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  ورقة عمل بعنوان
  من منظور التاریخ االجتماعي االتصال

  ١سمري/ حسن عبداهللا األد
  :المستخلص
 اإلنســـــانوســـــیلة مـــــن الوســـــائل التـــــي تبـــــث فـــــي  االتصـــــالمهـــــارات إن 

 القـــــیم والمثـــــل العلیـــــا وكـــــذلك مختلـــــف أنمـــــاط الســـــلوكو  المهـــــارات االجتماعیـــــة
حیــــــث تجعلهــــــم متــــــوافقین فــــــي حیــــــاتهم وســــــعیدین فــــــي عالقــــــاتهم  ،ياالتصــــــال

ـــك إذا االجتماعیـــة، فینجحـــون فـــي أعمـــالهم ویخططـــون لمســـتقبلهم وآمـــالهم،  وذل
یعبر عن كل الدوافع المكتسبة أثناء  االتصالفمستوى  تماشت مع قیم المجتمع،

في مراحل نموه المختلفة فهو یختلف من  الفردالتنشئة االجتماعیة التي یمر بها 
ألن الظروف المحیطة بالفرد سوى في البیت أو فـي المدرسـة أو فـي  ؛فرد آلخر

والمهـــارات  االتصـــالخفـــض مـــن مســـتوى  ا فـــي رفـــع أوا مهًمـــالشـــارع تلعـــب دورً 
  .االجتماعیة

Abstract: 
Communication skills are a means of transmitting 

human skills, values and ideals, as well as various forms of 
communication behavior. They make them compatible in 
their lives and happy in their social relationships. They 
succeed in their work and plan for their future and their 
hopes. The motivations acquired during the social 
upbringing that the individual undergoes during his various 
stages of development vary from person to person because 
the circumstances surrounding the individual, at home, at 
school or in the street, play an important role in raising or 
reducing the level of communication and social skills.  
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  مقدمة:
 ىمع الوسط االجتماع االتصالبقدرات هائلة على  اإلنسان ىلقد میز اهللا تعال

 اا منطوقً مكال مباأللفاظ كتابة أ ىاللفظ االتصالیعیش فیه، سواء عن طریق  الذى
باإلشـــارات والحركـــات وتعبیـــرات  ىغیـــر اللفظـــ االتصـــالأو عـــن طریـــق  اومســـموعً 

االجتمـــاعى مـــن ســـمات المجتمـــع  صـــالاالتأن فـــى شـــك  الو ، الوجـــه ولغـــة العیـــون
جـدیرة بحفـظ المجتمـع ى أن العالقـات االجتماعیـة هـ علـىثنـان اال یختلـف ف ،ىالح

ل مــــع أبنــــاء تصــــعــــادة مــــا ی ىاالجتمــــاع اإلنســــانو  وحمایتــــه مــــن التفكــــك والعزلــــة،
ال یمكـن  اإلنسـانذلـك ألن  األسـرة والمجتمـع، أفـراد المجتمع من خالل اتصـاله مـع

وهـو مجموعـة مـن  ،یألف ویؤلف ى، وهو بطبیعته كائن اجتماعداله أن یعیش وحی
  .ىواالجتماع ىعن محیطه األسر  ىالمشاعر واألحاسیس ال یمكنه أن یستغن

بطبعه كـائن اجتمـاعى ال یعـیش بمعـزل عـن اآلخـرین حیـث  اإلنسانن حیث إ
یقــیم فــى وســط مجموعــات بشــریة تربطــه بهــم عالقــات متنوعــة، فــالفرد یوجــد داخــل 

قد تكون أسرة كبیرة أو صغیرة یكتسب الفرد من خالل التنشئة األسریة الكثیـر أسرة 
من التقالید والعادات والمعاییر االجتماعیة التى یقرها المجتمع، وبالتالى تصبح من 

: ٢٠٠١(موسى، لوكیات اآلخرین داخل هذا المجتمع عوامل الضبط االجتماعى لس
١٣.(  

ــــــول إنن ویمكــــــ ــــــة فــــــى ظــــــاهرة التفاعــــــل هــــــو العملیــــــ االتصــــــال الق ة المركزی
 تنصب كل العملیات النفسیة عند الفرد، هفی، اإلنسانى، فهو جوهر حیاة االجتماع

 ومنهـا ینشـأ التجـاذب أو التنـافس، ثیرات االجتماعیـة فـى حیاتـه،أوفیه تخرج كل التـ
بــین النــاس معیــارا  االتصــالصــبح ، ومــن هنــا أوبهــا یــتم التجــانس أو یظهــر التبــاین

، وفــــى نفــــس الوقــــت الیمكــــن أن یحــــدث أى شــــئ فــــى غیــــاب یر الســــویةمــــن معــــای
  .)٢٦٦: ١٩٩١(عبدالقادر،  االتصال

هى تفاعل وتأثر من طرف آلخر أو من فرد آلخر  االتصالأن عملیة  ویذكر
وتعتبــر اللغــة أهــم  كاللغــة واإلشــارة وغیرهــا،، أو مــن جماعــة ألخــرى بوســائط محــدد

وهــى اإلشــارات  ،االتصــالالعدیــد مــن أدوات  نــه یوجــدأالبشــرى إال  االتصــالأدوات 
 أو اإلیمــاءات وتعبیــرات الوجــه أو اســتخدام الرمــوز، ،ةأو بالشــفا ،ىالحركیــة باألیــد

على شاشة  مأ المقروءة على الورق، موسائط عدة سواء اللغة المنطوقة أویتم ذلك ب
آلخــرین بــین الفــرد وا االتصــالوتســتمر عملیــة ، مســموعة ومكتوبــة معــا مإلكترونیــة أ
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والبیئة من حوله طوال حیاته منذ المیالد حتى الوفاة مع التطور والتغیر فى وسائل 
ما یدور حوله  فهمالتى ینجح الفرد فى استخدامها بما یملكه من حواسه و  االتصال

إذا ما اعترى بعضـها عجـز أو خلـل  اإلنسانویستطیع  بشرط سالمة تلك الحواس،
ممـا یحتـاج  االتصـالخر فـى عملیـة آلمصاب بأو إصابة أن یستعیض عن الجزء ا

التعویضــى كــى یســتمر الفــرد فــى حیاتــه فــى اتصــال  االتصــالالــى مــا یطلــق علیــه ب
  . )٩ - ٨: ٢٠٠٣(باظة، حوله دائم مع من 

التـى تقـوم بینـه  االتصالمتسلسلة ال تنتهى من عملیات  اإلنسانلذا فإن حیاة 
بادل معهم المشاعر، واألفكار، وهـو وبین من یشاركهم الحیاة االجتماعیة، حیث یت

  .)Hauser, 1996: 1( بحكم هذا التبادل یتأثر بمن یتصل به ویؤثر فیهم
مثل القلب الذى ینقسم إلى شقین أحدهما یمتلئ بالدم النقى المحمل  االتصالف

بالغــذاء واألكســجین فیضــخه إلــى جمیــع خالیــا الجســم، والثــانى یأتیــه الــدم الممتلــئ 
خالیـــا الجســـم، فـــاألول إن لـــم یعـــط ماتـــت خالیـــا الجســـم وبالتـــالى ببقایـــا وفضـــالت 

، والثـــانى إن لـــم یأخـــذ ماتـــت خالیـــا الجســـم وبالتـــالى أیضـــا یمـــوت اإلنســـانیمـــوت 
لـدى الفـرد مـع اآلخـرین، حیـث ینمـى لدیـه األمـل والتفـاؤل  االتصـال، هكـذا اإلنسـان

ول أن یســـیطر والســـعادة، وفـــى نفـــس الوقـــت یتقبـــل الفـــرد اآلالم مـــن اآلخـــرین ویحـــا
  علیها، ألنه ال غنى لحیاة البشر عن كلیهما.  

ن أو الظـــاهرة الســـلبیة، إلـــى أ االتصـــالإلـــى مفهـــوم  االتصـــالینظـــر علمـــاء و 
 مركب أو وسیلة ترحل من خاللها وبواسطتها عملیات التفاعـل فـي المجتمـع، وهـذه

 االتصــــــــــــالاجتماعیــــــــــــة ، ف یــــــــــــة عملیــــــــــــةكونهــــــــــــا تمــــــــــــثًال أل الظــــــــــــاهرة ال تعـــــــــــــد
(Communication)ئهـا، یجسد أي شكل مـن أشـكال الممارسـة االجتماعیـة فـي بنا 

لتحقیــق  االتصــاللــألدوار والرســائل والمقاصــد، لقــد عمــل الغــرب علــى االســتعانة ب
مـن أبـرز األنشـطة  االتصـالوكـان توظیـف ، أهداف سیاسیة واقتصـادیة واجتماعیـة

عنــد دخولــه  تصــالاالهیئــات  أللغــرب فــي توجهــه نحــو العــرب، مثلمــا أول مــن أنشــ
العصــــب  وصــــفهب عــــالم،الغــــرب اآلن یوجــــه ویــــنظم عملیــــات اإلهــــذه األقطــــار. و 

ساس لالتصال، ویسیطر علیها. لذلك فرضت الثقافة الغربیة وخالل ثالثة قرون األ
ــــى العــــالم ــــًا نحــــو التمركــــز ،جمیــــع أنمــــاط الســــیطرة عل ــــًا جلی ــــك نزوعــــًا عالمی  فهنال

قـد أدى هـذا إلـى اإلفـادة القصـوى و التحـدیث  والتخصص فـي التقنیـة واالنـدفاع نحـو
. والعولمـــــة االتصـــــالممـــــا تقدمـــــه التطـــــورات الهائلـــــة والتركیـــــز المتعـــــاظم لوســـــائل 
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یة والتطــــور المــــذهل فــــي وســــائل االتصــــالاإلعالمیــــة تعــــد النتیجــــة الحتمیــــة للثــــورة 
  .االتصال

 یة لطالمـــا انتظـــرت الكثیـــر فـــي العلـــم والثقافـــة مـــا ســـمياإلنســـانالمجتمعـــات و 
ن دور تعمـــیم الثقافـــة العلمیـــة اولهـــذا فـــ (Social Pemand) بالطلـــب االجتمـــاعي

خارج المدرسة، ومؤسسات التربیة والتكوین والبحث أصبح مطلبًا ملحـًا، كمـا سـعى 
المجتمع إلى إثراء عالقات التخصیب والتلقیح المتبادل، والتقاطع بـین كـل مكوناتـه 

یحمل من السعة والشمول ما یجعلنا  التصالاالمنظمات العلمیة والثقافیة)، إن علم 
عــاجزین عــن كــف اإلفــادة منــه لمجــامیع العلــوم والتخصصــات. إن تعــدد الحاجــات 

یة، وظهـور المشـكالت التـي اإلنسـانوأسالیب إشباعها عبـر التطـور التـاریخي لحیـاة 
ووجــوده، إلــى تأكیــد حقــه  ئــهتواجهــه، قــد تــدفع الفــرد تحــت ضــغط الحــرص علــى بقا

بـاآلخرین  االتصالاألمر الذي ینتهي به إلى تكوین المجتمع عن طریق  االتصالب
وعلــى الطــرف الثــاني نجــد تلــك القــوة التــي تــدفع هــي األخــرى المجتمــع ، وقــد تكــون 
تحت ضغط الحرص على انتظامه والتعبیـر عـن ذاتـه إلـى وضـع وسـائل لالتصـال 

تتطـــور أكثـــر تتطـــور وتتحســـن حتـــى تـــؤدي بالنهایـــة إلـــى إیجـــاد كیانـــات اجتماعیـــة 
  .فأكثر فنخلق التوازنات التي تنشأ بین الفرد والمجتمع

للحوار  فرص عدیدةمیة تصمیم برامج دراسیة إلتاحة أكدت الیونسكو على أهو 
الدراســیة  بــین الطــالب والعلمــاء مــن الجالیــات الثقافیــة المختلفــة، وتطــویر المنــاهج

المشـتركة لتنمیـة  والثقافیـةبحیث یتم تزوید الطالب بمجموعة من الخبـرات العالمیـة 
باإلضـافة إلـى تنقـیح الكتـب  الوعي العالمي والقابلیة للحوار عبر الثقافي لدیهم، هذا

وضــرورة إعــداد معلمــین أكفــاء  الدراســیة بحیــث تتبنــى قــیم التنــوع الثقــافي واللغــوي،
لالخــتالف والتنــوع الثقــافي والحضــاري  قــادرین علــى تنمیــة القــیم واالحتــرام المتبــادل

وتــدریس التــاریخ المتعــدد للثقافــات وبطریقــة  دى طالبهــم لتحقیــق النمــو المســتمر،لــ
األخطـاء الشـائعة واآلراء التاریخیـة المتحیـزة  أكثر موضوعیة بحیث یكـون خـال مـن

  .لثقافة أو حضارة معینة
والعلــوم  كمــا أصــدرت منظمــة المــؤتمر اإلســالمي والمنظمــة اإلســالمیة للتربیــة

وحــدة البشــر  التابعــة لهــا عــدة بیانــات مــن أجــل التأكیــد علــى والثقافــة (اإلیسیســكو)
ودور كافــة  ومســئولیتهم المشــتركة فــي إعمــار األرض وٕاشــاعة العــدل والســالم بهــا،

نشـر روح  الشـعوب والحكومـات والمنظمـات الدولیـة والمنظمـات غیـر الحكومیـة فـي
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لبــدیل الوحیــد ا والتــرویج لثقافــة الحــوار والتســامح باعتبــار ذلــك االتصــالو التفاعــل 
الثقافــات المختلفــة  لمواجهــة الصــراع وثقافــة اإلنفــراد، واكتشــاف مــا هــو مشــترك بــین

الحـوار فـي المنـاهج  دون المسـاس بالخصوصـیة الثقافیـة لكـل شـعب، وٕادمـاج ثقافـة
الثقافــات األخــرى  الدراســیة وتخلیصــها مــن مظــاهر التعــریض أو التحــریض علــى

