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مشتقة من لفظها اإلنجليزي من األصل الالتيني  Communicationكلمة االتصال  
Communis  أيCommon معناها مشترك...فعندما نقوم بعملية االتصال...فنحن نحاول أن نقيم ،

يا  في أي أننا نحاول أن " نشترك سو Commonness"رسالة مشتركة"  مع شخص أو جماعة أخرى.   
 لومات أو أفكار أو مواقف محددة".مع
 

المصدر والرسالة والهدف )أو جهة واالتصال عملية تحتاج إلى عناصر ثالثة " على األقل"  
الوصول(... والمصدر يمكن أن يكون شخصا  يتحدث أو يكتب أو يرسم أو يومئ... أو هيئة اتصال 

...الخ( أما الرسالة فيمكن أن تكون على شكل خبر )مثل الصحيفة أو دار النشر أو محطة التلفزيون أو
على الورق...أو موجات صوتية في الهواء...أو رموز أو صور أو أي إشارة يمكن تفسيرها وذات داللة 

 يشاهد أو يسمع أو بقرأ....الخ. ومعنى...أما الهدف: فيمكن أن يكون شخصا  
 

خص بطرق االتصال ووسائله وعلى األ-األخرىويتأثر الرأي العام كما تتأثر العمليات االجتماعية  
بحجم الجماعات الداخلة في هذه العملية وأماكن انتشارها...وطرق االتصال المذكورة هذه تشمل كل 
السبل التي ينتقل بها المعنى أو اإلشارة أو الرمز...من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى...وكل 

التي يستمدها الفرد من الثقافات  Symbolic Formsمزية عمليات االتصال تعتمد على األشكال الر 
 ا أو يتعلمها من خبراته الشخصية.التي يعيش فيه

 
واالتصال الجيد والفّعال هو االتصال القادر على زيادة الوعي بين الناس بالمستوى الذي يصبحون  

ي االجتماعي تحويل الوع فيه قادرين على استيعاب الظروف الموضوعية، مما يشكل قوة حقيقية تؤدي إلى
إلى قوة مادية تنعكس آثاره اإليجابية على حياة الفرد والمجتمع لذا فإن االتصال ُيعّد عامال  رئيسيا  في 

 تحقيق التنمية الشاملة.
 

ونحن اآلن في عصر االتصال كما ُيسمى، وتعود هذه التسمية إلى التطور الكبير الذي طرأ  
 عكس هذا التطور بدوره على االتصال بعملياته وتكنولوجياته ووسائله.على سبل االتصال ووسائل، وان

  
فقد شهد عقد التسعينات انفجارا  هائال  في االتصاالت، سواء أكان ذلك على مستوى تطور 
تكنولوجيا )اإلعالم والمعلومات(، أم على مستوى مراكز وقواعد المعلومات، وأصبحت تعابير ومفاهيم 

 المعلومات، تكنولوجيا االتصال، حقائق ملموسة في وقتنا الحاضر. عصر المعلومات، ثورة
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ألن التطور التكنولوجي اختزل االنعزال العقلي المعرفي لإلنسان إلى الحد األدنى، وتجسدت من  
خالل متابعة األخبار والحصول على المعلومات ونشر الثقافة وتسهيل األعمال التجارية والمصرفية 

علوم، إلى جانب تبادل المعلومات اإلعالمية والنشاطات اإلنسانية األخرى، وذلك من والطبية ومختلف ال
خالل إنشاء مراكز معلومات قادرة على تلقي ماليين الكلمات الالسلكية في الثانية الواحدة والرد على 

 األسئلة في شتى المجاالت.

هناك صعوبات أساسية في الوصول إلى تعريف شامل للفظة االتصال وذلك لتنوع مجاالته،  
لية التي " ّعرف االتصال بأنه العمولكن الكثير ومن علماء هذا العلم قاموا بتعريفه، فمثال  "

 فراد اآلخرين )مستقبلي الرسالة(.ُيحدث بمقتضاها القائم باالتصال تأثيرا  لكي يعدل سلوك األ
 

" بأنه العملية التي يتفاعل بمقتضاها مستقبل ومرسل الرسالة في  ويعرفه " 
مضامين اجتماعية معينة، وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بين األفراد عن مسألة محددة أو 

