
 إلى مهارات التواصل  دخلم
 

 :متى نحتاج مهارات التواصل 

        اجتماع عمل   •

 محادثة مع صديق  •

 مهمة تعليم  •

 مع الزمالء •

 مع المرضى •

 لقاء عام •

 بمعنى: فى كل حركات الحياة مع الغير •

 هو طريقة التعامل مع اآلخرين فى كل حركات اليوم تواصلنريد أن نصل الى ان ال

 

 

 :لفعالالتواصل ا هل

 لفظي ؟

 أم صوتي ؟ 

 أم بصري ؟

 هو مجموع ماسبق  الفعال: تواصلال

 

 :تأثير الصوت، الكالم والمرئيات على المستمع

 -( من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس ألبرت مهرابيانفي دراسة قام بها الدكتور )

ة العناصر . فقام بدراسالشخصي تواصلبرز الخبراء األوائل في مجال الأوهو أحد 

البصرية الثالث التي نتواصل بها وقام بدراسة الفرق بين مصداقية العناصر الصوتية و

اللفظية ووجد أن درجة التناقض بين هذه العناصر الثالثة كانت العامل الذي يحدد و

 :كاآلتيالمصداقية فدرجة التأثير 



                 %7لفظي :  -1

 %38صوتي :  -2

               % 55بصري :  -3

 %. 100:  جموعمال

 ؟؟؟؟ما سبقمعنى و

 ((خير الكالم ما قل ودل))

 %55 ي)حيث البصر لدفقط( و%7يمثل  اللفظيحيث  قلخير الكالم ما قل ودل ) ذا  إ

 (%38ونبرة الصوت 

 

 أنواع التواصل :

 التواصل المباشر )المواجهة( -1

 كما في الندوات والخطب فرادمجموعة كبيرة من األمع  فرد أو عدة أفراد تواصل-
 والمحاضرات

    محدودة من األفراد مع فرد أو مجموعةفرد  تواصل-

 التواصل غير المباشر -2

مثل الراديو والتليفزيون  المتلقيبين المرسل وجمهور  أي الذي ال يحدث فيه لقاء مباشر

  والجرائد

 

 :مهارات التواصل 

 فن الكالم -

 فن الكتابة -

 اعفن االستم -

 المخالفرأي التعامل مع ال -

 فن اإلنصات -



 مراعاة حالة المخاطب -

 لغة الجسد -

 كيف تبتسم -

 

 أتقن فن الكالم

 .برز الزعماء الذين أثروا في حياة شعوبهم هم من أجادوا فن الحديثأإن 

 

  أقوى من الكلمات اجعل األفعال دائما  

 

  كيف تتحدث؟

  وهادئة استخدم نبرة صوت مرحة-

 وعرف نفسك م التحية لمن تحاور وبروح مرحةقد-

 مزاجك يجب أال ينعكس على صوتك أثناء الحوار-

 مازح الشخص الذي تحاوره مهما كان فظا  -

 لقبه الصحيح ثوان وانتبه إلى 10استخدم اسم من تحاوره في أول -

 ال تجر محادثة مع شخص وأنت في حوار مع شخص أخر-

 تحدث بشكل طبيعي-

 انتباه من تحاوره عيفتتاحية تستردع فقرتك اال-

 ... ال تستخدم عبارة يجب عليك القيام بـ-

 ال تتناول األكل والشرب أثناء المحادثة-

  زن الكلمة قبل أن تنطق بها-

 تجنب استعمال ضمير المتكلم )أنا(-

 



 

 كيف تطور أسلوبك في الكالم؟؟؟؟

أثير في مستمعيهم وحاول تقليدهم المتحدثين المشهورين بالقدرة على الت إلىاستمع جيدا  

  طريقة خاصة بعد ذلك.ثم اختر لنفسك  في بداياتكفي طريقتهم 

نفسك وانقد  ىسجل كالمك بدون علمك ثم استمع إلاطلب من بعض من حولك أن ي

  طريقتك في الكالم واطلب من غيرك أن يقيمك

على كالمك ثم فيها منبرا  حاول تسجيل ما تراه من مالحظات  يبعد كل مرة تعتل

 اجتنبها في حديثك القادم 

 

 : اإلنصات

 اإلنصات/ هو السمع باألذن 

 والبصر بالعينين

 واالنتباه والتركيز بالعقل والقلب

 

 : أهمية اإلنصات

اإلنصات مهم جدا  لفهم المتحدث وهذا يدعم التواصل الفعال ويوجد االنفتاح والشعور 

 .باالرتياح والتقبل

 : كيف تحسن اإلصغاء

 . تركيز الذهن والعين والفكر فيما يقول -

 وحاول أن تنسى همومك الشخصية ال تهتم بالتفكير فيما ستقول الن هذا يشتت ذهنك -

نك بما يشعر المتحدث أ, صحيح ....... –آه  –: نعم استخدم بعض العبارات مثل -

 تنصت إليه

 لخص فكرته في نهاية حديثك -

ن ما تسمعه حتى تلم بأفك - ِّ  ارهدو 



 اطرح أسئلة لتوضح الفكرة -

 شجعه أثناء التحدث -

اإلنصات بالبصر واالبتسامة وحركة : التركيز على النقاط التي تتكرر من المتحدث -

 )استخدام معززات غير لفظية( الجسم

 

 : كيف تبتسم

ومن لم يحسن االبتسام ال ينبغي أن  ،إن الذي ال يحسن االبتسامة ال ينبغي أن يفتح دكانا  

 .يكلم إنسان

  فابتسم أنت على قيد الحياة - 

  االبتسامة هي المفتاح السحري لمغاليق القلوب -

  االبتسامة هي الكنز الذي ال يكلف درهما   -

" لقد   يقول مدير أحد مصانع الصلب في أمريكا وكان يتقاضى مليون دوالر سنويا   -

 .أكسبتني ابتسامتي مليون دوالر"

 

