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 تطویر مهارات التواصل یحسن عالقات المرء باآلخرین

  



اإلنسان مخلوق اجتماعي، لذا غالبًا ما یجد المرء بداخله المیل للتواصل مع اآلخرین 

الجید استطاع البشر تكوین من خالل التواصل . وبناء عالقات معهم على اختالف أشكالها

وبما أن مهارات ". LifeHack"العدید من العالقات المختلفة مع اآلخرین، حسب ما ذكر موقع 

التواصل الجیدة تقود لعالقات طویلة األمد فإن القدرة على تطویر مهارات التواصل تعد من 

  :تالیةاألمور الحتمیة لتحسین عالقاتنا باآلخرین، ویتم عبر تجنب األخطاء ال

عندما تكون في مكان لم تعتد علیه وتلتقي بشخص غریب ال تعرفه، فإن  :التحدث بسرعة· 

ونظرًا لكونك لم تجد الوقت الكافي للتعریف بنفسك . مشاعر التوتر التي تعتریك تصبح مبررة

ذا وله. فإنك، وبشكل ال إرادي، بدأت بالثرثرة والتحدث بسرعة في الكثیر من المواضیع المتداخلة

  !السبب فإن الشخص الذي تتحدث معه لم یتمكن من فهم معظم ما تكلمت به

غالبًا ما یقوم التوتر بإیقاع المرء في األخطاء الشائعة للتواصل، لذا حاول أن تأخذ   :الحل -

ومن ثم حاول أن تقنع نفسك . نفسًا عمیقًا وتبتسم بهدوء للشخص الذي ترید أن تتواصل معه

تحدث به سیسترعي انتباه الطرف اآلخر، وال تنس أن تضع فواصل قصیرة من داخلیًا بأن ما ست

  .الصمت بین الجمل لیتمكن الطرف اآلخر من استیعابها بشكل جید

عند لجوء أحد أطراف المحادثة لطرح كم كبیر من األسئلة، ویجد  :طرح الكثیر من األسئلة· 

المشهد سیصبح أقرب للتحقیق البولیسي  الطرف اآلخر نفسه غارقًا بمحاولة اإلجابة عنها، فإن

  .منه للتواصل وبناء العالقات المتینة

  :علیك إتباع هذه الخطوات: الحل -

  .اسأل سؤاًال عاماً  -  ١       

  .انتظر إجابة الطرف اآلخر - ٢ 



انتظر ردة فعله، فلو كانت عبارة . عبر عن رأیك في إجابته؛ ومن ثم أجب أنت عن سؤالك - ٣ 

عن سؤال آخر قم بإجابته، وفي حال رد بجملة معینة، قم بإعادتها وانتظر أن یبدأ بتوضیح 

  .قصده منها

لو وجدت في نفسك الرغبة بالتحدث عن إنجازاتك وعن وظیفتك   :كثرة الحدیث عن النفس· 

وعن األشیاء التي تحبها واألخرى التي تكرهها، فإن الشخص المقابل سیشعر بأنه لیس في 

  !محادثة وٕانما في محاضرة للتعرف على مزایاك

اسع دائمًا إلشراك الشخص الذي تتحدث معه، وال تحاول االستحواذ على الوقت  :الحل -

رته بأنك تحب نوعیة األفالم فعلى سبیل المثال لو أخب. اسأله عن رأیه فیما تقول. بأكمله

  ".ماذا عنك؟ ما األفالم التي تفضل متابعتها؟"الكومیدیة ال تنس أن تسأله 

من ضمن األحادیث المحكومة بالفشل؛ تلك األحادیث التي نتطرق بها  :افتقاد الهدف الواضح· 

ة زبون هل تحاول أن تكتسب ثق. للكثیر من المواضیع دون أن نصل في النهایة لنتیجة محددة

  !لشركتك؟ هل تحاول تسویق منتج معین؟ هل تحاول بناء عالقة معینة؟ ال أحد یعلم

غالبًا ما تكون األحادیث تخدم هدفًا محددًا، لذا حاول أن تحدد هدفك قبل البدء بأي : الحل -

  .شكل من أشكال التواصل

لو تحدثت وأبدیت . بكثیرًا ما تتحول األحادیث بین الناس لنوع من أنواع الحر : فرض الرأي· 

  رأیك بأمر ما فإنك ترید أن تجعل الكل یقتنعون بكالمك، فأنت دائمًا على حق ألیس كذلك؟

