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االتصال 

والتواصل

يف علم النفس

االعالمي 



ل  االتصا
هو عملية نقل 

المعلومة من شخص 

آلخر 



الية تتضمن العملية االتص
 مرسل

 مستقبل

 رسالة

 وسيلة

 احيانًا..... رجع الصدى



ال التعريف األمثل لالتص

واملعلوماتاالفكارتبادلعملية

وثقةمشرتكفهماجياداجلمن

درسةامليفاالنسانيةالعناصربني



التواصل
الطرفنيبنياملشاركةحدوثهو

مععالقةاقامةيفالوصالويعين

العالقةتكونماوغالباآخرانسان

.تشاركيطابعذات



أهداف االتصال 
 حتقيق االهداف يتطلب كفاءة االتصال.

 اعمال االفراد اليومية تتطلب اتصال.

نجاح تفيد يف تبادل االفكار واملعلومات مبا خيدم حتقيق االهداف ب.

 ضرورة اساسية لتغيري السلوك الفردي واجلماعي

ادل  وسيلة خللق التماسك االجتماعي وسيلة لضمان التفاعل والتب

.املشرتك 

 وسيلة رقابية للفرد واجملتمع.

 وسيلة لتحفيز الفرد على القيام بواجبه.



أنواع 
االتصال 



مسي عىل املس توى الر : اواًل 



اتصاالت رمسية 

ةالسلطخاللمنحتصلاليت

لوائحمبوجبوتكونالرمسية

ةخارجيوتكونمكتوبةوقرارات

داخليةاو



غري الرمسية 
دوناالفرادبينتجريالتيوهي

اجتحتوالتنظيميةسياقاتوجود

,ةتنظيميلوائحاورسميةلقنوات

والعالقاتالصالتتحددها

.الشخصية



قبالحسب وسيلة االست: ثانياً 

1–التصال الشفوي ا:-

كالمكالمات )الذي يتم من خالل الكالم 

المقابالت , المحادثات وجها لوجه ,

التحدث الى, االجتماعات , والمؤتمرات 

( الجمهور 



ماهي مميزات االتصال الشفوي؟ 
 االتصال يكون مبارش.

 التقارب بني املرسل واملس تقبل.

 التبادل الرسيع للأفاكر.

 التغذية العكس ية الرسيعة.

 سهوةل الاقناع.

 تعي جمال ملشاركة احلضور.

 يف حال رافقها انفعاالت وطبقات صوت % 45يصل تأأثريها اىل.



عيوب االتصال املباشر 

 صعوبة مواهجة املعارضة.

 صعوبة ادارة العدد الكبري

ب صعوبة ادارة الوقت واختاذ القرار املناس.

 عدم توفر دليل مكتوب.



االتصال غري الشفوي

 هو الذي يكون مكتــوب

كالتقارير والرســــائل, 

والمذكرات والمقــاالت 



ي؟ بماذا يمتاز االتصال غير الشفو

 توافر ادلة ,وضوح الغموض ,

امكانية , امكانية التحليل 

حتديد ,التمحيص والتقييم 

.منع التحريف , املسؤولية 



فوي عيوب االتصال غري الش

رمسيطابعها,اكثروقتيتطلب,

,مباشرةراجعةتغذيةوجودعدم

يحتتال,ارساهلابعدتعديلهايصعب

.مباشربشكلاالفكارتبادل



ًاوقد يكون االتصال غري الشفوي بصري

  كالصور

 املخططات البيانية

  جداول

 لغة اجلسد



مزايا االتصال البصري
 حيتاج اىل اتصال شفوي.

 يركز على النظر

 توضح الرسائل املكتوبة

 العرض يكون اسهل واوضح

 تعترب دليل بصري ملموس

 هلا تأثري كبري على املتلقي.



ري عيوب االتصال البص
ويصعوبة تفسيرها من دون توضيح شف.

 تتطلب شخص مختص للتوضيح.

 تتطلب وقتاً أكثر



اه حسب شكل االتج: ثالثاً 
1- هو الذي يحصل بين اثنين او اكثر من -:افقي

بين كالعالقات التعاونية. االفراد على نفس المستوى 

.االفراد لحل المشكالت 

2- الى المرؤوسين التي تصدر من -:رأسي صاعد

,  الصعوبات , المعوقات , تظم الخطط , الرؤساء 

, اآلراء

3- ل تصدر من اعلى التنظيم الى االسف-:رأسي نازل ,

كاألوامر والتعليمات 



حسب جهة االتصال : رابعاً 

1- تقوم بها افراد او هيئات بهدف-:جماهيري

الوصول الى عدد كبير من الجماهير باستخدام

خ ال.... التلفاز , االذاعة , الجرائد , وسيط مادي 

.

-:ويهدف االتصال الجماهيري الى 

 التواصل مع جميع قطاعات المجتمع –أ.

خلق مشاركة شعبية ايجابية -ب



االتصال غير الجماهيري

يكون ً واحدلشخصموجها

محدديناشخاصلعدةاوبعينه

وتوجيهاتارشاداتويتضمن



هذه املعلومات عبارة عن رؤوس 

ب أقالم ملواضيع احملاضرة ويتطل

ذلك ان تعودوا اىل امللزمة لغرض

االستيضاح  اكثر من خالل 

ل االطالع على االمثلة والتفاصي

املوجودة يف املادة



شكراً لكم


