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الممخص :
ِ
بالمشاركة
تيدف الدراسة الحالية الكشف عن واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
استنادا إلى النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من وجية نظر
السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
ُ
الطمبة أنفسيم .تكونت عينة ِّ
الدراسة من (124 ( )400طالًِبا ،و276طالَِبةً) من طمبة
تم اختيارىم بطريقة العينة الطبقية.
البكالوريوس في الجامعات األردنية في األقاليم الثالثَّ ،
ولتحقيق أىداف ِّ
الدراسة تم تطوير األداة من خالل تحميل األدب النظري الذي تناول الموضوع؛

تم تطبيقيُا عمى العينة.
تم التحقّق من دالالت الصدق والثبات َّ ،
وبعد أن َّ
الحسابية لِواقع دور وسائل اإلعالم في تنمية
المتوسطات
أظيرت نتائج السؤال األول أن
ّ
ّ
بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين ( )4.28-3.67ومستواىا مرتفع .كما أظيرت نتائج
الوعي ُ
السؤال الثاني؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الكمية والسنة الدراسية ،وقد أظيرت نتائج السؤال
الدراسة عن فقرات التحديات التي تو ِ
المتوسطات
الثالث أن
الحسابية إلجابات أفراد عينة ّ
ّ
اجوُ
ّ
اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين ( )4.14-3.80ومستواىا مرتفع.
الكممات المفتاحية :وسائل اإلعالم ،المشاركة السياسية ،النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة ،التحديات
ُ
ُ
التي توا ِجوُ اإلعالم.
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Abstract :
The current study aims to reveal the reality of the role of the
media in developing awareness of political participation among
Jordanian university students based on contemporary political theories
from the students' point of view themselves. The study sample consisted
of (400) students (124 males and 276 females) students from

undergraduate students in Jordanian universities in the three regions,
were selected by stratified sampling method. To achieve the objectives
of the study, the tool was developed by analyzing the theoretical
literature that dealt with the subject; After verifying the indications of
validity and reliability, they were applied to the sample.
The results of the first question showed that the averages of the
reality of the role of the media in developing awareness of political
participation ranged between(3.67-4.28)and its level is high,. The

results of the second question also showed; There are statistically
significant differences due to the gender variable in favor of females,
and there are no statistically significant differences due to according to
the variable of the college and the academic year. The results of the
third question showed that the arithmetic averages of the answers of the
study sample members to the challenges facing the media in developing
awareness of political participation ranged between (3.80-4.14) and its
level is high.
Keywords: mass media, political participation, contemporary political
theories, The challenges facing the media.
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المقدمة

يمثَّل التطور العممي والتكنولوجي اليائل في مجال اإلعالم عصب الحياة في الواقع
المعاصر؛ وذلك لما لو من آثار انعكست عمى جميع المجاالت االجتماعية كتناول القضايا
ُ
المجتمعية وتشكيل الرأي العام ،ومن أبرز ىذه التطورات ظيور العديد من التقنيات الحديثة
عمى شبكة اإلنترنت؛ األمر الذي أعطى لمجال اإلعالم واإلتصال مفيوم آخر في التطبيق
اكسبو سمو الجدة ،مما ساعد في تمكين الفرد من اإلتصال الجماىيري بدون تكاليف ،أو أجيزة
خاصة (.بممقدم.)ٕٓٔٛ ،

ومع ازدياد اإليمان بالدور الفعَّال الذي يؤديو اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي ألفراده،
الفاعمة؛ و ِ
ِ
صفَت التطورات السريعة التي تشيدىا
المشاركة السياسية
والذي يؤدي بدوره إلى ُ
ُ
وسائل اإلعالم واالتصال اليوم بالثورة العظيمة؛ ويعود ذلك إلى ما وفَّرتو ىذه التقنيات اإلعالمية
المتطورة ،ومن أبرزىا مواقع التواصل االجتماعي(الجاسر.)2020 ،
َّ
معيار ميما لقياس درجة تقدم
ًا
المشاركة السياسة كأحد أبرز المفاىيم السياسية
إذ تُمثل ُ
الدول وتأخرىا في مجال الحقوق والحريات؛ فكمما زادت المشاركة السياسية َّ
دل ذلك عمى الوعي
ُ
السياسي والثقافي لدى الشباب (الورفمي .)2018 ،ولعل من أبرز اآلثار الخطيرة المترتبة عمى
المشاركة السياسية وآلياتيا ومجاالت ُممارستيا لدى
تدني مستوى الوعي السياسي ،ضعف ُ
الممارسة الديمقراطية والثقافة
الشباب؛ مما يتطمب ضرورة توعية الشباب األردني بمفاىيم وآليات ُ
السياسية (.الخاروف.(2014 ،
صنع الق اررات التي تتعمق بكميتو،
المشاركة السياسية بأنياُ ":مساىمة الشباب في ُ
وتُعرف ُ
المناقشات السياسية ،وكذلك يتضمن ُمشاركة الشباب
المشاركة في ُ
والقيام باالتصاالت الالزمة أو ُ
سياسيِّا وقيامو باإلدالء بصوتو في االنتخابات ،أو اختيار الحاكم ،كما يتضمن انضمامو إلى
أحد األحزاب السياسية واإلطالع ببعض الميام الحزبية" (مرعي. (159:2011 ،
وتستند المشاركة السياسية إلى العديد من النظريات السياسية؛ إذ ُي ْنظَر إلى النظرية
السياسية الحديثة كأي مرحمة في تاريخ النظرية السياسية؛ فيي تتأثر بشدة بأشكال التنظيم
السياسي الذي تيتم بو؛ فالنظرية السياسية القديمة مرتبطة مع البوليس ( (Polisأو الدولة-
المدينة ) ، (City-Stateأما النظرية السياسية الحديثة  ،فيتم االنتقال من خالليا إلى الدولة
وعالقاتيا داخميا مع رعاياىا ،وخارجيا مع الدول األخرى )  .(Klosko, 2013وألن السياسة
مفيوم ُمعقد؛ فقد َّ
تبعا لتع ّد ُد اآلراء واإلتجاىات
تعددت النظريات التي تناولت ىذا المفيوم؛ ً
النظرية التي تناولتيا.
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مشكمة الدراسة وأسئمتها
الحظ الباحثان من خالل إطالعيما عمى ما توافر من وبحوث واطار نظري ودراسات

المشاركة السياسية لطمبة الجامعات ودور اإلعالم في
كدراسة الخاروف ) (2014والمتعمقة بواقع ُ
ذلك؛ أن ىناك عدم وضوح في خط المسار اإلعالمي من خالل عدم توفر رؤية واضحة لتفعيل
بالمشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي في المممكة األردنية
دور اإلعالم في تنمية الوعي ُ
الياشمية ،بل وعمى مستوى الوطن العربي.