علیك أن تتقبل فكرة اختالف اآلراء، وأن سعیك لفرض آرائك وأفكارك علیهم لن یؤدي : الحل -

ا ومتقبال ألفكار الغرور هو الذي یقود لمثل هذه األخطاء، لذا ابق متواضع. سوى البتعادهم عنك

  .غیرك



على الرغم من قصر معرفتنا لكني أریدك أن " :الحدیث عن المشاكل مع األشخاص الجدد· 

هل تجد بأن هذه الجملة مألوفة لدیك أو أنك ..." تعلم؛ بأن سبب حزني هو طالقي من زوجتي

  تتحدث بمثلها فعًال؟

الشخصیة فهذا أفضل للطرفین، فمن یفضل عند بدایة التعارف االبتعاد عن األحادیث   :الحل -

یدري قد ال تجده الشخص المناسب؛ إلكمال عالقتك معه؛ األمر الذي سیشعرك بالندم على 

  .إخباره بأمورك الخاصة دون وجود سبب مقنع لهذا

هل تجد نفسك مضطرًا للسكوت أثناء حدیث الطرف اآلخر؛  :عدم االستماع للطرف اآلخر· 

رید قوله وتأخذ دورك بالحدیث، وعندها ستبهره بأسلوبك المقنع والممیز فقط لتسمح له إنهاء ما ی

  في الحدیث؛ لعله یسعى للتعلم من طریقتك الرائعة؟

دع افتخارك بنفسك جانبًا، وركز بما یقوله الطرف اآلخر، حاول أن تستوعب لغة  :الحل -

ینما لو أردت فقط إظهار األحادیث الناجح تعتمد على الطرفین، ب. جسده، وأن تقرأ بین السطور

  .أو أمام المرآة... مهاراتك فاألفضل أن تمارسها في مهرجان خطابي مثالً 

عندما تعتقد بأنك، بشكل أو بآخر، أفضل من الشخص  :إساءة التعامل مع الطرف اآلخر· 

 حتى لو تعاملت معه بأدٍب؛. الذي تتحدث معه فإنك تلقائیًا ستجد نفسك ال تحترم رأیه مهما كان

لكن فكرة اعتباره أقل منك ستجعله یلحظها من أسلوبك في التعلیق على آرائه وستجعله ینفر 

  .منك

لذا تذكر بأن احترامك . طریقة تعاملك مع اآلخرین أهم من مجرد فتح مواضیع معهم: الحل -

  .لهم وآلرائهم عملیة متبادلة حیث إنهم سیحترمون رأیك أیضاً 

  

   



  الوصولتعریف االتصال وٕامكانیة 

  في اتفاقیة األمم المتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

  

  :في اتفاقیة األمم المتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقةتعریف االتصال  - أوالً 

 -٢المادة في اتفاقیة األمم المتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ جاء في تعریف االتصال 

یشمل اللغات وعرض النصوص، وطریقة برایل، ” االتصال“: ألغراض هذه االتفاقیة؛ التعاریف

واالتصال عن طریق اللمس، وحروف الطباعة الكبیرة، والوسائط المتعددة المیسورة االستعمال، 

فضال عن أسالیب ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبدیلة، الخطیة والسمعیة، وباللغة المبسطة 

” اللغة“سطة البشر، بما في ذلك تكنولوجیا المعلومات واالتصال المیسورة االستعمال؛ والقراءة بوا

التمییز على أساس “تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغیرها من أشكال اللغات غیر الكالمیة؛ 

یعني أي تمییز أو استبعاد أو تقیید على أساس اإلعاقة یكون غرضه أو أثره إضعاف ” اإلعاقة

االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة أو التمتع بها أو ممارستها، على أو إحباط 

قدم المساواة مع اآلخرین، في المیادین السیاسیة واالقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیة أو المدنیة 

ویشمل جمیع أشكال التمییز، بما في ذلك الحرمان من ترتیبات تیسیریة . أو أي میدان آخر

تعني التعدیالت والترتیبات الالزمة والمناسبة التي ال ” الترتیبات التیسیریة المعقولة“ولة؛ معق

تفرض عبئا غیر متناسب أو غیر ضروري، والتي تكون هناك حاجة إلیها في حالة محددة، 

لكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرین بجمیع حقوق اإلنسان 

یعني تصمیم المنتجات والبیئات والبرامج ” التصمیم العام“ساسیة وممارستها؛ والحریات األ

