التواصل وتطبيقاته في مجال
الرعاية االجتماعية
جعفر الباز
جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء  -المغرب
albazjaafar@hotmail.com
Received: 02 Dec. 2014,
Revised: 1 Feb. 2015, Accepted: 30 Mar. 2015
Published online: 1 (May) 2015

Semat
ISSN 2210-173H

)Semat 3, No. 2, (May 2015

التواصل وتطبيقاته في مجال
الرعاية االجتماعية
جعفر الباز
جامعة احل�سن الثاين
الدار البي�ضاء  -املغرب

امللخّ �ص
تعد �إ�شكالية التوا�صل يف الدرا�سات احلديثة من مهام تعزيز التثاقف مع الآخر ،و�ضمن هذا ال�سياق
ت�أتي هذه الدرا�سة لتو�ضح حاجة الثقافة املحلية ـ حيثما كانت ـ �إىل ثقافة الآخر .وقد يكون هذا التثاقف �إما
ق�صديا �أو غري ق�صدي ،اجتماعيا �أو نف�سيا ،معرفيا �أو ثقافيا ،و�إذا كان الإن�سان بطبعه اجتماعيا ف�إن بوا�سطة
التوا�صل تتعزز العالقات الثقافية وتتطور؛ لتمكني جوهر القيم الإن�سانية.
والإن�سان يف بحث دائم عن االنتماء ،رغبة منه يف جتاوز ما ينتابه من حاالت االغرتاب ،ويف مثل هذه
أ�سا�سا يف التخفيف من الأجواء النف�سية والتي مبوجبها
احلال ي�شري العلماء واملفكرون �إىل �أن للحوار دو ًرا � ً
يقوم الفرد بنقل �أفكاره عن طريق مهارات االت�صال الفعال ،ويظهر ذلك فيما �أكده (دفلور) من �أن للعالج
النف�سي �أهمية ق�صوى؛ خللق �أ�سمى ف�ضائل التوا�صل الذي يطور املجتمعات .وهو ما �أ�شار �إليه ـ �أي�ضا ـ
(مورينو) الذي ع َّد احلوار بني الثقافات �أداة للتنفي�س والتفريغ الذي من �ش�أنه �أن ي�ضيء الطريق لتطور
العالقات االجتماعية ،بخا�صة حني تدخل الذات يف ت�صالح مع الآخر.

الكلمات املفتاحية :الذات ،التوا�ص ــل ،الإن�ســان اجتماعي ،العالق ــات ،ثقايف ،لغوي ،االنتماء ،االغرتاب التفاهم ،التعلم،
الن�سق ،الرموز ،التعبري.
http://journals.uob.edu.bh

289

Semat 3, No. 2, (May 2015)

Communication and its Applications in
the Field of Social Welfare
Jaafar Al baz
University Hassan II
Casablanca - Morocco

Abstract
Our need to each other is part and partial of our choices. The other is the
subject of our concerns. Thus, the welfare institutions’ need to communication is
psychological, social and linguistic. The human being is sociable by nature and in
a constant search for belongingnes.This is confirmed by Deflor who indicates that
psychology itself is based on dialogue. Moreover, Morino considers communication
as a tool for therapy and relaxation. It is a light that shines in your way no matter how
dark the horizon is. Through communication the social relationships evolve and the
individual reconciles with himself and thus our linguistic and cultural heritage grows

Keywords: Communication, individual, sociable, linguistic, culture, environment, team work,
emotions, learning, coordination, symbols, et expression.
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مقدمـــــــة:
يعد التوا�صل فنا ،وفل�سفة اجتماعية ،يتميز
مبجموعة من اخل�صائ�ص ،يعتمد على العديد
من الأدوات لتحقيق الغايات ،والغاية من التوا�صل
هو حتقيق االن�سجام والتناغم والتفاعل البناء.
ويف كثري من الأحيان ميكن للمرء �أن ي�شك يف
كل �شيء ،لكن ال ميكنه �أن ي�شك يف �أن التوا�صل
حاجة نف�سية واجتماعية .فهو عن�صر �أ�سا�سي يف
احلياة الب�شرية .وبدونه – التوا�صل  -يتعطل فعل
الوجود والنمو ف ـ ـ ـ ـ ــي الفرد واملجتمع.
فحاجتنا للآخر قائم يف ذواتنا .والآخر بالن�سبة
لن ــا ،مو�ضوع اهتمامن ــا ووجودن ــا ،فكل واحد فينــا
ال ي�ستطيع �أن يعي�ش وحيدا يف هذا العامل .وعلى
هذا الأ�سا�س ،فتوا�صلنا بالآخر �ضرورة م�ؤكدة،
لدرجة ميكننا القول �إن �أفكارنا ،وثقافتنا ،ولغتنا
ال ت�أخذ داللتها وال ت�ؤدي وظائفها �إال من خالل
توجهنا �إىل الآخر وتوا�صلنا معه واالنفتاح عليه
وم�شاطرته �أحزاننا و�أفراحنا.
فالإن�سان بخ�صو�صياته ال ميكن �إال �أن يتوا�صل
مع مكونات املحيط املنتمي �إليه ،مع املا�ضي
الذي ي�سكن ذكرياته ،مع انتظارا ته امل�ستقبلية.
فالتوا�صل �إذن ي�شكل �شكال وجوديا �أ�سا�سيا
للإن�سان من خالله �أو بوا�سطته يرتبط هذا الأخري
معان وين�سج قيما ومعايري للحكم
بالأ�شياء وين�شئ ٍ
http://journals.uob.edu.bh