أسئمة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،تم طرح األسئمة اآلتية:
بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات
 .1ما واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
استنادا إلى النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟
األردنية
ً
ُ
 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في تقديرات عينة الدراسة لواقع
بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية تعزى
دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
لممتغيرات (الجنس ،الكمية ،السنة الدراسية )؟

 .3ما التحديات التي توا ِجوُ اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات
استنادا إلى النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟
األردنية
ً
ُ

أهداف الدراسة

تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي
استنادا إلى النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من
بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
ُ
ُ
وجية نظر الطمبة أنفسيم وعالقة ذلك ببعض المتغيرات.

أهمية الدراسة
تست مد الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية موضوعيا المتمثل بالكشف عن واقع دور

استنادا إلى
بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من وجية نظر الطمبة أنفسيم؛ وتتمثل ىذه األىمية من خالل
ُ

تناوليا جانبين ميمين وىما:
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 .1األهمية النظرية :التي تتمثل باالنطالق من الواقع الفعمي لدور اإلعالم ؛ لتفعيل دور وسائل
استنادا إلى
بالمشاركة السياسَّية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
اإلعالم في تنمية الوعي ُ
المعاصرة ،و إثراء المكتبة العربية برؤية مستقبمية واقعية تُفيد كل
النظريات السياسية ُ

الميتمين بيذا المجال.
ُ

 .2األهمية العممية :فتبدو األىمية التطبيقية؛ فيما يترتب عمى نتائج الدراسة من فوائد عممية في
سياق الحياة الجامعية ،وتتمثل األىمية التطبيقية بِتوجيو جيود إدارات الجامعات نحو
بالمشاركة السياسية ضمن
التخطيط اإلستراتيجي لتفعيل دور اإلعالم في تنمية الوعي ُ
المستقبميَّة ،وتزويد صانعي القرار في المؤسسات اإلعالمية ،والمؤسسات التعميمية،
خططيا ُ

والسيَّما الجامعات بخطط ذات رؤية مستقبمية شمولية.

مصطمحات الدراسة
قص ُد بو األذرع الرئيسية الثالثة لوسائل
اإلعالم التقميدي (الجماهيري)  " :والذي ُي َ

اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع (صحافة -إذاعة -تمفزيون)" ( القعاري.)30 :2018 ،

ويمكن تعريفه إجرائيا :بالدور الذي يمكن أن تؤديو وسائل اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع
بالمشاركة السياسية ،وتم قياس ذلك من خالل
(صحافة -إذاعة -تمفزيون) في تنمية الوعي ُ
إجابة عينة الدراسة عن األداة المعدة ليذا الغرض.
اإلعالم الجديد  " :والتي تُشير إلى التغطية اإلعالمية الحديثة بواسطة الوسائل

االجتماعية المتمثمة بتطبيقات الوسائط مثل الفيسبوك ) (facebookواتس أب )(WhatsApp
واليواتف الذكية ()Smartphones

واالنترنت ( )Internetوغيرىا"

(Moyle, Childs,

).Coomber, & Barratt, 2019: 101ويمكن تعريفه إجرائيا :بالدور الذي يمكن أن تؤدية
وسائل اإلعالم الحديثة بواسطة الوسائل االجتماعية المتمثمة بتطبيقات الوسائط مثل الفيسبوك
بالمشاركة السياسية ،وقد تََّم قياس دور وسائل اإلعالم
واتس أب وتويتر وغيرىا في تنمية الوعي ُ
من خالل إجابة عينة الدراسة عن األداة المعدة ليذا الغرض.
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الحر في اتخاذ
المشاركة السياسيَّة " :قدرة الشباب عمى التعبير والتأثير العمني َّ
ُ
الق اررات السياسية ،سواء بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر ،أم من خالل اختيار ُممثمين ليم يقومون
بيذه الميمة (بممقدم. (88:2018 ،ويمكن تعريفها إجرائيا :درجة االندماج الفعمي لمشباب
الحر في اتخاذ الق اررات السياسية ،سواء بشكل ُمباشر أو غير
بعممية التعبير والتأثير العمني َّ
ُمباشر ،أم من خالل اختيار ُممثمين ليم ،وسيتم قياس ذلك من خالل إجابة عينة الدراسة عن
األداة المعدة ليذا الغرض.

النظريات السياسية المعاصرة:
يمكن تعريف النظرية السياسية ) )Political Theoryعمى أنيا مسعى متعدد
التخصصات؛ والتي يكمن مركز ثقميا في نقطة التقائيا مع العموم اإلنسانية ،والتي ال تزال تفتقر
َّ
وتتميز بتباين تقاليدىا و مناحييا وأساليبيا؛ وعمى الرغم
إلى الضبط في مجال العموم السياسية،
من ذلك إال أنيا ُمتالحمة من خالل االلتزام بالنظرية ،والنقد ،وتشخيص القواعد والممارسات،
وتنظيم العمل السياسي في الماضي والحاضر ).(Dryzek , Honig & Phillips, 2006:4
تعريفها إجرائيا :درجة اإلدراك الفعمي لمشباب لمنظريات السياسية ،وسيتم قياس ذلك من خالل
إجابة عينة الدراسة عن األداة المعدة ليذا الغرض.

ُمحدِّدات الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة في اآلتي:
بالمشاركة السياسَّية لدى
 .Aالحدود الموضوعية :تعرف دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
المعاصرة.
طمبة الجامعات األردنية
ً
استنادا إلى النظريات السياسية ُ
 .Bالحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى طمبة الجامعات االردنية في المممكة األردنية
الموزعة عمى أقاليم المممكة الثالث.
ّ
الياشمية؛ و ُ
تم اجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي (ٕٕٓٓ.)ٕٕٓٔ/
 .Cالحدود الزمانيةَّ :
 .Dالحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى طمبة الجامعات األردنية الذين
من طمبة
( .Eجامعة اليرموك ،الجامعة األردنية ،وجامعة مؤتة).

