفاعيـة أو رد فعـل سـلبى ويـنجم 
الحـديث تحتـاج وال شك أن املقاطعة أو االستفسار أثناء ... .عنها تقليل فعالية االتصال

 أننـا امنك إىل نوع خاص من املعاملة إذ من الطبيعى أن نغضب إذا ما قوطعنـا أو بـد
 .غري مفهومني لآلخرين

رصـة للمتعامـل معـك فرصـة الحـديث، فلـو أنـك  تـرك فمن املهم: االستئثار بالحديث -5
 ًأمطرته بوابل من العبارات املتتالية، فإنـك تسـلبه حـق الكلمـة، وتشـعره أيضـا بعـدم

إن عـدم مشـاركة اآلخـرين ىف الحـديث ملـدة طويلـة يفقـدهم . اهتاممك مبـا سـيقول
االهتامم، فاملشاركة ترثى املناقشة والحوار، كام يجب عليـك أال تـنىس أنـك بحاجـة إىل 

 .أفكار الغري ومعلوماتهم حتى ميكنك اتخاذ القرارات الصائبة
ًمـا الـذى يحـدث غالبـا؟ ىف ًتخيل أنك جلست مستمعا ملدة طويلة ثـم سـئلت عـن رأيـك، 

لقـد » هـذا صـحيح»«نعـم«أو » ال أعـرف«معظم األحيان تكون اإلجابة قصرية ال تزيد عن 
أدىل املتحدث بالعديد من النقاط وطرق الكثري من املسائل واملوضوعات حتى أنـك مل تعـد 

تريـد  منها، وىف أحسن األحوال نقطة أو نقطتـني، تـذكر هـذا املوقـف عنـدما ال ًتتذكر شيئا
 .ًثق أنك تحدثت كثريا إىل الناس وليس معهم» ال«أو » نعم«اإلجابة التى تتلقاها عن 

 االستدراجية هى تلك األسئلة التى تخلق املواقف االضـطرارية األسئلة: أسئلة االستدراج -6
 مل ترتك له فرصـة أسئلتكالتى تشعر مستقبلها بالتآمر والغضب، فهو يشعر بتآمرك ألن 

إلجابة، كام أنه سوف ينتبه للمصيدة التى تنصبها له فـال تتـوهم أنـك أذىك االختيار ىف ا
إن مثل هذه األسئلة تؤدى بك إىل فقدان ثقة اآلخرين وعدم اتفاقهم معك فيام ... .منه

 :تبديه من آراء وحلول ولو كانت صائبة، ومن أمثلة تلك األسئلة
 .التى واجهتكم ىف تخطيط الوقتال توافقنى أن ضياع هذه الفرصة يرجع إىل الصعوبة أ* 
 .لقد كانت غلطتك أليس كذلك*   .أعتقد أنك ال تظن ىب ذلك* 

 بعـض النـاس إىل الـتهكم والسـخرية ىف اتصـاالتهم بـاآلخرين يلجـأ: كم والسـخريةالته -7
ـائهم  فيـصـدرون التعليـقـات الـتـى تحـمـل ىف مـضـمونها االـسـتهزاء بأفـكـار الـغـري أو ذـك

أنهـا متـر ىف موجـة وال خطأ ينجم عن تعليقاتهم هذا طاملا ويعتقدون خطأ أنه ال غبار 
 ولقـد أثبتـت بعـض البحـوث املبدئيـة أنـه كلـام زادت درجـة ....من موجات الضـحك

ق والغضب لدى الغري حتى إن مل ها التعليق الساخر زادت درجة الحنالضحك التى يثري
 رتجاع كرامتـه وال يعنـىًيظهر ذلك عالنية ويظل متحفزا إىل أنه تأتيه الفرصة للرد واسـ

 التزام التزمت ىف االتصال باآلخرين وارتداء حلـة رسـمية كاملـة، بـل مـن املفضـل ذلك
 .ًأحيانا التباسط ىف الحديث مبا يزيد الفهم املتبادل
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عندما يرتكـب النـاس خطـأ أو يسـيئون الحكـم ىف أحـد املواقـف : الرتكيز عىل األخطاء -8
 ىف طريقـة أفضـل ملعالجـة األمـور ىف املسـتقبل، فإنهم عادة ما يدركون ذلك ويفكرون

ولذلك فاإلطالة ىف مناقشة أخطائهم والرتكيز واإلرصار عىل إظهـار حامقـاتهم يـؤدى إىل 
ًمضايقتهم، ومن األفضل أن تجعل تحسـني العالقـة ىف املسـتقبل هـدفا لـك، فـال يفيـد 

 . مبعالجة املوقفاملتعامل معك ىف ىشء أن يركز عىل أخطائه بقدر ما يفيده اهتاممك
أنت عـىل «تأىت املجادلة بنتائج بناءة، فاملناقشات التى تنتهى دامئًا بـ يندر أن : املجادلة -9

ًتفسد العالقات الطيبة وترتك انطباعـا بعـدم السـعادة لاللتقـاء، » حق وأنت عىل باطل
عقـد املقـابالت، فمـن خصـائص املجادلـة أنهـا تقلـل درجـة كام أنها تقلل من احتامل 

 .رأيه وتصلبه ىف موقفه: تفاهم عند كال الطرفني وتزيد من متاسك كل منهامال
 :من جانب املستقبل: ٍّياثان

ًكثريا ما يصدر عنا بعض األفعال أو الحركات أثناء االستامع دون أن نـدرى، والواقـع أن مثـل 
لحديث إذا ًهذه الحركات تخلق شعورا من الضيق لدى املتحدث وتجعله يرتدد ىف االستمرار ىف ا

كنا عىل وعى بهذه الحركات أو غـري واعـني بهـا فإننـا ال نسـتطيع أن نقـدم مـدى تأثريهـا عـىل 
ومـن ... .الطرف اآلخر وتحديد ما يغضبه وما ال يغضبه منها الختالف إدراك كل منـا عـن اآلخـر

 :أمثلة هذه األفعال ما يىل

 م أهمية حديثةاإلفراط ىف طلب املكاملات الهاتفية مام يشعر املتحدث بعد. 

  السامح بدخول اآلخرين بصورة متكررة يفقد الحديث خصوصيته مام يجعل املتحدث
 .يرتدد ىف االستمرار

 محاولة ترتيب األوراق وامللفات التى عىل املكتب. 

 ًتحويل النظر بعيدا عن املتحدث. 

 االنشغال برسم الخطوط واألشكال العشوائية. 

  لخإ/.... األقالم/ بيسالدبا(العبث بىشء ما عىل املكتب.( 

  التجهم أو االبتسام طوال فرتة الحديث(البالهة ىف تعبريات الوجه.( 

  وخاصة إذا مل تطلعه عىل سبب ذلك(كتابة بعض ما يقوله املتحدث.( 

 فل آلخر أو من األمام إىل الخبنالتأرجح باملقعد من جا( باملقعد التأرجح.( 

 تكرار النظر إىل ساعة اليد أو الحائط. 

 تكرار مرات الخروج واالستئذان. 
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 :وهناك معوقات أخرى لالتصال تتمثل ىف* * 
 : عوائق تنظيمية-1

 وما يتبعه مـن تغـريات وتـداخالت ىف خطـوط السـلطة، وعـدم : عدم استقرار التنظيم
 .استقرار قنوات االتصال

 قنـوات االتصـال بـني الرؤسـاء حيـث يـؤدى إىل اخـتالف : اختالف املستوى التنظيمـى
 .لخإ... ل الخوف من الرئيس والكراهيةوسني نتيجة لعواماملرءو

 :وهى عوائق تتصل بـ:  عوائق نفسية-2

 ما ىف داخل الفرد من عادات وقيم وتقاليد وما يحيط به من هذه األمور. 

 قى ــون تلـم يرفضـذى يجعلهــر الــض األمـاب البعـذى ينتـة الـالعظمبور ــك الشعـكذل
م ـم وأفعالهــم وأفكارهــن ومعلوماتهــرتاف باآلخريــدم االعــا وعــــلهات وتقبــاملعلوم
 .وأرائهم

 وس إىل حجب املعلومات خشـية علومات غري السارة حيث مييل املرءالرتدد ىف تقبل امل
 .مضايقة رئيسه أو من معه

من معوقات االتصال داخل املنظمة افتقارها إىل أفراد متخصصني  : نقص الخربة والكفاءة-3
 .وضع نظام سليم لالتصال يتناسب مع ظروفهال

 فنية وعلمية يصعب عىل مصطلحاتقد يستخدم املتخصصون ىف مجال معني  : التخصص-4
 .املرسل فهمها وهذا يؤدى إىل رصاعات بينهم وبني غري املتخصصني

و آخر من عنارص عمليـة االتصـال أتنشأ هذه املعوقات نتيجة قصور عنرص  : عوائق فنية-5
 :أمثلة هذه املعوقاتومن 

 عدم قدرة املرسل عىل تحديد هدف واضح لعملية االتصال. 

 عدم قدرة املرسل عىل نقل موضوع االتصال إىل املرسل إليه. 

 عدم قدرة املرسل عىل اختيار وسيلة االتصال املناسبة. 

 إمتام عملية االتصال ىف وقت غري مناسب. 
تلفة تؤدى إىل تشتيت املعلومات أو ضعف وتتعرض كذلك عملية االتصال ملعوقات مخ*  * 

وتتضمن صـعوبات االتصـال كافـة األبعـاد ... القدرة عىل استيعابها مام يؤثر عىل كفاءة العملية
 : ـ كام وردت ىف أحد املراجع وهى التاليةاالتصالية
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 : املشكالت الذاتية للمرسل واملستقبل وهى-1
رة ألنهـا تفقـد الشـخص إحساسـه مبصـالح فاالنشـغاالت الخاصـة مـؤث: التمركز حول الذات

 .اآلخرين واتصاله يقوم عىل عالقات مصطنعة
حيث يسعى األفراد إىل الحصول عىل الرضا من اآلخـرين عـىل حسـاب : املسايرة املبالغ فيها

 .وسني له مع األشخاص املرءٍّياًاالتجاهات الشخصية وهذا الشخص يكون متسلطا وعدوان
ع اآلـخـرين ـعـىل عالـقـات مبنـيـة ـعـىل معتـقـدات خاطـئـة ـعـن ـتـتم االـسـتجابة ـمـ: التعـصـب

 .املتعصبني ويتصف هؤالء بالشعور بالنقص والنبذ والعداوة
النزعة إىل التمرد ضد كـل أشـكال السـلطة فيتحـول إىل الهجـوم ضـد كـل عمليـات : التمرد

 . استقالليتهثباتإاالتصال بالسلطة بهدف 
د عىل اآلخرين مـن أجـل العـون املـادى والسـند حيث مييل إىل االتكال بشكل متزاي: التوكل
 .العاطفى

يرجع إىل االختالفات الفردية والبيئية ويـؤدى ذلـك إىل اخـتالف املعـاىن التـى : تباين اإلدراك
 .يعطونها لألشياء

يؤدى إىل تحدث الفرد ىف كل املوضوعات والرتكيز عـىل مـا يقولـه : الشعور باملعرفة الكاملة
 . التغذية العكسية مع اآلخرينويهمل اآلخرين وتجاهل

 كـل عنـارص املوضـوع عنـد الحـديث مـن باستيفاءيقوم الفرد : القصور ىف مهارات التحدث
حيث املحتوى ولكنه يفشل ىف استخدام حركاته بصـورة تضـمن وصـول الحـديث للمسـتهدفني 

 .وإدراكهم له
وىف املوضـوع الواحـد حيث يقوم الفرد باالتصال باآلخرين ىف كـل ىشء : املبالغة ىف الحديث

 .عدة مرات مام يفقد عملية االتصال وأهميتها وتأثريها
ًحيث يـخىش الفـرد عنـد الحـديث أن تسـبب لـه أرضارا مـام : فرض قيود كبرية عىل الرسالة
 .يجعله غري واضح متقطع األفكار

 : مشكالت معاىن اللغة-2
التـى بنفسـها الطريقـة بامتـه يقع الكثري من األفراد ىف خطأ بأن اآلخرين يـدركون معـاىن كل

دراك معـاىن إيدركها هو وتكون هناك درجات مـن االخـتالف ىف فهـم اآلخـرين واالختالفـات ىف 
الكلامت وال يأىت االختالف ىف املستوى العلمى فقط ولكن بالجامعة والبيئـة التـى ينتمـى إليهـا 

 .اىن ورشح الصعب منهاالفرد وملعالجة هذا يفضل االعتامد عىل الكلامت الواضحة سهلة املع
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 :»بيئة العمل« املعوقات التنظيمية -3
ـه  ـه أيعـتـرب الهيـكـل التنظيـمـى مجموـعـة العالـقـات ـبـني مكوناـت ـع أقـسـامه وإداراـت ى جمـي

 وعدم األخذ باملبادئ الصحيحة يؤدى إىل ضعف عملية االتصـال، ومـن أهـم املبـادئ ،ووحداته
 :التنظيمية هى

وتضمن له تحديد املستويات التـى يقـوم  Ynity of Communication: وحدة االتصاالت 
 .ث تضارب وسوء فهم بني أعضاء املنظمةدبإرسال املعلومات واستقبالها حتى ال يح

ـيـتم تحدـيـد الـعـدد املناـسـب ـمـن  Span of Control: معوـقـات خاـصـة بنـطـاق اإلرشاف
لتـزام يـؤدى إىل العاملني ويتوقف تحديد هذا العـدد عـىل تـوفري إمكانيـات االتصـال وعـدم اال

 وعدم وجود هيكل تنظيمى أو وجود هيكل ضعيف يـؤدى إىل .الفشل ىف ضامن كفاءة االتصال
 االتصال بصفة عامة، كام أنه ميكن أن يكون نتيجة لعدم  وقصور نظام االختصاصاتعدم وجود 

عجز القصور ىف املعلومات أو عدم وجود مصدر لها ىف األساس إىل وجود سياسة واحدة، ويؤدى 
 قنـوات د والقصـور ىف إيجـا، بالعمل عىل الحصول عـىل البيانـات الالزمـة ألداء أعاملهـمالقامئني

 .لربط املنطقة بالبيئة الخارجية بصورة رسيعة ودامئة
 :Mechanical Barriers املعوقات امليكانيكية -4

 واألجهزة لزيادة يستخدم األفراد ىف الحياة االجتامعية واإلدارية العديد من اآلالت واملعدات
رية، وكلـام ـة صغــامل قريــن العـل مـال أن تجعـكفاءة عملية االتصال، واستطاعت أجهزة االتص

فـراد عـىل اسـتخدامها، ومتثـل حاجة إىل تدريب األًازدادت أجهزة االتصال تعقيدا كلام ظهرت ال
أو الـربامج مشكالت تشـغيل هـذه األجهـزة نتيجـة لضـعف الخـربة ىف اسـتخدامها أو صـيانتها (

ً معوقات كبرية تؤثر ىف كفاءة عملية االتصال وتحقيقهـا ألهـدافها نظـرا )لهاياملستخدمة ىف تشغ
 .ملا تحتاجه من جهد وتكلفة وبالتاىل التقليل ىف عملية االتصال

 : معوقات عند املرسل-5
 املرسـل بالرغم من أن األفراد يسمح لهم ىف طريقة االتصال ذو االتجاهني بتوجيه أسـئلة إىل

هم قد نحصل عىل اإلجابـات ال أنه من املالحظ أن بعض املرسلون ال يقوموا باالستفسار وبسؤالإ
 :التالية

 .خوفهم من شغل أوقات الجامعة*  .يرجع عدم توجيههم أسئلة إىل املرسل إىل امللل* 
 .عدم رضائهم عن الطريقة التى يتبعها املرسل* 

 : عملية االتصال املشاكل الحديثة والروتينية ىف-6
 إذا كان مضمون االتصال مادة حديثة فإن طريقة االتصال ذو االتجاهني تصبح أفضل أما إذا 
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كان مضمون االتصال مسائل روتينية فإن طريقة االتصال ىف اتجـاه واحـد تكفـى إلعطـاء نتـائج 
 .مرضية
ملعلومـات  يتجه النـاس إىل سـامع جـزء مـن الرسـالة وإهـامل احيث: اإلدراك االنتقاىئ -7

 الحاجة إىل تجنب حدة التناقض املعرىف لذلك يتجه الناس إىل األخرى لعدة أسباب منها
غض النظر عن املعلومات التى تتعارض مع املعتقدات التـى رسـخت فـيهم مـن قبـل، 
ويحدث اإلدراك االنتقاىئ حينام يقوم املتلقى بتقويم طريقة االتصـال مبـا ىف ذلـك دور 

 .دوافع املرسلوشخصية وقيم ومزاج و
دامئًا يؤدى ضيق الوقت إىل تحريف املعلومات املتبادلة، ويعزى ضـيق : ضغوط الوقت -8

 ألحد ٍّياًالوقت إىل اللجوء إىل تقصري قنوات االتصال الرسمية كأن يصدر املدير أمرا شفو
املوظفني إلنجاز عمل معني بحجة انتهاء فرتة الدوام ومـن ثـم ال يسـجل هـذا األمـر ىف 

ت الرسمية لتحدد من خالله املسئوليات، إضـافة إىل أن املوظـف بسـبب ضـيق السجال
 .الوقت قد ينفذ هذا األمر بشكل مل يكن أصال ىف ذهن املدير

 أخطـاء االتصــال
يهدف االتصال إىل أن تصل برسالتك إىل اآلخرين بوضوح ودون غمـوض ولـىك يتحقـق هـذا 

سالة ومستقبلها وهى عملية ميكن أن تتعرض الهدف ال بد من بذل الجهد من كل من مرسل الر
ُلألخطاء، فكم من الرسائل يساء فهمها من قبل متلقيها وحينام ال يتم تدارك هذا ورصـده فقـد 

 .يتسبب ىف ضياع الهدف من االتصال وإهدار فرص التواصل مع اآلخرين
ا لدينا حريـة وهناك خطئان شائعان بني الناس ىف ميدان التواصل فأكرث الناس يعتقدون بأنن

ن حريتنـا ىف أن نختـار مك الحقيقة نحن لدينا حرية، ولكن تتشغيل أو إيقاف التواصل ولكن ىف
ال : (ة تقـول ولن نستطيع أن نوقف التواصل والقاعـدة الذهبيـ.ًتواصًال جيدا أو تواصًال غري جيد

تحـرج أحـد، وال أن  فالتواصل أمر كائن دامئًا، مبعنى أنك تستطيع أن ال )نستطيع إال أن نتواصل
تقاطع أحد، وأن ال تعمل مع أحد والحقيقة فإنك قـد أوصـلت رسـالة بـذلك لآلخـرين بأنـك ال 

 .تريد االحتكاك بأحد
ننا نبدأ االتصال مع الناس من خالل صورة مسبقة عنهم وهو ما يشـوش أهو : والخطأ الثاىن

ة من الحياد، ونجتهد ىف تفسري عىل الحوار ويجعله غري مثمر، والصحيح أن نبدأ التواصل ىف حال
 .ً رد الفعل تبعا لذلكما يرد إلينا من الرسائل عىل الوجه الصحيح، ثم نرسل

 الوظيفتني األوىل والثانية للتواصل أى التبادل والتبليغ أما بالنسبة للثالثة وهـى هذا فيام يخص
  ،ء التـى تختلـف معـه عليهـاًالتأثري ىف اآلخرين فعندما تتحاور مع أى أحـد فـال تبـدأ أبـدا باألشـيا
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 بالتأكيد باألشياء التى تتفق معه عليها فإنكام عندئذ تسعيان إىل غرض واحد والفـرق ابدأولكن 
بكل طاقتك أن تجعل اآلخر يقـول نعـم ىف بـادئ   إذن حاول..فدبينكام هو الوسيلة ال عىل اله

 .األمر وداخل بينه وبني قوله ما تريد
يصعب التغلـب » ال«ـ إن كلمة » التأثري ىف الطبيعة اإلنسانية«تابة أوفر سرتيت ىف كيقول ـ 

وقد يحس فيام بعـد أن . ًأوجبت عليه كربيائه أن يظل منارصا لنفسه» ال«عليها فمتى قال أحد 
 موضـع االعتبـار، وعندئـذ يتعـذر عليـه مل تكن ىف موضعها، ولكن كربيائه يكون قـد وضـع» ال«

 اهتاممـك للناحيـة ٍّيـاالحـديث مولً أن يبـدأ شخصـا ن األدهـىوص عىل عقبيه، ومن ثم كـاالنك
 . الناحية السلبيةاإليجابية ومتجاهًال

فاملحاور اللبق، هو الذى يحصل ىف البداية عىل عدد أكرب من اإلجابات بنعم، فهو عندئذ قد 
 وقد كانت طريقـة الفيلسـوف ،وجه ذهن الرجل اآلخر وجهة إيجابية يصعب عليه التخىل عنها

ليوناىن سقراط ىف الحوار واإلقناع تعتمد عىل طرح أسئلة محددة ال ميلـك الطـرف اآلخـر إال أن ا
يجيب عنها بنعم، ويظل سقراط يكسب الجواب تلو الجواب حتى يجد محـاورة أنـه انتهـى إىل 

 التأثري فيـه فـال تقـل لـه ًفعندما تحاور شخصا آخر وتريد. مبدأ كان يستنكره منذ دقائق مضت
 . بل أسأله أسئلة تحصل من ورائها عىل اإلجابة بنعمئأنه مخط

 Osmaraltoasl   ــمثار التواصل
 The strengthening of social ties :تقوية الروابط االجتامعية: أوال

كثري من الروابط الزوجية واألرسية والروابط بني الناس بسبب افتقارهم إىل مهـارات تتفكك 
البعد عـن و للغضب وغياب التعاطف مع اآلخر وضعف االستامع إن االستسالم. التواصل الفعال

التعبري اللفظى املالئم ـ كل ذلك ميكن أن يضعف العالقـات والـروابط االجتامعيـة بـل وميزقهـا، 
لذلك يساعد التمتع مبهارات تواصلية عالية فرصة واسعة إلقامة العالقات االجتامعية واملحافظة 

رجل وامـرأة لكـل مـنهام : ظر عىل سبيل املثال إىل العالقات الزوجية لنن....عليها ومعالجة آفاتها
ًتركيبة وراثية مختلفة وتـاريخ خـاص بـه وعاشـا ىف بيئـة مختلفـة يتخـذان قـرارا بـالعيش معـ ا ً

تواجـه هـذه . اًا ويربيـان أطفـالهام معـً إنهام سيواجهان الحياة معويفرتض أن هذا القرار أبدى
ر طبيعى إال أن هذه الصعوبات ميكن تجاوزهـا بتواصـل حمـيم العالقة صعوبات شتى وهذا أم

 وهنا ميكن أن نتساءل كم من األزواج يجلسون عنـدما تواجـه عالقـتهم صـعوبات؟ ....متعاطف
 ةـا املختلفــرهمــويتحاورون بهدوء ويحاولون النفاذ إىل عواملها املتبادلة والتعاطف مـع مشاع

رارة ورمبـا ـى شـجار لـن يـفىض إال إىل التـوتر واملــ فـورطـكم من األزواج يفعلون هذا بدل الت
ر؟ كم من الزوجات سقطت بسبب غياب الذكاء العـاطفى واالجتامعـى ـة األمـالكراهية ىف نهاي

 ؟ٍّيا أو ال شعورٍّياا اآلخر شعورـتى يصدرهـة لإلشارات الـوبسبب ضعف الحساسي
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إن التنشـئة . واصـل عـن العالقـة الزوجيـةًإن عالقات األبوين مع أطفالهام ال تقل تأثرا بالتـ 
 أهمية تواصل مثمر مع األبناء ليلجـأوا بـدل ذلـك إىل اآلباءفعل تواصىل إىل حد كبري فقد ينىس 

كم من اآلباء يستبد بهم الغضب فينفجرون عـىل . م باسم السلطة األبويةـلط غاشـة تسـمامرس
 فيسـتمعون ؟اآلباء مع هؤالء األطفال وكم يجلس ، الخوف واإلحباط ىف نفوس أطفالهمنحو يثري

لهم بصرب ومهارة ويتعاطفون معهم ويحـاوروهم بعقالنيـة وباملقابـل عنـدما يكـرب األبنـاء وقـد 
ً نظرا لهذا العجز التواصـىل اآلباءفشلوا ىف تعلم املهارات التواصلية كم سيتأثرون من مرارة لدى 

 . بني األجيالالذى يبدو وكأنه سداد دين سلبى أو انتقام ال شعورى
وميتد أثر التواصل إىل العالقـات بـني األصـدقاء واملعـارف بـل إن لحظـة تواصـلية ناجحـة ـ 

ًرسيعة ميكن أن ترتك أثرا طيبا ىف النفس ًإن حـوارا رسيعـا مـع بـائع يتسـم بالـذكاء والفكاهـة . ً ً
 .واللطف يثري الرسور ىف النفس عىل الرغم من أنه رسيع وعابر

  :Cultivate relationships ــعالقاتثراء الإ: ٍّياثان
ى ـه فـًرا لرباعتـيستطيع الشخص الذى يتمتع بذكاء تواصىل مرتفع توسيع نطاق عالقاته نظ

ًال كـام متكنـه هـذه الرباعـة أيضـا مـن تعميـق هـذه ـل فعــالل تواصــات من خــج العالقـنس
قية والثقة، وعـىل هـذا النحـو  واملصدااإلعجابًالعالقات مع اآلخرين نظرا ألنه يثري ىف نفوسهم 

 .تتوسع شبكة عالقاته وتتعمق مع كل النواتج النفسية اإليجابية ملثل هذه العالقات
 Self-knowledge and discretion: معرفة الذات وحسن تقديرها: ًثالثا

 فنحن نتعرف عىل نفوسنا ىف كثري ،الناس ىف واحدة من وظائفهم املهمة بالنسبة للذات مرايا
 هذه االسـتجابات لفظيـة أم غـري أكانتألحيان من خالل مراقبة استجابات الناس لنا سواء من ا

 لفظية وامـتالك مهـارات تواصـلية فعالـة ميكننـا مـن التقـاط هـذه االسـتجابات بفضـل ذكائنـا
، ثم أن كرثة عالقاتنا يتيح لنا مرايا أكرث تجعلنا نتحقق من صـدق صـورتنا )التواصىل( االجتامعى

يضـاف إىل ذلـك أن ثقـة النـاس بنـا واقتنـاعهم .  من خالل الرتكيب بني صور متعـددةعن ذاتنا
التواصلية سوف تجعل الناس أكرث حرية ىف التعبري مبصداقيتنا التى اكتسبناها من خالل مهاراتنا 

 .عن وجهات نظرهم بنا دون أن يخشوا ردود فعلنا الغاضبة أو العصبية
 Deepening the sense of democratic :تعميق الحس الدميقراطى: ًرابعا

 كثري من مهارات التواصل ىف أصول الدميقراطيـة ـ إن حسـن االسـتامع واحـرتام الـرأى تصب
 والقبول مببدأ اآلخر وفنيات توجيه النقد البناء وتلقيه مهارات دميقراطيـة ـ باإلضـافة إىل ،األخر

ًأصـبحت جـزءا مـن العـادات العقليـة أنها مهارات وقيم تواصلية فإذا انترشت هذه املهـارات و
ٍّواالنفعالية والسلوكية للناس فإن الدميقراطية تتلقى دعام تواصلي ا يسـهم ىف بنائهـا كـام تسـهم ً

 .الدعائم االقتصادية والسياسية والفلسفية اآلخرى
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 رشوط االتصال
 :لىك يتحقق التواصل فأنه يجب توافر عدة رشوط تتلخص فيام يىل

لية كالكالم والقراءة والكتابة واإلنصات والتفكري فهذه املهارات تؤثر وجود مهارات اتصا -1
 .ىف مقدرتنا عىل التعبري عن مقاصدنا

 اتجاهات مواتية فكلام كانت اتجاهات املرسل أو املستقبل متآلفة أدى ذلـك إىل وجود -2
 . االتصالَّفعاليةزيادة 

وع االتصـال وهـو األمـر  معرفـة موضـتوافر مستويات معرفية مناسبة ونقصد بهـا أوًال -3
 معرفـة ٍّيـالهـا وثان) املسـتقبل(وىف فهـم ) املصدر(املؤثر ىف نوعية الرسالة الصادرة عن 

 والكيفيـة التـى  وخصائص املستقبلاتجاهات لحقيقة واملصدر لعملية التواصل ذاتها أ
 . كل منهاَّفعاليةيصدر بها الرسالة وقنوات االتصال و

تصال ونعنى به الدور أو األدوار التى يقـوم بهـا مصـدر توافر وضع اجتامعى ملصدر اال -4
معني ىف املجتمع أو الجامعة التى ينتمى إليها ومجموعـة القـيم واملعتقـدات الثقافيـة 

 .التى تسهم ىف تشكيل شخصيته
 :ًومن رشوط فعالية االتصال أيضا ما يىل

صـالها للغـري فاالتصـال الفعـال يبـدأ املعرفة التامة باملعلومـات والبيانـات املطلـوب إي -1
 .بالفهم العميق ملا هو مطلوب تحقيقه

 .مدى الثقة ىف مصدر الرسالة -2
أن تكون لغة الرسالة مفهومة بالنسـبة للشـخص املوجـه إليـه الرسـالة ويجـب تجنـب  -3

 .استعامل املصطلحات غري املألوفة بالنسبة ملستقبل الرسالة
 .يجب أن تتضمن الرسالة معلومات محددة -4
 .يستحسن أن تعالج الرسالة موضوع محدد حتى يتم فهم الرسالة -5
 .اختيار الوقت املناسب لتوصيل الرسالة -6
 .الصدق ىف محتوى وأسلوب الرسالة مام يجعل املستقبل عىل استعداد لتلقيها -7
عند إجراء االتصال يجب التأكيـد عـىل املعنـى واملفـاهيم الـواردة بالرسـالة باسـتخدام  -8

 عىل ذلك إذا كانـت شـفهية يجـب اسـتخدام اإلميـاءات املصـاحبة ولـو املؤثرات الدالة
 .مكتوبة تقسم لفقرات

 .يجب التدرج ىف توصيل املعلومات مع استخدام أسلوب التشويق -9
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 .ميكن زيادة فعالية عملية االتصال بالرسائل املعاونة سواء برصية أو سمعية -10
من وصول  من املستقبل ليتأكد يجب عىل املرسل أن يتابع برد الفعل أو الفعل العسىك -11

 .الرسالة واستيعابه ملا جاء بها
 أساليب االتصال اإلنساىن

نفسـه األسـلوب بالشخص ال يترصف  ، كام أن نفسهاالطريقةليس هناك شخصان يترصفان ب
ً اإلنسـاىن متثـل طرقـا مميـزة لالتصـال ومع ذلـك فـإن هنـاك مالمـح أساسـية ،ىف جميع األحيان
ً ومع أن كل شخص يعترب قادرا عىل الترصف طبًقا ألكـرث ،ف املتبادلة بني األفرادللتعامل ىف املواق

 عنـده من أسلوب من األساليب، إال أنه مييل دامئًا إىل تكرار أسلوب معني وبالذات يكون مفضًال
 : تنطوى ما يىللالتصالخمسة أساليب ) فريجنيا ساتري( وقد حددت ،ىف كثري من املواقف

مييل الشخص الذى يستخدم هذا األسلوب إىل أن يترصف دامئًا : لعدوانأسلوب اللوم وا -1
تى تصور أخطاء اآلخرين ًمع اآلخرين مستخدما لهجة الطلب، وقد يشبه آلة التصوير ال

كـام يتميـز هـؤالء األشـخاص . سـةستمرار عىل نحو يسوده التعـاىل والغطروتنقدهم با
 ،يريدون عـىل حسـاب حقـوق اآلخـرينستبداد وفرض اآلراء عىل اآلخرين وفعل ما باال

ين، روالـهـدف النـهـاىئ لـهـذا الـشـخص ـهـو أن يحـقـق الـلـوم والـسـيطرة دامئًــا ـمـع اآلـخـ
وخاصـة لـو كـان وقد يكون الرئيس اللوام مهابا . فيدفعهم بالتاىل إىل الخسارة والهزمية

وسية، فيتمكن من دفعهم نحو فعل ما يريـده هـو، ومـع ذلـك يحظى بالقوة عىل مرء
ًتائج هذا األسلوب تكون سلبية متاما عـىل املـدى البعيـد، فضـًال عـن أن اللـوامني فإن ن

أن ًعادة ما يفشلون ىف عقد عالقات وثيقة نظرا ألنهم يشعرون دامئًا بأنه يتعني علـيهم 
غرتابهم عـن النـاس، باإلضـافة إىل إحساسـهم بـأن سوا مـن اآلخـرين ويشـعرون بـارتحي

شـعر ذلك عـادة مـا يال يحظون بقبولهم وحـبهم، ولـاآلخرين يسيئون فهمهم، وبأنهم 
ً وليس معنى هذا أن أسلوب اللوم والنقد يعتـرب مرفوضـا أو اللوامون بالوحدة والعزلة،

 .، فهناك مواقف معينة وظروف بالذات ينبغى أن يظهر فيهاٍّياسلب
ـشـخاص اـلـذين يتـخـذون ـهـذا األـسـلوب  األيـحـاول: أـسـلوب االسرتـضـاء وـعـدم الـجـزم -2

 ويتحـدثون كـام لـو كـانوا ،ًا ما يرفضون أمراً اآلخرين وإنكار ذاتهم وهم نادرستسامحا
 .ًعاجزين عن أن يفعلوا شيئا من أجل أنفسهم وألنفسهم

األشخاص الذين يستخدمون هذا األسلوب يعلقون أهمية قصوى عىل : األسلوب العقىل -3
 .حتساب كل ما يفعلونه مع اآلخرين ومعالجة عقليةا
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 ىف االنـدماجيقوم هذا األسلوب عـىل أسـاس مـن عـدم : حتكارىوى أو االاألسلوب امللت -4
»  املهـددة عـن املواقـفبتعـدا«املواقف املتبادلـة مـع األشـخاص ويشـار إليـه بعبـارة 

 للمحافظـة عـىل واألشخاص أصحاب هذا األسـلوب يكونـون كـل أنـواع اإلسـرتاتيجيات
 .تصال غري املريحةا عن أطراف االًذاتهم بعيد

يتميز أصحاب هذا األسـلوب بقـدرتهم عـىل اإلفصـاح عـن :  الواضح أو املبارشاألسلوب -5
 .حقوقهم والتعبري عن مشاعرهم وحاجاتهم وأفكارهم بطريقة مبارشة ورشيفة

 : وهىاالتصالومن هنا نستنتج أن هناك عدة نقاط أساسية تتعلق بأساليب 

 ك سبل مختلفة ومتباينـة  من أساليب االتصال املتاحة أمام األشخاص وهناأن هناك كثري
لالستجابة ىف املواقف املتبادلة بينهم وأن كل شخص يستخدم هذه األساليب ىف موقـف 

 .أو ىف آخر

 ا ىف مواقف معينةٍّ كل أسلوب منها يعترب إيجابيأن. 

  ميكـن أن  املعتاد ألسـلوب واحـد ىف املواقـف كلهـا دون متييـز، هـو الـذى االستخدامأن
 .يتسبب ىف املشكالت

 االتصالويات عملية مست
 .عائىل ـ اجتامعى ـ عمىل ومهنى : هىاالتصالهناك عدة مستويات لعملية 

ولدى كل مستوى من هـذه املسـتويات متطلبـات وغايـات وأهـداف ومهـارات التـى تنـتج 
 .عملية تواصل ناجحة

 لـه تـأثري والتسـامح.... يعتمد التواصل عىل الصعيد العائىل واالجتامعى عـىل العاطفـة −
 ..ق عىل حياة الفـرد ويتسـم بضـغط معـني يسـيطر عـىل حيـاة الفـرد واملجموعـةعمي

ا ما يتم هذا التواصل بشكل فيزياىئ وبطرق شـفوية كـام يحقـق الحيـاة الهادئـة ًوغالب
 .واملستقرة واملنزهة والسعادة والروابط اللغوية

ة، التأقلم ـملرونادل، اـيستند التواصل عىل الصعيد املهنى عىل املوضوعية واالحرتام املتب −
ل ـذا التواصــم هـة ويتـربة وعمليـة وخـلب مهارات خاصـوع، ويتطـري والتنـع التغيـم

 .ل شفوى وخطىـبشك

 . من التواصل ىف العمل هو تحقيق النجاح وأهداف املؤسسة أو املنظمةالهدف الرئيس −
 : العمل ما يأىت مجال أهم مهارات التواصل الفعال ىفومن

 .لوظيفىتفهم التوصيف ا -1
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 .تفهم رسالة ورؤية وخطة عمل املنظمة أو املؤسسة -2
 .التجاوب وليس ردود أفعال -3
 .مرونة لتفهم تقدير التنوع واختالف الثقافات ىف جو العمل -4
 .يفضل استعامل التواصل الكتاىب -5
 .ى من الرسالةلرسالة ليستطيع تفهم السبب واملغزالدقة والوضوح ىف نقل ا -6
 .صية واملهنيةالفصل بني العالقات الشخ -7
 . عملية التواصلإلنجاحاالحرتام املتبادل هو املفتاح األساىس  -8

 مبادئ االتصال الفعال
 :تتحدد مبادئ االتصال الفعال ىف اإلجابة عىل األسئلة اآلتية

 .ملاذا؟ وتعنى رضورة تحديد الهدف من االتصال
 ).ماذا نقول(ماذا؟ وتعنى رضورة تحديد مضمون الرسالة أو 

 .نى رضورة تحديد الشخص املستهدف من االتصال ومعرفة خصائصهمن؟ وتع
 .كيف؟ وتشري إىل الوسيلة املناسبة التى تستخدم ىف االتصال

 .متى؟ وتشري إىل الوقت املناسب لالتصال
 .أين؟ وتشري إىل املكان املناسب الذى سيتم فيه االتصال بالطرف اآلخر

د أن نضع ىف االعتبار عـدة أمـور رضوريـة إلمتـام وحني نلتزم باملبادئ الست السابقة فال بـ 
 :عملية االتصال الفعال منها ما يىل

من حيث مسـتوى إدراكـه وثقافتـه ) أى املستقبل(أن املرسل موجه بالطرف اآلخر : األمر األول
 .»خاطبوا الناس عىل قدر عقولهم«إلخ ... وتعليمه وسنه وخربته ونوعه

 يجـب أن يكـون ذا اتجـاهني حيـث يـتم تبـادل األدوار بـني أن االتصال الفعـال: األمر الثاىن
عىل التغذية املرتدة، إىل جانب أن اتجاهاته قد تكون من أسفل إىل أعىل ًاملرسل واملستقبل بناء 

 .أو العكس
رضورة االهتامم باملعلومات املرتـدة وردود األفعـال التـى تصـدر مـن الطـرف : األمر الثالث

 .من فهمه وتفهمه للرسالة، أو ملعرفة مدى استجابتهللتحقق ) املستقبل(الثاىن 
الوعى بعنارص التشويش وأثرها عىل فعالية االتصال، وسواء كان هذا التشويش : األمر الرابع

عىل املرسل أم عىل املستقبل فهو ىف النهاية قد يحول دون وصول الرسالة بالشكل الـذى يحقـق 
 .الهدف من االتصال
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منها ما .. ني أن هناك بعض املبادئ الهامة تساعد عىل االتصال الجيدولقد أكد بعض الباحثـ 
 :يىل

يختلـف مـن جهـة اسـتقبالهم  :االتصال يقوم عىل فهم اآلخرين والتآلف معهم: املبدأ األول
 : هيللمعلومات والتعبري عن آرائهم، ويقسم الناس إىل ثالثة أقسام

 : البرصى-1
الصور والرؤية بالعني حتى أنـه عنـد الحـديث عـن هذا الشخص يرى العامل حوله من خالل 

املعاىن املجردة يحولها إىل صور مشاهدة فهو يركز أغلـب انتباهـه عـىل صـور وألـوان التجربـة، 
أرى ـ أنظـر ـ : وعندما يصف حادثة معينة يصفها من خـالل الصـور، وتجـد عباراتـه يكـرث فيهـا

هذا ... .نظر ـ ألوان ـ ظالم ـ ظالل ـ رشوقيظهر ـ مشهد ـ وضوح ـ ملعان ـ مالحظة ـ مراقبة ـ م
ًالشخص تجده رسيعا ىف حركته رسيعا ىف كالمه ىف أكله، حياته عـىل منـط  رسيـع وذلـك بسـبب ً

 .ى القائم عىل الصور املتالحقة والضوءروتأثره بالنمط الص
 : السمعى-2

ن حولـه هـو هذا الشخص الحاسة الغالبة عليه ىف اسـتقبال املعلومـات وىف رؤيـة العـامل مـ
ًالسمع، هذا الشخص يحب االستامع كثريا وله مقدرة فائقة عىل االستامع دون مقاطعـة ويهـتم 
ًكثريا باختيار األلفاظ والعبارات وتجد كالمه بطيئا، ويركز عىل نربات صوته عند الكـالم كـام أنـه  ً

ـ انصـت ـ إصـغاء ـ اسـمع : وتجـد عباراتـه يكـرث فيهـا... .ًمييل للمعاىن التجريدية النظرية كثـريا
الشـخص السـمعى ... .زعاج ـ صياح ـ همس ـ ثرثرة ـ سهيل ـ زئري ـ رعـدإصوت ـ رنني ـ لهجة ـ 

يتأىن ىف اتخاذ القرار ويجمع أكرب قدر من املعلومات قبل اتخاذه ويقلل إىل أدىن درجة مسـتوى 
املسـتمع الجيـد : ءحـد الحكـامأقال ... : بحذر مثل، فهو رجل قرار حذر أى يتخذ قرارهاملخاطرة

 .خطيب جيد
 : الحىس-3

هذا الشخص ينصب اهتاممه الرئيىس عىل الشعور واألحاسيس، وإذا حـىك لـك عـن تجربـة 
معينة سيحكيها لك من خالل ما شعر به وما أحس به، ولذلك فإن قراراته مبنيـة عـىل املشـاعر 

ا من سـابقيه ويستشـعر ًطئهذا الشخص تجد كالمه أكرث ب... .والعواطف املستنبطة من التجربة
 .ولية أكرث من غريه ولذلك ينفعل للمبادئ ويندفع للعمل لهاثقل للمسئ

ًوهكذا إذا فهمت شخصية اآلخر، وحددت منط إدراكه، فإن هذا سيساعدك كثريا ىف تحقيـق 
 .التآلف معه

 :وميكن تلخيص املبدأ األول ىف الخطوات التالية
  سمعى أم حىس؟فهم شخصية الشخص اآلخر هل هو برصى أم -1
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 .حقق التآلف والتأزر من خالل مجاراة سلوك الشخص اآلخر -2
بعد االطمئنان عىل تحقيق التآلف قم بقيادة الشخص اآلخر نحو مـا تريـد وتأكـد مـن  -3

 .ذلك من خالل تغيري سلوكك ومالحظة رد فعل الشخص اآلخر
 اآلخـرين ويتصـل بهـم يعتقد بعض الناس أنه حتـى يـؤثر عـىل :ثالثية االتصال: املبدأ الثاىن

ًاتصاًال جيدا فسريكز عىل الكلامت املؤثرة ويرتبها بنظام معني عىل حسب شخصية اآلخر، وبذلك 
 .فقط من عملية االتصال% 7قد أتم عملية االتصال، والواقع أنه بذلك قد حصل 

م حـول تـأثري الكـالم عـىل اآلخـرين فوجـدوا 1970فقد أجريت دراسات ىف بريطانيا ىف عام 
 :سبة التأثري ىف اآلخرين أتت عىل الوجه التاىلن

 .من التأثري% 38نربات الصوت  - .من التأثري% 7الكلامت والعبارات  -
من التأثري وعـىل الـرغم مـن % 55سم جسم األخرى من عيون ووجه وأيدى وجتعبريات ال -

خـرت آلخر لذلك اعند الشخص ا% 100تبلغ هذه النسبة الضئيلة للكلامت والعبارات إال أنها قد 
 .كلامتك بعناية

 االتصال نحتاج إىل أن تكون دقيًقـا ىف عملية :أهمية الدقة اللغوية ىف االتصال: املبدأ الثالث
ا ىف اللغة التى تستعملها، وعليك أن تركب الجمل بصورة صحيحة محتوية عـىل املعلومـات ٍّجد

 أخرى فإن اآلخرين أثنـاء حـديثهم ومن ناحية .املطلوبة من أجل الحصول عىل اإلجابة املتوقعة
ًوبدون أن يشعروا كثريا ما يرتكبون أخطاء ىف التعبري عام بداخلهم، أكـرث األخطـاء التـى تحـدث 

الحذف والتشويه واإللغاء، لكنك تحتاج أثناء اتصالك بالنـاس إىل اتسـدراك هـذه األخطـاء : هى
رة ـصـحيحة وتـصـل إلـيـك ـمـن ـخـالل الـسـؤال واالستفـسـار والتأـكـد حـتـى تفـهـم اآلـخـرين بـصـو

 .املعلومات املقصودة
 :وفيام يىل رشح موجز لألخطاء الثالثة الشائعة ىف استعامل اللغة

 :الحذف -1
 :قد يخاطب شخص ويحذف وسط الكالم معلومات أنت تحتاجها مثال

ِقتَل الرجل] 1[  من القاتل؟: نقول له !ُ
 من املقتول؟: نقول له .قتله األسد] 2[
 مقارنة مبن؟: نقول له !مةأنا أكرث حك] 3[
 : التشويه-2
 ما هو نوع األذى؟: نقول له .إنه يؤذينى: مثل أن يقول لك] 1[
ًأو يصدر حكام معينا فيقول مثًال] 2[  .من املؤكد أنك تفهم ما أقول: ً
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 ًمن املؤكد بالنسبة ملن؟ أو ما الذى جعله مؤكدا؟: فنقول
 .ال تتصل ىب أنت ال تحبنىأنت : كأن يقول: ًأو يربط سببا بنتيجة] 3[

 كيف أن مجرد عدم االتصال يعنى عدم املحبة؟: فنقول
 : التعميم-3
 .مل أنجح ىف أى ىشء ىف حياىت: مثل أن يقول] 1[

 هل نجحت ىف أى ىشء ىف حياتك ولو مرة واحدة؟! ىف كل حياتك: فنقول له
 .ًكل الرجال صنف خائن مل أقابل رجًال أمينا: أو نقول] 2[

 ال أحد عىل اإلطالق؟ ماذا عن والدك؟: لهافنقول 
كل هذه األخطاء تقتىض منك أن تكون ىف تركيز تشديد أثنـاء اتصـالك مـع اآلخـرين جـاعًال 

 .حواسك منتبهة ملا يحدث
وقد ال يرتتب عىل هذه األخطاء رضر يذكر ىف غالب األحيـان، ولكـن هنـاك أحيـان أخـرى ـ 

 . أمة بأكملهايكلف الخطأ فيها حياة اإلنسان بل حياة
 :وقد أكد البعض أن أهم مبادئ االتصال الجيد ما يىل** 

ًوهذا يعنى أنه يجب عليك أن تكـون حريصـا عـىل قـدرات مـن : تحدث بلغة اآلخرين -1
هم أمامك وال تتحدث إال مبا يفهمون، لذا فإن كنت تتحدث مع طالـب علـم فتحـدث 

 .تحدث معهم مبا يفهمونبلغته وإن كنت تتحدث مع رجل من العامة أو األميني ف
 من املتصل الجيد أن ال يستخدم األلفاظ الصعبة عند يتطلب: استخدام األلفاظ السهلة -2

املقبـول .  لذا فإن خري الكـالم السـهل اللـني؛التحدث مع اآلخرين، فهناك من ال يفهمها
 .واملفهوم من الجميع

اآلخـرين بطريقـة حتى تستطيع أن تكمـل عمليـة االتصـال مـع : املقابلة قبل الحديث -3
 .ناجحة وموفقة فيجب عليك أن تتحىل بالبشاشة وسعة الصدر والوجه املبتسم

كام هو معروف فإن الوجه املبتسم دامئًا يعطـى الشـخص اآلخـر االرتيـاح : ابتسم دامئًا -4
 .ُللمقابلة وبالتاىل يسهل عليه االتصال باآلخرين

ة حتـى تشـعره مبكانتـه عنـدك قم بإعطاء من أمامك األهمي: شعر من أمامك بأهميتها -5
 .وبالتاىل سيتمكن من توصيل رسالته إليك بشكل واضح ومفهوم

الوضوح ىف الحديث ورصاحته له أكرب األثر ىف االتصال الجيد وفعاليتـه ولـه : ًكُن واضحا -6
 . املتحدث إليه وبالتاىل وصول الرسالة بشكل جيد ومفهومارتياحأكرب األثر ىف 



 
 

-171 -

يجب عىل املتحدث أن يركز عىل أهم النقـاط التـى تتخللهـا : سيةركز عىل األفكار األسا -7
رسالتها، حيث أن االنتقال من موضوع ألخر يتشتت ذهن املستمع ويباعد بـني األفكـار 

 .وبالتاىل تصعب عملية الفهم الصحيحة للموضوع
كام أن للمتحدث الحق ىف االنتهاء : عط من أمامك الفرصة للتعبري عام يدور ىف خاطرةا -8

ًن املوضوع الذى يتحدث عنه فإن للمستمع أيضـا الحـق ىف التعبـري عـن أفكـاره ومـا م
يدور ىف خاطره لذا فيجب عىل املتحـدث الجيـد أن يـرتك الفرصـة ملـن هـو أمامـه ألن 

 .يعرب عن رأيه
كثري من الناس يستخدم لغة الجسد ىف االتصال والتـى لهـا كثـري مـن : تنبه للغة الجسد -9

 والجـدير بالـذكر فـإن ، املتحدث التنبه لها وفهم مقصد املستمعاملعاىن التى يجب عىل
لها عدة أشـكال، فقـد تكـون ) ًتتحدث أعىل من لغة الجسد أحيانا(للغة الجسم والتى 

 .باستخدام العني أو الوجه أو اإلمياءات الرأسية أو حركات اليدين أو الجسد
 االتصال ىف الرساالت الساموية

 واألخـرىعمليـة املشـاركة ىف املعلومـات تلـك املرسـلة « االتصال هـو نإكام ذكرنا ـ سلًفا ـ 
مبعـنـى أن الـخـربة أو الفـكـرة أو القاـعـدة الدينـيـة أو املعلوـمـات أو املـهـارات أو ... .»املـسـتقبلة
 بـني املرسـل Shareness  ـواقتسـامينبغى أن تتحقق من خالل عمليـة املشـاركة .... االتجاهات

 .التغذية العكسية أو األصداء الراجعيةواملستقبل، ىف ضوء عملية 
 عز وجل وبني ذوى العقول من خلقه لهدايتهم وتقويم الـلـهوالنبوة ـ كام قيل ـ سفارة بني 

ـ كـام نقـول ـ هـو عمـل نفسـه  سلوكهم، وتوجيههم إىل ما فيه الخري واملصلحة لهم ىف الوقـت 
 .تواصىل بالدرجة األوىل
 قيـل إنسـان أوحـى إليـه برشع ليعمـل بـه وإن مل يـؤمر  ـ هو كـامالـلـهوالنبى منبىء من 

ً جـزءا مـن الرسـالة، إذ ال يتصـور ةوكأن املعنـى مـن النبـو. بتبليغه، فإن أمر بتبليغه كان رسوًال
 .معناها دون األنباء واألحكام التى يتنزل بها الوحى من السامء

ٍما كَاَن محمد أبا أحد ( :كام يفهم من قوله تعاىل َ َ ُ ََّ ََ ٌ َمن رجـالكُم ولكـن رسـول الـلــه وخـاتَم َّ َْ َ َّ َ ِِّ ِ َِ َُ َ ِّ
َالنِبيني ِّ  ].40: سورة األحزاب[ )َّ

 الـلـه وقد زودهم ، ال تنال بالكسب واملجاهده وإعداد النفسوال شك  أن النبوة هبه إلهية
هم  وال طاقة لهم ـ أو لغـري،مبا يدل عىل أنهم مبلغون عنه، إذ أيدهم مبعجزات ال تصدر إال منه

كـام . .بها مام يقطع بصدق دعواهم وال يدع مجال للشك ىف نبوتهم ورسالتهم، فتكون طـاعتهم
ْمن(: يقول سبحانه وتعاىل َ يطع الرسول فقد أطاع الـلـهَّ َْ َ َ َ ََ ُ َّ ِ  ].80: سورة النساء[ )ُِ
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عـىل وتكون منزلتهم بهذه املثابة الرفعية التى ال يدركها اجتهـاد أو إعـداد، وإن مل يخرجـوا 
َقالْت(:  كالمهم ال قوامهم بقوله تعاىلالـلـها، كام يحىك ًكونهم برش ٌ لهم رسلهم إن نَّحن إالَّ بَرش َ َ ْ ِْ ُِ ْ ُ ُ ُُ َُ

أتيكُم ِبسـلطاٍن إالَّ ِبـإذِن  ْمْثلكُم ولكن الـلـه مين عىل من يَشاء مـن عبـاده ومـا كَـاَن لنـا أن نـَّ ِِ َ ْ َ َ َ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِّ َِ ْ ُّ ََّ َْ ُ َ َ
 ].11: سورة إبراهيم[ )ِالـلـه

ا، ولكنه ميكـن أن يحـدث كـافرتاض ٍّومن هنا فإن االتصال ال ميكن أن يتحقق أو يحدث ذاتي
 لالتصـال، ٍّياا أساسـًتعد العملية االجتامعيـة افرتاضـنفسه أساس للعملية االجتامعية وىف الوقت 

 .فكذلك يصبح االتصال من العمليات االجتامعية املستمرة

 نا الرساالت الساموية واإللهية؟كيف وصلت إلي −

 نبياء فحسب؟دف من هذه الرسالة أن تصل إىل األهل كان اله −
أم أن املرسل إليه ىف الرسالة اإللهية ـ عندما يصدر إليه األمر اإللهى ـ يتحول إىل مرسل منـه 

 ـ أى الرسول ـ والناس من حوله يتحولون إىل مرسل إليهم؟
 :ىت نعرضها كاآلة عن هذه االستفساراتإن اإلجاب

ميكن لنا أن نعرض أهم العالقات الرئيسية عىل مسـار االتصـال اإلسـالمى، وعـىل ذلـك فـإذا 
 .كانت عملية تنطوى عىل مرسل ومرسل إليه وأدوات ووسائل اتصال بينهام

 سـبحانه الـلــه ىف الرسـائل السـاموية هـو Information source  ـ أن املرسـليتضـح −
ًرسل ىف عملية االتصـال ميكـن أن يـرى شخصـا أو نـرى صـورته، وتعاىل وكالعادة فإن امل

  .ولكن املرسل ىف الرسائل الساموية تستحيل رؤيته
ٌقْل هو الـلـه أحد ( :ومن قوله َُ َ َ ُ ُالـلـه الصمد } 112/1{ُ َُ ْلم يلد ولـم يولـد } 112/2{َّ َْ َ َُ ْ َ َْ ِ}112/3 {

ٌولم يكُن له كُفوا أحد  َُ َ ً ُ َّ ََ ْ  ].إلخالصسورة ا [)}112/4{َ
دوات لتوصـيل رسـالته  ىف عملية االتصال يسـتخدم بعـض األاملرسل :Devise  ـأداة االتصال

كانـت أداتـه ىف :  سـبحانه وتعـاىلالـلـهاللغة ـ اإلذاعة ـ التليفزيون ـ الرسول الشخص فإن : مثل

 .) جربيل(توصيل رسالته ملك من مالئكته وهو 
ى أو تعرف إال بواسـطة النبـى عليـه الصـالة والسـالم  مثل املرسل منه مل تكن ترهذه األداة

 ).Distinationالرسالة (وحدة، بواسطة هذه األداة نقلت 
 ثـم Transmitter  ـالرسالة هى الدين اإلسالمى إىل النبـى أو الوسـيلة :Message  ـالرسالة

 .كلف النبى عليه الصالة والسالم بأن يبلغ الرسالة
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 عـز وجـل بـأن يبلـغ الـلــه النبى عليه الصالة والسـالم كلفـه هو :Transmitter  ـالوسيلة
ُو الـذي بعـث يف األميـني رسـوال مـنهم يتلـو ُهـ(:  كام ىف قوله تعاىل،الرسالة أو الدين اإلسالمى ً ْ َّْ َ ْ ِ َُ َْ ِّ ِّ َُ َ ِّ ُ َ ِ َ

ِعليِهم آياته ويزكِّيِهم ويعلمهم الكتاب والحكْمة وإن كَانُو َ َ ُ َ ََ َ ُِ ْ ْ ِّ ََ َ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ٍا من قبُل لفي َضـالل مِبـنيَ ُّ ٍ َ َِ ِْ سـورة  [)َ
 ].2: الجمعة

َوما( ُ أرسلناك إال كَافة للناِس بشريا ونَذيرا ولكن أكْرث الناِس ال يعلموَنَ َ َ َ ِّ َّ ْْ َ ََّ َّ ََ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ ًْ ً ًَ َّ ِ َ(. 