 = متى ال نؤثر فى اآلخرين؟ لمتناقضة؟متى تحدث الرسائل ا

 عند العصبية. -

 الخجل. -

 .تواصلعدم اتقان فنون ال -

 .هو هدف تدريس هذه المادةوهذا  

 . الثالث حاالت السابقة في: تكون صحيحة( ال أيتنطبق النسب السابقة ) متى ال

أفكار لديهم  متناقضة فهموهي أن هناك غالبية كبيرة من الناس في العمل تعطي رسائل 

 .لكن ال يوصلونها بطريقة سليمةو جديدة ورائعة وأشياء مفيدة

 .الشخصي الفعال في العمل تواصلال هذا التناقض هو الحاجز األكبر في الغالب دون

في الحاالت التي نكون فيها عصبيين أو واقعين تحت ظروف صعبة أو تحت ضغط 

 . متناقضة جدا  فإننا نميل إلى حبس ما لدينا وإعطاء رسالة 



 مثال ذلك : 

الشخص الذي يقف بين مجموعة وينظر إلى أسفل ويتكلم بصوت مرتجف مشبكا  

ي رسالة متناقضة ال يمكن ، فهو هنا يعطويقول أشعر بالسعادة ألني بينكم أصابعه

 . تصديقها

 

 األنواع أنت؟ يأ

 :شخصي على شقينال تواصلالناس في مجال ال

 .يبدو كأنه ولد محبوب وجذاب مؤثر :األول

 .: يجب أن يتعلم ذلكالثاني

. يهمإلتجذب الناس  ياذبية الشخصية التهم يمتلكون الجعدد قليل من الناس مولودون 

وعلى هذا يجب أن نفهم أن  ،يتصلوا جيدا بالناس يلموا هذا لكالناس البد أن يتع وباقي

اكتسابها وتقويتها في شخصيتنا توجد في القياديين الناجحين يمكن تعلمها و الصفات التي

الشخصي على لتواصل واعي لتعلم تفعيل مهارات اكل ما نحتاجه في ذلك هو الجهد الو

 .بعض ردود الفعل الصادقةلمستمر وأساس ثابت مع التقويم ا

 

 :حقيقتان لعقل المستمع

 نسان فصين:العقل ا -1

 ول )األيمن(= العواطفالفص األ

 )األيسر( = المفكري الفص الثان

 بمروره على فص العواطف. إالال تدخل المعلومات الى الفص المفكر  -2

 العقل األول = العواطف:

 قوي جدا  ويعمل على مستوى الال وعيوهذا العقل فطري وأولي و

 = المفكر يالعقل الثان

 اإلبداع واتخاذ القراراتحدث اللغة وفهو العقل الذي يشكل فكرنا الواعي وفيه ت

 



 :لذلك البد أن تصنع تواصال  عاطفيا  معه حتى يسمعك

 اتجاه التأثير..........................................هكذا

 

 

 ؟ي اليوميتواصلوقد تسأل هنا وتقول: ما عالقة هذا ب 

. فجميع الهاتك أو استقبتواصالإن لذلك عالقة كبيرة خاصة بكيفية أدائك ل :واإلجابة هي

ألول والشم تأتي عن طريق العقل اوالصوت واللمس والذوق مدخالتك الحسية بالنظر 

لكن إذا لم  .يفسرهاالذي يحدث اإلحساس بها و أوال  ثم يرسلها بعد ذلك إلى العقل المفكر

باشر م تواصليتم استشارة الممرات البصرية كثيرا  بمعنى أنه ليس هناك حركة وال 

 وال إشارات ......... الخ بالعين 

ت ن المعلومات لن ترسل إلى العقل المفكر وكذلك الحال مع الصوت فاإلشاراإف 

ذا كان . فإول قبل أن تنقل إلى العقل الجديدالصوتية المسموعة تدخل إلى العقل األ

 الخكالمية .........  رتيبا  أو مليئا  باإلشارات الالالصوت مسطحا  أو 

ك حتى تتواصل . ولذا فانه ينبغي لفإن العقل األول لن يرسلها إلى العقل المفكر بفعالية

واصال  ع تالبد أن تصنالعقل األول عند الشخص المتلقي )مع غيرك بفعالية أن تخاطب 

 عاطفيا  معه حتى يسمعك(.

 

 



 :الشخصي التسع التواصلمهارات 

 مالمح الوجه

 عينال

 الصوت

 الكلمة الغير منطوقة

 الدعابة

 اللبس والمظهر

 شراك المستمعإ

 الوضع والحركة

 الذات الطبيعية

 

 

 



 

 

 العين  تواصلالمهارة األولى: 

 المهارة الثانية : مهارة الوضع والحركة

 المهارة  الثالثة : مالمح وتعابير الوجه

 المهارة الرابعة : اللبس و المظهر 

 المهارة الخامسة : الصوت والتنوع الصوتي

 لمهارة السادسة : اللغة غير المنطوقة ) وقفات ، كلمات (ا

 المهارة السابعة : استخدام الدعابة

 المهارة الثامنة : الذات الطبيعية

 المهارة التاسعة : إشراك المستمع 

 

 :العين  تواصل : المهارة األولى  

بأة و مصوبة يقول ) رالف والدو ايموسون ( : العين يمكن أن تهدد كما تهدد بندقية مع 

أو يمكن أن تهين كالركل والرفس . أما إذا كانت نظرتها حانية ولطيفة فإنه يمكنها 

 .فها أن تجعل القلب يرقص بكل بهجةبشعاع رقتها وعط



 الهدف السلوكي :  تعلم كيفية األلفة والمشاركة مع المتصل من خالل العين

 

 بالعين : تواصلآثار ال

 .األلفة -1 •

 .التخويف -2 •

 .المشاركة -3 •

 

 

واني عشر ث (60 - 10)األلفة أو التخويف تنتجان عن النظر إلى الشخص اآلخر لمدة 

 .إلى دقيقة

 نا الشخصي خاصة في مجالتواصلمن  %90أما المشاركة وهي التي تشكل أكثر من 

ى ( خمس إل10 - 5العمل فإنها تستدعي أن تنظر إلى الشخص الذي تتحدث معه من )