تََّم اختيارىم

الدراسات السابقة

لقد تعدَّدت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت آثار اإلعالم في تنمية
المشاركة السياسية؛
ُ
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لقد قام افينغ وىيمجرسبيرج وىوبرز )(Effing, Hillegersberg, & Huibers, 2010

بدر ٍ
اسة ىدفت تعرف درجة تأثير وسائل التواصل االجتماعي كالفيسبوك ،تويتر ويوتيوب عمى
المشاركة السياسية (األنظمة الديمقراطية) .وذلك من خالل التحميل العممي لمدراسات السابقة
المتعمقة بوسائل التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية في ىولندا ،وذلك من خالل عرض
النتائج الميدانية من انتخابات (ٕٓٔٓ و ٕٔٔٓ) في ىولندا .أظيرت النتائج أن الجيود السابقة
لتشكيل مشاركة الجميور باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية السابقة لم تمب التوقعات ،فمم تعد
تؤثر وسائل التوا صل االجتماعي بشكل كبير عمى سموك التصويت خالل االنتخابات المحمية
(ٕٓٔٓ و ٕٔٔٓ)
وأجرت الخاروف(ٕٗٔٓ) دراسة ىدفت تعرف واقع ُمشاركة طمبة الجامعة األردنية في
وطالبة من طمبة الجامعة
اإلنتخابات النيابية ٕٓٔٓ لدى عينة مكونة من (ٓٓٓٔ) طالِ ِب
َ

الكمي .أظيرت النتائج انخفاض نسبة ُمشاركة
وتم استخدام المنيجين النوعي و َّ
األردنيةَّ .
الذكور واإلناث في االنتخابات النيابية (ٕٓٔٓ) ،كما أظيرت النتائج أن ىناك تحسُّن في

بالمشاركة في االنتخابات القادمة ،وذلك بسبب المرجعية
نسبة الذكور واإلناث الذين أبدوا رغبتيم ُ
بيئة أكاديمي ٍ
الثقافية والسياسة والدور اإلعالمي الذي يؤديو اإلعالم المرئي ،ووجودىم في ٍ
َّة
ومشجَّعة.
واعية ُ
وأجرى شمبية والنعيمي (ٕ٘ٔٓ) دراسة ىدفت تعرف دور البرامج الحواريَّة التي ِّ
يقد ُميا

مكونة من (ٓٓٗ)
التمفزيون األردني في التوعية السياسية لطمبة الجامعات األردنية لدى عينة َّ

طالًِبا وطالِبةً من طمبة البكالويوس والدراسات العميا (دبموم عالي ،ماجستير ،دكتوراة) في جامعة
اليرموك ،وقد تم استخدام المنيج المسحي .أظيرت النتائج أن نسبة ُمشاىدة نسبة ُمشاىدة

المشاىدة يوميِّا
التمفزيون األردني بمغت (ٔ .)%ٖٙ.كما بمغت أعمى نسبة لمعدل ُ
(َّٕ )%ٗٛ.
المشاىدة (ساعة فأقل) .وقد كشفت النتائج أن أىم مظاىر استفادة أفراد العينة
لمعدل ُ
من المضمون السَّياسي الذي ِّ
تقد ُمو البرامج كان تنمية معارفيم ومعموماتيم السياسيَّة ،وتزويدىم
بوجيات نظر مختمفة حول القضايا السياسية المحميَّة.
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كما أجرى جرار وأبو حمود (  )Jarrar & Abu Hammud, 2018دراسةً ىدفت إلى
استكشاف دور اإلعالم االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية والوعي السياسي لمشباب
األردني .لدى عينة ُمكونة من (ٕٓٓ) طالب في جميع المستويات الدراسية لمسنوات الدراسية
( )ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙمن جامعة فيالدلفيا في المممكة األردنية الياشميَّة .وقد استخدمت الدراسة
المنيجية التحميمية الوصفية .أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى
األىمية ( )α = 0.05لدور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية والوعي
السياسي لمشباب األردني تٌعزى لمجنس والمستوى الدراسي والتخصص.
المشاركة السياسية
ىذا وقد قام العكيمي(ٕٕٓٓ) دراسة ىدفت تعرف دور اإلعالم في ُ
لممرأة في العراق .تكونت عينة الدراسة من (ٓ٘) مرأة سياسية من األعضاء في البرلمان العراقي
ِ
الفاعمة لممرأة البرلمانية
المشاركة
وقد َّ
تم توظيف المنيج الوصفي المسحي .وقد أظيرت النتائج ُ
ِّ
المتعد َدة بشكل دائم ،والتي يتم من خالليا مناقشة الوضع
في األنشطة اإلعالمية عبر وسائميا
السياسي في العراق وجاء ذلك بنسبة ) ٓ )%ٛمن العينة ،وىذا مؤشر لمدور الذي يمعبو اإلعالم
في المجال السياسي؛ إذ تعتبر القنوات الفضائية من أىم الوسائل التي تعتمد عمييا المرأة في
المشاركة السياسية.
ُ

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة

ِ
الباحثان المنيج المسحي التطويري ،لِقياس واقع دور وسائل اإلعالم في
استخدم
استنادا إلى النظريات
بالمشاركة السياسَّية لدى طمبة الجامعات األردنية
تنمية الوعي
ً
ُ
المعاصرة.
السياسية ُ

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع ِّ
الدراسة من جميع طمبة الجامعات االردنية الحكومية في األردن لمعام
الدراسي ٕٕٕٕٓٓٓٔ/م والبالغ عددىم(  )ٖٔٛٛ٘ٛطالبا وطالبة وذلك بالرجوع الى
إحصائيات و ازرة التعميم العالي لعام .ٕٜٓٔ

عينة الدراسة
تم أخذ عينة الدراسة طبقيِّا من (ٓٓٗ) طالبا وطالبة لتكون ممثمة لمجامعات األردنية
الثالث التي تم إختيارىا قصدياً وىي اليرموك لتمثل إقميم الشمال واألردنية لتمثل إقميم الوسط
ومؤتة لتمثل إقميم الجنوب .والجدول (ٔ) يبين ذلك.
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واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي
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جدول( :)1توزع عينة الدراسة وفق متغيراتها
المتغير
الجنس

