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 مفهوم االتصال 

 : مقدمة

يُعتبر االتصال ميدانا خصبا للدراسة العملية ونقطة إلتقاء كثير من الباحثين في        

ختلف المجاالت والتخصصات مثل مجال علم االجتماع أو علم النفس أو علم  مُ 

تناول الُمتخصص في مجال علم االجتماع  السياسة أو االرشاد الزراعي , فمثال ي

عملية االتصال بوصفها عملية إجتماعية وضرورة حتمية ال غنى عنها كي تستمر  

حياة المجتمع . أما الُمختص في مجال االرشاد الزراعي فأنه يتناول االتصال  

 بجميع عناصره حيث إنه يدرس : 

  معارفهم   تعديل  للتأثير فيهم لغرض جمهور الُمسترشدين ومعرفة أفضل الُسبل  - 1

 أو مهاراتهم أو إتجاهاتهم . 

    .  صال الرسالة االرشاديةق والمعينات االرشادية الفعالة اليدراسة الطر - 2

دراسة الرسالة االرشادية دراسة ُمستفيضة كالُمحتوى وُمعالجة الرسالة  - 3

 وإتجاهات الزراع نحوها ومدى االستفادة منها وقدرتها على حل مشاكل الزراع . 

 دراسة المناخ الُمالئم لحدوث االتصال الجيد والفعال مع الزراع .    - 4

االستفادة  جعة ( وُمحاولة ) التغذية الرا االهتمام بتحليل مضمون رجع الصدى  - 5

 . منه في تحسين عملية االتصال االرشادي  

مجال ُمتعدد المحاور لذلك يواجه صعوبات ال حصر لها في   االتصال  يُعتبر 

حاول العديد من الباحثين توضيح مفهوم  وقد شامل لمفهوم االتصال تحديد تعريف 

عمله واالهداف التي  االتصال كل من وجهة نظره الخاصة بما يتماشى ومجال 

 يعمل من أجلها ومن هذه التعاريف : 

االتصال : عملية تفاعل إجتماعي هادفة يتم عن طريقها تبادل االفكار   -

والمعاني والمشاعر والخبرات والمهارات بين ُمرسل وُمستقبل من خالل  

الرموز اللفظية وغير اللفظية بهدف تعزيز إتجاهات الُمستقبل أو تغييرها  

 إيجابا . سلبا أو 

االتصال : هو العملية التي يشترك فيها الناس بالمعلومات واالفكار والشعور  -

     وال يقتصر على الكالم أو الكلمة المكتوبة فقط بل يتضمن لغة الجسم .

االتصال : هو العملية التي يتم عن طريقها إنتقال الفكرة أو المعنى أو   -

 ح ُمشتركة بينهما .الى آخر حتى تصب من طرف المهارة  أو االحساس

 أو أكثر ألي منهما  هدف االتصال : ظاهرة إجتماعية تتم بين طرفين لتحقيق -

قل معلومات أو حقائق أو آراء بينهما  أو لكالهما ويتم ذلك من خالل ن

ُمتعاكسة مما يُحقق تفاهم   أو غير شخصية وفي إتجاهات صورة شخصية ب

 ُمتبادل  بينهما . 



 

 أدوات االتصال : 

يتم معظم االتصال البشري عن طريق الكلمات سواءا كانت منطوقة أو        

مكتوبة وبدون اللغة ال يُمكن توصيل معاني االفكار والعواطف والمشاعر بدقة بين  

 الُمرسل والُمستقبل . 

يُمكن توصيل الرسالة بنفس الدقة أو بنفس المعنى باللغة العربية أو الهندية أو أية  

إذا كان كل من المرسل والمستقبل يستخدم تلك اللغة ويستخدم المرسل  لغة أُخرى 

, ففي كل   ويفهم معناها المستقبل بنفس المضمون الكلمات التي تعبر عن أفكاره 

عاطفة ( ) فكرة , شعور ,  للتعبير عن شئ ما  عدة كلمات لغة كلمة على االقل أو

وهذه الكلمة أو تلك الكلمات تم إختيارها للتعبير عن هذه االشياء بالذات , ويصبح  

مدلول عندما يتم االتفاق على ربط هذه الكلمة أو تلك الكلمات بشئ  للكلمة معنى أو 

لمة أو الكلمات ُمعين في البيئة أو الخبرة االنسانية ونستطيع أن نقول بأن الك

أصبحت ذات معنى وأن هناك لغة ُمشتركة إذا أستخدم كل من الُمرسل والُمستقبل  

نفس الكلمة أو الكلمات بنفس المعنى أي للداللة على نفس الشئ , ولتوضيح ذلك  

فقد أُجريت دراسة لمعرفة الفرق في معاني الكلمات التالية ) على صيغة سؤال (  

(  , الناعورة , الطبلية  الكلمات التالية ) الساقية , التابوت , الحلزونةلفرق بين ا ما

كلية   | طالبا وطالبة من طالب المرحلة الثانية  (  150)  عطي هذا السؤال لـ أُ 

جامعة االسكندرية في مصر للتأكد من إتفاق المعنى بين الُمرسل )   |الزراعة 

 ت الخمس السابقة . الُمحاضر ( والُمستقبلين ) الطالب ( للكلما

عن   إتضح للُمحاضر إن هناك تفاوتا كبيرا بين الُمستقبلين ) الطالب ( في التعبير 

 معنى الكلمات حيث كانت تعبيرات الطالب كاالتي : 

 % من الطالب فسروها بأنها عبارة عن الترام في شكله القديم .  60اقية : الس

 بي يوضع فيه الموتى . % من الطالب فسروها بأنها صندوق خش 95التابوت : 

 % من الطالب فسروها بأنها لعبة في مدينة االلعاب تشبه المرجوحة 62الحلزونة :

% من الطالب إجاب بأنها قطعة من الخشب لها أربعة أرجل 92الطبلية : 

 اول الطعام . نفع الطعام لمستوى ُمناسب عندما نت نستخدمها في ر

 .  % من الطالب إلتزم الصمت 84الناعورة : 

ومن هذه االجابات لتحديد معنى كل كلمة من الكلمات الخمس السابقة موضع  

التساؤل إتضح إن هناك تفاوتا في المعنى بين ما يقصده المُرسل ) الُمحاضر ( وما  

يقصده الُمستقبل ) الطالب ( فالمعنى واحد في نظر الُمحاضر بالنسبة للكلمات 

(  وهي الناعورةلخمس أي إن ) الساقية هي التابوت وهي الحلزونة وهي الطبلية ا

وكل هذه الكلمات هي ُمرادفة لمعنى واحد وآللة واحدة تُستخدم في رفع المياه لري 

كلمة ناعورة    حيث إنالمصطلح الشائع فيها  االرض ولكل منطقة جغرافية ريفية

 في مصر . شائعة في بالد الشام ونادرا ما تُستخدم 



 

لذلك على الُمتصل  المعنى في االشخاص وليس في الكلماتوهذه النتيجة تؤكد إن 

أن يتأكد من شيوع إستخدام الكلمات التي تتضمنها الرسالة كي يجيد االتصال مع  

 الُمستقبل وينجح في تحقيق الهدف من االتصال . 

ة المنطوقة أو المكتوبة  إذا كان الُمتصل من بيئة ُمغايرة لبيئة الُمستقبل والكلم اأم

شارات , فاالتصال غير اللفظي كاإلتصال ليست هي الوسيلة الوحيدة في اال

والرموز ولغة الجسم تقوم بتوصيل المعاني الى الُمستقبل إذا كانت تعني تماما لدى  

 الُمستقبل كما تعني لدى الُمرسل . 

 

ال يتوقف دور اللغة والرموز واالشارات غير اللفظية على إستخدامها للداللة على  

االشياء والموضوعات التي يتم حولها االتصال بل يتعدى ذلك الى نقل الثقافة 

شعب لغة ُمحددة يتم تعليمها   والنظام االجتماعي والتكييف مع البيئة , فلكل 

ية ألفراد الجماعة الُجدد كجزء من ضافة الى الرموز واالشارات غير اللفظباإل

عملية التنشئة االجتماعية لهؤالء االفراد ويتم تعليم الفرد نقل أفكاره وتوصيل لغة  

سير رسائل اآلخرين  ا يتم تعليمه وتدريبه على فهم وتفالجماعة التي ينشأ فيها كم

 سواءا كانت لفظية أو على شكل رموز أو إشارات غير لفظية . إليه 

يُمكن االحتفاظ بالرسائل على شكل كلمات أو رموز أو شريط تسجيل وهذا بدوره   

مكن االتصال ليس فقط عبر المسافات البعيدة  فحسب بل عبر االجيال  يجعل من المُ 

زمان مما يُساعد في نقل تراث االجيال السابقة الى االجيال الالحقة وحفظ واأل

        االرث الثقافي للشعوب .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وظائف اللغة في االتصال

 إستخدام الكلمات كرموز : - 1

كانت ملموسة أو غير ملموسة   في البيئة التي نعيش فيها سواءا  تعني أشياء موجودة 

فكلمة ) لفظ ( كرة قدم يُستخدم كرمز يُثير التفكير في شئ ُمستدير أو كروي .  

 وكلمة تنظيم قد تُثير التفكير في أشياء ُمبعثرة تحتاج الى ترتيب .  

 إستخدام الكلمات للوصف :  - 2

لوصف  تُستخدم الكلمات في وصف ما هو موجود في الطبيعة فتُستخدم الكلمات 

 ألوان االشياء أو أشكالها أو أحجامها .

 إستخدام الكلمات كبديالت :  - 3

في االتصال بما يُلصق بها من معنى يستجيب له الُمستقبل وإن   تتحدد وظيفة الكلمة

معاني الكلمات تختلف من ثقافة الى أخرى وربما حسب الجنس أو العمر أو الطبقة  

حسب الجنس  إن الكلمات تختلف معانيها االجتماعية , فقد دلت الدراسات على 

 .والعمر فكلمة الُحب تتغير في مضمونها حسب وضع الشخص وعمره 

ختالف ليات والضروريات تختلف معانيها باوكلمات مثل الراحة والعمل , الكما

 الطبقة االجتماعية للفرد .   

 الثقافات .ختالف ختلف معانيها باوكلمات الحرب والسلم والديمقراطية ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتصال البشري 

ستمرار وغالبا ما يكون  الذي يحدث بااالتصال نوعا من النشاط االنساني  يُعتبر

ُمرتبط بكثير من االنشطة األُخرى مما يُعطي إنطباعا خاطئا بانه ال يحتاج الى 

 دراسة ُمستقلة . 

( إن االتصال االنساني هو الُمشاركة بين شخصين أو أكثر في   يرى ) ولبور شرام 

المعلومات أو االفكار أو اآلراء واالعتقادات والعواطف وغيرها من الرسائل التي  

 يرغبون في تبادلها . 

على الرغم من تعدد وسائل االتصال فأن اللغة تلعب الدور االساس في االتصال  

والتعبير عن مشاعره كما إن ُمفرداتها تُعتبر   رهافهي تُساعد االنسان على نقل افك

ُمثيرات يستجيب لها االنسان بنفس القوة التي يستجيب لها لألشياء واالشخاص في  

 البيئة . 

عملية  إن أي علم يهتم بالُمجتمع البشري أو السلوك االنساني يجب أن يهتم بدراسة 

االتصال ألنه يتخلل الظروف االجتماعية الُمحيطة بنا وان الطريقة التي تنتقل  

 ؤثر على العمليات االجتماعية االخرى . بواسطتها المعلومة من المؤكد أن تُ 

ين ُمختلفة وتعددت مدلوالتها فهي  في مضام  communication  كلمة أُستخدمت

 في أقدم معانيها تعني نقل االفكار والمعاني والمشاعر بين أفراد المجتمع . 

كما أُستخدمت للتعبير عن خطوط المواصالت , وأستخدمها المهندسون للتعبير عن  

التلغراف والراديو , فهي في ذلك شأنها شأن الكلمات األخرى في اللغة لم يتفق  

 اس على معنى واحد لها . جميع الن

 انواع االتصال    

 

تتعدد انواع االتصال لكنها ذات طبيعة واحـدة , وان الفـروق فيمـا بينهـا هـي فـروق   

 فلسفية اكثر مما هي واقية او تطبيقية ومنها : 

االعالم : عملية تزويد االفراد بالمعلومات الصـحيحة بهـدف مسـاعدتهم علـى تكـوين  -1

 راء فاعلة نحو مشكلة او موضوع معين . آ

الى اماكن  ية تهدف الى نقل السلع والخدمات من اماكن انتاجها االعالن : وسيلة تجار -2

 ستهلك لها . استهالكها من خالل ترغيب المُ 

لين عن ادارة عمل معين وافراد ذوي والعالقات العامة :  هي اداة تنظم العالقة بين المسؤ  -3

 معهم .   العالقة معهم بهدف توثيق الصالت والعالقات الطيبة



 

حددة من افـراد المجتمـع وسيلة ُمتخصصة لنوع انتاجي معين يوجه لمجموعة مُ الدعاية :  -4

 ودائما تنتشر الدعاية بسرعة بين أفراد المجتمع وال يُعرف مصدرها .      

 :ن من الدعاية هي ايوجد نوع 

 الدعاية البيضاء . -آ    

 الدعاية السوداء . -ب   

 

 عناصر عملية االتصال

اإلتصال بشكل كفوء و الوقوف على نتـائ  تـأثير الرسـالة علـى المسـتقبل لكي يتم 

 (  : 1يجب أن يتضمن العناصر التالية والتي يبينها الشكل ) 

 (  المستلم   -المرسل )    . 1

    :    source ( s )المرسل ) المصدر (    -أ 

  يتكلم أو يحاضر بيديه أو زعيم  هو مصدر الرسالة ، وقد يكون شخصا           

التعبير عن   ويستخدم الكلمات والرموز والحركات في يلقي خطابا   سياسيا  

وغالبا  ما تكون لديه مجموعة من   الرسالة التي يرغب في توصيلها ,

 لؤثر على طريقة االتصات  التي األفكار والمعلومات والوسائل

دية ونظرا لتعدد واجباته فان عليه عتبر المرشد الزراعي مصدر الرسالة االرشاي

ال  الرشادية . أن يكون على معرفة بخصائص مستمعيه الذين يستقبلون رسالته ا

يتوقف االتصال الناجح على مجرد نقل مضمون الرسالة فحسب وانما يتأثر بسلوك  

 ناقل الرسال.  

