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 : دهيچک
ن واحد يکوچکتر" رس ". است ام پرداختهيبه عنوان واحد پ" رس  " ين مقاله به معرفياي  ئه با اراسندهينو

 تا شد ي عامل،ميبه طور مستق" رس "  نبودن يني ع. آورد  يد مي پد،رندهيام است که معنا را در گي پيساختمان
ک و يزي البته هر چند علوم ارتباطات، ف.  آن بهره گرفته شوديي شناساي برايست شناسيزک و يزياز علم ف

 در سازه ي و نقاط مشترکيآورند اما همانند يان مي مجزا سخن به مي  در ظاهر از سه مقولهيست شناسيز
 يام هايپ شتر واحدي بيين وجوه مشترک به شناساي ا. ن سه علم وجود دارديک از اين هر يادي بنيها

 و به داند يمافتن مفهوم رس ي ي براي مطلوبيه را کانال ارتباطيسنده، علوم پاينو.  کند يم کمک يارتباط
عبارتند ها  ن مشخصهيا از يبرخ .  استافتهيام دست ي  رس به عنوان واحد پي براييها ها و مشخصه يگ ژهيو

، انتقال فعال طيکسان با محي ياط خطبرتااز و تراکم، ي ني  دو مولفهي بر مبناي ارتباطيها ستمي تعادل س: از 
 ،گري رس ددانيم با يبر هم کنش،  نور از قانون شکستيرويپ، امي اجزاء پ مشخص درتير فعال، مسئوليو غ
، يريگ خاستگاه شکلن به عنوان يشيرابطه با رس پر، ي و تکثي، جهش، همانندسازي تابش اطالعاتيده يپد
 ير گذاريکه در شدت تأث ي درونيروهاي، نرس ي ره و شبکهيجاد زنجي ا،ينظم ينظم و ب بر يک مبتنيالکتيد

 به ياز حالت ي انرژيل سازي تبد،يرگذاري تأثبي، ضريري پذريتأث و يفراگرد اثر گذار، بر مخاطب موثرند
" رس"نام در ضمن بايد توضيح داد كه .  ي بازتابيو حالت ها ي موجيحرکت ها ازيبرخوردار، گريحالت د

رنده و ي  گيسي انگلي دو  واژه ين حال ابتدايسنده مقاله است که در عي نوي  نام خانوادگيبرگرفته از ابتدا
 .  دارديجاز در خود يفرستنده را ن

 
  . رندهيگ، فرستنده،  اطالعات،اميپ، ارتباطات، رس:  واژه هاديکل
 



 مقدمه
 

 شتاب گرفت که ي عالمانه، زمانيجوها و م که روند جستيابي يم، در ميخ علم نظر کني تارير تکاملياگر به س
 يست شناسيز دانش ،ثال ميبرا .  قرار گرفتي عناصر، مورد بررسيل دهنده ي تشکي و واحدهاء اجزاييشناسا
 سلول و عملکرد آن يي بردارد که دانشمندان به شناساي هستي رازهاي توانست قد علم کند و پرده از رويهنگام

ام به عنوان ي پيم و به بررسي بگذاري ارتباطات پاياي اگر به دن،ن مقدمهيان اي با ب. )۱۹۸۰س ، يدورو برت ( پرداختند
 در داد و يام ارتباطيت پي نهايافت اگر چه بيم يم، در خواهي بپردازي ارتباطيل هاکين عناصر سيتر ي از اصليکي

 يالتي و طرح تشکيه ساختمانيشود، اما پا يز بر تعداد آنها افزوده ميها وجود دارد و هر لحظه ن ان انسانيدهش م
 لول نام دارد زنده سک موجودي ين واحد ساختمانيتر  همان گونه که کوچک.  آنها حاکم استي بر همگيواحد

 .  گذارمي هستند که من نام آن را رس مين واحد ساختماني کوچکتريز دارايها ن امي پ،)۱۳۷۹ ، يپوست(
است ن يار مهم اي و بسيسوأل اساس، ام استي پين واحد ساختمانيس کوچکترم که ريري را بپذيا هين فرضير چناگ

ها  امي پيفي و کي کم ييل محتوا و شناساي تحل،هين فرضي اثبات ايرا ب.  کرديين واحد را شناسايتوان ا يکه چگونه م
را ي ز. ر شديام ها امکان پذي پي کميي شناسا،يتاليجيش ارتباطات ديدايخوشبختانه با پ .  رسدي به نظر ميضرور
ان يلتاژ ب توسط ويتاليجي ديها گناليس.  کنند ي تبادل اطالعات م،يتاليجي ديها گنالي سيوترها بر مبنايکامپ

 يياعداد دو دو . دهد يش مي دو نمايک را در مبنايگر عدد ي دو و ولتاژ ديک ولتاژ عدد صفر را در مبناي . شوند يم
ده يت ناميک بيا صفر، يک ي ييک رقم دودوي . شوند يش داده ميک نمايصفر و ري دو توسط تصاويا اعداد بر مبناي
ستم ي س. )۲۰۰۰ ، ياله ( نامند يم ک کلمهيشتر را يا بيت ي دو با. ت استيک بايت برابر يهر هشت ب.  شود يم

ت ها يها با ب رس، فرض که شين پي با ا. ديشمار آه ز بيام ني انتقال پي برايمناسب اريتواند مع ي فوق ميها انتقال داده
ها  سحال آن که ر . دکسان هستنيشه ي هميظ حجم اطالعاتها به لحا تين که بين دارند و آن اياديک تفاوت بني

 يک معنايند که شو ي قابل ارائه مي ارتباطيام هاين واحد پي کنند و به عنوان کوچکتريدا ميت پي هويزمان
ن و چند ي چنديک رس است و زماني يت حجم اطالعاتيک بي ين گاهي بنابرا. د آورنديرنده پديمشخص را در گ

 است که ين واحدي رس کوچکترت است کهي نکته حائز اهمني توجه به ا. آورند يد ميک رس را پديت و کلمه يبا
 : دارندي اصلي سه مشخصهها رساصوالً  .  را داشته باشديکل ارتباطيک مفهوم در سيت انتقال يقابل
 . رنديستند بلکه متغي ثابت ني به لحاظ حجم اطالعات-۱
متفاوت  ام هايها با توجه به نوع پ  رسپس . م وجود داردي و ارتباط مستقيک وابستگي يام انتقاليپ ن رس ويب -۲

 . هستند
ام ها ما را به يل پي تحلنضمدر .  آورند يد ميرنده پديک معنا را در گي هستند که ين واحدي کوچکتر-۳
  :ر استيشرح زه ها ب يگ ژهين وي ا. کند ير ميرساند که واحد دار بودن آنها را اجتناب ناپذ ي مييها افتيره
 

  ي تعادلياستم هيو س ها رس
 تراکم و ي  دو مولفهي  بر مبناي ارتباطيها ستمي تعادل س.  تعادل دارنديل به سوي مي ارتباطيها طيدر مح ها رس

افت را ياز به دري انباشـت رس ، احساس ن. کنند يل ميط کم تراکـم مي پرتراکم به مح طياز مح ها رس . از استين
 البته تراکم مورد نظر، . دشو يشتر مي بيگ رندهي به حداقل برسد پذيتگط انباشي اگر در همان محيدهد ول يکاهش م

 . ام استي بلکه پ،ستي نيتيتراکم جمع
                                                                                                            

 
 
 
 



يرندگياز و پذي   ن          

 
                       رس            

 کير شماره يتصو
 

  .  معکوس استيرنده گياز و پذيرابطه رس با ن،  شوديک مالحظه مير شماره يگونه که در تصو همان
  . سازد ياز را ميام ني پيرد و زماني گياز شکل ميک نيام بر اساس ي پيد دو نکته را در نظر داشت گاهيالبته با

 اگر . ز مصداق داردي ني سلوليست شناسيزن امر در يا.  شتر خواهد بوديام بي پير فوريتاث و يدر صورت اول کارآمد
 آن به مراتب ي حاويها نيها و پروتئ نيتامي ويد جذب سلوليل کني را مي کاملي غذا،دي شديشما در حالت گرسنگ