الكمية
السنة الدراسية

العدد

النسبة

الفئات
ذكر

124

31.0

انثى

276

69.0

عممية

125

30.9

انسانية

275

68.9

االولى

75

19.0

الثانية

100

20.0

الثالثة

105

21.0

الربعة

120

40.0

المجموع

400

100.0

أدوات الدراسة
مقياس الدراسة  :مقياس واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى
استنادا إلى النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة
طمبة الجامعات األردنية
ً
ُ
لتحقيق أىداف الدراسة ،تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت
تفعيل دور اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية في المرحمة الجامعيَّة كدراسة الخاروف
(ٕٗٔٓ (؛ودراسة خميفة ( ،)ٕٜٓٔبيدف تطوير أداة الدراسة بصورتيا األولية لتعرف دوروسائل
بالمشاركة السياسية لدى الطمبة في الجامعات األردنية ،كما تم القيام
اإلعالم في تنمية الوعي ُ
الخبراء عن محاور الدراسة ومجاالتيا من خالل استبانة تتضمن مجموعة
بجولة الستطالع آراء ُ
من األسئمة المفتوحة؛ بيدف تطوير االستبانة ،بصورتيا النيائية لموصول إلى الرؤية المستقبميَّة
بالمشاركة السياسية لدى الطمبة في
المقترحة لتفعيل دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
ُ
ردنية؛استنادا إلى النظريات السياسية المعاصرة ،وقد بمغ عدد فقرات األداة بصورتيا
الجامعات األ
ً
األولية ( )50فقرة.
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دالالت صدق أداة الدراسة:
لمتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة تم استخدام صدق المحتوى وذلك بعرضيا عمى
مجموعة من المحكمين من المتخصصين والخبراء في المجال اإلعالمي والتربوي  ،بيدف إبداء
آرائيم في فقرات اإلستبانة من حيث وضوح المعنى والصياغة المغوية ودرجة مناسبتيا لممجال
الذي تتبع لو ،وأي تعديالت وممحوظات يرونيا مناسبة ،وتم األخذ بمالحظات ( )%80من

المحكمين بما يحقِّق أىداف الدراسة من حذف بعض الفقرات ودمج بعضيا ،دون إغفال إجراء
التعديالت المقترحة عمى تعديل في الصياغة المغوية لمفقرات ،وبعدىا تم إخراج أداة الدراسة
بصورتيا النيائية حيث تكونت من ( )48فقرة.

دالالت ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بإستخدام طريقة اإلتساق الداخمي بإستخدام معادلة
كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaىما :إذ تم تطبيق األداة عمى ( )30فرد من مجتمع
الدراسة وخارج عينتيا ،كما ىو مبين في الجدول( )2

جدول( )2قيم معامالت ثبات االتساق الداخمي واإلعادة ألبعاد مقياس واقع دور وسائل
استنادا إلى
اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
النظريات السياسية الم ِ
عاصَرة
ُ
المجاالت

معامالت ثبات االتساق الداخمي

عدد الفقرات

0.95

27

دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي
بالمشاركة السياسية
ُ

0.94

التحديَّات التي تُواجو اإلعالم في تنمية

بالمشاركة السياسية
الوعي ُ
ثبات المقياس ال ُكمي

0.95

21
48

يتضح من جدول َّ 2
أن قيم ثبات االتساق الداخمي ألبعاد مقياس الرؤية المستقبمية لدور
استنادا إلى النظريات
وسائل في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
عاصرة؛ قد تراوحت من ( )0.94وحتى ( ،)0.95وىي ِقيم م ِ
السياسية الم ِ
ناسَبة إلجراء
َ
َ ُ
ُ
الدراسة الحالية.
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المعيار اإلحصائي:

بالمشاركة السياسَّية لدى طمبة
تم تحديد دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
المعاصرة وذلك بإستجابة عينة الدراسة
الجامعات األردنية
ً
استنادا إلى النظريات السياسية ُ
عمى مقياس ليكرت الخماسي بإعطاء كل فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس
(تتوافر بدرجة موافق بشدة  ،تتوافر بدرجة موافق ،تتوافر بدرجة محايد ،تتوافر بدرجة غير موافق
 ،تتوافر بدرجة غير موافق بشدة )،وىي تمثل رقمياً ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى الترتيب ،وتم
تحديد معيار الحكم عمى متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسيميا إلى ثالث درجات :منخفضة،
متوسطة ،مرتفعة ،وفقاً لممعادلة األتية :
طول الفئة = القيمة العميا لمبديل – القيمة الدنيا لمبديل ÷ عدد المستويات
=1.33 = 3 ÷ 1-5
وعميو تم استخدام المعيار اآلتي لغرض الحكم عمى استجابات عينة الدراسة :
الدرجة المنخفضة من1.00إلى .2.33
الدرجة المتوسطة من  2.34إلى .3.67
الدرجة المرتفعة من  3.68إلى .5.00

المعالجة اإلحصائية:

تم إجراءالمعالجات اإلحصائية لمبيانات في ىذه الدراسة بإستخدام الرزمة اإلحصائية
لمعموم اإلجتماعية (،)SPSSوذلك عمى النحواآلتي:
لإلجابةعن سؤال الدراسة األول  ،تم احتساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
ولإلجابة عن السؤال الثاني تم احتساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وتحميل
التباين المتعدد وشيفيو .

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية
استنادا إلى النظريات السياسية
بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
الوعي ُ
الم ِ
عاص َرة من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟
ُ

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات
المتوسطات
السؤال ،تم حساب
ّ
ّ
لإلجابة عن ىذا ّ
بالمشاركة السياسية،
أفراد عينة ّ
الدراسة عن فقرات واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
النتائج:
والجدول ( )3يبين ّ
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الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة إلجابات عينة
المتوسطات
جدول ()3
ّ
ّ
بالمشاركة السياسية
ّ
الدراسة عن فقرات واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
الرقم
4
3

الفقرة
الممارسة
ابراز أىمية توعية الشباب األردني بمفاىيم وآليات ُ
الديمقراطية والثقافة السياسية.
ُ
المساىمة في تنمية معارف الشباب وخبراتيم في تشكيل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٗ.ٕٛ

0.785

الرتبة

التقدير

ٔ

مرتفع

ٕٕٗ.

0.820

ٕ

مرتفع

ٕٓٗ.

0.767

ٖ

مرتفع

اتجاىاتيم السياسية.
5

تفعيل رؤى

شمولية وتكاممية تنطمق من الفيم الحقيقي

لمواقع السياسي واالجتماعي لمدولة األردنية.
11

ترسيخ قيم االنتماء الوطني من خالل المحافظة عمى

ٗ.ٔٛ

20

الثوابت الوطنية ،مما ِّ
بالمشاركة السياسية.
يعزز الوعي ُ
تُس ِيم في ظيور أشكال جديدة من التعبير من خالل وسائل

ٖٔٗ.

