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 لعوامل المؤثرة في اإلتصال السياسيا

 خصائص النظام السياسي-1

 العوامل المؤثرة في االتصال السياسي

من العوامل والمتغيرات دورة مؤثرة في االتصال السياسي، بعضها يتعلق بخصاائص  يؤدي كثير
النظااام السياسااي، وتهميتااش فااي تأااكيل الاارتي العااام، والاابعن امخاار يتعلااق بالنظااام اإل  مااي 
دارة وساااائل االتصاااال، باإلضاااافإ الاااب العوامااال المرتبالاااإ ببيئاااإ العملياااإ االتصااااليإ  وملكياااإ وار

يإ واالقتصاديإ. كما تن هناك  وامل خارجيإ تاؤثر فاي االتصاال السياساي و االجتما يإ والثقاف
فااي العمليااإ االتصاااليإ ككاال تاايثير ايجابيااإ، لعاال ماان تبروهااا الثااورة المعلوماتيااإ  فالمؤسسااات 
االتصااااليإ هاااي منظماااات تتااايثر بالبيئاااإ التاااي تلااايال ا بكااال توجههاااا السياسااايإ واالقتصااااديإ 

ثير  ليها مان قبال مؤسساات متعاددةا سياسايإ لتي. فهناك ملاوالت والثقافيإ  لذا  واالجتما يإ
يعد المناا  السياساي و تمع، واقتصاديإ كالأركات، وخارجيإ تخرى.المجکا  كالدولإ، واجتما يإ 

والذي يمثل  السائد في المجتمع وخصائصش من العوامل الهامإ والمؤثرة في اإلتصال السياسي،
واالن وماادى تااوافر التنظيمااات اللوبيااإ والأااعبيإ والمجااال  رؤيااإ الساالالإ السياساايإ لاادور الماا

النيابيإ المختلفإ،باإلضافإ لرؤيإ السلالإ للنظام اإل  مي،لهذا فإن المأاركإ التي تماار  فاي 
المجتمعات الغربيإ ترتبال باإلالار الدستوري والمؤسسي،والذي يأمل التعادد اللوبي،الجما ااات 

 وتجهوة اللكم المللي وغيرها.المصلليإ،لريإ الثقافإ،البرلمان 

ن األلااواا السياساايإ تقاااوم باادور هااام فاااي تلااديي المجتمعااات وترأااايد ممارسااات السااالالإ  وار
السياساايإ وجعاال المجتمااع تكثاار قابليااإ للمأاااركإ فااي صاانع القاارارات العامااإ وويااادة دور الاارتي 

نإ،ليي يسعب كال العام،وكلما تعددت األلواا وادت الفرص لإلختيار بين برامج وسياسات متباي
لااوا لللصااول  لااب تيييااد األغلبيااإ ماان تفااراد المجتمااع لبرامجااش وسياساااتش فااي اإلنتخابااات 

 العامإ،لتب يتمكن من تولي السلالإ التي تتيح لش تنفيذ برنامجش اإلنتخابي.

 كما ولقد تصابلت المأااركإ الأاعبيإ الكبيارة فاي  ملياإ اتخااذ القارار السياساي هادفا اجتما ياا
مهما في النظم الديموقرااليإ،ليي يرتبال ذلك بأكل وثياق بإنتأاار المعارضاإ وجما اات العمال 
الجماهيري والمأاركات السياسيإ غيار التقليدياإ وصاوال الاب مأااركإ تكثار فا لياإ فاي العملياإ 



الديموقرااليإ،خصوصا تن الديموقرااليإ تمثل المرللإ التي يكون فيها لجميع الماواالنين نصايا 
لأللاواا السياسايإ اال تناش بادت يضاعي تادريجيا،وذلك   سلالإ.ومع تهميإ الادور السياسايمن ال

بسبا تراجع التفا ل الجمااهيري ماع هاذأل األلاواا السياسايإ،نتيجإ إلضاافإ قضاايا جديادة الاب 
جااادول األ مااااال السياساااايإ وللصااااعوبات التااااي واجهتهاااا األلااااواا العريقااااإ فااااي تعاملهااااا مااااع 

لخصااائص المتغياارة للجماااهير المعاصاارة وخاصااإ بعااد اإلنتأااار الهائاال القضايا،باإلضااافإ الااب ا
لمصادر المعلومات والتعليم،والذي تدى بدورأل الب تكوين مجتمع قادر  لب التعامل مع تعقيدات 
تخاذ القرارات السياسيإ الخاصإ بكل فرد من تفرادأل،ولكن مع تضاؤل الوالء التقليدي  السياسإ وار

