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 مداخل النظريةتعريف االتصال السياسي وال

 

 السياسي االتصال تعريفات 
 يررا  )الق مت اخلرر  سياسرري  عمليرات ثرر   إحرر   أنر  السياسرري باالتصررال المهتمري  مرر  الكثيررر يرر 

 إحر ا  علر  تعمرل التري الوسرالل ب  ويقص  ،( السياسي األتصال السياسي ، يماتالتظ السياسي ،
 المررروانني ،   لررر يالسياسررر سرررلو وال الحكوميررر  المؤسسرررات بررري  مرررا والتفاعرررل السياسررري ، التررررثيرات
 االتصرال وبري  االجتمراعي، االتصرال أشكال أح  باعتباره السياسي، االتصال بي  التفرق  وينبغي
 الررذ  العررا  ذلرر  هررو السياسرري فاالتصررال ال راسرري   ومجاالترر  نظرياترر  لرر  علمررا باعتبرراره السياسرري
 تحقير  أجمل م  االتصالي  بالعملي  القالمو  يراوغا التي والفعاليات األنشن  م  مجموع  ي رس
  یل واآلراء جاهاتاالت تغيير و الترثيرات إح ا  على رهجوه وينصب. سياسي  أه اف
 .االتصالي  بالعملي  القال  لها يسعىمح     أه اف لتحقي  المستقبل  الجمهور

باعتبررراره نشررررانا اتصررراليا، فقرررر  تعررر  ت اآلراء بشرررررن ، ففررري تعريررررف  تعريفففف االتصففففال السياسففففي
لسررلن  أو هررو أيرر  عمليرر  نقررل الرسررال  يقصرر  بهررا الترررثير علررى اسررتخ ا  ا Schudsonشو سررو  ،

 .في الجمهور بقص  التاثير الترويج لها في المجتمع
بهرا الظرروف السياسري  علرى تشركيل برنر  النريقر  التري ترؤثر  J. MedoW. ويعرفر  جرو  مير و 

ا مرظرروف االتصرال بتشركيل السياسري . کمضمو  االتصال و کميات ، أو النريق  التي تقرو  فيهرا 
 :ويشرير إلرى أ  هرذا التعريرف يتضرم  برنر  اتصرال هرا ف حرول السياسر  McNairيعرف  مراكنير 

 معين .  افالسياسيو  لتحقي  أهكل أشكال االتصال التي يقو  بها الفاعلو   -1
االتصررال الموجرر  إلررى السياسرريي  مرر  غيررر المشررتغلي  بالسياسرر  كالنرراخبي  و کترراب األعمرر    -2

 الصحفي  وغيره . 
 االتصال الذ  يتناول الساس  وأنشنته  كما تتضمنها التقارير اإلخباري -3

 واالفتتاحيات واألشكال األخر  م  تناول وسالل اإلع   للسياس .
وهذا التعريف يشمل جميع أنواع الخناب السياسي، حي  يؤك    ماكنير أنر  أخرذ فري االعتبرار،  

عنرر  تعريفرر  ل تصررال السياسرري، لرريس فقررن الرسررالل المكتوبرر  أو المننوقرر ، ولكرر  أيضررا المظرراهر 
الرمررررو   المرليرررر  الترررري تعنرررري  اللرررر ، مثررررل: شرررركل الوجرررر  و الملرررربس، فهررررذه األشررررياء وغيرهررررا مرررر 

  االتصالي .
 المداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي 

 :بعاملي  أساسي  اتع  ت الم اخل النظري  ال راس  االتصال السياسي ترثر 

 تعق  الظاهر  السياسي  وارتبانها القو  بالع ي  م  األنشن  والظواهر األخر  في المجتمع -1



الخلفيررات العلميرر   اخررت ف المنظررور البحثرري للظرراهر  السياسرري  برري  البرراحثي ، حيرر  تركررت  -2
براحثو  إلرى الظراهر  السياسري  بوجر  عرا ، واالتصرال تها على الكيفير  التري نظرر بهرا الترثيرا

 السياسي بوج  خاص.

