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 الثانية  المحاضرة

 الرسالة  همستويات االتصال السياسي من حيث اتجا

 االتصال الصاعد-1

من مستويات األدنى الى   اإلعالمية وفي هذا المستوى تتجه الرسائل 

السياسي في المجتمع. ويوفر هذا المستويات األعلى حسب طبيعة التنظيم 

المستوى من االتصال الكثير من المعلومات الضرورية وغير الضرورية 

 للمستويات العليا في التنظيم اإلداري والسياسي. 

التصالي في التعرف على ردود األفعال تجاه القرارات ويستخدم هذا المستوى ا 

 السياسية والتعرف على اتجاهات الرأي العام.  

ويرى البعض ان كفاءة هذا المستوى من االتصال دليل الحيوية وفاعلية النظام  

السياسي في المجتمع. ففي المجتمعات الديموقراطية يتطلب االمر وجود قنوات 

 مكن من متابعة اراء الناخبين واتجاهاتهم.اتصال صاعد فاعلة حتى يت

 وتسهم مستويات االتصال الشخصي والجمعي والجماهيري في هذا النوع 

.من االتصال فالشكاوى , والتقارير من المستويات األدنى الى األعلى في التنظيم 

 السياسي. واللقاءات المفتوحة في المملكة بين القيادات السياسية والمواطنين. 



 ات والمؤتمرات وخطب الجمعة . والمظاهرات السياسية ..... والندو

 نماذج من االتصال الصاعد اعتمادا على قنوات االتصال الجمعي . ورسائل القراء

ومقاالت الرأي ودراسات تحليل محتوى الصحف ووسائل االعالم كما ان متابعة  

باستخدام المسؤولين لما ينشر في وسائل االعالم نماذج من االتصال الصاعد 

 وسائل االعالم الجماهيرية 

 

 االتصال الهابط-2

وهو اتصال من اعلى الى اسفل كاالتصال من رؤساء األنظمة السياسية الى  

 وزرائهم ومرؤوسيهم او من مستوى سياسي اعلى الى مستوى سياسي ادنى . 

الرسمية  تويعد هذا النوع من االتصال األكثر شيوعا ويتم من خالله نقل القرارا

والتوجيهات واالخبار والمعلومات من صانعي السياسية الرئيسين الى مرؤوسيهم  

لتنفيذها وتعميمها على مختلف الجهات األخرى األدنى مستوى عبر تسلسل هرمي 

من القيادة الى القاعدة ومن خالل هذا المستوى تقوم وسائل االتصال بدور هام في 

ئل التي يتلقى بواسطتها افراد الجمهور خدمة السلطة السياسية, فهي الوسا

االخبار والمعلومات والقرارات, كما انها تساهم في دعم وتشكيل وتكوين االدراك  

السياسي في المجتمع والتعريف بالقرارات والترويج اآلراء واألفكار السياسية 

لدى الجمهور وهذا المستوى االتصالي نعنى به الكثير من األنظمة االتصالية 

 لطوية في العالم النامي على وجه التحديد الس

 

 

 

 االتصال االفقي -3

ويكون هذا النوع من االتصال بين المستويات االتصالية التي تقع في نفس 

المستوى فاالتصاالت بين وزراء الحكومة هو اتصال افقي, واالتصال الشخصي 



بين افراد الجمهور هو اتصال افقي كذألك يهدف هذا النوع من االتصال الى  

ول مختلف الموضوعات  التعاون والتنسيق وتبادل االخبار والمعلومات واألفكار ح

من   نالسياسية وحل المشكالت وتبادل وجهات النظر والخبرات بين مسؤولي

المستوى نفسة او جماعات حزبية او افراد وغالبا ما يكون االتصال االفقي شفويا 

وبطريقة مباشرة وبدون أي تعقيدات نظامية, ويتم عادة من خالل اللقاءات وتبادل  

 جان والسلوكيات المختلفة .الزيارات واالجتماعات وال

 

 

 

 

 مستويات االتصال حسب رسمية القنوات

 قنوات االتصال الرسمية  -1

يتم االتصال الرسمي عادة في اطار تنظيم معين ويسير وفق أساليب وإجراءات 

وقواعد رسمية مختلفة وموثقة ورسمية وتسير عادة المعلومات على مستوى  

يم الرسمي للسلطات واالختصاصات والوظائف  االتصال الرسمي بما يتماشى والتنظ

العامة للنظام السياسي كما يمكن ان يسير االتصال الرسمي من اعلى الى اسفل او  

 من اسف الى اعلى او بشكل افقي . 