 Recevier (      (  R المستلم )المستقبل( : -ب 

 رة من الصاد مجموعة أشخاص يستقبلون محاوالت التأثيروهو شخص أو         

  وفي معظم المواقف االتصالية يكون الناس المشتركون في عملية  المرسل 

 التصال هم مرسلون ومستقبلون بالوقت نفسها

ويختلف التأثير المتوقع حسب الهدف من الرسالة فقد يكون الهدف توفير المعرفـة  

بتبنيهـا .  او التوعية او إقناع المزارع بتجربة تقنية زراعية جديدة أو إتخـاذ  قـرار

وتؤثر ميول وإتجاهات المستقبل على عملية االتصال , فاالنسان )عقالني وعاطفي 

ان على سلوكه مثلما تؤثر مشاعره علـى إدراكـه ( في آن واحد وتؤثر عاطفة االنس

لذلك فإن المشاعر تؤثر على قبول االفكار الجديدة كما إن االنسان كـائن إجتمـاعي 



 

تتأثر قراراته بالمحيط الذي يعيش فيه وبالمعايير السـلوكية التـي يضـعها المجتمـع 

الثقافيـة الذي يعيش فيه وهكـذا فـإن توجهـات المرشـد وتفهمـه للبيئـة االجتماعيـة و

للمستهدفين ونظرة المزارع للمؤسسة االرشادية والمرشد ومدى إستعداده للتعـاون 

 مع خدمات االرشاد لها تأثير كبير على نجاح عملية االتصال . 

   :   Massage ( M )الرسالة  -2

وهــي مجموعــة األفكــار والمفــاهيم أو المهــارات أو القــيم أو االتجاهــات التــي      

, وعليـه راد أو جماعـات في توجيهها لمن هم في حاجة إليها من أفيرغب المرسل 

 .  يجب أن يكون مضمونها يتماشى مع حاجة المتلقي .

و تتكون الرسائل اإلرشادية من رموز لفظية وغير لفظيـة وإلعـداد رسـالة بشـكل  

 جيد يتطلب من المرشد االهتمام بكل ما يلي :

غرض الرسالة . يجب أن يكون واضـحا  لـدى المرشـد مـا يـروم إحداثـه    -أ 

لدى المسترشدين من تغيرات سلوكية سواءا  فـي مهـاراتهم أو معلومـاتهم أو 

 إتجاهاتهم .

ــه   -ب  ــن تقبل ــا يمك ــالة مم ــوى الرس ــون محت ــالة . يجــب أن يك ــوى الرس            محت

 من  قبل المسترشد و متناسبا  مع إمكانياته ومستواه وظروفه وحاجاته .

 معاملة الرسالة . و هو إعتماد األساليب التي تجعل الرسالة مفهومة      -ت 

 وواضحة من قبل المسترشد .       

لرسالة على الهدف منها فقد يكون الهدف نقـل معلومـة ممارسـة ويتوقف شكل ا

مهارة أو تغيير إتجاه . مثل محاولة اقناع المستهدف بتغيير موقفـه مـن االفـراط 

فــي اســتخدام االســمدة مــن خــالل بيــان زيــادة تكــاليف االنتــاج باالضــافة الــى 

  مت بإفراط ى التربة إذا ما استخداالضرار التي تسببها االسمدة الكيمياوية عل

 Channel   ( C  )قناة اإلتصال      :      -3

قنـاة االتصـال  هي الطريقة التي تنتقل بهـا الرسـالة االرشـادية ويتوقـف إختيـار

االرشادية على طبيعة الرسالة , اذ قد يحتاج نقلها الى قنـاة أو اكثـر مـن قنـوات 

 االتصال أي طريقة او اكثر من الطرق االرشادية .



 

% 1تشير دراسة ) جوزيف شاي بـل ( إن االنسـان يسـتقبل المعلومـات بنسـبة 

% عـن طريـق 11% عـن طريـق حاسـة الشـم و3عن طريق حاسـة اللمـس و 

 % عن طريق حاسة البصر .85سة السمع وحا

% من المعلومـات إن كانـت عـن طريـق القـراءة 10وإن االنسان يحفظ حوالي 

% عن طريق السمع 50% عن طريق البصر و30% عن طريق السمع و20و

 والبصر معا .

   Feed backالتغذية الراجعة  :     -4

حـدوث اتصـال أو عدمـه ، هي رد فعل المستقبل على الرسالة ، وهي مؤشر يبـين 

وقد تكون االستجابة على شكل كلمة منطوقة أو مكتوبة أو تعبيرات وجه )عبوس ، 

ابتسامة( أو القيام بعمل . وتعتمد التغذية الراجعة على مدى فهـم المسـتقبل للرسـالة 

 .   الرسالة  وعلى طبيعة

)             إذا نقل مرشد معلومة الى مـزارع أو أكثـر حـول إسـتخدام تقنيـة جديـدة

سماد محسن مثال ( فإن المرسل هو المرشد . والرسالة هي المعلومـة التـي تتصـل 

بإستخدام السماد الجديد وقناة االتصال هي الكلمـات والرمـوز التـي أُسـتخدمت فـي 

  نقل الرسالة والُمستقبل هو المزارع .

الُمتلقي وتفهمـه للمعـاني التـي  تسمح طرق االتصال الشخصية بتقييم مدى إستجابة

يضعها الُمرسل للرسالة ومدى إنسجامها مع المعنى المقصود بها . وبالتالي تحديـد 

مدى الحاجة الى تكرارها ) ربمـا بشـكل آخـر ( تعـديلها أو تغييرهـا بالشـكل الـذي 

 يتالئم مع توقعات الُمتلقي .

ويتفـاوت التـأثير المتوقـع  فاذا لم يكن اإلتصال ناجحا فـإن التـأثير يكـون معـدوما ,

للرسالة عند نجاح االتصال بين القبـول أو القبـول المشـروط أو الـرفد فقـد يأخـذ 

المزارع بالفكرة الجديدة ويطبقها وقد يطبق الفكرة الجديدة ولكنه قد يواجـه مشـاكل 

في عملية التطبيق ويحتاج الى معلومات إضافية وقد يعيد النظر في إستخدام التقنية  

وتمثل ردود الفعل هذه التي تلقاهـا المرشـد التغذيـة الراجعـة  د يرفد الفكرة .أو ق

التي تعكس عملية االتصال بحيث يصبح المزارع بموجبها هـو المرسـل والمرشـد 

 هو مستلم الرسالة .



 

تــوفر التغذيــة الراجعــة معلومــات هامــة للمرشــدين والبــاحثين حــول نتــائ  تطبيــق 

ها والتي تشكل عنصـرا رئيسـيا فـي عمليـة االتصـال التقنيات والمشاكل الناشئة عن

الناجح ويجب النظر الى رسـالة المـزارع بـنفس القـدر مـن االهتمـام الـذي يُعطـى 

 لرسائل المرشد والباحثين .

 Noise:   . الضوضاء  5

هو التداخل الذي يجعل الرسالة غيـر مفهومـة ومفسـرة بدقـة ويكـون بـثالث  

أشكال خارجي : يأتي من البيئة ويجعـل الرسـالة غيـر مسـموعة وغيـر مفهومـة ، 

المسـتلمين( عنـدما تكـون أفكـارهم مركـزة  -وداخلي : يحدث في عقول )المرسـل 

: يتسـبب مـن  على شيٍء ما أكثر من التركيـز علـى موضـوع الرسـالة ، والـداللي

  .ردود األفعال العاطفية للناس تجاه النبرات الصوتية أثناء عملية االتصال 

   Organization: . التنظيم  6

 .هو المكان الذي يحدث فيه االتصال وله تأثيرا  مهما  عليه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عناصر االتصال  1شكل )
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 خطوط سير االتصال  

 هابط ) من أعلى الى أسفل (  إتصال  - 1

والمدنية وغيرها , والتي  يتمثل هذا النوع بالقرارات االدارية أو االوامر العسكرية 

تصدر من القادة الى االتباع وهي عادة تُعبر عن أهداف المؤسسة وعادة تعكس  

صفات القائد أو الرئيس , ويعتبر البعد هذا النوع من االتصاالت بمثابة العمود  

   الذي يربط بين جميع الُمستويات االدارية في الُمنظمة . الفقري

 إتصال صاعد ) من االسفل الى االعلى ( - 2

يُعتبر هذا النوع من االتصال ُمكمال للنوع االول ويتضمن عملية تصعيد               

) إرسال ( كافة المعلومات الُمتعلقة بطريقة تنفيذ العمل واآلراء واالتجاهات  

 عن كل ما يتصل باألداء الى االعلى .  الُمختلفة

 

 دارة للتأكد من : نوع من االتصال السبيل الوحيد لاليُعتبر هذا ال 

 وصول المعلومات المطلوبة الى العاملين .  -آ 

 ستيعابها من قبل العاملين . فهم المعلومات وإ -ب 

وب االتجاه المرغك سلوك العاملين في قدرة المعلومات الواصلة على تحري -ت 

 فيه . 

 

 إتصال أفقي   - 3 

يُقصد باالتصاالت االفقية إنسياب المعلومات بين ُمختلف االدارات واالقسام  

 واالفراد الذين يقعون بنفس الُمستوى االداري في الُمنظمة . 

المطلوب بفاعلية كبيرة بين  يُعتبر هذا النوع من االتصال ضرورة ألحداث التنسيق 

 ات واالقسام . ُمختلف االدار

 

 االتصال على مرحلتين   - 4

في الجماهير  االتصال على إن اقوى أساليب التأثير يتفق معظم الباحثون في مجال

كد بعد علماء  ل الشخصي وقد أهي التي تجمع بين االتصال الجماهيري واالتصا

صال الشخصي هما أفضل الطرق االتصال على إن ربط االتصال الجماهيري باالت

قناع . كما أثبتت بحوث في مجال االتصال إن الرسائل للتأثير وسرعة األ

االعالمية ال تؤثر على الجماهير مباشرة بل يكون تأثيرها عن طريق أفراد قد  

وهؤالء يضعون الصيغة النهائية للرسالة   يكونوا قياديين أو ُمستمعي الصدفة

ن بتعريف الجماهير  ويقدموها للجمهور وهم عادة يعملون عمل الحراس يسمحو



 

هم يُمكن أن يُعيدوا  أي إن بأشياء ُمعينة وال يسمحون بتعرفهم بأشياء أُخرى , 

لة بشكل آخر أي ) إضافة أو حذف ( جزء منها وهذا ما يؤثر على  صياغة الرسا

 كفاءة االتصال والحد من فاعليته . 

 وظائف االتصال  

 عالم  األ - 1

عالم  تجزأ من أي عمل نقوم به وبدون األجزءا ال ي عالم يُعد االتصال من أجل األ

, وتُعد  فان المصانع والمحالت التجارية والمؤسسات والمنظمات تتوقف عن العمل 

قبل عليها عدد كبير من الجمهور في كل البرام  االخبارية من البرام  التي يُ 

 أنحاء العالم . 

الحاكمة بقمة الهرم والشعب في  يتخذ االتصال عادة شكال هرميا تتمتع الصفوة 

ل بين القمة والقاعدة لين ويتم االتصاوالقاعدة وبين المستويين يتواجد بقية المسؤ 

 عالم . عن طريق األ

 :عالم دورا إجتماعيا مهما يتمثل في  يلعب األ

 تماسك الجماعة .    -آ 

 تثقيف الناس واالهتمام بمشاكل الساعة . -ب 

 بية وُمحاولة تعديل االتجاهات السلبية . تدعيم االتجاهات االيجا -ت 

 قيادة الجماهير نحو عمل ُمعين وهو ما يُسمى بتعبئة الرأي العام .    -ث 

   والربط بينها على الُمستويين التكتيكي  القيام بأحداث التغييرات الضرورية  -ج 

 .  والستراتيجي      

 

 التعليم والتدريب   - 2

االجتماعية الُمناسبة للجماعة  كي يُساهم في الحياةالتعليم : هو إعداد جزئي للفرد 

وُمجتمعه عن طريق   التي ينتمي إليها ويتم ذلك عن طريق إتصال الفرد بأسرته

التنشئة االجتماعية , كما إن لوسائل االتصال دورا كبيرا في تعليم الفرد الكثير من  

 المعارف والعادات االجتماعية . 

تي بُمقتضاها يُمكن تكوين أو تعديل في سلوك الفرد  أما التدريب : فهو العملية ال

 وخبراته ومهاراته من الناحية المهنية أو الوظيفية .  

يهدف التدريب الى إكساب الفرد مجموعة من الخبرات والمعارف التي يحتاجها 

تتم  لُممارسة عمل ُمعين أو لرفع ُمستوى كفاءة االداء وزيادة االنتاجية وهذه العملية 

أساسا على االتصال بين الُمدرب الذي لديه الخبرة والُمتدرب الذي يُراد إكسابه  

 تلك الخبرة عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل االتصال . 

 

 



 

 االقناع   - 3

يهدف االتصال الى الوصول الى إتفاق بين الُمرسل والُمستقبل وكثيرا ما يجد الفرد  

مع أفراد آخرين ويرغب أن تكون   الف أو تعارض في الرأيتنفسه في حالة إخ 

عالقته بهم مبنية على االتفاق والتعاون والصداقة وبنفس الوقت فأن اآلخرين أيضا  

يرغبون بالشئ نفسه لذلك نجد كل منهم يستخدم طرق االتصال لُمحاولة إقناع 

االيمان   الطرف اآلخر بوجهة نظره كما إن القادة والمؤسسات التي تريد من الناس

م أو القيام بسلوك ُمعيين أو التوقف عن سلوك آخر يجدون أنفسهم  بأفكاره

أو أنماط  يستخدمون ُمختلف طرق االتصال ألقناع الناس بأتباع هذه االفكار

     السلوك وهذا ما يُسمى باالتصال التنموي أي إن االتصال يتم من أجل التنمية .

 

 الترفيه - 4 

وغالبا ما يُشارك الناس في عملية  تصالاال  ظائفيُعد الترفيه من هم و      

أو العمل ويحدث   االتصال لغرض الترفيه واالستمتاع وليس ألغراض وظيفية 

الفردية والجماعية والجماهيرية , وهذا ما يحدث   هذا عادة في كافة أنواع االتصال

في االتصال التلفوني وفي الزيارات العائلية واالحتفاالت ومتابعة االفالم  

يونية أو السينمائية , فجميع هذه االشكال من االتصال تهدف الى الترفيه  التلفز

 واالستمتاع من جانب الُمستقبل . 