  .وتشویهها
والثقافــــة  ربیــــة المنظمــــة العربیــــة للتربیــــة والعلــــومكمــــا دعــــت جامعــــة الــــدول الع

وبـــرامج  (اإللكســـو) للعمـــل علـــى إنجـــاز اتفـــاق بـــین الـــدول العربیـــة إلعـــداد منـــاهج
الثقافـــات  وأنشـــطة تعلیمیـــة فـــي جمیـــع المراحـــل التعلیمیـــة المختلفـــة لدراســـة مختلـــف

بــین الفهــم  والحضــارات بغیــة التعریــف بهــا، وتغییــر المفــاهیم التــي تــؤدي إلــى ســوء
الـــدولي ومحاولـــة  الحضـــارات والثقافـــات المختلفـــة، وتعزیـــز ثقافـــة الســـالم والتفـــاهم
التعلـیم وأسـالیب  التعـرف علـى اآلخـر المختلـف ثقافًیـا، والعمـل علـى تطـویر منـاهج

الحضــارات وتفاعلهــا ونبــذ  العمــل الثقــافي فــي الــدول العربیــة بمــا یرســخ قــیم حــوار
 .الجمود والعنف والتعصب

  :إلى عدة مبادئ منها التاریخي االتصالة وتستند فلسف
o  یمثل أحد متطلبات البقاء والتوازن الكوني التاریخي االتصالاالعتراف بأن. 
o احترام التعددیة الثقافیة لجمیع األمم والشعوب. 
o  یة إرث مشترك لكافة األمم والشعوباإلنساناإلقرار بأن إنجازات الحضارة. 
o الحـــق فـــي الحفـــاظ علـــى إرثهـــا الثقـــافي  االعتـــراف بـــأن كافـــة الحضـــارات لهـــا

 .وتطویره
o االعتراف المتبادل بخصوصیة الحضارات وتمیزها. 
o  دون تمییـز بســبب العــرق أو اللـون أو الجــنس أو الــدین  اإلنســاناحتـرام حقــوق

 .أو اللغة
o  اإلقـــرار بـــأن التنـــوع واالخـــتالف الثقـــافي والحضـــاري مصـــدًرا إلثـــراء الحضـــارة

 .یةاإلنسان
o م المشتركة بین الحضارات الكبرى القائمةإبراز القواس. 

 فـــي اإلنســـانكمـــا أن التـــاریخ هـــو أحـــد العلـــوم االجتماعیـــة التـــي تهـــتم بدراســـة 
إعـداد  سیاقه االجتمـاعي واالقتصـادي والسیاسـي زمانًیـا ومكانًیـا، ودراسـته تسـتهدف

المجتمـــع،  مـــواطنین یفهمـــون الحیـــاة القومیـــة ویتكیفـــون معهـــا، ویســـهمون فـــي تقـــدم
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الهویــة   عــن تنمیــة الــوعي التــاریخي الــذي یــؤدي بــدوره إلــى المحافظــة علــىفضــًال 
 .الثقافیة واالنتماء للوطن

تشـكیلها تحـت  ولذلك فقد بـدأ االهتمـام بمـادة التـاریخ عالمًیـا، والسـعي لمحاولـة
اإلعــداد  ، والــذي یســاعد علــى"Revival of History" مســمى إحیــاء التــاریخ

معینــة  لمســاهمة فــي تشــكیل ثقافــة المــتعلم وفــق قــیمللمواطنــة النشــطة مــن خــالل ا
الجانــب  والمحافظــة علــى الهویــة الثقافیــة واالنفتــاح علــى العــالم الخــارجي، وتنمیــة

الفاعلـــة فـــي  السیاســـي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي لـــدى المـــتعلم لتحقیـــق المشـــاركة
س التـاریخ؛ كأهداف تـدری القضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة محلًیا وعالمًیا

 .لمواجهة تحدیات القرن الجدید
وتوجهاتـــه،  كمــا تقــوم مـــادة التــاریخ بـــدور بــارز وفعــال فـــي تشــكیل فكـــر الفــرد

الحادثـــة فیـــه فـــي  ویـــأتي هـــذا الـــدور نتیجـــة ارتباطهـــا الوثیـــق بـــالمجتمع والتغیـــرات
التاریخ یمكـن أن  الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا التشكیل للفرد من خالل مادة

أو للمســـالمة  ه لتنمیـــة التعصـــب نحـــو لـــون أو جـــنس أو دیـــن أو ثقافـــة معینـــةیوجــ
بنفســـه  الزائــدة، ویمكــن أن یوجـــه لتشــكیل فـــرد متــزن مبصـــر قــادر علـــى النهــوض

 .وبمجتمعه یتصف بالقصد واالعتدال في كافة شئون حیاته
 االتصــالكمــا أن هنــاك ثمــة اتفــاق كبیــر بــین أهــداف تــدریس التــاریخ، وفكــرة 

 ، وذلك من خالل ما تقدمه مناهج التاریخ من تضمینات عـن الحضـاراتالتاریخي
 الحضــاري العــالمي، ولمــا كانــت الحیــاة االتصــالاألخــرى، وٕامكانیــات ومقومــات 

فــي  یة واإلشــكالیات القیمیــة التــي تــدخلاإلنســانالمعاصــرة تحفــل بعدیــد مــن القضــایا 
 صـــر دور المدرســـةصــمیم اهتمامـــات دراســـة التـــاریخ؛ فإنــه ال یمكـــن تصـــور أن یقت

 علــى مجــرد إمــداد المتعلمــین بالمعلومــات فــي هــذه الجوانــب فقــط، دون إثــراء روح
 .وفكر ووجدان هؤالء المتعلمین، وتنمیة عقلیتهم في إطار عالمي

  : االتصالتعریف 
كثیر یستخدم فى  االتصالمتنوعة على أساس أن متعددة و لالتصال تعریفات 

لـیس عیبــا وهـذا مـانع متفــق علیـه مـن الجمیـع،  ال یوجـد تعریـف جـامعمـن العلـوم، و 
 العلــــوم ثیــــر مـــنوٕانمـــا مشــــكلة التعـــاریف مشـــكلة شــــائعة فـــى ك االتصــــالفـــى علـــم 
  األخرى.
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انتقـال أو اسـتقبال  وهـ االتصالأن Wolman (1989: 66) ولمان و  فقد ذكر
  .األفراد بعضهم البعض اإلشارات أو الرسائل بین
هـو العملیـة التـى  االتصـالأن  Bill et al. (1992: 170) وذكر بیل وآخرون

ثنـــین أو أكثـــر مـــن األشـــخاص فـــى حالـــة تبـــادل ألفكـــارهم وأبســـط أشـــكال تتضـــمن ا
أنه العملیة التى تتضمن الشخص (أ) الذى یحول الفكرة فى شكل  االتصالتعریف 

وبعــد اســتقبال الرســالة فــإن الشــخص (ب)  ،رمــزى (أى تحویــل الرســالة إلــى رمــوز)
وم بتفســیرها، وهنــاك أربعــة عناصــر أساســیة فــى اللغــة تــدخل فــى یجــب علیــه أن یقــ

هــــى مهـــارات التعبیــــر وتشــــتمل علـــى الكــــالم والكتابــــة، ومهــــارات  االتصــــالعملیـــة 
والقــراءة، وهنــاك أشــیاء أخــرى منهــا اإلیمــاءات االســتماع  االســتقبال وتشــتمل علــى

  .االتصالوتعبیرات الوجه، وكلها ذات أهمیة فى عملیة 
بأنــه تفاعــل یترتــب علیــه تبــادل  االتصــال) ٥٤: ٢٠٠١حالوة (وقــد عــرف أبــو 

للمعلومــات ویتطلــب ذلــك التفاعــل تبــادل األدوات بــین مرســل ومســتقبل فیمــا یتعلــق 
  بنقل هذه المعلومات واالستجابة لها.

أنـــه مفهـــوم یشـــیر إلـــى علـــى  االتصـــالفقـــد عرفـــت  )١٧: ٢٠٠٢( شـــقیر أمـــا
فكـــار والمعلومـــات بـــین النـــاس داخـــل نســـق العملیـــة أو الطریقـــة التـــى تنتقـــل بهـــا األ

 ومــن حیــث العالقــات المتضــمنة فیــه، یختلــف مــن حیــث الحجــم، معــین، ىاجتمــاع
بمعنى أن یكون هذا النسق االجتماعى مجرد عالقة ثنائیة نمطیة بین شخصین أو 

  .ككل ىاإلنسانجماعة متغیرة أو مجتمع محلى أو مجتمع قومى أو حتى المجتمع 
هـو عملیـة تبـادل المعلومـات  االتصـال) إلى أن ٩ -٨: ٢٠٠٣وأشار فتیحة (

ســـتقبال ونقــــل تــــوى هـــذه العملیـــة علــــى اإلرســـال واالواألفكـــار بـــین األشـــخاص وتح
المعلومــــات، وبالتــــالى یجــــب تــــوفر العوامــــل الثالثــــة المرســــل والمســــتقبل والتغذیــــة 

  الراجعة.
یة تبادل عبارة عن عمل االتصال) إلى أن ٢٦٥: ٢٠٠٤وأیضا أشار عبداهللا (

لرسالة معینة من شخص أو أكثر یمثالن طرفین فیهـا بحیـث یمكـن لكـل منهمـا أن 
یقــوم بتلــك العملیــة مــن خــالل العدیــد مــن الطــرق واألســالیب المختلفــة، ویمكــن أن 

  .  Receptiveأو استقبالیا Expressiveتعبیریا  االتصالیكون هذا 
ــــه قــــدرة الفــــرد علــــى فهــــ١٦: ٢٠٠٤وعرفــــه الــــبالح ( م واســــتعمال أنمــــاط ) بأن

األســرى،  االتصــالالــذاتى،  االتصــالاللفظیــة وغیــر اللفظیــة فــى مجــاالت  االتصــال
المدرســى، واتصــال الجیــران، بحیــث یســتطیع فهــم  االتصــالمــع األفــراد،  االتصــال
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واســتیعاب محتــوى الرســائل المتبادلــة بینــه وبــین أفــراد األســرة وأفــراد المجتمــع بشــكل 
یشــمل العناصــر الرئیســیة األربعــة المرســل،  االتصــالو  یحقــق تفاعــل إیجــابى بیــنهم

والرسالة، والمستقبل، وقناة تحمل الرسالة بشكلیها اللفظـى وغیـر اللفظـى فـى عملیـة 
دینامیـــة ولیســـت اســـتاتیكیة بغـــرض إحـــداث تـــأثیر فـــى شـــعور ورأى وفعـــل الطـــرف 

شــــتراك ومشــــاركة فــــى المعنــــى لیــــة اعم االتصــــالالمســــتقبل فــــى ســــیاق اجتمــــاعى و 
  لداللة.وا

هــو عملیــة نفســیة اجتماعیــة، ومعیــارا  االتصــال) أن ٤٧: ٢٠٠٦ورأى أحمــد (
من معاییر السویة، وبدونه ال تتحقق اإلیجابیة، وهو عملیة دینامیة تسهم فى وعى 
الفـرد بذاتـه، وبعالقاتــه مـع اآلخــرین وتتجـه بالشخصــیة نحـو التكامــل والنضـج، كمــا 

ت اآلخــــرین بدرجــــة تــــؤدى إلــــى الفهــــم تجاهــــان استبصــــارا بمشــــاعر وآراء واتتضــــم
  والتعاطف العمیق المتبادل بین الفرد واآلخرین. 

) بأنــه الفعــل الـــذى یضــمن نقــل أو إرســـال ١٩: ٢٠٠٨وعرفــه أحمــد عفیفـــى (
إشارة أو رمزا منطوقا أو مكتوبا أو مصورا من شخص آلخر عـن طریـق وسـیلة أو 

  ك بقصد تعدیل السلوك.مثل اللغة أو اإلیماءات وذل االتصالأكثر من وسائل 
یشـــیر إلــــى التــــأثیر  االتصــــال) أن ١٥٣: ٢٠٠٩وذكـــرت األنصــــارى، الفیـــل (

اإلیجــابى، والقــوى فــى اآلخــرین عــن طریــق إدراك انفعــاالتهم، ومشــاعرهم، ومعرفــة 
  متى تقود ومتى تتبع اآلخرین وتساندهم، والتصرف معهم بطریقة الئقة.

عبـــارة عـــن عملیـــة تبادلیـــة  الاالتصـــ) إلـــى أن ١٩: ١٠١٠وأشـــارت إبـــراهیم (
ن ســلوك فــرد مــا یكــون بمثابــة لــى حــدوث تفاعــل بــین األفــراد بحیــث إنشــطة تــؤدى إ

محفــز أو مثیــر لســلوك فــرد آخــر، ممــا یعنــى حــدوث تــأثیر وتــأثیر بینهمــا وتتضــمن 
هــــذه العملیــــة تبــــادل كــــل مــــن المعلومــــات واألفكــــار والمشــــاعر واآلراء والمعتقــــدات 

 وســائل اللفظیـــة (الكــالم واللغـــة) أمء كــان ذلـــك باســتخدام الوالخبــرات المختلفــة ســـوا
  باستخدام الوسائل غیر اللفظیة (اإلیماءات واإلشارات).

