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 الدرس الخامس: 

 مقياس مهارات االتصال
تحدثنا عن مهارات االتصال وقمنا بشرح  كنا في الدروس الماضية قد

من مرسل ومرسل إليه ولغة  ؛عمليات االتصال وآلياتهاالكيفية التي تتم بها 
ذلك من الوسائل المتعددة   ىوما إلوآلة وكتاب وهاتف وجهاز  تخاطب

 شروطمعرفة بعض متعلقات  نحاول معا الحصةفي هذه و  ،  والمتنوعة
  االتصال الناجح وهي مايلي:

 . واضحا االتصالمضمون أن يكون  الوضوح:
يتسنى   بحيث.تم االتصال بشكل مبسط  خاٍل من التعقيد ن ي:أالبساطة

 والعلمممكن للعمل بمضمونها  تأقصر وقللرسالة أن تصل للتالميذ في 
   به.
طلوب مال ىسليمة، تشير إلل اتصاالوسيلة كون تأن  : سالمة الوسيلة 

  ف ي مستوى إدراك المستقبل حتى ال تفسر بصورة مغايرة لما يهدفوتكون 
 . إليه االتصال

سائل المستخدمة  في و بين التوافق  كانهأن يكون  بمعنى  :عدم التعارض 
   االتصال. ةفعالي قصور يؤدي إلى ضبينها تعار فال يكون  ية االتصال،لمع
  ب مما يصيمعنى الل بخ سهاب الذي قد يإللبعد عن التطويل وا:ايجازاإل

 المستقبل بالملل والفتور.
 ناحية الكم والكيف. ن  مشمول الرسالة لكافة جوانب الموضوع أي  التكامل:
المستقبل  طبيعة أن يكون االتصال مالئما من حيث بمعنى  :مة المالء
التوقيت وعملية   تصال وكذلكاالمن عملية لهدف ت ومن حيث اامو للمعل

 التنفيذ. 



 ؟ ..هداف االتصالماهي أ
 تهدف عملية االتصال. إلى.  

 خرين. آلا يالتأثير ف
 عرض وجهات النظر)أفكار مقترحات اهتمامات...(

 نقل معلومات محددة.
 لقاءات اهتمامات أخرى حسب الموضوع المعد. و  إدارة اجتماع 

 كتابة تقارير أو تبيان حاالت.
 ؟  ما.ماهي  وسائل االتصال 

لف من شخص آلخر في هناك وسائل متعددة في االتصال تخت
 نتحدث عن أشهرها.  هنااالستخدام و 

 المعلومات لتباد بواسطتهاالتي يتم وهي الوسائل : الشفهيةالوسائل 
  لكلمة المنطوقة ال اق ية عن طر هاشفبه ل ص تمالبين المتصل و 
 المكالمات الهاتفية،والندواتو  المقابالت الشخصية،)المكتوبة مثل
ويعتبر هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل  (والمؤتمرات واالجتماعات،

ولة ويسراوصراحة،إال أنه يعاب أنه  ها سهالمعلومات واألفكار وأكثر
 يعرض المعلومات للتحريف وسوء الفهم. 

 : الوسائل الكتابية
 األفكار واآلراء و المعلومات تبادل يتم بواسطتها  ئل التيوهي الوسا -

رسائل ال) بين المتصلين وذلك عن طرق الكلمة المكتوبة مثل
 غالباخ( و لتقارير.......اوالمذكرات والمطبوعات والمناشير وال
. م  استخدام هذه الوسائل الكتابية بين المؤسسات اإلداريةتيما

تحفظ الحقوق  أندارية اإلالرسائل والمناشير  تلكمزايا فوائد و ومن 
بالمرجع والترقيم موثقة تكون نهاذلك ألوالصالحيات ألصحابها 



يها الرجوع إل  ةسهول من مزاياهاممهورة بالطوابع والخواتيم و وتكون 
بطء االتصال  ايؤخذ عليهالذي متى دعت الحاجة، غيرأن الشيء

 بينها والجهات التي ترسل لها.  
 : ةغير اللفظيالوسائل 

وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصلين  
وهذه الوسائل التتم بماعرفناه من الوسيلتين السابقتين وهي) التعبيرات التي  

يطلق  ما هوهذ ....(الجسم . اليدين أوبعض أعضاء تتم عن طرق الوجه أو
له ما بنسبة كبيرة السيما الناسعليها بلغة الجسم.ويتم استخدامها بين 

تختلف  نجدها وهذه الرسائل  والشعور، واألحاسيس باألفراح واألحزان  عالقة
 الثقافات وغيرها. العادات والتقاليد و  اختالفب

 : ماهي عوامل النجاح المهني
تقسيمه  إلى عهذا الموضو لأثبتت الدراسات واألبحاث التي تطرقت 

 هما:الى عاملين مهمين 
خبرة علمية ومهنية.   إلىالمهارات العلمية والمهنية كخبرة المهندس  1

 المشاريع.  إدارةفي كيفية 
مهارات االتصال وهي المهارة التي يتم فيها توصيل المعلومة  2
  ن الكثير مالطرف المقابل وهذه تتوقف على براعة المتصل ألن  إلى والخبرة

مهارة  إلىد الفضل فيها أسباب نجاح العلميات العلمية والمهنية يعو 
 االتصال وبراعة القائم بها.