والخدمات لكي یستعملها جمیع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكییف أو تصمیم 



األجهزة الُمِعینة لفئات معینة من األشخاص ذوي اإلعاقة ” التصمیم العام“وال یستبعد . متخصص

  .ة إلیهاحیثما تكون هناك حاج

  :إمكانیة الوصول –ثانیًا 

  إمكانیة الوصول -  ٩المادة 

لتمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من العیش في استقاللیة والمشاركة بشكل كامل في جمیع  - ١

جوانب الحیاة، تتخذ الدول األطراف التدابیر المناسبة التي تكفل إمكانیة وصول األشخاص ذوي 

غیرهم، إلى البیئة المادیة المحیطة ووسائل النقل والمعلومات اإلعاقة، على قدم المساواة مع 

واالتصاالت، بما في ذلك تكنولوجیات ونظم المعلومات واالتصال، والمرافق والخدمات األخرى 

وهذه . المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إلیه، في المناطق الحضریة والریفیة على السواء

ید العقبات والمعوقات أمام إمكانیة الوصول وٕازالتها، تنطبق التدابیر، التي یجب أن تشمل تحد

  :بوجه خاص على ما یلي

المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البیوت وخارجها، بما في ذلك المدارس ) أ(

  والمساكن والمرافق الطبیة وأماكن العمل؛

الخدمات اإللكترونیة وخدمات المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى، بما فیها ) ب(

  .الطوارئ

  :تتخذ الدول األطراف أیضا التدابیر المناسبة الرامیة إلى - ٢

وضع معاییر دنیا ومبادئ توجیهیة لتهیئة إمكانیة الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة ) أ(

  لعامة الجمهور أو المقدمة إلیه، ونشر هذه المعاییر والمبادئ ورصد تنفیذها؛

كفالة أن تراعي الكیانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو  )ب(

  مقدمة إلیه جمیع جوانب إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلیها؛



توفیر التدریب للجهات المعنیة بشأن المسائل المتعلقة بإمكانیة الوصول التي تواجه ) ج(

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تات بطریقة برایل وبأشكال یسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق توفیر الف) د(

  األخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

توفیر أشكال من المساعدة البشریة والوسطاء، بمن فیهم المرشدون والقراء واألخصائیون ) هـ(

خرى المتاحة لعامة المفسرون للغة اإلشارة، لتیسیر إمكانیة الوصول إلى المباني والمرافق األ

  الجمهور؛

تشجیع أشكال المساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على ) و(

  المعلومات؛

تشجیع إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجیات ونظم المعلومات واالتصال ) ز(

  الجدیدة، بما فیها شبكة اإلنترنت؛

اج وتوزیع تكنولوجیات ونظم معلومات واتصاالت یمكن تشجیع تصمیم وتطویر وٕانت) ح(

لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلیها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجیات والنظم في 

  .المتناول بأقل تكلفة

  :حریة التعبیر والرأي والحصول على معلومات -ثالثاً 

  حریة التعبیر والرأي والحصول على معلومات - ٢١المادة 

تخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة التي تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم ت

في حریة التعبیر والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقیها، واإلفصاح عنها، 

على قدم المساواة مع اآلخرین، وعن طریق جمیع وسائل االتصال التي یختارونها بأنفسهم، على 

  :من هذه االتفاقیة، بما في ذلك ما یلي ٢النحو المعّرف في المادة 



تزوید األشخاص ذوي اإلعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال األشكال ) أ(

والتكنولوجیات السهلة المنال والمالئمة لمختلف أنواع اإلعاقة في الوقت المناسب وبدون تحمیل 

  ة؛األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافی

قبول وتیسیر قیام األشخاص ذوي اإلعاقة في معاملتهم الرسمیة باستعمال لغة اإلشارة ) ب(

وطریقة برایل وطرق االتصال المعززة البدیلة وجمیع وسائل وطرق وأشكال االتصال األخرى 

  سهلة المنال التي یختارونها بأنفسهم؛

بما في ذلك عن طریق شبكة  حث الكیانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس،) ج(

اإلنترنت، على تقدیم معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة المنال 

  واالستعمال؛

تشجیع وسائط اإلعالم الجماهیري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طریق شبكة ) د(

  اإلنترنت، على جعل خدماتها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

  .بلغات اإلشارة وتشجیع استخدامها االعتراف) هـ(

 




