المحاضرة 5
مدخل إلى التواصل
يرجع أصل كلمة التواصل  Communicationإلى الكلمة الالتينية  communesومعناها
 commonأي " مشترك " أو "عام" وبالتالي فإن االتصال كعملية يتضمن المشاركة أو التفاهم
حول شيء  ,فكرة  ,إحساس  ,اتجاه أو سلوك ما  .مثال التواصل الفعال بين الطبيب والمريض
من أهم العوامل التي تؤثر في عالج المريض وبقائه في حالة جيدة .بينما التواصل الغير فعال
قد يكون معوق للعالج وشفاء المريض.
تعريف التواصل:
التواصل سلوك يؤدي إلى تبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر /مرسل ومستقبل ،/قد تكون
هذه المعلومات بيانات أو حقائق أو أفكارا أو انفعاالت ...له عالقة بين المرسل والمستقبل.
هو سلوك مقصود من جانب المرسل ينقل المعنى المطلوب إلى المستقبل ،ويؤدي إلى االستجابة
بالسلوك المطلوب منه.
سمات التواصل :يتميز التواصل بأنه
• عملية دائمة ومستمرة
• ينتشر في الزمان والمكان
• عملية تفاعلية
• يتسم بالتغيّر والتجديد
حقائق عن التواصل:
التفاعل :التواصل عملية تفاعل بين طرفين إرسال واستقبال ،أخذ وعطاء ،لفكرة أو خبرة عبر
قنوات خاصة من أجل إتاحة الفرصة لتوصيل المعنى ونقل الرسالة.
الحواس :يتم نقل الرسالة عبر استخدام أعضاء الحواس /السمعية ،البصرية ،الشمية ،لمسية. /
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النية :الرغبة الصادقة والنابعة من الداخل بين الطرفين المتواصلين لتحقيق الغاية من التواصل
ونقل األفكار والخبرات.
أهمية التواصل:
 -1نقل المعلومات والبيانات واإلحصاءات بما يسهم في اتخاذ القرارات وتحقيق الغاية
المطلوبة.
 -2توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي.
 -3نقل المفاهيم واآلراء واألفكار لخلق التماسك بين مكونات المجتمع ،وتوحيد جهودها بما
يمكنها من تحقيق أهدافها .
 -4وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك بين األفراد
 -5وسيلة رقابية وإرشادية وتحفيزة للقيام باألدوار المطلوبة.
عناصر التواصل:

المرسل أو المصدر:
وهو الجهة أو الشخص الذي يرغب في إرسال الرسالة والتي تتمثل في فكرة أو معلومة.
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الترميز أو (التشفير) :الترميز أو التشفير هو تحويل هذه الفكرة إلى رموز يمكن تحويلها إلى
كلمات أو إيماءات أو أصوات.
فالتواصل يتطلب وجود مصدر لديه بعض األفكار أو المعلومات التي يريد إرسالها ،فيقوم
بترجمة أفكاره إلى رموز تمثل المعنى الذي يرغب في توصيله عن طريق الرسالة ،وتعتبر
اللغة من أشهر الشفرات التي تستخدم للتعبير.
الرسالة :
وهي عبارة عن الرموز التي تحملها أفكار ومعلومات وآراء المرسل ،وهي تأخذ عدة أشكال:
الكلمات سواء الناطقة أو المطبوعة والحركات واألصوات والحروف واألرقام والصور
وتعبيرات الوجه والجسم والمصافحة...
الرسالة تمثل المعنى الذي حاول المصدر إيصاله والذي من المفترض فهم المستقبل له.
قناة التواصل أو الوسيلة :
تلعب وسيلة التواصل بين المرسل والمستقبل دورا بارزا في فهم الرسالة ،لذلك على المرسل
أن يختار الوسيلة األكثر تعبيرا وفعالية في المستقبل .كما أن هناك العديد من الوسائل الخاصة
بالتواصل ،فمنها الشفهي كالمقابالت الشخصية والجماعية واالجتماعية والهاتف والمؤتمرات
والندوات...كما أن هناك االتصاالت المكتوبة كالخطابات والمذكرات والتقارير والمنشورات
والدوريات والفاكس واالعالنات...
المستقبل أو المرسل إليه :
هو الشخص أو األشخاص الذين يستقبلون الرسالة ،من خالل الحواس المختلفة مثل :السمع
والبصر والشم والذوق واللمس ويتم تنظيم واختيار المعلومات وتفسيرها من قبل المستقبل.
ويعطي لها مدلوالت ومعان ،وهنا نالحظ أن عملية االستقبال للرسالة وتفسيرها من قبل
المرسل إليه تتأثر هي األخرى بشخصية المرسل وإدراكه ودوافعه وحالته النفسية ،وينعكس
ذلك على تفسيره لمعاني الرسالة التي تعامل معها.
التغذية الراجعة:

