
 االتصال السياسي المادة:

 الثاني الكورس: المرحلة: االولى

 ذاعة وتلفزيون الاالصحافة/ و الفرع: 

 المسائية:الصباحية و لدراستينا

 :م.م خميس محمد كرحوت الخزرجيفي الدراسة الصباحية مدرس المادة

 في الدراسة المسائية:م.م حنين ابراهيم مدرس المادة

 :ووسائله االتصال السياسيتعريف لمحاضرة االولى :ا

ترجع بدايات االتصال السياسي إلى الواليات المتحدة األمريكية وذلك عندما قرر الجمهوريون اللجوء       
ألول مرة ( و BBDoلوكالة متخصصة في العالقات العامة کی تتولى ترشيح الجنرال ايزنهاور وهي وكالة )

اسيون األمريكيون ألول مرة يستخدم السيو  ة خاصة لشئون االتصال السياسيقرر الحزب تخصيص ميزاني
من خالله صورهم الذهنية التي يريدون الظهور  وق بتقربوا من الناخبين ويستخدمونه كيالتليفزيون کي 

من أكثر الرؤساء األمريكيين الذين لجأوا لمكاتب العالقات  John Kennedyبها، ويعتبر جون كنيدي 
ز على منافسيه، فكان يكثر من الظهور على العامة تقريبا من الشعب لينعم بالشعبية التي تمكنه من الفو 

، ولذلك فأن الكثيرين يعتبرون Nixonون سنيكاستطاع من خالله الحاق الهزيمة  شاشات التليفزيون الذي
فقد تم التوصل إلى الشكل  0699بعناية ميالد العالقات العامة السياسية، أما في عام  0691عام 

ي وضع التليفزيون في مكانه عالية، فقد واجه المرشح لرئاسة صال السياسي المتلفز والذتالالنهائي ل
الواليات المتحدة األمريكية جيمي كارتر المرشح المنافس له جيرالد فورد من خالل نفت مواجهات تلفزيونية 

. وهكذا فقد تضج تجرية االتصال السياسي األمريكي من خالل عملية تسويقية متكاملة العناصر فيها 
 ؟ شريكا أساسيا

وقد أسفرت جهود الباحثين والعلماء والمهتمين باالتصال السياسي عن عدة تعريفات لمفهوم االتصال 
يقوم بها  تصاليهه "عملية ابانالسياسي، فقد عرف الدكتور عصام الدين فرج االتصال السياسي 

وافكار ذات مغزی  انيومع ا  السياسيون واإلعالميون والزعماء من خالل نقل رسالة المالية تتضمن رموز 
 سياسي إلى الجمهور المستهدف من عامة الشعب والقواعد الجماهيرية

 في تأثير أحدات بهدف الجماهيري االتصال ووسائل المباشر االتصال خالل من واإلعالميين والحزبية
 مجموعة هبأن" السياسي االتصال ، العالم صفوت الدكتور ويعرف" السياسية واألفكار السياسي السلوك
 أخرين امداد هدفب( الخ.  سياسي ناشط ،اعالمي مرشح، حزب،) مصدر بها يقوم التي االتصالية األنشطة

 فيهم التأثير ومحاولة سياسية، وبرامج موضوعات عن واراء بمعلومات( الخ سياسيين ن،ناخبي جمهور،)



 إقناعهم بهدف المختلفة االتصال واشكال واتنق خالل من المتوفرة واإلمكانات واألساليب الوسائل باستخدام
 المصالحة محمد الدكتور ،عرف كما االنتخابات في الفوز وتحقيق أصواتهم أو تأييدهم على للحصول
 بانه السياسي االتصال

 تحقيق أجل من االتصالية بالعملية القائمون يزاولها التي والفعاليات األنشطة مجموعة يدرس الذي العلم ذلك
 وينصب والبرلمانيين، الحزبين والقادة السياسيين الزعماء مثل ي،الذات المستوى علي تهتم سياسية اهداف

