
 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية 

 المستوى الدراسي :السنة األولى ماستر 

 التخصص : علم النفس التنظيم وتسيير الموارد البشرية

المقياس: االتصــال التنظـــــــيمي                                      

                      

االتصال مراحل عملية  عنوان المحاضرة :                  
 .وعناصره

              

إعــــــــــــــــداد األستاذ: ع. تمجيـــــــــــــــــــــات    

 

 

 

 

 

أي أنه  (processus bidirectionnel) ثنائية االتجاه إن عملية االتصال هي سيرورة
االتجاهين  فضرورة التغذية العكسية أو الرجعية   االتصال فيتحقيق يتم 

   إذا ما كانت هناك رغبة في االتصال الحقيقي والكلي هي من البديهيات
(Lasary 2007). 



العديد من الكتاب ال  نأJ.W.Newstrom (D. Keith) & 1989)يوضح الباحثين      
يعتقدون أن االتصال هو مجرد إرسال معلومات من طرف مرسل آلخر 
مستقبل بل هو عملية اجتماعية تبادلية تتضمن تبادل الفهم بين طرفي 

 .(2006حسين حريم)االتصال والتأثير في السلوك لتحقيق أهداف المنظمة

االتصال في  المراحل التي تمر بها عملية يمكن شرح هذه السيرورة و
 . ( Shannon & Weaverالباحثين ) اقترحهالذي  الشكل التالي

 النموذج العام لنظام االتصال:-
إدراك وفهم                           ترجمة الرموز                                            وز               كتابة الرسالة برم       رأي-شعور-فكرة  

 الرسالة

 لمستقبلا    رسالة   فك الترميز   إشارات قناة االتصال     إشارات   ترميز   رسالة   المرسل
                                                                    

 مصدر الضوضاء                                                                 

    التغذية العكسية )الرجعية(                                 

  (. S.Separi 2007 J.l.charron &) الشكل تمت ترجمته من كتاب

عدد معين  بإنتاج الذي يقومهو مصدر الرسالة :(Emetteur) المرسل-1   
 (. S.Separi 2007 J.l.charron&)اإلشارات التي تكون الرسالة مات أومن الكل

الذي  واألسلوبواتجاهاته وشخصيته  عملية االتصال بالمرسل تتأثر
تبدأ عملية (2007الشماع وخ.كاظم حمود  خ.م.حسن) في عملية االتصال يعتمده

االتصال حينما يكون هناك شخص )مرسل مصدر( يرغب االتصال 
بطرف آخر )مستقبل ( إلبالغه معلومات معينة بقصد التأثير على سلوكه 

يقوم المرسل بتطوير فكرة ذهنية بشان موضوع معين ويقوم  بشكل معين
رموز /لغة يستطيع ببلورة الفكرة الذهنية وترميزها أي ترجمتها إلى 

 (.2006حسين حريم) المستقبل فهمها



تمثل العملية التي :(Codification/Codage)  أو الترميز صياغة الرسالة-2    
والمشاعر والمفاهيم بشكل  واألفكاراآلراء تتضمن صياغة وتحويل 

عبارات وكلمات وخرائط وبيانات.تعد عملية الصياغة وتركيب الرسالة 
في تحقيق االتصال الفعال حيث ان هناك أربع عوامل  األساسيةالخطوة 

 وهي: مؤثرة في هذا الصدد
 .المرسل وكيفية صياغته للرسالة-
 المرسل إليه وإمكانية إدراكه للرسالة ذاتها. -
 الثقة المتبادلة بينهما.درجة -

 خ.م.حسن)المرسل إليه الخلفية الفكرية المشتركة بين كل من المرسل و-
 .(2007الشماع وخ.كاظم حمود 

قابلة للتعيين  شاراتإمعلومة إلى المع تحويل  الترميزعملية  تتطابق
فهو العمل الذي يتم عن طريق اللغة .)لدي فكرة  (signe repérableوالتحديد)

 (.J.C.Abric 2008)وسأعبر عنها بالكلمات التي تسمح بإرسال المعلومة
المعلومات المرسلة وهو عنصر   هو محتوى: (Message) الرسالة -3    

المرسل نحو المحتوى  يعبر عن اتجاه و االتصالسيرورة 
ينتج عن عملية الترميز الرسالة التي يود  (.S.Separi 2007 J.l.charron&المرسل)

(.تتضمن الرسالة نتائج الصياغة 2006حسين حريم)المرسل نقلها إلى المستقبل
 .(2007الشماع وخ.كاظم حمود  خ.م.حسنالمحققة في الخطوة السابقة )