https://manara.edu.sy/

أهم عناصر التواصل هو " مدى قبول الرسالة أو رفضها " وهي قد تكون سريعة أو بطيئة وقد
تكون إيجابية أو سلبية ويتوقف نجاحها على الفهم الحقيقي والدقيق لمحتوى الرسالة وهدف
الشخص المرسل إليه.
هذا وتعد القدرة على إرسال واستقبال التغذية الراجعة بطريقة فعالة من أهم عوامل النجاح
في التواصل.
أنواع التواصل:

16%

التواصل اللفظي :التواصل عن طريق اللغة.

القراءة

45%

الكتابة

9%

االنصات
التحدث

30%
يتبين أن الجزء األكبرمن عملية التواصل تعتمد على مهارة اإلصغاء.
التواصل غير اللفظي :ويشمل جميع الطرق التي يتم بواسطتها التواصل بين األشخاص عندما
يكونون موجودين بعضهم مع بعض ،باستخدام وسائل أخرى غير الكلمات كتعبيرات العيون،
الوجه ،وحركات الرأس واأليدي واألرجل وغيرها من الرموز والحركات التي يطلق عليها إسم
"اللغة الصامتة".
توكد الدراسات أن:
 %55من عملية التواصل تعتمد على ايماءات الوجه.
 %38من عملية التواصل تعتمد على نبرة الصوت.
 %7من عملية التواصل تعتمد على الجانب اللفظي.
أيهما اقوى في التعبير والداللة  ،األسلوب اللفظي ام غير اللفظي؟
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وسائل التواصل غير اللفظية:
 وسائل شفهية :وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل شفاهيا عن طريق
الكلمة المنطوقة ال المكتوبة مثل (المقابالت الشخصية ،والمكالمات الهاتفية ،والندوات
واالجتماعات ،المؤتمرات).
يعتبر هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل المعلومات واألفكار وأكثرها سهولة ويسرا
وصراحة  ،إال أنه يعاب أنه يعرض المعلومات للتحريف وسوء الفهم.
 الوسائل الكتابية :هي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل عن طريق الكلمة
المكتوبة مثل ( األنظمة والمنشورات والتقارير والتعاميم والمذكرات والمقترحات والشكاوى
...ألخ) .يعتبر هذا األسلوب هو المعمول به في أغلب المؤسسات.
وتتميز الوسائل الكتابية بمزايا أهمها  :إمكانية االحتفاظ بها والرجوع لها عند الحاجة وحماية
المعلومات من التحريف وقلة التكلفة.
أما أهم عيوبها فهي  :البطء في إيصال المعلومات ،احتمال الفهم الخاطئ لها خصوصا عندما
يكون للكلمة أكثر من معنى
الوسائل غير اللفظية :
هي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل عن طريق اإلشارات
أو اإليماءات والسلوك (تعبيرات الوجه وحركة العينين واليدين وطريقة الجلوس ...ألخ ).
يطلق عليها أيضا لغة الجسد  ،body languageوقد تكون هذه التلميحات مقصودة أو غير
مقصودة من مصدر التواصل وتصل نسبة استخدامها في االتصال ما يقرب إلى  %90من
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المعاني وبصفة خاصة في الرسائل التي تتعلق باألحاسيس والشعور ،ويختلف فهم الرسائل غير
اللفظية بسبب اختالف الثقافات وداخل المجتمع أيضا .

