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: هقذهت ػاهت

المشاركة السياسية ىي أحد األوجو اليامة لمديمقراطية إلى جانب التعدد الحزبي، 
وعمى ذلك فإن أزمة . والتمثيل النيابي، وتداول السمطة وغيرىا من األوجو المتعددة لمديمقراطية

المشاركة ىي أحد مظاىر أزمة الديمقراطية التي ىي بدورىا جزء ال يتجزأ من األزمة العامة 
. اقتصادية، واجتماعية وثقافية وسياسية: داخل المجتمع المصري، وىي أزمة ذات جوانب متعددة

ويترتب عمى ذلك أن تحقيق المشاركة السياسية الفعالة من قبل األفراد، يستمزم بالضرورة وجود 
بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مالئمة، في ذات الوقت تمثل المشاركة السياسية 

مطمبًا ضروريًا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الحقيقية، كما أنيا توفر مرجعية أساسية 
. لصانع القرار لكي يصنع قراراتو ويصيغ سياساتو بما يحقق المصمحة الوطنية

 االجتماعية –فالعالقة إذن بين المشاركة السياسية، وبين طبيعة الظروف االقتصادية 
غير أن ذلك ال ينفي تباين أفراد . السائدة داخل  المجتمع خالل مرحمة معينة، ىي عالقة جدلية

فأيًا كانت طبيعة . أي مجتمع إنساني في اتجاىاتيم ومواقفيم نحو الحياة السياسية لمجتمعيم
 االجتماعية السائدة داخل المجتمع، نجد دائمًا ىناك فئة حريصة عمى –الظروف االقتصادية 

االىتمام بالحياة السياسية والمشاركة اإليجابية فييا، وفئة أخرى غير ميتمة وتتخذ موقفًا ال مباليًا 
ويعكس ذلك التباين في اتجاىات أفراد المجتمع نحو المشاركة السياسية، . من ىذه المشاركة

التباين في خبراتيم وحاجاتيم الشخصية، وىو ما يرجعو عمماء االجتماع السياسي إلى عممية 
التنشئة السياسية التي تحتل أىمية كبيرة عند محاولة تفسير تباين االتجاىات والمشاعر والمواقف 

 (1).واآلراء التي يكونيا المواطنون نحو الحياة السياسية

وفي حين تتعدد مؤسسات التنشئة السياسية، تأتي وسائل اإلعالم واالتصال الجمعي 
فوسائل اإلعالم . عمى رأس ىذه المؤسسات من حيث التأثير عمى عممية المشاركة السياسية

تمعب دورًا جوىريًا في إثارة اىتمام أفراد المجتمع بالقضايا المختمفة المحيطة بيم ومنيا القضايا 
السياسية، كما تشكل مصدرًا رئيسيًا يستقون منو معموماتيم السياسية، في نفس الوقت الذي تمعب 

وتمعب وسائل اإلعالم المرئية . فيو دورًا بارزًا في تشكيل االتجاىات والقيم وأنماط السموك
. كالتميفزيون أىمية خاصة داخل المجتمعات التي توجد بيا نسبة أمية مرتفعة كالمجتمع المصري 

وقد أشار كثير من العمماء إلى أىمية التميفزيون ودوره البارز في حث الفرد عمى 
المشاركة من خالل ما يقدمو من معمومات وأخبار سياسية، ومن خالل ما تبثو برامجو من قيم قد 
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فقد . تؤثر عمى اتجاه المشاىد نحو المشاركة، ويؤثر اتجاىو بالتالي عمى سموك المشاركة لديو
حث :  إلى خصائص التميفزيون ومن بينيا– عمى سبيل المثال – J. Kohen" كوىين"أشار 

الفرد عمى المشاركة وخاصة إذا كانت المادة المقدمة تساعد المشاىد عمى التفكير وتكوين رؤية 
 إلى أن التعرض لوسائل االتصال "Daniel Lerner“" دانيل ليرنر"كذلك أشار . (2)نقدية

أرجع حوادث الشغب " الجمعي يؤدي إلى تغيرات في عممية المشاركة السياسية، حتى أنو 
واالنقالبات والثورات واالضطرابات التي تحدث في دول العالم وخاصة في الدول النامية إلى 
محرك أساسي وىو وسائل اإلعالم الجماىيرية وأىميا التميفزيون لما لو من تأثير في شحن 

 (3)".عواطف المشاىدين

غير أنو من المعروف والثابت عمميًا من خالل نتائج العديد من الدراسات حول دور 
 في مجتمعنا المصري، أن ىذه المؤسسات ال تقوم – وخاصة التميفزيون –مؤسسات اإلعالم 

بدورىا المفترض في مجال التنشئة السياسية، بل إنيا عمى العكس من ذلك تسيم في تزييف 
. الوعي السياسي، وتزييف الحقائق

ويؤكد ذلك أيضًا، ما أشارت إليو بعض الدراسات السابقة حول المشاركة السياسية من 
نما  أن العزوف عن المشاركة ال يرجع فقط إلى اعتقاد المواطن بأنيا عممية ال طائل من ورائيا، وا 

غياب عوامل االستثارة والمنبيات السياسية، وأن ذلك يرتبط بوسائل اإلعالم "يرجع أيضًا إلى 
 (4)"ودورىا في المجتمع والحياة السياسية،

نما –فوسائل اإلعالم المحمية وخاصة المرئية منيا   ليس داخل المجتمع المصري وحده وا 
 ليست سوى أداة تستخدميا النظم الحاكمة لمترويج –في المجتمعات العربية بصفة عامة 

لسياساتيا، وتحقيق االمتثال لمسمطة عن طريق تزييف الوعي العام من خالل ما تقدمو من برامج 
خبارية ووثائقية وعممية، وحتى البرامج الترفييية والحوارية، كميا تدور في فمك السمطة  سياسية وا 
وتسيم في تزييف الوعي، وتوحي بتحريم أي اتجاه لممعارضة أو االختالف الفكري واأليديولوجي 

. مع النظام

فمع ثورة االتصاالت . ومن ىنا جاء التركيز في ىذا البحث عمى الفضائيات اإلخبارية
وانتشار ىذا النوع من الفضائيات العربية، بدا األمل في أن يمعب بعضيا، الدور الذي كان 

. منوطًا باإلعالم المحمي أن يمعبو في خمق رأي عام عربي واع ومستنير
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، وتعددت تخصصاتيا ما بين *فقد انتشرت القنوات الفضائية العربية في السنوات األخيرة
وقد قطعت بعض القنوات اإلخبارية شوطًا كبيرًا في . قنوات إخبارية، ورياضية، وفنية، وثقافية

مجال حرية التعبير بشكل أثار العديد من التوقعات حول التأثير اإليجابي ليذه الفضائيات عمى 
. الوعي العام في الشارع العربي

وبرغم التحفظات التي يمكن أن تؤخذ عمى مثل ىذه الفضائيات، ومن بينيا أنيا ليست 
بعيدة عن نفوذ الحكومات وبعض الشركات متعددة الجنسية وبعض القوى السياسية العالمية، إال 
أنو ال يمكن إغفال ىامش الحرية الكبير الذي تسمح بو وتقدم من خاللو وجيات النظر المختمفة 

كما تخمق أيضًا قنوات اتصال مباشر مع الجماىير العربية . بعيدًا عن اإلطار الرسمي لمحكومات
في كل أنحاء العالم ليعبروا بحرية عن آرائيم السياسية بعيدًا عن قيود الرقابة المفروضة عمى 

. **وسائل اإلعالم المحمية داخل مجتمعاتيم

وفي ضوء ذلك، فإنو من المتوقع أن تمعب ىذه الفضائيات دورًا في زيادة حجم المعرفة 
السياسية لدى المواطن العربي والمصري، وفي رفع درجة اىتمامو بالقضايا العربية المشتركة 

والقضايا السياسية الداخمية أيضًا، وىو ما يمكن أن يؤثر عمى اتجاىو نحو المشاركة السياسية 
 عمى سموكو المشارك الفعمي، – حتى ولو عمى المدى البعيد –داخل وطنو، ومن ثم يؤثر بالتالي 
. وىو ما تحاول الدراسة الكشف عنو

:- وقد تم تحديد هدف الدراسة انطالقًا من الحقائق التالية

 تمثل واحدة من المؤسسات الرئيسية – كوسائل لالتصال الجمعي –إن القنوات الفضائية  (1)
. اليامة لمتنشئة السياسية

العممية التي يتمكن الفرد من خالليا من التعرف عمى النظام "والتنشئة السياسية ىي 
السياسي، والتي تحدد إدراكو لممسائل السياسية واستجاباتو ليا، ومن ثم فإنيا تمثل مطمبًا 

 (5)".أساسيًا لالندماج السياسي لمفرد من خالل المشاركة السياسية
                                           

( 150)  تشير بعض اإلحصاءات إلى أن عدد القنوات الفضائية في الدول العربية تزيد عمى مائة وخمسين *
، لتتعاقب MBC" إم بي سي"، ثم لحقتيا قناة 1991قناة، بدأت بالفضائية المصرية األولى التي تأسست عام 

(. 14، ص7/7/2004 –جريدة األىالي )بعدىما قنوات أخرى 
أنظر عمى )". بعدم وجود خطوط حمراء من أي نوع "– وىي قناة الجزيرة – أشاد ضيوف إحدى ىذه القنوات **

. 11، ص 18/9/2004جريدة نيضة مصر، : سبيل المثال حديث األستاذ حسنين ىيكل في
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ويعني ذلك أن وسائل اإلعالم كأحد المؤسسات اليامة لمتنشئة السياسية، حينما تقوم 
بالدور المنوط بيا، تصبح أداة لتحديد طبيعة إدراك الفرد لممسائل السياسية المختمفة 

واستجابتو ليا، فتسيم بدرجة أو بأخرى في دفعو لالندماج في الحياة السياسية من خالل 
. عممية المشاركة

بشكل عام، والفضائيات . اتفقت آراء كثيرة عمى أىمية التأثير الذي تمارسو الفضائيات (2)
. اإلخبارية بصفة خاصة

إلى أن القنوات الفضائية ال تؤثر فقط عمى أذواق الناس وأنماط " عابد الجابري "فقد أشار 
نما تؤثر أيضًا في عقوليم ووعييم السياسي واالجتماعي كذلك كشفت ( 6).استيالكيم وا 

نتائج دراسة حديثة عن قادة الرأي والفضائيات، عن أن تأثير الفضائيات قد أصبح  
وأن . يفوق في تأثيره الثقافي تأثير وسائل الثقافة التقميدية كالمجالت والصحف والفيديو
القنوات الفضائية تأتي عمى رأس قائمة الوسائل اإلعالمية التي تزود قادة الرأي 

وأن المعارف السياسية تحديدًا قد جاءت عمى رأس قائمة المعارف المتنوعة . بالمعمومات
-   أي الفضائيات –كما أنيا تسيم .  التي يكتسبيا أفراد العينة من القنوات الفضائية

أحيانًا في تغيير آراء قادة الرأي تجاه بعض القضايا واألشخاص، خاصة رؤساء الدول 
 ىذا إلى جانب ما أكدتو دراسات أخرى من وجود عالقة (7)%(.88.5)والحكومات بنسبة 

قوية بين التعرض لألخبار، واالىتمام السياسي والمشاركة السياسية، وخاصة لدى 
( 8).الشباب

أن القنوات الفضائية العربية قد لعبت دورًا ىامًا في تغيير أسموب " ىشام شرابي"ويرى 
تفكير العرب وسموكياتيم ورؤيتيم لمواقع، حتى أنو قد ذىب إلى القول بأن التاريخ العربي الحديث 

لم يشيد قوة توازي قوة القنوات الفضائية العربية في تغيير طبيعة وعي الشعوب واالتجاىات 
ويشير إلى أن ىناك أربعة قنوات من بين ثالثين قناة قد سيطرت . السياسية في العالم العربي

، حيث يشاىد ىذه L.B.Cالجزيرة، والمنار، وأبوظبي، و : *وقادت ىذا التغيير وىي قنوات
.  (9)من المشاىدين العرب% 80إلى % 70القنوات نسبة 

                                           
إلى أنو برغم أن بعض القنوات الفضائية كالجزيرة، تتمقى دعمًا حكوميًا، إال أنيا جميعًا " ىشام شرابي" يشير *

. تتمتع بحرية واسعة في تحرير أخبارىا وبرامجيا، وأيضًا باستقالل سياسي
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تركز الدراسة الحالية عمى قطاع الشباب نظرًا لألىمية التي يمثميا ىذا القطاع في المجتمع  (3)
من إجمالي سكان جميورية مصر العربية كما تشير  (%27.6)المصري حيث يمثل 