لم مع قبل تحويل النظر عنه إلى مكان آخر وهذا هو الطبيعي إن كنت تتك عشر ثواني

 .شخص أو آلف شخص

 

 



 :احذر منلتتقن اإللفة والمشاركة 

 النظر إلى غير مستمعك. -1

 عينك لمدة ثانيتين أو أكثر. أن تغمض-2

 . أن تركز نظرك على شخص أو اتجاه معين عندما تخاطب مجموعة-3

 أقل من خمس ثواني من التركيز. أن تعطى كل اتجاه-4

 :مالحظات

قوض خالفه فان ذلك ي المكان أو يء فير إلى غير مستمعك كأن تنظر الى شالنظ -1

 .ويبعث على التوتر وعدم الطمأنينةمصداقيتك 

كون هنا أو أأن تغمض عينك لمدة ثانيتين أو أكثر فإنك بهذا الفعل تقول ال أريد أن  -2

هم في سينتقل هذا الشعور إلى مستمعيك ويشاطرونك عدم رغبتوال أريد أن اسمع هذا 

 .االستماع إليك

ب أن تركز نظرك على شخص أو اتجاه معين عندما تخاطب مجموعة كبيرة بل تقل -3

 عينك إلى كل اتجاه.

 .ركيز في كل اتجاهمس ثواني من التأعط خ -4

 

 :مهارة الوضع والحركة :المهارة الثانية

 :ة الوضعلتحسين مهار

ضع واستعمل قف)اجلس( منتصبا  +  للجزء العلوى من الجسد ) 2 :يوجد أربعة أنماط

ك في للجزء السفلى من الجسد )راقب الجزء األسفل من جسمك + تحر 2و  االستعداد(

 أرجاء المكان(

 .قف)اجلس( منتصبا   

كون يجب أن تقف منتصبا  : تعلم أن تقف منتصبا  وتتحرك بصورة طبيعية وسهلة .  

 قادرا  على تصحيح االتجاه العام الذي يرتخي فيه الجزء األعلى من الجسم 

...مظهر الجزء العلوي من جسمك يدل على رأيك في نفسك هذا الحكم ليس في كل 

األحوال لكن على األقل هذا هو رأي اآلخرين فيك حتى تتكون لديهم معلومات أخرى 

 .كافية لتغير هذا الرأي



 يقة التي تظهر بها نفسك جسميا  يمكن إن تعكس كيف تظهر نفسك عقليا  إن الطر

 .ونوالطريقة التي تنظر بها إلى نفسك هي عادة االنطباع الذي يكونه عنك اآلخر

 .استعمل وضع االستعداد

، ى اإلمامخذ وضع االستعداد ووزنك إل التواصللزيادة فعالية  :استعمل وضع االستعداد

، لمكان. تحرك في أرجاء اإلى الطاقة ووضع االستعداد أفضل الطاقةيحتاج  فالتواصل

 .اقة ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخرل والطتواصفال

 

 انتبه إلى الجزء األسفل من جسمك 

 )التفت بكامل جسدك( أو تحرك في أرجاء المكان 

بسبب  . عندما تتحدث إلى اآلخرين فقد تقلل من تأثيركراقب الجزء األسفل من جسمك

خالل  لك الشخصي بعيدا  عن مستمعيك منتواصالتي تقف بها وقد تحول طاقة  الطريقة

 لغة الجسم غير المالئمة كأن تنقر األرض بقدميك أو تهزه أو............

 :عندما تتحدث إلى اآلخرين 

اخرج من خلف طاولة الخطاب حتى لو كنت في وضع  -تحرك في أرجاء المكان 

منة ذراعيك وتحرك يحرك يديك و -زيل الحواجز بينك وبين اآلخرين ، فهذا سيرسمي

 ال تبالغ في ذلك بل تحرك ضمن مستوى طاقتك الطبيعية  - ةويسر

 

 :من األنماط الخاطئة للوضعية

+  للنصف السفلى 1من الجسد +  يان للنصف العلواثن (3) :أما األنماط الخاطئة

 خاصالحقيقة العامة أن لكل اسلوبه ال

 

 التراجع إلى الخلف -1

 الميل من جنب إلى جنب -2

 التحول إلى الرجل األخرى االعتماد على رجل و -3



 

 ومع هذا:

  لكٍل أسلوبه الخاص.  

 (يبدو به طبيعيا   الذي) للكٍل أسلوبه الخاص

 ليست هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة للوقوف أو التحرك لكن هناك مفاهيم

 :هذا السياق ومن هذه المفاهيم مفهومان همامفيدة تنفع في 

            .الوقوف منتصبا   -1

 .الميل بوزنك إلى اإلمام -2

 

  : مالمح وتعابير الوجهالمهارة الثالثة

مدربينا مثال  في الواقع أننا أحيانا ال نعرف عن قياداتنا الكثير أو لنقل كمثل أقرب عن

تعابير بهم بشكل متقطع ونمعن النظر في مالمح وفي هذا البرنامج ولذلك تجدنا نراق

نبني وجوههم لنستنتج من بعض اإلشارات وردود األفعال بعض االنطباعات األولية و

على . إذا  فنحن نعتمد على حدسنا وعليها حكما  على شخصية هذا اإلسناد أو ذاك

 .نحترمهامقدرتهم في قليل من الوقت على عرض الصفات التي تعجبنا و

 

 :تتواصل بشكل فعال فانك تحتاج إلىلكي 

 مبتهجا   وجهكأن يكون  -1

 معبرة وإيماءاتك حركاتكأن تكون  -2

 طبيعي ذلك بشكل تفعلأن  -3

 وجهك لتحسين مالمح وتعابير تتدرب -4

)مبتهجا( حيث االبتهاج يحرك جميع عضالت الوجه ويعبر عن الداخل : مالحظة

 ........تكون بالشفتين والنفسى أما االبتسامة فربما 

 