يقوم المرسل  الرسالة مبعد إتما: (Canal de communication) قناة االتصال-4  
الرسالة وتوصيلها للمستقبل ومن بين هذه الوسائل  وسيلة لنقلباختيار 

االتصال المباشر وجها لوجه أو الهاتف أو المذكرات والرسائل 
 (. 2006حسين حريموغيرها)

يمثل الشخص الذي يقوم باستالم  : (Récepteur)المرسل إليه )المستقبل(-5   
ويمكن أن يصبح مرسال لو قام هو ذاته بإرسال الرد أو الجواب  الرسالة

على الرسالة نفسها.وتعد السمات الرئيسة للمستلم ذات أثر مهم في 
اإلدراك والفهم والشخصية وقابلية  استيعاب الرسالة ومدلولها مثل المعرفة

واالستيعاب.كما تعد الخلفية الفكرية المشتركة لكل من المرسل والمستلم 
 .(2007خ.كاظم حمود  الشماع و خ.م.حسن)ات تأثير كبير في االستيعاب المطلوبذ

تمثل هذه (:Décodification/Décodage) ترجمة الرسالة أو فك الترميز-6    
إال إذا كانت  األخير هذال ال معنىالعملية مرحلة أساسية في االتصال إذ أن 



ترجمة الرموز الواردة من المرسل تسمح للمستقبل بفهم محتوى الرسالة 
يقوم المستقبل بتفسير الرسالة ويتوصل إلى (.Lasary 2007) )االتصال(

إلى  العمليةوتشير هذه .(2006حسين حريم)استنتاج معنى الرسالة وأهدافها
ومفاهيم ومشاعر أفكار  أسلوب إعادة ترجمة الرسالة على شكل أراء و

في استيعاب الرسالة وقابليته وتعتمد ترجمة الرسالة على قابلية المستلم 
(. 2007الشماع وخ.كاظم حمود  خ.م.حسن)المعاني والمفاهيم الواردة على إدراك

ن القدرة على الترجمة أو فك الترميز (أSandra Enlart 1991تشير الباحثة )
 Existence d’un code et de références)مرجعية مشتركة رموز ومرتبطة بوجود 

communes) وبالتالي يجب أن يكون هناك سجل  المستقبل . بين المرسل و
بين المرسل والمستقبل و إال كيف يمكن فك  (répertoire communمشترك )

مجاالت نفس المفاتيح. كلما كانت هناك  بين الطرفينإذ لم تكن  الترميز
أما إذا ،التفاهم أكثر بين المرسل والمستقبلمشتركة كلما تحسنت فرص 

كلما تدهور االتصال إلى سوء  الشخصية  جد مختلفةكانت السجالت 
 التفاهم.

وهي المعلومات المرتدة أو  : (Feedbackالتغذية العكسية )الرجعية()-7     
حسب الباحث  تعتبر. العائدة من المستقبل إلى المرسل أو جواب المستقبل

2008 J.C.Abric ) االستجابة من المستقبل إلى المرسل)حلقةboucle de rétroaction 

du récepteur vers l’émetteur.)  يقوم المستقبل بإبالغ المرسل بتسلمه للرسالة
وكيفية االستجابة لها وهنا يتحول المستقبل إلى مرسل حيث يقوم ببلورة 

لى المرسل إا استجابته وتحويلها إلى رسالة واختيار وسيلة لتوصيله
وعندما تكون التغذية الرجعية فيصبح االتصال  (.2006حسين حريم) وهكذا..

وسيلة و طريقة للمراقبة والتعديل  التغذية العكسيةثنائي االتجاه وتعتبر 
 . األخطاءومعالجة 

ويمثل أي شيء يمكن أن يتدخل :)المعوقات(الضوضاء أو التشويش-8    
حسين )في عملية االتصال عند كل خطوة من الخطوات السابقة 

(.وقد تتعلق هذه المؤثرات بالمرسل وإدراكه واتجاهات وشخصيته 2006حريم
وشخصيته أثناء تسليم  أو بالمرسل إليه وإدراكه الصياغةوأثرها أثناء 

الرسالة أو بقناة االتصال أو المؤثرات البيئية  ومتغيراتها األخرى 
الشماع وخ.كاظم حمود  خ.م.حسن)ونظام االتصال والمتمثلة في أنظمة الرقابة 



أو ذات طبيعة تنظيمية ( وبالتالي فالمؤثرات قد تكون فزيقية أو لغوية 2007
. 
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