صـطفى مـن ولـد إبـراهيم ا الـلــهإن « : كام وصف نفسه طبًقـا لروايـة البخـارىوهو ـ 
صـطفى مـن قـريش بنـى اطفى من إسامعيل كنانة، وأصطفى من كنانة قريًشا، وصاإسامعيل، و

 .»صطفاىن من بنى هاشم، فأنا خيار من خياراهاشم، و
 . من البرشالـلـه وهم عباد الـلـهذوى العقول من خلق  :Receiner  ـاملرسل إليهم

: االتصال هو وكان الهدف من هذا وكان االتصال الشخىص هو األسلوب الذى سار عليه ـ 
فإذا كسبه متت مهمته، ثم يبدأ عملـه بعـد ذلـك كمـرىب، ال ) املرسل إليه(قلب وعقل الشخص 

 .والرتبية الدينية تشمل مختلف جوانب الفرد. كملقن
 والرسـل والبعـث والجـزاء ومـا يتصـل الـلـهففى الناحية الفكرية تعطيه عقيدة راسخة من 

ً، تعطيه إميانا راسخاكرةتعطيه من هذا عقيدة، ال مجرد فبذلك، و  .إلخ... ً
وال ميكن أن يتحقق ذلك اإلميان إال عـن طريـق القـرآن الكـريم والسـنة املطهـرة، وال سـيام 

 .اآليات التى تدور حول اإللهيات
 :االتصال الروحاىن

 الرسـالة إىل فبعد أن وصل سـيدنا محمـد ... .هو جزء من االتصال ىف الرساالت الساموية
 يشـعر اإلنسـان ا بلغهم رسوله بالعقل والقلب، وبدأ ومبالـلـهوأيقنوا بحقيقة وجود  الـلـهعباد 

 . عز وجلالـلـهاملسلم برضورة االتصال بصاحب هذا الدين وهو 
الروحاىن ظهر من خالل اإلحساس الغامر العميق بالحاجـة إىل االتصـال بهـذه إذن فاالتصال 

لذى يعيش فيه لرغبته ىف االتصال بهـا والتعبـري عـن القوة الخفية املسيطرة التى أبدعت العامل ا
 لـه الطريـق إىل الـلــه ومهـد ،الـلـهومنها فكر اإلنسان ىف كيفية التواصل مع ... .شعوره تجاهها

ذلك عرب اإليحاء له ببناء املساجد التى يذكر فيها اسمه ومنها يسـتطيع التواصـل معـه، وبالتـاىل 
ه للمساجد وهو مكان العبادة الذى بناه وهو مكان يذهب بناء :عرب اإلنسان عن هذا من خالل

 . عز وجلالـلـهإليه ويحاول التواصل مع 
ويؤكد ذلك ىف القرآن الكريم، إذ يقول سبحانه وتعاىل عن البيت العتيق أنه أول بيت وضـع 

َإنَّ أول بيت وضع للناِس لـلذي ِببكَّة مبار( :للناس ىف قوله تعاىل ُ ََّ َ ُْ ََ ِ ِ َِّ َ ََّ ٍ َ َ َكًا وهدى لـلعالمني ِ ِ َ ْ َِّ ً ُ ِفيه } 3/96{َ ِ

ًآياٌت بيناٌت مقام إبراهيم ومن دخله كَاَن آمنا ُ َِ ُِ َ ََ َ َ ََّ َ ْ َ ََ ِ  ].97، 96: سورة آل عمران[ )ِّ
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ْولوالَ ( َ َدفع الـلـه الناس بعَضهم ِببعض لهدمْت صوامع وِبيع وصلواٌت ومساجد يذكَر فيهـَ َ َ َ ُ ُِ ِ ُِ ْ ُ َُ ِِّ ٍَ َ ََ ٌ ُ َ ْ ْ َُ ََ ََّ َ ََّ ْ ا َ

ِاسم الـلـه ُ  ].40: سورة الحج[ )ْ
 وسيلة أخرى التصال عباده به غري املساجد هى الدعوات، والدعاء هو مخ الـلـهوقد أبدع ـ 

ٌوإذا سألك عبادي عني فـإين قريـب (: إذا يقول سبحانه وتعاىل... .العبادة، ويؤكد القرآن الكريم ِ َ ِّ َِ َ ِّ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ َ
َأجيب دعوة الداع إذ ِ ِ َّ َ َ ْ َ ُ ِ َا دعاِن ُ  ].186: سورة البقرة[)َ

َّأمن( َ يجيب المْضطر إذا دعاه ويكْشف السوءَ ُّ ُ َِ َ َُ ُ َ َ ِ َّ َ ُ ُْ  ].62: سورة النمل[ )ِ

َوقال( َ َ ربكُم ادعوين أستجب لكَُ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ ُّ  ].60: سورة غافر[)ْمَ

ُادعواْ( َ ربكُم تََرضعا وخفية إنَّه الَ يحب المعتدينْ ِ َ ْ ُ ُّْ ِْ ُ ْ َُّ ِ ً َ ُ َ ًَ  ].55: ورة األعرافس[)ُّ

 .»الدعاء هو العبادة«:  قال، عن النبى وعن النعامن بن بشري 
 سـبحانه وتعـاىل وهـو تواصـل روحـاىن ونحـن الـلـهقرب وسيلة لالتصال بأالدعاء هو ـ إذن 

 . ىف أرواحنا ونتأكد من تواصله معناالـلـهنتصل ب
 :تواصل األرواح

ل بينهام هو ارتياح هذه األنفـس لبعضـها أو عـدم النفوس البرشية والتواص: نقصد باألرواح

 أن  عن أىب هريرة االرتياح بينهم وميكن اختصار تواصل األرواح ىف حديث رسولنا الكريم 

الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم من الجاهليـة خيـارهم «:  قالسيدنا محمد 
 .»رف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف، فام تعام إذا فقهوا، واألرواح جنود مجندةىف اإلسال

 أن هناك تواصل قائم بني األرواح ولكنـه خفـى، نشـعر وهكذا يتبني لنا من كالم الرسول 
اح مـن أو عنـدما نشـعر بعـدم ارتيـ .االرتياح لشخص ما نقابله ألول مرةبه فقط عندما نشعر ب

 .شخص ما حتى لو قابلناه مائة مرة
 :تواصل األديان

اصل األديان العالقة القامئة بـني األديـان السـاموية التـى جـاءت لتكمـل بعضـها ويقصد بتو
 سـبحانه وتعـاىل كـام الـلــهوانتهت بالدين اإلسالمى الذى وضع أخر حجر ىف بناء التواصل مـع 

 .أحاديثه ىف  الـلـهقال رسول 

بنـى مثىل ومثل األنبيـاء مـن قـبىل، كمثـل رجـل «:  قال عن الرسول فعن أىب هريرة 
ا فأحسنه وأجمله، إال موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطفون به، ويعجبـون ًبنيان

فكل رسول مـن الرسـل » فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيني: هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: له ويقولون

 ). الـلـهمحمد بن عبد (جاء ليكمل رسالة اآلخر وانتهت بسيد الخلق 
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 : من الناحية الدينيةب أن تتوافر ىف الشخص حتى يكون االتصال ناجحالصفات التى يج
ونذكر . قبل االلتحاق بأى رشكة أو مؤسسة ال بد أن يكون لديك صفات تؤهلك لاللتحاق بها

ًلك مجموعة من الصفات تؤهلك لتكون ممتازا ىف عملية االتصال مع اآلخـرين، وكلـام تحققـت 
 .لام كنت أنجح ىف االتصال مع اآلخرينهذه الصفات ىف نفسك بصورة أكرب ك

 :الصدق واألمانة: الصفة األوىل

ً مبلغا ىف قومه بالصادق األمني والصفة األساسية التى تصف بها أى نبى  الـلـهكان رسول 

يطبع املؤمن عىل «:  قال الـلـهبل روى اإلمام أحمد أن رسول ... .ورسول هى الصدق واألمانة
 .»الخيانة والكذبالخالل كلها إال عىل 

: أيكون املؤمن بخـيًال؟ قـال: نعم، قيل له: ًأيكون املؤمن جبانا؟ قال:  الـلـه  رسول وسئل
 .ال: ًأيكون املؤمن كذابا؟ قال: قيل له. نعم

 ملاذا بدأنا أول الصفات املؤهلة بالصدق واألمانة؟ـ 
، اآلخـرين بأكملهـا مـع  عليه عملية االتصـالتؤسسإن الصدق واألمانة مبثابة األساس الذى 

ًوأن أى ىشء ستفعله ىف اتصالك مع النـاس عليـك بدايـة أن تكـون صـادقا معهـم أمينـا لهـم ً. ...
ًفحينام نتكلم عن التقدير مثًال تقديرك للشخص اآلخر عليك أن تكون صادقا ىف تقديرك لـه وىف 

فاء ومتلق ليس لـه الصفات الحميدة فيه، ال كام يظن البعض أن التقدير يعنى عبارات مدح جو
ًوكذلك كن أمينا ىف تقديرك تقدر الشخص وتثنى عليه مبا ينفعه ويعطيه الثقـة . عالقة بالحقيقة

 .مثًال ىف الثناء واملدح حتى يصاب الشخص بالعجب والغرورىف نفسه، فال ترسف 
 فام الفرق إذن بني التقدير والتملق؟» ديل كارينجى«يقول 

واآلخر يصدر عـن اللسـان، األول مجـرد مـن األنانيـة، والثـاىن األمر بسيط األول نقى خالص 
 .قطعة من األنانية، األول مرغوب فيه من الجميع، واآلخر مغضوب عليه من الجميع

 :العدل: الصفة الثانية
ِالعدالة وهى إحدى شقى حمل البعري، فالعدالة هى تعادل شـقى حمـل  العدل مأخوذ من

 . القضيةو الذى عدل ىف حكمه وسوى بني طرىف لذا فالعادل ه؛البعري وتوازنها

:  قال تعـاىل الـلـه وىف أحاديث رسول الـلـهوقد جاء األمر بالعدل ىف آيات كثرية ىف كتاب 

َنَّ الـلـه يأمر ِبالعدل واإلحساِن وإيتاء ذي القرىبِإ( ْ ُُ ْ ِ ِْ َ ِ َ ََ ْ َ ُِ ْ َْ َ أيهـا َيـا(: وقـال تعـاىل] 90: سـورة النحـل[)َ ُّ َ

َالذين آ ِ ْمنواْ كُونُواْ قوامني ِبالقسط شهداء هلل ولو عىل أنفسكُم أو الوالـدين واألقـرِبني إن يكُـن َّ َِ ْ ِْ َ ََ ْ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُ َ َ ِْ َ َ َ ُ ْ ُ َ
ِغنيا أو فقريا فالـلـه أوىل ِبِهام فالَ تَتِبعواْ الهوى أن تَعدلواْ وإن تَلوواْ أو تُعرُضواْ فإ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ َ َ ْ َْ َ َ َُ َْ ُ ْ َ َِ ِ َِّ َ ُ ً ٍّ َنَّ الـلـه كَـاَن َ

ًمبا تَعملوَن خِبريا َ ُ َ ْ َ  ].135: سورة النساء[ )ِ
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 عىل منابر مـن نـور عـن ميـني الـرحمن عـز الـلـهإن املقسطني عند «:  الـلـهوقال رسول 
 وتفـوز الـلـهتنفذ أمر فحتى .»ولواوجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون ىف حكمهم وأهليهم وما 

 . تحقق العدل ىف اتصالك مع الناس عليك أن؛مبنابر من نور
وكام ذكرنا فإن العدل موازنة بني طرفني وهكذا فـإن اتصـالك مـع النـاس يجـب أن يكـون ـ 

 دوانيةعطرف ال×    طرف السلبية        :ًمتوازنا بني طرفني وهام
الذى يقسم نفسه عىل أنها أقل أهميـة مـن اآلخـرين ويتنـازلوا عـن : فالشخص السلبى هو

 .رائهم ومشاعرهم دامئًا أمام حقوق اآلخرينآحقوقهم و
ًفهو عىل العكس متاما فهو يقـيم نفسـه عـىل أنهـا أكثـري أهميـة مـن : أما الشخص العدواىن

 .اآلخرين ودامئًا ما يستبد برأيه وحقوقه ومشاعره عىل حساب حقوق اآلخرين
ك ليسـت أقـل رائك ومشاعرآك وـدرك أن احتياجاتك وحقوقـأن ت: ص العادل فهوـأما الشخ

أو أكرث أهمية من تلك التى تخص اآلخرين، وأنها تتساوى معهـا ىف األهميـة، ولـذا ففـى ظـالل 
العدل فأنت تطالب بحقوقـك واحتياجاتـك وتعـرب عـن آرائـك ومشـاعرك ىف قـوة ووضـوح وىف 

 .الوقت ذاته تحرتم وجهة نظر اآلخرين وتستمع إليها وتتقبلها
واقف وأنت تشعر بعدم االرتياح مـن نفسـك أو تـرتك وهذا يضمن لك أنك لن تخرج من امل

وحتى تحقـق العـدل ىف تعاملـك مـع النـاس اتبـع الخطـوات . .اآلخرين يشعرون بعدم االرتياح
 :اآلتية
 .وضح هذا بصورة واضحة  -2 .قرر ما تريد -1
 .فكر ىف أكرب عدد ممكن من طرق التعبري عن قرارك عىل قدر استطاعتك -3
 .رائهمآرين واحرتم نصت إىل اآلخا -4
 .تقبل النقد من اآلخرين وناقشه، وعند انتقادهم انتقد أعاملهم ال شخصيتهم -5
 .إذا ما احتجت إليها» ال«ال ترتدد ىف قول  -6

سقط منه درعه ىف معركة صفني فبيـنام ميىش فقد  :لعدل يرضب لنا مثاًال لاإلمام عىل وـ 
يعرب عن حقوقـه [ درعى  للبيع فقال لليهودى هذايعرض درعهىف سوق الكوفة مير أمام يهودى 

فيـذهب ] ًيعـرب عـن حقـه أيضـا[ درعى وأمامك القضـاء فقال اليهودى بل هو] ىف قوة ووضوح
 .اإلمام عىل للقاىض رشيح ويقف هو واليهودى أمام رشيح القاىض

ا وهـذ.  كيـت وكيـتإن الـدرع درعـى وعالمتـه: فقال عىل. دعىالبينة عىل من ا: فقال رشيح
 فيقول رشيـح يـا ] يستخدم أكرب قدر من طرق التعبري عن رأيه[الحسن بن عىل شاهدى عىل ذلك 
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أمري املؤمنني إىن أعلم أنك صادق ولكن ليس عندك بينه، وشهادة الحسن ال تنفعـك ألنـه ابنـك 
 نـومـ]. نـر اآلخريــدر وجهة نظــد ويقـىل النقـام عـرتم اإلمـيح[وقد حكمنا بالدرع لليهودى 

ن ـو ديــودى أن هـذا هــالل هذا املوقف الرائع ىف العدل وىف االتصال الصـحيح يـدرك اليهــخ
 إن هذا الدين الذى تحتكمون إليه لهو الحـق النـاموس الـذى أنـزل عـىل الـلـهو: ق فيقولـالح

ا ً وأن محمـدالـلـهن حق إال أن الدرع درع أمري املؤمنني، وأىن أشهد أن ال إله إال ـموىس وأنه لدي
 .الـلـهرسول 

 :الرحمة: الصفة الثالثة

َوما أرسـلناك إال رحمـة لـلعـالمني(: يقول تعاىل ىف كتابه لنبيه  ِ َ ْ ِّ َّ َْ ْ ًَ َ َ ْ َِ َ َ َ ... ].107: سـورة األنبيـاء[)َ

» الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من ىف األرض يـرحمكم مـن ىف السـامء«: ويقول النبى 
 .» من عبادة الرحامءالـلـهإمنا يرحم «: مًويقول أيضا عليه الصالة والسال

الرحمة هى بلسم العالقات مـع اآلخـرين، وروح االتصـال الصـحيح وبـدونها تصـبح الحيـاة 
ا ىف اتـصـاالتك ٍّيمتـهـا وال يـصـبح لالتـصـال معـنـى وال روح أـسـاس مـهـم ـجـدا وتفـقـد قٍّجاـفـة ـجـد

رهم وتـرى أحـوالهم وعالقاتك الرحمـة، أن تشـعر بـاآلخرين وتحـب الخـري لهـم وتقـدر مشـاع
. وظروفهم وبالرحمة يلتف الناس حولك ويحبونك وال ميلون من الجلوس معك والحـديث إليـك

واْ (: قال تعاىل ىف كتابه الكريم َفِبام رحمة من الـلـه لنَت لهم ولو كُنَت فظا غليظ القلب الَنفضُّ ْ َ ْ َ َِ َ ٍِّ ِ ِ ٍَ َ َْ َ ُ َْ َ ِّ َْ َ
َمن حولك فاعف عنهم واست ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِْغفر لهم وشاورهم يف األمرِ ْ َ ِ ْ ُْ ْ َ ُِ َ َ ْ  ].159: سورة آل عمران[)ِ

 فكـان أرحـم نبـى بأمتـه  الـلــهإىل ذروتهـا ىف شـخص رسـول لقد وصلت هذه الصفة ـ 
 .وأرحم أب بأبنائه، وأرحم زوج بأزواجه، وأرحم قائد بجنوده

لب منه أن يأىت  أن ابنها يحترض وتط الـلـه ترسل إىل رسول ها هى زينب بنت محمد 

... .ن هلل ما أعطى وهلل ما أخذ وكل ىشء عنـده مبقـدارإ أرسل إليها  الـلـهإليها، فيقول رسول 

ه ولنفسه صوت قعقعـة ـ وأخذ الصبى بني يديبى ـى النـى فأتـك أن تأتـفقالت أقسمت علي

ا سـعد هـذه نعـم يـ«: ؟ قـالالـلـهى يا رسول ـال أتبكـد بن معاذ فقـه سعـ ومعفبىك النبى 
 .» ىف قلوب عبادةالـلـهرحمة يجعلها 

أنت رحمتى أرحم «:  يقول للجنةالـلـهحتى الجنة يا أخى الجنة رحمة، جاء ىف الحديث أن 
 . تعاىلالـلـهوال دخول الجنة وال تنعم إال برحمة » بك من أشاء من عبادى

انـات ويعـاىن إن البرشية اليوم تعيش ىف مأساة عظيمة حروب وكوارث ومؤامرات وخي
 ماليني النساء واألطفال والشيوخ والرجال من الظلم والقهـر وقلـة األمـان والخيانـة واملكـر 
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ًوالخداع، ولذا فاتصافك بالرحمة ليس مفيدا لك وال للمحيط الضيق الذى تعـيش فيـه فحسـب 
 .بل هو مفيد للبرشية املنهكة املتعبة

 :التواضع: الصفة الرابعة

ِتلك الدار اآلخرة نَجعلها للذين ال يريدوَن علوا يف األرض (: مـة الكريـابى كتـى فـال تعالـق ْْ َ َُ ْ ُ َ َّ ُ ِْ ٍُّ ُ ُ َِّ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ

َوال فسادا والعاقبة للمتقني ِ ِ َِّ ُ ْ ْ َُ َ ََ َ ًَ ومـا تواضـع أحـد هلل إال رفعـه «: وقـال ... ].83: سورة القصـص[)َ

 .»الـلـه
ن فالشـخص املتكـرب مهـام تعلـم مـن فنـون ا ىف اتصالك مع اآلخـريٍّالتواضع أساس هام جد

ًاالتصال والتعامل مع اآلخرين لن يصل إىل اتصال ناجح حقيقى، وذلك ألن تكربه سيظل حـاجزا 
 .ًمنيعا بينه وبني الناس

إن الكرب مبثابة الجدار العازل يعزل صاحبه عن االتصـال بالعـامل الخـارجى فهـو مينعـك مـن 
الكربيـاء رداىئ والعظمـة إزارى فمـن نـازعنى «: ديث القـدىس قال تعـاىل ىف الحـالـلـهاالتصال ب

ال يـدخل الجنـة «: ومينعك من االتصال بالجنة ودخولهـا....»ًواحدا منهام ألقيته ىف النار وال أباىل
 وبالجنـة الـلــهوميكن لنا أن نتأمل رجل فقد االتصـال ب... .»من كان ىف قلبه مثقال ذرة من كرب

 .ه ووزنه ىف هذه الحياة الدنيا؟ ال ىشءوبالناس ماذا ستكون قيمت

 التواضع فقد روى اإلمام البخـارى عـن أنـس  يرضب لنا املثل ىفومرة أخرى نجد الرسول 

الـلـهإن كانت األمة من إماء املدينة لتأخذ بيد رسول «:  قال فتنطلق به حيـث شـاءت  «
ًفكن متواضعا محببا سهًال مع الناس ً. 

 :واألناة والرفقالحلم : الصفة الخامسة
ًتحتاج إىل هذه الصفات كثريا ىف اتصالك مع الناس فإنه من املعلوم بالرضورة أن الكـامل هلل 
وحده عز وجل وأن النقص من طبيعة البرش لذا وينبغى أن نتوقع الخطأ والزلـل مـن اآلخـرين، 

ًفعليك أن تكون حكيام مع الناس كاظام لغيظك رفيًقا بهم مقـدرا طبيعـة الـنقص ً  ىف تكـوينهم، ً
وإن مل تفعل ذلك ورست وراء غضبك فقد تنرصم أوارص األخوة واملحبة ويدب الشـقاق والنـزاع 

ْوأطيعواْ الـلـه ورسـوله والَ تَنـازعواْ فتفَشـلواْ وتَـذهب ِريحكُـم(: والخالف، قال تعاىل ُ َُ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َُ ِ سـورة  [)َ

 ].46: األنفال

 الحلـم الـلــهإن فيـك خصـلتني يحبهـا «: بـد القـيسً مخاطبـا أشـج ع الـلــهوقال رسول 

 رفيق يحب الرفق ويعطـى عـىل الرفـق الـلـهإن «: ومل ال تتصف بالرفق وقد قال ... .»واألناة

إن الرفق ال يكون ىف ىشء إال «: ًوقال أيضا » ما ال يعطى عىل العنف وما يعطى عىل ما سواه
 .»زانه وال ينزع من ىشء إال شانه
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 :قبول اآلخرين عىل ما هم عليه اآلن: سادسةالصفة ال
تقبل اآلخرين بكل ما هم فيه اآلن بسـلوكهم وصـفاتهم وأخالقهـم وأفكـارهم ومشـاعرهم، 

ـنـك تواـفـق ـعـىل ـكـل أفـكـارهم أو إتقـبـل ذـلـك ألن ـهـذا ـهـو الواـقـع ونـحـن ال نعـنـى بالتقـبـل 
نـاس سـتجد املسـلم اعتقاداتهم أو مشاعرهم، فإنك ستجد ىف العامل حولك أصـناف شـتى مـن ال

والكافر واملؤمن والفاسق، واألمني والخائن، والصديق والعدو، والعصـامى والعظـامى، والصـادق 
والكاذب، واملتواضع واملتكرب إىل غري ذلك من املتناقضات، وإمنا أقصـد تقبـل كـل هـؤالء لتقـيم 

 تصـلحه عالقات معهم وتتصل بهم، وتتعامل معهم بأسلوب صحيح فهـذا تسـتفيد منـه، وهـذا
 .وهذا تحجم عن رشه وهذا تغريه

عراب كان يتكلم مع كل أعراىب عىل لهجتـه واملتتبـع للسـنة  مع األحديث الرسول : مثال

 يقيم عالقات واتصاالت مع كل الناس بجميع أصنافهم، فتجـده ىف موقـف  الـلـهيجد رسول 
ع أصـحابه يعلمهـم جالس مع كفار قريش يناقشهم ويدعوهم إىل اإلسـالم، وىف موقـف آخـر مـ

دينهم، وىف موقف ثالث يزور جاره اليهودى املريض، وىف موقف رابع مدعو إىل طعام من رجـل 
يهودى، وىف موقف خامس مع أزواجه يداعبهم، وىف موقف سادس مـع الجاريـة منطلقـة معـه 

 .حيث شاءت
لعامل بعض الناس وبكل أسف ال يتصل إال مع من يوافقونه ويعزل نفسه عن مجتمعه وعن ا

ًالذى يعيش فيه، وبعضهم يردد كثريا أن أغلب الناس ال يعجبونه، وأنهم بحاجة عىل التغري حتى 
وهذا فهم خطأ، ال تنتظر التغيري من أحـد بـل غـري أنـت مـن نفسـك، أنـت لـديك . .يتصل بهم

القدرة عىل التعامل واالتصال مع جميـع الـبرش ومـع كـل الـبرش ولكـن إذا غـريت مـن نفسـك 
ستوى العاىل من االتصال وتذكر دامئًا أن التغيري يأىت مـن الـداخل ال مـن الخـارج ا املوصلت لهذ

 . ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهمالـلـهوأن 
 التواصل وعالقته بالحب واالنتامء

  التواصل وعالقته بالحب
 الحب هو أهم عنرص ومكون من مكونات االتصال بل هو ركن أساىس فمـن دون الحـب ال

ان ىف خر فـام الـذى يجعلـه يتواصـل معهـم، إن اإلنسـتواصل، ألن اإلنسان لو مل يحب اآليوجد 
 ىف الحياة ويتواصـل معـه  وبني املوىل عز وجل ثم ينميه فيام بعدالبداية يكون عالقة حب بينه

 .تباع ما أنزل ىف القرآن والسنةمن خالل ا

 ً عـز وجـل إذا أحـب عبـدا دعـا لــهالـأن «:  الـلــهقـال رسـول :  قـالعن أىب هريـرة 
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: نعم فيحبه جربيل، ثم ينـادى ىف السـامء فيقـول: ا فأحبه، قالًأىن أحب فالن:  فقالجربيل 
ثم يوضـع لـه القبـول ىف األرض، : ً عز وجل يحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السامء، قالالـلـهإن 

ربيل، فيبغضه ج: ا، فابغضه، قالًفالنأىن أبغض : فيقول: ً عبدا، دعا حربيل الـلـهبغض أوإذا 
ا فابغضوه، فيبغضونه، ثم توضـع لـه البغضـاء ىف ً يبغض فالنالـلـهإن : ثم ينادى ىف أهل السامء

 .»األرض

أيـن :  عـز وجـل يقـول يـوم القيامـةالـلـهإن «:  الـلـهقال رسول :  قالعن أىب هريرة 
 .»هظل إال ظلاملتحابون بجالىل؟ اليوم أظلهم ىف ظىل ىف يوم ال 

 .اتباع سنة الرسول والنهج عىل هديه ويتواصل معه من خالل  الـلـهثم يحب رسول 

 لـه عـىل الـلــهرصـد  أخا له ىف قرية أخرى فأزار رجال إن«:  عن النبى عن أىب هريرة 
هـل لـك : ا ىل من هـذه القريـة، قـالًأريد أخ: ماذا تريد؟ قال: مدرجته ملكا، فلام أىت عليه قال

 إليـك، الـلــهىن رسـول فإ:  عز وجل، قالالـلـه أحببته ىف ال، غري أىن:  نعمة تريدها؟ قالليه منع
 .» قد أحبك كام أحببتنى فيهالـلـهأبلغك بأن 

 . ورسولهالـلـه ورسوله فيحب أمتهم ويتواصل معهم من خالل تعليامت الـلـهومن أحب 

ؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد بعضـه املـ«:  قـال الـلــهقال رسول :  قالعن أىب موىس 
 .»اًبعض

ال تحاسـدوا، وال تناجشـوا، وال تباغضـوا، وال «:  الـلــهقال رسـول :  قالعن أىب هريرة 
 إخوانا، املسلم أخو املسلم ال يظلمه، الـلـهتدبروا، وال يبيع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد 

مرئ من الـبرش أن بحسب ا«دره ثالث مرات، يشري إىل صو» وال يخذله، وال يحقره، التقوى ههنا
 .»يحقره أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه وماله وعرضه

َواعتصمواْ ِبحبل الـلـه جميعا والَ تَفرقواْ واذكُرواْ نعمة الـلـه عليكُم إذ كُنتم أعـداء فـألف ( ْ َ َّْ َ ََ ََ َ ْ ُْ َْ ِ ْْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ً َ َُ ََّ َ َُ ِ

َبني قلوِبكُم ف ْ َُ ُ َ ُأصبحتم ِبنعمته إخوانًا وكُنتم عىل شفا حفرة من الناِر فأنقذكُم منها كَـذلك يبـني ْ ِّ َ َُ َْ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َْ َّ ِّْ ِّ ُ ْ َْ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ ِ َ
ُالـلـه لكُم آياته لعلكُم تَهتدوَن َُ ْ ْ َ َّْ َ ََ ِ  ].103: سورة آل عمران[)ِ

 :التواصل وعالقته باالنتامء
ر بـاالنتامء ن الفرد لو مل يشع مع اآلخرين فإال املثمرَّاالنتامء هو رشط أساىس للتواصل الفع

 من الناس أو حتى باالنتامء لذاته مل يستطيع القيام بعمليـه التواصـل، وبالتـاىل هنـاك ملجموعة
 .عالقة حميمة بني التواصل واالنتامء
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ن الشخص فإذا كان دافعنا األساىس هنا هو معرفة العالقة بني التواصل واالنتامء، فإننا نجد إ
إذن ... . عاملـهن بشكل هائل، ويجعـل الـبرش ىف بـؤرةاملنتمى شديد التأثر بالناس ويقدر اآلخري

فالذين لديهم درجة عالية من االنتامء يحبـون مشـاهدة النـاس وااللتقـاء بهـم، حيـث أنهـم ال 
 العـامل مـن حـولهم، بـل يجـذبون النـاس  مبجـرد الجلـوس عـىل املقهـى ومراقبـةيكتفون فقـط

  .دلونهم الحديثويبا
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 السادسالفصل 
 

 
 .ًأكرث مهارات االتصال شيوعا

 
 
 

 .مهارة املحادثة: أوًال
 .مهارة االستامع: ٍّياثان

 .مهارة اإلقناع: ًثالثا
 .مهارات االتصال الفكرى: ًرابعا

 .والرأى العام.. االتصال

 .واإلجابة عليها.. أسئلة هامة حول االتصال الفعال −
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 ًأكرث مهارات االتصال شيوعا
 

نى ـية تعــية اجتامعـهى عمل..  كام ذكرنا سلفاCommunication Skills: ارات االتصالمه
ميكننا القول أنـه هـو الـذى يشـمل العمليـات التـى تـؤثر رث وـني أو أكـني طرفـاء وتفاعل بـالتق

 . البعضببعضهمالناس 
 Objectives of communication skillsومن أهداف مهارات االتصال 

 .تجاهات الناس بهدف تغيريهاالتأثري ىف ا −

 .ع ماوتغيري املعلومات التى يحملها اآلخرون حيال موض −

 .تغيري أفكار الناس ومشاعرهم وسلوكهم −

  ًإن املعاركة واالنتصار كثريا ما يكون هدفا بحد ذاته لدى البعض فإذا كان هـدفك التفـاهم ً
ات التـى متكنـك مـن إقامـة والتعاون املستمر مع اآلخرين فعليك أن متتلك املهارات والقدر

التواصل الجيد والتقيد بقواعد التفاهم املثمـر وعـدم إظهـار التفـوق والقـوة عـىل الطـرف 
ًفعندما يكون االنطباع األول سيئا نقرر طبيعة العالقة من خالل القلق الـذى يتحـول . اآلخر

ًرا أو يتصـنع  ومتـوتٍّياإىل موقف دفاعى فيلتزم اآلخر الحذر والسكوت أو يصبح املرء هجوم
 .إبراز الثقة الزائدة

 نتمكن من تحقيق التواصل الفعـال يجـب أن نعـرف مـا هـى املعاملـة التـى يريـدها ولىك
أن املعاملـة التـى يريـدها الجميع بحق، ومن خالل التجارب التى أجريت واستطالع اآلراء وجد 

 :الجميع تتلخص ىف ثالثة صفات وهى
 .األمانه*   االحرتام*   العدل* 

وسـوف نسـتعرض خـالل .. ومن أجل تحقق التواصل الفعال يجب اكتساب مهارات االتصال
 :ًالصفحات التالية أكرث مهارات التواصل شيوعا وهى

 .مهارات االستامع: ٍّياثان .مهارات املحادثة: أوًال
 .مهارات االتصال الفكرى: ًرابعا  .مهارة اإلقناع: ًثالثا
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 مهارات املحادثة: أوالً
 :Conversation in contactثة ىف التواصل املحاد

 هى مناقشة حرة تلقائية تجرى بـني :The process of the conversationعملية املحادثة 
 .فردين حول موضوع معني

حوار مناقشة حرة تلقائية تجرى بني فردين أو أكرث حول موضـوع معـني سـواء : وعرفها أخر
 واملحادثة مـن أهـم . ىف جانب آخرواختلفتىف جانب  اتفقت كلها أو اختلفت أو اآلراء اتفقت

ًوتعد أيضا من أفضل الوسائل لتدريب الطلبة عىل عملية . الوان النشاط اللغوى للصغار والكبار
التواصل اللغوى وتطوير قدرات التفاعل االجتامعى كام أنها تتيح الفرصـة أمـامهم للتعبـري عـن 

 .ض أرائهم وعرواتجاهاتهمأنفسهم وخرباتهم وميولهم 
 :ومن أهم مهارات التواصل الشفوى ىف املحادثة

 .الطالقة ىف التعبري  - .االنتباه والرتكيز ىف االستامع −

 . التحدث ىف نقطة محددة-   .تيب األفكار وتواصلهارت −

 .األدلة واألمثلة والشواهد لتأكيد رأى ودعم وجهة نظرحسن اختيار  −
 خطوات مهارات املحادثة

ًحديث من املهارات الهامة بالنسبة لألفراد الذين يتضمن عملهم قـدرا كبـريا تعترب مهارات ال ً
من التعامل مع اآلخرين سـواء عـىل صـورة مقـابالت أو التحـدث ىف الهـاتف، وبـالرغم مـن أن 

 لـدى الغالبيـة العظمـى مـن الـبرش بغـض النظـر عـن السـن أو متـوافرةالقدرة عىل  الحديث 
 إال أن هناك فرق بني القدرة عىل الحـديث ومضـمون واسـتخدام املستوى الثقاىف أو االجتامعى،

الصوت املناسب ومراعاة الفـروق الفرديـة بـني األفـراد الـذين يتحـدث إلـيهم واختيـار الوقـت 
 .املناسب للحديث معرفة األثر الذى يرتكه الحديث عىل اآلخرين

غذيـة املتقدمـة، االفتتـاح، الت: وتتألف هذه العملية أى مهارة الحديث من خمـس خطـوات
 .العمل، التغذية الراجعة، الختام

 األوىل هى افتتـاح املحادثـة ويكـون ذلـك عـادة الخطوة :Opening ـ االفتتاح:  األوىلالخطوة
بشكل من أشكال التحية وهـى التـى تؤسـس عالقـة بـني شخصـني وتفـتح القنـوات لتفاعـل أكـرب 

مة أو قبلة أو مصافحة وميكن أن يكـون لهـا والتحية ميكن أن تكون لفظية أو غري ذلك أن أو ابتسا
وىف املحادثـة العاديـة فـإن التحيـة تـرد . » وسـهًالأهًال«أو » ًمرحبا«أو » السالم عليكم«نفس دور 

  وعندما ال يحدث هذا أى عندما يشيح اآلخر بوجهـه أو ،ه من حيث الرسمية والشدةبتحية مشابه
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 واالفتتاحيـة تكـون عـادة . هناك مثة مشـكلة مـايستجيب بربود لتحيتك الدافئة فأنت تدرك أن
متسقة مع الجزء الرئيىس من املحادثة فإذا كانت االفتتاحية تتسم بالـدفء واملـرح والـود فلـن 

ً باردا أو حزينايكون ما بعدها ىف الغالب ً. 
نحن نعطـى عـادة شـكًال مـن  :Advanced Nutrition ـ التغذية املتقدمة: الخطوة الثانية

ملتقدمة ومن خالل هذه التغذية نعطى الشخص اآلخر فكرة عامة عن جوهر املحادثة التغذية ا
والتغذيـة  «هـل سـمعت مـا جـرى معـه ىف الفصـل أمـس؟) فـالن( عـن أحدثكريد أن أ«: مثًال

أو أنهـا تحـدد » ا وبحاجـة للحـديث معـكأنـا مكتئـب حًقـ» املتقدمة قد تحدد نغمة املحادثة
 .»سأقوله لك أكرث من دقيقةلن يستغرق ما «: الوقت املطلوب

ىف الخطوة الثالثة نتحدث عن العمل وهو جوهر أو بـؤرة : Work  ـ العمل: الخطوة الثالثة
يستخدم لتأكيد أن معظم املحادثات لها هدف محدد فقد نتحـادث لنـتعلم »العمل«املحادثة و

تحتـه كـل عـام بحيـث تنطـوى » العمـل«أو نفتح عالقة أو نؤثر أو نلعب أو نساعد ومصـطلح 
ع والتفـاعالت املخـترصة غـري أنواع التفاعالت فهو يتم من خالل تبـادل ألدوار املـتكلم واملسـتم

ولة متيز معظم املحادثات الحسنة والعمل أطول خطوات املحادثة يتم التحـدث واالسـتامع املط
 .فيه عن املوضوع الرئيىس

غذيـة املتقدمـة وهنـا أنـت وهى عكـس الت: Feedback  ـالتغذية الراجعة: الخطوة الرابعة
تنعطف عىل املحادثة التى جرت لتشري أنه فيام يتعلق به فإن العمل قد تم وهذا قـد يتضـمن 
ًتعليًقا أو قرارا أو اقرتاحا وقد ال يكون العمل قد تم بالنسبة للطـرف األول فيسـتأنف املحادثـة  ً

 .ًإيضاحا أو تعليًقا أو إضافة
ك ـه ذلــة وداع أو مـا يشبــيتم االختتـام بكلمـ :Conclusion ـ االختتام: الخطوة الخامسة

 .ًالـد مثـد جديـرب موعـل لضـتام للمستقبـد االختـد ميهـعىل نحو يظهر مدى رىض الشخص وق
 Muslims conversation  ــمسلامت املحادثة

  محادثتنا نعمل وفًقا ملبدأ التعاون أى أن املـتكلم واملسـتمع يتفقـان عـىل التعـاون ىفخالل
ًعبا للغايـة إن محاولة فهم ما يقوله كل منهام فإذا مل نتفق عىل التعاون فإن التواصل سيكون ص

صًال ويتحقق التعاون إىل حد كبري باستخدام أربـع مسـلامت للمحادثـة وهـى مل يكن مستحيًال أ
مبادئ يتبعها املستمعون واملتحدثون وعـىل الـرغم مـن أن أسـامء هـذه املبـادئ قـد تبـدو لنـا 

 .يدة وىف وسعنا مالحظتها ىف خرباتنا االجتامعية اليوميةجد
ـع :Muslim quantity ـمســلمة : املســلمة األوىل ـم يتـب ـم فـه ـدثون مســلمة الـك   املتـح
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يتعاونون بأن يكونوا مزودين باملعلومات لتوصيل املعنى املقصود وهكـذا فـإن املـتكلم يضـمن 
تباع هذا املبدأ فـإن املـتكلم ا عدا ذلك وباًأكرث وضوحا ويحذف مكالمه معلومات تجعل املعنى 

ال يعطى معلومات مبالغة ىف قلتهـا أو كرثتهـا ونحـن نـرى النـاس يخـالفون هـذا املبـدأ عنـدما 
يحاولون وصف حادثة ثم يستطردون إلعطائنا معلومات غري رضورية فرتى املستقبل يطلب من 

ًاملرسل ضمنا أو رصاحة أو يرسد ما حدث متاما كـام قـد يحـ ذف املتحـدث معلومـات رضوريـة ً
 .فيضطر املستقبل للتدخل متسائًال عن تفاصيل مهمة لفهم الحادثة

املتحدثون يتعـاونون بـأن يقولـوا مـا  :Muslim quantity ـ مسلمة الكيف: املسلمة الثانية
يعرفوا أو يفرتضوا أنه صحيح وبعدم قول ما يعتقدون أنـه لـيس كـذلك وعنـدما نتحـدث فإننـا 

معلومات املتحدث صحيحة أو أنها كذلك عىل حد علم املتكلم وعندما نتحـدث مـع نفرتض أن 
أشخاص يخرقون هذا املبدأ سواء بالكذب أو املبالغة أو التخفيف من مشـكالت جديـة فإننـا ال 

 .نعود نثق بهم ونتساءل عام هو صحيح ىف كالمهم وما هو زائف
اون املرسل واملستقبل بالتحدث عام هو يتع :Muslim link ـ مسلمة الصلة: املسلمة الثالثة
أن املـال :  وقـال مـثال وهكذا فإذا كان املتكلم يتحـدث عـن إكـرام ويوسـف،ذو صلة باملحادثة

يسبب مشكالت للعالقات فإننا نفرتض حتـى دون أن نفكـر أن للتعليـق صـلة بـإكرام ويوسـف 
ضـوع الـرئيىس أو يـدخلون ًونرى بعض الناس ممن يخالفون هذا املبدأ فيبتعدون كثريا عـن املو

 .تعليقات ال صلة لها به
 يتـبـع: Muslim or appropriate way  مـسـلمة الطريـقـة أو املالمـئـة: املـسـلمة الرابـعـة

املتـحـدثون مـبـدأ املالمـئـة عـنـدما يتـعـاونون ـعـىل أن يكوـنـوا واـضـحني وـكـذلك بتجـنـب اإلبـهـام 
ى وهكذا فإن املتحدث يسـتخدم وباإليجاز النسبى غري املخل وتنظيم أفكارهم ىف تعاقب منطق

مصطلحات يفهمها املستمع ويحذف أو يوضح املصطلحات التـى ال يفهمهـا ونحـن نـرى هـذه 
املسلمة ىف التعاون الواضح الذى يـتجىل عنـدما نكيـف كالمنـا وفًقـا للمسـتمع الـذى نتحـدث 

كة أمـا إذا  فعندما نتحدث مثًال إىل صديق حميم فإننا نشـري إىل أشـخاص وخـربات مشـرت....إليه
تحدثنا إىل غريب فإننا إما أن نحذف هذه اإلشارات أو نوضحها وعندما نتحدث إىل طفـل فإننـا 

 .نبسط مفرداتنا
 :Management of the conversation  ــإدارة املحادثة

ا لجعل املحادثة خربة فعالة ومرضية وميكن تحقيق ًعىل املستمعني واملتحدثني أن يعملوا مع
 :هىملحادثات عىل أسس معينة ذلك بإدارة ا

 .اختتام املحادثة: ً   ثالثا    .  املحافظة عىل املحادثة: ًثانيا.         بدء املحادثةأوال 
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 :Start the conversationبدء املحادثة : أوالً
ًتتميز بدء املحادثة بىشء من الصعوبة فغالبا ال نكون متأكدين مـاذا ينبغـى أن نقـول أو ال 

 نفعل ذلك فقد نخاف من عدم تجاوب املستمع أو أن ال يفهـم عـىل النحـو الـذى نقول وكيف
 :نرغبه وميكن لإلرشادات التالية أن تكون ذات فائدة ىف تجاوز صعوبة البدء

ًقل شيئا ما عن نفسك كاسمك أو منصبك أو خربة مـا  :Self-referenceأ ـ املرجعية الذاتية 
 .ذات صلة مررت بها

 .ًقل شيئا ما عن اآلخر أو اطرح سؤاًال عليه :Reference otherين ب ـ مرجعية اآلخر
 .ًقل شيئا ما عن كليكام :Relational referenceجـ ـ املرجعية العالئقية 

ًقل شيئا ما عن السـياق املـادى أو الـنفىس  :Contextual referenceد ـ املرجعية السياقية 
 قول هذه اللوحة جميلة؟هل لديك وقت؟ أو أن ت: كأن تسأل.. أو الزمنى

أال :  ىف مالحظتـك االفتتاحيـة، والثانيـةٍّيـاوال تنىس قاعدتني مهمتـني األوىل أن تكـون إيجابـ 
 .تفصح عن نفسك بإفراط ىف بداية املحادثة

 :Maintain The conversationاملحافظة عىل املحادثة : ًثانيا
ادل األدوار بـني املتحـدث واملسـتمع، تب: ولتحقيق هذا علينا أن نركز عىل عاملني هامني هام

ونحن نحقق هـذا التبـادل ىف األدوار مـن خـالل . واستخدام الحوار بدًال من التحدث مع الذات
واالنتبـاه لهـذه القـرائن يسـاعدنا عـىل . قرائن لفظية وغري لفظية متنوعة تشعر بهذه التبادليـة

 :واع مختلفة من هذه القرائن منهاوهناك أن.... .وهناك.... املحافظة عىل تبادلية املحادثة
قـرائن املحافظـة : يوجه املتكلمون حديثهم من خالل نوعني مـن القـرائن: أ ـ قرائن املتكلم

 .عىل الدور، وقرائن تسليم الدور
 .هى مصممة لتمكني املتحدث من املحافظة عىل دوره كمتحدث ف:قرائن املحافظةأما ب ـ 

 :وهى:  من هذا النوعوهناك خمس قرائن
 .ًأخذ نفس عميق مسموع لإلشعار بأن املتحدث مل ينته بعد وأن لديه ما يقوله أيضا -1
 .متابعة املالمح أو اإلشارات التى تفيد أن الفكرة مل تكتمل بعد -2
 .تجنب التواصل البرصى مع املستمع عىل نحو يوحى له بتسلم دور املتحدث -3
 .ث بقيةاملحافظة عىل إيقاع الخطاب لإلشارة إىل أن هناك للحدي -4
 .المـن الكـرغ مـد فـدث قـع أن املتحـى للمستمـتجنب أى وقفات صوتية قد توح -5
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وىف معظم الحاالت فإننا نتوقع أن يحافظ املتحـدث عـىل وتـرية تكلـم مخـترصة، وأن يـرتك 
أمـا مـن يسرتسـل ىف الحـديث .  املسـتمع لرغبتـه بهـذايشريالدور ـ باختياره ـ للمستمع عندما 

ًاملستمع ىف القيام بهذا الدور، فإنه يعترب متحدثا ممًال متمركزا عىل ذاتهمتجاهًال رغبة  ً. 
وهـذه .  التى يتلقاها املسـتمع أو املؤرشاتهى تلك القرائنف :قرائن تسليم الدورىف حني أن 

وهكـذا ـ عـىل سـبيل املثـال ـ ففـى نهايـة . القرائن توجه ملستمع محدد ىك يتوىل دور املتحدث
وهـى إشـارة ألحـد املسـتمعني ىك ... .»آه؟«تحدث قرينة لغوية موازية مثل جملة ما يضيف امل

ًيأخذ دور املتكلم، وميكن أن تحدث أثرا متشابها بتخفيض إيقاع صـوتك، أو بصـمت مطـول، أو  ً
. بالتواصل البرصى مع املسـتمع، أو طـرح سـؤاال عـام، أو بهـز الـرأس ىف اتجـاه مسـتمع محـدد

 . الرغبة ىف توىل مسئولية مشرتكة عن الحديثًويعطون هؤالء انطباعا بعدم
 :ميكن للمستمع أن يوجه املحادثة باستخدام ثالثة أمناط من القرائن  :ب ـ قرائن املستمع

وهى القرائن التى تشعر املتحدث برغبتـك ىف التحـدث، وتفعـل ذلـك  :قرائن طلب الدور* 
 .ام حركات الوجه والفمًوأيضا ميكن استخد. ًأريد أن أقول شيئا: مبارشة كأن تقول

ال أعرف، أو : وبها تشري إىل ترددك ىف التحدث، كأن تقول بصوت مرتدد :قرائن إنكار الدور* 
وينكر املسـتمع دوره املحتمـل كمتحـدث يتجنـب التواصـل الـبرصى مـع . تتمتم  بصوت مبهم

 .املتحدث الذى يرغب منك أن تأخذ بالتحدث
ذه القرائن لتوصيل أمناط متنوعة من املعلومـات إىل وتستخدم ه :قرائن القنوات الراجعة* 

 .املتحدث دون أن يتبنى املستمع دور املتحدث
ًتستطيع التعبري عن اتفاقك مع املتحدث من خالل االبتسامات أو هزات الرأس بعيدا عـن  -

، أو مجرد إشارات »طبعا«، »صحيح«، »نعم«املوافقة أو من خالل تعليقات بالغة االختصار مثل 
 .وباملثل ميكن أن تعرب عن رفضك ملا يقوله الشخص بإشارات مامثلة. صوتية

فوضع االنتباه الجسـمى، واالنحنـاء . تستطيع إظهار درجة اندماجك أو ملك من املتحدث -
 .سوف يشري إىل مدى اندماجك ىف املحادثة. وتركيز التواصل البرصى. لألمام
 تطلب منـه التمهـل ىف الحـديث، أو بوضـع تستطيع أن تعطى املتحدث قرائن تهدئة كأن -

أو قرائن ترسيع كهز الرأس املتواصل، وميكن أن تكون هذه . يدك قرب أذنك واالنحناء إىل األمام
 .القرائن لفظية تطلب مبارشة من املتحدث

د ـام قــة لألمــ بسيطـناءهـع انحـًون ممزوجا مـئر ورمبا يكطلب التوضيح فتعبري وجه حا -
وميكن طلـب الىشء ذاتـه بطلـب لفظـى مبـارش ىف صـورة . .ث بحاجتك للتوضيحري للمتحدـيش

 .أسئلة
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 :الحوار الخطى والحوار التفاعىل ىف املحادثة
ويشـري . تقوم املحادثة الفعالة عىل التواصل بني شخصني كحوار تفاعىل وليس كحوار خطـى

بينام يصغى اآلخرون، الحوار الخطى إىل ذلك الرضب من التواصل الذى يتكلم فيه شخص واحد 
 .وال يكون هناك تفاعل بني املشاركني

أما الحوار التفـاعىل . والرتكيز ىف هذا الرضب من الحوار يكون فقط عىل شخص واحد يتكلم
يتطـلـب تـفـاعًال ـبـني شخـصـني، فـكـل ـشـخص يتـحـدث ويـسـتمع، يرـسـل . فـهـو ـكـام يفـيـد اـسـمه

 .لشخص اآلخر وبالعالقة بني املتحادثنيوىف التواصل التفاعىل هناك اهتامم عميق با. ويستقبل
فهناك احرتام للشخص اآلخر لـيس بسـبب مـا . هو الفهم والتعاطف املتبادلوهدف الحوار 

يستطيع الشخص أن يفعله أو يعطيه ولكن ـ ببساطة ـ ألن هذا الشخص إنسان ومـن مثـة فهـو 
 .يستحق أن يعامل بصدق وإخالص

أمـا ىف الـحـوار . ن أن يحقـق أهـدافك وينفـعـكوىف الحـوار الخطـى، أـنـت توصـل مـا ميـكـ -
التفاعىل، فأنت تحرتم اآلخر وحريته ىف التعبري عن ذاته دون قرس أو خوف من عقاب أو ضعف 

 .اجتامعى
والتواصل التفاعىل يحرتم اآلخرين وقراراتهم، أنه عـىل حـد تعبـري ـ كـارل روجـرز ـ يحـرتم  -

 . اختلفخرين دون رشوط، سواء اتفق معهم أواآل
ؤمنان بهـا واملحـاور الـذىك يو يتفقان عليها ويؤكد العلامء إنه بني كل شخصني نقاط مشرتكة

الناجح هو من يجعل موقع االتفاق منطلًقا للدخول ىف صـلب املوضـوع وذلـك لتضـييق فجـوة 
وتوحيـد الـرؤى مـن أجـل بنـاء . .الخالف بينهام وتقريب وجهات النظر وبناء جرس من التفاهم

ملحبة واآلخاء وهذا ليس باملطلب الجديد إذ أن االسالم سـعى مـن أجلـه حتـى مجتمع تسوده ا

َقْل يا أهَل الكتاب تَعالواْ إىل كَلمة سواء بيننـا وبيـنكُم أالَّ نَعبـد ( تعاىل الـلـهمع الكفار فيقول  ُ ْ ْْ ََ َْ َ َ ََ َ ََ َ َْ ٍ َِ َ َ َ ِْ ِ َ ْ ُ

ًإالَّ الـلـه والَ نُْرشك ِبه شيئا ْ َ ِ َ ِ َ َ ِ(. 