  . ديکن ي همان غذا را صرف مياشتهائ ي است که با بيشتر از زمانيب
اء يا اشي حل شدن قند در آب و . عت استي حاکم بر طبي از قواعد کليکيبه کم تراکم   پرتراکميط هايمحانتقال از 
ل ي تعادل مي عطر در اتاق به سويوان آب و بوي قند در لي  حبه. ن دست استي از اييها  اتاق مثاليدر فضا

ده ي پد،يگ  پس از اشباع شده. رسدبشباع  اي ط به مرحلهيابد که محي ي ادامه مي روند تا مرحله اني ا. کنند يم
  .  کنديدا مي پييستايش به ايانتشار گرا
 : رند يها به قرار ز يژگين وي ا. ز برخوردار استيگر ني ديژگيوسه  از ي ارتباطيام هايتعادل در پ
  .  کنندي ميرا خنث گريکدي گذارند و ير ميگر تاثيکدي هر رس بر ي داخليروهاين .۱
  .  هستندي ارتباطيط هايرون محيگر در بي ديها  رسيروير نيتحت تاثهمواره  ها رس .۲
ط و يدار باشند و نسبت به محيط و مختصه در تعادل پايک محيممکن است نسبت به  ها رس  .۳

 ي حتي سومي د نسبت به مختصهنتوان ي ضمن آنکه م. رنديدار قرار گيگر در تعادل ناپاي دي مختصه
 . رندي قرار بگيدر حالت خنث

 . ار مهم توجه داشتي به سه نکته بسدي باي ارتباطيستم هاي سي نهيدر زم
  . ا مانا هستنديت تعادل يک وضعي يدارا ها رس يتمام .۱
ا مانا به يت تعادل يک وضعيافت اطالعات هستند از يا دري انتقال ي که در مرحله يهنگام ها رس .۲

 .  شوندي منتقل ميداريگر پايت ديوضع
 .  استيي و مانايداري تعادل، پايها ق حالتياصل تفر رس حيکارکرد اصل .۳
 

                                                                                                                                                                  
 ستند يافت نيشه قابل دريهم اه رس 

، آن را  که وجود دارنديبها تي واقعيند بر مبناي بيش ميش را بر اساس قدرت فهم خويرامون خوي پياي دنيآدم
 ي هي شبکيها را مخروطيص دهد زي مختلف ستارگان را تشخيتواند رنگ ها ي چشم انسان نم نمونه،يبرا . ابدي يدرم

ک رنگ يباً ين شب را تقري کنند بنابرايف خوب عمل نمي ضعيتند در نورهاها هس ت رنگيول روئچشم که مس
فاولز ( م يدي دي رنگارنگ ميعني که هست يت وجود داشت آسمان را به حالتين حساسي که اگر ايم در حالينيب يم
 ،۱۹۸۹( . 



ن امر را يل اي دال. ندشو يمافت نيرامون ما وجود دارند که دري پياري بسيها  رس. ن استيز چني ارتباطات نيايدر دن
 .  توان جست و جو کردير ميدر موارد ز
  جذب يرنده براي گيعدم توانمند .۱
 رنده ي گيام برايت پيعدم جذاب .۲
 رندهي گيام براين بودن پيله ساز و بحران آفرئمس .۳
 ام ي نسبت به وجود پيعدم آگاه .۴
 رنده ي گيده برايعدم وجود فا .۵
  حوزه خاص يها امي نسبت به پا تصور اشباع بودنياشباع بودن و  .۶
 ام يافت پياحساس ترس نسبت به در .۷
 ام يتفاوت بودن نسبت به پ يب .۸
 از يعدم احساس ن .۹

 رنده يام با خواست گيعدم تناسب پ  .۱۰
 اميافت پي دريط مناسب برايعدم وجود شرا  .۱۱
 ام ها ي پياز سنجي ني الزم برايفقدان توانمند  .۱۲
 امي نسبت به پيگ وازده  .۱۳
 ام ي پيبرخده بودن يچيپ  .۱۴
 ام هايز پي آنالي الزم برايعدم توانمند  .۱۵
  ي ذهنيگر ساخت هايا دي يني ديل باورهايام به دليافت پيمقاومت در برابر در  .۱۶
  از تخصص الزميعدم برخوردار  .۱۷
 اميافت پي درينداشتن اجازه برا  .۱۸
  ي و اقتصادي، اجتماعي فرهنگيفقرها  .۱۹
  از امکانات الزميعدم برخوردار  .۲۰

رنده و فرستنده يگ.  ت استينه حائز اهمين زميز در ايرنده و فرستنده ني گيت هايطر نشان کرد که موقعد خاي با
  :ندشوافت نيدرها رس تارند يت قرار بگي موقعدر سه توانند يم

 .  کندي فرستنده ارسال نميافت است وليرنده خواهان دريگ .۱
  . کندي فرستنده ارسال ميست وليافت نيرنده خواهان دريگ .۲
 .  کنديز ارسال نميست، فرستنده نيافت نيرنده خواهان دريگ .۳

 
 ط يبا مح ها رس ي رابطه
ط يمح ها رسش تعداد يگر با افزاي به عبارت د. کند يت ميکسان تبعي يط از ارتباط خطيبا مح ها رس تعداد ي رابطه

رگذار بر ي تاثيروني بي است که فشارهاين در حاليالبته ا . استم برقرار ين آنها ارتباط مستقيد و بشو يتر م گسترده
را منتقل  ها رسم که يري در نظر بگييها فرستنده  رايونيزي تلويها  اگر کانال نمونهيبرا . م يريرس  را در نظر نگ

 ريزد جامعه شو و متنوع ابدي شيها افزا  همان کاناليها ا برنامهيش و يها افزا کنند به هر نسبت که تعداد کانال يم
 . دهند ي را پوشش ميشتري بيياي جغرافي گر گسترهيبه عبارت د . ابدي يش مي آنها افزاپوشش

                                               
 
 
 
 



 
 

 طي مح                                                                                                
 
 
 

 رس                                                                         
                                                                          

 عدم تواند ين فشار مي ا.  صفر در نظر گرفته شوديروني است که فشار بين در حاليگونه که عنوان شد ا البته همان
 يها جاد کانالي  ا ـدش که به آن اشاره  ـيونيزي تلويا در مورد مثال فرستنده هايخاطب و  ميگ عالقه ياز و بين

 خارج از نظام باشند که يها ونيسيا اپوزيه و ي همساي توسط کشورهايونيزي و تلويا  ماهوارهي شبکه هايمواز
 به ي داخليها  کانالي کمي  توسعهرغم ي عل،ي داخلي شبکه هايونيزينندگان تلويآورند تا ب ي را فراهم ميطيشرا
 مصداق ين مورد زماني ا. ن فشارها در درون فرستنده وجود داردي ايالبته گاه . ندشو جذب ن هاين کاناليا يسو
 . مخاطب را نداردا ابزار اقناع ي ي توانمند،ابد که منبعي يم

 يتر م  پوشش کوچکريز ي د و جامعهشو ي محدودتر ميط ارتباطيابد محيش يافزا ها رسالبته هر چه فشار وارد بر 
 .  کند ي ميروي معکوس پي ک رابطهين آنها از ين ارتباط بيشود، بنابرا

   
 يط ارتباطيمح                                    

 
  رس وارد بر يروني  فشار ب        

 
 محرک ها .  گذارميام ميرند گان پي گي ها وجود دارند که من نام آنها را محرکي محرک هائي ارتباطي در هر فضا

ش ي توانند عامل توسعه و افزايگر محرک ها مي به عبارت د. جاد کنندي و مثبت اي منفيقادرند واکنش ها
 يک محرک اجتماعيجه عملکرد ينت نمونه، يبرا .  باشندشته نقش کاهنده دا تواننديمباشند همان گونه که ها رس

