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:المفهوم األول 

.أخرىأو استخدام إشاراتسم،مفهوم التواصل مع اآلخرين يُعّرف التواصل بأنّه القدرة على مشاركة المعلومات مع اآلخرين من خالل الحديث، أو الكتابة، أو حركات الج

:مفهوم اخر 
لك بطريقة والتأثير في أفكارهم وإقناعهم بما تريد سواء كان ذ, االتصال هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل المعلومات والمعاني واألحاسيس واآلراء إلى أشخاص آخرين

.لغوية أو غير لغوية

تعريف التواصل مع االخرين
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للطرف كار، وتقديمهامفهوُم التواصل إلى عملية التفاعل واالتصال بين طرفين، أو أكثر ضمن عوامَل ومؤثراٍت عديدة، وتتضمن القدرةَ على شرح األفيشيُر 

، كارألفاآلخر بشكل واضح، ومفهوم، مع مراعاة االختالف، والتباين بين األفراد، أو األطراف األخرى، كما يشيُر مفهوم التواصل إلى عملية نقل ا

لها تبادل من خالوالمعلومات، والمشاعر، واألحاسيس لآلخرين، فهي عملية تبادل لألفكارويشيُر مفهوُم التواصل بحس ب معجم وبستر إلى أنّه عملية يتمّ 

 .المعلومات بين األشخاص، وذلك من خالل الرموز، أو العالمات، أو السلوكيات

مفهوم اخر 
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:المهارات التعبيرية 

ا بالكالم إيصالهيع المهارات المتعلقة بتعابير الوجه أثناء نقل المعلومات، واألفكار إلى اآلخرين، وهي مهارات تساعُد على إيصال المعلومات التي ال نستطهي 

.وحسب

 :واإلنصاتمهارات االستماع 

.حديثهمقاطعة ُحسَن االستماع لكالم الطرف اآلخر، دون مقاطعته، حتى يتمّكن من إيصال ما يريده بشكل كامل، وتجنّب حصول اللبس في الفهم بسببتتضمن 

التواصلمهارات 
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.هو مصدر الرسالة، وبداية عملية التواصل مع اآلخرين، وقد يكون ُمتكلّماً، أو كاتباً للرسالة :الُمرسل

.كرتههو الشخص المتلقّي للرسالة، أو لألفكار، ويجب على المرسل معرفةُ طبيعة الشخص الذي يرسل له، حتى يتمّكن من النجاح في إيصال ف :المستقبل

.هي الموضوع، أو األفكار التي يتّم إرسالها إلى الطرف اآلخر، وتمثّل الرسالةُ الهدَف الجوهري من عملية التواصل بين األشخاص :الرسالة

.هي الوسيلة التي يتّم نقل الرسالة من خاللها إلى المستقبل :القناة

.درجة قبول الرسالة، أو رفضها، وإن كانت االستجابة سريعةً، أم بطيئةً تحّدد :االستجابة

عناض التواصل
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ون هذه المهارة، ينما ال يملك آخر، بفّن التواصل مع اآلخرين مهارةً فعّالة من الفرد، وتختلف هذه المهارة من شخص إلى آخر، فمثالً بعض األفراد لديهم ميل طبيعي للمحادثةيتطلب 

ويُمكن تعلم كيفية التواصل مع اآلخرين من خالل التحلي باألمور اآلتية

الثقة بالنفس

تحق وقت ة تُظهر أّن الفرد يسلثقيجذب الشخص الذي يبدو واثقاً من نفسه ميل األشخاص اآلخرين له من أجل بدء تواصل، أو مناقشة، أو موضوع ما للتحدث بشأنه، وذلك ألّن ا

ن يُظهر عدم االهتمام تجنب اتصال العينيألنّ اآلخرين وجهدهم للتعرف عليه، ولذلك تُعتبر القاعدة األولى لتحسين قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين هي النظر المباشر في العيون، 

إظهار االهتمام

، وذلك بهمالتصال مع اآلخرين من خالل تجنب الحديث عن النفس في جميع المواقف، وفسح المجال لآلخرين بالحديث عن أنفسهم من خالل إظهار االهتمام ايُمكن تحسين مهارات 

.فرص االتصال مع اآلخرينزيدلمنحهم الراحة والثقة، كما يُساعد ذلك على رغبة الطرف اآلخر في طرح سؤال شخصي أثناء الكالم كردة فعل إلظهار االهتمام، وبهذا سوف ت

كيفية التواصل مع اآلخرين
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تحسين التواصل مع اآلخرين من خالل اتباع الطرق اآلتيةيُمكن 

 :االستماع

ئاً يستوجب خاطاً الفرد في المناقشات الحادة إلى االندفاع في الحديث عن رأيه، وذلك إلثبات صحته على الرغم من العديد من المفارقات، ويُعّد هذا أسلوبيميل 