 وذلك فضاًل عما أكدتو نتائج العديد من (10)(.1996)بيانات التعداد العام لمسكان 
الدراسات من ارتفاع معدالت التعرض لمتميفزيون في مرحمة الشباب حيث تصل إلى حوالي 

(98.)%(11) 

تم التركيز عمى الشباب الجامعي نظرًا ألنو أكثر شرائح الشباب المصري تعرضًا  (4)
لمفضائيات اإلخبارية، وقد استندت الباحثة في تقرير ذلك إلى ما أجمعت عميو تقريبًا 
الدراسات السابقة حول ارتفاع درجة االىتمام بالسياسة، وأيضًا ارتفاع درجة المشاركة 

ومن ناحية أخرى وجدت الباحثة . السياسية مع ارتفاع المستوى التعميمي، ىذا من ناحية
أثناء التفكير والبحث في عينة الدراسة، أن شباب الحرفيين، والعمال، والفالحين أكثر إقبااًل 

بل إنو . عمى مشاىدة الفضائيات األخرى مثل قنوات المنوعات، والدراما، والرياضة وغيرىا
كانت ىناك صعوبة بالغة في البحث عن أفراد من عينة ممثمة لمشباب الجامعي ذاتو ممن 

. يتابعون الفضائيات اإلخبارية

:- واستنادًا إلى الحقائق السابقة، تحدد هدف الدراسة فيما يلي

تيدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة اتجاىات الشباب الجامعي الذي يتعرض لمؤثرات 
-   التقميدية وغير التقميدية –القنوات الفضائية العربية اإلخبارية، نحو عممية المشاركة السياسية 

. وأيضًا طبيعة مشاركتو العممية في الحياة السياسية في ظل تعرضو ليذه الفضائيات

:- ولمزيد من وضوح اليدف، ينبغي التنويو إلى ما يمي
 

 

 

 :حذود البحج
 –إن فاعمية االتصال الجمعي وطبيعة تأثيره السياسي، تحددىا طبيعة الظروف االقتصادية  -1

. االجتماعية السائدة في المجتمع خالل مرحمة زمنية معينة

يقتصر البحث عمى القنوات الفضائية العربية اإلخبارية، وبيان تأثيرىا عمى المشاركة  -2
السياسية لمشباب، دون التعرض لمعوامل األخرى المؤثرة عمى المشاركة، وىي عوامل في 
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غالبيتيا موضوعية وتحتل أىمية كبيرة في التأثير عمى طبيعة المشاركة السياسية  
. ومعدالتيا، وحيث تعتبر وسائل االتصال أداة مساعدة أو مساندة ألدوات أخرى 

ال يركز البحث عمى مضمون معين من المضامين التي تبثيا القنوات الفضائية اإلخبارية،  -3
نما يركز .  عمى تأثير ىذه المضامينوا 

 اإلطار" الفصل األولوبناًء عمى ما تقدم، ينقسم البحث إلى عدة فصول، حيث يتناول 

 ويتضمن عدة نقاط رئيسية تتناول مفيوم المشاركة السياسية في التراث النظري "النظري لمبحث
وتتناول أيضًا التأثير . لعمم االجتماع سواًء داخل األدبيات الكالسيكية أو في األدبيات الحديثة

السياسي لوسائل االتصال الجمعي في التراث النظري لعمم االجتماع ، وعمم اجتماع اإلعالم 
. وذلك بيدف تحديد المنطمقات النظرية لمدراسة. واالتصال

 عمى استعراض لبعض الدراسات السابقة التي عالجت موضوع الفصل الثبنيويحتوي 
المشاركة السياسية لدى فئات وشرائح مختمفة، إلى جانب الدراسات التي ركزت عمى العالقة بين 

وسائل اإلعالم والمشاركة السياسية، وبصفة خاصة تمك الدراسات التي تناولت تأثير القنوات 
الفضائية، وذلك بيدف التعرف عمى أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات والتي انطمقت 

. منيا دراستنا الحالية واعتمدت عمى كثير منيا

 معبرًا عن المسممة األساسية التي تنطمق منيا ىذه الدراسة أال وىي الفصل الثبلثويأتي 
أن اإلحجام عن المشاركة السياسية من قبل الشباب المصري، كان دائمًا نتيجة لعوامل 

االجتماعي المحيط بيم وليس إفرازًا لعوامل ذاتية كامنة - موضوعية كائنة في الواقع االقتصادي 
.  في الشباب

ومن ىنا يتناول ىذا الفصل البعد التاريخي لممشاركة السياسية لمشباب الجامعي ، وذلك 
لمتعرف عمى بدايات عزوف الشباب المصري والجامعي بصفة خاصة، عن المشاركة، وأسباب 

انحسار المشاركة السياسية لمشباب الجامعي في المجتمع المصري خالل مرحمتي التوجو 
. االشتراكي، والتوجو الميبرالي

 إلى تناول المفيوم الرئيسي في ىذه الدراسة وىو مفيوم الفصل الرابغونصل في 
المشاركة السياسية، والتعريفات المختمفة التي قدمت ليذا المفيوم، ثم الرؤى المتعددة لصور أو 

وذلك في محاولة السعي نحو تحديد وبمورة تعريف المشاركة . مظاىر المشاركة  السياسية
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 الذي سوف تأخذ بو ىذه الدراسة، وأيضًا تحديد صور أو – المجرد واإلجرائي –السياسية 
. مظاىر المشاركة

من " اإلجراءات المنيجية لمدراسة" والذي يتناول :الفصل الخبمسثم ننتقل بعد ذلك إلى 
حيث تساؤالت الدراسة، والمجالين البشري والجغرافي لمبحث، وكذلك أداة البحث ومحاور دليل 

. المقابمة الجماعية البؤرية

فنستعرض من خاللو نتائج الدراسة الميدانية من خالل المحاور  الفصل السبدسأما 
التي يتضمنيا دليل المقابمة، والتي نتعرف من خالليا عمى حجم تعرض الشباب الجامعي 

لمفضائيات العربية اإلخبارية، ومدى انتظامو في التعرض ليا، ودور الفضائيات اإلخبارية في 
تحفيز الشباب نحو االىتمام بالسياسة، ومتابعة القضايا السياسية وتحصيل المعرفة السياسية، 

ىذا إلى جانب المحور الخاص بالتعرف عمى دور . وغيرىا من صور المشاركة السياسية التقميدية
. الفضائيات اإلخبارية في دفع الشباب نحو صور المشاركة السياسية غير التقميدية
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الفصل األول 
 

 الوشاركت السياسيت واالتصال الجوؼي  

في التراث النظري لؼلن االجتواع 

 
االتجاهاث النظريت الوختلفت في دراست الوشاركت السياسيت :  والًال 

تناولت أدبيات عمم االجتماع مفيوم المشاركة السياسية من خالل تناوليا لقضية 
. الديمقراطية، ومن خالل دراسة النظم السياسية سواًء في العالم المتقدم أو في العالم الثالث

 :الرؤيت الواركسيت  (1)

تنظر الماركسية الكالسيكية إلى الديمقراطية كظاىرة تاريخية يتحكم في تطورىا حركة 
 ظاىرة تتحقق من خالل الصراع الطبقي، – كما يفسرىا ماركس –فالديمقراطية . الصراع الطبقي

 إنجازًا لمبرجوازية حيث تحققت الثورات السياسية الديمقراطية عمى أيدي – تاريخيًا –وأنيا تمثل 
طبقة البرجوازية التي كان ليا دورًا ثوريًا في التاريخ حينما قامت بتصفية اإلقطاع والحكم 

غير أن . ونقل المجتمع إلى نمط اإلنتاج الرأسمالي. المطمق، وقامت بالثورة الصناعية
لم تكشف بعد عن كافة إمكانياتيا، حيث أن العامل الرئيسي في - في رأي ماركس- الديمقراطية 

تطورىا األبعد ىو حركة الطبقة العاممة، وىي الطبقة التي يقود نضاليا السياسي إلى توسيع 
 (1).الديمقراطية وتطورىا

 بعد أن تنجح في القضاء عمى اإلقطاع وتأسيس النظام – إذن –فالطبقة البرجوازية 
الرأسمالي، تتحول إلى طبقة محافظة ال ىم ليا سوى الحفاظ عمى األوضاع القائمة التي يتطمب 

وتظل الطبقة العاممة بوعييا الزائف بعيدة . الحفاظ عمييا إعاقة الديمقراطية والمشاركة الحقيقية
عن المشاركة السياسية إلى أن تكتسب وعيًا حقيقيًا يمكنيا من القضاء عمى البرجوازية ونظام 

. الدولة، وتأسيس النظام االشتراكي

ونجد في الرؤية الماركسية ىنا إشارة واضحة إلى االرتباط الوثيق بين الوعي السياسي 
والمشاركة ، فالمشاركة الحقيقية لن تتحقق إال إذا تحقق الوعي ، كما نجد إشارة ضمنية أيضًا 

إلى أن المشاركة السياسية في أحد أىم صورىا الرئيسية تتجسد في تمك األفعال العنيفة الموجية 
. ضد األنظمة المستبدة والمستغمة
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إلى وصف النظم السياسية الواقعة خارج نطاق الرأسمالية " ماركس"وحينما تطرق 
، وصف ىذه المجتمعات "نمط اإلنتاج األسيوي "الغربية، ومنيا تمك المجتمعات التي أطمق عمييا 

أواًل بأنيا مجتمعات ساكنة تتكون من قرى منعزلة مكتفية ذاتيًا، تحكميا حكومة مركزية تتحكم في 
ويعني ذلك أنو وفقًا . المياه والري، وال تربطيا بالقرى التي تحكميا سوى رابطة جباية الضرائب

. (2)لطبيعة نمط اإلنتاج السائد في ىذه المجتمعات، يتسم نظام الحكم بأنو نظام قيري ومركزي 
. ومن ثم ال يسمح بأي قدر من المشاركة

ويعني ذلك أيضًا أن حجم المشاركة السياسية المسموح بو يختمف باختالف طبيعة 
. ونوعية النظام السياسي والذي يختمف بدوره باختالف طبيعة نمط اإلنتاج السائد

: الرؤية الوظيفية  (2 )

فسرت النظرية الوظيفية قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية من خالل تصورىا عن 
المجتمع اإلنساني بشكل عام كنسق يحافع عمى وجوده وتوازنو من خالل تكامل الوظائف التي 

ذلك التوازن الذي يتحقق أيضًا من خالل سيطرة منظومة قيمية مشتركة . تؤدييا أجزائو المتباينة
" ومن خالل ىذا التصور عرض . بين تمك األجزاء المتباينة المكونة لمنسق االجتماعي

 (3)".لفكرة الديمقراطيات المستقرة" الوظيفيون 

باعتبارىا مجرد وسيمة الختيار قادة سياسيين ال " الديمقراطية"إلى " ماكس فيبر"فينظر 
فالديمقراطية المباشرة غير ممكنة إال . نظامًا يتحقق فيو نوعًا من الحكم المباشر من قبل الشعب

في مجتمعات صغيرة نسبيًا وبسيطة، أما المجتمعات الحديثة المتباينة والمعقدة، فإن الحكم 
 في –ويعني ذلك ". الديمقراطية التمثيمية: "المباشر فييا من قبل الشعب غير وارد، وتحل محمو

 أن الشعب ليست لو أية سيطرة فعمية عمى القرارات السياسية التي تصبح امتيازًا –رأي فيبر 
إلدارة بيروقراطية من جية ولقادة األحزاب السياسية من جية أخرى، وذلك نظرًا لكونيما فئات 

عمى سيطرة تمك النخب " فيبر"ويطمق . صغيرة تستطيع االتفاق فيما بينيا بيسر عمى أي عمل
نما " ديمقراطية تمثيمية"البيروقراطية والسياسية اسم  وىي ديمقراطية ال تكون فييا السمطة لمشعب وا 

ىي تتيح لو اختيار قادة سياسيين ذوى تأثير وفعالية في تحقيق األىداف القومية، ومن ثم فإن 
 (4).ىنا ال ييتم كثيرًا بغياب المشاركة الشعبية" فيبر"

قد تمت تنشئتو " إنسان مثالي"وبشكل عام يرى الوظيفيون أن اإلنسان المشارك ىو 
الذي ينحرف عن منظومة القيم " األناني"اجتماعيًا، وىو ما يعني أنو النقيض األخالقي لإلنسان 
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 يفكر في – وقد تمت تنشئتو اجتماعيًا –" المثالي"المشتركة بين أعضاء مجتمعو، بينما اإلنسان 
" المشاركة"اآلخرين، يحسن التعامل معيم، ال ينعزل عن المجتمع، بل العكس يكون متميفًا عمى 

