
 
 
 

 

7 
 
 

 

 

 

 اإلنسانية العالقات تفاعل في ودوره االتصال

 جديدة نفسية رؤية

  * الطارق  سعيد علي أ.د.

 ملخص:

 من بأنه اآلن القول  علينا لذا به. امسلًم  أمرا املقولة هذه أصبحت متكاملة"، "املعرفة

  النفس كعلم واحد، علم مظلة تحت تأتي التي املوضوع مواد بين الفصل الصعب
ً

 .مثال

 سيكولوجية ملادتي سنة عشرة خمس ملدة تدريسه خالل يدرك أن الباحث استطاع

 األخيرة، الفترة في ارتآه مما لكن وطيدة، بينهما العالقة أن االتصال وسيكولوجية اإلدارة

 الطلبة لجميع والخاصة الحكومية الجامعات في االتصال سيكولوجية ملادة تدريسه وخالل

 فهم إلى الحاجة أن أدرك الطب لطلبة االتصال مهارات ملادة وتدريسه الجامعيين،

 في وموسع خاص بحث إلى يحتاج العربي واملجتمع اليمني املجتمع في االتصال سيكولوجية

 املجتمع بها يمر كالتي حاسمة مرحلة في خاصة وأسسها، وماهيتها العالقات هذه نظم

 كونه االتصال؛ وأهمية املختلفة، املجتمع فئات بين االتصال انعدام مرحلة وهي اآلن اليمني

 امهًم  ادوًر  ويلعب والجماعات، األفراد بين والتفاعل والتطوير التغيير أدوات من فعالة أداة

 التغيير خطـوات وتنامت اتسعت فكلما واالقتصـادي، والثقافي االجتماعي والتغير التطور  في

 قنوات إلى ثم ومن والخبرات، واألفكار املعلومات إلى الحاجة وازدادت اتسعت والتطور،

                                                           

 جـــامعة -عميد مركز اإلرشاد النفس ي والتربوي  - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -رئيس قسم علم النفس سابًقا  - النفس علم أستاذ *

 .اليمنية الجمهورية - صنعـــاء
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 والطبيب املدرسة، في واملعلم كالطالب والجماعات، األفراد إلى وإيصالها لنقلها االتصال

 قرر  ولهذا الحرب؛ في العسكري  القائد و املحكمة، في والقاض ي املستشفى، في ومريضه

 عدة ضمن اإلنساني لالتصال املوسع البحث هذا وتخصيص املادتين فصل الباحث

 االتصال عملية تحليل ثم وأساليبه وأنماطه وأهدافه تعاريفه مثل االتصال عن موضوعات

 مع التعامل لفن ونماذج نجاحه وعوامل ومهاراته اإلنسانية العالقات في االتصال ودور 

  واستنتاجات. وخالصة االتصال ومعوقات االتصال عملية نجاح عواملو  األفراد

 التفاعل. العالقة؛ نفس ي؛ أداة؛ املعرفة؛ مجتمع؛ االتصال؛ املفتاحية: الكلمات

Communication and its Role in the Interaction of Human Relations: 

A new psychological Vision 

 Prof. Ali Saeed At-Tareq 

Abstract: 

'Knowledge is complete', this argument has been taken for granted. So, we can say that it 

is difficult to separate the sciences that come under one umbrella such as a psychology. 

Through working fifteen years, in the field of teaching, the researcher was able to find out that 

the psychology of management and the psychology of communication have a solid the 

relationship. I have noticed that in the recent period, and during teaching the psychology of 

communication in public and private universities for all university students, and also in 

teaching the communication skills course for medical students, I realized that the need to 

understand the psychology of communication in the Yemeni society and the Arab community 

has become important.  

This matter requires special and expanded research on the systems, essences and 

foundations of these relationships, especially at a crucial stage such as the Yemeni society is 
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going through now. It is the stage in which there is a lack of communication between different 

groups of the society. The importance of communication, as an effective tool for changing, 

development and interaction between individuals and groups, plays an important role in 

social, cultural and economic development. The more steps of change and development 

expand, the greater the need for information, ideas and experiences.  

 Then, the communication channels varies to transfer its messages among individuals 

and groups, such as the student and teacher at school, a doctor and his patient in a hospital, a 

judge in court, and a military commander in war. For this reason, the researcher decided to 

separate the two articles and devote this extensive research to human communication within 

several topics on communication such as its definitions, goals, patterns and methods, then 

analyzing the communication process, the role of communication in human relations, its skills 

and success factors, models for the art of dealing with individuals, factors for the success of the 

communication process, communication obstacles and conclusions 

Key Words: Communication, Society, Knowledge, Tool, Psychological, Relationship, Interaction.  

  :مقدمة

 أصـب  و اإلنسـانية والعالقـات االتصـاالت بموضـوع األخيـرة السـنوات فـي االهتمـام تزايد

 األســــس علــــى التركيــــز وتــــم االجتمــــاعي الــــنفس علــــم فــــي تــــدرس التــــي الرئيســــة املوضــــوعات مــــن

 وغاياتـــــه، أهدافـــــه تحقيـــــق فـــــي وبخاصـــــة فاعليتـــــه زيـــــادة علـــــى مراعاتهـــــا تســـــاعد التـــــي النفســـــية

ب  مختــف فــي تطبيقاتهــا و املوضــوعات هــذه بأهميــة الــوعي فــي مضــطرد ازديــاد كلــه هــذا وصــاح 

 م(.1989 )شرف اإلنساني النشاط أوجه

 التفـــاهم يصـــعب وبدونـــه وتطويرهـــا االجتماعيـــة الحيـــاة اســـتمرار جـــوهر هـــو فاالتصـــال

 والجماعــة الفـرد مــن لكـل ضــروري  أمـر فهـو الجماعــة. أفـراد بــين مشـترك فعــل وجـود ويصـعب
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 كــــان وإذا الفضــــائية. والقنــــوات الصــــناعية األقمــــار فــــي التقنــــي التقــــدم بعــــد العــــالم، وشــــعوب

 للعالقـات بالنسـبة وآكد أشد أهميته فإن اإلنساني للمجتمع األساسية الوسيلة هو االتصال

 الجيدة. العالقات هو الجيد االتصال إن القول  يمكن حيث اإلنسانية،

 أو فـــرد هنـــاك يعـــد ولـــم مجاالتهـــا، كافـــة فـــي الحيـــاة ضـــرورات مـــن االتصـــال أصـــب  وقـــد

 واتســــع الحيــــاة ســــبل تعقــــدت وكلمــــا عزلــــة. فــــي والعمــــل العــــيش يســــتطيع مجتمــــع أو مؤسســــة

 أصــب  وقــد ووســائله. ســبله وتنوعــت وتعــددت آفاقــه واتســعت االتصــال أهميــة زادت نشــاطها

 الحيـــاة مجـــاالت مـــن الكثيـــر فـــي يـــدرس اإلنســـانية العلـــوم مـــن وعلمـــا إنســـانيا نشـــاطا االتصـــال

 .م(1988 )الشيباني اإلنسانية واملعرفة اإلنساني والنشاط

ــــ نفســـها تكـــرس طويلـــة قائمـــة نجـــد ولهـــذا  عالقـــات -التفاعـــل – اإلنســـانية االتصـــاالت: لـ

 جماعـــــــات - االجتماعـــــــات قيـــــــادة - الجماعـــــــات إدارة - الجمـــــــاعي العمـــــــل - واملســـــــاعدة الـــــــتفهم

 االبتكار. جماعات -التعبير جماعات - لآلخرين اإلنسانية الحساسية

حصـ ى، أن مــن أكبــر املوضــوعات قائمـة إن
 
 االتصــال عمليــات خــالل مـن يــتم هــذا وكــل ت

 الـــد وب ســـعيها خـــالل الصـــناعية املجتمعـــات فقدتـــه مـــا وهـــو لوجـــه. اوجًهـــ املباشـــر والتفاعـــل

 العاطفيــــــة واالتصــــــاالت اإلنســـــان إللغــــــاء الصــــــناعية الثـــــورة قيــــــام بعــــــد عديـــــدة قــــــرون طـــــوال

 مجـــرد منـــه تجعـــل التـــي والتكنولوجيـــا العقالنيـــة تمجيـــد لحســـاب اآلخـــرين وبـــين بينـــه والذاتيـــة

 فـي والتفاعـل واالنفتـاح اإلنسـانية االتصـاالت إلـى االعتبار إلعادة املبذولة فالجهود ولهذا أداة؛

   (.B. porshnev 1970) مستمر تزايد

 الثــــــورة علــــــى نطــــــل فــــــنحن املــــــأزق. هــــــذا مــــــن نعــــــاني فــــــال العربــــــي الــــــوطن فــــــي نحــــــن أمــــــا

 وهــي بيننــا، فيمــا والتواصــل للتفاعــل اإلنســانية العالقــات مــن ثمينــة ثــروة ومعنــا التكنولوجيــة

 نحتـاج وال وتواصـل، تفاعـل قـوم ألننـا إليـه؛ ننتمـي الـذي والقـومي الـديني تراثنـا لنا كفلها ثروة

 األولية. العالقات حماية في نعيش ألننا اآلخرين؛ تجاه حساسيتنا لزيادة
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 اإلنســانية، والعالقـات االتصـاالت مـن الثـورة هـذه وترشـيد تنظـيم هـو نحتاجـه مـا فكـل

 الفعاليــــة، مـــن مزيـــد   نحـــو توجيههـــا بـــل لالتصـــال حساســـيته تنميـــة لـــيس العربـــي يحتاجـــه ومـــا

 هــــذه اســــتغالل حســــن بــــل تواصــــلية، إنســــانية ثــــورة علــــى الحصــــول  لــــيس نحتاجــــه مــــا كــــذلك

 م(.1989 )شرف بالقليل. ليس املطلوب الجهد إن إذ بالهين، ليس تحد   وهو الثورة،

 تاريخية: نبذة

 مقومــــات مــــن اومقوًمــــ الشخصــــية، بنيــــة أركــــان مــــن اأساســــيً  اركًنــــ االتصــــال كــــون  رغــــم

  نشــو ها أو تقــدمها باإلمكــان يكــن لــم التــي البشــرية الحضــارة
ً

 البشــري  العقــل قــدرة لــوال أصــال

 تـــراكم إلـــى أدى ممـــا الســـلف؛ تجـــارب مـــن واالســـتفادة الجديـــدة األجيـــال إلـــى تجربتـــه نقـــل علـــى

 فــــإن الطبيعــــة، علــــى التدريجيــــة الســــيطرة مــــن اإلنســــان مكنــــت والخبــــرات للمعلومــــات متزايــــد

 منـذ وبالتحديـد ،اتماًمـ املعاصـرة الفتـرة فـي إال للكلمـة الـدقيق بـاملعنى اعلًمـ يصب  لم االتصال

 ذا املعــروف التصــميم وضــع الــذي شــانون  كلــود املهنــدس يــد علــى (1948) األربعينيــات أواخــر

ـ االتصــال، لعمليـة عناصـر الخمسـة
ً
 املســتقبل  املرسـل  الهـاتفي: االتصــال عمليـة مـن اانطالق

 .(Edward Arnold 1980) والقناة. القنن  الرسالة 

 ممــــا األساســــية معطياتــــه غنــــى إلــــى امليــــادين مختلــــف فــــي االتصــــال علــــم تطبيقــــات وأدت

 تطبيقاته. وتطوير والفهم، للتحليل منهجا بوصفه فعاليته زيادة على انعكس

 لتنـــــوع انظـــــرً  تحصـــــ ى أن مـــــن أكثـــــر فأصـــــبحت املضـــــمار هـــــذا فـــــي املعروفـــــة األســـــماء أمـــــا

 فـي أسـهم الـذي Weaver ويفـر زميلـه هنـاك نفسـه Shannon شـانون  إلى فإضافة التطبيقات،

 وعلـــــم الــــنفس علــــم فــــي والتبــــادل التفاعــــل مشــــكالت مــــن العديــــد لحــــل النظريــــة هــــذه تطــــوير

 علـــــى ومســـــاعدوه هـــــو عمـــــل فقـــــد Broad bent (1958) بنـــــت بـــــرود أمـــــا االجتمـــــاعي، الـــــنفس

 (.Edward Arnold 1980) رموزها، وفك الرسائل استقبال موضوع
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  االتصال: مفهوم

 Charles Cooley كــــولي شــــارلز االجتمــــاع عــــالم عــــر ف قــــرن  نصــــف عــــن يزيــــد مــــا منــــذ

 مــــن وأمكـــن وتتطـــور  تقـــوم أن البشـــرية للعالقـــات خاللـــه مـــن أمكـــن "ميكـــانيزم: بأنـــه االتصـــال

 وســـــــيلة بواســـــــطة واملكـــــــان الزمـــــــان عبـــــــر وتنتقـــــــل تتـــــــرابط أن اإلنســـــــاني العقـــــــل لرمـــــــوز  خاللـــــــه

 يقـوم اإلنسـاني املجتمـع أن W. shramm شـرام ولبـور  ويؤكـد (Argyle. M. D 1972( لإلرسـال"

  قــوًى  لـيس األفــراد يجمـع مــا وأن االتصـال، قوامهــا التـي العالقــات مـن مجموعــة علـى
ً
 أو غيبيــة

  قــوًى  أو ســحًرا
ً
 ديفيــد ويشــير (،Arthur. G. Neal 1983) االتصــال عالقــات هــي وإنمــا مطلقــة

 قـــوة اســـتخدام يحـــاولون  أنـــاس مـــن يحـــدث االتصـــال أن إلـــى David Mortensen مورتنســـن

  اآلخرين. على للتأثير املكتوبة أو املنطوقة الكلمات

  يتضـمن أنـه اخصوًصـ املجتمع، في أساسية عملية -إذن- فاالتصال
ً

 املرسـل بـين تفـاعال

 بأنـه: االتصـال ويعـرف (،Pater F. Ostwald 1977) معينـة اجتماعيـة بيئـة إطـار فـي واملسـتقبل

 فالتأكيــد نــوعي"، مســتقبل لــدى نوعيــة اســتجابة إثــارة بواســطتها نــوعي مصــدر يقصــد "عمليــة

 هـذا الفعـل ورد إليه. التوجه يتم الذي الطرف لدى فعل رد إثارة إلى الحاجة حول  يتركز هنا

 إثارتـه. حـاول  الـذي الطـرف رغبات أو مخططات مع يتماش ى موقف أو سلوك شكل يتخذ قد

 ويـــتم اآلخـــر، عنـــد مـــا نــوع مـــن ســـلوك تحريـــك أحــدهما يحـــاول  محـــددان طرفـــان -إذن- فهنــاك

 التعريـــف لهـــذا اوتبًعـــ للتحديـــد، قابلـــة ومحتويـــات أشـــكال لهـــا عمليـــة بواســـطة التحريـــك هـــذا

  ليسـت اآلخـر الطـرف لـدى مقصـود فعـل رد إثـارة إلـى تهـدف ال عملية أي فإن
ً

 إنهـا بـل ،اتصـاال

 ادوًمـــ لالتصـــال إن والواقـــع وظيفـــة. لالتصـــال يكـــون  أن بـــد فـــال ثـــم ومـــن ضوضـــاء. إلـــى تتحـــول 

 لالتصــــال يكــــون  الحــــاالت أغلــــب فــــي ولكــــن لهــــا، ومخططــــا واعيــــة مقصــــودة تكــــون  قــــد وظيفــــة

   (.Pater F. ostwald1977) لها. مخطط غير ضمنية وظائف



 
 
 

 

13 
 
 

 

 الــذي )وصــل( الفعــل مصــدر مـن مشــتقة كلمــة هــي فاالتصـال اللغــوي  املســتوى  علــى أمـا

 والقطــــع االنفصــــال عكــــس وذلــــك شخصــــين، أو كــــائنين، بــــين الــــربط رئيســــين: معنيــــين يحمــــل

ــــل الطــــرفين. تــــربط معــــين نــــوع مــــن عالقــــة إيجــــاد يعنــــي والــــربط والبعــــد،  بالشــــ يء الشــــ يء فوص 

 لنـــا يبــين وهنــا مـــا. غايــة إلــى واالنتهـــاء البلــوغ فهــو اآلخـــر املعنــى أمــا فصـــله. ضــد جمعــه، وصــال:

 .اوإنسـانيً  اوظيفًيـ لالتصـال الحقيقـي املعنـى عـن العربيـة اللغة معبرة هي كم اللغوي  االشتقاق

 )وصــــل، مــــن واتصــــال وألــــف( )أنــــس، مــــن إنســــان لكلمتــــي ودالالتهــــا املعــــاني تقــــارب نلمــــس كمــــا

 م(.1998 )شرف وربط.( وجمع

 النفس: علم في االتصال

 ملادة الفعلي النقل دون  أخرى  إلى منطقة من تأثير أو انطباع نقل بأنه «واران» يعرفه

  .آخر إلى فرد من أو وبالعكس، الكائن إلى البيئة من انطباعات نقل إلى: يشير وقد ما،

 األساسية الظاهرة إلى لإلشارة األخير املعنى حدود في عادة االتصال مفهوم ويستخدم

 .النفس علم في

 أو بطريقة يؤثر جماعيا نسقا بوصفه بالدراسة االتصال يتناول  النفس علم أن ذلك

 ذلك. إلى وما واتجاهاتهم وآرائهم الجماعة أعضاء بين املتبادلة العالقات في بأخرى 

 بأنه: االتصال تعريف على العلماء بعض بين اتفاق وهناك

 صغيرا كان سواء املجتمع، أعضاء بين العالقات تكوين طريقها عن يتم التي "العملية

 بينهم". فيما واألفكار املعلومات أفراده ويتبادل كبيرا أم

 يتعلق ما كل العملية هذه ضمن ويدخل املجتمع، حياة في أساسية عملية فهو

 طبيعة ذات كانت سواء أخرى  إلى جماعة من أو آخر إلى فرد من واملعلومات األفكار بانتقال
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 .عكسية أم ثقافية أم اجتماعية

 االتصال عملية أن التنظيمية االتصاالت على للتدريب األمريكية الجمعية وترى 

 اإلنسانية العناصر بين وثقة مشترك فهم إيجاد أجل من واملعلومات األفكار تبادل عملية»

 «.املنظمة في

 االتصال: مضمون 

  ليس االتصال إن 
ً

 إذ حياتنا، في االتصال أهمية تبرز حيث للدراسة، اتقليديً  مجاال

 مؤسسة أم، ناديا أم، مدرسة في اأفرادً  كنا سواء استخدامه في %70 نستغرق  إننا

 بداخلنا توجد حيث حياتنا في واقع االتصال أن ينكر أن "منا ألحد يمكن وال اجتماعية،

  .(Hancoke, 1971, p7) .واملعلومات املناقشات مثل: عنها التعبير نريد متعددة أشياء

 على إليها ينظر فالبعض الناس، من كثير لدى كثيرة معان إلى االتصال، كلمة وتشير 

  يعتبرها والبعض علم، أنها
ً
 أنها البعض يعتقد بينما دراسة، مجال أنها آخرون ويرى  ،انشاط

  تكون  قد وأنها فن،
ً
  أو اشعوريً  ال اعفويً  انشاط

ً
  عمال

ً
  امخطط

ً
  .اهادف

 خالل العلم هذا حققه الذي التطور  إلى يعزى  املصطلح بهذا املرتبطة املعاني وتعدد

  االستخدامات: تعدد إلى أدت التي العوامل ومن تاريخه،

 الالزمة واألنشطة الدراسة مجال من كل على ليدل نفسه املصطلح استخدام .1

  له.