.التوقف عنه للحظة، ومحاولة االستماع آلراء الطرف اآلخر، والتعرف على وجهات النظر المختلفة من أجل تحسين قدرته على التواصل

ي ذلك إلى يُمكن تحسين قدرة الفرد على التواصل من خالل التحدث مع شريكه عن أمور لم يسبق له الحديث عنها مع إنسان آخر، ويُؤدّ  :التحلّي بالصدق والصراحة

.توطيد العالقة ورفع مستوى التواصل بين الطرفين

 :االنتباه لإلشارات غير اللفظية

خرين إخفاء اآلتعزيز نجاح االتصال مع اآلخرين في حال تحلّي الفرد بقدرة التقاط اإلشارات الخفية والتعابير المصغّرة، مثل تعابير الوجه عند محاولةيمكن 

مشاعرهم، ويُساهم ذلك في فهم وزيادة فعالية االتصال

طرق تحسي   التواصل مع اآلخرين
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أسباب عدم القدرة على التواصل مع االخرين حسب األشخاص، منهاتختلف 
.التربية والتنشأة الخاطئة منذ الطفولة، حيث يقاطعه الوالدان بعنٍف وال يسمحان له بإدالء رأيه❖

.الخالفات والمشاكل العائلية بين األم واألب، أي داخل األسرة نفسها❖

.الشعور بالحرمان❖

.الشعور بالنقص أمام اآلخرين، من خالل استمرار المقارنة بين نفسه وبين اآلخرين، وبالتالي التزام الصمت والشعور بالخيبة❖

.القلق من ردود األفعال بعد التعبير عن الرأي أمام اآلخرين❖

.التأنيب من أحد الوالدين أو كليهما عند تعبير الشخص عن رأيه❖

.العصبية والتوتر والشعور بالضيق❖

.عدم امتالك الثقافة أو الشخصية الالزمة أو الكلمات لبدء حديٍث جاد وممتع وذي فائدة❖

.الرغبة في لفت انتباه العائلة والناس عموماً وعدم الحصول عليها، وبالتالي االنزواء واالنكماش على الذات❖

.اإلصابة بأحد األمراض التي تؤثر على التواصل، كأمراض الّنطق والسمع، والتأتأة، او عدم إخراج بعض الحروف بطريقة صحيحة❖

أسباب عدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين
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عدة حلول لنجاح التواصل مع االخرين، منهاهناك 
.الحصول على الدعم من األهل واألصدقاء الذين تهمهم مصلحة اإلنسان بالدرجة األولى❖

.مشاهدة الندوات والحلقات التي تبث على التلفاز أو اإلنترنت لرفع الوعي ولكسر الحواجز النفسية❖

.زيادة الثقافة والمخزون اللغوي من خالل تطوير النفس بالقراءة❖

.الحصول على اإلرشاد النفسي من أطباء نفسيين وخبراء يساعدون على الخروج من األزماة والتخلص من المشكلة❖

.االبتعاد عن العزلة واالنخراط في جلساٍت كبيرة بها العديد من الناس، لتبادل الخبرات ولتطويرها وكسر الحاجز❖

.عدم اليأس من المرة األولى، فالتغيير تدريجي وال يحدث بين ليلٍة وضحاها، وعدم القدرة على التعبير من المرة األولى ال تعني الفشل❖

❖ ً .االشتراك في مختلف األنشطة االجتماعية التي يلتقي فيها الناس ويتفاعلون ويتواصلو معا

.حسن اإلنصات واالستماع لآلخرين، فالمستمع الجيد من شأنه أن يصبح متحدثاً جيداً في المستقبل❖

.المرح وبساطة اختيار الكلمات، من شأن هذا أن يفتح لإلنسان الدروب والقلوب ويكسب محبة الناس❖

حلول للتواصل مع اآلخرين
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على التفاهمالمساعدة 
فعالية وقوة مدىق بيعد التفاهم فنّاً من فنون التعامل والتواصل مع اآلخرين، وهناك فرق واضح بين التواصل العادي والتواصل الفعّال، حيث يتجلى هذا الفر

التواصل، ال النزاع، نمالتواصل مع اآلخرين؛ فالتواصل الفعّال يجعل الشركاء متفّهمين لبعضهم البعض، ويجب أن يكون التفاهم وتقبّل اآلخرين هو الهدف األساسي

زيز هذه العالقة أكثر، كما تعفعندما يبدي الشخص تفّهماً لآلخرين واستماعاً جيّداً لهم حتى إن كان ال يتفق معهم في بعض األحيان، فإنه يستطيع أن يحرز تقّدماً في

ألخرى، المشاكل امنأنّه من شأن التفاهم الحد من حدوث المشاكل أو النزاع المتكرر أو تبادل الكلمات المسيئة التي قد تكون قاسية في بعض األحيان، وغيرها

. وتجدر اإلشارة إلى أّن النساء اللواتي يحاولن فهم أزواجهّن دون إلقاء األحكام عليهم يجدن شركاءهم محبين أكثر لهنّ 

