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مهارات االتصال
تعريف االتصال
االتصال هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شخص إلى آخرر
أو آخرين بصورة تحقق األ هداف المنشودة في المنشرؤة أو فري أج اماعرة مرن النرا شات نشرا
ااتماعي  .إشن هري بمثابرة خ رو تررب أوصرال البنرال أو الهيكرل التنظيمري ألج منشرؤة رب را
ديناميكيا  .فلي من الممكن أن نتصور اماعة أيا كان نشا ها دون أن نتصور في نف الوقت
عملية االتصال التي تحدث بين أقسامها وبين أفرادها وتاعل منهما وحدة عضوية لها دراة من
التكامل تسمح بقيامهما بنشا هما .
االتصال في أج منشؤة أو منظمة يحدث وفرق التنظريم الرسرمي وأيضرا فري التنظريم يرر
الرسمي الشج قد يح به المسئولون في المنشؤة أو يحسون بازل منه أو ال يحسون ولكنره علرى
أية حال شات أثر قد يفوق في شدته االتصال عن ريق التنظيم الرسمي .
مكونات عملية االتصال
عملية االتصال في أبس صورها هي نقل فكرة أو معلومات ومعان (رسالة) من
(مستقبل) عن ريق معين (قناة اتصال) تختلف باختالف المواقف
شخص (مرسِ ل) إلى شخص
ِ
 .وتنتقل الرسالة عبر قناة االتصال على شكل رموز مفهومة ومتفق عليها بين المرسِ ل
والمستقبل أو رموز شائعة في الماتمع أو الحضارة التي تتضمنها .
ِ
وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها المستقبل فهما صحيحا ويتقبلها ويتصرف حيالها
حسب ما يتوقعه المرسِ ل  .وتعتبر عملية االتصال في هشه الحالة نااحة  .وقد تصل الرسالة
إلى المستقبل ولكنه ال يفهمها أو ال يتقبلها ومن ثم ال يتصرف بالنسبة لها كما يراو المرسِ ل
وفي هشه الحالة فآن عملية االتصال تعتبر ير نااحة  ،وربما ال تصل الرسالة على اإل الق
لسبب أو آلخر أو قد تصل ناقصة أو مشوشة  .وهشه االحتماالت مواودة دائما ويراع فضل
عملية االتصال إلى عنصر أو أكثر من عناصر عملية االتصال  .ولكن من الممكن أن يتحقق
المرسل من نتياة رسالته عن ريق (إرااع األثر) أو ما يسمى أحيانا (التغشية المرتدة )
المستقبل أو إشا ما
والمقصود بشلك أن يحا المرسِ ل علما بما يترتب على رسالته من آثار عند
ِ
ضلت سبيلها لسبب ما ولم تصل إليه أو وصلته ناقصة أو مشوشة أو مخوخة  .ويكون مسار
المستقبل إلى المرسِ ل ووظيفتها
إرااع األثر عك مسار عملية االتصال األصلية أج تكون من
ِ
المستقبل أو إقناعه بها .
تصحيح المفاهيم عند
ِ
عناصر عملية االتصال
تتكون عملية االتصال من العناصر التالية :
.1
.2
.3
.4

المُرسِ ل أو المُص ِّدر
ترامة وتسايل الرسالة في شكل مفهوم
الرسالة موضوع االتصال
وسيلة االتصال

