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ة الرسائل عنارص م   . وعوائقها وخصائصها، ال
  

بهدف تبادل  ،في ما سبق أن التواصل يعني المشاركة المتبادلة والتفاعل بين طرفين أو أكثرعرفنا 
؛ ولذلك ال بد من التمييز والتفرقة بين مصطلحي االتصال وتحقيق عملية التأثير المتبادل ،األفكار والمشاعر

والتواصل، فاألول يوصف بأنه حالة فردية تصدر من اتجاه واحد، أما الثاني فهو حالة مشاركة وتبادل للرسائل 
  . بين طرفين أو أكثر

الكالم أو التحدث نشاط لغوي شفوي يستخدمه اإلنسان في جميع مجاالت الحياة للتعبير والتأثير،  إن
ساسية هي اللغة عن طريق وفي مختلف المواقف، ووسيلته األ ،وهو ضرورة تواصلية في كل زمان ومكان

والوسط الوظيفي وغير فالناس يتحدثون في البيت والشارع والمدرسة ووسائل اإلعالم وفي االجتماعات الكالم 
  ..ذلك

خطابا، أم حديثا، أم حوارا، أم إلقاء لنص ما،، لها : واللغة المنطوقة في صورها المتعددة سواء أكانت
وقد عرف العرب قديما أثر اللغة المنطوقة وحسبوا لها حسابا .. قدرة توصيلية وسلطة تأثيرية في المتلقي

كبيرا، ودليل ذلك أن كفار قريش كانوا يعون أتباعهم لإلعراض عن سماع تالوة القرآن الكريم الذي ينطق به د
وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا ﴿: صحابه رضوان اهللا عليهم، فكانوا يقولون ألتباعهمأو بعض أ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  ). 26فصلت، ( ﴾ا فيه لعلكم تغلبونوغَالقرآن والْ

مبعوثا من كفار قريش  ملسو هيلع هللا ىلصوتروي كتب السيرة النبوية قصة الوليد بن المغيرة الذي جاء إلى النبي 
الدعوة إلى الدين الجديد، وكيف تأثر بعد سماعه ليجادله ويعرض عليه اقتراحات رجال قريش مقابل الكف عن 

واهللا ما : (فقال لقومه لما رجع إليهم بغير الوجه الذي جاء به ،ملسو هيلع هللا ىلصآليات القرآن الكريم التي أسمعها إياه النبي
 له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن صبأت، ولكني سمعت من محمد كالما ما هو بقول الجن واإلنس، واهللا إن

  ).أعاله لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وال يعلى عليه
موضوعا يتناسب مع حاجات المتلقي، ويتفق حديثه أو يتطابق  يكون التواصل فعاال حينما يختار المتكلم

كتفى فيه بإلقاء األوراق البحثية دون مع الحاجات السيكولوجية للجمهور، ففي المؤتمر العلمي مثال إذا كان ي
لقى على ومثله محاضرة تُ. هو في النهاية مؤتمر غير فعال مشاركة المستمعين في مناقشة أفكار المتحدث

  .جيد االستماع فلن تكون محاضرة نافعةال ي جمهور
  :تجري عملية التواصل الفعال بتوفّر العناصر األساسية التالية

التحدث، الخطبة، السؤال والجواب، : وهو الذي يقوم بعملية اإلرسال بطريقة من الطرق التالية: المتكلِّم. 1
ولكي يتحقق تأثير المرسل في .. الدروسإدارة الجلسات في المؤتمرات والندوات، إلقاء المحاضرات و

، كّل ذلك المخاطَب يتعين عليه أن يكون مقتنعا بما يرسله من رسائل وعارفا به، وأن يكون مهيًأ إلرساله
ل المتلقي لرسائل المرسل وتفاعله معهاأساس في تقب..  