1

السعي إلى توسيع ىامش الحرية المتعمق بالبرامج السياسية

4.12

17
7

0.793
0.756

ٗ
٘

مرتفع
مرتفع

التواصل االجتماعي.

22

0.816

ٙ

مرتفع

لممشاركة السياسية.
بدرجة أكبر مما يجذب الجميور ُ
تقنينيا من ِقَب ِل
تَُوجِّو الشباب لممشاركة السياسية إذا ما ِّ
تم ُ
الدولة بطريقة صحيحة.

ٕٔٗ.

0.790

6

مرتفع

تُ ِّ
عزز المسؤولية المجتمعية لمشباب تجاه ذاتيم ومجتمعيم

ٓٔٗ.

0.897

ٛ

مرتفع

المشاركة السياسية لدييم.
لتعزيز ُ
استثمار نسب المتابعة في زرع المفاىيم السياسية االيجابية

ٗ.ٜٓ

0.809

ٜ

مرتفع

لدى الشباب األردني.
16

تقدم المحتوى السياسي بمغة واضحة

خالية من التعقيد

ٗ.ٓٛ

0.828

ٓٔ

مرتفع

تناسب جميع فئات المجتمع.
2

تفعيل وسائل اإلعالم لممضامين المتعمقة بالشؤون واألحداث

ٗ.ٓٛ

0.792

10

مرتفع

السياسية مما ينعكس عمى المشاركة السياسية.
14

توظيف الطابع المعموماتي والمعرفي الذي يُضفي جدية في
تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب.

ٗ.ٓٚ

0.771

ٕٔ

مرتفع

18

تسيم في التغيير الفعمي لسياسة الحكومة نتيجة الحراكات

ٗ.ٓٙ

0.857

ٖٔ

مرتفع

21

المشاركة السياسية لمشباب.
الشعبية مما ُيعزز الجدوى من ُ
تسعى إلى إقامة التو ُازن بين التطور التكنولوجي وأساليب
الحوار والتوعية السياسية.

ٗ.ٓٙ
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الرقم
9

الفقرة
الحرص عمى االىتمام بالبحوث المستندة الى استطالعات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٖٓٗ.

0.848

الرتبة

التقدير

٘ٔ

مرتفع

لتعرف رغبة الجميور سعيا لتمبية حاجاتو يؤثر عمى
الرأي ٌ
فعالية المشاركة السياسية
13
27

تسعى إلى توفير مساحة لممشاركة السياسية لمشباب من
خالل نشر اآلراء واالتجاىات من خالل التفاعل الم ِ
ثمر.
ُ
الكشف عن

دور الجامعات في إقامة الدورات التدريبية

ٕٓٗ.
ٕٓٗ.

0.840
0.877

ٔٙ
16

مرتفع
مرتفع

لمشباب لتوعيتيم بأىمية المشاركة السياسية ومعرفتيم لقضايا
بالدىم.
10

توظيف العديد من الدراسات المستقبمية في رصد اتجاىات

ٔٓٗ.

ٖٕٓ.ٜ

ٔٛ

مرتفع

26

إبراز دور الجامعات في إجراء دراسات عممية متقدمة حول

ٔٓٗ.

0.828

18

مرتفع

15

تُ ِ
برُز توظيف الدولة والقيادات العميا لمرسائل اليادفة
لالصالح السياسي.
تس ِيم في منح التجمعات الشبابية فرصة لتشكيل لوبي شبابي

ٓٓٗ.

0.840

ٕٓ

مرتفع

حيال القضايا السياسية.
ِ
ف مدى اىتمام الجامعات في تفعيل مدخالتيا البشرية
تكش ُ

ٖ.ٜٙ

0.870

ٕٔ

مرتفع

ٖ.ٜٙ

0.865

21

مرتفع

تعكس الدور الفاعل لمشباب في صنع الق اررات السياسية(

ٖ٘.ٜ

0.934

ٖٕ

مرتفع

19
24

الرأي العام لتشكيل الوعي بالمشاركة السياسية.

خطورة المضامين السياسية ودورىا في التغيير السياسي.

(أعضاء ىيئة التدريس ومجالس الطمبة واقسام العموم

السياسية).
6

االنتخابات).

25

في إنشاء حساب رسمي ليا

ِ
س دور الجامعات
تعك ُ
(الجامعات) ،يتم من خاللو التوعية والتثقيف السياسي.

ٖٖ.ٜ

0.899

ٕٗ

مرتفع

23

رز دور الجامعات في التنمية الفكرية والسياسية من خالل
تُبِ ُ

ٖٔ.ٜ

0.938

ٕ٘

مرتفع

8

تُ ِ
عزز الثقة بجدوى
برز النزاىة والشفافية في االنتخابات مما ُي ّ

المساقات التدريسية.

12

المشاركة السياسية.
ُ
ِ
منح الشباب فرصة االختيار لما
تعك ُس دور األحزاب مما َي َ
يناسب تطمعاتيم
بالمشاركة السياسية
واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
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المشار إلييا في الجدول ( )3أن تقديرات عينة الدراسة إلجابات
أظيرت نتائج التحميل ُ
بالمشاركة السياسية
أفراد عينة ّ
الدراسة عن فقرات واقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ

تراوحت ما بين ( )4.28-3.67ومستواىا مرتفع؛ وقد جاء في المرتبة األولى مجال واقع دور
بالمشاركة السياسية  ،وقد حاز عمى أعمى متوسط حسابي،
وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
والذي بمغ (.)4.04

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى عدم وصول الطمبة لدرجة الوعي الكافي لتقييم واقع دور
بالمشاركة السياسية لدييم ،إذ َّ
إن ىذا االرتفاع الظاىري؛ فالواقع
وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
سمح لمطمبة
المتعمق بالجامعات ،وما تفرضو من قوانين حيا َل المضامين السياسية التي ُي َ

باإلضافة إلى ِ
ِ
قمة معرفتيم
المشاركة فييا ،يدل عمى عدم تحقيق الوعي الكافي لدييم لمتقييم،
ُ
الكافية لوسائل اإلعالم
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن ىنالك قصور في سياسات الجامعات األردنية في توعية
أعضاء ىيئة التدريس بالمعرفة العامة التي تدور حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي
بالمشاركة السياسية لدى طمبتيم؛ مما ينعكس عمى عدم توافر اإلدراك الكافي لمطمبة الجامعيين
ُ
بالمشاركة السياسية لدييم.
لتقييم دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
وقد وجاءت بالمرتبة األولى ِ
الفقرة ( )4والتي تنص عمى" إبراز أىمية توعية الشباب
ّ
الديمقراطية والثقافة السياسية" وبمتوسط حسابي ()4.28
الممارسة
األردني بمفاىيم وآليات
ُ
ُ

الجامعيين لمتوعية
الممحَّة لدى الطمبة
ّ
وبدرجة مرتفعة؛ وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى الحاجة ُ
ِ
حيث َّ
إن اإلقتصار عمى
الفاعمَة،
لممشاركة السياسية
ُ
بمضامين العممية السياسية ،كأساس ُ
المساقات السياسية ليس كافيِّا لتنمية أفكارىم حول السياسة بشكل عام.