 
 
 



 الدرس السادس:
 مقياس مهارات التواصل

 العوامل المؤثرة في االتصال
 : عوامل،هي ةبعدعملية االتصال تتأثر  

تها  دالالاللغة و ب المستقبل(  ،  )المرسل معرفة يقصد بها: الكفاية اللغوية
)المجاز،والكناية،والتورية....( والقدرة  وأساليبها من حيث  اتهاوتركيبهامفردو 

زادت   ...وكلمااألفكارعلى تنظيم الرسالة من حيث تنظيم الرسالة وترتيب 
  بما  لغة المرسل ازدادت قدرته اللغوية على اإلقناع وازداد المرسل إليه وعيا

 فيها.
 الموقف النفسي للمرسل والمتلقي : االفتراضات السابقة

المقام بحيث يراعى الحالة االجتماعية  يراعى فيها كفاية االتصالية: ال -
 والنفسية المنسجمة مع الموقف.

وعالمات الوجه التي  واإلرشادات:الرسائل الكالمية والحركات رجع األثر
 الراجعة. ة عليها بالتغذييطلق  وهذه ما  ليبعثها المرس

والنفسية المحيطة بالموقف :الظروف المادية والتشويشالضجة  -
 االتصالي،بمراعاة الضوضاء والحرارة والحالة النفسية للمرسل والمرسل إليه. 

بها تقارب خبرة المرسل والمستقبل في مجال  ويقصد الخبرة المشتركة: -
واأللفاظ التي  تالحديث من حيث االتصال ومدى معرفتهما بالمصطلحا

 المرسل أم أربعة أصناف من المستمعين.  .وهنا يجد يستخدمونهافيما بينهم
 الفعال. المستمع اإليجابي(  النشط أو  1
 المستمع المعارض.  2
 المستمع المحايد.   3



 المنصت(.  المستمع الالمبالي)غير 4
 :اعلى عملية االتصال نذكرها تباع تأثير وهناك عوامل لها

مدى وعي   ى ينحصر علفهم العاملين بحقيقة االتصال وأهميته:وهذا  –أ 
 . همسؤوليت الموظف ومدى وعيه بحدود  العمل أو

في التنظيم الهرمي: ألن مكانة الفرد في العمل  دمكانة الفر  –ب 
 التنظيمي لها ثالثة أبعاد.

 تدفق االتصاالت من أعلى إلى أسفل.  – 1
 االتصال من أسفل إلى أعلى. – 2
المختلفة  تدفق االتصاالت بشكل أفقي في المستويات التنظيمية  -3
ومن هنا نالت االتصاالت األفقية ومن أسفل إلى أعلى اهتماما قليال .

 ةأوامر فوقيبسبب النظرة الضيقة للمديرين لعملية االتصال بسبب أنها 
 صادرة من أعلى.

 هي المهارات التي يجب تطويرها بالنسبة للعاملين؟  ما
 في القراءة. زيادة سرعة الفرد  : مهارة القراءة -

  يهمه من معلومات. ما لاختيار العم: اإلنصات -
 الحقة. :وهي مهارة سابقة أوالتفكير  -
 محتوى الحديث مع مراعاة الفروق الفردية. ةمراعا: التحدث  -
: تدريب العاملين على الكتابة اإلدارية الموضوعية الدقيقة الكتابة -

إلمالئية والهجائية.وهذا اليتأتى إال بتطوير األخطاء امع تجنب 
 تحصيل المعلومة.الفكر و 

 زيادة مهارة العاملين في استخدام وسائل االتصال. -
حفظ المعلومات:بمعنى حفظ األرشيف من مستندات  م تطوير نظ -

 المال والوقت والمعلومات. وتوفير ومحفوظات.من أجل اختصار



 لألداء تعني شورى ومشاركة ورفع  ادة:القي نحو ديمقراطيةاالتجاه  -
 الوظيفي دفعا لإلشاعة واإلرجاف.

 إلى يؤدي  مام: ظيفة أو المؤسسةالعملين في الو  تدعيم الثقة بين  -
تيسير االتصال،وفي ظل انعدام الثقة بين العاملين تكون  

 االتصال.  إثباتالمستندات بديال عن أي اتصال لضمان 
االتجاهات الموجبة  تإذا ساد عن االتجاهات السالبة:  االبتعاد  -

 سادت المعامالت الموجبة بين العاملين والجمهور.
ألفقي بين  تنشيط االتصال ا م عندما يت تنشيط االتصاالت األفقية: -

من أعباء  لمما يقلالعاملين تقل مشكالت اإلدارة  الموظفين أو
 من الثقة المتبادلة. الكثير والوقت ويوفر الجهد

 مما  من أهداف االتصال وهذا بالتأكيد وهذا تقييم نتائج االتصال: -
   يطور االتصال في المستقبل.

االستغناء بمعنى  والمشكالت النفسية: من الفقد تخليص العمال -
 المثبطات والمشاكل. نع

الشائعات من تقليل الأي  : ةغير الرسميتدعيم شبكات االتصال  -
    المعلومات.زمن شح  يتزدهر فالتي 
 .بمهارات االتصال صلةمصادر ذات 
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