عبــارة عــن عملیــة معقــدة  االتصــال) إلــى أن ١٠: ٢٠١٠وقــد أشــارت دریــس (
فــــى إقامــــة تطــــویر الــــروابط بــــین البشــــر والتــــى تتولــــد عنــــد الحاجــــة إلــــى األنشــــطة 

ل المعلومــات وبلــورة اســتراتیجیات واحــدة للتفاعــل واإلدراك المشــتركة وتتضــمن تبــاد
  وفهم الشخص لآلخرین.  
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) بأنـه العملیـة ١٨: ٢٠١١وقد عرفته حصة آل مساعد، أحـالم العقبـاوى (
الدینامیة التى یؤثر فیها شخص ما، سـواء عـن قصـد منـه أو عـن غیـر قصـد علـى 

  ل وطرق رمزیة.مدركات شخص آخر من خالل مواد أو وسائط مستخدمة بأشكا
) بأنـــه عملیـــة یتبـــادل خاللهـــا ١٧: ٢٠١١وأخیـــرا عرفـــه عبـــدالفتاح مطـــر (

األفــراد إرســال واســتقبال المعلومــات واألفكــار والمشــاعر والرغبــات باســتخدام رمــوز 
غیـر  لفظـى" أم متفق علـى داللتهـا فیمـا بیـنهم، سـواء كانـت رمـوز منطوقـة "اتصـال

لغـة الجسـد، لغـة العیـون، تعبیـرات الوجـه، منطوقة "اتصال غیـر لفظـى"، كالكتابـة، 
  اإلشارات وكافة الرسائل التى تحقق نقل الرسالة.
ثنــین أو بأنــه تفاعــل بــین ا االتصــالومــن خــالل مــا ســبق یعــرف الباحــث 

أكثــر، یــتم عــن طریــق اللغــة، أو اإلشــارة، أو اإلیمــاءات، أو اســتخدام طــرق أخــرى 
  كل منهم إلى اآلخر. للقیام بعملیة وصول أفكار ومشاعر واتجاهات 

  المرتبط بالمهارات االجتماعیة: االتصالتعریف 
المــــرتبط بالمهــــارات  االتصــــال  Deborah (1983: 22)عــــرف دیبــــوره

بأنــه تفاعــل اجتمــاعى مباشــر وغیــر مباشــر یحــدث هــذا التفاعــل تلقائیــا  االجتماعیــة
  مع اآلخرین فى المجتمع.

المـــــرتبط  االتصـــــالى أن ) إلـــــ١٥: ١٩٩٠وقـــــد أشـــــار عبـــــدالفتاح عبـــــدالنبى (
هو عملیة تجاوب وتفاعل ومشاركة بین طرفین ولیس مجرد  بالمهارات االجتماعیة

علـى أنهـا عملیـة  االتصالإبالغ من طرف إلى طرف آخر، فإنه یمكن فهم عملیة 
مستمرة یتم بمقتضاها تكوین العالقات بین أفراد المجتمع وتبادل المعلومات واآلراء 

  فیما بینهم. واألفكار والتجارب
القــائم علــى االنــدماج  االتصــال) فعرفــه بأنــه ٢٦٨: ١٩٩٩أمــا حمــدان فضــة (

مــع اآلخــرین، ممــا یظهــر مــن خــالل نبــرة الصــوت الحنونــة واالستحســان والســلوك 
  الدال على الحب واالبتسام والضحك والتشجیع.

 المرتبط بالمهارات االجتماعیة االتصال) أن ١٠: ٢٠٠١( ةوقد بین أبو حالو 
عبـــارة عـــن اكتســـاب الفـــرد ســـلوكیات التفاعـــل مـــع اآلخـــرین، مثـــل تحیـــتهم وطلـــب 
المساعدة منهم عبر التساؤل، واالستفسار والتعبیر عن الشكر واالمتنان والرد على 
أســـئلتهم واالبتعـــاد عـــن األصـــوات العالیـــة الجوفـــاء دون اإلقنـــاع وتقـــدیم الـــنفس فـــى 

  تواضع واالبتعاد عن التعصب.
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هـو  المرتبط بالمهارات االجتماعیـة االتصال) أن ٥٤: ٢٠٠٦كما بین أحمد (
القائم على اإلندماج مع اآلخرین، مما یظهر من خالل نبرة الصوت  االتصالذلك 

  الحنونة، واالستحسان، والسلوك الدال على الحب، واإلبتسام، والضحك، والتشجیع.
 الجتماعیــةالمــرتبط بالمهــارات ا االتصــال) إلــى أن ٧٤: ٢٠٠٧الســید ( وأشــار

عبارة عن عملیة تفاعل، والتفاعل هنا یعنى تأثیر من جانب وتأثر أو استجابة من 
  جانب آخر.

المـــــرتبط بالمهـــــارات  االتصـــــال) إلـــــى أن ٦١: ٢٠٠٨القاضـــــى ( وقـــــد أشـــــار
هو قدرة الفرد على  تنظیم وترتیب أفكاره وسلوكه بهدف تحقیق أهداف  االجتماعیة

ان الفـــرد لتلـــك المهـــارة یـــؤدى إلـــى توافقـــه الشخصـــى اجتماعیـــة وثقافیـــة مقبولـــة وٕاتقـــ
االجتمـــاعى مجموعـــة مـــن األعمــــال واألدوات  االتصـــالواالجتمـــاعى، ولـــذلك یعـــد 

واألنشطة والخبرات التى یتعلمها الفرد ویكررها ویتدرب علیها بطریقة منظمـة حتـى 
  تدخل فى أسلوب تفاعله مع األشخاص واألشیاء من حوله.

ــــــى أن ١٢٢ :٢٠٠٩كمــــــا أشــــــار عمــــــر ( المــــــرتبط بالمهــــــارات  االتصــــــال) إل
هو المسـلك الصـحیح لعملیـة التوافـق والتكیـف مـع المجتمـع، فمـن دونـه  االجتماعیة

بالقبور المغلقة، وبـه تسـمو  نتصبح الحیاة ساكنة غیر متحركة هادئة أشبه ما تكو 
  یة.یة سعیا وراء اإلیجابیة وبغیة تحقیق القدر المعقول من السو اإلنسانالشخصیة 

) بأنه االستخدام الـوظیفى الفعـال للغـة اللفظیـة ٩١: ٢٠١٠وعرفه أبوالحسین (
وغیر اللفظیـة والتـى یمكـن إنتقاؤهـا بنـاء علـى الموقـف االجتمـاعى لتحقیـق وظـائف 

مثل التحدث بأدب أو التعبیر عن الغضب بصورة إیجابیـة بنـاءة  االتصالوأهداف 
  أو اإلعتذار عن إرتكاب خطأ ما.

) بأنـــــه العملیــــة المركزیـــــة فــــى التفاعـــــل ١٧٧: ٢٠١١فـــــه ســــعفان (وأخیــــرا عر 
  یة.اإلنساناالجتماعى ومنها یظهر التجاذب والتنافر فى العالقات 

المـرتبط  االتصـالبصـورة عامـة و  االتصـالومن خالل عرض بعـض تعریفـات 
أغلب التعریفات تشـترك فـى  یجد الباحث أنبصورة خاصة،  بالمهارات االجتماعیة

مــن شــخص إلــى آخــر نقــل أو تبــادل األفكــار والمعلومــات عبــارة عــن  لاالتصــاأن 
باســـتخدام طـــرق معینـــة ســـواء كانـــت لفظیـــة أو غیـــر لفظیـــة، یـــتم عـــن طریقهـــا نقـــل 

بأنـه قـدرة  المرتبط بالمهارات االجتماعیة االتصالالرسالة، ومن هنا یعرف الباحث 
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ل المشــــاركة الفــــرد علــــى اكتســــاب مهــــارات وســــلوكیات مقبولــــة اجتماعیــــا مــــن خــــال
  والتفاعل اإلیجابى مع المجتمع المتمثل فى "األسرة، األصدقاء، المعلمین".

  :المرتبط بالمهارات االجتماعیة االتصالأهمیة 
إلـى  اإلنسـانى النابع من حاجـة اإلنسانهو صورة من صور النشاط  االتصال

 االتصـال، فاآلخرین فى إشباع حاجاته األولیة وتحقیق األمـان وتنظـیم حیـاة األفـراد
ضــروریة للفــرد  االتصــالشــكل مــن أشــكال عملیــات التفاعــل االجتمــاعى، وعملیــة 

والمجتمع على حد سواء، فهو یدعم نمو تقدیر الذات، وذلك حین یشعر الفـرد بأنـه 
یســــتطیع تعلــــم وفهــــم األشــــیاء بنفســــه، وذلــــك عنــــدما یدركــــه ویقــــدره ویفهمــــه بنفســــه 

  . )٨٤: ٢٠١١(عبداهللا، 
هــو أحــد أهــم معــاییر النمــو النفســى  بط بالمهــارات االجتماعیــةالمــرت االتصــالف

لذاتــه ولــذوات اآلخــرین، فبــه  اإلنســانواالجتمــاعى الســلیم، وهــو معیــار لمــدى فهــم 
كـــائن  اإلنســـانتصـــبح الحیـــاة صـــحیة ومثمـــرة، ومـــن دونـــه ینعـــدم المعنـــى منهـــا، ف

   ).١٢٨: ٢٠٠٩(عمر، اجتماعى ال یستطیع العیش بمفرده 
فـــى نقطتـــین  المـــرتبط بالمهـــارات االجتماعیـــة االتصـــالأهمیـــة ویمكـــن إجمـــال 

  رئیستین هما:
(أ) إشــباع االحتیاجـــات النفســیة الثانویـــة للفـــرد، مثــل الحاجـــة إلــى النجـــاح والتوافـــق 

  والوجود االجتماعى، والحاجة النفسیة إلى التقدیر االجتماعى.
رد علـى وعـى بأسـالیب (ب) تنمیـة الهویـة النفسـیة االجتماعیـة للفـرد، فكلمـا كـان الفـ

، وبكیفیــة تكــوین عالقــات اجتماعیــة مــع اآلخــرین، تنوعــت االتصــالومهــارات 
(شــــقیر، فـــرص الحیــــاة االجتماعیــــة، والنجـــاح االجتمــــاعى، ثــــم تحقیـــق الــــذات 

١٢: ٢٠٠١.(  
غیـــر اللفظـــى تحدیـــدا عبـــارة عـــن قـــوة مهمـــة ومســـیطرة فـــى تبـــادل  االتصـــالو 

أن تبادل المشاعر واإلنفعـاالت یـتم بشـكل  المعانى فى السیاقات البینشخصیة، كما
غیــر  االتصــالأكثــر دقــة، وخالیــة بشــكل نســبى مــن الخــداع، والتشــویه عــن طریــق 

اللفظى، فاإلشارات غیر اللفظیة یمكن استخدامها لتحدید كل من مستوى ثقـة الفـرد 
النـاجح  االتصالبنفسه ومستوى استجابته، ویعتبر ذلك من األمور الالزمة لتحقیق 

  ).٢٧: ١٩٩١بدالقادر، (ع
للفرد فى فهم ما یحیط به من ظـواهر وأحـداث، كـذلك  االتصالوتظهر أهمیة 

تعلــم مهــارات جیــدة، تزیــد مــن خبراتــه فــى الحیــاة، وٕامــداده أیضــا بالمعلومــات، كمــا 
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نوعــا مــن الوقایــة للفــرد مــن التــأثیرات الســلبیة علــى الصــحة النفســیة  االتصــالیمثــل 
قرحــة، الذبحــة الصــدریة، الطفــح الجلــدى، والعدیــد مــن مثــل ضــغط الــدم، أمــراض ال

للمجتمـع فهـى تـوفر المعلومـات  االتصـالاألمراض والمشكالت األخرى، أما أهمیة 
أیضـا نقــل التــراث  االتصــالعـن الظــروف المحیطـة بــالمجتمع ونســتطیع مـن خــالل 

الثقـافى مـن جیـل إلــى جیـل آخـر كــذلك الترفیـه عـن أفــراد المجتمـع، وتخفیـف أعبــاء 
  .)٧٤: ٢٠١٠(السعداوى، الحیاة عنهم 

یـــؤدى إلـــى إشـــباع الحاجـــات النفســـیة الثانویـــة للفـــرد مثـــل الحاجـــة  االتصـــالف
للنجاح والتوافق والوجـود االجتمـاعى، والحاجـة النفسـیة للتقـدیر االجتمـاعى، وكـذلك 
لــه دور فــى تنمیــة الهویــة النفســیة واالجتماعیــة للفــرد، ونجــاح العالقــات الحمیمیــة، 

وكیفیـــة تكـــوین عالقـــات  االتصـــالكـــان الفـــرد علـــى وعـــى بأســـالیب مهـــارات  فكلمـــا
اجتماعیــة مــع اآلخــرین، تنوعــت فــرص الحیــاة االجتماعیــة وتحقیــق الــذات والنجــاح 

  .)Egeci & Gencoz, 2006: 384(االجتماعى 
  فى النقاط التالیة: االتصالویمكن إجمال أهمیة 

ولوجیـــة والنفســـیة مـــن خـــالل یســـتطیع الفـــرد إشـــباع حاجاتـــه األساســـیة البی  )١(
التــى تبـــدأ بعالقــة الفـــرد بأمــه للحصـــول علــى الغـــذاء واألمـــن  االتصـــالعملیــة 

مـع كـل أفـراد األسـرة، وبعـد  االتصـالالنفسى فى وقت واحد، ثم تتطور عملیـة 
ذلــــك تتســــع دائــــرة العالقــــات االجتماعیــــة خــــارج األســــرة، وتتكــــون الصــــداقات 

  والجماعات.
اعر االنتمــاء لجماعــة مــا أو لمجتمــع مــا مــن خــالل یســتطیع الفــرد تحقیــق مشــ  )٢(

 .االتصالعملیة 
الفـــرد مـــن تحقیـــق ذاتـــه وتأكیـــدها فـــى تفاعلـــه مـــع  االتصـــالتمكـــن عملیـــة   )٣(

 اآلخرین من خالل التعبیر عن ذاته ومشاعره واحتیاجاته وقیمه واتجاهاته.
للفــرد تعلــم المعــاییر واآلراء واألفكــار مــن خــالل التفاعــل  االتصــالیحقــق   )٤(

مع األفـراد أو الجماعـات فـى كـل مرحلـة عمریـة، وبـذلك یمكـن اكتسـاب أفكـار 
 ومعرفة جدیدة أو تعدیل ما سبق اكتسابه من خبرة.

