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 ويات االتصال السياسي مست

 

 المقدمة 

حظي تقسيم مستويات االتصال السياسي باهتمام بحثي يتركز على طبيعة 

 . ستوياتمستوى من هذه المالوظائف التي يقوم بها كل 

فقد تعددت هذه التقسيمات  االتصالية للظاهرةالطبيعة المعقدة  وبالنظر الى

عدد االفراد المشاركين في عمليات االتصال تقسيم المستويات ب ارتبطقد و

 .رلز رايت نب مثلما ذهب تشامن جا

ئل سب اتجاه الرسابحقسيم مستويات االتصال بينما ذهب اخرون الى ت

والسياسي  اإلداري تصالية وموقع أطراف العملية االتصالية في البناء اال

كما ذهب اخرون الى تصنيف قنوات االتصال بحيث درجة الرسمية التي 

االتصال السياسي يستخدم كافة اشكال وقنوات ومستويات ا فهحضى بت

 .معاالتصال السائدة داخل المجت

 

 

 

 



 دد المشاركين ع االتصال حسب مستويات 

 ي االتصال الذات -1

وهو عملية شخصية بحتة يقصد بها اتصال افرد مع نفسه ورغم ان هذا 

 في تصنيفات األقلا المستوى االتصالي يمثل المستوى االتصال او هذ

 .االتصال 

ى البعض ان النتائج المترتبة على ير بالغة اذ أهميةاال انه ينطوي الى  

, في  األخرى صال يرا على كافة مستويات االتكث االتصال الذاتي تؤثر

ي يشارك في الفرد ويرتبط في البناء االتصالي الذ األساسالبنية  اعتباره

شعوري واالدراكي للفرد الي وهذا المستوى االتصالي في البناء المعرف

شخاص عن ا راكهأداولة لتنظيم فة العمليات العقلية في محويشمل كا

ت أو منبها باعتبارها واآلراء واألفكارواالشياء واالحداث او المعلومات 

 . مثيرات تتطلب منه استجابة ما في اتجاه ما

 اإلنسانيةرفة والذات فاالتصال مع الذات يلعب دورا مهما في تشكيل المع

المها الخاص والعالم الخارجي علتها في فهم كينونة اوفي تفاعالتها ومح

ياسية بناء على المعلومات التي خذ قراراته الس ويسمح لفرد ان يت

ت او حول اكاتخاذ قرار التصوير في االنتخاب , ريق حواسهيستقبلها عن ط

 ة .مختلف القضايا السياسي

رسالة سياسية  أي ه فعل الفرد تجاوفي اطار االتصال الذاتي فأن رد 

لك على مدى تأثره توقف ذوي األخرى يستقبلها عبر مستويات االتصال 

, والرموز واالحداث من حولة األشخاصن دراكي عمخزون االبال

حالية تلعب دورا حاسما في استقبال فالتجارب السابقة واالهداف ال

  يدةوترجمة المعرفة الجد

 



 االتصال الشخصي  -2

وهي العملية االتصالية التي يتبادل خاللها شخصان او اكثر رسائل شفهية 

هذا تساهم في استحداث وبناء عالقات في ما بينهما ويتيح وجسدية , 

ل والمستقبل وبتالي تكون التفاعل بين المرس إمكانيةالنوع من االتصال 

كبر من خالل تعرفة المباشر تصال اي االفرصة تأثير المرسل او القائم ف

ر على تعديلها وتوجيهها لتصبح اكث وقدرتهير الرسالة درجة تأثعلى 

 فعالية واقناعا .