 .  انجامدي مياسي سيان و توسعه ي بيگر به آزادي که محرک دي در حالشود ي مي منته و سانسوريبه خود سانسور
 .  کنند ي ميرويم پي مستقيک رابطه خطين نسبت رس با محرک از يبنابرا

                                                                                                       
 رس                              

 
 
 
 

                                           
 محرک                                                  



  
 دان رسيم

 . سالن بزرگ است.  ديشو يد و داخل ميکن ي را باز ميحيک مجموعه تفري سالن اجتماعات  زمستان است، درِيسرما
 .  استيهنوز سرما بر شما مستول .  روشن استي کوچک کننده گرمي لهي از سالن وسيا  در گوشهد ويشما تنها هست
 دما در هر . دي کني ميشتري بيد احساس گرماي شويتر م کي هر چه نزد. دي روي م کنندهله گرميبه سمت وس

ا به ي و T (x, y, z ) مانند ياضيا به صورت تابع ري توان يرات دما را ميي دارد که تغيني سالن مقدار معينقطه 
دان دما يع دما مين توزي ا.  )۱۳۸۳ک ، نيرز ( دير کشي دهد به تصوي  را نشان مTرات يي که تغي نموداريله يوس

دان رس ي سازند که مي را ميداني انتشار خود مي در حوزه  آنها. کنند ين عمل ميز چنينها رس .  شوديخوانده م
 .  کنديدان حاصل از رس برهم کنش مي کند بلکه با ميکنش نم گر بر همي با رس دماًي هر رس مستق. نام دارد

 سپس رس دوم بر .  داردينيکه در هر نقطه از فضا مقدار مع  آورد يد مي را پديدانين مفهوم که رس اول ميبد
  .  کندي ميان دو رس را بازي ميانجيدان نقش ميم.   کنديکنش م دان بر همين ميت خود با ايحسب موقع

      
   رسدان                       ي مرس                                                             

 
ت يدان رس ظرفيم.  کند يدان رس اول بر هم کنش ميآورد و رس دوم با م يدان رس به وجود ميک ميرس اول 

 :ر را دارد يانجام امور ز
  .  کنديت ميهدامخاطب را به سمت هدف  .۱
 .  بخشديام را شتاب ميافت پيدر .۲
 .  دهدي خاص قرار مي فکريمخاطب را در حوزه  .۳
  . دشوام منحرف نيافت پيرنده از دري آورد تا گي فراهم ميژه اي ويطيشرا .۴
  . نقش داردام ي مخاطب به مرحله اقناع پدر رساندن .۵

 از هر ي ناشيدان هاي مين رس برابر است با جمع برداردايش از دو مورد باشد ميبها رسقابل ذکر است اگر تعداد 
 . م داشت يم خواهي نشان دهRدان رس را به ين احتساب اگر مي با ا. کدام از آنها

R = R١+ R٢+ R٣ + … 
 

 ر فعاليانتقال فعال و غ
 :ر است يشرح زه ب ي ارتباطيها کليدر سها رس عملکرد ي وهيش

 گر ي ديا رس ها بي اطالعاتيره و شبکه يجاد زنجيا -۱
  ي اطالعاتيره هاي از شبکه ها و زنجيا جدا سازي يپراکنده ساز -۲
 . ا درون رفت اطالعات استي و انتقال داده ها که برون رفت يجابه جائ -۳

 ير فعال و بدون صرف انرژيا غي و يا به صورت فعال و با صرف انرژي فوق ي اما نکته مهم آن که عملکردها
 ي شود که ارادي فعال گفته      مي هنگامي و اتحاد اطالعاتيا پراکنده سازيتقال داده ها  به ان.  شونديانجام م

 بر آن مترتب نباشد يار فعال است که اراده ي غي هنگام؛ و معطوف به آن جامع عمل بپوشدي و با خواست اراده
 . انجام شود يراراديو غ

 
 ي تابشيو رفتارها ها رس
 به نور ندارند بلکه يازيگر ني دي گروهي ول. دنوت شيد به آنها نور تاباند تا رويند بلکه با اجسام از خود نور نداريبرخ
ز از ينها رس . )۱۳۸۳ک، نيرز  ( شونديده مي ديي و روشنايکي درخشند و در تاري است که مي آنها به اندازه ايدما

جاد معنا در ي و اي تابش اطالعاتي دهي پديريگ روند شکل، دنتر باش يها غن  هر چه داده.  کنند ي ميروين اصل پيا



ابد ي يافت معنا گسترش ميز دريزان نيابد به همان ميش يگر هر چه تابش افزاي به عبارت د. مخاطب مشهودتر است
 .  

 جاد معناي ا                          يعاتتابش اطال                                  ي غني اطالعاتيداده ها
 

 ک کوانتوميزيبر اساس ف . ل برسدمخاطب به تعاد رامون ويط پيابد که با محي ي ادامه مي تابش رس تا حدي دهيپد
ن ي معموالً ا. شود يب خنک ميترت نيکند تا جذب، و بد يل ميشتر گسيتر باشد تابش را ب طش گرمي از محياگر جسم

 است يل آن مساويبش با آهنگ گسگ جذب تاط آهنين شرايرسد و در ا ي مييطش به تعادل گرمايجسم با مح
 :د گفت يده شود چرا ؟ بايممکن است پرس . مصداق داردز ي ني ارتباطيها امينه پيمورد در زمن يا.  )۱۹۸۹ ، بوهم(

انجام  ي کمتريط کم تراکم با صرف انرژيبه مح)  از اطالعاتياز نظر برخوردار(ط پرتراکم يانتقال اطالعات از مح
 را ي جسميدانان معتقدند اگر دما کيزي ف. مي گرديک کوانتوم بازميزي دوباره به ف، ادامه بحثيا بر. دشو يم

 : دهدي ميم در آن دو حالت رويش دهيافزا
رسد و بعد به  ي در ابتدا جسم کم نور به نظر م. شود يل مي گسيشتري بييشتر شود تابش گرماي هر چه دما ب-۱ 

  .  شود يج پرنورتر ميتدر
ج يتدر رنگ غالب جسم به.  افتد يف اتفاق ميتر ط  کوتاهيها ن تابش در طول موجيدتريشتر باشد شدير چه دما ب ه-۲

  .  شود يل مي تبديل به آبيد متماي روشن و بعد به سفي نارنج-از سرخ مات به زرد 
 يل مي که از آنها گسي تابش اجسام داغ را با مشاهدهيم دماي توانيف به دما، ميات طي خصوصيبا استفاده از وابستگ

 ي مرئيه يل در ناحين گسيدتري رسد عمدتاً همان است که مربوط به شدي که به چشم مي رنگ. مين بزنيشود تخم
 به دما ندارد بلکه به جنس جسم ، شکل آن و ي شود فقط بستگيل مي که از جسم داغ گسي البته تابش. است
 يقلي تخت و صيه يک روي که از يآهنگ تابشن، يدرجه کلو ۲۰۰۰   مثالً در. ه اش هم وابسته استيت رويماه

ل برابر با  يم باشد آهنگ گسيبدني که از جنس موليه اي روي است، اما براw  ۵/۲۳/cm٢   شود يل ميتنگستن گس
cm٢/w  ۲/۱۹ ۱۳۸۳نک ، يرز( شودياد ميل هم زيم آهنگ گسيه را ناصاف کني در هر دو مورد اگر رو.  است( . 

