
ل  التواصل الفعال رافعة لتأهي
الرأسمال البشري

2021يناير  31األحد  



تعاريف

أنواع التواصل

مهارات التواصل
التواصل الفعال وأهميته

عناصر التواصل

معيقات التواصل



:مقدمة

هالتواصل قديم قدم اإلنسان نفس 1

التواصل عملية تتم في كل وقت

التواصل بين شخص و آخر عملية عفوية

2

3



:تعاريف 1

عملية إنتاج ونقل وتبادل 
املعلومات واألفكار 

واملشاعر من شخص إلى 

آخر

و عملية تتم بين شخصين أ
م أكثر بغية الوصول إلى فه
مشترك حول موضوع 

محدد

عملية نقل الرسائل 
وتفسيرها بين 

شخصين أو أكثر

التواصل



:عناصر التواصل 2

متسبإوولجي

عتّ  دقةفرعمال
موهفمالو

دمالّ  سر
هتبوعصوهتاذل
دقنوكتاردصم

أطخالعوقولذيملتال
يف

تكديدييكوشنئيرتساايتجييدقاعت



:أنواع التواصل 3

تكديدييكوشنئيرتساايتجييدقاعتمتسبإوولجي

قهااا الكلمااات التااي يااتم ن 
أو كتابتها مباشرة

ا التعااابير واإليءاااوات و أي اا

التلميءااااات التااااي ت هاااار ماااان 

خاااااااااال الل اااااااااة الخاصاااااااااة 
بالجسد

التواصل اللف ي التواصل غير اللف ي



:التواصل الفعال و أهميته 4

اتخااااااااا  قاااااااارارات 

صاااءيءة و ق اااا  

أءكام مائمة

قكساب الفرد 

سعة الصدر 

ومهارة 

االستماع
خلق 

ين التفاهم ب

األفراد
ك توجيه سلو

األفراد

هو التواصل القادر على قيصال أية رسالة 

بشكل سلس لتءقيق هدف معين

4

3

2

1 نجاح اإلنسان قي 

ءياته مرتب  بمدى

تملكه مهارات 

التواصل الفعال

خلااااااق قائااااااد 

نااااااااااااااااج  و 

مؤثر



:مهارات التواصل الفعال 5
مهارات االستماع الفعال 01

02تكييف نمط التواصل مع الجمهور

اللطف 03

04الثقة

تلقي التغذية الراجعة و تقديمها 05

06الوضوح واختيار نبرة الصوت المناسبة

التعاطف واالحترام 07

08 فهم لغة الجسد



(الشخصية: ) معوقات التواصل الفعال 6
01

02

03

04

05

االختاف في اإلدراك

ةالتوجهات السلبي

عدم امتاك 

المهارات

قيصال المعلومات
ب ريقة خا ئة

دوجود عاقات سيئة بين األفرا



(التنظيمية: ) معوقات التواصل الفعال 6

03

02

01

المعلوماتقدارةعدم
فعالبشكل

لسوو التن يم و التواص

تداخل االختصاصات



(البيئية: ) معوقات التواصل الفعال 6

01

02

03

الل ات و اللهجات المختلفة

البعد الج رافي

قلة األنش ة االجتماعية 
داخل المؤسسة



:خاتمة

تحقق من جدوى االتصال 

وسع دائرة التفكير لديك 

ضع مصدر الرسالة في اعتبارك 

على الدوام 

صمم رسالتك بما يتناسب مع 

المستمعين 

أعرف ما ستتحدث عنه

كن واضحاً ومحدداً 

دث توجه إلى أولئك الذين تتح

إليهم بكل انتباهك

ال تقاطع الشخص اآلخر 

حاول طرح أفكارك في المكان 

والوقت المناسبين




