
 األستاذة : وهيبة قاني 
مهارات الّتواصل مقياس :   

 .)الفواج الربعة(  ولى ماستر : لسانّيات تطبيقّيةالّسنة ال  

 .   (02و   01الفوجان )الّسنة الولى ماستر : نقد حديث و معاصر 

 

 

 المحاضرة الولى مصطلحات و مفاهيم 

 : تعريف االتصال 

هو نقل، أو تبادل المعلومات من مكان، أو   (Communication :باإلنجليزية )االتصال أو التواصل
التحدث، أو الكتابة، أو استخدام وسائل أخرى لنقل األفكار،  شخص، أو مجموعة إلى مكان آخر عن طريِق 

والمشاعر. ويتضمن كل اتصال مرساًل، ورسالة ومستلمًا واحدًا على األقل، مما قد يجعل هذا يبدو بسيطًا،  
إال أن التواصل موضوع معقد في الواقع؛ فهو أكثر من مجرد نقل معلومات فحسب لما يتطلبه من عنصر  

أو إيصال الرسالة، سواء كانت معلومات، أم أفكارًا، أم عواطف. باإلضافة إلى وجود مجموعة  نجاح في نقل، 
من العوامل التي قد تؤثر في جودة نقل هذه الرسالة، والتي قد تتمثل في العواطف، والوضع الثقافي، والوسيلة  

الكامن وراء اعتبار مهارات المستخدمة للتواصل، ومكان تواجد أطراف االتصال، فإن هذا التعقيد هو السبب 
 . االتصال الجيدة أمرًا مرغوبًا فيه من قبل أرباب العمل في جميع أنحاء العالم

 

 أهّمّية تعّلمها :  

قوية يساعد في جميع جوانب الحياة،   (Communication skills :باإلنجليزية )إن وجود مهارات اتصال
وانتقااًل إلى حياتهم الشخصية، ومرورًا بكل ما يقع بينهما. فجميع المعامالت بدءًا من حياة األشخاص المهنية 

[ فمهارات االتصال هي القدرات التي تستخدم عند تقديم، وتلقي المعلومات ٢الحياتية ناتجة عن التواصل.]
مل ذلك، بأشكالها المختلفة، مما يتيح للشخص فهم اآلخرين، ويتيح لهم فهمه بطريقة صحيحة. ويمكن أن يش



تبادل األفكار، أو المشاعر، أو اآلراء مع اآلخرين. االستماع، والتفاعل أثناء   على سبيل المثال ال الحصر 
 المحادثات. التحدث، والمراقبة، والتعاطف. إعطاء، وتلقي المالحظات البناءة، والتحدث العام. 

اشرة، والمحادثات الهاتفية، واالتصاالت  االختالفات في كيفية التواصل من خالل التفاعالت المبكذلك تبّين 
من أهم المهارات الحياتية التي يحتاجها اإلنسان  ، و هي الرقمية، مثل البريد اإللكتروني، والوسائط االجتماعية

سواء بالجوع، العطش،  كان يعبر خاللها عن شعوره البسيط ، و لبقائه هي مهارات التواصل مع اآلخرين
التواصل هو عبارة عن  ، و عليه ، فإّن  ن يحتاج إلى مساعدة أو نجدة في أمر ماالخوف، البرد، أو إن كا

 .عملية لتوصيل معلومات من شخص لشخص آخر

 

د طرحها  يرامن أفكار   الوعيوعما يدور في  ،شعر به من مشاعر مختلفةُي تعبر خالل هذه العملية عما 
 .ن من فهم رسائل اآلخرين و مدى أهمية األمر كما تمكّ  ، والمشاركة بها

 

 

 المحاضرة الّثانية 

 :طرق تحسين مهارات االتصال

فيما يلي بعض األمور المهمة التي تحسن القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين: التعرف على من يتم   
التواصل معه إن التعرف على شخصية من يتم التواصل معه من أهم األمور التي يجب العمل عليها عند  

ل كل شيء في شخصيته،  البحث عن تحسين مهارات االتصال، فهو بمثابة فك تشفيٍر لفهم اآلخر، وهذا يشم
فإن أي شيء يمكن معرفته قبل، وأثناء التواصل يمكن أن يحسن القدرة على   ،بما في ذلك مزاجه العاطفي

 توصيل الرسالة بالشكل المطلوب. 