 :ر را عنوان کرد يک کوانتوم سود جست و موارد زيزي توان از فيز مين اساس در علوم ارتباطات نيبر ا
ل وجود يد و نسبت به طرح آنها تماشوشتر ي فرستنده بي اطالعاتي هر چه داده هاي ارتباطيک جامعه يدر  -۱

  . د کردتر و سهل تر منتقل خواه عي مورد نظر اطالعات را سريداشته باشد فرستنده 
  . کند ير مييش اطالعات تغير افزاي فرستنده تحت تاًثي ارتباط- يساختار رفتار -۲
 .  کرديابي فرستنده را ارزي هايژ گي توان ويام ها ميبا توجه به ارسال پ -۳
له ين وسي بد.  او وجود داردي ارساليام هايو پود پ  فرستنده در تاري فکري هاي و دل مشغولي ذهنيها انگاره -۴

  .  بردي فرستنده پيت هايوان به حساس تيم
ت ها، يم دارد اما به محدوديط مستق فرستنده ارتباي از سوي ارساليام هاي با پي ذهنيهر چند انگاره ها -۵

  .  داشتيد توجه جديت ارتباط هم باي، اهداف و ماهاه زهيانگ
  . م داردي مستق آنها ارتباطي و روانيام با ساختار دروني فرستندگان پيروني بي واکنش ها -۶
  . نه آنان در گذشته را عنوان کرديشي از پي توان بخشيبر اساس منش فرستندگان در زمان حال م -۷
  . سازد ينده را فراهم مي آنان در آي از کنش هاي بخشينيش بي فرستندگان امکان پي ارتباطيواکنش ها -۸
 يل اراده يهر چه تما.   فرستنده استليجاد معنا در مخاطب تماي تابش اطالعات و اين عامل براي ترياصل -۹

  . شتر استي تابش ب،شتر باشديمعطوف به سود ب
 يم برقرار مي دارند، و با آن نسبت مستقي در رفتارها تابشير بسزائي زمان و مکان تاًث،خواست فرستندهپس از  -۱۰

ک ير هر يي باشد با تغيشت حداکثر رفتار تابي در موقعP  و مکانT  در زمانMام ين مفهوم که اگر پي بد. کنند
  . زان و شدت آن کاسته خواهد شدياز دو مولفه فوق به همان نسبت از م

 



 
  دارند ي مشخصيها تيش ها و مسوولف، نقيوظا ها رس
 است که به او ي نقشيول اجرائگردن دارد و مس  بري مشخصي فهي وظ. رس رسالت مخصوص به خود دارد هر

 .  بر عهده دارديت مشخصي آن مسووليک از اجزاي که هر استن يک ماشيند ام همانيک پي . دشو يواگذار م
ن يز همانند قطعات ماشينها رس .  سازدير مين را امکان پذيک از اجزاء است که حرکت ماشي هر ينه يعملکرد به

ر کنار ک از آنها ديک هر يستماتي مشخص را بر گردن دارند و از ارتباط منظم و سيفه ايک وظيهستند که هر 
 که برعهده دارد درست عمل نکند يفه اياگر هر رس به وظ.  ديآ يام به حرکت در مين پيگر است که ماشيکدي

 تواند ي که دارد ميتيت و درجه اهمي هر رس با توجه به مسووليالبته نا کار آمد.  دي آيام فراهم مياسباب انسداد پ
و ي بدون راد. کاربراتور را داردگر، نقش ي ديزمانو پخش و يدک رس نقش راي ي زمان نمونهيبرا . ساز باشد لهئمس

 يها امي پيها  از نشانهيکين ي بنابرا. ستي جز توقف نيا  بدون کاربراتور چارهي توان به حرکت ادامه داد وليپخش م
 . گر استيکديو رابطه مند بودن آنها با  ها رس متناسب ينيآفر  نقش،موثر و اثربخش

 
  اميو شکست پ ها رس

 نگاه کند، آن را با ،ه انداخته استي سا،  آبي که روي درختيآب به شاخه  ري از زيک دانان معتقدند اگر غواصيزيف

 واقع در ته ي که از باال به جسميب ، کسين ترتي به هم. ند ي بي که هست ميي باالتر از جا ۳۳/۱ /  ۰۰/۱ ب يضر

ن جسم به نسبت ي کند که ايند و فکر  مي بيم)  آنچه واقعاً هست از( کتر ي کند ، آن را نزديک مخزن آب نگاه مي

 . )۱۳۸۳، يديهال( شکست نور است يده ي پد،ني ا. کتر استي به سطح نزد۰۰/۱ / ۳۳/۱

 يگر منتقل ميط ديط به محيک محياز   رسين مفهوم که وقتيه ا ب.  کندي ميرويز از قانون فوق پيانتقال رس ن
 با خواست فرستنده يياير جغرافييل تغي کند به دليجاد مي که در مخاطب اي و مفهوم شودي دچار شکست مشود،
 که حد فاصل يطيند محي کند تا به هدف بنشي رها م،راندازي که تيري همانند ت.  آورديد مي پديرت معنائيمغا

 . بل باشدي سيه مرکز تواند عامل انحراف از نقطيط مي مح. ت استيار حائز اهمياسلحه تا هدف مورد نظر است بس
 . ط نامساعدتر خواهد بودي شرا،ان داشته باشدي هم جرک عامل مزاحمي به عنوان ا باديشتر باشد و يهر چه فاصله ب

ت و فاصله يز پارازي ني ارتباطيام هاي در پ.  کنندي مطلوب را با خدشه روبرو ميط و فاصله، اثرگذاريدو عامل مح
  . ستنده عامل شکست رس يائي جغرافيها
  . ردي گيز شکل مي ني ارتباطيام هايک نور بلکه در پيزي نکته جالب آن که بحث شکست نه تنها در فيول

کسان يه منبع يد که با خواست اوليماي پي را ميري مس،يروني و بيط درونير شرايگر رس تحت تأثيبه عبارت د
شه ي هم،ن مفهوم که شکست رسيبد .  باشديي همگرااي يي واگراي تواند در راستاي ميکسانين عدم ي البته ا. ستين

ن حالت شکست توأم با يدر ا.  ت کننده استيت گر و تقوي اوقات حمايست بلکه گاهيف منبع ني تضعيبه معنا
د توجه داشت که ي البته با.  استيواگرائ ف کننده داشته باشد شکست توام باي مثبت است و اگر نقش تضعييهمگرا

 يام هايد اذعان داشت که امکان شکست پيبا.  د شودي جديد معناي به تولي تواند منتهيشکست م ،در هر دو حالت
 : در سه مرحله استيارتباط

  درون فرستنده-۱ 
 رنده تا فرستنده يا حد فاصل گي ي درون کانال ارتباط-۲
 رنده ي درون گ-۳
 

  جهشيده يو پد ها رس



 يفه يد که وظي آيد مي پدي نردبان اطالعات،گريکدي ام در کناري پيادي بني واحدهايا به عبارتيها رس ينياز هم نش
 اطالعات رس دست ،يا دروني يرونير متعارف بيط غير شراي اوقات تحت تاًثي اما گاه. ام را بر عهده دارديانتقال پ
 .دشو ير مييخوش تغ

  : باشديده، جهش رس نام دارد که به اشکال مختلف مين پدي ا 
 و کند ير ميي اطالعات رس تغي تمام،ر آني دهد که تحت تاًثي مي روين جهش زمانيا:  يجهش معنائ -۱

ه را نخواهد ي اولي، کارکردهايا درصورت کارآمدي شود، ير کارآمد مي اثر و غيا بياطالعات موجود در آن 
  . داشت

 شود ي مي رمزخوانيار  به دشواي، ي از اطالعات انتقالي دهد که بخشي مي روين جهش زمانيا : يجهش پازل -۲
 . ک تکه از آن افتاده باشدي است که ي و همانند پازل،ا ناقصيو 

 ي معنائي عملکرد و از منظري پازلي جهش به لحاظ شکلني ا.  استي معنائ-ي پازليجهش : يبيجهش ترک -۳
کند و فقط  ي اثر نمي اطالعاتي داده هاي تماميرا به صورت کامل بر روي است زي پازليبه لحاظ شکل . است
 است که ساختار مفهوم ي به گونه ا شده،جادير اييت تغي حساسي کند، ولير رو به رو ميي از آن را با تغيبخش

 .  کندي عمل مي کند وهمانند جهش معنائي را کامالً دگرگون مياطالعات
ام ي پيسعه  آنها عامل موثر در گسترش و توينينند و هم نشي نشيگر ميکديدر کنار ها رس : يجهش اتصال -۴

ره و ي زنجي شود تا رس نتواند در حلقه ي کند و سبب مي جهش به عنوان مانع اتصال عمل مي گاهي ول. است
  .  نقش کنديفا ي اي اطالعات– ي ارتباطيشبکه 