 



 كيف تتدرب لتحسين مالمح وتعابير وجهك؟

 )أ/م/ت(اكتشف كيف تنظر إلي اآلخرين؟  -1

 ( احذر )اإلشارات العصبية -2

 .أنت فيها التيابتسم بغض النظر عن الفئة  -3

 اكتشف كيف تنظر إلي اآلخرين عندما تكون تحت ضغوط و اجعل هذا في مستوى -1

 يما أير الطبيعي وتدرك الفرق بينهالشيء الطبيعي والشيء غ وأن تعرفالوعي لديك 

 ....(.)ألفه / مشاركة / تخويف.. ـأنظر اليهم بقل فى نفسك وأنت تتحدث أنا اآلن 

نتكلم  هناك عندماجعل الواحد منا يذهب بيديه هنا و( تإشارات عصبيةكلنا لديه ) -2

 :مسك بهن يءليس أمامنا أو بجانبنا أي شو

 .اراتال تعمل تلك اإلش ت الرئيسية وبعد ذلك احرص على أنأ / اكتشف تلك اإلشارا

يست بارات فان اإليماءات لب / حاول أال تومىء أو تؤثر في بعض الكلمات أو الع

 .(لعصبيةز على أال تقوم بإشارتك ا ركجيدة )

دما تريد فكرة أو نقطة وعنج / حاول أن تجعل يديك بجانبيك عندما ال ترغب في تأكيد 

أن يكون  التأكيد بصورة نابعة من الحماسة الطبيعية سيحدث ذلك طبيعيا  لكن ال يمكن

ع يدرك ذلك إذا كانت يداك متحركة بشكل مستمر إلشارات عصبيه عندها لم يعد المستم

تعبر  أن كثرتها تخل بما تحتويه أو ي)أ متي تكون النقطة حماسية وهامة من عدمها

 نه تلك االشارات(.ع

بتسامة حاول أن تدرب وجهك على اال .أنت فيها يا بتسم بغض النظر عن الفئة الت -3

 الصافية دائما.

 وجوه الناس ثالثة أصناف :

 وجوه بطبعها منفتحة ومبتسمة

 حادةحول من ابتسامة إلى نظرة حارقة ووجوه محايدة يمكن أن تت

  .م يبتسمون أو ال يبتسمونحارقة سواٌء اعتقدوا بأنهوجوه جدية و

 

 اكتشف من أي هذه األنواع أنت؟ 

 . ك مع اآلخرينتواصلفي  متميزا  فإنك ستكون  الصنف األول إذا كنت من -



 

 : ابتسم

هو وانفرجت شفتاه عن ثناياه ضاحكا بدون صوت  بسم بسما::  االبتسامة في اللغة

  اخف الضحك واحسنه فهو باسم وبسام

 لبرق : انفرجوبسم السحاب عن ا

 والبسيمة : نوع من الحلوى

 )فانظر الى هذه المعاني الجميلة لالبتسامة(

 

 الطليق ر والوجهــــبمثل البشا                  وما اكتسب المحامد طالبوه

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

 كـن يأتي بها وهو ضاحـف بمـفكي     بشاشة وجه المرء خير من القرى

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

 لبخيلاحلى البشاشة في أفما                     ذا كان الكريم عبوس وجهإ

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

 ماـــتبسنك بعد لن تإبر فـــش                 قلت ابتسم مادام بينك والردى

 

 :االبتسامة اآلسرة

 قال تعالى )ولو كنت فظا  غليظ القلب النفضوا من حولك(

 مودة.البشاشة مصيدة ال

 والبر شيء هين: وجه طليق وكالم لين 

 

 :أنواع االبتسامات

 .الشعورية االبتسامة -

 .الحزينة االبتسامة -

 .غير الحقيقية االبتسامة -



 

 :الشعورية االبتسامة

 عند لقيا الخارجة من الناس -

 الخارجة من القلب عند رؤية ما يضحك -

 التبليغ باألخبار السارة -

 بتسامةاال ،أو المتكبرة المتعالية االبتسامة، البسيطة االبتسامة) وجهتعابير ال -

 (العريضة

 :الحزينة  االبتسامة

 الحزنابتسامة  -

 الهزيمة ابتسامة -

 : غير الحقيقية االبتسامة

 ابتسامة اتقاء شر الناس -

 ابتسامة لمصلحة دنيوية -

 

 : االبتسامةموانع 

 الظن ان ذلك من الجدية -

 انعدام الرضا -

 التعالي على الناس -

 الخوف من قسوة القلب -

 الطبيعة الغضبية -

 ظروف النشأة -

 عدم إدراك أهمية االبتسامة -

 



 : ثمرات اإلبتسامة

 لون من ألوان الصدقات -1

 اتقاء االشرار -2

 كسب اآلخرين ومحبتهم -3

 زيادة اواصر االخوة -4

 تقوية العالقة الزوجية -5

 ةالناحية النفسية والصحي -6

 الكسب المادي -7

 السعادة في الدنيا واآلخرة -8

 

 ه جديمن وجه مبتسم إلى وج بسهولة الصنف الثاني وتستطيع أن تتغيرإذا كنت من  -

  .فانك تتمتع بمرونة جيدة

 

 فتعلم فن التواصل .. الصنف الثالث  وإذا كنت من -

 وإذا كنت من

 الصنف الثالث: 

من ف اصلتوي هذا المجال لتحسين قدرتك على الفيجب أن تهتم باألمر وتعمل بجد ف

هي  ، وهذه الكآبةلكن وجهك يعكس كآبة من الخارجالمحتمل أن تبتسم من الداخل و

ة . إن ما يدركه اآلخرين في الظاهر هو الحقيقاآلخرين التواصل معطريقتك في 

 .بالنسبة لهم

 لق ح وقريب أو منغإن إشاراتك خصوصا  تعابير وجهك ستظهر أنك متفت:   الخالصة

 ((الواحد أول ما شافه حبه))

 

 



 :المظهر: اللبس والمهارة الرابعة 

 . : كن الئقا  الهدف السلوكي

 .ت فيهائق لنفسك و للبيئة التي أن: أن تلبس وتتزين وتظهر بمظهر الالهدف السلوكي

 .كرارهتين في أول مقابلة ال يمكن يجب أن تعلم إن االنطباع الذي تتركه لدى اآلخر

 

 االنطباعات اآلنية:

 ثوان...........) انطباع وقتى( 5أول  -1

 من االنطباع (  %50دقائق...........) تأكيد أو نفى  5ثم أول -2

 تظهر شخصيتنا من :-

 %90كل الجسد = الملبس  )يعطى( .......     