بل المقصود بذلك هو مضمون يعمل على  واقع معين، وال يقصد بالمعلومات الحقائق واألخبار فقط،
التقليل من عدم اليقين أو عدد البدائل، وبهذا المعنى تدخل العواطف والحقائق واآلراء والتوجيه واإلقناع 
تحت اصطالح "االتصال" فنحن حين نتصل نحاول أن نشرك اآلخرين ونشترك معهم في المعلومات 

 على مشاركة المعلومات والتصورات واآلراء.واألفكار، من ثنايا ذلك فإن االتصال يقوم 
 

" أننا عندما نستخدم اصطالح االتصال بشكل واسع النطاق، فإنه  أما " 
 يتناول أي ظرف يتوافر فيه المشاركة في أمر معين.

 

" يعرف االتصال بأنه عمومية موضوع معين بين أطراف معينة ذات عالقة محددة مع " 
بهدف خلق التوافق واالنسجام بينهم، حيث تتحول األفكار والمشاعر واألحاسيس إلى رموز بعضها، وذلك 

مفهومة تستطيع وسائل االتصال المختلفة نقلها إلى األطراف المعينة التي تستطيع استقبالها وفهمها وفقا  
 لمكوناتها الفكرية والثقافية.

 
 والدوافع من شخص إلى آخر. " يرى أن االتصال فن نقل المعلومات واألفكار" 
"فتوح أبو العزم" يعرف االتصال بأنه اإلجراء الذي يتم به تبادل الفهم بين الكائنات البشرية،  

 أو هو العمل الذي عن طريقه تنتقل المعاني من إنسان آلخر أو من جماعة ألخرى.
عملية ى ، وعند القيام ب"حامد ربيع" يعرفه بأنه عملية نقل األفكار والمعلومات من جهة إلى أخر  

االتصال...فإن هذا يعني أننا حاول أن نخلق شيئا  مشتركا  بين شخصين على األقل، واالتصال لذلك هو 
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نقل رسالة من شخص إلى آخر من خالل رموز معينة، والهدف من نقل المفاهيم التي تتضمنها الرسالة 
مة يتولد فيها النشاط، وبمعنى أبسط فإن كلهو إحداث تعيير في خصائص ومعالم اإلدراك للطاقة التي 

 االتصال في أوسع معانيها تعني نقل المفاهيم بقصد اإلقناع، وهي عملية أساسها خلق الترابط في الحركة.
واآلن وبعد استعراض هذه التعريفات لالتصال نجد الدكتور "محمد نصر" قد توصل لتعريف  

لمعلومات واالتجاهات، وهو عملية مشاركة بين المستقبل شامل لالتصال فيعرفه على أنه عملية نقل ا
والمرسل، فالمشاركة تعني اإلزدواج في الوجود، وهو األقرب إلى واقع العملية االتصالية، فاألفكار 
والمعلومات تدخل في مدركات الفرد، والحقيقة يدركها أكثر من فرد وال ينتهي وجودها بالنسبة لفرد ما، 

آخر دون أخرين. وتأسيسا  على ذلك فإن االتصال هو عملية مشاركة في األفكار متى أدركها وعرفها 
والمعلومات عن طريق إرسال وتوجيه وتسيير، ثم استقبال بكفاءة معينة وخلق استجابة معينة في وسط 

 اجتماعي معين.

عا  هنا نستطيع أن نحدد أنواتكمن مقومات االتصال األساسية في مصدر، رسالة، مستقبل، ومن  
 مختلفة لالتصال...

االتصال يمكن أن يكون فرديا  أو جماعيا  من حيث المرسل، وقد يكون فردا  أو جماعة من حيث  
 المستقبل، ويمكننا القول أن لالتصال أربعة نماذج...

 فردي مرسل وجماعي مستقبل.-1
 ستقبل.جماعي مرسل وجماعي م-2
 فردي مرسل وفردي مستقبل.-3
 جماعي مرسل وفردي مستقبل) كما يحدث في االنتخابات(-4

والتفرقة بين أنواع االتصال وفقا  للجوانب التي تشارك في العملية االتصالية توضح أن المشاركة  
معيا ، أو ج قد تكون بين فردين، وُيسمى هذا اتصاال  شخصيا ، أو بين فرد وجماعة وُيسمى هذا اتصاال  

 بين مؤسسة وعدة جماعات متفرقة ال تتصل ببعضها وُيسمى هذا االتصال اتصاال  جماهيريا .

 


