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   ارادی ارتباط
 سیضی ثشًبهِ ٍ عشح ثب استجبط

 .ثبضذ ضذُ حسبة ٍ لجلی

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 





 غیزارادی ارتباط
  ثشًبهِ ٍ عشح ثذٍى استجبط
 .ثبضذ لجلی سیضی

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



  رسمی ارتباط
 دس ٍ ٍسیغ سغحی دس استجبط
  اداسی ٍ سسوی ّبی هحیظ

 .گیشد هی صَست
 

 (  روش های)انواع
 ارتباط



 رسمی غیز ارتباط
 گشٍُ دٍ یب ًفش دٍ ثیي استجبط

 سسوی غیش ٍ ػبدی عَس ثِ
 .افتذ هی اتفبق

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



  کالمی ارتباط
  ثِ ّب پیبم ،استجبط جشیبى دس

  اًتمبل والهی سهضّبی صَست
 .یبثذ هی

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



 کالمی غیز ارتباط
  یب ػالئن صَست ثِ پیبم

  هبًٌذ والهی غیش سهضّبی
  ... ٍ چطن دست، حشوبت

 .یبثذ هی اًتمبل
 

 (  روش های)انواع
 ارتباط



  مستقیم ارتباط
  ثیي ٍاسغِ ثذٍى وِ استجبعی
  پیبم گیشًذُ ٍ فشستٌذُ ضخص

 .ضَد هی ایجبد
 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



 مستقیم غیز ارتباط
  ٍ ًیست چْشُ ثِ چْشُ استجبط

 دس ثسب چِ ًذاسد ضخصی جٌجِ
  ٍ گیشًذُ استجبعی، چٌیي

  سا ّوذیگش پیبم، فشستٌذُ
 .ًطٌبسٌذ

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



   (خصوصی) فزدی ارتباط
 یب دٍ ثیي هؼوَالً وِ استجبعی

  ٍ پیًَذد هی ٍلَع ثِ ًفش چٌذ
  ضخصی ٍ هستمین حبلت ثیطتش
 .داسد

 

 (  روش های)انواع
 ارتباط

 



 جمعی ارتباط

  ثب ًفش یه ثیي وِ استجبعی
 گشٍُ ثب گشٍّی یب گشٍُ یه

  وِ ضَد هی ثشلشاس دیگشی
  غیش یب هستمین است هوىي

 .ثبضذ هستمین
 

 (  روش های)انواع
 ارتباط



 ارتباط یک طزفه

 ٍ ضشٍع فشستٌذُ اص پیبم اًتمبل
  ٍ ضَد هی ختن گیشًذُ ثِ

  پیبم هفبّین ثِ ًسجت گیشًذُ
  ًوی ًطبى فشستٌذُ ثِ ٍاوٌطی

 .دّذ
 

 (  روش های)انواع
 ارتباط



 ارتباط دوطزفه 
  گیشًذُ ٍ فشستٌذُ ًمص پیَستِ

 هی ػَض استجبط جشیبى دس
 .ضَد

 (  روش های)انواع
 ارتباط



ارتباطالگوی   

  
 .ّستین هٌبست الگَی یه ًیبصهٌذ هَفّك استجبط یه ثشلشاسی ثشای

 

   :الگو فوایذ
وٌذ هی هطخص استجبط ثشای سا هب رٌّی چْبسچَة. 
َاًَاع هثال وٌذ ثیٌی پیص سا ضىست یب هَفمیت ػلل تَاًذ هی الگ  

  سفتبس ثؼذ، ٍ وٌذ هی ثیٌی پیص سا احتوبلی ّبی ٍاوٌص ٍ ثبصخَسد
  .دّذ هی تغجیك ّب آى ثب سا خَد

 





 عواهل هؤثر در هنبع یا فرستنده پیام

 



 پیام

 رمشخوانی•
 
  ثَد خَاّذ فْن لبثل گیشًذُ ثشای صهبًی پیبم
 خبسج ػالهت ٍ سهض حبلت اص هجذداً وِ

  دسآهذُ آضٌب ّبی ًطبًِ صَست ثِ ٍ ضذُ
 سهضخَاًی اصغالح دس ػول ایي ثِ .ثبضذ
 .ضَد هی گفتِ

 

 رمش گذاری•
 

  ًوبدّبیی یب ػالئن صَست ثِ اعالػبت ٍلتی
 فْن لبثل اٍ ثشای دسآیذ، هخبعت ثشای آضٌب

   .ثَد خَاّذ تش
 سهضگزاسی استجبعی اصغالح دس ػول ایي ثِ

 .گَیٌذ

 

 



 وسیله و طریق ارسال پیام

 کانال
 هی حول آى دس پیبم وِ سا عشیمی ٍ ساُ

  صَست ثِ پیبم ضفبّی استجبط دس هثال ضَد
  دس ٍ سسذ هی گیشًذُ ثِ صَتی اهَاج

  هٌتمل گیشًذُ ثِ ًَضتِ عشیك اص وتجی استجبط
ِ ی جوؼی ّبی سسبًِ .ضَد هی  اص هْوی دست

