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 االتصال السياسي والمساعدة في صنع القرارات

 االتصال بين التفاعل بدراسة السياسي واالجتماعي السياسي واالتصال السياسة علماء إهتم
 أنهم بل ، بينهما الجوهرية العالقة أهمية وأكدوا ، عامة بصفة السياسية والعملية السياسي والنظام
 . االتصال نظريات على باالعتماد السياسية العلوم وتحليل دراسة بإعادة نادوا

 الحاكمة والنخبة الجماهير بين الوصل حلقة ألنه اتصال دون من يوجد أن يصعب السياسة فعالم
 وأن بد ال فالمواطنون ، طبيعته كانت أيا   السياسي النظام على ذلك وينطبق ، القرارات صانعة
 على قادرين يكونوا أن الحكام وعلى ، الحكومة إلى ومطالبهم رغباتهم توصيل على قادرين يكونوا
 على نفسها األحزاب هذه تفرض ولكي. رضاهم لنيل لهم وتبريرها المواطنين إلى قراراتهم توصيل
 لبرامجها الجماهيري التأييد من ممكن قدر أكبر تحقق ان بحاجة في ما بلد في السياسي الواقع

(  الشعب)  الجماهير مع األولى بالدرجة تتعامل فهي وبذلك ، الحزبية وعقيدتها السياسية
 تسعى الذي العام الرأي مفهوم هو ، توفره مدى وقياس هو التأييد هذا لكسب األمثل والطريق
 الجماهير في التاثير من قدر اكبر لتحقيق الحزب إليه يلجأ التي السياسي االتصال عملية

  ةطريق عنلصناعة القرار السياسي 

 في صنع القرارات  السياسية والعملية االتصال منهجال: او 

(  الحكومة مكان إلى للوصول تسعى التي األحزاب أو الحكومة)  سواء ما طرف يحقق ولكي
 اتصال لعملية بحاجة بالضرورة فهوفي صنع القرارات  العام الرأي على تأثيره مستوى في زيادة
 أن يمكن ما هي العملية وهذه الجماهير مع أي ، العام لرأي المكونة البيئة مع تبادلية فكرية
 . السياسي االتصال عملية نسميه

 يتأثر النظامين فكال ايةللغ وثيقة عالقة هي السياسية والعملية االتصالية العملية بين العالقة إن
ن ، فيه ويؤثر باآلخر  في االتصال نظام على السياسي النظام يمارسه الذي التأثير حجم كان وا 
 بسمات ذلك ويرتبط ، السياسي النظام على االتصال نظام تأثير من أكبر النامية البلدان



 التي المختلفة المداخل بعض يلي وفيما ، واالجتماعية واالقتصادية السياسية النامية المجتمعات
 : السياسية والعملية االتصالية العملية بين العالقة تناولت

 ألموند جبرائيل رؤية:  ثانيا

 بالدورة االتصالية الوظيفة وشبه ، السياسي النظام في االتصال نظام موقع بتحديد ألموند اهتم
 حد في الدم إلى ينصرف ال هنا واالهتمام ، بوظائفه قيامه في الدم يشبه فاالتصال:  الدموية

 من يتضمنه وما الدم يحمله ما نحو يتجه ولكنه ، ذاته في االتصال على ينصب ال أي ، ذاته
 . النظام لكل تغذية

 الذي(  الوظيفي البنائي ألموند)  تحليل ضوء في السياسي النظام في االتصال موقع ويتضح
 وظائف أن ألموند تحليل من هنا يعنينا وما ، التحليل في منطلقه وكانت الوظيفة فكرة على ركز

 -:  وهي المدخالت جانب في السياسي  النظاماالتصال السياسي في 

 . السياسية التننشة - 1

 . المصالح عن التعبير - 2

 . المصالح تجميع - 3

 . االتصال - 4

 : وهي المخرجات جانب في أو

 . القاعدة صنع - 1

 . القاعدة تنفيذ - 2

 . القاعدة بخصوص التقاضي - 3

 السياسي النظام وظائف من فكثير ، أساسي بشكل االتصال على معتمدة مترابطة وظائف أنها
 يعبر ما أو ، العامة والسياسات القرارات صنع الوظائف هذه بين ومن ، االتصال بنظام ترتبط
 . التحويلية بالوظيفة عنه



 دويتش كارل رؤيةثالثا: 

(  السيبرناتك)  والتحكم االتصال نظرية على يقوم السياسي للتحليل جديدا   مدخال   دويتش استخدم
 . أنواعها بكل المنظمات في والتحكم لالتصال المنظمة الدراسة وهو ،

 وهو ، الضبط عمليات وفهم الرسائل نقل على ينطوي حقيقته في السيبرناتك أن:  دويتش ويقول
 اإلشارات بحمل الشبكة هذه وتقوم ، األعصاب من متغلغل نسيج أو االتصال هندسة من فرع
 مراكز إلى منها الرسائل تعيد ثم ، باألداء تقوم التي الوحدات إلى المختلفة الضبط مراكز من

 . الضبط

 للمعلومات مستمر تدفق على مبني القرار لصنع كنظام الحكومة لدويتش االتصال نظرية وتعالج
 : قسمين إلى تنقسم وهي للنظرية األساسية المفاهيم ضوء في ذلك فهم ويمكن ،

 الفاعلة بالبنى ترتبط مفاهيم

 هذه وتنقسم ، والدولية المحلية البيئة من المعلومات تتلقى استقبال نظم هناك أن دويتش يرى
 : هي أنواع ثالثة إلى المعلومات