 وعلى ناحية، من العلمية التقاليد على تعتمد التي املجال لهذا الدراسة طرق  .2

  أخرى. ناحية من واإلنسانية الفنية الدراسات

  األخرى. العلوم من كثير على اتقليديً  يعتمد االتصال علم إن .3
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 الهادفة. واألنشطة العفوية، األنشطة إلى "االتصال" هي واحدة كلمة تشير .4

 معينة، مهارة إلى تحتاج ال التي اليومية األنشطة في اأيضً  الكلمة استخدمت .5

 في متعمقة معرفة أو احترافية خبرة تستلزم التي الفنية الطرائق في وكذلك

 ما. مجال

 عملية( في أو دراسة )بوصفها االتصال كلمة استخدام بين الواضح اللبس .6

  تقنيات(. أو رسائل )بوصفه االتصال وبين

 .(20-18 ،)روبن العلم هذا أو املجال هذا بها يتمتع التي الواسعة الشعبية .7

  :خصائص االتصال

 املعاني ولكن األمر، أول  في محيرة اتصال كلمة معاني اختالف أسباب تبدو قد

 االتصال، علم لدراسة الطويل التاريخ عبر وتطورت نشأت قد الكلمة لهذه املختلفة

 وأن االتصال، كلمة إليها تشير التي واألفعال لألنشطة البعيد املدى ندرك أن اآلن ويكفينا

 .املختلفة املعاني هذه كل اكتسابها في ساهمت التي العوامل بعض على نتعرف

 واألنشطةاملجال  -

 كمــا أنشــطة مجموعــة إلــى تشــير االتصــال كلمــة أن الصــدد هــذا فــي املهمــة العوامــل مــن

 بـــــالبعض بعضـــــهم يتصـــــلون  أنهـــــم كمـــــا االتصـــــال يدرســـــون  فالنـــــاس دراســـــ ي، مجـــــال إلـــــى تشـــــير

 كثيــر فــي التعقيــد هــذا مثــل ويحــدث االتصــال، عمليــة فــي يشــتركون  أنهــم أدق بمعنــى أو، اآلخــر

 علـــم يـــدرس قـــد أو بكتابتهـــا ويهـــتم اإلنجليزيـــة اللغـــة يـــدرس قـــد فالـــدارس األخـــرى، العلـــوم مـــن

 ألفاظــا امليــادين هــذه فــي تســتخدم حيــث النفســ ي، واإلرشــاد العــالج فــي قوانينــه ويطبــق الــنفس

 أغلـب فـي حـادث وهـذا تصـاحبه، التـي التطبيقيـة واألنشطة الدراسة مجال بين لتميز مختلفة
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 الدراسـة مجـال مـن كـل إلى يشير واحدا لفظا إال نملك ال االتصال حالة في لكن امليادين تلك

 واحد. آن في امعً  واألنشطة

 العلم والفن -

 في املتبعة الطرق  تعدد فهو اللفظ هذا معاني تعدد في ساهم الذي الثاني العامل أما

 العلوم من جزءا باعتباره يدرس االتصال كان اإلغريق أيام ففي االتصال، عملية دراسة

 السنوات وفي واآلداب، الفلسفة دراسة كبير حد إلى يشبه بذلك وهو والفنون  اإلنسانية

 االتصال دراسة على بعيد أثر الحياة وعلوم الطبيعية العلوم لطرق  أصب  ذلك تلت التي

  البشري. السلوك بدراسة عالقة لها التي األخرى  امليادين على الطرق  هذه أثرت كما .اتماًم 

 ذلك ومع االتصال، دراسة في العلمي باالتجاه األخيرة السنوات في االهتمام زاد وقد

 االتصال علم بدراسة يهتمون  السنوات هذه طوال الباحثين من عدد هناك بقي فقد

 أنه نجد ذلك وعلى واألدبية اإلنسانية العلوم من جزءا تعتبره "التي التقليدية، بالطريقة

 باستخدام فهمها يمكن علمية ظاهرة االتصال يعتبر من يوجد العلم بهذا املهتمين بين حتى

  البعض يراه بينما املنضبطة، والبحثية الرياضية الطرق 
ً
  اذاتيً  ،اإبداعيً  انشاط

ً
 ".اخالق

 مجموعة علوم متداخلة -

 اهتمام جانب فإلى مختلفة، وبطرق  عديدة مجاالت في االتصال علم دراسة تمت لقد

 وخبراء واالجتماع النفس علماء االتصال عملية بدراسة قام املجال، هذا في املتخصصين

 )األنثروبولوجيون( اإلنسان أصول  علم وعلماء الحيوان وعلماء واللغويون  السياسية العلوم

 التي للموضوعات جدا مهما االتصال( )مجال املجال هذا يعدون  فكلهم والفالسفة،

 يدرسونها.

 االجتماع علم وفي والفرد، االتصال بين الربط إلى االهتمام انصرف النفس علم ففي
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 إلى االهتمام انصرف السياسية العلوم وفي اجتماعية. عملية باعتباره باالتصال اهتموا

 االتصال عملية إلى االهتمام اتجه الحيوان علم وفي السياس ي، بالسلوك وعالقته االتصال

 لعملية فهمنا في العلوم هذه كل فيه ساهمت الذي الوقت وفي وهكذا. الحيوانات... بين

 .االتصال لكلمة املختلفة املعاني كذلك زادت املجال، هذا في خبراتنا في وأثرت االتصال

 وهادف: طبیعي 

  باعتباره االتصال في نفكر عندما
ً
  منه أكثر انشاط

ً
 معان أمامنا تظهر للدراسة، مجاال

 التحدث عملية باعتباره لالتصال النظر يمكن -املثال سبيل على- جهة، فمن كثيرة، أخرى 

  تشكل التي واإلنصات
ً
 العملية لهذه ننظر أن يمكننا كما اليومية. حياتنا في اطبيعيً  انشاط

  باعتبارها أخرى  جهة من
ً
  لذاته، امقصودً  انشاط

ً
 الناس سلوك في يسهم اوواعيً  ،اهادف

 .اتقريرً  يكتبون  أو اخطابً  يلقون  عندما

 الهاوي واملحترف -

 والقراءة الكالم منها كثيرة، أنشطة إلى يشير االتصال، كلمة استخدامات أحد 

 نفسها الكلمة هذه وتشير خاصة، مهارة أو معين تدريب دون  الناس بها يقوم التي والكتابة

 واإلدارة العامة والعالقات واإلرشاد والدعاية التسويق في املحترفون  يزاولها التي األنشطة إلى

  والصحافة.

 املعنى تحديد على تساعد أخرى  وعبارات بألفاظ توجد األخرى  املجاالت أغلب وفي

 لتمضية يصورون  أو يرسمون  الذين الكثير هناك املثال: سبيل فعلى الغموض، وتجنب

 الذين هؤالء على إال يطلق ال فنان، مصطلح بينما هوايةبال يسمون  إلشباعل أو الفراغ وقت

 على هذا وينطبق محترفين باعتبارهم مواهبهم يستخدمون  والذين ومهارة، مران لديهم

 بين تفرق  كلتاهما املحترف، الجولف العب أو املحترف، الكرة العب فعبارة الرياضة
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 إلى لإلشارة فقط واحد مصطلح فهناك االتصال يخص فيما أما والهاوي، الخبير الرياض ي

 السواء. على والهواة املحترفين أنشطة

 االتصال واالتصاالت -

 واالتصاالت االتصال بين الخلط الكلمة هذه معاني تعدد على تساعد التي العوامل من

 وقد االتصال، ووسائل التقنية اهتمامهم مجال كان باالتصال اهتموا الذين فاألشخاص

 معينة رسائل وإلى التقنيات هذه إلى لإلشارة االتصاالت، مصطلح استخدام علی الناس درج

  هذه. االتصال وسائل بواسطة تنتقل

 بها االهتمام زاد األخيرة، السنوات في مطرد بشكل متاحة االتصال تقنيات صارت ملا و

  يستخدم االتصاالت مصطلح وصار
ً

 زاد أن ذلك أثر من وكان االتصال، لكلمة بديال

 املصطلح. هذا بمعنى املحيط الغموض

 االنتشار والشيوع -

 االهتمام وشيوع انتشار فهو الكلمة هذه معاني تعدد في أسهم الذي األخير العامل أما

 عدد زاد املاضية سنة العشرين خالل ففي األخيرة، السنوات في االتصال بعلوم البالغ

 التي واألقسام والدارسين واملدرسين والوسائل املجاالت وكذلك باالتصال الخاصة الكتب

 مرحلة أي فاق ومتزايد سريع بشكل العلم بهذا املتعلقة واملقررات االتصال بدراسة تهتم

 إلى أدى مما العلم؛ هذا مجال اتسع املتزايد االهتمام هذا ومع العلم، هذا تاريخ في أخرى 

 ذلك. قبل عليه كان مما وضبطا انتظاما أكثر جعلته كثيرة تغيرات

 املجال لقيه الذي االهتمام األكاديمي املجال في االتصال شيوع فاق، بل وازى، وقد

 أن املعاصرة اللغوية باالستخدامات الخاص هاربر قاموس ذکر 1975 سنة ففي العام،

 سبب. وبغير بسبب اكثيرً  تتردد جذابة كلمة اتصال كلمة
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 برامج في اكثيرً  تذكر كما والصحفيون، واملعلقون  البيروقراطيون  يستخدمها إذ 

 الزواج في واالتصال بنفسه اإلنسان اتصال عن كتب هناك واليوم والتليفزيون، اإلذاعة

 بين واالتصال النفس ي، العالج وفي الجماعات أعضاء وبين العائلة أفراد بين واالتصال

 الكتب عدد زاد كما إلخ، واألبناء... واألصدقاء العمل في الزمالء وبين ورئيسه، املر وس

 اآللي والحاسب الفيديو وألعاب الهزلية والرسوم والسينما بالتليفزيون  تتعلق التي واملجالت

 إلى وما بالنفس واالعتزاز والثقة الخجل بظواهر املطبوعات هذه بعض تهتم كما الشخص ي،

 ذلك.

 هـذا اسـتخدام النـاس أغلـب على السهل من صار املجال، بهذا الزائد االهتمام وبسبب

 معنــى علــى إجمــاع هنالــك لــيس أنــه للجميــع املؤكــد مــن أنــه مــع واعتــداد، وفهــم بثقــة املصــطلح

 بمهــــارات الخاصــــة األحكــــام بإصــــدار الــــبعض يتطــــوع مــــا كثيــــرا لــــذلك ونتيجــــة املصــــطلح، هــــذا

 الكبيــران والشــيوع االنتشـار وهــذان زميـل، أو قريــب أو صــديق بهـا يتميــز يتمتـع  التــي االتصـال

 علـى أكـدت قد وعيوب، مزايا لها اليومية املحادثات في استخدامها وكثرة تصال،ال لخصائص

 الفكــرة فــي ســاهمت أخــرى  جهــة ومــن جهــة، مــن بــه االهتمــام علــى وشــددت املجــال هــذا أهميــة

 والغمـوض اللـبس زيـادة إلـى يـؤدي ممـا فهمهـا، يسـهل عمليـة االتصال بأن تنادي التي الخاطئة

   املجال. هذا فهم في

 والسلوك املعلومات -

 مـــن االتصـــال ( هـــو )مـــا الســؤال: عـــن اإلجابـــة أن نجـــد ذكرهــا ســـبق التـــي األســـباب لكــل

 الــذي الشـخص إال السـؤال هـذا مثـل عـن لإلجابــة يتصـدى أن يسـتطيع فـال ،بمكـان الصـعوبة

 فـي بـرأي تـدعم أن يجـب اإلجابـة وهـذه وتقنياتهـا، ومجالهـا االتصـال بعمليـة كبيرا اهتماما يهتم

 املختلفة. املعاني هذه كل شتات بين يجمع االتصال عملية
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 عن تجمعت التي اآلراء مختلف مستعرضين املوضوع لهذا عامة نظرة نظرنا وإذا

 اتصال كلمة استعملنا سواء املتكاملة النظرية هذه إلى نصل أن باإلمكان فإنه االتصال،

 أو مقصودة هادفة عملية باعتبارها أو تطبيقي، نشاط بمعنى "أو الدراسة مجال بمعنى

 جماهيرية، اتصال وسائل أو إنسانية عالقات أو ،افنً  أو اعلًم  بوصفها أو تلقائية، طبيعية

 .(22-20 ،)روبن صحافة أو خطابة أو ،انفسيً  اإرشادً  أو شخصية آلية حاسبات أو

 :أنماط االتصال 

 لآلخرين، إيصالها نود ومعلومات أفكار من لدينا عما البليغ، التعبير كيفية كانت وملا 

 التعبير على للحكم املحددة املعايير أن لدينا ومعلوم والجدل، النقاش من لكثير موضوعا

 - اآلراء فيه تعرض الذي للسياق تبعا املعلومات أنواع كل في الحال هو كما تختلف،

  أن يعني الناجح والعرض فالتعبير
ً

 مستقبل ردود يقتصر ال إذ حدث، قد حقيقيا اتصاال

 مقدم نظر وجهة فهم إلى يتعدى بل وفهمها، سماعها على فقط املعروضة املعلومات

 مفهومة تكون  تقدير أقل على ولكنها معها يتفق ال قد التي املعلومات وكذلك املعلومات،

 لديه.

 )املرسل( املقدم من له الالزم الفهم يبدأ إذ :اتجاهين ذو شأن الحقيقي فاالتصال 

 يفعل لم فإذا للمستقبل، الذهنية الحالة لفهم املشقة:اوثانيً  أوال يتكبد أن يجب الذي

 (.70-58 ،2000)منصور، الخاصة" نظره وجهة فهم إلى متحيزا عرضه جاء فلربما

 يأخذ ال فإنه الناس بين وتبادلها واألفكار للمعلومات نقل عملية االتصال كان وملا

 
ً

  لالتصال أن أخرى  وبعبارة واحًدا، نموذجا أو واحًدا شكال
ً
 أن املمكن من مختلفة اأنماط

 مختلفة عمليات هناك أن لالتصال مختلفة أنماطا هناك أن معنى ليس ولكن بينها، نميز

 وعناصرها واحدة األساسية العملية أن االعتبار موضع نضع أن يجب بل أيضا، لالتصال
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 أو البساطة أو الشكل حيث من للموقف تبعا تختلف العناصر هذه أن إال أيضا، واحدة

 .(24 ،1993 ،فوسكت) التعقيد".

 Primary األولية األساسية العمليات ضوء في االتصال أنماط نصنف أن املمكن ومن 

Processes فنية وأساليب ناحية، من االنتشار عاملية أولية فنية أساليب هنالك أن أي 

 بوصفها واللغة اإلشارات تصنيف يمكن الزاوية هذه ومن االتصال، عملية تسهل ثانوية

 وتمكن األخرى، الرمزية واألشكال اللغة انتقال عملية تسهل والكتابة وعامة، أولية أساليب

 أو الحيوانات أو املبعوث أو كالرسول - الرموز  بواسطتها تنقل قد التي الفيزيقية الوسائل

 معدودة نسخ في ولكن الكتابية أو الصورية الرموز  تمثل من الوسائل هذه -اآللي النقل

  محدودة. وأطر

 اإلذاعي واإلرسال والتليفوني البرقي االتصال في اآللي والتطور  الضخمة، الطباعة أن إال

  الرموز. انتشار من وسع قد ذلك كل - والسينما والتليفزيوني

 نمطين: إلى األساسية العمليات ضوء في االتصال أنماط وتصنف

 انتقال عملية فيه تم الذي األسلوب ذلك إلى يشير وهو أولي: اتصال نمط -1

 االتصاالت إلى يشير النمط هذا أن أي أولية، عالقات إطار في واملعاني األفكار

 لوجه. وجها

 واملعلومات األفكار به تنتقل الذي األسلوب إلى يشير وهو ثانوي: اتصال نمط -2

 بينهم، تفاعل هناك يكون  أن دون  آخرين أشخاص إلى أشخاص ومن الناس بين

 تنمو التي املواجهة من يمكن مكاني تفاعل هناك يكون  أن دون  أصح بمعنى أو

 ،)عودة الجمعية االتصاالت إلى النمط هذا ويشير ظلها، في األولية العالقات

1992، 24). 



 
 
 

 

22 

 
 
 

 كثير ويذهب االجتماعي( )االغتراب ظاهرة جوهر يشكل املباشرة االتصاالت غياب إن

 أساس هي االجتماعية االتصاالت تلك ومحدودية العزلة أن إلى والنفس االجتماع علماء من

 علة ش يء كل قبل وهي املعاصرة، الجماهيرية املجتمعات في املنتشرة السلبية الظواهر كل

 ،خصية اإلنسان الحديث )عبد الباقيلش الداخلي التكامل خلل إلى تؤدي التي العلل من

1979، 17). 

  نقول  كأن االتصال أنماط لتصنيف مختلفة أخرى  أسس هنالك تكون  وقد
ً

 إن مثال

 تلك كل املنظم بالنمط هنا ونقصد منظم غير آخر ونمطا منظما، اتصالًيا نمطا هناك

 وتوصيلها واألفكار املعلومات نقل بقصد وتقام تؤسس التي والتدابير واملؤسسات األجهزة

 واملعلومات، األفكار لتلك التلقائي االنتقال  إلى يشير املنظم غير النمط بينما الناس، إلى

 بالقرية الزراعي اإلرشاد ومؤسسة والسينما والتليفزيون  والراديو الصحيفة أن بمعنى

 -التغيير مؤسسات عليه يطلق أن يمكن مما- ذلك وغير والندوات األسرة تنظيم ومكتب

 - عادة - املحلية املصادر إلى يشير الثاني النمط بينما املنظم، االتصالي النمط تحت تندرج

 االتصال أنماط بين یميز ال الذي الخلط من بش يء نقابل قد وهنا والثرثرة، واألفكار لألخبار

 من جديد زراعي بأسلوب علًما يحاط قد القروي أن بمعنى األساسية، للعمليات وفقا

 منظم مصدر من معلومات تلقى قد يكون  هنا وهو القرية، في الزراعي للمشرف مناقشته

 مناقشته من املعلومات هذه على يحصل حينما أما منظم، اتصالي نمط أو للمعلومات

 علًما نظامي، غير أو منظم غير معلومات مصدر من عليها حصل يكون  فإنه قريبه أو لجاره

 املناقشة وهى واحدة. املعلومات على الحصول  خاللها جرى  التي األساسية العملية بأن

  املباشرة. الشخصية

 اتصالي ونمط Mass Communication جمعي اتصال نمط بين التمييز يكون  قد كما

 االتصال مؤسسات إلى األول  النمط يشير حيث ،Personal Communication شخص ي
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 بينما وغيرها، والسينما والتليفزيون، واإلذاعة، كالصحف، العملية لهذه أساسا القائمة

 غياب ذلك معنى ليس ولكن التفاعل، طريق عن واالنتشار االنتقال إلى الثاني النمط يشير

 من معينة درجة هنالك إن حيث ومصدرها، الجمعية االتصاالت مستقبل بين التفاعل

 يميز بينما موجودة، -أبعادها بجميع- التفاعل عملية بأن القول  نستطيع ال لكننا التفاعل

 النمط ضمن ندرج أن نستطيع وهنا الشخص ي، النمط وهو الثاني النمط التام التفاعل

 التلقائية االتصاالت إلى باإلضافة ذلك إلى وما بالقرية اإلرشاد وموظفي الندوات الشخص ي

 الشخص ي النمط تحت القرية في اإلرشاد ملؤسسات إدراجنا نجد ولكننا القرية، أهل بين

 هذه موظفي أن اعتبارنا في وضعنا إذا وبخاصة التعسف، من قليلة غير بدرجة يتميز

 فقد ولذلك القرية، نسق عن غرباء -كذلك األمر يكون  ما وغالًبا - يكونون  قد املؤسسات

 وبين بينهم -الحقيقية بأبعاده- الشخص ي االتصال طريق في وعقبات عوائق هناك تكون 

 القرويين.

 في املشاركة بين تعسفي فصل هناك ليس أنه مؤداها مالحظة هنا نسجل أن ويجب 

 نمط من وأفكاًرا معلومات يتلقى قد الشخص أن بمعنى االتصالية، األنماط من نمط كل

 على يحصل الذي الشخص ذلك فصي نمط وهو نفسه، الوقت في شخص ي ونمط جمعي

 النمط عليه يطلق ما وهو وفعالية بتأثير للناس لينقلها جمعية مصادر طريق عن معلومات

 عنصر بوجود يتميز نمط وهو Two- Step Flow of Communication الخطوتين ذو

 )حسين، والزارسفلد کاتز یفضل کما Opinion Leader رأي قائد عليه نطلق قد وسيط

91.) 

 من أنه بمعنى والتأثير، االتصال بين لالرتباط إدراكه إلى الثالث النمط أهمية وترجع

 املتدرجة االجتماعية األنساق داخل الشخص علی معينا تأثيًرا االتصال يمارس أن املتوقع

 الحجم. أو البناء حيث من
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ً

 أخرى  تقسيمات فهناك االتصال. وأنماط ألشكال السابق التقسيمعن  وفضال

 ال املثال سبيل على منها االتصال، خبراء وضعها عديدة معايير على بناء االتصال ألشكال

 :الحصر

 الرسائل: تبادل أسلوب على بنا  تقسيم  

 املطبوع. أو املكتوب االتصال -    الشفوي. االتصال -

 الرموز: استخدام على بنا  تقسيم

  اللفظي. غير االتصال -  اللغوي. أو اللفظي االتصال -

  الحواس: استخدام على بنا  تقسيم

  املرئي. االتصال -    املسموع. االتصال -

  املسموع. املرئي االتصال -

  االتصال: وظائف علی بنا  تقسیم

 التعليمي. االتصال -    اإلعالمي. االتصال -

  اإلعالني. االتصال -    الثقافي. االتصال -

 الترفيهي. االتصال -

  االستخدام: مجاالت على بنا  تقسيم 

  التعليمية. املجاالت في االتصال -   االجتماعية. املجاالت في االتصال -

  اإلدارية. املجاالت في االتصال -

 االجتماعية املجاالت في االتصال وأساليب )وسائل كتابه في عبدالباقي زيدان ويصنف
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 هي: أساسية مجموعات ثالث إلى (1979) واإلعالمية( واإلدارية والتربوية

  )شفهية(. سمعية بوسائل اتصاالت :األولى

  )تحريرية(. بصرية سمعية بوسائل اتصاالت :الثانية

 ومصورة(. )تحريرية بصرية بوسائل اتصاالت :الثالثة

 الرسائل: هذه شرح يأتي وفيما

 
ً

 املسموعة( )الكلمة الشفهية االتصاالت :أوال

عد  مض ى زمان في كان وإذا ،اوانتشارً  ااستمرارً  واألكثر األقدم االتصال من النوع هذا ي 

 عن االتصال جعلت الحديثة التكنولوجيا فإن بعض، من امكانيً  قريبين شخصين بين يتم

 وسيط دون  الشفهي، االتصال بها يتميز صفة أهم أن على التلفون. باستخدام ممكنا بعد

 سلبية أو إيجابية كانت إذا ما املقابل مشاعر على التعرف يستطيع الفرد أن مثال، الهاتف

 (.Feed back) الراجعة بالتغذية نسميه ما فيحصل

 فإنه والتكاليف والجهد الوقت حيث من ويسير قصير االتصال من النوع هذا وألن

 إلى امضطرً  املرسل يكون  وال ألفة إلى تحتاج طبيعته أن ذلك والصراحة؛ الصدق إلى يحتاج

 العابر لقائه أثناء يستطيع للشركة التنفيذي فاملدير والرسميات، الشكليات استخدام

 أو إطراء كلمة أو ابتسامة ومعه مثال، مستعجل عمل بتنفيذ يكلفه أن مثال املبيعات بمدير

 الرسمية الصيغة أخذ لو األمر هذا أن حين في لكليهما. محببة إيماءة أو ودية صوت نبرة

 ال وقد اأيضً  الرسمي بالشكل معه سيتعامل املبيعات مدير فإن معين كتاب بإصدار

 تكون  هنا ومن تنفيذه. يعارض قد أو روتيني، بشكل ينفذه قد أو أمره، في يستعجل

 الرسمي. االتصال على الشفهي لالتصال األفضلية



 
 
 

 

26 

 
 
 

 التحريرية االتصاالت :اثانيً 

 لالختصاصات تحديد من يتضمنه ملا ؛امكتوبً  يكون  أن االتصال من النوع هذا في يتم

 كالفرق  والكتابي الشخص ي االتصال بين والفرق  األداء، ومعدالت العمل وطرق  واملسؤوليات

 ملختلف يومي تسجيل الصحف بينما الهواء في اكالًم  تقول  فاإلذاعة والصحف اإلذاعة بين

 تحتاج التي تلك هي التحريري  الطابع ذات املوضوعات أو والرسائل واملجتمع. الحياة شؤون

 والقوانين كاللوائ  التنظيمية املوضوعات إلى إضافة ومقارنة، وتحليل دراسة إلى

 التفسيرية. واملذكرات األساسية والنظم والسياسات

 العمل وطرق  نظم وتحديد املسؤوليات بتحديد تتصف التحريرية االتصاالت كانت وملا 

 اآلتي: في إجمالها يمكن التحريري  تصالاال دواعي فإن العاملين، من عدد أكبر ومخاطبة

 من كبير عدد وإلى كثيرة أرقام إلى موجها الرسالة مضمون  يكون  عندما -

 العاملين.