 محدد باتجاه المتلقي الجمهور لدي والقناعات األوامر وتغيير التأثير احداث علي السياسي االتصال جوهر
 وهذا.  االتصالية بالعملية القائم يريده ما هو

 يوضح التعريف

  والفعاليات األنشطة مجموعة تتضمن وقواعد أسس له أي علم، السياسي االتصال أن -0
 قادة.  السياسيين الزعماء وهم به قائم بواسطة االتصال بممارسة متعلق السياسی االتصال أن -2

  ۔البرلمان اعضاء ۔ األحزاب
  باالتصال القائم هااحداث في يرغب سياسية اهداف قيتحق يستهدف السياسي االتصال أن -3
 به نعقتي وما األراء تغيير هو المستهدف رهأثيوت دوره محصلة أي السياسي االتصال جوهر  -4

  ،فدالمسته الجمهور
 

 افراد عامة أو اإلعالميون أو الساسة به يقوم الذي الموجه االتصال" هبأن السياسي االتصال
 الرأي أو الحكومة في وتؤثر السياسة بقضايا تتعلق محددة سياسية اهداف كسيع والذي الشعب،

 التعريف فهذا المتعددة، االتصال وسائل خالل من والشعوب لألفراد الخاصة الحياة أو العام
 هي و السياسي االتصال عليها يقوم اساسية عناصر يتضمن

   السياسية االتصالية العملية مضمون وهو: السياسي النشاط .0
 الشعب أفراد ةامعم أو ميوناإلعال أو الساسة هو و: باالتصال القائم .2
 في رالتاثي بوظيفة متعلقا   كان سواء الرسالة من المقصود األثر يتضمن الذي هو: الهدف .3

 السياسية التنشئة عملية في أو العام الرأي
 أو الحكومة تمارسه الذي السياسي النشاط تجسد اتصالية وسيلة كل وهي: الوسيلة  .4

 الشعب أفراد أو اإلعالميون
 واألفكار المعاني لنقل الرموز استخدام" بأنه السياسي االتصال يوسف فاروق الدكتور عرف كما

 السياسي النظام داخل والجماعات األفراد بين السياسي المغزی ذات واألوامر والمعلومات والمشاعر
 تم سواء ،االجتماعية والنظم السلوك وقواعد االجتماعية للقيم انتقال من ايضا ذلك على يترتب وما



 يعتمد التعريف وهذا المباشرة، غير األخرى األساليب او المواجهة عالقات طريق عن االنتقال الى
 التالية العناصر على

 .. أوامر و ومعلومات ومشاعر وأفكار معاني عن تعبر رموز تتضمن :اتصالية رسالة .0
  سياسي هدف الرسالة هدف أن .2
 السياسي النظام داخل والجماعات األفراد: المستهدف مهورالج  .3
 السلوك في تغيير أي اإلجتماعية والنظم السلوك وقواعد االجتماعية للقيم انتقال االتصال تأثير  .4

 واألفكار
 االتصال وسائل باستخدام جماهيري اتصال - لوجه وجها مباشر اتصال: االتصال أساليب  .5

  الجماهيري
 أنواع كل يشمل أنه القول يمكن السياسي االتصال لمفهوم قدمت التي التعاريف دراسة من

 كما محددة، غايات إلى الوصول بهدف السياسة رجال يستخدمها التي االتصال ومستويات
 أو الناخبين جانب من السياسة رجال إلى توجيهها يتم التي االتصال ومستويات أنواع كل يشمل

 تنطبق ممن وغيرهم ورجالها بالسياسة وترتبط تتعلق تهاموضوع وأن غيرهم، أو اإلعالميين
 أو ما سياسة قبول على اعمالهم توتر أو مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة الصفة هذه عليهم