 مهارات  الّتحضير للّتواصل   /أ

 

 اختيار الوقت النسب : 



الفعال، حيث يتيح ذلك للطرف اآلخر القدرة على  يعد اختيار الوقت المناسب من أهم مهارات التواصل 
يفضل أن يتم تحديد الوقت مع قبل    و،   التفاعل مع ما يتم طرحه ألن الوقت مناسب للحوار والنقاش

الطرفين، واطالع الطرف اآلخر على فحوى الرسالة، والغاية من التواصل، والمدة المتوقعة؛ بحيث يترك له  
. واصل في الوقت المحدد الحرية في الموافقة على الت  

:  اختيار المكان المناسب  

حيث إن اختيار المكان المناسب للتواصل مع األفراد يجعل من عملية التواصل معهم بشكل فّعال أمًرا   
سهاًل، فقد يصعب التواصل مثاًل في بعض مناطق العاّمة التي ال تتناسب مع الطرح الحساس الذي يتم من  

بعض األخبار السّيئة، كما يندرج تحت هذا أيًضا أن يكون المكان مريًحا؛ من حيث خاللها إبالغ األفراد ب
اإلضاءة، والتكييف، وتوفر المرافق العامة، والمقاعد المناسبة، فكلها أمور مهمة قد تسبب تشتت االنتباه، أو  

. ملل الحاضرين وعدم استماعهم  

 

:  إبعاد مصادر التشويش  

يساعد إبعاد مصادر التشويش على تحقيق التواصل الفعال بعيًدا عن كل ما يشتت االنتباه ويقطع حبل   
األفكار بين المتحاورين كالمكالمات الهاتفية أو غير ذلك، وقد يحصل تشويش عابر وغير مقصود من 

التشويش، ثم إكمال المتكلم، كمرور طائرة مثال؛ وهنا ال بد من التوقف عن الكالم لحين انتهاء مصدر 
. الحديث مع تذكير بسيط بمضمون الكالم قبل مصدر التشويش  

 
: التحضير الجيد قبل التواصل   

إن تنظيم األفكار ومعرفة األسلوب المناسب للطرح يساهم بشكل كبير في أن يكون تواصل األفراد مع 
فكار وعدم تشتُّتها، لئالا يخرج  ضير الجيد الذي يمهد لتسلسل األبعضهم البعض فعااًل وذلك من خالل التح

الحوار إلى موضوعات فرعية ال حصر لها، كما يحبذ أن يضع الشخص نفسه مكان المستمعين، ويكتب  
. األسئلة المتوقعة منهم مع إجاباتها  

 :التفكير والتدوين والتحقق



يكون ذلك بالحرص على التفكير قبل الحديث، والتأني بعدم قول ما يتبادر إلى الذهن مباشرة. مع كتابة   
المالحظات المراد مناقشتها أثناء التحدث مع اآلخرين، أو في االجتماع، دون االعتماد على الذاكرة. والتحقق  

 سالة المقصودة.من الرسالة قبل إرسالها؛ للتأكد من مناسبة ما تم كتابته مع الر 

 

 : ب / مهارات أثناء الّتواصل لّثالثةالمحاضرة ا 

 :الستماع ا 

من المهم أن يكون الشخص مستمعًا جيدًا حتى يصبح محاورًا جيدًا، مما يوجب على الفرد ممارسة االستماع  
أسئلتهم لتحقيق  النشط، وإيالء االهتمام لما يقوله اآلخرون، وتوضيح أوجه الغموض من خالل إعادة صياغة 

فهم أكبر، فاألشخاص الذين لديهم مهارات اتصال فعالة يميلون إلى التحدث بقدر أقل، واالستماع بقدر أكبر،  
  ،ومن الجدير بالذكر أن أولئك يقومون بإيصال رسائلهم بشكل أوضح من نظرائهم الذين يتحدثون بكثرة

ون مقاطعة من أساليب االستماع الجيد، الذي يعد  ويعتبر إيالء االهتمام بالمتحدث، وتركه يواصل حديثه د 
أمرًا شاقًا يحتاج إلى تدريب، لكن إدراك الفكرة القائلة بأن المحادثة الجيدة هي عبارة عن طريق ذي اتجاهين،  
ال يشترط فيه أن تتطابق أساليب االتصال بين الطرفين ستقلل من القلق، والتوتر الحاصلين عند التواصل مع  

 اآلخرين. 

