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 -تنحصر أسس العملية االصتالية في نوعين من المقومات: 
 مقومات أساسية وهي: المرسل، والرسالة،والوسائل االتصالية، والمستقبل.-1
ية وهي: العوامل التي تكون خارج إطار العملية االتصالية وتؤثر في مدى فعالية المقومات الثانو -2

 الوظيفة االتصالية.
ومن خالل التفاعل بين المقومات األساسية والمقومات الثانوية تتحدد أبعاد ومدى فاعلية الويظفة  

 تمثل مخرجات العملية االتصالية. االصتالية التي
 س العملية االتصالية.واآلن سنتناول بإيجاز أس 
1

إن طبيعة القائم باالتصال وثقافته تحدد األهداف االتصالية، ويمكن تحديد القائم باالتصال بأنه  
 إما دولة، أو منظمة أو حزب سياسي...الخ.

واألهداف اإلعالمية التي يعمل القائم باالتصال على تحقيقها تندرج في إطار وظائف ثالث  
 -هي:

قناعهم بها والتأثير   تسير هذه الويظفة في خطوط ثالثة، نوجزها في تقديم المعلومات إلى األفراد وا 
 في سلوكهم.

 

 -ويمكننا أن نتصور ثالثة أنماط لهذه الويظفة: 
ة قومية تهدف إلى خلق ثقافالناحية الحضارية على المستوى القومي وتعني تأكيد الشعور بالوالء و -1

 وبلورة الطابع القومي.
الناحية اإلقليمية وتتمثل في تأكيد الشعور باالنتماء إلى قومية معينة، قد تشترك في االنتماء لها أكثر -2

من وحدة سياسية بحيث تصير وظيفة العمل االتصالي تحقيق درجة من درجات التعانق الحضاري بين 
 ول التي تنتمي إلى هذه القومية.أي الد-الوحدات السياسية

الناحية الحضارية على المستوى العالمي، تهدف إلى تحقيق نوع من االتصال الحضاري للدولة أو -3
مجموعة الدول القائمة باالتصال داخل الدولة وتعزيز تفهم ثقافة الدولة أو المنظمة اإلقليمية التي تمثل 

 مجموعة دول.
 
 



    com.psyeducVp.  

 

2 
ندة السياسة الخارجية للدولة، وهنا يقع على علماء العالقات الدولية مسؤولية االتصال أي مسا 

بين األدوات المختلفة التي تساعد في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والتأثير المباشر على صانع القرار، 
عام بقصد خلق رأي الوكثيرًا ما يتم االستعانة باالتصال الشخصي وغيره من الوسائل، ثم التأثير على ال

قوى ضاغطة محلية موالية لمحاولة اتخاذ قرار معين من قبل صانع القرار في الدولة األخرى، أو تهيئة 
المناخ لصالح قرار اتخذته الدولة القائمة باالتصال، وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية فإن االتصال هنا 

والثانية خلق التوافق في الرأي والسلوك داخل  يعمل في جهتين، مواجهة الدعاية الموجهة من الخارج،
المجتمع وهنا تبرز فكرة الدعاية المضادة بالنسبة للداخل فالكشف عن الحقيقة ومطالعة الجماهير بها هو 

ذاء الجبهة الثانية فاالتصال يقوم بالتعبير عن السياسة العامة.  الذي يشل الدعاية الخارجية، وا 

في هذه الوظائف لعملية االتصال البد من أن يكون القائم باالتصال محددًا ألهدافه بدقة، حيث و  
 مادية والبشرية للقائم باالتصال.البد للعمل الناجح أن تكون األهداف واضحة من حيث اإلمكانيات ال

ام وسائل اتصالية تخدفمثالً فيما يتعلق باإلمكانات المادية فإنها تحدد قدرة القائم باالتصال على اس 
معينة لنقل رسالته للجمهور، لذلك يثار التساؤل عن الميزانية السنوية المخصصة للعمل االتصالي، وفيما 
يتعلق بالموار البشرية أو اإلمكانيات البشرية فإنه يمكن في هذا الخصوص اإلشارة إلى األسس التي يتم 

ؤالء االتصالية )الترشيخ، التعيين( وكذلك عن مستوى ه بناًء عليها اختيار القائمين على تنفيذ العملية
 ى معرفتهم بأصول العمل االتصالي.ومد
 

منها التعليم والخبرة ومدى وضوح مفهوم التخطيط اإلعالمي وعالقته برسم  
القة التخطيط اإلعالمي بالتنفيذ والمتابعة. ومن المهم هنا مدى قدرة السياسات العامة للدولة مدى وع

القائم باالتصال على الكفاءات اإلعالمية مما يدعم من كفاءة سير ونجاح العملية االتصالية، واالهتمام 
بدورات تدريبية سواء للموظفين الجدد الذين يتم تعينهم لممارسة العمل االتصالي أو بالنسبة للموظفين 

 القدامي.
وبالطبع فإن اإليمان بضرورة تحقيق أهداف القائم باالتصال سمة تميز العماصر البشرية القائمة  

على تنفيذ االتصال فقد تتوافر لدى بعض األفراد اإلمكانيات الفنية الالزمة لمزاولة العمل االتصالي، 
اعلية يؤثر بالتالي على مدى فولكنهم غير مخلصين لرسالته، ويتخذون منه وسيلة لكسب األموال مما 

 الوظيفة االتصالية للقائم باالتصال.
والبد من أن نعرف أن من العوامل التي تؤثر على مستوى الكوادر ومدى تحمسهم للعمل  