على تلك الأ�شياء  1وي�ضع �صورا عن الآخرين وعن
نف�سه.
عموما فالتوا�صل حاجة نف�سية �ضرورية البد
من �إ�شباعها فهو يعد من قبيل العالج النف�سي
لأن احلياد والعزلة ينتج عنه االغرتاب االجتماعي
واال�ضطراب النف�سي.
 -1التوا�صل وا�ستعماالته الوظيفية:
يعد التوا�صل عالقة تفاعلية بني ن�سق وحميط،
تتبلور من خاللها و�سائل وقنوات ،فين�شئ التوا�صل
تنظيمات مع املحيط ،ويهيئ الظروف لربوز
2
و�سائل جديدة من �أجل توا�صل �أو�سع و�أوثق.
�إن احلديث عن علم التوا�صل ،ظل جمهوال
بفرن�سا حتى عهد �سماع وا�ستعمال م�صطلح
التوا�صل ب�أكرب درجاته  .فقد �أورد ويلبور �سكرام
� wilbur shekrammسنة  1963يف جملة علم
التوا�صل الب�شري اخلطوط التالية� :أن التوا�صل
ال يعد تخ�ص�صا �أكادمييا بل �أي�ضا تخ�ص�صا
ميـر به العديد والأقلية هي التي تقف عنده � .3أما
�شايف وبريجي � chefee bergerسنة  ،1986فقد
 -1بنا�صر البعزاتي ,التوا�صل املفاهيم والقنوات ،و�أ�شكال
التوا�صل ،تن�سيق حممد مفتاح و�أحمد ح�سني من�شورات كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية الرباط ،ندوات ومنا�ضرات رقم  92الطبعة الأوىل
 ،2001ال�صفحة .12
 -2تن�سيق حممد مفتاح و�أحمد بوح�سن  .املفاهيم و �أ�شكال التوا�صل،
الطبعة الأوىل  ،2001مطبعة النجاح اجلديدة ،ال�صفحة .11
 -3عبد الكرمي غريب  .التوا�صل والتن�شيط و الأ�ساليب والتقنيات،
من�شورات علم الثقافة ،الطبعة الأوىل  ،2008ال�صفحة .24
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حددا علم التوا�صل فيما يلي« :ي�سعى علم التوا�صل
�إىل فهم �إنتاج ومعاجلة ومفاعيل الرموز و�أن�ساق
العالقات بوا�سطة نظريات قابلة للتحليل وحتتوي
على تعميقات م�شرتكة ت�شري �إىل تف�سري الظواهر
املتعلقة بالإنتاج وباملعاجلة واملفاعيل.4
ففي اللغة تعني كلمة التوا�صل �أو االت�صال
 communicationوالتي ا�شتقت من الالتيني للفعل
مبعنى الت�شجيع عن طريق امل�شاركة .فاالت�صــال
عملية تت�ضمن امل�شاركــة والتفاهم حـول مو�ضوع
�أو فكرة .5والتوا�صل عبارة عن جمموعة من
اخلطوات املتكررة املرتبطة مع بع�ضها وت�ؤدي
�إىل نتيجة حمددة  6فهو فن مبعناه الوا�سع  .هذه
العملية التوا�صلية ت�سري يف اجتاهني وهي ت�شمل:
 حماولة فهم الأفكار وامل�شاعر التي يعرب عنهاالآخرون.
 الرد بطريقة نافعة وم�ساعدة .7ما يالحظ يف اال�ستعماالت املعرفية ،العلمية
باللغة العربية ،هناك م�صطلح توا�صل وات�صال يتم
التعبري عنهما كرتجمة مرادفة للم�صطلح الالتيني
 .Communicationو�إذا كان هذا امل�صطلح يت�ضمن
معان وا�ستعماالت متنوعة ،وبدون متيز �سوى
عدة ٍ
من خالل املجال الذي ي�ستعمل فيه .بحيث �أنه
كمفهوم يكون مرفقا يف الغالب مب�صطلح �آخر
لتو�ضيح حدود و�سياق اال�ستعمال.
�أما بالن�سبة لال�ستعماالت باللغة العربية ف�إن
توفر م�صطلحني ات�صال وتوا�صل ي�سمح بنوع من
التميز على امل�ستوى املفاهيمي ،وذلك من خالل ما
قد يفيد به كل م�صطلح يف خ�صو�صيته من ظواهر
وت�صورات على اعتبار �أن بني املفاهيم والظواهر
عالقة متبادلة.
 -4نف�س املرجع �أعاله ،ال�صفحة .25
 -5د .حممد حممود مهديل ،ال�سيا�سة االجتماعية والتخطيط
باملعهد العايل للخدمة االجتماعية بالإ�سكندرية ،االت�صال
االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية ،2005 ،ال�صفحة . 9
 -6نف�س املرجع �أعاله ،ال�صفحة .13
 -7نعومي ري�شمان ،ور�شة املوارد العربية للرعاية ال�صحية و تنمية
جمتمع الأطفال الربيطاين  scfucترجمة عفيف ،مراجعة وحترير
غامن و يو�سف حجر ،الطبعة الأوىل .1999
http://journals.uob.edu.bh
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ففي االت�صال جند �أن هناك رغبة من �أحد
الطرفني باجتاه الآخر .وهذا الآخر قد ي�ستجيب
ويتفاعل مع تلك الرغبة �أو �أنه يرف�ض وال يبادل تلك
الرغبة� .أما يف التوا�صل ف�إن التفاعل �أو الرغبة يف
امل�شاركة حتدث من كال الطرفني .وبتعبري �آخر،
انفتاح الذات على الآخر وذلك يف �إطار عالقة
حيوية ال تنقطع حتى تعود من جديد.8
فمن خالل التعريفني لالت�صال والتوا�صل جند
�أن املفهومني لهما نف�س الداللة .لكن يختلفان
على م�ستوى التغذية الراجعة  .ف�إذا رف�ض الطرف
الآخر التفاعل والتجاوب فهو ات�صال� .أما �إذا وافق
الطرف الآخر على التجاوب والتفاعل فهو توا�صل.
�أما يف القر�آن الكرمي ،ففن التوا�صل قائم على
�أمرين البد منهما وال ميكن �أن يتحقق التوا�صل
دونهما وهما الإقناع واال�ستمالة .من الآيات التي
تدل على �أهمية الإقناع ،قال اهلل تعاىل يف �سورة
الكهف الآية " 37قال له �صاحبه وهو يحاوره،
�أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
�سواك رجال" �صدق اهلل العظيم� .أما الآيات التي
تدل على اال�ستمالة دليلها قوله تعاىل يف �سورة
الن�ساء الآية " 165ر�سال مب�شرين ومنذرين لئال
يكون للنا�س على اهلل حجة بعد الر�سل وكان اهلل
عزيزا حكيما" �صدق اهلل العظيم.
وعموما فعلم التوا�صل ،ي�شمل ف�صال وا�سعا ولكن
تق�سيمه �إىل عدة م�ستويات طبقا للتنظيم االجتماعي
ملجتمع ما ،ولتو�ضيح هذه الفكرة �أعاله �سوف نقدم
9
االقرتاح الهرمي الذي �أتي به ماك كويل.
امل�ستوى يهم املجتمع برمته
امل�ستوى التنظيمي
امل�ستوى البني جماعي
امل�ستوى البني �شخ�صي
امل�ستوى الفردي
 -8غ�سان ،غ�سان يعقوب .بالإ�شراك مع جوزف طاب�ش� ،سيكولوجية
االت�صال والعالقات الإن�سانية ،دار الن�شر بريوت ،1989 ،ال�صفحة .11
 -9نف�س املرجع �أعاله ،ال�صفحة .26

292

Jaafar Al baz: Communication and its Applications in the Field ....