 :اإليجاز 

يجب أن يحرص المتحدث على نقل الرسالة بأقل عدد ممكن من الجمل، وتجنب حشو الكلمات؛ لما يسببه   
ذلك من تشويش للمستمع ، كما ينبغي تجنب التحدث بشكل مفرط، أو استخدام كلمات مربكة قد تسبب لبسًا  

 لدى الجمهور.

  :التواصل غير اللفظي 

لإلشارات المادية تأثير كبير على اآلخرين يفوق الكلمات، ومن األمثلة على ذلك، للتواصل غير اللفظي، أو 
وتبني الموقف المناسب، وتجنب الترهل، أو طي الذراعين، أو جعل   التواصل بوضوح، وتنمية الثقة بالنفس

 . النفس تبدو أصغر مما هي عليه، وملء المساحة المتاحة، والتنقل حول المكان إذا كان ذلك ممكناً 

 : لغة الجسد 



من المهم ممارسة لغة الجسد بشكل جيد، بالتواصل بالعينين، وإيماءات اليد، واختيار نبرة الصوت المناسبة   
 عند التواصل مع اآلخرين. 

 

 : الثقة 

الحرص على الثقة فيما يقال، والتفاعل في التواصل مع اآلخرين. اللذين يتمثالن بالحفاظ على اتصال 
ء الجسم، والتحدث بإيجاز. وتجنب جعل العبارات تبدو مثل األسئلة، أو أن تبدو عدوانية،  العينين، واسترخا

 أو مهينة، من شأنه أن يؤمن تواصاًل فعااًل أيضًا.

 :االنفتاح واالحترام

إن االنفتاح في المواقف التي ال يتفق فيها الفرد مع اآلخرين، والتعاطف مع وجهات نظر الغير. واحترام   
دم اللجوء إلى تحطيمها، سوف يشعر الشخص اآلخر بالتقدير، األمر الذي سينتج عنه محادثة أكثر  آرائهم بع

 صدقًا، وإنتاجية. 

 : تتّمة لسابقتها ّرابعةالمحاضرة ال

 

 :االسترخاء 

عندما يتواصل الفرد مع اآلخرين فإّنه يميل إلى االعتقاد بأّنهم يحكمون عليه بكل ما يفعل، أو يقول، وهذا  
يؤثر على ما يقوم به أثناء ذلك سواء الحظ ذلك أم ال، إال أن ذلك غير صحيح في الحقيقة، مما يعني أن  

إلى االقتناع بهذا سيشعره بالراحة التي  اآلخرين غير مهتمين بالحكم على الفرد، وبالتالي إن توصل الشخص 
 تتيح له االسترخاء، والتواصل بشكل أكثر وضوحًا وثقة. 

 : القصص 

إن اللجوء إلى سرد القصص أثناء المحادثة له تأثير قوي على السامع، لما تقوم به القصص من تنشيط   
 لألذهان، كما أنها تجعل الموضوع أكثر إقناعًا. 

 :حةاستخدام الوسيلة الصحي 



إن اختيار شكل التواصل المناسب له تأثير كبير على تحقيق تواصل جيد بين األفراد، فعلى سبيل المثال،   
 يعد التواصل بشكل شخصي، ومباشر حول األمور الخطيرة أكثر مالءمة من إرسال بريد إلكتروني لمناقشتها. 

 : عالقة احترام الذات بمهارات االتصال 

صال الخاص بشخص ما الطريقة التي ينظر بها الناس إليه، عن طريق التأثير في  يمكن أن يغير أسلوب االت 
فرصه في العمل، وعالقاته العاطفية، وتكوينه للصداقات، ففي الحين الذي يميل فيه األشخاص ذوو التقدير  

العالي إلى امتالك مهارات تواصل أفضل، لما يتمتعون به من توفيق في شروط الوظيفة، وتواصل مع  
حتياجاتهم، وإدارة الصراع، يواجه األشخاص الذين يعانون تدنيًا في احترام الذات صعوبات في التواصل، مما ا

يؤدي إلى صعوبة تطوير عالقات قوية لديهم، وزيادة في تدني احترامهم لذواتهم بشكل أكبر. فالتواصل 
عدوانية مفرطة، أو تصالحية  الحازم هو القدرة على التعبير بوضوح عن احتياجات الشخص بطريقة ليست 

 زائدة.

