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 جدول المحتويات

 أهداف الفصل 

 االتصال دائرة مكونات 

 االتصال أنواع 

    اللفظي التصالا( أ
أنماط االتصال اللفظي   
 اللفظي المضمر والمعلناالتصال 
  اللفظيةالخصائص األساسية لألنماط 
  اللفظيةملخص لآلنماط 

 اللفظيغير االتصال( ب

 الجسد لغة 

 الرمزي تصالالا 

 التداني 

 

 تدفق المعلومات 
 تدفق المعلومات من األسفل إلى األعلى 
 تدفق المعلومات من األعلى إلى األسفل 

  التنظيميةالمستنبطة من البنى الحكمة 
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 أهداف الفصل

ودراسة بعض األمثلة ألساليب التواصل اللفظي، " االتصال"تعريف مفهوم •

 .وشرح أهمية تفسير الرسائل

 تحليل تدفقات االتصال النازل والصاعد السائدة في االتصاالت الدولية•

 .يةلفظوالتواصل والحواجز غير ال ، اللغة، والتلقي، والثقافةأهمية فحص ت•

  .ها لتخطي قضايا التواصل الدولياتباعالمراحل التي يمكن  عرض•
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 مكونات دائرة االتصال

 يتم بحيث (المستقبل) آخر شخص إلى (المرسل) شخص من رسالة نقل بأنه االتصال فيعر  
  .المستقبل قبل من صحيح بشكل فهمها

ويدور مفتاح فعالية االتصال . االتصال هو عملية نقل معنى من المرسل إلى المستقبل
 .حول كيفية تفسير المستقبل المعنى المقصود

 :االتصال دائرة مكونات

 على التأثير أجل من هل تهوحاج االتصال من الهدف يحدد الذي الشخص هو :المرسل -1
  :وهي المرسل بها يتصف أن يجب مهارات هناك .اآلخرين

  .اللغة ووضوح بساطة  •

  .بدقة األهداف عن التعبير  •

  .المناسب العرض أسلوب اختيار  •

  .بالموضوع واإللمام الجيد التحضير  •

  .تغيرات من المستقبل على يطرأ ما ومالحظة الفعل ردود إلى االنتباه  •

  .بالنفس الثقة وخلق وتشجيعه بالمستقبل االهتمام إظهار  •
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  .المرسل من الرسالة يستقبل الذي الشخص هو :المستقبل -2

جب ي المستقبل إلى جيد بشكل الرسالة وصول ولضمان ؛للمرسل والفعلي المادي الناتج هي :الرسالة -3
  :باآلتي تتصف أن

  .ومختصرة وواضحة بسيطة الرسالة تكون أن •

  .معنى من أكثر تحمل ال •

  .منطقيا   ترتيبا   مرتبة •

 تكون أن يجب. الرسالة عبرها ترسل والتي والمستقبل المرسل بين الوصل حلقة هي :االتصال قناة -4
  .االتصال لطرفي ومناسبة التشويش من خالية االتصال قناة

 نوعي حكم بتكوين للمرسل تسمح والتي المستقبل من الراجعة المعلومات هي :الراجعة التغذية -5
  .االتصال فاعلية حول

 األعلى الحد؛ إن إيجابا   أو سلبا   إما الرسالة تجاه المستقبل يفعله أن يقرر ما هو :االستجابة -6
 بتجاهل قرار هو لالستجابة األدنى الحد أن كما ،المرسل هدف بما المستقبل يقوم أن هو لالستجابة
 .لهاحو شيء أي يفعل ال أنه أو الرسالة

   .المختلفة عناصره بكل االتصال حدوث فيه يتم الذي الوسط االتصال ببيئة قصدي  :االتصال بيئة -7

 مكونات دائرة االتصال
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 أنواع االتصال

  :هما نينوعيقسم االتصال إلى 

  verbal communication:اللفظي التصالا -أ

  .المستقبل أذن إلى المرسل فم من الصوتية الرسالة نقل يتم بحيث ،واأللفاظ الكلمات عبر يتم  •