بالن�سبة لالقرتاح الهرمي الذي �أتى به ماك
كويل جنده يهم كافة باقي امل�ستويات انطالقا من
امل�ستوى الفردي �إىل امل�ستوى املتواجد على قمة
الهرم ،الذي يهم املجتمع برمته.
�إن درا�سة التوا�صل كمفهوم حتتم علينا درا�سة
�سلوك الإن�سان ،درا�سة كل عوامله الداخلية
واخلارجية .فالتوا�صل جزء ال يتجز�أ من كل
�شيء  .نفكر به ،نعمل به  ...بل �أ�صبح التوا�صل
�ضرورة للوجود ووبيرت دراكر كان وا�ضحا حني
قال ب�أن املتلقي هو الذي يقوم بعملية االت�صال،
و�أن امل�سمى باملت�صل ال يت�صل بل ينطق ويتكلم و�إذا
مل يكن هناك من ي�سمع لن يكون هناك توا�صل بل
�ستكون هناك �ضو�ضاء فقط� . 10أما ت�شارل كويل
 charles gooleyفيعرف التوا�صل ب�أنه «امليكانيزم
الذي توجد بوا�سطته العالقات الإن�سانية وتتطور،
�إنه يت�ضمن جميع رموز الذهن مع و�سائل تبليغها
عرب املجال وتعزيزها يف الزمان .ويت�ضمن
كذلك تعبريات الوجه وهيئات اجل�سم واحلركات
ونربة ال�صوت والكلمات والكتابات واملطبوعات
والتلغراف والتلفون وكل ي�شمله �آخر ما ثم من
االكت�شافات اخلا�صة بالتوا�صل « ويعرف التوا�صل
�أي�ضا ب�أنه هو تبادل املعلومات والر�سائل اللغوية
وغري اللغوية وبالتايل ال يقت�صر التوا�صل على
ما هو ذهني معريف بل يتعداه �إىل ما هو وجداين
وما هو ح�سي وحركي �أي �أن التوا�صل لي�س جمرد
تبليغ املعلومات بطريقة خطية �أحادية االجتاه
ولكنه تبادل للأفكار والأحا�سي�س .11يقول الدكتور
�إبراهيم الفقي "االت�صال كالومي�ض مهما كان
الليل مظلما فهو ي�ضيء �أمامك الطريق دائما ".
�إن البحت يف تعريف التوا�صل لي�س �أمرا هينا
نظرا لكرثة اال�شتغال على هذا املفهوم .فلي�س
هناك تعريف موحد وحمدد ي�شمل جميع مظاهر
التوا�صل ،والدليل هو �أن ميدان التوا�صل مل يتم
 -10ميلودي ،العزوزي  .االت�صال امل�ؤ�س�ساتي� ،أ�سا�سياته ،تطبيقاته،
�إدارته مع �سرد بامل�صطلحات عربي ،فرن�سي� ،إجنليزي ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،الطبعة الأوىل  ،2007ال�صفحة .57
 -11د /جميل حمداوي .من م�ستجدات الرتبية احلديثة و املعا�صرة،
الكتاب الثالث و الع�شرون � ،2009سل�سلة �شرفات الزمن العدد 23
http://journals.uob.edu.bh