وعى الفرد بذاته وقدراته وحكمه على عمله أو إنتاجه من  االتصالیحقق   )٥(
 آراء اآلخرین واستجابتهم نحوه.
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ــــالفرد انخفــــ االتصــــالیحقــــق نجــــاح   )٦( ــــوتر مــــع المجتمــــع المحــــیط ب اض الت
واالنســـجام فـــى العالقـــات االجتماعیـــة مـــع المحیطـــین بـــه، ومـــن المعـــروف أن 
ســـعادة الفـــرد ال تنفصـــل عـــن ســـعادة اآلخـــرین، فغالبیـــة االضـــطرابات النفســـیة 

المعرفــى أو الوجــدانى، فمــثال  االتصــالوالســلوكیة تنشــأ مــن اضــطراب عملیــة 
ى عـن حاجـاتهم وجد لدى المرضى السیكوسوماتیین ضـعف فـى التعبیـر اللفظـ

النفســـیة فیمیـــل هـــؤالء المرضـــى بطریقـــة فســـیولوجیة إلـــى التعبیـــر عـــن التـــوتر 
ــــــدى ذوى  ــــــر االضــــــطرابات النفســــــیة والســــــلوكیة ل النفســــــى جســــــدیا، كمــــــا تكث

لدى غالبیة تلك الفئات  االتصالاإلحتیاجات الخاصة نظرة لشیوع اضطرابات 
ـــى أســـالیب تعویضـــیة وبـــرامج مســـاعدة لتحقیـــق  ونقـــل  االتصـــالویحتـــاجون إل

 الخبرة إلیهم.
نقـــل معـــاییر وقـــیم واتجاهـــات الجماعـــات معـــا، فیعطـــى  االتصـــالیحقـــق   )٧(

أیضــــا  االتصــــالالشــــعور باإلنتمــــاء والتــــآلف بــــین أبنــــاء البلــــد الواحــــد ویحقــــق 
 التفاعل بین البلدان المختلفة.

المعرفیــة بــین األفــراد  االتصــالیــتم نقــل األفكــار اإلبتكاریــة مــن خــالل عملیــة   )٨(
 لجماعات.وا

المهـــــارات اللغویـــــة المســـــموعة والمقـــــروءة وأیضـــــا المهـــــارات  االتصـــــالینمـــــى   )٩(
 االجتماعیة.

العملیـــــات العقلیـــــة األساســـــیة كـــــاإلدراك واالنتبـــــاه والتفكیـــــر  االتصـــــال) ینمـــــى ١٠(
(باظـــة،  االتصـــالوالتحلیـــل والتـــذكر، كمـــا أنهـــا عملیـــات أساســـیة فـــى حـــدوث 

١٢ -١٠: ٢٠٠٣.(  
  :االتصالأهداف 

  منها على سبیل المثال: االتصالأهداف كثیرة یمكن أن یحققها  هناك
وهـذه األهـداف یكــون الهـدف األساسـى منهــا هـو توصــیل  األهـداف المعرفیــة:) ١(

   .االتصالالمعلومات أو الخبرات للمرسل لكى یتم 
: ویكون الهدف األساسى منها تغییر أو تعدیل وجهة نظر قناعیةاألهداف اإل) ٢(

   .أو إقناع بشئ
أساسـا للتـرویح عـن الـنفس والتخفیـف عنهـا  تسـعىوهـى  األهداف الترویحیـة:) ٣(

وهــذه األهــداف مجملــة وٕان كانــت موجــودة بالنســبة لكــل عملیــة اتصــال إال أن 
  .وزن أحد األهداف قد تغلب قیمته ووزنه عن اآلخر فى عملیة اتصال بعینها
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ـــةتوجیهال األهـــداف) ٤(  إلـــى  االتصـــالتجـــه ویمكـــن أن یتحقـــق ذلـــك حینمـــا ی :ی
ـــــت  ـــــدة أو تعـــــدیل اتجاهـــــات قدیمـــــة أو تثبی إكســـــاب المســـــتقبل اتجاهـــــات جدی

   .اتجاهات قدیمة مرغوب فیها
نحــو تبصــیر  االتصــالویتحقــق هــذا الهــدف حینمــا یتجــه  :یــةتثقیفالف اهــداأل) ٥(

(إبــراهیم،  وتوعیــة المســتقبلین بــأمور تهمهــم بقصــد مســاعدتهم وزیــادة معــارفهم
٢٦: ٢٠٠٥.(  

هـــدف الرئیســـى لالتصـــال هـــو تعـــدیل أو تغییـــر الســـلوك الســـلبى أو الخطـــأ فال
: ٢٠٠٧زاهـر، (جابى أو الصحیح الذى قصده المرسل للمستقبل وتبنى السلوك اإلی

٤٥.(  
لكــل مــن الفــرد والمجتمــع وهــى علــى  االتصــالوهنــاك العدیــد مــن أهــداف 

  النحو التالى:
  بالنسبة للفرد: -أوالً 

 االتصــالنــه مــن خــالل ظــواهر وأحــداث، حیــث إیحــیط بنــا مــن  ) فهــم مــا١(
علــى المعلومــات والبیانــات التــى تتــیح لــه إضــافة حقــائق  اإلنســانیحصـل 

  أو أشیاء جدیدة إلى معرفته.
  ) تعلم مهارات جدیدة، تزید من خبراته فى الحیاة.٢(
تخـــــاذ القـــــرارات لـــــى ا) إمـــــداد الفـــــرد بالمعلومـــــات الجدیـــــدة التـــــى تســـــاعده ع٣(

  ن الحیاة.والتصرف فى شؤو 
  ستمتاع واالسترخاء.) اال٤(
) یمثــل نوعــا مــن الوقایــة مــن التــأثیرات الســلبیة علــى الصــحة النفســیة مثــل ٥(

ضغط الدم، أمراض القرحة، الذبحة الصدریة، الطفح الجلدى والعدید من 
  الشكاوى األخرى.

  بالنسبة للمجتمع: -ثانًیا
  ) توفیر المعلومات عن الظروف المحیطة بالمجتمع.١(
) نقـــل التـــراث الثقـــافى مـــن جیـــل إلـــى جیـــل، والمســـاعدة فـــى تنشـــئة الجیـــل ٢(

  الجدید، أو الوافدین الجدد على المجتمع.
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، واإلتفاق عـن طریـق االتصال) مساعدة النظام االجتماعى، وذلك بتحقیق ٣(
عتمــاد أساســا علــى اإلقنــاع فــى قنــاع، ال عــن طــرق العنــف، بمعنــى االاإل

  مع، وضمان قیامهم باألدوار المطلوبة.السیطرة على أفراد المجت
: ٢٠١٠(الخـولى، ) الترفیه عن أفراد المجتمع، وتخفیف أعباء الحیاة عنهم ٤(

٥٢-٥١.(  
  :االتصالأنماط 

  ) ثالثة أنماط لالتصال هى:٢٠٠١لقد حدد كمال سالم سیسالم (
  : Passiveالسلبى االتصال) ١( 

الفــرد بعملــه مــع تــرك الحریــة  ویقصــد بــه اإلكتفــاء بالتنبیــه عمــا یجــب أن یقــوم
األمــــور والمدرســــین قــــد دائــــه، إن الكثیــــر مــــن أولیــــاء بــــآداء العمــــل أو عــــدم أ للفــــرد

عنــد التعامــل مــع األفـــراد  االتصــالنتهــاج هــذا الــنمط الســـلبى فــى یضــطرون إلــى ا
الذین یغلب على سلوكهم السیطرة والتحكم وعدم إطاعة التعلیمات، لهذا فإن أولیاء 

رســین یواجهــون صــعوبات كثیــرة فــى وضــع وتطبیــق اللــوائح والقواعــد، األمــور والمد
السـلبى مـع هـؤالء  االتصـالولهذا فقد یجدون أنه مـن األسـلم لهـم أن یتبعـوا أسـلوب 

األفراد رغبة منهم فى تجنب المشكالت والمصادمات معهـم، وفیمـا یلـى مثـال علـى 
  السلبى: االتصال

  ترید أن تذهب إلى السریر اآلن؟ األب: قد جاء وقت النوم یا إبراهیم، هل
  الفرد: ال أرید أن أنام اآلن.

  األب: حسنا، تستطیع أن تلعب لفترة أخرى وبعدها تذهب إلى السریر.
  الفرد: حسنا.

  األب: لقد جاء وقت النوم یا إبراهیم، هل ترید أن تذهب إلى السریر اآلن؟
  الفرد: ال أرید أن أنام اآلن.
  عب لفترة أخرى وبعدها تذهب إلى السریر.األب: حسنا تستطیع أن تل

ویســتمر األب فــى تكــرار التنبیهــات فــى الوقــت الــذى یســتمر الفــرد فــى إصــراره 
  ختیاره إلى السریر.السریر حتى یغلبه النعاس ویذهب باعلى عدم الذهاب إلى 

بنــه تعتبــر رســالة مفتوحــة وغیــر نــا أن الرســالة التــى وجههــا األب الویالحــظ ه
ات حیــث تركــت للفــرد حریــة التفســیر، كمــا أن األب لــم یكــن مصــرا محــددة التعلیمــ

  على أن یقوم الفرد بتنفیذ المطلوب منه.
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  :Aggressive العدوانى (المتشدد) االتصال) ٢( 
تتســم شخصــیة أولیــاء األمــور أو المدرســین الــذین یســتخدمون هــذا النــوع مــن 

هــم یهــددون ویتوعــدون بــالتحكم والســیطرة، فهــم جــادون أكثــر مــن الــالزم و  االتصــال
بإستخدام أقصـى أنـواع العقـاب إذا لـم تـتم االسـتجابة لتعلیمـاتهم، وهـم أیضـا یلقبـون 
الفــــرد بألقــــاب تحــــبط مــــن قــــدره وتجعلــــه یشــــعر بالضــــعف والمهانــــة، كمــــا یســــتخدم 

العقاب الجسدى لمعاقبة الفـرد علـى السـلوك غیـر  االتصالأصحاب هذا النمط من 
  المالئم.

قـد ینـتج عنـه تحكـم مؤقـت فـى الموقـف أو طاعـة  االتصـالإن هـذا الـنمط مـن 
مؤقتة ومحددة بتلبیة األوامر والتعلیمات فى وجـود ولـى األمـر أو المـدرس صـاحب 
ـــى المـــدى البعیـــد فـــإن تـــراكم هـــذه  هـــذه الشخصـــیة العدوانیـــة (المتشـــددة)، ولكـــن عل

د یعبر عن المواقف یكون عند الفرد شعورا بالغضب والحقد والرغبة فى اإلنتقام، وق
  المتشدد (العدوانى): االتصالهذا الشعور برد فعل عنیف متوقع، ومن أمثلة 

  بنى.سول، وال تصلح لعمل شئ، إنك لست ا* أنت ك
  * أنت مخبول ال تستطیع أن تستخدم عقلك فى التفكیر.

  * إنك ال تسمع.
  ال تستطیع أن تفعل ما یطلب منك. * أنت أبله

ه بعــض أولیــاء األمــور فــى المنــزل، كمــا قــد هــذا یســتخدم االتصــالإن أســلوب 
یستخدمه بعض المدرسین فى المدرسة، وٕان استخدامه فى المدرسة یضع الفرد فى 
مواقــف أكثــر إحراجــا مقارنــة بمــا علیــه الحــال فــى المنــزل، فقــد یقــول المــدرس للفــرد 

  وعلى مسمع من تالمیذ الفرد:
  ؟ت أن تأخذ دواءك الیوم أیه األبله* هل نسی

  رأس بال مخ.* إنك 
إن هــذه العبـــارات ال تســاعد نقـــد ســلوك الفـــرد بقــدر مـــا تحرجــه أمـــام زمالئـــه 

  وتحط من قدره وبالتالى فهى تعمل على تدمیر مفهوم الذات عند هذا الفرد.
  Assertive: التوكیدى االتصال) ٣( 

بین أولیاء األمور والمدرسین  االتصالالتوكیدى أفضل أنماط  االتصالیعتبر 
یعتمد على التعبیر عبر  االتصالوالفرد من جهة أخرى، فهذا النمط من  من جهة،

حترام شرة وواضحة، كذلك فهو یعتمد على ااألفكار والحاجات والرغبات بطریقة مبا
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معهــم، وبالتــالى فهــو یســاعد علــى تــدعیم  االتصــالمشــاعر وحقــوق اآلخــرین عنــد 
ممـا یـؤدى إلـى تشـجیع الفـرد العالقة بـین ولـى األمـر والفـرد، وبـین المـدرس والفـرد، 

علـــى التفكیـــر والتصـــرف بطریقـــة مســـتقلة وفـــق القواعـــد واللـــوائح المعمـــول بهـــا فـــى 
  التوكیدى: االتصالالمنزل أو فى المدرسة، ومن أمثلة 

  داء واجباتك فإنه یمكنك أن تذهب للعب.* عنما تنتهى من أ
للقواعـد وٕاال فـإن * علیك أن تتوقـف عـن اسـتخدام األلفـاظ النابیـة ألن هـذا مخـالف 

  علیك أن تتحمل العواقب.
  * توقف عن المشاكسة وٕاال سوف تعزل انفرادیا (اإلبعاد المؤقت).

ففــــى هــــذه األمثلــــة نجــــد أن المــــدرس أو ولــــى األمــــر قــــام بتوضــــیح الســــلوك 
(المالئـــم وغیـــر المالئـــم) ثــــم وضـــح للفـــرد العواقـــب أو النتــــائج المترتبـــة علـــى هــــذا 

ختیـار، إمـا أن یسـلك السـلوك المالئـم ویكافـأ علـى ذلـك، السلوك، وترك له حریـة اال
  أو یسلك السلوك غیر المالئم ویعاقب علیه.

عتبار لى األمر أو المدرس، وضعها فى االومن الضوابط التى یجب على و 
  التوكیدى مایلى: االتصالعند اتباع أسلوب 

  .أصدر تعلیماتك بأسلوب مهذب وثابت* 
  .* علیك تنفیذ ما قلته للفرد

  * إحرص على أن ینظر الفرد إلیك قبل أن تصدر تعلیماتك.
  * علیك بمراقبة تنفیذ الفرد للتعلیمات بطریقة مباشرة.