 : القدرة على تكييف نمط التواصل مع الجمهور 

ونعني بهذا اختيار أسلوب وطريقة التواصل المناسبة بناًء على الشخص أو األشخاص الذين تتواصل معهم.  
فمثاًل، لو كنت طالًبا جامعًيا وتوّد التواصل مع أحد األساتذة في كلّيتك مّمن ال تعرفهم معرفة شخصية، في 

إلكتروني بداًل من رسالة على تطبيقات هذه الحالة، ستكون الطريقة األنسب واألفضل من خالل إرسال بريد 
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك أو واتساب، أو حتى رسالة هاتفية. وقس على ذلك مختلف المواقف التي 

 تحتاج فيها إلى التواصل مع اآلخرين.  

 : تلقي التغذية الراجعة وتقديمها
يتمّتع الناجحون أصحاب مهارات التواصل الفّعالة بالقدرة على تقّبل ما يتّم توجيهه لهم من نقد وتغذية راجعة.  

 كما أّنهم ال يتوانون عن تقديم النصائح والنقد البّناء هم أيًضا لآلخرين.  

 

 المحاضرة الخامسة : تتّمة أيضا

 

 : الوضوح واختيار نبرة الصوت المناسبة 



من المهم أن يكون صوتك واضًحا ومسموًعا عندما تتحّدث، حيث أّن القدرة على اختيار نبرة ودرجة الصوت 
المناسبة اعتماًدا على السياقات المختلفة تعّد مهارة ضرورية لتحقيق تواصل فّعال. فقد يعّبر الصوت المرتفع  

اظة وقّلة االحترام، في حين يدّل الصوت المنخفض في مواقف أخرى عن  في بعض المواقف عن الفظ
الضعف وانعدام الثقة بالنفس. لذا البّد أن تحسن تمييز الجو العام السائد في المكان الذي تتواجد فيه وتختار 

 نبرة الصوت المناسبة بناًء على ذلك.  

 :التعاطف 

قادًرا على تفّهم مشاعر اآلخرين، والتعاطف معهم. البّد لك من لن تتمّكن من تحقيق تواصل فّعال إن لم تكن 
فهم مشاعر اآلخرين حتى تتمّكن من اختيار الكلمات المناسبة التي ترّد بها عليهم. فالتعاطف مع شخص  

اعدك على طرح  سيشعر بالحزن واإلحباط، سيسهم في إشعاره بالتحسن، وإدراك أّن أحدهم فرح وإيجابي سي
 وقت المناسب لتلقى الدعم الذي تحتاجه. أفكارك في ال

 :  في كالمك فاعال كن 

فالتواصل الفّعال يرّكز على النوع بداًل من الكّم. تخّلص من الحشو الزائد في كالمك، وتجّنب استخدام كلمات 
مثل: بصراحة، يعني، مثال. أو الحشو الصوتي مثل: ممم، هاه، هممم، اووه...الخ. يمكنك التعّرف على  

ات الحشو األخرى من خالل مراقبة حديثك، أّي كلمة تشعر أّنك تكررها كثيًرا أثناء كالمك، فهي حشو كلم
زائد البّد من التخّلص منه. إليك فيما يلي هذا المثال، لنفترض أّن زميلك سألك عّما فعلته خالل عطلتك  

تكن سيئة، أعني….مممم، لقد ذهبنا،   الصيفية، انظر إلى اإلجابتين التاليتين والحظ الفرق بينهما: "مممم، لم
أعني أنا وأصدقائي إلى الشاطئ، وسبحنا، لكن ممممم اكتشفت أن السباحة أمر صعب، أعني، كانت أصعب  

مما تخيلت." "كانت عطلتي جيدة، فقد ذهبت وأصدقائي إلى الشاطئ وسبحنا، لكنني اكتشفُت أّن السباحة  
ن تؤدي المعنى نفسه، غير أّن الجملة األولى تضّم الكثير من  أصعب مما تخّيلت". كما ترى كلتا الجملتي 

 . الحشو، واألصوات التي ال داعي لها بل والتي قد تؤدي إلى ضياع الفكرة وإضعاف عملية التواصل

 : استبدل الحشو بالفواصل الكالمية

وان أثناء الحديث  ال تترّدد في استخدام الفواصل واالستراحات بداًل من الحشو. حيث أّن الصمت لعّدة ث 
 يجعل فكرتك أقوى، ويمنح المستمع إليك وقًتا أكثر لفهم ما تقوله.  