حتديد جماالته بدقة ،فقد ظهرت درا�سات فيها
�أكرث من  50و�صفا خمتلفا للعملية التوا�صلية.12
معنى التوا�صل وا�ضح ويف نف�س الوقت غام�ض،
وا�ضح مبا فيه الكفاية يف حالة ا�ستخدامه
اال�صطالحي ،ولكنه غام�ض عندما نبحث عن
جماالت ا�ستعماالته.
 -2مفهوم الرعاية االجتماعية بني
االجتاه التقليدي واالجتاه احلديث:
يعد مفهوم الرعاية االجتماعية من املفاهيم
الأكرث تداوال لدى امل�شتغلني باحلقل االجتماعي.
وب�صفة خا�صة ،لدى الأ�شخا�ص املنتمني مليدان
الرعاية االجتماعية �سواء كانوا باحثني �أو مكونني
�أو متدخلني ميدانيني .13بالرتكيز  -يف البداية
 على مفهوم الرعاية ،وجب الرجوع �إىل �أ�صلهاللغوي كما جاء يف ل�سان العرب فهو يعني الرقابة
واحلفظ وتدبري الأمر .ويقال احلاكم راع لقومه،
يعني يتدبر �أمور النا�س وي�سهر على حفظها .لذلك
ميكن القول وب�صورة �أولية� ،إن الرعاية االجتماعية
تعني وجود طرف يتحمل م�س�ؤولية القيام بالرعاية
ثان ي�ستفيد منها .وبالتدقيق يف املعنى
وطرف ٍ
اال�صطالحي للرعاية االجتماعية كما هو متداول
يف احلقل االجتماعي ،ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام
تعدد التعريفات وتنوع املجاالت ح�سب تنوع الفئات
امل�ستهدفة من الرعاية ،والتي تتميز عادة بفقدان
القدرات الذاتية التي ت�سمح لها ب�إعالة نف�سها
بنف�سها .وحتى يت�سنى لنا حتديد مفهوم للرعاية
االجتماعية ،بات الزما علينا التميز بني اجتاهني:14
فاالجتاه التقليدي يف حتديده ملفهوم الرعاية
االجتماعية ،يعتربها كل العمليات امل�ساعدة التي
يقدمها الإن�سان لأخيه الإن�سان عندما يكون يف
و�ضعية احتياج ،وعاجزا عن جتاوز الظروف
ال�صعبة التي مير بها با�ستخدام قدراته ال�شخ�صية.
 -12حممد �أمني مو�سى .العامل النف�سي واالت�صال ،فعالية االت�صال
يف احلياة اليومية عرب و�سائل التلفزة والإذاعة ،ال�صحافة املكتوبة،
ال�سينما ،الطبعة الأوىل ،1994 ،ال�صفحة . 8
� 13إ�شراف �إدري�س الكراوي  .احلماية االجتماعية يف العامل العربي،
�سيا�سات مقارنة ،طبعة �سنة ،2012ال�صفحة .79
 -14نف�س املرجع �أعاله ،ال�صفحة .80
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�أما االجتاه احلديث ملفهوم الرعاية االجتماعية
فقد واكب تدخل الدولة يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وتراجع امل�ؤ�س�سات التقليدية (الأ�سرة،
اجلريان ،)...وتطور نوعية امل�شكالت التي �أ�صبح
يتعر�ض لها الأفراد واجلماعات ،بحيث برزت
الرعاية االجتماعية باعتبارها جمموعة من الربامج
واخلدمات التي توفرها الدولة لفائدة الفئات
والأفراد غري القادرين على �ضمان �إ�شباع حاجياتهم
ب�أنف�سهم ومواكبة نف�س التطور الذي يعرفه املجتمع.
ويف جمال اخلدمة االجتماعية ،يعرف �أحمد
كمال �أحمد الرعاية االجتماعية باعتبارها
جمموعة اجلهود واخلدمات والربامج املنظمة
التي ت�ساعد �أفراد املجتمع الذين عجزوا عن تلبية
حاجياتهم ال�ضرورية .ولهذا املعنى ف�إن الرعاية
االجتماعية مل تعد عمال تلقائيا وعفويا بل �أ�صبحت
عمال منهجيا ومنظما ت�شمل م�س�ؤولية الدولة
واملنظمات غري احلكومية .انطالقا من جممل
التعريفات ال�سابقة ،ميكننا حتديد خ�صائ�ص
الرعاية االجتماعية فيما يلي:
 الرعاية االجتماعية جهود منظمة وبرامجمتكاملة ،تت�ضمن تقدمي خدمات متنوعة من
خالل م�ؤ�س�سات حكومية يف �إطار يكفل لكل
مواطن حق اال�ستفادة منها.
 الرعاية االجتماعية ت�شمل كل �أ�شكال التدخلاالجتماعي ،لعالج امل�شاكل االجتماعية
والوقاية منها .يف حني جند �أن ممثلة االحتاد
العام لرعاية الطفولة بالواليات املتحدة
الأمريكية زيتاتوريتز  zita toritzتعرف الرعاية
االجتماعية ب�أنها خدمات عبارة عن موارد
وم�ساعدات يوفرها املجتمع ب�سبب اهتمامه
اخلا�ص بالأطفال عن طريق �أ�ساليب متعددة
وخمتلفة .من خالل التعريفات امل�شار �إليها
�أعاله جند �أن الرعاية االجتماعية هي نوع من
اخلدمة االجتماعية مل�ساعدة الفرد واجلماعة
على تقوية وظائفهم االجتماعية وحت�سني
العالقات االجتماعية بني الأفراد واجلماعات
والتنظيم االجتماعي.
http://journals.uob.edu.bh
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 -3تطبيقات التوا�صل يف جمال الرعاية
االجتماعية:
ال �أحد يجادل اليوم يف كون التوا�صل من
املجاالت التي �أ�صبحت تكت�سي �أهمية ق�صوى يف
الآونة الأخرية ،نظرا الكت�ساحه كل التطبيقات
اخلا�صة به ،كالتطبيق النف�سي والتطبيق االجتماعي
وكذا التطبيق الل�ساين .مبعنى �أن التوا�صل �أ�صبح
الآن احلا�ضن الأ�سا�سي ملختلف العلوم احلديثة.
فبوا�سطته توجد العالقات الإن�سانية وتتطور.

 -التطبيق النف�سي للتوا�صل:

�إن التوا�صل مهم يف العالج النف�سي ،فهو
ي�ساعد الفرد على العودة �إىل الأنا احلقيقية  .ويعد
املحلل النف�سي الأمريكي الزويل hanold D laswell
من املهتمني الأوائل بهذا التطبيق ،بحيث ركز على
خم�سة عنا�صر لها ارتباط بالتوا�صل وهي :من؟
املر�سل .يقول ماذا الر�سالة .ب�أية و�سيلة و�سيط
ملن؟ املتلقي ولأي ت�أثري؟ �أثر .كما ي�ضيف ثنائية لها
عالقة باملثري واال�ستجابة.
كما ينظر الزويل �إىل جميع عمليات التوا�صل
على �أنها ت�سري يف اجتاه واحد �أو يف خط واحد
من املر�سل �إلـ ــى امل�ستقبل دون اعتبار للعنا�صر
الو�سيطة و�إيجابية امل�ستقبل املتوقفة على الأبعاد
النف�سية واالجتماعية.
لكن منوذج – الزويل -ال ي�شري �إىل الأ�صداء
الراجعة حيث ارتكز يف تعريفه للتوا�صل على
كتابات �أر�سطو واخلطيب الالتيني كانتليان
 Quintitienفاختزل عام  1998التوا�صل يف الإجابة
على الأ�سئلة امل�شار �إليها �أعاله  .15يف حني نرى ب�أن
التغذية الراجعة �أداة مهمة يف عملية التوا�صل لأنها
تعني حدوت تفاعل بني املر�سل واملر�سل �إليه وقد
يحدث التوافق بينهما .لكن يف الآونة الأخرية بد�أنا
ن�شاهد ح�شودا كبرية من خمتلف الأعمار تعتمد يف
توا�صلها على �آلة الكمبيوتر .وهكذا يفقد التوا�صل
قيمة احلوار مع الآخر .يلعب العامل النف�سي دورا
 -15ميلودي ع العزوري  .االت�صال امل�ؤ�س�ساتي� ،أ�سا�سياته تطبيقاته
�إدارته مع �سرد بامل�صطلحات عربي اجنليزي فرن�سي 2007
ال�صفحة 63
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بارزا يف جناح التوا�صل وف�شله .16وتظهر �أهمية
العامل النف�سي يف التوا�صل من خالل االهتمام به
من قبل القائمني بالتوا�صل منذ القدم .فاخلطابة
كانت ومازالت توظف العامل النف�سي توظيفا عمليا
يف الت�أثري على اجلمهور 17فقولة «خري الكالم ما قل
ودل» تنبهنا �إىل جتنب احل�شو والإطناب الزائد.
�إن مفهوم التوا�صل ي�ستند يف مرجعيته على
علم النف�س خا�صة و�أنه يحمل يف م�ضمونه معنى
ال�سلوك والن�شاط املعريف والنف�سي .فالتوا�صل
مهم جدا يف العالج النف�سي� ،إذ �أن عمل املعالج
يهدف �إىل �إزالة الدفاعات النف�سية ال�سلبية التي
ت�شعر الذات باملر�ض والهلو�سة ،ومبعنى �آخر يرمي
املعالج �إىل �إعادة العالقة احلية والطبيعية بني
الأنا والآخر ،والعودة �إىل الأنا احلقيقية  .وهنا
ميكن �أن ننظر �إىل املر�ض النف�سي على �أنه نوع
من اال�ضطراب احلا�صل يف منظومة التوا�صل
بني الذات والعامل اخلارجي . 18فحني تكون عالقة
الذات مع الآخر م�ضطربة ومفككة ،يبد�أ العامل
االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بالإ�صغاء �إىل الطفل .ويف هذا
الإ�صغاء يكت�شف الطفل ذاته ودوافعه الالواعية،
وبذلك ت�سقط املقاومة ويبد�أ ال�شفاء والتح�سن.
هنا لي�س فقط يف اكت�شاف املا�ضي وال�سيطرة على
الالمعقول ولكنه يف احتاد الأنا مع العامل اخلارجي
من خالل �شخ�صية املعالج . 19
فاحلياة الب�شرية برمتها تقوم على التوا�صل
�أي على العالقات الإن�سانية مبا فيها العالقات
العاطفية .فالإن�سان يت�صل بزمالئه يف العمل،
يتبادلون الذكريات والت�صورات ....ولت�أكيد
عالقة التوا�صل بعلم النف�س جاءت جمموعة
من الأبحاث ت�ؤكد هذا املنطق .ونذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�صر ،درا�سة مظهر �شريف حول
 -16حممد الأمني مو�سى .العامل النف�سي و االت�صال وفعالية
االت�صال يف احلياة اليومية ،وعرب و�سائل التلفزة والإذاعة،
ال�صحافة ،ال�سينما الطبعة الأوىل 1994 ،ال�صفحة .74
 -17نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 74
 -18غ�سان يعقوب .باال�شرتاك مع جوزيف طاب�ش� .سيكولوجية
االت�صال والعالقات الإن�سانية دار النهار للن�شر بريوت 1979
ال�صفحة 16
 -19نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 18
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االنتماء �إىل معايري اجلماعة .وقد ا�ستخدم لذلك
غرفة مظلمة ال توجد فيها �سوى نقطة بي�ضاء تبدو
وك�أنها تتحرك ،ق�سم الباحث الطالب اخلا�ضعني
للتجربة �إىل فئتني :يف املرحلة الأوىل ،وكان يطلب
من كل �شخ�ص �أن يقدر كميا حتركات النقطة
البي�ضاء ،وكان يظن الطالب �أن النقطة تتحرك،
وبعد ذلك على ال�شخ�ص نف�سه �أن يعطي تقديراته
من جديد بح�ضور رفاقه ،وبعد اال�ستماع �إىل
تقديراتهم،ي�ستنتج �أن تقديرات الفرد ال�شخ�صية
تت�أثر وتخ�ضع للتعديل وتتجه نحو تقديرات
اجلماعة لتتفق معها .20
�أما �أبحاث مورينو فهي الأخرى ركزت على
�أهمية التوا�صل والتفاعل الإن�ساين �ضمن اجلماعة.
ويف نف�س الوقت اكت�شفت �أنه عند ال�سماح للأطفال
بالتعبري التلقائي عن م�شكالتهم ،ف�إنهم يحققون
نتائج عالجية مهمة .فمند عام 1909م �أ�صبح
مورينو مهتما يف عالجه لأطفال مدر�سة فيينا ،ب�أن
يطلب منهم �أن يقوموا بتمثيل م�سرحيات ق�صرية،
كتبت لهم خ�صي�صا وكانت تدور حول م�شكالت
اجتماعية متنوعة ومتباينة .بهدف التفريغ
والتنفي�س والتحرر من التوتر والتخل�ص منه.
هذه العملية العالجية من �ش�أنها �أن جتلب الراحة
للفرد .وميكن القول يف هذا ال�صدد ،ب�أن هناك
تفريغ متكامل يف عملية ا�ستخدام الدراما ك�شكل
من �أ�شكال التوا�صل العالجي .لأن الفرد يتمكن من
خاللها على �أن يتوحد مع مواقع ومواقف وم�شكالت
الآخرين فتهون عليه م�شكلته ،وبهذه الطريقة
يت�صالح مع ذاته وي�صبح قادرا على الفرار من
العزلة االجتماعية ،ويرى نف�سه قادرا على الدخول
يف عالقات اجتماعية ،واال�شتغال مع جمموعة يف
عمل درامي .ومن ثم يحدث تعلم �سلوك العمل
اجلماعي ،ويتحقق التوا�صل عن طريق ا�ستخدام
الكلمات وامل�شاعر والأفكار والعبارات اللفظية
ال�شفوية وغري اللفظية اجل�سدية.
 -20غ�سان يعقوب .باال�شرتاك مع جوزيف طاب�ش� .سيكولوجية
االت�صال والعالقات الإن�سانية دار النهار للن�شر بريوت 1979
ال�صفحة 43
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ويف نف�س ال�سياق يرى دفلور وي�ؤكد على �أن
التوا�صل عملية ع�صبية حيوية ،يتم فيها ت�سجيل
معان ورموز معينة يف ذاكرة الأفراد و�أنه عملية
نف�سية ،حيث يتم اكت�ساب معاين الرموز من
خالل التعلم� .أما عامل النف�س الرو�سي فيكوت�شكي
 Vigostskiفقد قام بدرا�سة اللغة عند الأطفـ ــال
فهو بني ب ـ ـ�أن املونولوجات الفردية لي�ست مونولوج
ال�شخ�ص مع نف�سه بقدر ما هي مونولوجات موجهة
نحو الآخرين ويو�ضح درا�سته بحالة الطفل الذي
و�ضع يف غرفة ب�صحبة عدد من الأطفال امل�صابني
بال�صمم والبكم ،ف�إن كالم هذا الطفل �سوف
ينخف�ض بدرجة كبرية  21.كما �أكد فيكوت�شكي،
�أن ن�شاط الأطفال الظاهر عند حل امل�شكالت
ال يقت�صر على القيام ب�أفعال ظاهرة ،بل ي�شمل
احلديث للذات ،ويزداد احلديث للذات ،كلما
ازدادت امل�شكالت تعقيدا ،هذه الطريقة متكن
الطفل من ر�ؤية احلا�ضر واملا�ضي وامل�ستقبل.
ومن هنا ن�ستنتج �أن العالج النف�سي يف رمته
ينبني �أ�سا�سه على احلوار ،هذا الأخري يعد من
الأدوات الأ�سا�سية ويف نف�س الوقت يعترب املمر
ال�سري الذي يقود الذات العملية �إىل التخل�ص
من كل العقد واال�ضطرابات النف�سية ،وين�شئ
الت�صالح مع الذات �أوال والعامل اخلارجي ثانيا.
كما �أن التوا�صل يكون يف بع�ض احلاالت و�سيلة
للهروب من وط�أة ال�ضغوط والتحديات ،فالأنا
املتخاذلة ت�سقط وتنحرف لأن التال�ؤم واال�ستيعاب
ال يتحققان داخل ال�شخ�صية .
فاملالئمة يعني تكيف الإن�سان مع العامل
اخلارجي بكل حتدياته و�ضغوطه واال�ستيعاب يعني
القدرة على الإحاطة بتلك ال�ضغوط وحتويلها
�إىل بنيان ذاتي تنتظم فيه العنا�صر وتتدامج مع
ال�شخ�صية .22
�إن �أهمية التوا�صل ال تنح�صر يف كونه حاجة
نف�سية بل يف كونه �ضرورة لتحقيق التوازن يف
 -21نف�س املرجع �أ عاله ال�صفحة . 44
 -22غ�سان ،غ�سان يعقوب .باال�شراك مع جوزف طاب�ش� ،سيكولوجية االت�صال
والعالقات الإن�سانية ،دار الن�شر بريوت  ،1989ال�صفحة .49
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ال�شخ�صية وميكن �أن ننظر هنا �إىل املر�ض النف�سي
على �أنه نوع من اال�ضطراب والتفكك احلا�صل يف
عالقة الأنا مع العامل .ويذكر كوبر �إن االجت ــاه
اجلديد يف معاجل ــة الأمـ ــرا�ض النف�سية وخا�ص ــة
" la schizophreniaالف�صام" يتجه نحو العائلة
والبيئة التي يعي�ش فيها املري�ض .23فالتوا�صل
و�سيلة لإدخال ال�سرور والطم�أنينة يف نف�سية الأنا،
ويف نف�س الوقت تعبري عن الذات ومونولوج موجه
نحو الآخر بهدف تطوير العالقات الإن�سانية.