  * ال یسأل الفرد أن یتبع التعلیمات، بل قل له أنه یتحتم علیه أن یتبع التعلیمات.
* إذا أراد الفــرد مناقشــتك فــى التعلیمــات بهــدف الــتخلص منهــا، فــإن علیــك الثبــات 

  .)١٧٦ -١٧٣: ٢٠٠١(سیسالم، على الرأى 
  :االتصالمستویات 

  فى الحیاة الیومیة بین البشر عدة أشكال هى: االتصالیتخذ 
  البسیط: االتصال) ١( 

وهــو تمریــر المعلومـــات مــن الشــخص (أ) إلـــى الشــخص (ب) والــذى یعتمـــد 
علــــى تحویــــل المعلومــــات بینهمــــا فــــى شــــكل عالقــــة هرمیــــة، إنــــه النمــــوذج البســــیط 

تصــال أو مــایعرف بالشــكل الخــام، وهــذا النمــوذج قــد یكــون وراثیــا ومتأصــال فــى لال
ـــا ولغتنـــا، وهـــو ذو أهمیـــة بالغـــة فـــى ســـلوكنا، مثـــال: الكاتـــب یكتـــب والقـــراء  تفكیرن
یقــرأون، والممثــل یــؤدى المســرحیة والمشــاهدون یتلقــون، والرادیــو أو التلیفزیــون یــذیع 
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والنــاس  Preachesیعــظ  The parsonوالمســتمعون یتلقــون، القســیس (الكــاهن) 
ینصــتون،  Assemblyیتحــدث والمجتمعــون  The oratorینصــتون، والخطیــب 

  ).١٧: ٢٠٠٤ویتصف هذا الشكل بانخفاض مستوى التغذیة الراجعة (البالح، 
وفیــه یــتم التعامــل بــین األشــخاص بعضــهم الــبعض، مــن خــالل المعــامالت 

  الیومیة، بشكل تلقائى أو بصورة عادیة وبدون قصد.
  الفعال: االتصال) ٢(

الــــذى یتمیــــز بوجــــود  Reciprocityالتبــــادلى  االتصــــالویطلــــق علیــــه أیضــــا 
مـن الشـخص (أ) إلـى الشـخص (ب) ومـن (ب) إلـى (أ) وهكـذا فـى شـكل  االتصال

یة، والحقیقـة أنـه االتصالرى، حیث تتوفر فیه أكثر من قناة لنقل محتوى الرسالة دائ
یة، ومــا عــدا ذلــك فیعتبــر غیــر عــادى، ویقابــل اإلنســانالشــكل العــادى فــى العالقــات 

: ٢٠٠٤هــذا الــنمط المحادثــة والتفاعــل بــین األفــراد فــى المواقــف المختلفــة (الــبالح، 
١٧.(  

الثقـــة قبـــل أى عملیــة اتصـــال یمكـــن أن وهــذا یتطلـــب إقامــة وترســـیخ جـــو مــن 
تحدث بشكل إیجابى، حیـث أنـه مـن الضـرورى أن یكـون المنـاخ االنفعـالى فـى كـل 

مزیجا من الموضوعیة والتسامح، وأن یكون المستقبل مدركا ردوده  االتصالأوقات 
الفعـال هـو  االتصـالهتمـام أى أن ابیة سلبیة) منعكسـة. وأنهـا موضـع االفعلیة (إیج

یة ال النزعــة التشــیئیة أى إنســانیة كــل مــن اإلنســانالقــائم علــى النزعــة  صــالاالتذلــك 
المرسـل والمســتقبل، ذلــك أن العالقــة البینشخصـیة المتبادلــة بــین المرســل والمســتقبل 
هـــى المحـــرك األولــــى إلحـــداث اتصــــال نـــاجح وحقیقـــى یحقــــق األهـــداف المنشــــودة 

  ).٥٤ - ٥٣: ٢٠١٠(الخولى، 
كــل مــن المرســل والمســتقبل، مــن خــالل تفاعــل كــل إذن هـو حالــة متبادلــة بــین 

  منهما مع اآلخر فى تبادل المعلومات واألفكار.
  الداخلى (المونولوج): االتصال) ٣(

مع الذات كمستقبل للرسالة، فهو شكل من أشكال التفكیر  االتصالیكون هذا 
 الذاتى أو الحـوار الـداخلى فـى الـرأس علـى هیئـة سـؤال وجـواب فـى محادثـة ال آخـر

لهــا، ویشــیع فــى التعبیــرات اللغویــة عبــارة ســألت نفســى ســؤاال أو أنــا قلــت لنفســى أو 
الـــذاتى أو الحـــوار الـــداخلى  االتصـــالشــاورت نفســـى فـــى طلـــب أو إقتـــراح، ویرتكــز 

علـى ثالثـة أســئلة رئیسـیة مـن أنــا؟ فـیم أفكـر؟ وبمــاذا أشـعر؟ والسـؤال األول یشــتمل 
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 Assertionتمل علــــى التوكیــــد علــــى صــــورة الــــذات وصــــورة الجســــم، والثــــانى یشــــ
ــــى المشــــاعر واالتجاهــــات،  ــــث فیشــــتمل عل والفحــــص، ومراجعــــة أهــــدافنا، أمــــا الثال
وتتضح العملیـات الـثالث فـى أفضـل عـرض لهـا مـن خـالل الكتابـة ألنهـا طـرح لمـا 

  .)١٧: ٢٠٠٤(البالح، هو داخلى 
الــداخلى یعنــى اتصــال الفــرد مــع نفســه أو مــع ذاتــه مــن خــالل  االتصــالإذن ف

لـــــوعى، والشـــــعور، والفكـــــر، والوجـــــدان، وغیرهـــــا مـــــن العملیـــــات النفســـــیة الداخلیـــــة ا
  األخرى.

  ویقدم بعض الباحثین ثالثة مستویات لالتصال هى على النحو التالى:
  ) المستوى التقنى:١(

  ویعكس هذا المستوى دقة تبادل الرموز.
  ) المستوى الداللى:٢(

  المعنى المراد.ویعكس مدى دقة الرموز المستخدمة فى توصیل 
  ) مستوى الفاعلیة:٣(

(مطـــر، مســـافر، ویعكـــس مـــدى دقـــة اســـتجابة المســـتقبل لمـــا قصـــده المرســـل 
٧٣: ٢٠١٠.(  

  قد تتخذ ستة أشكال هى:  االتصالعملیة  القول إنوهكذا یمكن 
 االتصـالبـین الفـرد وذاتـه، وهـو  االتصالوهو الذاتى:  االتصالالشكل األول: 

الــــوعى، والفكـــر، والوجــــدان وســـائر العملیــــات النفســــیة الـــذى یتمثــــل فـــى الشــــعور، و 
  الداخلیة.

: ویــتم بــین شــخص وآخــر، وهــو اتصــال الشخصــى االتصــالالشــكل الثــانى: 
التفاعـل بـین شخصـین أو أكثـر فـى موضـوع مشـترك،  االتصـالمباشر، ویتیح هـذا 

  فرصة التعرف الفورى والمباشر على تأثیر الرسالة. االتصالویتیح هذا النوع من 
: یحـدث بـین مجموعـة مـن األفـراد مثـل أفـراد الجمعـى االتصـالالشكل الثالـث: 

األســرة، وزمــالء الدراســة، أو العمــل، أو جماعــة األصــدقاء لقضــاء وقــت الفــراغ أو 
.... وغیر ذلك حیـث تتـاح فرصـة المشـاركة ادث أو اتخاذ قرار أو حل مشكلة التح

  ى.االتصالللجمیع فى الموقف 
: وهـو یعنـى وجـود الفـرد مـع مجموعـة كبیـرة مـن العـام صـالاالتالشكل الرابـع: 

.. وغیرهـا، ویتمیـز التفاعـل بـین الحال فـى المحاضـرات والنـدوات ..األفراد كما هو 
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لتقـاء ع، ویقـوم علـى المصـلحة العامـة واالبأنـه مرتفـ االتصالأعضاء هذا النوع من 
  حول األهداف العامة.

 االتصــالل مكانــا وســطا بــین : وهــو یحتــالوســطى االتصــالالشــكل الخــامس: 
ت السـلكیة والالسـلكیة مثـل االتصـاالالجماهیرى ویشتمل على  االتصالالشخصى و 

  الهاتف، والتیلكس، والرادیو، واألفالم التلیفزیونیة من خالل الدوائر المغلقة.
: وهـــو یــتم باســـتخدام وســائل اإلعـــالم الجمــاهیرى االتصـــالالشــكل الســـادس: 

قدرتــه علــى توصــیل الرســائل إلــى جمهــور عــریض متبــاین الجماهیریــة، ویتمیــز فــى 
اإلتجاهات والمستویات، وألفـراد غیـر معـروفین للمرسـل، وتصـلهم الرسـالة فـى نفـس 
اللحظة، وبسرعة فائقة من خالل الصحف، والمجالت، والكتب، والسینما، والرادیو، 

  ).٤٧ - ٤٦: ٢٠٠٧(زاهر،  والتلیفزیون
دت فــــى الوحــــدة الموضــــوعیة فإنهــــا فــــى وهــــذه األشــــكال الســــابقة وٕان تباعــــ

االجتمـاعى الـذى غالبـا مـا یشـتمل علـى  االتصـالالنهایة تهدف إلى شئ واحـد هـو 
كل األشكال السابقة مجتمعة حیـث یعتمـد علـى الحـوار بـین طـرفین أحـدهما مرسـل 

  ).٧٤، ٢٠١٠(صالح السواح، واآلخر مستقبل 
  العناصر األساسیة لالتصال:

  من عدة عناصر هى: االتصالتتكون عملیة 
  :Sender ) المرسل١(

وهــو الشــخص الــذى یقــوم بإرســال رســالة إلــى شــخص أو عــدد مــن األشــخاص 
  اآلخرین.

یبــدأ هــذا الشــخص حــواره بصــیاغة أفكــاره فــى رمــوز تعبــر عــن المعنــى الــذى 
یقصــده (هــذه الرمــوز تكــون الرســالة التــى یوجههــا) فــإذا نجــح المرســل فــى اختیــار 

عبیر عن فكره تعبیرا صحیحا ودقیقا أو واضـحا، یكـون بـذلك قـد الرموز المناسبة للت
وضـع قدمـه علــى الطریـق الصــحیح، أمـا إذا عجـز المرســل عـن صــیاغة أفكـاره فــى 

فـــى مراحلهـــا األولـــى  االتصـــالرمـــوز واضـــحة تعبـــر عمـــا یقصـــده، إنهـــارت عملیـــة 
وتحولــت إلــى عبــث قــد یســبب الضــرر بــدال مــن النفــع، وتتحــدد وظیفــة المرســل فــى 

حدید الفكرة أو المهارة التى یرغب فى توجیهها لمن یتعامل معهم، ثم القیام بدراسة ت
هذه القكرة، وجمع المعلومات المناسبة عنها وتنظیمها وتبویبها وتحدید األسلوب أو 
الشكل أو الوسیلة أو اللغة، وكذلك قیامه بشرح وتوضیح هذه الفكرة أو المهارة لمن 
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اللغـــة أو الوســـیلة التـــى اختارهـــا فـــى وقـــت معـــین  هـــم فـــى حاجـــة إلیهـــا عـــن طریـــق
  ).١٧٨: ٢٠١١(سعفان، 

واإلرســال یــرتبط بالقــدرة علــى التعبیــر عمــا یــدور داخــل الفــرد مــن أحاســیس 
ـــك باســـتخدام الكلمـــات أو الجمـــل أو العبـــارات  ومشـــاعر وانفعـــاالت واســـتجابات وذل

لطبیعـــة هـــذه  المالئمـــة والواضـــحة، وكـــذلك بـــالتعبیر الحركـــى أو الـــوجهى المناســـب
، ٢٠٠٥؛ إبراهیم القریـوتى، ١٠٩: ١٩٩٦(كمال سیسالم، االنفعاالت أو االستجابات 

١٤٣   .(  
یة االتصــالوهنــاك عــدة خصــائص تزیــد مــن كفــاءة المرســل وفعالیــة العملیــة 

  ككل وهذه الخصائص هى:
أى الدرجة التى یكون عندها المرسل قابال للتصدیق، وتتحدد  أ. مصداقیته:

  ته ومكانته وعالقته بالمستقبل.بخصال شخصی
بصـــفاته الجســـمیة واالجتماعیــــة واألخالقیـــة، أى مـــدى تمتــــع  ب. جاذبیتـــه:

  المرسل بتفضیل المستقبل له.
ـــه: ـــتحكم فـــى موقـــف  ج. قوت (حشـــكیل، وٕادارتـــه  االتصـــالأى قدرتـــه علـــى ال
٢٥: ٢٠٠٨ .(  

  : Receiver ) المستقبل٢(
یكـون المسـتقبل فـرد واحـد أو  وهو الشـخص الـذى یسـتقبل رسـالة المرسـل، وقـد

ـــتفهم طبیعـــة المســـتقبل مـــن حیـــث  ـــى المرســـل أن ی جماعـــة مـــن األفـــراد، ویجـــب عل
قتصـادى حتـى المسـتوى التعلیمـى، والمسـتوى االالعمر، والجـنس، ودرجـة اإلعاقـة، و 

  یستطیع تحقیق هدفه من الرسالة الموجهة إلى المستقبل.
  : Encoding ) الترمیز٣( 

الشــخص للرمــوز التــى تعبــر عــن األفكــار المــراد إرســالها  وتتمثــل فــى اســتخدام
للشـــخص اآلخـــر أو المســـتقبل، وهـــذه الرمـــوز إمـــا أن تكـــون فـــى صـــورة كلمـــات، أو 

ویعتمــد نجــاح إشــارات، أو حركــات یقــوم بهــا الشــخص أثنــاء اتصــاله مــع اآلخــرین، 
ى االتصــــــالالرســــــالة علــــــى مــــــدى اختیــــــار الرمــــــوز المناســــــبة للمســــــتقبل والموقــــــف 

  .ماعىاالجت
ویقـــوم المرســـل مـــن خـــالل تحویـــل األفكـــار إلـــى رمـــوز بتجمیـــع أفكـــاره ویرتبهـــا 
وینســق بینهــا ویضــعها فــى صــورة الرســالة ویقــوم بإختیــار رمــوز یعبــر بهــا عمــا فــى 

  ذهنه. 
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  : Message الرسالة) ٤(
وهــى مــا یهــدف المرســل إرســاله للطــرف اآلخر(المســتقبل)، فهــى نتــاج عملیــة 

ألفكـــار أو المعـــانى المرغـــوب نقلهـــا للمســـتقبل، والرســـالة قـــد الترمیـــز، للتعبیـــر عـــن ا
: ٢٠٠٧(شـاش، تكون شفهیة أو مكتوبة، أو فى شكل حركـات الجسـم أو اإلشـارات 

١٨.(  
ـــى المســـتقبلین، والرســـالة تحمـــل  ـــه إل ـــذى تـــود أن تنقل وتعنـــى تحدیـــد المعنـــى ال

من خالل  الاالتصاألفكار، واألحاسیس واالتجاهات والقیم، وبهذا یمكن أن یحدث 
عدد من األنماط سواء فى شكل مكتوب كالمقال أو الخطاب أو القصیدة أو الروایة 
أو الــــدراما أو النشــــرات السیاســــیة، أو فــــى شــــكل لفظــــى مثــــل المحادثــــة، والمقابلــــة، 
والنقاشات الجماعیة، أو أشكال أخرى مثل الموسیقى والرسم والحركة، وهنـاك نظـرة 

لرســالة، وفــى الواقــع أن الشــكل واألفكــار یتــداخالن معــا لتلــك األشــكال بأنهــا قنــوات ل
  ).٢١: ٢٠٠٤(البالح، لیكونا الرسالة 

  :  Channel ) الوسیلة٥(
وهى األداة التى یتم من خاللها نقل الرسـالة إلـى المسـتقبل أثنـاء القیـام بعملیـة 

ن نتأكـد مـ االتصـال. وحینما یتم إنتقاء الوسیلة المناسبة للمستقبل وموقـف االتصال
  وصول الرسالة بشكل مالئم وفعال إلى المستقبل.