  اوقتً  يأخذ قد وتحليل دراسة إلى األمر يحتاج عندما -
ً

  .طويال

 اوأساًس  اسنًد  تشكل قانونية أو إجرائية تحديدات الرسالة تتضمن عندما -

 التعديالت. لهذه املنفذون  عليه يستند

 متنوعة. وإحصاءات تفصيالت الحالة تتضمن عندما -

 بتصحيحه. اوأمرً  خاطئ ملوقف إجراءً  الرسالة تكون  عندما -

 الرئيس ي. مقرها عن بعيدة فروع للمؤسسة تكون  عندما -

 القرارات التعليمات، الدورية، الكتب املنشورات، التحريرية: االتصاالت وتشمل هذا

 واملجالت. الصحف في واإلعالنات التنظيمات والشكاوى، االقتراحات اإلدارية،
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ً
 املصورة االتصاالت :اثالث

 أو الفوتوغرافية الصور  أو املصورة الكلمات فيه تستخدم االتصاالت من النوع وهذا

 كما- كلمة ألف تعادل الصورة كانت وملا اإلنتاجي. النشاط بعض صور  أو البياني الرسم

 السمعية الوسائل استخدام يمكن كيف معرفة ويجب فعالة. تكون  أن بد ال فإنها ،-يقال

 وحدات التسجيل، أشرطة امللصقات، الفيديو، أشرطة السينمائية، األفالم مثل: والبصرية

 الصوت. ومكبرات اإلذاعة،

 التقارير، النشرات، املكتبات، الصحف، الدواوين، املجالت، مثل: املطبوعات، -

 واإلعالنات.

 واإلرشاد، التوجيه ومقابالت الشخصية، املقابلة وتشمل: الشفهية، -

 الهاتفية. واالتصاالت االجتماعية واللقاءات واملؤتمرات، الدورية، واالجتماعات

 والســـــــــــينما، والتلفزيـــــــــــون، اإلذاعـــــــــــة، وتشــــــــــمل: البصـــــــــــرية، الســـــــــــمعية الوســــــــــائل -

 املختلفــــــــة، اإليضــــــــاح ووســــــــائل التوضــــــــيحية، والرســــــــوم وامللصــــــــقات، واملســــــــرح،

 والتسجيالت. واملعارض،

 والفاكس. والبرقيات، التعليمات، وتشمل: التحريرية، -

 في املعنيين على ولكن املناسبة، الوسيلة يقرر  الذي هو االتصال موقف أن وطبيعي

 النتائج. أفضل لتحقيق وسيلة أنجح اختيار اإلدارة

 االتصال: أساليب

 الناحية من سواء وخبراته معارفه وتطور  اإلنسان تنمية أداة االتصال كان ملا

 وسائل فإن السياسية، أم التوجيهية أم التثقيفية أم التربوية أم التعليمية أم االجتماعية

 الهدف. هذا تحقيق في مهم دور  لها هنا االتصال
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 تنتقل التي واألفكار املعاني دامت ما األساسية االجتماعية العملية هو فاالتصال 

 واألشكال األخرى، االجتماعية العمليات جميع في -منها مفر ال بطريقة- مؤثرة بواسطته

 عملية بوصفه العام الرأي وكذلك والسنن الشعبية كالطرق  العمليات هذه عن الناتجة

 .(80 ،1988 وآخرون، )عودة متعددة زوايا من االتصال بأساليب تتأثر اجتماعية

  التالي: النحو على عشر التاسع القرن  في االتصال وسائل تطور  مالحظة ويمكن

 واألحاسيس. األفكار مدى عن التعبير بكفاءة تتحمل أن يمكنها .1

 التسجيل. عملية إنجاز يمكن .2

 سرعتها. .3

  الناس. طبقات بين انتشارها .4

 أكثر متسقة وعقلية ثقافية أحاسيس أساس على ينتظم أن للمجتمع يمكن وهكذا

 .(342 ،1987 وآخرون، )غيث والطائفية واألوتوقراطية السلطة أساس على انتظامه من

 حديثة وسائل تطور  نتيجة واألفكار للمعلومات االنتشاري  املجال في االتساع اوأيضً  

 جماعات تطورت لذلك اوتبعً  والصحافة. والتليفون  والبرق  والتليفزيون  كالراديو االتصال في

جری  وعريضة كبيرة
 
 قد املناقشة جماعات بأن القول  یمکن مما املناقشات؛ خاللها من ت

 غير الغامضة اإلشارات ومن امكانيً  أو اجغرافيً  بها تتصل ال وجماعات االنتشار عاملية تكون 

  واملفصلة. الصماء الصامتة القانونية القواعد أي املحددة

 الرياضية واملعامالت الدقيق االختزال فن إلى البدائية التصويرية الكتابة ومن

 معنى تحمل التي البدائية القبائل في متغلغلة تنطلق التي التلقائية الكلمة ومن واملحددة

  دقة املحددة العلمية االصطالحات إلى عندها امعينً 
ً

   .وتفصيال
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 بها يرتبط التي الثقافة من مستمدة رمزية أشكال على جملته في االتصال ويقوم

 فإنها معينة كلمة يتعلم حينما فالطفل الشخصية، الخبرة خالل من يتعلمها أو الشخص

  كالصالة محدد بمعنى ذهنه في ترتبط
ً

 التي الثقافة من مستمدة الكلمة فهذه ثم ومن ،مثال

 معنى ليعطوها ما كلمة معينة شلة إلى ينتمون  الذين املراهقون  يختار حينما أما إليها، ينتمي

 لالنتقال قابل الشكلين كال ولكن الشخصية الخبرة من يتعلمون  الحالة هذه في فإنهم اخاصً 

 اتميزً  اإلنسان يتميز املجال هذا وفي يتعلمها. أن لإلنسان يمكن مسائل الرموز  دامت ما

 (.9 ،1990 ،الزيات) األنواع من غيره عن اواضًح 

 مفاهیم ولها الحيوان عن اإلنسان تميز التي فهي االتصال، صورة اللغة أن املؤكد ومن

 فمع الرمزية، إلى تميل وهي اإلنسان، التصال أهمية األكثر الوسيلة إنها حيث متعددة

 وصيفة السائدة املعلومة توصيل األساسية وظيفتها أن إلى نصل أن يمكننا اللغة تعريفات

 التفريق علينا يجب والرموز( )اإلشارات يسمى ما هناك اللغة ففي اإلنساني، للسلوك

 داللة ولديهما واضح بينهما الفرق  يكون  حيث بوضوح يستخدم منهما فكل بينهما، والتمييز

 .(Hancoke,1991, p2) واملتلقين املتصلين من كل عند

  ليس وهو لإلنسان عالم ادائًم  هو الرموز  فعالم
ً
 يستخدم اإلنسان إن بل اوهميً  اعامل

 أقرانه مع املتبادلة تعامالته من يتجزأ ال جزء فهي العالم، هذا في لالستمرار وسيلة الرموز 

 )دليل التعامالت هذه خالل من إال معناها أو واقعيتها تكتسب ال فإنها ثم ومن وبيئته

 (.9 ،1987 ،تدريب

  وهي: لالتصال بالنسبة العميق مغزاها لها معينة بخصائص الرموز  وتتميز 
ً

 أن أوال

 البشرية غير الكائنات أن على مقنع دليل ثمة ليس إذ بشرية، كائنات بواسطة تنتج الرموز 

 اتفاق هناك يكون  ما بقدر االتصالي باملغزى  تتميز أنها وثانيا وتستخدمها، الرموز  تنتج
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 للرموز  تكون  ال ولذلك معانيها، على بهم املتصل وبين االتصال بعملية القائمين من مسبق

  االتصال، في أهمية
ً
 بأن أطرافها يتميز معينة مواقف بناء أو تركيب بقصد تنتج أنها اوثالث

 .(64 ،1998 ،)جابر املصلحة وجود تتصور  وأنها مشتركة مصلحة لها

 هذه لها، استجابته خالل من معناها، الرموز  يعطى الذي هو اإلنسان أن نرى  وهكذا

 في املشاركة من نوعا تحقق مشتركة، واجتماعية ثقافية بيئة أطار في تتحدد التي االستجابة

 البيئة لعناصر املشترك الفهم خالل من بها، املعنية مدلوالتها الرموز  وإعطاء املعنى

 من عالية درجة عليه وتضفي هذه، الترميز لعملية املرجعي اإلطار تشكل التي الثقافية

 يرسله. أو يستقبله الذي الرمز ملعنى والتوقع الفهم

 وثقافية اجتماعية أرضية وجود تتطلب الجيد االتصال عملية فإن ذلك، على وبناء 

 اإلنسانية الخبرات وجميع معناه، للرمز يعطى و االتصالية، العملية أطراف بين مشتركة

 أم مهارات أم معلومات أم أفكار صورة في كانت سواء الترميز، لعملية، تخضع اختالفها على

  إلخ. اتجاهات...

 من ذاتها تتطلب وقد مباشر، "تلقائي" بشكل هذه الترميز عملية تحدث وقد هذا

 عام. بشكل االتصالي املوقف طبيعة حيث من اوأيضً  منها، والهدف عناصرها خالل

 : باتجاهين الرمزي  النسق عن التعبير ونستطيع

 اللفظي. غير التعبير الثاني: االتجاه -  اللفظي. التعبير األول: االتجاه -

 لها شارحة تكون  فقد اللفظية، والرسالة اللفظية غير الرسالة بين عالقة وهنالك

 لها. معوقة أو لها مدعمة تكون  قد وكذلك

 اللفظ بين واالتصال ينفيها، أو الرسالة تلك يؤيد لفظي منها جزء هنا، فالرسالة
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 األفراد. لدى والتعبيري  والحركي السلوكي الجانب على يعتمد

 اللفظي التعبير: األول  االتجاه -1

 أم مكتوبة كانت سواء اللغة عليها ويطلق اللفظية الرموز  استخدام خالله من يتم

 لنقل وسيلة اللفظ فيها يستخدم التي االتصال أنواع كل ويشمل منطوقة أم مسموعة

 وحدة وشدة درجة مثل واالختالف، التنوع أيضا فيه يدخل ذاته اللفظ أن إال املعاني،

 أيضا املعنى وضوح إلى وباإلضافة الصورة وضوح أو الكتابة وبنمط النغمة، أو الصوت

 قدرة على فهمه يتوقف فاألمر فيه، املشار واملعنى للكلمة املتضمن املعنى مثال فهناك

 املرسل. یقصده کما معناه و الرموز  دالالت فهم على اإلنسان

 يتم اللفظية اللغة خالل فمن إنساني، مجتمع لكل ضرورة هنا، اللفظي والتعبير

 الثقافة تطور  يصعب بدونه الذي والتنفيذ والتخطيط البحث خالل من الفكر صناعة

 ونقل اإلنساني التراث من األعظم الجزء تسجيل أمكن اللغة طريق وعن اإلنسانية،

 اإلنسان قدرة خالل من البشرية، عمر هو الثقافي اإلنسان عمر حيث الحاضر إلى الخبرات

 األلفاظ أن باعتبار اللغوي؛ النسق استخدام طريق عن واملكان الزمان عبر ثقافته نقل على

 دالالتها لها مشتركة خبرات إلى وتحويلها واملعلومات املعرفة لنقل مهمة وسيلة تعد والكلمات

 .(39 ،2000 )منصور، ومعانيها

 اللفظي غير التعبير الثاني: االتجاه -2

 لفترة يعتقدون  الناس ظل حيث ،انسبيً  حديثة اللفظي غير التعبير دراسة تعتبر 

 أن إلى ذلك يرجع وربما الکلمات، استخدام بغير یحدث أن يمكن ال االتصال أن طويلة

 وبرغم وفعاليته، والكالم، تأثير على اعظيًم  اوتأكيًد  كبرى  أهمية تعلق الثقافات معظم

 وأن( ذهب من )السكوت أن إلى يشير الذي القول  كذلك املأثورة األقوال بعض وجود
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 ويعتبرون الكالم قيمة يقدرون ما اغالبً  الناس أن إال كلمة(، ألف من خير واحدة صورة)

 أن من ذلك على أدل وليس االجتماعية، املواقف من كثير في ضعف   مؤشر الصمت

 فيها. اوتأثيرً  فعالية األعضاء أقل باعتبارهم عادة إليهم ينظر الجماعة في الصامتين األعضاء

 في هو الكالمي الصوت غياب نحو أو الصمت نحو الشائع االتجاه هذا ولكن 

 يتصل، أن إال يستطيع ال فاإلنسان ذاته، االتصال لطبيعة فهم سوء بل إغفال، حقيقته

  لالتصال يجد ال وهو
ً

  .بديال

 أمرها حقيقة في هي األخرى  اللفظي غير االتصال مظاهر ومختلف الصمت نماذج إن

 احتكاكاته في يقصدها أو اإلنسان يستخدمها معاني مجموعة إلى تشير منظمة تعبيرات

 ألن الصمت، على بعيد حد إلى يعتمد األشخاص بين الفعال االتصال فإن ولذلك باآلخرين؛

 فيما خاللها يفكرون "وقفات حديثهم يتخلل بل منقطعة، غير بصفة يتحدثون  ال الناس

  ألفاظهم، واختيار عباراتهم بصياغة فيها يقومون  كما يقولون، سوف
ً

 فهم ذلك عن وفضال

  اآلخرين. حديث إلى ينصتون  عندما يصمتون 

 عمليةإلى  بالنسبة ونتائجه ومضمونه معناه منها لكل ،اجًد  كثيرة نماذج وللصمت

 نذكر: -الحصر ال املثال سبيل على- النماذج هذه بين ومن ذاتها. االتصال

 هذه. حالته عن واحدة بكلمة يعبر أن .1

 .رواية أو محاضرة أو أنباء نشرة أو حديث إلى االستماع أثناء الصمت .2

 يجري، ملا سلبي تقييم أو موقف، من االنسحاب عن يعبر الذي امللل صمت .3

 اآلخر. الطرف إلى املوجه التعالي على نزعة على ينطوي  ما وعادة

 يقوله. ش يء في يفكر أن الشخص يستطيع ال عندما يحدث الذي الصمت .4



 
 
 

 

33 
 
 

 

 عنه يختلف وهو معين متحدث أثارها نقطة في يفكر الذي الشخص صمت .5

 فيها.

 يستطيع ال أنه درجة إلى املتحدث، قاله ما الشخص يفهم ال عندما الصمت .6

  یوجه أن
ً

 استفساریا. سؤاال

 توجيه يعقب الذي كالصمت تأمل. أو وتبجيل وقار عالمة الصمت يكون  قد .7

 أن يمكن ما كل هذا يقول: صاحبها وكأن قاطعة، دوجماطيقية بطريقة عبارة

 ذلك. من أكثر شيئ وال يقال

 اشيئً  يقولوا أن إلى يحتاجون  وال يلتقون  عندما املحبين أو األصدقاء صمت .8

 باليد، التسليم أو باالبتسامة ويكتفون  وعواطفهم مشاعرهم عن يعبروا لكي

 اإلنسانية؛ للعالقات مستوى  أعمق يعكس الصمت نماذج من النموذج وهذا

 إلى يحتاجون  ال جيدة معرفة اآلخر منهم كل يعرف الذين األشخاص ألن

 أو نظرة أو بلمحة يكتفون  بل ،اوثيًق  اتصالهم يكون  أن أجل من الكالم

 مفهومة. ابتسامة

 إحساسه حالة في اإلنسان إليه يلجأ قد مهيب صمت وهو البلية، صمت .9

 مشاطرته عند إليه اللجوء إلى يضطر قد أو العظيم، بالحزن  أو باألس ى

 آخر. إنسان ألحزان

  يحدث الذي وهو التحدي، صمت .10
ً

 أمله، عن يعبر وال الطفل يعاقب عندما مثال

 .اأحيانً  عليه يجيب سؤاال يسأل أو

 مختلفة؛ تكون  أن ينبغي النماذج هذه من نموذج كل تجاه الفعل ردود أن الواقع و

 .(76 ،1998 جابر) اآلخر" عنه يعبر عما اتماًم  مختلف ش يء عن يعبر منها نموذج كل ألن
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 األخرى: اللفظي غير االتصال نماذج بعض

 الصوت بنبرة تتأثر إنها بل محايدة، كلمة املنطوقة الكلمة ليست اللغة، نظائر -

 تتخلل التي والوقفات األصوات، مقامات في وبالتغيير وبالتوكيد، نغمته أو

 أو الخشونة ودرجة معينة، عبارة أو الخشونة ودرجة معينة، عبارة إلقاء

 اللغة نظائر) عليها يطلق التي اللفظية غير العوامل من وغيرها الليونة،

Paralanguage )صورتها في - تعبر أن يمكن بسيطة، كلمة وهي «نعم» فكلمة 

 أو اإلحباط، أو الخوف، أو كالغضب، املشاعر: من العديد عن - املنطوقة

 التي الطريقة حسب وذلك التحدي، أو الالمباالة، أو املوافقة، أو التمني،

 في الكالم نأخذ ال ونحن تتخذه. الذي الصوتي التعبير أسلوب أو بها تنطق

 تسمى التي اللغوية غير األخرى  بخصائصه وإنما فقط بألفاظ اليومية حياتنا

 هذه وفي لنا. اآلخرون يقوله ما معاني ندرك أن نستطيع حتى اللغة، نظائر

 بكيفية أكثر نهتم بل فقط، اآلخرون يقوله ما على اهتمامنا نركز ال الحالة

  له. قولهم

 التي الوسائل من وسيلة أول  (Gestures) اإلشارات تعتبر ربما اإلشارات، -

 املختلفة الثقافات من ثقافة كل وتنطوي  باآلخرين، اتصاله في اإلنسان طورها

 الكالم لغة تصاحب أن إما والتي والداللة، املعنى ذات اإلشارات من نسق على

 وأما خاصة، رسالة ترسل أو امعينً  معنى تغطي أن أجل من بمفردها تؤدى أو

 يعتبر ثم ومن خالصة، ثقافية مسألة فهو اإلشارات وراء يكمن الذي املعنى

 الثقافات بعض في تشير الرأس إيماءة أن ذلك ومثال كبيرة، درجة إلى انسبيً 

 يلجأ ما وعادة أخرى، ثقافات في الرفض تعني بينما والتأييد، املوافقة معنى إلى
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 الثقافات أكثر ومن حديثهم، أثناء اليد إشارات من كبير عدد إلى األشخاص

 واإلسبانية، الفرنسية، الثقافة الكالم: أثناء اليدوي  التعبير على ااعتمادً 

 عام. بوجه املتوسط البحر وثقافات واإليطالية،

 معبر غير املتحدث الشخص يكون  ما نادرا الجسم، وحرکات الوجه تعبيرات -

 جسم وكذلك الكالم، أثناء اكثيرً  يتحرك الوجه إن بل متحرك، غير أو

 واالنفعاالت، املشاعر، عن بالغا تعبيرا تعبر إنما الحركات وهذه، اإلنسان

 مقصودة. غير أم مقصودة حركات كانت سواء الفعل، وردود والعواطف،

، لإلنسان الفيزيقي املظهر على كبيرة أهمية تعلق الثقافات بعض األشياء، لغة -

 إلى عصر من تعريفها يختلف قد التي الجاذبية تلك املظهر، هذا جاذبية وعلى

 املهتمين أحد يشير الصدد هذا وفي آخر. أسلوب إلى متحدث أسلوب ومن آخر

 هويتك عن تعبر )إنك التالية: العبارة إلى اللفظي غير االتصال بشؤون

 بوظائف املالبس وتقوم املرئية(. ذاتك بواسطة اآلخرين إلى وتنقلها الخاصة

  واملشاعر االنفعاالت عن تعبر فهي االتصال، نظر وجهة من هامة
ً

 عن فضال

 ذات تعتبر فهي ثم ومن نحوه، اآلخرين وسلوك يرتديها من سلوك في تؤثر أنها

 يخلعها التي املعاني تلك أي األشياء بلغة واملقصود كبيرة، اتصالية قيمة

 تصفيف وطريقة والحلي، كاملالبس، ذاته، بها يغلف التي األشياء على اإلنسان

 وما الجمالية التصميمات أو األثرية كالقطع منزله بها يجمل التي أو الشعر،

 ذلك. إلى

 العديد عن تعبر قوية اتصالية أداة اللمس يعتبر اللمس، طريق عن االتصال -

 الثقافات معظم وتعلق والبرودة، والقلق، ،والحب كالخوف، املشاعر: من
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  اتصالية، كأداة اللمس على اكبيرً  ااهتماًم 
ً

