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 مستويات االتصال السياسي

يأخذذذ نطذذات االتصذذال ا نسذذاني صذذورام تفاعليذذة متعذذددة فذذي اتذذار اطذذتراك  مذذئ اآلخذذرين مفسذذرام   ومنطذذئام 

ما بين الصذي  الرسذمية المنتةمذة  والتليائيذة العذابرة    و  تتراوحللرسائل والرموز االتصالية  هذه التعددية 

المعيذذدة للةذذاهرة االتصذذالية فيذذد وبذذالنةر للتبيعذذة  المسذذتندة علذذى حاجذذات اجتماعيذذة ذات تبيعذذة ميصذذودة.

تيسذذيم مسذذتويات ا تصذال بعذذدد الفذذراد المطذذاركين فذذي  ارتذذبت  بحيذث االتصذذالتعذددت تيسذذيمات مسذذتويات 

عمليذذات ا تصذذال مذذن جانذذب وهذذذا مذذا ذهذذب اليذذ  تطذذارلز رايذذت  بينمذذا ذهذذب  خذذرون الذذى تيسذذيم مسذذتويات 

العملية ا تصالية في البناء ا داري  و السياسي   ا تصال  بحسب اتجاه الرسائل ا تصالية وموقئ  تراف

ن  فيما ذهب  خرون الى تصنيف قنوات ا تصال بحسب درجة الرسمية التي تحةى بها وهذه التصنيفات وا 

كانذذت تسذذتهدف ا تصذذال بصذذرف النةذذر علذذى محتذذواه  ف نذذ  يمكذذن تتبيذذإل هذذذه التصذذنيفات عذذل ا تصذذال 



تخدم كافذذة  طذذكال وقنذذوات ومسذذتويات ا تصذذال السذذائدة داخذذل السياسذذي حيث  ن ا تصذذال السياسذذي يسذذ

المجتمئ ومن ثم يخضئ في تصنيف  لمثل ما يخضذئ لذ  تصذنيف ا تصذال بوجذ  عذام  ف نذ  يجذدر ا طذارة 

الذذى  ن الةذذاهرة ا تصذذالية بتعيذذدها ال تيبذذل التصذذنيف الفاصذذل مذذن حيذذث النتذذائط المترتبذذة علذذى النطذذات 

 لمستويات المختلفة لإلتصال  قوى من  ن يتم تيسيمها  و الفصل بينها.فالعالقة بين ا ا تصالي 

 مستويات ا تصال السياسي حسب عدد المطاركين-

حيذذث يذذرتبت هذذذا  عمليذذة طخصذذية بحتذذة ييصذذد بهذذا اتصذذال الفذذرد مذذئ نفسذذ   ا تصذذال الذذذاتي: وهذذو-0

فذي  العيليذة وذلذ افذة العمليذات المستوى ا تصالي بالبناء المعرفي وا دراكي والطذعوري للفذرد ويطذمل ك

ب عتبارهذذذا   واآلراءمحاولذذة لتنةذذذيم ادراكذذذ  عذذن الطذذذخاح والطذذذياء والحذذداث  و المعلومذذذات والفكذذذار 

ومن هنا ف ن ا تصال الذاتي سذمة عامذة بذين  ما في اتجاه ما  استجابةمنبهات  و مثيرات تتتلب من  

ف المادية والتبيعيذة وا جتماعيذة والسياسذية مذن جميئ البطر و ساس تفاعلهم مئ اآلخرين ومئ الةرو 

 وفي سياإل هذا التفاعل يتولد المعنى والتفسير وتتم ا ستجابة من خالل العملية ا دراكية. حولهم 

ا تصذذال الطخصذذي: وهذذي العمليذذة ا تصذذالية التذذي يتبذذادل خاللهذذا طخصذذان  و  كثذذر رسذذائل طذذفهية -9

ات فيمذا بينهذا ويتيه هذذا النذوع مذن ا تصذال امكانيذة التفاعذل وجسدية تساهم في استحداث وبناء عالق