تُشير جميع دراسات االستماع والمشاهدة تقريبا الى نتيجة ثابتة في كل المجتمعات 

 مفادها :

بة  ) قلة نسبة الُمستمعين والُمشاهدين للبرام  الثقافية والتعليمية مقارنة بنس

 ( . الترفيهيةالمستمعين والمشاهدين للبرام  التلفزيونية  

وبالرغم من إلتقاط المشاهدين لبعد المعلومات الُمفيدة من البرام  الترفيهية اال  

 شاهدة هذه البرام  . ية هي الُمتعة والترفيه من مُ إن دوافعهم الحقيق

  مكنللجمهور وإنه من المُ وخالصة ذلك يُعد الترفيه أكثر أنواع االتصال حبا 

يصال المعلومات سواءا كان ذلك على المستوى الشخصي أو  إستخدام الترفيه ال

الجماهيري ومن هذا الُمنطلق يُمكن االعتماد على االتصال الترفيهي ) لحد ما (  

في تعليم الكبار عامة والريفيين خاصة إذ إن الريفيين أكثر فئات المجتمع ميال الى  

رفيهية المسموعة والمرئية ويتم التعليم عن طريق وضع المادة التعليمية  البرام  الت

في قالب درامي أو فكاهي يُقدم لهم بصورة شيقة وجذابة تدفعهم الى التعلم  

 المهارة أو االتجاه االيجابي . وإكتساب المعرفة أو

 

 

 



 

 الجزاء ) الثواب والعقاب (    - 5

االيجابي ) الثواب ( في شكل شكر أو  يطمح كل الناس الى الحصول على الجزاء 

مدح ويكره التعرض للذم أو التوبيخ , وكثيرا من عمليات االتصال تُكرس لُمكافئة  

اآلخرين على أعمال مقبولة إجتماعيا قاموا بها أو عقابهم معنويا على ما قاموا به 

 من أعمال غير مقبولة أو عدم قيامهم بأعمال مطلوبة . 

م كتاب شكر لشخص أفضل من أي جزاء مادي قد يُعطى له ,  كثيرا ما نجد إن تقدي

بة المادية عليه . وتُفيد هذه  ووكذلك قد يكون التوبيخ أكثر إيالما من إيقاع العق

يُمكن للُمعلم أن يُثير التنافس بين   الوظيفة في المواقف التعليمية بصفة عامة حيث

ح عن عدم الرضا عن ذوي  زين والتلميخالل توجيه الُشكر للُمتمي الُمتعلمين من

   االجابات الخاطئة حيث يُعد ذلك أكثر تأثيرا من العقاب بالضرب أمام ُزمالءه .

 

 التعبير عن العواطف     - 6

  يعتقد الناس بأن االنسان يتصرف دائما بشكل عقالني بدون عواطف أو إنفعاالت

أو إنه يقوم باالتصال بشكل ُمجرد من العواطف , اال إن طبيعة االنسان غير ذلك  

إتصال فأنه يُعبر عن   ةولديه حياة عقلية وأُخرى عاطفية وعندما يقوم بعملي

أفكاره فغالبا ما يحتوي االتصال على حاالت  ضافة الى التعبير عنعواطفه باإل

  لسعادة والفرح ..... الخ من المشاعر أو الحزن أو ا الرضا أو الغضب التعبير عن 

 االنسانية . 

وقد يكون المضمون العاطفي واضحا وُمسيطرا على مضمون الرسالة أو قد يكون  

   تحت السطح وال يُخفى إدراكه أو قد تكون الرسالة ُمكرسة تماما للعواطف .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شبكات االتصال 

اءا  د بشبكة االتصال الناحية التنظيمية للعالقات بين أفراد الجماعة الواحدة سويُقص

وامر الصادرة من شخص الى آخر أو باتجاهين  كان االتصال باتجاه واحد كاأل

ع ُمعين بحيث يُمكن  وُمتعاكسين بصورة حديث بين شخصين يتناقشان في موض

 ما يُسمى بشبكات االتصال .   ألي منهما التأثير على اآلخر وكل ذلك يتم من خالل

 

 أنواع شبكات االتصال : 

   توجد عدة أنواع من شبكات االتصال مثل : 

 (  2ويُمكن تمثيلها بالشكل )   :شبكة االتصال االوتوقراطي    - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يُمثل شبكة االتصال االوتوقراطي     ( 2شكل )                     
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 (  3شبكة إتصال أوتوقراطي نسبيا : يُمكن تمثيلها بالشكل )   - 2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل االتصال االوتوقراطي نسبيا    (  3)   شكل رقم                   
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   ( 4تصال ديمقراطي : يُمكن تمثيلها بالشكل ) شبكة إ - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح شبكة االتصال الديمقراطي   ( 4شكل رقم )                  
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 (  5نسبيا : يُمكن توضيحها بالشكل رقم )  شبكة إتصال ديمقراطي   - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبيا   ديمقراطي تصاليبين شبكة إ  (  5شكل رقم )                 
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 االختالف بين شبكات االتصال  

 تختلف شبكات االتصال فيما بينها من حيث :

االوتوقراطية والديموقراطية  طبيعة العالقات داخل الشبكة : تتصف الشبكة  - 1

   .  سينوعالقة مباشرة بين الرئيس وجميع المرؤ بوجود

توجد بعد العالقات المباشرة بين الرئيس  أما الشبكات االوتوقراطية نسبيا فأنه 

 مع البعد اآلخر . سين ووجود عالقات غير مباشرة ووبعد المرؤ

عدد قنوات االتصال : عدد قنوات االتصال في الشبكات االوتوقراطية أقل مما  - 2

 هو موجود في الشبكات الديموقراطية . 

نوعية االتصال : تتصف الشبكات االوتوقراطية بوجود إتصاالت من جانب   - 3

سين وليس بالعكس ( في حين إن الشبكات  وواحد ) من الرئيس الى المرؤ

 الديموقراطية تتميز بوجود إتصاالت ذات إتجاهين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مفاهيم خاصة بنماذج االتصال 

                                                     1:                             :من أهم االهداف التي يسعى اليها أي علم 

 ُمساعدتنا على التنبؤ بالنتيجة .  2 -1

                                                          .                                                                       زيادة فهمنا للظواهر التي تُحيط .   -2

إن فهم أية ظاهرة من مراحلها االولى الى النظرية النهائية التي تُعبر عن تلك  

تتم بواسطة نماذج رمزية نستخدمها جميعا في تفكيرنا كي يسهل علينا  الظاهرة 

يعاب وفهم تلك الظاهرة ومعرفة مكوناتها االساسية والعالقة التي تربط تلك  إست

 الُمكونات مع بعضها . 

 مفهوم النموذج  

النموذج : عبارة عن ُمحاولة لبيان العالقات الكامنة التي يُفترض وجودها بين  

 الُمتغيرات التي تصنع حدثا أو نظاما ُمعينا في شكل رمزي . 

نا على فهم أية ظاهرة أو نظام وإدراك العالقات بين  فالنماذج أدوات تُساعد

 العناصر الُمكونة لتلك الظاهرة أو النظام . 

 

 وظائف النماذج   

  تنظيم المعلومات : من مزايا النماذج إعادة تقديم الخصائص الرئيسية للنظام   - 1

ا عن طريق النماذج وضع عدد كبير من  مكاننتُخضعه للُمالحظة . فبإالذي 

الُمتغيرات في تكوين واضح وربط تأثيرات تلك الُمتغيرات على بعضها بطرق 

نها مما يضمن عدم تجزءة اعل بي شديدة التعقيد ومحاولة إستنتاج طبيعة التف

حداث التي تتم دراستها , لذلك فالنموذج يُساعدنا على فهم االحداث والعالقة  األ

 بينها عن طريق تنظيم المعلومات المتوفرة لدينا عن تلك االحداث أو الظواهر . 

التنبؤ : يُقصد بذلك تصور النتائ  التي يُمكن أن تترتب على إستخدامنا   - 2

ساعدنا من  توصلنا اليها في مواقف جديدة وال شك إن هذا التنبؤ سيُ  للمعلومات التي

الظواهر ألن التنبؤ سيصبح جزءا من خطة التحقق ناحية أخرى على زيادة فهم 

 التي نختبر بها صحة المعلومات عن تلك الظاهرة .

التحكم : معناه ُمعالجة الظروف التي تُحدد الظاهرة بشكل يُحقق لنا الوصول  - 3

أهداف ُمعينة . فبعد تنظيم المعلومات والتنبؤ عن الظواهر يُمكن التحكم بها   الى

وعن طريق تطوير المعرفة سيعمل االنسان على السيطرة على الظواهر 

 وإستخدامها في صالحه . 

تطوير االبحاث العلمية : يُساعد النموذج على تبسيط وتسهيل فهمنا للنظرية   - 4

 كذلك يُساعد الباحث على توضيح الُمتغيرات التي يُمكن تجاهلها . 



 

فمثال يفترض الباحث إن التشويش بين الُمرسل والُمستقبل بُؤثر على دقة الرسالة  

ى صحة هذا االفتراض أو  الُمستقبل فهذه الفرضية تجعله يختبر مدالتي تلقاها 

خطأه بأساليب علمية مما يجعل الباحث يعمل على إختبار تلك الفرضية بأساليب 

 علمية .  

 

 صعوبات تصميم النماذج 

 تجميد العملية لحين وصف عناصرها أو ُمكوناتها .  - 1

 قد ننسى بعد العناصر ونحن نجمد العملية .  - 2

 تقبل الفصل عن بعضها .   قد نفصل بعد العناصر التي ال - 3

 إستخدام اللغة في الوصف واللغة نفسها تُعطي معاني ُمتغيرة .  - 4

    ننا ال نذكر جميع العناصر بل عملية االتصال في نموذج ُمعين فإ عند وصف - 5

 عر بأهميتها . نذكر العناصر التي نش      

 

 أنواع النماذج 

 هناك مجموعة أُسس يتم تقسيم النماذج على أساسها منها : 

 مستوى االتصال : ويشمل االنواع التالية :    - 1

 االتصال الذاتي .  -آ  

 االتصال بين فردين .  -ب  

 االتصال الجماعي .  -ت  

 االتصال الجماهيري .  -ث  

 

 يُمكن تقسيم النماذج حسب الهدف الى :  الهدف :    - 2

نماذج بنائية :وهي النماذج التي تُظهر ُمكونات الظاهرة مثل عدد وحجم  -آ  

 وترتيب االجزاء المكونة لتلك الظاهرة . 

نماذج وظيفية : وهي النماذج التي تُعطي صورة طبق االصل لألسلوب الذي   -ب  

لقوى أو الُمتغيرات التي تُؤثر على  يعمل بُمقتضاه النظام . وهي توضح طبيعة ا

 النظام أو الظاهرة . 

 هناك تقسيم آخر للنماذج يعتمد على نوع النموذج تتمثل في : 

 تعتمد على اللغة في توضيح النموذج .   نماذج لفظية    - 1

 . ضافة الى اللغة الصور التي توضح النموذج تعتمد باإلنماذج لفظية ُمصورة    - 2

 تعتمد على تفسير بعد الظواهر على عملية االتصال .  نماذج تفسيرية   - 3

 نماذج رياضية ) إحصائية ( يُعبر عنها بُمعادالت رياضية تُمثل العالقة بين   - 4

 ُمكوناتها .       



 

 العالقة بين النموذج والنظرية والبحث العلمي

 النموذج بالنظرية :   عالقة - 1

والنموذج نظرية لم تكتمل بعد ويتطلب   يُعد النموذج خطوة أولى لبناء النظرية 

الوصول الى النظرية وضع العديد من النماذج البنائية أو الوظيفية كما تُساهم  

النظرية في تنشيط خيال الباحث ووضع النماذج الُمناسبة وُمحاولة إختيارها 

ناميكية وإيجابية  يتكون العالقة بين النموذج والنظرية عالقة د وتطويرها وهكذا

 ُمتبادلة . 

 عالقة النموذج بالبحث العلمي :   - 2

إن البحث العلمي هو االداة االساسية والوسيلة الفعالة لوضع النماذج وُمحاولة 

فالباحث يُحاول التأكد من صدق وفاعلية  تفسيرها وتأكيد فاعليتها والدفاع عنها . 

النماذج المتوفرة لديه في مجال عمله وإكتشاف جوانب الضعف والقوة فيها مما 

 يخدم البحث العلمي . 

المادة الخام للبحث العلمي كي يعمل الباحث عليها ويبتكر حقائق  ويُعتبر النموذج

 جديدة كما يُساعد النموذج الباحث على فهم الظاهرة والتحكم فيها ) الى حد ما ( . 

 

 عالقة البحث العلمي بالنظرية :  - 3

ال تأتي النظرية من فراغ بل يتطلب الوصول اليها المرور بنماذج ُمتعددة وُمتحدة  

في نفس الهدف وهذا يتطلب جهودا شاقة ولسنوات من البحث العلمي والتحليل  

حاول الباحث هي المادة االولية للبحث العلمي ويُ والتفسير , كما إن النظرية 

   دحضها أو تأكيدها . 

الباحث من نظرية أو أكثر في المجال ذاته وهكذا تكون العالقة  وقد ينطلق 

    (  6ويمكن تمثيل تلك العالقة بالشكل رقم ) كية بين النظرية والبحث العلمي  دينامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين العالقة بين النظرية والنموذج والبحث العلمي  (  6  الشكل رقم )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي
 النموذج  

 النظرية   

 النظرية 



 

 نماذج االتصال 

:                                                                          النماذج اللفظية :                                                  - 1

يستند كل نظام لفظي على مجموعة من القواعد التي تسمح لمن يستخدمها بأن  

يرى أشياء ُمعينة ويفعل أشياء ُمحددة وغالبية النماذج اللفظية ترى إن عناصر  

:                                                                                                           االتصال هي :                             

.                                                                                                                                .ُمرسل  - 1

                                                                                     .                                                      .رسالة   - 2

                                                                                          .                                               .وسيلة  - 3

  .                                                                                                                                                                            .  ُمستقبل - 4

لة على الُمستقبل ويؤكد البعد اآلخر على االطار ؤكد البعد على تأثير الرساويُ 

.                          ( .                    االجتماعي ) الجماعة التي ينتمي اليها الُمرسل والُمستقبل

  أوضح أرسطو إن عناصر االتصال هي ) ُمرسل , قناة , رسالة , ُمتلقي ( .     