التقدم، كما أنو يشترك في عدد من "في األنشطة الروتينية لمجتمعو، مساعدًا ىذا المجتمع عمى 
 (5)".تنظيماتو

ونخمص من ذلك إلى أن المشاركة السياسية واالجتماعية لدى النظرية الوظيفية، ترتفع 
معدالتيا لدى الشرائح أو الفئات التي تمت صياغتيا نظاميًا أي استوعبت تمامًا منظومة القيم 
المشتركة السائدة داخل المجتمع من خالل عممية التنشئة االجتماعية، بينما ينخفض الدافع 

الذي لم تكتمل صياغتو النظامية نتيجة خمل في تنشئتو " األناني"لممشاركة لدى الشخص 
. مما يعني أن العزوف عن المشاركة ىنا إنما يرجع ألسباب وعوامل ذاتية. االجتماعية

: نظرية التبؼية  (3)

األدبيات الكالسيكية لعمم االجتماع بمعالجة موضوع الديمقراطية داخل  في حين اىتمت
المجتمعات المتقدمة، نجد األدبيات الحديثة، قد اتجو جزء كبير منيا نحو دراسة النظم السياسية 
داخل العالم الثالث متمثاًل في بمدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وخاصة بعد أن حققت معظم 

. نظرية التبعية: ومن بين ىذه النظريات . دول العالم الثالث استقالليا السياسي

وتؤكد نظرية التبعية عمى دور العوامل الخارجية في أزمة المشاركة السياسية داخل العالم 
فالعالقة التي تربط العالم الثالث بالعالم الرأسمالي الغربي ىي عالقة تبعية لن تؤدي إال . الثالث

إلى المزيد من التخمف عمى كافة األصعدة، وما ينتج عن ذلك من عدم توافر المناخ المالئم لنمو 
نظام ديمقراطي تستطيع من خاللو الجماعات المختمفة داخل المجتمع ممارسة القوة السياسية وأن 
تمعب أدوارًا في الحياة السياسية، حيث تتسم البنية التابعة بتركيز القوة االقتصادية والسياسية في 

( 6).أيدي جماعة قميمة العدد تحتكر السمطة

ضافة إلى مركزية الحكم التي تؤثر عمى المشاركة السياسية، لمجماىير في المجتمعات  وا 
أيضًا ضعف المشاركة في تمك المجتمعات إلى ما يعانيو العالم الرأسمالي " فرانك"التابعة، ُيرجع 

فعدم االستقرار السياسي والتقمب بين أيديولوجيات سياسية متناقضة . من أزمات اقتصادية
والتسمطية، كميا خصائص تزداد حدتيا في العالم الثالث كمما عانى العالم الرأسمالي من أزمات 

 (7).اقتصادية، وتخف حده عندما تنفرج ىذه األزمات
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(8)"الحراك االجتمبػي" مذخل  (4)
 

دانيال "، و ”Karl Deutsche“" كارل دويتش"ارتبط ىذا المدخل النظري بأسماء مثل 
. "Daniel Lerner“" ليرنر

ويرى أصحاب ىذا المدخل النظري أن عممية التحديث تؤدي إلى تغيرات في عممية 
. وأن ىناك بعض العوامل والظروف التي إذا ما توافرت تؤدي إلى المزيد من المشاركة. المشاركة

أن " دويتش"عمى تأثير التحضر، والتعرض لوسائل اإلعالم، بينما يعتقد " ليرنر"فقد ركز 
ىي التي تؤدي " الحراك االجتمبػي"الخصائص األكثر تعقيدًا لعممية التحديث والتي أطمق عمييا 

إلى التغير في عممية المشاركة، مثل الحراك من الحياة الريفية في المجتمع المحمي حيث أسموب 
. حياة تقميدي، إلى المدينة حيث أسموب حياة حديث وحيث االحتكاك بمؤسسات حديثة

التعرض : إلى أن ىناك مجموعة من التغيرات التي تحدث معًا مثل" دويتش"وقد ذىب 
لوسائل اإلعالم، تغيير محل اإلقامة من ريف إلى حضر، التغيير في المينة من العمل في 
مؤسسة تقميدية إلى العمل في مؤسسة حديثة مثاًل، وأيضًا ارتفاع المستوى التعميمي، وزيادة 

، يصاحبيا "حراكًا اجتماعياً "مؤشرًا عمى تحقيق " دويتش"الدخل، كل ىذه التغيرات التي يعتبرىا 
وتنطمق ىذه النظرية من أن عممية التحديث . أشكال أو مظاىر جديدة من المشاركة السياسية

. تؤثر عمى عممية التنشئة التي تشكل بدورىا االتجاىات السياسية والسموكيات

 

ًال  التأحير السياسي لوسائل االتصال الجوؼي في  دبياث ػلن االجتواع :  حاايا

يمكن القول بأن التصورات النظرية التي ُطرحت داخل عمم االجتماع حول تأثير وسائل 
:-  من المعالجات النظريةنوػيناالتصال الجمعي، قد جاءت في إطار 

:  األول النوع

يتمثل في تمك التصورات التي قدمتيا النظريات السوسيولوجية العامة عن المجتمع سواًء 
من داخل التيار المحافع أو التيار الراديكالي حيث جاءت اإلشارة إلى وسائل اإلعالم واالتصال 

. الجمعي في سياق نظريات عامة عن المجتمع اإلنساني

 

:  الثبني أمب النوع
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. فيتضمن تمك النماذج النظرية المتعددة التي قدميا عمم اجتماع اإلعالم واالتصال

: التأحير السياسي لوسائل االتصال الجوؼي داخل اظرياث ػلن االجتواع  (1 )

تختمف نظرة عمماء االجتماع لوسائل اإلعالم واالتصال الجمعي بين التيارين الرئيسيين 
فالوظيفيون ينظرون دائمًا إلى وسائل اإلعالم باعتبارىا مؤسسات فعالة . في عمم االجتماع

. لمحفاظ عمى استقرار المجتمع من خالل تحقيق تكيف الفرد مع النظام السياسي القائم

 فال يرى في وسائل اإلعالم سوى أنيا – الكالسيكي والمعاصر –أما التيار الراديكالي 
مجرد أداة في يد الطبقة الحاكمة التي تسيطر عمييا وتستخدميا لمييمنة األيديولوجية وتزييف 

. وعي الجماىير

فقد قدمت النظرية النقدية تصورًا يرى في وسائل اإلعالم أحد اآلليات الجديدة الستغالل 
. الطبقات الخاضعة

مجتمع " يرى أن المجتمع الرأسمالي قد تحول إلى – عمى سبيل المثال –" فرايت ميمز"
تمعب فيو وسائل االتصال الجمعي دورًا بارزًا في استغالل الجماىير حيث لم يعد " جماىيري 

نما ظيرت أشكال أخرى من االستغالل الفكري  االستغالل مجرد استغالل اقتصادي فقط وا 
والنفسي حولت اإلنسـان داخل ىـذا المجتمع إلى إنسـان مغترب عاجـز عن فيـم ما يحيط بو وعن 

، ( 9).التواصل مع اآلخرين، مما يـؤدي إلـى نمو ظواىـر الفردية وعـدم االنتمـاء والعجز السياسي
 .وبالتالي اإلحجام عن المشاركة السياسية واالجتماعية

أفكاره حول الدور الذي أصبحت تمعبو وسائل االتصال " ىيربرت ماركيوز"كذلك قدم 
الجماىيري داخل المجتمع التكنولوجي المعاصر لدى كل من األنظمة الرأسمالية واالشتراكية عمى 

وقد حققت األنظمة من . حد سواء موضحًا أنيا قد أصبحت أداة لالستغالل العقالني المتحضر
خالليا المزيد من القمع والييمنة والييمنة عمى األفراد باستخدام نفس األسموب العقالني غير 

المباشر، ونجحت في استيعاب معارضي النظام وجعمت الطبقات المستغمة من قبل ىذه األنظمة، 
تزييف وعي : وتستخدم وسائل اإلعالم في ذلك أساليب عديدة منيا. تدافع عنيا وتحمييا

قناعيم بأنو ال بديل عن النظام القائم، فضاًل عن خمق حاجات وىمية وزائفة تقنع  الجماىير وا 
الجماىير بأنيا حاجات ضرورية ليم، ثم يسعى النظام بعد ذلك إلى تمبية ىذه الحاجات الكاذبة، 

وتصبح بعد ذلك المعارضة السياسية . وبذلك ينجح في استمالة الطبقات الخاضعة والمعارضة لو
( 10).ليذا النظام ضربًا من الالعقالنية
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ومع دخول المجتمع اإلنساني إلى عصر جديد ىو عصر العولمة الذي يتسم بالتغيرات 
السريعة وبانتشار األيديولوجية الرأسمالية في معظم مناطق العالم، ظيرت في عمم االجتماع 
إسيامات نظرية جديدة تحاول تقديم منظورًا نقديًا لكل من المجتمع التكنولوجي المعاصر، 

والنظريات الكالسيكية التي ظيرت في عمم اجتماع القرن التاسع عشر، وىي نظريات ما بعد 
. الحداثة

وبرغم أن تمك اإلسيامات النظرية لم تصل إلى مستوى النظرية الكمية كالنظريات الكبرى 
في عمم االجتماع، إال أنيا تناولت أيضًا التأثير المتعاظم لوسائل االتصال الجمعي في عصر 

( 11).العولمة

وعمى الرغم أيضًا من االختالفات الفكرية واإليديولوجية والفكرية داخل ىذه النظريات ما 
مجتمع ما بعد "بين الماركسيين والميبراليين، إال أنو يكاد يكون ىناك اتفاق حول خصائص 

بالدور "كما يطمق عميو الماركسيون، وخاصة فيما يتعمق " مجتمع الرأسمالية المتأخرة"أو " الحداثة
نحن نعيش في عالم مشبع " : "كريشان كومار"، وفي ذلك يقول "المتعاظم لالتصال الجمعي

( 12)".باإلعالم واالتصال

إن نظرية ما بعد الحداثة تصف ظيور نظام : "ىذا بقولو " دومينيك استريناتي"ويؤكد 
اجتماعي نجد فيو أن أىمية وقوة وسائل اإلعالم الجماىيري والثقافة الشعبية تعي أنيا تتحكم في 

فالتجسيد اإلعالمي يسيطر عمى إحساسنا بالواقع، . كل األشكال األخرى لمعالقات االجتماعية
 (13)".وعمى الطريقة التي نحدد بيا أنفسنا والعالم من حولنا

وواضح ىنا التأكيد عمى أىمية وسائل االتصال الجمعي وآثارىا في مرحمة ما بعد 
الحداثة، وىي مرحمة ال تزال قيد التشكل، حيث يرى منظرو ما بعد الحداثة أنو نتيجة تقدم 
تكنولوجيا االتصال، أصبحت الثقافة ىي الجانب الميمين عمى الحياة االجتماعية، فالسمع 

 برغم أنيا منتجات اقتصادية، إال – عمى سبيل المثال –والمنتجات التي تروج ليا وسائل اإلعالم 
أن وسائل اإلعالم تبرز المعنى الثقافي ليا حيث يمول اإلعالم رأس مال عالمي يعمل في سوق 

 (14).كونية

 تتعدى وتتجاوز – في عصر العولمة –ويعني ذلك أن آثار وسائل االتصال الجمعي 
حدود الدول، أي أصبحت آثارىا كونية، حيث تموليا رؤوس أموال عالمية ذات أىداف ومصالح 

. محددة
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: التأحير السياسي لالتصال الجوؼي في  دبياث ػلن اجتواع اإلػالم واالتصال  (2 )

تختمف آراء العمماء حول آثار االتصال الجمعي حيث ُتمقي بعض ىذه اآلراء أىمية كبيرة 
عمى التأثيرات التي يمارسيا االتصال الجمعي، بينما يقمل آخرون من أىمية ىذه اآلثار مثل 

 في حد ذاتو –الذي يرى أن النظرية الحديثة أصبحت ترى أن االتصال الجمعي " جوزيف كالبر"
 ال يمكن أن يكون مؤثرًا جماىيريًا فعااًل حيث تتدخل في عممية التأثير متغيرات عديدة –

يعود فيقرر بأنو ال ينبغي الحديث عن وسائل االتصال " كالبر"غير أن . سيكولوجية واجتماعية
مجال التأثير على الجمعي بعامة، حيث أن ىناك وسائل ليا فعاليتيا التي تميزىا عن غيرىا في 