وإال فستكون عملية التواصل أال يقّل جذوة من مرسل الخطاب، ويجب على هذا الطرف أيضا : المتلقي. 2
  .ضعيفة وال تتحقق أهدافها
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، وال يختص )ل والمرسل إليهالمرس(أو الخطاب، ويراد به المحتوى المتبادل بين طرفي اإلرسال : الرسالة. 3
  ..بجانب من جوانب الحياة، بل يشمل جميع الجوانب االجتماعية والعلمية والثقافية واالقتصادية

وسيلة التي يستخدمها مرسل الخطاب لنقل محتوى خطاباته إلى المستقبِل، فقد تكون هذه وهي ال: األداة. 4
األداة لغة منطوقة أو غير منطوقة كلغة الجسد، وينبغي أن يراعى في أدوات التبليغ طبيعة المتلقي وسنّه 

  .المتلقي ، كما يراعى كذلك سياق الحال أو الموقف الذي يكون عليهومستواه التعليمي والثقافي
وبالنظر إلى حقيقة التواصل الذي يجري بين الناس، فإن كثيرا مما نرسله أو نتلقاه في حياتنا اليومية   

، إذْ كثير مما يردنا يفتقد إلى يمكن إلغاء كثير منه، أو يمكن أن نحذف ثالثة أرباع كالمنا، أو ما نستمع إليه
إن أغلب األساليب التي نستخدمها في حياتنا اليومية أو .. اهدف، أو ليست له قيمة وجدانية وفكرية في حياتن

بين طرفي الشكل والداللة، فالشكل يمثل األصوات الوظيفية أو التعليمية غير مجدية لعدم وجود توازن 
والكلمات والجمل الصادرة عن المتكلم، والداللة يراد بها مضامين هذه األصوات والكلمات والجمل ومدى 

  ..تهاجديتها وفائد
  :وللرسائل التي يبعث بها المتكلم إلى المستمع جملة من الخصائص

 فقد تكون رسائل ضعيفة ال يستطيع المرسل أن يوصل من خاللها ما يريد من أفكار.. 

 المتلقي إل يوقد تكون رسائل قوية يستطيع المتكلم من خاللها أن يشدا حتى ينتهي من التحدث، بل وقد ه شد
ى للمتكلم أن وال يتأتّ. كان المستمع يتباين معه في وجهة النظر إلى الموضوع محل الكالم يؤثر فيه حتى لو

ث وإعداد نفسه إعدادا جيدا لهذا األمر تكون له هذه القوة في التأثير في غيره إال إذا كان يمتلك مهارة التحد
الغرض منه، وجمع ، مع اختيار الموضوع المناسب، وتحديد ومعرفة صفات جمهور من يتحدث إليهم

 ..المعلومات الالزمة، وتنظيم محتوى الحديث، واختيار أفضل طرائق الحديث

  ،قد تكون رسائل موضوعية أو غير موضوعية، فالموضوعية تعني اقتناع المتحدث بقيمة المتلقي وأهميته
 .1يشعر بأهميته وهو يتحدث معه المتلقي فيحترم عقله، أو بتعبير آخر أن يجعل المتحدثُ

 صادقة أو غير صادقة، والصدق يعني أن ينقل المتحدث المعلومة للمتلقي عنه دون زيف  الرسائُل وقد تكون
 .تضليل، زيادة على اقتناع المتحدث بصدق ما يقولهأو 

 والقدرة على عرضها  ،فكارقد تكون واضحة أو غير واضحة، والوضوح يشمل وضوح األلفاظ ووضوح األ
 .بطريقة منظمة وسليمة

 وقد تكون دقيقة أو غير دقيقة، والدقة تعني التثبت من صحة األفكار التي ينقلها لغيره.. 

  ويشترط كذلك التركيز، وهو يعني عدم الخروج عن موضوع الحديث إلى موضوع آخر قبل إتمام فكرة
 .الموضوع األول حتى ال يشتت ذهن المتلقي

 ت الصوت وامتالك المهارة في العرض والتحليلوال بد من اإلفادة من لغة الجسد وحسن استغالل طاقا.. 