 الصوت حجم ودرجة المستخدمة اللغة تلعب حيث ،المدلوالت من واسع ىمد له اللفظي االتصال •

  .للرسالة أخرى معاني إضافة في كبيرا   دورا   األلفاظ ومخارج

 Nonverbal communicationغير اللفظي االتصال . ب

 الجسد أو استخدام المجال الفيزيائي نقل المعاني من خالل وسائط  كلغة •

 في اآلخر منهما كل لدعم معا   يستخدمان أنهما إذ ،االتصال نوعي بين ارقفو تظهر ال عيا ،واق •

 ،واألحاسيس القيم توصيل

 االتصال وكفاءة فاعلية عدم إلى يؤدي قد األمر وهذا؛  اللفظي االتصال على زنرك  ما  عادة   أننا إال •

  .اللفظي وغير اللفظي اتصالنا بين التعارض أو التوافق من نوع أي حدوث عند
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 االتصال اللفظي

 :أنماط االتصال اللفظي

وتساعد في نقل معلومات تحيط باالتصال : Contextالسياق  •

الرسالة، وتلعب دورا  أساسيا  في تفسير العديد من االختالف في 

 .اإلتصال

في المجتمعات مرتفعة السياق عالية التشفير ومضمرة الرسائل تكون •

high-context society (اليابان، والعديد من الدول العربية  ) 

والمتحدث يعني مايقول في المجتمعات  معلنةالرسائل غالبا  ماتكون •

الواليات المتحدة )  low context societyمنخفضة السياق 

 (.وكندا
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 االتصال اللفظي

 االتصال المعلن والمضمر•

1الشكل   
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 االتصال اللفظي

اإلختالفات  تركيز تفاعلي ومحتوى ثقافات المجتمعات التي تتضمن الخاصة

 األساسية

 النمط اللفظي

 غير مباشر أو مباشر غير مباشر رسالة مضمرة جماعية، سياق مرتفع

 مباشر رسالة معلنة فردية، سياق منخفض

ل ومعقد كالم كثير تجنب عدم اليقين معتدل، سياق مرتفع ل ومعقد مفص   مفص 

 أو

 موجز وبليغ

 مضبوط كالم معتدل تجنب عدم اليقين منخفض، سياق منخفض

 موجز وبليغ كالم قليل تجنب عدم اليقين مرتفع، سياق مرتفع

التركيز على المتحدث ودور  مسافة بعيدة عن السلطة، جماعية، سياق مرتفع

 العالقات

 متوقف على السياق السياق

 أو على الشخصي

 

التركيز على المتحدث  والعالقات  مسافة قريبة من السلطة، فردية، سياق منخفض

 الشخصية

 الشخصي

اللغة هي عملية موجهة ومركزة  جماعية، سياق مرتفع

 على المتلقي

 عاطفي عاطفي

 أو

 مؤثر

اللغة هي هدف موجه ومركزة على  فردية، سياق منخفض

 المرسل

 المؤثر

 الخصائص األساسية لألنماط اللفظية
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 أنماط االتصال اللفظي

 Indirect and Direct Stylesاألنماط غيرالمباشرة والمباشرة 

:  High-context culturesثقافات ذات سياق عالي •

ترخيم الصوت، واختيارالتوقيت، . وغير مباشرةمضمرة الرسائل 

واستخدام تعابير الوجه، تلعب جميعها دوراً هاماً في توصيل 

 .المعلومات

:  Low-context cultures ثقافات ذات سياق منخفض•

ويستخدم الناس األسلوب .  تلتقي لتحقيق األهدافالناس غالباً ما 

 .والتركيز على االتصاالت المباشر
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 أنماط االتصال اللفظي