 املحـاور اال ينـاقض ناء التواصل أن نتجنب التناقض، فمـن الواجـب عـىلكذلك علينا أث −

فهـذا » سـاحر مجنـون «ًكالمه بعضه بعضا فمثًال قول املرشكني عىل رسـولنا الكـريم 
 .الكالم متناقض ألن الساحر يكون من أذكياء الناس

 . بها عىل اإلنسان أثناء التواصل أو الحوار أن يتجنب تذكية النفس واإلشادةوكذلك −
 مقومات الحديث املؤثر

التى تتألف من الكلامت هى الوسيلة التى يتفاهم بها البرش والكلـامت ألفـاظ ذات  : اللغة-1
دالالت متفق عليها أنها رموز يستخدمها اإلنسان لىك يتواصل مع غريه من الـبرش كـام يسـتخدمها 

 ة العاكسـة للغـة هـى املـرآالتـه ومـن هنـا كانـت اىف اإلشارة إىل أفكـاره ووصـف مشـاعره وانفعا
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أسـلوب الكـالم ـ املفـردات (ألفكارنا ومشاعرنا وخرباتنا واملـرآة العاكسـة لشخصـيتنا مـن اللغـة 
 ميكن للمرأ أن يتعرف عىل شخصـية محدثـه ،إلدارة الحديث والطالقة واملرونة واللياقة) املنتقاه

ع بها مـن الـذكاء الـذهنى والـذكاء ًويتعرف أيضا عىل أسلوبه ىف التفكري وعىل الدرجة التى يتمت
 .االجتامعى كام متكنه التعرف عىل طابعه الوجداىن ومزاجه الشخىص

 بـه وذلـك ألن النظـام االلتـزاملكـل حـديث مـؤثر نظـام محـدد يجـب  : نظام الحـديث-2
والنظام من شأنه . والرتتيب من أهم معامل الشخصية القوية ومن أهم معامل أسلوبها ىف الحديث

 .رص الوقت ويجنبك الذلل وهو أرسع الطرق إىل الهدف املطلوب وأقرصهاأن يخت
 :وتنظيم الحديث له عدة مراحل أو خطوات هى

 اختيار مادة املوضوع. 

 عنارصه(عداد للحديث وترتيب خطوطه العريضة اإل.( 

 التدريب عىل مامرسة الحديث عن موضوع بالكيفية املناسبة. 
األسلوب هنا ليس فقط األسـلوب اللغـوى البالغـى بـل أن املعنى ب : طالقة وقوة األسلوب-3

الحـديث ـ التفسـري ـ املالمـح ـ : كلمة األسلوب يتسع نطاقها حتى تشمل األسـلوب ىف كـل ىشء
النظرات ـ الحركات ـ السكتات ـ املظهر العام حتـى ىف امللـبس فاألسـلوب وسـيلة مـن الوسـائل 

لىك تنتقل هذه القوة وتفعل فعلها املطلوب بالكامـل  و،التى تنقل بها قوتنا املؤثرة إىل اآلخرين
يجب أن يتكامل األسلوب لدينا أى يجب أن يتسم ويتكامل أسلوب الحديث مـع أداء الحـديث 

 فكل ما يصـدر عنـا مـن حركـات وتعبـريات ،بالحركة والتعبري مع املظهر العام لحركتنا ومالبسنا
 وكل لـون مـن مالبسـنا لكـل ذلـك ىشء مـام وإشارات وكل ما يرسم عىل مالمحنا أثناء الحديث

 وهـو يـرتك ،نحن عليه من حاله وجدانية ويحدد مالمحنا الشخصية بدقـة متناهيـة لـدى الغـري
أكرب األثر ىف نفسية املستمع وأفضل ىشء ميكنـه أن يحقـق لنـا املظهـر املـؤثر ىف األسـلوب هـو 

ىف الحركـة والتعبـري اإلشـارى واإلنفعـاىل اتزان  اتزان ىف اختيار ألوان املالبس، .االتزان ىف كل ىشء
 .اتزان ىف استخدام طبقات الصوت والنربات وتنويعها إلحداث األثر ىف املستمع،  ..أثناء الحديث

 الهدوء الالزم لجمع النفس والسيطرة عـىل انفعاالتهـا يكسبناأنه  ←  االتزانأهميةمن و -
 ،هة مجموعـة كبـرية مـن األفـرادصة مواج فإن مخاوف املواجهة خا.ومخاوفها من مواجهة الغري

ذهب ببعض ثقته بنفسه وهذا يؤثر ىف قوة الحـديث فـال ميكـن أن يحقـق وقد يذهب املرء وي
 .اإلنسان هدفه إال إذا كان واثًقا من نفسه

 أو منفعًال إىل حد العصبية فعىل ٍّيافأنت ال ميكن أن تؤثر ىف املستمع إن كنت عصب : العصبية-4
  كانـت وهـى أسـباب خارجيـة أو داخليـة فالخارجيـة منهـا يتعلـق ٍّيـاتجنب العصبية أاإلنسان أن ي
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بالبيئة أو املستمع نفسه والداخلية منها مـا يتعلـق بـك أنـت نفسـك ومبـدى حياتـك الصـحية 
 فاإلرهاق والقلق والتوتر من العوامل التى تجعل الشخص أكرث انفعاًال ملجرد التعرض ،والذهنية

 . فعىل اإلنسان أن يهيئ نفسه قبل الحديث مع اآلخرينألتفه املثريات
من مفسدات الحديث املـؤثر الصـوت الجهـورى أو الصـوت الهـامس ألن قـوة  : الصـوت-5

مكانات والوسائل التى تؤثر بها ومنها الصوت اتزانها واعتدالها ىف استخدام اإلالشخصية تظهر ىف 
ىل حـد الجهـر املثـري وال يـنخفض إىل حـد لذا يجب أن نتحدث بصوت معتدل متزن ال يرتفـع إ

ًوالصوت يجب أن يتدرج ىف طبقاته معربا عـن انفعاالتـه الصـادقة . الهمس الذى ينبىء بالجمل
ىف الحدود املرسومة سلًفا فال نرسف ىف ارتفاع الصوت وال نرسف ىف خفـض الصـوت إىل الدرجـة 

 .التى ال يسمعنا فيها من نتحدث معه
ولكـن دون .. ل وسـائل قيـاده الحـديث خاصـة ىف املواقـف الحرجـههو من أفض : املـرح-6

 .مبالغة وال زيادة عن الحد املعقول
هو الحديث املبارش عن أهدافك النهائية والذى مل يؤىت بثامر مؤكـدة واألفضـل  : اإليحـاء-7

الل فيه أن توحى مبا تريده عن الحوار منذ البدء ومتهد قليًال لقضيتك مستخدما اإليحاء ومن خـ
 .اهتاممك وقبول محدثك أوًال

املستمع هو الهدف األول واألخري وعندما نتوجـه إليـه بالحـديث لتحقيـق  : رأى املستمع-8
أهداف بعينها ىف أى ما نقوله بالغ األهميـة ويجـب أن نحـرص دامئًـا عـىل كسـب املسـتمع إىل 

 .جانبنا
واصفات والهـدف مـن اإلقنـاع اإلقناع شأنه شأن الحديث املؤثر له رشوط وم : فن اإلقناع-9

 .هو كسب تأييد ممكن لقضية أو موقف أو رأى
ـ وال بـد أن يكـون الجـدل وسيلة من وسائل املناقشة وإدارة الحوار واإلقنـاع  : الجــدل-10

ًحددا ومثرياًمقيدا وم ً. 
هو عدم إحراج الطرف اآلخر فإن تفاجئه مثًال بقولنا هـذا املوضـوع قـديم ال  : املرونــة-11

جدـيـد فـيـه أو ـهـذا الـكـالم ـسـخيف أو أى رأى ـهـو األـصـوب بـكـل تأكـيـد ويـجـب أن تـسـتخدم 
 .العبارات املرنة واملوحية غري مبارشة حتى ال ينقطع حبل الحديث ولىك ال تخرس من تحادثهم

 خطوات إعداد الحديث
 :إلعداد الحديث ست خطوات

 .وعاختيار املوض -2 .معرفة صفات أو نوعية الجمهور املستمع -1
 .جمع املعلومات -4 .تحديد الغرض منه -3
 .طريقة تقديم الحديث -6 .تنظيم محتوى الحديث -5
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 ...وفيام يىل عرض موجز لهذه الخطوات
يجب أن تكون لديك فكره عامة عن خصائص مـن يسـتمعون  : صفات الجمهور املستمع-1
حـديث، وحجـم هـذا متوسط أعامرهم، ومستوى تعليمهم، واتجاهـاتهم نحـو موضـوع ال: إليك

 .الجمهور
ًتختلف قدرة الناس عىل الفهم تبعا لحصيلتهم اللغوية ىف مراحل  :العمر ومستوى التعليم* 

 الثامنـةًعمرهم، وتبعا ملستوى تعليمهم، فحديثك عن موضوع مثًال ملجموعة من األطفـال دون 
يـة، واالخـتالف يجب أن يختلف عن حديثك عن نفس املوضوع لطالب ىف نهايـة املرحلـة الثانو

 .يكون عادة ىف املفردات والرتاكيب وأنواع الوقائع واملعلومات التى تقدمها
إذا كنت ستتحدث ىف موضوع جدىل، فعليك أن تعرف اتجاه جمهورك  :اتجاهات املستمع* 
هل معظمهم موافقون عن وجهة نظرك أم أنهم ال يبـالون؟ فـإذا كـان اتجـاههم مخالًفـا : نحوه

 .ا كانوا غري مبالني فأنت مطالب بجمع كثري من الحقائق واملعلومات القتناعهمالتجاهك، أو إذ
ًتتطلب املجموعة كثرية العدد حديثا أكـرث رسـمية مـن املجموعـة قليلـة  :عدد املستمعني* 

العدد، والحديث ملجموعة كبـرية قـد يكـون مـن منـرب أو منصـه، بيـنام ميكـن أن تتحـدث مـع 
مقعدك، هذا باإلضافة إىل أثر حجم الجمهور ىف األسلوب العام مجموعة صغريه وأنت جالس ىف 

 .إللقائه
 :عند اختيار املوضوع يجب مراعاة ما يىل : اختيار املوضوع-2

ًاخرت موضوعا يهمك أو تعرف عنه كثريا، ففى هذا عون لـك عـىل أن تكـون اسـتجابات : أوًال ً
 .جمهورك طيبه

 .، وحدث الناس عن ما يهمهم ويشغلهمضع ىف اعتبارك اهتاممات الجمهور: ٍّياثان
أجعل نربات صوتك مالمئة ملقام الحـديث، فالحـديث عـن موضـوع ىف املؤسسـة التـى : ًثالثا

 . رياىضىتعمل بها يختلف عن إلقاء موضوع الحديث ذاته ىف ناد
ًحدد املوضوع بدقه، واجمع معلومات عنه، وحدد زمن الحـديث، حتـى تكـون قـادرا : ًرابعا

 . كل جوانبهعىل تغطية
 لتحقيق واحد أو أكـرث مـن األغـراض ًتقدم األحاديث ـ غالبا : تحديد الغرض من الحديث-3

 :الرئيسية التالية

 ويكون بتقديم حقائق ومعلومات بطريقه مبارشة: األخبار. 

 وذلك حني تحاول إقناع الجمهور برضورة فعل ما، أو تبنى فكره معينه ويعتمد : اإلقناع
 .قائع ـ عىل مخاطبة عواطف الجمهورفيه ـ بجانب الو
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 ويكون بتقديم خربات تشعر جمهورك بـالرسور والبهجـة، ويكـون ـ عـادة ـ ذا : اإلمتاع
 .طابع أقل ىف رسميته من النوعني السابقني

إذا مل تكن لديك معلومات عن موضوع الحديث، أو كانـت معلوماتـك  : جمع املعلومات-4
 :قليلة فأتبع ما يىل

 ع عىل الطبيعة، فإذا كان حديثك عن إعادة تـدوير ورق الصـحف فأنـت شاهد املوضو
 .بحاجه لزيارة مصنع يقوم بهذه العملية

 مقتنـيـات املكتـبـة، فالكـتـب واملـجـالت والـصـحف واألـفـالم والـخـرائط وغريـهـا اـسـتخدم 
 .تحتوى عىل ثروة هائلة من املعلومات

 بـات الرقميـة واإللكرتونيـة أو استخدم مصادر املعلومات اإللكرتونية املوجـودة ىف املكت
، املرنـةاالتصال املبـارش، واألقـراص : باستخدام حاسبك الشخىص، ومن بني هذه املصادر
، واإلنرتنـت، والوسـائط )CD-ROM(واالسطوانات املدمجـة، وأقـراص الليـزر املرتاصـة 

 .املتعددة، والدوريات االلكرتونية، وأقراص الدى ىف دى الرقمية

 ت مع ذوى الخربة واملعرفة مبوضوعك فإن كان حديثك عن أثر حجـم قم بإجراء مقابال
، فأنت بحاجة إىل إجـراء مقـابالت مـع عـدد مـن معلمـى املدرسةميزانية التعليم عىل 

دلـيـل مـهـارات البـحـث ملعرـفـة كيفـيـة إـجـراء : أنـظـر«.. اـملـدارس ىف املنطـقـة أو الـحـى
 .»البحث

ـ شـأن التقريـر املكتـوب ـ عنايـة يتطلـب الحـديث النـاجح  : تنظـيم محتـوى الحـديث-5
 :تنظيمية ىف

 .خامتة*   .منت*   .مقدمة* 
أجعل مقدمـة حـديثك جذابـه، تشـد انتبـاه الجمهـور، وتخـربه مبوضـوع الحـديث بصـورة 

وإمنـا افتـتح حـديثك بنـادره .. حديثى ينصب عىل: تستميل الجمهور وال تنفره، فال تبدأ بالقول
 .شخصية أو عبارات مؤثره

الـحـديث وـهـو ـصـلبه، فـقـدم فـيـه نقاـطـه الرئيـسـية، ودـعـم ـكـال منـهـا بالـشـواهد أـمـا ـمـنت 
والتفاصيل، وقدم النقاط الرئيسية بعدة وجوه، فقد ترتب حسـب األهميـة، األهـم أوًال ثـم مـا 
يليه، وقد ترتب زمنيا حسب تسلسل حدوثها، وإذا عرضـت نقطـه تظـن أن اسـتيعابها صـعب، 

 .متدرجة، أو إىل ما يعرفه الجمهور عنهافحاول أن تبسطها إىل وقائع بسيطة 
ًوخامتة الحديث خالصته وهى أخر فرصه متاحة لك لتحدث انطباعـا عميًقـا ىف املسـتمعني، 

م حديثك بأمور تدعو املسـتمعني إىل التفكـري، وقـد يفيـد ىف الخامتـة االستشـهاد تفحاول أن تخ
 .باقتباسات من مصادر مهمة أو بأقوال شخصيات مرموقة
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ومثــة ...  للحديــثإلقائـكة ـة طريقــى البدايـ أن تقرر فعليك :يقة تقديم الحديث طر-6
 :ق طرثالث

 . الحديثارتجالجـ ـ   .ب ـ استظهار الحديث  .أ ـ قراءة الحديث
تبدو عملية سـهله، ومـن مزاياهـا تضـمن عـدم نسـيان نقـاط معينـة ىف  :أ ـ قراءة الحديث

 القراءة، منها أنك قد تستغرق ىف  لك، ولكن لها مساوئالحديث، ومالمئة الحديث للوقت املتاح
وال تواجه الجمهور، وقد تقرأ برتابة تفقـده االهـتامم كـام أنـه يصـعب عليـك تعـديل مـا تقـرأ 

، وعليك إذ اخرتت قراءة حديثك أن تكتبه بعناية ودقـة، وبعـض  مع ردود فعل الجمهورليتالءم
وتر وجهاز عـرض، ي أو صفحات عىل جهاز كمبقلةمستاملتحدثني يكتبون أحاديثهم عىل بطاقات 

 .تسمح لهم مبتابعه رد فعل الجمهور عند نهاية كل بطاقة أو صفحة
سـاعات أو واملراد به حفظ الحديث، وهو عمليـة صـعبه، تسـتغرق  :ب ـ استظهار الحديث

ة، كام أنها ـماط مهـ نقاءـاإللقى عند ـد تنسـك قـا أنـن عيوبهـث، ومـول الحديـ لطاًـا، تبعًـأيام
 إلقائهث يجب عند ـفظ الحديـررت حـور، إذا قـ الجمهليالءمالت ىف الحديث ـح بتعديـال تسم

 .ٍّياًأن تكون هادئا وطبيع
يندر استخدامه ىف األحاديث الرسمية، ويستخدم ىف اجتامعات اللجان  :جـ ـ ارتجال الحديث

: ً ـ غالبا ـ مزاج الجمهور، ومـن عيوبـهويالءم، ٍّيا وحيوٍّيا وفرق العمل، وميتاز بكونه عفوواألندية
 ـ يؤدى إىل إهامل بعض النقاط، ولذا فإنه يحسن قبل االرتجـال أن إلقائهأنه ـ إذا مل ينظم قبل 

 .تنظم أفكارك، وأن تسجل الرئيىس منها ىف كلامت عىل ورقة صغريه
 : كيفية الحفاظ عىل اهتامم اآلخرين بحديثى

 :تجعل اآلخرين عىل اهتامم بحديثك نوجزها فيام يىلهناك بعض النقاط التى 

 ماذا يشغل وقتهم؟ مـا الىشء املسـتحوذ عـىل اهـتاممهم ىف : اعرف اهتاممات املشاهد
 .هذه الحياة فأن أكرث املوضوعات إقناعا ىف العامل تلك التى تتحدث عن أنفسنا

 وع الثاىن ما يشغل الناس هذا األسبوع قد ال يشغلهم األسبفإن: واكب التيار. 

 فأن أفضل طريقة للتعامـل مـع اآلخـرين هـى التقـرب مـنهم عـن : تعامل مع املشاعر
طريق مشاعرهم، مباذا يشعرون فالقلب والعقل ال ينفصالن والقلب دامئًا أفضل موصل 

 .للعقل

 ر فعـىل أن أسـأل ـى أخــص إلــام يختلف مـن شخــأن االهتم: امـامم العـرف االهتـأع
ذا الجمهور وأحاول مراعاة هـذه الخصـائص أثنـاء ـل هـلعامة لكص اـنفىس ما الخصائ

 .تواصىل وحديثى إليهم
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 مبوضـوع ٍّيا كلالناس يهتمونوبعض . إن االهتاممات واملستويات متفاوتة: ظأصبح وأيق 
م املحارضة أو املوضوع ـك أن تصمـنا عليـوه. هـرتاث بـن أى اكـد آخريـقد ال يلقى عن

 . املهتمني، ويوقظ اهتامم األقل انشغاال باملوضوعبشكل يوضح حامس أولئك

 بالرتكيز عىل نوعية الجمهور ومراعـاة االهـتامم العـام ميكنـك أن : حدد هدف املشاهد
 .تستقطب اهتامم أى فرد بسهوله

 اختتام املحادثة: ًثالثا
ًإن اختتام املحادثة صعب تقريبـا كافتتاحهـا، وغالبـا مـا يكـون جـزءا مزعجـا مـن التفا ً ً عـل ً

 .وهذه بعض االقرتاحات التى ميكن أن تخفف من هذا االنزعاج. التواصىل
: قـل مـثًال. ًتأمل ىف املحادثة التى كنت منخرطا فيها ولخصها باختصار عىل نحـو يقفلهـا أ ـ 

 ـ الـلــهوأنا سعيد أىن التقيتك وعرفت ما الذى جرى ىف االجتامع، وسوف أراك ـ بـإذن 
 .ىف االجتامعات املقبلة

قل ـ عـىل سـبيل املثـال ـ .  ـ عرب مبارشة عن الرغبة ىف إنهاء املحادثة للقيام بأشياء أخرىب
 .ًأىن أحب مواصلة الحديث معك ولكن عىل أن أنطلق مرسعا، سوف أراك فيام بعد

ملاذا ال نجتمع األسـبوع املقبـل ونواصـل : قل عىل سبيل املثال: جـ ـ أرش إىل تواصالت مقبلة
 .الحديث

 هل استطعت أن أوضح النقاط التى طلبتها منى؟: أسأل املستمع مثال: قفالب اإلد ـ أطل
 .لقد استمتعت حًقا بالحديث معك:  استمتاعك بالتفاعل، قل مثًال عنهـ ـ عرب

وقد تضطر الستخدام أساليب أكرث مبارشة مع من ال ميتلكون حساسية كافية لألسـاليب غـري 
 .املبارشة التى ارشنا إليها

 االستامع مهارة: اٍّيثان
 يتم إطالق صفة متحـدث جيـد عـىل أحـد األشـخاص فهـذا يعنـى أن هـذا الشـخص عندما

مستمع جيد فعند االستامع يجب أن تتبع قواعد لغة الجسم كـالنظر إىل املتحـدث ثـم االتجـاه 
/ نعـم(ببطء وتحريك الرأس قليال وذكر بعض التعبريات التى توضـح إنـك مسـتقبل جيـد مثـل 

 . الرتكيز ىف عينيهأو) أسمعك
هو وسيلة للفهم والتفكري وكذلك وسـيلة اتصـال بـني املتحـدث والسـامع : تعريف االستامع

 .وهى مهارة تستخدم ىف الحياة اليومية
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 طبيعة االستامع
 واالستامع هـو القـراءة بـاألذن تصـاحبها العمليـات ،االستامع مثل القراءة التى تؤدى للفهم

 تتميز بالتوسع ىف فهم األفكار واملصطلحات واألحداث وهو األساس ىف  واالستامع مهارة،الفكرية
واالسـتامع الجيـد يعتمـد عـىل فهـم وإدراك املوضـوع ... .كثري من املواقف التى تتطلب اإلنتباه

 .بصورة عامة وإعادة تخزينه
 واملتحـدث يجـب أن يكـون ،ويستخدم االستامع ىف تكوين عالقات اجتامعيـة مـع التخـزين

ً بسامعيه ومدركًا مليولهم وحاجاتهم ورغباتهم وأن يقدم انتباها جادا أو مركزا للمتحدثاٍّيواع ً ً. 
 عنارص االستامع

 .إدراك معاىن الكلامت *  .تحدثإدراك هدف امل* 
 .اختيار املعلومات ذات األهمية *   .فهم األفكار* 
 .تقويم وجهات نظر املتحدث* 
 .رؤية فكرية تدل عىل االنتباه واليقظةتلخيص الطالب ملا سمعه ىف وضوح و* 

 أهمية االستامع
ًيؤكد العلامء أنه كام ترغب ىف أن تكون متحدثا جيدا عليك باملقابل أن تجيد فن اإلصـغاء .. ً

وبالتاىل تجعلـه يشـعر .. فمقاطعتك له تضيع أفكاره وتفقده السيطرة عىل حديثه.. ملن يحدثك
 الثقـة بينام إصغاؤك إليـه يعطيـه.. تجنب االختالط بكبالحرج منك ويستصغر نفسه، وبالتاىل ي
 .ويحسسه بأهميته وأهمية حديثة عندك

ًوال يوجد أسهل مجهودا، وال أفضل تأثريا ىف متلك قلوب الناس من   إلـيهم، فعنـدما اإلنصـاتً
، اإلنصـاتًتشعر بالضيق من أمر ما، أو تكاد تطري فرحا إىل من تتجه؟ بالتأكيـد إىل مـن يحسـن 

هل تذكر إنـك اسـتغرقت وقتـا .. ً ستفضله عىل غريه، تذكر أن تجربة أليمة أو سعيدة جدافأنك
طويًال ملعرفة من تقولها له، بالتأكيـد ال فاسـمه يأتيـك برسعـة وبنظـرة فاحصـة عـىل أصـدقائنا 

 . إلينا، ولذلك نحبهماإلنصاتنجد أنهم يشرتكون ىف صفة ) نحبهم(الذين 
 :نقاط اآلتيةوترجع أهمية االستامع إىل ال

 فهو السبيل األساىس للتعلم ىف بدايـة . االستامع هو أسبق الحواس وأساس النمو اللغوى
 .املراحل التعليمية وىف سنوات األطفال األساسية

 املدخل الحقيقى إلكساب اللغة وتحصيل أشكال املعارف واملعلوم وهـو أيضـا أهـم أنه ً
 .مهارات االستقبال املعروفة
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 بـل إن القـرآن قـد . تدعوا إليها كافة الحضارات الحديثة. مة حضاريةحسن االستامع س

ُوإذا قـرىء القـرآُن فاسـتمعواْ لـه وأنصـتواْ (سبق ىف هذا الشأن مبدة طويلة قال تعاىل  َِ َِ َ َُ َ ُ ُْ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ِ

ُلعلكُم تُرحموَن َ َْ ْ َّ  ].204: سورة األعراف [)َ

 قـال الرسـول . ةًوتحثنا أيضا السنة النبوية عىل الصمت ىف حـاالت كثـري :» مـن كـان
 .»ً واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمتالـلـهيؤمن ب

 أظهرت أن اإلنسـان ًن أكرث أساليب التواصل شيوعا إذ الدراسات إىل أن االستامع متشري 
 .منها ىف االستامع% 45يقىض 

 ن هذا يعترب االستامع وسيلة رضورية أو من العوامل الرئيسية املطلوبة لفهم اآلخرين أل
 .الفهم يعترب رضورة للتواصل والتعامل مع اآلخرين

 االستامع النشط يساعد املتحدث عىل قول ما يدور ىف ذهنه. 

 االستامع الجيد أساس إبداء الرأى املوضوعى الصحيح. 

  االستامع رضورى لتحقيق االستجابة الصادرة من املستمع إذا ما أحسن فهم مـا اسـتمع
 .ساىس لالستامعإليه والفهم هو الهدف األ

 :مصطلحات أساسية ىف مجال االستامع
 )السمع ـ السامع ـ اإلنصات ـ اإلصغاء ـ االستامع(
. ًهو حاسة من حواس اإلنسـان وآلتـه األذن ويولـد اإلنسـان مـزودا بهـا :Audingالسمع -1

 منهـا وقد ذكر السمع قبل اإلبصار لعدة اعتبارات... .فهى الحاسة األوىل التى تتضح لدى الطفل
نسـان برصة فمن املمكن إذا فقد اإل. أن السمع أهم من البرص ىف عملية اإلدراك الحىس والتعلم

ولكن إذا فقد سمعه تعذر علية تعلـيم اللغـة وتحصـيل . حصل العلوميوفمن املمكن أن يتعلم 
 .ًالعلوم إال ىف مدارس خاصة وطرق خاصة أيضا

وهذا يعنى أن . ت صوتية دون انتباه مقصودهو استقبال األذن لذبذبا :Hearingالسامع -2
 . مع ما يسمعهٍّيااإلنسان ىف هذه الحالة ال يتفاعل إيجاب

اختلـف العديـد حـول تعريـف االسـتامع فمـنهم مـن عرفـه وفًقـا  :Listening االستامع -3
 .للمنبهات الصوتية أو طبًقا للغة املنطوقة أو اإلشارات املصاحبة

.  عىل تركيز انتباهه عىل ما يسمع من أجل تحقيق هدف محددهو قدرة الفرد : اإلنصات-4
 .والفرق بني االستامع واإلنصات فرق ىف الدرجة وليس ىف النوع

استامع مستمر غري متقطع مع شدة االنتباه والرتكيز لكل ما يسـمع وميكـن هو  : اإلصغاء-5
ًالقول أن كل إنصات يتضمن استامعا وليس كل استامع يتضمن إنصاتا ً. 
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ومن خالل ذلك فإن االستامع واإلنصات واإلصغاء عبارة عن نشـاط عقـىل يهـدف إىل إدراك 
وهذه العمليـة العقليـة . وفهم الرسالة الشفهية وغري الشفهية املصاحبة لها ىف املوقف التواصىل

 .ال تتم من طرف واحد
ون عـىل تعلـم فـن ًنـا جميعـا قـادرنًعلام بأنه ال يتساوى األفراد ىف القدرة عىل االسـتامع لك

 : اآلىتكون مستمعني ناجحني علينا أنوحتى ن. ٍّياًاالستامع، إذا مل نبذل جهدا واع
 .ب ـ مننع عقولنا أو أفكارنا عن الرشود   .أ ـ نتعمد االستامع

 .خر نقاوم انرصاف انتباهنا إىل ىشء آد ـ   .ج ـ نركز عىل ما يقال
 .هـ ـ نجلس ىف املقدمة وندون مالحظات

فينا وأال نفكر فقط فيام نريد أن نقول وحيـنام يسـعى املتحـدث ىف » األنا«نا أن نكبح وعلي
حديثة يجب علينا أن ننصت لألفكار وأن نحكم عىل الرسالة بناء عىل مزايا مضمونها وليس عىل 

ال  اإلنصـات إىل املتحـدث بانتبـاه وأأساس طريقته كـام يجـب أن يكـون لـدينا الصـرب الكـاىف ىف
 .وتتم مامرسة كل ذلك بوعى وصرب.  الشخص اآلخريقولهعلينا أن نفهم بجديه ما و. نقاطعه

 :رشوط إنجاح التواصل أثناء االستامع
وهو السكوت من أجل االستامع وال يعنى ذلك االمتناع عن الكـالم فقـط بـل : اإلنصات -1

 .الصمت الداخىل باالبتعاد عن األفكار التى تشغلنا
 . مكان املتكلم والشعور بشعوره نضع أنفسنا ىفبأن: التعاطف -2
وهو عمق وشمولية كل الرسائل اللفظية وغـري اللفظيـة الصـادرة عـن : االنتباه والرتكيز -3

 .املرسل وهذا له عالقة باندفاع املستمع
 .التواصل البرصى عرب العني -4
 .عدم املقاطعة غري الرضورية ألنها تشتت املتحدث وتساعد عىل قطع التواصل -5
 .ات من أجل الحصول عىل الفهماستكامل املعلوم -6

 :مبادئ االستامع الجيد
كـام أكـد عليـه .. ومن أهم قواعد االستامع الجيد التى تؤدى إىل التفاعل الجيد مع اآلخرين

 :بعض العلامء ما يىل
 : أثناء االستامع تفرغ ملحدثك متاما-1

نـا عـىل االسـتيعاب فعلينا أن نحارب غرورنا الذاىت الذى يجعلنا نعتقد بارتفـاع درجـة براعت
 خـالل ًفرغ نفسـك متامـا لكـل مهمـة عـىل حـدهوهكذا فاحدى قواعد تنمية املهارات هو أن ت

 .عملية االتصال
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 : اللفظىغري أنصت إىل التعبري -2
ال بد من التفرغ التام ملن يحدثنا ولقد أصبح معروفا ىف علم االتصـال والعالقـات اإلنسـانية 

 .ا أن ينقله إلينا مير من خالل اللغة غري اللفظيةًعموما أن أهم ما يحاول محدثن
 : الرتكيز عىل األفكار األساسية وال تغرق ىف التفاصيل-3

املعلومات التى ترد إلينا تكون محملة بكثري من التفاصيل ومن أحدى مهارات االستامع تلك 
ئـه أهميـة ثانويـة القدرة عىل فرز هذه املعلومات وانتقاء األساىس منها وإهامل الباقى أو إعطا

 .وهذه القدرة تساعد املستمع عىل متابعة تسلسل األفكار الرئيسية
 : تجنب رسعة االستنتاج-4

 ىف عملية االتصال هو الذى يعطى محدثـه الفرصـة ىك يعـرض كـل املعلومـات التـى فالفائز
 .لديه ويعطى لنفسه الفرصة ىك يستوعب كل املعطيات التى تحملها الرسالة

 :يف املتحدث وإطالق األحكام القطعية عليه تجنب تصن-5
ليس الترسع فقط ىف التعميم والقفز إىل االستنتاجات هو مدعاة للتـورط ىف سـوء التفـاهم 
بل امليل املصاحب له لرسعة تكوين األحكام القطعية عىل املتحدث وينتج عن ذلك الرصاع بـني 

 .األطراف ويؤثر بذلك عىل عملية االتصال
 : إرجاع األثر-6

من أبرز مهارات فن االستامع معرفة األسلوب الناجح لفن األثر الـذى يوثـق الصـلة ويغنـى 
 : ما يىلرشوط إرجاع األثرومن ... .االتصال ويرقى به

 أن يكون وصفيا وليس تقومييا. 

 أن يكون محدد وليس عام. 

 أن يأخذ بعني االعتبار حاجات املرسل وقدرة احتامل الرصاحة. 

 ًبا وليس مفروضايجب أن يكون مطلو. 

 يجب أن يركز عىل ما ميكن تطويره من أساليب السلوك. 

  يجب أن يحسن توقيته واختيار اللحظة املناسبة التى يكون فيها الطرف اآلخر مستعدا
 .لتلقيته وقبوله

وهناك بعض النقاط التى ميكن من خاللها أن يصبح الشخص مستمع جيد وأن يفيـده ذلـك 
 :ىف عالقات التواصل
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 .خفة الظل*   .خبار اآلخرينحب االستطالع ومعرفة أ* 
 .اللغة الجيدة التى تساعد عىل الحديث بالتزام*   .الرغبة ىف إسعاد اآلخرين* 
التجارب الشخصية وتوجيه االهـتامم إىل الحـديث مـع والرغبة ىف الحديث عن االنجازات * 

 .اآلخرين
 : التغذية الراجعة-7

سـتقبل اسـتجابة لرسـائل املرسـل وقـد تأخـذ أشـكال سـمعية وهى الرسائل التى يبعثهـا امل
وهذا يدل عىل املتابعـة ويشـجع عـىل ) ابتسامة/ هزة الرأس(وبرصية ) قبول/ استنكار/ جواب(

 .مواصلة حديثه
 هل القدرة عىل التواصل الفعال صفة فطرية أم مهارة ميكن اكتسابها؟

كاء التواصىل إال أنه ال ميكـن تجاهـل عىل الرغم من عدم وجود أصول وراثية ملا يسمى بالذ
ًدور البيئة ىف تشكيل هذا الذكاء لذلك فالرتبية والتعلـيم ميكـن أن تلعـب دورا هامـا ىف تنميـة  ً

 .وتعلم مهارات التواصل وتطويرها
دة وبالرغم من أنه ليس هناك اهتامم يـذكر لتـدريس مـادة اإلنصـات ىف دول عديـدة، كـام

ة والكتابة والتحدث، إال إننا نحظى بعدد ال بأس به مـن املنصـتني اءأساسية للتعلم مقارنة بالقر
 .الء مبحبتنا لهمالكرة األرضية الجميلة، ويشرتك هؤىف هذه 

جـأ إليـه ملاذا يحب الناس الشخص املنصت؟ يحب الناس املنصت، ألنه املغنـاطيس الـذى يل
ىف كنفـه باالحتضـان زانهم وحتـى أفـراحهم فهـو الـذى يشـعرهم الناس، لتفريغ همومهم وأحـ

ص يكـاد يضـيع بالغضـب أو الحـزن دير، فام أجمل أن ترى أذنا صاغية بهدوء ووقار، لشخوالتق
 .ذرعا إنها خدمة جليلة يقدمها إلينا من دون مقابل مادى

ويرى املنصت لقلة أخطاء لسانه، فمقارنة بعشاق التحدث، فإنه أقـل عرضـة لزلـة اللسـان، 
، املنصـت يفضـل حـبس  النقاشـات أو املشـدات الكالميـة وغريهـاًوأقل تصادما معهم، سواء ىف

 .ذنيه إىل عامل املتحدثني الصاخبلسانه، ويرسل أ
املنصت ال يعرف من بني الحضور، إال عندما تكتشفه أعني املتحدثني، وهو منـزوع ىف هـدوء 

صـية ال وترقب فتتابعه بحرص، علام بأنه مل ينطق ببنت شفة، وذلك دليل عـىل أن املنصـت شخ
 .تقل أهمية ىف املجالس، عن كثريى األسئلة واملتحدثني، فإنصاته يعرهم بالقبول واملتابعة

 لسا تتحدث فيه وال أحد ينصت إليك؟كيف ترى مج
 حاجـة زادتيزود اإلنصات املنصت مبعلومات كثـرية فكلـام زاد إنصـاته زادت معلوماتـه،  -

 .الناس إليه واألنس بوجوده
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ًابه دخول املنصت إىل مجلس ما، باالشمئزاز أو التأفف، فهو يحمل رصـيدا كام يندر أن يج -
وصـدق .. لقلـة حديثـة ىف املجالس التى يذهب إليها األحقاد من الصدمات أو ٍّيايكاد يكون خال

 ).وأن خنته خانك... أن صنته صانك..  حصانكلسانك: (القائل
معروف بإنصاته لكـل مـا تـأىت بـه واملنصت ليس كام يتصوره البعض قليل األصحاب، فهو  -

 .ًألسنه جلساته ويكفيه ذلك فخرا
 :عدم اإلنصات واملشاكل

 أهم أسباب مشاكل الناس، هى عدم إحسان اإلنصات إليهم، فكـم مـن موضـوع اسـيئ من
وأدى إىل قطعـه أو خـالف بـدا  .إلـخ... ، زمالئنـا ىف العمـلأصـدقائنا، أرسنافهمه، سواء كان مع 

 .ً كبرياًصغريا، ثم انتهى
ًكيف تكون منصتا جيدا؟ ً 

 ًتكون منصـتا جيـدا، لـيس معنـاه أن تنصـت بإذنيـك فقـط، وإمنـا أن  !اإلنصات بالعينني ً
 عـني دراسات عديدة أن تتبـع املنصـتني ألهذه ليست دعابة، فقط أثبتت ! ًبعينيك أيضا

 الحـديث وىف ًاملتحدثني، يزيد الفئة األوىل تركيـزا ومتابعـة، ويزيـد الثانيـة راحـة أكـرث ىف
ًمجتمعاتنا الرشقية نعود أطفالنا عىل عدم النظر إىل عينى الكبار، حيـث يعتربونهـا نوعـا 

 .من أنواع عدم االحرتام، وىف الحقيقة هى نظرية ليست صحيحة

 أبدا، بل انتظر لحني انتهاء محدثيك، فذلك من شأنه تعويـدهم عـىل ال تقاطع :املقاطعة ً
 . ىف ارتياحهم عند التحدث إليكًأسلوبك، والذى سيكون سببا

 ًتفاعل مع ما يقال بصدق ومن دون التمثيـل، وتـذكر أن هنـاك إناسـا  :التفاعل والتمثيل
كثريون لديهم من الفطنة والبداهة، ما قد يفوق توقعاتك مرة أخرى، ال تتصـنع املتابعـة 

 .كفرائحتها يسهل عىل أى شخص التعرف عليها، مام قد يفسد عليك جميع محاوالت

 ن اختيار الوقت واملكان هام ىف غاية األهمية، فكيف يراد من شخص ما إ :الوقت واملكان
ًأن ينصت وهو مستغرق ىف متابعة برنامج تليفزيوىن محبب لديـه أو مسـتغرقا ىف عمـل 
يدوى ما أو أن يكون عىل وشك الخروج من منزله أو مكتبه، فمـن يريـد إنصـاتا يرضـيه، 

 .)ملناسبنيفليخرت الوقت واملكان ا
 إىل مـا يقولـه القائـل، ٍّياأن يكـون مصـغ: (يقول أبو حامد الغزاىل ىف صفات املنصتني الجيـدين

ًحارض القلب، قليل االلتفات إىل الجوانب متحزرا عن النظر إىل وجوه املستمعني وما يظهر علـيهم 
  لـه مـن رحمتـه ىف  تعـاىلالـلــهمن أحوال الوجد، مشتغال بنفسه ومراعاة قلبه، ومراقبة ما يفـتح 
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بـل يكـون هـادئ ومـتحفظ، رافـع الـرأس ىف ... ًرسه، متحفظا عن حركـة تشـوش عـىل أصـحابه
 .جلوسه

 د لـه الكثـري مـن املرادفـات فكل مصـطلح تجـ.. حاول أن تنتقى كلامتك :انتقاء الكلامت
اس وأن تبتعد عام ينفـر النـ.. ًكام عليك أن تختار موضوعا محببا للحديث.. جملهافاخرت أ

كام ينصح دامئًا ىف عملية اإلصغاء بالبعـد عـن ... .فحديثك دليل شخصيتك.. من املواضيع
أو انتقاد طريقته ) مثًال انشغال املرسل بشأن آخر(إشعار املستقبل بعدم أهمية ما يقول 

 .ىف العرض، ومقاطعته أو تغيري الحديث فجأة
 :ولذلك يجب أن يراعى املرسل اآلىت

 الهتامم بردود األفعالتوفري االحرتام وا. 

  االبتسامة، اإلمياءة(استخدام لغة اإلشارة اإليجابية.( 

 اإلصغاء الجيد وعدم املقاطعة، ومشاركة املستمعني ىف الرأى. 
 مهارات اإلنصات أكرث صعوبة من مهـارات التحـدث والسـبب الـرئيىس ىف هـذا أنهـا وتعترب

واملنصت الجيد يسـتمع إىل املسـتقبل ... .فيةتعتمد عىل قاعدة من املهارات الوجدانية أو العاط
 .من أجل الفهم ال من أجل الهجوم، أو من أجل إعداد الرد أو اإلجابة

. والسبب اآلخر ىف صعوبة مهارة اإلنصات أنها تتكون من عنارص أكـرث مـن عنـارص التحـدث
 :فبعد أن تعطى الشخص انتباهك فامزال عليك أن تقوم بعمل أربعة أشياء هى

 . استقص-4  ابحث وافحص-3  . اعرتف-2 تمع اس-1
 :وفيام يىل رشح موجز لهذه النقاط

ه، ـبة لــة بالنســة املشكلـك لفهم ما هيـى محاولتـىص فـأعط اآلخر انتباهك الشخ :استمع
 .رياتك اللفظية وغري اللفظية إلظهار االهتاممـدم تعبـك استخـك، كذلـك وعينيـاستمع بأذني

ًنك فهمت ما يريد، وحاول أن تعرض تفسريك موضحا أن هـذا التفسـري عرف اآلخر أ :اعرتف
 .من وجهة نظرك

 .ًتأكد أنك فهمت الرسالة مشجعا املستقبل عىل أن يضيف أو يعدل ىف فهمك :افحص
أسأل عدة أسـئلة تسـاعد الشـخص اآلخـر ىف أن يغـري إجابتـه األوىل أو يعـدلها إىل  :استقص

، أو عن ىشء يريدك أن تفعله أو تقولـه بـدًال مـن أن تكـون إجابة تعطى معلومة معينة ذكرتها
حسـن مـن االعـرتاف بأنـك فهمـت مـا يريـد فهـو يوأهم عنرص من هذه العنـارص هـو . ٍّيادفاع

 .استخدامك للعنارص األخرى
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 :لتحسني مهاراتك ىف االستامع عليك بإتباع ما يىلو

 ملتحـدث أكـرث مـام راقب أسلوب املتحدث عن طريق سؤال نفسـك مـا الـذى يعرفـه ا
 .تعرفه أنت

  قم بتنحية شخصيتك جانبك وذلك حتى تقلل من تأثريك العـاطفى تجـاه مـا تـم قولـه
 .ولىك تكون أكرث قدرة عىل سامع الرسالة كلها

  استمع إىل كل من األفكار والحقـائق وتعـرف عـىل الفـرق بـني الحقيقـة واملبـدأ وبـني
 .الفكرة املثال وبني األدلة النقاش

 سأل بعض األسئلة التى تساعدك عىل الفهماًذهنك حارضا واحتفظ ب. 

 دون بعض املالحظات املخترصة واملركزة. 

  ابتعد عن التشتت ىف الفكر وإغالق األبواب والراديو والتليفزيـون واالقـرتاب أكـرث مـن
 .املتحدث

  قم مبتابعة املتحدث عن طريق محاولة توقع ما سوف يتم قولـه وعـن طريـق التفكـري
 .تم قوله فعًالفيام ت

 استخدم املهارات التعبريية ملساعدتك عىل الرتكيز مثل النظرات واإلشارات. 

 م بتقييم ونقد محتوى الرسالة وليس املتحدثق. 

 قم بزيادة مهاراتك ىف االستامع عن طريق سامع املحارضات أو ما شابه ذلك. 
 مهارة اإلقناع: ًثالثا

 :تعريف اإلقناع
 . ما يىلهالإلقناع عدة تعريفات من

استخدام املتحدث أو الكاتب لأللفاظ واإلشارات التى ميكن أن تـؤثر ىف تغيـري االتجاهـات  -
 .وامليول والسلوكيات

عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفني التـأثري عـىل اآلخـر وإخضـاعه لفكـرة أو  -
 .رأى

 من خـالل عـرض الحقـائق بأدلـة اٍّي أو جزئٍّياتأثري سليم ومقبول عىل القناعات لتغيريها كل -
 .مقبولة وواضحة

، ويشـكل ًوهو أيضا عملية التأثري عىل قيم الشـخص اآلخـر ومعتقداتـه ومواقفـه وسـلوكه -
ب تساوى بني عمليـة اإلقنـاع والقـوة، ولكـن مفهوم التأثري مفتاح فهم عملية اإلقناع، ففى الغال

 ). أو التحكم باآلخر تشري إىل السيطرةفالقوة(اإلقناع بالرضورة القوة 
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 من التعريفات السابقة أن اإلقناع مهارة من مهارات االتصال والتمكن من فنون ٍّياويظهر جل
وتتداخل بعض الكلامت ىف املعنى مع اإلقناع مع وجود فوارق قـد تكـون دقيقـة . الحوار وآدابه

فبعضـها . التفـاوضالخـداع، اإلغـراء، : إىل درجة خفائها عن البعض؛ ومن أمثـال هـذه الكلـامت
 .تهييج للغرائز وبعضها تزييف للحقائق وبعضها مجرد حل وسط واتفاق دون اقتناع وهكذا

 قناعأدوات نجاح فن اإل

 .بإتقانالقدرة عىل نقل املبادئ والعلوم واألفكار  −

 .معرفة أحوال املخاطبني وقيمهم −

 الثقافـة الواسـعة ـ حسـن الخلـق ـ أناقـة املظهـر ـ: الجاذبية الشخصية بأركانها الثالثة −
 .التفاعل اإليجاىب مع الشخص اآلخر

 فنـون وإجـادةارات اإلقناع واللياقة من خالل امـتالك مهـارات االتصـال مهالتمكن من  −
 .بآدابه االلتزامالحوار مع 

  مهارة اإلقناععنارص
 :ويجب أن تتوافر فيه صفات منها:  املصدر-1

 إىل مدى اهتاممه مبصالح اآلخرين عليها من تأريخ املصدر إضافةويحصل: الثقة . 

 ىف الوعود واآلخبار والتقييم: املصداقية. 

 كلمة، مقالة، منطق، عاطفة: القدرة عىل استخدام عدة أساليب لإلقناع. 

 املستوى العلمى والثقاىف واملعرىف. 

 االلتزام باملبادئ والقناعات التى يريد إقناع اآلخرين بها. 
 :ال بد أن تكون:  الرسالة-2

 ًواضحة ال غموض فيها بحيث يستطيع جمهور املخاطبني فهمها فهام متامثًال. 

 بروز الهدف منها دون حاجة لعناء البحث عنه. 

 مع التأكيد عىل األدلة والرباهنيٍّياًمرتبة ترتيبا منطق . 

 ًمناسبة العبارات والجمل حتى ال تسبب إشكاًال أو حرجا ولكل مقام مقال. 

 اء اآلخرين؛ ألن املحارص أو املعادى سيقاوم دون شكبعيدة عن الجدل واستعد. 
 :ينبغى مراعاة ما يىل:  املستقبل-3

 الفروق العمرية والبيئية. 
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 االختالفات الثقافية واملذهبية. 

 املكانة العلمية واملالية واالجتامعية. 

 مستوى الثقة بالنفس. 

