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 السياسية التنشئةاالتصال السياسي و 

 ىحت الطفولة منذ حياته في اإلنسان لها يتعرض كبرى عملية من جزء هي

 كيييانوا الييينف  وعلمييياء االجتميييا  علمييياء أن هنيييا ونالحييي  االجتماعيييية  التنشييي ة وهيييي الشييييةوةة 
 االجتميياعي بالوسييط اهتمييواو  اإلنسييان  لهييا يتعييرض التييي التنشيي ة لعملييية االنتبييا  لفيي  إلييى سييبانين
 والقيي  السيلو  أنمياط وتعليي  االجتماعية الثقافة اكتساب فيفي االتصال السياسي  أساسي كمحدد

 رفيض أو اكتسياب فيي ر يسييا محددا باعتبارها الشةصية نسق على ركزوا واآلةرون االجتماعية 
 تعريفهييا أن حيي   السياسييةا التنشي ة أي األول الجانيب هيو هين يعنينيا وميا ونيميه  المجتمي  ثقافية

 هييذ  باعتبييار السياسييية التنشيي ة مقاربيية فييي ةطانييا تلميي  علييى سيسيياعدنا محييدداتها علييى والتعيير 
 اجتماعييية   يياهر  باألسييا  هييي السياسييية ال يياهر  أن إلييى أيضييا وبييالن ر كييل  ميين جييزء األةييير 

 الةمسيينا  حتيى اجتمياعي إنسيان هيو السياسيي واإلنسيان االجتمياعي  إلى دا ما يحيل فالسياسي
وناد  اليرأي العيا   الزعماء  على حكرا المجال هذا وكان السياسية  للتنش ة محدد تعري  يتبلور ل 
 الينف   وعلمياء االجتميا  علمياء بعيد فيميا بيه واهت   التربية والتعلي   مفهومي م  يتداةل وكان  

 األمييريكيين اليينف  علميياء سييةراود السياسييي  االغتييراب حييول االجتمييا  علميياء رسييا اد ةييالل ميين
 بالتنشييي ة اليييو يفي التحلييييل علمييياء اهيييت  بعيييد وفيميييا السياسيييية  عيييال  مييين الشيييباب هيييروب لقييييا 

 وأهييي  أول أن إال توازنييه  عليييى السياسييي النسييق حفيييا  فييي األساسييية العناصييير كإحييدى السياسييية
  9191 عيا  Herbert Hyman هايميان هربير   بهيا نا  التي هي الموضو  حول جاد  رسةاد

 أن علو  تسواع   اجتماعيوة ةسولويي ألنموا  الفود  تعلو : "فهوو عر  فيها التنش ة السياسيية و اذ 
 مموا المجتموع مؤسسوا  مختلو   ديو  عون وذلو  المجتموع في اآلخدين األعضاء مع يتعايش
 " .المجتم  هذا  سلوكيا يتعايش أن عل  الفد  هذا يساع 

 ةالسياسي التنشئة وسائلو  قنوا 

السياسية اذ  المجتم  لثقافة المجتم  أفراد وتعل  اكتساب في االتصال السياسي  عملية تحد  
 يلعب ذل  كل فيها  السياسي الن ا  وطبيعة المؤسساتي النضج ودرجة ا مجتمعال كل فيأن 
 وسا لأن  نجد فبينما السياسية  التنش ة بمهمة القيا  في أنج  الوسا ل من أي تحديد فيرا دو 



 في واألسر  الدينية المؤسسا أن  نجد  الديمقراطية الدول في مركزيا  دورا تلعب اإلعال 
 . اإلعال  وسا ل من أهمية  أكثر أةرى التقليدية المجتمعا 

 -:هي غيد مباشدة  قنوا  لتنشئة السياسية 

 اتصاله يبدأ وفيها الطفل  فيها ينشأ التي األولى االجتماعية الةلية األسر  تعد:   األسر -9
 في األكبر الدور لألسر  يكون أحاسي  وينمي تصورا  لنفسه ويبلور  به  المحيط بالعال 
 .تشكلها

 ي هر ال سياسي وعي بذور يحمل وهو السادسة ويبلغ الطفل يشب :ةالتعليمي المؤسسا -2
 عالما ةاللها من الطفل ليدةل تالية كمرحلة المدرسة وتأتي سيكولوجيا  يستبطن ما بقدر سلوكيا
 .والسياسية الثقافية للمعلوما  الممنهج والتلقين  راء والق الكتابة عال  آةر 

 من بها يرتبط وما العباد   دور ومةتل  والكنا   المساجد بها نقصد: ةالديني المؤسسا -3
 هذ  وتنتشر. المجتم  ألفراد عامة سياسية أفكار لتلقين الدين يو فون أشةاص أو مؤسسا 
 مباشر  سياسية من ما  شكل لنفسها تتةذ ند وهي اإلسالمية  الدول في ةصوصا المؤسسا 

 واإلرشاد. للوع  جمعيا  أو ةيرية جمعيا  شكل أو زابكاألح

 على التأثير في دورًا كبيرا العمل أو المدرسة وزمالء الرفاق يلعب :العا الراي  والزمالء الرفاق-4
 جنسه بني م  لاللتقاء يسعى فأنه بطبعه اجتماعيا اإلنسان فكون واجتماعيا  سياسيا الفرد تنش ة
 .والسياسية االجتماعية والميول األفكار ومبادلته  العمل أو اللعب يشاركونه الذين

 :ةالسياسي تنشئةل لمباشدةا القنوا  

 والمسموعة  المصور  والصحافة يونوالتلفز  اإلذاعة هذ   تشملة : اإلعالمي المؤسسا -9
 .والسينما المكتوبة والصحافة

 من السياسي النسق ةدمة في إما أساسيا دورا  السياسية باز األح تلعب: ةالسياسي زاباألح-2
 النسق نبل من مقبولة لجعلها الشعبية المطالب وتدجين وتقنين مطالبه ودع  مساندته ةالل

ما السياسي   النسق تجهض أو السلطة ضد العا  يأر ال باز األح تؤلب حي  معارضته في وا 
 .زيادتها و الشعبية المطالب بتأجيج السياسي



 :هي السياسية التنش ة عملية فياهدا  االحزاب السياسية 

 . العا الراي  في التأثير - 9

 . السياسية الثقافة تكوين - 2

 .السياسية التربية - 3

  االجتماعي االندماج - 4

 


