
  الفعَّال والتواصل اإلتصال

 الجزء الثالث

 

 إن. بنفسك ثقتك زيادة عليك يجب ، لديك التواصل مهارات لتحسين"

 طريقة على يؤثران لديك الذات واحترام بالنفس الثقة في مستواك

 " منك اآلخرون يراه الذي واإلدراك ، تختارها التي والكلمات ، التواصل

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 عالقات وتبني,  المشترك الفهم تخلق الجيدة التواصل مهارات فإن ، أخرى ناحية من

 الفعالة التواصل مهارات وإتقان وممارسة تعلم فإن ، لذلك. الناس بين وقوية جيدة

  .العمل وفي ، االجتماعية ، الشخصية حياته في فرد لكل مهمة

 الجسد لغة ، الصحيحة الصوت نبرة لديهم.  طبيعي بشكل جيد تواصلهم أناس هناك

 هو الجيد الفعال التواصل ، ذلك ومع. األخرى الفعالة االتصال ووسائل ، الجيدة

 .ونطور نتعلم أن يمكننا ؛ أخرى مهارة أي ومثل ، مهارة



 يؤثر. بنفسك ثقتك زيادة هو به القيام عليك شيء أول ، التواصل في مهاراتك لتحسين

 التي الكلمات ، بها تتواصل التي الطريقة على لذاتك واحترامك بنفسك ثقتك مستوى

 .منك اآلخرون يراه الذي واإلدراك ، تختارها

 وأفكارك رسائلك نقل أصبح معلوماتك، زادت كلما. التعلم إعادة عادة تعلم, ثانيا  

 و ، المجالت,  الصحف,  المقاالت,  الكتب قراءة خالل من ذلك تحقيق يمكنك. أسهل

 المفردات زيادة على يساعدك هذا. ومشاهدتها المفيدة اإلعالم وسائل إلى االستماع

 الذهنية قدرتك ويطور ، جملك تكوين ، بك الخاصة

 الطرق أحد هي منهم والتعلم,  مراقبتهم,  جيد تواصهم أشخاص من بالقرب بقاؤك

  .التواصل في مهاراتك تحسين على تساعد التي

 وانتقادهم وتعليقاتهم اآلخرين رأي قبول, متفتح وعقل الصحيح الموقف امتالكك ثالثا  

 .وتفاهم بتعاطف عليهم والرد ،

 أفضل هو ما تحديد المرء على يجب. الصحيحة التواصل قناة اختيار هو رابعا  

 أو ، هاتفية محادثة ، اإللكتروني بريد ، بريد سواء ؛ رسالة لنقل طريقة أو أسلوب

ا  .لوجه وجه 

 عليه التركيز خالل من إليه تتحدث الذي للشخص االهتمام إظهار هو والخامس

ا التواصل أثناء - ذلك تحقيق يمكنك. رسالته وعلى  تواصل طريق عن - لوجه وجه 

 .إعادة الصياغةو جيد عيون

 أنك يشعر و ، متيقظا   معه تتحدث الذي الشخص يجعل الجيد العينين تواصل إن

  .بك اهتمامه من ويزيد بالرضا فيشعر ، مباشرة   إليه تتحدث

 إعطاء أو ومشاركتها الشخص ذكرها التي الكلمات تكرار هي الصياغة إعادة

 سألتك إذا ، المثال سبيل على. للحوار المتممة التعليقات يحب الجميع. إيجابية تعليقات

 أرد مثلما ليس. تعليق أي أعلق لم ثم ،" صباح من أنا" ، فأجبت ، أنت أين من ،

 ". رائع مكان أنه سمعت! صباح يا" ، عليك

 يحتاج. التواصل من المهم الجزء وهو ، اللفظي غير االتصال في التحكم سادسا  

 ، اليدين حركات ، الوجه تعبيرات. المنطوقة الكلمات من أكثر إلى الفعال التواصل

 دورا يلعب لها تستجيب وكيف عواطفه وفهم ، الشخص إلى بها تنظر التي الطريقة

 . لديك التواصل فعالية في كبيرا



 على التحدث عليك يجب. بك الخاصة اللفظية االتصال وسائل في التحكم سابعا  

 التي الطريقة. صوتك نغمة في والتحكم ، المناسبة الكلمات اختيار ، المستمع مستوى

 في ما لشخص تشرحها عندما نفسها هي ليست ، للطفل" اقتصاد" كلمة بها تشرح

 التخصصية المفردات وتجنب بسيطة بك الخاصة الجمل تبقي أن أيضا عليك. عمرك

 .السريع والتحدث ، الغمغمة ، التذمر ، الشكوى ، األنين ،

. نتحدث عندما جديدة معلومات نعرف بالكاد نحن. جيدا مستمعا تكون أن ثامنا  

 يعطون ، بإيماءة يعبرون ، جيد عيون تواصل على يحافظون الجيدون المستمعون

 مواصلة على الشخص ويشجعون ، المتحدث نحو يميلون ، فورية فعل ردود

 .الحديث

 على والتركيز الكامل اإلصغاء خالل من واالهتمام,  الدفء,  اإلخالص نقل تاسعا  

ا السهل من. الموضوع وعلى الشخص  بعقله موجود ا الشخص كان إذا ما تحديد دائم 

  .آخر مكان في موجود والعقل ، فقط بجسده أم ، وجسده

 للشخص اسمح.  جملته إنهاء طريق عن المتكلم مقاطعة أو اعتراض تجنب عاشرا  

  .عليه رد ثم ، جملته وينهي إليك نقله يريد ما يقول أن ، معه تتواصل الذي
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