ل والموجز   Elaborate and Succinct Stylesالنمط المفص 

 :من كميات االتصال ثالث درجاتيمكن تمييز •

ل • ، ثقافات السياق العاليشائع في مجتمعات :  Elaborating styleالنمط المفص 

 .مع درجة من االعتدال لتجنب عدم اليقين

يركز على الدقة والكالم الالزم والضروري :  Exacting styleالنمط المضبوط •

، مع درجة منخفضة لتجنب عدم ثقافات السياق المنخفضشائع في . إليصال الرسالة

 اليقين 

ثقافات السياق شائع في مجتمعات :  Succinct style النمط الموجز والبليغ•

حيث يقول الناس القليل من الكالم واعطاء . مع درجة هامة لتجنب عدم اليقين العالي،

 .الوقت الكافي لآلخر لفهم الرسالة
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 أنماط االتصال اللفظي

 Contextual andاألنماط المرتبطة بالسياق مقابل األنماط الشخصية

Personal Styles 

يركز على :  Contextual styleالنمط المرتبط بالسياق •

تكون غالباً مجتمعة مع  المتحدث وعالقات األطراف ببعضهم،

   .مسافة بعيدة عن السلطة، وجماعية، وسياق عاليثقافات ذات 

يركز على المتحدث :  Personal styleالنمط الشخصي •

مسافة ؛ شائع في ثقافات ذات الوخفض الحواجز بين األطراف

 .القريبة من السلطة، وفردية، وسياق منخفض
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 أنماط االتصال اللفظي

 Affective and Instrumental Stylesاآلنماط العاطفية مقابل األنماط المؤثرة 

شائع في الثقافات الجماعية :  Affective style النمط العاطفي•

استماع المتلقي إلى اللغة ومراقبة يتصف بحسن . والسياق العالي

يحتاج المتلقي . كيفية تقديم الرسالة التي تكون غالبا  غير لفظية

 .إلى مهارات حدسية ليفك رموز الرسالة

ه الهدف، مركز :  Instrumental style النمط المؤثر• موج 

شائع في . على المرسل الذي يريد أن يعرف اآلخر ما يريد قوله

 .ثقافات المجتمعات الفردية والسياق المنخفض
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 االتصال اللفظي

عاطفي مقابل 

 المؤثر

متوقف على السياق 

 مقابل الشخصي

ل ومعقد مقابل  مفص 

 موجز وبليغ

غير المباشر مقابل 

 المباشر

النمط / الدولة 

 اللفظي

 استراليا مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

 كندا مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

 الدانمرك مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

ل ومعقد متوقف على السياق عاطفي  مصر غير مباشر مفص 

 بريطانيا مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

 اليابان غير مباشر موجز وبليغ متوقف على السياق عاطفي

 كوريا غير مباشر موجز وبليغ متوقف على السياق عاطفي

ل ومعقد متوقف على السياق عاطفي  السعودية غير مباشر مفص 

 السويد مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

 الواليات المتحدة مباشر مضبوط الشخصي المؤثر

 ملخص لألنماط اللفظية
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 Nonverbal communication: اللفظي غير االتصال (ب

    عبر اللفظية غير الرسالة نقل ويتم ،الكلمات أو األلفاظ فيه تستخدم ال الذي االتصال يقصد به 

 .، والتدانيالرمزي االتصال، والجسد لغة: يه االتصال من عانوثالثة أ

  :مثل ،دراسة  االتصال من خالل حركات الجسد وتعابير الوجه Kinesics:د الجس لغة( 1

 والحاجبين العينين حركة•

 النظر وطريقة اتجاه•

 والكفين اليدين ووضع حركة•

 الرأس ووضع حركة•

 األرجل ووضع حركة•

 واللسان والفم الشفاه ووضع حركة•

  .مالجس وضع•

 االتصال غير اللفظي
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  :ذلك على مثال ،يللمتلق واألحاسيس القيم لتوصيل Symbolic :الرمزياالتصال ( 2