 .5تفهم الرسالة بواس ة الشخص الشج يستقبلها
 .6استرااع المعلومات
المرسِ ل أو المصدر :
يتحدد مصدر االتصال أو مرسِ ل المعلومات في الهيكل التنظيمي بعضو من األعضال
العاملين في التنظيم  .وسوف يكون لدى العضو في هشه الحالة بعض األفكار والنوايا
والمعلومات فضال عن أهداف محددة من قيامه بعملية االتصال .
ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم :
يهدف المرسل ألج رسالة إلى تحقيق نوع من االشتراك والعمومية بينه وبين مستقبل
الرسالة لتحقيق هدف محدد  .وبالتالي فهناك ضرورة لترامة أفكار ونوايا ومعلومات العضو
المرسل إلى شكر منظم  .ويعني دلك ضرورة التعبير عما يقصده المرسل في شكل رموز أو
لغة مفهومة  .ويشير شلك إلى ترامة ما يقصده المرسل إلى رسالة يمكن للشخص الشج
يستقبلها أن يتفهم الغرض منها .
الرسالة :
الرسالة هي الناتج الحقيقي لما أمكن ترامته من أفكار ومعلومات خاصة بمصدر معين في
شكل لغة يمكن تفهمها  .والرسالة في هشه الحالة هي الهدف الحقيقي لمرسلها والدج يتبلور
أساسا في تحقيق االتصال الفعال باهات أو أفراد محددين في الهيكل التنظيمي .
وسيلة االتصال :
ترتب الرسالة موضوع االتصال مع الوسيلة المستخدمة في نقلها  .ولشلك فإن القرار
الخاص بتحديد محتويات الرسالة االتصالية ال يمكن فصله عن القرار الخاص باختيار الوسيلة
أو المنفش الشج سيحمل هشه الرسالة من المرسل إلى المستقبل .
وهناك أشكال مختلفة لوسيلة االتصال في البيئة التنظيمية منها :
 االتصال المباشر بين المرسل والمرسل إليه (واها لواه)
 االتصال بواس ة التليفون .
 االتصاالت ير الرسمية (خارج ن اق األدال التنظيمي)
 االتصال من خالل االاتماعات
 االتصال عن ريق الوسائل المكتوبة
 تبادل الكلمات والعبارات عن ريق بعض األشخاص بين المرسل والمرسل
إليه .
تفهم الرسالة :
يتوقف كمال عملية االتصال وتحقيق الغاية منها على مدى ارتبا محتويات الرسالة
باهتمامات المرسل إليه  .ويإثر شلك في ال ريقة التي يمكن لمستقبل الرسالة أن ينظر بها إلى

مدلوالت محتوياتها وبالتالي ريقة تفهمه لها وبخبرته السابقة في التنظيم فضال عن ان باعه
الحالي عن مرسلها .
وكلما كان تفهم المرسل إليه لمحتويات الرسالة موافقا لنوايا وأهداف المرسل  ،كلما
انعك دلك على نااح عملية االتصال وإتمامها بدراة مناسبة من الفاعلية .
استرجاع المعلومات
تلعب عملية استرااع األثر الدور األساسي في معرف مرسل الرسالة األثر الشج نتج عنها
لدى مستقبلها ومدى استاابته لها ومدى اتفاق شلك مع الهدف الشج حدده المرسل أصال .
وتتم عملية استرااع المعلومات في المنظمة باستخدام ال رق التالية :
 .1االسترااع المباشر للمعلومات من خالل االتصال المباشر (واها لواه) الشج يتم
بين المدير واأل راف األخرى في التنظيم  .وعادة يتم شلك عن ريق التبادل
الشفوج للمعلومات بين مرسل الرسالة ومستقبلها  .وقد يتمكن المرسل من استرااع
المعلومات من خالل مظاهر معينة لمستقبل الرسالة مثل التعبير عن عدم الرضا
العام من محتويات الرسالة أو يلم سول فهم الرسالة من المرإو .
 .2استرااع ير مباشر للمعلومات ومن أمثلة الوسائل ير المباشرة أن يالحظ المدير
الظواهر التي توضح له عدم فاعلية عملية االتصال مثل :





االنخفاض الملحوظ في الكفاية اإلنتااية
الزيادة الم ردة في معدالت ياب العاملين
الزيادة الملحوظة في معدالت دوران العمل .
التنسيق الضعيف بين الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها المدير

وعموما فإن المدير النااح والفعال هو الشج يحاول بشكل مستمر أن يعي مستوى كفايته
وفاعليته في أدال عملية االتصال في التنظيم  ،فضال عن اقتناعه التام بؤهمية عملية االتصال
في تحقيق أهداف التنظيم .

