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لتفرقة بين أنواع االتصال وفقًا للجوانب التي تشارك في العملية االتصالية توضح أن المشاركة قد تكون ل 1
ين مؤسسة جمعيًا، أو ب بين فردين، وُيسمى هذا اتصااًل شخصيًا، أو بين فرد وجماعة وُيسمى هذا اتصاالً 
 وعدة جماعات متفرقة ال تتصل ببعضها وُيسمى هذا االتصال اتصااًل جماهيريًا.

يمكننا أن نعرف بين االتصال المباشر واالتصال غير المباشر...ففي االتصال المباشر تكون  
 اة اليومية.لصورة التقليدية للحية، أي وجهًا لوجه، وهذه هي االعالقة بين المرسل والمستقبل عالقة مباشر 

ولكن حين يدخل عنصر وسيط بين المرسل والمستقبل مثل االتصال من خالل البرقية أو الهاتف  
يصبح االتصال غير مباشر وأكثر ما تتضح هذه الصورة في االتصال الجماهيري، حيث أن المرسل 

ضهم يعرفونه معرفة شخصية، وال يستطيع أن يتلقي منهم ما يفيد تقبلهم أو رفيخاطب أفرادًا ال يعرفهم وال 
نما يستخدم وسيلة اتصالية معينة ذات تنظيم معقد، مرتفع  لرسالته، ألنه ال يتصل بهم اتصااًل باشرًا، وا 

 التكاليف المادية فيما يتعلق باالتصال الجماهيري.

 ك اتصال مواجهي )شخصي( واتصال آلي )جماهيري(.كما سبق توضيحه تجدون أن هنا 
االتصال المواجهي يأخذ صورة التحديد بشخص المستقبل، بحيث تحقق عملية االتصال تجانسًا 
كاماًل بين المرسل والمستقبل. أما االتصال اآللي فيعني تقديم وسائل مطابقة عن طريق استخدام آالت 

ا عن طريق التلفزيون والسينما والراديو حول ما يدور من أحداث في الطباعة، أو للنقل إلى عيوننا وآذانن
 أنحاء العالم المختلفة.

أي أننا وبصورة أخرى نستطيع القول أن الرسالة ال تتنوع أو تتكيف من حيث الطبيعة والخصائص  
نما تفترض نموذجاً وتتوجه إليه من خالل أدوات تسمح بالتوزيع وا نتشار الذي التبعًا لشخص المستقبل، وا 

 ال حدود له للرسالة االتصالية.

بالطبع يمكننا التمييز بين االتصال السياسي واالتصال االجتماعي واالتصال االقتصادي، حيث  
يمكن خلق درجة من درجات التداخل بين هذه الصور المختلفة لالتصال من خالل التمييز بين االتصال 

ث عملية االتصال تتم في اللقاء الفردي دون التعبير الخارجي عن وجودها، ثم االتصال الذاتي حي
الشخصي، أي بين فرد وفرد آخر، ثم االتصال الجمعي، حيث تتجه الرسالة من فرد معين إلى جماعة 

 صالذلك...االتمثال كالخطابة مثاًل، ثم االتصال الجماهيري، حيث يحدث اتصال بين جماعة وجماعة...
ر و الذي يمثل )الجمه المستمعو( والجمهور لتلفزيون أو الرادي)في الصحافة أو ا مسيري مصنع بين

 المحلي أو القومي أو العالمي(.
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ُتعتبر عملية االتصال عملية دنياميكية متصلة الحلقات...كما أن الموقف االتصالي هو موقف   2
ع الحكم عليه على ضوء العناصر المعروفة في عملية االتصال فقط...بل يجب علينا مركب ال نستطي

األخذ بالخلفية الثقافية واالجتماعية والنفسية في االعتبار كذلك...أي أن هناك اختالفاً في نوعية العناصر 
لى ذلك وعالمكونة للعملية االتصالية...فضاًل عن المتغيرات المرتبطة بالموقف االتصالي العام...

فاالستجابة التي تحدث نتيجة مثير معين أو عنصر معين في موقف اتصالي معين ال تتم بصورة منتظمة 
 ضها مع بعض.الكيميائية مثاًل بع آلية. كتلك النتيجة التي تحدث عند تفاعل العناصر

ذا كان بعض المفكرين قد أشار إلى أن عملية االتصال تتكون من عناصر ثالثة على ا  قل ألوا 
باره " قد أطلقوا السؤال التالي باعتهي "المصدر والرسالة والهدف" فإن مفكرين آخرين أهمهم 
معبرًا عن عملية االتصال بعناصرها الخمسة "من يقول، 

رى خثم عّدل بعض الباحثين هذه العبارة وأضافوا إلى عناصرها عناصر أ 
 -أهمها:

" على اعتبار أنها تسير في خط واحد، من المرسل كما نقد  باحثون آخرون عبارة " 
إلى المستقبل دون اعتبار الخلفية الثقافية والنفسية واالجتماعية...أي تحليل الرسالة...ألن الرسالة ليست 

 للموقف االتصالي.-س في نظرهممقياأهم 
م " على اعتبار أن األخير يطالب بأن يحك" نقده لنظرية "كما وجه " 

حكم -ضمناً -افيه" بأفالطون في جمهوريته المثالية التي حبذ العالم علماء السياسة مشبهًا "
 الفالسفة للعالم.