 . الخارجي العالم عن معلومات - 1

 . الماضي عن تاريخية معلومات - 2

 . وأجزائه نظامال عن معلومات - 3

 النظم وكل السياسية النظم بين األساسية التشابه نقطة وتمثيلها المعلومات تشغيل عملية وتمثل
 . األخرى االتصالية

 المعلومات وتدفق االتصال بعملية المرتبطة المفاهيم

 نفسها من تعدل التي االتصال شبكة يشكل مستمر بشكل للمعلومات تدفقا   هناك أن دويتش يرى
 . ذاتيا  



 والتحكم واالتصال التنظيم من معينة بدرجة وصفه يمكن نظام أي تمثل االتصالية الشبكات وهذه
 يحدث كما الكلمات طريق عن تمت سواء الرسالة بنقل الخاصة العمليات عن النظر بغض ،

 أو ، الحي الجسم في والهرمونات العصب خالل من أو ، االجتماعي التنظيم في األفراد بين
 . الهندسية اآلالت في اإللكترونية اإلشارات طريق عن تمت

 العام والرأي السياسي االتصال تأثيراترابعا: 

 لدى وبالذات نتائجه، وفاعلية إرادته أبعاد من يخشى رأي فهو لذا وتأثيراته، إحاطته العام للرأي
 عابرا   رأيا   ليس العام فالرأي المعنى هذا وضمن مجتمعاتها، مصالح تناوئ التي السياسية األنظمة
 الضمير في يتبلور لما مكنوناته تستند ما غالبا   إذ ما، مكسب تحقيق ألجل المساومة، عن يفتش
 حقوق بعيدة أجيال ومنذ حفظت التي هي العام الرأي وتاريخية ، تلك أو المسألة هذه حول

 ..واملها حلمها يطمر أن الدهور غبار كاد شخصيات،

 العام للرأي النوع تشكيل

 من.. بلد أي في المحلية األعالم وسائل تقدمه ما نشاطات إلى مستوعب بحياد النظر تم لو
 المتلقي الجمهور قبل من اهتمام أي محط ليست األساس في هي ومتابعات وتعليقات أخبار

 السلبي للتأثير مجال من أكثر تستهدف نشاطات أنها القلة، المتابعين عند فعال   الستبان لإلعالم،
 .مواطنيها نفسية على

 الشفهي اإلعالم للبنة النوع تشكيل عملية في يساهم العام الرأي على المطلوب التأثير أن أي
لهاء إشعال عبر العام، بالرأي التحكم بتحقيق األمر نهاية في يمّكن بحيث المتداول،  الجمهور وا 
 متبادال إعالميا تأثيرا هناك فإن آخر وبمعنى. حقيقية مضامين أي من خالية إعالمية بنتاجات

 ضغوطه دفعات يقدم الخفية السمة ذو العام والرأي اإليجابية، التعامالت خطوطه تقاطع ترسم
 األحداث مـــصداقية لمستوى بلد أي في الرسمي اإلعالم يرتفع كي لوجوده اآلخرين لمس من

 القطاع إال يمثله ال ولكن بلد أي في شعبيته نفس رغم العام الرأي كان ولما عليها، التمويه وليس
 .للجمهور العريضة القطاعات بين والعادل الواعي



 وراء من العضالت الستعراض إعالما وليس عقالني، شفهي إعالم هو هنا العام الرأي فإن وبذا
 .الصفراء الصحف وريقات على أبطاال   السياسة  رؤوس من يجعل إعالما أو الميكروفونات،

 تكوين في دور من تؤديه وما اإلعالمي التجاذب لعلميات أشمل لفهم المستند العام الرأي وفعل
 هذا غرار من ولعل دائمين، وتصاعد حضور في اإلعالمية المسألة يجعل العام، الرأي وتطوير

 حقائق بخيوط يمسك حين العام الرأي مخيف هو كم التوضيح، سبيل على به التذكير ممكن مثال  
 بواسطة البريطانية الحكومة هددت م1891 تموز 13 يوم ففي السلبية، المخابراتية السلوكيات

 صنداي) صحيفة تقاضي على مصممة بأنها والمقروءة، والمسموعة المرئية أعالمها وسائل
 ( تايمز

 الحملة أبان العام للرأي إطارا   تكون أن على - الغربي بمفهومها حتى – األحزاب دور يقتصر وال
ال ، األحزاب وجود أسباب فهم مع يتعارض هذا فإن ، االنتخابية  أداة كونها في تتشابه كانت وا 
 الناخبين لجموع المتعددة البدائل تقديم على تقتصر ال األحزاب مهمة أن صحيح ، فحسب

 من ، وأبعد ذلك من أخطر مسئوليتها أن تنسى أال عليها يجب ايضا   بل ، اتجاهاتهم واحتضان
 منها يتطلب وهذا ، الجماهير هذه عند والسياسي الثقافي المستوى رفع عبء تحملها خالل
 ، الجماهير مع الحي لالندماج وهامتين الزمتين تبدوان لعمليتين متقنا   وأداءا   مرسومة خططا  
 طريق عن األفراد آلمال سياسيا   مغزى ليعطي تثقيفي بدور يقوم فالحزب ، واالعالم التثقيف وهما

  يرفضونه أو يريدونه لما السياسية بالنتائج تبصيرهم