بين المرسذل والمسذتيبل وبالتالي تكذون فرصذة تذأثير المرسذل  و اليذائم با تصذال  كبذر مذن خذالل تعرفذ  

قناعا.  المباطر على درجة تأثير الرسالة وقدرت  على تعديلها وتوجيهها لتصبه  كثر فاعلية وا 

 الطخصي هما : وهنا  نوعان من ا تصال

ا تصذذال الطخصذذي المباطذذر الرسذذمي: وهذذو يذذتم مذذن خذذالل الذذدوائر الرسذذمية المسذذ ولة ويكون عذذادة - 

 ميصودا وموجها والغرض من  اقناع المتليي بالفكرة المعروضة.



التعامذل بذين  ا تصال الطخصي التبيعي: وهو يتم بين الفراد العذاديين فذي حيذاتهم اليومية ويطذمل-ب

الصدقاء والزمالء في العمل وبالتالي ف ن  تروحات الفراد في هذا ا تصذال هذي نتذاب تبيعذي لذر يتهم 

ويعذذد ا تصذذال  لليضذذايا والموضذذوعات فذذي المجتمئ وهذذو بذذذل   كثذذر تذذأثيرا مذذن الول بحكذذم تليائيتذذ .

زيذذادة حجذذم تذذأثير وسذذائل كمذذا  ن لذذ  دور كبيذذر فذذي  الطخصذذي مصذذدرا مهمذذا مذذن مصذذادر المعلومذذات 

وتتميز العالقات في ا تصال الطخصي بأنها تيوم على جوانب عديدة سذواء كانذت  ا عالم على الناس 

وتختلذذف العالقذذة بحسذذب تبيعذذة انتمذذاء الفذذرد والدوار  غيرهذذا   و اقتصذذادية  و  اجتماعيذذةسياسذذية  و 

معذذين  و حذذزب  و جماعذذة والذذدور ف نتمذذاء الطذذخح الذذى نةذذام سياسذذي  المتوقعذذة منذذ  فذذي المجتمذذئ 

 السلوكي ل  في المجتمئ يحكمان نوعية عالقة الفراد اآلخرين ب .

ا تصذال الجمعذي: و يحتذل هذذا النذوع مذن ا تصذذال مكانذا وسذتا بذين ا تصذال الطخصذي وا تصذذال -3

رتفذا ع مسذتوى الجماهيري ويتميز ا تصال الجمعي بالتفاعل بين  عضائ  ووحذدة ا هتمذام والمصذلحة وا 

حيذث يةهذر التذأثير  وذل  مثل لياءات المرطذحين السياسذيين مذئ الذدوائر ا نتخابيذة  الوعي بين  فرده 

بتريية مباطرة وهو ما يميز السلو  الجمعي.ويمتل  هذا النذوع مذن ا تصذال بعذض خصذائح ا تصذال 

يذذ  مذذن ذوي ثيافذذة وعذذادة مذذا يكذذون المطذذاركون ف المذذواجهي وذلذذ  بسذذبب قلذذة عذذدد المتليذذين للرسذذالة 

مطذذذتركة ومرتبتذذذون ب تصذذذال طخصذذذي )وهذذذذا ا تصذذذال قذذذد ال يكذذذون محكذذذم البناء( كمذذذا  ن لذذذ  بعذذذض 

مكانيذذة ا تصذذال بينهمذذا عذذن  خصذذائح ا تصذذال الجمذذاهيري مذذن حيذذث عذذدم تجذذانس  فذذراد الجمهذذور وا 

الية قذد تكذون بعد ا ضافة الى امكانية استيبال نفذس الرسذالة فذي  مذاكن متعذددة ب سذتخدام قنذوات اتصذ

 مكلفة ماديا مثل الهاتف  و الفالم.