ن ي ا،شود جادي ايريک فاز تأخي با و   نباشد،ي و فوري رس آني بر رو شدهجادير ايياگر تغ : يريجهش تأخ -۵
  . ندي گويريحالت را جهش تأخ

ان شود، يط خاص نمايرزا فقط درشرايير عوامل تغي تحت تأث، اطالعات رسير بر روييهرگاه تغ: جهش نهفته  -۶
ان شدن جهش يط و زمان نماير، شرايين عامل موثر بر تغين مفهوم که بي بد.  نهفته است،جاد شدهيجهش ا

ژه و يط وي شدن آن شراياتي عمليست و برايهش صورت گرفته موثر ن ابتدا ج،ن حالتيدر ا . تفاوت وجود دارد
  . ازمند استيمخصوص ن

 . ونددي به وقوع بپير واقعي غي ولي رس به صورت ارادير رويي است که تغيجهش کاذب هنگام: جهش کاذب  -۷
  .  متعارض استي متفاوت و حت، آني رس با اطالعات واقعيشيگر، اطالعات نمايبه عبارت د

 ي و اتصال رس با رس هايدگيوقوع جهش، سرعت دادن به در هم تناز  هدف و منظور يگاه : يعيش تسرجه -۸
 جهش يريين تغيدار شدن چني در صورت پد. ستا ي اطالعات– يره و شبکه ارتباطيع زنجيجاد سريگر و ايد

  .  صورت گرفته استيعيتسر
 شود تا يگر باعث ميبه عبارت د.   رس استير اعمال شده بر رويين تغين جهش  دوميا : يجهش باز گشت -۹

          .    برخوردار شوديي ابتداي هايژ گيات و ويه بازگردد و از خصوصيرس پس از فعال شدن به حالت اول
                                                                                                                                  

 
 ابند ي ير مي کنند و تکثي ميهمانند سازها رس

 مشخص ضمن مثال يک معناين حالت ي رس در ا.  که در فرستنده قرار دارد به حالت مجرد وجود دارديرس زمان
Aگر ي د شود،ي آغاز ميند و معنا سازي نشيرنده مي گيرد و بر روي گي که انتقال صورت مي زماني ول.  را داراست
  دي جدين حد شباهت معناي در باالتري حتيه باشد وليار شبي بسA هر چند که ممکن است به . ستي نAن معنا يا
َAـ نه  خواهد بود A  . Áچ  يرنده به هي گيرا ساختار ذهني ز.  با آن متفاوت استيات رس اول را دارد وليخصوص

 به اضافه  A رسي عبارت است از رمزخوان،رندهيدر گافته ي شکل ين معنايبنابرا.  ستيکسان نيعنوان با فرستنده 
ر و همانند ي تکث، اما نکته مهم.  دهدي راشکل مAَ  يت معناي که در نها،رندهي گيت هاي ها و ذهنيش داوريپ

 ي اوقات بر اساس توانمنديگاه.  دي آيد مي پد،رندهي گي بر روA پس از نشستن رسن رخداديا.   رس هاستيساز



جاد شده در ي ادي جديا معناهاي معنا . ديد آيد پديک رس جديش از ي ممکن است ب، رندهيت گيموقعت و يها، ظرف
 ي و درونيدر دو حالت برونها رسد توجه داشت که ي البته با. ر رس استيا تکثي يقت همانند سازي در حق،رندهيگ

رنده ي  از فرستنده به گA رس  نمونه،يبرا است که ي شد زمانگفته همان گونه که ي حالت برون. ابندي ير ميتکث
 است که فرستنده همزمان نقش ي هنگامير درونياما تکث.   آورديد ميرنده پدي  را درگÁد و رس شو يمنتقل م

 . ابدي ير مي تکثÁ در درون فرستنده به رس A کند و رس يفا ميرنده را ايگ
 

 گردد  ين باز ميشي هر رس به رس پيريگ خاستگاه شکل
 .  وابسته به گذشته استياده ي هر پد. )۱۹۷۲ ، مريشايگرا (  وجود دارد، عطف به سابقه استيچه در هستهر آن 

د يها را در گذشته با  علت هست شدن. ستيچ ني هيش بر مبنايگر زاي به عبارت د. دي آيد نميسابقه پد يز بيچ چيه
  . گر وابسته انديکدي و به د کنني ميروين پين قوانيز از اين ها رس.  جو کرد جست و

ه از مد او بر اطالعات به دست آي آن که دانسته هامگرام بداند يد کننده پي تواند خود را تولي نمييچ فرستنده يه
  : توان اشاره کردير مي زي هايژ گين به ويشي هر رس به رس پي وابستگينه ي در زم. گذشته استوار باشد

  .  دارنديارشد شاخه  ها رس .۱
  . د را دارديجاد شاخه جديکان اهر رس ام .۲
  . ندستيکسان نيه ي اوليد الزاماً با شاخه ي جدي شاخه .۳
  . ن داشته باشنديشيل با رس پيا تمايد ممکن است حالت تعارض ي جديرس ها .۴
 . گرنديکدين مکمل ي بنابرا. ن استيشي رس پيدر راستاها رس ير حرکت برخيمس .۵
 .  آورنديد ميد را پدي کنند و رس جديند برقرار مويگر پي دين رشد با رس هايدر ح ها رس .۶
 ي مي آن به صورت بالقوه نگهداريها تي رود، بلکه قابلين نمي از بيرشد رس ممکن است متوقف شود ول .۷

 .   خود را ارائه دهديريط مناسب دوباره حرکت تکثيشود تا در شرا
  .  واحد دارنديشه يک ري ها رس يتمام .۸
  .  وجود داشته باشديشتري بيستم تبادليشتراست که سي بيريدر مس ها رسرشد  .۹

مشخص و مخصوص به خود   ژه،يک کارکرد وي هري برخوردارند، ولي واحدي شهيبا آن که از ر ها رس .۱۰
  .  دارند

 
  ي نظمينظم و ب

رد نظر به  مويگ ديچي پ. ند برخورداري خاصي هايگ ديچيشود از پ ي که همه روزه در سراسر جهان مبادله مييها اميپ
ر به يز تنوع و تکثيرت انگي حي از نمونه هايکيانگر يب ها رسب ين ترتي بد.  و تنوع  رس هاستيل گسترد گيدل

 بر .  اشتراک استيک نقطه ي به عنوان ي نظمي نظم و ب، ين تنوع و تکثر و گسترد گي اما در ا. ندي آيشمار م
 ي مي ارتباطيها به نظم استوار نبودند، ساختارها امي اگر پ .ژه استوار استيک نظم وي ي ارتباطيام هاي پيتمام

م در د توجه داشت که هر نظي البته با.  ساختير ممکن مي امکان تداوم آن را غ،ي ارتباطيختگيگسست و از هم گس
 يمز به نظم ختم ي نينظم يدار وجود ندارد، هر بي پاي نظمي که بييو از آنجا  شوديم ي منتهي نظميت به بينها

ا ي د، تضا از جهان تنش، جنگيا  مثالً اگر در گوشه. ان استيشه در جريدار هميک پايالکتيک دين يبنابرا.  شود
 در زمان و مکان مشخص شکل يست که به صورت مقطعا ي ارتباطي نظمي از بيل آن ناشي شود دليجاد ميبحران ا

 نظم حرکت يت به سويست و در نهايدار ني پاياط ارتبي نظميچ بي ه،ن کهيار مهم اي بسي اما نکته . رديگ يم
 ي روي آن ها زمانيرد، در عوض خاتمه يگ ي شکل مي نظميل بين اگر جنگ ها و تعارض ها  به دلي بنابرا. کند يم
از نظم يش نيد توجه داشت که پيبا.  رديان انسان ها شکل بگي مي در نظام اجتماعيک نظم ارتباطيدهد که  يم
 که در ي توان گفت اگر جهانيبر اساس آن چه عنوان شد م.  رنده استي در نهاد هر فرستنده و گيون، نظم دريرونيب

