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يمكن أن يكون لديك أفضل األفكار في العالم، ولكن إذا 

.كنت ال تستطيع  توصيلها، فهي ليست جيدة كثيرا .



مهما كانت دوافعنا مهمة

الناس يقرأوننا بما يرونه ويسمعونه

ليس بما نريدهم أن يروا ويسمعوا



التواصل

؟ماهو التواصل



التواصل

التواصل

تفاعل اجتماعى من خالل الرسائل-

)Carl Jung( خلق معانى ومفاهيم مشتركة-

تبادل االفكار واالقتراحات والرسائل-



نموذج التواصل

عمليةتمــــتالعناصرأربعةمناالتصالليةـــعمتتكون

:بدونهااالتصال

،المرسل

،والرسالة

،والوسيلة

والمستقبل



نموذج التواصل

المحرض/المحفز مشفر

مشفر

مفسر 

لشفرةا

مفسر الشفرة

التشويش

مرسل مستقبل
القناة/لرسالةا

التغذية 
القناة/الراجعة

المرجع
المرجع

)

البيئة



تمرين

A,B,………

الشىء المستخدم لنقل الرسالة- A

-استجابة لفهم الرسالة- B

Cما هي المعلومات التي يجب توصيلها

الشخص الذى يحتاج الى بدءاالتصال  D   

الشخص المتلقى للرسالة E

شىء يتداخل مع الرسالة    F

-

1,2,………..

المرسل-1

المستقبل-2

الوسيلة-3

الرسالة-4

التغذية الراجعة-5

الضوضاء-6



.........لكن مازال



Is this COMMUNICATION?



عوائق االتصال

أي شيء يمنع التواصل الناجح من الحدوث

:قد يكون من

(السلوك,المهارة,المعرفة)المرسل -1

الرسالة-2

الوسيلة-3

المستقبل-4

باالضافة الى هذا توجد حواجز اخرى تحول دون التواصل الفعال 

Barrier



عوائق االتصال

استخدام العاطفة

االستنتاج السريع

ضغوط الوقت

االختالفات الشخصية

تجاهل المعلومات المخالفة العتقادنا

التعميم
عوائق طبيعية

العوائق

التقييم المبكر

أفكار ثايته

الضوضاء

عدم االنصات الجيد

االستماع االنتقائى

االفتراض

12

االنحياز

القوالب النمطية



مععوائق االتصال

هللا
المرسل-1

(18:66مز)« إن راعيت إثماً في قلبي ال يستمع لي الرب » 

الرسالة-2

.«تطلبون ولستم تأخذون ألنكم تطلبون ردياً لكي تنفقوا في لذاتكم » 

الوسيلة-3

أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصِل إلى أبيك الذي في "
(6: 6مت ")فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك. الخفاء

المستقبل له كل المجد-4

. «خطاياكم سترت وجه إلهكم عنكم حتى ال يسمع » 