معوقات االتصال
ال يتم االتصال في التنظيم بدون مشاكل أو معوقات  .فقد تظهر بعض مصادر الشوشرة
أو عدم انتظام تدفق الرسالة بالشكل الم لوب نتياة لعوامل عديدة ومن أهم هشه العوامل التي
تقلل من الوالل واإليمان بالرسالة بين العاملين بالمنشؤة ما يلي:
 عدم انتباه مستقبل الرسالة إلى محتوياتها






عدم واود تفهم دقيق للمقصود من الرسالة سوال بواس ة المرسل إليه أو المصدر
استخدام كلمات في الرسالة لها دالالت ومعان مختلفة ألشخاص مختلفين .
ضغ الوقت لكل من المرسل أو المرسل إليه
تؤثير الحكم الشخصي لمستقبل الرسالة على نااح عملية االتصال .

وللتغلب على تؤثير هشه الصعاب في عملية االتصال ياب مراعاة اآلتي:
 .1تقديم المعلومات بشكل يتفق ور بات الشخص  ،فالشخص يقبل على المعلومات أو
يعرض عنها  ،بقا لما إشا كانت تتفق مع احتياااته أم ال  ،وهشا يدعو اإلدارة إلى
تفهم تلك الحااات والر بات وتصميم وسائل االتصال تبعا لها .
 .2تقديم المعلومات في وحدات صغيرة
 .3إتاحة الفرصة للشخص المرسل إليه المعلومات ألن يشرح واهة نظره في المعلومات
ورد الفعل نفسه-وشلك يهيئ لمرسل المعلومات الفرصة لكي يتؤكد من أن المعني الشج
يقصده هو بشاته المعنى الشج فهمه المرسل إليه .
والهدف كله هو إيصال أكبر كمية من المعلومات الدقيقة والصحيحة إلى العاملين دون
تؤخير أو تشويش الشج قد يدعو إلى انتشار الشائعات وقيام اهاز االتصاالت ير الرسمي بين
العاملين بالمنظمة والشج قد يإثر تؤثيرا ضارا في الروح المعنوية والكفالة اإلنتااية .
شبكات االتصال :
ينظر إلى التنظيم اإلدارج على أنه شبكة معقدة من العالقات المتداخلة بين األفراد .
وتنعك تلك العالقات على واود شبكات متعددة أو رق كثيرة لالتصال بين أعضال التنظيم .
ومن هشه ال رق ما يلي :
 .1االتصال الشج يتم من خالل انتقال الرسائل بقا لخ وات تسلسل السل ة في التنظيم .
ويمكن أن يكون شلك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل  ،أو االتصال األفقي
(بين الزمالل) .
 .2االتصال الشج يتم على شكل حرف Yوشلك حينما يرسل بعض رإسال األقسام تقارير
معينة من األعمال إلى رإسائهم .
 .3االتصال الشج يتم على شكل حرف  Xوشلك حينما يقوم أربعة من المرإوسين من
أماكن مختلفة بالتنظيم الهرمي بكتابة تقارير إلى رئيسهم الشج يقع مركزة بينهم اميعا .
وتتوقف ريقة االتصال المناسبة على ظروف التنظيم نفسه والخصائص المميزة لسلوك
أعضائه وشلك يت لب التفهم للنواحي التالية :
 .1إن ريقة االتصال المتبعة في نقل الرسائل تإثر بشكل واضح في دقة المعلومات التي
تحتويها تلك الرسائل .
 .2تنعك