 من عامال بوصفها أهميته عن فضال

  املبكرة. الطفولة مراحل في اإلنسانية الحياة نمو عوامل

 ثقافي سياق في يقع ولكنه فراغ في يحدث ال األشخاص بين االتصال أن بالذكر وجدير

 الثقافي السياق ذلك اإلنسان يعي ال وقد وقواعد، معايير ملجموعة اطبًق  يتحدد أي معين،

 مألوفة مسألة اعتبر ألنه االتصالي سلوكه في ويؤثر اآلخرين مع اتصاالته فيه يمارس الذي

 عن تختلف أخرى  بثقافات يحتك عندما السياق هذا يدرك قد لكنه له، بالنسبة ومعتادة

 يمثل حيث واملكان. الوقت،: األشخاص بين االتصال في تؤثر التي العوامل ومن ثقافته،

  الوقت
ً

 باعتباره -الثقافات من كثير في- يعامل أنه بذلك ونقصد االتصال، أشكال من شكال

 والوقت وقته. ويأخذ لآلخرين، وقته ويمن  وقته، ويخسر وقته، يكسب فاإلنسان ،اشيئً 

 بل معظمها، في شديد احترام موضع تعتبر عليه واملحافظة الثقافات بعض في نادرة سلعة

 اإلتيان الناس يتحاش ى حيث املختلفة، السلوك ونماذج الوقت بين وثيقة صلة هناك إن

 أخرى. أوقات في يمارسونها بينما معينة، أوقات في معينة سلوكية بنماذج

 أكدت وقد مختلفة، بطرق  األشخاص بين االتصال في الحيز أو املكان يؤثر كذلك 

 وظيفة هو الحيز أو للمكان اإلنسان إدراك أن املكانية العالقات على أجريت التي الدراسات

 بل املكان يمتلك أن يحب واإلنسان بيولوجية. منها أكثر واجتماعية ثقافية وعوامل لظروف

  الرئيس، مكتب وهذا املدير، حجرة فتلك له، اامتدادً  ويعتبره
ً

 يعتبر املكان أن عن فضال

 أرضه، على القدم كرة فريق يلعب وعندما ..إلخ..الهيبة أو السلطة أو للتفوق  ااجتماعيً  ارمزً 

 والثقة األمن يستشعر أنه في شك ثمة وليس يملكه، الذي مكانه في سلوكه يمارس فإنه

 منطقة إلى األحيان من كثير في الناس يلجأ كما آخر، فريق أرض على باللعب يقوم مما أكثر

 حل أو اتفاقية إبرام أو متخاصمين طرفين بين صلح بعملية يقومون  عندما محايدة،

  شاغليه، أو حيازته على القائمين تجاه تأثير من للمكان ملا وذلك معينة، مشكلة
ً

 عن فضال
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 .اأيضً  الغرباء على تأثيره

 منه، الهروب أو تحاشيه يمكن ال أمر أنه اللفظي غير االتصال خصائص أهم من إن 

 بل االتصال، عن ينقطع لم الحقيقة في فإنه صامتا ويظل شيئا املرء يقول  ال فعندما

 يكف أن يستطيع ال فإنه الكالم عن يكف أن استطاع وإذا نماذجه، من نموذجا يعكس

 وتعبيرات واليدين الجسم كحركات أخرى، بوسائل ذاته عن التعبير وعن الحركة عن

  التالية: التعبيرات في اللفظي غير االتصال مزايا أهم إلى اإلشارة يمكن ولهذا الوجه.

 
ً

 معلومات عن اللفظي االتصال تعبير مقابل )في الوجدانية معلومات عن يعبر أنه ،أوال

 الحب، إيصال على قادرة اللفظي غير االتصال نماذج وتكون  باملضمون(، ال تتصل

 عن التعبير وكذلك واملوافقة. والدهشة والرغبة، والثقة، واالهتمام، والكره، والبغضاء،

 االتصال أن ثانيا، لفظية. بطريقة عنها يعبر ال التي اإلنسانية الوجدانيات من عريضة فئة

 يمدنا فهو اللفظية، الرسالة بمضمون  متصلة معلومات على اأيضً  ينطوي  اللفظي غير

  الصوت نبرة على ذلك وينطبق نسمعها، التي الكلمات لتفسير بأدوات
ً

 إلخ. والتوكيد... ،مثال

 
ً

 في املشتركة األطراف بين العالقة طبيعة فهم في تفيد التي املعلومات يوفر أنه عن فضال

  االتصال. عملية
ً
 إلى عادة اإلنسان ويحتاج بصدقها، تتميز اللفظية غير الرسائل أن ،اثالث

 الرزاق عبد) فيهم يثق حتى اآلخرون يصدرها التي اللفظي غير للسلوك كثيرة نماذج

 (.160-157 ،1998 ،واخرون

  االتصال: أغراض

 هي: أمور، بثالثة االتصال أغراض تتحدد

 اإللزامي االتصال -

 بمعلومات واملنظمة باملؤسسة العاملين إمداد فيها يتم التي املجاالت في هذا ويحدث
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 العمل بتشريعات تتعلق كونها معرفتها؛ حقهم من أن فيها العاملون  ويرى  وضرورية، مهمة

 وفاء هو املعلومات هذه من والهدف ذلك. إلى وما والحوافز والرواتب العاملين وحقوق 

 فيها. العاملين نحو واألدبية القانونية بالتزاماتها املؤسسة

 اإلعالمي االتصال -

 فهذا عليها العاملين إطالع ضرورة اإلدارة وترى  معلومات املؤسسة لدى تتوفر عندما

 العمل ونظام واملؤسسة األفراد بأمن خاصة معلومات بينها ومن اإلعالمي. االتصال هو

 العاملين تعلق هو ذلك من والهدف ذلك، إلى وما اإلنجاز، أو اإلنتاج عن ومعلومات

 أسلوب انتقاء ينبغي ولهذا املعلومات؛ عن للبحث فضولهم أو دافعيتهم وإثارة بمؤسستهم،

 وبصرية. سمعية وسائل خالل من جذاب

 اإلقناعي االتصال -

 في التغيير إحداث يستهدف لكونه االتصاالت؛ أنواع أصعب من النوع هذا كان ربما

 تكون  أن ينبغي ولهذا سهله. ليست مسألة وهذه العاملين، لدى والسلوك االتجاهات

 سلوك. من عنه ينتج وما العاملين تفكير طريقة على تأثير ذات الحالة هذه في املعلومات

 الحقيقة( )إظهار بأسلوب اإلدارة تؤمن أن االتصال من النوع هذا نجاح عوامل ومن

 افتقارهم إلى يعود املؤسسة نحو العاملين لدى سلبية اتجاهات ظهور  أن ذلك للعاملين؛

 هذا مزايا ومن الحقائق، على إطالعهم في بساطة، بكل يتمثل السليم الحل وأن للمعلومات

 أو صراعات وجود دون  ويحول  الرعاية عن بعيًدا اموضوعيً  امحايًد  يكون  أنه األسلوب

 مؤسستهم. نحو العاملين جانب من عدواني سلوك

 االتصال: وظائف

 االتصال: وظائف دراسة في اتجاهان هناك



 
 
 

 

39 
 
 

 

 املجتمع. في عمليات من يؤديه وما االتصال أهمية يؤيد اتجاه أولهما،

 الجوانب على التركيز إطار في وذلك املجتمع في االتصال دور  ينتقد اتجاه ثانيهما،

 الوظائف. من السلبية

 األول  االتجاه -

 وظائف بحث في الرائدة الدراسات بعض متابعة خالل من االتجاه هذا أهمية تتبلور 

 وموريس وولبوشرام رايت شارلز وكذلك السويل هارولد أعمال أهمها ومن االتصال،

 جانوفيتز.

 اآلتي: النحو على لالتصال رئيسية وظائف ثالث السويل هارولد يحدد

 التنشئة. -3 التكامل. -2 اإلعالم. -1

 لالتصال أولية وظيفة تعد واإلمتاع( )التسلية وظيفة أن يفترض فإنه رايت شارلز أما

 الجماهيري.

 كما اإلعالن، أداة كونها إلى ترجع الجماهيري  االتصال وظيفة أهمية أن شرام ويرى 

 Edward) املجتمعات. وتطوير تنمية عمليات في االتصال وسائل به تقوم الذي الدور  يؤكد

Arnold, 1980) كاآلتي الوظائف هذه مناقشة ويمكن: 

 اإلعالم -

 لوظائف تحديده في الزويل هارولد ساقها التي األولى الوظيفة املفهوم هذا ويلخص 

 وتمثل بها املحيطة األخطار على والتعرف البيئة مراقبة في تتمثل والتي املجتمع في االتصال

 والكشف وتفسيرها، وشرحها أحداث أو وقائع من حوله يدور  ما كل معرفة إلى الفرد حاجة

 واملعارف املعلومات إلى الفرد حاجة نفسه الوقت في الوظيفة هذه وتلبي نتائجها، عن
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 أو العاجلة باألمور  يتعلق فيما قراراته اتخاذ على تساعده التي الجديدة املهارات واكتساب

 واالستقرار، األمن إلى حاجته تلبي التي واملعارف املعلومات إلى الفرد حاجة وكذلك اآلجلة،

 حاجته إلى باإلضافة مباشرة، غير أو مباشرة مخاطر من به يحيط عما الكشف خالل من

 دوره تدعم التي املعارف اكتساب خالل من الذات وتقدير االجتماعية، مكانته دعم إلى

 املجتمع. أو الجماعة بين ومركزه االجتماعي،

 السليمة واملعلومات الصحيحة، باألخبار الناس تزويد بأنه اإلعالم الخبراء عرف وقد

 أو الوقائع من واقعة في صائب عام رأي تكوين على تساعدهم التي الثابتة، والحقائق

 الجماهير عقلية عن موضوعًيا تعبيًرا الرأي هذا يعبر بحيث املشكالت، من مشكلة

 .وميولهم واتجاهاتهم،

 تقديم اإلعالم يستهدف حيث الصدق هو اإلعالم وظيفة يميز ما أهم فإن ولذلك 

 تقديم على فيها اإلقناع ويعتمد موضوعية. بطريقة وتفسيرها وشرحها املجردة الحقائق

 (.27 ،1992 ،)عودة لها املوضوعي والعرض الحقائق

 Propaganda الدعاية -

 ما إلى یشير التاريخية الناحية من فهو معنى، من أكثر على الدعاية لفظ ويدل 

 املنظمات إليه تذهب ما وهو دينية، عقيدة أو سياسية أليديولوجية الترويج بعملية يختص

 عملية إلى تشير والدعاية األحيان، من كثير في جدد أعضاء لجذب والدينية السياسية

 کما العواطف، استمالة علی تعتمد فالدعایة الناس عواطف واستمالة األفكار استخدام

 .(36 ،2010 ،الحميد )عبد أهدافها لتحقيق متعددة تکنیکیة وسائل تستخدم

 إلى الجماهير استمالة تستهدف كانت وإن الحقائق، على االعتماد الدعاية تتطلب وال

 لهذه السلوكي امليل في التأثير تحاول  فهي املقصودة، اآلراء أو االتجاهات أو األهداف
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 يكون  ما عادة أهداف لتحقيق والغرائز، العواطف، مخاطبة منها عديدة، بوسائل الجماهير

 ولكنها املنطقية، االستمالة أو وحدها الحقائق على تعتمد ال فهي ولذلك فيها. مشكوك

  األهداف. هذه لتحقيق العاطفية االستمالة أيضا تستخدم

 اتجاهات في التأثير تستهدف التي لها املخطط الجهود مجموعة بأنها تعرف فإنها ولذلك

 الفرد على الضاغطة القوى  من عدد توظيف خالل من املؤيدة االتجاهات إلى الغير آراء أو

  املقصودة. االتجاهات في سلوكه توجيه أو آرائه، لتغيير

 الواقع عن املوضوعي التعبير هو اإلعالم أن في اإلعالم، عن تختلف فإنها ولذلك

 جديًدا واقًعا تخلق أن يمكن بل الواقع، هذا تخاطب أن الدعاية في يشترط ال بينما الفعلي،

 في التأثير إلى يؤدي (،50 ،1983 ،)عوض الجمهور  وعواطف عقول  في التأثير خالل من

 غير أخرى  بطرق  أهدافها إلى تصل أن تحاول  الدعاية فإن ولذلك اتجاهاتهم؛ أو آرائهم

 أخرى  أهداف إلى يصل أن يمكن كان التتابع وهذا اآلراء، أو األفكار لعرض املنطقي التتابع

 الدعائية. األهداف غير

 ولفترة بصراحة. الدعائية األهداف عن الكشف يتم ال األحيان من كثير في فإنه ولذلك

 التباين أثبتت الفعلية املمارسة أن إال والدعوة، الدعاية مفهومي بين الخلط يتم كان طويلة

 تشويه إلى تلجأ أن يمكن أهدافها إلى الوصول  سبيل في فالدعاية املفهومين، بين الواضح

 املبادئ عن إعالنها في العقل إلى تتجه فهي الدعوة أما واملعرفة، الوعي وتزييف الحقائق،

 واالعتماد الحقائق بتقديم بها اإليمان وتستهدف واألفكار، العقائد عن والتعبير السامية

 بها. والتمسك بها، واإلقناع عرضها في املنطقي االتصال على

 مجرد تتجاوز  التي اإلصالحية، واألفكار الدينية، بالحقائق الدعوة مفهوم ارتبط ولذلك

 للسلوك مرشًدا واعتبارها ودعمها، واألفكار الحقائق بهذه التمسك إلى االتجاه، تغيير

  اإلنساني
ً

 (.40 ،2010 ،)عبدالحميد لتقويمه ودليال



 
 
 

 

42 

 
 
 

 Advertising اإلعالن: -

 معلنين بواسطة العامة االتصال وسائل خالل من شخص ي غير اتصال عملية وتعني

 عن املعلن يفصح حيث املستهلكين، من فئات إلى معينة معلومات لتوصيل ثمنا يدفعون 

 اإلعالن. شخصية

 على تعتمد فيما وتعتمد مقصودة جهوًدا تعتبر والدعوة والدعاية اإلعالم كان وإذا

 غير جهودا يعتبر اإلعالن فإن مدفوع، مقابل دون  بها القيام ويتم الشخصية، الجهود

 في واضح بشكل استخدامه بجانب وتفسيرها، واآلراء األفكار لعرض ومدفوعة، شخصية،

 ذلك في معتمدة املختلفة االتصال وسائل خالل من واملنتجات للسلع الترويجية الجهود

 املحابي أو املؤيد السلوك إلى األفراد لتوجيه األولى بالدرجة والغرائز العواطف استمالة على

 ،)عوض اإلعالني االتصال من املعلن هدف باعتبارها والسلعة املنتج أو الرأي، أو للفكرة

1983، 46). 

 بها تقوم رئيسية وظيفة بوصفه اإلعالن أهمية حول  وأكين جانوفيتز، شرام، ويتفق

 لكنها ومتفرقة، متنوعة الحجم، هائلة جماهير إلى تصل االتصال فوسائل االتصال، وسائل

 السلع الستهالك محتملة زبائن تعتبر التي الجماهير، هذه إلى الوصول  في الحق تتبع

 عنها. املعلن والخدمات

 دخل وزاد اإلعالنات، أسعار زادت نوعيته وتميزت الجمهور، حجم تضخم وكلما

 الصياغة حيث من تأثيره، لدعم دائبة ومحاوالت جهود تصاحبه واإلعالن االتصال، وسائل

 لجذب معينة فقرة أو مسلسل قطع أو الجمهور، إلى نقله توقيت حيث من أو املكونات أو

 يرددها شائعة نغمة فتصب  ،اواسعً  انجاًح  اإلعالنات بعض وتنجح الجمهور، انتباه

 األفراد. أحاديث في تتكرر  أغنية أو الكثيرون
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 رأيين: بين التمييز ويمكن اإلعالن، بشأن اآلراء وتختلف

 اإلعالن إن الجماهيرية. االتصال وسائل بها تقوم التي اإلعالن وظيفة يؤيد األول،

 والبائعين املشترين أمام وتحديات افرصً  يتي  وإنه االقتصاد، وسالمة حرية دعم في يسهم

 املستقبل عن والترفيه التسلية في بدور  تقوم اإلعالنات إن كما والخدمات. السلع لتداول 

 واملبتكرات. واألنباء املعلومات ببعض وإعالمه

 عبئها يتحمل ضرورية غير تكلفة يمثل باعتباره اإلعالن، وظيفة يعارض الثاني،

 (.Allan Hancock 1968) له. داعي ال إسرافا ويسبب النهاية في الجمهور 

 -رايت )تشارلس أمثال: املتقدمة الدول  في واالتصال اإلعالم أساتذة أشار وقد

 االتصال أو لإلعالم أساسية مهام أربع وجود إلى( والنديل -لوفلور  وملفين -وولبرشرام

 وهى: عامة، بصفة الجماهيري 

 األخبار. نشر طريق عن البيئة مراقبة .1

 املقاالت. نشر طريق عن املحيطة والظروف األخبار على التعليق .2

 جيل. إلى جيل من واالجتماعي الثقافي التراث نقل .3

 .(40 ،السلمي) الجماهير. عن التسلية أو الترفيه .4

 الطبيعي التطور  مع الوظائف هذه تطورت فلقد الوظائف، عدد كان اوأيً  

 املختلفة اإلعالم لوسائل وأصب  واجتماعيا وسياسيا اقتصاديا املختلفة للمجتمعات

 مع يتماش ى وبما الجماهيرية، الوسائل هذه بدايات في موجودة تكن لم مبتكرة وظائف

 واالتصاالت املواصالت وسائل في رهیب تکنولوجي تقدم ظل في املعاصرة اإلنسان اهتمامات

 (.41 ،السابق املرجع) الحديثة
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 الثاني االتجاه -

 معها تصب  بصورة االتصال استخدام ويوضح والكتابات التحليالت من عدد يؤكد

  باملجتمع تضر تهديدية أو سلبية طبيعة ذات وظائفه
ً

 وجه على- وتبرز تخدمه. أن من بدال

 نقل إلى تعمد قد االتصال وسائل أن ذكرت التي ميرتون  روبرت كتابات -الخصوص

 تبث أو والحرب الصراع وتيهئ العداء تثير أو املجتمع داخل الفتنة تثير وأنباء معلومات

 عوامل إلى هذا يرجع وقد معينة جماعة في فتنة إشعال بهدف دقيقة غير وأنباء إشاعات

 االتصال لرموز  يعطيها التي املعاني ثم ومن املرجعي، اإلطار في كاالختالف مقصودة غير

(Edward Arnold, 1980). 

