
 الفعَّال والتواصل اإلتصال

  ولالجزء األ

 

 وتطوير العالقات، بناء التفاهم، في مفتاح أهم هو الفعَّال التواصل"

 ".يوم كل معهم ونتعامل نتفاعل الذين و الناس بين المتبادل االحترام

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 أو ، المعلومات ، الخطة ، الحاجة ، الفكر ، المشروع جودة مدى عن النظر بغض

 .اآلخرين مع ومشاركتها إخبارها استطعت إذا إال لها معنى ال ، تعليماتك

 يعد. العمل سوق في كبيرة قيمة له ، بفعالية التواصل على قدرة له الذي الشخص

 بين المتبادل االحترام وتطوير,  العالقات بناء,  التفاهم في مفتاح أهم الفعال التواصل

  .يوم كل معهم ونتعامل نتفاعل الذين األشخاص

 .الناس بين وجيدة قوية عالقات والفعال,  المتبادل,  المتناغم التواصل يبني

 ، الناس بين المشاكل غالبية جذور هو الفهم وسوء التواصل عدم ، أخرى ناحية من

 االتصال مهارات وإتقان,  ممارسة و تعلم فإن ، لذلك. عالقاتنا يدمر أن ويمكن

 .العمل مكان وفي,  ، االجتماعية ، الشخصية حياته في فرد لكل مهمة الفعالة

 المعلومات لتقديم التواصل إلى نحتاج ، والعملية,  االجتماعية,  الشخصية الحياة في

 .اآلخرين عمل على وللحصول ، التفاهم لضمان ، عليها والحصول



 إلى كيان من المعلومات نقل عملية" بأنه صلالتو والقواميس النفس علماء يعرف

 و المعلومات تغير مشاركة يتم. معروف شيء لجعل للمعلومات نقل هو ؛ آخر

 عملية إنها. والعمليات,  اإلرسال,  المعاصرة األدوات من مجموعة باستخدام االفكار

   ". لفظية غيرالو اللفظية الرسائل واستقبال إرسال على تنطوي األفراد بين تفاعلية

 بالطريقة كاتتعليم ,احتياجك ,فكرتك , أفكارك إيصال هو الفعال التواصل أن غير

 أو المشروع يفهمون اآلخرين جعل على القدرة ، بوضوح رسالتك نقل ، الصحيحة

 . اآلخرين رسائل وتلقي ، إيصالها في ترغب التي الفكرة

 الخاصة االتصال لمهارات يمكن. ونجاحك فعاليتك مدى يحدد تواصلك فعالية مدى

 .ومزاجك,  بنفسك ثقتك, معرفتك, تعليمك, موقفك عن الناس تخبر أن بك

 فعالة اتصال مهارات يتطلب مجال في وظيفة على للحصول تتقدم أو تعمل كنت إذا

 إلى يعتمد المهني مستواك, ترقيتك, وظيفتك على الحفاظ فإن ، اليدوي العمل من بدالا 

 .لديك االتصال مهارات جودة مدى على كبير حد

 ، واشنطن جامعة من بيك إي تشارلز والبروفيسور ميرفي. أ هيرتا للبروفيسور وفقا

 أدرجته الذي الوظيفي الوصف في موجود الفعال االتصال مهارات تفضيل فإن

  .الجامعات خريجي توظيف في ترغب التي الشركات من العديد

 المؤسسة ونوع حجم فإن ، الصناعة عن النظر بغض ، العمل ومكان المؤسسات في

 .ونجاحها وإنتاجيتها المؤسسة أداء على كبير تأثير له ، الفعال االتصال ،

 التخطيط طريق عن معين بغرض مرتبطة األشخاص من مجموعات هي المنظمات

 .اتصال دون العمل من منظمة أي تتمكن لن ، وبالتالي ؛ والتجهيز اإلدارة,

 تحتاج. والخارجيين الداخليين العمالء مع التعامل دون تعمل أن للمنظمات يمكن ال

 اليومي والتقدم والتعليمات والخطط والقيم واألهداف المعلومات نقل إلى المؤسسات

 مع جيدة عالقات بناء إلى بحاجة فهم ، ذلك على عالوة. لموظفيها ذلك إلى وما

 .عمالئهم

. العمالء رضا وعدم الفهم سوء إلى الخارجيين العمالء مع التواصل ضعف سيؤدي

 انخفاض ، الحافز لنقص ، للغاية قوي سبب هو المنظمة داخل الضعيف التواصل

 خلق مصدر إنه. اإلنتاجية انخفاض إلى يؤدي الذي األداء وضعف ، المعنوية الروح

 أن والدراسات االستقصائية الدراسات كشفت. الموظفين بين واإلحباط الصراعات

 .لوظائفهم الموظفين ترك وراء الرئيسية األسباب أحد هو التواصل ضعف



 االستقصائية الدراسات من العديد ،( HBR) ريفيو بيزنس هارفارد مجلة أكدت

 هو تنفيذي مسؤول إلى للترقية األساسي المطلب أن الشركات وآالف ، والمقاالت

 واتخاذ ، الشاق العمل على والقدرة القدرات فوق صنفوها لقد. التواصل على قدرته

 .والطموح ، السليمة القرارات
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