 ويمكن التمييز بين نوعين من االتصال الشخصي 

 يشر الرسمالشخصي المباالتصال ا –أ 

وهو في العادة يكون  ةالمسؤولوهو الذي يتم من خالل الدوائر الرسمية 

 .لقي بالفكرة المعروضةغرض منه اقناع المتالو ا وموجهمقصود

 تصال الشخصي الطبيعي اال  -ب

العاديين في حياتهم اليومية ويشمل التعاونات  وهو الذي يتم بين االفراد

تصال والزمالء في العمل وبتالي يمكن القول بأن هذا اال األصدقاءبين 

القضايا والموضوعات السائدة في  في األشخاصتاج طبيعي لرؤية ن

 المباشر . تصال الشخصيمع وهو اكثر تأثيرا من االجتالم

تصال الشخصي يعد مصدرا مهما من مصادر كما يمكن القول بين اال

 المعلومات ,

العالم على الناس لك ألن له دورا كبير في زيادة حجم تأثير وسائل اوذ

على  بالتأثرلى الجمهور مباشرة بخاصة ان هذه الوسائل قد ال تؤثر عو

ثير وسائل االعالم ينقلون تأ وهؤالء ,االفراد المؤثرين في الجمهور

للجمهور عن طريق االتصال الشخصي كما ان االتصال الشخصي بما 

 األهدافت عدة لتحقيق من مجاال استثمارهمن عالقة خاصة يمكن  يحمله



م لتدعيم وسائل االعالم اال انه لالنتخاباتم المرشحين دافمثال رغم استخ

مجمعات السكنية واحيانا يقومون صية الى الخش حملتهم يقومون بزيارات 

بزيارة الناس في منازلهم ويتحدثون معهم وكثيرا ما يلجأ الناس الى 

من االتصال الشخصي حيث يزورون الفعاليات  ر بدالش االتصال المبا

اء حوائجهم خصوصا ان االتصال يحدث وجها ألنه واإلداريةاسية يالس 

 .لوجه ومجال االقناع فيه اكبر

صال تام لألالع األثريزيد ر الرسالة يوعندما يضاف تأثير المرسل الى تأث

شخصي اكثر تركيزا وتواصال في اطار المجموعات تصال الاألويكون 

 ين .ياسيالمتجانسة كمجموعة الس 

 معيتصال الجاال -3

واالتصال يحتل هذا النوع من االتصال مكانا وسطا بين االتصال الشخصي 

, ووحدة أعضائهل بين جمعي بالتفاع. ويتميز االتصال الالجماهيري 

لك مثل لقاءات ه, وذرتفاع مستوى الوعي بين افراداالهتمام والمصلحة وا

بطريقة , حيث يظهر التأثير يين مع الدوائر االنتخابيةس المرشحين السيا

, وكل مستمع هنا يعد جزأ من مباشرة وهو ما يميز السلوك الجمعي 

بلين والمتلقين ويكفي ان يقوم فرد واحد او مجموعة مجموعة المستق

ألسال الرسالة ويمتلك هذا النوع من  األوليةفراد بالخطوات قليلة من اال

خصائص االتصال المواجهي لقلة عدد المتلقين للرسالة فقد صال بعض االت

يكون شخصا واحدا وتكون الرسالة ذات طابع خاص والمشاركون فيها 

شخصي وهذا االتصال قد ال  باتصالقافة مشتركة ومرتبطون عادة ذو ث

ائص االتصال الجمعي يمتلك بعض خص لالتصالكون محكم البناء كما ان ي

االتصال بينهما  وإمكانيةانس افراد الجمهور الجماهيري من حيث عدم تج

 عن بعد .

 االتصال الجماهيري  4



تميز اهيرية ويرسائل االعالم الجمم بواسطة ي يتويقصد به االتصال الذ

ر الى جمهواحد وبسرعة فائقة على توصيل الرسائل في ان و بقدرته

االتجاهات  من المتلقين المنتشرين متبايني ض غير معروفيعر

 تويات ,س والم

وهذا النوع من االتصال هو اتصال خطي في اتجاه واحد , حيث ينعدم  

لك جع الصدى او التغذية العكسية المباشرة لذباالتصال برالقائم  إحساس

 .فأن رجع الصدى يعد عملية مؤجلة ال يمكن قياسها بشكل فوري 

ل االعالم اكثر ميال الى وسائ أصبحتكنلوجية الحديثة ومع التطورات الت

نمط االتصال التفاعلي حيث تزداد مشاركة الجمهور في عملية االتصال 

ي ائل االعالم الجديدة وسائل االتصال التفاعلي على النحو الذس و وأصبحت

ؤون نت والبرامج التلفازية المعنية بتغطية الش نجدة في مواقع االنتر

 الجارية.

 لالتصالخاصة بنسبة  أهميةمن مستويات االتصال ويمثل هذا المستوى 

 األنشطةفي تطور  األهميةرا بالغ وسائل االعالم دو أدتالسياسي فقد 

هذه الرسائل هي الجهاز العصبي  وأصبحتياسية في العصر الحديث, الس 

طور النشاط السياسي حثين بين تة ويربط الكثير من الباللدولة الحديث

 زل االعالم في وسائوالنمو 

اط الجماهيري بمختلف الوان النش  تصالل االوقد ارتبط الكثير من وسائ

تمع السياسي فهي تعمل على نشر المعرفة السياسية وتزويد المج

 أوقاتفي بالمعلومات السياسية عن مختلف الموضوعات خصوصا 

افراد الجمهور االنتخابات كما انها تنقل وجهات نظر السياسيين و تمنح 

السياسية وتناقش القضايا ير السياسية او غ آرائهمفرصة التعبير عن 

 واالحداث السياسية وتفسرها عبر وسائلها .



كما ان هذه الوسائل تمارس تأثيرها على المتلقين وان اختلفت درجة 

م نوع وحج وباختالفة وطبيعة الرسالة طبيعة الوسيل باختالفالتأثير 

 . يء للنظام السياسي واالجتماعوم الوالالتعرض وتكرس مفه

د بأنه بديل قافأنه من الخطأ االعتاالتصال الجماهيري  أهميةومهما تكن 

ظام تقوم بنهاية عالية النفي المجتمع فف األخرى تصال االعن مستويات 

 .على التكامل بين هذه المستويات جميعا

ل في تحقيق هذا كنلوجيا االتصاالتطورات المتالحقة في الت أسهمتولقد 

لية ) االنترنت ( وسيلة ذات شبكة المعلومات الدو أصبحتالتكامل كما 

 أجهزة أصبحت وكذألكالسياسي عبر الحدود  لالتصالوسيلة خاصة 

الهاتف النقال وسيلة لنشر االخبار بمعدالت ربما تفوق في سرعتها وسائل 

 .االعالم 

 