ت القضااايا تساسااا تكثاار تهميااإ للساالوك اإلنتخابي،كمااا تن مأااكلإ لأللااواا والجما ااات تصاابل
قيااود اضاافيإ  لااب  السياساايين وضاع والقاادةتراجاع ثقاإ تفااراد المجتماع بالمؤسسااات السياسايإ 

تساا   األنظمإ الديمقرااليإ.وتخيرا فإن اخات ي تنظماإ اللكام وتوجهاتهاا نلاو وساائل اإل ا م وار
تو انلسارها ومستوى الديموقرااليإ فاي الدول،باإلضاافإ الاب قا دة المأاركإ في اتخاذ القرارات 

اخت ي القوانين الملددة لدور وسائل اإل  م واللاكمإ لالريقإ  ملها،كل هذأل العوامال وغيرهاا 
تثرت في اإلتصال السياسي،كما تن مفهوم الديموقرااليإ في النظم اإل  ميإ المختلفإ ذو الابع 

خت ي الساياقات  جدلي نتيجإ للتفسيرات المختلفإ لتالبيقاتش،والتي تتمثل في التعدديإ والتنو  وار
اإلجتما يإ والسياسيإ التي يعمل في االارها،باإلضافإ الب الخ فات اللادة  لب مفهوم اللريإ 
في دساتير النظم المختلفإ،ليي تن كل جهإ تو الري تو مؤسسإ تو غيرها تتجش نلو التفسير 

 .الذي يعبر  ن مصاللها ويلفظها

 البيعإ النظام اإل  مي-2

لقد تصبلت وسائل اإلتصال تلد المكوناات األساسايإ للجهااو السياساي للدولاإ المعاصارة،ليي 
تسااتخدم كاايداة للبناااء والتلااول اللضاااري والسياسااي،كما وتعماال  لااب ربااال الجماااهير وتنويرهااا 

نيإ وتوسيع آفااق بلقائق التلول وتسهم في د م جهود وتوجيهات الدولإ والقيام بالولدة الوال
المواالن ودفعش نلو المأاركإ السياسيإ ونقلش من الملليات اإلقليميإ الضيقإ الب آفاق قومياإ 

 و الميإ.

وتقااوم وسااائل اإل اا م بتوساايع اللااوار بااين الساسااإ والملكااومين وتعريااي األفااراد بالسياسااات 
،اال تن نظرة الدولإ الب واإلجراءات الرسميإ،كما تنها تعمل  لب نقل تصوراتهم للسلالإ اللاكمإ



وسااائل اإلتصااال تتباااين بلسااا البيعااإ وفلساافإ النظااام السياسااي القااائم وموقفااش ماان وسااائل 
اإلتصال وتصورأل لوظيفتها ودرجإ اللريإ الممنولإ لها،ليي تخضع وساائل اإل ا م واإلتصاال 

،ومن تبروهاا لمجمو إ من العوامال والضاغوال والقاوانين المتمثلاإ بالدساتور والقاوانين اللكومياإ
التااي تكفاال اللقااوق واللريااات تو تقااوم بتقنااين  -)قااانون المالبو ااات و قااانون الملكيااإ الفكريااإ

ولكان هنااك  والقاوانين واللاوائح المنظماإ للمؤسساات اإل  مياإ . -التراخيص تو تفرن الرقابإ
كياإ  وامل في وساائل اإل ا م تاؤثر  لاب المضامون اإل  ماي فيهاا والبيعتاش،وتهمها نماال المل

ومصادر التمويال ونماال الفكار اإلداري والتنظيماي الاذي تتبنااأل المؤسساات اإل  مياإ وتوجهاات 
السياسإ التلريريإ ومستوى تيهيل القائمين  ليها ونمال الع قإ بين القائم باإلتصاال ومصاادر 
المعلومااات واألخبار،باإلضاااافإ الااب تقنياااات اإلتصااال المتالاااإ فااي المجتماااع وتساالوا معالجاااإ 

خبااااار والمعلومات،ليااااي تن النظااااام السياسااااي يسااااعب للتاااايثير  لااااب كاااال مااااا ساااابق ماااان األ
كماا تن تايثير العملياإ اإلتصااليإ يتوقاي فاي األساا   لاب  لتخادم تهدافاش ومصااللش. العوامل 

آداء وكفاءة  ناصر اإلتصال،كما تنش و لب ضوء ماا يتاوفر لادى القاائم باإلتصاال مان مهاارات 
مصااير العمليااإ اإل  ميااإ برمتهااا،ومن تهاام العواماال الفا لااإ التااي وكفاااءات فااي امداء يتوقااي 

تااؤثر  لااب الكفاااءة اإلتصاااليإ وامداء المهنااي للعاااملين بالمؤسسااات اإل  ميااإ هاايا مسااتوى 
المعلومااات المتااوفرة لااديهم،التجارا العمليااإ،مواقفهم اواء المواضاايع السياساايإ المالرولإ،ماادى 