 (15).، مثل وسائل االتصال المسموعة والمرئيةالوعي

االنتخابات، والتحزب : وفيما يتعمق بتأثير االتصال الجمعي عمى المسائل السياسية مثل
 إال أن ىناك اتفاق – فإنو برغم وجود اختالفات أيضًا بين المفكرين حول مدى أىميتيا –وغيرىا 
أن االتصال الجمعي يمارس دورًا ىامًا في ىذا المجال، حيث يخمق رابطًا قويًا بين أجزاء "عمى 

كما . المجتمع المختمفة، ويفتح الثقافات التقميدية عمى ما يدور في المجتمع من أحداث سياسية
 (16).تمعب االتصاالت الجمعية دورًا ىامًا أيضًا في مجال التكامل والوعي السياسيين

ويمكن القول بأن البدايات األولى لمبحوث التي اىتمت بدراسة أثر وسائل اإلعالم عمى 
ىارولد : "االتجاىات السياسية لمجماىير، قد ارتبطت باإلسيامات التي قدميا عمماء كبار أمثال

". بول الزار سفيمد"و " السويل

 بعممية االتصال الجمعي في أوائل الثالثينيات Lass Well" السويل"فقد بدأ اىتمام 
نتيجة االنتشار الواسع لوسائل االتصال، وقد دفعو ذلك االنتشار إلى محاولة فيم تأثير وسائل 

كذلك ركز عالم االجتماع . االتصال الجماىيري عمى بناء وتكوين اإلرادة السياسية لممواطن
 في بحوثو الميدانية التي أجراىا في أوائل P.F. Lazarsfeld" بول الزار سفيمد "األمريكي 

األربعينيات عمى دراسة العالقة بين التأثير الشخصي، وتأثير وسائل االتصال الجماىيري عمى 
 (17).االتجاىات الفكرية والسياسية لمجميور المتمقي

وقد ُقدمت في مجال عمم اجتماع اإلعالم، العديد من النماذج النظرية، والتي ييمنا منيا 
. تمك النظريات التي تتحدث عن تأثير وسائل اإلعالم واالتصال الجماىيري 
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 معالم بعض النماذج النظرية التي "De Fleur“" دوفمور"وفي ىذا اإلطار، يحدد 
 (18):- حاولت تفسير آثار االتصال الجماىيري كما يمي

: نمورج االستجببة الشرطية البسيطة-  أ

يرى ذلك النموذج أن وسائل االتصال تمارس تأثيرًا مباشرًا يعتمد عمى المصدر أكثر مما 
. يتوقف عمى طبيعة الشخص المستقبل

نظريـة الفروق "وقد أضيفت بعض التعديالت البسيطة عمى ىذا النموذج، فانبثقت عنو 
في االتصال الجماىيري، وىي تيتم اىتمامًا بالغًا بالنظر إلى اختالف الجميور حيث " الفردية

الرسالة االتصالية تحتوي عمى عدة خصائص منبية، وأن تمك الخصائص تتفاعل "تشير إلى أن 
تفاعاًل متمايزًا مع خصائص شخصيات أعضاء الجميور، ولذلك فيي تعتمد عمى فكرة أساسية 

". وىي أن األشخاص المختمفين يستجيبون بطرق مختمفة تجاه الُمنبو المركب

: نظرية الفئبت االجتمبػية-  ة

ويشير ذلك النموذج النظري إلى أن الجميور يتدرج تدرجًا طبقيًا طبقًا لمتغيرات معينة 
ويميل أعضاء كل . وما إلى ذلك.. …المينة، الديانة، النوع : تتصل بالوضع االجتماعي مثل

طبقة  من ىذه الطبقات أو كل فئة منيا إلى انتقاء مضمون متشابو ضمن المضامين التي تبثيا 
. وسائل االتصال، كما يستجيبون نحوه بطرق متساوية أو متطابقة إلى أبعد الحدود

: نظرية الؼالقبت االجتمبػية-  ج

وترى ىذه النظرية أن العالقات االجتماعية غير الرسمية تمعب دورًا أساسيًا في تحديد 
وتشكيل الطريقة التي يستجيب بيا أي فرد تجاه الرسالة التي تصل إليو عن طريق إحدى وسائل 

. االتصال الجماىيري 

ًال  : الونطلقاث النظريت للذراست: حالخا

:- انطالقًا من العرض النظري السابق، تحدد الدراسة توجياتيا النظرية فيما يمي

المشاركة السياسة ىي ظاىرة دينامية متغيرة، تختمف معدالتيا ومظاىرىا أو صورىا  -1
ومن ثم فإنيا تختمف من مجتمع آلخر، . باختالف طبيعة الظروف الموضوعية السائدة

. وتختمف داخل المجتمع الواحد من مرحمة تاريخية إلى مرحمة أخرى 



 -19- 

ال يجب قصر المشاركة عمى صورىا التقميدية المعتادة كالتصويت وعضوية األحزاب وما  -2
إلى ذلك، وخاصة في مجتمعات مثل مجتمعاتنا العربية، بل يجب أن نعطي اىتمام كاف 
لممظاىر غير التقميدية لممشاركة كالمظاىرات واإلضرابات واألعمال العنيفة الموجية ضد 

. النظم المستبدة التي تعوق باستبدادىا القنوات الشرعية لممشاركة السياسية

يترتب عمى ما سبق أن اإلحجام عن المشاركة السياسية إنما يرجع في الغالب إلى عوامل  -3
موضوعية كامنة في الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي المحيط بالفرد، وال يرجع إلى 

. خصائص ذاتية كامنة في الفرد ذاتو

.  عند تناول ظاىرة المشاركة السياسية– كعامل خارجي –ينبغي عدم إغفال عامل التبعية  -4
فظروف التبعية التي يعيشيا المجتمع المصري، تكرس تخمفو، وتعوق توافر المناخ المالئم 

لنمو نظام ديمقراطي حقيقي وخاصة مع التدخل األجنبي في صنع القرارات والسياسات 
. الداخمية، والتحكم في اإلرادة السياسية

برغم اتفاق الباحثة مع وجية نظر أصحاب التيار الراديكالي في عمم االجتماع من حيث  -5
النظر إلى وسائل اإلعالم باعتبارىا مجرد أداة في أيدي الطبقة المسيطرة، وىذا ىو بالفعل 

حال مؤسسات اإلعالم في المجتمع المصري، إال أن ىذا البحث ال يتطرق إلى وسائل 
نما يركز فقط عمى الفضائيات التي تجاوزت بالحرية الممنوحة فييا،  اإلعالم المحمية وا 

وذلك برغم عالمات . الخطوط الحمراء التي ال يستطيع اإلعالم المحمي من االقتراب منيا
االستفيام المثارة حول رؤوس األموال التي تدير ىذه القنوات وفق مصالحيا، وىو األمر 

. الذي أشارت إليو أيضًا نظريات ما بعد الحداثة

ومن ثم فإنو من الصعب أن نطبق عمى الفضائيات اإلخبارية الحكم بأنيا أداة لتزييف 
يقاظ مشاعر  الوعي بل إن الباحثة ترى أنيا يمكن أن تكون أداة إلنضاج الوعي السياسي وا 
االىتمام بالسياسة لدى الشباب، وىو األمر الذي يتفق مع ما ذىب إليو عمماء االجتماع 
اإلعالم بخصوص التأثير الفعال الذي تمارسو وسائل االتصال المسموعة والمرئية، عمى 

. المسائل السياسية مثل الوعي السياسي، واالنتخابات وغيرىا

 "The social Categories Theory“" الفئات االجتماعية"يمكن أن تساعدنا نظرية  -6
 وىم الشباب –عمى الكشف عن كيفية استخدام الفئة االجتماعية ذات الخصائص المشتركة 

كثافة تعرضيم لوسيمة االتصال :  لوسائل االتصال الجمعي من حيث–في بحثنا الحالي 
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الفضائيات العربية اإلخبارية، وأيضًا مدى االنتظام في ذلك التعرض، : وىي في ىذا البحث
أو لقناة )وطبيعة المضامين التي يختارىا الشاب، ودوافع استخدامو لوسيمة اتصال معينة 

، كما يساعدنا ذلك النموذج النظري في الكشف عن (فضائية معينة بالنسبة لبحثنا الحالي
أو ذاك، ومدى تماثل استجابات أعضاء الفئة . طبيعة استجابة الشاب نحو ىذا المضمون 

 نحو المضمون الذي – وىي ىنا الشباب –االجتماعية ذات الخصائص المشتركة 
.  يتعرضون لو

ومن ثم يعد ىذا المدخل النظري من أنسب المداخل في مجال عمم اجتماع اإلعالم 
. لدراسة المشاركة السياسية لمشباب في ظل مؤثرات الفضائيات اإلخبارية
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" قراءة تحليليت في بؼض الذراساث السابقت"
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الفصل الخااي 

قراءة تحليليت في بؼض الذراساث السابقت 

 – العالمية والمحمية–ييدف ىذا الفصل إلى التعرض ألىم ما تناولتو الدراسات السابقة  
حول موضوع المشاركة السياسية واالتصال الجمعي، وذلك لمتعرف عمى أىم النتائج التي أسفرت 
. عنيا ىذه الدراسات، والتي اعتمدنا عمييا في بحثنا الحالي وانطمقنا منيا في بناء تساؤالت البحث

وبشكل عام، يمكن تصنيف الدراسات السابقة حول موضوع المشاركة السياسية 
: واالتصال الجمعي عمى المحاور التالية

: دراساث ػن الوشاركت السياسيت:   والًال 

ىناك العديد من الدراسات المصرية واألجنبية التي ُأجريت عن المشاركة السياسية لـدى 
 سواء –شرائح وفئات مختمفة من الجماىير لمتعرف عمى حجم مشاركتيا والعوامل المحددة 

كذلك ركزت بعض الدراسات عمى المشاركة السياسية لدى .  ليذه المشاركة–الدافعة أو المعوقة 
بعض الجماعات التي تسمح ليا مواقعيا أو مناصبيا بالتأثير  في العممية السياسية بشكل مباشر 

وىناك نوعية أخرى من الدراسات التي ربطت بين المشاركة السياسية واإلحساس . أو غير مباشر
.  باالغتراب

: وفيما يمي عرضًا لنماذج من ىذه الدراسات

: دراسات حول حجم المشاركة السياسية للجماهير والعوامل المحددة لها  (1)
 التي حاولت التعرف عمى حجم ومعدالت – العربية واألجنبية –تعددت الدراسات 

ويمكن . المشاركة السياسية لدى فئات جماىيرية مختمفة، وأيضًا مظاىر أو صور ىذه المشاركة
 إال أن بينيا قدر من – برغم أنيا أجريت في مجتمعات مختمفة –القول بأن ىذه الدراسات 

 –الوضع االقتصادي : االتفاق حول بعض العوامل والمتغيرات المحددة لممشاركة السياسية مثل
، وأيضًا درجة الوعي السياسي، (حضر/ ريف)االجتماعي لمفرد والنوع، والسياق االجتماعي 

. ومدى فعالية األحزاب السياسية وغيرىا

(I)  لجون نلسون "ففي دراسة :"Joan M. Nelson : حول العوامل المحددة لمشاركة
المواطنين في األنشطة والمجاالت المختمفة توصل إلى مجموعة من العوامل المحددة 

 (1):-لممشاركة حصرىا في العوامل التالية
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حيث تزداد درجة المشاركة في شئون المجتمع مع : المكانة االقتصادية االجتماعية -
. ارتفاع المكانة االقتصادية االجتماعية

تعتبر عضوية االتحادات وجماعات المصمحة والجمعيات : العضوية في التنظيمات -
. من العوامل اليامة التي تزيد من درجة المشاركة

.  فالمرأة أقل مشاركة من الرجل حتى لو كانت ليا اىتمامات بالسياسة:النوع -

. فالفرد في المدينة أكثر مشاركة منو في الريف: (حضر/ ريف) :السياق االجتماعي -

فيما يتعمق بالنتيجة األخيرة الخاصة " جون نمسون "وتختمف دراسات أخرى مع دراسة 
: بالمشاركة في الريف والحضر وذلك كما سيتضح من الدراسات التالية

 S. Verba, N.H. Nie and J.Kim" فيربا وناي وكيم"دراسة   (ب)

قام فيربا وزمالئو بدراسة مقارنة حول المشاركة السياسية لمجماىير متمثمة في التصويت 
في االنتخابات، وعضوية األحزاب، وعضوية المؤسسات التطوعية وغيرىا من مظاىر المشاركة 

في بعض الدول المتشابية في أنظمتيا السياسية مثل استراليا، واليند، واليابان، والواليات 
وقد توصل ىؤالء العمماء إلى تباين حجم المشاركة . المتحدة، وىولندا، ونيجيريا، ويوغوسالفيا

السياسية ومظاىرىا من مجتمع آلخر من ىذه المجتمعات برغم تشابو أنظمتيا السياسية، وقد 
 (2):ارجعوا ذلك التباين إلى عدة عوامل منيا