ویمكـــــن أن تصـــــل الرســـــالة إلـــــى المســـــتقبل عبـــــر قنـــــوات متعـــــددة، فالرســـــالة 
الشخصیة تستقبل عن طریق الحواس مثل: السمع، النظر، الشم، اللمس، التذوق.. 

الجمـــاهیرى مـــن صـــحف  االتصـــالأمـــا الرســـائل العامـــة فإننـــا نتلقاهـــا عبـــر وســـائل 
دیــو وتلیفزیــون، وتــؤثر طبیعــة اختیــار الوســیلة الموصــلة فــى الرســائل ومجــالت ورا

: طبیعـــة االتصـــالبحیــث تزیـــد أو تقـــل مــن فاعلیتهـــا، ویـــتحكم فـــى اســتخدام وســـیلة 
یة االتصــــالالهــــدف الــــذى نســــعى لتحقیقــــه خصــــائص المســــتقبل مــــن حیــــث عاداتــــه 

لة معینة بشكل فعال عن طریق وسیوقابلیته للتأثیر من خالل أسلوب معین یتحقق 
 االتصـــالقتصـــادى والثقـــافى الـــذى یـــتم فیـــه لك المنـــاخ والبنـــاء االجتمـــاعى واالوكـــذ

  ).٣٥ - ٣٤: ٢٠١١؛ یوسف، ٤٩: ٢٠٠٧(زاهر، 
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  : Decoding ) فك الرموز٦(
والتى یقوم بها الطـرف اآلخـر الـذى اسـتقبل الرسـالة، وذلـك تفسـیر مـا ورد فـى 

ن جانــب المســتقبل علــى عوامــل عدیــدة الرســالة وتفهمــه، ویتوقــف التفســیر والفهــم مــ
منها: صحته العضـویة والجسـمیة والنفسـیة، ومسـتوى نضـجه، وخبراتـه، واتجاهاتـه، 

  ).١٨: ٢٠٠٧(شاش، ودوافعه 
وقــف تفســیر المســتقبل للرســالة علــى مهاراتــه فهــى عملیــة فــك الرمــوز، حیــث یت

ـــــه، ـــــه وخبرات ـــــى الرمـــــ واتجاهات ـــــى معن ـــــاق كـــــل مـــــن المرســـــل والمســـــتقبل عل وز واتف
یعتمـد علـى مـدى قـدرة الـذى المستخدمة ودالالتها واختیار الرموز مـن قبـل المرسـل 

وعندما یتوصل المستقبل إلى تحلیل صحیح یتفق مـع  المستقبل على فكها وفهمها،
  .اتجاهات المرسل فإنه یستجیب إیجابیا أو سلبیا

  : Feedback ) التغذیة الراجعة٧(
عـدم اسـتجابته للرسـالة، وقـد تكـون هــذه وتعكـس رد فعـل المسـتقبل واسـتجابته/ 

  ).١٩: ٢٠٠٧(شاش، االستجابة لفظیة أو غیر لفظیة 
فهــى إعــادة المعلومــات للمرســل حتــى یســتطیع أن یقــرر مــا إذا كانــت الرســالة 
حققـــت أهـــدافها مـــن عدمـــه، وقـــد تكـــون التغذیـــة الراجعـــة إیجابیـــة أو ســـلبیة وتشـــجع 

ســتمرار فــى تقــدیم رســائل مشــابهة، فهــى التغذیــة الراجعــة اإلیجابیــة المرســل علــى اال
تقـــوى وتـــدعم الســـلوك بشـــكل مطـــرد، أمـــا التغذیـــة الراجعـــة الســـلبیة فهـــى ال تشـــجع 
المرسل على توجیه رسائل مشابهة، وتتطلب تعدیل شكل أو محتوى الرسالة التالیة 

  ).٥٠: ٢٠٠٧(زاهر، 
  وهناك ثالث وظائف للتغذیة الراجعة هى أنها:

v كون هناك استمرار فى المهمة.تزید الدافعیة حتى ی  
v .تعطینا المعلومات عن نتائج سلوكنا  
v  تكــون نــوع مــن أنــواع المســاندة للمتلقــى، حتــى تعمــل علــى تشــجیع المرســل

 . (Owen, 1997: 42)لالستمرار بنفس األسلوب فى تقدیم الرسالة 
  والعالقة بینها: االتصالعناصر عملیة یوضح ) ١والشكل (
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  والعالقة بینها االتصال) عناصر عملیة ١شكل(

  )٣٨: ٢٠١١(آل مسعد، العقباوى، 
  األبعاد النفسیة لالتصال:

  الجید بین األشخاص فى أربعة أبعاد، هى: االتصالیتمثل 
القـائم علـى تبـادل المعرفـة ووجهـات  االتصـال: وهـو العقلـى المعرفـى االتصال) ١(

  النظر مع الشخص اآلخر.
یة صـدقا، إذ أن االتصـالوهـو أكثـر األشـكال  :البدنى، أو لغـة البـدن االتصال) ٢(

األلفـــاظ والكلمـــات قـــد تتعـــرض للتزییـــف والخـــداع المقصـــود أو غیـــر المقصـــود 
  (الالشعورى).

: أى اتصــال الوجــدانات فــى Emotional Connection نفعــالىاال  االتصــال) ٣(
سیاق عالقة حمیمـة ومـن أهـم مظـاهره: الحـب والتقبـل واإلحتـرام كمـا یبـدو فـى 

كائنــا  اإلنســانصــافحة الدافئــة، فالحــب هــو الطریقــة الوحیــدة التــى یــدرك بهــا الم
إنسانیا آخر فـى أعمـق أغـوار شخصـیته، فـال یسـتطیع إنسـان أن یصـبح واعیـا 
كل الوعى بالجوهر العمیق لشخص آخر إال إذا أحبه على حـد تعبیـر فرانكـل، 

  الوجدانى. االتصالمما یعنى أن الحب من أهم مقومات 
: وهــو Social Connection القــائم علــي المهــارات االجتماعیــة تصــالاال ) ٤(

ندماج مع اآلخرین، مما یظهر من خالل نبرة الصـوت القائم على اال االتصال
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ـــــى الحـــــب،  واالبتســـــام والضـــــحك  ـــــدال عل الحنونـــــة، واالستحســـــان والســـــلوك ال
  .)٢٦٨: ١٩٩٩(فضة، والتشجیع 

ا بحــدود جامــدة، بــل تكــون وهــذه األبعــاد األربعــة لیســت منفصــلة عــن بعضــه
متداخلة إلى حـد كبیـر، فعلـى سـبیل المثـال المصـافحة الدافئـة تجمـع إلـى حـد كبیـر 

 ،والوجــدانى (الــدفء العــاطفى المصــاحب) ،البــدنى (تشــابك األیــدى) االتصــالبــین 
واالجتمـــــاعى (عالقـــــة اجتماعیـــــة بـــــین شخصـــــین)، والحـــــوار الهـــــادئ الرقیـــــق بـــــین 

 االتصـــالالعقلـــى والمعرفـــى و  االتصـــالع بـــین شخصـــین فـــى موضـــوع مـــا إنمـــا یجمـــ
البدنى دائمـا مـا یكـون اتصـاال غیـر لفظـى أمـا األبعـاد الثالثـة  االتصالالوجدانى، و 

الوجـدانى، واالجتمــاعى، والعقلـى المعرفـى" فـیمكن ألى منهــا أن " األخـرى لالتصـال
یقـة بتسـامة الرقكل غیـر لفظـى، أو كلیهمـا معـا، فاالیبدو فى شكل لفظى، أو فى ش

).  بـــدنًیاالصـــادقة تعتبـــر اتصـــاال وجـــدانیا غیـــر لفظـــى (فضـــال عـــن كونهـــا اتصـــاالً 
والحــدیث العـــذب الرقیـــق الــدال علـــى مشـــاعر الحـــب یمثــل اتصـــاال وجـــدانیا لفظیـــا، 
والكلمات الرقیقة من جانب الفرد المتواكبة مع تعبیرات وجهه دالة على الحب، إنما 

فــى آن واحــد (فضــال عمــا فــى ذلــك مــن تمثــل اتصــاال وجــدانیا لفظیــا وغیــر لفظــى 
  .)٥٥ - ٥٤: ٢٠٠٦(أحمد، اتصال بدنى) 

  :االتصالالنماذج والنظریات المفسرة لعناصر 
مـــن جوانـــب متنوعـــة ومتعـــددة  االتصـــالتناولـــت النمـــاذج والنظریـــات المختلفـــة 

  وذلك على النحو التالى:
  :االتصال) نموذج أرسطو فى ١(

ل الشـــفهى، حیـــث أوضـــح أن فـــن قـــدم أرســـطو نموذجـــا توضـــیحیا لالتصـــا
ـــثالث للمســـتمعین للخطـــب،  ـــدرجات ال ـــى أقســـام تتحـــدد حســـب ال الخطابـــة ینقســـم إل
وعملیــة الخطابــة هــذه تتكــون مــن ثالثــة عناصــر: المتحــدث، الموضــوع، الشــخص 
المخاطـب. وأن العنصـر األخیـر (المخاطـب) هـو الـذى یحقـق الهـدف المنشـود مــن 

  تمثل فى:أى أن نموذج أرسطو ی االتصالعملیة 
  ).٨٩ - ٨٨: ٢٠٠٢(شقیر، المتكلم             الرسالة             المستقبل     

بــین الخطیــب أو المتحـــدث  ىعملیــة تجــر بأنــه  االتصــالوقــد وصــف أرســطو 
ن أوهدف المتحدث ، شكل قول للسامعین والجمهور ىیبتكر الحجة لیقدمها ف ىالذ

   .اد المجموعة على استقبال الرسالةوأن یشجع أفر  ،یعكس صورة إیجابیة عن نفسه
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عنــد أرســطو یعتبــر نشــاطا شــفهیا یحــاول فیــه المتحــدث أو المرســل  االتصــالف
إقنــاع المســتقبل حتــى یحقــق هدفــه مــع المجتمــع، وذلــك مــن خــالل صــناعة الحجــج 

  القویة والماهرة التى تؤدى إلى اإلقناع بصورة مباشرة.

  
 ) نموذج أرسطو فى التواصل٢شكل (

  : Weavar & Shannan Theoryوشانان ریة ویفر) نظ٢(
، والقابلـة للتطبیـق فـى المواقـف التـى االتصـالتعد من النظریات الریاضیة فـى 

وجهــا لوجــه، فحینمــا یتحــدث المرســل فــإن عقلــه هــو مرســل  اإلنســانیاتصــال فیهــا 
للمعلومــــات وعقــــل المســــتقبل هــــو الجهــــة المقصــــودة بالرســــالة، وقــــد أشــــارا إلــــى أن 

  هى: االتصالاألساسیة فى عملیة العناصر 
  الرسالة -٣داة               األ -٢المرسل                     -١
  ).Leiss, 1995: 129(التشویش   -٥المستقبل                    -٤

مرسل هو الذى یصنع القرار، ویقوم بتحدید الرسالة التى یرغب فى إرسالها فال
عبــر أداة أو قنــاة تتحــول خاللهــا إلــى إشــارة، وفــى  والتــى تأخــذ طریقهــا إلــى المتلقــى

مرحلة النقل قد تتعرض اإلشارة إلى بعض الضوضاء مما یـؤثر علـى فـك رموزهـا، 
وبالتــــالى فهمهــــا لــــدى المتلقــــى، وینقســــم التشــــویش إلــــى قســــمین: األول: تشــــویش 

  .(Severin & Tankard, 2001: 49- 50)المعانى، والثانى: التشویش الفنى 
تشــــویش المعـــــانى فــــى أى تحریــــف للمعنـــــى الصــــحیح فــــى عملیـــــة  ویســــتخدم

 والتــى لــم یقصــدها المرســل، وتــؤثر علــى فهــم المتلقــى للرســالة فــى اإلتجــاه االتصــال
شــویش الفنــى فیعنــى أى تــدخل فنــى أو تغییــر یطــرأ علــى إرســال الصــحیح، أمــا الت

إذا كـان اإلشارة فى رحلتها مـن مرسـل المعلومـات إلـى المتلقـى علـى سـبیل المثـال، 
  .)٣٤ - ٣٣: ١٩٩٠(عبدالنبى، نطق الحروف لدى المرسل غیر سلیم 

 & Weavarوشانانویفر  وهناك ثالثة مستویات لالتصال قد حددها المؤلفان
Shannan (1949) :  
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ý  المستوى الفنى أو التقنى: ویتم باإلرسال المیكانیكى، وبتحویل المعلومات إلـى
  رموز.