 االنفتاح الذهنى. 
 : ما يىلويعتمد نجاح اإلقناع عىل

 ىل نقل املبادئ والعلوم واألفكار بإتقانالقدرة ع. 

 معرفة أحوال املخاطبني وقيمهم وترتيبها. 

 حسن الخلق، أناقة املظهر، الثقافة الواسعة: الجاذبية الشخصية بأركانها الثالثة. 

 التفاعل اإليجاىب الصادق مع الطرف اآلخر. 

 ال وإجـادة فنـون التمكن من مهارات اإلقناع وآلياتـه مـن خـالل إمـتالك مهـارات االتصـ
 .الحوار مع االلتزام بآدابه

  ودعائه مع حسن الظن به سبحانهالـلـهالتوكل عىل . 
 : ما يجب عليك فعله فيام يتعلق مبوضوع االقناع-

 :اإلقناعقبل : أوًال

 اإلعداد الكامل فعدم االهتامم بإعداد املوضوع فيه إتالف للجهد ومضيعة لألوقات. 

  طغيان ما ال يهم عىل املهمالبدء باألهم أوًال خشية. 

 اختيار التوقيت املناسب لك وللطرف اآلخر. 
 :ىف أثناء اإلقناع: ًثانيا

 توضيح الفكرة بالقدر الذى يزيل اللبس عنها. 

 املنطقية والتدرج. 

 العناية بحاجات الطرف اآلخر. 

 تفعيل آثر املشاعر. 
 : بعد اإلقناع:ًثالثا

 دحض الشبهات والرد عىل االعرتاضات. 

 مـن خـالل إخبـار الطـرف اآلخـر أو مشـاركته ىف الجـواب عـن االقتنـاعلتأكد من درجة ا 
 .االعرتاضات أو حامسته للعمل املبنى عىل إقتناعه

 التفعيل السلوىك املبارش. 
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 ناعق مهارة اإلقواعد
هناك بعض قواعد لفن اإلقناع إذا اتبعها الشخص باهتامم ودقة سوف يكون من أكرث الناس 

 :ومن أهم هذه القواعد ما يىل..  من اآلخرينًحبا وقبوًال

 ًأن يكون القيام بعملية اإلقناع خالصا هلل سبحانه وتعاىل. 

 االلتجاء هلل بطلب العون والتوفيق ووضوح الحق. 

 وجود متطلبات اإلقناع الرئيسة وهى: 

 .القدرة عىل إيضاحها - . بالفكرة ووضوحهااالقتناع −

 .ر الخصال الرضورية ىف مصدر اإلقناعتواف  -  .القوة ىف طرح الفكرة −

  معرفة شخصية املتلقى وقيمة واحتياجاته مع تحديد ترتيبها، وقد ينبغـى عليـك تقمـص
عيبه حتى ال تقع أالشخصيته للتعرف عىل دوافعه ووجهة نظره، كام يجب معرفة حيله و

 .ىف رشاكها

  أو املتوهمة وتحليـل حرص مميزات الفكرة التى تدعو إليها مع معرفة مآخذها الحقيقية
 .املعارضة السلبية املحتملة وإعداد الجواب الشاىف عنها

 وأعلم أن أسلم طريقة للتغلب عىل االعرتاض أن تجعله من ضمن حديثك. 

  يـني الفرصـة ع؛ مـع تزمانيه ومكانيـه ونفسـيه وجسـديه: األحوال املناسبة لإلقناعاختيار
 .املناسبة لتحقيق ذلك

 :ميكن تحليل مهارة اإلقناع إىل:  اإلقناع مهارةتحليل

 مقدمات متفق عليها كالحقائق واملسلامت. 

 نتائج منطقية مبنية عىل املقدمات. 

  ًاالبتعاد عن الجدل والتحدى واتهام النوايا، ألن جعل الطرف اآلخر متهام يلزمـه بالـدفاع
 .ورمبا املكابرة والعناد

 ن ذلك املحيط قبل البدء بنرشهافروج لها عند أركا: إذا كنت ستطرح فكرة ىف محيط ما. 

 تعلم أن تقارن بني حالني ومسلكني لتعزيز فكرتك. 

 حدد مسبًقا متى وكيف تنهى حديثك. 

 ث املتشعبـة الحديـى متاهـيع فـتى ال تضـية حـلخص األفكار األساس. 

 اضبط نفسك حتى ال يستثريك أحد؛ وراقب لغة جسدك حتى ال تخونك. 
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 ربط بداية حديثك بنهاية حديثه ما أمكن :اممك من خاللأشعر الطرف املقابل باهت. 

 .أشعره مبحبتك وعذرك إياه - .تعزيز جوانب االتفاق −
  مهارة اإلقنــاععوائق

 :من عوائق اإلقناع التى ال بد عىل الفرد أن يتجنبها ما يىل

 ألن موافقة الطرف اآلخر شكلية تزول بزوال االستبداد: االستبداد والتسلط. 

 فيصعب إقناع املعتد برأيه وتتعاظم الصـعوبة إذا كـان املعتمـد : لشخص املقابلطبيعة ا
 .ًبنفسه جاهًال جهًال مركبا

 كرثة األفكار مام يربك الذهن. 

 تذبذب مستوى القناعة أو ضعف أداء الرسالة من قبل املصدر. 

 د االعتقاد الخاطئ بصعوبة التغيري أو استحالته وهذه نتيجة مبكرة تـقىض عـىل كـل جهـ
 .قبل متامه

 اختفاء ثقافة اإلشادة بحق من قبل املصدر تجاه املستقبل. 
 االتصال اإلقناعى

 إىل علـم التفـاعالت بـني Persuassive communicationيشري مفهـوم االتصـال اإلقنـاعى 
 .األفراد التى هى شأنها أن تحدث أثارا سلوكية

 عـىل تلـك  ينطوىPlanned communicationقناعى، اتصال مخطط ثم فاالتصال اإلومن 
التدخالت املقصودة التى تستهدف تحقيق تغريات محـددة سـلًفا ىف السـلوك العلنـى واملسـترت 

 االتصال، لتوظيـف مبادئـه العامـة، أبحاثوالخفى للمستقبل املستهدف، ويفيد هذا العلم من 
 .كإطار مرجعى ىف اتخاذ القرارات املتعلقة باالتصال اإلقناعى واملخطط

 الوحيد لالتصال إال أن الكثري مـن البـاحثني Effect األثر هو ليس اإلقناعلرغم من أن وعىل ا
يذهبون إىل أن الرسالة املقنعة والفعالة هى تلك التى تتميز بخصائص جديرة بتحويل الوظيفـة 

، ومفرداتـه اإلقنـاعالسيكولوجية للفرد عىل النحو الذى يجعلـه يسـتجيب علنـا تجـاه موضـوع 
 . أو التى يوحى بهاCommunicatorالتى يريدها القائم باالتصال  وباألساليب

ـك  ـى ذـل ـاء «ومعـن ـديل البـن ـن ىف تـع ـا متـك ـاع إمـن ـري إىل أن أداة اإلقـن ـا يـش ـاك افرتاـض ًأن هـن
ني مـن الـدواء ـوع معــاه نــلوجى الداخىل للفرد، كمحاولـة تعزيـز املوقـف الرشاىئ تجـوالسيك
وهذا هو النمـوذج السـيكولوجى ). عملية سيكولوجية(وف ىف نفوس الناس ـارة الخـة إثـبواسط

 .لعملية اإلقناع
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 : واالتصال التعبريىاالتصال اإلقناعى
) قناعيـةاإل( التعبريى، واإلعـالم، لغايتـه واالتصال اإلقناعى يوظف ىف فنونه، أساليب االتصال

تعـبـريى واالعالـمـى فاألـسـلوب ىف االتـصـال ال. ًـعـن طرـيـق تحرـيـك األفـكـار وإـثـارة املـشـاعر مـعـا
دون إسفاف وىف االتصال اإلقناعى يستعني املرسل . والخطاىب يعتمد عىل اللغة الواضحة الدقيقة

بحيث تبـدو كأنهـا » متثيل املنظر أمام العيون«، واالنفعاالتبأساليب االتصال التعبريى ىف إثارة 
ومن الواضح أنه ىف مثل . صالفالرؤيا هى أحد أشكال االت. درامية ىف تقدميها، من أن يرى زمالءه

بهـا املوظـف فليسـت هنـاك وسـيلة يـدرك . هذه الظروف ال يستطيع املدير أن يقود موظفيـه
 فلـيس ىف مقـدوره إثـارة دوافـع يع املدير أن يصدر توجهات ملرؤسيهيستطرغبات املدير، كام ال

 .املوظفني حيث أنه ال يدرك حاجاتهم أو رغباتهم
ال لوجود جدار الصمت فإنـه يسـتحيل الحصـول عـىل الجهـود وعندما يتعذر حدوث االتص

ًالجامعية ويتمثل ىف أذهان العاملني مام يجعل االتصال متعذرا أو صعبا لتعذر الرؤيا، وغالبا مـا  ً ً
نجد أن هذه الحواجز البرشية كورقة الرتشيح حيث تسمح مبرور بعض االتصال وتحجز الـبعض 

والنتيجة الحتمية لذلك هو سوء الفهم وعدم القدرة عىل . اآلخر مام يجعل االتصال غري متكافئ
 .اتخاذ قرارات سليمة

وإذا ما أزيل حواجز الصمت بني املدير وموظفيه بحيث يستطيعون التواصل بيـنهم فـإنهم 
 .ٍّيايتمكنوا من التفاعل والعمل سو
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 تعمل عىل تحويل

 العملية

لتحقيق التغري عىل مستوى 

 السلوك

رـــاملدي

 موظف موظف موظف موظف



 
 

-211 -

ىل املعلومـات ويتضح من الشكل السابق إن أهداف االتصـال تكمـن ىف تيسـري الحصـول عـ
فعندما يستطيع الناس االتصـال بعضـهم بـالبعض اآلخـر فـأنهم ... .والفهم الالزم لعمل الجامعة

 ولكن هل من الرضورى أن تعمـل الجامعـة متكاملـة ىف هـذه ٍّيابالتاىل يتمكنون من العمل سو
ذا أن ويستنتج من هـ.  نحو التعاون إن هذا يتوقف عىل معنويات الجامعة واتجاهاتهم؟الحالة

 .حقيق اإلشباع املهنىتمن أهداف االتصال تنمية االتجاهات الالزمة إلثارة الواقعية والتعاون و
وتساعد عملية االتصال عىل تحقيق األهداف التى ينشدها املدير سواء فيام يتعلق باالنتـاج 

 الجهود والتوزيع أو الخدمة أو أى هدف آخر فعملية االتصال هى مبثابة الوصلة التى تربط بني
الذهنية والجسمية لألفراد وتخلق منهم فريق منتج عىل مستوى املسؤولية تتـوافر لديـه رغبـة 

 .أكيدة ىف إنجاز ما يكلف به من عمل
 اإلقناع وأمناط االتصال

بالجامهري يشتمل يتضح لنا مام سبق أن االتصال يتضمن اإلعالم واإلقناع، والتعبري، واالتصال 
 :عىل هذه األمناط االتصالية وذلك كام هو موضح ىف الشكل التاىل

 
 
 
 
 
 
 
 

ويبني الشكل السابق أن هذه األمناط االتصالية، ليست مستقلة عن بعضـها الـبعض ولكنهـا 
متداخلة ىف بعضها البعض، عىل طول السلم االتصاىل، ولكن هذا التصنيف يقصد به التأكيد عىل 

ل فن من فنون االتصال، وىف إطار املفهوم الذى يذهب عىل أن االتصال بـالجامهري هـو كيفية ك
بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة عىل أعداد كبـرية مـن النـاس يختلفـون فـيام بيـنهم مـن «

 .النواحى االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية وينترشون ىف مناطق متفرقة
 ـهـذا الـسـياق تـشـري إىل االتـصـال اإلعالـمـى، اـلـذى يتـضـمن األخـبـار والرـسـائل الواقعـيـة ىف -

واملعلومات والتعليامت التى تدور حول األحداث، وتنرشها الصحف وتذيعها اإلذاعة املسـموعة 
 .واملرئية

 أـمـا الرـسـائل الخيالـيـة، فتـشـري إىل االتـصـال التعـبـريى اـلـذى يـشـمل القـصـص والتمثيلـيـات  -
 

 االتصال اإلعالمى االتصال التعبريى

 االتصال اإلقناعى
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 اإلبداع الفنى، التى قد ترتكز عـىل الواقـع، لكنهـا تنسـج ألوانريها من والروايات واملوسيقى وغ
منه صورة فنية، أو قد تكون من نسج الخيال، ولكنها من حيث التعبـري االتصـاىل تـرتبط بواقـع 
املجتمع وما فيه مـن اتجاهـات ومبـادئ ومعتقـدات وقـيم وىف االتصـال الجامهـريى الحـديث 

ث السـن أو الحالـة االقتصـادية، أو املكانـة االجتامعيـة أو تتعرض الجامهـري املختلفـة مـن حيـ
الثقافية، لـنفس املـؤثرات الناتجـة عـن االتصـال اإلعالمـى، والتعبـريى، مهـام تباعـدت منـاطق 

 .إقامتهم
أشكال الدعاية، واإلعالن، والتعلـيم والعالقـات العامـة وغريهـا : ويتضمن االتصال اإلقناعى -

 أغراضـها اإلقناعيـة وكـام تبـني ىف ألداءلفنون، واالتصـال التعبـريى من األشكال التى قد تتصل با
اإلعالمى، والتعبريى، ذلـك إنـه : الشكل السابق، فإن االتصال اإلقناعى يتداخل مع منطى االتصال

يتوصل بنفس الوسائل االتصالية، ويفيد من فنية اإلعالم، والفنون، لتوكيد هدفه اإلقنـاعى، لـىك 
ًتجابة، عرب الدائرة االتصالية العامة، التى تشرتك فيها أمناط االتصال جميعـا  االسيغري من مظاهر

 :األمر الذى ميكن توضحيه من خالل عنارصه األساسية، وهى
وهو ىف االتصـال اإلقنـاعى، الشـخص الـذى يقـوم باالتصـال بعـد أن : املرسل أو املصدر: أوًال

تجابة املرتبطة مبوقـف معـني واملعـربة عنـه، توافرت لديه النية ىف العمل عىل تغيري مظاهر االس
منطق مملكة الشخص الذى توجه إليه، ومنطق آخـر : ني يفرتض االتصال اإلقناعى ىف منطقوهنا

ني ينتهـى إىل تغليـب رصاع بني هذين املنطقـ«اعى وهناك ميلكه املرسل أو القائم باالتصال اإلقن
 .»ًلدعاىئ ـ مثًال ـ ناجحامنطق املرسل عىل منطق املستقبل لىك يعترب العمل ا

 وأفكاره التى مفاهيمهالتى يستخدمها املرسل للتعبري عن : الرموز املكتوبة أو املنطوقة: ٍّياثان
تقوم بعملية التأثري واإليحاء أو االضطراب والتمويه، وهى تعترب ـ كـام هـو الحـال ىف الدعايـة ـ 

سـري منطـق التفكـري الرسى ىف ؤدى إىل ًعنارص تخلق نوعا من الصدمات الفكرية التى تـ«مبثابة 
 .غري طريقة الطبيعى

التى تربط املرسل باملستقبل، وتتحرك فنون االتصال اإلقناعى من خاللها، : قناة االتصال: ًثالثا
مـن املـصـدر إىل املـصـب، مرـسـله بوـسـائل االتـصـال، ـمـن ـصـحافة، وإذاـعـة وتليفزـيـون، وـسـينام 

فنية، وهى نفس الوسائل التـى يرسـل بهـا االتصـال ومرسح، واسطوانات، ومنشورات، ومعارض 
ًاإلعالمى والتعبريى، عىل النحو الذى يجعل التمييـز بـني أمنـاط االتصـال ىف هـذه القنـوات أمـرا 

 .ٍّيارضور
وهو املستهدف ىف عملية االتصال اإلقناعى ولذلك تلجأ الدعاية : الجمهور أو املستقبل: ًرابعا

 مواقف قدوة لآلخرين، اتخاذقناع ألن ذلك من شأنه أن يؤدى إىل ىف عملية اإل» قادة الرأى«إىل 
 . واملحاكاةلالنتشارتتسم بالتأثري والقابلية 

 . اإلقناعيـةاإلسـرتاتيجيةوهـو الـذى يسـمح بالتجـانس ىف عنـارص : املنطق اإلقنـاعى: ًخامسا
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ت هنـاك حاجـة ملا كانًصادقا ىف جميع عنارصه، وإال «فالدعاية مثًال، ال ميكن أن يكون جوهرها 
ًإىل الدعاية، كذلك ال يجوز أن يكون منطقها كاذبا ىف جميع عنارصه،  وإال فالدعاية مقىض عليها 
بالفشل ـ ولذلك يتمثل املنطق الدعاىئ ىف تحقيق أكرب قسط ممكن من اإلقنـاع ولـو كـان ذلـك 

 .عىل حساب الحقيقة
 مهارات االتصال الفكرى: ًرابعا

ونستخدم مهارات االتصال حينام نتصـل . .تصال ىف نقل األفكار لآلخرينم مهارات االتستخد
وقد ميىض الناس معظـم أوقـاتهم ىف ... .بأشخاص آخرين ونتعامل معهم وجها لوجه أو غري ذلك

 .محاولة إليصال أفكارهم لآلخرين ولكن لألسف تواجههم مشكالت متعددة
 الذى يزداد فيه شعور الشخص بأنـك ومن أغرب أشكال االتصال هو االتصال الفكرى وهو -

وهنـاك ... .تتحدث إليه وحده وكلام حدث ذلك كلام تعاظم تأثري تواصلك معه وزادت ثقته بك
 فالثقـة )إن إميانك بكالم شخص ما نابع من الثقـة املتبادلـة بيـنكام: (مبدأ قديم وصحيح يقول

ًأساس تقوميك ىف أذهان اآلخرين وتقوميهم ىف ذهنك أيضا وأيض أمـر حاسـم ألنهـا تحـدد ا وإنها ً
موقفهم تجاهك وتجاه رسالتك ولهذا فعليك أن تبذل كل ما بوسعك لتدفع من مكانتـك بيـنهم 

 .ق ممكن من قبل كل من تتعامل معهمولتحظى بأكرب تصدي
وكلام توحدت عنارص املوضوع ىف وحدة واحدة كان االتصال الفكـرى أعظـم ولكـن يحـدث 

ه العنارص إىل قوة املعنـى وذلـك عـن طريـق وضـعه مـع بقيـة ذلك سيحتاج كل عنرص من هذ
 .العنارص بشكل متامسك ومتجانس

 النجاح ىف االتصال الفكرى
تعترب درجة التغري أهم مقياس للنجاح، فباستطاعتك نقل املستمع من حالة إىل حالة أخـرى 

 أو الجسدية أو الثالثة تريد الوصول إليها، وقد يتناول هذا التغري النواحى العاطفية أو التعليمية
ًمعا، وبناء عليه يجب أن تحاول النجاح ىف محاولتك هذه وإال ستصبح محاوالتـك كالـذى يـنفخ  ً

ًهواء ساخنا ىف ليلة عاصفة ً. 
 خطوات نجاح االتصال الفكرى

 بأمانـة األفكـار بصـورة صـحيحة ومفهومـة  يرتجمإن اختالف اللغة يستوجب وجود مرتجم
 .للمستمع

تجمع هذه العملية كل وسائل االتصال الفكـرى، فالشـخص الـذى ): التأويل(ري عملية التفس
 يريد نقل أفكاره لشخص آخر أو املرتجم يتلقى تلك األفكار والكلـامت ويصـبها ىف قالـب واحـد
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مناسب، لىك يساعد املستمع عىل فهـم مـا يفعلـه، وهـذا مـا يـتم ىف جميـع عمليـات االتصـال 
ال يعنى فقط ترجمته من لغـة إىل لغـة الحـوار، وهنـاك نـواحى ثالثـة ونقل األفكار ... .الفكرى

 :يجب إتباعها أثناء التحدث لآلخرين، والتعبري عن األفكار، وهى

 هضم واستيعاب األفكار املراد إيصالها لآلخرين. 

 صياغة هذه األفكار بكلامت بسيطة، وتعترب هذه العملية عملية عقلية. 

 شكل شيقإيصال هذه األفكار للمستمع ب. 
 :ًومن أهم خطوات النجاح لالتصال الفكرى أيضا ما يىل

فالشخص يريد نقل أفكاره لشخص أخر يتلقـى تلـك األفكـار ): التأويل(عملية التفسري  -1
 .والكلامت ويضعها ىف قالب مناسب يساعد املستمع عىل الفهم

مشرتك وهو إن الجميع ىف االتصاالت الفكرية لهم هدف : الفشل ىف االتصاالت الفكرية -2
إغراء املستمع وإنك تريد إقناع الناس برشاء أشياء ال يحتاجونها كالدعايـة، أو مبوضـوع 

 .معني
تعترب درجة التغري أهـم مقيـاس النجـاح فاسـتطاعتك نقـل : النجاح ىف االتصال الفكرى -3

 .املستمع من حالة إىل حالة أخرى تريد الوصول إليها
 الفشل ىف االتصاالت الفكرية

تصاالت الفكرية لها هدف مشرتك وهو تغري املستمع أو التأثري عليه، وكمثـال عـىل جميع اال
، أو جعلهـم يؤمنـون )كالـدعايات مـثًال(ذلك أنك تريد إقناع النـاس برشاء أشـياء ال يحتاجونهـا 

ًبفكرة بعيدة كل البعد عن أفكارهم، أو أن تفهمهم شيئا مل يسـبق لهـم معرفتـه، أو أن يقومـوا 
مل يسبق لهم مامرسته من قبل، وأظن أنـه لـيس هنـاك أى سـبب حقيقـى لهـذا بفعل عمل ما 

االتصال، إذ مل يتوفر هدف واحد من األهداف التى سبقت، وإال فستكون كمن يتكلم مع نفسه 
 .وإليها
ميىض الناس معظم أوقاتهم ىف محاولة إليصال أفكارهم لآلخرين، ولكن لألسـف تـواجههم  -

 :حياتنا العملية أمثلة كثرية منهاونجد ىف . مشكالت متعددة

 ىف التدريس فاشلة، إذ ال يستطيع إيصال ما يدور بذهنـه » أوليفر« جهود األستاذ كانت
 .من أفكار إىل طالبه، وال يحسن التعبري، حتى لقب بالغبى

ً أكرب خطأ يقع فيه الناس أنهم حـني يتعـاملون مـع بعضـهم بعضـا، فـإنهم يفرتضـون أن إن
ولكن ولىك يتم االتصال الفكرى النـاجح يجـب أن يكـون املعنـى . ً قد فهم متامااملعنى املقصود

 .منقوًال بصورة سهلة سلسة تساعد عىل الفهم
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 تمية بني الضجيج واالتصال الفكرى؟هناك عالقة حهل 
 ًهناك عالقة حتمية بني الضجيج واالتصال الفكرى ويكون سببا لعـدم وجـود جـو االنسـجام

بـكـاء األطـفـال، الـكـالم، ـصـوت  (ٍّياث واملـسـتمع والـضـجيج ـقـد يـكـون حـسـالفـكـرى ـبـني املتـحـد
ولكن لينجح االتصال الفكرى عليـك أن تتغلـب عـىل مثـل هـذه الصـعوبات ... ).إلخ... الشخري،

 :وميكننا حرص هذه العقبات ضمن أنواع منها
ًميكن أن تكون العقبة األوىل صوتك املرتفع جدا أو املنخفض جدا -1 ً. 
ًمك للغة غري واضحة للمستمع أو أخطاءا نحوية أو تعبـريا باإلضـافة إىل األخطـاء استخدا -2 ً

 .الطباعية
 .شعور املخاطب بالنعاس بعد الغداء  -4 .مكان االجتامع -3
 .ارتفاع درجة الحرارة  -6 .صوت عاصفة هوجاء ىف الخارج -5
 .صوت طنني دبور أو حرشة -8 .صوت سحب الكراىس واملقاعد -7
 . املخاطب باملوضوع املطروحجهل -9

 :وهناك مثال يوضح لنا الطريقة أو الفكرة لتحسني أى تواصل فكرى
عاىن أحد مديرى رشكة صنع األلواح الخشبية من نزاع مستمر بني املـوظفني والعـامل، فكـل 

ًفريق منهم يعد نفسه األهم للعمل، وأخريا قرر هذا املدير أن يعقد اجتامعـا لحـل املشـكلة ً. ...
 لها عجلتني فإذا كانت إحداهام أصـغر مـن الثانيـة الدراجةأخربهم ىف االجتامع أن رشكتنا مثل و

وهكـذا فهـم الجميـع . ولكن إن كانتا ىف توازن فسـتعمل بسـهولة. أو تعطلت فتتعطل الدراجة
والصـورة .  الفكـرة معهـم ألنـه اسـتخدم صـورة قويـة ألذهـانهمإيصـال فاملدير نجح ىف الفكرة

 . ىف حل مشكالت التواصل الفكرىملساعدتنائدة عظيمة الفا
 طريقة الصحيحة لجذب انتباه الناسال

ومن هذا املنطلق كـان . لكل شخص يتلقى املعلومات من احتواء معنى معني ىف ذهنهال بد 
الهدف األساىس للمتحدث إيصال ما يريده باملعنى الدقيق؛ عن طريق جذب املستمع بشدة إىل 

 األساسية؛ ولهذا فعىل املتحدث لتحقيق ذلك أن يعرف كيـف يـربط بـني املتحدث وهو الخطوة
 .ما يقوله وبني ما يتلقاه املستمع وعليه أن يصوغ أفكاره بأسلوب بسـيط وقريـب مـن السـامع

 :واالتصال الفكرى له ثالث أهداف رئيسية، وهى
 .جعل املستمعني تحت تأثري فكره معينه يستمعون إليها -1
 . إحساسهم بعقدة املسألة أو صعوبة املوضوع للمساعدة ىف حلهاإجبار املستمعني عىل -2
 .جعلهم يقومون بعمل معني -3
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ًتصبح طريقة املتكلم حافزا عظـيام لجعـل السـامع يفكـر كثـريا، وعـن طريـق هـذا وبذلك  ً ً
التفكري سيطبق املرء ما يسمعه ومع أن التفكري والشعور والفعل أمور داخليه غـري مرئيـه، فـإن 

 :أمثلة عىل ذلك.... ً يكون إال بطرق خارجيه مؤثره جداتحقيقها ال

  أضطر املجتمع األمريىك املبتىل برسطـان التـدخني إدخـال دعايـات تلفزيونيـه تطالـب
 إىل باإلضافةبإيقاف التدخني وقد أظهرت هذه الدعايات أطفاًال يرتدون مالبس آبائهم، 

، آلبائهم إظهار تقليد األطفال  تبغ ىف طبق رماد لفائف التبغ، وكان هدفهملفافةصورة 
 يشـعر بخطـورة تدخينـه ىف دفـع وكانت هذه الصورة كافية لجعـل الشـخص املـدخن

 .أطفاله إىل هذه العادة السيئة

   الناس ملوضوعك ليس باألمر السهل ألنه يجب عليك أن تعرف مـا أهـم انتباهإن لفت 
ة معرفتك مـا يحـب ويكـره هذا باإلضافة إىل رضور. ىشء للقارئ أو السامع أو املشاهد

 .وما أهدافه ومعتقداته ومخاوفه

  كلام ازداد شعور كل واحد من جمهورك كأنك تتحدث إليه وحدة تعاظم تأثري تواصلك
 ىف جلسـه ٍّيا بأنك تتحـدث معـه شخصـ إحساسمعه لذلك أعطى كل فرد من الجمهور

 .ة إيجابيه، ويهتم بك ومبوضوعك بدرجة كبريباستجابةسيقابلك و. خاصة
 كيف تستحوذ عىل ثقة اآلخرين؟

 فالثقـة )أن إميانك بكالم شخص ما نابع من ثقتـك بـه(هناك مثل قديم وصحيح يقول  −
إنها أمر حاسـم ألنـه يحـدد موقـف الجمهـور تجاهـك . أساس تقوميك ىف إذهان الناس

لرتفع مكانتك بينهم، ولتحظـى بـأكرب . ولهذا فعليك أن تبذل ما بوسعك. وتجاه رسالتك
 :مثال عىل الثقة ..ق ممكن من قبل الناستصدي

 قصـة عـن رجـل تقـدم مـن بيكاسـو ىف مقهـى، وقـال الرجـل هناك: من حياة بيكاسو −
ًوالر مثنـا دخـذ هـذا الشـيك املوقـع بـعرشة آالف  عن أعامل بيكاسـو الرائعـة بإعجاب

لبعض أعاملك األدبيـة فنزعـه بيكاسـو منـه مجيبـا عنـدما سـأرصف الشـيك، ستسـتلم 
والسؤال هو ما الذى جعل هـذا الرجـل . وشكره بامتنانً فابتهج الرجل كثريا .الرسومات

 ًيدفع عرشة آالف دوالر مثنا لرسومات عابثة؟
 عض فوائد الحوار واالتصال الفكرىب

وار ـم فالحــع بعضهــون مــلفاس يتآـل النـم يجعـكسب حب األخرين والتواصل معه −
طيبه وقويه مع كل املحيطني بـه ىف املنـزل  وتكون العالقات ،فـلم أدوات التآـن أهـم

 .واملدرسة والعمل
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التصـال املبـارش املتبـادل الحوار من أهم وسـائل االتصـال والتـأثري ىف اآلخـرين حيـث ا −
ة التفاهم ويضمن توصيل القيم والحقائق أكرث وأفضـل وأرسع مـن وسـائل يحقق رسع

 .االتصال

الحـب والـود مبـا يحقـق قـوة املجتمـع إشـاعه روح والحوار وسيلة اإلصالح بني الناس  −
والتفـاهم . ومتاسكه ويضمن السالم واألمن االجتامعى من خالل تقريب وجهات النظـر

 ٍّـيـا عقلاقتنـاعهموالتنسـيق والحـوار وـسـيلة لتغيـري اتجاـهـات اآلخـرين وميـولهم بـعـد 
 . مبفاهيم ومعان جديدةٍّياووجدان

 .الحوار وسيلة للرد عىل الشبهات بأسلوب حضارى −

عن طريق الحوار ميكن الحفـاظ عـىل الحقـوق واملصـالح حيـث أن الحـوار هـم األداة  −
 .الرئيسية ىف التفاوض ىف جميع املجاالت

 ىف اسـتخدام أسـلوب باآلداب الرفيعـه تعاىل واالهتداء الـلـهالحوار وسيلة لكسب رضا  −
 .الحوار

 والرأى العام.. االتصال
 :العامتعريف معجم املصطلحات اإلعالمية للرأى 

وجهة نظر أغلبية الجامعة الذى ال يفوقه رأى آخر وذلـك ىف وقـت معـني وإزاء مسـألة هو 
 .تعنى الجامعة وتدور حوله املناقشة رصاحة أو ضمنا ىف إطار هذه الجامعة

  عبارة نستعمل عادة للداللة عىل تكامل إزاء الناس وليس مجرد التقاء آرائهم أو تجمعهـا
سائل تعنى املجتمع الذى ال يتحوى هؤالء الناس عىل نحو مـن أو ذلك بشأن مسألة أو م

 .األنحاء وعىل ذلك األساس ميكن أن يعترب الرأى العام صورة من صور السلوك االجتامعى
 ر وسائل اإلعالم عىل الرأى العامأث

قام برناد برياسون بدراسة عن تـأثري وسـائل اإلعـالم ) االتصال والرأى العام( بعنوان ىف مقالة
بعـض أنـواع االتصـال بتجـذب . عىل الرأى العام ويقرتح املعادلة التالية ملناقشة هذه التـأثريات

انتباة بعض الناس لبعض أنواع القضايا تحت بعض أنواع من الظروف ويكون لها بعـض األنـواع 
خمس مجموعـات مـن العوامـل املرتبطـة بعمليـات ( تظهر هناكويرى بريلسون أن . من التأثري

 :والتى تؤثر عىل الرأى العام منها. )االتصال

 وهو يـرى بأنـه كلـام تـزداد الطبيعـة الشخصـية لوسـائل االتصـال تـزداد : أنواع االتصال 
 



 
 

-218 -

 فمعظم حجم الشخصانية ىف العمـل االتصـاىل مـن املفـرتض أن .فاعليتها ىف تحويل اآلراء
 الراديـو أكـرث مـن اليةَّفعويرى بريسلون أنه بناء عىل هذا التصور فإن .  أكرثَّفعاليةيحقق 

 وتـأثري .الجريدة ألنه أكرث شخصـانية فـالراديو يتحـدث إليـك أكـرث مـام تفعـل الجريـدة
 .ًالوسيلة االتصالية املتخصصة أكرث تأثريا ىف تغيري الرأى من الوسيلة غري املتخصصة العامة

م أكـرث وفيام يتعلق مبضمون وسائل اإلعالم وكذلك فإن املضمون العاطفى لوسـائل اإلعـال
 . ىف تغيري اآلراء من املضمون العقالىنَّفعالية

 اإلعالم ىف تأثريه عىل َّفعاليةن نوعية القضايا عامل من العوامل املؤقتة ىف إ :أنواع القضايا 
ختالف ت ىف التـأثري عـىل الـرأى تختلـف بـا االتصاالَّفعالية ويرى بريلسون أن ،الرأى العام

 القضايا جديدة وغري ًتأثريا ىف الرأى العام إذا كانتأكرث  ويكون مضمون االتصال ،القضايا
 القضـايا الهامشـية مـن رسعـة  ىفَّفعاليـةمعادة وكذلك يكون تأثريه ىف الرأى العـام أكـرث 

 . ىف القضايا الحيويةتأثريه

 إذ أن ،يختلف تأثري وسائل اإلعالم عىل الرأى العام باختالف نوعيـات النـاس :أنواع الناس 
ملبارش لوسائل اإلعالم عليه ميكن مامرسـته عـىل جـزء فقـط مـن الجمهـور الـذى التأثري ا

ً بقضية ما يصـبح صـعبا ٍّيا وأنه كلام كان اقتناع الناس قو،يتعرض لوسائل اإلعالم املختلفة
معرفة باملوضوع كلام كانت الفرصة  وكلام كان الناس أقل ،عىل وسائل اإلعالم تغيري اآلراء

 .ئل اإلعالم بالتأثري لتغري اآلراءأكرب ىف أن تقوم وسا

 االتصال ىف التأثري ىف الرأى العام َّفعاليةيرى بريلسون أن  :أنواع الظروف املحيطة باالتصال 
 فتأثري االتصال ىف تغري الرأى العام ىف ظـرف ، طبيعة الظروف املحيطة بهاباختالفتتنوع 

كـذلك فـأن مـا . س االتصـاليكون فيه احتكار االتصال أعظم من تـأثريه ىف ظـروف تنـاف
يعرف بالتوازن من خالل منافسة وسائل اإلعـالم يعنـى نسـبة توزيـع املضـمون لوسـائل 

 أو يشاهدوا أو يسمعوا وجهات نظر يقرءوااإلعالم املتنوع ما ميكن املتابعني لقضية ما أن 
 .مختلفة بقدر متساوى ومعقول

 الرأى العام وىف هـذا اإلطـار ال بـد مـن هناك عدة أنواع من التأثريات ىف  :أنواع التأثريات
التفريق بني تأثري وسائل اإلعالم عىل اعتنـاق بعـض اآلراء أكـرث مـن غريهـا وتأثريهـا عـىل 

ون لها تـأثري كبـري ىف االهـتامم بالشـئاعتناق اآلراء السياسية بشكل شامل فوسائل اإلعالم 
 .العامة التى تهم الجمهور

 العنارص األساسية للخطاب الناجح
هـو ذكـرى مـوت ... ىف كتابه فن الخطابة إن الخامس من كانون الثاىن) ويل كارينجى(ذكر 

 .الكتشـاف املحـيط الهـادئ» كوسـت « ىف سفينةبحارهإإرنست شاكلتون الذى توىف أثناء السيد 
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هـى هـذه األسـطر املحفـورة عـىل وعـاء مـن ... أول ما يلفت االنتباه لدى املرور بهذه السفينة
 :النحاس

 .ًإذا أمكنك أن تحلم من غري أن تجعل حلمك سيدا عليك -
 .ًوإذا استطعت أن تفكر من دون أن تكون األفكار هدفا لك -
 .وإذا أمكنك مواجهة النرص والهزمية بروح متساوية -
 .وإذا استطعت أن تلزم قلبك وأعصابك وأوتارك لخدمتك بعد إهرتائها -
 .»متاسكوا«ًك شيئا إال اإلرادة التى تقول لهم وإذا أمكنك أن تتامسك حني ال يبقى من -
 .يابنى... ستكون رجًال.. فإنك ستمتلك األرض وكل ما فيها واألكرث من ذلك -
وهى الروح املالمئة التى يجـب عـىل » روح سفينة كوست«لقد دعا شاكلتون هذه املقاطع «

 .»أى إنسان البدء لكسب الثقة ىف فن الخطابة
...  ىف مكـان واحـد اسـتوطنوه وتفـاهموا بلسـان واحـدسا اجتامع النـيؤكد العلامء أنه منذ

ومـن الطبيعـى أن يتنافسـوا ... ألنه من الطبيعى أن يختلفوا ىف رأى أو عقيـدة... عرفوا الخطابة
.. وأن يقـنعهم.. فيحاول املتفوق أن يستميل إليـه مـن يخـالفون.. عىل غنيمة أو متاع أو سلطة

ومـن دون أن يعـرف .. ويكتشـف فجـأة... .فهو خطيب وقوله خطبةفإذا ما اقتنعوا واستاملهم 
ًأنه حقق تقدما عظيام.. كيف وملاذا حدث ذلك فريتفع من املنبسط كالطـائرة فيحصـل فجـأة .. ً

 .عىل املوهبة وعىل القوة الطبيعية والثقة بقدرته الخطابية
 ىف الدقائق األوىل التـى رمبا ينتابك دامئًا خوف عارم أو نوع من الصدمة أو التوتر العصبى -

فإنك ستتجاوز كل ىشء ما عدا هذا الخوف األوىل الذى هـو .. لكنك إذا ثابرت. تواجه بها الناس
تسـتطيع أن تسـيطر عـىل نفسـك .. ة االوىللـفبعد الجمـل القلي. ال أكرث.. ٍّياًليس سوى خوفا أول

 .تحدث بارتياحنوس
 قرار النجاح

إىل إبراهـام لنكـولن يطلـب نصـيحته فأجـاب .. قـانونكتب شاب ينوى دراسة ال.. ذات يوم
تذكر دامئًا أن قرارك الـذاىت .. تكون قد أنجزت نصف العمل.. ٍّيالنكولن إذا قررت أن تصبح محام

 .للنجاح هو أهم بكثري من سائر األشياء
.. وعنـدما يعـود إىل منزلـه.. خطيـبكان يسري عرشين أو ثالثني ميًال من أجل االسـتامع إىل 

أمـام الجامهـري املحتشـدة ىف مخـزن جـونز .. ىف الحقول والغابـات. رس الخطابة ىف كل مكانامي
 .للبقالة ىف غنرتيفيل

 وحـني .. ًففى حضـور النسـاء يجلـس دامئًـا خجـوًال صـامتا. كان يرهقه دامئًا الشعور بالنقص
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 يستمع إليها وهـى ..ًوقف ىف الرواق صامتا وغري قادر عىل إيجاد الكلامت.. تودد إىل يودى تود 
ًكان الرجـل الـذى يجعـل مـن نفسـه خطيبـا يتنـاقش مـع الخطيـب .. تدير الحديث ومع ذلك

وهـذا هـو الرجـل . ة والدراسة ىف البيتـالل املامرسـوذلك من خ.. السـور دوجـري السيناتـالشه
ان فـال ـ اإلنسإىل أعىل منزلة يصبو إليها.. الذى أن يرتفع ىف غبتسربغ وىف خطابه االفتتاحى الثاىن

تكـون قـد .. ٍّياًإذا كنت مصمام أن تصبح محام :أن يكتب.. مـه وكفاحه املؤلـإزاء عاهات.. بـعج
 .أنجزت نصف العمل

ًإذا شعرت بالخيبة واالستسالم ىف أن تصبح خطيبا تتناول ورقة الخمس دوالرات التى تحمل 
أنت تعلم ما الذى ميكـن .. ثلةرسم لنكولن وتتساءل ماذا ميكن أن يفعله لو واجهته ظروف مام

..  دوجالس ىف مجلس الشيوخ األمريىك.فبعد أن هزمة ستيفن أ. وتعرف ما الذى فعله.. أن تفعله
 .حث اتباعه عىل عدم االستسالم بعد هزمية واحدة وال حتى بعد مائة هزمية

 حتمية املكافأة
 تابعـت الدراسـة قـول أنـه إذاميكـن ال.. واستنادا إىل ما قالـه الربوفيسـور جـاميس... واآلن -

وثـابرت عـىل التـدريب الـذىك ميكنـك أن تتأمـل بـأن .. الذاتية لفن الخطابـة بـإخالص وحـامس
تستيقظ ذات صباح وتجد نفسك أحد الخطباء ىف مـدينتك وتتوقـف مسـألة نجاحـك كخطيـب 

 .وعمق وقوة رغباتك.. مقدرتك الذاتية: عىل أمرين
صـل إىل ًفـإذا كنـت تهـتم جـدا للتو.. وضـوعتك نحو املتنقذك عاطف.. ًىف أى موضوع تقريبا

 وإذا كنـت ٍّيافستصبح غن.. ٍّياإذا كنت ترغب ىف أن تصبح غن.. فإنك ستصل إليها بالتأكيد.. نتيجة
سـتكون كـذلك مـا عليـك إال أن .. ًإن رغبـت ىف أن تكـون صـالحاو ،فستتعلم.. ترغب ىف التعلم

 .قيق تلك األشياءوبعد ذلك ستنشأ لديك رغبة ىف تح.. تقرر
فإنـك ستصـبح .. ًإذا أردت أن تكون خطيبا واثًقا من نفسك... ويضيف الربوفيسور جاميس -

 .ًخطيبا واثًقا من نفسك لكن يجب أن ترغب ىف ذلك
 آالف الرجال والنساء الذين حاولوا كسب الثقة بالنفس والقدرة باهتامملقد عرفت وراقبت 

هـل هـم مـن الـذين يتمتعـون .. وعددهم قليل.. ح منهمومن نج. عىل الحديث أمام الجمهور
بذكاء غري عادى؟ إن معظمهم من األشخاص العـاديني الـذين تجـدهم ىف بلـدتك لكـنهم ثـابروا 

فـال .. ًإذ ينهمكـون جـدا ىف كسـب املـال.. يصابون بالخيبة ىف بعض األحيان.. والناس األكرث ذكاء
ًيحققون نجاحا باهرا ىف ميدان آخـر كاء ووحـدة ذفـراد العـاديني الـذين يتمتعـون بالـلكـن األ.. ً

 .يصبحون ىف آخر املطاف ىف القمة.. الهدف
 لقـد قـال أحـد . إن هذا شأن إنساىن وطبيعى يحدث دامئًا ىف الصناعة والتخصصات األخـرى
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 .ًوهو أيضا العنرص األول للنجاح هنا.. )أن العنرص األول للنجاح ىف العمل هو الصرب(العلامء 
 :كر بالهزميةال تف

.. إن أمثن ما يكسبه املرء من خالل التدريب عىل فن الخطابة هـو الثقـة املتزايـدة بـالنفس
ما هو الىشء األكرث أهمية لنجـاح املـرء ىف يقرر .. وبعد ذلك.. وزيادة الثقة بالقدرة عىل اإلنجاز

 .أى موضوع ينوى تحقيقه
 واإلجابة عليها.. االتصال الفعالأسئلة هامة حول 

 .واإلجابة عليها.. يام يىل بعض األسئلة حول موضوع التواصل الفعالف
أم مهارة ميكـن اكتسـابها » الـلـههبة من « هل القدرة عىل التواصل الفعال صفة فطرية -1

 وتعلمها؟
عىل الرغم من عدم استبعاد وجود أصول وراثية ملا يسمى بالذكاء التواصىل إال أنـه ال ميكـن 

 ىف ٍّيـاً تشكيل هذا الذكاء، لذلك فالرتبية والتعليم ميكن أن تلعب دورا حيوتجاهل دور البيئة ىف
 :تنمية مهارات التواصل وتطويرها، حيث يتأثر الطفل خالل مراحل منوه بجملة عوامل أهمها

  عن طريق املالحظة والتقليـد لسـلوكيات املحيطـني بـه أمامهالنامذج اإلنسانية املتاحة 
، فإذا كان األبوان مثًال يتمتعان بذكاء تواصىل وميارسان مهـارات )راآلباء، األقارب، الزوا(

التواصل بكفاءة فإن الطفل سيبدأ بتعلم أول دروسه ىف التواصـل الحسـن منـذ نعومـة 
 .أظفاره

  ـالم ـوب وأـف ـاب الحاـس ـال والـع ـب األطـف ـراه ىف كـت ـا ـي ـأثر مـب ـة أى الـت ـنامذج التخيلـي اـل
 .التليفزيون

 ل التعلم باملالحظة إىل قوة هائلـة عنـدما يتضـافر حـب التوحد أو التقمص حيث يتحو
الطفل ألبيه وإعجابه به وإدراكه التشابه بينهام عندها يتوحد الطفل بأبيه ويفعل كـل 

لذلك تقع عىل عاتق األبوين مسؤولية كبـرية ىف تـوفري منـاخ تواصـىل ... .ما يفعله األب
 .صحى جديد ىك يقلده األطفال

 ـأة ـلوكيات التوامكاـف ـبرص  الـس ـالىن املـت ـاب العـق ـخ والعـق ـى ترـس ـة حـت ـلية اإليجابـي ـص
 .للسلوكيات التواصلية السلبية

  إشباع الحاجة الجسمية والنفسية للطفل كالحاجة إىل الحب واالنـتامء وتقـدير الـذات
واللعب فإشباع الحاجة يوفر له الصحة النفسية والجسدية التى تجعله أكرث قدرة عـىل 

ادئ وودود ألن انعدام هذه الصـحة قـد يصـيب الطفـل التواصل مع اآلخرين بشكل ه
 .باإلحباط والعدوان والهياج وكلها تؤدى إىل متزيق التواصل
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  متى تؤثر أساليب االتصال ىف السلوك؟-2
أثبتت التجارب أن األشخاص املرتفعني ىف اإلحساس بالنقص، وعدم الثقـة  : شخصية املتقبل-

كذلك تبني أن األشخاص التسلطيني يقتنعـون بسـهولة . همىف النفس يزيد ميلهم لإلقناع عن غري
 .مبا يصدر إليهم من األشخاص املرتفعني ىف القوة أو املراكز ىف مواقف املواجهة

نتـائج مختلفـة بـني نفسـه يـرتك املصـدر  : طبيعة االتجاه أو السلوك نحو موضـوع التـأثري-
ذا االخـتالف عـىل نـوع االتجـاه أو األشخاص املتامثلني ىف درجـة قـابليتهم لإلقنـاع ويتوقـف هـ

فمن الصعب تغيري االتجاهات العميقـة ىف الشخصـية، أى االتجاهـات . السلوك املطلوب تغيريه
أما االتجاهـات الوقتيـة املصـطنعة بسـبب الضـغوط االجتامعيـة فمـن . التى ترىض دوافع قوية

 عميقة الجذور، فـإن مـن السهل تعديلها، وعىل سبيل املثال فإن االتجاهات العنرصية إذا كانت
الصعب التأثري فيها ولو بالعالج النفىس كذلك من الصعب تغري االتجاهـات أو جوانـب السـلوك 

 .ًالتى تعترب جزءا من نظام متسق من االتجاهات من الناحية الوجدانية واملنطقية
كون وهى تساعد عىل مقاومة تأثري أجهـزة األعـالم، ألن األشـخاص يتمسـ : معايري الجامعة-

مبعايري جامعتهم، وهذا يجعل اتجاهاتهم صعبة التعديل، وتبني التجارب أن موضوعات االتصال 
ًإذا كانت تختلف عن معايري الجامعة، فإن األشخاص الذين يقـدرون جامعـتهم نـادرا مـا يتغـري 

كـذلك إذا كـان غالبيـة . اتجاههم، بل ويزداد متسكهم باالتجاهات املعارضة ملوضوعات االتصال
 .عضاء الجامعة معارضني ملوضوع االتصالأ

  كيف نؤسس عالقاتنا؟-3
العمليـة «ميكن تعريف االتصال البينشـخىص بأنـه  :التطور والتأسيس لالتصال بني األشخاص

االتصالية التى يتبادل خاللها األفراد رسائل شفهية وجسدية تساهم ىف استحداث وبناء عالقـات 
 .»ًفيام بينهم سلبا أو إيجابيا

عد هذه العملية البينشخصية عملية معقدة بسبب االختالفات والتفاوت ىف توقعـات ت −
 .واحتياجات أطراف العملية نفسها

ًرة كـان نتاجـا للتقـدم البـارع ىف ـة املعاصـة االتصاليـب النظريـذى صاحـور الـأن التط −
م  والكمبيـوتر والـذى أسـهم بـدوره ىف بلـورة مفهـووالهندسـةعلوم النفس واالجـتامع 

 .التبادلية االتصالية
 : ومامرسات االتصال البينشخىصطبيعة

أن مفهومنا لالتصال البينشخىص يرتكز بشكل خاص عـىل العمليـة االتصـالية وتتميـز هـذه 
 ن االتصـال إ. اجات وخـربات األفـراد املتفاوتـة حيث أنها تتأثر بتوقعات واحتي،العملية بالتعقيد
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ن عالقاتنـا املشـرتكة مـع إ. مؤسسـةتم ىف إطـار عالقـات البينشخىص هو ذلك االتصـال الـذى يـ
اآلخرين تعد مبثابة اإلطار الذى يهيء لنا االتصال بشكل عام وتؤثر ىف الوقت نفسه عىل نوعيـة 
وعمق هذا االتصال وعالقة الزوج بزوجتـه واملـدرس بطالبـه مـا هـى إال عالقـات تشـكل إطـار 

 .بينشخصياًمحدودا يحتوى ما ميكن لنا اعتباره اتصاال 
 :تباع الخطوات التاليةن أن تؤسس عالقاتنا مع اآلخرين باوميك

 والصحة والجامل واملالبس والذكاء واملوهبة تسـاعدك عـىل فحص املؤثرات كالشخصية 
 .تقرير ما إذا كنت ستواصل العالقة بعد اللقاء األول أم ال

 استعداد الطرف اآلخر للقاء. 

 امم الطرفني كالهوايات واالهتامماتافتتاح املقابلة مبوضوع يثري اهت. 

 ترك انطباع حسن يدعو للتواصل ويثري االهتامم. 

 التواصل البرصى. 

 االبتسامة اللطيفة. 

 اتخاذ وضع جسمى متقابل مع اآلخر أثناء الحديث. 

 تعزيز سلوكيات اآلخر اإليجابية. 

 تبادل عبارات املجاملة. 

 حرجهتفادى األسئلة التى ايجابتها ال واألسئلة امل. 

