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 المحاضرة الثالثة

 العوامل المؤثرة في االتصال السياسي

تؤدي الكثير من العوامل والمتغيرات دورا مؤثرا في االتصال  

النظام السياسي واهميته في   صيتعلق بخصائ السياسي, بعظها 

  ه تشكيل الرأي العام والبعض االخر يتعلق بالنظام اإلعالمي وملكيت

وسائل االتصال باإلضافة الى العوامل المرتبطة ببيئة العملية   وأداره 

السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. كما ان هناك عوامل  

خارجية تؤثر في االتصال السياسي وفي العملية االتصالية ككل تأثيرا  

إيجابيا لعل من ابرزها الثورة المعلوماتية فالمؤسسات االتصالية هي  

تتأثر بالبيئة التي تحيط بها بكل اوجهها السياسية  منظمات 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 خصائص النظام السياسي -أوال 

بالرغم من ان وسائل االتصال ترتبط بالفكر السياسي او الفلسفة  

السياسية التي تنتجها األنظمة السياسية ومؤسساتها وتحدد أطر  

لسلطة من جانب وبين الوسائل وافراد  العالقة بين وسائل االتصال وا

لرؤيتها  المجتمع من جانب اخر, بل قد تصبح انعكاسا لها وترجمة 

 الفكرية اال ان هناك عوامل أخرى تؤثر في االتصال السياسي. 



وقد شهد العالم ثورة ديموقراطية تمثلت في سقوط معظم األنظمة  

السوفيتي  با الشرقية واالتحاد والشمولية سواء كان ذلك في اور 

السابق او في العديد من دول العالم الثالث واتجاه ما تبقى من هذه  

األنظمة مكرها نحو درجة جديدة من درجات الممارسة الديموقراطية  

الحديث عن التعددية السياسية وتراجعت المقوالت الخاصة  فضهر 

بالنظام الحزب الواحد وبدل الحديث عن حرية الصحافة واالعالم  

ل مساحة واسعة في نطاق التفكير السياسي لوصفة  واصبح يحت 

 ضرورة من ضرورات النظم السياسية الديموقراطية. 

ان الخبرة المعاصرة توضح ان بعض األنظمة بدأت عملية اإلصالح  

الديموقراطي من خالل البدء بمنح وسائل االعالم نطاقا أوسع من  

اته  الحرية في حين اتجه البعض الى البدء إعادة بناء مؤسس 

السياسية على األسس الديموقراطية, وايا كان الخيار فأن التجربة  

العملية قد اكدت على ان ثمة عالقة بين هاذين الخيارين فالنظم التي  

بدأت بخيار اإلعالمي الحر تأثرت مؤسساتها السياسية بدرجة  

واضحة بنتائج االخذ بهذا الخيار ومن ثم بدت الحاجة المحلة ألعادة  

المؤسسات على أسس ديموقراطية, اما النظم التي اخذت  بناء هذه 

بالخيار المؤسسي فقد ضهر لها الحاجة الى االعالم الحر لتيسير ألة  

 العمل في هذه المؤسسات وفقا لألساليب الديموقراطية. 

السائد في المجتمع وخصائصه من العوامل  ويعد المناخ السياسي 

ذي يمثل في رؤية السلطة  العامة والمؤثرة في االتصال السياسي ال

السياسية لدور المواطن ومدى توفر التنظيمات الحزبية والشعبية  

والمجالس النيابية المختلفة ورؤية السلطة لنظام اإلعالمي  

والمشاركة التي تمارس في المجتمعات الغربية ترتبط باالطار  



الدستوري والمؤسسي الذي يشمل التعدد الحزبي الجماعات  

 ية الثقافات, البرلمان وأجهزة الحكم المحلي. المصلحية, حر

لقد أصبحت المشاركة الشعبية الكبيرة في عملية اتخاذ القرار  

السياسي هدفا اجتماعيا مهما في النظم الديموقراطية ويرتبط ذلك  

المعارضة وجماعات العمل الجماهيري   بانتشار بشكل وثيق 

 والمشاركات السياسية الغير تقليدية.

أهمية الدور السياسي لألحزاب السياسي اال انه بدء  بالرغم من 

يضعف حيث تؤكد دراسات أجريت في الكثير من الدول على تراجع  

قضايا جديدة    ة الضافالتفاعل الجماهيري مع األحزاب السياسية نتيجة  

الى جدول االعمال السياسي والصعوبات التي واجهاتها األحزاب  

العرقة في تعاملها مع القضايا إضافة الى الخصائص المتغيرة  

والجماهير المعاصرة وبخاصة بعد االنتشار الهائل بمصادر  

المعلومات والتعليم الذي أدى بدوره الى تكوين مجتمع قادر على  

السياسة واتخاذ القرارات السياسية الخاصة لكل    التعامل مع تعقيدات 

 فرد من افراده. 

ومتخذي القرارات السياسية في األنظمة الفدرالية ال تتم اال من خالل  

االنعكاسات المتبادلة بينهما, فوسائل االتصال ال تؤثر مباشرة في  

اتخاذ القرار السياسي وإسناده بمعلومات مباشرة يمكن لصانعي  

 ذي القرارات ان يتخذونها أساسا للبناء عليه. السياسة ومتخ 

في الوقت التي تصارع فيه الحكومات كي تلبي المطالب التي تلقى  

على كاهلها فأن المؤسسات السياسية تمر بأوقات عصبية من جراء  

محاولتها التكيف لتلبية الدعوات الى ديموقراطية اكثر مشاركة وألن  



وروبا الغربية قد صممت لتحد  المؤسسات الديموقراطية وبخاصة في ا 

من مشاركة المواطن وتسيرها في قنوات معينه ال لتضاعف من  

سيطرة العامة على النخب كما يعتقد فأن هناك فرصا غير كافية تمكن  

 المواطن من زيارة مشاركته في العملية السياسية  

 