. فعالية األحزاب السياسية -

. حجم ما يقوم بو النظام السياسي من توعية لمجماىير وتشجيعيا عمى المشاركة -

القيود التي تفرضيا بعض الدول عمى مشاركة المرأة مما يحد من مشاركتيا  -
. السياسية

أيضًا إلى أن حجم المشاركة السياسية في الريف أكثر منو " فيربا وزمالئو"وقد توصل 
. في دراستو" نمسون "في المدينة، وىي نتيجة تختمف عن النتيجة التي توصل إلييا 

: خالل عقد الثمانينيات" سعد جمعة"، و "صالح منسي: "دراستي   (ج)

 عمى عينة من الفالحين المصريين (1982: صالح منسي)حيث ُطبقت الدراسة األولى 
في إحدى قرى محافظة الشرقية، وانتيت الدراسة إلى ضعف المشاركة السياسية لدى الفالحين 

 (3).الذين اتسموا بالسمبية والالمباالة السياسية
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، فقد ُأجريت عمى (1984 )"الشباب والمشاركة السياسية"عن " سعد جمعة"أما دراسة 
إحجام : وخمصت الدراسة إلى. عينة من الشباب الجامعي لدراسة موقفيم من المشاركة السياسية

الشباب عن المشاركة في التصويت في االنتخابات أو في عضوية األحزاب السياسية، وعدم 
ثقتيم في وسائل اإلعالم المصرية، وتعاطفيم مع التيار اإلسالمي المعارض لمنظام، كما خمصت 

 (4).النتائج بشكل عام إلى ال مباالة الشباب وعدم ثقتيم في جدوى المشاركة بشكل عام

(VIII)  دراسة ميدانية في "ثقافة المشاركة السياسية للفالحين": حمدي عبد الرحمن"دراسة ،
( 1993 )(5): قرية مصرية

وقد استيدفت ىذه الدراسة البحث في ثقافة المشاركة السياسية لدى الفالح المصري، 
ومن . وذلك لموقوف عمى مدى الوعي والدافع لديو لممشاركة الطوعية والفعالة في الشئون العامة

: أبرز النتائج التي خرجت بيا الدراسة

إن الفالح المصري أكثر اىتمامًا بمشكالت مجتمعو المحمي عن القضايا القومية،  -
. برغم أنو أكثر وعيًا بالقضايا القومية عن ذي قبل

أشارت نتائج البحث إلى ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت في االنتخابات العامة  -
لمجمس الشعب، وىو ما فسره الباحث بالرجوع إلى طبيعة السياق االجتماعي الريفي 

ويؤكد ذلك التفسير ما أشارت . الذي تمعب فيو العزوة والعصبية دورًا بالغ األىمية
إليو نتائج نفس الدراسة من انعدام المشاركة في استفتاء رئاسة الجميورية من قبل 

ومرة أخرى نجد ىنا اختالف مع النتيجة التي توصمت ليا دراسة . مفردات العينة
". نمسون "

أكدت نتائج الدراسة عزوف الفالحين عن عضوية األحزاب السياسية بنسبة  -
عدم : وجاء في مقدمة أسباب العزوف عن المشاركة. من حجم العينة (97.3%)

فعالية األحزاب السياسية، حيث تجسدت عدم الفعالية ىذه في أسباب ذكرتيا مفردات 
عدم معرفتيم باألحزاب الموجودة، والنظرة لألحزاب باعتبارىا ترفيو : العينة مثل

. ومضيعة لموقت، فضاًل عن عدم الثقة فييا

توصمت النتائج أيضًا إلى عزوف الفالحين عن الترشيح لممناصب العامة ليس  -
نما الرتباط الترشيح ليذه  لقصور في وعييم السياسي أو عدم رغبة في المشاركة، وا 

.  بالثروة والنفوذ– في ذىن الفالح –المناصب 
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 (6)":المشاركة السياسية للشباب في شمال سيناء"عن " دمحم السيد علوان"دراسة   (هـ) 
(1993 )

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة من الشباب الجامعي يمثمون قبائل سيناء، وقد خمصت 
:- النتائج إلى ما يمي

إن إحجام الشباب عن المشاركة السياسية ليس ناجمًا عن نقص في وعييم  -
نما ىو نتاج لحالة من الالمباالة السياسية واالغتراب التي يعيشيا  السياسي، وا 

. الشباب

إن الالمباالة السياسية لمشباب الجامعي قد جاءت نتاج افتقادىم الثقة في النظام  -
المرتبة األولى بين "عدم الثقة في االنتخابات والقائمين عمييا "السياسي حيث احتل 

. أسباب عدم المشاركة السياسية

االتجاه العام لدى الشباب ىو موقف التأييد لممعارضة السياسية لمنظام وعمى  -
. األخص المعارضة ذات االتجاه اإلسالمي

. ترتفع نسبة المشاركة السياسية عند الذكور عنيا لدى اإلناث -

( 7)":األحزاب والتنشئة السياسية في مصر "عن " إيمان شومان ودمحم الخواجة"دراسة   (و)

(1993 )

وقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من شرائح اجتماعية مختمفة معبرة عن كل 
:- فئات المجتمع المصري مثل الموظفين والعمال، والحرفيين، ورجال األعمال

: وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

. إن ىناك اتجاه سمبي بين المصريين نحو المشاركة السياسية -

أن السبب في ذلك االتجاه السمبي ىو الالمباالة وعدم الوعي السياسي، وعدم اىتمام  -
. الناس بأي قضية إال إذا مست حياتيم المباشرة وأىميا لقمة العيش

تزداد درجة المشاركة السياسية لمفرد مع ارتفاع المستوى التعميمي، وارتفاع مستوى  -
. الدخل، والعكس صحيح

تأتي وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة في مقدمة مصادر المعمومات والمعرفة  -
. السياسية تمييا األسرة تمييا الصحف ثم التنظيمات السياسية
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. أشارت نتائج الدراسة إلى عدم فعالية األحزاب السياسية في رأي المصريين -

رأي الشباب حول المواطنة والمشاركة "، " منى يوسف، وحسن سالمة"دراسة   (ز)
( 2004 )(8)":السياسية

حاول الباحثان في ىذه الدراسة استطالع رأي عينة من شباب المدارس والجامعات حول 
قضية المواطنة، وقضية المشاركة السياسية حيث استيدفت الدراسة التعرف عمى رأي الشباب 
. المصري حول مفيوم الديمقراطية، ومستويات المشاركة السياسية، ومؤسسات التنشئة السياسية

:- ما يمي" المشاركة السياسية"وقد أبرزت نتائج استطالع الرأي المتعمقة بقضية 

تعني حرية الرأي والتعبير، يمييا الشعور بأن " الديمقراطية"يرى غالبية أفراد العينة أن  -
رأييم لو قيمة، يمييا اإلحساس بالمساواة في الفرص، وأخيرًا المشاركة في صنع 

. القرار

في مقدمة مؤسسات التنشئة السياسية التي يرى الشباب أنيا " وسائل اإلعالم"جاءت  -
تقوم بدور أساسي في عممية التنشئة السياسية لمشباب وتأىيميم لممشاركة في الشأن 

. العام

وتفسر الدراسة ىذه النتيجة بأنيا متوقعة في ظل ما نعيشو في عصر السماوات المفتوحة 
التي تشيد عشرات القنوات الفضائية بما تحققو لممشاىد من معايشة األحداث فور وقوعيا، 

. وتحقيق التفاعل بين الجميور المتمقي دون أن يتواجد الجميع في نفس المكان

. وقد جاءت الجامعة في المرتبة التالية بعد وسائل اإلعالم، تمييا األسرة، ثم األحزاب

فيما يتعمق بالعوامل المحددة لممشاركة، أكدت نتائج الدراسة أن أسباب عدم المشاركة  -
عدم نزاىة االنتخابات، وعدم فعالية األحزاب السياسية، وأخيرًا الخوف : تتمخص في

. من التعرض لمشاكل في حالة ممارسة السياسة والعمل العام

دراسات حول المشاركة السياسية لدى بعض الجماعات ذات المواقع المؤثرة على    (2 )
: العملية السياسية

خمصت نتائج ىذه الدراسات أيضًا إلى إحجام نسبة كبيرة من تمك الجماعات عن 
:- المشاركة وذلك كما سيتضح في الفقرات التالية



 -29- 

المشاركة السياسية وتقويم الممارسات الحزبية لدى عينة من "عن " أماني قنديل"دراسة   (أ) 
( 1992 )(9)":أعضاء الجماعات المهنية

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى طبيعة الدور السياسي لمجماعات المينية في مصر، 
وحجم مشاركتيا السياسية حيث اختارت الباحثة عينة مكونة من قيادات وأعضاء نقابات مينية 

. تمعب أدوارًا مختمفة في الحياة السياسية عمى أن يكون نصفيا ضمن تشكيل مجمس النقابة

:- وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي

في مقدمة األسباب التي ذكرىا مفردات العينة " الفاعمية المحدودة لألحزاب"جاءت  -
االنتماء "، ثم "الحفاظ عمى استقاللية آرائيم"كسبب لعدم مشاركتيم في األحزاب، يميو 
، وقد أكد عمى السبب األول حوالي ربع "لتيار سياسي غير مسموح لو بتنظيم حزبي

. عينة البحث

أرجعت المجموعة غير المشاركة في التصويت في االنتخابات العامة، عدم  -
عدم جدوى "، يميو "ضعف الثقة في نزاىة العممية االنتخابية"مشاركتيا إلى 

". المشاركة

كذلك أشارت نتائج الدراسية إلى أن أىم الوسائل التي يمكنيا التأثير عمى المشاركة  -
". بناء الثقة بين النظام والمواطن"السياسية باإليجاب ىو 

 

الشباب والسياسة في مصر المحروسة، البحث عن "، " مختار شعيب"دراسة   (ب)
( 2004 )(10)":المشاركة

 عمى عينة من القيادات الشابة – وىي دراسة استطالعية –أجريت ىذه الدراسة أيضًا 
 35 – 25الناشطة في مجال العمل العام، ومن مختمف القوى السياسية، تراوحت أعمارىم ما بين 

عامًا، وذلك بيدف التعرف عمى تصور الشباب لممشاركة السياسية وتحدياتيا ومشكالتيا، 
. والمعوقات التي تواجييا

: وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

إن الشباب المصري يسودىم حالة من السمبية العامة وعدم المشاركة في العمل العام  -
. أو التطوعي
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جاء ترتيب أسباب السمبية السياسية وعدم المشاركة من وجية نظر عينة البحث  -
: كالتالي

 عدم وجود تربية سياسية بالمدارس والجامعات .

 الخوف من الممارسات السياسية .

 عدم فعالية األحزاب السياسية .