التقّدم في العمل
دث إليهم، حيث إنَّ أخذ الوقت الكافي لمعرفة ودراسة وفهم الجمهور ه أن يكون مستحقاً شأنمنيتم التقّدم في العمل بعد معرفة وتحديد فئة المستهدفين أو المتحَّ

خص وقتاً لالطالع على الشخذ للتقدير بين العاملين، كما أنّه في الوقت ذاته يعمل على بناء وغرس الثقة بينهم، وغالباً ما يخلق فرًصا قيادية مستقبلية، فعندما يأ

وفعال في غيير قويث تتاريخ عمل المؤسسة ونتاج تجاربها، فإّن هذه خطوة بحد ذاتها جيدة في نيل ثقة الفريق أو القائمين على العمل، كما أنها تؤدي إلى إحدا

.  ظروف العمل وتحسينها، وفي الوقت ذاته كلما أبدى الشخص تواصالً فعاالً أكثر زادت قدرته على اجتياز وتأدية مقابالت العمل بصورة أفضل

أهمية التواصل مع اآلخرين 
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الحّد من المشاكل

ت يمكن لمهارات التواصل الجيد أن تحّد من المشاكل التي يواجهها الشخص أو حتى تمنع حدوثها، فمعظم أنواع المشاكل تحدث بسبب مهارا

مثلة لحوار معهم أالتواصل السيئة والضعيفة، ففي أثناء العمل على سبيل المثال، يكون عدم رد مشرف العمل على تساؤالت العاملين وعدم فتح باب ل

بينهم، على فشل مهارات التواصل التي تؤدي بدورها إلى حدوث مشاكل في العمل، ولكن مصارحة العاملين حول ظروف العمل سيدعم ويقوي الثقة

كون بينفالشركة الجيدة ال تنتظر حدوث مشكلة من أجل بدء التواصل والتحدث مع عامليها، إذا كان هناك صدق وتواصل فعال طوال فترة العمل سي

. المسؤول والعاملين قدراً كبيراً من الثقة بحيث يحد من المشكالت ويقدم أفضل الحلول لها
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Personal Constrainsالشخصيّة المعّوقات 
ومن ة التواصل، يّ لهي مجموعة المعّوقات المتعلقة بالشخص نفسه سواء كان مرسالً أم مستقبالً، حيث إّن للفروقات الفرديّة دوراً مهماً في نجاح أو فشل عم•

: هذه المعّوقات

الخاصة في وصف قتهطرياالختالف في اإلدراك، إذ ينتج هذا التباين من االختالفات الفرديّة التي تؤثر في فهم وإدراك األمور والحكم على األشياء، فلكّل شخص •

.  األحداث والتحدث عنها

التواصل معهم، دمالتوجهات السلبيّة، وهي تنشأ عندما يحمل المرسل أفكاراً سلبيّة عن نفسه وعن الشخص المستقبل، ومن مظاهر ذلك االبتعاد عن اآلخرين وع•

.  كما يتضمن ذلك كتم المعلومات وعدم مشاركة اآلخرين بها للظهور بشكل متميز عنهم، فهذه التصرفات تؤثر سلباً في نجاح التواصل

. الاصل فعّ توعدم امتالك المهارات، فالمهارات التي يجب امتالكها في الكالم هي الكتابة والتفكير المنطقي، فإذا لم تتوفر هذه المهارات يصعب إنشاء•

.  إيصال المعلومات بطريقة خاطئة، فهذا يؤدي إلى سوء عمليّة االتصال•

.  وجود عالقات سيّئة بين األفراد وانعدام للتفاهم، والثقة، والتعاون، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل بينهم•

معّوقات التواصل مع االخرين
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علم التسويق.. الجزء األول 

التنظيميّةالمعّوقات 

دي إلى إعاقة لهيكل يؤه اإّن جميع المؤسسات لها هيكل تنظيمي يوضح المستويات اإلداريّة، والسلطة، والمسؤوليّة، وإدارة العالقات داخل المنظمة، وأي خلل في هذ

:  التواصل الفعّال، وهي كاآلتي

.  وجود تخصصات مختلفة تعيق التواصل بين العاملين أحياناً؛ ألّن كاّلً منهم يتحدث وفق مجال تخصصه

.  التداخل بين االختصاصات االستشاريّة واالختصاصات التنفيذيّة

.  وجود أوضاع غير مستقرة وتغيرات مفاجئة كثيرة، مما يؤدي إلى سوء التنظيم والتواصل

.  عدم إدارة المعلومات بشكل فعّال من حيث التجميع، والتصنيف، والتوزيع

معّوقات التواصل مع االخرين



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

   
ة الثالثه الجزء الثان  مهارات االتصال مع االخرين .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

البيئيّةالمعّوقات 

: هي المعّوقات التي تنشأ عن البيئة التي يعيش األفراد فيها سواء البيئة الداخليّة للعمل أم الخارجيّة ومنها

