
 الفعَّال والتواصل اإلتصال

 الجزء الثاني 

 

 أن على يدل هذا.  االتصاالت يشوه و يمنع الفعل ردود إظهار في الفشل"

 ". نقوله ما إلى يستمع ال أو,  يتجاهل,  يهتم ال الشخص

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 من ، لذلك. بدونها العيش يمكن ال, جسمه في الدماء مثل هو الفرد حياة في التواصل

 كيفية معرفة,  الممارسة,  االتصال حول األساسية المعلومات على الحصول المهم

 .لديك التواصل مهارات لتحسين والقواعد األساليب وتعلم ، فعال بشكل التواصل

 يفكر ، الشخصي التواصل ؛ هم. التواصل من أشكال وأربعة أنواع أربعة هناك

 العام التواصل ، اآلخرين إلى يتحدث ، األشخاص بين التواصل ، الذات إلى ويتحدث

 ؛ اإلعالم وسائل وهو ، الجماهيري والتواصل ، كبيرة مجموعة إلى يتحدث ،

 .إلخ ، واإلنترنت والراديو التلفزيون

 ، المكتوبة الكلمات ، المنطوقة بالكلمات ، طرق بأربعة نتواصل نحن ، ذلك ومع

 .الجسد ولغة ، المرئية الصور



 التواصل عملية تستمر حتى كاملة تكون أن يجب عناصر أربعة أيضا له التواصل

 أن للرسالة يريد الذي الشخص أي. الرسالة مرسل هو األول العنصر. فعالة وتكون

 ، نفسها الرسالة هو الثالث العنصر. للرسالة المتلقي هو الثاني العنصر. تنتقل

 .المتلقي من الفعل ردود هو الرابع والعنصر

 الجسدية بلغته التحكم ، ومفهومة واضحة كلمات اختيار الرسالة مرسل على يجب

 اظهار المستلم على يجب. الصحيحة االتصال قناة واختيار ،( اللفظي غير االتصال)

 في االستمرار مزعجا   و صعبا   سيكون ، ذلك خالف ؛ الرسالة استالم بعد فعل ردة

 . التواصل عملية

 أن على يدل وهذا. التواصل تشوهات أو حواجز أول هو الفعل رد إظهار في الفشل

  .نقوله ما إلى يستمع ال أو يتجاهل أو يهتم ال ، معه نتواصل الذي ، الشخص

 الضعيفة التواصل ومهارات ، الضوضاء هي أخرى تواصل وحواجز تشوهات هناك

 وإلقاء ، وسخرية ، حقيقة أنه على الشخص رأي وتوضيح ، العقل قراءة وتوقع ،

 وجدت إذا. الكثير ذلك وغير ، والتهديد ، والتعميم ، األلقاب تبادل ، واإلهانة ، اللوم

 االستقبال جهاز إلى الرسالة تصل لن ،إما التواصل عملية في التشوهات هذه من أي

 . التواصل سينتهي أو ،

 ، ذلك من بدال   و.  هذه التواصل حواجز هذه من أي يتجنب الناجح الفعال التواصل

 اآلخرين فهم من وتمكنهم فهمهم من اآلخرين تمكن التي والمهارات المعرفة يمتلكون

 .اللفظي وغير اللفظي التواصل مهارات يتقنون فهم. 

 ونبرة ، تختارها التي والكلمات ، تستخدمها التي اللغة سيطرة يعني اللفظي التواصل

 .وسرعته صوتك

 التي والكلمات اللغة معهم تتحدث الذين األشخاص أو الشخص يفهم أن يجب

ا صوتك يكون أن يجب. تستخدمها  عال   وبصوت الصحيحة والسرعة بالنغمة واضح 

  .الصوت سماع من معهم تتحدث الذين األشخاص أو الشخص يتمكن حتى يكفي بما

 أكثر اللفظي الغير التواصل مهارات أن إال ، المهارات هذه أهمية من الرغم على

 تحقيق يتم. الجسد لغة خالل من لوجه وجها   التواصل من ٪54 تحقيق يتم. أهمية

 .المنطوقة الكلمات بسبب هو والباقي ، الوجه تعبيرات خالل من أخرى 54٪

 ، الوجه تعابير العيون، طريق عن التواصل هي لفظية الغير االتصال وسائل

 .جسمنا وتوجيه ، للفضاء استخدامنا ، مظهرنا ، بها نلبس التي الطريقة ، إيماءاتنا



 ويجعله ، تأهب حالة في معه تتحدث الذي الشخص يبقي الجيد العينين تواصل إن

 أن ينبغي ال ، ذلك ومع .بك اهتمامه من يزيد مما ، مباشرة إليه تتحدث بأنك يشعر

 .التواصل أثناء طويلة لفترة العيون تواصل يتم

 الناس فيشعر تحديقا ، األمر سيصبح ، ذلك وبخالف. ثوان خمس من أكثر يكون ال

 من عينيك تحريك تجنب ، التواصل أثناء ، ذلك ومع. واالضطراب االرتياح بعدم

 مبتسما إما وجهك يكون أن يجب .السقف إلى أو,  قدميك إلى النظر ، آخر إلى جانب

 .  تتحدثها التي الكلمات مع ويتطابق للوضع وفقا مشاعرك عن يعبر أو

 الرسالة وفهم انتباهه من الزيادة على الشخص تساعد والمناسبة الهادفة إيماءاتك

 ، جيبك في معدنية عمالت أو مفاتيح باستخدام اللعب تجنب ، التواصل أثناء. أكثر

 .وأنفك,  أذنيك,  شعرك ولمس

ا يلعبان الجسم ومظهر توجهنا أن كما ا دور   ارتدائك طريقة إن. تواصلنا في كبير 

 أو ، سلبي كان سواء ، األول االنطباع. كمتحدث و كشخص عنك تخبر للمالبس

 انطباع لتكوين ثانية فرصة هناك تكون ولن ، البصمة مثل إنه. دائم هو ، إيجابي

  .أول

ا ومشاعرنا,  عاداتناو  رأينا,  سلوكنا,  موقفنا يؤثر  تواصلنا طريقة على أيض 

 آلرائهم وفقا الفعل رد اظهار أو االستجابة إلى يميلون ، عام بشكل الناس. وفعاليته

 قبول إلى يميلون فهم. نفسها الحقيقة من بدال ، عقولهم في تسويتها تتم التي ومواقفهم

 .عليه يتفقون ال ما بشأن يتشوشون أو ويرفضون ، معلوماتهم مع يتفق ما

 على الرسائل فيه نستقبل أو نرسل الذي الوقت في عواطفنا تؤثر ، ذلك إلى باإلضافة

 والعواطف,  التوتر,  االرتياب,  الخوف,  الغضب, فالقلق. ونتائجها التواصل فعالية

 المرء كان إذا ، أخرى ناحية من .المرء رسالة على كبير بشكل تؤثر األخرى السلبية

  .رسالته في المشاعر هذه فسيعكس والفرح والسعادة بالراحة يشعر
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