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 مهارات التواصل

 

 :أهداف البرنامج
 عند إنتهاء البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

 .تطوٌر المهارات الالزمة لكً ٌصبحوا أفضل فً مجال التواصل 
 .تحلٌل المبادىء األساسٌة التً تحكم التخاطب والسلوك البشري لدى الثقافات المختلفة 
  لعملٌة التواصل.تفهم العناصر الشفهٌة وغٌر الشفهٌة 
 .التعرف على األسالٌب المختلفة لتحسٌن مهارات اإلصغاء 
 .استخدام طرق فعالة للتعامل مع حاالت الخالف فً العمل 
 .تعلم كٌفٌة توجٌه النقد للآلخرٌن وتلقً النقد بطرٌقة بناءة  

 ملخص البرنامج

 عملية التواصل الفعال
 التعرٌفات ومستوٌات التواصل 
 أنماط التواصل 
 مبادىء التواصل 
 وظائف عملٌة التواصل 
 عوائق التواصل الفعال 
 التغلب على عوائق التواصل 
 ًتحلٌل التواصل اللفظ 
 ًالتواصل األحادي مقابل التواصل الثنائ 

  
التواصل عبر الثقافات / التواصل مع الثقافات 

 المختلفة
 االختالفات الثقافٌة فً العالم 
 المهارات المطلوبة إلٌصال األفكار 

 بفعالٌة
  التواصل عبر الثقافات / التواصل مع

 الثقافات المختلفة
 إرشادات لتحسٌن التواصل عبر الثقافات 
 التعامل مع المشوشات واإللهاءات 
 فن اإلقناع 

  
 إتقان مهارات اإلنصات

 تقٌٌم ذاتً لمهارات اإلنصات 
 تحلٌل عادات اإلنصات 
 ًاإلنصات الفّعال مقابل اإلنصات الشكل 
  لتطوٌر مهارات اإلنصات مالحظات

 الفعال
 تأثٌر االنطباع على التواصل 
 استعمال أسالٌب توجٌه أسئلة مختلفة 
 أنواع وفوائد االستقصاء الفّعال 

 

 سلوكيات التواصل وإدارة الخالفات
 ًاألسلوب الجازم مقابل األسلوب السلب 
 ًاألسلوب الجازم مقابل األسلوب العدوان 
 ًوغٌر  عناصر سلوكٌات التواصل اللفظ

 اللفظً
 إدارة الخالفات 
 الخالفات البناءة والخالفات الهّدامة 
 أسالٌب إدارة الخالفات 
 المهارات األساسٌة إلدارة الخالفات 
 التعامل مع صعبً المراس 
  األشخاص الغاضبٌن التعامل مع 

  
 النقد البناء والتقييم

 أهمٌة التقٌٌم 
 ًالتقٌٌم السلبً مقابل التقٌٌم اإلٌجاب 
  لتقدٌم تقٌٌم بناءإرشادات 
 تقّبل النقد 
 كٌف توجه النقد 
 كٌف تتلقى النقد 
 استخدام أسالٌب وقائٌة لتفادي النقد 

 

 