:                                        ئلة هي :                      ل نموذجه في خمسة أس بينما وضع السوي

.                                                                                                                     .؟  whoمن     - 1

                                                            .                                       .    . ؟   what ماذا يقول   - 2

                                                                         .                                  .  ؟   withأية وسيلة   - 3

                                                                                                  .  .                                       ؟ to whom   لمن  - 4

       . .                                                                  effect التاثير   - 5

                  تصال يتكون من عشرة عناصر هي : أما جرير فقد وضع نموذجا لال

           .                                                                     ص ما . شخ   - 1

      .                                                                        يُدرك حدث .    - 2

       .                                                                   يقوم برد فعل  .   - 3

              .                                                                 في ظرف ما . - 4

            .  .                                                                بوسائل ُمعينة  - 5

     .                                                                        لتوفير مادة  .  - 6

           .                                                                          شكل ما . ب  - 7

         .                                                                            . وإطار   - 8

                                                                    .  .                                     قل فيه مضمون ين -9

        له نتيجة ُمعينة . -10

 

 



 

 مزايا النماذج اللفظية 

           .                                 .                 تستخدم رموز ومصطلحات مألوفة للجميع - 1

تستخدم اللغة كوسيلة لنقل االفكار وعادة تتسم اللغة بالمرونة ويُمكن   - 2

.                                               .                         والمجازية المعاني الوصفية إستخدامها لنقل

 ال يحتاج الفرد الى تدريب خاص لفهم أغلب النماذج اللفظية . - 3

 عيوب النماذج اللفظية :                                   

 عدم قدرة اللغة على إستيعاب العالقات الُمعقدة التي يمتاز بها االتصال - 1

 البشري . 

النظر الى االشياء وكأنها حاصل جمع ذرات أو عناصر وعدم النظر الى   - 2

 التفكير البشري .  االشياء نظرة شاملة ويُعتبر ذلك قيدا تفرضه اللغة على

 

 اللفظية الُمصورة ) النماذج الرمزية ( : النماذج  - 2

يُمكن القول إن النموذج اللفظي الُمصور أو النموذج الرمزي هو إمتداد للنموذج  

اللفظي إذ يهدف الى توضيح عناصر النموذج اللفظي وتقديم صور الهدف وتفسير  

حدها أن تُقدمها ) توضحها ( ويجب العالقات الُمعقدة التي ال تستطيع الكلمات و

 التذكر إن النموذج الُمصور ال يبدو مثل الموضوع الذي يُعبر عنه تماما . 

 

 النماذج التفسيرية : - 3

هناك العديد من النظريات التي تُحاول أن تُفسر كيف يؤثر السلوك السيكولوجي  

 على االتصال وبشكل خاص على تغيير االتجاه .

 

 كة في نماذج االتصال  العناصر الُمشتر

 مثل المعلومات المطلوب نقلها موضوع االتصال . تُ   موضوع االتصال : - 1

 أطراف االتصال : تتكون من عدة أفراد ) ُمرسل وُمستقبل أو ُمستقبلين (  - 2

 وهي تحويل المعاني واالفكار الى رموز بشكل كلمات أو رموز .  الصياغة : - 3

 الرسالة : وهي الصورة النهائية التي تأخذها مجموعة الصياغات .   - 4

 قناة االتصال : هي الوسيط الُمستخدم لنقل الرسالة . - 5

تجاه الذي تسير فيه الرسالة فقد تكون من  خط سير االتصال : هو وصف لال - 6

 ى االسفل أو من االسفل الى االعلى أو على نقس المستوى . االعلى ال

 بيئة االتصال : هي العناصر الُمحيطة بعملية االتصال مثل التهوية والحرارة . - 7

. وقد تُعاني كل عمليات االتصال من  التشويش : هو كل ما يُعيق فهم الرسالة   - 8

                                           التشويش على المعاني واالفكار ويقل فهم الرسالة .  إحتمال



 

 االتصال الذاتي 

الشخص مع ذاته . فنرى أحيانا شخص يتكلم مع نفسه   االتصال الذاتي : هو إتصال

 أو يمشي ويعد على أصابعه وقد يجد مع نفسه شخصا آخر يحاوره .

 نماذج االتصال الذاتي

 ويزمان و بركر   نموذج   - 1

(   ة وفسلجيةيكولوجيس داخلية )يرى بركروويزمان إن الكائن الحي يتأثر بمنبهات 

ومنبهات موجودة في البيئة الُمحيطة به سواء كانت   مثل القلق والجوع والعطش .

تلك الُمنبهات علنية كرؤية إشارة المرور أو ُمنبهات خفية ال شعورية ) وجدانية (  

ويتلقى الفرد هذه المنبهات ) الداخلية والخارجية ( فيُشكل نبضات عصبية تنتقل  

ار عملية تمييز تليها  الى العقل , ثم يختار العقل بعد الُمنبهات ويتطلب هذا االختي

عملية إعادة تجميع الُمنبهات التي تم إختيارها في مرحلة التمييز ويلي ذلك ترتيب  

نبهات في شكل له معنى لدى الفرد القائم باالتصال . وبعدها يقوم بفك كود  تلك المُ 

رموز المنبهات التي تم تمييزها ثم يقوم الفرد القائم باالتصال بتحويلها الى رموز  

يصبح لتلك المنبهات معنى وتلي تلك المرحلة مرحلة التأهب للظهور التي تُتاح كي 

فيها الفرصة لألفكار كي تنمو وتتطور لتأخذ أشكاال وإتجاهات يُمكن أن تحقق 

وهنا تصبح الدالالت الفكرية جاهزة لوضعها في ) كود ( أي تحويلها الى   الفائدة . 

رسال النهائية يتم إخراج الكلمات كلمات أو حركات لها معنى وفي مرحلة اال

 بشكل مادي ملموس عن طريق التحدث أو الكتابة .... الخ . الرمزية والحركات 

ويضع بركر وويزمان في نموذجه التأثير الُمرتد أو رجع الصدى ويظهر في شكل  

 إستماع الفرد لنفسه ويقسم رجع الصدى الى قسمين هما : 

ن الرسالة يستطيع الشخص القائم باالتصال  وهو جزء م: تأثير ُمرتد خارجي  - 1

 أن يسمعه . 

   تأثير ُمرتد داخلي : وهو ما يشعر به الفرد داخله حينما تتحرك عضالته .   - 2

 

 

 

 



 

 نموذج سامويل بويس - 2

في نموذجه ليس على ما هو االنسان ؟ بل على ما يفعله  بويس يركز سامويل

أربعة مجاالت أساسية للنشاط االنساني تتداخل مع بعضها في   ووضع .  االنسان  

 نفس الوقت داخل االنسان وتلك المجاالت هي : 

المجال الكهرو كيميائي : وهذا المجال ينطوي على كل ردود الفعل الكهربائية  - 1

 نسان . والكيميائية في اال

 المجال الذي يتحرك ذاتيا : ويتضمن هذا المجال الُمدركات الحسية .  - 2
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بيعية تتفاعل  بظروف ط يعيش في عزلة فهو ُمحاط إن االنسان ال   كر سامويل ويذ

 أو تتصل بأوجه النشاط االربعة أعاله . ستمرار مع بعضها با

يعيش تماما في الحاضر فرد فعله الداللي الحالي   كما يؤكد سامويل إن االنسان ال

يتأثر بردود أفعاله السابقة كما يتأثر بتنبؤاته عن المستقبل . ويمكن توضيح  

 (  7 بالشكل رقم )  سامويل   عناصر نموذج
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 لند نبار   نموذج   - 3

صفت عملية االتصال وكأنها تسير  يختلف هذا النموذج عن كثير من النماذج التي و

تجاه واحد . فهذا النموذج يؤكد حقيقة إن االتصال له طبيعة دائرية أي يسير في  با

إتجاهين من المرسل الى المتلقي , ومن المتلقي الى المرسل ولم يقتصر هذا  

تصال أي على المكونات مثل ) المصدر ,  لالالنموذج على الخصائص البنائية 

قات الوظيفية التي تحكم الجوانب  الرسالة , الوسيلة , المستقبل ( بل يهتم بالعال

وهو ال يهتم كثيرا بخصائص المصدر والمتلقي كوحدات تصنع الدائرة  التكوينية 

 االتصالية ولكنه يهتم كثيرا بوظائف وضع الفكرة في كود وفك الكود . 

إن إصطالحات وضع الفكرة في كود وفك الكود تُعتبر تحوال هاما في دراسة  

مكن جمع ) وضع الكود وفك الكود ( في شخص واحد .   عملية االتصال حيث إنه يُ 

تنوعة التي تصنع التأثيرات الداخلية وإن  كما أكد بارنلند على أهمية الدالالت المُ 

يستجيبون للدالالت المادية  و المعنى في االتصال يصنعه القائمين باالتصال 

في نموذجه مع دالالت أخرى حددها  والسيكولوجية لآلخرين القائمين باالتصال

 (   8كما مبين في شكل  )  

 دالالت خاصة                                                           دالالت عامة           

 (   ,  صفر ,  ــ +)                                              (  ,  صفر ,  ــ +)         

 

 

 

 

 

  

 ,  صفر ,  ــ  ( دالالت سلوكية غير لفظية  +) 

 بارنلند   يوضح نموذج  (   8الشكل رقم  ) 

السهم من   ختلفة ويُشير إتجاهنبهات مُ أسهم الى وجود مُ تشير الخطوط التي تنتهي ب

الفرد الى الداللة أو الرمز إن المعنى يعطيه أو يصنعه الفرد وال يتلقاه من المنبهات  

 التي يُدركها  . 

 ف  الكود   

 الفكرة في كودوضع 



 

 وهناك ثالثة أنواع من العالقات أو الدالالت االدراكية  هي :  

الدالالت العامة : وهي التي يُمكن للفرد إدراكها مثل درجة حرارة الغرفة ,  - 1

والدالالت العامة    في الغرفة كالكرسي والسبورة ...... الخ    ةاالشياء الموجود

كانت شيئا ماديا او صوتا يجب أن تكون جزءا من المجال االدراكي عند  سواءا  أ

 كل الذين يتلقونها , وهناك نوعين من الدالالت العامة هما : 

النسان  الدالالت الطبيعية : وهي التي وفرها لنا العالم المادي بدون تدخل ا -آ 

هر الطبيعية (         ا, الظو وية مثل ) درجة الحرارة , الرطوبةوتتضمن االحوال الج 

حيطة الدالالت الُمصنوعة : وهي التي تنت  عن تعديل االنسان للظروف المُ  -ب 

به وتأثيره عليها مثل تحويل الخشب الى آثاث أو الحديد الى آالت وُعدد .          

وهي التي يشعر بها الشخص نفسه دون غيره  مثل  الدالالت الخاصة :  -2

                                  . دركها فقط .                     االحساس باأللم وهي متوافرة للفرد الذي يُ 

العامة والدالالت العامة أو الخاصة قد تكون لفظية أو غير لفظية والخاصية 

الُمشتركة بينهما هي إن الدالالت قد حدثت وإن الُمتلقين لها ال يستطيعون السيطرة  

                                                                                          .   عليها.  

رآة ,  الدالالت السلوكية غير اللفظية : ومن أمثلتها رؤية الفرد لنفسه في الم - 3

تقليب صفحات كتاب , أخذ قلم , التحرك في الكرسي .... الخ وتختلف هذه  

الدالالت السلوكية غير اللفظية عن الدالالت العامة والخاصة هي إن الفرد يُمكن  

 أن يُسيطر عليها . 

إن القيمة التي نُعطيها ألي داللة من الدالالت تُعني قدرة الداللة على ُمعاونتنا في  

حيث إن :       ,  صفر ,  ــ  ( +عالمة ) حيط بنا , فتظهر بشكل الظرف المُ تفسير 

تعني إن الداللة تقوم بتدعيم التفسيرات السابقة أو الجديدة .               (  + ) عالمة 

.       .                           ( تعني إن الداللة تُناقد آرائنا أو أنماط سلوكنا .  -وعالمة ) 

 وعالمة )  صفر ( تعني إن الداللة ال تؤدي أي من هاتين الوظيفتين . 

 

 

 

 

 



 

 بولدن   نموذج     - 4

تنطبق هذه النظرية على االتصال الذاتي للفرد حيث إنه يُقرر وفقا للتصورات  

عطي لتلك الُمدركات التي صنعها لنفسه ما سيفعله بالُمدركات التي يستقبلها وكيف يُ 

 معنى . 

بولدن  إن ُمدركاتنا عن أنفسنا وعن اآلخرين وعن العالم ُمتصلة بحيث إن  يذكر و

تجد مكانها في كل تجربة جديدة . ف التجربة في الحياة كلها تلتئم عند كل فرد 

التصور الذي تكونه عن العالم وكل رسالة جديدة تحتل مكانها الُمخصص لها  

اه , فأي تجربة جديدة يتم  بحيث تدعم التجربة وتؤيد التصور االساسي الذي ذكرن

 إستقبالها وتفسيرها بأحدى الطرق التالية : 

 تدعم التصور الحالي .   - 1

 تُحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور .    - 2

 تضيف الى التصور الحالي معلومات جديدة .   - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   االتصال الشخصي

بين طرفين يتم خالل موقف ُمحدد يُنقل   تفاعل إجتماعي : هواالتصال الشخصي  

خالله رسائل بشكل مباشر بأستخدام أدوات االتصال وفيه يلعب كال الطرفين دور  

       ستقبل بشكل ُمتبادل . تصل والمُ المُ 

أو المرشدون   الجيران االصدقاء أو  إن االتصال الشخصي بين أفراد العائلة أو

هذا االتصال يُساعد على حدوث  الزراعيون يُصنف على إنه إتصال شخصي و

ُمتصلين بما يجعله إتصاال فعاال ويمكن توضيح ذلك بالشكل  الفعل ورد الفعل بين ال

الفردين الُمتصلين يقوم بوظيفة المصدر   ( حيث يتضح إن كل من  8 رقم ) 

ذا كان االتصال من الفرد ) آ ( ) مصدرا ( فأننا  فاستقبل ويتم ذلك تبادليا والمُ 

ب (  -آ  الفكرة قد صيغت أو تحولت الى رسالة تُنقل من خالل القناة )نالحظ إن 

ستقبل حيث يقوم بفك رموز الرسالة ويستجيب  الى الشخص ) ب ( الذي يعمل كمُ 

( بصياغة االفكار االمر الذي   لها وهذه االستجابة تؤدي الى أن يقوم الشخص ) ب

         آ ( -ها عبر القناة ) ب يجعله مصدرا ويقوم بصياغة الرسالة التي سيقوم بنقل

                     ستقبل وهكذا تستمر العملية تبادليا . الى الشخص ) آ ( الذي سيعمل كمُ 

 (    9كما مبين بالشكل ) 

