
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 سال تحصیلی:دوم  ترم:روابط عمومی     مقطع تحصیلی:کاردانی رشته
 سیدحسین قوامی نام ونام خانوادگی مدرس:ارتباطات و رسانه                      نام درس:

 ghavami@ :در تلگرام مدرسآی دی          qalamandish@gmail.com درس:آدرس ایمیل م

 (2) دومهفته مربوط به  ارتباط و رسانهجزوه درس 
  
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................
                                   

 

 مدل ارتباطات

 
 

. او بر اساس قصد و نیتی، پیام خود را شکل می دهد و آن را در قالب اگرد ارتباطی با پیام فرست استآغاز هر فر

 دارد.پیام، به مقصد ارسال می 

 لشک خود ذهن در را مقصود محتوای سازد، می را او تجربی حوزه که خود، فراگیر محیط اساس بر پیام فرستنده

 چارچوب در را آن سپس و سنجد می پیام کننده دریافت روی بر خود ذهن در را آن تأثیر پیشاپیش و دهد می

 تر یشب در و غیرکالمی یا و حرکتی نوشتاری، گفتاری، تواند می که پیام، شکل به و دهد می قرار خود رمزگذاری

 رب او دارد؛ نمی ارسال خأل در را پیام هرگز فرست پیام. دارد ارسال باشد، غیرکالمی و کالمی از ترکیبی موارد،

 .دارد می ارسال پیام گیرنده و مقصد به پیام قالب در را آن و دهد می شکل را خود پیام نیتی و قصد اساس
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پیام از طریق مجرا )کانال( به گیرنده تحویل داده می شود و عمل رمزگشایی صورت می پذیرد و به محض انجام 

 رو، نای از. شود دریافت یا ارسال گانه پنج حواس از یکی طریق از باید پیامی هرآن، پیام به مقصد رسیده است. 

 دّر ها آن طریق از ها پیام که حسی های رسانه. شوند می استشمام یا و چشیده شده، لمس شنیده، دیده، ها پیام

 .دارند عهده بر را ارتباطی مجاری نقش شوند، می بدل و

 

 ودش می منتقل آن به پیام که چیزی یا گروه یا شخص به. است نامشخص یا مشخص مقصد یک دارای پیامی هر

 انتقال یا نودبش ببیند، را پیام باید گیرنده شود، دریافت گیرنده طرف از پیامی که این برای. گویند می «گیرنده»

 رستندهف آنچه با است ممکن که پذیرد می اثری پیام، دریافت با پیام گیرنده. کند احساس فرستنده طرف از را آن

 کنمم یا و داده انجام را خود کار درستی به ارتباط فرستنده نظر از صورت، این در که باشد، یکی داشت، نظر در

 لشک درستی به ارتباط عمل صورت، آن در گردد متجلّی باشد، پیام فرستنده نظر مورد آنچه از متفاوت است

 :باشد راهگشا تواند می ذیل قاعده مورد، این در. است نگرفته

 با دمقص توسط شده دریافت معنای که است آن باشد، می کامل ارتباط که قاعده، این در ارتباط شکل بهترین

 طریقی هر هب است، داشته ارسال فرست پیام را آنچه کل یعنی .باشد برابر فرست پیام توسط شده فرستاده معنای

 1 از تر کوچک عدد این ارتباطی، های وضعیت بیشتر در. کند دریافت پیام گیرنده یا مقصد غیرکالمی یا کالمی

 نمی یامپ گیرنده به صورت، هر به است، پیام فرستنده نظر مورد که مفهومی و معنا از بخشی که معنا بدین است؛

 .رسد

 یرندهگ پاسخِ. دهد می اطالع وی به شود، آشکار فرستنده برای که شکلی به را پیام درک و دریافت معموالً گیرنده

 می انامک فرستنده به بازخورد ویژگی. شود می نامیده «بازخورد» باشد، غیرگفتاری یا گفتاری است ممکن که

 تا ندک می کمک فرستنده به که است هایی پرسش شکل به اغلب بازخورد. دریابد را پیام شدن فهمیده تا دهد