 باالتصال القائم وهي االتصال لعملية األساسية العناصر السياسي االتصال يشمل كما رفضها،
 إطار في تشويش من يحدث أن يمكن وما واألثر، والهدف الجمهور و الوسيلة و الرسالة و

 ما إلى واستنادا المجتمع، في السياسية بالحياة تتصل رسائل تبادل فيها يتم التي السياسية البيئة
 أو الساسة فيها يقوم التي الهادفة الموجهة االتصالية العملية هو السياسي االتصال فإن سبق

 البيئة بقضايا يتعلق مضمونا تحمل رسائل بتقديم الشعب أفراد من غيرهم أو اإلعالميين
 وقنوات وسائل وباستخدام السياسية الحياة في يرالتأث بقصد فيها المؤثرة القضايا أو السياسية
 االتصال أشكال من ملوس شكل واكثر المباشرة، الشخصية أو الجماهيرية سواء اإلتصال
 حيت االنتخابات، فترات أثناء مجتمع ألي السياسية البيئة في يحدث الذي تلك هو السياسي

 جماعات أو أحزاب إلى منتمين أكانوا سواء السياسية والمراكز المناصب لشغل المرشحون يقوم
 أصواتهم وكسب الناخبين على ثيرأالت إلي تهدف سياسية بأنشطة مستقلين أو سياسية

 االتصال كان ولما دفا،اه اتصاال االنتخابات فترات خالل السياسي االتصال النشاط كان ولما
 السياسي االتصال في الصفة هذه فأن معينة، أهداف تحقيق بغرض يتم عام بشكل السياسي

 بتحقيق يرتبط أنه أي ف،هاد اتصال السياسي فاالتصال عنه، فصلها يمكن ال أصلية صفة
 االتصال قنوات عبر الناخبين على يتحدت الذي فالمرشح. مقصودة اهداف و مرسومه غايات

 بهدف محددة رسائل ايصال إلى يهدف المباشر أو الجماهيري



 يتم أن ويمكن االنتخابات، في تأييدهم يستحق الذي المرشح ويأته االنتخابي، ببرنامجه إقناعهم
 برامجهم لشرح واالجتماعات والندوات االنتخابية والمؤتمرات الشخصي االتصال خالل من ذلك

 والسياسية واالجتماعية االقتصادية والمشكالت بالقضايا يتصل فيما عودهم و وتقديم االنتخابية
 وسائل استخدام خالل من يتم أن يمكن كما االنتخابية، دوائرهم او مجتمعاتهم تواجه التي

 ولم العالم، انحاء جميع في الجامعات في السياسي االتصال تدريسوقد انتشر ،  اإلعالم
نما بعينه، اكاديمي قسم على السياسي االتصال مقررات تقتصر  األقسام مقررات في انتشرت وا 
 واالتصال والصحافة العامة، والعالقات الجماهيري، االتصال أقسام مثل المختلفة العلمية

 حيث والمهنية، العلمية الهيئات اعتراف السياسي االتصال تخصص اكتسب كما الخطابي،
 والمهتمين والدارسين للعلماء العمل وورش واللقاءات المؤتمرات بتنظيم الهيئات هذه قامت

 محاور لالتصال الشرقية والرابطة تصالالل الدولية الجمعية خصصت كما السياسي، باالتصال
 السياسي االتصال الدراسات
 السياسي التسويق

 األوساط في الشائعة المصطلحات أحد أصبح السياسي التسويق مفهوم أن من الرغم على
 واطروحاته المفهوم هذا أن إال الزمن، من عقدين من يقرب ما منذ الغربية الثقافة في العلمية
 ورغم العربية، األوساط في للجدل والمثيرة الشائكة المفاهيم من يزال ال البحثية وتطبيقاته العلمية
 الدعم بقاء وتنفيذ تخطيط أساليب على ينطوي السياسي التسويق مصطلح فإن المقاهيم، تعدد