Barrier



عوائق االتصال

مع هللا فى الصالة

السرحان

ال اعرف هللا

ضغوط الوقت

انصات غير جيد

للروح القدس
االولويات

عوائق روحية

لعوائقا



مععوائق االتصال

المخدومين
أي شيء يمنع التواصل الناجح من الحدوث

:قد يكون من

(السلوك,المهارة,المعرفة)المرسل -1

الرسالة-2

الوسيلة-3

المستقبل-4

باالضافة الى هذا توجد حواجز اخرى تحول دون التواصل الفعال 



عوائق االتصال

مع المخدومين

التشتيت

البيئة

ضغوط الوقت

انصات غير جيد

االختالفات الشخصية

عدم مالئمة االسلوب

عدم وضوح الهدف عوائق طبيعية

لعوائقا



التواصل ووجهة النظر

1وجهة النظر

النهاردة . ازيك..اهال

ة فى اجتماع فى الكنيس

تحبى تحضرى معانا
أنت ليه بتقولى اجى

معاك الكنيسة ليه

خسارة االخت دى 

مبتحضرش 

االجتماعات أقولها 

تحضر معانا

انا الاعلم ماذا 

يريد هذا الرجل 

االفضل ان ..منى

اكون حزره



التواصل ووجهة النظر

2وجهة النظر

ازيك النهاردة فى ..اهال

اجتماع فى الكنيسة 

تحبى تحضرى معانا
باذن ربنا هى 

المواعيد الساعة كام

خسارة االخت دى 

مبتحضرش 

االجتماعات أقولها 

تحضر معانا

لطيف منه انه هذا

ةبيدعونى للكنيس



االدراك الحسى



هل ترى ماأنا أراه؟





لة كال الطفلين يريد البرتقا



ولكن دون االستماع الجيد، لن يحصل كل منهماعلى ما 

يريده



التواصل الفعال

ارسال الرسالة الصحيحة وايضا : انها عملية مذدوجة 
وان يفهم المتلقى هذه ,ان تستقبل بطريقه صحيحة 

.الرسالة



التواصل الفعال

مع المخدومين

للتواصل 
الفعال

تدرك نا
كيف يفهم 
المتلقى 
رسالنك

استخدم 
المساعدات 

ولغة ,البصرية
الجسد



ادوات التواصل 

ادوات التواصل 
تتوقف على



التواصل غير الشفهى

التواصل غير الشفهى يصف الطرق المختلفة لتوصيل 
: االفكار وجها لوجه بدون كلمات ويتضمن

تعبيرات الوجه

التواصل البصرى

االشارات الجسدية



التواصل غير الشفهى

تعبيرات الوجه



التواصل غير الشفهى

المظهر الشخصى

المساحة الخاصة لكل شخص

لكل منا مناطقه الخاصة مثال تختلف 

طريقة التواصل فى المنطقة الحميمة 

عنها فى المناطق االخرى

بيئة العمل

ديكورات المكان

االلوان

الرائحة

المنطقة 

الحميمة

المنطقة الشخصية

المنطقة االجتماعية

المنطقة العامة

Ref: Edward Hall



نصائح مفيدة عند استخدام 

لغة الجسد

الوقوف بشكل جيد-1
اجعل يديك مرتفعتين وابتسم اثناء سيرك-

ال تكن متوترا-

االستخدام المناسب لحركات الجسد-2
االستخدام المناسب لحركة اليدين اثناء التحدث يجعل البعض يهتمون       -

بما تقدمه

انتبه-3
االيماء بالرأس يظهر مدى اهتمامك وحرصك-



نصائح مفيدة عند استخدام 

لغة الجسد
تكلم ببطيء وعناية-4

تكلم بهدوء وبطيء لتعطى االخرين انطباعا بالهدوء  -

التواصل البصرى-5
التواصل البصرى يظهر ثقتك بالنفس-
ويبين مدى اهتمامك-
لتحدق النظر بل يجب ان تتواصل بصريا بطريقة طبيعية  -

اظهر ارتياحك فى وضعية جسدك-6
خذ نفسا عميقا وال داعى للتوتر

الوضع الجيد للجسد يدل على الثقة بالنفس



(ملفوظ)التواصل الصوتى 

التواصل الصوتى يعكس سلوكك وما تشعر بيه عندما تتحدث  ويشمل 

    :

مخارج الكلمات عند النطق بها فإنها تعكس المشاعر المختلفة سواء كانت -

او الالمباالة..او الحماس..او االنزعاج..الرضا

سرعة النطق باللفظ  -

طبقة الصوت-

قوة الصوت-

حجم الصوت-

السكوت-



التواصل الصوتى

السكوت ليس بالضرورة ان
معناه امرسلبى ولكن معناه 

العجز عن “..“ عدم الكالم“
.. فهو شىء ايجابى..“التعبير

Philosopher Max Picard