 -التطبيق االجتماعي للتوا�صل:

�إن الإن�سان اجتماعي بطبعه ،فبالرغم من
تواجد الفرد �أمام ح�شد هائل من النا�س فهو ي�شعر
بالغربة واالنف�صال لأنه يف بحث دائم عن عالقة
�إن�سانية متينة ،عن �شخ�ص يثق فيه ،عن جماعة
ينتمي �إليها وبذلك يتحطم القلق واالغرتاب وحتل
حملها الطم�أنينة والأمان .
ومن جهة يقوم التوا�صل يف الطرق الفعالة
على التعلم الذاتي ،واللعب واحلرية وتعلم احلياة
من خالل احلياة االجتماعية .ومن َّثم فالتوا�صل
الفعال هو الذي يت�سم باحلرية والتعبري احلر
امل�شروط والفعالية امل�ستمرة .ومن جهة �أخرى لن
يكون التوا�صل فعاال �إال من خالل �إعطاء فر�صة
للآخر للحوار وفتح باب املناق�شات البناءة .ويف
نف�س ال�سياق ،ميكننا �أن نظيف �أن املرء يتعلم 1
يف املائة بوا�سطة الذوق .و 11يف املائة بوا�سطة
ال�سمع .و 5،3يف املائة بوا�سطة ال�شم .و 5،1يف املائة
بوا�سطة اللم�س .و 83يف املائة بوا�سطة الب�صر .24
وعلى هذا الأ�سا�س ال ميكن التحدث عن
التطبيق االجتماعي من دون التطرق �إىل منوذج
ريلي وريلي  Riley et Rileyوالذي يعتمد على فهم
طريقة انتماء الأفراد �إىل اجلماعات فاملر�سل هو
املربي �أو العامل االجتماعي وامل�ستقبل هو الطفل.
يت�أثر هذا الطفل ،يفكر ،يرى الأ�شياء مبنظار
اجلماعات التي ينتمي �إليها والتي بدورها تتطور يف
 -23نف�س املرجع �أعاله ال�صفحة .48

24- SUZETTE; ghodsi jose : le 3 dimension
éducative ;ed ;labor p 60.
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ح�ضن ال�سياق االجتماعي الذي �أفرزها ،وير�صد
هذا النموذج خمتلف العالقات االجتماعية
والنف�سية بني املتوا�صلني.
ويظهر ذلك بو�ضوح فيما ذكره � kert lwinأحد
�أقطاب علم النف�س االجتماعي الذي قال�" :إذا
�أردنا �أن نحقق تغيريا عميقا وم�ستدميا يجب �أن
نتعامل مع الفرد كع�ضو يف جماعات ،فالفرد يف
جماعة ي�سهل الت�أثري عليه ويكون �أكرث مرونة ،و�إن
االت�صال بالأفراد عن طريق اجلماعات له ت�أثري
25
�أعمق يف املجتمعات �أكرث ات�صاال بهم فرادى"....
فاالنتماء للجماعة ي�ساعد الفرد يف �إ�شباع
حاجاته االجتماعية .وقد �أ�شارت العديد من
الدرا�سات النف�سية واالجتماعية� ،إىل �أن عزل
الفرد عن اجلماعة ي�ؤدي �إىل �إ�صابته با�ضطرابات
نف�سية ،ت�ؤثر يف قدراته على �أداء �أدواره االجتماعية.
وقد انطلق التطبيق االجتماعي للتوا�صل مع
دركهامي باعتباره تفاعال داخل �شبكة تتبادل
وتتفاهم فيها ت�صورات جماعية .وبح�سب ت�صور
ميد  Meadوالذي حدد التوا�صل بناء على تفاعل
الذات مع جماعات اجتماعية �أخرى .فال�شخ�ص
ال ميكن �أن يكون �شخ�صا �آخر غري نف�سه ،لكن ما
يحدث يف تفاعل الذات مع الآخر هو تبادل الأدوار.
فعبارة لعب الأدوار تركز على االرتباط بني مفهوم
الدور ومفهوم التفاعل الرمزي.
جل علماء االجتماع ،ينظرون �إىل التوا�صل
باعتباره ظاهرة اجتماعية وقوة رابطة لها .ي�ساعد
على متا�سك وبناء العالقات االجتماعية وهنا ي�ؤكد
«�شرام» �أن املجتمع الإن�ساين يقوم على جمموعة
من العالقات قوامها التوا�صل .و�أن ما يجمع
الأفراد لي�س قوة غيبية �أو �سحر �أو قوى مطلقة
و�إمنا هي عالقات توا�صل �ضرورية من �ضرورات
احلياة االجتماعية ذاتها.26
 -25الت�أثريات املتبادلة بني الفرد واجلماعة
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 -26دكتور حممد مهديل .االت�صال االجتماعي يف اخلدمة
االجتماعية 2005 ،الإ�سكندرية ال�صفحة 9
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 -التطبيق الل�ساين للتوا�صل:

تعد اللغة بعدا �أ�سا�سيا من �أبعاد هويتنا
الثقافية 27واالجتماعية وهي حلقة و�صل بني
الذات والآخر بني ما�ضي الإن�سان وحا�ضره ،بني
ال�شعور والال�شعور .فبوا�سطة اللغة نعرب عن �آرائنا
و�أحا�سي�سنا و�أفكارنا .يقول “هايدجر” �أن اللغة
تالزم الإن�سان با�ستمرار يف يقظته كما يف حلمه،
وهي �أ�سا�س وبيت الوجود الإن�سان ي�سكن بيته.
وحرا�س هذا البيت هم �أولئك الذين يفكرون
ويخرتعون ويبدعون بالكلمات .فهم يحافظون
ويحمون بيتهم هذا الذي يرمز �إىل وجودهم عن
طريق �إبرازه يف لغتهم ومن ثم عن طريق املحافظة
عليه يف لغتهم من خالل الكالم” .وتعد اللغة
عام ًال �أ�سا�سي ًا من عوامل التكيف مع احلياة،
ومتثل الو�سيلة الرئي�سة للتوا�صل والتفاهم ،وو�سيلة
هامة من و�سائل االندماج االجتماعي.
يعد رومان جاكب�سون  Jackobson Romanعامل
اللغة الأمريكي الرو�سي الأ�صل� ،أول من و�ضع
مناذج حديثة لالت�صال ،انطالقا من مقاربات
وحلول مل�شكالت تقنية وقد ا�شتهر هذا النموذج
حتت م�سمى خطاطة رومان جاكب�سون 28وينتمي
هذا النموذج �إىل حقل الل�سانيات حيث يعطي
�أهمية لطبيعة الر�سالة يف حد ذاتها مع الت�أكيد
على �أن الوظائف التي يقرتحها متداخلة فيما
بينها ،و�إن كانت الواحدة منها قد تطغى على
الأخرى .لكن املالحظ هو �أن هذا النموذج يتميز
بال�شمولية ويلغي كل ت�صور مغاير للتوا�صل بل طال
جمموع �أفعال التوا�صل.
�إ�ضافة �إىل ذلك انطلق النموذج الل�ساين
جلاكب�سون من م�سلمة جوهرية ،وهي �أن التوا�صل
وظيفة �أ�سا�سية للغة .و�أن درا�سة اللغة ال تتم �إال من
خالل معرفة وظائفها املتنوعة.
 -27جمموعة من الباحثني ،اللغة والتوا�صل الرتبوي والثقايف
مقاربة نف�سية و تربوية الطبعة الأوىل  2008ال�صفحة 5
-28ميلودي ع العزوري .االت�صال امل�ؤ�س�ساتي� ،أ�سا�سياته تطبيقاته
�إدارته مع م�سرد بامل�صطلحات عربي اجنليزي فرن�سي ،2007
ال�صفحة 62
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وارت�أى رومان جاكب�سون� ،أن للغة �ستة عنا�صر
وهي املر�سل ،املر�سل �إليه ،الر�سالة ،القناة ،املرجع
واللغة .ولكل عن�صر وظيفة خا�صة  .فاملر�سل
وظيفته انفعالية ،تعبريية والر�سالة وظيفتها
جمالية واملر�سل �إليه وظيفته ت�أثريية والقناة
وظيفتها حفاظية واملرجع وظيفته مرجعية واللغة
وظيفتها لغوية.30
وعليه ،فكثري من اخلطابات عبارة عن ر�سائل
ير�سلها املر�سل �إىل املر�سل �إليه ،حيث يحول املتكلم
خطاباته املر�سلة �إىل جمموعة من االنفعاالت
وامل�شاعر والأحا�سي�س الذاتية ،وي�ستخدم يف ذلك
�ضمري املتكلم .ومن ثم ،يتخذ املر�سل بعدا ذاتيا
قوامه التعبريية االنفعالية .مبعنى �أن الوظيفة
االنفعالية هي التي حتدد العالقة بني املر�سل
والر�سالة� .أما املر�سل �إليه فهو املخاطب �أو الت�أثري
عليه �أو �إثارة انتباهه �سلبا �أو �إيجابا .ومن هنا،
ف�إن الوظيفة الت�أثريية هي التي تقوم على حتديد
العالقة املوجودة بني املر�سل واملتلقي ،حيث يتم
حتري�ض املتلقي ،و�إثارة انتباهه و�إيقاظه عرب
الرتهيب والرتغيب ،وهذه الوظيفة ذاتية بامتياز
مادامت قائمة على الإقناع والت�أثري� ،إذ يتحول
اخلطاب اللفظي �إىل ر�سالة ،م�سننة ب�شفرة
31
لغوية.
وميكن تلخي�ص عملية االت�صال وفق خطاطة
جاكوب�سون كما يلي :
�سياق = م�صدر  +ر�سالة +
�سنن
ات�صال
مق�صد
م�صدر «مر�سل» ير�سل ر�سالة �صوب مق�صد
«متلق» .ويتم نقل الر�سالة بف�ضل وجود �سنن �أو» لغة»
ٍ
م�شرتكة بني الطرفني املر�سل واملتلقي و�سيحدث
ال حمالة ات�صال بينهما جراء نقل املعلومات من