 .نماید تر واضح را خود پیام

 

 دسته بندی ارتباطات

 :پرداخت خواهیم ها آن از هریک بررسی به ذیل، در که کرد تقسیم توان می اساسی دسته چهار به را ارتباط

 ارقر بحث اصلی محور و توجه مورد را خود پیداست نامش از که گونه همان ارتباط نوع این: خود با ارتباط .1

 انانس با و کند می زندگی جامعه در که انسانی عنوان به ما از یک هر. است درونی ارتباط نوعی و دهد می

 در خود با مداوم طور به نماید، می برقرار ارتباط ها آن با متفاوت شرایط در و دارد کار و سر دیگر های

 اهگ که شویم می خود با ارتباط در غرق چنان هستیم، خود تنهایی در ما که هنگامی اغلب. است ارتباط

 شده هدیوان ما کند تصور است ممکن و شویم می او تعجب باعث شویم، مشاهده ای بیگانه ناظر توسط اگر

 اساسا و کنیم تحلیل و تجزیه را خود درون و بزنیم حرف خود با مجذوبانه ها ساعت است ممکن. ایم

 .پردازند می ارتباط این به ها مدت روز هر ها انسان. باشیم نداشته خود اطراف محیط به توجهی
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 نیز تباطار این. است دیگر شخص با شخص بین معنا انتقال فرایند ارتباط، نوع این در: فردی میان ارتباط .2

 گران،دی با خود مسائل و مشکالت حل برای: پیوندد می وقوع به گوناگون دالیل به خود، با ارتباط مانند

 عالوه. اجتماعی و فردی نیازهای رفع بهترخود، درک اطالعات، کردن بدل و ردّ تضادها، و تعارضات رفع

 ققمح انسانی هر برای را گونه بدین ارتباط لزوم که دارند وجود دیگری زیاد بسیار موارد مزبور، موارد بر

 .سازند می

 

 و ساختار با و رسمی طریق از تر بیش و دارد را خود های ویژگی ارتباط این(: گروهی) دیگران با ارتباط .3

 طشرای اقتضای به انسانی هر. دهند می گوش دیگران گوید، می سخن فردی شود؛ می انجام ریزی برنامه

 و دانشجو عنوان به کند؛ می شرکت مستمع عنوان به زیادی های سخنرانی در خود، وضعیت و تجارب و

 رد مستمع عنوان به و هنری یا علمی کنگره یک در کننده شرکت عنوان به درس، کالس در آموز دانش

 داشته شرکت ارتباطی فراگرد در سخنران یا سخنور عنوان به است ممکن گاه. مذهبی سخنرانی یک

 خنرانس عنوان به گاه و معلم یا استاد عنوان به گاهی گیرد؛ می شکل گوناگونی طرق به نقش این. باشد

 طرح متقاعدسازی یا و اقناعی یا و اطالعاتی هدف اساس بر ارتباط نوع این موارد، تر بیش در. مذهبی

 .گیرد می شکل و شود می ریزی

 

 شود می برقرار ارتباط دیگر های انسان از بسیاری تعداد با آن اساس بر که ارتباط از نوعی: جمعی ارتباط .4

 ارهشم پر مطبوعات طریق از عمدتا و شود می خوانده جمعی ارتباط که است غیرمستقیم ارتباط نوع این

. یردگ می انجام انسانی وسیع های گروه بین تلویزیون و رادیو همانند نوین ارتباطی وسایل بخصوص و

 های وهگر صورت به گوناگون کشورهای و شهرها در که ناآشنایی افراد نفر ها میلیون بین ارتباط نوع این

 .آید می پدید کنند می زندگی انبوه

 

 که ،«یممستق ارتباط» ویژگی ارتباط، دیگر انواع برخالف است، غیرشخصی و غیرمستقیم که ارتباط، نوع این در

 محدودیت به مربوط نقایص ارتباط، نوع این در مقابل در. ندارد وجود است، آن بودن صمیمیانه و بودن رو در رو

 .شوند می مرتفع کلی به زمانی و مکانی های
 

 