 

 

 

 

 المحاضرة الّسادسة : تتّمة 

 :استخدم كلماتك بذكاء

أّي تفّرعات المحادثة، فكّل جملة تقولها، يمكن أن   conversational threadingاستخدم ما يعرف بالـ  
تتفرع إلى مواضيع جانبية تسهم في استمرار الحوار وتحقيق تواصل فعال. وحتى تفهم هذه الفكرة بشكل  

أفضل، ألِق نظرة على الجملة التالية: "أعيش في العاصمة، لكن، لطالما رغبُت في االنتقال إلى الضواحي،  
وال أحب التواجد في المناطق المكتّظة بالسكان". يمكن لهذه الجملة أن تتفّرع لعّدة فأنا أعشق الطبيعة  

مواضيع أخرى، إذ يسعك مثاًل: التحّدث عن وجهة نظرك حول العيش في الضواحي. التحّدث عن مدى حبك  
ا بجمل للطبيعة واستمتاعك بها. التحّدث عن كونك شخًصا غير اجتماعي تفّضل الهدوء والسكون. فّكر دومً 

 تتيح لك التفّرع للحديث عن مواضيع جانبية، مّما يتيح استمرار عملية التواصل وبالتالي جعلها أكثر فعالية. 

 : تجّنب الدخول في وضعية المقابلة الوظيفية 

ويعني ذلك االستمرار في طرح األسئلة، دون أن تتيح للشخص المقابل المجال ليطرح عليك أسئلته أيًضا،  
إّنك في هذه الحالة تطلب معلومات من الطرف اآلخر دون أن تشارك معه أّي تفاصيل عنك. وقد يكون 

أسئلة عليه، فال تتيح له  األمر معكوًسا فتكتفي باإلجابة عن أسئلة محّدثك دون أن تكّلف نفسك عناء طرح 
المجال للحديث عن نفسه. احرص دوًما على إتاحة المجال أمام اآلخرين ليعّبروا عن أنفسهم، وفي كّل مّرة  
تجيب فيها على سؤال أحدهم، بادره أنت أيًضا بسؤال عنه حتى يكون الحوار متوازًنا بين الطرفين، وتضمن  

 تحقيق اتصال فّعال. 

 

   :بداًل من طرح السئلة   استخدم جماًل مثبتة



صحيح أّن طرح األسئلة قد يكون الطريقة األسهل للتواصل، إاّل أّن استخدام الجمل المثبتة يؤدي إلى تحقيق  
تواصل ذو جودة أفضل. يمكنك أن تقول ألحدهم مثاًل: "تبدو لي شخًصا إيجابًيا، أعتقد أّن هنالك الكثير من  

ص الذي أمامك أن يرّد بعّدة إجابات تؤدي إلى تطّور الحوار، فقد يقول النقاط المشتركة بيننا". يمكن للشخ
واحدة مما يلي: "أنت مخطئ، فأنا شخص سلبي للغاية، وكثيًرا ما تراودني أفكار محبطة وسيئة". "أنت 

مخطئ، لكن ما الذي جعلك تفّكر في أنني شخص إيجابي؟" "إّنك محق تماًما، أنا أحب اإليجابية والتفاؤل، 
سعى لنشرها من حولي أيًضا، كيف عرفَت أني كذلك؟" الحظ أّن اإلجابات المختلفة السابقة قد أصبحت  وأ

مقّدمة لحوار أعمق وأطول مع هذا الشخص، في حين أّنك لو طرحت سؤااًل بداًل من ذلك، فربما كنت 
 الحوار في الحال. ستحصل على إجابة واحدة مختصرة تنهي 

:تجّنب المصطلحات المعقدة  

حتى يتسنى للطرف اآلخر فهم مضمون الرسالة ال بد للمرسل من استخدام مصطلحات بسيطة تتناسب   
ومستوى المستقبل وفهمه, وتحصيله العلمي، فال ينبغي استخدام المصطلحات العلمّية المعقدة أو التي يصعب  

موجه لفئات مختلفة   فهمها إال من قبل أهل االختصاص، حيث أن لكل مقام مقال؛ بينما لو كان الخطاب 
. مًعا، فإننا نراعي ذلك من خالل ذكر المصطلح الصعب، واتباعه بتفسير أو بديل بلغة أبسط  

 

 المحاضرة الّسابعة : معّوقات الّتواصل الّناجح 

 
:؟اعلما هي معوقات التواصل الف  

بالّرغم من وجود مهارات للتواصل الفّعال إال أن هناك مجموعة من المعّوقات التي تحول دون أن يكون   
التواصل بين األفراد إيجابيًّا، وُيحقق األهداف التي تمت من أجلها عملية التواصل ، وما يلي بيان ألبرز هذه  

