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 هشتمجلسه ی 

 

 ارتباط فرایند جزا و عناصرا

 

 زیر شکل به پيام گيرنده   و پيام پيام، فرستنده   عنصر سه حضور ارتباط نوع ترین ساده برقرارى براى

 :است ضرورى

 

                                    
 

 راحتى به پيام محتواى که داشت انتظار توان نمى آموزشى مطالب تدریس درجریان بخصوص هميشه، ولى

 چهارمى عنصر حضور مواقعى چنين در بنابراین شود، منتقل گيرنده به فرستنده از کامل طور به و

 استفاده وسيله از پيام فرستنده   تنها معموالا  چون و رسد مى نظر به الزم ارتباطى وسيله   یا و کانال عنوان به

 زیر طرح حالتى چنين در. دهد مى تشکيل را پنجم عنصر مستقيم، شکل به بازخورد بنابراین کند مى

 :است صادق ارتباط فرایند اجزاى درمورد
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 عنوان تحت ارتباط فرایند اجزاى درميان را دیگر عنصرى گنجانيدن متخصصان از اى پاره اما و

 :دهد مى نشان عنصر شش با را ارتباط فرایند اجزاى زیر طرح. کنند مى پيشنهاد مخل عامل یا پارازیت

 

                       
 

 رمز صورت به آنکه بدون است مطرح پيام فرستنده ذهن در که بصورتى پيام کهاین به نظر سرانجام، و

 بصورت را خویش پيام محتواى ابتدا پيام فرستنده   منبع که است الزم بنابراین نيست، انتقال قابل درآید

 پيام گيرنده سوى به را آن سپس هستند، اینها نظایر و عالمات ها، سمبل کلمات، همان که درآورد رمز

 .کند ارسال

  سلسله و حواس ازطریق را شده دریافت رمز بایستى نيز گيرنده منبع ارتباط، برقرارى خط دیگر سوى در

 موردنظر مفهوم درک به سپس کند، خارج رمز از یا و خوانده را آن اصطالحاا  و برده مغز به اعصاب

 هشت با بایستى ارتباط فرایند طرح ترین کامل که دارند عقيده نظرانصاحب از بعضى بنابراین. بپردازد

 :شود مطرح زیر شکل به عنصر
 

 

              
 

 

 تعریف برخی مفاهیم:

 

 فرستنده 

 حرکت وسيلۀ به یا نوشتار گفتار، صورت به خاص، هدفی با را خود پيام که است افرادی یا فرد فرستنده،

 کند.می منتقل پيام گيرندۀ به رابط، از استفاده با غيرکالمي

 

 پیام 

 شوند؟ می منتقل گيرنده به واضح و روشن هميشه ها پيام آیا شود؟ می منتقل پيامي چه ارتباطی هر در

 گيرنده برای را آن ند ميک سعی فرستنده و شده برقرار آن منظور به ارتباط که است چيزی همان پيام

 شامل   پيام. ند ميک منتقل گيرنده به فرستنده که است اطالعاتی پيام، دیگر، عبارت به. کند ارسال

 اطالعات

  نوشته و تصویر گفتار، عالئم، صورت به که است عواطف و احساسات نظرها، عقاید، افکار، اخبار، و
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 .شوديمنتقل م

 

 پیام  رمزگذاری 
 یا ها نشانه صورت به ابتدا اینکه مگر نيست انتقال قابل هرگز و است فرستنده ذهن در پيام

 با اینکه مگر ندارند خاصی معنای گونه هيچ خود خودی به نمادها یا ها نشانه. نمادهایی درآید

 ابتدا فرستنده بنابراین،. شود گرفته نظر در خاصی مفهوم آنها برای اجتماعی متقابل، قرارداد یک

 های کلمه صورت به است،) ها نشانه و عالئم ها، نماد ها، رمزکلمه شکل به كه را پيام محتوای

 .کند مي ارسال پيام گيرندۀ و به آورد مي در (... و تصویری نوشتاری، گفتاری،

 

 ارتباطی )کانال( مسیر 

 ميان پيام انتقال های شيوه دهيد؟ می انتقال ابزاری چه با را خود پيام شود؟ منتقل باید چگونه پيام

 ارسال در که هستند وسایلی و ابزار دیگر، عبارت به. گویند ارتباطی مسير را گيرنده و فرستنده

 پيام، با متناسب باید ارتباطی مسير. کنند می کمک بالعکس و گيرنده به فرستنده از پيام دریافت و

 مسيرهای از برخی. شود انتخاب گيرنده و فرستنده ميان مشترک های معلومات و ویژگی

 ... . و پوستر روزنامه، کتاب، تلفن، پيامک، پست الکترونيک،: ازعبارتند  ارتباطی

 

 گیرنده 
-می دریافت فرستنده از را پيام که هستند افرادی یا فرد گيرنده، ند؟کمي دریافت را پيام کسی چه

 رفتار تغيير باعث و ندکمي اثر او در پيام که است فردی همان پيام گيرندۀ دیگر، عبارت هب .نندک

 .شودمي او

 

 پیام رمزگشایی 
 مجدداا  که است فهم قابل گيرنده برای زمانی پيام کند؟مي دریافت درست را پيام هميشه، گيرنده آیا