ý  ع المعنى المرسل وٕامكانیاته وفهمه.المستوى المعنوى: یتناول موضو  
ý .المستوى األثرى: وهو ناتج من المستویین السابقین  

  ویتمثل نموذج ویفر وشانان فى:
هـــدف        مرســـل          إشـــارة ضوضـــاء       مســـتقبل         مصـــدر المعلومـــات 

  ).٩٠: ٢٠٠٢(شقیر، 

  
  )٥٧: ٢٠٠٦(أحمد، ) نموذج ویفر وشانون فى التواصل ٣شكل (

  ):١٩٤٨( Harold Laswell هارولد السویل) نموذج ٣(
  وهو نموذج خطى متكون من ثالث عبارات على النحو التالى:

  من یقول        وماذا یقول           ولمن        وبأیة وسیلة         وبأیة أثر
السـویل علـى الرسـالة اللفظیـة فقـد اتفـق مـع أرسـطو فـى التركیـز وركز هارولـد 

ال أنه أضاف (المتكلم، الرسالة، والمستقبل) إ وهى االتصالهتمام بعناصر على اال
  ، والتغذیة الرجعیة أو األثر).االتصالعنصرین آخرین لالتصال وهما (قناة 

وهذا النموذج یمكن إدراجه ضمن المنظور السلوكى الذى انتشر كثیرا فـى 
االســـتجابة، ویظهـــر هـــذا الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، ویقـــوم علـــى ثنائیـــة المثیـــر و 

المنظور عندما یركز السویل على الوظیفة التأثیریة، أى التـأثیر علـى المرسـل إلیـه 
مــن أجــل تغییــر ســلوكه إیجابــا وســلبا، ومــن ســلبیات هــذا النظــام أنــه یجعــل المتقبــل 

شــهارى فــى طوى فــى اســتعمال وســائل التــأثیر االســلبیا فــى اســتهالكه، ومنظــوره ســل
  ).١٢٥: ٢٠٠٩(عمر، ثیر فیه فى صالح المرسل جذب المتلقى والتأ



  من منظور التاریخ االجتماعي االتصال: ورقة عمل بعنوان
  
  

  

٣٤٠

  
  )٢٠١١(آل مساعد، العقباوى،  ) نموذج هارولد السویل٤شكل(

 :االتصاللعناصر  Wilbur Schramm Theory ) نظریة ولبر شرام٤(
v :وهو فرد أو شخص ما (یقرأ، یكتب) یرسم، یصدر إیماءات (أو  المصدر

  تلیفزیون، مراكز اإلعالم...إشارات جسمیة)، أو مؤسسة ما كاإلذاعة وال
v :خطــاب، بحـــث، إشــارات كهربیـــة، نبضـــات، تیــار كهربـــى، علـــم  الرســـالة

  مرفوع فى الهواء.
v فرد، مؤسسة، عضو فى جماعة ما، المصیر النهائى أو جهة الوصول :

  طالب، تالمیذ، مشاهیر التلیفزیون...
v هـل : وضـع الرسـالة فـى شـفرة معینـة بلغـة محـددة، یفهمهـا أوحدة التشفیر

  التخصص أو المجال أو جمهور معین.
v ٩٠: ٢٠٠٢(شـقیر، : التـى تـؤدى إلـى جهـة الوصـول وحدة فك الشـفرة - 

٩١.( 
ـــا یشـــتمل علـــى أربعـــة عناصـــر (المرســـل، والمســـتقبل، والرســـالة  االتصـــالو  هن

، ومن هنا التغذیة الراجعة یصبح مرسالالمستقبل یصدر  وحینماوالتغذیة الراجعة)، 
 تصففكل منهما ی االتصالوصف عملیة  ىف المستقبل والمرسلالتفرقة بین  تلغى

  .بأنه دائرى االتصاللذا یوصف  فى نفس الوقت، نه المصدر ومستقبل للرسالةبأ
هتمام شرام فى نموذجه بمجال الخبرة المكتسبة أو المختزنـة أو فمن هنا كان ا

للرمـوز وحتــى اإلطـار الـداللى لكـل مـن المرسـل والمسـتقبل، والتـى تـؤثر فـى تفسـیره 
یأتى هذا التفسیر متماثال فإنه یجب أن یكون إطار الخبـرة المختزنـة متمـاثال أیضـا 

فاعلیتـه  االتصـالحتى یمكن لهما أن یدركا الرموز بـنفس المعنـى المشـترك فیحقـق 
  ).١٧: ٢٠٠٠(عبدالحمید، 
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 االتصـالالذین الحظوا دائریة عملیة  االتصالویعد شرام من أوائل علماء 
(آل مساعد، قوم على وجود متلقى نشط یصدر رد فعل أو تأثیر مرتد للرسالة التى ت

  ).٤٠: ٢٠١١العقباوى، 

  
  نموذج والبر شرام  )٥(شكل

  ) نموذج دیفلور:٥( 
فهـــو ینـــاقش مـــدى  "دیفلـــور"قـــام بـــه  "ناشـــان"وهـــو عبـــارة عـــن تطـــویر لنمـــوذج 

 ة إلــى المســـتقبل،التطــابق بــین الرســالة المنتجـــة مــن قبــل المرســل والرســـالة الواصــل
یتحــول المعنــى الموجــود فــى ذهــن  االتصــالأنــه أثنــاء عملیــة  "دیفلــور"حیــث الحــظ 

ومن ثم یقوم جهاز اإلرسـال بتحویـل هـذه الرسـالة إلـى  المرسل إلى رسالة اتصالیة،
فیقـــوم ، معلومـــات تمـــر عبـــر قنـــاة قـــد تكـــون جماهیریـــة مـــثال لتصـــل إلـــى المســـتقبل

ل علــى المعنــى المطلــوب فــإذا كــان هنــاك تطــابق لیحصــ اتصــالیةبتحلیلهــا كرســالة 
بــین معنـــى الرســالة الصـــادرة عـــن المرســل ومعنـــى الرســـالة الواصــلة إلـــى المســـتقبل 

أو االســتجابة  الراجعــةعنصــر التغذیــة  "دیفلــور"تــم وقــد أضــاف  قــد االتصــالیكــون 
وركز على كیفیة حصول المرسل على استجابة من المسـتقبل "، ناشان"إلى نموذج 

  .للتأثیر على المستقبل یةاالتصالده على تعدیل رسالته تساع
  ):١٩٥٧( االتصالفى  Colin Theory ) نظریة كولین٦(

باعتبــاره المركــز الرئیســى لالتصــال،  اإلنســانتعتمــد هــذه النظریــة علــى عقــل 
ن العقـــل هـــو الـــذى یصـــوغ الرســـالة التـــى ء فـــى اإلرســـال أم االســـتقبال، حیـــث إســـوا

توصیلها إلى المستقبل، ویكمن فى هذا العقل أیضا اإلدراك یتولى الجهاز الصوتى 
الذى یتولى استیعاب الرسائل باإلضافة إلى العملیات النفسیة األخـرى مثـل التفكیـر 

  .)٥٩: ٢٠٠٦(أحمد، واالنتباه 
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  ى فى نظریة "كولین" على النحو التالى:االتصالویمكن تلخیص الموقف 
التــى یرغــب فــى توصــیلها إلــى : الــذى یســتمد مــن عقلــه الرســالة المرســل ?

  شخص آخر.
  التى یصوغها بعقله فى شكل یمكن إدراكه من المرسل إلیه. الرسالة: ?
النفسـیة مثــل التــذكر : الـذى یســتخدم عقلـه وقدراتــه واســتعداداته المســتقبل ?

  نتباه فى استیعاب تلك الرسالة.واإلدراك واال
التــى تعــود إلــى  : وهــى االســتجابة للرســالة (المثیــر) تلــكالتغذیــة الراجعــة ?

  .)٥٦: ٢٠٠٧(زاهر، یة االتصالالمرسل وبذلك تكتمل الدورة 
  ):١٩٦٠(Berlo نموذج بیرلو )٧( 

لدى "بیرلو" عملیة تسلسـلیة وهـو یعتبـر أن المعـانى موجـودة فـى  االتصالیعد 
الناس ولیس فى الكلمات، أى أن تفسیر الرسالة بشكل رئیسى یعتمـد علـى المرسـل 

ه الكلمــات لــدیهما، بــأكثر مــن اعتمادهــا علــى عناصــر الرســـالة والمســتقبل وماتعنیــ
  .)٦٠: ٢٠٠٦(أحمد، ذاتها 

وضع بیرلو للعناصر التقلیدیة المصدر والرسـالة والقنـاة والمسـتقبل عوامـل  وقد
قــد والثقافــة والــنظم االجتماعیــة للمصــدر ، والمعرفــة، والمواقــف، ضــابطة فالمهــارات

ن المحتــوى والمعالجــة والرمــز أكمــا ، تصــالاالنهــا مهمــة لفهــم طریقــة أعلــى  تذكــر 
النمـــوذج بـــالحواس الخمـــس بصـــفتها قنـــوات رئیســـیة  هـــذا مهمـــة للرســـالة وقـــد اهـــتم

  .للمعلومات

  
  )٦٠: ٢٠٠٦(أحمد، ) نموذج بیرلو فى التواصل ٦( شكل
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 ):١٩٦٤لالتصال ( Jackobson نموذج جاكوبسون) ٨( 
، االتصالى نموذجه إلى أن اللغة وظیفتها األساسیة هى أشار جاكوبسون ف

ورأى أن لالتصــال اللغــوى ســتة عناصــر وهــى: المرســل، والرســالة، والمرســل إلیــه، 
والقنــاة، والمرجــع، واللغــة، ولكــل عنصــر وظیفــة خاصــة: فالمرســل وظیفتــه انفعالیــة 

لـى محـور تعبیریة، والرسـالة وظیفتهـا جمالیـة مـن خـالل إسـقاط محـور االسـتبدال ع
التركیب، والمرسل إلیه وظیفته تأثیریة وانتباهیة، والقناة وظیفتهـا حفاظیـة، والمرجـع 

 - ١٢٦: ٢٠٠٩(عمــر، وظیفتــه مرجعیــة أو موضــوعیة، واللغــة لغویــة أو وصــفیة 
١٢٧  .(  

  
  )٩: ١٩٩٨(عبداهللا الغذامى،  ) نموذج جاكوبسون٧شكل(

  : االتصالفى  Lazarus" نظریة "الزاروس) ٩( 
المسـتمد مـن التـأثیر یـتم  االتصـالفى نظریته إلـى أن  الزاروسد توصل لق

ى االتصـالذى الخطـوتین وبنـاء علـى ذلـك فـإن الموقـف  االتصـالعلى مرحلتین أو 
  فى هذه النظریة یقوم على أساس ثالثة عناصر هى: 

   .وهو الذى یؤلف ویفكر وینقل الرسالة :المرسل ?
   .رسل إرساله إلى المستقبلالمحتوى الذى یرغب الم ىوه :الرسالة ?
   .وهو الشخص أو مجموعة األشخاص المستقبلین للرسالة :المستقبل ?

 ال یتـأثرون بالرسـالة مباشـرة وٕانمـا یتـأثر اأم أفـراد اوأن المستقبل سواء كان فـرد
بدرجــة أكبــر إذا مــا نقلــت إلیــه تلــك الرســالة مــرة أخــرى مــن فــرد أو أفــراد لهــم  الفــرد

یســتطیعون إعــادة صــیاغة وتفســیر الرســالة بشــكل یتفــق مــع بحیــث ال  تــأثیر علیــه،
  .الحالة النفسیة للمستقبل

  :)٢٠٠١(Wood ) نموذج وود١٠( 
  یة هى:االتصالوفیه تم تحدید خمسة عناصر للعملیة 

نبثـــاق فكـــرة أو خبـــرة فـــى عقـــل فـــرد (مرســـل)، یحـــاول هـــو ا العنصـــر األول:
  تقبل).صیاغتها فى شكل یسمح بإرسالها إلى حیث یرید (مس
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ـــانى:  هـــو الصـــیاغة اللفظیـــة أو التحدیـــد الشـــكلى لتلـــك الفكـــرة أو العنصـــر الث
بشــكل معــین متعــارف علیــه لغویــا أو حركیــا، أى فــى شــكل ألفــاظ أو رمــوز الخبــرة 

  مفهومة.
 هــذه الرســالة، ســواء كانــت ألفاظــا أمهــو تفســیر المســتقبل ل العنصــر الثالــث:

  ، وهنا تصبح الرسالة واضحة للفرد.خبرة، ومحاولة إدراك معانیها وفك رموزها
هـو اسـتجابة المسـتقبل لهـذه الرسـالة إیجابیـا أو سـلبیا، بحیـث  العنصر الرابـع:

  یتم التحقق على وجه الیقین من مدى قبوله أو رفضه لتلك الرسالة.
یتمثـــل فـــى التغذیـــة الراجعـــة مـــن المســـتقبل إلـــى المرســـل،  العنصـــر الخـــامس:

  ).٦٥ - ٦٤: ٢٠٠٦د، (أحمكنتیجة التأثر بالرسالة 
  : االتصالفى  Asferos نظریة "اسفیروس") ١١(

كظاهرة اجتماعیة ومن ثم تمیزت بالعمق  االتصالتناولت هذه النظریة عملیة 
یة كظــاهرة اجتماعیــة تقــوم علــى التفاعــل بــین االتصــالعنــدما ركــزت علــى العملیــة 

إلـى وحـدة  هوتحویلـ هو زیادة تماسـك المجتمـع االتصالوأنه إذا كان هدف  األفراد،
اجتماعیة متكاملة فإن المهم هو الحقائق الكامنة وراء تلك األسالیب التعبیریة على 

على  هاالجتماعیة هى  القوة الدینامیة فى المجتمع لقیام االتصالأساس أن ظاهرة 
بـــــین جمیـــــع أطـــــراف  اإلرســـــال واالســـــتقبال المتفـــــاعلین تبـــــادل األخـــــذ والعطـــــاء أى

  .)٤٥: ١٩٩٤ ،دعبدالواح( االتصال
ینبغى أن یقوم على التفاعل الحر بین كل األفراد مـع مراعـاة  االتصاللذلك ف 

ــــه واتجاهاتــــه ، ومــــن ثــــم فــــإن هــــذه النظریــــة تتضــــمن العناصــــر عقلیــــة الفــــرد ومیول
  یة اآلتیة:االتصال
    سواء أكان فردا أو عدة أفراد. المرسل: ?
لفــــرد ومیولــــه وهــــى التعبیــــر الموضــــوعى المعبــــر عــــن عقلیــــة ا الرســــالة: ?