عاملين فالحوافز المادية والمعنوية تؤثر على كفاءة ال الحوافز واالمتيازات التي يتمتعون بها.االتصالي 
ال، فإن أسس الترقية والمعايير التي تتم بها هذه العملية، هل هي سبيل المث وعلىبطريق مباشر 

الكفاءة أم األقدمية أم عوامل أخرى غير موضوعية. أيضاً وجود نظام واضح ومحدد من اللوائح والقوانيين 
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البد أن يشعروا بها في ممارسة العمل االتصالي ضد الفصل التعسفي أو -قد يوفر للعاملين ضمانات

 التي يمكن أن يترعض لها الموظف. غير ذلك من العقوبات
2

الرسالة هي المفتاح المادي والفعلي للقائم باالتصال الذي يضع فكرة في كود، وفي تحليل  
المتغيرات الخاصة بالرسالة االتصالية يتناول محتوى الرسالة، االتصالية كود الرسالة ومضمونها 

 ها وأسلوب تقديمها.وصياغت
"والكود" هو مجموعة الرموز التي إذا وضعت في ترتيب معين يصبح لها معنى عند الجمهور  

 المستقبل للرسالة االتصالية.
وتتعدد الرموز ما بين إشارة، إيماءه، نغمة، كلمة، صورة...جميعها أدوات لنقل المعاني واألفكار  

األثر  قينقل إلى اآلخرين رسالة في أبسط المفاهيم، بحيث تحقمن قبل القائم باالتصال الذي يريد أن 
 المطلوب من تلك الرسائل.

وفي الرسالة يتطلب عملية فك للرموز، وهي عملية تتحد بالحقيقة االجتماعية بمعنى أن المجتمع  
 رسالة معنى معين أو داللة معينة.هو الذي يعطي لكل رمز من الرموز التي تتضمنها ال

الرموز بمثابة العمود الفقري لالتصال، وبدونها ال يمكن أن يحقق االتصال أهدافه، وقد  وتعتبر 
أدت ثورة االتصاالت إلى إمكانيات ال حصر لها من أجل استخدام المعاني، ويمكن للغة أن تقدم خدمة 

يادة جل ز أو ضررًا للجماهير في أنحاء العالم ولقد أسئ استخدام معاني األلفاظ على نطاق واسع من أ
 الف المواقف وتضليل الرأي العام.اخت
2

وهو مادة الرسالة التي اختارها القائم باالتصال لتعبر عن أهدافه من ثنايا العبارات التي تقال  
والملعومات التي تقدم واالستنتاجات التي تخرج بها، واألحكام التي تقترحها في إطار الفلسفة التي تحكم 

االتصالية وبمعنى أبسط فهي األسانيد المنطقية أو الواقعية أو القانونية التي تؤيد وجهة نظر  العملية
القائم باالتصال الخاصة بمشكلة معينة أو بموقف معين من حيث الزمان والمكان. وفي هذا السياق فإن 

 -الجدل الذي ُيثار حول محتوى الرسالة االتصالية يأخذ صيغتين:
مدى تطور المنطق اإلعالمي وفقًا لمقتضيات الظروف والسرعة الالزمة في العمل تبحث األولى: في 

 االتصالي ومدى تعدد الموضوعات في حين.
تبحث الثانية في مدى وضوح المنطق اإلعالمي بشان هذه الموضوعات مع مرور الزمن. والتطور في 

يصيغ  لرسالة االتصالية حيثممارسة العمل االتصالي وهو ما يقتضي وقفه لتفسير وتحليل صياغة ا
 القائم باالتصال رسالته في لغة قد تأخذ صورة الفعل المادي أو التعبيرات القولية.

بخصوص الثانية يمكننا التساوئل عن العالقة بين المنطق االتصالي والجمهور المستقبل، وتتضح  
م وامل التي تساعد على اإلقناع ثلنا هذه العالقة من خالل تناول قواعد صياغة الرسالة االتصالية والع

التحصين ضد الدعاية المضادة وأخيرًا تعميمات تدور حول صياغة الرسالة االتصالية. ففيما يتعلق 
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أخذ في تبقواعد صياغة الرسالة االتصالية فإنه ال يمكن تصور نجاحها في تحقيق أهدافها دون أن 

 االعتبار طبيعة الجمهور.
في حاجة إلى معرفة جمهوره، أي لديه تصور ذهني للجمهور الذي يريد أي أن القائك باالتصال  

أن يصل إليه أو الذي يريد أن يتجنبه لدرجة أن الجماهير الثانوية والجماعات التي يتخيلها، هي أهداف 
عامة لالتصال، ومن هناك ندرك أن القائم باالتصال يجب أن يأخذ في االعتبار نوعية الجمهور الذي 

رسالة ومدى االستجابة المحتملة...بمعنى آخر..الهدف من هذه العملية هو تكييف الرسالة يستقبل ال
 نا تضح أهمية معرفة الرأي العام.االتصالية مع مستقبلها، وه

 -ولكي تحقق العملية االتصالية أهدافها البد وأن تخضع لمجموعة من المعايير وهي: 
 ر المستقبل لها.يجب أن تصاغ الرسالة الموجهة إلى الجمهو -1
 يجب أن يكون هناك رابط من الرموز المشتركة بين المستقبل والمرسل.-2
على المرسل أن يتحدث بلغة الحاجة التي تنبع من خصائص شخص المستقبل. بمعنى أن تثير -3

 الرسالة احتياجات الجمهور المستقبل وتقترح وسائل أو طرق إشباع هذه االحتياجات.

 