 يشده در نظام ها اديمورد  .  حاکم بر آن استي مرهون نظم ارتباطيدارين پايدار است، ايم پاي کنيست ميآن ز



 يعني.  ز مصداق داردي دو طرفه نيه ک ارتباط سادي يا حتي، خانواده  کوچک تر در درون کشورها، شهرهايارتباط
 . ان استيشه در جري همي نظمين نظم و بي حرکت بي ارتباطي نظام هايکه در تمام

 
  رسي ره و شبکهيچرخه، زنج

ن شکل ينخست .  سازندي مي ارتباطي ره و شبکهي که در آن قرار دارند، چرخه، زنجيدر اتمسفر ارتباط ها رس
ن ي مشخص آن در ايژگي کند و ويرنده و فرستنده حرکت مين گين چرخه بي ا. ت اسي رس چرخه ارتباطيارتباط

ن ي بد.  شوديز ختم ميت به همان نقطه ني حاکم بر چرخه از هر نقطه که آغاز شود در نهايکل ارتباطياست که س
 خود را ي ارسالاميست که فرستنده بازخورد پي منتقل شود، ممکن نBرنده ي به گ Aام از فرستندهيمفهوم که اگر پ

ن کنش و ي هر چند ا. افت خواهد کردي واسطه دريا بي را با واسطه يام ارسالي بازخورد پ،فرستنده.  افت نکنديدر
 يريمتغن کنش و واکنش، يا زمان حاکم بر .  استست و در موارد مختلف متفاوتي زمان مشخص نيواکنش دارا

هرگاه چند .  ردي گي شکل مي ارتباطي ب چرخهين ترتيد و بدا بلند باشي آن ممکن است کوتاه ي ست که دامنها
 يژ گي دو وي داراي ارتباطي رهي هر زنج. ديآ يد مي پدي ارتباطي رهيزنج گر در ارتباط باشند،يکدي با يچرخه ارتباط

  : استياصل
  . دشو يجاد ميگر ايکدي با ياز اتصال چند چرخه ارتباط .۱
  . باً همسو استيرها تقري و تاثيطب و هدف ارتباط، جامعه مخاي ارتباطهاي رهيدر زنج .۲

ره ين زنجي از اتصال چندي ارتباطي ن مفهوم که شبکهي بد. ديآ يد مي پدي شبکه ارتباطي ارتباطي رهيبا گسترش زنج
 :ن شرح استي آن بدي اصليها يژگيد و وي آيد ميگر پديکدي با يارتباط

 . ت در آنها مشهود اسير ارتباطيتنوع هدف و تأث .۱
گر يکديا چند مورد با يک يد در ن تواني م،دهند ي را شکل مي ارتباطيها  که شبکهي ارتباطيها رهيزنج .۲

 . ستي کامل جامعه مخاطب و هدف ارتباط نيي همسوين به معناي اما ا. مشترک باشند
 . شتر استي بي ارتباطي ارتباط در شبکه هايگستردگ .۳
 . شوند يدارتر مي پاند،ي آيدر مه شکل شبکبه  ي همسو وقتي ارتباطيرهايزنج .۴
  . شتر استيها ب  در شبکهيامکان تعامل ارتباط .۵

 
  هستند ي درونيروي نيدارا ها رس
 ي درونيروي ن. ر بر جامعه مخاطبيت هر رس در شدت تأثيرو عبارت است از هوين ني ا. رو هستندي نيدارا ها رس
  گذشته،ي هر رس در سه مقطع زمانيها و اثرها ها، بازتاب يژگيو.  رديگ ي آنها شکل ميتيبراساس ساختار هو ها رس

ت و يشگر موقعي را نماN و ،Pا گذشته هر رس را ي يخي تاري نهيشياگر پ . ت آن استي هوي  سازنده،ندهيحال و آ
 A اا دور را بيک ينده نزديام در زمان آي فرستنده از ارسال پي زهين هدف و انگيچن م، همي آن بدانيت فعليوضع
 ت هر رس عبارت است از ي هو،ميش دهينما

W = P + N + A 
= Wتي هو 
= Pيخي تارينه يشي   پ  
= Nيط فعلي   شرا 
= Aابد ينده دست يد در آي که باي   اهداف 

ن ي که هر رس در زمان مشخص بر جامعه مخاطب معيريزان تأثيز عبارت است از مير رس بر مخاطب نيشدت تأث
  .  کنديوارد م

 
 ر گذارند يگر تأثيکديبر  ها رس



 در ات رس يح.   هستندي و جمعي فرديرهاي تأثين مفهوم که داراي بد. کنند يارد عمل ميليهمانند توپ بها رس
 يريک رس بدون در نظرگيت ي فعاليابي که ارزيا  به گونه. رامون آن استي پيها  با رسيگرو داد و دهش ارتباط

زوله و ي را نداشته باشد، ايرگذاري و تاثيري که امکان اثر پذي رس هنگام. واهد بودط اطرافش، کارآمد و کامل نخيمح
 ، تر باشدي هر چه منزو. ش سلب شده باشدي هايست که آزاد اي در سلول انفراديک زنداني همانند . تنهاست

 تبادل .  کندي مست که رد و بدلا يک رس وابسته به اطالعاتي يات، توان و شادابيح.   روديل ميع ترتحليسر
 خود ي در حداکثر کارآمديزمان ها رسن ي بنابرا. تر يهر چه آزادتر، غن . م داردي نسبت مستقيز با آزادي نياطالعات

 :هستند که
  .  آزاد باشند-۱ 
 . شان فراهم باشديگر براي ديها  امکان ارتباط با رس-۲
  . ر باشنديرگذار و اثرپذي تأث-۳ 
 

  يگذارريب  تأثي و ضرها رس
 يجاديرات اييزان تغي، عبارت از مي ارتباطيام هاي پيرگذاريب تاثيست و ضر يرگذاريب تاثيک ضري يهر رس دارا

  . در مخاطب است بر واحد زمان 
          

 يجاديرات اييزان تغيم
           ي ارتباطيها اميپري ر گذايب تاثيضر =                                 

 زمان           
 

م يري را زمان در نظر بگTر و يت پس از تأثي وضعs٢ه ويت اولي وضع S١ وير گذاريب تاثي را ضرEن رابطه اگر يدر ا
 . م داشت يخواه

 
S٢-S١    ∆S                                                                                                                                                    

E=               =      
         T٢-T١          ∆T  

Eباشدي جهانيا جامعه يا کشور، يک شهر ي فرد، مردم يرگذاريب تأثي تواند ضري م  .  
S ∆ دي آيه به دست ميثانوت يوضعه مخاطب از يت اوليق وضعي که از تفر. ر استيا تاثير يي تغي دامنه .  
Tر بر مخاطب با مخاطبان گذاشته شده استي آن تأثي است که طي زمان .  
 .  گذارنديا برآن اثر مي دهند، ير ميي را تغيرگذاريب تأثير ضريد توجه داشت که موارد زيبا

  ). . .  تفاوت و يموافق، مخالف، همراه، ب(گريکديت دو ناظر نسبت به يوضع .۱
 طيمح .۲
ام را داشته يافت پي دريط الزم برايت، امکان و شرايد ظرفيرنده بايگ  کهن مفهومي بديريط اثر پذيشرا .۳

 يرگذاريب تأثين صورت  ضري در ا. ام را ندارديرش پي پذيت الزم برايرنده ظرفي موارد گي در برخ. باشد
ن يل را محاسبه کرد و بيد امکان انبساط ري خط آهن بايل گذاري مثالً هنگام ر. دشو ي ميا منفيصفر 

ل و بزرگ ي در فصل تابستان که اسباب انبساط رانجام نشود ين اقدامي اگر چنيول . ل ها فاصله گذاشتير
 .  خواهد شديل و خروج قطار منتهيده شدن ريچيد به پي آيتر شدن آنها فراهم م