 خالل من التأييد هذا على المحافظة و سياسي مرشح أو سياسية لمؤسسة الجماهيري والتأييد
 على تعتمد استراتيجية، خطط باستخدام السياسية المرشح أو الحزب لهذا تنافسية مزايا تحقيق
 أو األفكار للتسويق المرغوب التأثير أحداث في والمباشرة الجماهيرية االتصال وسائل

 السياسي االتصال أنشطة كأحد Polirical Markering السياسی التسويق ويعتبر  األشخاص
 المرشحين و األحزاب لتسويق وذلك السياسية، العملية في التسويق باستخدام يعني الذي

 جمهور جانب من المرشحين اشخاص بين ومفاضلة اختيار عملية االنتخابات وتعني للناخبين،
 يطلق ما وهو االختيار، عملية في ومتباينة متعددة واعتبارات عوامل تحكمهم والذين الناخبين،

 في يفوز من تحدد التي هي الناخبين رغبات أن بذلك ويقصد الناخب، سيادة مبدأ عليه
 في استمراريته فقرة طوال وبرامجه سياساته تنفيذ يتولى الذي الحاكم الحزب وتحدد االنتخابات

 والحكم السلطة
 السياسي النظام خصائص من كثيرا ويعكس األساس، في اأمريكي ابتكارا السياسي التسويق ويعد

 أخذت وقد األمريكية، المتحدة الواليات في السياسي االستشارية الخدمات أصبحت و األمريكي،
 الصناعة هذه أداء من أقل مازال أداؤها كان وأن أوروبا في خاصة عالميا، تنتشر الصناعة هذه
 (المتحدة الواليات في



 وقياداها السياسية عروضها للتسويق السياسي التسويق استخدام في األوروبية األحزاب بدأت وقد
  الماضي، القرن من الثمانينيات عقد نهاية منذ

 :السياسي التسويق أهداف
 .هي أهداف عدة تحقق إلي السياسي التسويق بهدف 

 السياسية الخطة تحملها التي باألفكار الناس تتقيف -0
 االتجاهات وكسب السياسي السوق في المضادة أو ةسالمعاك السياسية االتجاهات تغيير  -2

  المحايدة السياسية
 التأثير بهدف المجتمع، من شريحة أكبر إلى للوصول السياسيين الطامحين مساعدة  -3

  تأييدهم إلى ودفعها عليها
 الزعماء أو الحكام مناصرة علي وارغامه تخويفه أجل من الجمهور على التأثير  -4

 والحكام الزعماء بين السياسية المنافسة اشتداد عند وخاصة السياسيين
 

 :االتصال بيئة دراسة

 جغرافية رقعة على يتواجدون الذين الناخبين من مجموعة بين االنتخابية ةتحمل السياسی المرشح اوليز 
 واسسها العامة العالقات مفاهيم تطبيق في الصحيحة البداية نقطة وتتمثل االنتخابية، الدائرة عليها يطلق
 دائرته يمثل الذي المحلي المجتمع أحوال عن المعلومات المطلع على   السياسي المرشح الخدمة العلمية

 خطته تتضمنها التي أهدافها تحديد من تمكنه التي هي المعلومات وهذه االنتخابية

 نيتب اساسی كمرتكز المعلومات وجمع البحث عملية أهمية على العامة العالقات رجال ويتفق
 خالله من العامة العالقات عمل في هامة وظيفة يعد حيث العامة، العالقات ممارسة عليه

 فقط تعتمد ال ةوظيف العامة والعالقات التخطيط عملية في عليها تعتمد معلومات على تحصل
 يقصر الالبحث  ومفهوم تخمينا، وليس حقائق يتطلب عملها ألن الماضية والخبرة الحدس على
 و سياسی نظام من عليه شتملبما ت المحيطة البيئة ليشمل يمتد ولكنه الجماهير، دراسة على

 .واقتصادية واجتماعية سياسية وتنظيمات جماعات