 

 الفرد ) ب (                                       الفرد ) آ (                               

 (  ب  -آ   ناة )الق                                                         

  

 

 

 

 (    أ  - ب  القناة )                                         

 

 تصال بين فردين (  يبين نموذج  اال  9الشكل )                             

 

 

واجبات المرسل      

الترميز              -

 الن ل -

واجبات المست بل       

ف  الرموز            -

 االستجابة -

واجبات المرسل      

الترميز              -

 الن ل -

 صياغة

 الفكرة

 وإنت اء

 السلو 

 المناسب

 صياغة

 الفكرة

 وإنت اء

 السلو 

 المناسب

واجبات المست بل       

ف  الرموز            -

 االستجابة -



 

أما أذا تعقدت عملية االتصال بدخول شخص ثالث كما يحدث في المجموعات  

, وانه كلما زاد عدد   االفرادالصغيرة فأن قنوات االتصال تزداد كلما زاد عدد 

, أي إنه في حالة إشتراك ثالثة أفراد  حسابيا فأن عدد القنوات يزداد هندسيا  االفراد

مون العملية يبقى ( قنوات وان مض  6في عملية إتصال فأن عدد القنوات سيكون ) 

ال  ث إن واجبات الُمرسل أو الُمستقبل تبقى ثابتة اال إن االتصكما هو ال يتغير , حي 

والفرد       بين الفرد ) ب ( والفرد ) ج ( ربما يؤثر على االتصال بين الفرد ) آ ( 

) ب ( . وربما يُعتبر االتصال بين فردين آخرين ) تشويش ( من جانب شخص  

فأن جوهر عملية  ثالث ويؤدي الى تقليل فاعلية إتصال الشخص الثالث ورغم ذلك 

ي واجبات ) الُمرسل أو الُمستقبل ( كما  االتصال يبقى كما هو وال يحدث تغيير ف

 (  10`ٌمبين في الشكل ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح نموذج إتصال بين أكثر من شخصين   0`1الشكل رقم )         

صياغة الفكرة          

 وإنت اء السلو 

الفكرة          صياغة 

 وإنت اء السلو 

صياغة الفكرة          

 وإنت اء السلو 

وظائف  

 المرسل
وظائف  

 المست بل

وظائف  

 المرسل

وظائف  

 المست بل

وظائف  

 المست بل

وظائف  

 المرسل



 

 نماذج االتصال الشخصي

 نموذج السويل     - 1

في العملية  التأثيرنموذجا في االتصال مؤكدا على عنصر  ولد السويلقدم هار

 :االتصالية ولخص النموذج في عبارته المشهورة 

 من ي ول ؟   -

 ؟  وماذا ي ول -

 ولمن ي ول ؟   -

 وبأية وسيلة ؟  -

 التأثير ( ؟   وألي غرض ) -

بأن دراسة االتصال يجب أن تحاول االجابة عن االسئلة أعاله .    ويشير السويل 

فالسؤال االول , من يقول ؟ يشير الى القائم باالتصال وما هي خصائصه ؟  

والسؤال الثاني , ماذا يقول ؟ ما هي الرسالة التي يحاول القائم باالتصال إرسالها .  

يعته وخصائصه .      والسؤال الثالث , لمن يقول ؟ يركز على الجمهور وطب

  .والسؤال الرابع , بأية وسيلة ؟ يركز على الوسيلة ومدى مالئمتها لغرض الرسالة

ألي غرض ؟ يركز على التأثير الذي تحدثه العملية االتصالية.  والسؤال الخامس , 

وقد ركز السويل على العنصر الخامس ) التأثير (  وذلك ألن إهتماماته ودراسته  

ذا لم يتحقق هذا التأثير  ثير الدعاية على الرأي العام ( فا) تأكانت تتركز على 

تصبح عملية االتصال فاشلة وإن أدت جميع العناصر األخرى وظائفها بكفاءة  

 عالية .  

 نواحي الضعف في نموذج السويل  

 تجاه واحد . يرى إن عملية االتصال تسير با - 1

 سل . ال يشير الى رجع الصدى من المستقبل الى المر - 2

 شتركة بين المرسل والمستقبل . لم يتعرض للخبرة المُ  - 3

 لم يذكر شيئا عن التشويش .  - 4

 

 



 

 نموذج روس  - 2

 : تغيرات هي  يتضمن نموذج روس خمسة مُ 

 المرسل - 1 

 المستقبل    - 2 

 الرسالة   -  3  

 قناة االتصال    - 4 

 رجع الصدى   - 5 

الذي يحدث فيه االتصال إذ يعمل كمؤثر   الظرفويؤكد روس في نموذجه على 

 وينطوي الظرف على ) مدى إستيعاب المرسل لألفكاريحدد المعنى الفعلي للفكرة 

التي تقدمها الرسالة , تجربته السابقة حيال تلك الرسالة , مشاعره , إتجاهاته ,  

ي ُمنبهات الرسالة ويستوعبها ويفك  وقت االرسال ( ويقوم المستقبل بتلق, عواطفه 

نبهات التي تتفق مع  وتتضمن عملية فك الكود إنتقاء المُ  رموزها ويقوم بتفسيرها .

 تلقي وتعمل الثقافة عمل الظرف كمؤثر يُحدد المعنى الفعلي للرسالة .ثقافة المُ 

عليها وهذه  تلقي حينما يستقبل الرسالة يقوم بتفسيرها واالجابة يؤكد روس إن المُ 

رتد ( الذي يتكون من ردود فعل المتلقي االستجابة هي رجع الصدى ) التأثير المُ 

نموذج روس حيث إن الظرف  قوة مصدرالداخلية والخارجية . ويُعتبر الظرف 

. يمكن توضيح  يؤثر في عملية وضع الفكرة في كود وفي عملية فك كود الرسالة 

 (  11نموذج روس بالشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ردود فعل المستقبل   

 وسيلة         

 وضع الفكرة في كود  إرسال الرسالة   فك الكود      

 مرسل        مستقبل     

 معرفة -

 تجربة سابقة -

 مشاعر -

 إتجاهات -

 عواطف -

 رموز -

 لغة -

 كود  -

 ترتيب المعلومات -

 الصوت  -

 معرفة -

 تجربة سابقة -

 مشاعر -

 إتجاهات -

 عواطف -

    

 روس نموذج     ( يوضح 11شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانون وويفر    موذجن   - 3

(   1949ال عام  ) المج  يُعد هذا النموذج من أوائل النماذج التي ظهرت في هذا 

سهامات علماء الهندسة والطبيعة والرياضيات في تقديم نماذج في  ويُعتبر ثمرة إل

 ويتكون من العناصر التالية : عملية االتصال .  

 المصدر .  - 1

 الُمرسل ) ناقل الرسالة ( .  - 2

 الرسالة ) الُمحتوى ( .  - 3

 ُمعالجة الرسالة . - 4

   الُمستقبل . - 5

 هدف االتصال .  - 6

 (   2`1 التغذية الراجعة . كما ُمبين في الشكل )   - 7

 

 

 

 

 

 

 يبين نموذج شانون وويفر (  12 شكل )                         

  .       المعلومات رسالة يرغب في إرسالها الى هدف محدد مصدرحيث يختار 

بتحويل هذه الرسالة الى إشارة يتم نقلها بواسطة وسيلة إتصال معينة   المرسليقوم 

الى المستقبل . كاالتصال من خالل خط تلفون أو إتصال ال سلكي أو جهاز لنقل  

حيث يختار المصدر  الصوت وغالبا ما يُطلق على هذا النموذج بالنموذج التليفوني

من خالل قناة ) سلك تلفون وموجات رسالة ينقلها عن طريق سماعة التليفون 

         الى ُمستقبل التليفون الذي يُعيد بناء الرسالة لكي يتمكن شخص آخر  صوتية ( 

 ) الهدف ( من تلقيها . 

 المرسل ) جهاز إرسال (  إشارة 

 تداخل 

 المصدر  الهدف  الُمست بل ) جهاز إست بال ( 



 

  يُمكن تشبيه الُمرسل بالميكرفون الذي يحول الموجات الصوتية الُمنبعثة من 

المصدر الى إشارات كهربائية تسري على شكل إشارات في االسالك الى سماعة 

ل الموجات الكهربائية مرة أُخرى الى موجات صوتية يتحوب  تقوم  الُمستقبل التي

              يستطيع الهدف أن يلتقطها . فنشاط الُمرسل في هذه الحالة يُشار اليه دائما الى إنه 

In coding ونشاط الُمستقبل  في رموز ُمعينة .  أي وضع الرسالةDe coding   

 أي فك الرموز . 

   . هو كل ما يُعيق عملية االتصال   التداخلويفر إن يذكر شانون و

وبما إن الرسالة تُرسل على شكل إشارات منقولة عبر الهواء ) قناة االتصال ( فأن  

 ذلك يُعرض الرسالة الى التداخل . 

فتفقد عملية االتصال  ( الُمرسل أو الرسالة أو الُمستقبل  من ) وقد ينشأ هذا التداخل 

 شيئا من المعلومات الُمرسلة من المصدر الى الهدف . 

   أحد االسباب التالية : وقد يحدث التداخل نتيجة

 . االستماع االذاعي   أثناء ضوضاء حدوث    - 1

 عيقه عن فهم الرسالة . ُمتلقي الرسالة مما يُ عدم إرتياح الشخص   -2

 نه ال يستطيع القراءة بصورة جيدة . أل وء االضاءة بالنسبة للقارئس  - 3

له مثال  تداخال فاذا كان الرقم الُمراد نقعدم الدقة في الكتابة في الصحيفة يُعتبر  - 4

ال يُعطي  % فان ذلك 20وذكر هذا الرقم  %2عن ظاهرة ُمعينة الى الُمستقبل 

 معلومات دقيقة عن الظاهرة ويجعل القارئ يُعيد حساباته في تلك الظاهرة .

 

 

 

 

 

 

 



 

 لالتصال بين فردين  ورشرامولب    نموذج   - 4

رشرام بفردين يتصالن ببعد ويتداخل مجال خبرتهما ,  لبوو يتمثل نموذج

كونة من إشارات تعني شيئا لكل منهما وكلما تشابه إطارهما الداللي زاد  فالرسالة مُ 

ويؤكد شرام على إن معنى كل   إحتمال أن تعني الرسالة نفس الشئ عند كل منهما .

كلمة لها أبعاد عديدة فهناك المعنى الذي يختلف من فرد الى آخر ومن ثقافة الى 

تصلين ويُدركان الرسالة على المُ  أُخرى ويتوقف التشابه في المعنى عند الفردين

شاركة معاني نفس العالمات إتساع نواحي التشابه بين تجربتهما بحيث يستطيعان مُ 

    ( .     13واالشارات بشكل فعال ويُمكن توضيح ذلك بالشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصال بين فردين  لال  ورشرام ولب  يوضح نموذج (   13شكل رقم )            

         ويستطيع الُمتلقي أن يفك الكود   In codingيضع المصدر أفكاره في كود 

De coding   االلمانية مثال ال  ذا لم نكن تعلمنا اللغة فقط على أساس خبرته , فا

هناك جزء   ى هذا فانه إذا كانلنستطيع فك رموز رسالة مكتوبة باللغة االلمانية وع

كبير ُمشترك بين الدوائر يصبح االتصال سهال واذا كان الجزء الُمشترك صغيرا  

وهذا يعكس  .  المعنى المطلوب من شخص الى آخر يصبح من الصعب نقل

  يتصل بفرد ينتمي الى ثقافة أُخرى . الصعوبة الكبيرة التي تواجه الفرد الذي 

وليست الرسالة بالبساطة التي تبدو عليها ظاهريا فكثير من المعاني تكمن خارج 

الكلمات المنطوقة وطريقة النطق والحركات التي يقوم بها الُمتحدث تُعطي  

تتناقد مع ما يقوله من كلمات ويحدث نفس  مدلوالت أو معاني قد تختلف أو حتى 

 المصدر  إشارة  وضع الفكرة في كود  المست بل ف  الكود 

 الخبرة الُمشتركة

 مجال الخبرة مجال الخبرة



 

الشئ بالنسبة للرسالة التي تنقلها وسائل االعالم فالصفحة التي تُنشر فيها الرسالة 

ونوع الحروف الُمستخدمة في الطباعة كل هذا ينقل  ومكان الرسالة على الصفحة 

 معان تؤكد ما جاء في الرسالة أو تُضعف من تأثير مضمونها . 

نموذجه حقيقة إن كل فرد يشترك في عملية إتصال ال يكون ُمرسال   يؤكد شرام في

أو  ُمستقبال دائما , وإنه يقوم سواءا كان ُمرسال أو ُمستقبال بوضع الفكرة في كود 

وفك كود ما يستقبله , كما يقوم بتفسير الُمنبهات بناءا على مجال خبرته الخاصة 

تُفسر صال ألنه يُخبرنا كيف كما يؤكد على أهمية رجع الصدى في عملية االت

 رسائلنا .  

 ؟  هل تبدو على جبينه عالمات الحيرة 

                                                                                           هل يقول الُمستمع ) نعم ( هذا صحيح , هل يهز رأسه موافقا ؟ 

كل هذه ردود فعل الُمستلم ) رجع الصدى ( على الرسالة مثل الرد على خطاب 

التصفيق لمحاضر أو خطيب ويُعدل القائم باالتصال رسائله على ضوء   وصلنا  أو

 . ما يستلم من رجع الصدى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجماهيرياالتصال 

تصيال بيين الُمرسيل وهيي الطيرا التيي يكيون فيهيا اال االتصال الجماهيري :

وعدد غير محدود من المست بلين وتسيتهدف منياطو واسيعة مثيل المطبوعيات    

 و البرامج اإلذاعية والتلفزيونية والصحافة .

تصال الجماهيري اال  ين المستمرة للوصول الى نظرية لالبالرغم من جهود الباحث

 إن الوصول الى نظرية يقينية لم يُحسم نهائيا بعد .  