ريقة االتصال الم بقة بالتنظيم على ريقة ومستوى أدال الفرد لوااباتهم

 .3تإثر ريقة االتصال على مستوى رضا األفراد وماموعات األفراد عن وظائفهم .
وبشلك يمكن القول أن هيكل االتصال الشج يتم اختياره وت بيقه سوف يلعب دورا هاما في
تحديد أنما التفاعل بين األفراد داخل التنظيم .
العوامل التنظيمية التي تؤثر في عملية االتصال :
هناك العديد من العوامل التنظيمية التي لها تؤثير أساسي على فاعلية االتصال تشكر منها ما
يلي :
 .1مركز الفرد في التنظيم الهرمي:
ال شك أن مركز الفرد في التنظيم الرسمي له صلة كبير بعملية االتصال التي تتم داخل هدا
التنظيم  .وهناك ثالثة أبعاد لعملية االتصال التنظيمي:
 تدفق االتصاالت من أعلى إلى أسفل
 تدفق االتصاالت من أسفل إلى أعلى
 تدفق االتصاالت بشكل أفقي في المستويات التنظيمية المختلفة .
وقد نالت االتصاالت األفقية واالتصاالت التي تتدفق من أسف إلى أعلى اهتماما قليال في
األوسا اإلدارية  .وقد نتج شلك من النظرة الضيقة للمديرين إلى عملية االتصاالت على أنها
عبارة عن أوامر وتعليمات وسياسات صادرة من اإلدارة العليا إلى مستوى تنظيمي أقل  ،كما
ارتب ت هشه النظرة بالمعلومات والتقارير التي تعد من مستوى اإلدارة المباشرة ويتم إرسالها
إلى اإلدارة في المستويات التنظيمية العليا .
 .2زيادة فهم العاملين بحقيقة االتصال وأهميته
ويتحقق شلك بتوعية العاملين بؤهميته عن ريق البرامج التدريبية ويرتفع مستوى التدريب
كلما ارتفع المستوى الوظيفي ألن العائد له تؤثير على تيسير وتنشي االتصاالت داخل المنشؤة .
 .3إعادة تنظيم المنشؤة بما يكفل تيسير وتنشي االتصاالت
من أهداف عملية تيسير االتصاالت وتبسي ها وتقصير قنواتها ما يلي :





اختصار الوقت والاهد
زيادة عدد المراكز التي تتخش القرارات وتبادل المعلومات وتقصير خ و االتصال
تضييق ن اق اإلشراف بإلغال بعض المستويات اإلدارية التي ال يحتاج إليها العمل .
قرب اإلدارات التي تتعامل مع بعضها من بعض لتسهيل االتصال

 .2تطوير مهارات االتصال بالنسبة للعاملين
وهشه المهارات هي :

 مهارات التحدث :وهو االهتمام بمحتوى الحديث ومضمونه ومراعاة الفروق الفردية
بين األفراد واختيار الوقت المناسب للحديث ومعرفة أثره على اآلخرين .
 مهارات الكتابة :وهي تدريب العاملين على الكتابة اإلدارية الموضوعية الدقيقة وتانب
األخ ال الهاائية واإلمالئية  ،وهشا يت لب ت وير التفكير وزيادة حصيلة معلومات
العاملين اللغوية وترقيه أسلوبهم في الكتابة .
 مهارة القراءة  :وهي زيادة سرعة الفرد في القرالة وفهمه لما يقرأ
 مهارة اإلنصات  :اختيار العامل ما يهمه من معلومات وبيانات مما يصل ‘إلى سمعه
 مهارة التفكير  :وهي سابقة أو مالزمة أو الحقة لعملية االتصال
 زيادة مهارة العاملين في استخدام وسائل االتصال
 ت وير نظم حفظ المعلومات  :ياب أن يتوافر في أج نظام لحفظ المعلومات والبيانات
السهولة والبسا ة والوفر في المال والاهد واالقتصاد في المساحة الم لوبة لعملية
الحفظ وتحقيق أمن وأمان المستندات واألوراق واألشر ة المتضمنة لهشه المعلومات
والبيانات .
 االتااه نحو ديموقرا ية القيادة  :هي تعني شورى ومشاركة من اانب العاملين
وتعرف على أفكارهم وآرائهم  .وهي تعني أيضا اتصاالت أنش وأصدق ،ايسر
وانخفاضا في اإلشاعات .
 تدعيم الثقة بين العاملين في المنشؤة  :وشلك يإدج إلى تيسير االتصاالت وتقليل وقت
االتصاالت  .وفي ظل انعدام الثقة بين العاملين بعضهم ببعض وبين العاملين وأفراد
الامهور يكون هناك دائما اتصال مكتوب بمستند إلثبات أن هناك اتصاال قد تم وإلثبات
موضوع االتصال .
 تخلي العاملين عن االتااهات السالبة  :إشا سادت االتااهات الموابة المنشؤة سادت
االتااهات الموابة نحو المعاملة مع الامهور ومع العاملين بعضهم بعضا .
 توعية العاملين بالفروق الفردية بين األفراد
 تخليص العاملين من الفقد والمشكالت النفسية حتى ال تكون معوقا لالتصال الايد .
 تدعيم شبكة االتصاالت ير الرسمية بؤكبر قدر من الحقائق والمعلومات وشلك لتقليل
الشائعات التي تزدهر في ظل نقص المعلومات
 تنشي االتصاالت األفقية وشلك حتى يتمكن العاملون في مستوى إدارج معين االتصال
ببعضهم البعض في مختلف اإلدارات فهو يقلل من المشكالت التي يسببها مركزية
التنظيم لالتصال من حيث الزيادة في الوقت والاهد وكشلك لضمان التعاون بين إدارات