   .واتجاهاته
   سواء أكان فردا أو عدة أفراد. المستقبل: ?
  ).٦٣: ٢٠٠٦(أحمد، وبكافة أنواعها  مختلفة االتصالوسائل  ?

  ):٢٠٠٣(Wendly Rogers نموذج ویندلى روجرز) ١٢(
  یة، وذلك على النحو التالى:االتصالوقد حددت فیه ستة عناصر للعملیة 

v عنه اإلشارة أو التصرف السلوكى.: وهو الفرد الذى تصدر المرسل  
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v :وهو الذى یتعدل سلوكه ویستجیب بفعل هذه اإلشارة. المستقبل  
v وهى المجموعة الكاملة لإلشارات والسیاقات البیئیة.مضمون الرسالة :  
v  وهــى المســالك التــى مــن خاللهــا تصــل اإلشــارة، مثــل االتصــالقنــوات :

  اللمس وغیره.
v  صعوبة فى تحدیده بدقـة، إذ هـو  : وهو العنصر األكثراالتصالوظیفة

  والمرتبط بالفعل والتصرف. االتصالالنشاط الخلفى لقناة 
v وهو الموقف أو الظرف الذى تصدر فیه التصرفات السـلوكیة، السیاق :

 .)٦٥: ٢٠٠٦(أحمد، ویتم فیه االستجابة لها 

  
  نموذج روجرز  )٨(شكل 

ارة إلیهــا فــى أســالیب وعلــى الــرغم مــن أهمیــة النمــاذج الســابقة التــى تمــت اإلشــ
  ، إال أن الباحث یرى أنه من الممكن االستفادة من هذه النماذج جمیعها.االتصال
  ة:ـالخاتم

یصـــل الباحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات القائمـــة علـــى اســـتقرار هـــذا 
  وم كمصطلح وفق المعطیات التالیة:المفه
االجتماعیــــة  نــــه علــــم ذو حقــــل معرفــــي خــــاص بــــه، داخــــل فضــــاء العلــــومأ  أوًال:

  المختلفة.
مستویات ونماذج ومفاهیم نظریة حقلیـة یبحـث عـن نمـاذج  االتصالن لعلم أ ثانیًا:

  تضفي علیه الطابع العلمي، من خالل وضع النظریات والنماذج التجریبیة.
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عملیة مستمرة، دینامیكیة تؤثر وتتحكم في مجرى االسـتجابات  االتصالن أ  ثالثًا:
الفرد، تجاه األشـیاء فـالرموز المتداولـة تـوفر لمعلومـات  المتعددة التي یطقلها

  الضروریة لمساعدتهم في معرفة عالمهم.
عبر مستویات وظیفیة أو داللیـة فهـو یـدخل فـي الـتحكم  االتصالیدخل علم  رابعًا:

  بتحویل إلى بیئة تفاعلیة، واإلفادة من بوابات ومنصات تتیح االستخدام.
  :التوصیات

وجنـــــي دراســـــة هـــــذا العلـــــم ومراعـــــاة  االتصـــــالبقضـــــیة علـــــوم  زیـــــادة االهتمـــــام -١
  في الدراسات االجتماعیة. اً خاص اً وعلم اً احتیاجات العلوم واالعتراف به وجود

إقامة مؤتمرات علمیة متخصصـة فـي علـوم التصـال، واإلفـادة مـن تـداخل هـذا  -٣
العلـــم مـــع العلـــوم األخـــرى، ودراســـة نســـب اإلفـــادة كمیـــًا عـــن طریـــق الدراســـات 

  التجریبیة.
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  مراجع ال
  المراجع العربیة: -أوالً 

). برنامج مقترح لتحسین اتصال األمهات مـع أطفـالهن وأثـره ٢٠٠٥إبراهیم عبیر (
، معهـــد الدراســـات رســـالة ماجســـتیرفـــى النضـــج االجتمـــاعى للطفـــل األصـــم. 

  والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.
لــدى  االتصــاللتــدخل المبكــر فـى تنمیــة مهـارات ). فعَّالیـة ا٢٠١٠إبـراهیم، مرفــت (

  ، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة.رسالة ماجستیرالطفل االصم. 
االجتمــــاعى وعالقتهــــا بــــبعض  االتصــــال). مهــــارات ٢٠١٠أبــــو الحســــین، هــــانى (

مظــــاهر الســــلوك العــــدوانى لــــذوى مســــتویات مختلفــــة مــــن اإلعاقــــة الســــمعیة 
  ، كلیة التربیة، جامعة األزهر.رسالة ماجستیر بمرحلة التعلیم األساسى.

). فعَّالیــة برنــامج إرشــادى مقتــرح لتنمیــة بعــض مهــارات ٢٠٠١أبــوحالوة، محمــد (
، كلیـــة التربیـــة رســـالة ماجســـتیراالجتمـــاعى لـــدى المعـــاقین عقلیـــًا.  االتصـــال

  بدمنهور، جامعة األسكندریة.
 االتصــــــالمهــــــارات  ). فاعلیــــــة الســــــیكودراما فــــــى تنمیــــــة٢٠٠٦أحمــــــد، ســــــلیمان (

، كلیــــة رســــالة ماجســــتیراالجتمــــاعى لــــدى التالمیــــذ ذوى صــــعوبات الــــتعلم. 
  التربیة، جامعة بنها.

. القـاهرة: والتفاعـل االتصـالمهـارة ). ٢٠١١آل مساعد، حصة؛ العقباوى، أحالم (
  عالم الكتب.

. مــــا وراء معرفــــة الــــذكاء الوجــــدانى). ٢٠٠٩األنصــــارى، ســــامیة؛ الفیــــل، حلمــــى (
  رة: األنجلو المصریة.القاه

  . القاهرة: األنجلو المصریة.وعالجها االتصالاضطرابات ). ٢٠٠٣باظة، آمال (
وعالقتــه بــالقلق واالكتئــاب لــدى  االتصــال). تحســین مســتوى ٢٠٠٤الــبالح، خالــد (

  ، كلیة اآلداب، جامعة الزقازیق.رسالة ماجستیرالمراهقین الصم. 
بــــین الطبیــــب والمــــریض وعالقتهــــا  االتصــــال). مهــــارات ٢٠٠٨حشــــكیل، یاســــر (

بـــــبعض المتغیـــــرات النفســـــیة والدیموجرافیـــــة، رســـــالة دكتـــــوراه، كلیـــــة اآلداب، 
  جامعة المنوفیة.

)، بنهــا: دار ٢(ط الصــحة النفســیة "ومشــكالت الحیــاة".). ٢٠١٠الخــولى، هشــام (
  المصطفي.
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 فــى تحســین االتصــال). فاعلیــة برنــامج لتنمیــة مهــارات ٢٠١٠دریـس، حنــان ســید (
االنتبـــــاه االنتقـــــائى الســـــمعى والبصـــــرى لـــــدى األطفـــــال الـــــذاتویین باســـــتخدام 

، معهــــد البحــــوث والدراســــات العربیــــة بالقــــاهرة، رســــالة ماجســــتیرالحاســــوب. 
  جامعة الدول العربیة.

لألطفال  االتصال). فعَّالیة التدخل المبكر فى تحسین مهارات ٢٠٠٧زاهر، وفاء (
  التربیة، جامعة الزقازیق.  ، كلیةرسالة دكتوراهضعاف السمع. 

). فاعلیـة برنـامج إرشـادى فـى تحسـین كفـاءة الوالـدین فـى ٢٠١٠السعداوى، نـادر (
  ، كلیة التربیة، جامعة بنها.رسالة ماجستیرمع أطفال األوتیزم.  االتصال

الـــتعلم االجتمـــاعى الوجـــدانى " الطریـــق لتحقیـــق جـــودة ). ٢٠١١ســـعفان، محمـــد (
  الكتاب الحدیث.القاهرة: دار الحیاة ". 
). فعَّالیــة برنــامج تــدریبى لتنمیــة مســتوى اآلداء اللغــوى وأثــره ٢٠٠٧الســید، بســمة (

اللفظـــى وغیــــر اللفظـــى لـــدى األطفـــال ذوى متالزمــــة  االتصـــالفـــى تحســـین 
  ، كلیة التربیة، جامعة طنطا.رسالة ماجستیرأعراض داون. 

". العـالج -ب األسـبا -"التشـخیص  االتصالاضطرابات ). ٢٠٠٧شاش، سهیر (
  القاهرة: زهراء الشرق.

)، القاهرة: مكتبـة النهضـة ٢. (طاالتصالاضرابات اللغة و ). ٢٠٠١شقیر، زینب (
  المصریة.
خدمات ذوى اإلحتیاجات الخاصة "الدمج الشامل ـ التدخل ). ٢٠٠٢شقیر، زینب (

  ". القاهرة: النهضة المصریة.المبكر ـ التأهیل المتكامل
. القــــاهرة: عــــالم نظریــــة اإلعــــالم واتجاهــــات التــــأثیر). ٢٠٠٠عبدالحمیــــد، محمــــد (

  الكتب.
غیــــر اللفظــــى للمعلــــم كمــــا یدركــــه  االتصــــال). تــــأثیر ١٩٩١عبــــدالقادر، أشــــرف (

التالمیذ على تحصیلهم الدراسى "دراسة مقارنة بین المعلمین المؤهلین تربویًا 
 -٢٦١)، ٢( ٥مجلـــة كلیـــة التربیـــة، جامعـــة بنهـــا، وغیـــر المـــؤهلین تربویـــًا". 

٢٨٨.  
  . القاهرة: دار الرشاد.سیكولوجیة الموهبة). ٢٠٠٤عبداهللا، عادل (
  . الریاض: دار الزهراء.ىاإلنسانتعدیل السلوك ). ٢٠١١عبداهللا، عادل (
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. والثقافة بین النظریة والتطبیق االتصالتكنولوجیا ). ١٩٩٠عبدالنبى، عبدالفتاح (
  القاهرة: دار الفكر العربى.

 االتصـال). مدى فعَّالیة برنامج مقتـرح لتحسـین مهـارات ١٩٩٤محمد ( عبدالواحد،
  ، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق.رسالة دكتوراهلدى األطفال الصم. 

). فاعلیــة اســتخدام بعــض فنیــات تعــدیل الســلوك فــى تنمیــة ٢٠٠٨عفیفــى، أحمــد (
لیـة ، كرسـالة دكتـوراهالنفسحركى لـدى األطفـال التوحـدیین.  االتصالمهارات 

  اآلداب، جامعة بنها.
). فعَّالیـــة برنـــامج تـــدریبى فـــى تحســـین الكـــالم التلقـــائى لـــدى ٢٠٠٩عمـــر، محمـــد (

، كلیة التربیة، رسالة دكتوراهأطفال األوتیزم وأثره على اتصالهم االجتماعى. 
  جامعة بنها.

لــدى أطفــال التوحــد واســتراتیجیات  االتصــال). اضــطرابات ٢٠٠٣فتیحــة، محمــد (
، سلســـــلة نشـــــر الـــــوعى بالفئـــــات دار مركـــــز الكویـــــت للتوحـــــداصـــــعالجهـــــا. 
  ).٣١الخاصة، (
المــدرك لــدى طــالب الجامعــة وعالقتهــا  االتصــال). كفایــة ١٩٩٩فضــة، حمــدان (

  .٣٢٨ - ٢٦١)، ٣٩( ١٠مجلة كلیة التربیة ببنها، بمستوى األنا لدیهم. 
اللغـــة  ). أثـــر اســـتخدام فنیـــات اللعـــب الـــدرامى علـــى تنمیـــة٢٠٠٨القاضـــى، رانیـــا (

االجتمــاعى لــدى عینــة مــن األطفــال الــذاتویین (األوتیــزم) مرتفعــى  االتصــالو 
  ، كلیة اآلداب، جامعة بنها.رسالة ماجستیراآلداء. 

. عمــــان: دار یافــــا العلمیــــة للنشــــر اإلعاقــــة الســــمعیة). ٢٠٠٥القریــــوتى، إبــــراهیم (
  والتوزیع.

كة العربیة السـعودیة: الممل اضطرابات النطق والكالم.). ٢٠١١مطر، عبدالفتاح (
  إدارة النشر العلمى بجامعة الطائف.

نمــو المفــاهیم والمهــارات اللغویــة لــدى ). ٢٠١٠مطــر، عبــدالفتاح؛ مســافر، علــى (
  . الریاض: دار النشر الدولى.األطفال

. القــــاهرة: أساســــیات الصــــحة النفســــیة والعــــالج النفســــى). ٢٠٠١موســــى، رشــــاد (
  مؤسسة المختار.

). فعَّالیـة برنـامج للخـدمات النفسـیة ألسـر األطفـال المعـاقین ٢٠١١یوسف، السید (
، كلیة رسالة دكتوراهاالجتماعى ألبنائهم.  االتصالفكریًا فى تحسین مستوى 
  التربیة، جامعة الزقازیق.
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