 %10..............     طى( .....منطقة الرأس )تع

 لكن من األهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 :كيف تحسن من مظهرك وملبسك

 



 لة وليست غريبةشعرك مصفوف بطريقة جمي

 …خذ نظرة فاحصة إلى طريقة لبسك وتزينك

 نظارتك مناسبة لوجهك

 اللبس في مستوى وعيك ومنسق ومكوى

 أظافرك مقصوصة ونظيفة

 = كن الئقـا  أنيقا  بالمختصر 

 

   المهارة الخامسة :  الصوت والتنوع الصوتي 

 : الهدف السلوكي

 .ةأن تتعلم كيف تستعمل صوتك بطريقة ثرية مالئم

 

 :أهمية الصوت 

ن لديك من المصداقية التي تكو %84إن نغمة حبالك الصوتية والرنين واإللقاء تشكل 

 .كأن تكون تتحدث على الهاتف مثال  عندما ال يستطيع الناس رؤيتك 

 .هو الوسيلة الرئيسية التي تحمل رسالتك أنه مثل وسيلة النقل :صوتك

 . والطاقةصوتك ...........رسول الحيوية 

كل يجب أن ينقل صوتك بشكل اإلثارة والحماس اللتان تشعر بهما أغلبنا يصبح بش

 .سريع حبيسا  ألنماط عاداته الصوتية التي من الصعب تغييرها

صوتية . نغمتك البينما في الحقيقة أنه يمكن أن نغير عادتنا ونتعلم عادات جديدة 

 ،(مهربيان في دراستهلى ذلك دكتور )من رسالتك كما أشار إ %84ونوعيتها تشكل 

ية التي من المصداق %84الرنين واإللقاء تشكل عنى آخر إن نغمة حبالك الصوتية وبم 

 .كأن تكون تتحدث على الهاتف مثال  تكون لديك عندما ال يستطيع الناس رؤيتك 

 

 



 كيف تحسن من تأثيرك الصوتي ؟

 :يه المكونات األربع التي تكون تعبيرك الصوتي

 .االسترخاء -1

 .وطريقة التنفس -2

 .واإللقاء -3

 .وتأكيد المقاطع -4

ل التدريبات لتوسيع تأثيرك وكل مكون من هذه المكونات يمكن تعديله من خال

  .يالصوت

 استعمل التنوع الصوتي.-

 .تعلم االسترخاء أثناء الحديث -

 نظم طريقة التنفس. -

 

 ومالحظات : نصائح

 خطاباتال تقرأ ال  •

 تدرب على تسجيل صوتك بآلة تسجيل  •

 

 استعمل التنوع الصوتي.

 ثال  منشغلين به فمالتنوع الصوتي وسيلة عظيمة تجعل الناس مهتمين بما يسمعون و

ريك حدود تحمل المستمعين أو خفضه لجذب وتح يترفيع الصوت أو تتخينه أو رفعه ف

 المشاعر.

 تعلم االسترخاء أثناء الحديث

لوجه األحبال الصوتية أو عضالت ا يمجهود منك ف يالم يخرج منك بدون أأى أن الك

 أو الجسد

 



 نظم طريقة التنفس

يظهر  يقا  عم أى ال تندفع بالحديث حتى نهاية محتوى النفس ثم تضطر الى أن تأخذ نفسا  

 أمام المستمعين صوت الشهيق ولكن نظم التنفس مع تنظيم الفقرات

 يل.تدرب على تسجيل صوتك بآلة تسج

 .سجل بصوت مرتفع وآخر منخفض وحاول أن تنوع في الحديث

هذا التدريب سيجعلك تدرك رتابة الصوت ويساعدك على تطوير عادة التنوع في 

 صوتك 

 ال تقرأ الخطابات 

ءة والكالم . إن الكتابة و القرايكمن أخطر أشكال األداء الرتيب في القراءة بصوت عال

 حك باستعمال المالحظات ومخطط األفكار الرئيسةمختلفة لذا ننص تواصلوسائط 

هذا أيضا عندما تتكلم هذا سيسمح لك بأن تترك لذهنك حرية الكلمات المنتقاة آنيا  و

مرار مليئا  بالحركة ألنك تفكر باستو سيجبر صوتك على أن يكون نشيطا  وطبيعيا  

 اإللقاء( )فن .وتكيف وتعدل محتوى رسالتك وأفكارك

 

 ) وقفات ، كلمات ( المنطوقة غيراللغة   ادسة :المهارة الس

 كيف نحسن استعمال اللغة؟

 إضافة الوقفات المناسبة •

 التخلص من األصوات التي ليس لها معنى •

 الصيغة الواضحة التامة •

 احذر من المصطلحات ..!! •

 

 إضافة الوقفات المناسبة

ن أحيانا  ارزون يتوقفو، والخطباء البالمتحدث البارع يستعمل وقفات طبيعية بين الجمل

 ويختارون أماكن الوقفات بعناية للتأثير في مستمعيهم 

 



 : الوقفة أداة مهم 

نتصف منعم تستطيع أن تتوقف طبيعيا  لمدة تمتد من ثالث إلى أربع ثواني حتى في  

وقفة التي تكون الجملة ، لكن المشكلة هي أننا غير معتادين عليها وعندما نقوم بها فإن ال