 التأكيد عىل اإليجابيات وتفادى السلبيات والتأكيد عىل األمور املشرتكة. 
  رضورة أم ترف؟ةتنمية املهارات الشخصيهل  -4

إن التعلم من عامل أو مفكر أو زميل أمر ممكن ومتحقق، أن أسـعى لتنميـة مـدارىك وتوسـعة 
 األجمل من هـذا وذاك أن أجـد الدائرة التى احتضنتنى واحتضنتها لسنوات أمر أدمنت عليه، لكن

بإحدى الجامعـات السـعودية طرحـت عـىل طالبـاىت فكـرة نفىس أتعلم من طالباىت، تقول أستاذه 
وصلتنى مـن أحـد أبنائنـا املبتعثـني ىف الخـارج، وهـى متعلقـة مبـادة تـدرس عـادة ىف الجامعـات 

، وتعالج هذه املادة يااألوروبية، وبشكل خاص للطلبة القادمني من الرشق األوسط وبعض دول آس
ارات الشخصية واالجتامعية، وما إن أنهيت حديثى حتى بادرت أحدى الطالبـات طالبـة تنمية امله

 الخاصة والتى تدرس هـذه  الثانويةىف كلية الطب باإلشارة إىل تجربتها الخاصة، من خالل مدرستها
ى متخرجـة مـن نفـس املهارات، تحرص لتطبقها عىل أرض الواقع، وهنـا بينـت طالبـة أخـرى وهـ

 وألىن كنـت قـد. املدرسة أهميـة هـذه املهـارات ىف تنميـة قـدرات الطالبـة الفكريـة واالجتامعيـة
 النظـام( بيت النية عىل دمج هذه املهارات ببعض مفردات املـادة التـى كلفـت بتدريسـها وهـى 
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حـدث عـن  لـذلك طلبـت ىف محـارضة سـابقة مـن الطالبـه الت)السياىس واالجتامعى ىف اإلسـالم
تجربتها الخاصة ىف هذا املجال، عىل أن تبني فكـرة رسيعـة عـن آداب الحـوار، كـاحرتام الوقـت 
وعدم املقاطعة وأهمية اإلنصات وغريها من املهارات الرضورية لتفعيل النقاش بشـكل إيجـاىب، 
 وما إن وقفت الطالبة عىل املنصة حتى تحولت من طالبة ىف السنة الثانية طب إىل معلمـة مـن

الدرجة األوىل، فمن خالل دقائق معدودة استطاعت توضيح الفكرة بكل جوانبها، وبدال مـن أن 
أـهـتم بـشـكرها ـصـوبت اهتامـمـى ملعرـفـة ـجـدولها اـلـدراىس، ومعرـفـة إمكانـيـة استـضـافتها ىف 
محارضات أخرى، لعلها تكرر عرض الفكرة عىل بقية طالباىت ىف األقسام األخرى، إال أىن ـ هنا ـ مل 

حظوظة بشكل كاف، فقد اعتذرت بـأدب جـم مبينـة أن جـدولها الـدراىس ال يفسـح لهـا أكن م
املجال لقبول دعوىت، إال أنها وافقت هى وزميلتها عىل إعداد ورقة تحمل مـا تـم عرضـة لغـرض 

 بهام، ومع نهاية تلك املحـارضة، وبعـد أن بـدأت طالبـاىت الـلـهتوزيعه عىل بقية األقسام، بارك 
، وبعد أن كدت أنهى استقبال استفسارات بعضهن، ملحت الطالبـة تنتظـر إنهـاء مبغادرة القاعة
من الطالبات، ثم تقدمت بثبات لتقدم ىل نسخة مصورة من كتاب، موضـحة أنـه حديث غريها 

 خاص مبادة تدرس هذا العـام لطلبـة الثانويـة املطـورة، ومـا إن تصـفحته حتـى وجدتـه يعـالج
إدارة الرصاع، العمل ضمن فريق، التواصل مع اآلخر، كام (: مثلاملهارات الشخصية واالجتامعية، 

يعالج مهارات تدعيم االستقرار األرسى وتفعيل األدوار واملسؤوليات، مثل بناء العالقات األرسيـة 
وـصـلة اـلـرحم، تفـهـم األدوار داـخـل األرسة، إدارة ـشـؤون األرسة، ـكـام يتـطـرق ملعالـجـة مـهـارات 

القرار، حـل وإدارة املشـكالت، تحديـد األهـداف الشخصـية، التفكـري مهارة اتخاذ : التفكري، مثل
التعامـل مـع وقـت الفـراغ، وحتـى االسـتمتاع : الناقد، كام اهتم مبهارات استثامر الوقـت، مثـل

تطبيـق : والـوالء الـوطنى، مثـلباإلجازات وتنظيم الرحالت، ومهارات تنمى الـوعى االجتامعـى 
 كـام اسـتند )، التطوعاملسئولعام، الوطنية واملواطنة، السلوك واملحافظة عليه، الذوق الالنظام، 

الكتاب عىل االستدالل بأدلة من الكتاب والسنة والرتاث اإلسالمى، وهذا االستدالل يدعم حقيقة 
. دعوة الدين اإلسالمى للتفاعل اإليجاىب ىف كافة جوانب الحيـاة األرسيـة واالجتامعيـة والوطنيـة

ً األستاذة بالشكر إىل الطالبـة التـى اسـتفادت كثـريا مـن عرضـها وىف وىف نهاية الحديث توجهت
 الـلـهالوقت نفسه استمتعت به، كام شكرت زميلتها عىل عظيم اهتاممها وحرصها الشديد، كرث 

سبحانه من أمثالهام، كام تقدمت بالشكر لوزارة الرتبية والتعليم التـى حرصـت عـىل االسـتفادة 
صصني إلعداد هذا الكتاب، ومتنت لـو تـم تـدريس هـذا الكتـاب من مجموعة متميزة من املتخ

 َّفعاليـة ـ مـن الـلــهلكافة الطلبة والطالبات ىف املرحلة الثانوية والجامعة فهـو سـيزيد ـ بعـون 
 .الطلبة وينمى قدراتهم االجتامعية وانتامءهم الوطنى

 ً هل النقد والتقييم لآلخرين ليس دامئًا صحيحا؟-5
 ملحادثات إىل التعبري عن املواقف تجاه القضايا املختلفة وهذا أمر طبيعى، ولكـن  ما تصل اًغالبا
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فإن هذا من شـأنه ... ّاألمر الذى ينبغى تجنبه دامئًا هو أن نعرب عن رأينا بصيغة التقييم والحكم
أن يثري غضب الطرف اآلخر ويجرح مشاعره ورمبا يحسسه بانتهاك الكرامة األمـر الـذى يدفعـه 

 .ه رد فعل معاكس ورمبا عنيف يحول دون مواصلة الحوارباتجا
 : تجاه مستمعه إذ قال لهٍّياًذات مرة أطلق أحد املحاورين حكام تقييم -

إنك جديد ىف تجاربك ومل تتضح بعد وهذا أمر ينقصك فينبغى عليك أن تتعلم أوًال ثم تـأىت 
 !!للحوار معى

 عنـد املسـتمع مشـاعر الغضـب وتـوقظ وواضح أن مثل هذه الطريقة ىف املحادثات تحّفـز
 مبـا أننـا برش حيـثام ٍّيـاوهو رد فعل قـد يكـون طبيع.. عنده الشعور برضورة رد الفعل الدفاعى

 .نشعر بانتهاك كرامتنا
ًصحيح أننا أحيانا نصادف محاورين لهم من املرونة وسعة الصدر واملهارة ما يعينهم عـىل  -

ّ ال ميلكون هذه السامحة والصرب فيثورون ضدنا وبالتـاىل تجاوز مثل هذه املواقف إال أن األغلب
وليس هذا فقط بل سـينعكس ... سيكون إمكان التفاهم فضًال عن التعاون والتنسيق غري ممكن

األمر عىل املوضوع األصىل للمحادثات ورمبا يتحول مجرى الحديث إىل رصاع شـخىص وينحـرف 
ذا بالتأكيد لـيس الهـدف الـذى دخلنـا مـن أجلـه  وهٍّياالكالم حتى يصبح موضوع االجتامع ثانو

 .لالجتامع
ًمن هنا يتضح أن النقد والتقييم لآلرين ليس دامئًا صحيحا بل وىف الكثري من األحيـان يرض  -

ًوال يفيد ألنـه يقلـب الـود إىل تـوتر والتفـاهم إىل عـراك ورمبـا يجـدد جروحـا جئنـا مـن أجـل  ّ
 بتغذيـة معلوماتيـة تتضـمن رشح آراءنـا ومشـاعرنا لذا يقـرتح أن نسـتبدل التقيـيم.. تضميدها

ال شك أن مجال عملك : وطموحاتنا وتوقعاتنا إزاء سلوك الطرف اآلخر فمثًال ميكن التعبري هكذا
.. .. أن يساعدك عىل التوفيـق فيـهالـلـهيحتاج إىل املزيد من الخربة وطول النفس والصرب وأرجو 

ا ىف عملك إال أن هناك العديد من املجاالت بحاجة إىل بالرغم من النجاحات الكثرية التى حققته
ّمن الطبيعى أنك ملتفت إىل إننا كبرش نخطئ ونحتاج إىل املزيد مـن .. مواصلة وتجارب جديدة

 .وهكذا... التعلم والصرب
ً هل حًقا أن املسنني أكرث تصلبا ومتسكا بالرأى؟-6 ً 

رائهم وأفكـارهم كلـام تقـدم بهـم يردد الكثريون عن كبار السن أنهـم يتمسـكون بشـدة بـآ
 مـع عـدد مـن البـاحثني Penny Visserولكن هناك دراسة حديثة أجراها بينـى فيشـري . العمر

ذ تبني عـىل العكـس أن ائج مختلفة عام يشيع عن املسنني إبجامعة برنستون األمريكية بينت نت
م الفكريـة باملقارنـة الراشدين ىف مرحلـة العمـر املتوسـط كـانوا أكـرث مقاومـة لتغـري اتجاهـاته

 .باملسنني
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ولىك يتحقق الباحثون من ذلك قـاموا بتطبيـق مقـاييس نفسـية للتعـرف عـىل االتجاهـات 
االجتامعية والسياسية التى يحملها اآلالف من األفراد تجـاه حيـاتهم، ثـم حـاول البـاحثون بعـد 

معتـقـداتهم ذـلـك بتـقـدير ـمـدى اقتـنـاعهم وقـبـولهم ـبـآراء معارـضـة وتـنـاقض ـمـع اتجاـهـاتهم و
ولقد أظهرت النتائج عىل غري ما هو متوقع أن األفـراد الراشـدين ىف املراحـل املبكـرة ... .السابقة

من منتصف العمر أظهروا مقاومة أشـد لـآلراء الجديـدة، وأرصوا عـىل التمسـك بـآرائهم بقـوة 
لقـد ... .ارضـةمقارنة بكبار السن، الذين كانوا أكرث مرونة ىف تقبل وجهات النظـر املختلفـة واملع

ًكان واضحا أن املسـنني يتقبلـون األفكـار الجديـدة أكـرث مـن غـريهم، أى أنهـم كـانوا أقـرب إىل 
 .التسامح والتقبل لآلراء املختلفة عن آرائهم

 ؟ٍّيا مرضً ناجحاٍّيا كيف ننشئ تواصًال اجتامع-7
ً ناجحـا ٍّيـاععن طريق احرتام مشاعرنا وأفكارنـا ودوافعنـا نسـتطيع أن ننشـئ تواصـًال اجتام

 :وذلك عن طريق مراعاة األمور التالية... ٍّياومرض
عندما نتعامل مع اآلخـرين هـل نوظـف مهـارات التواصـل األمثـل؟  :طرح أربعة أسئلةا -1

وخذ بضع دقائق لتجيب عـن األسـئلة وأيـة ... تخيل نفسك تتحدث مع شخص مهم بالنسبة له
 معلومات مرتبطة بها؟

إن إعطاءك انتباهـك الكامـل لشـخص مـا يـدل عـىل مـدى  كامل؟هل أعطى انتباهى ال) أ 
 .احرتامك له

مبجـرد » ويليام جيمس«الحظ عامل النفس  هل أبدى اهتاممى بالكامل للشخص اآلخر؟) ب
 . يصبح أهم ىشء بالنسبة لك ىف الحياةٍّياًأن يصبح أى ىشء بالنسبة لك أمرا شخص

لتبادل يتطلب رصاحة كاملة ىف التعبـري فقـد إن التفاهم وا هل أسعى للتفاهم املتبادل؟) ج
سمعت باملقولة التى تقول ال تحكم عىل اآلخرين حتى تكون مكانهم فبغض النظـر عـن مـدى 

ًعليـك أيضـا أن . األمل الذى ستسببه لك رسالة عليك أن تقبل حق اآلخرين ىف نقل حقيقتهم لـك
 ، وتركز عىل ما يجمعكم،شرتكة وتبحث عن أرضية م،تعى الغرض األساىس لتواصلك مع اآلخرين

عليك أن تكتشف ما هو أهـم بالنسـبة . وترحب بالغموض كدليل عىل محاولة الوصول لألمثلية
 .فكر وتحدث مبا يفيد مصلحتك العليا. لآلخرين وما يدفعهم أن يقدموا أفضل ما عندهم

أقىص استفادة شجع اآلخرين عىل أن يحققوا  هل ألهم اآلخرين بالعمل أو القرار األمثل؟) د
من نقاط قوتهم وحدد خطوات العمل األمثل الرضورية للحصول عىل أفضل نتيجة وتأكـد مـن 

 .طرحك أفضل األسئلة واالستامع ألفضل اإلجابات
ـيًال ـصـوتكأـعـط«يـقـول شكـسـبري  : اـسـتمع للتواـصـل األمـثـل-2  »  الـكـل إنـسـان إذـنـك وقـل

 لبـك فأنـت تظهـر لآلخـرين أنـه  فحسب ولكـن بعينـك وقفعندما تستمع فليس بأذنك وعقلك
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هـل تعلـم أن الشـخص ... .فهم يستحقون أن تعريهم انتباهك الكامل. بغض النظر عن رسالتهم
 كلمة ىف الدقيقـة؟ وأنـت ىف الغالـب تفكـر برسعـة 125ًالعادى يتحدث برسعة تصل تقريبا إىل 

 . كلمة ىف الدقيقة600 إىل 400تراوح من 
 : نستعرضها فيام يىلد ىف هذا الشأنتفيقد هناك بعض االقرتاحات و
لآلخرين منحه اهتاممـك دون قيـد ًإن من أكرث السلوكيات احرتاما  :عط انتباهك الكاملا) أ 

ومن األفضل أن متيل .  من مصادر التشتت أو حاول تقليلها للحد األدىنٍّياًاصنع جوا خال. أو رشط
ابتسم وهز رأسـك عنـد الحاجـة . تمرلألمام وتواجه الشخص وتنظر إىل عينه بشكل مبارش ومس

ًوامتنع عن إصدار األحكام ولكن رصيحا وواضحا اظهر اهتاممك لآلخرين عن طريق التأكد من . ً
ك ـى آرائــك فــون معــا يختلفــة عندمــن وخاصــر اآلخريــرتم آراء ومشاعــاح... .أنك تفهمه

 .ركـومشاع
ر عـىل أن يخـرج مـا بداخلـه بـأن ميكنك أن تساعد اآلخـ :توافق مع احتياجات اآلخرين) ب
 .»يبدو أنك قلق بشأن ىشء ما ما الذى يضايقك«تسأله 

 .ة التى تكون إجابتها بنعم أو الفاألسئلة املفتوحة تشجع اآلخر عىل البوح وتجنب األسئل
 .تعطى الفرصة لتواصل مفتوح...) من ـ ما ـ ماذا ـ متى ـ أين ـ كيف(فاألسئلة التى نبدأ بـ 

لتستوعب وجهة نظر اآلخر توحى للمتحدث معـك أنـك تسـتمع لـه وتشـجعه عند توقفك 
عىل التعبري عن رغباته مام ميكنك من اكتشافه وميكنك أن تشجع املزيد من التعبري عـن طريـق 

واألهم . »...استمر«إحك ىل عن هذا املوضوع » عقلك يما الذى يدور «استخدامك تعليقات مثل
 .من كل هذا أال تقاطع املتحدث

عندما توظف أو تستخدم انعكاس املشـاعر فأنـت تعيـد  :استجب باالنعكاس من األمثل) ج
. تقرير الشعور أو معنى التواصل أو كليهام بطريقة تظهر تفهمـك وعـدم إصـدارك أليـة أحكـام

 :باستخدام أسئلة مثلميكنك أن تشجع اآلخرين عىل اكتشاف أفضل الحلول 
 .»ما أفضل خيار متاح لك؟«. .»مر؟ما أفضل ما ميكنك عمله حيال هذا األ«
ًإن عملية عكس املشاعر تلك تحقق أعظم منافعهـا عنـدما تكـون غاضـبا وىف حاجـة لـىك  -

 من األفضل أن تفكـر ىف معنـى الرسـالة التـى تتلقاهـا ومـن ًيفهم اآلخرون مشاعرك كثريا يكون
 .قة صحيحةالرضورى تلخيص األجزاء الهامة ملحادثة طويلة لضامن فهمك لآلخر بطري

 من ترافة الحياة أنـك إذا رفضـت أن إنه« :قلل السلوكيات غري املرغوب فيها للحد األدىن) د
وكيف ... .دبليوسومرست موم. »تقبل أى ىشء سوى األفضل إنك ىف أحوال كثرية قد تحصل عليه

 !يكون رد فعلك عندما تشعر أنك مهدد؟
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رد املناسب عىل انتهاك تلك الحدود لهـو إن وضع حدود توفر األمان الذى نحتاجه وكذلك ال
 مـن ًتخدام التوكيـد األمثـل سـيوجد نوعـاىشء رضورى لسعادتك ومصلحتك فنقل رد فعلك باس

 .الفهم عندما تشعر بالتهديد
 ما هى فلسفة وسيكولوجيا االتصال؟ -8

 ًتقوم فلسفة االتصال عىل مبدأ التفاعل بـني األفـراد والجامعـات معـا بغـرض بنـاء وتقـديم
ً يكون بناءا هادفـا للتعبـري نحـو األفضـل مهـام حديثة ـ واالتصال اإلنساىن يجب أناجتامعاتها ال ً

ل تفاعـ/ ًاالتصال اإلنساىن هو أيضا موقف تعاملو ..ً محدودا مثل الرتويح املفيد للودٍّياكان نفس
تبـارات عمليات واملخرجـات املحكومـة باع من املدخالت والاجتامعى مدىن يقوم عىل نظام واع

 أو رسميا باإلجامع أو االتفاق العام وإذا مل يقوم االتصال اإلنساىن عـىل ٍّياخلقية متفق عليها ثقاف
ذلك يظهر لنا الضغط واملضـايقات النفسـية واملعيشـية والوظيفيـة أو العنـف واالرهـاب التـى 

 .ميارسها فرد عىل آخر
  ما هى شخصيتك؟-9

هـذان أمـران يـؤثران ىف نظـرة النـاس ) رصفاتكت(وماذا تفعل ) شخصيتك(أى شخصية أنت 
كـام أن شخصـيتك تـؤثر ىف نـوع العالقـات التـى تقيمهـا مـع النـاس ىف . إليك وتفكـريهم فيـك

 .ظة كيف يترصف الناس اتجاهكتعرف نفسك وشخصيتك من خالل مالحميكن أن و ....املجتمع
يـري تلـك النـواحى ىف فإذا كان الناس يتجنبوك بصفه عامة، حاول معرفة ذلك، ثـم حـاول تغ

 .شخصيتك التى تزعج املحيطني بك
  ما هو الرس ىف التعامل مع الناس؟-10

دافـع الجـنس : (قال سيجموند فرويد ىف القرن العرشين أن كل ما تقوم به ينبع من دافعني
 ، مـن أهـم مكونـات الشخصـيةباألهميـةكام قال أن الشـعور ) والرغبة ىف أن تكون من العظام

ص يصبحون معاقني لىك يحصـلوا عـىل تعـاطف وأهـتامم اآلخـرين، وتبـني بعـض وبعض األشخا
 ىف دنـيـا أـحـالم الجـنـون ا يـصـبحون مـجـانني بالفـعـل ىك يـجـدومـبـدر أن بـعـض األـشـخاص راملـصـا

قع القاىس حيث قال أن الطريقة الوحيدة للتـأثري اوالتعلم يجدوه ىف عامل الو. والشعور باألهمية
دث عام يريده هو، وتبني له كيف يحصل عليه وتذكر ذلك حـني عىل الشخص اآلخر هى أن تتح

 .ًتحاول أن تستميل شخصا ما للقيام بىشء
أن كـان هنـاك رس للنجـاح فـإن : وقدم فورد أفضل نصيحة ىف فن العالقات اإلنسانية وهـى

 األشياء من وجهـة نظـرك هذا الرس يكمن ىف القدرة عىل معرفة وجه نظر الشخص اآلخر ورؤية
 .هة نظر الشخص اآلخر معاومن وج
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  ما هو فن التعامل مع اآلخرين؟-11
قامة عالقة طيبة مـع الـذين ًآلخرين ناجحا وفعاًال ال بد من إلىك يكون أسلوب تعاملك مع ا

وهنـاك كثـري مـن النـاس .  وأن تتجنـب املحابـاة والتحييـز، وأن تتواصل بوضـوح،تتعامل معهم
 واألطبـاء وغـريهم وهـذا يتطلـب إقامـة عالقـات عملهم هو مساعدة اآلخـرين مثـل املدرسـني

ًوأيضا من فن التعامل إذا علمت أن الشخص اآلخر مخطئ وأخربته بـذلك بلفظـه فـإن ... .طيبه
ذلك ينقلب بطريقة عكسية وقليل من الناس هـم منطقيـون فمعظمنـا متحـازون ومتحـاملون 

لغـرور ومعظـم النـاس ال ومعظمنا مصابون بأراء مشبعة بالحسـد والشـك والخـوف والغـرية وا
كنـت متيـل يرغبون ىف تغري أرائهم بشأن دينهم أو طريقة لبسهم أو حالقة شعرهم وهكـذا، إذا 

 .طأ فيجب أن يكون ذلك بحذر وهدوء ولباقةألخبار الناس أنهم عىل خ
  كيف تقيم عالقات طيبة مع الناس؟-12
لـك وال بـد أن يكـون بإمكـانهم  تقيم عالقات طيبة ال بد أن يراك الناس أثناء قيامك بعمىك

مشاهدتك ـ وال بد من قيامك بأعامل يحس الناس بقيمتها وفائـدتها ويجـب أن تصـغى إلـيهم 
 .ًأظهر لهم اهتاممك مبشاكلهم وحاجاتهم وال بد أن تكون موجودا حني يحتاجون إليك. ًأيضا

  ما هو مفتاحك إىل النجاح والسعادة؟-13
كلنا نختلف عن بعضـنا لـبعض، وقـد ) النجاح والسعادة( إن كل ما تريده من الحياة شيئني

ً إال أن هنـاك عـامًال كبـريا واحـدا يتعـني علينـا ،عن النجاح مختلفة عن فكرىت أنـاتكون فكرتك  ً
وتؤكـد الدراسـات أنـك لـو . ًجميعا أن نتعلم كيفية التعامل معه إن كان لنا أن ننجح أو نسـعد

من طريق النجـاح ىف أى % 85 تكون بذلك قد قطعت تعلمت كيفية التعامل مع اآلخرين فإنك
 .من طريق السعادة الشخصية% 99من األعامل أو الوظائف أو املهن و

  هل وجدت الناس لتبقى؟-14
نـاه ـ نحـن ال نسـتطيع حبب وهذه هى الحقيقـة، كرهنـا ذلـك أم أدت الناس لتبقىنعم وج

ن أن نضع الناس اآلخرين ىف حسابنا ببساطة أن نحقق أى نجاح أو سعادة ىف عاملنا الحديث دو
 موهبـة فمـن أتقـن امـرأة وىف أى فرع وستجد أن هناك رجل أو اتجاهأبحث عن النجاح ىف أى 

 .ًالتعامل مع الناس سنجده شخصا يتمتع بطريقة جيدة للتواصل مع اآلخرين
  كيف ميكنك خلق االنطباع األول الجيد؟-15

ترصفاتك ومواقف اآلخرين، وهـى أن تتـذكر أن هناك طريقة أخرى للتحكم والسيطرة عىل 
االنطباع األول الذى ترتكه مييل إىل أن يكون نفس االنطباع األخري الذى يأخذونه عنا، وأن اللقـاء 
 األول هو ما يشـكل النغمـة األساسـية، وبدونـه يصـبح مـن الصـعوبة دفـع الشـخص اآلخـر إىل 

 



 
 

-230 -

كـام يحكـم النـاس ... .ًسيئا عنهم بـال قصـد مـنهمً وقد يرتك الكثريون انطباعا ،تغيري فكرته عنك
ًعليك ليس فقط بالقيمة التى تحددها لنفسك، بل بالقيمة التـى تضـعها لألشـياء اآلخـرى أيضـا 

 .مثل وظيفتك وعملك وحتى تنافسك مع اآلخرين
ذلك أنـه ىف كـل » ال تحكم عىل اآلخرين حتى ال يحكم اآلخرون عليك«وهناك حكمة تقول 

ا عىل أحد األشياء نعطى اآلخرين اإلشارة للحكم علينا والصداقة ال تتم من تلقـاء مرة نحكم فيه
 لهـم عـىل ء كنا واعني أو غري واعني، ويتم اختيارناأصدقائنا، وسوا» باختيار«نفسها، فنحن نقوم 

 .أساس الحاجة والجوع
  ما هى الطريقة املفيدة الجتذاب الناس؟-16

) أسـلوب ثالثيـة اكتسـاب األصـدقاء( طريقـة تسـمى لىك نجتذب الناس ميكن أن نسـتخدم
 :وهى
ًىف حد ذاته أننا جميعا نشـعر بالحاجـة إىل تقبلنـا » فيتامني«تقبل اآلخرين للمرء  :التقبل) أ

ىف وجوده، ذلـك » نسرتخى«إننا نريد ذلك الشخص الذى ميكننا من أن . من اآلخرين عىل حالتنا
أحـذيتنا هو عليه دون متشيط وأن نتحرر مـن وجـود الذى تستطيع معه أن نرتك شعرنا عىل ما 

ًإن القليلني جدا منا من ميتلكون شجاعة أن يكونوا أنفسهم بالكامل وبصورة طبيعية . ىف أقدامنا
عند تعاملهم مع العامل الخارجى بصفة عامة، لكننا نحب أن يكـون لـدينا ذلـك الشـخص الـذى 

وذلك إننا مع مثله ميكن تقبلنا عـىل مـا نحـن نستطيع فيه أن تكون أنفسنا عىل طبيعتها معه، 
 .عليه

ومن املطلوب منك أال تضيع معايري شخصية صارمة للطريقة التى تعتقـد عـىل اآلخـرين أن 
يترصفوا بها، فعليك أن تعطى الطرف اآلخر حق أن يكون نفسه، فلـيس عليـك أن ترص عـىل أن 

يتمتـع باالسـرتخاء عنـدما يكـون يفعل ما تفعل أنت وأن يحب كل ىشء تحبه أو تهـواه ودعـه 
 .معك

والغرابه الشديدة هى أن أولئك الذين يتقبلون ويحبون الناس عىل ما هـم عليـه يتمتعـون 
ليس مبقدور أحد أن يقـوى «كام قال أحد العلامء . بأكرب تأثري ىف تغري سلوك األخرين إىل األفضل

 تسـتطيع أن متنحـه القـوة ويغـري إنسان أخر، ولكن بحبك لهذا اإلنسان اآلخر عىل ما هو عليه،
 .»نفسه
ىء ـون ذلك الشـد يكـك قـن ويحظى بقبولـى اآلخريـ عن ىشء يتوفر فأبحث :القــبول) ب

ى عنـه، وعنـدما ـىء وترضــذا الشــه هــل فيــة بأنك تقبــن عرفـًبسيطا أو بال قيمه كبرية، لك
ى التغيـري ىف سـلوكه ـدء فــل عـىل البــوف يعمـاك سـيشعر الطرف اآلخر بقبولك العادل ورض

 .حتى يتسنى له أن يحظى بقبول تلك األشياء اإلضافية التى زادت والرضا عنه
 الشخص يعنى أن ترفـع مـن قيمتـه، والعكـس هـو الحـط مـن القيمـة أن تقدر :التقدير) جـ

 ويجب أن يعرف اآلخرين عنك أنك تقدرهم وتقدر قيمتهم، وعاملهم عىل أساس أن لهـم قـدرهم 
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 وتعامـل مـع النـاس بطريقـة متميـزة خاصـة ، ووجـه إليـه الشـكر،ال ترتكهم ىف انتظارك. لديك
 .ومتفردة تختصهم وحدهم

 ً كيف ال تكن ملحا؟-17
ًنعرف جميعا أن هناك من الناس من يلح ىف السعى لكسب قبول اآلخرين ورضـائهم، وهـو 

ًذبا ولطيًفـا، بـل ذلك الصنف من الناس الذى يبذل كل جهـد يسـتطيعه مـن أجـل أن يبـدو جـ
والذى ال يتورع من أمتهان نفسه من أجل استثارة مشاعر املـودة ىف نفـوس اآلخـرين، غـري أننـا 

ًنعرف أيضا أن هذا النوع من الناس بالذات نادرا ًبـل أبـدا مـا يسـتطيع أن يحظـى بالحـب أو . ً
 .القبول
 ً هل الخوف من الناس يدفعهم بعيدا عنك؟-18

عوقات ىف عملية التعرف بالناس برسعة والتعامل عىل أسـاس مـن يشكل الخوف من أكرب امل
الود، فإنك لو تخىش أال يحبك الطرف اآلخر فإنك تكمن داخـل قوقعتـك ولـن تسـتطيع النـاس 
االقرتاب منك ذلك ألنك بعيد عنهم، وألن مواقفنا معديه لبعض األمـراض، وأن لهـا تأثريهـا عـىل 

 .ًنهم أيضان االنسحاب عالطرف اآلخر، فإنهم يبدؤ
وينصح العلامء بإنه يجب أن تتغلب عىل خشيتك من أن يقـوم الطـرف اآلخـر بصـدك، قـم 

إنك لن تفوز ىف كل مره، إال أن األمور متيـل . ًباملخاطرة وراهن عىل أنه سوف يكون ودودا معك
وعليك أن تتذكر أن معظم الناس يتشوقون إىل الصـداقة كـام . ًجميعا إىل أن تكون عىل صالحك

إنها تشوق عاملى، وقد تكون أنت السبب ىف أن الطرف اآلخر ال يظهـر دامئًـا .  أنت إليهاتشوقت
لـتكن املبـادرة مـن . مودته ووده وقد يرجع ذلك إىل خشيته مـن أن تقـوم بـرده وصـده عنـك

ًجانبك وال تنتظر قليًال عىل الصداقة من الطرف اآلخر أبدا بالتحرك األول والنتيجة أنك سرتاه قد 
 .أ ىف التعامل واالهتاممبد

  كيف أصنع املعجزات بابتسامه؟-19
رف ـل التعــن السهــــن مـاس الذيـص املبتسم أو ذلك النوع من النـرك الشخـإذا مر بخاط

ال أسـتثاء، مـن كبـار املبتسـمني إن االبتسـامة ـم، وبــوف نجد أنهــل، فسـم بالفعـم وتعرفهـبه
 خلق شعور املودة ىف نفوس اآلخـرين ىف لحظتهـا عـىل وم مقام السحر ىفـالحقيقية املخلصة تق

إن االبتسامة الطيبة الخالصة تقول أشياء عديدة للطرف اآلخر أن ما تقوله ليس مجـرد ... .الفور
 .»ًأننى أحبك وستحبنى أيضا«ًولكنها تقول أيضا » إننى أحبك وأىن إليك كصديق«

 كيفية تجنبها؟ ما هى الغلطة الكربى ىف العالقات اإلنسانية و-20
ً مخلوقات أنانية، وأن ما يهتمون به أوًال وأخريا ودامئًـا هـو عليك أن تتذكر أن البرش ىف داخلهم

 األصـلية، إىل أقطـارهمأنفسهم وأمورهم من وظائفهم إىل عائالتهم إىل مسقط رؤوسـهم ومـدنهم 
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وبالتـاىل ال يكشـف سـوى عـن اهتاممـك بالشـخص اآلخـر » من أين جئت«وحتى السؤال مثل 
ًتدفعه إىل االهتامم بك وتذكر أنك كـائن برشى أيضـا وأن الطبيعـى لـك أن تقـع أرس اإلغـراء ىف 
البدء مبارشة بالتحدث مع نفسك، إنك تريد أن تلمح، وتريد أن تؤثر ىف الشخص اآلخر، لكـن ىف 

إنـه . لـكالحقيقة ستحظى بتقدير أكرب لدى الطرف اآلخر، وإن حولت املحادثة إليه ومل تحولها 
 .سيزرع ىف نفسه فكرة أرقى عنك وسوف يعدك من األشخاص الذين يتمتعون بذكاء كبري

  كيف تدفع اآلخرين ملساندة أرائك؟-21
 شـخص أخـر لـىك يـتم األخـذ بـرأى لنـا موافقةأو ) أوىك(أو ) نعم(ًغالبا ما تحتاج إىل كلمة 

خر هى أن تقوم بإرشاكـه ىف رأيـك وتنبيه، وأفضل طريقه ىف العامل للحصول عىل تأييد الطرف اآل
حـاول أن » أود أن يكـون قـرارك ىف صـفى«أو » أود أن توافق عىل هـذا«وبدًال من أن تقول له 

 .تقول لو كنت مكاىن كيف ميكنك أن تعرض هذا الرأى وتحظى باملوافقة عليه
  كيف ميكن للشكر والثناء أن يطلق الطاقة؟-22

ًناء واملدح نوعا من القوة التى تعمل عىل املعجـزة وقـد  الناس عىل مر العصور أن للثيعتقد
إن كلامت الثناء واالمتنان والتعبري عن الشكر تقوم بكل الطرق باإلشـعاع » شارلز فيلمور«كتب 

ًإن بوسعك أن متـدح جسـدا ضـعيًفا ليتحـول إىل قـوة، وأن متـدح قلبـا ميلـؤه . بالطاقة واطالقها ً
 واألعصاب املحطمـة إىل ثبـات وقـوة، واملرشوع الفاشـل إىل الخوف ليتحول إىل السكينة والثقة،

عىل أنه يبـدو أن الكثـري ال يعـرف كيـف ... .نجاح وازدهار، والنقص والحاجة إىل الكفاية والرضا
 .ميكن للثناء أن يطلق الطاقة لكن الحقيقة إن هذا األمر يحدث بالفعل

  كيف تنتقد اآلخرين دون أن تسبب لهم الحرج؟-23
فإننـا ال » إننى أقول لك ذلك من أجل مصـلحتك« من الحاالت التى تردد فيها للغري %95ىف 

نقصد ذلك أن تصدقنا القول إننا نقول لك ذلك من أجـل ذاتنـا وتـدعيمها عـن طريـق تصـيدنا 
ًإن أكرث األمور الفاشلة شيوعا ىف العالقات اإلنسانية هى الطريقة التى نحاول . ألحد األخطاء فيه

ًى تتم أحيانا بطريقة ال واعية منا والتى تزيد من إحساسنا باالعتزاز بذاتنا عـن طريـق بها أو الت
وإن القيـام بتصـيد أخطـاء الغـري، . التقليل من شأن واعتزاز الطرف اآلخـر بذاتـه واحرتامـه لهـا

يسـت كلهـا إال أعـراض لالعتـزاز ، والتنكيد عليهم، وتعرية ظهورهم لاآلخرينوالتقليل من شأن 
عىل أن هناك تلك األوقـات التـى يتعـني عـىل ... . بالنفس أو االحرتام منخفض الدرجة لهاطبااله

القائد الناجح أن يوضح فيها األخطاء، وأن يصحح فيها األمور ملن يعملون معه، وهو مـا يشـكل 
 .بالفعل وهو الفن الذى يحرص عىل إتقانه معظم الذين يصبحون قادة ىف يوم من األيام» ًفنـا«
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 ما هو املوقف اإليجاىب الذى يجلب النجاح معه؟ -24
 أن نقول أوًال إن الكثري يتوقف عىل السبب ىف رغبتك ىف االنسجام مع اآلخرين بصـورة علينا

املتاعـب أو ) لتفـادى(فإذا كنت ترغب ىف تعليم بعض األساليب عىل أنها مجـرد وسـيله . أفضل
 تنظر إىل العالقـات اإلنسـانية مـن خـالل من االحتكاك مع اآلخرين، فمعنى ذلك أنك) التهرب(

وجهة نظر سلبيه وإنك بذلك ال ينبغى االعتامد فقط عىل األفكار امللحـة التـى تـدور ىف ذهنـك 
 مع النـاس ومسـايرتهم االنسجام بصعوبةعن املتاعب واالحتكاكات، مام يعمق لديك اإلحساس 

ىل تجريـدك مـن كـل حـامس أو ًويتولد معك أيضا أن املوقف السلبى من جانبك إمنا يعمـل عـ
إذا كنـت تشـعر أن العالقـات اإلنسـانية . رغبة ىف التحدى من أجل تحسـني عالقاتـك اإلنسـانية
دائم حتى ال ترتك لآلخرين فرصـة » كبح«ليست سوى وسيله لالحتفاظ برغباتك وذاتك ىف حاله 

عنى الوضوح مع كـل  اآلخرين يالقيام باالعرتاض أو التصدى، أو إن كنت تعتقد أن االنسجام مع
اء بالطريقـة التـى يشـاؤها ـ إن ـل مـا يشــم أن يفعــد فيهــمن هب ودب، والسامح لكل واح

 كًال من النجـاح والسـعادة، وعليـك أن تنظـر إليهـا إليكلب ـة أن تجـات اإلنسانيـع العالقـبوس
نسـانية عىل أنها مهـارة، وأنـك بصـدد القيـام باكتسـابها وتعلمهـا وميكنـك تحسـني عالقاتـك اإل

 لـدافع للوصـول إىل أهـدافك املحـددةإن مثل هذه النظرة اإليجابية تقدم لـك ا... .واالرتقاء بها
 .وتحقيق النجاح

  كيف يحقق االتصال الهدف منه؟-25
 االتصال فعاًال عندما يحقق الهدف منه فعندما تقوم باالتصال ينبغى أن يكون هدفك يكون

ًواضحا ومحددا حتى تستطيع التأثري .  ىف املرسل إليه عىل اتخاذ قرار معني أو القيام بـترصف مـاً
  :وهذه هى بعض النصائح التى تجعل عملية االتصال التى تقوم بها تحقق الهدف منها

  ًليكن هدفك من االتصال محددا وهذا يعنى أن تحدد للمرسل إليه ما ينبغى أن يفعله
 .وما مقدار الجهد الذى ينبغى عليه أن يبذله

 مبعنـى أنـه ال ينبغـى أن يتعـارض الهـدف مـع قـيم . دفك من االتصال مقبـوًالليكن ه
 كلام كان االتصال أكرث ٍّياومعتقدات املرسل إليه فكلام كان قبول املرسل إليه للهدف عال

 .كفاءة

  ًأجعل هدفك ذو نفع وفائدة للفرد، فكلام كان هدفك يحقق نفعا وفائدة للمرسل إليه
، وتكـون األهـداف ذات نفـع وفائـدة للفـرد عنـدما متـده كلام كان تفاعله معـك أكـرث

 .مبعلومات يكون ىف حاجة إليها أو تحقق له نفع مادى أو معنوى أو أدىب

  إن أردت أن (ًال تجعل أهدافك من االتصال صعبة ولكن أجعل فيها شيئا مـن التحـدى
 ).تطاع فأمر مبا يستطاع
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  به الذى ينبغى أن يعمل األسلوبحدد للمرسل إليه. 

 شجع املرسل إليه عىل توجيه األسئلة واألستفسار عام قد يكون غري واضح لديه. 

 تأكد أن املرسل إليه أستوعب وفهم الهدف من الرسالة. 

 ًأعمل عىل تنمية الثقة بينك وبني املرسل إليه وكن متعاونا معه. 

 االسـتامع إن االستامع الجيد يقتىض التوقف عن الكالم وإراحة اآلخر وإظهار إنك تريـد 
 .وهناك مشاعر من التعاطف معه

  ومن مميزات االتصال الحفاظ عىل سمة الثقـة بـالنفس ىف التعامـل مـع اآلخـرين مـن
 .خالل احرتام الذات وتقديرها

 مـن خـالل التواصـل مـع ) كرس الجليـد(تبـاع إسـرتاتيجية من مزايا االتصـال النـاجح او
 .اآلخرين والرتحيب باآلخر والسؤال بطريقة لبقة

  الجيد أيضا عدم الـدخول ىف األسـئلة الشخصـية الفضـولية واالتصالومن آداب الحوار ً
 . حياته الشخصيةاقتحامألنه ال بد أن يكون هناك مسافة بني اآلخرين وعدم 
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 مهارات وفنون االتصال الفعال والناجح
 

 تجاههم، وبالتاىل نتواصل معهـم ً لنحب أشخاصا يشبهوننا، ونشعر بالراحةٍّيا تلقائنتوجهإننا 
من جانبهم وعىل ذلك فإن التواصل الفعـال يشـمل نفسه بشكل أفضل، ومن ثم يحدث الىشء 

نتهاج ترصفـات متشـابهة ر لديهم هذه القدرات مييلون إىل اعىل التوافق والتواؤم وكل من يتواف
 .ىف كثري من املواقف

 عوامل نجاح أو فشل التواصـل، التـى تنطـوى  أن تعرف أوًالولتحقيق الفائدة املرجوة علينا
  أو الطرف اآلخر؟تجاه أنفسنا» الحساسية«عىل املهارة عىل قدر من الوعى أو 

، رات تبدو ىف ظاهرها مواهب فطريـةويعتمد مجال التواصل اإلنساىن بشكل خاص عىل مها
األخرى التى تظهـر وميكنك أن تالحظ ذلك ىف مجاالت البيع والتفاوض واالستشارات أو املهارات 

خالل عملية االتصال، غري أن اكتساب هذه املهـارات يبـدو عمـًال بـالغ الصـعوبة، إال أن املهـارة 
تـأىت باملامرسـة، ومـن ثـم فـإن تحقيـق ) قيـادة السـيارة مـثًال(ثل أى مهارة أخرى الالشعورية م

 .اصل الناجحالتواصل املستمر عن طريق مامرسة املعرفة الواعية هى امتالك مهارات التو
ن املعرفة الواعية مع امتالك مهارات التواصل الناجح توفر لك فرص اختيار أفضـل جوانـب إ

السلوك، سواء من حيث الحساسية أو العاطفة تجاه اآلخـرين، والتـى تسـلكها حـني تتواجـد ىف 
يتاح لها ً من ترك األمور للصدفة اعتامدا عىل املهارات الالشعورية التى قد موقف ما، وذلك بدًال

أو ال يتاح لها الظهور، والتى قد ال تكـون مناسـبة للموقـف وتنطـوى عـىل قـدر مـن الـوعى أو 
تبـاع  يحـدث ىف قيـادة السـيارات ميكنـك ا نفسـك أو الطـرف اآلخـر، ومـثلامتجاه» الحساسية«

ة لتحل محل العادات السيئة، وقد تتصور للحظة أنـك سـتفقد مهـارات معينـة العادات السليم
 . أكربَّفعاليةستواك، ولكن عىل املدى الطويل سيتميز أداؤك بوسيقل م

 مقومات االتصال الفعال
ال يتحقق نجـاح االتصـال مبجـرد وضـوح الهـدف مـن االتصـاالت وتـوفر الطـرق والوسـائل 

ولكن هناك بعـض املقومـات التـى تسـاعد عـىل نجاحـه .. املختلفة إلرسال واستقبال املعلومات
 :نوجز أهمها فيام يىل

 كتسـاب املهـارات الالزمـة لتحقيـق ااالتصـال عمليـة تحتـاج إىل : وفر مهارات االتصالت -1
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 والعمل عىل تنمية هذه املهارات بحيث يستطيع املشارك ، والنجاح للقامئني بهَّفعاليةال
ىف عملية االتصال من التعبـري الواضـح والـدقيق عـن مشـاعره أو اسـتيعاب مـا يقولـه 

 .اآلخرين
 عملية االتصال عندما يكون األفراد املشاركون َّفعالية تتحقق: ق املعرىفالوضوح والتناس -2

 .فيها عىل درجة عالية من الوعى مبكوناتها ومقوماتها وأهدافها
متثـل القـدرة الداخليـة لألفـراد ىف : ةومـة املـؤثرات الخارجيـة والذاتيـقدرة عـىل مقاال -3

 االتصـال فاالسـتجابة َّفعاليـةمقاومة االسـتجابة للمـؤثرات الخارجيـة أهميـة كبـرية ىف 
 .للمؤثرات الخارجية يعنى استسالم الفرد لهذه املؤثرات

االتصال ظاهرة اجتامعية ونفسية، ويقف وراء االتصـال قـوى : تنشيط السلوك االتصاىل -4
 .محركة وموجهة لتنشيط عمليات التبادل املعرىف بني طرىف عملية االتصال

واالجتامعى الذى يسود بني األطراف التـى يـتم بينهـا يؤثر املناخ النفىس : بيئة االتصال -5
 .االتصال عىل مدى دقة إدراكهم للمعارف واالتجاهات

ًوعملية االتصال ميكن أن تكون سببا ونتيجة للمناخ االجتامعى، فالجامعة متثل بيئة اتصالية 
ويكـون اجتامعية، يتلوث مناخها بعوامل نفسية مثل الشعور بالخوف وعدم األمـان والتعصـب 

 .ًذلك سببا ىف سوء عملية االتصال
 مهارات االتصال وخطواته

عض باملشاركة ىف املعرفة ونقلهـا وقـد يشـارك الشـخص بـ ا أن االتصال هو عمليةذكرنا سلًف
 وتـتم املشـاركة بـني النـاس الـذين يسـتخدمون رمـوز وعالمـات ،املعلومات أو األفكار واملشاعر
ترب اللغة من أهم الرموز املتفق عليها ىف االتصـال وباإلضـافة  وتع.معينة متفق عليها فيام بينهم

إىل اللغة فهناك العديد من الوسائل األخرى التى ترمز لالتصال مثـل األرقـام، الجـداول، الرسـوم 
واملوسـيقى الهادفـة . وإشـارات الـدخان) املصافحة واإلمياءات(البيانية والهندسية ولغة الجسم 

 وقد تتعلق حالة االتصال بأشياء يتخيلها اإلنسان ويرغب ىف أن ،الطرقاملعربة وعالمات الرموز و
يشارك اآلخرين فيها، فاإلجابة عن سؤال معني قد تعطى الكثري مـن الظـروف واملالبسـات التـى 
يتم فيها االتصال وفيام يـىل بعـض األمثلـة للمهـارات التـى يحتاجهـا املسـئول عـن االتصـال ىف 

 .اتصاالته اليومية
 :ارة ىف استخدام الكلامت والتخاطب وتشمل امله-1

 .التحديد الشفهى لحقائق املوقف بوضوح ودون غموض −

 . بطريقة غري رسميةٍّياتقديم املشورة والتوجيه لآلخرين شفه −
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 .املناقشة الهادئة الهادفة للمشكالت مع اآلخرين −
 : وتشملٍّيا املهارة ىف تقديم املعلومات كتاب-2

 .وضوعإعداد مسودة بعنارص امل −

 .عرض املوضوع بطريقة منظمة متكاملة −

 .عرض الرسوم التوضيحية واإلحصاءات املتعلقة باملوضوع بدقة −
 : املهارة ىف استقبال املعلومات من مصادرها العديدة وتشمل-3

 .التعرف عىل األجزاء املرتابطة ذات الصلة الوثيقة من خالل املادة املكتوبة −

 .ات باستخدام الوسائل املعنية بذلكقياس مدى دقة األرقام واإلحصاء −

 .اإلشارة بدقة إىل املعلومات املقنعة وعرضها ىف شكل جداول أو رسم بياىن −

مـن يقـول؟ ومـاذا يقـول؟ وىف أى «كام ميكن تلخيص خطوات عملية االتصـال ىف اآلىت  −
 .»طريق يسلك؟ وإىل من؟ وبأى أثر؟

 يرـسـلون ويـسـتقبلون، والوـسـيلة الـنـاس اـلـذين: والعـنـارص األساـسـية ىف ـهـذه العملـيـة ـهـى
... .املستخدمة والرسالة املنقولة، والتأثري متضمن ىف هذه العنارص الثالثة وميثـل هـدف االتصـال

كـام وردت ىف فإن عملية االتصال تتضـمن سـت خطـوات » ب«بالفرد » أ«وعندما يتصل الفرد 
 :أحد املراجع هى

 ).االستجابة(ال ـ التفسري ـ الفعل التمثيل العقىل ـ الرتميز ـ االنتقال ـ االستقب
 :Ideation  ـ التمثيل العقىل-1

يختـار حقيقـة معينـة كأسـاس رسـل، ليبتكـر فكـرة أو أول الخطوات التى يقوم بها املهذه 
 وهذا هو محتوى االتصـال وأسـاس الرسـالة التـى يتضـمنها، إذ يجـب أن يكـون لـدى لالتصال،

يتقـرر التمثيـل العقـىل مـن خـالل الخـربات السـابقة و. املرسل فكرة معينة يـود أن يعـرب عنهـا
ال تبدأ الحـديث حتـى «للمرسل وقدراته وأهدافه التى يرغب التعبري عنها وشعار هذه الخطوة 

 .»تسبقه بالتفكري
 :Encoding  ــ الرتميز-2

ويقصد به تنظيم األفكار عىل هيئة سلسلة من الرموز التى يشـعر املرسـل برضورة االتصـال 
صال حتى يختـار الرمـز  وىف هذه املرحلة ينتقى املرسل الوسيلة املالمئة لالت،ا باملستقبلبواسطته

 فالربقية أو التلكس مـثًال تختلـف ىف أسـلوبها عـن الـنرشة املكتوبـة، كـام يختلـف املناسب لها،
 .كالهام عن املناقشة أو املحادثة الشفهية



 
 

-240 -

 :Transmission  ـ االنتقال-3
ً معينا لنقل رسالته إىل املستقبل مستخدميختار املرسل طريًقا ا الوسيلة املالمئة، مع التحديد ً

وعنـد اسـتخدام . بحيـث تسـرتعى الرسـالة اهـتامم املسـتقبل. الدقيق للوقت املناسب لإلرسال
 .املقابلة الشخصية يراعى االبتعاد عن كل ما يشتت التفكري

 :Receiving  ـ االستقبال-4
وإذا . املستقبل حيث يتلقاها ىف الوقت واملكـان والظـروف املالمئـةيوجه املرسل الرسالة إىل 

ًكانت الرسالة شفهية فينبغى أن يكون املسـتقبل منصـتا جيـدا وإال ضـاعت الرسـالة وال تـؤدى  ً
 .غرضها
 :Decoding ـ) فك الرموز( التفسري -5

ً ومتعاونـا ٍّيـاك وإذا كـان املسـتقبل ذ،يستجىل املستقبل رموز الرسالة التى تلقاها ويتفهمهـا
ى الحاالت، ال يسـتطيع أ وعىل ،فإنه يحاول أن يستخلص من الرسالة املعاىن التى قصدها املرسل

 ولـن ،أن مرسل أن يدخل ىف قرارة نفس املستقبل، وعىل ذلك فإن مدركات كلـيهام قـد تختلـف
ال عنـد ا إًسالة مع مـا يقصـده املرسـل متامـيتطابق املعنى الذى استخلص املستقبل من هذه الر

 .املواجهة الفعلية بني االثنني
 :Action/ Response  ـاالستجابة/  الفعل-6

. الخطوة األخرية هى الفعل أو االستجابة التى يقوم بها املستقبل نحو الرسـالة التـى تلقاهـا
أو . فقد يخزن املعلومات ىف ذاكرته، أو يسجلها ىف امللفات، أو يسأل عن املزيـد مـن املعلومـات

ًأو قد يرفض الرسالة أو يرتكها جانبا، وطاملا أن املسـتقبل قـد فرس .  بتنفيذ إجراءات معينةيقوم
وكلام تيرس فمن األفضل أن يقوم . رموز الرسالة فإنه سيقوم بنوع معني من االستجابة دون شك

وبانتهـاء هـذه الخطـوة . بنوع من التفاعل مع املرسـل، ىك يحـدث نـوع مـن االتصـال املـزدوج
 . حلقات عملية االتصالتستكمل

 :وهناك من قسم مهارات االتصال األساسية وخطواته كام يىل -
 :تحديد الهدف من االتصال: أوالً

عىل الرغم من أن هذه املهارة من أهم مهارات االتصال إال أنها ال تلقى االهتامم الالزم فمن 
عـدم  ما يريد أن يقوله أن يكتبه، و يعرفٍّيا أو كتابٍّياالواضح أن القائم باالتصال سواء أكان شفه

القدرة عىل االتصال تظهر ىف شكل االختيار الىسء للكلامت التى تعرب عـن الرسـالة، وهنـا تبـدو 
 املشكلة ىف أن الشخص مل يكون فكرة واضحة ىف ذهنه عن قصده ونواياه مام يريد أن يقـول أو 
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أى أن يسأل الشخص نفسـه . لشخىصأن توضيح هذه املقاصد والنوايا تتضمن التساؤل ا. يكتب
 : أهمها ما يىلما الذى أريد تحقيقه أو الوصول إليه من خالل االتصال ويشمل أسئلة أخرى

 :هل ترغب ىف توصيل معلومات؟ وإن كان األمر كذلك فعليك أن تقرر -1

مية املعلومات والقدر الـالزم ما الذى تشري إليه املعلومات بدقة ـ نوعية املعلومات ـ ك −
 .املعلوماتمن 