ا تصذذذذذذذذذذال الجمذذذذذذذذذذاهيري: وهذذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذذذي يذذذذذذذذذذتم بواسذذذذذذذذذذتة وسذذذذذذذذذذائل ا عذذذذذذذذذذالم الجماهيريذذذذذذذذذذة -4

)التلفزيون الراديو ا نترنذذذت( ويتميز بيدرتذذذ  علذذذى توصذذذيل الرسذذذائل فذذذي  ن واحذذذد وبسذذذرعة فائيذذذة الذذذى 



المنتطذذذرين متبذذذايني ا تجاهذذذات جمهذذذور عذذذريض غيذذذر معذذذروف لذذذدى اليذذذائم با تصذذذال مذذذن المتليذذذين 

والمسذذتويات وهذا النذذوع مذذن ا تصذذال هذذو اتصذذال ختذذي فذذي اتجذذاه واحذذد حيث ينعذذدم احسذذاس اليذذائم 

با تصال برجئ الصدى  و التغذية العكسية المباطرة لذل  ف ن رجئ الصدى يعذد عمليذة م جلذة ال يمكذن 

 قياسها بطكل فوري.

 ه الرسالةمستويات ا تصال السياسي من حيث اتجا-

ا تصال الصاعد: وفي  تتج  الرسائل ا عالمية من المستويات الدنى الى المستويات العلى حسب -0

تبيعة التنةيم السياسي في المجتمئ ويوفر هذا المستوى من ا تصال الكثير من المعلومات الضرورية 

يسذتخدم هذذا المسذتوى ا تصذالي وغير الضرورية للمستويات العليا في التنةيم ا داري والسياسي كما و 

فذي التعذذرف علذذى ردود الفعذذال تجذاه اليذذرارات السياسذذية والتعذذرف علذى اتجاهذذات الذذر ي العام فيمذذا تعتبذذر 

كفذذذاءة هذذذذا المسذذذتوى مذذذن ا تصذذذال دليذذذل عذذذل حيويذذذة وفاعليذذذة النةذذذام السياسذذذي فذذذي المجتمذذذئ ففي 

عد فاعلة حتى يمكن متابعة  راء الناخبين المجتمعات الديموقراتية يتتلب المر وجود قنوات اتصال صا

تجاهاتهم  ف ن مستويات ا تصال الطخصي والجمعي والجمذاهري تسذهم فذي هذذا النذوع مذن ا تصذال   وا 

مذذذن خذذذالل الطذذذكاوى والتيذذذارير والليذذذاءات المفتوحذذذة بذذذين الييذذذادات السياسذذذية والمذذذواتنين والنذذذدوات 

 والمةاهرات ومياالت الر ي وغيرها.

كا تصذذال مذن ر سذاء النةمذذة السياسذية الذذى  الهذابت: وهذذو اتصذال مذن  علذذى الذى  سذفل ا تصذال -9

وزرائهذذم ومر وسذذيهم  و مذذن مسذذتوى سياسذذي  علذذى الذذى مسذذتوى سياسذذي  دنى ويعذذد هذذذا النذذوع مذذن 

ا تصال الكثر طيوعا حيث يتم من خالل  نيل اليذرارات الرسذمية والتوجيهذات والخبذار والمعلومذات مذن 

سياسذذة الرئيسذذيين الذذى مر وسذذيهم لتنفذذذيها وتعميمهذذا عذذل مختلذذف الجهذذات الخذذرى الدنذذى صذذانعي ال

 مستوى وذل  عبر تسلسل هرمي من الييادة الى الياعدة وبهذا يتم خدمة السلتة السياسية.



ا تصال الفيي: ويكون بين المستويات السياسية التذي تيذئ فذي نفذس المسذتوى مثذل ا تصذال بذين -3

مذذة  وا تصذذال بذذين  فذذراد الجمهور ويهذذدف هذذذا ا تصذذال الذذى التعذذاون والتنسذذيإل وتبذذادل وزراء الحكو 

الخبار والمعلومات والفكار حول مختلف الموضوعات السياسية وحل المطذكالت وتبذادل وجهذات النةذر 

والخبذذرات بذذين المسذذ ولين مذذن المسذذتوى نفسذذ   و الجماعذذات الحزبيذذة  و الفراد وغالبذذا مذذا يكذذون هذذذا 

وذلذذذذ  مذذذن خذذذذالل الليذذذاءات وتبذذذذادل الزيذذذذارات   تصذذذال طذذذذفويا وبترييذذذة مباطذذذذرة دون  ي تعييذذذدات ا

 وا جتماعات وغيرها.