.  تلفمخاللغات واللهجات المختلفة، فهي تؤثر في فهم طرفي االتصال وإداركهم للمعنى المقصود من الكالم، حيث إّن كّل منهما يفهم العبارة بشكل

.  البعد الجغرافي بين متخذ القرار ومنفّذه، مما يساهم في زيادة احتماليّة اإللمام بكافة األمور وقلّة التواصل

صل فعّال وفهم ود تواوجقلة األنشطة االجتماعيّة في المؤسسة مما يؤدي إلى تباعد العالقات االجتماعيّة بين األفراد والعاملين في المؤسسة، وينتج عن هذا عدم

.مشترك



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

   
ة الثالثه الجزء الثان  مهارات االتصال مع االخرين .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

:االتصال 

. روالمشاعار،نقل، أو تبادل المعلومات من مكان، أو شخص، أو مجموعة إلى مكان آخر عن طريِق التحدث، أو الكتابة، أو استخدام وسائل أخرى لنقل األفكهو 

ر من مجرد نقل أكثهو ويتضمن كل اتصال مرسالً، ورسالة ومستلماً واحداً على األقل، مما قد يجعل هذا يبدو بسيطاً، إال أن التواصل موضوع معقد في الواقع؛ ف

عوامل باإلضافة إلى وجود مجموعة من ال. معلومات فحسب لما يتطلبه من عنصر نجاح في نقل، أو إيصال الرسالة، سواء كانت معلومات، أم أفكاراً، أم عواطف

صال، فإن هذا التف االتي قد تؤثر في جودة نقل هذه الرسالة، والتي قد تتمثل في العواطف، والوضع الثقافي، والوسيلة المستخدمة للتواصل، ومكان تواجد أطرا

التعقيد هو السبب الكامن وراء اعتبار مهارات االتصال الجيدة أمراً مرغوباً فيه من قبل أرباب العمل في جميع أنحاء العالم

تعريف االتصال



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

   
ة الثالثه الجزء الثان  مهارات االتصال مع االخرين .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

.األفكار، أو المشاعر، أو اآلراء مع اآلخرينتبادل 

.االستماع، والتفاعل أثناء المحادثات

.التحدث، والمراقبة، والتعاطف

.إعطاء، وتلقي المالحظات البناءة، والتحدث العام

 .سائط االجتماعيةالوفهم االختالفات في كيفية التواصل من خالل التفاعالت المباشرة، والمحادثات الهاتفية، واالتصاالت الرقمية، مثل البريد اإللكتروني، و

.تُعّد إحدى الوسائل للتخاطب بين األشخاص المختلفين

.تعتبر مهارات االتصال أساس العملية التعليمية وعمليات البحث

.تُعد إحدى األدوات التي تساعد على التنسيق ما بين األعمال اإلدارية والنشاطات، سواء كان ذلك في المدارس، أو المصانع، أو المؤسسات

.تساعد هذه المهارات على زيادة فعالية األشخاص المشاركين في النشاطات التنموية

.تلعب مهارات االتصال دوراً مهماً في التحفيز على اإلخالص في العمل وزيادة روح االلتزام لدى األشخاص العاملين

.تساعد هذه المهارات على تنظيم الوقت ورفع الكفاءة فيما يتعلق في سريان المعلومات

.تساعد على إدارة األعمال التنموية وتطويرها بشكل فعّال

.تُعد إحدى الوسائل التي تساعد على تحقيق األهداف

أهمية مهارات االتصال



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل
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علم التسويق.. الجزء األول 

.تساعد على التخطيط الذهني للمعلومات

.تساعد على تبادل المعلومات، واآلراء، واألفكار، واآلراء بين الناس، كما وتزيد من فُرص النجاح والتحّكم في الظروف المحيطة باإلنسان

.تساعد على تعلّم مهارات وفنون االتصال، وخصوصاً لدى األشخاص اإليجابيين

.تساعد على إنجاح العالقات الزوجية

.تساعد على إنجاح عالقات العمل، وخصوصاً بين العاملين ورؤسائهم أو بين العّمال

.تساعد على منع ظهور الخالفات التي تظهر بسبب اختالف وجهات النظر أو سوء الِفهم

 ً .تساعد على السيطرة بشكل غير تام على األشخاص المستمعين فكرياً وجسديا

.تساعد على إقناع اآلخرين بوجهات النظر

أهمية مهارات االتصال
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علم التسويق.. الجزء األول 

االستماع

ه الغموض من اآلخرون، وتوضيح أوجولهمن المهم أن يكون الشخص مستمعاً جيداً حتى يصبح محاوراً جيداً، مما يوجب على الفرد ممارسة االستماع النشط، وإيالء االهتمام لما يق

ن أولئك يقومون ر، ومن الجدير بالذكر أأكبخالل إعادة صياغة أسئلتهم لتحقيق فهم أكبر، فاألشخاص الذين لديهم مهارات اتصال فعالة يميلون إلى التحدث بقدر أقل، واالستماع بقدر 