التدريب على وسائل التواصل الغير لفظية:
وسيلة االتصال غير

السلوك الفعال

السلوك غير الفعال

اللفظي
المسافة.

تقريبا.
مسافة فاصلة بطول الذراع ً

قريبا أكثر من الالزم.
بعيدا أو ً
ً

الحركة.

مقتربا نحو المستفيد.
ً

مبتعدا عن المستفيد ،مشدود.
ً

وضع الجسم.

ينحني ببساطة نحو المستفيد.

ينحني للوراء.

نظرة العينين.

منتظمة ( عادية ).

غائبة.

الوقت.

االستجابة المستفيد في وقت ٍ
كاف.

االست ت ت تتتمرار م مت ت ت تتا يقت ت ت تتوم ب ت ت ت ت قب ت ت ت ت

الساقان والقدمان.

غير ممدودة

مدهم لألمام بين وبين المستفيد.

األثاث.

يقرب األشخاص من بعضهم.

يستخدم كحاجز.

تعبير الوج .

ٍ
متماش مع مشاعر اآلخرين،مبتسم

غي ت ت تتر معب ت ت تتر،وال يناست ت ت ت

اإلشارات.

توضح الكلمات ،رق قة.

ال تدل على االنتباه للكالم.

حجم الصوت.

مسموع بوضوح.

جدا.
جدا ،أو منخفض ً
مرتفع ً

االستجابة

مش ت ت تتاعر

اآلخرين
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معدل الصوت.

متوسط.

جدا ،أو متردد.
بطيء ً

مستوى الطاقة.

يقظ ،منتب خالل المحادثة الطويلة.

ال مبالي ،كسول أو متسرع ومندفع.

أنواع التواصل:
التواصل اإليجابي :هو النموذج السليم للتواصل ،حيث يعرض الشخص وجهة نظره بموضوعية
وصراحة ويتيح للشخص اآلخر فرصة عرض وجهة نظره كذل.
التواصل السلبي:هو الذي يتنازل فيه الشخص عن حقه في التعبير عن وجهة نظره بصراحة أو
الرد على وجهة نظر الشخص اآلخر ،حيث يكون موقفه سلبيا أو انهزاميا.
التواصل العدواني :هو الذي يتمسك فيه الشخص بحقه في التعبير عن رأيه ولكن على حساب
حقوق اآلخرين ،فهو يفرض وجهة نظره على الشخص اآلخر وال يتيح له فرصة الرد أو التعبير
عن موقفه.
معوقات عملية التواصل:
هذه المعوقات هي جميع المؤثرات التي تمنع عملية تبادل المعلومات بشكل سليم وتعطلها أو
تؤخر إرسالها أو استالمها أو تشوه معانيها ،أو توثر في كميتها ،فهي إذن عوائق تقلل من فعالية
التواصل حيث ال يجعله يحقق الغرض المطلوب منه بالدرجة المناسبة.
 ما هي إذن المشاكل التي تعطل فعالية التواصل؟ما هي أنواع هذه المشاكل ودرجة أهميتها من وجهة نظر األفراد الذي يتعرضون لها؟ما هي الطرق المناسبة لعالج أو مواجهة هذه المعوقات؟المعوقات الشخصية :تعزى هذه المعوقات الى الفروق الفردية التي تجعل األفراد يختلفون في
حكمهم على األشياء وفي مدى فهمهم للتواصل واالستجابة له ومن هذه المعوقات مثال:
 -1تباين اإلدراك ( االستيعاب والفهم )
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 -2االتجاهات السلبية :مشاكل نفسية تتعلق باالنطواء والكبت ،الغرور (الشعور بمعرفة كل
شيء).
 - 3القصور في مهارات التواصل مثل:
 القصور في مهارة التحدث بطالقة والقدرة على مواجهة األفراد والجماعات. القصور في مهارة التفكير المنطقي والقدرة على تكوين اآلراء وربطها بعضهابالبعض.
 القصور في مهارة اإلصغاء.المعوقات البيئية والثقافية:
 )1مشكل األلفاظ واختالف مدلوالتها.
 )2عدم مالءمة المكان ( ندوة أو اجتماع.)....
 )3تباين المستوى الثقافي.
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المحاضرة 6