:- دراسات ربطت بين المشاركة السياسية واإلحساس باالغتراب  (3 )
استيدفت ىذه الدراسات الكشف عن طبيعة العالقة بين إحساس الفرد باالغتراب 

حجامو عن المشاركة السياسية ونستعرض في ىذا اإلطار دراستين كنموذج . السياسي، وا 
. لمدراسات األجنبية التي ركزت عمى ىذه العالقة بين االغتراب والمشاركة

Anne Statham Macke( :"1979 )"، " آني ستاثام ماك"دراسة   (أ)

وتؤكد ىذه الدراسة عمى أن األحجام عن المشاركة السياسية يتزايد أثناء الفترات التي 
 االرتفاع في المستوى التعليميوأن االغتراب يزداد مع . يزداد فييا اإلحساس باالغتراب السياسي

. حيث يصبح الفرد أكثر إدراكًا ووعيًا لفشل وعجز الحكومة عن إشباع احتياجات أفراد المجتمع
، وحينما ال يكون ىناك توزيع عادل لمسمع فترات الركود االقتصاديكذلك يزداد االغتراب في 
. االقتصادية بين السكان

. ومع تزايد اإلحساس باالغتراب السياسي، يزيد إحجام الناس عن المشاركة السياسية
فالمواطن المغترب يقل انتمائو لألحزاب السياسية، ويحجم عن المشاركة في التصويت في 

 (11).االنتخابات، كما يفقد والئو لمنسق السياسي

Riscilla Southwell( :"1995 )"، " ريشيال ساوثويل"دراسة   (ب)

حاولت ىذه الدراسة الكشف عن العالقة بين االغتراب وبين أحد مظاىر أو صور 
المشاركة السياسية وىو اإلحجام عن التصويت، وذلك من خالل التطبيق عمى انتخابات الرئاسة 

. 1992األمريكية في عام 

وتنطمق ىذه الدراسة من فرضية رئيسية ترى أن االغتراب كان ىو السبب الرئيسي وراء 
وتستند الدراسة في افتراضيا إلى . 1992إحجام كثير من الناخبين عن المشاركة في انتخابات 

 (السبعينيات والثمانينيات)مالحظة امبيريقية لممواطن األمريكي ترى أنو خالل العقدين الماضيين 
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قد أصبح أقل ارتباطًا بالحزبين الكبيرين في الواليات المتحدة وأقل ثقة في المؤسسات السياسية، 
. والزعماء المنتخبين، وأيضًا أقل ثقة في قدرتو عمى التأثير في النسق السياسي

:  في عناصر ثالثة ىيمفهوم االغترابوقد حددت الدراسة 

. الثقة، الفاعمية الداخمية، والفاعمية الخارجية

فالمغترب يشعر بعدم الثقة في حكومتو، ويشعر بعدم فاعميتو أي بعدم قدرتو عمى التأثير 
أما . في الشئون السياسية، وفي السياسات والقرارات الحكومية، وىذه ىي الفاعمية الداخمية

الفاعمية الخارجية فتشير إلى إحساس أفراد المجتمع ككل بأن االنتخابات وسيمة غير فعالة لمتأثير 
في النسق السياسي، وبأن المرشحين ال يمثمون بالفعل الرأي العام، والشعور أيضًا بعدم فعالية 

. األحزاب السياسية

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

العمر، والتعميم والدخل، وبين : أن ىناك عالقة قوية بين بعض المتغيرات مثل -
.. فاألفراد ذوى التعميم األعمى، واألكثر ثراء، واألكبر عمرًا . المشاركة في التصويت

 فقد أظير عالقة ضعيفة باإلقبال النوعأما متغير . ىؤالء أكثر إقبااًل عمى التصويت
. عمى التصويت

اإلحساس باالغتراب لو عالقة قوية بالمشاركة في التصويت حيث يؤدي إلى إحجام  -
. األمريكيين عن االنتخابات

تقرر الدراسة أن استعادة معدالت مشاركة األمريكيين في التصويت لن تتم إال  -
جراء النسق السياسي  باسترداد األمريكتين لثقتيم في عممية التصويت مرة أخرى وا 

. لبعض اإلصالحات البنائية

 

ًال  : دراساث حول الوشاركت السياسيت ووسائل االتصال الجوؼي: حاايا

 ومنيا –بدأ االىتمام بدراسة العالقة بين االتصاالت الجمعية والمسائل السياسية 
ومن باكورة الدراسات في ىذا .  داخل المجتمع المصري، في مرحمة مبكرة نسبياً –المشاركة 

عمى خمس قرى  (1956)والتي أجريت في عام " فتح هللا الخطيب وىيراباشي"المجال، دراسة 
. مصرية لقياس االتصال والوعي السياسي عند القرويين
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 لم يعد مستغرقًا في شئون قريتو – في ذلك الوقت –وقد خمصت الدراسة إلى أن القروي 
نما أصبح مشاركًا بدرجة واضحة في المسائل القومية التي أصبحت بدورىا تؤثر إلى حد  فقط وا 

ويفسر الباحثان ذلك التغير لدى الفالح المصري بأنو قد جاء نتيجة . كبير في مجتمعو المحدود
 (13).التغطية التي تقوم بيا االتصاالت الجمعية التي ىي مصدر مباشر لممعمومات

أساليب االتصال "حول " محمود عودة"ومن أولى الدراسات أيضًا في ىذا المجال دراسة 
، وكان من بين أىدافيا الكشف عن آثار (1969)والتي أجريت في عام " والتغير االجتماعي

االتصاالت المختمفة في المجتمع القروي عمى مجال التكامل السياسي بمعنى ارتباط مجتمع 
وقد . القرية باألحداث السياسية التي تجري خارجيا سواًء عمى المستوى القومي أو العالمي

توصمت الدراسة إلى أن االتصال يمعب  دورًا ىامًا في التغير االجتماعي في أحد جوانبو وىو 
كما نجح االتصال الجمعي في إحاطة . االنتقال من المحمية إلى االنفتاح عمى العالم الخارجي

. القروي بالموضوعات ذات الطابع السياسي، بينا تقمص االتصال الشخصي في ىذا المضمار
وقد توصمت الدراسة أيضًا إلى أن األشخاص الذين يحققون درجة عالية من التكامل السياسي 

 (14).يميمون إلى االنتماء إلى مكانات اقتصادية وتعميمية مرتفعة

ومن ثم يتضح أن الدراسات المبكرة خالل الخمسينيات والستينيات قد أبرزت دور 
ن لم  االتصال الجمعي في رفع درجة المعرفة واالىتمام والوعي بالقضايا واألحداث السياسية، وا 

. تكن ىناك إشارة لدورىا في مجال التأثير عمى المشاركة السياسية

 حول تأثير – منذ السبعينيات وحتى األلفية الثالثة –وتوالت بعد ذلك الدراسات الحديثة 
وقد اتفقت معظم  ىذه . وسائل االتصال الجمعي عمى الوعي السياسي والمشاركة السياسية

الدراسات عمى أن التميفزيون وبالتحديد المادة اإلخبارية فيو، ىو أكثر وسائل االتصال تأثيرًا عمى 
.  صور المشاركة السياسية– وليس كل –المعرفة السياسية وعمى بعض 

ومع ثورة االتصال الحديثة، وانتشار اإلنترنت والفضائيات، اتجيت األبحاث نحو دراسة 
. تأثير تكنولوجيا االتصال الحديث في مجال الوعي والمشاركة

وانطالقًا مما سبق، يمكن تصنيف الدراسات السابقة حول تأثير االتصال الجمعي عمى 
: المشاركة السياسية، عمى المحاور التالية
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:- *دراسات حول تأثير وسائل االتصال التقليدية  (1)
 سواء من الدراسات العربية –ركزت غالبية الدراسات التي تيسر لمباحثة اإلطالع عمييا 

 عمى دور التميفزيون وبصفة خاصة عمى المواد اإلخبارية، وكما سيتضح من –أو األجنبية 
: الدراسات التالية

داللة النشرات اإلخبارية في التليفزيون المصري لدى سكان "، " انشراح الشال"دراسة   (أ)
( 1976 )(15)":القاهرة

األثر الذي ُيحتمل أن يكون لنشرات األخبار "حاولت الباحثة في ىذه الدراسة الكشف عن 
وكان من . في التميفزيون المصري لدى عينة من الجميور المصري في أحد أحياء مدينة القاىرة

من حجم العينة تكون األخبار مثارًا ألحاديثيم بعد مشاىدتيا عمى  (%85)أىم نتائج الدراسة، أن 
. الشاشة

 

 

دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي السياسي "عن " السيد عبد الفتاح عفيفي"دراسة   (ب)
( 1990 )(16)":والمشاركة السياسية

سياماتيا  يستيدف البحث رصد مدى فاعمية أو تأثير وسائل اإلعالم الجماىيري وا 
. المختمفة في تنمية الوعي السياسي والمشاركة السياسية بين طالب الجامعات

: وقد خمصت الدراسة إلى ما يمي

أكثر أنواع البرامج التي يفضل طالب الجامعات مشاىدتيا في التميفزيون ىي البرامج  -
. الترفييية، تمييا الدينية، ثم الرياضية، وأخيرًا البرامج السياسية

بالنسبة لمبرامج السياسية التي يفضل الشباب مشاىدتيا، تأتي نشرات األخبار في  -
. المقدمة

                                           
. التميفزيون، والصحافة، واإلذاعة:   ُيقصد بوسائل االتصال الجمعي التقميدية*
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أثبت البحث ضعف المشاركة السياسية لمشباب الجامعي والتي أرجعيا الشباب  -
عدم الثقة في نزاىة العممية االنتخابية، وعدم فاعمية األحزاب، : ألسباب تتمثل في

. والخوف من ممارسة السياسة

خمصت نتائج الدراسة أيضًا إلى إخفاق البرامج السياسية بالتميفزيون في استقطاب  -
ثارة اىتماميم بيا، مما يعني عدم كفاية التوعية السياسية المقدمة عن  الشباب وا 

. طريق التميفزيون 

دور االتصال في عملية المشاركة السياسية واالجتماعية "، " دمحم سيد دمحم عتران"دراسة   (ج)
( 1991 )(17)":واالقتصادية، دراسة تطبيقية على قريتين مصريتين

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يقوم بو االتصال في دفع الجماىير إلى 
المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، من حيث تعريف الجماىير بمجاالت المشاركة 

. وخمق اتجاه محابي نحوىا

:- وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

يقوم االتصال الجمعي بدور ىام في عممية المشاركة حيث يخمق الوعي والمعرفة  -
واإلدراك لدى الجماىير بمجاالت المشاركة المختمفة مثل تعريفيم بطريقة استخراج 

وقد جاء التميفزيون في . البطاقة االنتخابية، وتعريفيم بموعد ومكان االنتخابات
. المرتبة األولى بين وسائل االتصال الجمعي بالنسبة ليذا المجال

احتل التميفزيون أيضًا المكانة األولى بين وسائل االتصال الجمعي كمصدر  -
. لممعمومات السياسية

تمعب وسائل االتصال الجمعي دورًا في خمق اتجاه إيجابي نحو المناقشات السياسية  -
حيث يرى أفراد العينة أنيا مفيدة، وفي خمق اتجاه إيجابي أيضًا نحو التصويت في 

. االنتخابات، بينما تمعب دورًا في خمق اتجاه سمبي نحو عضوية األحزاب

يؤثر اتجاه الفرد اإليجابي نحو المشاركة عمى سموكو المشارك باستثناء عضوية  -
. األحزاب

ال تعمل وسائل االتصال الجمعي بمعزل عن الظروف االقتصادية االجتماعية  -
. السائدة في المجتمع
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حول دور المادة اإلخبارية التليفزيونية في تدعيم مفهوم "، " حنان يوسف"دراسة   (د)
( 1996 )(18)":المشاركة السياسية لدى شباب القاهرة اللبرى 

استيدفت الدراسة التعرف عمى دور المادة الخبرية التميفزيونية في تدعيم المشاركة 
. والمتغيرات الوسيطة المؤثرة في ذلك. السياسية لدى الشباب

:- وقد خمصت نتائج الدراسة إلى ما يمي

أثبتت النتائج العامة لمدراسة اعتماد أفراد العينة عمى التميفزيون لمحصول عمى  -
. األخبار ومتابعة األحداث الجارية

ارتفاع نسبة االىتمام السياسي لدى أفراد العينة، وقد ثبت صحة الفرض الذي  -
طرحتو الباحثة حول وجود عالقة قوية بين االىتمام السياسي لمشباب وبين حجم 

فكمما زاد االىتمام بالسياسة لدى . مشاركتو السياسية تأثرًا بالمادة الخبرية التميفزيونية
. الشباب تأثرًا بالمادة الخبرية التميفزيونية، زادت مشاركتو السياسية

المناقشات واالجتماعات السياسية ىي أكثر مجاالت المشاركة تأثرًا بموضوعات  -
أخبار التميفزيون حيث أظيرت النتائج استخدام الفرد لموضوعات نشرة األخبار في 

. مناقشاتو مع اآلخرين

أبرزت النتائج أن دور متابعة األخبار في التميفزيون في دفع الفرد نحو التصويت في  -
. االنتخابات، ىو دور ضعيف

الذكور وذوى المستوى التعميمي األعمى ىم أكثر مشاركة من اإلناث وذوى المستوى  -
. التعميمي األدنى

 وبرنامج المشاركة Civicالتعليم المدني"حول " Pew Center"  بيو"دراسة مركز   (هـ)
( 1998 )(19)": السياسية

الحع المركز من خالل دراساتو نقص المعرفة السياسية لدى الشباب والمراىقين، وأنيم 
. ال يعطون اىتمامًا ألخبار السياسة مما يعد دلياًل عمى اغترابيم عن الحياة السياسية وأحداثيا

فقط من الشباب % 19 أظيرت أن 1998 دراسة في عام Pew" بيو"فقد أجرى مركز 
ممن ىم % 59 يشاىدون بانتظام شبكة األخبار التميفزيونية مقارنة بـ 1978ممن ولدوا بعد عام 
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ممن ىم أكبر % 77من الشباب يشاىدون األخبار المحمية مقارنة بـ % 49وأن حوالي . أكبر سناً 
. سناً 

وقد ربط المركز بين نقص المعرفة السياسية لدى الشباب والمراىقين وبين إىماليم في 
. متابعة ومشاىدة األخبار السياسية سواًء في الصحف أو اإلذاعة أو التميفزيون 