بكثرةبإيصال رسائلهم بشكل أوضح من نظرائهم الذين يتحدثون 

أن المحادثة الجيدة إدراك الفكرة القائلة بلكنويعتبر إيالء االهتمام بالمتحدث، وتركه يواصل حديثه دون مقاطعة من أساليب االستماع الجيد، الذي يعد أمراً شاقاً يحتاج إلى تدريب، 

.آلخرينع اهي عبارة عن طريق ذي اتجاهين، ال يشترط فيه أن تتطابق أساليب االتصال بين الطرفين ستقلل من القلق، والتوتر الحاصلين عند التواصل م

اإليجاز

رط، أو استخدام لتحدث بشكل مفب ايجب أن يحرص المتحدث على نقل الرسالة بأقل عدد ممكن من الجمل، وتجنب حشو الكلمات؛ لما يسببه ذلك من تشويش للمستمع ، كما ينبغي تجن

كلمات مربكة قد تسبب لبساً لدى الجمهور 

طرق تحسي   مهارات االتصال
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علم التسويق.. الجزء األول 

االنفتاح واالحترام
عر الشخص واحترام آرائهم بعدم اللجوء إلى تحطيمها، سوف يش. إن االنفتاح في المواقف التي ال يتفق فيها الفرد مع اآلخرين، والتعاطف مع وجهات نظر الغير

 .اآلخر بالتقدير، األمر الذي سينتج عنه محادثة أكثر صدقاً، وإنتاجية

االسترخاء
حظ ذلك أم ال، إال ك سواء الذلعندما يتواصل الفرد مع اآلخرين فإنّه يميل إلى االعتقاد بأنّهم يحكمون عليه بكل ما يفعل، أو يقول، وهذا يؤثر على ما يقوم به أثناء

راحة التي تتيح له لباأن ذلك غير صحيح في الحقيقة، مما يعني أن اآلخرين غير مهتمين بالحكم على الفرد، وبالتالي إن توصل الشخص إلى االقتناع بهذا سيشعره 

 .االسترخاء، والتواصل بشكل أكثر وضوحاً وثقة

القصص
ً قناعر إإن اللجوء إلى سرد القصص أثناء المحادثة له تأثير قوي على السامع، لما تقوم به القصص من تنشيط لألذهان، كما أنها تجعل الموضوع أكث ا

استخدام الوسيلة الصحيحة
األمور الخطيرة اشر حولإن اختيار شكل التواصل المناسب له تأثير كبير على تحقيق تواصل جيد بين األفراد، فعلى سبيل المثال، يعد التواصل بشكل شخصي، ومب

أكثر مالءمة من إرسال بريد إلكتروني لمناقشتها

طرق تحسي   مهارات االتصال
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بالنفسالثقة 
.  كارك بكّل سهولةزيادة الثقة بالنفس ضرورية لتستطيع مواجهة العالم الخارجي بكل قوٍة وثبات، لذلك يُفّضل عليك أن تُعبّر عن مشاعرك وأف

زيادة الثقافة العامة
لثقافة لى زيادة ايُفضل أن تكون ُملماً في مجاالت الحياة المختلفة، وذلك من خالل قراءة الكتب والروايات بشكٍل دائم، حيث تساعد تلك الوسيلة ع

.  العامة، وبالتالي تحسين مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين، هذا عدا عن تحسين المفردات اللغوية

جديدةتعلم لغات 
جنبية، أو اءة الكتب األتساعد هذه الطريقة على زيادة الثقافة العامة، وبالتالي تحسين وزيادة مهارة االتصال والتواصل بشكٍل فعّال، لذلك يُفّضل قر

.  االشتراك بالدورات المختلفة

إيصال المعلومة بشكٍل واضح
معاني الصعبة، يُفّضل للمتواِصل أن يكون مفهوماً وواضحاً أُثناء حديثه مع اآلخرين، وبالتالي يجب عليه أن يتجنّب استخدام المفردات وال

.  واستبدالها بالمعاني السهلة والمفهومة، حيث تساعد تلك الطريقة على زيادة مهارة االتصال والتواصل مع اآلخرين

نصائح لزيادة مهارات االتصال 
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لغة العيون

ما تُحّسن وتزيد ، كرينلغة العيون إحدى اللغات الهاّمة التي يجب إتقانها لتحسين مهارة االتصال، حيث تساعد على توصيل الرسالة بشكٍل فعّال ومفهوم إلى اآلخ

.  ثقة الفرد بنفسه، وأثبتت الدراسات أّن النساء يجدن لغة العيون أكثر من الرجال

االستماع الجيّد إلى اآلخرين

.  االستماع مهم في عملية االتصال، كما أنه يحسن من عملية االتصال والتواصل مع اآلخرين، كما أنه يساعد على التجاوب بشكٍل أفضل

