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 وظائف اإلتصال السياسي  

 الوظيفة اإلخبارية-1

الوظيفة األولى  وهي تعد من أكثر الوظائف السياسية تأثيرا في المجتمع والنظام السياسي،فهي
التي من أجلها بدأت محاوالت اإلتصال الجماهيري بإستخدام النشر والبث على نطاق واسع حتى 
وصلت إلى عصر الثورات المتتاليةة فةي عةالم اإلتصةال،فهي تشةبع الحاجةات الفطريةة ل نسةان 

جتماعية وغيرها،بحيث ت قتصادية وا  هدف وذلك في معرفة ما يحدث حوله من أحداث سياسية وا 
إلى نشر األخبار والمعلومات السياسية الداخلية والخارجية باإلضافة إلى البيانات والمةتتمرات 
والصور والوثائق وغيرها من أجل فهم الظروف المجتمعية والقومية والدولية والتصةرف تجاههةا 

 عن علم ومعرفة.

اقال للمعلومات السياسية كما وتعد األخبار متحدثا رسميا بإسم الحكومة في أي دولة من الدول،ون
ومةا يتصةل بالسياسةات العامةة للدولةة والمصةالم القوميةة العليا،كمةا أنهةا تهةدف إلةى صةنع قبةول 
شعبي للحفاظ على قوة الدولة أو تعزيزها عن طريق اإلمداد بالمعرفة العامة والمعلومات الدقيقة 

لذي بةدور  يلعةد دورا مهمةا فةي الكاملة واألراء الجديدة الهادفة عن الوضع المحلي والعالمي،وا
 تكوين الرأي العام المتطور والمستنير.

 التنشئة السياسية-2

وهةةي عمليةةة تنمويةةة يةةتم مةةن خاللهةةا إكتسةةةاد المعرفةةة وتكةةوين المواقةةف والقةةيم وتشةةكيل الثقافةةةة 
السياسةةةةةةةةةةةةةةةية والمحافظةةةةةةةةةةةةةةةةة عليهةةةةةةةةةةةةةةةا أو ت ييرهةةةةةةةةةةةةةةةةا بواسةةةةةةةةةةةةةةةةطة وسةةةةةةةةةةةةةةةائل اإلتصةةةةةةةةةةةةةةةةال السياسةةةةةةةةةةةةةةةةي 

ت(،وهةذ  العمليةةة تسةةتمر عبةر مراحةةل حيةةاة اإلنسةان مةةن الطفولةةة وحتةةى )التلفاز،الراديو،اإلنترن
الشيخوخة،حيث يعي من خاللها الفرد خصائص المجتمع واإلتجاهات واألفكار السياسية السائدة 
على المستوى الداخلي والخارجي،وهذا بةدور  يةتدي إلةى نةو  مةن التكيةف الضةروري مةع النظةام 

 السياسي.

 التسويق السياسي-3

علم التأثير في السلوك العام الجمةاهيري فةي المواقةف التنافسةية،حيث يةتم إسةتخدام مبةاد   وهو
وطرق ونظريات التسويق التجاري في الحمالت السياسية وذلك بواسطة متسسات أو أشخاص 
دارة الحمالت اإلستراتيجية التي يقوم  متخصصين،وهذ  الطرق تشمل التحليل والتطوير والتنفيذ وا 

حون أو األحةةةةةزاد السياسةةةةية أو المسةةةةةتلون فةةةةي السةةةةةلطة أو جماعةةةةات الضةةةةة ط أو بهةةةةا المرشةةةة
المصالم،والتي تحاول فيها قيادة الرأي العام نشر أفكارها الخاصة أو الفوز باإلنتخابات أو تمرير 



بعض القرارات والقوانين التي تهم مصالحهم أو إحتياجات فئة من المجتمع،ومن هنا يتضم أن 
تجاهةات التسويق السياسي  هو إنتاج المعلومات في السياسة وشتونها بإستخدام مصةطلحات وا 

 مستقاة من نظريات ومفاهيم التسويق التجاري.

 وتعتمد عملية التسويق السياسي على عدد من العناصر أهمها :

إجةةراء األبحةةاث: وهةةي أهةةم أنشةةطة التسةةويق السياسةةي،حيث يهةةدف مةةن خاللهةةا إلةةى معرفةةةة -أ
اتهم،وحصةةر ااراء واألفكةةار المناهضةةة ممةةا يسةةهم فةةي اإلسةةتعداد بخطةةةط المنافسةةين ومةةدى قدر 

 مضادة لخطط المنافسين وبناء أساليد الحمالت السياسية وما يتضمنها من رسائل.