 مستويات ا تصال السياسي حسب رسمية الينوات-

جذذراءات وقواعذذد -0 قنذذوات ا تصذذال الرسذذمية: وتذذتم عذذادة فذذي اتذذار تنةذذيم معذذين يسذذير وفذذإل  سذذاليب وا 

سذذذذير المعلومذذذذات هنذذذذا بمذذذذا يتماطذذذذى والتنةذذذذيم الرسذذذذمي للسذذذذلتات رسذذذذمية محذذذذددة وموثيذذذذة ويكون 

وا ختصاصذذات والوةذذائف العامذذة للنةذذام السياسي ويسذذير ا تصذذال الرسذذمي مذذن  علذذى الذذى  سذذفل  و 

العكذذس  و بطذذكل  فيي فيمذذا ييصذذد بالرسذذمي هنذذا الم سسذذات حكوميذذة  و طذذب  حكوميذذة  و تحذذت تذذأثير 

 ة الصحافة ...( .ونفوذ الحكومة مثل )التلفزيون ا ذاع

جراءات وقوانين سياسية مثبتة ورسذمية كمذا -9 قنوات ا تصال غير الرسمية: وهي ال تخضئ ليواعد وا 

هو الحال في ا تصال الرسمي ويتم غالبا ا تصال هنذا عبذر قنذوات خارجذة عذن الينذوات الرسذمية ومذن 

السياسذذية وقد يكذذون هذذذا خذذالل مسذذتويات اجتماعيذذة وسياسذذية مختلفذذة متختيذذا بذذذل  ختذذوت السذذلتة 

ا تصال غيذر الرسذمي عبذر جماعذات داخذل تنةذيم معذين مثذل جماعذات الضذغت والحذزاب  و مذن خذالل 

 جماعات خارب التنةيم من خالل ا تصاالت الطخصية واللياءات وا جتماعات غير رسمية.

 :الدولي االتصال



: مثذذذل. اليوميذذذة الحذذذدود( خذذذارب) عبذذذر مكانهذذذا تأخذذذذ التذذذي التفذذذاعالت مجموعذذذة هذذذو الذذذدولي االتصذذذال 

 الصذحفية والحمذالت العالميذة والتجذارة التضذخم قضذايا تناقش التي والم تمرات الديبلوماسية المفاوضات

 . العسكري واالحتالل وقضاياهم  المهاجرين تدّفإل

 :االتصال من النوع هذا خصائح و برز

 .سياسيام  موقفام  يتضمن  -   

 .كبير وجمهوره قومي مستوى على يتم االتصال هذا - ب 

 . كثر  و طعبين من  فراد بين يحدث - ت 

 .مختلفتين  متين بين تفاعل - ث 

 .  خرى ُ ّمة في السياسي الحديث على التأثير احداث الدولي االتصال هدف - ب 

 بطذذكل ويذذتم التذذرفين لكذذال معذذروف الذذدولي االتصذذال وجمهذذور التذذابئ  رسذذمي الذذدولي واالتصذذال - ح

 . ·      وواضه ومتعمد مدروس

 تذ ثر  ن يمكذن سياسذات بخلذإل المعنذي االتصذال ذل  هو الدولي  معناه في:  السياسي الدولي االتصال

 الرمذذوز تبذذادل يذذتم االتصذذال هذذذا خذذالل مذذن. بينهذذا فيمذذا والعالقذذات السذذيادة ذات  الذذدول سياسذذات علذذى

 مذن الرسذميين وغيذر الرسذميين العضذاء بذين وتنطذأ. للذدول السياسذية التصذورات تطكل التي واالطرات

 .السيادة ذات الدول