المنشؤة ومعرفة العاملين بالمنشؤة بالعمل الشج يقوم به زمالئهم في اإلدارات األخرى
ولكن ينبغي للمرإو أن يحصل على إشن رئيسه قبل االتصال باإلدارات األخرى كما
ياب أن يخ ره بنتائج هشه االتصاالت األفقية التي هو رفا فيها .
 تقييم نتائج االتصال  :وشلك للتؤكد من تحقيق أهداف االتصال وهشا التقويم هو المدخل
لت وير وتحسين االتصاالت مستقبال .

دليل المدرب
يهدف هشا الازل من البرنامج إلى تنمية مهارات االتصال لدى مديرج المنا ق
ومديرج المدار التعليمية .
 .7يبدأ هشا التدريب بتعريف المتدربين بموضوع المحاضرة
 .4يتم توايه السإال التالي للمتدربين " ماشا نعني باالتصال ؟ وما هو الدور الشج يلعبه في
حياتنا اليومية سوال العامة أو الخاصة أو العملية ؟
 .3يقوم المدرب بتعريف االتصال وأهميته ووظيفة عملية االتصال .
 .2يناقش المدرب مع المتدربين عناصر االتصال ويحاول أن يصل من خالل المناقشة إلى تلك
العناصر وما هو المقصود بكل منها .
 .5يتم تقسيم المتدربين إلى ماموعات من  3إلى  5أشخاص وي لب منهم تحديد ما هي
المعوقات المختلفة التي توااههم وي لب منهم عرض ما توصلوا إليه  .ويحاول المدرب
بعد شلك تصنيف هشه المعوقات .
 .6يوضح المدرب ما هي شبكات االتصال ويع ي على شلك أمثلة  ،باإلضافة إلى أنه ال بد
من توضيح ما هي النواحي المإثرة على تلك األشكال من الشبكات .
 .7يتم توزيع تمرين "سلوكي في الاماعات" بهدف تعريف المتدرب كيفية سلوكه في
الاماعات .
 .8يتم توزيع تمرين االتصاالت الشخصية بين النا

.

 .9يتم مقارنة التمرينين السابقين وتوضيح كيف أن سلوك اإلنسان في الاماعات يإثر ويتؤثر
باتصاالته الشخصية بين النا .
.71

يعرض المدرب ما هي العوامل التنظيمية المإثرة على عملية االتصال

 .77يقوم المدرب –إشا توافر لديه الوقت -بتوزيع استقصال "فن اإلنصات" ومنه يعرف
المتدرب هل هو حقا منصت ايد أم أنه يفتقد إلى تلك المهارة ويوضح أن االتصال لي فق
نقل وتوصيل رسالة ولكنه يشمل أيضا اإلنصات الايد لآلخرين .
 .74ينهي المدرب هشا اللقال يوضح نقا
داخل المنظمة