 .  داردي مشخص و متفاوتيريب تأثيهر رس نسبت به هر مخاطب ضر .۴
 . دهند يش مي را افزاير گذاريب تأثي ضر،کسان دارندي ي که بار معنائيش تعداد رس هائيافزا .۵
  .  دهندير ميي را تغيرگذاريب تأثي که دارند ضري هائيژگيات و ويبنابر خصوصها رس س؛ات ريخصوص .۶



 . ر استييدائماً در حال تغها رس ير گذاريب تأثيضر .۷
 . دهد ي را کاهش         ميرگذاريب تأثي ضر،ش زمانيافزا .  با زمان نسبت عکس دارديرگذاريب تأثيضر .۸
گر هر چه يم دارد، به عبارت دي در مخاطب نسبت مستق شدهجاديرات اييزان تغي با ميرگذاريب تأثيضر .۹

 . ابدي يش ميز افزاي نيرگذاريب تأثيشتر باشد، ضريجاد شده بيرات اييتغ
 .   باشديا منفي ممکن است مثبت يرگذاريب تأثيضر .۱۰

 
  هستند ي انرژيدارا ها رس

 :ت هستندي چهار خصوصينرها داراف
  .  گردنديه خود باز مي اگر جمع شوند دوباره به حالت اول-۱
  .  کننديده شوند مجدداً بازگشت مي اگر کش-۲
 .  دهنديت خود را از دست ميش از اندازه باشد حالت فنري بيدگي اگر کش-۳
 .  )۲۰۰۴ ، يديهال ( ندي آياد به حالت تخت در ميز فشار ري تحت تاث-۴
 نهفته در درون ي انرژ،  کندير مي فنرها را امکان پذيري بازگشت پذيد توجه داشت که آن چه حالت هاي با

هر  .  خود دارندي دروني انرژيل به آزاد سازيشه تمايکنند و هم ي ميروي پين خصلتيز از چنين ها رس . آنهاست
ا منتقل ي فوق ي انرژ.  کنديل عمل ميا پتانسي ي است که به دو صورت جنبشي مشخصي دروني انرژيرس دارا

 که در ي همانند فنر. ماند يم يد و به صورت نهفته باقشو يا منتقل نمي شود و ي مي ارتباطي وارد چرخه شده،
 نکته مهم . دشو يط و زمان مناسب آزاد مي رود بلکه در شراين نمي نهفته از بيانرژ.   ماندي مي باقيگحالت فشرد

م يبا مقاومت نسبت مستقها رس ي دروني انرژ.  مقاومت استيده ي کند پديجاد مياها رس ي درونيانرژ که يگريد
 است که مقاومت يعي طب. ا در روغن چسبنده سقوط  کندي است که ممکن است در هوا و ي همانند سنگ. دارد

 يار بسزائيعامل بس ها رس يون دري توان گفت همبسته بودن انرژيپس م . شتر از هوا استي روغن ب شده درجاديا
به عبارت .   کندي ميرويم پيک ارتباط مستقيز از يها ن  رس با محرکين حال انرژي در ع.  آنها دارديريرپذيدر تاث

 . ابدي يش مي افزايشتر باشند انرژيگر هر چه محرک ها بيد
   

   ي موجيها و حرکت ها رس
 همانند امواج صوت و نور حرکت ،کنند ي خود را از فرستنده آغاز مي و حرکت انتقال شوندي مدي تول کهيوقت ها رس
ن روند يت از ايز با تبعين ها رس،  موج هستنديد آور جبهه ي پد،ي موجيها  که تمام حرکتي از آنجائ.  دارنديموج

ک ي  را دروني اگر سنگ. ديک مثال دقت کنيشتر به يح بيتوض يبرا.  سازند ي رس را مي ر خود جبههيدر مس
ها که  ن موجي ا.  شوديجاد ميرامون آن اي از محل فرود سنگ به پي شکليا  رهي دايها د موجيندازي آب بي حوضچه

قاً يز دقي نها رس.  ندي گوي موج مي  دهند که به آن جبههي را شکل ميا  دارند مجموعهيکسانيک حرکت ي هر
ط اطراف ي آورند که در ارتباط با محيد مي رس  پدي هک جبهيهمانند سنگ افتاده در آب  . ن عملکرد را دارنديهم

  .  دارندير گذاري و تاثيريرپذيحالت تأث
ن که هر رس  يرش ايالبته با پذ .  کننديرا منتقل مها رسکسان اطالعات موجود در ي با سرعت يامواج ارتباط

ر قرار ي رس، امواج را تحت تاثزان شدتيط، زمان و ميمح.   متفاوت استيگريسرعت مخصوص به خود دارد که با د
 ي حرکت هاي تماميمورد فوق برا.  ندشو يت آنها ميد و تقويا تشدي و ين روندگي، از بيدگي دهند و سبب پاشيم

 ين بود ارتباط گفتاري اگر چن. ستيب گر نيط تخريک  محي ي امواج صوتي هوا برا نمونهيبرا.   صادق استيموج
ار متفاوت تر از آن چه ي بسي، اصوات با شکليط بر امواج صوتير محيرا در صورت تاثيز.  رممکن بوديها غ ان انسانيم

 ي که نور از آن ميطي خال به عنوان محين نسبت براي هم. شدند يده نمي شنيا حتي شدند و يافت ميهستند در
 .  ز مصداق دارديگذرد ن



 که در يرندگاني همسان فرستاده شوند گيمعناها ر با باي متفاوت وليها کسان از کانونيط يک محيدر  ها رسهرگاه 
  . رندي گير قرار ميشتر تحت تاثيها قرار داشته باشند ب  کانوني هم پوشانيمکان ها
 نخواهد ييک از آنها به تنهايافت هر ي بر دريري تاث،ز ارائه کنندي را ني متفاوتيها اميها، پ  اگر کانونيالبته حت
ب ي با هم ترکين اصل اگر چند موج در نقطه ايبر اساس ا.  وجود دارد يام بر هم نه به نيک اصليزي در ف. داشت
اب امواج ي حاصل از هر موج در غي هايي جا به جاي ذرات در هر زمان برابر است با جمع برداريي جا به جا،شوند

د و آنها را از يبشنوک را يک ارکستر سمفوني مختلف يد سازهاي توانين اصل است که شما مي بر اساس هم. گريد
ن اصل يز از اي مختلف ني ارتباطيط هايدر محها رس.  دين حال از مجموع آنها لذت ببريد و در عيگر جدا کنيکدي
ک يچ ي اوقات هيگاه.  ن رس باشدي چنديافت کننده ي تواند دري رس همزمان ميرنده يک گي .  کنندي ميرويپ

 نداشته باشند ي متفاوتي معنا،اگر رس ها.   شودي نمي منتهيگريب ديتخر ندارد و به ير منفي تاثيگرياز آنها بر د
 . ک از آن دو استيهر  ندي بر مخاطب بر اساس براير گذاري تاث،گر متفاوت باشنديکدي از لحاظ شدت و قدرت با يول

رآنها دو برابر يتأثزان ي م،امين به آن اشاره شد در صورت هم فاز بودن دو پيش از اي که پيبر اساس اصل بر هم نه
را از ي ز. گر خواهد شدي ديط به گونه اي داشته باشند شراياديگر اختالف بنيکدي البته اگر دو رس  با . خواهد شد

د ي آيد مي پدي درجه با هم اختالف فاز داشته باشند موج۱۸۰باً يکسان که تقريتنش دو موج با طول موج و دامنه 
  .باً صفر استي آن تقريکه دامنه 

 
 ي بازتابيها و حالت ها رس

ط زمان، مکان و اهداف و ير بودن آنهاست که براساس شرايا برگشت پذي يحالت بازتاب ها رس يها يژگي از ويکي
 :رد ي گير شکل مي زيها در حالت ها رسبازتاب .   دهديرخ مرنده و فرستنده يروابط گ
 يري بازتاب تکث.  ۴  يازتاب توأم با واگرائ ب.  ۳  ي بازتاب توأم با همگرائ.  ۲م   يبازتاب مستق .۱
  بازتاب به منبع.  ۸     يريي تغبازتاب . ۷            يفي  بازتاب تضع.  ۶      يتيبازتاب تقو.  ۵
 ي بازتاب واسطه ا.  ۹
 