مهارة اإلصغاء
يعتبر اإلصغاء من المهارات التي تساعد على التواصل الجيد بين األشخاص وتعكس االهتمام
رغم التناقض الظاهري بين مظهرها ووظيفتها ،حيث يمكن للخبير أن يستثمر مهارة اإلصغاء
على نحو جيد في خدمة أهداف عملية المقابلة ،فالصمت مطلوب أثناء الحديث وعلى الخبير أن
يفهم صمت المستفيد ودوافعه وان يتدخل لتناول هذه الدوافع إذا كانت من معيقات التواصل.
يشمل اإلصغاء الفعال الحواس الرئيسية الثالث السمع والبصر والخبرات اللمسية ومن المعتاد
أن نسمع كلمات الناس التي تعبر عن الحواس مثال :يبدو ،يظهر ،من الواضح ،أشعر بأن ،ألمس
من كالمك ،أخبرني...
أنواع مهارات األصغاء:
تشمل أربع أنواع من االستجابات وهي:
 االستيضاح :يتم توجيه السؤال عقب رسالة غامضة وتبدأ عادة بـ :هل تقصد أن تقول...؟ هلتعني...؟
 إعادة الصياغة :إعادة صياغة الجانب الخاص بمحتوى الرسالة والذي يصف شخصا أو فكرةأو موقف.
 عكس المشاعر :عملية إعادة صياغة ولكن لجانب الوجداني من رسالة الشخص مثل يظهرالشخص األخر خيبة أمل /حول عدم تحسنه./
 التلخيص :فهو امتداد إلعادة الصياغة وعكس المشاعر ويشمل ربط جانبين أو أكثر منجوانب الرسالة وإعادة صياغتها.
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أنماط اإلصغاء المختلفة لدى المستفيد:
( التعبير عن الكره وعدم الرغبة – حيرة المستفيد– عدم الفهم – تشبع – تحدي وتشكك
بقدرات الخبير)
البد من اللجوء إلى اإلنصات العاطفي (  )Empathic Listeningعندما يكون المستفيد في
حالة الغضب واإلنكار ،أو الياس ،استجداء االستعطاف.
مهارة االيضاح:
طلب االستيضاح هو احد األساليب التي يستعملها الخبير في المقابلة وقد يكون أحيانا مترددا في
طلب االستيضاح لكي ال يبعد المستفيد عن موضوع المقابلة وإذا كان الخبيرغير قادر على
اللحاق بأفكار المستفيد عليه أن يطلب منه االستيضاح .
قواعد استخدام مهارة اإليضاح:
 الكلمات البسيطة ( :االبتعاد عن الكلمات الصعبة أو التي تحمل أكثر من معنى ) التفسير الميسر ( :تفسير ميسر ألي جزء يحتاج لذلك مع مراعاة تفكير وثقافة المستفيد ومدىإدراكه ووعيه وسرعة بديهته مع عدم التسرع )
 التسامح واالحترام ( :وجود تسامح ألخطاء المستفيدفي التعبير عن نفسه واحترام ما يقولدون تعليق أو زجر أو إحراج )
 الثقة في النفس ( :ثقة الخبير بنفسه اثناء استخدام هذه المهارة حيث أن استخدامه الخطأ يؤثرسلبا على التواصل بينه وبين المستفيد).
مثال:
 هل تقصد أن تقول... يمكن أن توضح لي ذلك...مهارة إعادة الصياغة:
تشمل مهارة إعادة الصياغة االنتباه إلى الجانب المعرفي من رسالة الشخص مع ترجمة لألفكار
األساسية فيها .فهي ال تعني مجرد ترديد لما ذكره الشخص وإنما صياغته بكلمات جديدة تقود
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لمزيد من المناقشة أو مزيد من الفهم مما يساعد على التركيز على أكثر كلمات الشخص أهمية
ويتم إعادة صياغتها.
 التدريب على إعادة عبارات المستفيد دون تغيير. التدريب على إعادة عبارات المستفيد مع تغيير ضمير المتكلم. التدريب على إعادة األجزاء الهامة من عبارات المستفيد. التدريب على إعادة مضمون حديث المستفيد /الصياغة البديلة.تهدف إعادة الصياغة إلى:
 أن تخبر الشخص األخر بأنك فهمت رسالته. تشجيع الشخص األخر على المضي نحو الفكرة. يساعد التركيزعلى الموقف أو الواقعة أو الفكرة أو اتخاذ قرار.مثال:
من الصعب علي أن استمر بين العمل والدراسة واالهتمام بأمور أسرتي ،أنني أقول لنفسيسأنهار تماما في يوم ما.
 يبدو إنك تمر بصعوبة في الموازنة بين التزامتك والوقت المتاح لك.مهارة عكس المشاعر:
بمعنى إعادة صياغة لمشاعر المستفيد في كلمات تعكس جوهر تلك المشاعر وهي مرآة صادقة
يعكس بها الخبير مشاعر المستفيد وأحاسيسه.
أوالً :استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى السطحي الظاهري ( Over Obvious
:) Level
ثانياً :استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى العميق المختبئ ( Hidden Deep
:) Level
أهداف مهارة عكس المشاعر:
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( شعور المستفيد بتفهم الخبير– التعبير عن مزيد من المشاعر من قبل المستفيد– كيفية تعامل
المستفيد مع مشاعره )
خطوات استخدام مهارة عكس المشاعر:
( اصغاء لكلمات المشاعر – مراقبة السلوك غير اللفظي – عكس المشاعر في صورة لفظية
– مالحظة االستجابة)
تذكر:
 .1يجب اإلنصات الجيد لمشاعر وانفعاالت المستفيد ومالحظة سلوكه.
 .2ال يجب االهتمام بالمعلومات التي يدليها المستفيد أكثر من انفعاالته ومشاعره.
 .3يجب عكس مشاعر وانفعاالت المستفيد بشكل مهني.
مثال:
 ال استطيع أن اتجاوز االختبارات غالبا ما أكون قلقا ويكون أدائي غير متناسب مع جهدي. أن تشعر بالضيق كلما يكون لديك اختبارامهارة التلخيص ( (Summarizing
مهارة التلخيص تكمن في قيام الخبير بإيجاز ما قاله المستفيد في عبارات مختصرة ومركزة،
وهي مهارة جيدة تجعل المستفيد يتبين بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة لديه أو غير
متبلورة أو غير مؤكدة وهو ما ينطبق على األفكار والمشاعر جميعا.
األغراض التي يستخدم فيها مهارة التلخيص:
( ربط عناصر في رسائل المستفيد– التعرف على موضوع مشترك في عدة رسائل – وقف
استرسال المستفيد– تهدئة الجلسة – مراجعة التقدم الذي حدث – افتتاح وإنهاء الجلسات ).
خطوات أساسية لمهارة التلخيص:
( االنتباه واسترجاع رسائل المستفيد– التعرف على رسائل المستفيد المتكررة – تخير عبارات
التلخيص (أنت) – متابعة استجابة المستفيد
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أمثلة:
 أفهم من واقع ما تحدثت به بأن لديك العديد من المشاكل االجتماعية قيما يخص أصدقائك. من الصعب علي الجمع بين العمل والدراسة واالهتمام بشؤون األسرة أقول لنفسي سأنهارتماما.
 إذا أردنا أن نلخص ما قمنا به الجلسة فبوسعنا أن نقول قد تعرفنا بشكل عام على استجاباتاإلصغاء....
أستطيع أن أقول من خالل النقاط التي عرضتها إنك تشعر بأن زمالئك ال يحبونك وأنهم
يسخرون منك من وراء ظهرك.
فهمت من حديثك أنك ترتعش خوفا ويتوقف الكالم في حلقك وتنصب عرقا عندما تكون أمام
اآلخرين.
 تقول بأن والدك كان يتابع كل شؤون حياتك ولكن ظروف أصبحت تنقلب وبدأ يدمن علىالمخدرات وتغيرت معاملته معك.
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