تساعد المتدرب على ت وير وتنشي

االتصال

استقصاء
سلوكي في المجموعات

ضع عالمة ( )في الخانة التي تعتقد أنها تصف سلوكك حاليا في كل بعد من األبعاد المشكورة
مع إضافة ما ترى من عبارات أخرى تصف سلوكك .
أبعاد السلوك في الماموعات
 .1أنصت لآلخرين بإمعان
 .2أعبر بحرية عن مشاعرج لآلخرين
 .3أعبر بحرية عن اختالفاتي مع
اآلخرين
 .4آخش المبادرة في الاماعة
 .5أفهم مشاعر اآلخرين
 .6أتردد في االختالف مع األعضال
البارزين
 .7أتقبل المالحظات الناقدة لسلوكي
 .8أعمل على إيااد صلة باآلخرين في
الاماعة
 .9أتانب موااهة الصراعات
 .11شديد الحساسية لمركزج في
الاماعة
 .11أتحكم في انفعاالتي
 .12أسهم في نشا الاماعة
 .13يتؤثر الغير بآرائي وتفكيرج
 .14أعرض أفكارج بدقة
 .15أنتظر كثيرا قبل اتخاش أج قرار

نادرا أحيانا

البا

دائما

مالحظات

استقصاء
االتصاالت الشخصية بين الناس
ضع عالمة ( )في إحدى الخانات الثالثة حسب أاابتك على السإال:
العبارة
.1
.2

هل تخرج كلماتك على نحو ما تود في محادثتك
عندما يواه إليك سإال ير واضح هل تسؤل صاحب
السإال أن يشرح ما يعنيه

.3

عندما تحاول شرح شيل ما هل يتاه مستمعوك إلى تلقينك
بكلمات تقولها .
هل تفترض فيمن تحدثه أن يعرف ما تحاول أن تقوله دون
أن تشرح له ما تعنيه
هل تسؤل يرك عن شعوره إزال النق ة التي ربما تكون
أنت مصدر إبرازها
هل تاد صعوبة في التحدث إلى اآلخرين
في محادثتك مع شخص أمور تهم كليكما
هل تاد من الصعب أن تعبر عن آرائك إشا كانت تختلف
عن آرال من حولك
هل تحاول في المحادثة أن تضع نفسك موضع من تحادثه
في سياق المحادثة هل تحاول أن تتكلم أكثر من الشخص
اآلخر
هل تدرك أثر نغمة صوتك على اآلخرين
هل تتحاشى قول شيل تعرف أن نتياته إيشال اآلخرين أو
زيادة ال ين بلة
هل تاد صعوبة في تقبل النقد البنال من الغير
عندما يإشج أحدهم شعورك هل تناقش معه األمر
هل تعتشر فيما بعد لمن عسى أن تكون قد آشيت شعوره
هل يزعاك كثيرا أن يختلف أحدا معك
هل تاد من الصعب أن تفكر بوضوح عندما تكون اضبا
من أحد
هل تتحاشى الخالف مع اآلخرين خشية ضبهم
عندما تنشؤ مشكلة بينك وبين شخص آخر هل تست يع
مناقشتها دون أن تغضب
هل أنت راض من ريقتك في تسوية خالفك مع اآلخرين
هل تظل عابسا متاهما فترة ويلة إشا أثارك أحد
هل تشعر بالحرج الشديد عندما يمدحك أحد
هل بوسعك عموما أن تثق باآلخرين

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23

نعم
(دائما)

ال
(نادرا)