حيث
تتفق نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة شمبية والنعيمي (  (2015من
ُ
إن ُىناك فائدة من المضمون السَّياسي الذي ِّ
تقد ُمو البرامج كان تنمية معارفيم ومعموماتيم
السياسيَّة ،وتزويدىم بوجيات نظر مختمفة حول القضايا السياسية المحميَّة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىذا وتختمف نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة افينغ وىيمجرسبيرج وىوبرز
حيث َّ
إن جيود تشكيل مشاركة
) (Effing, Hillegersberg, & Huibers, 2010من
ُ
الجميور باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية السابقة لم تمب التوقعات.
ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في تقديرات عينة الدراسة لواقع دور وسائل

بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية تعزى لممتغيرات
اإلعالم في تنمية الوعي ُ
(الجنس ،الكمية ،السنة الدراسية )؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات
بالمشاركة السياسية تعزى لممتغيرات
عينة الدراسة لواقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
(الجنس ،الكمية ،السنة الدراسية) ،والجدول ( )4يبين النتائج.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لتقديرات عينة

بالمشاركة السياسية تبعا لمتغيرات
الدراسة ‘لواقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
الجنس والكمية والسنة الدراسية
المتغير
الجنس
الكمية

السنة الدراسية

المتوسط

االنح ارف

الحسابي

المعياري

ذكر

3.94

0.577

أنثى

4.11

0.591

إنسانية

4.02

0.626

عممية

4.06

0.546

أولى

4.02

0.510

ثانية

4.04

0.585

ثالثة

4.08

0.613

رابعة

3.99

0.615

مستويات المتغير
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول ( )4وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
بالمشاركة السياسية تبعا
في تقديرات عينة الدراسة لواقع دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
لمتغيرات الجنس ،الكمية ،السنة الدراسية  ،ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروق الظاىرية
ذات داللة إحصائية تم استخدام تحميل التباين المتعدد ) ، (3 WAY ANOVAوالجدول ()5
يبين النتائج.
الجدول ( )5تحميل التباين المتعدد ( )3 WAY ANOVAلمفروق في واقع دور

بالمشاركة السياسية تعزى لمجنس الكمية المستوى الدراسي
وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
المتغيرات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

مربع إيتا

الجنس

2.794

1

2.794

8.106

ٓ.005

ٓ.020

الكمية

.153

1

ٓ.153

ٓ.443

ٓ.506

ٓ.001

السنة الدراسية

.415

3

ٓ.138

ٓ.401

ٓ.752

ٓ.003

الخطأ

136.162

395

ٓ.345

الكمي

6676.428

401

يبين الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث،
حيث كانت قيمة ف ( )ٛ.ٔٓٙوىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ.وبمغ حجم
األثر (ٕ  ،)%وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة لواقع دور وسائل
بالمشاركة السياسية تبعا لمتغير الكمية والسنة الدراسية ،حيث كانت قيم
اإلعالم في تنمية الوعي ُ
ف غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (٘ٓ .)ٓ.وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى مساعي الدولة
األردنية إلشراك المرأة األردنية في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،السيما
ِ
وتساعد عمل الم أرة وانخراطيا في جميع
السياسية ،وذلك من خالل تفعيل القوانين التي تُسيِّل
النشاطات ومن ضمنيا السياسية؛ إلبراز دورىا في المجتمع أسوةً بالرجل ،مما َّ
امتدادا لثقافة
شك َل
ً
ِ
عددا من
الطالبات الجامعيات من خالل أسرىن ،ومؤشرات الواقع التي تُشير إلى تولَّي المرأة ً

المناصب عمى مستوى الدولة؛ كالو ازرات والمؤسسات الحكومية التي أظيرت كفاءة المرأة ودروىا
الناجع في تمك المناصب ،لتحقيق األىداف المرجوة منيا؛ أما بالنسبة لمذكور فقد تُعزى قمة
الممقاة عمى عاتقيم ،من التخطيط لممستقبل ،والحصول عمى وظيفة
مشاركتيم؛ إلى كثرة األعباء ُ
لمحاربة
المستقبل ،لكي يتمكنوا من تشكيل أسرة في المستقبل ،وما يترتب عمييم من أعباءُ ،
البِطالة ،التي تُعيق تحقيق أىدافيم في المستقبل.
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أما بالنسبة لِعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة لواقع دور
تبعا لمتغير الكمية والسنة الدراسية؛ فقد تُعزى
بالمشاركة السياسية ً
وسائل اإلعالم في تنمية الوعي ُ
ىذه النتيجة إلى تشابو الظروف التي يعايشيا الطمبة الجامعيين ،وانخراطيم في نفس الظروف
الجامعية من قوانين وظروف دراسية  ،وتشابو خبرات السياق الجامعي بشكل كبير لدى المعظم
منيم ،وغيرىا من الظروف الجامعية المحيطة بيم.
ىذا وتتفق نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة جرار وأبو حمود
حيث َّ
إن ُىناك دور وسائل التواصل االجتماعي
(  )Jarrar & Abu Hammud, 2018من ُ
في تنمية المسؤولية االجتماعية والوعي السياسي لمشباب األردني ُيعزى لمجنس والمستوى
الدراسي والتخصص.
حيث َّ
إن
وتختمف نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة الخاروف(  (2014من
ُ
أظيرت النتائج انخفاض نسبة ُمشاركة الذكور واإلناث في االنتخابات النيابية ( ،)2010كما
بالمشاركة في
أظيرت النتائج أن ىناك تحسُّن في نسبة الذكور واإلناث الذين أبدوا رغبتيم ُ
االنتخابات القادمة.
ثالثًاُ :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث" :ما التحديات التي توا ِج ُه

استنادا إلى
اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طمبة الجامعات األردنية
ً
النظريات السياسية الم ِ
عاص َرة من وجهة نظر الطمبة أنفسهم؟"
ُ
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات
المتوسطات
السؤال ،تم حساب
ّ
ّ
لإلجابة عن ىذا ّ
الدراسة عن فقرات التحديات التي توا ِجوُ اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية،
أفراد عينة ّ
النتائج:
والجدول ( )ٙيبين ّ
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جدول ()6
الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لتقديرات عينة الدراسة
المتوسطات
ّ
ّ
التحديات التي تواجه اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية
الرقم

الفقرة

44

اجيَ ِة الفعميَّة بين أصحاب السُّمطة
المو َ
غياب ُ
والشباب.