  االتصال: فاعلية

 إليها، توصل التي االفتراضات من اعددً  Lawrence Sarbrough ساربوج لورانس يورد

 االتصال، فاعلية دراسة في أساسية مبادئ لتصب  وتعميمها اختبارها يمكن والتي

 أهم ومن ومتباينة، متنوعة ثقافية ونماذج خلفيات يمثلون  أطراف بين االتصال اوخصوصً 

 املبادئ: هذه

 فاعلية أخذت ،امتباينً  االتصال عملية في املشاركة األطراف موقف كان كلما -

 األطراف وتواجد التقاء محصلة هي االفتراض هذا وفق فالفاعلية التناقض. في االتصال

 املرغوبة. للنتائج وتحقيقهم ببعض بعضهم االتصال عملية في املشتركين

 كانت متزايدة بصورة اكبيرً  االتصال عملية في املشاركين األشخاص عدد كان كلما -

 يضاف االتصالي املوقف في األفراد عدد تزايد أن ذلك متزايدة؛ املحتملة العملية هذه نتائج

 في املشاركين األفراد تزايد مع العناصر هذه وتتزايد املوقف، في املحتملة العناصر إلى

 االتصال.
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 اإلجماع لتحقيق املطلوبة واملوارد الوقت فإن االتصال، في املشاركين عدد تزايد كلما -

 البدائل تنوع إلى ويؤدي التزايد، في آخذ وبمعدل يتزايد سوف ما قضية أو مسألة حل بشأن

 .البدائل لهذه بالنسبة األولويات وتنوع ما مسألة حل بشأن املطروحة

 مع مباشرة بقنوات املشاركة إمكانية تضاءلت االتصال في املشاركين عدد تزايد كلما -

 تزايدت أكثر، املستقبلين عدد كان فكلما املوقف، في النشطين غير األفراد عدد تزايد

 األفراد عدد وتزايد املستقبلين، هؤالء لدى واالهتمامات املصالح وتباين تعدد احتماالت

 بين السيكولوجية املسافة وتباعدت الرسالة، استقبال عن املستقبلين إبعاد يحاولون  الذين

  االتصالية. العملية في املشاركين

 قنوات إلى الحاجة تزايدت االتصال، عملية في األطراف األشخاص عدد تزايد كلما -

 بينهم. تتوسط

 احتمال يزداد نظره، لوجهة مماثلة نظر وجهة لهم معه آخرين الفرد يجد فعندما

 اجتماعية مساندة أو ادعًم  له ويوفر ويعينه، ذلك يشجعه أن ويتوقع نظره، بوجهة تمسكه

 ومعنى االتصالية، العملية إطار في املعارضة اآلراء أصحاب وجه في نظره وجهة إلبراز اودافعً 

 تقلل االجتماعية واملساندة الدعم لكن مخاوف، يثير أو اقلًق  يتضمن قد االتصال أن هذا

 الفعال. االتصال إمكانية وتعزز  واملخاوف، القلق هذا

  مباشرة قناة االتصالية العملية في استخدمت إذا -
ً

 كاملترجم الوسيطة القناة من بدال

 
ً

 التغذية تيسر املباشرة القنوات أن ذلك تتزايد؛ االتصال فاعلية احتماالت فإن ،مثال

 وبوضوح. األطراف، حضور  وفي مباشر بشكل متاحة الرسالة وتجعل الفورية املرتدة

 في التغير احتماالت فإن شخص، هي االتصال طرفي بين املتوسطة الحلقة كانت إذا -

 يستقبل سوف الوسيط الشخص ألن أكبر؛ بصورة تتزايد هنا االتصالية العملية مضمون 



 
 
 

 

46 

 
 
 

 افرصً  يتي  الذي األمر الشرح؛ بمهمة يقوم وقد ثانية، بإرساله يقوم ثم الرسالة، مضمون 

 هذا لدى تتوافر لم إذا التغيير احتماالت وتزداد واإلبهام، الغموض أو للتغيير متزايدة

 مرجعية وأطر ثقافية خلفيات من االتصال طرفا يمثله بما املالئمة الدراية الشخص

 بشأنه. االتصال يدور  الذي باملوضوع

 سلسلة في إضافية عالقة كل مع التزايد إلى االتصال مضمون  في التشويه يميل -

 متباينة. ثقافات من أطراف بين االتصال حالة في خاص بشكل ذلك ويتأكد االتصال،

 في لديه تتوفر ال حيث باملستقبل، تتعلق أساسية مشكلة تبرز الرسالة، مصداقية -

 الرسالة. مصداقية من للتأكد دقيقة وسيلة األوقات كل

  الهدف وكان تعاونية ودية االتصال طرفي بين العالقة كانت إذا -
ً
 الجانبين بين امشترك

 العالقة كانت إذا العكس، وعلى بينهما. ومشتركة موزعة ستكون  االتصالية املادة فإن

 واملقاطعة السيطرة القصد وكان التناقض أو التضارب إلى وتميل وتنافسية عدائية

 كل لدى حساسة ستكون  االتصالية املادة فإن اآلخر، إزاء الطرفين كال قبل من واإلضرار

 به. واالحتفاظ وأنباء معلومات من لديه ما إخفاء إلى كالهما يميل حيث طرف،

 إلى واملساعدة التعاون  من التحول  االتصال جانبي من والقصد النية كانت كلما -

 للخداع منها املبذول  الجهد تزايد بينهما، العالقة في التفكك وتكديس والسيطرة األضرار

 طرفي بين العالقة في التحول  حاالت في ويحدث اآلخر. الطرف مع التصاله والتشويه

 الثقة. افتقاد إلى الثقة مناخ من االتصال

 انهيار احتماالت إلى يؤدي هذا فإن التباين إلى التجانس من العالقة تحولت إذا -

 الطرفين. بين االتصال

 املرغوب االتصال فإن بينهما نفسه النظام في يشتركان االتصال طرفا يكن لم إذا -

  يصب  فيه
ً

 .مستحيال
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 لهما فسيكون  مختلفة، سلوكية وعادات معتقدات االتصال لطرفي كان إذا -

 بينهما. العالقة في مختلفة واستجابات مختلفة ومعاني مختلفة وإدراكات مختلفة افتراضات

 السلوك ونماذج املعايير تفرضها التي كتلك والشدة اإلكراه صور  تزايدت كلما -

 احتماالت تدهورت االتصال، في كليهما أو الطرفين ألحد القيم نسق في السائدة والضوابط

 الفعال. االتصال

 من امللزمة السلوك ونماذج واملعتقدات املعايير وقبول  معرفة مستوى  تضاءل كلما -

 انهياره. احتماالت وتزايدت االتصال صعوبة احتماالت تزايدت االتصال، أطراف لقب

 تجعل اآلخر الطرف عن طرف لدى امللزمة السلوكية واملعتقدات املعايير معرفة إن

 مألوفة فتصب  اآلخر؛ الطرف واستجابات وإدراكات افتراضات توقع على اقادرً  األول  الطرف

 فاعلية تتدهور  املعتقدات بتلك وعي على الطرفان يكون  ال وعندما ،امسبًق  ومتوقعة لديه

 اآلخرين مع االتصاالت خالل من ذلك على التغلب الطرفان أمكن إذا إال االتصال، عملية

 (.Patrivia Noller 1984) ذلك يفرضه ما وفق للتكيف استعداد على وكانوا

 االتصال: عملية عناصر

 من فهو اإلنساني، املجتمع نسيج هو -باي لوسيان يقول  كما عامة بصفة- االتصال 

 العملية بنية في محوري عنصر وهو االجتماعي، الوجود حقائق من أساسية حقيقة ناحية

 واطراد االجتماعية الحياة لتواصل أيضا أكيد وضمان أخرى، ناحية من االجتماعية

 انسیاب یسهل بواسطته و والجماعات األفراد بين التفاعل يتم خالله من تطورها،

  ودینامیاته. االجتماعي الفعل مدخالت

 تحدث ولكن بذاتها تحدث أو تتم أن يمكن ال االتصال عملية إن يقال: ثم، ومن

 املمكن لالتصال أساسيا شرطا األخری  هي تعد التي االجتماعية للعملية مبدئي كافتراض
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 االجتماعي، التفاعل ديناميات خالل من إال يتحقق أن يمكن ال االتصال أن كله هذا ومعنى

 ال اتصاالت في أي- مستمر تفاعل في حياته ويقض ي يومه سحابة يعيش اإلنسان أن وبما

 االجتماعية العملية هو االتصال فإن -واملتنوعة العديدة حاجاته إشباع أجل من تنتهي

 به تحيط التي البيئة مع الفرد يتفاعل خاللها من التي -والدائمة األساسية- املحورية

 بشكل تتمثل اإلنسانية العالقات حيوية ألن ونظًرا إليها، وينتمي بها يرتبط التي والجماعة

 املقصودة، وغير املقصودة الرسائل، من العديد واستقبال بث على اإلنسان قدرة في جدي

 البيئة ويتخلل بأكمله االجتماعي الوجود يستغرق  األساس هذا على االتصال فإن

 حقائق ذاته الوقت في وتعكس الجمعية الحياة مظاهر من مظهر کل في وتتجلى االجتماعية،

 في يجري  الذي والثقافي واالقتصادي والسياس ي االجتماعي البناء معطيات أو ومحددات

  املجتمع. وتطور  بنية يعكس االجتماعي االتصال بناء إن يقال: ثم ومن سياقه.

 أدوار وتطور  وجماهيره، -االتصال وسائل تطور  أي- االتصالي النشاط حجم أن كما

 يعكس إنما االتصال قنوات وتعدد مؤسسات، إلى املجتمع في القائمة الفردية االتصال

 الهادف واالستخدام االتصال إمكانات ملكية يعكس كما للمجتمع التقليدي التطور 

 ،1990 )الزيات، وفلسفته. للمجتمع السياس ي التطور  ضوء في عليه والسيطرة لالتصال

128.) 

 االتصال عملية لتعريف واحدة طريقة هناك أن نرى  االتصال عملية مناقشة وفي

 شخص إلى معينة قناة خالل من محددة رسالة ينقل )املصدر( )أ( ما شخص يلي: كما وهي

( )ب( آخر   يكون  التأثير هذا للتأثير، مثال مع )متلق 
ً
 الرسالة مصدر )أ( من اومفسرً  امالحظ

 التغذية عليه يطلق )ب( )أ(، بين فالتفاعل )ب(، للمتلقي االستجابة يجيب الذي

 التالي والرسم االتصال"، بـ"إجراء يلقب أن يمكن املتبادل التفاعل وهذا االسترجاعية.

 .(Gerhard, 1975, p21) االتصال عملية لنا يوضح
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 بدورها العملية لقيام الضرورية العناصر من أدنى حد توافر يلزم فإنه ذلك ضوء وفي

 هي: العناصر وهذه

 آخرين. إلى املعاني أو اآلراء أو األفكار أو املعلومات ينقل مرسل -

 غير أو لغوية، غير أو لفظية، لغوية،- الرموز  على تحتوي  Message رسالة -

 املعاني. أو اآلراء أو األفكار أو املعلومات عن تعبر التي -لفظية

  ومحتواها. الرسالة يستقبل Andence متلق   أو Reciever مستقبل -

  الناس: بين أهدافها الخطبة تحقق حتى الثالثة العناصر بهذه أرسطو اهتم وقديًما

  )املرسل(. الخطيب -

 )الرسالة(. الخطبة -

 )املستقبل(. الجماعة أو الجمهور  -

 االجتماعي باإلطار اهتم عندما الثالثة، العناصر بهذه خلدون  ابن اهتم وكذلك

 (.23 ،2010 ،)عبدالحميد وقبولها األخبار نقل في اإلنساني( )العمران

 املجاالت في االتصال بعملية اهتمت التي الغربية والنماذج النظريات ذلك بعد كانت ثم

 اهتمت قد النماذج أو النظريات هذه إن الرياضية. املجاالت وكذلك والنفسية، االجتماعية

 اختلفت مهما االتصالية العمليات كافة في مشتركا قاسًما تعتبر التي الثالثة، العناصر بهذه

 فيه، تعمل الذي املجال أو منها، الهدف أو االتصال، في املستخدمة الطرق  أو األساليب

 في الوسيلة هذه وتتطور  املتلقين، أو املستقبلين عدد زاد أو املسافات، تباعدت إذا خاصة

 وانتشارهم. املتلقين وعدد املسافة بازدياد والقدرة الحجم

 معينة، رموز  بواسطة ما، محتوى  في رسالته يصوغ عندما املرسل أن ذلك إلى يضاف 
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 فعل رد املستقبل من ويتوقع االتصالية العملية من معينة أهداف تحقيق إلى يسعى فإنه

 عدمه. من الهدف تحقيق إلى تشير ما، استجابة أو

 في املرسل إلى أخرى  مرة ترتد أن يجب الرسالة فعل رد نسميها ما أو االستجابة وهذه

 أو اإلشارات أو الوجه تعبيرات ذلك في ويدخل صوره، أو التعبير أشكال من شكل

 الفعل رد كان سواء للرسالة، فعل رد حدوث تفید التي الرموز  من وغيرها اإليماءات،

 في عليه يطلق ما وهذا األهداف، هذه مع يتعارض سلبًيا أم املرسل أهداف مع يتفق إيجابًيا

 الصدى رجع يسمى ما أو الراجعة، أو املرتدة، أو العكسية التغذية االتصالية، العملية

Feedback.  

 دورة الستكمال ضرورية تعتبر أخرى  فرعية عمليات تتم االتصالية العملية وخالل

 أطرافها. بين االتصال

 البداية في تكون  ولكنها املستقبل، إلى املرسل يرسله جامدا، شيئا ليست فالرسالة 

 من الهدف له يحقق سوف املستقبل إلى انتقالها أن املرسل يرى  معلومة، أو خبرة أو فكرة

  االتصال.

 عنه يعبر محتوى  ذات رسالة إلى يحولها فإنه املرسل ذهن في الفكرة تتبلور  أن وبعد

 أو اللغوية، بالرموز  يسمى ما أو اللفظية الوحدات وهي الكلمات أو العبارات أو بالجمل

 والتجربة الخبرة إطار مع بداية تتفق لكنها املثال، سبيل على موسيقية، أو مصورة رموز 

 بآخر. أو بشكل لها فيستجيب معانيها، إدراك يمكن حتى باملستقبل الخاصة

 وتحقيق الرسالة، تأثير مدى خاللها من ليدرك املستقبل إلى ترتد االستجابة وهذه

 االتصالية. العملية دورة فتكتمل، االتصال هدف

 أسهم بها املرتبطة والظواهر االتصال لعمليات العلمي التقنين من االقتراب بداية ومنذ
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 االتصال بعملية التعريف إلى تهدف التي النماذج من بعدد والباحثين الخبراء من كبير عدد

 وتفسيرها. املختلفة وأشكالها مستوياتها في

 العناصر بين للعالقة رياض ي أو صوري أو شكلي بناء عن عبارة هو والنموذج

 الظواهر وشرح وتنظيمها املعرفة تبسيط في لإلسهام وذلك بدراستها، نقوم التي والتغيرات

 والتوقع. التفسير على الباحثين ومساعدة العملية

م ما أفضل كان وربما ِّ
د 
 
 هارولد عرفها التي تلك هو الصدد هذا في تحليالت من ق

 وبأي يقول  وماذا )من( الشهيرة املانعة الجامعة عبارته وضمنها H. D. LoissWell السويل

 ?Who Says what in which channel to whom with what effect    تأثير  وبأي وملن وسيله 

 تفصيلي وصف أدق -املقاييس وبكل- املعقدة املوجزة العبارة تلك قدمت حيث

 نفسه الوقت في تضمنت كما ومسارها، العملية هذه لدور  تصوير وأوضح االتصال لعملية

 االتصال عملية مقومات وأهم الباحثين من غيره تحليالت في وردت التي العناصر أغلب

 وحين املرسل( )أي االتصال مصدر على الوقوف بذلك نقصد إنما األساسية ومكوناتها

 حين أما الرسالة(، )أي االتصال مضمون  عن بذلك نستفسر إنما يقول( )ماذا نتساءل

 األداة(، )أي االتصال كيفية عن البحث بذلك تبغي فهي وسيلة ( )بأي السؤال نوجه

 أما املستقبل(، )أي االتصال وجهة معرفة إلى بذلك ترمي فهي )ملن ( السؤال تطرح وعندما

 أي) األفعال وردود األثر( )أي االتصال بنتيجة اإلحاطة منه فتهدف تأثير ( )بأي السؤال

 .(11 ،1992 ،)عوده املرتدة التغذية

 أخرى، نماذج لبناء قاعدة والباحثين الخبراء من كثير استخدمه النموذج وهذا

 بصفة االتصال بعلوم الخاصة والدراسات البحوث لتصنيف أساسا اتخاذه إلى باإلضافة

 التي األخرى  الرمزية النماذج من ذكره سيأتي بما الشبيهة اللفظية النماذج وبجانب عامة،
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 االتصال عملية حركة في تأثيراتها الخبراء رأى -جديدة ومتغيرات عناصر استحدثت

 وعناصرها.

 يلي: كما تفصيال أكثر بشكل وشروطها العناصر هذه نحلل أن املفيد ومن

 (The source or transmitter) املرسل أو املصدر -

 هو أو فيهم، ليؤثر والجماعات األفراد من بغيره االتصال في يرغب الذي الشخص هو

 واملوصل املرسل أو االتصالية، الرسالة أو والبيانات واألفكار املعلومات ومنبع مصدر

 لدى االتصال عملية تبدأ وعليه االتصالية. الرسالة أو واألفكار املعلومات لهذه واملبلغ

 رموز، إلى املحول  إلى الذاكرة من الرسالة بانتقال مراحل بثالث وصفها ويمكن املتصل،

 املاضية. املتصل تجارب كافة مستودع هي والذاكرة املرسل. إلى ومنه

 أن لها سبق قد الفكرة تكون  ربما و فكرة. يصوغ أو املتصل يختار املصدر هذا ومن

 األولى الفرصة تكمن االختيار، في اتماًم  وهنا ما، حد إلى األصلي شكلها أو حقيقتها شوهت

 تشويه حدث إذا أو الخاطئة، املعلومات اختيرت فإذا االتصال. عملية في الخطأ الرتكاب

 تنقل. التي هي الخطأ الرسالة فإن للمعلومات،

 في املوجودة املعرفة بتقدير يقوم للنقل، الالزمة املعلومات املتصل يختار أن وبعد

 رموز. في الرسالة تنظيم بغية املتلقي يستخدمها أن املمكن من التي املتلقي، ذاكرة

 
ً

 التوضي  من بقليل السالح في رفيقه إلى حربي عمل وصف الجندي يستطيع ،فمثال

 يفترض أن عليه نفسه، الحادث حول  زوجته إلى يكتب فحين حال، أية وعلى التمهيدي.

 من باملزيد تتصف كثيرة تفاصيل ويضم لتفكيره، املوجهة األفكار من مختلفة مجموعة

  التوضي .
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 من للمعرفة مستوى  يفترض التأمل ألن املعلومات؛ نقل يفضل األحيان، من كثير وفي

  يملكه ال املتلقي جانب
ً

 .فعال

 يتعين التي الرموز  اختيار هي رموز، إلى الرسائل تحويل عملية في األخيرة الخطوة إن

 بذاتها. معنى لها فليس واأليدي، األذرع وإشارات واإليماءات الكلمات الرموز  تكن ومهما بثها.

 واملتلقي. املتصل عقلي في املوجودة املعاني إلطالق فقط تصلح فهي

 املوجودة لتلك مطابقة ذاكرته في املوجودة املعاني أن االفتراض على املتصل يجر   وال

 املتلقي. ذاكرة في

 بعض ذكر من بأس فال ،اتكرارً  االتصال في املستعملة الرموز  أكثر هي الكلمات أن وبما

 حولها: املالحظات

 ويحصل بالرموز. املرتبطة املعاني على قيمتها وتتوقف رموز، مجرد هي الكلمات إن 

 الكلمات إحدى معنى فإن ولذلك، بالفطرة؛ وليس بالتعلم الكلمات معاني على اإلنسان

 كثيرة كلمات أن على ،احتًم  قاموس، أي إلى السريعة النظرة وتدل وآخر. فرد بين يتفاوت

 مضاعفة. معان لها

 
ً

 (Secure) لكلمة اشيوعً  األكثر والتعريف مضاعف، معنى لها (Secure) كلمة فمثال

 املعنى يكون  أن املمكن ومن على( )يستولي كذلك تعني فهي حال، أية وعلى )يحمي(. هو

  يثير فهذا الهدف. (Secure) أن منه يطلب حين القادة، ألحد بالنسبة احرًج 
ً

 ما حول  سؤاال

 فقط. عليه يستولي أو ويحميه، الهدف على يستولي أن عليه يتوجب كان إذا

 من فالكثير العاطفة. على تنطوي  أنها وهي إدراكها، يندر بالكلمات تتعلق حقيقة ثمة

 )عرقي(، )الديموقراطية(، )العدو(، )الشجاعة(، مثل كلمات تأمل بالعاطفة. )محشو( لغتنا

 )السلم(.
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 ويتعلم املنطقية، الفكرة إلى باإلضافة امعينً  اشعوًر  ينقل الكلمات هذه من فكل

  املوضوعية. معانيها يتعلم كما اتماًم  للكلمات العاطفية املظاهر اإلنسان
ً

 من كان إذا فمثال

 الطفل فإن السياسيين، إلى اإلشارة عند االزدراء عن يعبر أن األطفال أحد والدي عادة

 محتقرة. كلمة )سياس ي( كلمة أن يتعلم آنذاك

 في القوية العاطفية بتأثيراتها تتميز لها، محددة ميزة ال ظاهرها التي )كلب(، كلمة وحتى

 املاض ي. في ما وقت في شديدة كلب لعضة تعرض الذي الفرد

 الرموز  تنظيم فيه يجري  الذي الدماغ من الجزء ذلك في الكلمات إحدى تغير ويشتمل

 املنطق. العاطفة تشوه األحوال، من كثير وفي بالكلمة. املتعلقين واملنطق العاطفة على

 بلغة تفسر بالعاطفة املحشوة الكلمات من العديد على املحتوية الرسائل أن والنتيجة

 قول  بغية الحقيقة هذه الدعاة ويستغل املقصود. املنطق بلغة تفسر مما أكثر العاطفة

 كاذبة. بصورة الحقيقة

 الكلمات يفسر املتلقي تجعل أن بإمكانها كثيرة عوامل هناك أن يتضح سبق، مما

 العوامل أحد هو األخرى  الرموز  أو الكلمات واختيار املتصل. تفسير عن تختلف بصورة

 للرموز  املتلقي إدراك افتراض اأبًد  الحكمة من وليس االتصال. في الحدود أبعد إلى املهمة

 املتصل. قصده الذي األسلوب بنفس املختارة

  رسالته. ينظم إرسالها، عليه يتعين التي املعلومات نوع املتصل يقرر  أن وبعد
ً

 من فمثال

 (S-2) الثاني الرقيب قبل من املهمة نهاية في استجوابه أثناء الدورية قائد يقدم أن املمكن

 طرق. بعدة بالدورية، القيام أثناء جرت التي الحوادث حول  اتقريرً 

 العدو، نشاط مثل أبواب في الحوادث ينظم أو ،ازمنيً  مرتب بشكل يرويها أن فبإمكانه

  يروي أن وباستطاعته املتفرقة، واملعلومات واملنطقة،
ً

 في الرئيسية املوضوعات أوال
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  أهمية. األقل املوضوعات ذلك وبعد املعلومات،

 فثمة يكن، ومهما خاص. اتصال أي بها ينظم أن يمكن تحص ى وال تعد ال طرق  فهناك

 بصورة تذكرهما يمكن ال طويل اتصال أي من واألخير األول  الجزأين أن هي مهمة نقطة

 ومن الجسم. في اإلرادي العصبي الجهاز خالل من اإلرسال ويتم املعلومات تذكر من أفضل

  الجسدي. العمل خالل من أو الكتابة طريق عن أو ،اشفهيً  هذا يتم أن املمكن

 الوقت في الرسالة تنتقل الشفهي، االتصال يستخدم حين األحيان، من كثير وفي

 عززت وإذا الوجه. وتعابير اإليماءات مثل الجسدية واألعمال الكلمات طريق عن نفسه

 أو التشويش   العكس   يسبب حين في أفضل، بشكل تفهم الرسالة فإن األخرى، إحداهما

 التصديق. عدم

 يمليها الذي هو فاملوقف صعبة، عملية -عادة– ليس االتصال وسيلة اختيار إن

 يتبادل أن السخف من ويبدو حد. أبعد إلى واملفضل األبسط هو الشفهي واالتصال

 الرسائل. متقابالن شخصان

 ألنه وذلك الرئيسية، املراكز أو الدوائر في متكررة بصورة يحدث هذا فإن ذلك، ومع

 ومن األنسب، الوقت في بموجبها والعمل الحق، وقت في وقراءتها بمذكرة االحتفاظ يمكن

  نفسها. بالسهولة بها التحدث يجري  التي املعلومات تفسر أن املمكن

 بالكالم. نقلها من أفضل بشكل بالكتابة تنقل املعلومات من الكثير فإن الحقيقة وفي

 الكلمات، آالف توفر أخرى  كثيرة ووسائل التوضيحية، والرسوم واملخططات فالجداول 

 املتلقي. جانب من للمعلومات والفهم التذكر من أفضل اقدرً  وتضمن

 أو إشارات أو حركات أو كلمات في يصوغها ثم الرسالة ينش ئ أن املرسل فوظيفة 

 يخاطبه من إلى برسالته يتوجه اشخصً  املرسل هذا يكون  وقد اآلخرين، إلى ينقلها لكي صور 
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 جماعة أو هيئة املرسل يكون  وقد الحركي، التعبير أو الرسم أو الكتابة أو الكالم طريق عن

 االتصالية مهمته في اوناجًح  امؤثرً  املرسل أو املصدر يكون  ولكي مؤسسة، أو منشأة أو

  برسالته املًم  يكون  أن فعليه
ً
 املستقبل انتباه تجذب التي بالطريقة تصميمها بكيفية اوعارف

 له بد ال بل وحده، يكفي ال الرسالة ملوضوع املرسل معرفة إن إذ إدراكها، على وتساعده لها

 أن بد ال كذلك (.1998 والسيد، )مكاوي  الرسالة هذه بها تبلغ التي الطريقة إجادة من

 في والتحكم الذاتي والضبط النفس ي واالستقرار املوقف، في والثبات واألمانة بالصدق يتحلى

 النبيلة اإلنسانية العواطف يثير وأن غيره مكان نفسه يضع أن عليه أن كما انفعاالته،

 مهمته في لينجح املرسل بها يتحلى أن ينبغي التي الصفات من ذلك غير إلى له، املستمع لدى

 االتصالية.