   گيرنده،دیگر عبارت به. درآید فهم قابل هایی نشانه صورت به و شود خارج نشانه و رمز حالت از         

    خارج رمز حالت از را آن و بردیم مغز به اعصاب سلسلۀ و حواس طریق از را شده دریافت رمزپيام

 کند.می درک را نظر مورد مفهوم ،سپسکندمی
 

 فیدبک(  بازخورد( 
 عبارت به. دهد مي نشان خود از پيام دریافت از پس گيرنده که است العملی عکس و واکنش 

 عامل بازخورد،. است پيام دریافت از پس فرستنده به گيرنده توسط شده درک مفهوم انتقال دیگر،

 را خود پيام تأثير که سازد مي قادر را فرستنده زیرا است، ارتباط برقراری در بسيارمؤثری

 .کند ارزیابی

 پارازیت 
 خلل ارتباط در که عاملی هر کند؟ ایجاد اختالل پيام دریافت یا ارسال در تواند مي عواملی چه 

 را واقعی معنای دیگر و شود تحریف پيام که طوری به گردد آن برقراری مانع و کند ایجاد

 .استیا اختالل  « پارزایت »نرساند، 
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 ارتباطاهداف 

 اندرح زیر بيان کردهرخی از متون اهداف ارتباط را به شدر ب

 فهماندن )خبر دادن و آموزش دادن( -8
 تغيير عقيده دادن -9
 ی موجودی رابطهگسترش و توسعه -9 -9
 تفریح -4
 ایجاد رفتار مورد نظر  -4

همزمان نيز ی پيام، رسيدن به چند هدف کنيم که برای فرستندهالبته این نکته را نيز یادآوری می

-داند و معتقد است برقرارکنندهتواند مدنظر باشد. ارسطو هدف از ارتباط را اقناع دیگران میمی

ای که امکان داشته باشد مایل است طرف مقابل ارتباط یا ی ارتباط از هر راه و با هر وسيله

 و بقبوالند.ی خود را به امخاطب خود را تحت تاثير و نفوذ خود در آورده و نظر و اندیشه

 شود:رسد ارتباط برای دستيابی به یکی از اهداف زیر برقرار میبه نظر می

 خبر دادن یا مطلع کردن -8
 آموزش دادن -9
 تفریح و سرگرمی -9

 

 های ارتباطویژگی

 

 تغيير فراخور به و)پویا است(  ندارد سكون و استاتيكي حالت و است فرآیند یك رتباطاتا 

 .كنديمتغيير آن در موثر عوامل و بازیگران

 الرغم علي ستارگان ، كيهان و طبيعت در كه طور همان:  است مند نظام كامال ارتباطي فراگرد 

 در ، بود خواهد گذار تاثير اجسام و ستارگان سایر در نبودشان و بود ، ستقلم وجود داشتن

 در گيري قرار با متفاوت احساسات و ها رفتار ، اهداف اشتنوجود د با ها انسان نيز ارتباطات

 و گذاشت خواهد تاثير و پذیرفته تاثير فتارشانر و احساسات و اهداف ، جمعي ارتباطات فرآیند

 .شد خواهد دگرگون
 )ارتباط برگشت ناپذیر است. )فراگردی بودن ارتباط 

 باشد ارادي غير یا و ارادي تواند مي رتباطاتا : 

 هر و گيردمي قرار ارادي غير یا ارادي دسته در ارتباط ، پيام گيرنده یا و فرستنده بودن ارادي به بسته

 .بود خواهد موثرتر ، باشد ارادي آن گيرنده طرف از هم و پيام فرستنده طرف از مارتباطات، ه چقدر
 

 های ارتباطنقش          

 اجتماعی کردن 

اجتماعی، تا فراهم ساختن یک حمایت همگانی و فکری برای عموم مردم در جهت همبستگی و آگاهی 

 به این ترتیب افراد بتوانند با استفاده از آن به طور فعال در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند.

 رسانیاطالع 

 گردیآوری، ذخیره، پردازش اخبار و عقاید الزم برای رسیدن به شناختی آگاهانه از وضعیت فرد، جامعه 
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 .اساس آن گیری مناسب برالمللی و تصمیمشرایط ملی و بینو  

 ایجاد انگیزه 

های کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی یا هر دو و نیز آرزوهای فردی به منظور ایجاد پیشبرد هدف

 های فردی و جمعی در جهت اهداف عمومیانگیزه فعالیت

 آموزش و پرورش 

 های زندگیها طی سالسازی و کسب مهارتتر، منشانتقال دانش برای تکامل معنوی بیش

 و سرگرمی تفریح 

 ها برای سرگرمی و تفریح فردی و جمعیاشاعه و ترویج نمایش، رقص، ادبیات، ورزش و نظایر این

 دهییکپارچگی و انسجام 

ها ها برای کمک به شناخت و درک دیدگاهها و ملتهای گوناگون در دسترس افراد، گروهقرار دادن پیام

 و آرزوهای مشترک یکدیگر.

 

 

 دانشجو باید بتواند: در پایان این  جلسه

 اجزا و عناصر ارتباط را شناسایی کند.  -ا

 اهداف ارتباط را برشمرد -2

 های ارتباط را برشمرد.ویژگی -4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