 :هل تريد من شخص ما أن يقوم بعمل معني؟ وإذا كان هذا ما تريد فعليك أن تقرر -2

 .ما العمل أو الفعل الذى أريده؟ الطريقة التى يؤدى بها ذلك −

 :وقد يكون الفعل معقد أى يتضمن حلقات متتالية من األفعال وىف هذه الحالة −

 تسلسـل األفعـال بالطريقـة راجعـة م-طريقة التى يتم بها إجراء كـل فعـل  المراجعة( −
 .)الجيدة

 املوضـوع، عـن طريـق ترغب ىف التأثري عىل رأى الطـرف اآلخـر ووجهـة نظـره ىفهل  -3
 :قناع؟ إذا كان األمر كذلك؟ فعليك القيام باآلىتاملناقشة واإل

 .إعداد قامئة باملناقشات التى تؤيد وجهة نظرك ىف املوضوع −

 .ع أن تواجهها بخصوص املوضوعإعداد قامئة باالعرتاضات التى تتوق −

ضع ىف اعتبارك الشخص الذى سيستقبل الرسـالة ثـم قـرر أى املناقشـات واالعرتاضـات  −
 .ًسيكون أكرث تأثريا عليه

 هل ترغب ىف التأثري عىل مشاعر اآلخرين؟ -4
ال أن يحـدد الهـدف مـن ـية االتصــم بعملــىل القائــب عــوة إذ يجـذه أول خطـد هـوتع

قد يكون الهدف توضيح وتفسري حقائق للناس أو تحسني معلومات أو خـربات ف. عملية االتصال
 وترجـع أهميـة هـذه ....ةـادات مرغوبـة عـة أو تنميـات فكريـسبق اكتسابها، أو تكوين اتجاه

 :الخطوة ىف اآلىت

 املطلـوب تحديد الهدف من االتصال يساعد عـىل تحديـد نوعيـة األفـراد أو الجامهـري −
 نوع املعلومات واملهارات التى ميكن تزويدهم بهـا وكـذلك ك تحدىاالتصال بهم، وكذل

 .تحديد اختيار الوسيلة املناسبة لتحقيق هذا الهدف

إذ أن عمليـة التقيـيم هـى عمليـات . تحديد الهدف يساعد ىف تقيـيم عمليـة االتصـال −
مقارنة بني األهداف املتوقعة واألهـداف الفعليـة التـى تـم تحقـيقهم وىف غيبـة هـذه 

 .هداف يصعب تقييم عملية االتصالاأل
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 :التعرف عىل هوية الشخص الذى يستقبل الرسالة: ٍّياثان
والهدف من مناقشة هـذه . ).املستقبل(أى تحديد األفراد والجامعات املطلوب االتصال بهم 

فمن خالل حياتك العمليـة قـد . املهارة هو تنمية قدرتك للتعرف عىل شخصية مستقبل رسالتك
لـو . ري من املواقف التى تعرفت فيها عىل خواص مستمعيك ملا يـؤثر عـىل رسـالتكمارست الكث

ووالـدك وأحـد األصـدقاء فاملوضـوع الـذى . تصورنا أنك واجهت مواقف مع طفـل ىف السادسـة
 ولكـن هـل الرسـالة التـى تنقلهـا إىل كـل مـنهم ا ال يختلف ىف كل الحـاالت،ًتتحدث عنه واحد

. ومات تتغـري والكلـامت املسـتخدمة تختلـف مـن مسـتمع آلخـرواحدة ىف كل الحاالت؟ فاملعل
فاملوقف يتحكم فيه عوامل السن، التعلم، الخربة، املعرفة، املركز الـوظيفى، املكانـة االجتامعيـة 

هذه كلها عوامل توضع ىف االعتبار قبل توجيه الرسالة لشخص ما باإلضافة إىل مدى ... للمستمع
 .اته لكاهتامم الشخص بالرسالة واستجاب

 :تقديم الرسالة بطريقة منظمة: ًثالثا
ا ولكـن الكثـري مـن األشـياء التـى نريـد قولهـا ٍّقد تكون هناك رسالة بسـيطة أو قصـرية جـد

 أو بشـأن املعلومـات ،ًوتنشأ املشكلة عادة عن كيفية تسلسل األفكار استعدادا لتقدميها. معقدة
 : متعددةالتى تلبى حاجات اآلخرين وميكن القيام بذلك بطرق

أن تقـديم املعلومـات وفًقـا لتسلسـل األحـداث لـه ): األحـداث(وفًقا لتسلسل األفكار  -1
تباع خطوات محـددة وهـذا مـا يحـدث عنـد إجـراء اأهمية عندما تعتمد النتائج عىل 

 .التجارب أو إجراء اختبار معني
رجحـة ًيحـدث أحيانـا أن تقـدم األسـباب امل: برتتيب تصاعدى أو تنازىل لدرجة األهمية -2

ًللقيام بعمل واجب معني مرتبا حسب تأثريها عىل أداء هذا الواجب وتقدم عادة أقوى 
 .سباب ىف البداية أو قد تعكس اآلية وتقدم األسباب قليلة األهمية ىف البدايةأل

 ):املستقبل(تحديد األفراد والجامعات املطلوب االتصال بهم : ًرابعا
ديـد املسـتقبلني املطلـوب االتصـال بهـم ودراسـة ذ تتضـمن تحإ الخطوة لها أهميتها وهذه

خصائصهم، حيث أن عملية االتصـال تبـدأ مـن حيـث املسـتوى الـذى يكـون عليـه املسـتقبلني 
 .للرسالة كام أن فهم املستقبلني وخصائصهم يساعد عىل االختيار للوسيلة املناسبة لالتصال بهم

 :االختيار للوسيلة املناسبة: ًخامسا
وسيلة مع املستقبلني من حيث خرباتهم السابقة عن املوضوع ومحتويات ويجب أن تتفق ال

الرسالة التى تحملها الوسيلة وارتباطها مبستوى املستقبلني فالوسيلة التى تتناسب مع املتعلمـني 
  لذلك فإن .قد ال تتناسب مع األميني كام أن الوسيلة التى تناسب األفراد قد ال تناسب الجامعات
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تواهم التعليمى وحجمهم كام يجـب عنـد اختيـار يلة يرتبط بنسب املستقبلني ومسلوساختيار ا
الوسيلة أن تكـون متاحـة ومتـوفرة وأن تكـون ىف ضـوء املـوارد واإلمكانـات املتاحـة وأن يتـوفر 

 .الخربات والفنيني القادرين عىل استخدام  هذه الوسيلة
 :تنفيذ عملية االتصال: ًسادسا

اختيارهـا ىف رسل باالتصال باملستقبلني باستخدام الوسيلة التى يـتم ىف هذه الخطوة يقوم امل
 ويبدأ املرسل اتصاله باملستقبلني بإثارة ،التوقيت الزمنى الذى تم تحديده إلجراء عملية االتصال

اهتاممهم وتشويقهم إىل موضوع االتصال ثـم التـدرج معهـم بحسـب قـدرتهم عـىل اسـتيعاب 
عىل ربط األفكار واملعلومات أو الخربات مع بعضها البعض عىل أن الرسالة ومساعدة املستقبلني 

يتم االتصال من عنرص إىل عنرص بطريقة تدريجية وبشكل مرتابط مع بلورة املوضـوع ىف نهايـة 
 .ًاالتصال ضامنا الستمرار ربط األفكار بعضها ببعض

 :املتابعة والتقويم: ًسابعا
 عملية االتصال تسـري وفـق الخطـوات التـى تـم  املتابعة ميكن التأكد من أن خطةمن خالل

تحديدها سلًفا والتغلب عىل الصعوبات التى تقابـل عمليـة التعقيـب وأن يعقـب ذلـك تقيـيم 
 .عملية االتصال لقياس مدى نجاح عملية االتصال نحو تحقيق الهدف

 التواصل الوجداىن
ر منطقية أو أفكار جديدة  إذا كان لديك أفكان الوصول إىل عقول الناس أمر قد يبدو سهًالإ

ومواجهة الناس قد تبدو سهلة إذا كنت صاحب حق وىف الحقيقة األمر ... .تعود بالفائدة عليهم
 .ليس سهًال

 وجدانيـةن الصلة اإلنسانية ال تعتمد عىل املنطق أو عىل الحسابات الذهنية بل هى صـلة إ
يـل أو يبتعـد قبـل أن يستكشـف  هكذا اإلنسان يجب أن يكره قبل أن يفكـر مب.بالدرجة األوىل

 ولذا إذا أردت أن تتواصـل ، هكذا اإلنسان ىف عالقته باإلنسان اآلخر أما أن يتقبله أو ال.الحقائق
 مع الناس عليك أن تجد طريًقا إىل وجدانهم والطريق إىل وجدان الناس سهل إذا كنـت َّفعاليةب

 . إىل األذهانمتلك هذه املوهبة أى موهبة اقتحام القلوب والوصول منها
إن موهبة النقر الرقيق إىل األبواب تتفتح أمامك عىل مرصاعيها للنجاح مع الناس وهذا مـن 

ع ـىل أربــوم عــى يقــل الوجدانــال أو التواصــذا االتصــوه... .خالل التواصل الوجداىن معهم
 :اورـمح

ن تفهم مشـاعر ر التواصل الوجداىن أـمن أهم عناص: لوجدان الغري وتقدير لرؤيتهمتفهم  -1
ـ ــاآلخرـي ــن وأن تـحـس بـه ــم وأن تـق ــع نفـســه وأن تـضــف ـعـىل انفعاـل  ه وأن ـك مكاـن
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رى من زاويته وبدون ذلك لن تسـتطيع الوصـول إىل عقلـه والتفـاوض معـه والتـأثري ـت
 .عليه

 الصحيح الفعـال هـو عطـاء واإلنصات.  فعل إيجاىب ومؤثراإلنصات: واإلنصات التفاعل -2
واإلنصـات ... . بد أن يصاحبه انفعال أى أن ما أسمعه منك يحركنـى واإلنصات ال،كامل

ا أو عىل األقل يهمنى أمرك فاالهتامم هـو الـذى يخلـق ٍّالصحيح معناه أنك تهمنى جد
 اإليجاىب الواعى املخلـص اإلنصاتمعنى لتواصلنا واالهتامم يكون ىف البداية عن طريق 

 ينقل معنى مـثلام فاإلنصات بإخالص صتنا ٍّياثم عن طريق الفعل لىك تتواصل وجدان
 .تفعل الكلامت

قمة ارتباط إنسان بإنسان تتحقق إذا كـان هنـاك مشـاركة : تعاطف ومشاركة وجدانية -3
عـاطف درجـة واملشـاركة الوجدانيـة درجـة ت وال،وجدانية أى زوال الحـدود والفواصـل

عب ومجهـد ولكنـه أمر صـ: املشاركةأما . .معناه أىن أشعر من أجلك: التعاطف... .أعىل
 .واألقرباءمقصور عىل من تحب 

 األذىل نحن هنا ال نتحدث عن األخذ والعطـاء ذلـك القـانون: كياسة ىف استجابات الغري -4
لهـا  ولكن نتحدث عن نوعية خاصة من البرش لديها شعور يسمح ،والقديم قدم الحياة

بـادر بتقـديم اجات الطرف اآلخر ونحـن نريـدك أن تباإلحساس الدقيق والرسيع الحتي
املساعدة من باب الواجب، والحب مـن بـاب إنسـانيتك ومـن بـاب مشـاركتك للنـاس 

 أن ذلك يساعد عىل خلق رابطة متينـة بينـك وبـني النـاس ويجعلـك ..وتعاطفك معهم
 . ا للثقةًا للرسور ومصدرًمصدر

كـرب  أَّفعاليـةوعن طريق اإلنصات والتفكري وصياغة أفكارك قبل التحدث ميكنـك أن تحقـق 
 :من خالل القيام بدورك كمتحدث لبق وذلك عىل النحو التاىل

 .حدد رسالتك -  .فكر قبل أن تتكلم −

ادخل ىف صلب املوضوع مبارشة عندئذ سيكون من السهل عىل املسـتمع أن يتـذكر مـا  −
 .قلته

 .  كف عن الكالم واستمع-  .حدد النتائج التى تهدف إليها من حديثك −

 معظم ما تقوله يعد محاولة إلقناع الطرف اآلخر بتقبل وجهـة التحىل بقوة اإلقناع فإن −
 .نظرنا

 .لتكن لديك خلفية مسبوقة عن شخصية من ستتحدث معهم −

 .خطط مسبًقا ملا تريد قوله وتحقيقه لتكوين شبكة تواصل ناجحة −
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يجب أن يكون الحديث مثل مباراة التنس حيـث يكـون لكـل شـخص دور ىف اإلرسـال  −
وذلـك مـن .. اً الحديث الحقيقى يتمثل ىف الحـديث واإلنصـات معـفنواالستقبال لذا ف

 :خالل اآلىت
 .دع للطرف اآلخر ىف املحادثة فرصة التحدث -1
 .م وجهة نظر من تحدثهاحرت -2
نتج عنـه  الفعـىل سـي مـن اإلنصـات بـدًالسـتقولهركز عىل املحادثة فإن التفكـري فـيام  -3

 .إغفالك لبعض املعلومات املهمة
ل مشكالتهم بأن تتحىل بالصرب عىل اإلنصات عليهم وال تـنىس أن ساعد اآلخرين عىل ح -4

 .لديهم القدرة عىل حل مشكالتهم بأنفسهم

 .فكر قبل أن تتكلم −

 وىف ،إذا ركزت انتباهك فيام ستقوله فتزداد فرصتك إلقناع الشخص اآلخر بوجهة نطـرك −
 .ستتقلص فرص الوقوع ىف األخطاءنفسه الوقت 

 .يام تريد قوله وفكر وتأمل فتوقف قليًال −

 .خرت الكلامت املناسبة التى تعرب عن رسالتك بوضوحا −

 .حدد النربة التى تريد التحدث بها −

 .حدد النتيجة التى ترغب ىف تحقيقها من تجاذب أطراف الحديث مع اآلخرين −

 .مستمعيك إذ أمكن، وجهة نظرهم ومستوى تفهمهم ملحور النقاشتعرف عىل طبيعة  −

 . فهمهضع رسالتك بأسلوب يسهل −
 مهارات االتصال الشخىص

سـوف نسـتعرض أهمهـا .. ًورد ىف أحد املراجع أن هناك عددا من مهارات االتصال الشخىص
 :خالل العرض التاىل

 : اتصال العني:األوىلاملهارات 
 :الهدف السلوىك

ندقية معبأة ومصوبة أو ميكن بالعني ميكن أن تهدد كام تهدد ب/ ميوسونإ والدو يقول رالف
نه ميكنها بشـعاع رقتهـا وعطفهـا  إذا كانت نظرتها حانية ولطيفة فإأما. هني كالركل والرفسأن ت

 .أن تجعل القلب ينبض بكل بهجة
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ًاتصال العني هو املهارة األكرث تـأثريا بـني تأثرياتـك الشخصـية  كيف تحسن اتصالك بالعني؟ -
ذى يـرتبط بالشـخص اآلخـر املتعددة، عيونك هى الجزء الوحيد من جهازك العصبى املركـزى الـ

 ).املشاركة، التخويف، األلفة (:بشكل مبارش، ولالتصال بالعني آثار ثالثة
 .األلفة أو التخويف تنتجان عن النظر إىل الشخص اآلخر ملدة من عرش ثواىن إىل دقيقة

من اتصالنا الشـخىص خاصـة ىف مجـال العمـل % 90أما املشاركة وهى التى تشكل أكرث من 
عى أن تنظر إىل الشخص الذى تتحدث معه من خمـس إىل عرش ثـواىن قبـل تحويـل فإنها تستد

ولكـن ... .لف شخصأالنظر عنه إىل مكان آخر وهذا هو الطبيعى إن كنت تتكلم مع شخص أو 
 :حذر منا

أن تنظر إىل أى شخص وىف كل جانب إال مستمعك فإن ذلك يضيع مصداقيتك ويبعث  -1
 .عىل التوتر وعدم الطأمنينه

غمض عينك ملدة ثانيتني أو أكرث فإنك بهذا الفعل تقول ال أريد أن أكون هنـا أو ال إن ت -2
أريد أن أسمع هذا وهذا الشعور سينتقل إىل مستمعيك ويشاطرونك عـدم رغبـتهم ىف 

 .االستامع إليك
ن تركز نظرك عىل شخص أو اتجاه معـني عنـدما تخاطـب مجموعـة كبـرية بـل تنقـل أ -3

 .مس ثواىن مثًال من الرتكيز ىف كل اتجاهعط خاعينك إىل كل اتجاه و
 : مهارة الوضع والحركة:الثانيةاملهارة 

ا عـىل تصـحيح ًيجـب أن تكـون قـادر. ًتعلم أن تقف منتصبا وتتحرك بصورة طبيعية وسهلة
فعنـد قيامـك بعمليـة االتصـال يكـون . رتخى فيه الجزء األعىل من الجسـماالتجاه العام الذى ي

ًدما تكون مرنا، ال أن تكون مغلًقا ىف وضعية متوترة هذا ينطبق عـىل كـل الوضع أكرث فعالية عن
 املالمح والحركات وينطبق أكرث عىل الساق والقدم؟

 .الثقة تظهر عادة من خالل الوضعية املمتازة −

 ٍّيـا ميكن أن تعكـس كيـف تظهـر نفسـك عقلٍّيا الطريقة التى تظهر بها نفسك جسمأن −
 .نفسك هى عادة االنطباع الذى يكونه عنك اآلخرونوالطريقة التى تنظر بها إىل 

مظهر الجزء العلوى من جسمك يـدل عـىل رأيـك ىف نفسـك هـذا الحكـم : ًقف منتصبا −
ليس ىف كل األحوال لكن عىل األقل هـذا هـو رأى اآلخـرين فيـك حتـى تتكـون لـديهم 

 .معلومات أخرى كافية لتغري هذا الرأى

 تحـدث إىل اآلخـرين فقـد تقلـل مـن تـأثريك عنـدما ت. راقب الجزء األسفل من جسمك −
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ً وقد تحول طاقة اتصالك الشخىص بعيدا عن مستمعيك ،بسبب الطريقة التى تقف بها
 .من خالل لغة الجسم غري املالمئة

 :ومن أكرث األمناط الشائعة للوضعية الخاطئة هى −
 .الرتاجع إىل الخف -1
 .إىل الرجل اآلخرىامليل من جنب إىل جنب أو االعتامد عىل رجل والتحول  -2
عندما تتحدث إىل اآلخرين، تحرك ىف أرجاء املكان ـ أخرج مـن خلـف طاولـة الحـديث أو  -

رك يـديك املناقشة حتى لو كنت ىف وضع رسمى ـ هذا سيزيل الحواجز بينك وبـني اآلخـرين حـ
 . ـ ال تبالغ ىف ذلك بل تحرك ضمن مستوى طاقتك الطبيعيةوذراعيك وتحرك مينة ويرسة

يست هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة للوقوف أو التحرك لكـن هنـاك مفـاهيم ل و-
 .مفيدة تنفع ىف هذا السياق ومن هذه املفاهيم مفهومان هام

 .امليل بوزنك إىل اإلمام*    .ًالوقوف منتصبا* 
 :مالمح وتعابري الوجه: املهارة الثالثة

ا ال ًننـا أحيانـإا نـتكلم ـبيعيني عندمـني وطـون مسرتيحـلم أن نكـأن تتع/ ىـدف السلوكـاله
ن النظر ـع ومنعـل متقطـم بشكـا نراقبهـك تجدنـنعرف عن قياداتنا الكثري أو من أساتذتنا ولذل

ات ـض االنطباعـن بعض اإلشارات وردود األفعال بعـج مـم لنستنتـري وجوههـح وتعابـى مالمـف
ن نعتمد عىل حدسـنا ـإذا فنح. تاذ أو ذاكـسذا األـىل شخصية هـًا حكام عـنى عليهـة ونبـاألولي

 .رتمهاـتى تعجبنا ونحـات الـى قليل من الوقت عىل عرض الصفـم فـىل مقدرتهـوع
 :لىك تكون فعاًال ىف االتصال الشخىصو
 .يجب أن تكون يداك وذراعيك مسرتيحة وطبيعية بجانبك -1
 .ًيجب أن تكون حركاتك وإمياءاتك طبيعية عندما تكون نشيطا -2
التـى تكـون فيهـا نفسـها الطريقـة لم أن تبتسم تحت الضغوط النفسية بب أن تتعيج -3

 . ابتسامتك طبيعية ىف الظروف العادية
 :وهناك عدة طرق ميكن من خاللها أن تضمن مالمح وجه أفضل

 عندما تكـون تحـت ضـغوط واجعـل هـذا ىف مسـتوى اآلخريناكتشف كيف تنظر إىل  -1
 .الفرق بينهاموى والىشء غري الطبيعى الوعى لديك وأن تعرف الىشء الطبيع

نـدما نـتكلم لواحد منا يذهب بيديه هنـا وهنـاك عتجعل ا) إشارات عصبية(كلنا لديه  -2
 .وليس أمامنا أو بجانبنا أى ىشء منسك به
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 .ًوأن تكون مبتهجا ىف وجهك وإمياءاتك.. ابتسم بغض النظر عن الفئة التى أنت فيها -3
 :الناس ثالثة أصناف -

 .عها منفتحة ومبتسمةوجوه بطب −

 .ادةـارة وحـرة حـى نظـ إلةـن ابتسامـول مـن أن تتحكوجوه محايدة مي −

 .وجوه جادة وحارة سواء اعتقدوا بأنهم يبتسمون أو ال يبتسمون −
 أكتشف من أى هذه األنواع أنت؟

 .ًفإن كنت من الصنف األول فأنك ستكون متميزا ىف اتصالك من اآلخرين −

هولة من وجه مبتسم إىل وجه جـدى اىن وتستطيع أن تتغري بسإذا كنت من الصنف الث −
 .نك تتمتع مبرونة جيدةفإ

وإذا كنت مـن الصـنف الثالـث فيجـب أن تهـتم بـاألمر وتعمـل بجـد ىف هـذا املجـال  −
لتحسني قدرتك عىل االتصال فمن املحتمل أن تبتسم من الداخل ولكن وجهك يعكـس 

ىف االتصـال بـاآلخرين، إن مـا يدركـه كآبة مـن الخـارج ـ وهـذه الكآبـة هـى طريقتـك 
 .اآلخرين ىف الظاهر هو الحقيقة بالنسبة لهم

 .ًإن إشاراتك خصوصا تعابري وجهك ستظهر إنك متفتح أو قريب أو منغلقة: الخالصة
ًكتب أمناطا ثالثـة مـن أمناطـك املألوفـة بخصـوص اسـتعاملك اوللتدريب عىل هذه املهارة ـ 

ثـم حـاول تغيريهـا أو ..  تريد تعديلها أو تعزيزها أو التخلص منهـالإلشارات وتعابري الوجه التى
 .تعزيزها مع الوقت

 :اللبس واملظهر: املهارة الرابعة
 . أن تلبس وتتزين وتظهر مبظهر الئق لنفسك وللبيئة التى أنت فيهاالهدف السلوىك

كـراره حيـث يجب أن تعلم إن االنطباع الذى ترتكه لدى اآلخـرين ىف أول مقابلـة ال ميكـن ت
 .تتكون لدينا انطباعات أنية واضحة عن الناس خالل الثواىن الخمس األوىل التى تراهم فيها

السـلبى (يؤكد الخرباء إننا نأخذ خمس دقائق أخرى لنضيف خمسني ىف املائة من انطباعنا و
ة ـمـن ومـبـا أن تـسـعني باملاـئـ. إىل االنطـبـاع اـلـذى تـكـون ىف الـثـواىن الخـمـس األوىل) أو اإليـجـاىب

شخصيتنا يتم تغطيتها باللباس، لذلك من الرضورى أن نكـون مـدركني للرسـائل االتصـالية التـى 
 إن العرش باملائة غري املغطاة من جسمنا هى ىف العادة وجوهنـا وأحيانـا غطـاء تحملها مالبسنا

ر إليهـا الرأس وهذه العرش باملائة األكرث أهمية من كل الجسم ألنها املكان أو املنطقة التى ينظـ
ًوال شك أن االنطباع الذى يستقبله اآلخرون يتأثر كثريا بأسـلوب الزينـة الـذى نـزين بـه . .الناس

 .أنفسنا
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 :الصوت والتنوع الصوىت: املهارة الخامسة
 .أن تتعلم كيف تستعمل صوتك بطريقة ثرية ومثرية: الهدف السلوىك

 :مهارة تحسني صوتك والتنوع الصوىت
حيـث أن صـوتك .. رئيسية التى تحمل رسالتك إنه مثل وسـيلة النقـلهو الوسيلة ال: صوتك

أغلبنـا . يجب أن ينقل صوتك بشكل اإلثارة والحامس اللتان تشعر بهام. .رسول الحيوية والطاقة
بيـنام ىف الحقيقـة .. ًيصبح بشكل رسيع حبيسا ألمناط عاداته الصوتية التى من الصعب تغيريهـا

مـن % 84متـك الصـوتية ونوعيتهـا تشـكل نغ. تعلم عادات جديـدةري عاداتنا ونأنه ميكن أن نغ
مبعنى آخر إن نغمة حبالك الصوتية والرنني  ....رسالتك كام أشار إىل ذلك أحد العلامء ىف دراسته

من املصداقية التى تكون لديك عندما ال يستطيع الناس رؤيتك كأن تكـون % 84واإللقاء تشكل 
 .تتحدث عىل الهاتف مثًال

وميكننـا أن نقـرأ .  نعتقـدامًالخصائص الدقيقة للصوت أكرب أثـرا مـ :الكلمة الواحدةأصوات 
الكثري من أمزجة الناس وحاالتهم النفسية من النغمة الصوتية عىل الهاتف خـالل الثـواىن األوىل 

 .القليلة
 : التى تكون تعبريك الصوىت هىاألربعاملكونات  :سامت الصوت األربع

 . تأكيد املقاطع-4 اإللقاء     -3     .طريقة التنفس -2 االسرتخاء     -1
 .وكل مكون من هذه املكونات ميكن تعديله من خالل التدريبات لتوسيع تأثريك الصوىت

 :استعمل التنوع الصوىت
 .التنوع الصوىت وسيلة عظيمة تجعل الناس مهتمني مبا يسمعون ومنشغلني به

، سجل بصوت مرتفع وآخر منخفض وحاول لة تسجيلحاول التدريب عىل تسجيل صوتك بآ
 .أن تنوع ىف الحديث

 .هذا التدريب سيجعلك تدرك رتابة الصوت ويساعدك عىل تطوير عادة التنوع ىف صوتك
 ):وقفات، كلامت(اللغة غري املنطوقة : املهارة السادسة

ًاستعامل لغة واضحة ومالمئة مع مستمعيك بوقفـات مخطـط لهـا مبتعـدا : الهدف السلوىك
 .عن األساليب املفرغة من معناها أو األصوات التى ال معنى لها

 .خلص من األصوات التى ال معنى لهاإضافة الوقفات املناسبة والت: تحسني استعامل اللغة
 تتكون اللغة من الكلامت املفهومة واألصوات غري املفهومـة، ويكـون تواصـل النـاس أفضـل 

  ويتطلـب ذلـك اسـتخدام مفـردات غنيـة مالمئـة ،عند قدرتهم عىل اختيار الكلـامت الصـحيحة
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 وال ينبغى أن يتحدث أحدنا إىل طفل بنفس الطريقة إىل يتحدث بها إىل مجموعة مـن ،للسياق
الوقفـات و ، مثًال الكلامت غري املفهومة حواجز تقف ىف وجـه االتصـال الفعـال الواضـح،العلامء

 ؟عنرص مكمل للغة، فكيف يتم توظيفها التوظيف الجيد
 ًالخطبـاء البـارزون يتوقفـون أحيانـااملتحدث البارع يستعمل وقفات طبيعية بني الجمـل، و

 .ويختارون أماكن الوقفات بعناية للتأثري ىف مستمعيهم
 ملدة متتد من ثالث إىل أربع ثـواىن حتـى ٍّيا تستطيع أن تتوقف طبيعنعم :الوقفة أداة مهمة

 معتادين عليها وعندما نقوم بها فإن الوقفة التـى ىف منتصف الجملة، لكن املشكلة هى أننا غري
 .تكون من ثالث أو أربع ثواىن تبدو مثل عرشين ثانية ىف عقولنا

ًإذا حاولت أن متارس وقفات طبيعية ثم فكرت ىف نتيجة هذه الوقفات، حاول املبالغـة ىف  -
 .طبيعيةالوقفات ىف التمرين وستجد أنك ستوظف الوقفات بشكل أفضل ىف محادثاتك ال

 .تخلص من األساليب واألصوات التى ال معنى لها أو غري مفهومة وأبدلها بالوقفات -
 .بقى لنا أن نتخلص من األساليب غري املرغوبة والزائدة عن الحاجة والتى متثل حواجز -

 فنون ومهارات التواصل الفعال
ىك ينـتج عنـه تواصـل أن التواصل الفعال يتكون من عدة مهارات يجب أن تتوافر ىف الفرد ل

فعال مع اآلخرين فعليه أن يحاول دامئًا أن يعمل ىف اإلطار العام لنتائجه املستهدفه من اتصـاله 
) وما يريد بالتحديد من هذا املوقف أو املقابلة أو اللقاء أو املحارضة أو أى تفاعل إنساىن آخـر(

تـائج، وهـذا يتضـمن الحـرص تامىش أهدافه مع العنارص إلعـداد النيجب أن تنفسه وىف الوقت 
 .عىل تحقيق مصالحة

 كبرية ىف نجاح الفرد وىف عملـه وتخصصـه بـل يسـهم ىف إن التواصل الفعال يسهم بصورة -
سـيتمكن مـن تحسـني صـياغة يتعلمهـا تطور شخصيته وباختيـاره ومامرسـاته للمهـارات التـى 

 .فة وزيادة فرص نجاحاته ىف املجاالت املختلاملستهدفةوتحديد نتائجه 
إن املعرفة الواعية مع امتالك مهارات التواصل الناجح توفر فـرص اختيـار أفضـل جوانـب  -

السلوك، سواء من حيث الحساسية أو العاطفة تجاه اآلخرين والتى يسلكها الفرد حـني يتواجـد 
 ً وذلك بدًال من ترك األمور للصدفة اعتامدا عىل املهارات الالشعورية التى قد يتـاح،ىف موقف ما

لها أو ال يتاح لها الظهور، والتى قد ال تكون مناسبه للموقف وتنطوى عىل قـدر مـن الـوعى أو 
تجاه الفرد أو الطرف اآلخر، وقد يتصور الفـرد للحظـه أنـه سـوف يفقـد مهـارات » الحساسية«

 . أكرباليةَّع بفأداؤهمعينة وسيقل مستواه ولكن عىل املدى البعيد سوف يتميز 
 ًفرد مبهارة التواصل البناء سوف يفيد الفرد كثريا ليس فقط ىف مجال عمله وال شك أن متتع ال
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ًوإمنا أيضا ىف تأثر رؤيته لألهداف التى يختارها وخاصـة تلـك التـى تتعلـق بـاآلخرين، والفائـدة 
والتواصـل النـاجح مـن واملـودة، التى سوف تعود عليه هى أن يسود بينه وبني اآلخرين الحـب 

 :جام والتوائم ىف مجاالت عديدة ومن ذلكخالل تحقيق االنس
 .الناحية الفسيولوجية ـ من خالل القوام والحركة -1
 .الصوت ودرجته ورسعة الكالم وخصائصه األخرى -2
 .أسلوب اللغة والتفكري مثل اختيار الكالم وعرض األفكار -3
 .املعتقدات والقيم وما يرى اآلخرون أنه هام وحقيقى -4
 .شرتكة ىف األنشطة واملصالحالخربات والبحث عن اهتاممات م -5

 :وهناك أربعة طرق لكيفية إنشاء وتطوير التواصل
 : إقامة عالقات جديدة جيدة-1

 للطـرفني والهـدف هنـا لـيس يهم القـدرة عـىل إقامـة صـداقة مرضـية لـدأنـاسابحث عن 
 أن تجعل منهم أفضل األصدقاء وإمنا أن تجد لهم مساحة ىف حياتك لعالقات ومعـارف بالرضورة

 .جابية فإذا منت عالقة أوثق، فاعتربها عندئذ فائدة زائدةإي
ًاتصال دائم وبعضهم سيشعرون بـذلك أيضـا وسـريغبون بوبعض من تقابلهم ستشعر معهم 

توافقـوا فرمبـا إذا مل ت لن يكونا كذلك فال تشعر أنك ملـوم آخرين ولكن ،أصدقائكىف أن يكونوا 
ومـع ذلـك فمعظـم النـاس يكونـون مرسوريـن . ...سـباب مختلفـة ال عالقـة لهـا بـككان لهذا أ
 فستجد من الصعب أن تبـدأ مثـل هـذه مهتزةأن ثقتك إذا كانت .  الحب لهمإلظهاركوممتنني 

 .الصداقات ولعلك قد قابلت بالفعل قليال من فيهم الصفات املناسبة
 : األخالق لها سحرها-2
لك عـن طريـق معاملـة األفـراد  عىل تقوية التفاعل بني الناس وذللهدوء واالحرتام سحرةن إ

يمـتهم وتقـديرهم لـذاتهم وخاصـة إذا كـان طبـاع وسـلوك متفـردة لهـم قعىل أنهم شخصيات 
أطراف االتصال مختلفة، كام ينصح البعض من التقليل من وسـائل االتصـال غـري اللفظيـة مثـل 

والتعاون ىف  املتكررة ذلك حتى ال يحدث تشويش عىل الطرف اآلخر، أن تنميتنا للحب اإلمياءات
  .أنفسنا وتقويتهم يؤدى إىل تيسري عملية التواصل ويجعلها أكرث تفاعًال

 : األحاسيس الداخلية-3
قد يتكون لديك إحساس بـأن التواصـل قـد تـم مـع الشـخص اآلخـر وقـد يعتمـد ذلـك عـىل 

ت ً الداخلية وهذا يتطلب شيئا من املخاطرة حيث يكون رد فعل هذا النوع مـن املهـارااألحاسيس
 ن األحاسيس تكمن ىف النصـف األميـن مـن املـخ أو مـا تسـمى  للمنطق ىف بعض األحيان، إٍّيامجاف
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، لذلك عليك مبوقـف تكـون درجـة واضحةبكمياء التواصل وقد ال تنجح ىف نقل حالة ما بصوره 
 .، لتجربة هذه املهارةمحدودةالخطورة فيه 

 : التغري ىف لون البرشة-4
ة الطرف اآلخر، وهو تغري طبيعى يحدث ىف تلك املواقـف املختلفـة الحظ التغري ىف لون برش

مثلها مثل كل التغريات الفسيولوجية التى نعرفها، فعىل سبيل املثال ميكنك تحقيق التواصـل إذا 
ًتواءمت مع الحالة املزاجية للطرف اآلخر ـ سواء كان منفعًال أو ىف حالة من النشاط أو جـادا أو 

ومـن الـدالئل األخـرى . ع التغريات الفسيولوجية التى تالحظها عـىل وجهـهًسعيدا أو تواءمت م
املشابهة رسعة التنفس وحركة الشفاتني واتساع حدقة العني، وحركة عضالت الوجـه وكـل هـذه 

 .اإلشارات البسيطة التى تستلزم قوة مالحظتك
العتبـار وحتى نتمكن من تواصل فعال مع اآلخرين يجـب أن نضـع قاعـدتني أساسـيتني ىف ا

 :هام
 .ليس كل ما نقوله يسمعه اآلخرون -1
 .عادة يعتربون ما يسمعونه أكرث أهمية مام تقوله -2

 : عوامل نتحكم بها ىف طريقة التواصل هىثالثةوهناك 
 . رد فعل اآلخرين-3 أسلوب املحادثة          -2          املوضوع -1

 أهمية العامل الثالـث بصـورة وىف بعض األحيان خاصة عند مقابلة الشخص ألول مرة تتضح
مـن كيفيـة اسـتقبال % 55 الدراسات أن وأثبتتواضحة ملا له من تأثري قوى ىف عملية املحادثة 

تعتمـد عـىل % 7ًاآلخرين ملا تقوله يعتمد اعتامدا كليا عىل ما يصدر منا من أفعال أو كالم وأن 
 .تعتمد عىل أسلوبنا ىف املحادثة% 38املوضوع الذى نطرحه وأن 

واالتصـال وبأدائـك جسـد اسـتخدام حركـات الجسـد للتعبـري، وتعنى لغة ال: لغة الجسم -5
لبعض الحركات الجسدية إلصدار والستقبال بعض الرسائل ورمبا يؤدى ذلـك إىل تنميـة رسـائلك 

.. وهناك بعض التلميحات للتأكد من نجاح استقبال اآلخرين للغة الجسـد... .اللفظية أو إعاقتها
 :ىلأهمها ما ي

ميكن تنمية التواصل مع اآلخرين عن طريق عـدم التقيـد بـاملظهر فتشـابك : أ ـ عدم التقيد
ًااليدى يقيد من حركة الجسم ويقيم حاجزا بينك وبني الشخص الـذى تحـاول االتصـال 

 .به ومتيل النساء إىل تشابك األيدى بصورة ملحوظة أكرث من الرجال
عطى الجلوس واملىش دون مرونـة العديـد مـن  حيث ي:ب ـ أهمية وضع الجسم واإلشارات

 .املدلوالت السلبية
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ن املسافة بني الشخص والطرف اآلخر الذى يتحدث معه عنرص حاسم وغاية إ: ج ـ املسافات
ىف األهمية ألنه يساهم ىف نجاح عملية املحادثة وبصفة عامة يرتك األمريكيـون مسـافة 

 .... والشخص اآلخر الذى يتلقى الحـديثًيبلغ طولها ذراع تقريبا بني الشخص املتحدث
وىف حالة تراجع الشخص الذى تتحدث معـه ال يجـب االقـرتاب منـه بـل يجـب منحـه 

 .حرية تحديد املساحة التى تناسبه ويرتاح إليها
 .د ـ إبداء وجهات النظر املعارضة بكياسة

 : ـ كام وردت ىف أحد املراجعًومن أهم مهارات التواصل الفعال أيضا ما يىل

  تتضمن مهارات االتصال قدرة املصدر عىل التفكري والتعليل وترميز الرسائل وقد تكـون
 ويستلزم التفكري بعـض الوحـدات ،شفهية أو كتابية باإلضافة إىل بعض املهارات األخرى
 وعـنـدما متـتـد عملـيـة التفـكـري إىل ،العقلـيـة وـتـرتبط ـهـذه الوـحـدات بخرباتـنـا الـسـابقة

رشة عىل طريقة التفكري وتبدو الوحدات األساسـية ىف التفكـري االتصال تؤثر بطريقة مبا
سـم لـه ميتلـك غة فمن الصعب التفكـري ىف ىشء ال اهى ذاتها الوحدات األساسية ىف الل

 .املصدر اتجاهات معينة تؤثر عليه من حيث الطريقة التى يتصل بها

 خص اآلخـر  االتجاه عندما يتولد لدى الشخص شعور معني نحو نفسه ونحو الشويظهر
 وقد تكون االتجاهات سلبية أو ،املتضمن ىف موقف االتصال أو نحو مادة االتصال ذاتها

إيجابية، وهى توجد بدرجـة معينـة لـدى الشـخص، حيـث يتعـذر أن يكـون الشـخص 
ًمحايدا متاما أو موضوع ًونجـد كثـريا مـن األشـخاص لـديهم .  فيام يختص بهذه األشياءٍّياً

ًضوعات التى يناقشونها، وغالبا ما يصاحب هذه االتجاهـات اتجاهات محددة نحو املو
 ومـا أشـبه ويتعـذر عـىل ضـوعات معينـة مثـل املعـايري األخالقيـةو قوى نحـو مشعور

ولإلتجاهات نحـو . الشخص أن يخفى اتجاهه نحو موضوع معني أثناء املوقف االتصاىل
غى أن يؤمن بسياسـة مواضيع معينة لها أهميتها ىف مواقف معينة مثل املدير الذى ينب

رشكته حتى يستطيع إقناع العاملني بها وهكذا يسـتطيع مسـتقبل الرسـالة أن يكشـف 
ًاالتجاه الحقيقى للمصدر نحو موضوع الرسالة وغالبا ما تكذب الكلامت املشاعر ولكن 
ًيستطيع مستقبل الرسالة أن يفرس الرسالة تفسريا صحيحا عـىل الـرغم مـن أن كلـامت  ً

 .ري ىف االتجاه املضاد ومن املتعذر إخفاء نواحى التحيز والتحاملالرسالة قد تس

  ويعترب مستوى املعرفة عنرص آخـر لتقريـر مـدى نقـاء االتصـال فاملصـدر يتـأثر مبسـتوى
 ٍّيـاًمعرفته لعدد من األشياء وتستلزم عملية االتصال ذاتها أن يكون املصدر ملام إملاما كاف

 لة حتى تكون نقية ال تشوبها شائبة وهذه املعرفـةبجوانب املوضوع الذى تتضمنه الرسا
 وال يسـتطيع الشـخص أن يتصـل .  رضورية إلمتام عمليـة االتصـال عـىل الوجـه الصـحيح
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 كام إن معرفة اآلخرين لها أهميتها الحيويـة حتـى ميكـن ،ًحول ىشء ال يعرف عنه شيئا
 .إدراك الطريقة التى يستجيب بها مستقبلو الرسائل

 رصى هو تلك النظرة الجامدة املحفوفة باالنتباه وتصـدر مـن املرشـد لتعـرب االتصال الب
وقد . عن االهتامم بالكالم واإلنصات الجيد وتصدر عن املسرتشد لتعرب عن الثقة باملرشد

أثبتت الدراسات أن النظرات املتبادلة الفعالة تحدث بدرجة أكرب حينام تكون املسـافة 
 .سرتشدالفيزيقية أكرب بني املرشد وامل

 أن وضع الجسم وتوجهه ميكن أن يشجع أو يثبط التفاعالت بـني شخصـية : لغة الجسم
وحركة الجسـم القليلـة إىل األمـام مـع االتصـال الـبرصى تسـتقبل مـن قبـل املسرتشـد 

 .بإيجابية ألنها توصل له رسالة تتضمن اهتامم املرشد به

 اظ بهـا وهـذه املسـافة هناك منطقـة ارتيـاح قصـوى ميكـن االحتفـ: املسافة الشخصية
محكومة إىل حد ما ـ مثل االتصال الـبرصى ـ باالعتبـارات الثقافيـة وبالنسـبة للموقـف 
اإلرشادى ينبغى أن يكون املرشد واعيـا مبسـتوى االرتيـاح الـذى يخـربه املسرتشـد فـيام 
 يتعلق باملسافة بينهام، ويعمل عىل توفري املسافة املثىل ويرتك هذا األمر لخـربة املرشـد

ودقة مالحظة املسرتشـد، وتشـري بعـض الدراسـات أن اللمـس يجعـل املسرتشـد يشـعر 
 واملشاركة، ولكـن مبالغـة املرشـد ىف ملـس املسرتشـد يجعـل األخـري االنفتاحبالرغبة ىف 

 .يعتقد أن مرشده أقل جدارة ومهارة

 وهى جانب آخر من الجوانب املعربة عن االهتامم والتواصـل، فنغمـة: النغمة الصوتية 
الصوت الدافئة السارة التى تعكس روح الدعابة تدل بوضوح عىل االهتامم والرغبـة ىف 
االستامع، وكذلك طبقة الصوت وحجمه ومعدل الحديث فالصـوت العـاىل الجـاف مـع 

 .اإليقاع الرسيع ينقل ثقة بالنفس تؤثر ىف إدراكات املسرتشد للمرشد

 ملسرتشد بحديث طويـل ال عالقـة يحدث ىف بعض الحاالت أن ينشغل ا: املسلك اللفظى
له مبوضوع املقابلـة أو بأسـئلة املرشـد، ويجـب عـىل املرشـد ىف هـذه الحالـة أن يظـل 
ًمستمعا دون ملل حتى يستفيد منه ألن له داللة ىف فهم املسرتشد وسلوك املرشـد هنـا 

 .يسمى باالنتباه االنتقاىئ

 وظيفتـه حيـث ميكـن ويعكس االهتامم رغم التنـاقض الظـاهرى بـني مظهـره : الصمت
للمرشد أن يستثمره عىل نحو جيد ىف ضمة ألهداف املقابلة اإلرشادية، وعىل املرشد أن 
يقرأ صمت املسرتشد فقد يدل عىل عدم التعـاون أو عـدم الثقـة أو اإلرهـاق أو جهـل 

 والصمت مطلوب أثناء الحديث من كل من املرشد واملسرتشد ولكنـه لـيس  ....باألسئلة
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ى يقطع االتصال بينام الصمت الذى يصل ما بـني جـزء مـن حـديث وجـزء الصمت الذ
 .آخر

 ل ـعمل فعال يعكس تجاوبا مـع الطـرف اآلخـر الـذى يتحـدث بـل إنـه ينقـ: اإلنصات
ع اهتامم من املرشـد، ويفيـد اإلنصـات املرشـد ىف ـه موضـة بأن حديثـد رسالـللمسرتش

الفنيات ال ميكن االستفادة منهـا ة ىف حديث املسرتشد ومثل معظم ـاط معينـه نقـفهم
 .ًجيدا إال عىل قاعدة من التواصل الحميم بني املرشد واملسرتشد

إن التواصل الفعال يسهم بصورة كبرية ىف نجاحك ىف عملك وتخصصك بل يسهم ىف تطـور  -
شخصيتك، وباختيارك ومامرستك للمهارات التى تتعلمها ستتمكن من تحسـني صـياغة وتحديـد 

 .ستهدفة وزيادة فرص نجاحاتك ىف املجاالت املختلفةنتائجك امل
برييـة، مهـارات االسـتامع املهـارات التع: وميكن تقسيم مهـارات االتصـال الفعـال إىل نـوعني

 . ويتطلب كل نوع قاعدة من املهارات العاطفية أو الوجدانيةواإلنصات،
 : املهارات التعبريية-1

خـرين؛ فـيمكن ا نريـد مـن املعلومـات إىل اآلنقـل مـونحتاج هذا النوع من املهارات لـىك ن
اـسـتخدام ـهـذه املـهـارات ىف إعـطـاء األـفـراد املعلوـمـات الـتـى تـخـص ـسـلوكهم أن الـتـى تتعـلـق 
مبعتقدات املرسل ومشاعره وتساعدنا املهارات الوجدانية ىف قول األشياء التى نريد قولها ولكننـا 

 .نعاىن صعوبة ما ىف قولها
 :صات مهارات االستامع واإلن-2

وتتضمن معلومات من اآلخرين ميكن ملرسل الرسالة أن يستخدمها ليحصـل عـىل معلومـات 
وتسـاعد املهـارات الوجدانيـة ىف احتـواء . عن سـلوكه وعـن اعتقـاداتهم ومشـاعرهم وقصـدهم

ًاألوجه املختلفة ملا يقوله الشخص اآلخر واستيعابها حتـى لـو كـان مـا يقولـه خطـريا أو مهـددا  ً
كنان املرسل كذلك من تأجيل اهتامماته حتى يفهم الشـخص اآلخـر، وتحديـد أى بالخطر كام مي

 .ًاملعلومات يجب أن تعطى أو تحجب تبعا للموقف
ويشري كيفني إكينربى إىل بعض النصائح التى تجعـل مـن عمليـة االتصـال عمليـة ممتعـة  -

ل والنقـاط ومفيدة حيث ذكر أن االتصال الفعـال يعتمـد بشـكل أسـاىس عـىل مصـداقية املرسـ
 :ًالتالية تساعد كثريا عىل بناء الثقة واملصداقية

 .إذا أردت أن يصدقك الناس فال بد أن تقول الحقيقة -1
 .يجب أن تكون متسًقا مع نفسك ىف أقوالك وأفعالك -2
 .استخدم الفكاهة ىف الوقت املناسب -3
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عـرف عطه معلومات عن ما يحدث وكيف وملـاذا؟ فحيـنام ياشرتك املتلقى فيام يدور، ا -4
 .الناس معلومات أكرث عام يحدث يحسون بالطأمنينة وال يسيئون الفهم

 ).من منا ال يخطأ(اعرتف بالخطأ إذا حدث  -5
 .كن دامئًا عىل استعداد أن تقول ال أعرف إذا كنت فعًال ال تعرف -6
 .ونختم كام بدأنا، قل الحقيقة إذا أردت أن يصدقك الناس -7

 :الَّريق لالتصال الفعوفيام يىل بعض املهارات التى تيرس الط

  ًوالذى يجب أن يكون جيدا ومؤثرا فعملية االتصال تؤسس عىل (تكوين االنطباع األول ً
 ).القبول

  التعبري اللفظـى الـدقيق والحـديث السـلس فاملتحـدث الـواعى يسـعى إلجـادة اللغـة
 .واالستشهاد باألدلة كام يتدرب عىل اإللقاء الجيد والحديث املنطقى

 لجسم اإليجابيةاستخدام لغة ا. 

 فعملـيـة املـشـاركة واملناقـشـة وتـبـادل األدوار والعـمـل ىف . التفاـعـل ـمـع الـطـرف اآلـخـر
ًمجموعات والتقييم الجامعى تبعث جـوا مـن املـودة والطأمنينـة وتشـجع عـىل تقبـل 

 .اآلراء وتبادلها

 ضبط النفس وعدم االنفعال بل االعتامد عىل قوة اإلقناع وبشتى الوسائل. 

 دم الخجل ما دام أن لديك ما تقوله وما دمت تعرف كيف توصلهاإلقدام وع. 