ويقرر المركز بأن المقابالت البؤرية الجماعية مع الشباب وأيضًا المسوح االجتماعية، قد 
برىنت عمى أن نقص المعرفة السياسية ىي السبب الرئيسي لإلحجام عن بعض صور المشاركة 

. التصويت: السياسية مثل

وىو " األخبار لجيل جديد: " مشروع بحث بعنوان– بناء عمى ذلك –وقد وضع المركز 
مشروع بحث يحاول صياغة شكاًل جديدًا لألخبار يمكن أن يجعميا أكثر جاذبية لمشباب عن تمك 

. المتاحة حالياً 

 

 

عن الخاصية السياسية لالتصاالت "، " Kenneth Janda" "كينيث جاندا"دراسة   (و)
( 2000 )(20)":الجمعية

. ترى ىذه الدراسة أن االتصال الجمعي لو تأثيرات متعددة عمى الحكومات الديمقراطية
 الديمقراطية في الواليات Majoritarian" بترشيد"فاالتصال الجمعي يسيم فيما يمكن أن يسمى 

:- المتحدة، وذلك بطريقتين

عن طريق نقد السياسيين وكبار المسئولين في الحكومة، والبحث في نقاط الضعف في :  أوالً 
. سياساتيم العامة

عن طريق استفتاء المواطنين حول طبيعة تفاعالتيم مع األحداث السياسية، واستطالع : وثانياً 
. آرائيم حول سياسات الحكومة وأعماليا

في الحالة األولى ُيعتبر االتصال الجمعي ىمزة الوصل من الحكومة إلى المواطن، وفي 
. الحالة الثانية ُتستغل وسائل االتصال في إيصال صوت المواطن إلى الحكومة

  (21)،(2001)، أجريت عام ”we the people“وفي دراسة ألحد مرالز األبحاث   (ز)
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استخدم المركز عناوين البريد اإللكتروني في إجراء مسح عن خريجي الجامعات، حول 
المشاركة السياسية مع التركيز عمى التصويت، حيث تم اختيار العينة ممن شاركوا في برنامج 

وقد ربطت الدراسة بين مشاىدة ىؤالء الخريجين . نوفمبر لمتعميم المدني الذي أجراه المركز
وخرجت الدراسة إلى أن . لألخبار المذاعة في التميفزيون وبين بعض صور المشاركة السياسية

فقد أجاب . عينة البحث من خريجي الجامعات، كانوا أفضل من نظرائيم في المعمومات السياسية
% 46من العينة أنيم يشاىدون األخبار في التميفزيون باىتمام كبير، وأجاب ما يقرب من % 37

أنيم يعطون اىتمام كبير لألخبار القومية % 60أنيم يقرأون الصحف باىتمام كبير، وأجاب 
وكانت مشاىدة األخبار سمة لألكثر مشاركة في التصويت . والسياسات العالمية والقضايا العامة

. في االنتخابات

: *دراسات حول تأثير وسائل االتصال الحديثة  (2)
مع ثورة االتصاالت وانتشار الفضائيات وتكنولوجيا المعمومات، بدأت دراسات كثيرة تتجو 

نحو دراسة آثار تكنولوجيا االتصال الحديثة وخاصة الفضائيات واإلنترنت وييمنا من ىذه 
 في – وخاصة الفضائيات –الدراسات تمك األبحاث التي ركزت عمى دور االتصال الحديث 

. السياسة، وعالقتيا بالمشاركة السياسية

وجدير بالذكر أنو بالبحث في الدراسات األجنبية، لم تجد الباحثة دراسة تستخدم مصطمح 
نما كان االستخدام المتداول بين ىذه الدراسات يدور حول Satellitesالفضائيات  ، وا 
، ووسائل New Communication Mediaاإلنترنت، وسائل االتصال الحديثة : مصطمحات

 Communication، وتكنولوجيا االتصال Mass Mediaاالتصال الجماىيري 

Technologies القنوات الفضائية العربية وأثرىا "، حول "ليشام شرابي" وذلك باستثناء دراسة
. *"السياسي

                                           
. الفضائيات واإلنترنت:   ُيقصد بوسائل االتصال الجمعي الحديثة*
خمو الدراسات األجنبية من مصطمح الفضائيات، وأن معظميا يدور حول دور "  أشارت إحدى الدراسات إلى *

التميفزيون بصفة عامة وقد أرجعت الدراسة ذلك إلى أن مصطمح األقمار الصناعية أو القنوات الفضائية ال 
فالقنوات الفضائية التميفزيونية في العالم الغربي . ُيستخدم لدييم بنفس الكيفية التي يستخدم بيا في مجتمعاتنا

". تعتبر تطورًا تكنولوجيًا أخذ مساره الطبيعي بينما يختمف األمر في مجتمعاتنا العربية
الطفل المصري والقنوات الفضائية، مقابالت مع عينة من أطفال المدارس، دراسة : ميا الكردي:    أنظر دراسة

. 20-19، ص ص 2004استطالعية، التقرير األول، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، 
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كثيرًا، وخاصة وأن األبحاث " الفضائيات"أما الدراسات المصرية، فقد تردد فييا مصطمح 
الحديثة التي تناولت بالدراسة بعض برامج التميفزيون المصري، قد الحظت تراجع نسبة مشاىدة 
التميفزيون مقارنة بالدراسات السابقة، وىو ما أرجعتو ىذه األبحاث إلى ظيور اإلنترنت والقنوات 

  **.الفضائية، مما أثر عمى التعرض لمتميفزيون داخل المجتمع المصري، وخاصة بين الشباب

 حول – المصرية واألجنبية –وفيما يمي عرضًا لبعض نماذج من الدراسات السابقة 
:- التأثير السياسي لوسائل االتصال الحديثة مع التركيز عمى الفضائيات

 

 

 

:- نماذج لدراسات نظرية*  
دور وسائل االتصال " حول ”Michael Macpherson”"ميشيل مالفرسون "دراسة   (أ)

( 1999 )(22)":الحديثة في المشاركة السياسية للمواطنين

تستند ىذه الدراسة إلى مقولة ترى أنو نظريًا، من الممكن أن تسمح تكنولوجيا االتصال 
الحديثة لكل المواطنين بتزويد أنفسيم بالمعمومات عن القضايا العامة، وأيضًا التصويت عمى ىذه 

. القضايا إلكترونياً 

ويقرر صاحب الدراسة أن ذلك كان الحمم منذ األيام األولى التي ظيرت فييا وسائل 
. االتصال التميفزيونية الحديثة

، والذي يساعد عمى "اإلنترنت"وترى الدراسة أن تكنولوجيا االتصال الحديثة وخاصة 
سرعة وكثافة االتصاالت، وسيولة نقل المعمومات، وخاصة وأنو يحتوي الكثير من المعمومات 

. والتحميالت السياسية، يتيح الفرصة لممشاركة في الحياة السياسية من قبل المواطنين

القنوات الفضائية العربية وتأثيرها السياسي بعد حرب "، " هشام شرابي"دراسة   (ب)
( 2003 )(23)":العراق

                                           
. 80برامج الشباب في التميفزيون المصري، ص :   أنظر دراسة المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية**
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يتعرض ىشام شرابي لألسموب الذي تم بو تفسير الغزو األمريكي لمعراق من قبل القنوات 
دورًا هامًا في تغيير أسلوب تفكير العرب، الفضائية العربية، حيث يرى بأن ىذه القنوات قد لعبت 

التاريخ العربي الحديث لم يشهد قوة توازي ، حتى أنو ذىب إلى أن وسلوكياتهم ورؤيتهم للواقع
قوة القنوات الفضائية العربية في تغيير طبيعة وعي الشعوب واالتجاهات السياسية في العالم 

. العربي

إلى أن ىناك أربعة قنوات سيطرت من بين ثالثين قناة، وقادت ىذا " ىشام شرابي"ويشير 
:- التغيير وىي قنوات

من % 80إلى % 70، حيث أن نسبة L.B.C – أبو ظبي – المنار –الجزيرة 
. المشاىدين العرب، يشاىدون ىذه القنوات

:- وتستند الدراسة في طرح تساؤالتيا وتقييماتيا إلى الحقائق التالية

 تتمقى دعمًا حكوميًا، إال أنيا جميعًا – كالجزيرة –أنو برغم أن بعض القنوات الفضائية  -1
. تتمتع بحرية واسعة في تحرير أخبارىا وبرامجيا، وأيضًا باستقالل سياسي

 CNNأنو بعد أن كان العالم العربي يعتمد في تغطية األخبار عمى القنوات األجنبية مثل  -2
، أصبحت اآلن األخبار والتحميالت السياسية تأتي من عرب، وُتحمل 1991حتى عام 

وقد أدى ذلك إلى تغيير في طريقة عرض الحقائق . بواسطة محممين سياسيين عرب أيضاً 
نما ُتعرض . لممشاىد العربي ولم يعد ىناك فمتر أجنبي يتحكم في عرض الحقائق، وا 

. األحداث من خالل عيون عربية

تعرض ىذه القنوات العديد من البرامج مثل الحوارات السياسية، وقضايا المرأة وغيرىا من  -3
. البرامج التي تناقش قضايا ومشكالت، من الصعب أن نجدىا في الميديا المحمية

كيف سيؤثر ذلك : من كل ذلك إلى طرح تساؤل رئيسي أال وىو " ىشام شرابي"وينطمق 
على االتجاهات السياسية الشعبية في المستقبل؟ 

وىنا يقرر الباحث بأن اإلجابة عن ىذا التساؤل قد تأخذ بعض الوقت لكي نصيغ تقييمًا 
محتماًل، إال أنو يطرح عددًا من المالحظات األمبيريقية التي يشاىدىا من حولو في الواقع 

المحيط والتي يمكن أن تشكل إجابة أولية عمى التساؤل المطروح في الدراسة، من ىذه 
:- المالحظات
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. توجد زيادة واضحة في درجة الوعي السياسي بين العديد من الناس -1

أصبح الناس اآلن أكثر قدرة عمى تبني آراء معينة حول القضايا السياسية، وىو األمر الذي  -2
. لم يكن ممكنًا من قبل

. ، أكثر فعالية والتزاماً (يقصد في الوطن العربي)أصبحت الجماعات السياسية،  -3

تأثير تلنولوجيا االتصال على " عن ”Raymond Ankney“" ريمون أنكني"دراسة   (ج)
 (24)( : 2003)، "المشاركة السياسية والتفاعل االجتماعي

 ”Catalysis“" الحفز"وتعتمد ىذه الدراسة عمى مدخل نظري جديد يسمى بنظرية 
 وليس فقط التميفزيون –الثقافي، وتناقش فكرة أن انتشار العديد من وسائل االتصال التكنولوجية 

المشاركة في  بمعنى االقتصار عمى  Localism النزعة المحلية قد أسيمت في تقميل –
 Cosmopolitanismوتوليد نزعة قومية أو عالمية ، القضايا والشئون السياسية المحلية

. بمعنى االىتمام بالقضايا والشئون السياسية القومية كالحممة الرئاسية، وأيضًا القضايا العالمية
 قد غيرت من تركيبة بعض الجماعات – كما تفترض نظرية الحفز الثقافي –فتكنولوجيا االتصال 

داخل المجتمع المحمي مثل قادة الرأي أو القادة المحميين، حيث دفعت ىذه الجماعات الناس إلى 
. النظر خارج مجتمعاتيم المحمية

وتشير ىذه الدراسة إلى أن ىناك معمومات وحقائق قد تم تجميعيا عمى مدار فترات 
 1960زمنية طويمة الختبار افتراضات ىذه النظرية، حيث ُدرست االنتخابات القومية من عام 

. 2000 إلى عام 1974، كذلك أجريت مسوح اجتماعية من عام 2000إلى عام 

 

:- نماذج لدراسات ميدانية*  
 (25)(:2005)، "الفضائيات وقادة الرأي"عن " هناء السيد"دراسة   (أ)

استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى الدور الذي تمعبو القنوات الفضائية عمى األفراد في 
المجتمع المصري وذلك من خالل التعرف عمى تأثير ىذه القنوات عمى شريحة من النخبة متمثمة 

. في قادة الرأي ممن يتعرض ليذه القنوات، لمكشف عن تأثيرىا عمى سموكيم االتصالي

:- وقد توصمت الدراسة ما يمي
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جاءت قناة الجزيرة عمى رأس القنوات الفضائية العربية المفضمة لدى العينة يمييا قناة  -
. العربية تمييا قنوات أخرى متنوعة

أبرزت النتائج أن معرفة األخبار واألحداث الجارية كان ىو الدافع الرئيسي وراء  -
مشاىدة قادة الرأي في منطقة البحث، لمفضائيات، يمييا الترفيو والتسمية وغيرىا من 