:  المعّوقات   

 المعّوقات الّشخصّية :  

هي مجموعة المعّوقات المتعلقة بالشخص نفسه سواء كان   Personal Constrains المعّوقات الشخصّية
مرساًل أم مستقباًل، حيث إّن للفروقات الفردّية دورًا مهمًا في نجاح أو فشل عملّية التواصل، ومن هذه 



دراك المعّوقات: االختالف في اإلدراك، إذ ينتج هذا التباين من االختالفات الفردّية التي تؤثر في فهم وإ
األمور والحكم على األشياء، فلكّل شخص طريقته الخاصة في وصف األحداث والتحدث عنها. التوجهات 
السلبّية، وهي تنشأ عندما يحمل المرسل أفكارًا سلبّية عن نفسه وعن الشخص المستقبل، ومن مظاهر ذلك 

عدم مشاركة اآلخرين بها  االبتعاد عن اآلخرين وعدم التواصل معهم، كما يتضمن ذلك كتم المعلومات و 
للظهور بشكل متميز عنهم، فهذه التصرفات تؤثر سلبًا في نجاح التواصل. عدم امتالك المهارات، فالمهارات 

التي يجب امتالكها في الكالم هي الكتابة والتفكير المنطقي، فإذا لم تتوفر هذه المهارات يصعب إنشاء  
، فهذا يؤدي إلى سوء عملّية االتصال. وجود عالقات سّيئة  تواصل فّعال. إيصال المعلومات بطريقة خاطئة

 بين األفراد وانعدام للتفاهم، والثقة، والتعاون، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل بينهم 

والتي تتمثل في وجود الضجيج في مكان التواصل مع اآلخرين مما يزيد من صعوبة  المعوقات الصوتّية: 
 التواصل معهم. 

والتي تتمثل في وجود بعض األمراض التي يعاني منها الُمتواِصلون مع بعضهم البعض  :المعوقات الصحّية
 مثل: ضعف السمع أو العمى.

  المعوقات اللغوّية: 

والتي تتمثل في وجود حاجز بسبب اللغة، سواء كان ذلك على مستوى تعدد اللغات أو على مستوى وجود 
أو اللغوية.  خلل في استخدام اللغة بسبب األخطاء النحوية   

والتي تتمثل في وجود بعض االفتراضات لدى كل طرف من أطرف التواُصل، والتي تبنى المعوقات الثقافّية: 
.نتيجة خلفيات ثقافية متنوعة   

 المعّوقات الّتنظيمّية : 
إّن جميع المؤسسات لها هيكل تنظيمي يوضح   Organizational Constrains المعّوقات التنظيمّية

المستويات اإلدارّية، والسلطة، والمسؤولّية، وإدارة العالقات داخل المنظمة، وأي خلل في هذه الهيكل يؤدي 
ق التواصل بين العاملين أحيانًا؛ ألّن  إلى إعاقة التواصل الفّعال، وهي كاآلتي: وجود تخصصات مختلفة تعي
ستشارّية واالختصاصات التنفيذّية.  كاّلً منهم يتحدث وفق مجال تخصصه. التداخل بين االختصاصات اال

وجود أوضاع غير مستقرة وتغيرات مفاجئة كثيرة، مما يؤدي إلى سوء التنظيم والتواصل. عدم إدارة  
. المعلومات بشكل فّعال من حيث التجميع، والتصنيف، والتوزيع  



 

 المعّوقات البيئّية: 
هي المعّوقات التي تنشأ عن البيئة التي يعيش األفراد  Environmental Constrains المعّوقات البيئّية
فيها سواء البيئة الداخلّية للعمل أم الخارجّية ومنها: اللغات واللهجات المختلفة، فهي تؤثر في فهم طرفي  

مختلف. البعد االتصال وإداركهم للمعنى المقصود من الكالم، حيث إّن كّل منهما يفهم العبارة بشكل 
الجغرافي بين متخذ القرار ومنّفذه، مما يساهم في زيادة احتمالّية اإللمام بكافة األمور وقّلة التواصل. قلة  

األنشطة االجتماعّية في المؤسسة مما يؤدي إلى تباعد العالقات االجتماعّية بين األفراد والعاملين في 
.فهم مشتركالمؤسسة، وينتج عن هذا عدم وجود تواصل فّعال و  . 

 

 مع كامل الّرجاء لكم بالّتوفيق و الّسداد