  ُاللباقة والترصف ىف املواقف الحرجة وأمثلة هذه املواقـف كثـرية مثـل أن يوجـه إليـك
إلخ وكلها مواقف تحتاج لـترصف ... سؤال ال تعرف إجابته أو أن تنىس بعض املعلومات

 .رسيع حتى ال يتعقد املوقف

 قارير ومحارض االجتامعات والخطابات الرسمية فكل أمر من ذلك التدرب عىل كتابة الت
 .له أصوله

 جذب انتباه املتلقى عن طريق االهتامم به وإثارة رغبته ىف املعرفة باستخدام الوسائل ا
 .املناسبة لذلك

  االتصال الفعالإسرتاتيجيات
معينـة تـتلخص تبـاع إسـرتاتيجية  االتصـال الفعـال لـىك يـتم يسـتلزم اأكد أحـد العلـامء أن

 :خطواتها ىف اآلىت
 .ركز عىل القضية وليس عىل الشخص -2   .ركز عىل ما تعرف -1
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 .عمل مع الناس أكرث من ابتعادك عنهما -4  .ًكن أصيًال وال تكن ممسوخا -3
 .ًقدر نفسك وخرباتك أى أعرف قدر نفسك جيدا -6  .كن مرنا مع اآلخرين -5
 .ست أعىل منهمقدم نفسك عىل أنك مساو لهم ول -7
 .ظهر استجابات مشجعةا -8
 .يجب أن يكون سلوكك متسًقا ما بني التلميحات اللفظية واإليحاءات غري اللفظية -9

 :ًومن فنـون ومهـارات التواصل أيضا ـ والـتى وردت فـى أحد املراجـع ما يىل
 : الطريقة األفضل حتى ال يصبح لك أعداء-1

يكـون قـد حقـق أقىص مـا % 75متكن أن يكون عىل حـق روزفلت أنه لو » ثيودور«اعرتف 
 . يأمله

 باسـتطاعتك أن تخـرب ؟هذه النسبة هى أقىص ما يأمله رجال هذا القرن فكيـف الحـال اآلن
ن كـان وجهـك إالشخص اآلخر أنه مخطأ من خالل نظرة أو حركة بالضبط من خالل الكلامت و

بة مبارشة إىل ذكائه وحكمتـه وغـرورة لن يوافقك ىف الرأى ألنك وجهت رض. ىف وجهه أنه مخطأ
أن تغـري رأيـة ألنـك واعتداده بنفسه وسيضطر إىل إعادة الرضبة والتمسـك برأيـه وال تسـتطيع 

 .جرحت مشاعره
هذا أسلوب خاطئ ألنـك بـذلك تقـول لـه ) سأبرهن كذا كذا لك(ال تبدأ القول مع األخر بـ 

داء ويدفع الشخص اآلخـر إىل الكـالم قبـل بـدء فيثري الع) رهان(ًأنك أكرث ذكائا منه وهذا يعترب 
ن أردت أن تـربهن ىشء ال أمر صعب حتى ىف الظـروف العاديـة وإالحديث فتغري رأى اآلخرين 

مـثلام ) يجب أن تعلم الناس وكأنك لـن تعلمهـم(تجعل أحد يشعر بك فيكون ىف ذكاء وصمت 
وإذا .  لكـن ال تخـربهم بـذلككون أكرث حكمة بني سائر الناس إذا استطعت(» لور تشاسرت«قال 

حسـنا، انظـر (قال إنسان عبارة تعتقد أنها خطأ وتعلم أنها خطأ فمن األفضل أن تبدأ قولك بــ 
فهذه الكلامت لها ) اآلن، فكرة أخرى، رمبا أكون مخطأ، أريد أن أصحح خطئ، فالنتحرى الوقائع

رمبا ( تحت األرض سيعارض قولك ًسحر إيجاىب، ليس أحدا ىف السامء أو عىل األرض أو ىف املاء أو
 ).كنت مخطأ فلنتحرى الوقائع

لن تقع ىف مشاكل إذا ما اعرتفت أنك مخطأ ألن ذلك سـيوقف النقـاش ويـوحى للشـخص  -
 .اآلخر أنك لطيف ومنفتح ورحب الصدر ورمبا تجعل من أمامك يشعر أنه مخطأ

اب بآراء مليئة بالحـدة األكرث متخريون متحملون ومعظمنا مصوقليل من الناس منطقيون  -
 .والشك والخوف والغرية والغرور والبعض ال يرغب ىف تغري أرائه

  أنفسنا ولكن إذا عملنا بلطف وكياسـة رمبـا قرارهحني نكون مخطئني رمبا نعرتف بذلك ىف  -
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 يختلـف حـني يحـاول نعرتف بالخطأ إمام اآلخرين ونفتخر برصاحتنا ورحابة صدرنا، ولكن األمر
 . انتزاع الحقيقة منااآلخرين

ن أتحمل كل انتقاد كدت أتواجه به نحو اآلخرين اتخذت ىل قاعدة وهى أ) فرانكلني (قال -
وتوجيه الثناء املخلص بدًال من ويجب منع النفس مـن اسـتخدام أيـة كلمـة أو تعبـري ىف اللغـة 

 .لخ إ»بالتأكيد، من دون شك«يوحى برأى محدد مثل 
وتأجيـل ) ىل ىف الوقـت الحـاىل ريبدوا األم »أتصور» افرتض«اعتقد (ونعرض عنهم بكلامت  -

االنتقاد الرسيع وإظهار الخطأ ىف املقرتحـات فرمبـا يصـح الـرأى لكـن األمـر يختلـف ىف الوضـع 
 .الحاىل

وجد فيه صعوبة بالغة ىف بداية إتباعه بسـبب امليـول » فرانكلني«هذا األسلوب الذى أتبعة 
هـذه يعية وبعد ذلك أصبح أمر سـهل للغايـة ورس نجاحـة مـع الجامهـري يكمـن ىف تبنـى الطب

 .اتفق مع مناوئك برسعة» قال املسيح«ًا تقريبا ًالقاعدة منذ تسع عرش قرن
مبعنى آخر ال تناقش زبونك أو زوجك أو مناوئك ال تخربه أنه مخطـئ وال تثـري غضـبه لكـن 

ن ا فـإٍّكن دبلوملوسـي» توىاخ«قال امللك » امليالدقبل 2200«استخدم القليل من اللياقة والذكاء 
 .ذلك سيساعدك ىف وجهة نظرك

 ).ً احرتامك ألراء اآلخرين ـ وال تخرب إنسانا أنه مخطئابد( :هذه القاعدة هامة
 : الطريق إىل تفكري الناس-2

  وهل الشـخصني ستجد الوقت مناسب لتفريغ غيظك،إذا آثار غضبك ونطقت بكلمة أو اثن
ن اختلفـت آراؤنـا دعنا نجلس ونتحـدث وإ(حد وقلت له إذا ذهبت أل اآلخر سيشاركك الراحة؟

والنقاط التى ال نتفق عليها سـتكون ) ًلنتفهم أسباب الخالف عندئذ نكتشف إننا ال نختلف كثريا
 .قليلة والنقاط املتفق عليها كثرية وأن كان لدنيا الصرب والنية عىل االتفاق فإننا سنتفق

بدأ بالتأكيد عىل  األشياء التى تختلفان حولها بل ااء التحدث إىل شخص ما ال تبدأ مبناقشةثنأ
إذا كنتم تسعيان إىل النتيجة ذاتها وأن الفرق الوحيد بيـنكام يكمـن . األشياء التى تتفقان حولها

 إن )تـأثري السـلوك اإلنسـاىن(ىف كتابـة » وفرسـرتيتأ«يلة وليس الهدف يقول الربوفسور ىف الوس
 .الجواب السلبى هو أصعب معضلة ميكن التغلب عليها

إن املتحدث البارع هو من يحصل منذ البداية عىل عدد من األجوبة اإليجابية فهـو بـذلك  -
يحرك العمليـات النفسـية ىف املسـتمع إىل الناحيـة اإليجابيـة هـذه العمليـة تشـبه حركـة كـره 

 .بتعاد عنهالبلياردو حني تصوبها إىل جهة ما تكسب قوة لال
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ًفتى المع لقد فعل شيئا مل تستطيع حفنة من رجال التـاريخ أن ) موقظ أثينا(كان سقراط  -
ً بعد ثالثة وعرشين قرنا من وفاته نحتفـل بـذكراه ألنـه واآلنتفعله، غري مجرى تفكري اإلنسانية 

 . املقنعني الذين استطاعوا التأثري بهذا العامل املتشابكأعقل
ا ليفعـل ذلـك ٍّكان ال يخرب الناس أنهم مخطئون لقد كان عـاقًال جـد راط؟ما هى طريقة سق

فكـان يسـأل محـاوره أسـئلة » نعـم«فكانت طريقته تقوم عىل استدراج الشخص اآلخـر لقـول 
 .تجعله يتفق معه ىف الرأى فكان يكسب املوافقة حتى يحصل عىل مىلء ذراع من أجوبه نعم

الذكاء ونريد أن نخترب الشـخص اآلخـر عـىل أنـه خطـأ املرة القادمة حيث نريد أن نتظاهر ب
 .»بنعم«نتذكر سقراط نسأل أسئلة تستدعى اإلجابة 

هذه الحكمة خرجوا بها بعد دراسـة » من يخطو بلطف يرس طويًال«لدى الصينيني حكمة  -
 .خمس آالف سنة ىف الطبيعة اإلنسانية

 :التاليةإذا أردت أن تجذب الناس إىل تفكريك فاستخدم القاعدة  -
 .ىف الحال» نعم«استدرج الشخص اآلخر لقول 

 : فرض اآلراء عىل اآلخرين-3
 أنـه ..ال بد أن تؤمن بأن األفكار التى تكتشفها أكرث من تلك التى تقدم عىل طبق مـن فضـة

 .بأنفسهمنفسها  يفكرون ىف النتائج  وهممن املزعج أن تفرض آراءك عىل اآلخرين
 : االعرتاف باألخطاء-4

 املتحدث باالعرتاف بتواضـع أنـه لـيس  أن نستمع إىل ذكر أخطائك إذا بدأ من الصعبليس
 .واملعرفة ال تأىت إال من خالل التجربة» ال«معصوما من الخطأ فأنت مل تولد باملعرفة 

يجب عىل الشخص قبل أن يرشع ىف انتقاد أحد ال بد أن ميدحه ويرفع قـدرة ألن هـذا  −
 .حراملدح يفعل مثل ما يفعل الس

إذا كانت بعض الجمل من التواضع وامتداح الشخص اآلخر ميكن أن تغريه من الشخص  −
 الشـخص اآلخـر ميكـن أن تخيل ما تفعلـه اإلهانـه واالمتـداح. املهان إىل صديق حميم

تخيل مـا تفعلـه اإلهانـه واالمتـداح لنـا ىف . تغريه من الشخص املهان إىل صديق حميم
فإنها ستفعل فعـل السـحر . ذه الطريقة بشكل صحيحعالقتنا اليومية إذا استخدمت ه

 .ىف العالقات اإلنسانية

 :لىك تغري الناس من دون التسبب باإلساءة أو اإلثارة إليك هذه القاعدة −
 .)تحدث عن أخطائك قبل انتقاد الشخص اآلخر(
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 : ال إللقاء أوامر مبارشة-5
يقل مثًال م مقرتحات ليس أوامر الحد بل يقدال أحد ىف حياتنا يجب عليه أن يلقى بأمر إىل أ

ميكنـك أن تغـري ذلـك، هـل تعتقـد أن ذلـك (بل يقول ) أفعل هذا أو أفعل ذاك، ال تفعل هذا(
 القيام باألشياء بنفسه فال يطلـب مـن معاونيـه كان الكاتب يعطى الشخص اآلخر فرصةف) يفيد

 أخطـاءهم إن مثـل هـذه القيام باألشياء بل يدعهم يقومون بها بأنفسهم ويرتكهم يتعلمون من
ًالطريقة تسهل عىل الشخص اآلخر تصحيح أخطاؤه كام أنها أيضا تنقذ كربيـاء اإلنسـان ومتنحـه 
شعور باألهمية وتجعله راغب ىف التعاون بدًال من الثورة لىك تغري الناس دون التسبب باإلسـاءة 

 .اإلثارةأو 
 ). من إلقاء أوامر مبارشةسأل أسئلة بدًالا(القاعدة 

 : دع من حولك ينقذ ماء وجهة-6
كم هذا مهم؟ عدد قليل منا من يتوقـف ليفكـر بالشـخص . اترك من حولك ينقذ ماء وجهه

اآلخر الذى يتحاور معه فنحن ندوس بقـوة عـىل مشـاعر اآلخـرين ونحـاول اكتشـاف األخطـاء 
توجهـه ونصدر التهديدات فننتقد الطفل أو املوظف أمام اآلخرين دون أن نعترب بـاألذى الـذى 

فمثال كلمة لطيفة أو كلمتـان وتفهـم عميـق لترصفـات اآلخـرين ميكـن أن تبعـد ... .إىل كربياءه
 .ال بد أن تقرر إن تتعامل مع من حولك بأسلوب أكرث لباقة ولطفا. .األذى واألمل عنه

ميتلك مقدرة فذة ملصالحة متخاصمني يكونان عـىل وشـك اإلمسـاك »دويت مورو«كان  −
كيف؟ كان يبحث عن الجانب الصحيح العادل ىف كـال الشخصـني . بعنق أحدهام اآلخر

ومهام يكن نوع الخالف مل يكن ليضع أى فـرد ىف الجانـب . وميدحه ويؤكد عليه ويربزه
 .املخطئ

ـار ـجـد − ـم كـب ـون ـه ـاراتهم ٍّإن العـظـامء الحقيقـي ـع إىل انتـص ـت ىف التطـل ـوا الوـق ا لينفـق
دع الرجـل اآلخـر ينقـذ مـاء « :نهـاالشخصية وهذه القاعدة املهمة يجـب االسـتفادة م

 .»وجهه
 : نتحدث عام يريده اآلخر-7
نتحدث عام يريـده هـو وتبـني لـه «ن الطريقة الوحيدة للتأثري عىل الشخص اآلخر هى إن إ

 .»ام بىشءًحني تحاول إن تستميل شخصا ما للقي«كيف يحصل عليه 
يده هو لكن أوضـح لـه إن إذا مل ترغب إن ولدك يدخن فال تعظه وال تتحدث عام ير: فمثال

التدخني ميكنه أن يوفره ىف لعب الجرى وال بد أن تتذكر هذه الطريقة عند التعامل مع األطفال 
 .أو الجياد أو القرود
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ينبـع العمـل مـام «التأثري بالترصف اإلنساىن «ىف كتابة الشهري » هارى«يقول الربوفسور  −
اول اإلقناع ىف العمـل أو البيـت ترغب به أساسا وأفضل نصيحة ميكن أن تعطى ملن يح

 :أو املدرسة أو ىف السياسة ما يىل

 جامحـة فمـن يسـتطيع ذلـك، ميتلـك العـامل ومـن مل  ولد ىف الشخص اآلخـر رغبـة:أوًال −
 .ًيستطيع يسري ىف الدنيا وحيدا

تعلم ىف بدء حياتـك إن الطريقـة الوحيـدة للتـأثري بالنـاس هـى التحـدث عـام يريـده  −
 توقـف قبل أن تـتكلم. ا ما للقيام بىشءً ترغب ىف أن تقنع شخصالشخص اآلخر، حينام

 .وأسأل

جعله يرغب ىف ذلك؟ هذا السؤال سيمنعنا من االندفاع لرؤية الناس كيف أستطيع أن أ −
 واملساوئ التى ستعود  بعناية امليزاتبالتحدث إليهم عن رغباتنا يجب عليك أن تدرس

 .من القرار الذى ستتخذه
 : فعاًال يجب أن تراعى ما يىلولىك تجعل اتصالك

يجب أن تأخذ ىف اعتبارك أن االتصال عبارة عن عالقة تبادليـة إنسـانية، أى هـى تـأثري  -1
 .الناس عىل الناس

حدد أهدافك من االتصال مع مراعاة الكيفية التى ميكـن أن يـفرس بهـا الطـرف اآلخـر  -2
ى تتعـارض أو هذه األهـداف ويتجـاوب معهـا، وكـام أن عليـك أن تـتفهم أهدافـه التـ

 .تختلف مع أهدافك
قبل االتصال عليك أن تكتشف األشياء التى تثري اهتامم الطرف اآلخر واألشياء التى قـد  -3

 .تثري شكوكه أو ضيقه أو غضبه
 لألشـياء ذات مفاهيمـهيجب أن تكن رسالتك ذات قيمـة للطـرف اآلخـر عـىل حسـب  -4

 .القيمة
دى للرسالة، أى رشح املعنـى بأسـلوب تذكر أن االتصال الفعال يعتمد عىل التفسري الج -5

 .تحفيزى يتقبله الطرف اآلخر ويفهمه بناء عىل خرباته ومعلوماته السابقة
ًغالبا ما تعترب طريقة املخاطبـة أهـم كثـريأ ) ًوجها لوجه(قابلة الشخصية تذكر أن ىف امل -6 ً

 .من املعنى
الجسـم، الكلـامت ووضـع : (ر أنـك تعـرب عـام تريـد أن تقولـه بعـدة وسـائل هـىتذك -7

 ).وتعبريات الوجه، ونربة الصوت، والرتكيز عىل املقاطع
 .ًتذكر أن لغة املشاعر واإلحساسات تكون أغلب األحيان أكرث إقناعا من لغة العقل -8
 .تخري الكلامت مع اآلخذ ىف االعتبار تأثريها املحتمل عىل العقل والعواطف -9
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ًتذكر متاما أنك مهام كنت حريصا فإنك غري معصوم من ا -10 لخطـأ وأن مـن الصـعب عـىل ً
 .اإلنسان أن مييل إىل شخص يتعاىل عليه مبعلوماته

 . لالشرتاك ىف الحوارٍّياًعليك أن تعطى الطرف الثاىن وقتا كاف -11
 .ًكن حساسا لوقع الصمت املعرب عن االتصال -12
 .حاول أن تتنبأ باالستقبال املحتمل لرسالتك من الطرف اآلخر -13
 .ر لك، وعىل أسبابهتعرف عىل مدى احرتام الطرف اآلخ -14
 .ليكن كالمك ىف حدود العالقة التى تربطك بالطرف اآلخر وال تتعدى هذه الحدود -15

 ما هى أهم آداب التعامل مع اآلخرين؟
 :ًهناك آداب عامة يجب أن تتوافر فينا جميعا وخاصة الشباب وهى

لوب، فأول مـا  ألن التجهم غري مطمة الغالبة واملطلوبة ىف التعامل،وهى الس : خفة الظل-1
ًيجذبنا للتعامل مع إنسان هو ابتسامته وروحه الخفيفـة التـى تضـفى جـوا مـن البهجـة أثنـاء 

 .الحوار
ً أللفاظك هام جدا، فالكلمة الطيبة صـدقة، ويجـب أن تأخـذ ىف اختيارك : اختيار األلفاظ-2

مـن  لـك فرصـة للقـاء أحـد األشـخاص صـدفة ف آداب الحديث واملعاملـة فـإذا سـنحتاعتبارك
إيه يا عم «الواجب عليك إلقاء السالم والسؤال عن حاله، وليس كام يقول كثري من الشباب اآلن 

 .ن كنت تطلقها عىل شاب ىف مثل عمركإ، حتى و»ه عايشسأنت ل
 :التحكم ىف اللسان* 

الحكيم من حكم لسانه إذا تكلم، وسيطر عىل قلمه إذا كتـب، فـالكالم هـو مـرآة للمشـاعر 
وهو إفصاح عقله من أفكار ومشاعر، ومن اتجاهات وقيم أخالقية، ولب الشخص املوجودة ىف ق

ًعن الكرامات النفسية التى قام الالشعور باختزانها بعيدا عن نطاق الشعور، فال ينطق بها املـرء 
 .ةإال كفلتات لسان غري مقصود

لكثري مام يقال ن اكان، وبتعبري أخر فإن سياسة اللسان ليست من السهولة مبإ: ولنا أن نقول
يكشف النقاب عن أعامق الشخصية التى يصعب ألجامها وتسييسها وحتى الصوت الـذى يعـرب 
به املرء عام يرغب ىف اإلفصاح عنه، يتلبس ىف بعض األحيان واملواقف مبا ال يكون له وقع حسن 

مقت ونبـذ ىف األذان، أو أنه يشري من طرف خفى إىل املشاعر التى ىف قلب املتكلم من كراهية و
 .تجاه من يوجه إليه الكالم

 :تنقية القلب قبل تنقية اللسان* 
 أول خطوة يجب أن تتخذ بإزاء سياسة اللسان هى تنقية النفس من رواسب عكرة ومن ميـول 
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 فصـفاء القلـب ،نحو الكراهية ومن رغبة ىف النيل من الناس املحيطني باملرء أو املتعـاملني معـه
ًا خالصا من كل مـا يعكـر صـفو مـن ٍّم حتى يخرج الكالم الذى يقوله نقيونقاؤه هو الرشط الالز

ن يرة وال يشوب نفسيته أى اعوجاج فإوبتعبري آخر فكلام كان املتكلم نقى الرس. يتحدث معهم
كالمه ال يخرج من اللسان ويتوقف عند حدود األذان بل يخـرج مـن اللسـان ويصـافح القلـوب 

 .التى تستقبله برسور وابتهاج
 :هم املهارات التى تساعد الشباب عىل التواصل الجيد والتعامل مع اآلخرينأ

 .الناس يحبون من يناديهم بأحب األسامء إليهم −

من أسهل الطرق املضمونة الكتساب قلوب النـاس تـذكر أسـامئهم وجعلهـم يشـعرون  −
 .بأهميتهم

تهـى حفظ االسم وكرر استخدامه أثنـاء الحـديث وسـوف يعاملـك الشـخص اآلخـر مبنا −
 .املودة

 .ًكن صادقا ىف كالمك مع اآلخرين −

 .ظهر عىل األقل أنك مل تنساهشخص تعرفه ولكنك ال تتذكر اسمه فاقرتب منك اإذا  −

 .املصافحة والسالم تزيد ىف املودة −

 .بدأ مع اآلخرين بالسالم والتحية مع ابتسامة لطيفةا −

 .ًبذل للناس معروفا وأقىض حوائجهما −

 .آرائهم واحرتام أهداف اآلخرين −

كيف تلوم الناس عىل أخطاء ميكن أن تقع أنت فيها، فالناس لهم مشاعر وأحاسيس لذا  −
 .فال توجه إليهم اللوم

ر اهتاممـك ـ، وأظهـه طـوال حياتـكـى بــان تلتقـل إنسـى كـبة فـات الطيـر الصفـذكا −
 .ولكـمبن ح

 . نحنا ىف مدحك واحرتامك للناس فسوف يذكرونها حتى بعد أن ننساهاًكن كرمي −

 .ابتسم ثم ابتسم ثم ابتسم - .ال تتكلم للناس عام تحب بل كلمهم عام يحبون −

ًلىك تصبح محادثا بارعا كن مستمعا جيدا وشجع محدثك عىل الكالم نفسه − ً ً ً. 
 يتكيت التعامل مع اآلخرينإ

مصطلح مشهور يعنى الظهور ىف أجمل صورة، وال بد أن تـتحىل بـبعض الصـفات : يتكيتاإل
 . من التعامل مع أى شخص وىف أى مكانلىك تتمكن
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 : صفات يجب أن تتحىل بها عند التعامل بعضوها هى
ويقصد بها أن تنتقد نفسك قبـل نقـدك لآلخـرين باإلضـافة إىل تقبـل نقـد : املوضوعية -1

 .ليس القائم عىل املصالح الشخصية» النقد اإليجاىب«اآلخرين لك، ويقصد هنا 
 االنحيـاز تظهـر ىف تعامالتنـا وعالقاتنـا ىف محـيط األرسة املرونة والحياد وعـدم: املرونة -2

والعمل، وقد يكون االنحياز مطلوبا وحاجة ملحقة ىف املطالبة بـالحق وإنجـاز األعـامل 
 .وأدائها

 وتـتهجم عـىل مـن هـم حولـك، ود قدراتك وإمكانياتك، ال تتعامـلعرف حدا: التواضع -3
الذى تستخدم مصطلحاته ىف حوارك وأجعل الكلمة الطيبة دامئًا ضمن قاموسك اللغوى 

 .مع اآلخرين
إذا كان هناك أشخاص يحارصونـك باملضـايقات عليـك بـالتحىل بالصـرب : الصرب واملثابرة -4

واملثابرة واملحاولة ىف كل مرة تفشل فيها عند التعامـل معهـم حتـى يتغـريوا وتكفـيهم 
 .حسبام تريد لىك تصل إىل نتيجة ترضيك

 أثناء الحوار وتقبل الجدل والنقاش دون تعصـب بـل كـن ال تتشبث برأيك: سعة األفق -5
 .عىل استعداد لتغيري رأيك أو التخىل عنه إذا اقتنعت بذلك

عدم الخضوع للمشاعر الذاتيـة، فـال بـد أن تكـون هنـاك تفسـريات وأعـذار : العقالنية -6
 .مقبولة لكل فعل يقوم به اإلنسان تجاه غريه

 :لتعامل مع اآلخرينقواعد وأساليب عملية ىف فن االتصال وا
 . بالشخصٍّياًإظهار اهتامما حقيق -2   .قدر الشخص -1
 .حدث اآلخرين مبجال اهتاممهم -4   .إظهار الحب -3
 .استخدم أسلوب املدح -6  .أحسن ملن تتعامل معهم تأرس عواطفهم -5
 .تجنب تصيد عيوب اآلخرين وانشغل بإصالح عيوبك -7
 .ىل عليهمتواضع فالناس تنفر ممن يستع -8
 .تعلم فن اإلنصات فالناس تحب من يصغى لها -9

 .وسع دائرة معارفك واكسب ىف كل يوم صديًقا -10
 .أسعى لتنويع تخصصاتك واهتامماتك تتسع دائرة معارفك وتتنوع صداقاتك -11
للناس أفراح وأحزان فشاركهم وجدانيا وللمشاركة ىف املناسبات املختلفة لها مكانتهـا ىف  -12

 .س الناسنفو
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فمهـام .. وابتعد عن التلون والظهور بأكرث من وجـه..  ىف تعاملكًحاول أن تكون واضحا -13
ًوتصبح حينئذ كمـن يبنـى بيتـا يعلـم .. بلغ نجاحك فسيأىت عليك يوم وتتكشف أقنعتك

 .أنه سيهدم
سـيكون مـن احرتامـك .. فاحرتامك لها معهـم.. حافظ عىل مواعيدك مع الناس واحرتمها -14

 .وبالتاىل سيبادلونك االحرتام ذاته.. همل
 رينفن التعامل والتواصل الجيد مع اآلخ

 :التعامل مع الجار: أوًال
مـا زال جربيـل « إليه حتى قال النبـى اإلحسانفقد وىص جربيل الرسول الكريم بصلة الجار 

 .»يوصنى بالجار حتى ظننت أنه سيورثنى
 :صل مع الجارفمن الوصايا العملية التى ترتبط بالتوا* 
 . عدم النظر إىل زوجته-   . التعرف عىل الجريان-
 . مشاركته والوقوف معه ىف األفراح واألحزان-  .أمام بابه عدم إلقاء القاممة -
 . التبسم عند مقابلته عىل السلم أو ىف الطريق-  . تهنئته ىف املواسم واملناسبات-
 .أذاه كف األذى عنه وتحمل -   . عدم إفشاء أرساره-
 . عدم إزعاجه باللعب أو برفع صوت املذياع-  .ً مساعدته إن كان محتاجا-

 :التعامل مع الكبري: ٍّياثان
ًفالتعامل مع الكبري فن من فنون التواصل والتعامل مع اآلخرين فعلينـا أحـرتام الكبـري سـنا 

ًوما أكرم شابا شيخا لسنه إال فـيض «... .ونوقره ونرحم صغرينا ن يكرمـه عنـد كـربه  لـه مـالـلــهً
 .»وشيخوخته

 :التعامل مع املدرس: ًثالثا
ل مـع تالميـذه وأوليـاء التعليم من أرشف املهن إال أن املدرس ينبغـى أن يـتعلم فـن التعامـ

دارة املدرسة وزمالئه ليكون عىل قدر املسـئولية املسـنودة إليـه ويؤديهـا خـري أداء أمورهم ثم إ
 وليكن تهذيبه يسرينه قبل تهـذيب لسـانه ومعلـم نفسـه وعليه تعليم نفسه قبل أن يعلم غريه

 .ومهذبها أحق باألجالل من معلم الناس ومهذبهم
 :التعامل مع املوظف: ًرابعا

  أو املؤسسة أو الرشكة ىف وظيفة مـا لقضـاء مصـالح النـاس الدولةذلك الشخص الذى عينته 
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 حسـب نـوع ٍّيـامـن النـاس يومف ًوأداء مهمة محددة وهو غالبا ما يتعامل مع املئات بـل اآلال
وظيفته وال شك أن التعامل مع الجمهور مهمة صعبه وشـاقه تحتـاج مـن صـاحبها إىل قـدرات 
خاصة ونفسيه مهيئة لذلك فعلينا أن نلمس له العذر وأن نحسن معاملته حتى يتسنى له قضاء 

 .مصالحنا بسهوله ويرس
ىك يكون تواصله مع الناس ويتعامل وهناك بعض الوصايا التى يجب أن يعمل بها املوظف ل

 :معهم حتى تتحسن صورته ىف أذهان الناس منها ما يأىت

 .  ال تتكرب عىل صاحب املصالح-  .بتسم دامئًا ملن تتعامل معهما −

 .ساعد الناس ويرس لهم قضاء مصالحهم وإياك من فوت علينا بكره −

 . من أحد مهام كانتال تقبل رشة −

 . قضاء مصلحته من أحد مقابلال تقبل خدمة −

 .عامل الناس وزمالئك ورؤسائك باحرتام بال تكرب وعظم −

 .ًعدل بني أصحاب املصالح وأن كان أحدهم قريبا لكا −

 .ًعط مزيدا من االهتامم لكبار السن وأصحاب الحاجاتا −

 .حاول إنهاء مصالح الناس بأقل وقت ممكن خاصة عند الزحام −

 .راءة القرآنـان قـو كـل ولـري العمـل بغـاء العمـك أثنـل نفسـال تشغ −

 .إنذاره وإعالمه مبا ستفعلهوًال تكتب تقريرا ىف أحد تؤذيه به إال بعد النصيحة  −
 :كيفية التواصل مع املراهق

 .معامل املراهق باحرتام -2  .تفهم مشاعر املراهق وتفهم مشاعرنا نحوه -1
 . أن يكون باإلقناع والقدوة الحسنةونه يجبالتدخل ىف شئ -3
 .أخذ رأى املراهق فيام يخصه -5   .احتواء املراهق -4
 .العمل عىل إدخال البهجة عليه -6

 :كيفية التواصل مع ذوى االحتياجات الخاصة
 .تجنب سياسة عدم الثبات أو الخشونة أو السلبية الزائدة أو الليونة -1
مساعدة الطفل املعاق عىل وجود مخـارج النفعـاالت غضـبه الداخليـة بطـرق مقبولـة  -2

 .اجتامعيا
 .تجنب املواقف التى ثبت بالتجربة أنها تثري غضب الطفل املعاق -3
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 .تجنب اختالف وجهات النظر ىف طرق معاملته -4
 .تجنب العنف والحامية الزائدة -5

 : تواصل الطبيب مع املريضيةكيف
 .املقدرة عىل التعرف عىل أعراض ومشكلة املريض بشكل محدد ودقيق -1
لومات تتعلق مبرضه وكيفيـة تصـحيح بعـض املفـاهيم تحديد ما يعرفه املريض من مع -2

 .بشكل مبسط
مناقشة خيارات العـالج أو الفحوصـات مـع املـريض وإعطـائهم الفرصـة للمشـاركة ىف  -3

 .القرار
يجب أن يشعر املريض أن الدكتور يحس ويقدر مدى معاناتـه وأن الـدكتور متعـاطف  -4

 .(*) أخرىمع املريض ىف مواجهة مشاكله سواء الصحيحة أو أى مشاكل
 هارات الوصول إىل االتصال الناجحم

نجاح االتصال يتوقف عىل قابليتك عىل التعرف عـىل احتياجـات اآلخـرين ملسـاعدتهم عـىل 
مواجهة هذه االحتياجات وتعترب مهارة االسـتامع أهـم املهـارات التـى يجـب اكتسـابها لتطـوير 

 .الشخصية
 : االستامع-1

 كنـت تبحـث حقيقـة عـن الفهـم نحـن ال نطلـب مـنكم مجـرد ً وثالثا إذاٍّياأوًال وثاناستمع 
 :استقبال املوجات الصوتية ولكننا نعنى الوصول إىل املهارات التالية

 الرغبة الحقيقية ىف االستامع. 

 تركيز االنتباه. 

 ًاستقبال الكلامت بالكامل وفهمها جيدا قبل اتخاذ القرار. 

 ال تقاطع املتحدث. 

 واستمع بصربمنح املتحدث الوقت الكاىف ا. 

 تأكد من الفهم الصحيح ملدلول الكلامت. 

 اسرتجع الكلامت واستوعب املشاعر املصاحبة لكلامت املتحدث. 

                                                           
قافـة سـيكولوجية مـن سلسـلة ث) 26(ملزيد من املعلومات عن كيفية التعامل ميكن الرجـوع إىل اإلصـدار (*) 

م ـ عـامل الكتـب ـ 2011ليامن ـ سناء محمد سـ) آداب السلوك واملعاملة الراقية(تيكيت للجميع ـ فنون اإل
 .القاهرة
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 استمع بأذنيك وليس بأذن واحدة. 
 : االستامع الجيد-2

 إسـرتاتيجيةيعنى احرتام املتحدث كام يساعد عىل جسور قوية لالتصال وال ميكن ألى مهارة 
 .أخرى متاثلها ىف القوة وأنه إعالن رصيح الحرتامك للمتحدثأخرى أن تقيم جسور 

 رشكائنا وزمالئنا وألصدقائنا وبخاصة ألطفالنايجب أن تستمع ل. 

 يجب أن تعطى مهارة حسن االستامع حقها من االهتامم. 
 .»وعندما أتكلم ال أتعلم............... ستمع فأنا أتعلمأنا أ«

 : شارك باملعلومات-3

 ستمرة افرتاضاتكراجع بصفة م. 

 علن عن كل ما لديك من معلوماتاعمل ىف النور وأ. 

 خبارك أول بأول مبا يحدث وملاذا؟ًه األساسيات ستدفع الناس أيضا إلهذ 

 للغاية فيجب أن تتقاسم املعلومـات ٍّيان التزود باملعلومات ليس فقط هام بل ورضورإ 
 .جاتهممع الذين يحتاجون الستخدامها ىف إنجاز وتلبية احتيا

 : وجه أسئلة-4
احتياجـاتهم ...  وجهـات نظـرهم املختلفـةكم يبدو جميًال أن تستخرج مـن أفـواه اآلخـرين

ذنيك، وجـه ة يدعم الحوار يسمح لك باستخدام أورغباتهم، ال شك أن توجيه األسئل... بواعثهمو
 األسـئلة أسئلة مفتوحة مبعنى أدق ال ميكن للمتحدث أن يجيب بكلمة واحدة أو كلمتان وهذه

 :مثل

 »؟......ما شعورك عن«. 

 »؟.....ما هى وجهة نظرك ىف موضوع«. 

 »؟........أخربىن عن«. 
 ىف تحقيق اتصال فعال مع اآلخـرين عـىل قـدراتنا ىف التعـرف عـىل ً أيضاويعتمد نجاحنا** 

 .:وذلك من خالل ما يىل.. احتياجاتهم وقدرتنا عىل إشباع هذه االحتياجات
 : االعتناق-1

التقمص العاطفى وهو يعنى الرغبة ىف رؤية العـامل مـن خـالل وجهـة نظـر اآلخـرين، تقـع هو 
 غريزة استقرار الحالة النفسية ىف املرتبة التالية لغريزة حب البقاء حيث تزداد رغبة اإلنسان ىف تفهم 
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ن اآلخرين له تأكيد ذاته واحرتام النفس والرشعية، يجـب أن تبـذل املحاولـة لرؤيـة املوقـف مـ
 وأن نكتسـب احـرتامهم ، أن يتعامل معنـا النـاس مبحبـة إذا كنا نريد فعًال.خالل عيون اآلخرين

عندـئـذ نـبـذل املحاوـلـة الكتـسـاب اـلـتقمص الـعـاطفى برصف النـظـر ـعـن مظـهـرهم الـخـارجى، 
دى ـن مــر عــرف النظــة، بصــم الدينيــم، معتقداتهــهم، ثرواتهــىش، وظائفـم املعيـمستواه

هـو املفتـاح لحقيقـى لـتفهم وجهـات نظـر اآلخـرين  فالبحـث ا.مـزازك منهـك لهم واشـمئـحب
 .الحقيقى لتحقيق االتصال الفعال

 : االستقامة-2
هى القدرة عىل توصيل اسـتقامتك الشخصـية إىل املحـيط الخـارجى فهـى العامـل الحاسـم 

احرتام  وقول الحق يبنى الثقة وهذا يعنى أن تكون صادق مع نفسـك إذا كنـت تتمتـع بـ.الثاىن
كاذيبـك ولكنـك عنـدما تكـذب فأنـك ىف الواقـع  تعتقد أن أحد ال يستطيع اكتشاف أ قد.الذات

 ، وبالتزامك مببادئ االستقامة تكتسب شخصـية إيجابيـة وقويـة،تقتطع جزء من احرتامك لذاتك
 . تكتسب قدرات هائلة لتحقيق اتصال فعال مع اآلخرينهىف الوقت ذات

 : اإلخالص-3
ًوعود فكن دقيًقا وحريصا وأن تضع نصـب عينيـك فحـص التفاصـيل الدقيقـة نجاز اليعنى إ

 .ألى موضوع
 : تعامل مع الناس بعقلية متفتحة-4

ًكن دامئًا مستعدا لتشجيع فتح باب الحوار للمناقشة الصحيحة واملفاوضات البناءه، اعلم أن 
 .واب املغلقةفتح باب الحوار والتعامل مع الناس بعقلية متفتحة يسمح لك بفتح األب

 : الحنــان-5
إذا عرف الناس أنك تتعامل معهم بحنان فأنهم سيقبلون عليـك ويجـدون سـعادة بالغـة ىف 

ًألنهم غالبا ما يقابلون بالصد من نفسها ًاالتصال بك، كن حنونا مع اآلخرين سيبادلونك املشاعر 
وأنا دامئًا عىل اسـتعداد تحدثوا معى كيفام شئتم «اآلخرين، انتهز أنت هذه الفرصة وأعلن لهم 

 .»تام للرتحيب بكم
 .»؟.......ماذا تعتقد«*     .»؟......ماذا تظن«* 
ن هذه األسئلة متنح للمتحدث الفرصـة للحـديث املسـتفيض األمـر الـذى يسـمح لـك بـأن إ

 .تسمع أكرث وتعرف أكرث
 : عرب عن نفسك بوضوح-6

 وح عـن أرائـك الشخصـية،  سـهلة بسـيطة تعـرب بوضـكلـامتعندما نتحدث يجـب اختيـار 
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أحاسيسك واحتياجاتك تجنـب التحـدث بلغـة غـري مفهومـة أو األكثـار مـن الكلـامت األجنبيـة 
 .املعقدة واستعن باألمثلة التصويرية للتوضيح وجهة نظرك وتكون أمثلة بسيطة

 : تواصل وعش أطول -7
 يجعلـك دامئًـا كفـذلعندما تقوم بعمل صداقات ىف عاملك الداخىل وىف داخل عقلك وفكرك 

ليزا بريكام من كلية هارفـارد لعلـوم الصـحة مبسـاعدة فريقهـا .  وقامت د.يقظ الفكر والوجدان
 حالة وأثبتت الدراسـة أن الـذين يفتقـرون إىل الـروابط االجتامعيـة يكونـون أكـرث 7000ببحث 
جتامعيـة  مرات لإلصابة باألمراض واملوت عن أولئك الـذين يتمتعـون بالعالقـات االثالثعرضة 

 .الواسعة
 : حظ بالتعاونتواصل وا -8

 كان ٍّيايعمل الناس ىف كثري من األحيان عىل مساعدتك ىف تلبية احتياجاتك وتحقيق رغباتك أ
ما تبتغيه من الحياة ـ سواء كان الحب أو الوظيفة الرفيعة املستوى أو حتى الذهاب إىل عـرض 

الوـصـول إىل ـهـدفك ـفـإذا أحـبـك الـنـاس ًمرسـحـى ـفـال ـبـد أـنـك تحـتـاج إىل أـحـدا ليـسـاعدك ىف 
 وعـىل قـدر قـوة العالقـة بينـك ، الوقت والجهد من أجلـكفسيكونون عىل أتم االستعداد لبذل

 .وبينهم يكون مقدار البذل والنصيحة من ناحيتك
 عادات التى تقوى االتصال الفعالبعض ال

تصال بـاآلخرين مـن هناك عادات مطلوبة ال بد من اكتسابها عند التواصل مع اآلخرين، واال
  الفرد يحدد مدى اجتامعية ٍّياً يعترب أمرا جوهر الذىخالل الحديث الجذاب

 . ما يىلًوهناك إرشادات مهمة تجعل تفاعلك مؤثرا منها -
 : نطق األلفاظ بعناية-1

بـدو لآلخـرين أقـل  مباالة واإلهامل حتى ال تحاول أن تتجنب عادات النطق التى تتسم باال
، وحاول االستامع إىل نفسك ألن لكل واحد لهجاته ومفرداته الخاصة به، فعليـك ٍّعياذكاء وأقل و

 .ًالتأكد من أن ما تستخدمه من كلامت وألفاظ يفهمها اآلخرون جيدا
 :للوقفات...  الصمت-2
 عند الحديث يعطى الفرصـة للمسـتمع أن يفهـم لتزام الصمت للحظات أو ثوان قصريةن اإ

تات ًنحـك أنـت أيضـا الفرصـة ىك تجمـع شـب الفكـرة التـى طرحتهـا ومتما تعنيه أو أن يستوع
أفكارك ولكن حذار من فرتات الصمت الطويلة التى قـد تصـيب املسـتمع بتضـاجر وتـؤدى إىل 

 .تشتت األفكار
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 : الحامس-3
ًا أو جافـا بـل ال بـد أن ًال تنتظر من اآلخرين أن يرحبوا بالحديث معك إذا كان حديثك فاتر

ًا أو شغًفا عند التعبري عن أفكارك أو استقبال أفكارهم، فهـذا يجعلـك تبـدو صـادقا ًتبدى حامس
 . نفسه ىف الوقتٍّيا وتلقائٍّياًومخلصا وإيجاب

 : كن لبقا-4
اللباقة هى أن تقول الىشء املناسب ىف الوقت املناسب، فـإذا وجـدت نفسـك غـري قـادر ن إ

 كام ميكنـك اسـتخدام بعـض املـأثورات التـى ًعىل التفوه بىشء حسن فال تقل شيئا عىل اإلطالق
 .ًتناسب املواقف املختلفة والتى تجذب سمع املستمع ولكن دون أن تبدو ثرثارا

 :ً كن محددا-5
ً ال تعرب عنها بوضوح والطريقة املثىل ىك تبدو محددا هى ًكثريا من األحاديث تكون فوضوية

 ا حقيقة؟أن تعرف بالضبط ما األفكار التى تريد أن تتحدث عنه
ال بد أن تتعلم كيف تختار وتستعمل الكلامت التى تعرب بالضبط عام ترغب ىف قوله، وال بد 

ًأن يكون أسلوبك واضـحا ومـؤثرا  وتـذكر أن لغتنـا تتغـري باسـتمرار ومـن ثـم عليـك اسـتخدام ،ً
  األوىل التى تطرأ عىل ذهنك هـىالكلمة وتكون ،الكلامت إىل توضح بجالء املعنى الذى تقصده

 .ًاألكرث قربا من املعنى الصحيح
 : استخدام الجمل الجميلة-6
تتفـاوت ىف ، وهـى األشـياء التـى ولباقـة خدام الجمل الجيـدة هـى مسـألة شخصـيةن استإ

  عـن طريـقاملـؤثرةولكـن ميكـن تـدريب أنفسـنا عـىل اسـتخدام الجمـل . .وجودها بني النـاس
ذكر أن تحدد ما ترغب ىف قوله يساعدك وت. استخدام الجمل القريبة السهلة من قلوب اآلخرين

 .عىل اختيار الجمل التى تعرب عنها
 : االبتســام-7

ني  إىل إزالـة الحـواجز بينـك وبـعادة ما يـؤدى الحفـاظ عـىل االبتسـامة التـى تىضء الوجـه
 .ى تشعر به خاصة عند مقابلتك ألناس ألول مرةاآلخرين، بل وإذابة الجليد الذ

رط أن تكون ابتسـامة حقيقيـة ـن بشـخريد اآلـيل عنـاع جمـنطبرتك اـة لـة رضوريـامـواالبتس
 . أو بطريقة يكرهها الناس فهم يشعرون أنها ال تصدر من قلب محبغري مزيفة

 :الـل االتصـن تفاعـة التى تزيد مـارات االجتامعيـض األساليب واملهـبع
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 : التعبري عن املشاعر-1
امت منطوقـة حتـى تشـجع اآلخـرين عـىل تكـون عرب عن مشاعرك عن عمد بتلقائية وبكلـ

 .عالقات مريحة معك
 : التأكيد السلبى-2

ويعنى االعرتاف بالخطأ عندما تقوم بفعل يستحق اللـوم، وذلـك عنـدما تحـس أنـك قمـت 
نـك تريـد أن تطـوى صـفحة سـلبية النقد وهذا يجعل اآلخرين يصدقون أبخطأ يستحق اللوم و
 .وتبدأ صفحة إيجابية

 :السلبى التساؤل -3
 اآلخرين بالسؤال عـن مزيـد مـن االنتقـادات واألخطـاء مـع إبـداء ويعنى االستجابة النتقاد

 .االستعداد للتغري، وذلك مع األصدقاء واألشخاص األعزاء واملقربني
 : التعمية واإلرباك-4

ويعنى التظاهر باملوافقة عىل ما يوجهه إليـك بطريقـة تعـرب عـن عـدم اسـتعدادك لتبـادل 
ىف أمور تخصك وحدك، وذلـك إذا كـان الطـرف اآلخـر لحوحـا أو غـري مسـتعد للتفـاهم الحوار 

 .والرتاجع
 : تهدئة انفعاالت اآلخرين-5

نهـا ا للدخول ىف معركة خارسة، وكام أًويعنى تجاهل السلوك الغاضب للمتحدث وذلك تجنب
 .طريقة للتعامل مع االنفعاليني واملتهجمني

 : التلون االنفعاىل-6
الهجـوم وتقبـل املـدح والنقـد : لتدريب عىل االنفعاالت املختلفـة واملتعارضـة مثـلويعنى ا

 .وإظهار الود وغريها
 :ما ميكن تجنبه إلنجاح التواصل مع اآلخرين -
 .تشابك األيدى أو تحريكها بالقرب من الوجه والشعر -1
لتـى االهتامم الزائد بالنفس ويحدث ذلك عندما تركز بشدة عىل مظهرك واالنطباعات ا -2

 .تريد أن يأخذها اآلخرين عنك
 .ًدث رسيعا من أجل ذكر جميع املعلومات التى متتلكهاحالت -3
 .التحدث ببط فهذا يعطى انطباع بأنك ممل -4
 .مراقبة األشياء التى ال تتعلق مبوضوع املحادثة -5
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 ).اعرف أنك لن تتذكرىن(بدء املحادثة ببعض الجمل السلبية مثل  -6
كـام ب مراعاتها أثناء الحديث ليسهل التواصل مـع اآلخـرين وهناك بعض النقاط التى يج -

 -:ذكرها بعض الباحثني ـ منها ما يىل

 ًإن الوقوف أفضل وضعا من الجلوس ىف معظم األحيان. 

 يجب ضبط اللغة لتتناسب مع مستوى الجامهري. 

 يجب تجنب الرثثرة املفرطة وكذلك الكالم ببطء. 

 األحاديث عىل املأل تجنب طرح أكرث من نقطتني من القواعد الهامة عند إلقاء الخطب و
 .للمناقشة ىف عرشين دقيقة

 حدد الغرض من الحديث قبل أن تفعل أى ىشء آخر. 

 ًخصص وقتا كافا لتحرض كلمتك وبذلك تصبح مؤثرة ً. 

 حاول أن تجذب انتباه الجمهور من البداية لينصتوا لباقى حديثك. 

 داية، ووسط، ونهاية الحديثكرر عىل املستمعني سبب حديثك إليهم ىف ب. 

 ـتغلب عىل الخوف من خشبة املرسح  Stage Fright واستفد مـن هـذا الخـوف بـأن ،
 .تجعله ىف صالحك

 قيم كل حديث تلقيه وبالتاىل تستطيع أن تحسن مهاراتك باستمرار. 

 ال تتوقف عن التدريب مطلًقا. 
مـام % 20تذكر الجمهـور ساعة من إلقاء الخطـاب سـي) 72(أثبتت الدراسات أن بعد لقد و

 .ذكرته أثنائها ولذلك يجب الرتكيز عىل النقاط املهمة التى تريد أن يتذكرها الجمهور ىف البداية

  دقائق7تبلغ فرتة انتباه معظم األشخاص البالغني حواىل . 

  سـتطيع أن نسـتوعب  كلمـة ىف الدقيقـة ولكننـا ن160يتحدث الشخص العادى مبعدل
ًإال أنه استنادا إىل إحدى الدراسـات نحـن ننصـت . ذا املعدلعاف همعلومات ثالثة أض

مام يقال وهذا يسبب العديد من حاالت الفهم الخاطئ ىف العمـل، وىف % 25فقط إىل 
 .....،.... البيت،

 كيف تتجنب صنع العداوات؟
أوًال لىك نعرف كيف نتجنب صنع العداوات ال بد أن نعرف ما هى األشـياء التـى تـؤدى إىل 

 :لعداواتصنع ا
ـة مـضـمونة لتـكـوين الـعـداواتا -1 ـام اآلـخـرين بالخـطـأ طريـق ـن أن ال: تـه  ً ـجـدوى إذا ـم
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نتهم أى شخص بأنه مخطئ فعندما نفعل ذلك سنوجه النقد له والتقدير الىسء ووضع 

ًالعدوان أيضا أن معظم الناس ال يطيقون أن يقول لهم أحد أن ساعتهم خطأ فام بالـك 

 .ية من الساعةبتوجيه النقد ىف أكرث أهم

إنـك عنـدما تسـخر مـن أى : سخر من أى شخص وسوف تكسب عداواته مدى الحياةا -2

أن السـخرية تشـوه نفسـيته . فرد تقلل من ذاته وستدمر إحساسه بالكربيـاء واألهميـة

إن اإلنسان ميكن أن يتحمل أى إهانة أو هزمية أو ... .ًوكثريا ما يستمر التشويه إىل األبد

م عن طيب خاطر بل إنه قد يتحمل قدر كبري من إساءاتك وبعـدها جرح ويتقبل مبا يت

 .يتوقف عن معاملتك كإنسان متحرض

 العادات التى تدمر عملية التواصلبعض 

 :هناك بعض العادات التى يجب عىل الفرد تجنبها خالل عملية التواصل هى

 .الجلوس مع أحد ورجلك عىل األخرى*   .التحدث مع أحد ويدك ىف جيبك* 

 .ًحك الرأس والجسد كثريا*   .التدخني ىف حضور من ال يدخن *

 .والبصاق والتمطى والتثاؤب والتنحنح الكثري أو بصوت عاىل) التكرع(التجشؤ * 

 .فرقعة األصابع*   .ًوضع اليد ىف األنف والفم كثريا* 

 . أو متثيللتلويح باليد من غري رضورة كخطابةا* 

 .الرشب بصوت مرتفع*   .رش املاء من الفم ىف وجه أحد* 

 .وضع القدم ىف وجه أحد*    .ترويع أحد ىف الظالم* 

 .النظر ىف الساعة عند حديث أحد*    .غلق الباب ىف وجه أحد* 

 .النظر ىف الساعة ىف حضور ضيف* 

 .وما ال يقوله خالل عملية التواصل.. ويوضح الجدول التاىل ما يجب عىل الفرد أن يقوله

 لـــال تق لــــق

 عيل صغري

 أية نعم

 رأى غريى خطأ رأى صواب يتحمل الخطأ
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 لـــال تق لــــق

 .الجواب بأين من عنوانه الـلـهًخريا إن شاء 

 ليس ىف اإلمكان أبدع مام كان هل من رأى آخر

 .أنت تفعل كذا وكذا بعض الناس يفعلون كذا وكذا

 أنا نحن

 اكتب هذا ؟ما رأيك      ؟ما رأيك لو كتبت هذا

 هذا رأى وأنا مصمم عليه  ما رأيكىف كذاا رأيك حسنا ولكن م

 هذا خطأ يفضل عكس ذلك

 ممنوع التدخني رجاء عدم التدخني

 ال نعم ولكن

 أنت حرضتك

 لن أفعل هذا لن استطيع لألسف أن أفعل هذا

 هذا خطأ هذا غري صحيح

 اًهو ال يصلح لىشء أبد هو يصلح لىشء آخر غري هذا

 غري موافق دعنى أفكر

 :ويؤكد بعض العلامء عىل أنه لىك تكتسب مهارات االتصال باآلخرين يجب أن تتقن ما يىل

 وا عـىل ـل أنسـب األوقـات عنـدما يكونــم ولعــأن تعرف الوقت األنسب للتـأثري فيهـ
داد للتأثري فيجب اغتنام اللحظة املناسـبة عنـدما تسـنح لـك وتتقـرب لهـم قبـل ـاستع

 .انقضائها

 ًمن قريب أو بعيد فكام تحب ذاتك كن محبا لذات اآلخرين ذات اآلخرين أال متس. 

  اإلنـصـات واالـسـتامع إـلـيهم فمعـظـم الـنـاس يـسـتجيبون ـملـن ينـصـت إـلـيهم ويفـضـلون
 .الحديث مع املنصتني لهم

 وابتعـد عـن الكلـامت ٍّيـا واملشحونة عاطفٍّياًاستخدم قاموسا من الكلامت املؤثرة إيجاب 
 .ى لها أكرث من معنىالسطحية للتأثري أو الكلامت الت

  الفهم الصحيح لألمور يجعلـك عـىل صـداقة دامئًـا مـع اآلخـرين فتسـري غـور أفكـارهم 
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أنـت ال تسـتطيع ونفوسهم لىك يتاح لك أن تالءم بني وجهـة نظـرك ووجهـة نظـرهم، ف
 أو تغريهم إمنا عملك هو أن تتوجه إىل جانب الحسـن والبنـاء صنع اآلخرين من جدى

 .فيهم

 ًستخدام كلمة ال وليكن أسلوبك ىف معالجة األمور الرفقة واللني متجنبا متاما متنع عن اا ً
 .الغضب والعنف

 ًاقتنع متاما بالفكرة التى تريد أن توصلها لآلخرين وتحمس لتنفيذها. 

