
 بحث عن التواصل الشفهي بالعناصر جاهز للطباعة 

 

يعتبر التواصل الشفهي هو واحد من بين أنواع التواصل، واتي تعتبر من بين المهارات األساسية التي يقوم عليها األفراد،  

والذي يكون عبارة عن تبادل للمشاعر، واألحاديث، وذلك من خالل اللغة، وفتح مجاالت الحوار بين اإلنسان واألفراد  

المقال بحث عن التواصل الشفهي بالعناصر جاهز للطباعة وذلك من خالل   المحيطين به، وسوف نقدم لكم من خالل هذا 

 :فقراتنا التالية

 

  مقدمة بحث عن التواصل الشفهي

 

التواصل الشفهي هو أحد المهارات الحياتية التي يعتمد عليها اإلنسان في توصيل كافة المشاعر واألفكار إلى األشخاص  

و األصدقاء أو العمل، ويعتبر من بين أقسام التواصل وأنواعه، والتي ال يمكن  المحيطين به، سواء في مجال األسرة، أ

االستغناء عنها في الحياة، ولذلك سوف نقدم لكم بحث عن التواصل الشفهي بالعناصر جاهز للطباعة والذي يحتوي على  

 .مهاراتهكافة المعلومات التي تتعلق بتلك المهارة، وأيًضا مميزاته، وكذلك سلبياتها، وأيًضا 

 

  ما هو التواصل الشفهي

 

إن هناك العديد من طرق التواصل المختلفة ما بين األفراد وبعضهم البعض، ولقد ظهرت العديد من تلك الطرق على مر  

األزمنة، ومن بينها التواصل الشفهي، والذي يعتبر من بين المهارات األساسية للتواصل، فهو من المهارات التي يتم من  

 :ق التفاهم والتواصل بين األفراد، ويمكن التعرف على التواصل الشفهي بالتفصيل من خالل النقاط اآلتيةخاللها خل 

 

 .التواصل الشفهي هو من بين المهارات التي تتم من خالل االتصال ما بين األفراد عن طريق الفم

 .ل إلى مسامع الطرف اآلخرحتى تص كحيث إنه يكون عبارة عن كلمات منطوقة يتم ترديدها من فم الشخص، وذل

 .ويكون التواصل الشفهي هو التحدث ما بين األفراد، وبعضهم البعض، ويكون له العديد من األنواع المختلفة

حيث إن منه التواصل الشفهي الذي يكون بشكل مباشر مع األفراد، وكذلك التواصل الذي يتم بشكل غير مباشر، وذلك من  

 .خالل التحدث في الهواتف

ضافة إلى التواصل الشفهي الذي يكون لفرد واحد، أو موجه لمجموعة من األفراد، وذلك كما يحدث في حاالت  باإل

 .األشخاص الذين يقومون بإلقاء الخطب في المحاضرات، أو في بعض العروض

  ما هي مهارات التواصل الشفهي

 

معرفة أن التواصل الشفهي هو من بين  ومن خالل تقديم بحث عن التواصل الشفهي بالعناصر جاهز للطباعة فيجب 

 :المهارات التي تضم العديد من المهارات المختلفة، والتي تشتمل على اآلتي

 

االستماع والذي يعد واحد من بين أهم المهارات الخاصة باالتصال الشفهي، وذلك ألنه يجب على الشخص المستقبل  

 .خر، وذلك حتى يكون بإمكانه الرد على تلك الرسالة التي تم قولها لهللحديث أن يقوم باالستماع الجيد لما يقوله الطرف اآل

التفكير هو من المهارات التي تكون تابعة إلى التواصل الشفهي، والتي يجب أن تكون متوافرة، وذلك ألنها تساعد اإلنسان  

من األشخاص اآلخرين لمعرفة  في معرفة األمر المراد من الحديث، ومحاولة فهمه، كما أنه يمكن أن يتم طلب التوضيح 

 .ما هو المقصود من الحديث



التعزيز ويعتبر من بين مهارات التواصل الشفهي، والذي يساعد على تقوية العالقة ما بين الطرفين، سواء الشخص  

 .المتحدث أو الشخص الذي استقبل الكلمات، ويكون من خالل تقديم مجموعة من كلمات التحفيز

 

من بين مهارات التواصل أيًضا، والذي يعتمد على سؤال الطرف اآلخر على أي أمر من األمور   التساؤل والذي يعتبر

المختلفة، وذلك من أجل تجميع معلومات عن الطرف اآلخر، أو عن أي شيء آخر، وقد تكون هذه المهارة من المهارات  