ويقصد بالرسمية في االتصال ان تكون هذه المؤسسات ) إذاعة , تلفاز , صحيفة 

شبه حكومية او تحت تأثير ونفوذ  او غيرها من الوسائل االتصالية ( حكومية او

الحكومة وان يتم سيران المعلومات السياسية عبر الرسائل واألدوات واألساليب  

المعترف بها رسميا حيث تسعى مختلف النظم السياسية الى تدعيم شرعيتها  

قانونيا وسياسيا, من خالل االعتماد على عدة مصادر يأتي في مقدمتها وسائل  

لتي تعد على عالقة وثيقة بأغلب أنواع الحكومات وتعمل في  االتصال السياسي ا

 ظلها وان اختلفت درجة هذه العالقة من نظام الى اخر.  



كما ان هذه الرسائل سواء الحكومي منها او غير الحكومي تعمل وفق السياسات  

العامة للسلطة السياسية فهي في الواقع تدعيم فلسلفة النظام السياسي وتعكس  

استه وتسعى لتحسين صورة القائمين على السلطة السياسية ولكي  أفكاره وسي

تؤثر هذه الرسائل البد ان يكون هذا التأثير متماشيا مع سياسة النظام, واذا كانت  

المؤسسات االتصالية في المجتمعات الغربية ترى بأنها مؤسسات مستقلة وال تقع 

لثالث تابعة وليست متبوعة  في دائرة النفوذ فأن المؤسسات االتصالية في العالم ا

 لمؤسسات الرسمية وتخضع لرقابة من قبل السلطة  

 

 قنوات االتصال غير الرسمية -2

االتصال غير الرسمي ال يخضع لقواعد وإجراءات وقوانين سياسية مثبتة ورسمية 

عبر قنوات خارجة عن القنوات   كما هو الحال في االتصال الرسمي, ويتم غالبا

مستويات اجتماعية وسياسية مختلفة, متخطيا بذألك خطوط  الرسمية ومن خالل

 السلطة السياسية.

وهذا االتصال غير رسمي قد يكون عبر جماعات داخل تنظيم معين, وقد يتعداه الى  

جماعات خارج التنظيم من خالل االتصاالت الشخصية والقاءات والمناسبات  

لرسمية هي التي ال تعتمد والرحالت واالجتماعات غير الرسمية. والجماعة غير ا

في تكوينها على أية قرارات أو قواعد أو حتى القوانين وعقود ذات تحديد رسمي  

, ولكنها تقوم تلقائيا اذا دعت بعض الظروف الى قيامها, وقد ينتسب اليها بعض  

 اليها بعض األفراد, 

ة  وينساقون وراء قيادة غير رسمية وغير ملزمة, وسرعان ما تنفض هذه الجماع

 بعد تحقيق اهافها أو دخول عوامل خارجية قاهرة تفرق بين أفرادها.

باإلضافة الى صانعي السياسة الرسمية قد يشارك اخرون في العملية السياسية,   

مثل : جماعات المصلحة أو ما يسمى بجماعات الضغط, وهي تعبر عن جماعة من  

جانسة وهذه  األشخاص تربط بينهم مصالح مشتركة قد تكون مختلفة او مت

الجماعات ال تستهدف الوصول الى مراكز السلطة واالستيالء عليها بل كل ما  



السياسية والتأثير في  ةتستهدفه هو التعبير عن المطالب وصنع بدائل للممارس

 قرارات السلطة وسياساتها وتوجيهها فما ينسجم مع مصالحها. 

على االتصاالت   ونشاطات الجماعات الضاغطة غالبا ما تكون سرية وتعتمد

الشخصية في اطار ما يمسى ) الوبي ( وتبرز أهمية هذه الجماعات في االنتخابات 

السياسية بالقدر الذي يجعلها قادرة أحيانا على إنجاح او افشال بعض األشخاص  

 في سعيهم للوصول الى السلطة.  

ومن اشكال المستويات االتصالية الغير رسمية األحزاب وهي الجماعات المنظمة 

 من األشخاص  

والمتحدة فيما بينها حول ايديلوجية أو عقيدة واضحة وتسعى الى الوصول للسلطة  

والسيطرة عليها وتعمل األحزاب السياسية على ترشيح القيادات السياسية ودعمها  

 المصالح الحزبية. للوصول الى السلطة والتحقيق 

ان االتصال السياسي عملية معقدة تتعدد مستوياتها مع مالحظ ان كل مستوى من  

                                                    مستويات االتصال السياسي يمارس تأثيرات كمية ونوعية مختلفة عن االخر.                                                           

 