  .التسريحة ،الحالقة ،الشارب ،اللحية :الشعر•

  .وغيره ...الوشم مثل :العالمات•

  .والحلي الجواهر•

 Chromatics لواناأل•

  .السيارة وموديل نوع•

  .وموقعه المنزل نوع•

 ...( مقتنياتال) ،محمول هاتف•

  .إلخ ...التجميل مستحضرات•

 دراسة أسباب تحديد الناس للمسافة التي يجب أن تفصلهم عن اآلخرين: Proxemicsالتداني ( 3

 تستخدم لتمرير اتصال سري:  Intimate distanceالمسافة الحميمية •

 تستخدم للتواصل مع العائلة واألصدقاء المقربين:  Personal distance المسافة الشخصية•

 تستخدم للمساومات التجارية:  Social distanceالمسافة اإلجتماعية •

 تستخدم عند التوجه للعامة بخطب:  Public distance المسافة العامة•

 

 االتصال غير اللفظي
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 زمر المسافات الشخصية في الواليات المتحدة األمريكية

 االتصال غير اللفظي

2الشكل   
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  :هي مقومات خمس اللفظي غير لالتصال

 العينين تواصل1.

 االبتسام2.

 االهتمام إظهار3.

  االسترخاء4.

  .التجاوب5.

 االتصال غير اللفظي
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 تدفق المعلومات

 :تدفق المعلومات من األسفل إلى األعلى •

 من التابع إلى المدير نقل المعلومات : المقصود به•

 تقديم تغذية راجعة: الغرض•

ازدياد الطلب على مثل هذا االتصال في السنوات األخيرة في •

 الواليات المتحدة األمريكية 

اليابان : هذا النمط من االتصال شائع منذ زمن طويل في•

 وهونغ كونغ وسينغافورة 

 . أما في البلدان اآلخرى، فإن هذا النمط غير شائع•
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 تدفق المعلومات

 :تدفق المعلومات من األعلى إلى األسفل•

 نقل المعلومات من المدير إلى تابعيه: المقصود به•

 تعليمات/ أوامرالغرض األساسي من االتصال هو إعطاء •

المدراء يستخدمون هذه القناة لتمرير التعليمات وتفعيل •

 التغذية الراجعة

القنوات تسهل تدفق المعلومات للذين يحتاجون إليها من أجل  •

 .األغراض العملياتية



21 

 الحكمة المستنبطة من البنى التنظيمية

إن التعرف إلى أمثلة من  

الهياكل التنظيمية الدولية، يفيد 

في فهم الحكمة التي تقف 

. وراء تصميم كل واحد منها

ويساعد أيضا  في فهم قنوات 

على الرغم من . االتصال فيها

صحة معظمها، إال أن تفسيرها 

فيه مبالغة كبيرة تصل إلى حد 

 .السخرية

، كل (3الشكل )ففي أمريكا 

واحد لديه االعتقاد بأن لديه 

 .قناة اتصال مع قمة الهرم

3الشكل   
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 الحكمة المستنبطة من البنى التنظيمية

 

، كل (4الشكل )وفي الصين
واحد من الصينيين  لديه 

االعتقاد بأن البنى التنظيمية 
لمؤسساتهم هي كتل متراصة 

ومتناسقة ونسخ متطابقة 
لمستويات بيروقراطية تعم 

 .فيها العدالة

4الشكل   
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 الحكمة المستنبطة من البنى التنظيمية

أما في منظمة األمم المتحدة 

، فيقوم هيكلها (5الشكل )

التنظيمي على بنية دائرية 

توهم األطراف المختلفة بأن 

الأحد يتمتع بالسلطة والنفوذ 

كما أن تواجد . أكثر من غيره

األطراف بشكل متقابل في 

خطوط أمامية وخلفية، يوحي 

بالحيادية ويشكل كل طرف 

 .كتلة من المجموعة الدولية 

5الشكل   
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 الحكمة المستنبطة من البنى التنظيمية

 

، (6الشكل )أما في فرنسا

فيكون بعض العاملين في 

الهيكل التنظيمي غير 

مرتبطين بأحد وبالتالي كم أن 

الفوضى يمكن أن تكون 

سائدة في مثل هذه 

 .التنظيمات

6الشكل   