 ًن تتحكم متاما بأعصابك وبقدر هذا التحكم يكون النجاح حليفكأ. 

 وذلـك عـن طريـق تهـذيب العقـل السلوك الراقى يؤثر ىف الذين حولك فحـافظ عليـه 
 .اًوالقلب مع

  االتصال عملية تبادلية مستمرة بني طرفني لهـام هـدف ويجـب أن يكـون لهـا أثـر وإال
 .كانت عملية االتصال فاشلة

 ق ـىل عاتــع عــذا الفشـل يقــباب هــن أســري مــزء كبــإن جـال فـية االتصـلت عملـإذا فش
 .لـاملرس

 الهام هام وال تسـتطيع فصـلهام عـن بعضـهام ألن كـال االتصال اللفظى وغري اللفظى ك
 . اآلخرَّفعاليةمنهام يزيد من 

  إذا شعرت بأن اتصالك مل ينجح ، فعليك مراجعة عنـارص دائـرة االتصـال لتجـد مـا هـو
 .السبب، وأين كانت املشكلة لتستطيع معالجتها ىف املرات القادمة

 خفاء املعلومات ألن ذلك يساعد عـىل حاول االتصال بالناس بسهولة وبكرثة وال تحاول إ
 .نرش اإلشاعات وإساءة الفهم

 ًكن عطوفا وحساسا بصفة دامئة ً. 

 تعلم حسن االستامع حتى تتمكن من التعرف عىل احتياجات ورغبات اآلخرين. 

  انظر إىل نفسك بعيون اآلخرين تخيل نفسك ىف مكان الرشيك ىف الحياة كيف تبـدو ىف
 .نظر اآلخرين

 لصدق وتكلم الصدق فقطاستمع إىل ا. 

 احرص عىل تعلم وكسب املزيد من العلم لتدخل ىف زمرة الحكامء. 

  راجع الجوانب اإليجابية والسلبية ىف كل موضـوع بدقـة ثـم تـابع العمـل ىف الجوانـب
 .اإليجابية فقط
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 وفوائد. ..نصائح

 أنـت ا عـنهم ىف خيالـكًال تضع بينك وبني اآلخرين حواجز ال وجود لها، أو تضع تصـور −
 .ليهم مبارشةفقط، اتجه إ

نرش الفرحة فيمن من حولك وال تجعل من نفسـك مصـدر إزعـاج لآلخـرين ىف آرائـك ا −
 .ومالحظاتك

ًكن رصيحا ومبارشا ىف قلمك، ألن التحوير والتلميح يوقد الظنون السيئة ويشعل الفنت − ً. 

ى ينبغـى أن فكر مرة ومرتني وثالث عند كتابة موضوع، أهميته، فائدته واألسـلوب الـذ −
 .ًتكتب به، حاول اإلملام بجميع النقاط الرضورية وراجعها جيدا

حذر اإلطالة فهى تبعد القارئني واخترص ىف الكـالم ًأجعل أسلوبك أثناء القراءة مشوقا وأ −
 .بحث عن ما هو مفيدوا

حاول االجتهاد قدر املستطاع ىف إبراز موهبتك وسعة صدرك وتحملك النقـد حيـث أن  −
ًلوب، فـال تغضـب فـور رؤيتـك نقـدا ال يعجبـك، بـل عـىل العكـس، املـع ذلك أمر مط

بأخالقك وأرقى بأهدافك فوق كل ترصفات طائشـة، وأجعـل مـن ردودك منـوذج أعـىل 
 وأوصـل حجتـك بـأرق ، ونـاقش النقـد بصـدر رحـب،لشخصك، وكن واثًقا مـن كالمـك

ملوىل عز وجـل  وا.الكلامت وأعطرها حتى تؤثر ىف نفوس اآلخرين وتحركهم نحو فكرتك
 .أوىص نبيه الكريم من الخطأ الذى يقع فيه الكثريون من االعتقاد بعد أهميتهم

 الحقيقى ىف الحياة هـو أن تغـري نفسـك سوف تجد أن التحدى. ًرت جيدا حولكإن نظ −
  وتستغل طاقتك الكاملة وتعيش حياة أسعد حياةوتصبح الشخص الذى تريد أن تكونه

ال «: »طـومس كيمبلـيس«كـام قـال . يـود واملشـاعر السـلبية والقالتعجيزاتخالية من 
 ال تستطيع جعل اآلخرين مثلام تـود أن يكونـوا، طاملـا عجـزت أنـت عـن ألنكتغضب 

ني منـط ـىل تحســك عــدال من ذلك، حاول أن تركز طاقتـب«ون ـيق ما تريد أن تكـتحق
يجابية داخلك واسـتغل من مخزون القدرات اإلة ـة الالزمـًدا واستمد الطاقـك، وأبـحيات

 . لتصبح اإلنسان الذى أردت أن تكونالكامنةطاقتك 

ًوهكذا أبدأ رحلتك نحو حياة أكرث توفيًقا ونجاحا، وكـون لنفسـك فيهـا عـدد أكـرب مـن  −
ًاألصدقاء، وحقق تفاهام أوسع لوجهات نظر اآلخرين، واحرتاما سابًقا لقيم ومع تقـدات ً

زن ىف حكمك عىل الغري، وإدراكك الصـحيح إىل أن  التواوسوف يؤدى التحكم أو. الناس
 .ًتلك مهارات االتصال بارعا ىف هذا املجالتصبح شخص مت
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تعلم من أخطاء اآلخرين حيث أنك لن تعش ما يكفيك من العمـر «: قال أحد الحكامء −
 . اليوم واستغل هذه املعرفة لصالحكٍّياًاتخذ قرارا واع» ىك ترتكبها كلها بنفسك

 :تكتسبه اليوم سوف تجده يساعدك عىلوما سوف 

 تنمية وتوثيق الصلة بينك وبني نفسك. 

 استغالل القدرة عىل اإلحساس بالذات. 

 التحكم ىف إدراكك والحكم عىل الناس. 

  توليد سلوك جديد لىك تتحـول إىل رجـل متتلـك مهـارات االتصـال ومتفـوق ىف حياتـك
 .بصفة عامة

 ك باآلخرينتحسني اتصاالتك بالغري وترقية عالقات. 

 التحكم والرتكيز لىك يعمل اآلخرون ملصلحتك ال ضدك. 

 ًتعلم كيفية إقامة عالقة ممتازة مع أى شخص مهام كان أصعب الناس طباعا. 

 تبتسم لك الحياة حتىتعلم مهارات التحكم ىف االنفعاالت . 
جيـال صـالحة وأمتنى أن نكون قد تعلمنا كيفية التواصل وأهميته ىف حياتنا اليومية وتربية أ

ىف املؤسسات التعليمية املختلفة تتسم باملهارة اللغوية أى ارتفاع مستوى القـدرة عـىل التعامـل 
باأللفاظ والكلامت والجمل واستخدامها بكفاءة وطالقة للتعبري عن املعاىن واألفكـار التـى يريـد 

تى تكمن وراء األلفاظ ًالفرد أن يوصلها عىل غريه وأيضا ارتفاع مستوى قدرته عىل فهم املعاىن ال
 من عيوب النطـق املختلفـة واتصـاف سمعها أو يقرءوها وخلو حديثهوالكلامت والجمل التى ي

مخارج حروفه بالوضوح والتميز إذ أن كل هذا يساعده عىل إيضاح ما يريد رشحـه لطالبـه ومـا 
 .ينبغى إيصاله إليهم من أفكار ومعلومات

باء وأن التواصل الجيـد  بني األزواج واألبناء واآل الجيدأوضحنا فيام سبق أهمية التواصل −
يؤدى إىل حياة أفضل لكليهام والتواصل مع األطفال له طرقـه وأسـاليبه ألن ذلـك يـؤثر 

 ومن هنا يجب علينا نحن الكبار أن نفهـم أسـس وطـرق ،عىل قدرته العقلية والنفسية
ت االجتامعيـة حيـث التواصل الجيد مع األبنـاء واآلخـرين ألنـه يقـرب ويوطـد العالقـا

حسن اإلصغاء والتحدث بأسلوب راقى يهدف إىل تحقيق حياة أفضل لألفراد والتواصـل 
 ،الجيد مع اآلخرين يساعد عىل توسيع إدراكنا وفهمنا لآلخرين ومجاراتهم ىف أحاديثهم

 لـذلك يجـب أن نحـرتم مفاهيمهـا ونتعلمهـا ،وأن الحوار هى لغة الحياة التى نعيشـها
 .ن نعلمها ألطفالناحتى نستطيع أ
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ا النتشـار السـالم فالغضـب والعنـف ٍّكام أن آداب الحوار ومهارات التواصـل هـام جـد −
 الحـوار فـآداب .والهمجية ىف التعامل يؤدى إىل انتشار العـدوان واملشـكالت والجـرائم

يكسب اإلنسان احرتام اآلخرين له ومعاملته معاملة إنسانية كفرد ىف املجتمع يؤثر فيه 
 والتواصـل بـني ،ر به ويشغل حيز من املجتمع ويكـون لـه دور فعـال ىف املجتمـعويتأث

 وأنـه ،الناس ينمى العالقات االجتامعية ويزيد التعاون والحب والتفاهم بني الجامعات
 وبدون التحكم ىف النفس يختفى الحـب وينـترش ،بدون ذلك ال يوجد احرتام بني الناس

 .الفزع والحروب والعنف
 ن الذهب عن التواصلكالم أغىل م

  ـى ـالحجر ويلـق ـى ـب ـجر يرـم ـوا كالـش ُكوـن
 .بالثمر

  فيهالـلـه فيك فأطع الـلـهمن عصا . 

 املؤمن يسرت وينصح والفاجر يهتك ويعري.  طوىب ملن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. 

 كل معصية عريت بها أخاك فهى إليك.  كام تدين تدان. 

 إذا عز أخوك فال تهن.  خرين أخطاءلك أخطاء كام لآل. 

 التمس األعذار.  ال تغضب. 

 ًكن خدوما.  تجنب إحراج اآلخرين. 

 الوحدة خري من جليس السوء.  فكر قبل أن تتكلم. 

 اكسب اآلخر قبل أن تكسب منه.  ضع نفسك مكان اآلخرين. 

 ًال تؤذ أحدا.  

 :الخالصـــة
تتدفق فيـه املعلومـات  تعترب رضورة ملحة ىف هذا العرص الذى إن إتقانك ملهارات التصال -

وترتبص به الساموات املفتوحة وتتفتح فيه املجتمعات عىل بعضها الـبعض، فلـم تعـد الحـدود 
الجغرافية كام درسناها من قبل، بل أصبح هناك احتياج للثقافات ورغبة مقصودة ىف توحيـدها 

 .ى تعقبها لألجيال الحالية والتٍّياليتحول سكان األرض إىل عشرية عاملية مام ميثل تحد
ًإن عامل اليوم ال يفسح مكانا ملن ال يحسـن مهـارات االتصـال والتحـدى القـادم هـو تحـد  -

 .اتصاىل؛ فالعامل يحتاج أن يعمل بانسجام وسالم
 إن نجاح التطوير ىف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والرتبوية واإلدارية والسياسية ال بد أن 
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ىف مجـال تطـوير مهـارات االتصـال لـديهم ىف كافـة القطاعـات يواكبه استثامر لطاقـات الـبرش 
اإلدارية واإلنتاجية والتعليمية، فبدون أن نتعلم ونعلم كيـف نتواصـل، سـيكون إثبـات الوجـود 

ًعلام بأنه ىف املستقبل القريب سيحتاج الجميع إىل مخاطبة بعضهم الـبعض، ... .ًأمرا بعيد املنال
 أكرث إىل علم االتصال وفنون التفاوض، مع األبنـاء واألزواج واحرتام بعضهم البعض، وسيحتاجون

والزمالء والرؤساء حيث ال يندفع التعصب، ورفع الصوت فقد ثبت عـدم جـدواهام وتعارضـهام 
 .مع التحرض

ولىك نتواصل مع اآلخرين ال بـد لنـا مـن إتقـان مهـارات االتصـال وتحسـني هـذه املهـارات 
 .اقيةباستمرار لكسب الثقة وبناء املصد
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 الخامتــــة
 

إن الحوار والتواصل بنية نفسـية واجتامعيـة وسياسـية وثقافيـة إنسـانية منطلقهـا اإلنسـان 
الفرد وهدفها مصلحة اإلنسان بصفة خاصة واإلنسانية بصفة عامة والقدرة عـىل إقامـة الحـوار 

رد رضوريـة وبناء عالقة تواصل مع اآلخر موهبة فرديـة وقيمـة إنسـانية وإذا كانـت حاجـة الفـ
ً قدرته عىل الحوار والتواصل مع اآلخر سواء كان فردا داخل عائلته أو مواطنالستخدام ا يشـاركه ً

 فـإن حاجـة املجتمعـات ،االنتامء ًن إنسانا يشاركه أو كا،ىف املجال الجغراىف والثقاىف واالقتصادى
نغالق الفرد وتصلبه مهـام  اانعكاسات ألن ا؛ًوالدول والثقافات إلقامة حوار مع غريها أكرث إلحاح

أمـا انعكاسـات انغـالق املجتمعـات . اتسعت ال ميكن أن تغفل من هم خـارج محيطـه الضـيق
 الحـروب والصـدامات اندالعوالثقافات وتصلب العقليات فتنترش برسعة ويتسع تأثريها إىل حد 

 . والدوليةالعرقيةوالنزاعات القبلية و
حيطنا القريب عرب الحوار املبارش و املفتوح ولنشغل فلنبدأ بأنفسنا ونفتح باب الحوار مع م

مواهبنا وقدراتنا عىل الحوار لنفتح أبواب التواصل مـع اآلخـر البعيـد مـن خـالل كـل الوسـائل 
ـار واآلراء ـادل األفـك ـم مـشـرتكة وتـب ـاد قواـس ـا إليـج ـاور مـع ـا ونتـح ـة لـن ـال ... .ًاملتاـح إذن فاالتـص

لفرد داخل املجتمع فمن دون االتصـال االجتامعـى االجتامعى رضورة اجتامعية ونفسية لحياة ا
ال توجد حياة اجتامعية وال عالقات اجتامعية متفاعلة بني األفراد لذا يلعـب االتصـال دور مهـم 
ىف بناء املجتمع وتقوية العالقات االجتامعية بـني األفـراد والجامعـات املختلفـة وتوطيـد أسـس 

 فلذلك فإن دراسة وتعلم مهارات ، أو املجتمع ككلالنسيج االجتامعى سواء بني أفراد الجامعات

دع «.  الـلــهاالتصال وفن الحوار رضورة هامة كام يجب علينـا أن تتـذكر دامئًـا قـول رسـول 
 .»الجدال ولو كنت محًقا

إن االتصال االجتامعى الناجح أمر ىف غاية السهولة وكذلك فن الحوار ولكن األمر يحتـاج إىل 
 وإذا ترصفنا ببسـاطة دون تكلـف ،لتفكري واللباقة ىف الترصف وعدم الجمودقدر من املرونة ىف ا

وتقبل كل منا رأى الطرف اآلخر بفائق االحـرتام وجـدنا األمـر طبيعـى حيـث أن املوضـوع كلـه 
 فـإذا أجـدنا الـتحكم والضـبط والحكمـة وصـلنا إىل حـوار هـادف ،ينحرص بني مرسل ومستقبل

 كون غايتنا من أى حوار هى الوصول إىل الصواب والحقيقـة  فيجب علينا أن ت،وناجح وذو قيمة
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ل من أجل الجدل أو الجدل من أجل إثبات صـحة رأى ومـن ثـم نصـل إىل االتصـال دوليس الج
 . االجتامعى الناجح

 .»املؤمن هني لني سهل « الـلـهوكام قال رسول 
الـذين ميلكـون القـوة ىف إن عامل اليوم ال يرتك مجال ملن ال يحسن مهـارات االتصـال بـل إن 

ال َّالقرن القادم سيكونون بالرضورة أولئك الذين ميلكون ناصية املعلومات وملكة االتصـال الفعـ
فمن الناحيـة ... . املذهل واملتسارع عىل التقدم ىف مجال االتصالولقد ساعد التقدم التكنولوجى

رسـال مـا نريـد مـن معلومـات ا تطويع أجهزة الكمبيوتر واآلالت األخرى إلًالعملية أصبح ممكن
 ومل تعد اتساع األرض عامًال يحد من االتصال ولكن التكنولوجيـا ،برسعة وبدقة عرب أرجاء الكون

 .ال تصنع االتصال وال تصنع األفكار واألحاسيس وإمنا البرش هم القادرون عىل ذلك
بسـبب حـواجز إن الحواجز ىف عرصنا الحارض مل تعد بسـبب بعـد املسـافات املكانيـة وإمنـا 

نفسية واجتامعية وعاطفية وبالتاىل أصبح من املهم التفكري أكـرث بالرسـالة نفسـها ولـيس فقـط 
وىف السنني القادمة ستصبح مهارات االتصال أكـرث مـن مجـرد صـفات ... .بأدوات توصيل الرسالة

غنـى  واملوظفـون وإمنـا ستصـبح أساسـية اليفضل أن ميتلكها الطالب واملعلمون ورجال األعـامل
 فـال ينفـع أن يكـون ،عالم وعىل كل صعيد ىف حياتنا املال، واألعامل، والسياسة واإلعنها ىف مجال

ًلرشكة ما إنتاجا جيدا  وإمنا ستحتاج الرشكات الصانعة واملصـدرة ملهـارات االتصـال لـدى جميـع ً
 .أفرادها من أجل التسويق واإلعالن ومن ثم النجاح واإلبداع

قول أن أبسط الطرق للتـأثري ىف اآلخـرين هـو أن تحـبهم وتهـتم بهـم وىف النهاية نستطيع ال
فيحبونك ويهتمون بك، ألن العالقات االجتامعية هى مصدر سـعادة اإلنسـان كـام أنهـا مصـدر 

 .هناك عالقات ناجحةًتعاسته أيضا إذا مل تكن 
إن ذلـك ًوألن الحياة العرصية تزداد تعقيـدأ فيتزايـد شـعور اإلنسـان بالوحـدة واالغـرتاب فـ

فمنـا مـن يسـتطيع التواصـل ... .يدعونا إىل أن نتمسك بالتواصل مع الناس واملعارف واألصـدقاء
 وهنـاك مـن ال يـتقن ،بسـبب موهبتـه أو نشـأته االجتامعيـة أو طبيعـة شخصـيتهبشكل جيد 

ً فمن أجل هؤالء أقدم هذا املرجع حيث أن التواصـل مـع النـاس يبنـى جرسا ..مهارات التواصل
 املتبادلة وأن اللباقة تضيف حالوة لحب الناس لـك وحبـك لهـم فكـن عـىل طبيعتـك من الثقة

 .ًودون تكلف واثًقا من نفسك رقيًقا ومهذبا ولبًقا وبشوًشا
 .]ًيبة والضحكة الصافية وكلمة الثناء تخلق عاملا أسعدالطالكلمة [ :ًوأخريا
نصـت لهـم ت العلـامء فاإذا جالست الجهال فانصت لهم وإذا جالسـ :لامء العأحدقال وقد 

 .فإن ىف إنصاتك للجهال زيادة ىف الحلم، وإن ىف إنصاتك للعلامء زيادة ىف العلم
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 قامئة املراجع
 

 :املراجع العربية: أوالً
االتصـال اإلنسـاىن ودوره ىف التفاعـل االجتامعـى ـ مكتبـة .)م2001: (إبراهيم أبو عرقـوب -1

 .جزيرة الورد ـ املنصورة
ــ ) بريناشو(الربمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الال محدود ـ .)م2001: (إبراهيم الفقى -2

 .العصبية ـ منار للنرش والتوزيع ـ دمشق ـ سوريااملركز الكندى للربمجة اللغوية 
 . خطوة لتزيد ثقتك بنفسك ـ الحرية ـ القاهرة260.)م2008: (ـــــــــــــ -3
) التجربة الغربية(دراسة السلوك االتصاىل اإلنساىن .)م2005: (إبراهيم محمد عبد اللطيف -4

 .القاهرةنجلو املرصية ـ تصال الشخىص والجامعى ـ مكتبة األ ـ اال1ـ جـ 
 .تبة العلوم والحكمة ـ السعوديةكهذا الحبيب ـ م.)م2002: (أبو بكر جابر الجزائرى -5
 .حوار ال مواجهة ـ دار الرشوق ـ القاهرة.)م2002: (أحمد كامل أبو املجد -6
 . ـ الدار الجامعية ـ القاهرة؟كيف ترفع مهارات اإلدارة ىف االتصال.)م2000: (أحمد ماهر -7
التواصـل والحـوار وأهميتـه ىف تنشـئة أطفالنـا .)م2006: (عبد الكاىفإسامعيل عبد الفتاح  -8

 .وشبابنا ـ وزارة اإلعالم ـ الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة
: معجـم علـم الـنفس املعـارص ـ ترجمـة.)م1996: (ياروشفسـىك. ج. برتوفسـىك، م. ف. أ  -9

 .حمدى عبد الجواد، عبد السالم رضوان ـ دار العامل الجديد ـ القاهرة
لقاء الجامهري ـ برنامج الحديث االقناعى وفن توصـيل املعلومـات ـ .)م2001: (أكرم رضا -10

 .دار التوزيع والنرش اإلسالمية ـ القاهرة
 ـ مكتبـة ؟كيف تتغلب عىل الخجل وتكسب مودة الناس.)م2000: (أمل خليل السعداىن -11

 .ابن سينا للنرش ـ القاهرة
 .بوى ـ الدار العاملية ـ القاهرةاالتصال الرت.)م2006: ( عىل محمدأمرية -12
الجتامعية ـ املكتـب الجـامعى ـ االتصال والخدمة ا.)م1999: (أمرية منصور يوسف فعىل -13

 .سكندريةاإل
 ـ مكتبـة ابـن سـينا ـ ؟ًكيف تكون محدثا لبًقا وتؤثر ىف الناس.)م1996: (أمين أبو الروس -14

 .القاهرة
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 إىل تنميـة وتطـوير الشخصـية ـ هـال الدليل.)م2002: (جريفاس ـ ترجمة أمين الرشبينى -15
 .للنرش والتوزيع ـ الجيزة

ً المعـا ـ دار األرسة للـنرش والتوزيـع ـ ٍّياًكيف تكون نجام اجتامع.)م2006: (أمين العرميى -16
 .عامن ـ األردن

 .ًكن متحدثا لبًقا ـ الحرية ـ القاهرة.)م2008: (أمين محمد عبد الواحد -17
طريقـة فوريـة لتنميـة مهـارات التخاطـب ـ ) 101(.)م2004: (بينى بـوف، جوكونـدريل -18

 .مكتبة جرير ـ الرياض
املجتمـع الـعرصى ووسـائل االتصـال بـالجامهري ـ دار الـنرش .)م1995: (يثودور بيرتسون -19

 .لالستعالمات العامة
الدليل للنجاح مع الناس ـ حلول فورية ألصعب املشـكالت ـ .)م2000: (جيمس فان فيلد -20

 .دار املعارف ـ القاهرة
 .علم النفس االجتامعى ـ عامل الكتب ـ القاهرة: (        )امد عبد السالم زهرانح -21
االتصـال ونظرياتـه املعـارصة ـ الـدار .)م1998: (حسن عامد مكاوى، ليىل حسـني السـيد -22

 .املرصية اللبنانية ـ القاهرة
سـيكولوجية مـنخفض الـذكاء ـ الـدار العربيـة للعلـوم ـ .)م2006: (حسني نورى اليارسى -23

 .ريوتب
 ـ دار 3 واملراهقـة ـ طسـيكولوجية النمـو والطفولـة.)م1994: (خليل ميخائيـل معـوض -24

 .الفكر العرىب ـ االسكندرية
االتصال ووسائله ىف املجتمع الحديث ـ املكتب الجامعى .)م1997: (خريى خليل الجميىل -25

 .الحديث
 .فن الخطابة ـ كنوز للنرش والتوزيع ـ القاهرة.)م2009: (ديل كارينجى -26
كيف نتعامل مع الناس ـ دار الهالل للطباعة والنرش ـ بريوت ـ .)م1990: (دايل كارينجى -27

 .لبنان
 .األعامل الكاملة ـ دار مكتبة الهالل ـ بريوت ـ لبنان.)م1999: (ـــــــــــــــ -28
التحـدث (تنميـة مهـارات التواصـل الشـفوى .)م2005: (راشد محمد عطية أبو صواوين -29

 .رتاك للنرش والتوزيع ـ القاهرةي ـ إ2 ـ ط)واالستامع
موضوعات (عى علم النفس االجتام.)م2003: (رشدى فام منصور، أحمد حسني الشافعى -30

 .نجلو املرصية ـ القاهرةـ مكتبة األ) مختارة
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كيف نتعامل مع اآلباء واألمهات ـ دار الفاروق للرتجمة والنرش ـ .)م2001: (روزى بستال -31
 .القاهرة

 ـ ترجمـة ؟التفكري األمثل ـ كيف تحقـق أفضـل مـا ىف ذاتـك.)م2008: (روزالني جليكامن -32
 .عواطف عالء الدين ـ نهضة مرص للطباعة والنرش ـ مرص

 .مهارات االتصال ـ ترجمة نانس سمري ـ نهضة مرص.)م2006: (ريتشارد وورث -33
وسائل وأساليب االتصال ىف املجاالت االجتامعيـة واإلداريـة .)م1979: (زيدان عبد الباقى -34

 . ـ مكتبة النهضة املرصية ـ القاهرة2اإلعالمية ـ ط و
علم النفس االجتامعى ـ أسسه وتطبيقاتـه ـ دار الفكـر .)م1999: (زين العابدين درويش -35

 .العرىب ـ القاهرة
االتـصـال الجامـهـريى واملجتـمـع .)م1998: (ـسـامية محـمـد ـجـابر، محـمـد ـعـاطف غـيـث -36

 .امعية ـ مرصـ دار املعرفة الج) النظرية والتطبيق(املعارص 
ــ مركـز التميـز » َّالفعالةاالتصاالت «سلسلة التميز اإلدارى .)م2000: (سعيد ياسني عامر -37

 .ة والحاسب ـ القاهرةلعلوم اإلدار
 .ىبدالحوار وبناء شخصية الطفل ـ مكتبة العبيكان ـ .)م1998: (الـلـهسليامن خلف  -38
 ـ دار ؟فضـل مـا لـديهمكيف تحفز اآلخـرين وتحصـل عـىل أ.)م2007: (سليامن الدروىب -39

 .األرسة للنرش والتوزيع ـ عامن ـ األردن
 .اآلخر ـ الحوار ـ املواطنة ـ دار الكتب ـ القاهرة.)م2006: (سمري مرقص -40
 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة2العالقات العامة ـ ط .)م1995: (سمري محمد حسني -41
 وتنمية مهاراتـه ـ عـامل تعليم.. أساسياته وأنواعه(التفكري .)م2011: (سناء محمد سليامن -42

 .الكتب ـ القاهرة
ــ سلسـلة ) واملعاملـة الراقيـة.. وآداب السلوك(تيكيت فنون اإل.)م2011: (ـــــــــــــــــ -43

 .ـ عامل الكتب ـ القاهرة) 26(ثقافة سيكولوجية للجميع ـ اإلصدار 
 .كتب ـ القاهرة ـ عامل ال3محارضات ىف سيكولوجية التعلم ـ ط .)م2008(: ـــــــــــــــــ -44
قناعى ـ الهيئة املرصية العامـة للكتـاب ـ وسائل اإلعالم واالتصال اإل.)م2003: (سمري جاد -45

 .القاهرة
التشخيص ـ األسباب ـ العـالج ـ (اضطرابات التواصل .)م2008: (سمري محمد سالمة شاش -46

 .مكتبة زهراء الرشق ـ القاهرة
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بة ـ ـبة وهــ ـ مكتـ2ة ـ ط ـنسانيـات اإلـالعالقـ.)م1986: (ىـسـيد عبـد الحميـد مرسـ -47
 .رةـالقاه

 .مهارات االتصال ـ دار يافا للنرش ـ عامن ـ األردن.)م2006: (رشيف الحموى -48
مقدمة ىف علم النفس االرتقاىئ ـ مكتبة الـدار العربيـة للكتـاب ـ .)م2003: ( علوانفادية -49

 .القاهرة
 واملنـاظرة ـ دار األفـاق منـاهج البحـث وآداب الحـوار.)م2004: ( عبد البـارىالـلـهفرج  -50

 .العربية ـ القاهرة
 ىف عرص تكنولوجيـا االتصـال ـ عـامل االتصال الشخىص.)م2002: (فؤاد عبد املنعم البكرى -51

 .الكتب ـ القاهرة
 والجنائيـة ـ ـ املركز القومى للبحـوث االجتامعـىمهارات االتصال .)م2007: (كامل كامل -52

 .القاهرة
 .خرين ـ دار الرشيد ـ بريوت ـ لبنان نقل األفكار إىل اآلاملهارة ىف.)م2002: (كريت هاتكز -53
نجلـو املرصيـة ـ  علم الـنفس االجتامعـى ـ مكتبـة األاملدخل إىل.)م1995: (لطفى فطيم -54

 .القاهرة
 ـ دار املعـارف ـ 3 ـ ط؟كيفيـة تنميـة الثقـة والقـوة مـع النـاس.)م1998: (ليبس جـبلن -55

 .القاهرة
 . ـ مؤسسة املريس للنرش والتوزيع ـ الرياض؟اوركيف تح.)م2000: (طارق عىل الحبيب -56
املهارات االجتامعية واالتصالية ـ دراسـات وبحـوث .)م2002: (طريف شوقى محمد فرج -57

 .نفسية ـ دار غريب للطباعة والنرش ـ القاهرة
 ـ عـامل الثقافـة للـنرش والتوزيـع ـ ؟كيف تحلل شخصـية جليسـك.)م2005: (طه الدروىب -58

 .عامن ـ األردن
 . ـ دار الوثائق القومية للنرش ـ القاهرة؟ًكيف تصبح عظيام.)م2001: (صادقعادل  -59
 ـ دار الفكـر 3مدخل إىل االتصال والـرأى العـام ـ ط .)م1999: (عاطف عدىل العبد عبيد -60

 .العرىب ـ القاهرة
دراسات ىف إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ـ مكتبة .)م1983: (عبد الرحمن عبد الباقى -61

 . ـ القاهرةعني شمس
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 . األردن ـأخالقيات الحوار ـ دار الرشوق ـ عامن.)م1993: (عبد القادر الشخيىل -62
كيف تغـري مـن حياتـك وتحقـق مـا تريـد ـ دار األرسة للـنرش .)م2006: (ـــــــــــــــــــ -63

 .والتوزيع ـ عامن ـ األردن
رآىن ـ مكتبـة الحوار ورسـم الشخصـية ىف القصـص القـ.)م1997: (عبد املرىض زكريا خالد -64

 .زهران الرشق ـ القاهرة
 .الصحة النفسية للجنني ـ دار الفكر ـ دمشق.)م1997: (عدنان السبيعى -65
 . ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض2علم االتصال املعارص ـ ط .)م1997: ( الطويرقىالـلـهعبد  -66
ئة املرصيـة مرشوع التواصل واالنتامء ـ الهي/ الحوار الثقاىف.)م2006: ( التطاوىالـلـهعبد  -67

 .العامة للكتاب ـ القاهرة
سوسـيولوجيا االتصـال واألحـالم ـ دار املعرفـة .)م2000: ( محمد عبد الـرحمنالـلـهعبد  -68

 .الجامعية ـ اإلسكندرية
املنظـور النسـقى االتصـاىل ـ (اإلرشاد والعالج النفس األرسى .)م1999: (عالء الدين كفاىف -69

 .)دار الفكر العرىب ـ القاهرة
علـم اجـتامع االتصـال واإلعـالم ـ دار املعرفـة الجامعيـة ـ .)م1996: ( أحمـدغريب سيد -70

 .اإلسكندرية
علم اجتامع االتصال واإلعـالم ـ دار املعرفـة الجامعيـة ـ .)م1991: (محمد أحمد النابلىس -71

 .اإلسكندرية
مقدمة ىف مهـارات التواصـل اإلنسـاىن ـ مكتبـة : أنت وأنا.)م2002: (محمد بالل الجيوس -72

 .ة العرىب لدول الخليج ـ الرياضالرتبي
 .األنجلو املرصية ـ القاهرةفن قراءة لغة الجسد ـ مكتبة .)م2008: (محمد حسن غانم -73
 ـ املؤسـسـة الجامعـيـة 3الـحـوار ىف الـقـرآن ـ ط .)م1985: (الــلــهمحـمـد حـسـني فـضـل  -74

 .للدراسات والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان
 التأثري وتواصل األجيال من وحى نرص أكتـوبر هندسة.)م1998: (محمد رجاىئ الطحالوى -75

 .ـ مطابع روزاليوسف الجديدة ـ القاهرة
السـلوك اإلنسـاىن ىف مـنظامت العمـل ـ دار اإلسـالم للطباعـة .)م1997: (محمـد رفـاعى -76

 .والنرش ـ املنصورة
 .أدب الحوار ىف اإلسالم ـ دار نهضة مرص ـ القاهرة.)م2002: (محمد سيد طنطاوى -77
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اإلنسان واملجتمع ـ مقدمة ىف السلوك اإلنساىن ومهارات القيادة .)م1997 (:محمد شفيق -78
 .واالتصال ـ املكتب الجامعى الحديث ـ اإلسكندرية

أـسـاليب االتـصـال االجتامـعـى ـ املكـتـب العلـمـى .)م2000: (محـمـد ـصـربى ـفـؤاد النـمـر -79
 .للكمبيوتر والنرش والتوزيع ـ اإلسكندرية

يـرتاك للـنرش تنميـة مهـارات التواصـل الشـفوى ـ إ.)م2005: (محمد عطية أبو حـواوين -80
 .والتوزيع ـ القاهرة

االتصال من منظـور الخدمـة االجتامعيـة املعـارصة ـ .)م2001: (محمد محمود مصطفى -81
 .دار الكتب ـ القاهرة

ث ـ مهـارات االتصـال وفـن االسـتامع والحـدي.)م1999: (محمد عبد الغنى حسن هـالل -82
 .هرةنجلو املرصية ـ القامكتبة األ

الحوار لغة الضعفاء أم األقوياء؟ ـ دار الراتـب الجامعيـة ـ .)م1999: (محمد عىل جعلوك -83
 .بريوت ـ لبنان

ة ـ ـات العامــال العالقــى مجــية فـة االجتامعـالخدم.)م1998: (محمد مصطفى أحمد -84
 .ة الجامعيةـدار املعرف

ني والدعاة ـ دار الفجـر مهارات االتصال لإلعالميني والرتبوي.)م2001: (محمد منري حجاب -85
 .للنرش والتوزيع ـ مرص

ــبس -86 ــراهيم دـع ــد يرسى إـب ــاىن .)م1999: (محـم ــلوك اإلنـس ــال والـس ــة ىف (االتـص رؤـي
 .ـ البيطاش سنرت للتوزيع ـ اإلسكندرية) أنرثوبيولوجيا االتصال

للطباعـة ملجتمع املدىن ـ دار نور إدارة االتصال ىف ا.)م2000: (محمود حمدى عبد الغنى -87
 . والتوزيع ـ بريوتوالنرش

التقنيات الحديثة ىف االتصـال والتعلـيم ـ مكتبـة .)م2001: (مصطفى محمد عيىس فالته -88
 .العبيكان ـ الرياض

الحوار والتواصل منهج إنسـاىن ـ وزارة اإلعـالم ـ .)م2006: (منصور الرفاعى عبيد وآخرون -89
 .الهيئة العامة لالستعالمات ـ القاهرة

العالقـات العامـة واإلنسـانية ـ مطـابع الجامعـة .)م1997: (نبيـل عبـد الحميـد عشـوش -90
 .العاملية ـ القاهرة

 ـ مكتبـة 4 دقيقة أو أقل ـ ط 90كيف تجعل الناس تحبك ىف .)م1993: (نيكوالس بومثان -91
 .جرير ـ الرياض
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 ـ دار 4فـن التحـدث واإلقنـاع ـ ترجمـة وفيـق مـازن ـ ط .)م2005: (ولـيم ج مـاكوالف -92
 .هرةاملعارف للنرش ـ القا

 .دليل الفكر اإلسالمى ـ دار الفكر اإلسالمى ـ القاهرة).م1994(هشام الطالب  -93
ـعيد -94 ـة ).م1995: (يرسى ـس ـيط الخدـم ـق ىف مـح ـة والتطبـي االتصــال اإلنســاىن ـ النظرـي

 .االجتامعية ـ دار الفتح ـ الفيوم
ــ املرصيـة ) أساسـيات الحـوار ومهـارات اإللقـاء(فن الحـديث ).م2009: (يوسف حلمى -95

  . والتوزيع ـ القاهرةللنرش
تعلم فن التفكري والكالم ـ دار غريب للطباعـة والـنرش ).م1997: (يوسف ميخائيل أسعد -96

 .والتوزيع ـ القاهرة
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 اإلنتاج العلمى للمؤلفة
 

 الدراسات والبحوث : أوالً
ىس وعالقة ذلك  تقبل األبناء املتفوقني منهم واملتخلفني التجاهات آبائهم نحو تحصيلهم الدرا-1

جامعة عـني شـمس ـ تحـت إرشاف /  ـ رسالة ماجستري كلية البناتم1979مبستوى القلق، 
 . رمزية الغريب/ د.أ

 ـ م1984" مراتب الطموح لدى الطالبة الجامعيـة وعالقتـه مبفهـوم الـذات ومسـتوى األداء "-2
 .  الغريبرمزية/ د.جامعة عني شمس ـ تحت إرشاف أ/ رسالة دكتوراه ـ كلية البنات

 28-25 عادات االستذكار ىف عالقته بـالتفوق الـدراىس ـ املـؤمتر الرابـع لعلـم الـنفس ىف مرص -3
 .  ـ الجمعية املرصية للدراسات النفسيةم1988يناير 

االنضباط لدى تالميـذ املدرسـة اإلعداديـة وعالقتـه باملسـتوى االجتامعـى والثقـاىف ووجهـة  "-4
أبريـل، مـايو، يونيـو / ـ مجلة علم النفس ـ العـدد السـادسالضبط واالتجاهات الدراسية، 

 . م1988
 العالقة بني عادات االستذكار ومهاراته وبعض العوامـل الشخصـية واالجتامعيـة لـدى تالميـذ -5

ــ دار الكتـاب للطباعـة ) دراسات ىف عادات االستذكار ومهاراتـه(املدرسة االبتدائية، كتاب 
 . ب املرصيةـ مودع بدار الكتم 1988والنرش 

ـبعض العواـمـل  "-6 ـه ـب ـة ىف عالقـت ـة اإلعدادـي ـذ املرحـل ـه ـلـدى تالمـي ـعـادات االـسـتذكار ومهاراـت
ـــ دار الكـتـاب ) دراـسـات ىف ـعـادات االـسـتذكار ومهاراـتـه(كـتـاب . الشخـصـية واالجتامعـيـة

 . ـ مودع بدار الكتب املرصيةم1988للطباعة والنرش 
. باالشـرتاك مــع د( املرصى ـ دراسة استطالعية  ظاهرة العنف لدى بعض رشائح من املجتمع-7

 ـ مكتبـة م1989ـ الكتـاب السنـوى ىف علم النفس ـ املجلد السادس ) سعيـد محمـد نصـر
 . األنجلو املرصية

 دراسة لتنمية عادات االستذكار ومهاراته لدى بعض تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة، مجلـة علـم -8
 .  ـ القاهرةم1989يو، أغسطس، سبتمرب النفس ـ العدد الحادى عرش ـ يول

  أساليب املعاملة الوالدية املرتبطة بالتحصيل ىف عالقتهـا بـدافع اإلنجـاز والتحصـيل الـدراىس -9
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لدى رشائح اجتامعيـة ثقافيـة مختلفـة من الجنسـني باملدرسـة االبتدائيـة ـ املـؤمتر الرابـع 
 .  ـ القاهرةم1991 أبريل 30 إىل 27من للطفل املرصى ـ مركز دراسات الطفولة ىف الفرتة 

 دراسة نفسية تحليلية للمعلم املتميز باملدرسة الثانوية، بحوث املؤمتر السابع لعلم الـنفس -10
ــ الجمعيـة املرصيـة للدراسـات النفسـية باالشـرتاك مـع كليـة ) م1991(ىف مرص ـ سبتمرب 

 . جامعة عني شمس ـ القاهرة/ الرتبية
عض الجوانب الصحية واألرسية والدراسية لدى الطالب املتفوقني باملدرسـة  عدم الرضا عن ب-11

 .  ـ القاهرةم 1993 يناير 27/31الثانوية ـ بحوث املؤمتر التاسع لعلم النفس ىف مرص ـ 
مجلـة ) دراسـة اسـتطالعية( رعاية الطالب املتفوقني باملدرسة الثانوية ـ بني الواقع واملأمول -12

 .  ـ القاهرةم1993 الثامن والعرشون أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب علم النفس ـ العدد
 بناء اختبار لقياس امليول الدراسية والرتفيهية واالجتامعية واملهنية لطالب وطالبات املرحلـة -13

 .  ـ القاهرةم1995الثانوية ـ مجلة املركز القومى للتقويم واالمتحانات 
راحل التعليم العام مبدينة الريـاض ىف ضـوء بعـض  ظاهرة غياب املعلامت السعوديات ىف م-14

ـ اململكـة العربيـة السـعودية ـ ) دراسة ميدانية(املتغريات الشخصية واالجتامعية واملهنية 
 ـ م1993الرئاسة العامة لتعليم البنات ـ اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية إدارة الدراسـات ـ 

 . الرياض
ـ ) دراسة تحليلية تقييمية(بية السعودية بني الواقع واملأمول  رياض األطفال ىف اململكة العر-15

اململكة العربية السعودية ـ الرئاسة العامة لتعليم البنات ـ اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية 
 .  ـ الرياضم1994ـ إدارة الدراسات 

باالشـرتاك (ات  ظاهرة الغياب من املدرسة لدى طلبة الثانوية العامة وعالقتها ببعض املتغـري-16
ــ مركـز اإلرشـاد ) م2001( نـوفمرب 6-4ــ املـؤمتر الثـامن ىف الفـرتة مـن ) سعاد زىك. مع د

 .النفىس ـ جامعة عني شمس ـ القاهرة
محمـد . باالشـرتاك مـع د) (الواقـع واملـأمول( رعاية املسنني ىف اململكة من املنظور الرشعى -17

علوم والتقنية ـ اإلداره العامة لـربامج املـنح ـ مدينة امللك عبد العزيز لل). عليشة األحمدى
 . )الرياض(م، 2009/ هـ 1429

 : الكتب املنشورة: ًثانيا
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2013 سيكولوجية الحب واالنتامء ـ -1
 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة2013ـ ) بني األصالة واملعارصة( فن وآدب الحوار -2
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 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة3م ـ ط 2012 التعلم ـ  محارضات ىف سيكولوجية -3

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2011ـ ) تعليمة وتنميه مهاراته. اساسياته وأنواعه(التفكري  -4

 .م ـ عالـم الكتـب ـ القاهـرة2010 قـراءات فـى عـلم النفـس املدرسـى ـ -5

 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة2 ـ ط م2013 أدوات جمع البيانات ىف البحوث النفسية والرتبوية ـ -6

م ـ عـامل الكتـب ـ 2009 مناهج البحث العلمى ـ ىف الرتبية وعلم النفس ومهاراته األساسـية ـ -7

 .القاهرة

 . عامل الكتب ـ القاهرة) 2طـ (م 2006:  ســيكولوجية الفــروق الفــردية وقياســها-8

 . رةـتب ـ القاهـم عامل الك2005: هـ تطبيقاته ــه ـ اسرتاتيجياتـأسس: ىـلم التعاونـ التع-9

 ـ مـودع بـدار الكتـب املرصيـة م1993): مشـكالتهم ـ اكتشـافهم ـ رعـايتهم( املوهوبـون -10

 . بالقاهرة

 .  ـ مودع بدار الكتب املرصية بالقاهرةم1990:  عادات االستذكار ومهارته السليمة-11

 : سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع: ثالثا

) إسـالمى ـ نـفىس ـ اجتامعـى(مـن منظـور .. التوافـق الزوجـى واسـتقرار األرسة: ار األولاإلصد

 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2005

 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2005مشكلة العناد عند األطفال ـ : اإلصدار الثاىن

 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2005مشكلة الخوف عند األطفال ـ : اإلصدار الثالث

 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2005: مشكلة التأخر الدراىس ىف املدرسة والجامعة: اإلصدار الرابع

 ـ عـامل الكتـب ـ 2م ـ ط2012: عادات االستذكار ومهاراته الدراسـية السـليمة: اإلصدار الخامس

 . القاهرة

 .  القاهرةم ـ عامل الكتب ـ2005: مشكلة التبول الالإرادى عند األطفال: اإلصدار السادس

: والنجاح ىف شتى مجـاالت الحيـاة. تحسني مفهوم الذات ـ تنمية الوعى بالذات: اإلصدار السابع

 . م ـ عامل الكتب بالقاهرة2005

م ـ عـامل الكتــب ـ 2005كيف نرىب أنفسـنا واألبنـاء مـن أجـل تنميـة اإلبـداع؟ : اإلصدار الثامن

 . القاهـرة
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 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2006شكالت الشخصية واألزمات ـ كيفية مواجهة امل: اإلصدار التاسع

 م ـ عـامل 2006بـني اليـأس واألمـل ـ .. أزمة منتصف العمر لدى املـرأة والرجـل: اإلصدار العارش

 . الكتب القاهرة

) األسباب واألرضار ـ الوقاية والعـالج(مشكلتا مص األصابع وقضم األظافر : اإلصدار الحادى عرش

 .  عامل الكتب ـ القاهرةم ـ2007ـ 

م ـ 2007كيفية تنظيم الوقت وشغل أوقات الفراغ ـ بني الواقع والواجـب ـ : اإلصدار الثاىن عرش

 .عامل الكتب ـ القاهرة

م ـ عـامل الكتـب ـ 2007ــ " أسـبابه ـ أرضاره ـ الوقايـة ـ العـالج"الغضـب : اإلصدار الثالث عرش

 .القاهرة

م ـ 2007) بــني الحقيقــة والخيــال(النفسـية واألمـراض العقلـية األمراض : اإلصدار الرابع عرش

 .عامل الكتب ـ القاهرة

م ـ عامل الكتب 2007ـ ) لدى األطفال والشباب(مشكلة العنف والعدوان : اإلصدار الخامس عرش

 .ـ القاهرة

ـ عـامل م 2008بـني اآلمـال واآلالم ـ .. مرحلة الشـيخوخة وحيـاة املسـنني: اإلصدار السادس عرش

 .الكتب ـ القاهرة

م ـ عـامل 2008املشكالت العاطفية والجنسية لدى املراهقني واملراهقـات ـ : اإلصدار السابع عرش

 .الكتب ـ القاهرة

م ـ عـامل الكتـب 2008) بني الصـحة والسـالمة واملـرض والندامـة(التدخني : اإلصدار الثامن عرش

 .القاهرة

م ـ عـامل 2009) األطفـال واملـراهقني(ة ومعاملـة األبنـاء فن وأساليب تربي: اإلصدار التاسع عرش

 .الكتب ـ القاهرة

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2009ماذا نفعل؟ .. ىف بيتنا كذاب: اإلصدار العرشون
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 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2009ماذا نفعل؟ ... ىف بيتنا سارق: اإلصدار الحادى والعرشون

م ـ 2010ــ ) وخراب البيوت.. بني هالك النفوس(واإلدمان .. دراتاملخ: اإلصدار الثاىن والعرشون
 .عامل الكتب ـ القاهرة

م ـ عامل الكتب 2010ـ ) صناعة راقية.. أمنية غالية(والرضا .. السعادة: اإلصدار الثالث والعرشون
 .ـ القاهرة

 ـ عامل الكتب ـ م2010ـ ) بالء ومحنة أم ابتالء ومنحة(ضعاف العقول : اإلصدار الرابع والعرشون
 .القاهرة

واليـأس .. بـني السـعادة والوفـاق.. (الخرافات والسـحر والشـعوذة: اإلصدار الخامس والعرشون
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2011) والشقاق

م ـ عـامل 2011وآداب السلوك واملعاملـة الراقيـة ـ .. فنون اإلتيكيت: اإلصدار السادس والعرشون
 .الكتب ـ القاهرة

ــ ) وقضـية تسـتحق االهـتامم.. ظـاهرة ال ميكـن إنكارهـا(العنوسـة : ر السابع والعرشوناإلصدا
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2011

ــ ) لـدى الصـغار واملـراهقني والكبـار(مشـكلة الخجـل االجتامعـى : اإلصدار الثامن والـعرشون
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة2012

م ـ عـامل 2012ــ ) والعـداء واألنانيـة.. تفـوق واملنافسـةبني ال(الغرية : اإلصدار التاسع والعرشون
 .الكتب ـ القاهرة

م ـ 2012ــ ) ونحقق بها التوازن الـنفىس.. تحلو بها الحياة(الصداقة الحقيقية : اإلصدار الثالثون
 .عامل الكتب ـ القاهرة

 ـ عامل الكتـب م2012ـ ) بني اإلباحة والصرب، والخطر والغدر(الطالق : اإلصدار الحادى والثالثون
 .ـ القاهرة

م ـ 2013ــ ) من أجل حياة مرشقة ومسـتقبل أفضـل(واألمل .. التفاؤل: اإلصدار الثاىن  والثالثون
 .عامل الكتب ـ القاهرة
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م ـ عـامل الكتـب ـ 2013ــ ) والحامية.. بني الرعاية(أبناؤنا املوهوبون : اإلصدار الثالث  والثالثون
 .القاهرة

م ـ عـامل 2013مشكلة النشاط الزائد وتشتت االنتبـاه لـدى األطفـال ـ : ثالثوناإلصدار الرابع  وال
 .الكتب ـ القاهرة
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 هذا الكتاب
 

 مييل إىل األلفة والتعاون وال يستطيع أن يعيش مبفـرده، بطبيعتهإن اإلنسان 
ًوـلـىك يـكـون محبوـبـا ىف مجتمـعـه ومقـبـول ـمـن ـغـريه علـيـه أن ـيـتحىل ـبـاآلداب 

 .ف من اتصاله بالناس وأن يعرواألخالقيات
ولقد شهد ميدان التواصـل طفـرة ىف التقـدم مـن حيـث التنظـيم والبحـث، 

ا ىف تحقيـق التقـدم ىف اآلداب والعلـوم والفنـون ٍّوأصبح ميدان التواصل هام جد
حـدى املهـارات وتعترب مهـارات االتصـال إ... ملهنىوأساس ىف النجاح األكادميى وا

لقادة واملصلحون وأولياء األمور والشباب، وعىل األساسية التى يجب أن يتعلمها ا
هذا يصبح تعلم ومامرسة مهـارات االتصـال رضوريـة للنجـاح ىف شـتى مجـاالت 

واملجتمع املتجـدد العطـاء واملتناسـق البنـاء هـو الـذى يسـتخدم علـم ... الحياة
 .ومدروسًاالتصال وفنونه استخداما 

بني األفـراد واالبتعـاد عـن  لتحسني التعامل من هنا كان هذا الكتاب كخطوة
السلوكيات التى تباعد بيـنهم حتـى يسـتطيع الفـرد أن يفهـم نفسـه واآلخـرين 

 .ويكسب ودهم ويحظى بحبهم واحرتامهم
 ىف موضـوع  أن يكـون هـذا الكتـاب مرجـع علمـى مفيـدالـلــهوأرجو مـن 

 االتصال اإلنساىن ومهاراته، ويسـاعد ىف إعـداد وتنميـة املعـارف واملهـارات التـى
 .ا للباحثني ىف هذا املوضوعًيحتاج إليها الطالب الجامعى، ىف هذا املجال، وعون

ون قد وفقت ىف العرض وأن ينتفع به الطـالب والبـاحثون  أن أكالـلـهوأدعو 
 .املرجوةاملنفعة 

 ،،،وىل التوفيق الـلـهو
 سناء محمد سليامن. د. أ
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