معاملة الناس بشكٍل مناسب

. ق وغيرهاالدين، والجنس، والعر: يجب عليك أن أن تتعامل مع الناس بشكٍل جيّد والئق، والتكلّم معهم بشكٍل حضاري، دون االنتباه إلى األمور اآلخرى مثل

نصائح لزيادة مهارات االتصال 
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:  العلماء حول مفهومي االتصال والتواصل، وانقسموا في آرائهم إلى قسمين رئيسيين، همااختلف 

فهوم االتصال على فّرق بعض الباحثين بين مفهومي االتصال والتواصل، وقد تّم التفريق بين هذين المصطلحين على النحو اآلتي؛ يقتصر م•

عمليّة اتصالٍ وجود طرٍف واحد فعال في عملية االتصال مثل مشاهدة التلفاز والبرامج المختلفة وهي عملية ليست تشاركية، أّما التواصل فهو

.مشتركٍة ذهاباً وإياباً، كالتواصل بين المعلّم والطالب في الغرفة الصفيّة

ن ماعية متبادلةٌ بياعتبر بعض الباحثين أّن مفهومي االتصال والتواصل مرادفان لبعضهما، فعّرفوا عملية االتصال والتواصل بأنّها عملية اجت•

، طباعاتأطراف العملية التفاعلية، وهما المرسل، والمستقبل، ويتّم من خالل هذه العملية التعبير عن الذات، والمشاعر، واألفكار، ونقل االن

.والمعلومات، والخبرات، والتي تؤدي إلى إشاعة الفهم والتعاطف بين األفراد، وتساعد على تحقيق األهداف، وتطوير العالقات

الفرق بي   التواصل واالتصال 
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:  عملية االتصال إلى عدة أهداف، هي كما يليتنقسم 

.وهي األهداف التي يتم من خاللها إكساب اإلنسان اتجاهات جديدة أو تثبيت االتجاهات، أو التعديل على االتجاهات السابقة: األهداف التوجيهية

.تتحقق األهداف التعليمية عند اكتساب خبرات جديدة أو مفاهيم ومهارات جديدة لدى اإلنسان، من أجل ممارستها في مهن معينة: األهداف التعليمية

.ائل اإلعالموسوهي األهداف التي تساعد على توعية األشخاص الُمستقبلين، لُمساعدتهم على زيادة المعارف لديهم، وعلى توسيع األفق لديهم، كما يحدث في: األهداف التثقيفية

.من الممكن أن يتسبب االتصال في إدخال السرور والبهجة إلى نفس اإلنسان الُمستقبِل: األهداف الترفيهية

.ألفرادابينوهي األهداف التي تُتيح لإلنسان فرصة زيادة االحتكاك باآلخرين، مما يساعده على تحقيق األهداف االجتماعية ويُقوي الصلة االجتماعية : األهداف االجتماعية

.وهي األهداف التي تساعد على تحسين سير العمل، وتدعم التفاعل ما بين العاملين في الشركة، وتوزع المسؤوليات فيما بينهم: األهداف اإلدارية

أهداف عملية االتصال
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 :عدة وظائف لعملية االتصال أهمها ما يأتيتوجد 

.تعبير اإلنسان عن اإلحساس الذي يتملكه اتجاه أفراد المجتمع•

.تلبية حاجات اإلنسان األساسية مثل الجوع والعطش•

.تعبير اإلنسان عما يدور في داخله من عواطف، وانفعاالت، ودوافع•

.محاولة اإلنسان التأثير في أفراد مجتمعه•

وظائف االتصال
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 :عدة أنواع لعملية االتصال بناًء على عدد المشاركين في االتصال، وهي كاآلتيهناك 
التصال نوع من ايعتمد بشكل كلي على الفرد، إذ إنّه يكون المرسل والمستقبل في الوقت ذاته، ويكون المخ هو وسيلة االتصال، ويستخدم الفرد هذا ال :االتصال الذاتي

معين مثل امتحان يءل شبشكل كبير؛ حيث إّن قراراته اليومية يتم اتخاذها بناًء على المعلومات التي تأتيه من حواسه، ويحدث ذلك نتيجة مخاطبة الفرد لنفسه حو

 ً  .أو مقابلة أو اجتماع، وهو من أكثر أنواع العمليات االتصالية استخداما

ة تأثير هو الذي يحدث بين شخصين بشكل مباشر، وفيه يتم استخدام الحواس الخمس، كما أنّه من أفضل أنواع االتصال ألنّه يسمح بمعرف :االتصال الشخصي

اقة وعالقة بين صدالرسالة في الوقت نفسه، وهذا يساعد المرسل على تعديل رسالته وتوجيهها بشكٍل أفضل، كما أنّه يتيح االتصال الشخصي الفرصة أمام تكوين

.األشخاص

ن هو الذي يحدث بين مجموعة من األفراد، ويكون بين أعداد كبيرة بهدف حل المشكالت أو اتخاذ قرارات، ويمكن أن يكون االتصال الجمعي بي :االتصال الجمعي