 ميبازتاب مستق -۱

از  يا نسخه . رديگ يرش قرار نميرد پذرنده موي گي از سويافتيرد که رس دري گي شکل ميم زمانيبازتاب مستق
چگونه ين حالت هيقت در اي در حق.  شودي اثر رها ميد و سپس بشو ي ميرنده کپي گيرس در بانک اطالعات

 . رديگ ي رس انجام نمي بر رويپردازش
  يبازتاب توأم با همگرائ -۲

تندگان مختلف ا فرسيکسان را از فرستنده ي ي با معانيها رنده، رسي است که  گي هنگاميبازتاب توأم با همگرائ
رو و ي با نيب در حالت بازتاب، رسين ترتيبد.  رساند ي مييک اتحاد معنايافت و پس از پردازش به يدر

  .  کنديه را منتقل ميشتر نسبت به رس اولي بيتوانمند
 يبازتاب توأم با واگرائ -۳

 فرستنده ي از سوي ارساليها ل از انسجام و اتحاد رسيرنده به هر دلي است که گيتي موقعيبازتاب توأم با واگرائ
رنده به ي و تفاوت خواست گيل تعارض مفهوميا به دلين مورد ي حال ا.  کنديز ميام ها پرهيا فرستندگان پيو 

ل يل عدم تمايرنده به دلي در هر صورت گيول . گريکدين آنها با يادي بنيرت هايل مغايا به دلينوع رس هاست و 
 ير حرکتشان منحرف مي فوق را از مسي شود و رس هايل ميراف آنها تبد به کانون انحي ارساليبه رس ها

 . کند
 يريبازتاب تکث -۴

 و يل عالقمنديرنده به دلي فرستنده، گيکه پس از ارسال از سو وندي پي به وقوع مي هنگاميريبازتاب تکث
 . ورزد ير رس مبادرت ميجه به تکثيدر نت.   کندي ميش نقش سمپات را بازيرش با خواست هايپذ



 يتيبازتاب تقو -۵
ام را ي فقط پ بلکه . رآن اقدام نکندي به تکثي داشته باشد ولي با رس ارسالي و مفهومييرنده موافقت معناياگر گ

 ي دهين صورت پدي در ا،رنده دوم انتقال دهديورزد و به گ ت آن مبادرتيش به تقويها افت و براساس داشتهيدر
 . ردي گي شکل ميتيبازتاب تقو

 يفياب تضعبازت -۶
 يفي بازتاب تضعي دهين صورت پدي در ا،ف و سپس منتقل کندي آن را تضعيافت کند وليرنده رس را درياگر گ

ل ي به دليالفت ندارد ولارنده با منبع ارسال و رس مخي دهد که گي رخ مين حالت هنگامي ا. رديگ يشکل م
 . ندارد از رس يباني به پشتيل آنچناني تمايزش کافيا انگيعدم رغبت 

 يرييبازتاب تغ -۷
نکه رس يل ايکند اما به دل يافت ميک فرستنده مشخص، رس را دريرنده از ي است که گي حالتيرييبازتاب تغ
ز يتفاوت است بلکه به انحراف رس ن يست نه تنها نسبت به انتقال آن بيرش او نيچ عنوان مورد پذيفوق به ه
  .  کنديفا ميام را اينه با منبع پانايزه جوي نقش ستي گمارد و به گونه ايهمت م

 بازتاب به منبع  -۸
نتقل کند در  را دوباره به فرستنده ميافتي دريها نه رسيرنده هم چون آياگر فرستنده رس  را انتقال بدهد و گ

 مختلف هم چون اصالح يها زهيتواند به انگ يحالت فوق م.  رديگ يتاب به منبع شکل م بازي دهين صورت پديا
 و يرنده ممکن است پس از بهره بردارين حال گي در ع. ديد آيرنده پدي گيت رس برايل عدم اهمي دلا بهيرس 

 .  مبادرت ورزدين اقداميبه چن ها رس ياستفاده 
 يبازتاب واسطه ا -۹

ک مخاطب واسط ير نباشد و فرستنده رس را ابتدا به سيرنده ميم رس از فرستنده به گياگر امکان انتقال مستق
 . ردي گي شکل ميا ن صورت بازتاب واسطهي در ا،دشو منتقل يرنده اصليام به گي او پيله يد تا به وسارسال کن

 
 روند  ين نمياز ب ها رس
 يريگ ن اشاره شد که خاستگاه شکليش از ايپ.  شوند يل ميگر تبدي به حالت ديروند بلکه از حالت ين نمياز ب ها رس

هر آن چه هست .   وجود نداردييرايچ عنوان مي به هين در نظام ارتباطيبرابنا.  گردد ين باز ميشيهر رس به رس پ
 ي ا مرحلهير فعال يدر حالت غها رس مواقع، ين امکان وجود دارد که در برخي البته ا. ر استييل و تغيتبادل، تبد

 . مانند ي ميتندگان باقا فرسيرندگان ي گي اطالعاتيها ط به صورت نهفته در بانکين شراي در ا. رندياستراحت قرار گ
گر و ي ديا شود و به گونه ي آنها پردازش انجام ميا بر روي، شوند ي ميبردار م بهرهيا به صورت مستقي بعد ي در مرحله

 يمعنا ،ديند جدي شوند و در فرآي آن وارد مياي پوي  به مرحلهي ارتباطيستاي اي د از مرحلهي جديا با طرح واره
 . آورد يد مي را در مخاطب پدينينو



  يريجه گينت
 :افت استي دو رهي  ارائه دهندهيست شناسيزک و يزيه بر سه علم ارتباطات، فين مقاله با تکيا

 ام يرس به عنوان واحد پ .۱
 ،ه مقاليکره ينظر از دو دستاورد فوق که در پ  اما صرفي ارتباطيام هاي پين براي نويها يژگي ويبرخ .۲

ام ي رس، پيجه گرفت شناسائي توان نتي مورد بحث ميها ن مولفهي ب، از ارتباطشدندح ين و تشرييتب
د ي گشاي پژوهشگران ارتباطات ميش روي را پيعي وسيام، چشم اندازهاي واحد پي و کالبد شکافيشناس

 :ن قرارندي از آنها بديکه برخ
 ند ارتباطاتي فرآي ل دهندهي تشکي مطلوب تر اجزايشناسائ . ۱
 ان اجزاءيبط مق تر رواي دقيبررس.  ۲
  کامل تر ي ارتباطيها  مدلي امکان ارائه . ۳
 د ي جدي علميها ر شاخهيجاد زي ا. ۴
 ي ارتباطيها هي نظري ش دقت در ارائهي افزا. ۵
 ر علومي علم ارتباطات با سايابيرابطه .  ۶
 ي ارتباطيب شناسي آس. ۷
  الزم به منظور ارتباطات موثري دستورالعمل هاي ارائه . ۸
 ي ارتباطيها هنگام از بحران ه بيها يريش گي پ .۹

  موثر بر ارتباطاتي  تازهيها افتن مولفهي . ۱۰
 رندگان و فرستندگاني در گي ارتباطي گسترش رفتارشناس. ۱۱
 يابي و مخاطب ي مخاطب شناسي   توسعه. ۱۲
ام ي در ارائه واحد پنين نگرش نوي اي ه ادامي برايتواند موضوع مناسب ي م، مورد اشارهي ک از موارد دوازده گانهير  ه
د يالبته با.  شودگر يق ديک تحقي مناسب ي  سوژهت را دارد کهين قابلين حال اي در ع. باشد ي ارتباطيها  سازهو

 نبودن معنا ينيع: اند از   از آنها  عبارتيز وجود دارد که برخي نيام  موانعي واحد پيي در راه  شناساخاطر نشان کرد
 ي و پنهان بودن برخيني به عيم ذهني مفاهيل سازيم، تبدي مستقيشگاهي آزمايها باطات، عدم امکان تجربهدر ارت

 . بازخوردها
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