35

ضعف المجالس المحمية ومؤسسات المجتمع

37

المدني عن حل مشاكل الشباب المختمفة ،مما
ِ
المشاركة السياسيَّة.
ينعكس س ًمبا عمى ُ
ضعف البرامج االنتخابية لمشخصيات المنتخبة،
المشاركة
مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن ُ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٗٔٗ.

ٔٓ.ٜٛ

ٖٔٗ.

ٓٔٗ.

ٓ.ٜٛٛ

ٓ.ٛٛٚ

الرتبة

التقدير

ٔ

مرتفع

ٕ

ٖ

مرتفع

مرتفع

السياسية.
42

36

المراقبة من
االنتشار الواسع لممعمومة غير ُ
متعد َدة غير موثوقة تُ ِ
ِ
ِّ
ضعف الثقة
مصادر
بالمشاركة السياسية.
ُ
تدني مستوى التمثيل السياسي لدى الشباب في
الريف

33

والبادية؛

الرتكازىا

عمى

الجيوية

سمبا عمى
والعشائرية والمناطقية مما انعكس ً
المشاركة السياسية.
ُ

المشاركة السياسية.
ُ
غياب مالمح الرؤى السياسية الواضحة لألحزاب
والنقابات.

28

غياب البنية التحتية المتمكنة من التعامل
بايجابية مع عوائق المشاركة السياسية .

49

ٗ.ٓٛ

ٕٓٓ.ٜ

٘

مرتفع

ثورة االتصاالت والمعمومات التي ادت إلى التغير
في اولويات الشباب وحاجاتيم مما ينعكس عمى

39

ٓٔٗ.

ٓ.ٜٜ٘

ٖ

مرتفع

غياب البنية التحتية المتمكنة من التعامل
بايجابية مع عوائق المشاركة السياسية .
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ٗ.ٓٚ

ٓ.ٛٙٚ

ٙ

مرتفع

ٗٓٗ.

ٔٗٓ.ٜ

ٚ

مرتفع

ٖٓٗ.

ٓ.ٛٙٚ

ٛ

مرتفع

ٖٓٗ.

ٓ.ٛٙٚ

ٛ

مرتفع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم
34
29
50
45
31
40
38
30
46
41
48

47
43
32

الفقرة
ض ِّمَنة آلليات وأدوات
المتَ َ
عدم وضوح القوانين ُ
ِ
لممشاركة السياسيَّة.
ُمناسَبة؛ إليجاد بيئة آمنة ُ

فقدان الثقة لدى الشباب األدرني في أىمية

المشاركة السياسية لمفرد والمجتمع.
ُ
فقدان الثقة لدى الشباب األدرني في أىمية
المشاركة السياسية لمفرد والمجتمع.
ُ
تأثر الشباب بالمضامين السياسية الساخرة مما

الحس النقدي لدييم.
سمبا عمى
ِّ
يؤثر ً
ضعف الثقة بين الشباب والمؤسسات التشريعيَّة.

غياب تأثير النُّخبة من( م ِّ
فكرين وسياسيين )إزاء
ُ

المشاركة السياسية.
تنمية روح ُ
بالمشارَكة
قصور التعميم عن تكوين الوعي
ُ
السِّياسيَّة.

غياب التنشئة االجتماعية التي تحث الشباب

المشاركة السياسية كأولوية.
عمى ُ
ِّ
َّ
تيديدا
ل
شك
ي
ِّياسي
الس
النشاط
بأن
اد
ر
األف
شعور
ً
ُ
لبعض جوانب حياتيم.

تناغم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
عدم ُ
السياسية.

إغراق الشباب في مواقع التواصل االجتماعي

بالمحتويات الترفيييَّة أكثر من المحتويات

السياسيَّة.
لمتفاعل مع ذوي
عدم توفُّر البنية التحتيَّة الالزمة
ُ
اإلعاقة وتمبية احتياجاتيم السَّياسية.
اإلدراك الخاطىء لِمفيوم الديمقراطية لدى
الشباب.

قصور الدور الفاعل لوسائل اإلعالم في توعية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٕٓٗ.

ٓ.ٜٓٚ

ٓٔ

ٔٓٗ.

ٗٓ.ٜٙ

ٔٔ

مرتفع

ٔٓٗ.

ٗٓ.ٜٙ

ٔٔ

مرتفع

ٖ.ٜٜ

ٕٔٓٔ.

ٖٔ

مرتفع

ٖ.ٜٚ

ٓ.ٜٛٙ

ٗٔ

مرتفع

ٖ.ٜٚ

٘٘ٓ.ٜ

ٗٔ

مرتفع

ٖٗ.ٜ

ٕٓ.ٜٚ

ٔٙ

مرتفع

ٖٗ.ٜ

٘ٓ.ٜٜ

ٔٙ

مرتفع

ٖٓ.ٜ

ٔ.ٜٜٓ

ٔٛ

مرتفع

ٖ.ٜٛ

ٖٕٓٔ.

ٜٔ

مرتفع

ٖ.ٛٛ

ٖٔ.ٔٛ

ٕٓ

مرتفع

ٖٗ.ٛ

ٔ.ٜٓٚ

ٕٔ

مرتفع

ٖٔ.ٛ

ٔ.ٜٓٛ

ٕٕ

مرتفع

ٖٓ.ٛ

ٖ٘ٓٔ.