.مرسل واحد وعدد من المستقبلين مثل خطبة الجمعة

لمهني، وغير فيه يكون المستقبِل جمهوراً مكّوناً من عدد كبير وغير متجانس من األفراد المتباينين في مستواهم االجتماعي، والثقافي، وا :االتصال الجماهيري

ستقبلين ميع المل جقادرين على االجتماع في مكان واحد بطريقة منظمة التمام االتصال بينهم بشكل مباشر، وفي هذا النوع من االتصال ال يمكن أن يعرف المرس

عة إذ التلفزيون، والراديو، واإلنترنت، والصحف، والكتب، كما يفتقد االتصال الجماهيري إلى التغذية الراج :بينما يعرف جميع المستقبلين المرسل، ومثال على ذلك

.تكون قليلة جداً أو معدومة

أنواع االتصال



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

   
ة الثالثه الجزء الثان  مهارات االتصال مع االخرين .. المحاض 
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اإلنصات
راض المستقبل حد من اعته ييعتبر اإلنصات اتصاالً في حد ذاته، كما أنّه مهارة مهمة ال توجد عند الكثيرين، فهو يتيح المجال لالستفادة بأكبر قدر ممكن، كما أنّ 

 :وتساؤالته، ويمر اإلنصات بمراحل محددة وهي

.االستماع•

.التفسير•

.االستيعاب•

.التذكر•

.االستجابة•

التعامل مع اآلخرين
.على إدارة الظروف المحيطةالقدرة 

.القدرة على إدارة اآلخرين

.القدرة على إدارة النفس

المهارات الالزمة إلتمام عملية االتصال 
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التحدث واإلقناع

 :التحدث واإلقناع هو قدرة المرسل على كسب مواقف إيجابية من المستقبلين، وهو مهارة تؤثر في عناصر محددة هي

.هي اإللمام بالموضوع جيداً وجمع معلومات كافية قبل البدء بالتحدث به :المعرفة

.هو الشوق للحديث عن الموضوع، ويظهر الحماس في طريقة تفاعل المرسل مع المستقبل وقدرته على خلق االهتمام عنده وإثارة حماسه :الحماس

.هو اإليمان بالموضوع محور الحديث، وهذا يولد استجابة إيجابية عند المستقبل :اإلخالص

بالنفسهي التدّرب على التحدث أمام اآلخرين، مما يساعد على تحطيم الخوف وزيادة الثقة  :الممارسة

القيادة

األهدافتفاعل بين قائد ومجموعة من الناس في موقف معين يترتب عليها تحقيق أهداف مشتركة والقيام بإجراءات فعالة لتحقيق تلك عملية : تعرف القيادة بأنّها

المهارات الالزمة إلتمام عملية االتصال 
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: الفعّال أهميّة كبيرة، منهالالتصال 
إلى إتقان مهارات العمل، وألجِل ذلك ارتبط نجاح المرء في حياته % 15منه إلى مهارات االتصال والتواصل، و% 85يُعزى النّجاح بحسب بعِض الّدراسات بنسبة 

.  بمقدار تمّكنه من مهارات االتصال الفعّال

تسيير سلوك األفراد وتوجيهها نحو األمور المرغوب فيها

.  المواءمة والتقريب بين وجهات النّظر والمفاهيم واألفكار وتوحيد أساليب العمل

.  الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وتحويلها لمراكز اتخاذ القرارات

ق المشاركة ّما يُحقّ ؛ متوصيل أفكار ووجهات نظر األفراد إلى جهات اتّخاذ القرارات؛ مّما يؤّدي إلى الربط بين أفكار األفراد ومراكز صنع السياسات والقرارات

.  واالنسجام

.  إكساب الفرد صفة الهدوء والتأنّي وسعة الصدر؛ مّما يقوده إلى أن يكون حكيماً في إطالق قراراته وأحكامه

.  اتّخاذ قرارات صحيحة وإطالق أحكام مالئمة وسليمة دون أن يكون ُهناك تعّصب أو إجبار في الرأي

. العمُل على نجاحِ العالقات سواء أكانت على مستوى العائلة أو العمل أو غيرها

 ً .  العمل على إكساب الفرد مهاراٍت مهّمة كاالستماع للطرف اآلخر بمصداقية وحيادية؛ مّما يجعل منه مؤثّراً وقائداً ناجحا

.  نِجح العالقاتهو ما يُ ال العمل على تقليل الخالفات والمشاكل وزيادة الصداقات في بيئة الفرد؛ ألّن سوء االتصال مع الناس هو ما يسبب الخالفات، واالتصال الفع

ال أهمّية االتصال الفعَّ
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هر االت التي يظتبادل اللغة المنطوقة بين أطراف االتصال للوصول إلى فهم مشترك للمعنى المقصود والذي يتّم التعبير عنه باأللفاظ، ومن المجهو 