29

 -29د .جميل حمداوي .التوا�صل اللفظي يف املجال البيداغوجي و
الديداكتي ،جمموعة من الباحثني ،اللغة والتوا�صل الرتبوي والثقايف
مقاربة نف�سية وتربوية الطبعة الأوىل  2008ال�صفحة 60
 -30نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 60
www.doroob.com -31
نظريات وظائف اللغة ،للدكتور جميل حمداوي
http://journals.uob.edu.bh
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الأول �إىل الأخري .وذلك يف �سياق لفظي �أو قابل
32
لي�صبح لفظيا.
يذهب جمموعة من الل�سانني �إىل �أن اللغة
وظيفتها التوا�صل كفرديناند دو�سو�سري الذي
يرى يف كتابه حما�ضرات يف الل�سانيات العامة
"� ،"1916أن اللغة ن�سق من العالمات والإ�شارات
هدفها التوا�صل ،خا�صة �أثناء احتاد الدال مع
املدلول بنويا �أو تقاطع ال�صورة ال�سمعية مع املفهوم
33
الذهني .
كما ي�ضاف ابن جني يف كتابه « اخل�صائ�ص»
ب�أن اللغة عبارة عن �أ�صوات يعرب بها جماعة
عن �أغرا�ضهم .لكن يرى �أزوالد دوكرو Ducrôt
خالف ذلك ب�أن اللغة لي�ست دائما لغة توا�صل
وا�ضح و�شفاف ،بل قد تكون يف بع�ض الأحيان
واملنا�سبات لغة غمو�ض و�إخفاء .ويعني هذا �أن
الفرد قد ي�صنف اللغة باعتبارها لعبة اجتماعية
للتمويه و�إخفاء النوايا واحلقائق .كما ي�ؤكد كذلك
الفرن�سي �أندريه مارتيني من خالل كالمه عن
اللغة الإن�سانية ،باعتبارها م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية� ،أن هذه الأخرية� ،إمنا تنتج عن احلياة
يف املجتمع ،وهذا هو متاما حال اللغة الإن�سانية
التي تدرك �شكل �أ�سا�سي ك�أداة للتوا�صل.34
وبالفعل قد لعبت الل�سانيات دورا كبريا يف متثل
التوا�صل غري اللغوي فاالت�صال ميكن �أن يكون
وجها لوجه كما ميكن �أن يكون بتعبريات الوجه
وبالإمياءات واحلركات وكذلك باملظهر اخلارجي
واللبا�س.

	•الوجه:

حتمل تعبريات الوجه دالالت مهمة وقد ترتجم
عما يف الداخل من �أفكار وم�شاعر قبل الكالم،

 -32ميلودي ع العزوري .االت�صال امل�ؤ�س�ساتي� ،أ�سا�سياته تطبيقاته
�إدارته مع �سرد بامل�صطلحات عربي اجنليزي فرن�سي 2007
ال�صفحة .63
 -33د .جميل حمداوي .التوا�صل اللفظي يف املجال البيداغوجي
والديداكتي ،جمموعة من الباحثني ،اللغة والتوا�صل الرتبوي
والثقايف مقاربة نف�سية و تربوية الطبعة الأوىل  2008ال�صفحة 63
;34- André Martinet; élément de linguistique générale
armand colin; paris 1970; p9.
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فالوجه ميكن اعتباره نافذة الأنا على العامل
اخلارجي .35ميكنه �أي�ضا �أن يلعب دورا مهما يف
تن�شيط العالقة وقد تدفع ابت�سامة ما بال�شخ�ص
الآخر �إىل متابعة احلديث بارتياح والتعبري عن
م�شاعره.
فالوجه �إن �صح التعبري هو كا�شف لأ�سرارنا فال
توا�صل بدون تعبري وجهي هذا ما �صرح به الباحث
كلود مارتان يف كتابه الوجه الكذاب ،كما يعترب
كلود مارتان ب�أن الإن�سان حماكيا بطبعه ،مر�آة ملا
يرى و�صدى ملا ي�سمع وما �سي�سمع.

	•الإمياءات:

وهناك الإمياءات �أو احلركات التعبريية التي
قد تك�شف عن مزاج ال�شخ�ص وقد ترتافق تلك
احلركات مع الكالم كما قد حتل الإ�شارات حمل
الكالم .هذه احلركات هي تعبريات رمزية .ترتبط
مبعطيات البيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها الفرد.

	•املظهر اخلارجي وال�صورة:

وهما يلعبان دورا مهما يف عملية التوا�صل
هنا تربز عالقة اجل�سد بال�شخ�صية .36فاملظاهر
خداعة وم�ؤثرة يف نف�س الوقت .فهناك ما ي�سمى
بعلم نف�س الزي .فاختيار الألوان له دالالت ودوافع
�شخ�صية ونف�سية  .فاحلركات التعبريية واملظهر
اخلارجي يدالن على حقيقة ال�شخ�ص ومزاجه
ونواياه وقد يكونا قناعا ن�ست�شر وراءه وذلك
كتعوي�ض عن ال�شعور بالنق�ص �أو القلق �أو الرغبة
من توكيد الذات .علما �أن ال�صوت الذي ي�ؤثر �أي�ضا
يف عملية التوا�صل فال�صوت املرتفع يثري احلذر
 -35نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 63
 -36نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 64
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والنفور واخلوف يف جهاز اال�ستقبال بينما ال�صوت
الدافئ والهادئ قد يدخل الطم�أنينة واالرتياح �إىل
نف�س الأخر.37
اخلامتة:
يعد التوا�صل هو العملية التي يتم مبقت�ضاها
حتقيق التوازن النف�سي ،االجتماعي .ولذلك
فالتوا�صل �أداة �أ�سا�سية يف جمال الرعاية
االجتماعية تت�ضمن القدرة الفعلية على تنمية
قدرات الفرد داخل اجلماعة التي ينتمي �إليها.
كما يعزز �أوا�صر الت�ضامن الوظيفي بني �أع�ضاء
اجلماعة .والتوا�صل اجليد يعني القدرة على بناء
عالقات اجتماعية فعالة �ضمن نظام اجتماعي
حمدد .ولكي تنجح عملية التوا�صل البد من توفر
جمموعة من التطبيقات النف�سية ،االجتماعية
والل�سانية� .إن هذه التطبيقات لي�س وليدة ال�صدفة
بل نابعة من واقع اجتماعي تعي�شه م�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية ،م�صدرها العلوم االجتماعية
احلديثة .فالتوا�صل كعلم� ،أ�صبح يف حد ذاته
�أداة للتفريغ والتنفي�س .كما �أ�صبح ي�ستعمل يف
احل�ص�ص العالجية وخري دليل على ذلك جتارب
مورينو يف جمال الب�سيكو -دراما وال�سو�سيو -دراما
والدرا�سات االجتماعية التي ت�ؤكد على �أهمية
التوا�صل كميكانيزم من ميكانيزمات التن�شئة
االجتماعية.
وينبغي يف الأخري �أن يكون التوا�صل اللفظي
وغري اللفظي �أدوات تربوية وظيفية تخدم العملية
الرتبوية يف جمال الرعاية االجتماعية.
 -37نف�س املرجع �أعاله  .ال�صفحة 65
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