( يُشير الى مجموعة كبيرة من الناس من ُمختلف   massإن مفهوم جماهيري ) 

المهن والطبقات االجتماعية وكل فرد من هذا الجمهور مجهول الهوية وال يتفاعل  

هذا الجمهور ُمنفصلين عن   مع اآلخرين وال يتبادل معهم الخبرة , وإن أفراد 

بعضهم ماديا وغير قادرين على العمل كوحدة واحدة بشكل فعال كما إن أفراد هذا  

الجمهور ال يستطيعون االتصال ببعضهم اال بطرق محدودة وليس لهذا الحشد قيادة  

ويكون سلوك الناس تلقائي ال يقوم على أساس قواعد وتوقعات موضوعة ُمسبقا 

 إشباع حاجاتهم الخاصة بهم كأفراد .  ويعمل أفراده على

:                                        :                                 الفرق بين االتصال الجماهيري واالتصال بين فردين 

ز بان لها إتصاال  تعقيدا فالصحيفة أو االذاعة تتمي االتصال الجماهيري أكثر  -1

أن تُحاط علما بما يجري وبحاجة الى إتخاذ قرارات  الى خاصا وهي بحاجةداخليا 

 . وتنفيذ سياسات 

رجع الصدى في االتصال الجماهيري بسيط جدا واالفراد اللذين تهدف   - 2

  سوى  تعرف ال والمؤسسات االعالمية ستمرارغيرون باتالوسيلة االتصال بهم ي

 .   القليل عنهم 

أكثر سعة من مضمون الرسالة  مضمون الرسالة في المؤسسات االعالمية - 3

 التي يتم تبادلها بين فردين . 

 

                                            

 

 

 



 

 نماذج االتصال الجماهيري 

 ولبورشرام    موذجن   - 1

( العناصر االساسية في   1954في نموذجه الذي قدمه سنة )  ولبورشرام   إستخدم 

شرام مفاهيم هامة مثل   وقدم  (  1971ثم طوره سنة )  وويفر  نموذج شانون 

 االطار الداللي للمرسل والمستقبل وأهمية الخبرة الُمشتركة في تسهيل االتصال . 

      لوضع الفكرة في كود , إشارة ,   ) المصدر , أداة شرام  وقد تضمن نموذج 

 (   14كما مبين في شكل )  أداة فك الكود , الهدف (  

 

 

 

 تصال الجماهيريلال ولبورشرام    نموذج   يوضح    (  14الشكل )           

              ث أو يكتب أو يرسم أو مؤسسة إتصالية . دقد يكون المصدر شخص يتح 

صوتية عبر  فقد تكون صورة أو كلمات مكتوبة على الورق أو موجات الرسالة  اأم

                                                                                     .  . االثير

أو    والهدف قد يتمثل في شخص يتنصت أو يُراقب أو يقرأ أو عضو جمعية

 .   ُمعينة  إجتماعية  أو شريحة جمهور كرة

الرموز كاالتصال عن طريق  حددة من يضع المرسل رسالته في شكل أو صيغة مُ 

جرد أن تُرسل الرسالة تصبح طليقة وليس  الصحف أو االذاعة أو التلفزيون وبمُ 

ُمعين هل  نسأل أنفسنا بعد إرسال خطاب  لصاحبها سلطان عليها , وكثيرا ما

                  .           فهم الرسالة بالطريقة التي نُريدها ؟ سيصل الى الهدف ؟ وهل سي

يتوقف نجاح االتصال على مدى كفاءة عناصر عملية االتصال فاذا كان المرسل  

فأن   , الئمةالوسيلة غير مُ غير ُمصاغة جيدا أو إن  ضعيفا في كتاباته أو الرسالة

 .    ؤثر على كفاءة االتصالذلك كله ي

 ُمفسر اشارة
 الهدف  

 مصدر ُمصيغ



 

ن لهما خبرات أو التوافق بين المرسل والمستقبل يجب أن تكو لكي يتحقق التفاهم

ُمشتركة , فكلما كانا في إطار داللي واحد من خالل خبراتهما المشتركة كان ذلك  

   ( 15, ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم ) أقرب الى التفاهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح االطار الداللي للمرسل والمستقبل   (  15شكل رقم )      

فهو يفهم كل شئ منه .                        (  داخل االطار الداللي للمرسل  يقع المستقبل ) آ

ب ( تقريبا ضمن االطار الداللي للمرسل فهو يفهم أشياء وال يفهم   يقع المستقبل ) 

                                                                                .  أخرى .                                        أشياء

يقع المستقبل ) ج ( خارج االطار الداللي للمرسل فهو ال يفهم شيئا مما يقوله  

                                                                                     .    .                          المرسل

إن االتصال الجماهيري عملية دائرية فكل فرد يضع أفكاره  في كود   شرام ويرى 

 ويُفسر ما يتلقاه ويستجيب . 

 

 

 

 

 المست بل  ) آ (

 المست بل ) ج (

 المست بل ) ب (

 االطار الداللي للمرسل

 المرسل



 

 نموذج الزار فيلد   - 2

ناسبة الى الجمهور ل الرسالة خالل قناة مُ رسابإ  يرى الزار فيلد إن المصدر يقوم 

من خالل ) أناس ( يُمكن تسميتهم بالقادة أي إن االتصال يتم على مرحلتين وليس  

 (  16دفعة واحدة . ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم ) 

 

 قادة                                                     

  

 

 محليون                                                   

 

                  

 فيلد   الزار   نموذج   يوضح   ( 16 شكل رقم )                            

.                                                                 مما يؤخذ على نموذج الزار فيلد ما يأتي :                      

مكن أن يتم على مرحلتين فقط فعلى سبيل المثال لو  إن االتصال بالجماهير ال يُ  -1

البالغ  أراد ُمذيع الراديو أو التلفزيون أو سياسي أن يتصل بجماهير الشعب 

  . بالماليين ال يمكن أن يتلقون رسالته في آن واحد أو على مرحلتين من خالل أناس

ا بدقة  ة يتعذر معرفتها وتحديدهبل يتم االتصال أو السماع على مراحل ُمتعدد

.                                 رتباط ذلك بالبشر وطبائعهم المتنوعة ولتعقد عملية االتصال .          ال

االناس الذين يتلقون الرسالة من المصدر ثم يبلغونها لباقي الجمهور كخطوة  - 2

فات إتصالية ) تالية ونهائية ( ال يجب تسميتهم بالقادة , فالقادة لديهم أتباع وص

ُمعينة ال تنطبق على هؤالء واألصح تسميتهم بُمستمعي الصدفة وإن هؤالء غالبا  

سلبا في مضمون الرسالة سواءا بالزيادة أو النقصان مما يؤدي الى  ما يؤثرون 

     عدم فهم الُمستقبل ) الهدف ( الرسالة بوضوح .

 

 جهاز إرسال  المصدر

 

 قناة 



 

 الطنوبي     نموذج   - 3

( في تفسير عملية االتصال من حيث المكونات   1987نموذجه عام )  قدم الطنوبي

والتفاعل الديناميكي بين المكونات والعوامل المؤثرة في كفاءة العملية االتصالية  

ويُمكن االستفادة من هذا النموذج في تحسين عملية االتصال االرشادي الزراعي 

                                                :                        :        ويتكون هذا النموذج من العناصر التالية 

المنبع : وهو المكان الذي تولد فيه الرسالة ويتطلب القيام بعدة أفعال إتصالية  - 1

ويتمثل   بهدف توصيلها الى الجمهور في صورة سهلة لتحقيق هدف أو أكثر .

اف مرض أو حل ُمشكلة ُمعينة .                المنبع بمراكز البحوث والجامعات عند إكتش

وهو الشخص أو الجماعة أو الهيئة التي تقوم بتجميع الرسالة من   المصدر : - 2

منبعها ) موقع حربي , أو موقع كارثة طبيعية أو المرض ..... ( أو القائم بالترجمة 

عتبر  ث تُ ناسب لنقلها . وكذلك فان الجامعات ومراكز البحوثم يضعها في شكل مُ 

.                                      مصدرا إذا قامت بتجميع الرسالة وإعادة صياغتها .                         

                                                                                                    تصل . مُ محتوى االتصالي ( بصورة مفيدة  للإن وظيفة المصدر تجهيز الحقائق ) ال

تصالي في وقت  اعة التي تستقبل المحتوى االهو الشخص أو الجم :  تصلالمُ  - 3

بكر بالنسبة لآلخرين ويتحتم عليهم توصيل ذلك المحتوى لآلخرين بصورة  مُ 

رسمية أو غير رسمية والمتصل في االرشاد الزراعي يتمثل في المذيع أو المرشد  

أو قد يكون وكيل القطاع الزراعي أو مفتش االرشاد في حالة إتصالهم بالزراع .  

لي ) أسلوب قابل للتطبيق ( .  وغالبا ما يقوم المتصل بصياغة الرسالة بأسلوب عم

كما يقوم المتصل بمعالجة الرسالة وجعلها سهلة مفهومة يمكن تطبيقها .           

راعية  الزويؤثر المتصل على نجاح ) كفاءة ( العملية االتصالية عامة واالرشادية 

ثير الصفات الشخصية للمتصل كالسن والجنس  بصفة خاصة ويرجع ذلك الى تأ

.                                                                                                                                                                  .     والخبرة

: وهي المحتوى االتصالي أو مجموعة الحقائق التي يتم نقلها الى  الرسالة  -  4

عتبر الرسالة أهم  من خالل قناة إتصالية أو أكثر وتُ  تصلالمستقبل بواسطة مُ 

كونة للعملية االتصالية من حيث وجودها أو عدمه فوجود الرسالة      العناصر المُ 

جديد , إنتشار وباء ( يُوجد عملية إتصال أي يُوجد العناصر االخرى   ) إكتشاف 

                                                                 لمصدر والمستقبل وبقية عناصر عملية االتصال االخرى .  كا



 

قناة االتصال : وهي الوسيلة التي تُستخدم في نقل وتوصيل المحتوى   - 5  

الى مستوى   وتتدرج من المستوى التقليدي  كاأليماءات االتصالي الى المستقبل .

 الى  أرقى كالشرائح واالفالم الثابتة الى أرقى كالتلفزيون والمعارض وصوال 

قمار الصناعية واالنترنيت .  وتلعب القناة دورا هاما وسائل االتصال الحديثة كاأل

من مواصفات خاصة كدرجة تطورها  في عملية االتصال وما تتصف به 

.                           الى أدنى حد .                   وإنخفاض كلفتها وقدرتها على تقليل التشويش

المستقبل كمتصل  : وهو كل فرد أو مجموعة أفراد يتلقى المحتوى االتصالي   - 6

وذلك بنقل الرسالة التي تلقاها الى  تصلبقصد أو بدون قصد , ثم يقوم بدور المُ 

تصل دورا اليُستهان به  ستقبل كمُ آخرين من أهله وجيرانه وأصدقاءه , ويلعب المُ 

تصل  ستقبل كمُ ستقبل لها , كما يلعب المُ جمهور المُ الفي نشر الرسالة وزيادة حجم 

تصل  دورا في نجاح عملية االتصال من خالل تفهمه لحاجات الناس وتفاعله مع المُ 

مانة في النقل والخبرة الشخصية دورا ا تلعب خصائص المستقبل كمتصل كاأل كم

                                                                         .          لية االتصال .                               هاما في نجاح عم

وهو كل فرد أو جماعة أو جمهور وصلت اليه الرسالة   المستقبل من مستقبل :  - 7

أو رفضه   تصل ( بغد النظر عن إستجابته ستقبل كمُ بكر ) مُ ستقبل مُ من خالل مُ 

حتوى الرسالة ويتم ذلك بقصد أو بدون قصد وبصورة رسمية أو غير رسمية .   لمُ 

التشويش : ويتمثل في أي شئ يؤثر على كفاءة عملية االتصال ويُقسم الى :      - 8

تشويش ُمبكر : ويُقصد به أي شئ يحول دون وصول الرسالة كاملة كما هي  -آ 

لمنبع حتى المتصل ويكون ذلك خالل مرحلة ما قبل االتصال الفعلي              من ا

( وربما يرجع ذلك لعدم تفسير الرسالة تفسيرا صحيحا في ) المرحلة االولى  

المنبع أو تحريف في المعنى أو المضمون مما يقلل من قيمة الرسالة وأهميتها .     

ون وصول الرسالة بكفاءة عالية أو تشويش وقتي : ويقصد به كل شئ يحول د -ب 

تصل ويحدث ذلك خالل مرحلة االتصال  تصل الى المستقبل كمُ كما هي من المُ 

التحريف   تصل ذاته لتعمدهالفعلي ) المرحلة الثانية ( وربما يحدث ذلك بسبب المُ 

تصل أو بسبب  , أو لضعف أحد حواس المُ  ضافة أو حذف اجزاء من الرسالةبا

.                                                    .         الصوت أو الصورة ( القناة ) كرداءة 

خر : وهو كل ما يؤدي الى وصول الرسالة ضعيفة في معناها الى تشويش ُمتأ -ج 

) المستقبل من مستقبل ( وقد يرجع سبب ذلك الى الخصائص الشخصية              



 

) للمستقبل كمتصل ( أو الى ) المستقبل من مستقيل (  ويحدث هذا النوع في  

.                                                 مرحلة ما بعد االتصال الفعلي ) المرحلة الثالثة ( .         

المناخ العام : يؤثر على العملية االتصالية ككل وعلى كل عنصر من عناصر  - 9

على حدة , وكلما كان المناخ العام جيدا أدى الى تقليل درجة التشويش  االتصال 

 نسبيا . 

ويمكن توضيح عناصر عملية االتصال في نموذج الطنوبي كما ُمبين في الشكل   

 (  17رقم ) 
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 عالقة االتصال باالرشاد الزراعي 

يُعتبر االتصال جوهر العمل االرشادي حيث يتم عن طريقه نقل المعلومات 

واالفكار والخبرات بين المرسل ) المرشد ( والمستقبل ) المسترشد ( باستخدام  

الئمة لنوع الرسالة وطبيعة الجمهور ) المسترشدين ( ألحداث التغيير  القناة المُ 

في المجتمع الريفي .ومهما إختلفت تعاريف االرشاد الزراعي فهو  فيه المرغوب 

 يتمثل في إنه : 

نظمة للتأثير على االفراد وتعديل سلوكهم في مجال معين بما يتفق  جهود مُ  -

 وظروف المجتمع . 

نظام تعليمي غير مدرسي القصد منه توصيل نتائ  البحوث الفنية والخبرات  -

ختلفة وتفسيرها الى من هم بحاجة الى تطبيقها عن طريق من مصادرها المُ 

مساعدتهم ليساعدوا أنفسهم على تغيير سلوكهم في المعيشة واالنتاج كفرد  

 وكمجتمع ليقابلوا إحتياجاتهم وتحقيق حياة أفضل . 