طراف االتصال متالك أفيها االتصال اللفظي الحوارات والنقاشات، والتعليم، واإلعالم المرئّي والمسموع، وحتى يكون االتصال اللفظي فعّاالً ال بّد من ا

برة تزان في نلمهارات االتصال اللفظي، مثل صياغة األفكار والتفكير بما ستقوله قبل التحّدث، واستخدام أسماء وألقاب مناسبة، والحرص على اال

يق الصوت، ونطق مخارج الحروف بطريقة صحيحة وواضحة، والتحّكم في االنفعاالت، واحترام وجهة نظر اآلخر، وعدم امتالك هذه المهارات يُع

.  عملية االتصال اللفظيّ 

  
االتصال اللفظ 
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ا لفظياً بشكل سليم، فكثير من األحيان يستخدم األشخاص اللفظ الخاطئ، حيث تكون فكرتهم إيجابية لكنّهم ال يتمّكنون من التعبير عنه: الفهمسوء 

.مّما يؤّدي إلى إعاقة فهم اآلخرين لها

.فهي في العادة تكون فكرة سيّئة مما يؤثر على االتصال اللفظي مع اآلخرين: الشائعات

ع بينما في ثقافات أخرى حيث تختلف نبرة الصوت المقبولة لدى أصحاب الثقافات المختلفة، فهناك ثقافات تتقبّل الصوت المرتف: االختالفات الثقافية

.  يُعّد إهانة وعدم احترام

.  فمن الخطر تعميم فكرة معينة على مجموعة من األشخاص والمواقف، حيث يؤثر هذا سلباً في عملية التواصل اللفظي: التعميم

  
معّوقات االتصال اللفظ 
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نماط يُساهم في ذه األثالثة أنماط لالتصال اللفظي، حيث يتمتع لكل شخص نمط مناسب أكثر، فمن الممكن أن يكون بصرياً أو سمعياً أو حّسياً، والتعرف على ههناك 

من معوقات يرتحسين وتطوير عملية االتصال اللفظي، ألنّها تساعد كل من طرفي االتصال على فهم طبيعة وشخصية الطرف اآلخر، مّما يؤدي إلى تفادي الكث

.  االتصال مثل سوء الفهم، وفيما يلي شرح لهذه األنماط

النمط البصري

:  لمات معيّنة مثلم كتخدالشخص البصرّي يرى العالم بالعين فقط، حيث يُرّكز على الصور والمشاهد واأللوان من حوله ويحّولها إلى معاني في ذهنه، وغالباً ما يس

د هذا إلى ويعوكل،أشاهد، وأالحظ، وأتصّور، وأنظر، ولمعان، ووضوح، ومراقبة وغيرها من الكلمات البصريّة، ويكون الشخص البصري سريع الحركة والكالم واأل

للمخاطرة، ومن اٍليةة عتأثير الصور السريعة والمتالحقة على عقله وأدائه، وهو أيضاً سريع في اتخاذ القرارات مّما يعني أن يتمتع بروح المغامرة ولديه قابلي

.  األفضل التعامل معه وإقناعه عن طريق الصور واألشكال واأللوان

  
أنماط االتصال اللفظ 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

   
ة الثالثه الجزء الثان  مهارات االتصال مع االخرين .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

النمط السمعي

وإزعاج، وإصغاء، أسمع، وأنصت، وأتحّدث، وأقول،: يرى العالم عن طريق حاّسة السمع فقط، فهو يُرّكز على الصوت ونبرات وتأثيره، وغالباً يستخدم كلمات مثل

من الممكن أن ر ووحذوهمس، والشخص السمعي بطيء الحركة والكالم، ويتأثر بسرعة الصوت ونبرته، كما أنّه يتأنّى في اتخاذ قراراته مّما يدّل على أنّه حكيم 

.  ينجح إدارياً، وإذا أردت كسب هذا الشخص تعامل معه من خالل الكلمات والقصص

النمط الحسي

أحس، وألمس، أشعر، و: هذا الشخص يرى العالم من حوله باإلحساس والشعور فقط، حيث يُرّكز في تعامله مع من حوله على اإلحساس، وغالباً يستخدم كلمات مثل

صف بالحكمة يتّ وألم، وسرور، وحزن، وضيق، وهو شخص بطيء جداً ويُعّد أبطأ من البصري والسمعي، ويتخذ القرار باالعتماد على مشاعره لذلك في الغالب ال

.  وال يحقّق النجاح اإلداري، ومفتاح القرب من هذا الشخص الكلمات المؤثرة في المشاعر والهدايا الرمزية

  
أنماط االتصال اللفظ 



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالت  وعي   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالتر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتت 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستت  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والتر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الت  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتت 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلت  

.األعمالإدارةماجستت  
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممت   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكتر تأسيسهوحلم     تعليميةخت 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىىهالباشمركتت    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,التر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالختر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكتر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغت 
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