  موحدة يؤمن بها، يعني االنطالق من منظومة فكرية  طرح األفكار؛ فالمنهجفي والمنهجية أهمية المنهج
ومبادئ واضحة يستند إليها، كل ذلك يساعد المتحدث على الخوض في حديثه بحرية، وعدم الوقوع في 

 .التزام تسلسل األفكار، بحيث تمهد كل فكرة لما بعدهاأما المنهجية فتعني . التناقض
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 من تقديم أفكاره بسهولة بعيدا عن  المهارة اللغوية؛ وهي تعني امتالك المتكلم لقدرات لغوية كافية تمكنه
ويندرج ضمن هذا الباب الدقة في . الغرابة والتعقيد، مما يحقق له قبوال لدى المتلقي وتواصال ناجحا معه

مفردات، وعدم اللجوء إلى المجاز؛ أي استخدام المفردات بدالالتها المعجمية، إذ المجاز مجاله استخدام ال
 .األدب

  أهمية وضوح الهدف، لضمان كسب ثقة المتلقي وتفادي الوقوع في التناقض. 

  للمتلقي لكي يتخذ موقفا مناسبا دون  عن الجزم، واعتماد المرونة في الحديث لكي يترك فرصةاالبتعاد
 .لزامإ

  تجنب اإلفراط في استخدام لغة الجسد واالكتفاء منها بما يتناسب ومحتوى الحديث، والحذر من الوقوع في
 .األخطاء المرتبطة بلغة الجسد، بما ال يتناسب مع طبيعة الموقف والمتلقي أو موضوع الحديث

  لمخزون معرفي وافر في بموضوع الحديث، وال يتأتى ذلك للمتحدث إال إذا كان ممتلكا اإللمام الجيد
معرفته أعلى أن موضوع حديثه، وهو ما يجعل المتلقي يشعر بتفوق المتحدث عليه في موضوع الحديث، و

ويندرج ضمن هذا الباب الغنى والتنوع في الشواهد . من معرفة المتلقي في الموضوع الذي يتحدث فيه
 .واألدلة والمفردات وعدم الوقوع في التكرار

 وابتعاده عن المواربة، وهو ما يبعث الثقة في نفس المتلقي على صدقية المرسل في حديثه،  جرأة المتحدث
 .وعرض أفكاره

  قدرة المتكلم على حسن التصرف في الكالم، فينتقل من أسلوب في الحديث إلى أسلوب آخر بمهارة وذكاء
 .كلما شعر بأن المتلقي لم يعد حاضرا في عملية االستماع

  :لكالميةعوائق الرسائل ا
   يمكن اعتبار أضداد كثير مما سبق ذكره عوائق تحول دون بلوغ رسائل الكالم مرها، ويضاف إلى ام

  :ذلك ما يلي
  وقواعد  وكذلك األخطاء الفاضحة في النحو وتراكيب الكالم ،المتكلم في نطق بعض األصوات واأللفاظأخطاء

 .النظم

  ث في نفس مع طبيعة الموضوع أو شخصية المتلقي، أو مقام المتحداستعمال تعبيرات مبتذلة، التي ال تتناسب
 .المتلقي

 كالجلوس بطريقة معينة، وتحريك اليد أو الرجل في وقت . القيام بسلوكات جسدية غير متناسبة مع الموضوع
 ..يستدعي سكونهما، أو الضحك في ثنايا الخوض في موضوع جاد

 والتلعثم في الحديثسببان االرتباك يان لذالخوف والرهبة ال.. 

 العبث باألشياء أثناء الحديث كالخواتم أو فتح األزرار وقفلها.. 

 غفلة المستمع عن اإلصغاء الجيد للمتحدث. 

 غياب التفاعل اإليجابي بين طرفي الحوار. 

 انشغال المتحدث أو المتلقي بشيء آخر غير موضوع الحديث. 

 للمتكلم انقطاع المتلقي عن متابعة االستماع واالنتباه. 
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 سلبية المتلقي، إذا لم يناقش المتكلم في موضوعه وأفكاره المعروضة واكتفى بالسماع. 

 شعور المتلقي بالضجر والملل لسبب متعلق به أو متعلق بطريقة أداء المتكلم. 

 غياب النماذج واألمثلة والشواهد، في كالم المتحدث. 

 التعليمي، فإن كان المستوى مرتفعا فمن الخطأ خلو حديث المرسل من الحجج  عدم مراعاة مستوى الجماهير
 .المؤيدة والمعارضة ألفكار المتحدث

 ومن عوائق رسائل الكالم إفراط المتحدث في الحديث عن ذاته. 

 ..........................................  
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