إستفتاء ودراسة المجموعات الضابطة: وهذا يساعد على بناء سير الحملة السياسية ورسائلها -د 
أمزجة الرأي العام والحصول على إرشادات وتوجيهات أيضا،ومعرفة الت يرات التي تجري على 

 أثناء الحملة.

التلفزيون: والذي من خالله يعرض السياسي نفسه على جمهور عريض ومتنو ،خصوصا -ج 
 بإستخدام اإلعالنات.

البريد المباشر: ويستخدم عادة في جمع التبرعات واإلقنا  والحث على التفاعل والتشديد على -د 
الوالء وواجد المواطنة واإلنتماء لألحزاد،ويكون ذلك بسبد أن إستخدام التلفزيون يعد من الطرق 

فةةي باهظةة التكلفةة فةي الحملةة السياسةية ال يقةدر علةةى تحملهةا الجميةع وبخاصةة الةذين يعملةون 
 مناطق الضواحي.

إستخدام اإلنترنت: وهو أسلود حديث آخذ في اإلنتشار،حيث بدأ إستخدامه في الحمالت -ه 
 اإلنتخابية.

 التأثير في إتجاهات الرأي العام-4

بسبد إنتشار وسائل اإلتصال المختلفة في المجتمعات الحديثة،فقد أصبم لها أهمية وتأثير كبير 
د  ب البية المعلومةات التةي مةن خاللهةا يطلةع علةى الشةتون العامةة في تشكيل الرأي العام وتزوي

ومعرفةة الشخصةةيات السياسية،باإلضةافة إلةةى دورهةا فةةي المناقشةات العامةةة والعمليةة اإلنتخابيةةة 
ككةةل،وعن طريقهةةا يةةتم بنةةاء الحقيقةةة السياسةةةية،كما أن هةةذ  الوسةةائل تعمةةل علةةى تأكيةةد الشةةةعور 

لك مةن خةالل تقةديم معلومةات حةرة وصةحيحة تتةيم للمةواطنين بالمواطنة والمشاركة السياسةية،وذ
التمتع بحقوقهم وتساعدهم على المشاركة في مناقشات الخيارات السياسية،حيث أن الجمهور ال 
 يملك التحكم فيما يقدم له،إنما هو بالعادة يستجيد ويتفاعل مع مضاميين الوسائط اإلعالمية .



 الرقابة على الحكومة-5

إلتصةةال بةدور الحةةارق الةةيقظ ضةد إسةةاءات إسةةتخدام السةلطة الرسةةمية وكمراقةةد تقةوم وسةةائل ا
لمصةالم المجتمةع وصةةيانته مةن الفسةاد والمخالفةةات،ويكون ذلةك مةن خةةالل مراقبةة السةلطة عةةن 
طريةق مراقبةة المتسسةات والقضةايا واألحةداث وااراء وتسةليط الضةوء علةى بعضةها وتقةةويم آداء 

لمعرفة،وهذا التركيز يلفت إنتبا  السياسيين لها،كما تعمل هةذ  الحكومة وترويج مبدأ الحق في ا
الوسةائل علةةى مراقبةة األفراد،وهةةي بةذلك تعلمهةةم باألحةداث الجاريةةة واألنشةطة السياسةةية وتشةةبع 

 إحتياجاتهم الشخصية وتحد من القلق لديهم.

 المساعدة في صنع القرارات-6

ن التأثير الكبير لوسائل اإلعالم على القرارات وهي أهم العمليات السياسية،وقد أثبتت الدراسات أ
 السياسية يكمن في :

 إن وسائل اإلعالم تعطي الشعبية أو تحجبها عن صانع القرار.-أ 

 صانع القرار يعتبرها هامة ألنه ينظر إلها كمقياق لرد فعل الناق تجا  سياسته وقراراته.-د 

النظام السياسي السائد في  طبيعةإختالف وتتخذ القرارات أشكاال مختلفة ومتعددة وذلك بحسد 
كل مجتمع،فهي قد تكون هامة وتتثر في محتوى سياسة عامة أو تكون قرارات روتينيةة تتعلةق 

 بسن قوانين أو قرارات تنفذية خاصة بالحكومة.