 .اًذ استجبعی ّبی وبًبل

 حامل 
ٍسیلِ ای وِ پیبم ثِ ٍاسغِ ی آى حول ٍ  

.هغشح هی ضَد  

 ثبیذ استجبط، ایجبد ثشای فشستٌذُ الجتِ
 .وٌذ اًتخبة 



 گیرنده پیام

  نیاسها  خواستن انتخاب
 



 
  فشستٌذُ وِ است ایي استجبعی ًظبم یه دس هسئلِ تشیي هْن

 ٍ ،ًظش اص پیبم گیشًذُ ٍ
   .ثبضٌذ داضتِ هطتشوی ٍجِ  ٍ

 



(عکس العول)بازخورد   

؟؟؟؟؟
 ؟؟



 موانع ارتباط
(پارازیت)  

 
 ضَد هَجت است هوىي ثیشًٍی ٍ دسًٍی ػَاهل ثؼضی•

  یب پبساصیت ػَاهل ایي ثِ وِ ًطَد ثشلشاس هغلَة استجبط
 .گَیٌذ استجبط هَاًغ

 

??? 



 بحث شفاهی

ُ ی• ِ یِ یه سخٌشاًیِ اص هذاٍم استفبد  یىٌَاختی یب صشف عشف
  وبّص ثبػث وٌٌذُ، خستِ ٍ تىشاسی هفبّین یب صذا سیتن

 .ضَد هی تذسیس ٍ یبدگیشی
 

 

 

 



 
 ًوبدّبی ٍ ػالئن ثش ػالٍُ ثبیست هی تذسیس وبسایی افضایص ثشای

  استفبدُ ًیض دیگش هختلف ّبی وبًبل ٍ والهی غیش ػالئن اص ضفبّی
 .وشد



 جالب توجه نبودن پیام

 
 ػالیك ًیبصّب، ػلوی، ّبی صهیٌِ اسبس ثش (دسس هحتَای) پیبم اگش•

   .ضَد ًوی دسیبفت خَثی ثِ ًجبضذ، آهَصاى داًص تَاًبیی ٍ
 فشاگیشاى ثشای ثبضذ تش جبلت ٍ تش تبصُ پیبم، ػٌبصش چِ ّش ثٌبثشایي•

   .اسالیذ ٍ فیلن ػىس، اص استفبدُ هثل ثَد خَاّذ تش تَجِ جبلت
 



منفیانتقال   

  ثبػث ٍ ًذّذ یبسی جذیذ هغلت دسن دس سا هب لجلی، تجبسة اگش•
 هی گفتِ هٌفی اًتمبل ضَد جذیذ هطىل آهذى ٍجَد ثِ ٍ ثیطتش سشدسگوی

 .ضَد

 

 



 رؤیایی شدن یا در خود فرو رفتن

  حَاس ثبضذ، سٍح ثی ٍ خطه جَّ یه دسس والس ثش حبون جَّ اگش•
 صًذگی ٍ خَد ػبلن دس اٍ وِ ضَد هی ثبػث ٍ ضَد هی پشت آهَص داًص

   .سیشوٌذ آسصٍّبیص دس ضذى غشق یب ٍ خَد خبًَادگی ٍ ضخصی
  ّبی سٍش وبسگیشی ثِ ٍ هَضَع جزاثیت ٍ ضبگشد دسن سغح افضایص ثب•

 .داد وبّص سا حبلت ایي تَاى هی استجبعی هختلف
 



 عدم درک

 

 هغشح آهَصاى داًص فْن ٍ دسن هغبثك سا خَد هغبلت ًتَاًذ هؼلن اگش•
  لزا ثشلشاسوٌٌذ؛ سا هغلَثی ٍ هفیذ استجبط اٍ ثب تَاًست ًخَاٌّذ ّب آى وٌذ،

  ضؼف دس ایي ٍ وشد ًخَاٌّذ دسیبفت خَة ٍ دسست ّن سا پیبم هحتَای
  .است تأثیشگزاس ثسیبس ّب آى ًفس ثِ اػتوبد ووجَد ٍ سٍحیِ





 عوامل فیسیکی نامناسب

 لغغ سجت است هوىي والس فیضیىی ػَاهل اسبس ثش ضبگشد ًبساحتی•
  ،ثبضذ دلپزیشتش ٍ تش هٌبست آهَصضی هحیظ ّشچِ .ضَد هؼلن ثب اٍ استجبط

ِ  هٌذ تش ثیص دسس، هَضَع ثِ فشاگیشاى  .هی ضًَذ ػالل







یادگیری-تأثیر ارتباط در فرایند تدریس 

 
 ّذفص تذسیس فشایٌذ دس هؼلن است الصم .است تذسیس الصم ضشط استجبط،•

ِ ای چِ دست آٍسدى ثِ دسصذد وٌذ هؼلَم دلیمبً ٍ وٌذ هطخص سا   ًتیج
  ثپزیشًذ سا ای هسألِ چِ استجبط ثشلشاسی اص ثؼذ فشاگیشاًص هی خَاّذ است،

 .ثذٌّذ ثشٍص خَدضَى اص سا الؼولی ػىس چِ ٍ

 

 



پایاى 
 فصل سوم



سپاس گساریناز توجه تاى   