 . الث أو أربع ثواني تبدو مثل عشرين ثانية في عقولنامن ث

لمبالغة في . حاول اإذا  .. حاول أن تمارس وقفات طبيعية ثم فكر في نتيجة هذه الوقفات

 .يعيةالوقفات في التمرين وستجد أنك ستوظف الوقفات بشكل أفضل في محادثاتك الطب

 .ا بالوقفاتغير مفهومة وأبدله أوتخلص من األساليب واألصوات التي ال معنى لها 

ثل حواجز الزائدة عن الحاجة والتي تمتخلص من األساليب غير المرغوبة وبقي لنا أن ن

 .( وتخلص من أي وقفات غير ضروريةالمهمةال تستعمل ) تواصلتمنع ال

سجل نفسك على شريط مسموع أو مرئي واطلب رأى اآلخرين حتى تتعرف على 

 .. ركز بوعي على التخلص منها هومة وبعدهاأساليبك غير المف

 :اوالتخلص من األصوات التي ال معنى له 

 .تتكون اللغة من الكلمات المفهومة واألصوات غير المفهومة 

لك يكون تواصل الناس أفضل عند قدرتهم على اختيار الكلمات الصحيحة ويتطلب ذ 

فس أحدنا إلى طفل بن يتحدثاستخدام مفردات غنية مالئمة للسياق وال ينبغي أن 

 .مجموعة من علماء الفيزياء مثال   يتحدث بها إلى يالطريقة الت

ذلك  الفعال الواضح ومن أمثلة تواصلالكلمات غير المفهومة حواجز تقف في وجه ال

 ( .حسنا   - كما تعرف - يعني  -.... أوه ... -آه ......)

  الصيغة الواضحة التامة

 :ا تريده بشكل واضح أن تقول مثال  عمحدد ما تعنيه أسال 

انية خبارك قبل الثسأبحث في المرجع وسأتصل بك إلقل )( بجواب لك يسأحاول وآت) 

 .. فالثروة اللغوية تتكون باالستعمال(والنصف ظهرا  

س لديهم تزداد مفردات األطفال اللغوية من خالل األسرة والمدرسة أما البالغين فلي

مهم أحد لكن مستوى تعلمنا وارتفاع درجالتدرج في مستو ة ى معين ألنه ال يقو 

 .الجديدة نا يزيد مفرداتنا خالل االستيعاب النشط للكلماتتواصلالوضوح والتأثير في 

  



 احذر المصطلحات:

نة أحذر من األساليب والمصطلحات التي يصطلح عليها أهل تخصص معين أو فئة معي

 هل االختصاص بوصفها طريفة سهلة ومختصرة، فهذه األساليب صالحة ألمن الناس

ال أن إومعبرة عما يريدون غير أن هذه األساليب وإن كانت مفهومة للفئة المتخصصة 

 .أغلب الناس ال يفهمونها

 

 استخدام الدعابة.  المهارة السابعة : 

 جيد تواصلالقدرة على أن تجعل بينك وبين مستمعيك عالقة و  الهدف السلوكي :

 م في التمتع باالستماع إليك.ومساعدته

 تحسين استعمالك لروح الدعابة :

ي الوقت لكنها ف تواصلالدعابة واحدة من أكبر المهارات المهمة للتأثير في عملية ال

 نفسه واحدة من أكبر أساليب المراوغة 

وح ، ورخرون يجب أن يعملوا ليكونوا كذلكبعض الناس جذابون ومحبوبون بطبعهم وآ

 .وسهولة ارة قابلة للتعلم ويمكن أن تتعلم استعمال هذه المهارة بكل يسرالدعاية مه

 تنبيهات :

 ال ترِو النكات •

 اِرِو المواقف المرحة •

 الفكاهة ليست هدفاً بحد ذاتها  •

 ابتسامتك هي ما يراه الناس  •

 

 : النكات ال ترو

النكات  وايةقليلون هم الذين يجيدون رواية النكات وأضعافهم يعتقدون أن بإمكانهم ر

ي المواقف . ولذا فان لم تكن من هؤالء وال من أولئك فال تحاول رواية النكات فجيدا  

 .الرسمية

 



 : بحد ذاتها الفكاهة ليست هدفا   

ا وسيلة الشخصي ليست الفكاهة هدفا  بحد ذاتها ولكنه تواصلفي أكثر جوانب عملية ال

في  . وهذا االرتباط يتمثليخصللوصول إلى اآلخرين واالرتباط معهم على مستوى ش

ن ( ويتكون من خالل عدة عوامل مثل البعد عالمحبةعدة مستويات أهمها مستوى )

 .، اإلراحة، الثقةاألنانية

 ابتسامتك هي ما يراه الناس:

السمة  . هذهعندما نتحدث فالناس ينظرون إلى وجوهنا وميزتنا السائدة هي ابتسامتنا

 .نا تظهر بشكل سريع في كل حاالتناالمهمة من سيماء وجوه

فية هي . وال تنسى أن اللحظات العاطفالناس يتعلمون أفضل من خالل المرح والفكاهة

جانب أفضل األوقات إليصال رسالتك وأن باستطاعتك الوصول إلى الجانب األيمن وال

ة نياأليسر من الدماغ لمستمعيك باستعمال المرح وروح الدعابة والمواقف اإلنسا

 .اإليجابية

 

 .الذات الطبيعية :المهارة الثامنة 

 : الهدف السلوكي

 .تواصليتك الحقيقية في كل ظروف الأن تكون أصيال صادقا  تعكس شخص -1

 .تواصلك الطبيعية وتستعملها في الأن تفهم قوا -2

 .إلى نقاط قوة تواصلط الضعف في الأن تحول نقا -3

  .فسك للتكيف مع مختلف الظروفأن يكون لديك الثقة في ن -4

 

  الشخصية الطبيعية أهمية 

 :تمكنك من اآلتي 

 التعرف على مجاالت القوة والضعف في شخصيتك  -1

 .تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة -2

 