 دعم مشروعية النظام السياسي-7

مةةةنم الوضةةةع  تعمةةل وسةةةائل اإلتصةةال كةةةأداة مةةن أدوات الشةةةرعية اإلجتماعيةةة،حيث تعمةةةل علةةى
الشةةةةرعي لألشةةةةخاص والمنظمات،كمةةةةةا أنهةةةةا تعيةةةةةد تأكيةةةةد مسةةةةتويات القةةةةةيم المطلقةةةةة والمعتقةةةةةدات 
اإلجتماعية،وهي بهذا تدعم الوضع السياسي واإلجتماعي القائم وتعمل على تقوية العاطفة تجا  

ثل في النظام السياسي والتي بدورها تضمن شرعية الحكومات وتدعمها،أما وظيفتها السياسية فتتم
قناعهةةا  مسةاعدة النظةةام اإلجتمةةاعي القةائم علةةى كيانةةه مةن خةةالل تةةرويض الجمةاهير وتوعيتهةةا وا 
بجدوى النظام السياسي عن طريق تحقيق اإلجما  أو اإلتفاق بين أفراد  حول شعارات وأهداف 
واحةدة،ويكون ذلةةك عةن طريةةق اإلقنةةا  الةذي يتحةةدد فةي السةةيطرة علةةى هةذ  الجمةةاهير وتوعيتهةةا 

 النظام السياسي القائم حتى تضمن قيامهم باألدوار المطلوبة. بجدوى

 تأكيد الشعور بالهوية الوطنية-8



 

إن وسائل اإلتصال من خالل ما تقدمه من معلومات وتتناوله من قضايا مختلفة،تقوم بدور مهم 
عميةق في تأكيد الشعور بالهوية الوطنية من خالل نقل تراث المجتمع )ل ته وعادته وتقاليد ( وت

الروابط التاريخية والثقافية واإلجتماعية والسياسية في النفوق وبث روح الوالء واإلنتماء الوطني 
وتعميق العالقة بين أفراد المجتمع والحكومة،كما أنها تعمل على نشر قيم التوحيد اإلجتماعي بين 

إتجاهةات الحيةاة أفراد المجتمع والحكومة،وذلك عن طريةق تكةوين أو تعةديل أو تةدعيم أو ت ييةر 
اإلجتماعية المنظمة طبقا للثقافة السائدة أو اإلستجابة عن طريق العالقات اإلجتماعية والواجبات 
التي تفرضها الجماعة وااراء التي يتعارف عليها المجتمع،وال يتم ذلك إال من خالل الشعور أو 

بيةع اإلجتمةةاعي عةن طريةةق الضةمير الجمعةي والمشةةاعر اإليجابيةة المختلفةة والقيةةام بعمليةة االتط
تنمية هذ  الروح والعواطف والمحافظةة عليها،ويشةار هنةا أن وسةائل اإلعةالم هةي أفضةل وسةيلة 
يمكن أن تستخدم إلحداث الت يير في المجتمع ودعم التنمية الوطنيةة واإلقتصةادية واإلجتماعيةة 

 والسياسية.

 إدارة الصرعات السياسية-9

الصةراعات،وذلك مةن خةالل زيةادة حجةم المعلومةات حةةول تسةاهم وسةائل اإلتصةال فةي مواجهةة 
القضايا واألحداث الهامة التي تتطلد المعرفة كقوة دافعة إلتخاذ موقف صائد تجاهها،وكلما زاد 
حجم المعلومات الصحيحة بين أفراد المجتمع كان من الصعد نشوء الخالفات المتبادلة بينهم 

هة،كما تسةاهم وسةائل اإلتصةال فةي حةل الصةراعات والناتجة عن المعلومات الجزئية أو المشبو 
داخل المجتمع من خالل ت طية معلوماتها لكافة وجهات النظر،بدال من معرفة جاند واحد من 
الحقيقة الذي قد يسبد جانبا من الصرا ،فالمعلومات الكاملة والدقيقة يمكن أن تحول دون تطور 

ماسك اإلجتمةاعي للشةعد والةذي بةدور  يةوفر األمور إلى األسواء،وهذا يعني المحافظة على الت
الظةروف المواتيةة إلسةتقرار النظةام السياسةي القةائم فةي مواجهةة األزمةات المتجةددة والصةةراعات 

 واألخطار المفترضة،ما دامت الحكومة قادرة على القيام بوظائفها.  


