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ال يصبح االتصال قّيماً إال  عندما يُوّظف لصاحل الّتفاعل بني األفراد، ودون األخذ بعني االعتبار  للطريقة اليت يُنّفذ فيها.  

يرمي االتصال الداعم والبديل ) أ.د.ب( إىل متكني األفراد مع احتياجات اتصالّية مركبة من التعبري عن أنفسهم، 
عية املختلفة اليت ينخرطون فيها على حنو يومي. تُبنّي األدبيات البحثية أن جناح واملشاركة يف الوضعّيات االجتما

التفاعالت اليت يشارك فيها أشخاص يتواصلون مبساعدة "أ.د.ب" تتعّلق على حنو كبري بالّدعم الذي حيصلون عليه من 
 شركاءهم يف احلديث. 

نام  إرشاد جر  تنفيذ  يف "بي  نوعا""، وهو مرك  لب ( Formative assessment) يعاجل  البحث تقييما تقومييا 
هناري للبالغني من ذوي احملدودية احلركّية والعقلّية بدرجات خطورة متفاوتة، حيث يواجه كثريون منهم صعوبات مجّة يف 

م من البنني والبنات، ومتطّوعون يف اخلدمة الوطنية، الذين يشكلون ج ءا من طاق 23االتصال. شارك يف البحث 
 العاملني، ومرافقون للمعاَلجني. 

غالبية األنشطة يف "بي  نوعا"" تقا" داخل أطر مجاعّية، لذا توّلدت احلاجة لتمكني املشاركني الذين ال يتكّلمون من 
املشاركة و" إمساع صوهتم" داخلها.  جر  بناء وظيفة مرافقي اتصال، حيث يشكل هؤالء "بوقا" للمشاركني الذين 

اعدة "أد.ب"، ويتوّسطون من الناحية اإلّتصالية بينهم وبني حميطهم. ال يتحّدث مرافقي االتصال بدل يتواصلون مبس
 مستخدمي "أ.د.ب" بل يُ ّقوون األمور اليت يعّبون عنها لباقي أعضاء اجملموعة. 

لق مبرافقة االتصال. تبّّن البحث منهجّية نوعّية بغرض تشخيص مفاهيم وتصّورات مشاركي برنام  اإلرشاد  بكّل ما يتع
مُتّكن هذ  املنهجّية من دراسة ظواهر مرّكبة من منظور األفراد الذين ُُيضعون للبحث. قا" البحث باستخدا" تنويعة من 

االدوات لتجميع املعلومات، غالبيتها نوعّية ) استبيانات مفتوحة، ومشاهدة، ومقابالت، ومستندات(، وقّلة منها كمّية ) 
رت عملّية حتليل املعلومات النصّية  بطريقة استقرائية ) من اَل ئي إىل الكلّي(، وبواسطة تصنيفات أسئلة مغلقة(. ج

اشتُ ّق  من البيانات ذاهتا. جرت مقارنة البيانات العدديّة ببيانات جمموعة املراقبة اليت مل تشارك ي برنام  اإلرشاد، 
 وجر  حتليلها )أي البيانات( بأدوات إحصائية.



 

 

ث متابعًة  للمسار الذي خاضه املتطّوعون والّتغيريات اليت طرأت على مفاهيمهم وتصّوراهتم، من خالل التطّرق مشل البح
 ملسامهة البنام  يف حتسني كفاءاهتم كُممجّكنني يف إخراج اتصال املشاركني إىل حّي  النور.  

 
 