 :الشخصية الطبيعية 

ارات الثمان احتفاظك الدائم والتواصل بذاتك الطبيعية هو في حد ذاته مهارة توازي المه

نها تمكنك أو اتجاه أال ، وبالرغم من كون هذه المهارة أقرب إلى كونها موقف أالسابقة

 :ن اآلتيم

 .ى مجاالت القوة والضعف في شخصيتكالتعرف عل -1

 .تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة -2

 

 :وقفة للتأمل

 

 .وتعرف عنه قوة التأثير واإلقناع فكر في متحدث تعرفه -

 ؟. حاول اإلجابةالتأثير واإلقناعآخر تعرفه وتعرف عنه قوة  فكرفي متحدث -

 !؟أم أنهما مختلفين ؟هل كال الشخصين نسخة من اآلخر

م من أن . وبالرغ. كل منا له نقاط قوته ونقاط ضعفهإذا  نحن نختلف عن بعضنا البعض 

يات في لمعطهذا المفهوم بسيط إال أنه يحمل تعقيدا  عندما نضع في االعتبار آالف ا

لتي يمكن . إن لدينا الكثير من اإلمكانات و القوى الطبيعية انا الشخصيتواصلعملية 

 .. ولدينا مجاالت تستطيع أن تحولها إلى قوةاالعتماد عليها

 

 :كيف نكون طبيعيين

  تتحدث فيهالذى  تمكن من المحتوى -

 تدرب على إلقائه أكثر من مرة -

 وضاعهم/حركاتهم/.....()أ بمن يستمعكال تنشغل  -

 ثمانية األخرى وأنت تتحدث وقومهاال تواصلتابع مهارات ال -

 

 

 



 المهارة التاسعة : إشراك المستمع .

 : الهدف السلوكي-

 .القدرة على االحتفاظ باهتمام الشخص الذي تتواصل معه وإشراكه فيما تقول

 .معتشرك معك المستتساوى كيف تستطيع أن  يت السابقة والتتلخيص للمهارا يه يأ

 

 كيف نحسن مهارة إشراك المستمع؟

 .خاطب الفص األيمن من المخ-

 قوة األسلوب   -

 .واهتم بمخاطبة شخصية المستمع نصات()تعلم اإل اترك له وقت كبير لتسمعه-

 

 :أ / الحركة المسرحية

 :هم العينى بكتواصلب / 

 :ج / االهتمام

 :قوة األسلوب- 

 :رحيةأ / الحركة المس •

 افتتاحية قوية .. - •

 عنصر مثير مثل...... - •

 خاتمة مثيرة ... - •

 

 .. األسلوبأوال   

 :أ / الحركة المسرحية

، ، أو رواية قصيرة مؤثرةابدأ حديثك بافتتاح قوي كبيان مشكلة مهمة ()افتتاحية قوية -

حا  . كما يمكن أن تصرح تصريأو طرح سؤال جدلي بحيث تجعل كل شخص يفكر فيه

 ..مثيرا  أو تقول عبارة مدهشة



و تغيرات )ضع عنصرا  مثيرا ( مثل وقفة طويلة لتأكيد عبارة مهمة أو نغمة صوتية أ -

و أ، مثل الغضب أو البهجة أو الحزن عواطف ذات وتيرة عالية في درجة الصوت أو

 .اإلثارة

 .عمل الجاداء قوي للك باقتباس مثير أو بعبارة مهمة أو بندتواصلخاتمة مثيرة( اختم )-

 :هم العينى بكتواصلب /   •

لين حافظ على إبقاء مستمعيك منهمكين ومنشغ، شامال  لكل مستمعيك اعمل مسحا   -

 .وال تنس ) الدرجة السياحية ( ،معك بقدر اإلمكان

 .قس ردود أفعال مستمعيك -

 

ا ذكر فى المستمعين لك بعكس م تواصلالعين هنا  تواصل: )العين تواصلب /  

ك وبما تقيس أنهم مهتمين ب يك أنت بالمستمعين أتواصلاألولى  يالمهارة األولى فف

 تقول أم ال

  اعمل مسحاً شاماًل لكل مستمعيك -

ع في لمدة طويلة عندما تشرالعيني المباشر المستمر  تواصلوذلك عن طريق ال -

 يلك لى حدةالموسع بالعين مع كل فرٍد ع تواصل، ثم بعد ذلك ابدأ بالالكالم

 فرد. يتضمن عدم شرود أ

تذكر  )بأن .حافظ على إبقاء مستمعيك منهمكين ومنشغلين معك بقدر اإلمكان -

 (( ما قال محمد مثلاألمثلة المضروبة أو تقول ) يأسماءهم ف

  وال تنس ) الدرجة السياحية (

ين عن البعيد يأ .تحدثينفي أطراف الغرفة أو القاعة أو على جوانب طاولة الممنهم 

 مرمى البصر الذين يمكن أن يشردوا بعيدا عنك

م أ، خالل تقديم عرضك هل هم موافقون؟ أم متضايقون قس ردود أفعال مستمعيك -

 ؟ ؟ وهل لديهم أسئلةيشعرون بالممل

 

 

 



 

 نفوس اآلخرين من خالل نظرات عيونهم؟ كيف تفهم ما في

 

 : االهتمام/  ج •

  المستمع؟ ما الذي يريد ان يعرفهو   ريد ان يعرفه المستمع؟ما الذي اسؤال  -

 .: ذاكرة المستمع قصيرة المدىتذكر

 :/ االهتمام ج

 .(كيف أفيد مستمعي) قبل أن تتكلم راجع ما تود أن تقوله بسؤال -

. نتباه، فحاول تركيز المعلومات وجذب االتذكر أن ذاكرة المستمع قصيرة المدى -

 .العيني إلثارة االهتمام تواصللاستعمل ا

 يك، الحركة لجذب اهتمام مستمع، األدوات البصريةالفكاهة ،استخدم األمثلة 

 

 

 



 

 :تعلم االنصات-3   

 