 ويمك  تميي  م اخل نظري  ح يث  في  راس  االتصال السياسي:

 السياسي، صالاالت سلو  في ال ال  التغير فكر  على يرتك  م خل وهو ،العملية خلمد-1
 السياسي الصاالت إلى الم خل هذا أصحاب وينظر ،العملي  م  السال   المفاهي  إلى استنا ا
 هاج ليات تتبع أو نهايتها  أو ب ايتها تح ي  يصعب التغيير،  الم  عملي  م  ج ءا باعتباره
 ذا ه ألصحاب التقلي   الترات تمثل أساس  مفاهي  خمس  الم خل هذا على وتسينر. المختلف 
 (:James، 1391: 33. 56) االتجاه

 عل  في الوظيفي  النظري  إلى الم خل هذا وينتمي ،اعاتبواإلش االستخدامات خلمد: 2
 االقتصا ي  المنفع  نظريات مواجه  في فرنسا في عشر التاسع القر  في تنورت التي االجتماع،

 للجمهور بالنسب  سياسيال االتصال يؤ يها التي للوظالف خاص  أهمي  الم خل هذا ويولي
 إشباعات أو توقعات أو  وافع م  ل ي  ما ضوء في االتصال عملي  في المشار 

 عبر السياسي   المعلوم فيها  سابتن التي بالكيفي  يعني م خل وهو ،المعلومات نشر مدخل .3
 التساؤالت، م  ع   على باإلجاب  الم خل هذا أصحاب ت اه وق  ،المجتمع في االتصال قنوات
 أبر ها

  ؟اإلنساني السلو  في ترثيرات إلى الرسالل انتشار يؤ   هل -

  ؟السياسي  المعلومات انتشار أحمال  ع  الناتج  الكامن  واآلثار النتالج ما - 

 ؟ السياسي  المعلومات أشكال كل على االنتشار نموذج تنبي  يمك  هل - 

 ويفتح السياسي االتصال  راس  في الح يق  الم اخل م  الم خل هذا ويع  ،البنائي المدخل -4
: أهمها وم  السياسي، االتصال  راسات على المسينر  البحثي  لألسلل  الفه  م  لم ي  مجاال
 م  الع ي  لمعالج  النافع  الوسالل م  الع ي  الم خل هذاول  السياسي  الرسالل األفرا  يفه  كيف

 التي والوسالل السلو ، على السياسي  االتجاهات ترثير: مثل المجال، هذا في المهم  القضايا



 السياسي  والشخصيات لألح ا  را األف فه  على تؤثر أ  السياسي  الرسالل لخصالص بما يمك 
 :ةوالسياس االتصال بين العالقة

 كلوش نبيع  ع  النظر بصرفو   العال  ول مختلف في السياس  و االتصال بي  والع ق  
 تصور يصعب ل رج  جوهري  ع ق  هي - يمارس الذ  األتصالي والنظا  السياسي النظا 
 أنظمتها اخت ف على الحكومات، وتعول عن  بمع ل بوظالف  قيام  أو اآلخر  و  ماأح ه

 فاالتصال السياسي   األه اف مق متها وفي أه افها تحقي  في االتصال وسالل على السياسي ،
 جاه ا   يسعى السلن  على يستحوذ وم  عليها والقالمي  ن السل أ اء في مه  عنصر السياسي

 والتعرف وقراراتها، لسياستها وال ع  ي التري سبلك واستخ امها االتصال وسالل على السينر  إلى
 .المحلي المجتمع في السال   االتجاهات على

 : اويتي  م  السياس  و االتصال بي  ما للع ق  وينظر

 وقرارات مات سياس  في مؤثر  وتوجيهي  رقابي  أ ا  االتصال وسالل إ  - 

 في الرابع  السلن  في الصحاف  أ  الشهير  ال يموقراني  المقول  إلى استنا ا السياسي ، المؤسس 
 .ال ول 

 في أ واتها ضم  صبحي االتصال وسالل على والترثير الرقاب  تمارس السياسي  السلن  إ  -
  السياسي  أه افها تحقي 

 م  تختلف السياسي  والسلن  االتصال وسالل بي  وم اه الترثير نبيع  فإ  آخر جانب وم 
 أكير ترثيرا االتصال وسالل تمارس ال يموقراني  النظ  في ألخر سياسي نظا  وم  آلخر معمجت
 األخر  السياسي  األنظم  في الحال علي  مما السياسي النظا  في