تفقة اآلراء في التعبير عن مفهوم االرشاد اال إنها تكاد تكون مُ  ومهما إختلفت

على إن ) االرشاد عملية تربوية مقصودة تهتم بتبسيط الخبرات والحقائق 

ستقلة عن عملية التعليم النظامي داخل أو خارج عين وإنها تحدث مُ لجمهور مُ 

من   عينالمدرسة تهدف الى إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة في مجال مُ 

 مجاالت الحياة . 

دة بأسم المجال الذي يخدمه , فاالرشاد في مجال الصحة سمى االرشاد عايُ 

رشاد الصحي عندما تتعلق برامجه في تعديل سلوك صحي ُمعين في  يُسمى باال

االرشاد الديني إذا إختصت   ية  . ويُسمىة الصح المجتمع كالنظافة أو التغذي

ا تتعلق برامجه في الرشاد السياحي عندمبرامجه في مجال العمل الديني  وا

   مجال السياحة  ...... الخ

ويُسمى االرشاد في مجال الزراعة باالرشاد الزراعي عندما تتعلق برامجه 

بأحداث تأثير موجه في سلوك المزارعين نحو إتجاهات ثبت علميا إنها تُساعد  

والمجتمع بالنفع   على زيادة غلة االنتاج وتحسين نوعيته بما يعود على المزارع

 والفائدة . 

 



 

  :                                                :                                              الزراعي أهمية االرشاد

المساهمة في تغيير سلوك االفراد ومفاهيمهم وعاداتهم و يكون هذا التغيير    -1

إذ قد تقف بعد القيم والعادات واالتجاهات   ضروريا كي تنمو المجتمعات

 عائقا أمام تقدم المجتمعات .                                                       

   نقل الحقائق والخبرات الجديدة لكي تواكب المجتمعات المحلية عمليات  - 2

 .  التغيير المستمرة في المجتمعات المتقدمة 

من سكان  رتفعةملة لعملية التعليم النظامي إذ إن هناك نسبة مُ يُعتبر عملية ُمك  - 3

  رشاد مي أو االستمرار فيه مما يجعل لالالمجتمع الريفي لم تلتحق بالتعليم النظا

 أهمية في نقل الثقافات الى هذه المجتمعات . الزراعي

يذكر الشاذلي إن االرشاد الزراعي أكاديميا كان أم تطبيقيا يستمد الكثير من  

مقوماته من العلوم االخرى ومنها علم النفس االجتماعي الذي يهتم بالنواحي  

التأثيرية واللفظية لألتصال البشري وهذه نقطة االلتقاء االولي بين االرشاد  

زراعي االهتمام بالنواحي التأثيرية واالتصال مما يتطلب من القائمين باالرشاد ال

من االتصال االرشادي  واللفظية لألتصال البشري وصوال لتحقيق التأثير المطلوب 

 وتحقيق التغيير المقصود . 

الحظة عالقة االتصال باالرشاد الزراعي من خالل تتبعنا لمسار العملية مكن مُ يُ 

رشادية زراعية ال بُد أن  االرشادية التطبيقية على إختالف أغراضها فأي عملية إ

يسبقها إتصال لمعرفة واقع حال المنطقة الُمستهدفة بالبرام  االرشادية , أي إن  

االتصال يُعتبر ُمنطلقا للعملية االرشادية وأثناء تنفيذ العملية االرشادية البد من  

وبعد إجراء    إستخدام قناة أو أكثر من قنوات االتصال أي إستخدام وسيط إتصالي

أنجزته العملية   االزراعية يتطلب إعادة إتصال ترسيخا لم لية االرشاديةالعم

 :  في ما يلي أي إن االتصال يُعتبر ناتجا للعملية االرشادية وكما مبين  ,  االرشادية

 االتصال كمنطلق للعملية االرشادية  

يُعتبر التعليم من أهم أغراض العملية االرشادية غير إن الُمتخصصين االكاديميين  

يعلمون تماما إن التدريب يُعد أحد أغراض هذه العملية وهنا يجب التفريق بين  

                                                                       .   .                                        التعليم والتدريب 



 

  االنسان بمعلومات تفسيرية عامة مدفالتعليم , وإن كان يتميز بالعمومية فانه ي

                                                         .                                 تُساعده على مواجهة المواقف أو حل المشاكل العامة التي تواجهه  .                 

أما التدريب فانه يختص بمجال ُمعين كالتدريب على تنفيذ مهارة ُمعينة مثل إدامة  

آلة زراعية  وقد يكون االعالم الزراعي أحد أغراض العملية االرشادية الزراعية  

  ر المسترشدين لتنفيذه . باعتباره يُعنى بنشر فكرة ما أو واجب ُمحدد على جمهو

بتكار جديد أ ُمنت   ع على تبني فكرة ُمعينة متمثال بامكن أن يكون حث الزراكما يُ 

.                                                 تكنولوجي هو أحد أغراض العملية االرشادية .                           

ما" أو تدريبا" أو إعالما" أو إتخاذ  فأيا" كانت أغراض العملية االرشادية تعلي

قرارات بالتبني فأن االمر يتطلب ضرورة االتصال بين المهنيين الزراعيين من  

جانب والزراع من جانب آخر على أن يكون االتصال ذو إتجاهين لكي تتم عملية  

 االتصال بكفاءة ومن هنا نستطيع أن نقول ) ال إرشاد زراعي بدون إتصال ( .      

 رشاد الزراعياالتصال كوسيط لال - 2

" كان تعليما" أو تدريبا"  علمنا إن رجل االرشاد الزراعي لكي يؤدي واجبه سواءا

أو حث المزارعين على تبني فكرة ما أو إكسابهم سلوكا" جديدا" البد أن يجري  

إتصاالت ُمعينة كي يُنجز عمله وبهذا البُد أن يستخدم إشارات ورموز إتصالية قد  

تكون في صورة ألفاظ منطوقة وبالتالي فهي مسموعة أو رموز مكتوبة وبالتالي  

موز مصورة أو مرسومة وبالتالي فهي مرئية أو قد تكون في  فهي مقروءة أو ر

أكثر من صورة من تلك الصور وعلى ذلك فأن العملية االرشادية الزراعية تتم من  

 خالل وسيط أو وسائط إتصالية . 

 رشاد الزراعي االتصال كنات  لال - 3

  ينحصر نات  العمل االرشادي الزراعي كأي عمل آخر في إحتمالين أحدهما   

يُعتبر مطلبا"  النجاح واآلخر الفشل ومن البديهي إن تأكيد النجاح وترسيخه 

ب إتصاالت ُمعينة تتفق وكل  الفشل يتطل ستمرار النجاح , كما إن تالفيأساسيا" ال

.                                                                       حتمالين  .     من اال

: إن نجاح رجل االرشاد الزراعي في عمله يتطلب منه إتصاال"  فعلى سبيل المثال 

برؤساءه ألثبات تفوقه ونجاحه كما يتطلب االتصال بالُمرشدين اآلخرين لحثهم  

                                                                                                         .     .                                   على تقليده وإستثارة هممهم 



 

أما في حالة الفشل فأن رجل االرشاد الزراعي يتصل بُكل من شارك في العملية 

ُمحيطا" إياهم    برؤساءه عن مواطن الضعف كما يتصل االرشادية بحثا" 

موضحا"   بالُمسترشديندون تحقيق النجاح , كما يتصل بالمعوقات التي حالت 

    أسباب الفشل وإمكانية تالفيه .

وهكذا نرى مدى إعتماد االرشاد الزراعي على االتصال وتكاملهما معا" في سبيل  

رشاد الزراعي تأثيراته رشاد الزراعي , وال يُخفى إن لالتحقيق ما يصبو اليه اال

 على االتصال موضوعا" ووسائال" وتطويرا" حيث إن االرشاد الزراعي يُعد أحد

موضوعات االتصال المهني الهام خاصة في المجتمع الريفي ومن شأن أي تقدم  

 في االرشاد أن ينعكس على وسائل االتصال . 

جرد تطبيقات عملية بل من االهمية  وخالصة القول إن العمل االرشادي ليس مُ 

بالعمل على جودة االتصال بين القوى العاملة في مجال الزراعة بكافة الُمستويات  

أعلى موظف زراعي الى الفالح الصغير والكبير لكسب ثقتهم وإمكانية تطبيق  من 

 البرام  االرشادية الزراعية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتصال والتنمية االجتماعية

 ما هي التنمية ؟  

" وكان مستوى  ُعرفت التنمية في فترة الستينات على أساسا" مفهوما" إقتصاديا

التنمية يُقاس بمستوى الدخل القومي وفي نهاية الستينات تطور المفهوم بعد  

الشئ  حيث عرفها روجرز ) بأنها نوع من التغيير االجتماعي الذي يتم من خالل  

إنتشار أفكار جديدة في نظام إجتماعي ُمعين بقصد زيادة الدخل القومي ورفع 

.                   (  .                  نتاج وتحسين التنظيم مستوى المعيشة عن طريق زيادة اال

التنمية , إن المجتمع يتحول من مجتمع   فترضت تعريفاتوبصفة عامة فقد إ

 تخلف جامد الى مجتمع صناعي حضري . زراعي مُ 

ير كثيرا" فنجد روجرز عرف التنمية عام  السبعينات بدأ تعريف التنمية يتغفي 

شاركة شاملة في التغيير االجتماعي بهدف إحداث تقدم  ة مُ بأنها ) عملي 1975

مادي وإجتماعي بما في ذلك زيادة في المساواة والحرية وغيرها من الحقوق 

 لغالبية الشعب في المجتمع من خالل التحكم في البيئة بشكل أفضل ( . 

بأنها ) عملية تغيير مقصود نحو النظام   ولبورشرام  وقد عرفها ليرنر و 

 االجتماعي واالقتصادي الذي تحتاجه الدولة (  

ق إنتشارها في أي  وفي فترة السبعينات دخلت وسائل االعالم الى القرى بشكل يفو

 . ستخدام االعالم في التنمية  وقت سابق وبدأ إ 

 النماذج والنظريات التي صورت كيفية قيام االعالم بالتغيير 

ختلفة أن تُقدم تصورات ُمحددة  شكال مُ وضعت عدة نماذج ونظريات حاولت بأ

لكيفية قيام االعالم بتغيير االفراد والمجتمعات والُمساهمة في عملية التنمية  

 :  ذه النماذج  صوصا" في دول العالم الثالث ومن هاالجتماعية خ 

               :                       المدخل االرتباطي : يضم هذا المدخل شكالن رئيسيان هما :                - 1

في كتابه زوال المجتمع  الشكل االول : بسيط ويتضح في أعمال دانيال ليرنر -آ 

بين المجتمع الحديث  وفي هذا النموذج فرق ليرنر  1958التقليدي الذي نُشر عام 



 

والمجتمع التقليدي والمجتمع االنتقالي وبين إن هناك إرتباطا" بين الحضرية  

 العالم الجماهيرية والمشاركة السياسية . والتعليم والتعرض لوسائل ا

ومن االنتقادات التي وجهت لهذا النموذج إنه لم يُحدد كيفية حدوث التغيير  

 االجتماعي أو التنمية االجتماعية وما هو دور االعالم بالضبط في هذه العملية . 

الشكل الثاني : وهذا الشكل يتعدى مرحلة االرتباط بين العوامل الى مرحلة  -ب 

تغيرات وتبعا لهذا النموذج فأن التعلم ومرحلة القراءة والكتابة السببية بين المُ 

تحتاج الى الحضرية وإن إنتشار التعليم يؤدي الى إنتشار وسائل االعالم  

 ياسية . الجماهيرية وهذا بدوره يؤدي الى التنمية الس 

ر تابع  التنمية السياسية ُمتغي ومن االنتقادات التي وجهت لهذا النموذج إنه إعتبر

بينما التغيير يجب  ر آخر يعتمد على ُمتغي ليس ُمستقل .  وإن الحضرية ُمتغير ال و

 أن يكون في جميع المجاالت وليس في مجال ُمعين . 

 المدخل االرتباطي السيكولوجي   - 2

داني  ساسية اال وهو التقمص الوج رات ليرنر األتغيل أحد مُ يستخدم هذا المدخ 

ر وسيط , ويُقصد به القدرة على تصور المرء لنفسه في  والذي يُعتبر عامل أو ُمتغي

مكان اآلخرين وطبقا لهذا النموذج فان بناء الشخصية في المجتمعات التقليدية هو  

يركز على خلق المناخ   بناء محدود وُمتجمد ومن هنا فان دور االعالم والتنمية 

 النفسي الذي يؤدي الى النشاط البناء الُمساعد لعملية التنمية . 

 مدخل المعرفة والتغيير االجتماعي  - 3

نقطة البداية في هذا النموذج هي إن المعرفة هي أساس السلوك االنساني . وإن  

معظم الناس ال يعرفون أو يعرفون الشئ القليل عن معظم القضايا أو االشياء أو ال  

ومن الُمسلمات في هذا النموذج إن االنسان يسلك   يعرفون كيفية التصرف حيالها .

الحياة بناءا على كمية ونوعية المعرفة  سلوكا خاصا به دون غيره من البشر في

 التي يمتلكها . 

 

 



 

 مدخل المعرفة والسلوك   - 4

تُبنى العالقة بين المعرفة والسلوك على االعتقاد الراسخ بأن الذين ال يقومون بأي  

سلوك نحو شئ ما غالبا ما يفتقرون القدرة على معرفته أو دراسته وإمكانية  

لفرد ال يستطيع أن يكون إعتقادات أو نوايا سلوكية أو  , وبالتالي فان االسلوك نحوه 

المعرفة بين فرد وآخر :    يقوم بسلوك ُمعين نحو شئ يجهله . ومن أسباب إختالف 

 تصال . رض لالختالف في درجات ونوعيات التعاال - 1

 ختالف في االوضاع االقتصادية واالجتماعية . اال - 2

عرفة التي تتأثر بدورها  السلوك يتأثر بالمننا نستطيع القول بأن ومن هنا فإ

 .   االتصاليةرات االجتماعية بالُمتغيرات االتصالية والُمتغي

إن أفضل االساليب االتصالية في التنمية هو االتصال الذي يقوم بدور بارز في 

توعية الجماهير ببرام  التنمية والمساهمة فيها مع إبراز الواجبات التي يجب على  

ية االجتماعية القيام بها وتحديد الواجبات التي تقع على عاتق أبناء البيئة  عامل التنم

 االجتماعية لتبصير كافة المواطنين بحقوقهم وأدوارهم . 