 :أهم مراحل اإلنصات

 االستماع للكلمات .1

 تفسير الكلمات & ومعانيها .2

 يالمعاناستيعاب مضمون  .3

 المختلفة جابات البديلةتذكر األفكار المرتبطة بالمضمون واالست .4

 تقييم االستجابات البديلة .5

 االستجابة .6

 :لوصايا العشر لإلنصات الفعــــالا

 .عند االستماع يجب أن تبحث عن مجاالت االهتمام ومغزى الحديث .1

 .اهتم بمحتوى الحديث أكثر من اهتمامك بطريقة المتحدث .2

 ال تتعجل بالتقييم وال تقاطع المتحدث .3

 صت إلى األفكار الرئيسية فى الحديثنأ .4

 كن مرنا  مع كل متحدث وتقبل أسلوبه .5

 .تعمد اإلنصات وتفرغ للحديث بكل حواسك .6

 قاوم التشتت وابتعد عن مصادر الضوضاء .7



 .درب عقلك على التركيز .8

 .كن يقظا  وابتعد عن االنفعال .9

 .حاول أن تفكر بطريقة أسرع من الحديث .10

 

 تم بمخاطبة شخصية المستمعواه( 4)

 ؟كيف

 : المستمعينشخصيات  أوالً:

 : الشخصيه البصريه )أرني( -1

كيفية  كلماته صفاته

 التعامل معه

 يتحدث بسرعة

 صوته عالي

قصيرة  أنفاسه

 وسريعة

يفكر بالصور 

 أكثر

 دائم الحركة

يهتم بالصور 

والمناظر 

 واأللوان

قراراته على 

أساس ما يرى 

 ويتخيل

 –يشاهد  –مراقبة  –تصور  –ؤية ر –نظر 

أرى ما  –يظهر لي  -أرى  –منظر  –ألوان 

 يدقق النظر . .  -وجهة نظري  –تقول 

خاطبه 

 بألفاظه.

اعطه شيء 

 ينظر اليه

 



 .(أسمعنيالسمعيه ) الشخصيه -2

كيفية التعامل  كلماته صفاته

 معه

يستخدم طبقات 

 صوت متنوعة

 يتنفس ببطء

له قدرة على 

 اإلنصات

 يهتم باألصوات

قراراته على 

أساس ما يسمعه 

 ويحلله

 –كالم  –رنين  –نغمة  –سمع  –صوت 

 –يقرع الجرس  –نغم  –ينصت  -جرس 

يخاطب  -يرن  في أذني    -انتبه لكالمي 

 كالم الناس . . –الناس 

 خاطبه بألفاظه.

اهتم 

 بالسمعيات معه

نوع طبقات 

 صوتك

اتقن مهارة 

 تواصلال

 الصوتى.

 .(أشعرني) الحسيه شخصيهال -3

 كلماته صفاته
كيفية التعامل 

 معه

 صوته هادئ

يتنفس ببطىء 

 وعمق

يهتم 

 باألحاسيس

يأخذ قراراته 

على أساس 

 شعوره

ناعم  –خشن  –لمسة  –إحساس  –شعور 

 –حار  –بارد  –ضرب  –لين  –صلب  –

يخدش  –يخفق قلبه  –ألم   -صبور 

 عديم اإلحساس . . –الشعور 

 بألفاظه.خاطبه 

 اهتم بمشاعره

اضرب له األمثلة 

والقصص لجذب 

 مشاعره

 



 اكتشف نفسك -

 ح س ص اإلجابة السؤال

 إذا واجهتك مشكلة

 تفكر حتى تجد الحل المناسب

 تناقشها مع شخص آخر

 تفكر حتى تستشعر الحل

   

 في الحوار مع شخص آخر

 ما الذي يؤثر عليك . .

 عدم وضوح الرؤية عنده

 وحديثه منطق الشخص

 عدم إحساسه برأيك

   

 أحب  أن يفعل اآلخرون

 االبتسامة والنظرة المريحة

 اختيار الكلمات المناسبة

 مشاعر الود واالحترام

   

 ما أهم ما فعلته في لقاء األمس . .

 رأيت مشهدا أو صورة . .

 استمعت أو قلت كالما . .

 أحسست بمشاعر . .

   

.  عندما تكون في أحضان الطبيعة .

 ماذا تفضل .

 مشاهدة المناظر

 االستماع ألصوات . .

 استنشاق الروائح الزكية ..

   

عند شرائك كتاب . .  ما الذي يؤثر 

 فيك أكثر . .

 تصميم  الغالف والصور

 عنوان الكتاب ومحتواه

 نوعية الورق وملمسه

   

    مجموع النقاط



 

 مالحظة : 

 يص = بصر

 سمعيس = 

 يح = حس

 

 ( كيف يمكن تحقيق فعاليةالحديث؟  )ومما سبق......

 :بالقيام بـ

 التوقف عن الكالم بين لحظة وأخرى للتعقيب من المستمع .1

 لتحديد مدى فهمه للرسالة… مستمع مراقبة حركات وجه ال .2

 االنصات جيدا  لتعليقات المستمع .3

 وجه المستمع يالنظر ف .4

 تجنب االنشغال .5

 ة(لصوت المناسبة )تناسب بعد المساحتخير نبرة ا .6

 أو أجنبية… تجنب استخدام ألفاظ غير مفهومة  .7

 للمستمعتفهم الحالة المزاجية والنفسية  .8

 ال تقاطع المستمع أثناء رده على رسالتك .9

 خاطب المستمع على قدر ثقافته .10

 تواصلتأكد من توافر المناخ المناسب لعملية ال .11

 تجنب التفاصيل الزائدة عن الحد .12

 حافظ على االبتسامة والهدوء .13

     قبل أن تكون متحدثا   كن منصتا   .14

 

 : تذكرأخيراً  - 

والتمكن  ن تعلمها وممارستهاوأن تلك المهارات يمك ،مجموعة من المهارات مناالواحد 

 .منها

 



 