 (The Receiver) املستقبل -

 عن االتصالية الرسائل أو اإلشارات أو والبيانات للمعلومات املتلقي الشخص وهو

 يجعل الذي اآلخر الطرف أو املرسل من تنتقل التي الحركات أو الرموز  أو الكلمات طريق

 جماعة أو اواحًد  افردً  االتصالية للرسالة املستقبل هذا يكون  وقد تكتمل، االتصال دائرة

 فإن حال، أية وعلى والبصر. السمع حاستي خالل من الرسائل معظم تلقي ويجري  محددة

 في معينة ساحة إلى فقط ينظر أن يستطيع فاملرء بطبيعتهما. اختياريتان الحاستين هاتين

 مماثلة وبصورة مختلفة، جهة من تأتي التي اإلشارة عن الكشف يتم أن دون  الوقت، نفس

 عليها. ويركز بيئته، في معينة اأصواتً  يختار أن الشخص يستطيع

 أن قبل ولذلك، متكرر؛ بشكل أخرى  أصوات تالحظ ال فأنك ذلك، يفعل حين ولكن

 بواسطتها يرسل التي والقناة املالئمة الحاسة بين التوفيق ينبغي رسالة، تلقي باإلمكان يكون 

 الرسالة. املتصل
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 تسبب الوضوح، قليلة عملية السيكولوجي الداخلي التركيب داخل توجد ولألسف

 
ً

 آخر. عامل إلى البيئة في العوامل أحد من االنتباه في امؤقتً  تحوال

 أية على طويلة لفترات امركزً  انتباهه يبقى أن املتلقي على الصعب فمن وبالجملة،

  خاصة، رسالة
ً

 اكتيبً  يطالع أو طويلة محاضرة إلى يستمع الذي الجندي يجد ربما ،فمثال

 املاضية، األسبوع نهاية عطلة جديد من يعيش فهو ،الطريق يضل فكره أن ،اوجيزً  اميدانيً 

  القادمة، بعطلته يحلم أو
ً

 اكتسابها. عليه يجب التي املعرفة اكتساب على ذلك مفضال

 من الجزء ذلك إلى تنتقل رموز  بشكل الحواس تكتشفها التي الواردة فاإلشارات

  قائمة عملية هو الرموز  تحليل فإن وهكذا، الرموز، يحلل الذي الدماغ،
ً

  فعال
ً

 أن من بدال

 سلبية. تكون 

 من بعدد شديد اطالع على حياتنا، معظم خالل املتكرر  االستعمال جعلنا وقد

 فإذا حال، أية وعلى ،اجًد  سريعة عملية عادة، هو، الرموز  تحليل فإن ولذلك، الكلمات،

 البحث من كبير بقدر القيام الضروري  من يكون  فربما ،اجيًد  معروفة غير الكلمة كانت

 اللغة حال في يحدث مثلما ،اأبًد  املعنى يعرف لم فإذا معناها. إليجاد الذاكرة خالل

 الفهم. من مزيد يحصل أن يمكن وال الحد، هذا عند تتوقف الرسالة فإن األجنبية،

 الفكرة ذلك مع يفهم ال وأن الرسالة، في كلمة كل املتلقي يفهم أن املحتمل ومن

 أفكار. في املنفصلة الرموز  تنظم حيث الرموز، حل في ثانية خطوة وهناك املرسلة

  قائمة عملية اأيضً  وهذه
ً

 فيها، والتغلغل الذاكرة إلى العودة من الكثير تستلزم فعال

  الواردة. املعلومات عليها تبنى أن يمكن التي املاضية املعرفة إليجاد
ً

 -عادة– يجد ،فمثال

 البيان أن الكونغرس في تشريع بإصدار يتعلق ما حادث حول  ابيانً  يطالع الذي األمريكي

 أن املمكن ومن األمريكية، التشريعية باإلجراءات معرفته بسبب وذلك بسهولة، فهمه يمكن
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  مفهومة غير الترجمة هذه أن البيان لنفس ترجمة يطالع الذي األجنبي يجد
ً
 وذلك ،اإطالق

 األمريكية. الحكومة إجراءات يفهم ال ألنه

 السابقتين. املتلقي وتجربة بمعرفة االرتباط من ودرجة عاطفي تأثير لها رسالة كل إن

  اتشويهً  الرسالة تواجه ذلك، إلى وباإلضافة
ً

 املتلقي. مواقف مع التضارب خالل من محتمال

 اإلضافية باالمتيازات املتهورة الوعود )مثل السابقة التجربة فيها عززت التي الوحدة وفي

 الرسائل انتقادية بصورة شخص كل يحلل التصديق، عدم موقف تحقيقها( يمكن ال التي

 بتشكك. ويتلقاها القيادة، سلسلة من الواردة

 كما وهي االتصالية للرسالة فمهمه في املستقبل من توقعها يمكن احتماالت وهناك

 يلي:

  افهًم  الرسالة فهم -
ً

 األفكار في للمرسل املستقبل مشاركة بمعنى كامال

 واإلحساسات.

 أخرى. دون  منها أجزاء تفهم كأن كامل، غير افهًم  الرسالة فهم -

 ضوء في املستخدمة للرموز  املستقبل تفسير بسبب اخاطئً  افهًم  الرسالة فهم -

 املشابهة. خبراته

 مألوفة غير لرموز  املرسل استخدام بسبب البتة الرسالة فهم عدم -

 اللغوي  املستوى  فوق  صعبة كلمات املرسل يستخدم كأن للمستقبل،

 للمستقبل.

 The Message الرسالة -

 التي للجهود املادية والنتيجة واملستقبل املصدر بين االتصال حلقة تمثل التي وهي
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 عملية نجاح وسالمتها وضوحها على يتوقع والتي االتصال عملية في املرسل أو املصدر يبذلها

 واإلحساسات واملشاعر واملهارات واألفكار واملعاني واملفاهيم املعارف تعني وهي االتصال،

 إلى نقلها أو إيصالها املرسل أو املصدر يحاول  التي واملعتقدات واالتجاهات واالنفعاالت

 لها. املحددة واألهداف ملضمونها اوفًق  سلوكه على التأثير بغية فيها وإشراكه املستقبل

 إلى )أ( فرد من ترسل معلومات تحوي  رسالة أية من الهدف فإن السلمي، يشير وكما

 يحدد أي للتصرف، امعيارً  ويتخذها الرسالة في جاء بما )ب( يقتنع أن هو )ب( آخر فرد

 وبالنسبة (،1988 ،)الشيباني في ورد )السلمي( معلومات من بلغه ملا اوفًق  وتصرفاته سلوكه

 تحقق ولكي عاطفية وجدانية تكون  وقد وظيفية تكون  فقد االتصالية الرسائل ملحتوى 

 امقنعً  محتواها يكون  وأن لها للمستقبل ومفهومة وواضحة بسيطة تكون  أن البد غرضها

 .اودقيًق  اجذابً 

 يلي: فيما أجمالها يمكن الرسالة فاعلية لزيادة شروط أربعة هناك أن إلى شرام ويشير 

 املستقبل. انتباه تجذب أن -

 واملستقبل. املرسل بين مشتركة خبرات أو خبرة عن الرسالة تعبر أن -

 املستقبل. واحتياجات ومشكالت لصعوبات الحلول  أنجح الرسالة تعطي أن -

 بحيث املستقبل. حاجات إلشباع الطرق  وأفضل أحسن الرسالة تقترح أن -

 به. املحيطة الظروف الطرق  هذه تناسب

 The Channel القناة -

 به تنتقل الذي املنهج وهي واملستقبل املرسل بين التفاهم أو االتصال أداة القناة تعتبر

 واملستقبل، املصدر بين فيما تسلكه الذي املسلك هي أو املستقبل إلى املرسل من الرسالة
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 القنوات: هذه أبرز  ومن

 لوجه. ووجها شفهية صوتية رموز  في املعاني نقل بها يتم التي اللفظية القناة -

 .اتحريريً  االتصالية الرسالة نقل طريقها عن يتم التي الكتابية القناة -

 حد على واملكتوبة املنطوقة الكلمة تبرز أن تستطيع التي التقنية القنوات -

 سواء.

 واللوحات والكاريكاتورية الفوتوغرافية الصور  تشمل التي التصويرية القنوات -

 وغيرها. املجسمة واملناظر الزيتية

 (The feed back) وصداها االستجابة -

 املصدر من يتلقاها التي االتصالية للرسالة املستقبل استجابة أو األثر( )إرجاع وتعني

 املعارضة، أو التأييد شكل الفعل رد أو وصداها االستجابة هذه تأخذ وقد فعله رد أو

 م1988 )الشيباني كامل صمت   شكل على اأحيانً  األمر يكون  وقد الرفض. أو والقبول 

 .(243-233صـ

 هو الذاتي فاالتصال .اجماهيريً  أو اشخصيً  أو اذاتيً  يكون  أن إما االتصال فإن وعليه

 Face to) الشخص ي االتصال أما املستقبل. وهو املرسل فهو نفسه مع اإلنسان اتصال

face) يمكنه كما )املتلقي( باملستقبل مباشر اتصال على املرسل فيه فيكون  الشفاهي أو 

 املرسل إلى املستقبل من (Feed back) الصدى رجع ضوء على املتبادلة الرسائل تعديل

(Allan Hancock 1968) الجماهيري  االتصال حالة في أما (Mass Communicational) 

 التي الواسعة الجماهير هو املستقبل ألن باملستقبل مباشر اتصال على يكون  ال املرسل فإن

 .م(1986 )العمري، والتجاوب الصدى رجع من تتمكن وال وتشاهد وتجمع تقرأ
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  األفراد: مع التعامل لفن نماذج 

 السلوكية تصرفاتهم وأنماط الثقافية مستوياتهم في املؤسسات في األفراد يتباين

 واملدنية. الشخصية وخبراتهم العمل، نحو ودافعيتهم ومهاراتهم، شخصياتهم، ونضج

  يستوجب وهذا
ً

  أعاله. مواصفاتهم حيث من األفراد نوعيات باختالف امختلًف  تعامال

 عنها. حالة لكل املناسب األسلوب وسنطرح املتباينة الحاالت من اعددً  وسنفترض

 الخبرة صاحب القديم الفرد -

 العمل ميدان في زمنا أمض ى الذي ذلك بل السن، في الكبير الفرد ليس به ويقصد

 املؤسسة ر ساء من اعددً  وعاصر العمل تأسيس شهد قد يكون  وربما فيه، خبرة واكتسب

 املنظمة. أو

 من واالستفادة خبرته احترام أساس على اقائًم  يكون  أن ينبغي معه والتعامل

 أمثل. بشكل خبرته استثمار فيها يمكن التي األعمال في للمشاركة الفرص وتهيئة معلوماته،

 املشاركة مجال في وإشراكهم الجدد األشخاص مع الخبرات تبادل معه التعامل يقتض ي كما

 بحجة يطرحها التي األفكار استهجان وعدم واالختراعات، واالبتكارات الجديدة األفكار في

 من ذلك فإن الجسمية، الصحية القدامى األفراد أحوال مراعاة وتقتض ي قديمة أنها

 والدافعية. باملسؤولية شعورهم زيادة مشاركة

 الكسول  الفرد -

 كان إذا عما النظر بغض وذاته، نفسه في كسول  بطبيعته، بطيء أنه به ونقصد

 مع التعامل ويقتض ي شخصيته. داخل من أو خارجية وضغوط ظروف عن اناتًج  هذا كسله

 يبدأ اللقاءات هذه ففي عليه وتدريبه الذاتي النقد لقاءات في إشراكه األفراد من النوع هذا
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 نفسه بمراجعة فيبدأ الصف آخر في أنه ويكتشف النشطين، باآلخرين نفسه بمقارنة الفرد

 يعمل أن عليه لزاما يكون  جماعية، وأعمال لجان في إشراكه إلى يصار وعندما ونقدها،

 في وتعاونية سهلة اللجان هذه عمل طبيعة تكون  أن على ونشاطهم، اآلخرين همة بنفس

 فعال. نشاط ذات بجماعات إلحاقه يتم ثم البداية

 االستبدادي الفرد -

 النوع من افردً  املؤسسة في تجد أن فيحصل أصناف، -قلنا كما- الناس إن

 موقع في االستبدادي والفرد املجموعة. في زمالئه مع أم قيادة موقع في سواء االستبدادي

 يحلل الذي وهو جوانبه، جميع من ش يء أي بفحص لألفراد السماح يرفض املسؤولية

 الحقائق. من اصغيرً  اجزءً  إال أيديهم متناول  في يجعل وال يفكرون، كيف ويخبرهم املوقف

 الرأي ويسأله القائد استرضاء يحاول  فإنه العمل زمالء ضمن االستبدادي كان وإذا

 باتفاق يضيق أنه كما السلطة، على تقوم قيادة إلى النفسية لحاجته وذلك والتوجيه،

 املسئولية قبول  يرفض أنه اأيضً  خصائصه ومن موسعة، اجتماعات في مناقشتها أو اللجان

 بتنفيذها. ويأمره املسئولية، له ليحدد القائد إلى ويتطلع الجماعة أمام

  القائد يفحص بأن معه التعامل خطوات وتقتض ي
ً

 التسلط من موقفه أوال

 غير مواقف فيها تدريبية برامج إلى وتعريضه وموضوعية. وصدق بتجرد االستبدادي،

 النفسيين باملرشدين واالستعانة موسعة، اجتماعات في املوضوع هذا ومناقشة تسلطية.

 لهم. إرشادية برامج لوضع واملعالجين

 الس ي  الفرد -

  ارتكب من به ونقصد العمل، في السلوك س يء افردً  املؤسسة في تجد أن يمكن
ً

 أفعاال

 إيقاف السيئ السلوك مع التعامل خطوات وتتطلب العصيان. أو السرقة أو كالرشوة كبيرة
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 يلجأ وقد املجموعة. بنظام يتصل عمل أي ممارسة عن وإبعاده العمل عن الشخص هذا

 فإن العليا اإلدارة وبإشراف السيئ السلوك ذي الفرد هذا بيت إلى يذهب أن إلى العمل قائد

 في مطلوب فالحسم األمر، يحسم أن وعليه ،اعصيانً  ذلك اعتبر القائد أمر طاعة رفض

 صراحة. به فليبلغه اعقابً  األمر تطلب وإذا املوقف، هذا مثل

شِكل الفرد -
ُ
  امل

 تتفاقم من هو املشكل والفرد املشاكل، إثارة إلى يعمد األفراد من نوع وهناك

 لوضع عالج أفضل أن البعض ويرى  عليها. ويستمر العمل في ومشاكساته مشكالته

 يلجأ العالج من النوع هذا أن يرون آخرين أن غير آخر. مكان إلى نقله هو املشكل الشخص

 تكسب بأن تبدأ املشكل الشخص مع التعامل خطوات وأن العمل، في الفاشلون  القادة إليه

  ثقته
ً

 في معه والتعاون  العيب، هذا إدراك على ومساعدته عن البحث ثم العمل في،أوال

 يكون  عندها الطريقة، هذه فشلت فإذا منه، التخلص من تمكنه التي والطريقة األسلوب

 الحل. هو آخر مكان إلى نقله

 املعارض الفرد -

 تكون  املجموعة داخل املعارض والفرد معارضون. أفراد املنظمة في يوجد أن ويحصل

 وواضحة، صريحة تكون  فاألولى هادئة. وأخرى  عنيفة معارضة صورتين: على معارضته

 املعارضة أحوال عن تختلف وهي األفراد. تعاون  عدم مثل خفية أو مكبوتة تكون  والثانية

 فردية. حاالت ألنها الجماعية،

 الروح بنفس املعارضة يستقبل أن املعارض الفرد مع القائد تعامل خطوات وتتطلب

 منه. النيل أو لشخصه إساءة أنها على املعارضة يفسر ال أن وعليه املوافقة. بها يتقبل التي

 صفة النزيهة املعارضة أن إلى ينتبه أن وعليه عمله، بفريق الظن حسن يكون  أن وعليه
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 موقفه يظهر أن عليه املعارض موقف في الحقيقة يجد وعندما مطلوبة. بل مرغوبة،

 إذا املعارضة، من ينتجان قد والنضج النمو أن يدرك أن عليه كما منه. الصريحة باملوافقة

 على يعمل بل املعارض، في جوالت كسب القائد هم يكون  ال وأن كدراسة، استخدامها تم

 أن املعارض مع اتفاق على يحصل لكي القائد وعلى املعارض. هذا تربية في واالستمرار نموه

 سيخسر ألنه معركة؛ في معه يدخل وال املعارض، مقاومة من يزيد ألنه الجدل عن يبتعد

 أو جماعية موافقة يضمن حتى قوية أسس على يقوم اقرارً  يتخذ وأن هيبته. من اشيئً 

 أغلبية.

 أو أدلة أو منطق إلى يستندون  ال املعارضة، أجل من يعارضون  اأفرادً  هناك أن غير

 تكون  الحالة هذه وفي تقليدية، غير تصورات أو بناءة محاورة أو جديدة فكرة أو رأي

 .امطلوبً  اأمرً  النفس ي االستشاري  أو بالعالج االستعانة

 :االتصال مهارات

 مهارات إن القول  ويمكن أكثر أو طرفين بين وتفاعل التقاء تعني اجتماعية عملية هي

 بعض. على بعضهم الناس على تؤثر التي العلميات تشمل االتصال

 االتصال: مهارات أهداف ومن

 يحملها التي املعلومات تغيير - تغييرها. بهدف الناس اتجاهات في التأثير -

 وسلوكهم. ومشاعرهم الناس أفكار تغيير - ما. موضوع حيال اآلخرون

 شيوعا: االتصال مهارات أكثر ومن الفعال، االتصال يتحقق وبهذا

 اإلنصات مهارة  .1

 هذا أن يعني فهذا األشخاص أحد على الجيد املتحدث صفة إطالق يتم عندما

  جيد. منصت الشخص
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 الكالم إن اأيضً  يقال أن ويمكن ذاته، االتصال هو البعض يرى  كما اإلنصات إن

 تتاح ال مهارة اإلنصات أن يؤكد وهذا االتصال عملية هي واحدة لعملة وجهان واإلنصات

 الذي أن السيما عليها التعود في يرغب ملن الحيازة ميسورة اإلنصات مهارة أن غير للكثير،

 جذوة وازدهار التفاعل وشدة اليقظة زيادة إلى يؤدي فاإلنصات أكثر، يستفيد أكثر ينصت

 ويكف املعارضة عن يبتعد املستقبل يجعل وهذا التفكير. وسالمة الذهن وتوقد الحماس

 )عبد منها والبراهين الحجج وقبول  آرائه تمحيص على ويعمل لها مبرر ال التي التسا الت عن

 .(220 ،1979،الباقي

 هي: أساسية مراحل بعدة اإلنصات ويمر

  التفسير. -    االستماع. -

 .التذکر -    االستيعاب. -

 االستجابة. -

 اإلنصات: عملية شروط ومن 

 األول  الشرط -

 وإشعاره الفكرة، طرح في واالستمرار االسترسال في املتحدث رغبة إثارة في ويتمثل

 ومحاولة باهتمام متابعته خالل من ذلك ويتم إليه، االستماع في والرغبة يقوله، ما بأهمية

 املعنى بهذا استجابة إعطائه خالل من وأفكاره مشاعره تقدير مع معارضته، من بدال فهمه

 اللفظي. غير أو اللفظي التشجيع خالل من

 الثاني الشرط -

 اتجاه تكوين دون  هي، كما املرسل وتعبيرات وأفكار آراء وتقييم وتحليل وتفسير فهم
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 املرسل يجعل املستقبل جانب من األحكام إبداء إن حيث عليها، مسبق حكم أو عكس ي،

 .(198 ،)منصور  املوضوع طرح في والصراحة الوضوح فرص تقل ثم ومن ،اوحذرً  ادفاعيً 

 واإلقناع التحدث مهارة .2

 شكسبير: يقول  ذلك وفي حديثك، طريقة من اآلخرين لدى يتكون  األول  االنطباع إن

  كالمك وأصلح
ً

 ويبقى االخرين، عقول  إلى ينفذ أن لفرد كيف ولكن حظك، فسد وإال قليال

 
ً

 ما وهذا االتجاهات  ليشكل املعارف، وينسق ويرتب داخلها، األمور  تنظيم يعيد بها طويال

 اإلقناع على القادر املؤثر، الحديث خالل من يبدأ والذي اآلخرين، في التأثير عليه نطلق

  والتأثير.