 دور االتصال في التنمية االجتماعية  

زيادة المعلومات  : يهدف االتصال في مجال التنمية االجتماعية الى زيادة  - 1

معلومات أبناء المجتمع المحلي عن أنفسهم وعن بيئتهم االجتماعية , لذلك يجب أن  

التفاعل بين أبناء المجتمع المحلي مع الحقائق يقوم عامل التنمية االجتماعية بتيسير 

توفير ما يكفي من خدمات الى أبناء مجتمعهم إيجابيا بمعنى دفعهم الى محاولة 

على أساس ما عرفوه عن تلك الحقائق وكذلك دفعهم الى دراسة إمكانيات المجتمع  

المحلي الطبيعية واالنتاجية وكيفية إستثمارها إقتصاديا مع تدارس االمور فيما  

   بينهم ويلعب االتصال البشري دورا حيويا في هذه الناحية .

ي االجتماعي من خالل توصيل المعرفة ع المعرفة : يستطيع الُمنم  التفاعل م - 2

ترجم الفكرة أو المعرفة الى الى أبناء المجتمع المحلي دفعهم الى التفاعل بحيث تُ 

عمل يتوقف الى حد كبير على كفاءة الوسائل االتصالية وتأثيرها في أبناء المجتمع  

 المحلي .



 

شاركة المواطنين في  تقوم التنمية االجتماعية على أساس مُ االتصال المعرفي :  - 3

من خالل التعاون فيما بينهم وهذا يتطلب أن يكون   تحديد وتحقيق أهداف المجتمع

أبناء المجتمع على إتصال دائم ومعرفة ما يجري في عالمهم من أمور وما يقع في 

مكانيات تطوير المجتمع  ن الوعي بإث وأن يكونوا على قدر محيطهم من أحدامُ 

بتكرات العلم  وتنميته ورفع مستوى معيشة أفراده عن طريق االستفادة من مُ 

لين عامة وتشكل هدفا  والحديث وتوعية أبناء المجتمع المحلي تمثل جهود المسؤ

 من أهداف أجهزة االتصال الجماهيري . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجماهيري وأثره في التنمية والتحديثتصال  اال                

را  مكن أن يكون ُمتغييذكر روجرز إن التعرض لوسائل االتصال الجماهيري يُ 

هاما يُساعد على إحداث وتسبيب التحديث والتغيير االجتماعي الموجه في البلدان  

كر ولبورشرام  إن عملية التحضر للمجتمعات التقليدية التي تعتمد  النامية , ويذ

 الكلمة المنطوقة في االتصال تتطلب االستعانة بوسائل االعالم . على 

 طبيعة وسائل االتصال الجماهيرية في الدول النامية

تختلف وسائل االتصال الجماهيرية في الدول النامية عنها في الدول الُمتقدمة  

 ويمكن تلخيص هذه االختالفات بما يلي : 

تصل وسائل االتصال الجماهيرية الى عدد أقل في الدول النامية .                           - 1

توجد صفوة ُمعينة من الُمستقبلين في الدول النامية تستقبل وسائل االعالم   - 2

تتمثل في طلبة الجامعات والمجتمع الحضري بينما الريفيين فيحضون بمستوى  

عليه في الدول   م الجماهيري بعكس ما هوُمنخفد من التعرض لوسائل االعال

                                                                                         . الُمتقدمة.  

الُمستقبلين لوسائل االتصال الجماهيري المطبوعة نسبة الى جمهور  إنحفاض  -3

بسبب إرتفاع نسبة االمية عكس   الوسائل الجماهيرية االخرى كالراديو والتلفزيون

.                     .                                            ما هو موجود في الدول الُمتقدمة .                             

نخفضة الرسائل التي تقدمها وسائل االتصال الجماهيرية تكون ذات قيمة مُ  - 4

العالمية  ها موجهة كثيرا للحضريين فهي تُقدم االخبارللريفيين في الدول النامية ألن

خبار المحلية التي تهم الفالح عكس ما هو موجود في الدول  والقومية وال تهتم باأل 

.                                                        ستقبل القروي .                                  تقدمة حيث تهتم بمُ المُ 

وجود رقابة حكومية عالية على وسائل االتصال الجماهيري في الدول النامية   - 5

قدم رسائل  نها تُ نما , بينما في الدول المتقدمة فإوخاصة الراديو والتلفزيون والسي 

 ميز بقوته على إحداث التنمية والتحضر خاصة للقرويين . حتوى مُ ذات مُ 

 

 

 



 

 وسائل االتصال الجماهيرية بعملية التحديث   إرتباط

يؤكد المهتمون بالتنمية في المجتمعات النامية على أهمية طرق االتصال 

بالجماهير في عملية التحضر وفي هذا يذكر روجرز إن االتصال بالجماهير  

Mass Communication   هو بث رسالة عن طريق وسائل االعالم المطبوعة

صدر مكون من فرد أو عدة أفراد الى المستقبلين .                     أو االليكترونية من م

وقد بينت البحوث التي أُجريت في الدول النامية اهمية الدور الذي يُمكن أن تقوم به  

تمام بوسائل  وسائل االعالم في عملية التحضر , ففي الهند والصين وكوبا تم االه

يا في دفع بالدهم الى االمام فقد  عتبروها عامال رئيساالتصال الجماهيري وإ

ناقشات في المجموعات  إستخدموها مع طرق االتصال الشخصي من خالل المُ 

 الصغيرة في االتصال بالفالحين والعمال . 

 بتطوير وسائل االتصال الجماهيريأسباب االهتمام  

إن قنوات االتصال الشخصية بمفردها غير كافية للوصول الى جماهير كبيرة   - 1

من الفالحين , كما إن تدريب أعداد كافية من عمال التنمية المحلية لكل قرية  

 ستكون باهضة جدا.  

التقدم التقني لوسائل االتصال الجماهيري جعلها أقل تكلفة وتستطيع الحكومات  - 2

ليها أن يصلوا  ووبالتالي أتاحت لمسؤ اع أو تلفزيون للقرويين .الوطنية أن توفر مذي

الى قطاعات جماهيرية عن طريق وسائل سريعة وُمصممة للتنمية , ويذكر شرام  

إن الحجم المطلوب من المعرفة والمعلومات واسع النطاق مما يتطلب االستغالل  

الجماهيرية التي الفعال للمصادر الُمضاعفة للمعلومات اال وهي وسائل االتصال 

 توفر للبلدان النامية الكثير من المعلومات وبالمعدالت التي تتطلبها برام  التنمية . 

من المتوقع أن توجه وسائل االتصال الجماهيرية الُمستمعين أو المشاهدين أو   - 3

  للتغيير والتنمية والتطور وأن القراء نحو تبني إتجاهات إيجابية ومواقف مؤيدة 

  "حيطة بهم وأن تزيد معارفهم كماحداث المُ إدراك ووعي أعظم باأل تخلق لديهم 

 .  "ونوعا



 

ضاعفة الجهود المبذولة لتحديث  لوسائل االتصال الجماهيرية القدرة على مُ  - 4

باشرة ما رتبطة بوجود إتصاالت مُ الشعوب التقليدية خصوصا عندما تكون تلك مُ 

   الصغيرة كما يحدث في نوادي االستماع .بين االشخاص في جماعات الُمناقشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يح عالقة التعرض لوسائل االتصال الجماهيري بعملية             ض نموذج روجرز لتو

 التحديث                                            

ز إن عملية التعرض لوسائل االتصال الجماهيري تلعب دورا في  ريذكر روج 

  تبط بمجموعتين من المتغيرات هما عملية تحضر الريفيين ويقول إن هذه العملية تر

.                                                    قدمات التعرض( .            ) مُ قدمات يرات تسمى بالمُ تغمجموعة مُ   -1

 تغيرات تسمى بالنتائ  ) نتائ  التعرض ( . مجموعة مُ    - 2

مجموعة مقدمات التعرض : وهي تسبق عملية التعرض لوسائل االتصال   - 1

 رات التالية :                                          تغيالجماهيري وتتمثل بالمُ 

معرفة القراءة والكتابة : إن الريفيين الذين ال يعرفون القراءة والكتابة ال   -آ 

رية المطبوعة اال من خالل أحد  يستطيعون التعرض لوسائل االتصال الجماهي

يقرأها  لهم . اال إنهم يمكن أن يتعرضوا لوسائل االتصال الجماهيرية االليكترونية  

كالراديو والتلفزيون . وفي دراسة أُجريت في كولومبيا وهي إحدى الدول النامية  

والتعرض لوسائل  بهدف تحديد العالقة االرتباطية بين معرفة القراءة والكتابة 

تصال الجماهيرية الُمختلفة تبين إن أعلى إرتباط كان مع قراءة الصحف ثم  اال

 شاهدة االفالم السينمائية ثم التلفزيون . الراديو ثم قراءة المجالت ثم مُ 

االنفتاح الحضاري : تبين من الدراسة السابقة في كولومبيا إن هناك عالقة   -ب 

اح الحضاري ُمقاسا بالرحالت عالم واالنفتل من التعرض لوسائل األطردية بين ك

سائل يتعرف  التي يقوم بها الريفيون الى المراكز الحضارية فهذه الرحالت تُعتبر و

التي تدور خارج نطاق القرية ويكون على علم بما  حداث القروي عن طريقها باأل

 يجري في المناطق الحضرية عن طريق وسائل االعالم . 

مدرسي يشجع ويسهل التعرض لوسائل االتصال  إن التعليم ال التعليم الرسمي :  -ج 

مبيا وجود عالقة إرتباط طردية  تبين من الدراسة السابقة في كولوالجماهيرية وقد 

 بين التعليم الرسمي والتعرض لوسائل االتصال الجماهيرية . 

المركز االجتماعي : تبين من الدراسة التي أجريت في كولومبيا إن هناك  -د 

المركز االجتماعي والتعرض لوسائل االتصال الجماهيرية  إرتباطا طرديا بين

حيث إن الصفوة ذات المركز االجتماعي العالي من الريفيين تتعرض بدرجة عالية  



 

لوسائل االتصال الجماهيرية فهم من الناحية االقتصادية قادرون على شراء  

في   االجهزة مثل الراديو والتلفزيون وكذلك الصحف والمجالت التي يعتقدون 

 قرارة أنفسهم إنها رمزا للمركز االجتماعي . 

إن هناك عالقة عكسية بين العمر  العمر : أشارت الدراسة السابقة في كولومبيا  -ه 

والتعرض لوسائل االتصال الجماهيرية وقد يرجع السبب في ذلك الى أثر معرفة 

المركز  كذلك نخفد والقراءة والكتابة وان كبار السن يمتازون بالتعليم المُ 

نخفد وانخفاض التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية يجعلهم أقل  االجتماعي المُ 

 عصرية في إتجاهاتهم بعكس صغار السن من الريفيين . 

 رات النتائ  ) نتائ  التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية ( مجموعة ُمتغي - 2

التصال  توضح البحوث إن هناك نتيجة عامة لتعرض الريفيين لوسائل ا

الجماهيرية وهي تطوير إتجاهاتهم الى إتجاهات أكثر عصرية . وعموما فأن نتائ   

 الُمتغيرات التالية : سائل االتصال الجماهيرية تتمثل بالتعرض لو

في دور شخص آخر التقمص الوجداني : وهو قدرة الشخص على تخيل نفسه  -آ 

دم في البحث في كولومبيا جرائي للتقمص الوجداني الذي أُستخ وتمثل التعريف اال

) هو قدرة الريفيين على تصور أنفسهم في االدوار التي يقوم بها عمدة القرية أو  

المرشد الزراعي أو الُمحافظ أو الوزير أو حتى رئيس كولومبيا ( وقد بينت  

الدراسة وجود عالقة إرتباط معنوية طردية بين التعرض لوسائل االتصال  

زون بمستويات  وقد تبين إن الريفيين الذين يتميداني الجماهيرية والتقمص الوج 

نبههم لها وسائل االتصال الجماهيرية  عالية من التقمص يبحثون عن النقاط التي تُ 

 كترونية ( . االلالمطبوعة و في رسائلها ) 

ئل  بتكار : أثبتت البحوث إن هناك عالقة طردية بين التعرض لوسااال -ب 

بتكارات الزراعية وهذا  الجماهيرية وكل من االبتكارات المنزلية واالاالتصال 

يعني إن الفرد يقرر ُمبكرا تبني االفكار واالساليب المزرعية أو المنزلية قبل  

اقرانه وعليه فأن وسائل االتصال الجماهيرية لها دور هام في زيادة االبتكارات 

يُسمى بمناخ التحضر أو   أو ما ولها الدور في تحضر الريفيين في الدول النامية

 التحديث . 



 

أثبتت البحوث إن هناك عالقة طردية بين التعرض لوسائل   المعرفة السياسية : -ج 

السياسية لدى  االتصال الجماهيرية والمعارف السياسية فهي تخلق االهتمامات 

 المواطنين وتجعلهم يُشاركون في السياسة وتنمي لديهم الروح الوطنية . 

فوق أو  تؤكد وجود رغبة في الت حرازي : هو القيمة االجتماعية التيالدافع اال -د 

ولدى الريفيين هي   نجازاته الشخصية في وظيفته .متياز لدى فرد بالنسبة ال األ

تصال  الزراعة وقد تبين إن هناك عالقة طردية بين التعرض لوسائل اال 

حرازي للفرد والذي يُعتبر سببا من أسباب التنمية  افع االالجماهيرية وبين الد

 وتحضر الفرد . 

يمية : أثبتت البحوث إن هناك عالقة إرتباط طردية  الطموحات المهنية والتعل -ه 

بين التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية وبين كل من طموحات الفرد المهنية 

والتعليمية . ويؤكد علماء االجتماع المعنيين بالتنمية  على إن خلق طموحات أكبر 

 يُعتبر خطوة هامة في عملية تحديث أو تحضر الريفيين . 

أهمية وسائل االتصال الجماهيرية في عملية التغيير والتنمية  يتضح مما سبق 

والتحديث في المجتمعات الريفية . ويمكن توضيح نسق الدور لوسائل االتصال  

 التنمية والتحديث كما يلي :  الجماهيرية في

 نتائ  التعرض عملية التعرض  مقدمات التعرض

 

 معرفة القراءة والكتابة -

 التعليم الرسمي -

 المركز االجتماعي -

 العمر ) السن (  -

 االنفتاح الحضاري -

 

 

 التعرض

 لوسائل

 االتصال

 الجماهيرية

 

 تقمص وجداني -

 إبتكار زراعي أو منزلي -

 معرفة سياسية  -

 حرازيةدوافع إ -

 طموحات مهنية   -

 

 

 