ٖٕ

مرتفع

3.98

0.691

مرتفع

المشاركة السياسية.
الشباب بأىمية ُ
التحديات التي تو ِ
اجوُ اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة عن فقرات
المتوسطات
يتضح من الجدول ( )ٙأن
الحسابية إلجابات أفراد عينة ّ
ّ
ّ
التحديات التي توا ِجوُ اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية تراوحت ما بين
األولى الفقرة (ٗٗ) بمتوسط حسابي (ٗٔ)ٗ.
(ٓ )ٗ.ٔٗ-ٖ.ٛومستواىا مرتفع ،وجاءت بالمرتبة ّ
 ،وجاءت بالمرتبة االخيرة الفقرة ( ٕٖ ) بمتوسط حسابي (ٓ ، )ٖ.ٛوقد بمغ المتوسط الحسابي
لمتحديات التي توا ِجوُ اإلعالم في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية ( )ٖ.ٜٛبانحراف معياري
(ٔ )ٓ.ٜٙوبمستوى "مرتفع" .وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى إدراك الطمبة الجامعيين لمتحديات التي
ِ
المشاركة السياسية لدييم في سياق الجامعات؛ انطالقًا من التحديات
تواجيو اإلعالم في تنمية ُ
لمتفاعل مع وسائل اإلعالم الشروط والعقوبات المفروضة عمييم فيما يتعمق
التي توا ِجيُيُم
ُ

بالشؤون السياسية من جية؛ والشروط المفروضة من ِقَب ِل الجامعات عمى وسائل اإلعالم من
جية أخرى.
اجيَ ِة الفعميَّة بين أصحاب
المو َ
األولى الفقرة (ٗٗ) ونصيا " غياب ُ
وجاءت بالمرتبة ّ
السُّمطة والشباب"بمتوسط حسابي (ٗٔ )ٗ.؛ وقد تُعزى ىذه النتيجة انطالقًا من إدراك الطمبة

الجامعيين إلى اقتصار دور أصحاب السمطة عمى الدور التقميدي لرعاية التخريجات الجامعية
تفاعميم
المناسبات الرسميَّة كاإلحتفاالت الوطنية الرسميَّة ،وعدم ُ
والمؤتمرات العممية ،وغيرىا من ُ
مع الطمبة الجامعيين بشكل عام في الشؤون السياسية عمى ٍ
نحو منظم.
تتفق نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة افينغ وىيمجرسبيرج وىوبرز
حيث َّ
إن أن الجيود السابقة لإلعالم
) (Effing, Hillegersberg, & Huibers, 2010من
ُ
لتشكيل مشاركة الجميور باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية كوسائل التواصل االجتماعي
(الفيسبوك ،تويتر ويوتيوب) لم تمب التوقعات ،فمم تعد تؤثر وسائل التواصل االجتماعي بشكل
كبير عمى سموك التصويت خالل االنتخابات المحمية(ٕٕٓٓ ٕٔٔٓ).
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ىذا وتختمف نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج دراسة الخاروف(  (2014من

بالمشاركة في االنتخابات
ُ
حيث إن ىناك تحسُّن في نسبة الذكور واإلناث الذين أبدوا رغبتيم ُ
القادمة ،وذلك بسبب المرجعية الثقافية والسياسة والدور اإلعالمي الذي يؤديو اإلعالم المرئي،
ٍ
ٍ
ومشجَّعة .وتختمف نتائج الدراسة الحالية جز ًئيا مع نتائج
ووجودىم في بيئة أكاديميَّة واعية ُ
حيث المشاركة ِ
الفاعمة لممرأة البرلمانية في األنشطة اإلعالمية عبر
دراسة العكيمي( )2020من
ُ ُ
ِّ
المتعد َدة بشكل دائم ،والتي يتم من خالليا مناقشة الوضع السياسي في العراق وجاء ذلك
وسائميا

بنسبة )  ) % 80من العينة ،وىذا مؤشر لمدور الذي يمعبو اإلعالم في المجال السياسي؛ إذ
المشاركة السياسية.
تعتبر القنوات الفضائية من أىم الوسائل التي تعتمد عمييا المرأة في ُ
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التوصيات
بناء عمى نتائج الد ارسة ُيمكن تقديم التوصيات اآلتية:
ً

 إجراء المزيد من ِّتبحث في أبرز التحديات التي تواجو الشباب في العممية
الدراسات التي
ُ
الديمقراطية.
 إجراء المزيد من ِّتبحث في أبرز الخصائص الشخصية الواجب توافرىا في
الدراسات التي
ُ
أصحاب القرار لحوار سياسي فاعل بينيم وبين الشباب األردني
 إجراء المزيد من ِّتبحث في أبرز االستراتيجيات التي تؤدي إلى تفعيل الحوار
الدراسات التي
ُ
بين الشباب األردني وأصحاب القرار في العممية السياسية.
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قائمة المراجع
المشاركة السياسية .مجمة الحوار
ٔ -بممقدم ،رقية ( .(2018دور اإلعالم الجديد في تفعيل ُ
الثقافي.94 -82 ،)1 ( 8 .
ٕ -بن كادى ،حسن .(2015(.تأثيرات عولمة ما بعد الحداثة فى حقل التنمية السياسية.
دفاتر السياسة والقانون.85 -65 ،)16( ،
ٖ -الجاسر ،شعاع .)2020 (.اإلعالم الجديد والوعي السياسي  :دور حسابات الشبكات
االخبارية عمى وسيمة التواصل االجتماعي تويتر في تشكيل الوعي
السياسي لمطمبة السعوديين في المرحمة الجامعية .المجمة العربية
لمعموم اإلنسانية.184-141 ،)151(38 ،
ٗ -الخاروف ،أمل(  .(2014واقع ُمشاركة طمبة الجامعة األردنية في االنتخابات النيابية
 :2010من منظور النوع االجتماعي .مجمة دراسات وأبحاث،(15 ( ،
.123 - 104
٘ -خميفة ،محمد(  .(2019اإلعالم الجديد بين التضميل والتنوير السياسي :دراسة ميدانية عمى
عينة من شباب الجامعات المصرية .مجمة بحوث العالقات العامة
الشرق األوسط.315 -273 ،)22( ،
 -ٙشمبية ،محمود والنعيمي مازن(  .(2015دور البرامج الحوارية في التمفزيون األردني في
التوعية السياسية لطمبة الجامعات األردنية :دراسة تطبيقيَّة عمى عينة
من طمبة جامعة اليرموك .مؤتة لمبحوث والدراسات -سمسمة العموم
اإلنسانية واالجتماعية.128 -79 ،)2(30 ،
المشاركة السياسية لممرأة :دراسة مسحية لممرأة
 -ٚالعكيمي ،جياد .)2020 (.دور اإلعالم في ُ
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