. الدوافع

جاءت نشرات األخبار والتحميالت السياسية عمى رأس قائمة التفضيالت بالنسبة  -
تمييا الدراما وغيرىا من . لمبرامج التي يفضل قادة الرأي مشاىدتيا بالفضائيات

. البرامج

جاءت القنوات الفضائية عمى رأس قائمة الوسائل اإلعالمية التي تزود قادة الرأي  -
. بالمعمومات، يمييا التميفزيون المصري، ثم الصحافة المصرية، ثم اإلذاعة

جاءت المعارف السياسية تحديدًا عمى رأس المعارف المتنوعة التي يكتسبيا قادة  -
. الرأي من الفضائيات، يمييا المعارف الدينية

ساىمت الفضائيات في تغيير آراء غالبية قادة الرأي من عينة البحث، تجاه بعض  -
. القضايا واألشخاص ذوى المواقع السياسية

أكد غالبية أفراد العينة أنيم يناقشون المعمومات السياسية التي يحصمون عمييا من  -
الفضائيات مع آخرين، وأنيم يشعرون بأنيم قاموا بتزويدىم بمعمومات جديدة لم تكن 
لدييم من قبل أو كانت لدييم ولكنيا كان مشوشة أو غير واضحة، وىو ما اعتبرتو 

. الدراسة دورًا فاعاًل لمفضائيات كأحد مصادر المعمومات

استخدامات الجمهور العربي للقنوات الفضائية في عصر "عن " سوزان القليني"دراسة   (ب)
 (26)(:1999)":العولمة

وقد استيدف البحث التعرف عمى استخدامات الجميور العربي في ثالث دول عربية 
. مصر، المغرب، السعودية لمقنوات العربية واألجنبية: ىي

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من بينيا أن األخبار قد جاءت عمى رأس قائمة 
. تفضيالت الجميور المصري والمغربي من القنوات العربية يمييا معرفة المعمومات
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برامج الشباب في التليفزيون "دراسة المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية حول   (ج)
 (27)(:2004)":المصري 

عمى الرغم من أن ىذه الدراسة استيدفت في المحل األول، التعرف عمى آراء عينة من 
الشباب المصري في برامج الشباب في التميفزيون المصري، إال أنيا اىتمت في جانب منيا 

وكان من نتائج الدراسة المتعمقة بذلك الجانب، . بالتعرف عمى آرائيم حول الفضائيات بشكل عام
:- ما يمي

انخفاض نسبة التعرض لمتميفزيون المصري مقارنة بالدراسات السابقة، نتيجة انتشار  -
. اإلنترنت والقنوات الفضائية

أظيرت نتائج البحث أن القنوات الفضائية العربية والمصرية قد جاءت في مقدمة  -
كما . القنوات التي تحظى بمشاىدة نسبة كبيرة من الشباب عن القنوات األجنبية

. ART، ثم MBCأظيرت النتائج تقدم قناة الجزيرة، تمييا 

 

:- استخالصات أساسية حول دراسات المشاركة السياسية واالتصال الجمعي: ثالثاً 
من استعراض الدراسات السابقة التي عالجت موضوع المشاركة السياسية واالتصال 

: الجمعي سواًء في المجتمع المصري أو في مجتمعات أجنبية، يمكن أن نمحع ما يمي

عمى الرغم من اختالف حجم المشاركة السياسية ومظاىرىا باختالف المجتمعات    (1)
اإلنسانية، وتباين الظروف االقتصادية االجتماعية من مجتمع آلخر، وخاصة بين 

المجتمعات العربية والمجتمعات األوربية أو األمريكية، إال أننا نمحع وجود اتفاق بين أغمب 
الدراسات المصرية والدراسات األجنبية حول بعض النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات 

/ ريف)النوع، والسن، والمستوى التعميمي والسياق االجتماعي : فيما يتعمق بمتغيرات
، ومستوى الدخل أو المكانة االقتصادية االجتماعية، وكذلك مدى فعالية األحزاب (حضر

وذلك من حيث عالقة ىذه المتغيرات بالمشاركة . السياسية، ودرجة الوعي السياسي
السياسية، حيث اتفقت ىذه الدراسات عمى ارتفاع درجة المشاركة بارتفاع المكانة 

، ومع زيادة درجة الوعي السياسي، وارتفاع المستوى التعميمي، *االقتصادية االجتماعية
                                           

من أن عزوف الفالحين عن الترشيح " حمدي عبد الرحمن" يؤكد ذلك إحدى النتائج التي توصمت إلييا دراسة *
 فالمصري عادة – بالثروة والنفوذ – في ذىن الفالح –لممناصب العامة يأتي الرتباط الترشيح ليذه المناصب 
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وارتفاع متوسط العمر، كما تقل المشاركة في المدينة عن الريف وتقل لدى اإلناث عنيا في 
. الذكور

 "جون نمسون "دراسة : ومن ىذه الدراسات
Joan M. Nelson فيربا وناي وكيم" ودراسة "

S. Verba, N. H. Nie and J. Kim إيمان "ودراسة " حمدي عبد الرحمن" ودراسة
. شومان ودمحم الخواجة

في حين اتفقت نتائج الدراسات المصرية واألجنبية حول المتغيرات السابقة، جاءت بعض    (2)
المتغيرات أو العوامل قاصرة عمى الدراسات المصرية، من حيث عالقتيا باإلحجام عن 

الخوف من ممارسة السياسة، وعدم الثقة في نزاىة العممية : المشاركة السياسية، مثل
االنتخابية، والفقر، وعدم الثقة في النظام السياسي وممارساتو بشكل عام، وذلك كعوامل 

وىي بطبيعة الحال تعبر عن خصوصية المجتمعات العربية . معوقة لممشاركة السياسية
والمجتمع المصري بشكل خاص حيث انتشار األمية وعدم الوعي السياسي، والضغوط 

االقتصادية وغيرىا من العوامل التي اقتصرت عمى اإلشارة إلييا الدراسات العربية فقط دون 
. الدراسات األجنبية

منى يوسف "ودراسة " دمحم السيد عموان"ودراسة " سعد جمعة"دراسة : ومن ىذه الدراسات
". مختار شعيب"أماني قنديل، ودراسة "ودراسة ": وحسن سالمة

 بين اإلحساس باالغتراب – المصرية واألجنبية –ربطت نتائج معظم الدراسات السابقة    (3)
وبين المشاركة السياسية عمى أساس أن زيادة اإلحساس باالغتراب يؤدي إلى مزيد من 

ن كانت الدراسات المصرية لم تشر صراحة إلى مفيوم االغتراب . اإلحجام عن المشاركة وا 
بينما أشارت إليو الدراسات األجنبية، إال أن المعنى أو المفيوم المشار إليو في كال النوعين 
من الدراسات ىو معنًى واحد تقريبًا يتمثل في إحساس الفرد بعدم الثقة في حكومتو وعدم 

. القدرة عمى التأثير في العممية السياسية وصنع القرار، والالمباالة تجاه القضايا العامة

 Anne Statham" آني ستاثام ماك"دمحم السيد عمــوان ودراســة "دراسة : ومن ىذه الدراسـات

Macke . ريشيال سا وثويل"ودراسة "Riscilla Southwell .

                                                                                                                         

ترتبط في ذىنو بعض صور المشاركة بالثراء، مما يجعمو مبتعدًا حتى عن مجرد التفكير فييا، ومن أمثمة ذلك 
. الترشيح لعضوية مجمس الشعب المصري 
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 أو المواطن –أجمعت نتائج الدراسات المصرية السابقة، عمى إحجام الشباب المصري   (4)
كما ُتجمع تقريبًا عمى أساب العزوف عن .  عن المشاركة السياسية–المصري بشكل عام 

عدم الثقة في نزاىة االنتخابات، وعدم فعالية األحزاب : المشاركة، والتي تمثمت في
السياسية، واإلحساس بعدم القدرة عمى التأثير في العممية السياسية، والخوف من السياسة، 

. واإلحساس بعدم جدوى المشاركة السياسية بشكل عام

اتفقت نتائج غالبية الدراسات السابقة التي ركزت عمى مؤسسات التنشئة السياسية، عمى أن   (5)
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة تأتي في مقدمة مصادر المعمومات والمعرفة السياسية 
لممصريين، وىي أيضًا المؤسسة التي يمكن أن تمعب الدور األساسي في عممية التنشئة 

. السياسية لمشباب وتأىيميم لممشاركة

منى يوسف، "، ودراسة "إيمان شومان ودمحم الخواجة"دراسة : من أمثمة ىذه الدراسات
". وحسن سالمة

حول "منى يوسف وحسن سالمة، "أشارت نتائج إحدى الدراسات السابقة وىي دراسة    (6)
" الديمقراطية"استطالع رأي الشباب في قضايا المواطنة والديمقراطية والمشاركة، إلى أن 

يمييا إحساسيم بقيمة آرائيم يمييا " حرية الرأي والتعبير"لدى الشباب تعني في المحل األول 
". المشاركة في صنع القرار"وأخيرًا " اإلحساس بالمساواة في الفرض

في " حرية الرأي والتعبير"ويعني ذلك أن المشاركة السياسية تعني عند الشباب المصري 
المقام األول، وقبل أن تكون مشاركة التصويت أو عضوية األحزاب وما إلى ذلك من صور 

. المشاركة السياسية التقميدية المعروفة

أن التعرض لوسائل االتصال الجمعي ُيخرج الفرد من االستغراق في قضايا وشئون مجتمعو   (7)
فتح "وقد ظير ذلك واضحًا في نتائج دراسة . المحمي إلى االىتمام بقضايا قومية وعالمية

تأثير تكنولوجيا االتصال في "عن " ريمون أنكني"، وأيضًا دراسة "هللا الخطيب وىيراباشي
محمود "توليد نزعة قومية أو عالمية لدى الفرد، وىي نفس النتيجة تقريبًا التي توصل إلييا 

والتي أكدت نتائجيا عمى أن االتصال " االتصال والتغير االجتماعي"في دراستو عن " عودة
 .يمعب دورًا ىامًا في االنتقال باألفراد من المحمية إلى االنفتاح عمى العالم الخارجي

أجمعت الدراسات العربية واألجنبية تقريبًا عمى دور االتصال الجمعي في رفع درجة   (8)
. المعرفة السياسية واالىتمام بالقضايا السياسية
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حنان "ودراسة ". دمحم سيد دمحم عتران"، ودراسة " انشراح الشال"دراسة : ومن ىذه الدراسات
 ، وىي الدراسة التي ربطت بين نقص المعرفة السياسية Pew" بيو"ودراسة مركز ". يوسف

. لمشباب وبين عدم مشاىدتيم لشبكة األخبار التميفزيونية وعدم اىتماميم بأخبار السياسة
 التي أكدت عمى أن مشاىدة األخبار ”We the People“وكذلك دراسة مركز أبحاث 

، وأخيرًا مقالة "ىناء السيد"ودراسة . كانت سمة لألكثر مشاركة في التصويت في االنتخابات
. بجريدة الحياة" ىشام شرابي"

أجمعت الدراسات التي تناولت وسائل االتصال التقميدية كالتميفزيون، واإلذاعة، والصحف،   (9)
عمى أن التميفزيون وخاصة مواده اإلخبارية، يأتي في مقدمة ىذه الوسائل كمصدر لممعرفة 

: ومن ىذه الدراسات. والمعمومات السياسية، ويخمق اتجاه إيجابي نحو المناقشات السياسية
". حنان يوسف"ودراسة " دمحم سيد دمحم عثران"دراسة 

إلى أن االتجاه " حنان يوسف"، و "سيد عثران"أشارت بعض الدراسات مثل دراستي  (10)
. اإليجابي لدى الفرد نحو المشاركة واىتمامو بالسياسة، يؤثر إيجابيًا عمى سموكو المشارك

. وأن العالقة بين حجم االىتمام السياسي والمشاركة ىي عالقة طردية

أجمعت الدراسات عمى أن متابعة المواد اإلخبارية والسياسية بالتميفزيون تزداد لدى الذكور   (11)
. وذوى المستويات التعميمية األعمى وتتفق في ذلك الدراسات العربية واألجنبية

اتفقت معظم الدراسات األجنبية عمى وجود عالقة بين التعرض لالتصال الجمعي وخاصة   (12)
أخبار التميفزيون، وبين التصويت في االنتخابات حيث ربطت ىذه الدراسات بين متابعة 
األخبار والبرامج السياسية وبين زيادة المعرفة السياسية، كما ربطت بين زيادة المعرفة 
والتصويت في االنتخابات عمى اعتبار أن نقص المعرفة السياسية ىو السبب الرئيسي 

. لإلحجام عن التصويت في االنتخابات
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