 اإليجابية املواقف اكتساب على الشخص قدرة مدى واإلقناع، التحدث بمهارة ونعني

 فكرة نقل يحاول  الذي املتحدث من -دائًما- الحديث موقف ويتكون  باآلخرين، اتصاله عند

 املعني الطرف وهو إليه، واملتحدث إلخ، موضوعا... يشرح أو معين رأي طرح أو معينة،

 الحديث، بموقف املحيطة الظروف وهي املحيطة، الظروف ثم له، واملستمع بالحديث،

 وفاعلية تأثير لها يكون  ما دائًما الظروف فهذه معنوية، أو مادية الظروف هذه كانت سواء

 ذاته. الحدیث علی

 ألن نظًرا ضرورة وهى املؤثر، الحديث ضرورات تمثل أساسية عناصر أربعة وهنالك 

 لدى أهمية وإلكسابه الحديث، تأثير قوة لضمان ضروري  أمر وتضافرها وجودها

 هي: األربعة العناصر وهذه مستمعيه،

 اإلخالص. -   املعرفة. -

 .املمارسة -   الحماس. -
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 املعرفة  .1

 وافية معلومات تجمع أن بمعنى فيه، تتحدث أن قبل موضوعك معرفة ضرورة وتعني

 األفكار، في غزارة يولد ذلك إن حيث الحديث، عملية في تشرع أن قبل حوله، وواضحة

 الكافية املعرفة لديك تكن لم وإذا والتشويق، االبتكار عنصري  استخدام مع فيها، وتنوعا

 عنه. حديثا تلقي أن تحاول  فال فيه الحديث املراد باملوضوع

 اإلخالص .2

 تكون  أن ينبغي بل مؤثرا، حديثك يكون  كي بموضوعك معرفة على تكون  أن يكفي ال 

 يخلق فالحماس اإليجابية، االستجابة من نوعا املستمع لدى يولد ذلك إن حيث به، مؤمًنا

 الفعال االستماع عن االنصراف أو اإلقبال ثم ومن الفتور، يولد والفتور  الحماس،

 )اإلنصات(.

 الحماس .3

 جانب إلى ینبغي ولكن أيضا، به تؤمن وأن موضوعك، عن ش يء كل تعرف أن يكفي ال 

  تكون  أن ذلك
ً
 لدى انطباعا الحماس وهذا االهتمام هذا ينقل حيث عنه، للحديث اتواق

 أو معرفة خالل من الحماس ذلك نستشعر أن من ويمكننا الرسالة، بأهمية املستمع

 واضحة تبدو والتي له، املستمعين أفعال ردود مع وتعامله املتحدث تفاعل كيفية مالحظة

 تضيف أن وبعد لديهم، االهتمام وخلق حماسهم استثارة على ومقدرته استجابته سرعة في

 خالل من التنفيذ موضع جميًعا تضعهم أن يمكنك وإخالصك معرفتك إلى الحماس

 املمارسة. ضرورة وهي الرابعة الضرورة
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 مارسةامل .4

 املمارسة، خالل من تصقل أن يجب أخرى  مهارة أي عن املؤثر الحديث يختلف ال

 تكون  أن أردت إذا ذلك، على وبناء عليه، تتدرب أن فعليك ما ش يء في تتفوق  أن أردت فإذا

 والخوف، الرهبة حاجز بذلك فتحطم اآلخرين، أمام تتحدث أن عليك فإن مؤثرا، متحدثا

  إليه(. )املستمعين اآلخرين في تأثيرك درجة في تنعكس التي الثقة من مزيًدا يكسبك ذلك فإن

 اآلخرين مع التعامل فن مهارة .3

 حياة في اإلنسان يعيش حيث اآلخرين، مع التعامل فن في وقدرته اإلنسان مهارة وتبرز

 ذات دینامیکیة تفاعل عملیة مجموعها "في تمثل كبير، حد إلى ومتشعبة معقدة اجتماعية

 إليها ينتمي التي الجماعة إطار في واإلنسان والغنى، باملرونة تتصف متباینة و متعددة أبعاد

 مع التعامل على مجبرا دائًما يكون  -االنتماء هذا ومحورية الجماعة هذه طبيعة كانت أيا-

 البشر. من حوله من

 إدارة في قدرته على اآلخرين مع التعامل فن مهارة اكتساب على الفرد قدرة وتعتمد

 عام. بشكل االجتماعي املوقف

 وظروف واآلخرين نحن يحوينا اجتماعي موقف خالل من اآلخرين مع يتعامل فكالنا

 لتفاعل نتيجة تكون  ما دائما موقف أي فمحصلة ثم ومن املوقف، تشكل أخرى  وعوامل

 خالل: من أبعاده بكل املوقف إدارة في هنا اإلنسان قدرة تكمن ثم ومن عناصره،

  اآلخرين. إدارة على القدرة -   النفس. إدارة على القدرة -

  واإلمكانات. والظروف الوقت إدارة على القدرة  -

 أهداف إلى الوصول  أجل من الجهود وتوحيد تنسيق عملية هنا اإلدارة جوهر ويعني
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 محددة أهداف تحقيق على تعمل مستمرة إنسانية عملية فاإلدارة فعالة. بطريقة محددة

  (.7 ،)السلمي املتاحة باملوارد واالستعانة البشري، الجهد باستخدام

 إلى: اإلنسان موارد وتنقسم

 مادية موارد -

 ما وكل األبناء...إلخ، التعليم، العائلة، والوظيفة، والسلطة املال، من ممتلكاته وتشمل

 املادي. الدعم لتوفير ملموس هو

 معنوية موارد -

 أعرافــــــــــه، تقاليــــــــــده، عاداتــــــــــه، معتقداتــــــــــه، قيمــــــــــه، آراءه، معلوماتــــــــــه، األفكــــــــــار، وتمثــــــــــل

 .إلخ نحوه... ومشاعرهم آلخرينا تجاه مشاعره قناعاته، أساليبه، طرقه، اتجاهاته،

 اجتماعية موارد -

 البشرية العناصر أي إلخ، معهم... املتعامل األفراد نوعية معارفه، عالقاته، في وتتمثل

 املوارد مثلث العناصر هذه وتمثل عناصرها. واختالف تفاوتها على معها املتعامل

 املثلث هذا من ضلع ألي اإلنسان افتقار فإن ثم ومن باإلنسان الخاصة اإلنسانية

 واالنهيار. للفشل عرضه ويجعله املشاكل من العديد إلى يعرضه

 استراتيجية له تشكل أساسية مبادئ ثالثة على لنفسه اإلنسان إدارة قدرة وتعتمد

 اإلدارة. هذه

 وليس فاعال يكون  وأن الجهد، بذل على وقادًرا وفعاال جاًدا يكون  أن املبادئ هذه وأول 

 بمصادر مقتنعا ظروفها، من ظروف أي وتحت الحياة مواقف من موقف أي في به مفعوال

 عليه يقدر وما نفسه من یریده ما بين املوازنة خالل من عنها واضح تصور  ولديه، قوته
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 الضعف إلى الضغط ذلك يدفعها حيث النفس، على القوي  الضغط تجنب مع بالفعل،

 السواء. على واإلرادة للقدرة املدمرة السلبية تجنب وأيضا الطويل، املدى على وامللل

 اوأيضً  ذاتيا، تحفيزا لألداء املحفزة العوامل أهم من اإلنجاز على بالقدرة الشعور  ويعد

 قوة إلى وتحولها القدرة هذه تحرك التي اإليجابية الدوافع تخلق التي العوامل أهم من

 .(235 ،2000 )منصور، ومؤثرة دافعة

 اآلخرين قيادة مهارة .4

 اختالف رغم املجتمعات كافة في توجد االجتماعية العمليات أشكال من شكل والقيادة

 املجتمعات هذه تقدم درجة اختالف ورغم والسياسية واالجتماعية االقتصادية النظم

 ولقد بدوية. أم صناعية أم زراعية مجتمعات كانت سواء (.1 ،1987 ،الحيدري ) ونوعها

 ملحاولة التعريفات من العديد ظهور  خالل من املفهوم هذا لتحديد املحاوالت تعددت

  املحاوالت: هذه ومن ومالمحها سماتها تحديد

 معين موقف في الناس من ومجموعة قائد بين تفاعل عملية بأنها لها البعض تعريف

 األهداف تلك لتحقيق فعالة بإجراءات والقيام مشتركة أهداف تحقيق عليها يترتب

 الناس عالقات من ولكن فراغ من تحدث ال القيادة فإن وبذلك ،(190 ،1992 ،)حمودة

 .(Gaqnes, 1991, p61) اجتماعي بناء خالل من أي ومجتمعاتهم

 وقوة الحافز قوة منها للقوة مظاهر ستة وهنالك القوة، مظاهر أحد بأنها تعرف كما

  .(39 ،شريف) الخبرة عن الناتجة والقوة الرجعية والقوة الشرعية والقوة العقاب

 األهـــداف، لبلـــوغ والجماعـــات األفـــراد وتشـــجيع والتنســـيق التوجيـــه فـــن بأنهـــا تعـــرف كمـــا 

 الفنيــــــــــة برةـوالخــــــــــ والثقــــــــــة األمـــــــــور  علــــــــــى الصــــــــــائب الحكــــــــــم علـــــــــى تعتمــــــــــد الرشــــــــــيدة والقيـــــــــادة

 (Koontz, Donnell, 1976, p587)،  
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 :االتصال عملية نجا  عوامل

 النظام يكون  أن ويقترح للغاية معقدة عملية االجتماعية والنظم العالقات إن

 مرتبطة وهي االتصال وسائل أقرب هي واللغة لالتصال، )شكل( هيئة على االجتماعي

 كل في ببعض بعضهم الناس يربط الذي األساس فهي والثقافية، االجتماعية باألفكار

 تعكس ما ادائًم  فاللغة السياسية، الطبقات وحتى األسرة نطاق من املجتمع طبقات

 في نستخدمها ما وعادة ثقافي فهم سوء إلى تؤدي اوأحيانً  والثقافية االجتماعية االختالفات

 .(Hancoke, p2) باملجتمع. ترتبط التي االتصاالت من نوع فاللغة ثم ومن والشعائر، الطقوس

 عمل إلى تترجم لن املعرفة أن ذلك مالئًما، الهدف يكون  أن يجب االتصال ينجح ولكي 

  االجتماعي. املجال ضوء في إال فهمه يصعب أمر وهو الواقع توافر إذا إال

 في مثمرة عملية االتصال من تجعل التي األسس من مجموعة ذلك إلى ويضاف

 يلي: فيما األسس هذه إيجاز ويمكن املجتمع،

 اللغة فاستعمال املستمعين، لجمهور  مفهومة االتصال لغة تكون  أن يجب .1

  الفصحى
ً

 وموسيقيته للصوت استجابة يجد قد الفالحين جماعة مع مثال

 يصل الدارجة لغتهم يستخدم الذي العادي الحديث بينما ملعانيه وليس

 إليهم. باملعاني

 فالحديث املستقبل أو إليه للمرسل السابقة الخبرة على االتصال يبنى أن البد .2

 الذين سوى  يفهمه ال الهيدروجينية أو الذرية للقنبلة الكيماوي  التركيب عن

 الذرة. وتركيب والطبيعة بالكيمياء معرفة لهم سبق

 وتيسير الصورة تبسيط في والبصرية السمعية بالرسالة االستعانة يحسن .3

 املعلومات. توصيل
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 إليهم واملرسل املرسل بين الفعال التوصل دون  تحول  املتقدمة العواطف أن .4

 دون  تحول  کلها القوي  والتعصب الشديدة والكراهية الشدید فالحب

 .(17 ،)عبدالباقي الفعال التواصل

 منها املطلوب الدور  أداء في عناصره كل نجاح علی االتصال عملیة نجاح ويتوقف

 (:26 ،1985 ،أحمد )سيد من كل إلى العوامل هذه تفسير ويمكن

 )املصدر( باملرسل تتصل عوامل .1

 إلى الوصول  ثم ومن اتصالية، عملية أي نجاح في املؤثرة العوامل أهم من املرسل يعد

 من املرسل به يتمتع ما ضوء فعلی تحقيقها، إلى االتصال يسعى التي األهداف تحقيق

 برمتها. االتصال عملية مصير يتحدد األداء في وكفاءات قدرات

 يلي: ما الناجح االتصال يتحقق حتى املرسل في توافرها الواجب العوامل أهم ومن 

 األساس تعد الثقة هذه أن باعتبار املستقبل، من ثقة موضع املرسل يكون  أن -

 تفاعله. املستقبل علیه یبني الذي

 بأبعادها الترميز عملية في مهاراته خالل من عالية، اتصالية مهارات تتوافر أن -

 األمر اللفظي، وغير اللفظي عنصريها استخدام طريق عن وذلك املختلفة،

 بوضوح، هدفه عن املعبرة الرسالة صياغة على قدرته مدى على ينعكس الذي

 واالجتماعية الفكرية الناحية من املستقبل لطبيعة الوقت ذات في واملراعية

 تأثير درجة توقع ثم ومن له، بالنسبة ومفهومة جاذبة تكون  حتى والنفسية.

 رد متابعة مهارة املرسل لدى تتوافر أن يجب كما املستقبل. على لها عالية

 النحو على االتصال، من هدفه تحقيق من يتأكد حتى املستقبل، لدى الفعل

 املأمول.
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 واملالئمة املستقبل، لطبيعة املالئمة والوسيلة والزمان الوقت اختيار حسن -

 لنجاح متكاملة منظومة النهاية في ذلك يشكل حيث وهدفها، الرسالة لطبيعة

 املستقبل. على تأثيرها ضمان مع وإرسالها، رسالته، صياغة في املرسل

 بالرسالة متصلة عوامل .2

 املستقبل استجابة لضمان الشروط بعض مراعاة يجب االتصالية الرسالة إعداد عند

 الشروط: هذه ومن لها،

 ودرجة اهتمامه، حيث من املستقبل، مع الرسالة موضوع يتناسب أن -

 هنا الرسالة تأثير إن حيث احتياجاته، وتلبية إدراكه، ومستوى  استيعابه،

 فهمها، ثم ومن استقبالها في املبذول  والجهد منها املرجوة الفائدة على يتوقف

 منها. واالستفادة

 إدراك يخاطب الذي واإلثارة، التشويق عنصر وتضمينها صياغتها حسن -

 النسق استخدام حسن إلى باإلضافة معها، تفاعله قوة ويضمن املستقبل،

 لها. املستقبل وطبيعة الرسالة، وهدف يتالءم بما الرمزي،

 باملستقبل متصلة عوامل .3

 بترجمة وتقوم الرسالة، تستقبل التي األشخاص مجموعة أو الشخص هو املستقبل

 مع املستقبل خبرات تشابهت وكلما وحاجاتها، السابقة خبراتها ضوء في وتفهمها رموزها،

 وسوف االتصال. عملية نجاح احتماالت ازدادت ثم ومن لها، فهمه ازداد الرسالة موضوع

 باملستقبل: املتصلة العوامل هنا نتناول 

 بتفسير يقوم حيث للرسالة، استجابته على للمستقبل الداللي اإلطار ثريؤ  -
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 من مجموعة جماعة أو فرد لكل أن باعتبار اإلطار، لهذا طبقا رموزها

 لألشياء، نظرته وفي سلوكه، في تتحكم )الدالالت( واالتجاهات التصورات،

 عام. بشكل وشخصيته وثقافته بيئته من مشتقة التصورات هذه

 ملس، بصر، سمع، من حواسه في واملتمثل للمستقبل، الحس ي اإلدراك مستوی  -

 الحواس هذه كانت فإذا الرسالة، على التعرف إلى الطريق أنها باعتبار وتذوق،

 بذل مهما عليه، التغلب يمكن ال اعائًق  يمثل ذلك فإن آلخر، أو لسبب معطلة

 رسالته. إعداد في جهد من املرسل

 يدرك املستقبل بأن القول  الخطأ من إنه حيث املعرفة إلى املستقبل دافعيه -

 يدركه أن يريد ما يدرك اإلنسان أن لوحظ حيث إرسالها، بمجرد الرسالة

 إشباعها، يريد التي حاجاته أو لدوافعه، طبقا وذلك إدراكه، يريد ال ما ويترك

 فكلما وعليه له. املتاحة الرسالة من يشاء ما اختيار في حريته ظل في ذلك كل

 بنفسه، هو إليها سعى املستقبل، لدى معينة لحاجات محققة الرسالة كانت

 هو ما يدرك ال اإلدراك مجال في هنا فاإلنسان الرسائل، من غيرها دون 

 مع يتوافق بشكل ذلك ويحدث يستوعبه، أن يريد ما يدرك وإنما موجود،

 ثم ومن املستقبلية، واهتماماته السابقة، وخبراته وعواطفه، وقيمه، حاجاته

 العمليات مع متوافقا انتقائيا، يكون  االتصالية للرسائل إدراكه عند فهو

 هذا فإن ثم ومن عشوائًيا. إدراكا وليس له، السيكولوجي والبناء السيكولوجية

 عملية.االتصال. تأثير مجال من يحد قد االنتقاء

 باملستقبل املحيطة الظروف .4

  التأثير. على وقدرة قوة وتكسبها معينة، رسائل نوعية من الظروف هذه تدعم حيث



 
 
 

 

75 
 
 

 

 االتصال بوسائل متصلة عوامل .5

 املكتوبة، اللغة املنطوقة، اللغة الشكل، )الرمز، ومتنوعة متعددة االتصال رسائل 

 توفر فكلما ذلك وعلى وعيوبها، مزاياها الرسائل هذه من ولكل لفظية...إلخ( غير رسائل

 لرسالته، املناسبة الوسيلة الستخدام أمامه الفرصة ازدادت املرسل أمام الرسائل من عدد

 وخصائصه، املستقبل طبيعة ومع الرسالة، وصياغة املقصود، الهدف مع تتناسب والتي

 الفردية الفروق مقابلة فرص من يزيد املختلفة الوسائل استخدام في التنويع فإن لذلك

 االتصال. عملية إنجاح على يساعد أن شأنه من وهذا املستقبلين، األفراد بين

 الجيد: االتصال مهارات

 اآلخرين مع جيدة عالقات تحقيق في املهارات من عدد إلى Egan (1977) إيكان يشير

 أهمها: يأتي وفيما فعال، واتصال

 جيد والثاني عادي، األول  االتصال، من نوعين بوجود القول  يمكن االتصال: فن

 اآلتية: املهارات من التمكن إلى يمارسه من يحتاج

 املتحدثين. أو للمتحدث االنتباه 

 وبخاصة جسمه حركات وإنما لسانه يقولها التي فقط الكلمات ليس إدراك 

 يده.

 به. يشعر وما املتحدث يقوله ملا الدقيق الفهم 

 إليك. إبالغه يريد ما فهم تحاول  أو تفهمه بأنك املتحدث إدراك 

 أو االستماع عن تختلف الجيد( )اإلنصات يتطلبها التي املهارات هذه أن وواضح

 عدم بسبب خصومات وربما مشكالت أو أخطاء عنه ينتج قد الذي العادي، اإلنصات
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 اآلخر. الطرف يقوله ملا الجيد اإلنصات

 للمؤسسة، اإلنتاجية الكفاية في تأثير لنوعيتها يكون  العامين األفراد بين العالقات وألن

 املشترك الفهم لضمان العاملين بين جيد إنصاف هناك يكون  أن يتطلب األمر ذلك فإن

 أفرادها. مصالح املتضمنة املؤسسة ومصالح

 التبليغ فن 

 عملية في هدفه تحقيق من الشخص يتمكن لكي مهارات الجيد التبليغ يتطلب

 هو الجيد اإلنصاف كان فإن الرموز، استقبال أو إرسال عملية بالتبليغ ويقصد االتصال.