أحيانا

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41

هل تاد صعوبة في مااملة ومدح اآلخرين
هل تحاول عامدا متعمدا إخفال أخ ال عن اآلخرين
هل تساعد اآلخرين على فهمك بؤن توضح ما تفكر وتشعر
وتعتقد
هل من الصعب أن تؤتمن اآلخرين
هل تحاول تغيير الموضوع عندما تتناول المناقشة
مشاعرك
في سياق المحادثة هل تدع محدثك ينهي كالمه قبل أن ترد
على ما يقول
هل تالحظ أنك ال تكون منتبها أثنال محادثة اآلخرين
هل تحاول إ القا االستماع للوصول إلى المعنى المقصود
في كالم شخص ما
هل يبدو على اآلخرين أنهم يصغون إليك عندما تتكلم
في سياق المناقشة هل يصعب عليك أن ترى األمور من
واهة نظر اآلخر
هل تدعي أنك تستمع إلى اآلخرين بينما أنت منصرف
عنهم في واقع األمر
في خالل المحادثة هل تست يع إدراك الفرق بين ما يقوله
محدثك وما يشعر به فعال
هل تست يع وأنت تتكلم أن تدرك رد فعل اآلخرين إزال ما
تقوله
هل تشعر أن اآلخرين يتمنون لو كنت من راز آخر من
النا
هل يفهم اآلخرون مشاعرك
هل يلمح اآلخرون إنك تبدو واثقا من صواب رأيك
هل تعترف بخ ئك عندما تعلم أنك مخ ئ في أمر ما

فن اإلنصات

ضع عالمة ( )أمام اإلاابة األكثر اتفاقا مع سلوكك
العبارات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

أحاول استعراض وتقييم كافة الحقائق قبل اتخاش
أج قرار
أهتم تماما بمشاعر وأحاديث المتحدث
أناز المهام المكلف بها بؤساليب ابتكاريه اديدة
أركز اهتمامي على ما يقوله المتحدث
أنتقي وأستخدم الكلمات الواضحة المالئمة في
التعبير عن أفكارج
أشاع اآلخرين على التعبير عن أفكارهم بحرية
وصراحة
لدج القدرة على الرب بين األفكار والمعلومات
الم روحة
استمع لكل ما يقولـه ال رف اآلخر  ،بغض
النظر عما إشا كنت متفقا معه أو ال
أحاول أن يشعر المتحدث دائما بؤني مدرك لك ما
يقوله
لدج القدرة على تشكر األحداث بسرعة حتى في
المواقف الصعبة
أركز على النقا الرئيسية عندما أستمع إلى
المعلومات شفهيا
أزود العاملين بالقدر الكافي من إرااع األثر
بالنسبة ألعمالهم
أحاول باستمرار إرااع األثر للمرإوسين عن
مدى تقدمهم في العمل
أخش في اعتبارج حالة المتحدث المزااية
وتؤثيرها على دراة استيعابه للرسالة المقدمة
أركز انتباهي واهتمامي على كل ما يقولـه
ال رف اآلخر
عندما أتحدث مع رف آخر  ،أراعي العوامل
المإثرة في الموقف والمإثرة في الموقف
والمإثرة في االتصاالت بيني وبينه
لدج القدرة على تشكر المعلومات حتى بعد فترة
من الزمن
لدج القدرة على االستاابة للمعلومات
واالستفسارات بؤسلوب يالئم وفي الوقت

دائما عادة أحيانا نادرا ال تن بق
()1
()2( )3( )4( )5

.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31

المناسب
عندما أتحدث مع رف آخر أست يع أن أستمع
لما يدور بيننا من أحاديث
أحول مراقبة التعبيرات والتصرفات ير اللفظية
التي تبدو من ال رف اآلخر
ال أبدأ حديثي إال بعد انتهال ال رف اآلخر من
حديثه تماما
أإمن تماما بؤن الزمن كفيل بتغيير األفراد
الظروف المحي ة
أتغلب على كافة األمور التي تتسبب في المقا عة
والتشويش في حديثي مع ال رف اآلخر
لدج القدرة على استيعاب وفهم كل ما يقال
أبحث عن المعلومات وأحاول تاميعها حتى
أتفهم الموقف بصورة أفضل
اتعامل مع اآلخرين بؤسلوب واضح ومباشر
أهتم بالنقا الرئيسة وأتانب الغرق في التفاصيل
أتااوب بسرعة مع واهات النظر التي ال أتفق
معها
أست يع أن أحدد بدقة الوقت المناسب للحديث
والموضوع الشج سؤتحدث فيه
لدج القدرة على تشكر كل ما دار من أسابيع
مضت