 .التي تدور حول موضوع محدد أو أمر معين

ون عبارة عن مهارة من بين مهارات التواصل الشفهي أيًضا، والتي تكون عبارة عن  الحديث الدقيق والواضح، والذي يك

 .حديث مفهوم ومحدد، وواضح أمام الطرف اآلخر، وهذا ما يساعد على سهولة فهم الطرف اآلخر له

  ما هي مميزات التواصل الشفهي 

 

ويعتبر التواصل الشفهي هو واحد من بين المهارات التي تتمتع بالعديد من الخصائص والمميزات التي تميزه عن غيره  

من الكثير من طرق التواصل األخرى المختلفة، ويمكن االطالع على تلك المميزات بالتفصيل، وذلك من خالل النقاط  

 :اآلتية

 

ا من األنواع التي تكون سرية بشكل أكبر من غيرها من الكثير من أنواع  يعتبر من أنواع التواصل التي تتميز بكونه

 .التواصل األخرى، فهي تتمتع بخصوصية أكبر من المحادثات النصية أو الكتابية

 .كما أنها تعد من المهارات التي تكون على قدر كبير من األمان، وباألخص في المعلومات السرية أو القضايا المهمة

التواصل الشفهي من المهارات التي ال تحتاج إلى وقت كبير مثل أنواع التواصل األخرى وذلك ألن   وتعتبر مهارة

 .التواصل الكتابي قد يحتاج إلى وقت كبير جًدا في إرسال الرسالة، واالنتظار لحين رؤيتها وانتظار الرد

 

 .ل على عكس أنواع االتصال األخرىباإلضافة ألنه من أنواع المهارات التي ال تكلف اإلنسان أي مبالغ أو أموا

 .كما أنها تتمتع بميزة الرد الفوري، حيث يكون بإمكان الفرد الحصول على الرد في نفس الوقت وبشكل تلقائي

 

باإلضافة إلى أنه من أنواع التواصل التي تكون مفيدة، وذلك لكونه اتصال مباشر، حيث إنه يسهل على اإلنسان التواصل  

 .ك خالل الدراسة، كما هو الحال في الفصول الدراسية، أو التواصل في المؤتمرات، وغيرهامع المجموعات وذل

  سلبيات التواصل الشفهي

 

وعلى الرغم من أن التواصل الشفهي هو واحد من بين مهارات التواصل التي تتمتع بالعديد من المميزات المختلفة، إال أن  

 :ارة، والتي تتمثل في النقاط اآلتيةهناك بعض السلبيات التي تتحكم في هذه المه

 

قد يكون اإلنسان عرضة إلى سوء الفهم في الكثير من المواقف عند التواصل الشفهي، وقد يكون السبب وراء ذلك هو  

 .فقدان القدرة على التعبير عن الشيء المراد قوله، أو في حالة وجود ضوضاء، وعدم االستماع الجيد

بالحديث الشفهي لفترات طويلة، وال يمكن الرجوع إليه لحين الحاجة وفي أي وقت، فهو من  فقدان القدرة على االحتفاظ 

 .أنواع التواصل التي تعتمد على الذاكرة، ولذلك فقد يكون اإلنسان عرضة إلى نسيانه

 

 .كما أنه من األنواع التي ال تتناسب مع الفئات الراغبة في نقل الرسائل الطويلة جدا



التواصل الشفهي هو من أنواع التواصل التي قد تكون غير دقيقة، وذلك مقارنة مع أنواع التواصل  باإلضافة إلى أن 

 .الكتابي، والذي يكون أكثر دقة، وأكثر توثيق

  خاتمة بحث عن التواصل الشفهي

 

اهز  ويعتبر التواصل الشفهي هو واحد من بين أهم األمور التي وجب كتابة بحث عن التواصل الشفهي بالعناصر ج

للطباعة عنها، حيث ذكرنا أهم المعلومات التي تتعلق بالتواصل الشفهي، وأهم المميزات التي يتمتع بها، وذلك لكونه من  

 .مهارات التواصل الحياتية والمنتشرة بين األشخاص، والتي تستخدم في التعبير عن األفكار والمشاعر

 

ة المعلومات المتعلقة بتلك المهارة، وتوضيح أهميتها في المجتمع بشكل  في نهاية بحثنا، نتمنى أن نكون قد وفقنا لكتابة كاف 

 عام، وكذلك بعض السلبيات التي تواجهها، واعتمدنا على مجموعة من المراجع واألبحاث القديمة. 