 االتصال. عملية أثناء اإلرسال عملية محور  هو الجيد التبليغ فإن االستقبال عملية محو

 اآلتية: املهارات يتطلب األمر فإن جيد، تبليغ من تتمكن ولكي

 فكري  وحضور  باهتمام إليه تصغي بأنك تبليغه أو اآلخر الطرف إعالم ويعني الحضور:

 يقوله. ما يتابع

 وسلوكه. ومشاعره انفعاالته تفهم بأنك وإبالغه اآلخر الطرف إعالم ويعني الفهم:

 وتقدره. تحترمه بأنك اآلخر الطرف إشعار ويعني االحترام:

 ميدان في كذلك ليست ولكنها والفهم. القراءة سهلة تكون  قد املهارات هذه إن

 إيكان ويقترح باآلخرين عالقاته أنماط بعض وتعديل سلوكه تغيير تتضمن ألنها التطبيق،

 في تتمثل اآلخرين، مع الفرد تعامل أسلوب بتعديل للقيام الخطوات من اعددً  (1977)

 اآلتي:

 االتصال في أطول  وقت بذل املثال، سبيل على منها لالتصال: جيدة مهارات تعليم

 ال األشخاص من عددا أن كيف يتضح البسيط املثال هذا ومن إجابتهم، قبل باآلخرين
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 تعليم في نجحت وإذا مقاطعته، إلى فيعمدون  إجابته إكمال في اآلخر للطرف فرصة يدعون 

 أخرى. جديدة مهارات باكتساب بدأت قد تكون  املهارة، هذه

 الخبرة طريق عن اآلخرين مع تعامله طريقة في اإلنسان يتخصص أن الذاتي: اإلدراك 

 تطوير على اقادرً  يجعله فذلك اآلخرين. مالحظات من االستفادة أو التدريب أو الشخصية

 تعامله أسلوب في اإليجابية الجوانب وتقوية ،ضعفه ونقاط سلبياته من بالتخلص سلوكه

 أن إلى األسلوب هذا يغير أن فعليه أسلوبه من يضجرون اآلخرين أن وجد فإذا اآلخرين، مع

 اآلخرين أن وجد وإذا ذلك، إلى توصله جديدة تقنيات بنفسه وسيكتشف أفضلها، إلى يصل

 األسلوب هذا على يبقى أن فعليه مثال. النكتة إلقاء في معهم تعامله لطريقة يرتاحون 

 األفضل. نحو ويطوره

 والوعي بذاته الوعي على يساعده ما اإلدراك من لديه اإلنسان إن الجديدة: إلمكانياتا

 إدراكه ألن جديدة إمكانيات إلى الوصول  على يساعدانه األمرين هذين وإن اأيضً  باآلخرين

 وقد سلوكه، وتطوير لتعديل ونماذج طرق  الستكشاف الفرد توجيه في اأساًس  يصب  هذا

  النموذج هذا يكون 
ً
 قريب أو موظف أو صديق أو زميل سلوك في يجده وقد اذاتيً  ااكتشاف

 ما الصدر رحابة من اإلداري  مسئوله في يجد فقد وتصرفاته، سلوكه في له قدوة منه يتخذ

 وتقبل بل فقط، االستماع وليس بسيط، عامل من كان لو حتى له نقد أي سماع من تمكنه

 في قدوة يشكل النموذج هذا إن ضمني. أو صري  سلبي موقف عليه يترتب أن دون  النقد

 اآلخرين مع اتصاله من يطور  أن يريد من وعلى اإلداري. املسئول  هذا مع للعاملين املؤسسة

 النموذج. هذا سلوك من االستفادة

 شخصين أو شخص مع يجربها أن عليه فإن جديدة مهارة الفرد اكتسب إذا التجريب: 

 ذلك إن يعرفهم. ال وأفراد كبيرة مجموعات مع يمارسها أن قبل صغيرة مجموعة أو
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 في يؤدي قد فيما معالجته، وباإلمكان امحصوًر  يكون  األولى الحالة في الفشل أو الضعف

 السابق. السلبي السلوك إلى والرجوع األمل بخيبة اإلصابة إلى الثانية الحالة

  اأمرً  ليس املهارات هذه اكتساب أن الحال بطبيعة يدرك أن الفرد وعلى
ً

 ،اوسريعً  سهال

 عادي غير جهد بذل منه تتطلب الحالة أن يعني وهذا إليها يفتقر ملن بالنسبة وخاصة

 مع التعامل بأسس اهتمت التي النظريات إحدى إلى هنا من ونتطرق  سلوكه، لتعديل

 النفسية األسس فهم ميدان في أهمية من النظرية لهذه ما وإلى الجماعات داخل األفراد

 التعامل(. )تحليل املسماة بيرن  نظرية بها ونقصد اآلخرين، مع للتعامل

  االتصال: معوقات

 ألخطــــار معرضــــة تكــــون  ذلــــك مــــع فإنهــــا وســــهلة، عاديــــة االتصــــال عمليــــة تبــــدو مــــا بقــــدر

 نفعــــل مــــا كــــل فــــي اتقريًبـــ الوقــــت وطــــوال يــــوم كــــل االتصـــال نمــــارس إننــــا فعاليتهــــا. تهــــدد وقيـــود

(Peter F. Ostwald 1977.) 

 عـــــن نغفـــــل قـــــد أننـــــا لدرجـــــة ونتلقاهـــــا، نرســـــلها االتصـــــاالت مـــــن عـــــالم فـــــي نعـــــيش نحـــــن

 ضـــــمني اآلخـــــر وبعضـــــها ظـــــاهر بعضـــــها كثيـــــرة، وهـــــي االتصـــــاالت هـــــذه تعتـــــرض التـــــي اإلشــــكاالت

 أو االتصــال تــردي مــن بحالــة أخــرى  أو وضــعية فــي نفاجــأ حتــى املنــوال هــذا علــى األمــر ويســتمر

 مـا اغالًبـ ولكـن ونـدرس لنحلـل نتوقـف عنـدها قيامـه. اسـتحالة حتى أو وظيفته. أداء في فشلة

 ظــروف( أو )أنــاس الخــارج علــى املالمــة ووضــع الــذات عــن ودفــاع تبريــر إلــى الــدرس هــذا يتحــول 

 علـى عـادة( بهـا نعتـز )التـي قـدرتنا تكبـل التـي القيـود لنـرى  أنفسنا على األضواء نسلط ما اونادرً 

 االستقبال. أو اإلرسال

 جيـد اتصـال فـرص مـن حرماننـا إلـى إال يـؤدي لـن الـذي التبريـر، مواقع في ننزلق ال وحتى

 مـــن بـــد ال واإلنســـاني، اإلداري  محيطنـــا فـــي االتصـــال وإشـــكاالت معوقـــات ضـــحايا نقـــع ال وحتـــى



 
 
 

 

79 
 
 

 

 هـي بهـا والبصـيرة الـوعي فاكتسـاب واملعوقات. اإلشكاالت هذه مختلف خاللها نستعرض وقفة

 املبتغاة. الفعالية نحو وتوجيهها االتصال عملية على السيطرة نحو األولى الخطوة

 الحاالت: من العديد منها كل تحت يندرج فئات أربع في املعوقات هذه تصنيف ويمكن

 ثقافية اجتماعية معوقات اجميعً  بها ويحيط تقنية. ومعوقات تنظيمية معوقات هناك

(Patrivia Nobler 1984) (Arthur. G. Neal 1983). 

 
ً

 النفسية املعوقات :أوال

 القصــور  بأوجــه االعتــراف عــادة يقــاوم منــا فكــل خفــاء. أكثرهــا ألنهــا املعوقــات أخطــر هــي

 ندري. أن دون  اإلشكاالت من العديد في نقع يجعلنا مما وسلوكه، شخصه في

 التنظيمية املعوقات :اثانيً 

 الرسمي. التنظيم حالة عن ناشئة معوقات -1

 االتصال. شبكات نوع عن ناشئة معوقات -2

 الرسمي. غير التنظيم تفش ي عن ناشئة معوقات -3

 االتصال. أدوات استعمال سوء عن ناشئة معوقات -4

 
ً
 االتصال قنوات من نابعة معوقات :اثالث

 وفعاليــة االتصــال آالت بكافــة تتعلـق تقنيــة عوامــل مــن نابعـة معوقــات بصــدد هنــا نحـن

 استخدامها.

 اجتماعية ثقافية معوقات: ارابعً 

 قسمين إلى تنقسم أن ويمكن .اوغموضً  حساسية االتصال جوانب أكثر من وهي

 أو معين، مجتمع ضمن االتصال عادات عن الناتجة املعوقات منهما األول  يتناول  رئيسيين،
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 بين املمكنة االتصال حواجز فيتناول  الثاني القسم أما منها. يتكون  التي الفرعية الجماعات

 )حواجز الثاني القسم إلى نتطرق  سوف وهنا (،Argyle. M. D 1972) املختلفة. الجماعات

 لتشعبه انظرً  بذاتها قائمة دراسة يستحق املوضوع فهذا الجماعات( بين الثقافية االتصال

 يطرحها. التي القضايا وعدد واتساعه

 وطقـــوس وأســـاليب لخصـــائص بدراســـة بمفـــرده جـــدير املجتمعـــات مـــن مجتمـــع كـــل إن 

 الجوانــب بعــض إلــى الســريعة اإلشــارة ســوى  هنــا تفعــل لــن ثــم ومــن فيــه. تشــيع التــي االتصــال

 املختلفـة، الثقافـات بـين أو الحضـارية، عبـر االتصـال ملعوقـات اتجنًبـ لهـا التنبـه مـن بد ال التي

ا
ً
 ميدانيـــة أبحـــاث إلـــى تحتـــاج التـــي لالتصـــال الثقافيـــة الخصـــائص تفاصـــيل فـــي نخـــوض فلـــن إذ

 الجماعـــــات بـــــين االتصـــــال تعـــــوق  قـــــد التـــــي العوامـــــل بعـــــض إلـــــى فقـــــط نشـــــير بـــــل مستفيضـــــة،

 كاآلتي: وهي واملجتمعات

 مصــــدر فالغريــــب االتصــــال، أمــــام اشــــيوعً  األكثـــر املعوقــــات مــــن إنــــه االجتمــــاعي: التباعـــد -1

 إلـى اتلقائًيـ أميـل ونحـن شـر. أو خيـر مـن يصـيبنا أن يمكـن مـاذا نعـرف ال ألننـا ،ادوًم  حذر

 بقـــدر إال يتواصـــل ال اكتوًمـــ ادفاعًيـــ اإلنســـان يظـــل ولـــذلك الحـــاالت. هـــذه فـــي الشـــر توقـــع

 وانحسارها. عرقلتها إلى يؤدي مما االحتياطات من كبير بعدد العملية ويحيط محدود،

 الظــواهر مــن تكــون  وتكــاد االجتمــاعي التباعــد ملســألة متممــة وهــي االجتماعيــة: التحيــزات  -2

 ســـــلبي اتجــــاه فـــــي ةبــــالغري الجماعـــــات ضــــد تحيـــــز ادوًمــــ فهنـــــاك .اكونًيــــ العامـــــة االجتماعيــــة

 هـــذا ويقــوم واالخــتالف، الفرقـــة وتفشــ ي األنانيــة الحـــواجز بــروز إلــى الظـــاهرة هــذه وتــؤدي

 فـي السـبب ويعـود العـدائي النـوع مـن العالقـة وتكـون  إقليمـي. أو عرقـي أو ديني أساس على

 الناتجـــة العدوانيـــة مـــن امعيًنـــ اقـــدرً  اداخلًيـــ تتضـــمن إنســـانية جماعـــة أي أن إلـــى ذلـــك كـــل

 بانفجـــــــار الجماعـــــــة تهـــــــدد العدوانيـــــــة هـــــــذه منهـــــــا تعـــــــاني أن بـــــــد ال التـــــــي التناقضـــــــات عـــــــن
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 خــالل مــن الخــارج إلــى العــدوان توجيــه ظــاهرة اتلقائًيــ تبــرز ولــذلك الداخليــة، الصــراعات

 التواصـــل يصـــب  وترســـخ التحيـــزات هـــذه تبـــرز وحـــين عليـــه. الذاتيـــة العيـــوب كـــل إســـقاط

 .(Argyle. M.D) الفعالة اإليجابية التفاعالت وتتعذر العام. طابعه في اسلبيً 

 لضـــــــبط محــــــددة وأســـــــاليب خاصــــــة طقــــــوس إنســـــــانية جماعــــــة لكـــــــل :االتصــــــال طقــــــوس -3

( األجيـــــال بـــــين التفاعـــــل) تكونهـــــا التـــــي الفئـــــات مختلـــــف بـــــين والتواصـــــل التفاعـــــل عمليـــــات

 جماعـة لكـل أن كمـا املختلفـة. االجتماعيـة املقامـات بـين التفاعـل الجنسين، بين التفاعل

 )الـزواج، االجتماعيـة املناسـبات أنـواع مـن نـوع كـل فـي والتواصـل للتفاعـل خاصة اطقوًس 

 تضـــبط التـــي واملعـــايير الطقـــوس كلـــه هـــذا إلـــى ويضـــاف الوفـــاة( الـــوالئم، األعيـــاد، املـــيالد،

 حاجاتـه إشـباع وأسـاليب الحيويـة ووظائفه الجسد بنشاطات ابتداء املختلفة النشاطات

 أن أردنــا إذا واملعــايير الطقــوس بهــذه اإلملــام مــن بــد وال وغيرهــا. املهنيــة بالنشــاطات وانتهـاء

 واملمنوعــــــات املحرمــــــات معرفــــــة مــــــن بــــــد ال كــــــذلك الجماعــــــات، هــــــذه مــــــع اجيــــــًد  نتواصــــــل

 مجتمـع لكـل إذ خطورتهـا. فـي تتفـاوت التـي االتصـال مـآزق  نتجنب أن أردنا إذا االجتماعية

 Douglas Barnesl) موضوعاتها، عن الحديث حتى أو بها املساس يجوز  ال وموانع محرمات

1977).   

 اللغـــــة تأخـــــذها التـــــي )املعـــــاني( الـــــدالالت دراســـــة علـــــم هـــــو الســـــيمياء االتصـــــال: ســـــيميا   -4

 تأخــذ واحــدة تعــابير فتجــد اجتماعيــة. فئــة أو مجتمــع كــل فــي مفرداتهــا بعــض أو اللفظيــة

 هـــذه املعـــاني اخـــتالف ظـــاهرة تـــؤدي وقـــد أخـــرى. إلـــى بشـــرية مجموعـــة مـــن مختلفـــة معـــاني

  االتصـــــال. أمـــــام وطرائـــــق ومـــــآزق  عوائـــــق بـــــروز إلـــــى أخـــــرى  إلـــــى ثقافـــــة مــــن
ً

 )هللا تعبيـــــر مـــــثال

 فــــي يســــتخدم أنــــه بينمــــا والنشــــاط. الهمــــة وتمنــــي للتحيــــة العــــراق فــــي يســــتخدم يســــاعدك(

 الـــيمن وفـــي مرغـــوب، غيـــر عمـــل علـــى اإلقـــدام عـــن مـــا إنســـان لـــردع التهديـــد بصـــيغة لبنـــان
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 اللفظيــة دون  اللغــة وتطــرح م(.1989 )شــرف مــا مهمــة إلنجــاز هللا مــن العــون  طلــب تعنــي

 وال اآلخــرين. مــع االتصــال فـي خفــاء وأكثــر أعقــد مسـائل الحركيــة، واللغــة الجســد( )تعـابير

 أفرادهــــا. مــــع التواصــــل حســــن أردنــــا إذا جماعــــة لكــــل الخاصــــة بالســــيمياء اإلملــــام مــــن بــــد

 فـــي تتفـــاوت االتصـــال فـــي ومـــآزق  إشـــكاالت إلـــى احترامهـــا عـــدم أو بهـــا الجهـــل يـــؤدي وبـــالطبع

  (.Patricia Noller 1984) خطورتها

 أخضـــع وأنـــه اجتماعيـــه. غايتـــه إنســـاني ابتكـــار هـــو إنمـــا االتصـــال أن يتبـــين تقـــدم ممـــا

 وأن اعلًمــ أصــب  قــد االتصــال أن يعنــي وهــذا قــرن. نصــف علــى يزيــد مــا منــذ العلميــة للدراســة

 ومسـؤولياته السـامية وأهدافـه التطبيقيـة وآليتـه النظريـة أسسـه يفهمـوا أن بـه القـائمين علـى

 الحساسة.

 املثلــــى، اإلنســــانية األغــــراض ويخــــدم النــــاس بــــين التفــــاهم يحقــــق اســــتخدامه فحســــن

 لــذلك اتبًعــ وأنــه واحــد كوكــب علــى يعــيش أنــه االتصــاالت خــالل مــن يــدرك أن اإلنســان وعلــى

 أهمها: لعل التزامات عليه تترتب

 جانب. كل من يكتنفه الذي املعاش الواقع نحو التزامات -1

 أفـراده مـن فرد كل مجتمع في يعيش أن يمكنه ال اإلنسان أن هو الثاني االلتزام -2

 التقريب. أجل من االتصال مهام إحدى وهذه منعزلة بصورة يعيش

 حيـــــــث مـــــــن حياتـــــــه يوحـــــــد أن يجـــــــب بنوعيـــــــه اإلنســـــــان أن هـــــــو الثالـــــــث االلتـــــــزام -3

 مـــــن االتصـــــال علـــــى يلقـــــى آخـــــر عـــــبء وهـــــذا الحيـــــاة تنـــــاغم أجـــــل مـــــن الجنســـــية

 جدير. العبء بهذا النهوض في وهو واالجتماعية، النفسية الناحيتين

  واستنتاجات: خالصة

 ومهما مفاهيمه، كانت اأيً  لالتصال السيكولوجي املفتاح أن بحق ندرك أن بنا يحسن
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 وجداني تفاعل وهبة شعوري، توحد وسيلة وأنه ذاتي، استغراق عملية مسمياته، تعددت

 الكائنات من غيره عن يتفرد. بها وهو املخلوقات، سائر دون  وحده اإلنسان بها يتصف

 الحية.

 التفاعل إلى فيؤول معناها في تنداح )تواصل( لفظة ألن ذلك تواصل. هو إنما االتصال

 البشر. من غيره أعين في سلوكه صالح املرء فيعرف الواحد املجتمع في الناس بين النفس ي

 امباشرً  كان سواء واالتصال، التفاعل أن ذكر قد D. Lerner(1960) ليرنر دافيد كان

 من املجتمع أو الجماعة أو الفرد تمكن التي القدرة هو إنما املبتكرة، الوسائل عبر تم أنه أم

 نحوه. واتجاهاتهم اآلخرين آراء في منعكسة ذاته خصائص من التحقق

 االندماج من اإلنسان مكن قد ألنه الحياة؛ في اإلنسان إبداعات من هو إنما فاالتصال

 يوسع ما إلى ويفتقر إال فرد من ما إذ مكونات. من الكون  هذا به يحفل وبما جنسه بني بين

ى وخبرات، تجارب من الفكرية آفاقه
 
 وأفكاره صدره لبنات إثراء غير من ذلك له وأن

 العقول  به تجود ما معطيات من ويستقيها سواه، مبتدعات من يتلقاها بمعلومات

 تحاور  إلى التفاعلي، بمعناه يفض ي، فاالتصال مجدية . سلوكيات من يصدر وما مجتمعة،

 أن بيد التناحر. شب  واستبعاد التنافر، ظالل درء مهماته من فإن ولذلك إنساني،

 وإن افخيرً  اخيرً  إن طبائعهم: صميم ومن األفراد، صنع من إال هي إن وسلبياته إيجابياته

 .فشر اشرً 

ظن، كما املعلومة، ونقل بالغير التعريف على مهماته تقتصر ال االتصال  بل البعض ي 

  منها،جمة فضائل له
ً

 تقرأ حين فأنت اإلنسان. وأخيه اإلنسان بين الوشائج يقوي  أنه مثال

 الشقة بعدت وإن الكتاب، ذلك مؤلف مع حوار في نفسك تلفي العلوم من علم في اكتابً 

 املسافات. تناءت ومهما بينكما

 اأفًق  اكتسب قد اشخصً  تجعلك متباينة وأحاسيس مشاعر الكتاب ذلك فيك يستثير
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 مؤلف ر ية إلى تواقة نوازع فيك تتيقظ فأنت لهذا ذاتك، إلى املحببة املعرفة في اجديًد 

 لإلنسان، يتسنى كيف نفسه: امرئ  كل وليسأل املزيد. إلى والتطلع عنه السماع أو الكتاب

 واملنبهات . املثيرات بين يميز وأن الخبرات يتعلم وأن املهارات، يكتسب أن االتصال، بغياب

 باإلنسان لالرتقاء محفزات هي إنما –إلخ ...واملثيرات املهارات أعني– العناصر تلك كل

 البنائي. الحاضر مجده ذروة إلى البدائي وضعه بداية من

  أبعاده، وأحد املتفاوتة، أبعاده لالتصال إن
ً

 علم مفهوم حسب االجتماعي البعد ،مثال

 يحتاج وفيما ينقصه فيما بالتفكير ادائًم  موكل إنسان فكل وتطبيقاته، االجتماعي النفس

 ويتطلبه. إليه

طر، وعليها نفسه، في قائمة حاجة يشبع االتصال طريق عن إذن، فهو،
 
 رفد وهي أال ف

 من يحمل بما لينوء الزمن إن إليه. يكون  ما أحوج هو ما باستمداد وذلك ذاته، في التكامل

 الحالي، القرن  لكن تاريخها، في اإلنسانية بها مرت التي األوقات وعظائم الساعات جالئل

 أجل من لهو والعشرين، الحادي القرن  أبواب ولوج على نشرف نحن وها نودعه نكاد ونحن

  وتقنياته. وأساليبه ووسائله االتصال تطوير مجال في اإلنسان حياة عصور 

 معروفة، غير فشل أسباب من العصرية الحياة أصاب ما إن يقول  من ثمة كان وإذا

 ليبني العقالنية تغليب في فليتبصر يديه. بين اإلنسان مصير إن والقول  التفا ل  من بد فال

  بيديه مجده
ً
 اوروحيً  اماديً  االتصال وليسخر اإلنسانية لتراث اوتكريًس  حياته على احفاظ

 لذلك. طيعة أداة اوسيكولوجيً 

 :املراجع

 االتصال للبحوث، العامة اإلدارة التعليم، وتكنولوجيا الوسائل قسم أعضاء ترجمة روبن، برنت .1

  .د. ت اإلنساني، والسلوك
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