بر واألهم كوقد قدم "ستيفنسون" نظرية اإلمتاع...باعتبار أن التسلية والترويج يشكالن الجزء األ 
ذا كانت بحوث االتصال تهتم بتكوين الرأي العام عن طريق الحوار والمناقشة،  في عملية االتصال...وا 
فقد أصبح من الضروري كذلك أن تهتم بتكوين الذوق العام والثقافة عن طريق اإلمتاعية كالقصص 

ار هو الذي يحتوي على األخب والفنون واآلداب...والحظ "ستيفنسون" مثاًل أن البرنامج اإلذاعي الناجح
السياسة والتعليقات واألحداث والكوارث وغيرها من اإليقاع االتصالي الذي يمثل التوتر...ثم يأتي بعد 
ذلك البرامج الموسيقية والغنائية والتمثيلية لتمثل الهدوء واإلمتاع أي أنه إذا استمر الضغط اإلعالمي 

 ترات اإلمتاعية تبدد الضغط وتريح المستمعين والمشاهدين.أصبح االتصال أمرًا ال ُيطاق، ولكن الف
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 وهناك نماذج وأنماط عدة لعملية االتصال.ويمكن أن نذكر على سبيل المثال نموذج "

 -" لالتصال موضحًا بالرسم التالي :
 

 
                              

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

رحلة المعلومات من المصدر إلى وسيلة نقلها...وقبل أن تصل إلى جهاز استقبالها " حيث يبين "
ثم إلى هدفها، فإن هذه المعلومات قد تتعرض في الطريق إلى عوامل مختلفة ميكانيكية أو نفسية أو 

  Noise sourceمدلولها ومعناها...وهذا ما ُيسمى بمصدر التشويش 
سيدخل عليها تحريف أو أخطاء أو مواد غير موجودة  Received messyeأي أن الرسالة المستقبلية 

 في أصل الرسالة مما سيزيد في عملية اإللتباس وعدم فهم الرسالة على وجهها الصحيح.
لالتصال يركز على اإلطار الداللي للمستقبل والمرسل، أي أنه ال يكفي  Schramm" أما نموذج "

طرفان، بل يجب أن يكون للطرفين خبرات مشتركة، كذلك بالنسبة أن تكون الرسالة في لغة يفهمها ال
 لموضوع الرسالة نفسها.

على  Tow-Step communication" فقد ركز على نظرية االتصال على مرحلتين أما "
اعتبار أن الجمهور ال يتأثر بالرسالة مباشرة، بل يأتيه التأثير عن طريق قادة الرأي في الجماعة ومن 
هؤالء ينتقل التأثير لآلخرين...والعكس صحيح في أن هؤالء القادة هم الذين يصوغون آراء الجمهور 

 ويعبرون عنها في وسائل اإلعالم أو بغير ذلك من الطرق.
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إن محاولة السيطرة والتحكم في عقل اإلنسان وسلوكه هو محور أساليب االتصال جميعًا، وقد   4
األسماء التي يعبر بها عن أساليب االتصال وفنونه تبعًا للغرض الذي يراد تحقيقه من عملية اختلفت 

االتصال، أو تبعًا الترغيب أو الترهيب...أو تبعًا لكونها عملية اتصال قصيرة المدى )كالتسلية( أو طويلة 
ن العوامل. و غير ذلك مالمدى )كالتعليم والثقافة( أو تبعًا لكونها اتصال تحضيري أو اتصال تطويعي أ

واسُتخدمت الكلمة المطبوعة )في الصحيفة والكتاب( والكلمة المسموعة ) في اإلذاعة( والصورة والصوت 
 هداف المطلوبة أو المتوقعة.ق األ)في التليفزيون والسينما( وغيرها من أساليب االتصال لتحقي

تشكيل آراء الناس واتجاهاتهم ولكن ما هي أسماء هذه األساليب والفنون التي تعمل على  
ومعتقداتهم؟؟وما هي الفروق التي تميز بعضها عن البعض اآلخر؟؟ وهل يعتمد هذا التشكيل والتحول 
على الضغط العاطفي أو االنفعالي أو البدني أكثر مما يعتمد على التفكير المنطقي؟؟ وما هو السبيل 

 من العزل والشعور بالضياع وسط جمهور سلبي؟؟في هذا العصر التكنولوجي ألن يكون الفرد في مأمن 
واإلنسياق  Menticideوما هو السبيل كذلك ألن يكون الجمهور نفسه في مأمن من االغتصاب العقلي 

 االنفعالي والعاطفي؟؟.
إن اإلجابة على هذه األسئلة ال تعتمد على دراسة أساليب االتصال وحدها، بل تعتمد على دراسة  

االقتصادي واالجتماعي والثقافي السائد في الدولة والذي ُيتبر االتصال جزءًا منه.. بل النظام السياس و 
 التصال هي أداة هذا النظام فحسب.لعل أساليب ا

ومكننا التمييز بين أنماط متعددة في العالقة بين المصدر القائم واالتصال والمستقبل، حيث أن  
ال منها باآلخر وتتدرج فيما بينها عمقًا بين القائم باالتصتلك األبعاد والمستويات ال تزال تختلط كل 

 .الحرب النفسية، التسمم السياسي للجمهور المستقبل كاآلتي، اإلعالم، الدعوة، الدعاية، غسبل المخ،
التلقين الذهني، التحول الفكري وغيرها، كما أن طبيعة هذه االتصاالت واحدة والفروق بينها فروق  

ا واقعية، فهي فروق في الدرجة ال في النوع والجوهر..كما تأثرت أساليب االتصال نفسها فلسفية أكثر منه
 بعضها ببعض كما سنرى فيما بعد.

 وسنتناول كل من هذه األنماط أو األساليب بشئ من التفسير والتحليل
 

 