جهاتهااا السياساايإ وتصااورهم للجمهااور المتلقي،ليااي كلمااا   قاااتهم بالمؤسسااإ اإل  ميااإ وتو 
وادت نسبإ اإلتفاق بين القائم باإلتصال والجمهور لول ما يالرح من تفكار ومواضيع واد الفهم 
المأااترك بينهما،وكلمااا صااممت الرسااالإ لاات ئم خصااائص وظااروي المجتمااع وتلبااي التياجاتااش 

ثر تيثير فيش،وذلك مع األخذ بعين اإل تبار تن وتتفق مع المستوى اإلدراكي والقيمي لش،كانت تك
ما سبق من  وامل تختلي من مجتمع الب آخر ومن وسايلإ الاب تخارى وفقاا لفلسافإ اإلتصاال 
وسياستش السائدة )مدى اللريإ الممنولإ لإل  م ،ومن نماال ملكياإ الاب آخار ووفقاا لتوجهاات 

السياسااي الااذي يجااا تن تمارسااش الجهااإ القائمااإ  لااب الملكيااإ وتصااوراتها لااول البيعااإ الاادور 
 وسائل اإلتصال في المجتمع.
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هناك   قإ تفا ل متبادلإ بين نظام اإلتصال والنظم اإلقتصاديإ والسياسايإ واإلجتما ياإ،ليي 
إلتصااال تن متغياارات البيئااإ تلاادد فا ليااإ وكفاااءة  مليااإ اإلتصااال،كما وال يمكاان فهاام نظااام ا

وفا ليتااش دون فهاام وضااعش فااي االااار النظااام اإلجتمااا ي والسياسااي واإلقتصااادي ودون معرفااإ 
النسيج اإلجتما ي والمعتقدات الثقافيإ التي يعمل من خ لها،خصوصاا تن األيديولوجياإ تأاكل 

 المصدر األسا  للمبادئ العامإ لسياسإ الدول.

ء لكل مكونات النظاام اإلجتماا ي والتاي تؤكاد فقد آأار د سنالي ليربو الب فكرة التوظيي الكي
 لب تن تي فأل تو نجاح أللد مكونات النظام اإلجتما ي يؤثر  لب النظام كلش،كما تأار الاب 
تن  ادم ادراك الادول النامياإ لاذلك قاد تسابا فاي اثاارة كام هائال مان التوقعاات والرغباات يفااوق 

ك وهاو ثاورة اإللباالاات المتوايدة.وتعاد امكانيات تلقيقها،مما آدى الب ظهور مفهوم مضااد لاذل
األميإ وبخاصإ في الدول الناميإ بسبا انخفان مستوى الدخل العام والخاص فيها،والدة من 
تخالر معوقات اإلتصال السياسي في المجتمع،نظرا لآلثار السلبيإ التي تترتا  نها ومنها  دم 

يعاني منها المجتمع،وبالتاالي ال يادرك ادراك الفرد األمي للمأك ت السياسيإ واإلجتما يإ التي 
الدور الذي ينبغي لش القيام بش للمساهمإ في ايجاد لل لهاذأل المأااكل،كما وتعمال األمياإ  لاب 
لرمان كثير من تفراد المجتماع مان كثيار مان المهاارات التاي تمكانهم مان المأااركإ فاي الليااة 

األلااداي الجاريااإ واإلنضاامام الااب  العامااإ واإلهتمااام بمختلااي القضااايا واللااوار لولهااا ومتابعااإ
التنظيمااات الرسااميإ تو غياار الرسميإ،باإلضااافإ الااب تن الفاارد األمااي ال يعااي وال ياادرك معنااب 
ومغاوى القارارات السياسايإ التاي تتخاذ  لااب المساتوى المللاي تو القاومي وال يتعامال معهاا كمااا 

ب اتخااذ موقاي سالبي تجااأل يجا،لدرجإ تنش قد ينعدم لديش اإللسا  بيهميتها مما قد يدفعش الا
 اللكومإ تو تبني قيم ومعتقدات وتنماال سلوكيإ سلبيإ.

في لين تن األفاراد األكثار تعليماا هام تكثار معرفاإ باألنأاالإ اللكومياإ ويمكانهم المأااركإ فاي 
األنأااالإ السياساايإ،كما وي لااظ تنااش كلمااا ارتفااع مسااتوى تعلاايم تفااراد المجتمااع ارتفااع مسااتوى 

ودات الرغبااإ لااديهم إلأاابا ها المأاااركإ السياساايإ  للجماااهير وتعااددت لاجاااتهم والمولاااتهم وار
 .تما يإ والثقافيإواإلج وسار وا للمأاركإ في مختلي تنأالإ مجتمعهم السياسيإ


