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 عالقة االعالـ التفاعمي بدرجة الوعي السياسي واالجتماعي -

لعبت شبكات التواصؿ االجتماعي دورا كبيرا في الحياة السياسية ألغمب المجتمعات مف          
جتماعي ، خالؿ خمقيا مساحة مفتوحة لممطالبات الشعبية المستمرة باإلصالح السياسي واال

عالـ مف قبؿ الحكومات ، إضافة الى دورىا في التعبئة إلوكسرت القبضة الحديدية عمى وسائؿ ا
غة الرأي العاـ ومحاسبة الحكومات بطريقة غير متوقعة مما جعؿ أغمب السياسية وصيا

يف والصحفييف والناشطيف سياسيا الحكومات تكافح لمواجيتيا مرة بشف حمالت واسعة عمى المدون
إف شبكات التواصؿ  مماء عمـ االجتماعض ععبى ، ومرة أخرى باإلصالحات ، حيث ير 

 التطبيع السياسي واالجتماعي ووسيمة لجذب االفرادجتماعي تعد مظيرا جديدا مف مظاىر الا
تراب بصورة اوثؽ مف المشيد السياسي ، كما اف ىناؾ توقعات بإمكانية االقوالشباب الى 

شراؾ جماعات استخداـ  جديدة مستبعدة مواقع التواصؿ االجتماعي في أحداث التعبئة السياسية وا 
مف ممارسة العممية السياسية ، كما أصبحت مصدرا ميما لممشاركة السياسية مف قبؿ صغار 

تجذبيـ السياسة ، كما استطاعت جذب أناس جدد أقؿ تمثيؿ في أشكاؿ المشاركة  السف الذيف ال
 . التقميدية

ؽ السماح نترنت في المجاؿ السياسي كمجاؿ عاـ افتراضي عف طريمية األت أىز لقد بر 
ألشخاص بإبداء آرائيـ وافكارىـ مباشرة الى جميور عالمي بسيولة ويسر حيث تتوافر بالنسبة 

، وتتميز شبكات  ليـ الحماية مف القوانيف الصعبة كالتي تواجييا وسائؿ اإلعالـ التقميدية
ينية فتراضي بالسرية والمشاركة الديمقراطية والحرية الدجتماعي في العالـ االالالتواصؿ ا

، فقد أستطاع مواطنو األنظمة األكثر قمعا مف  والسياسية والوصوؿ العالمي وحرية التعبير
توجد  الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بحكوماتيـ وسجؿ حقوؽ اإلنساف في بالدىـ حيث ال

نترنت يسمح برؤية أو فرض شروط عمى البث االذاعي ، فاأل رعب عمى طباعة الصحؼ ؿوسائ
والثقافات ، وربما كاف ىذا غير متاح مف قبؿ بيذه  االفرادبمداف االخرى وكذلؾ عف متعمقة عف ال

 القوة مف االنجاز في ارساؿ المعمومات واستقباليا .

وتأثيرا في الفرد والجماعة عمى  جتماعي أىميةيعد الوعي السياسي مف أكثر انواع الوعي اال  
الفراد مف أجؿ تنظيـ شئوف المجتمع المحمي حد سواء فالوعي السياسي ىو خبرة يحتاجيا ا
عف ذواتنا وعف ذوات  الدراية والعمـلدينا تتوافر  فالمحيط بيـ ، ولكي يتـ الوعي السياسي يجب أ



االخريف ، حيث تتكوف جذور الوعي السياسي منذ أف وجدت الدراية بذات الفرد وذات الجماعة 
 وذات القبيمة والمجتمع والدولة .

ريفات تناولت مفيوـ ومفردة الوعي السياسي ظيرت عدد مف التعوحوؿ تعريؼ             
الوعي السياسي حيث كؿ تعريؼ يمثؿ اتجاىا عمميا ورأيا أكاديميا مف زاوية معينة تعبر عف 

ياسية عرفت الموسوعة البريطانية المعرفة السالخمفية التي أنطمؽ منيا القائـ بالتعريؼ ، فمثال 
بأنيا " مالدى األفراد مف معارؼ سياسية عمى المستوى المحمي أو العالمي نتيجة الثقافات 
السياسية التي حصؿ عمييا األفراد داخؿ المجتمع والتي تعد مؤشرا جيدا عمى التقدـ السياسي مف 

 ومدى ظيور فكرة المواطنة .حيث إدراؾ األفراد لدورىـ في صنع القرار 

مف  يحصؿ فيو ماو بأنو االدراؾ الصحيح لمجريات الواقع السياسي  كما عرفو البعض       
احداث وتطورات ، بعبارة أخرى ىو المعرفة الدقيقة لغايات القوى المؤثرة في العالـ المحيط بنا 

 ومعرفة اليداؼ المستترة وراء مواقفيا وتحركاتيا ومشاريعيا .

عميو مف واجبات في كؿ  لمعرفة مالو مف حقوؽ وما والوعي السياسي ىو طريؽ الفرد           
، فالمجتمعات التي تسعى الى التحوؿ الديمقراطي بحاجة الى منظومة مف  نظمة الديمقراطيةاأل

المعارؼ السياسية التي تتضمف قيـ واتجاىات سياسية مختمفة يستطيع الفرد مف خالليا التعرؼ 
القدرة عمى إدراؾ  نسافوليا ، والتي تتيح ايضا لإلمحميا ود عمى الظروؼ والمشاكؿ التي تحيط بو

 ؾ مفاوضاع مجتمعو ومشكالتو ويحمميا ويحكـ عمييا ، ويحدد موقفو منيا والتي تدفعو لمتحر 
يكوف  ى ترى بأف المجتمع الأجؿ تغييرىا وتطويرىا نحو األفضؿ ، كما انو ىناؾ وجية نظر أخر 

حداث السياسية وتحديد موقفو مف زعيـ أو حزب أو لمجرد متابعتو لألوعيا سياسيا مناسبا واعيا 
تجاه معيف ، بؿ الوعي المناسب ىو الوعي الجوىري الذي يتحوؿ الى نمط حياة وعادة وسموؾ ا

بدوف تفكير ، ويعطي االنساف الكفاءة لمتوصؿ الى حموؿ لممشاكؿ التي  االنساف تمقائيايمارسو 
 تواجو المجتمع او عمى االقؿ القدرة عمى جعؿ المجتمع في أفضؿ حاالتو وأقربيا الى الحؿ .

وقبؿ اف نخوض في تفاصيؿ ماىية وشكؿ الوعي السياسي ودور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في 
السياسية التي تشارؾ والمفاىيـ تعميؽ ىذا الوعي البد مف المرور عمى بعض المصطمحات 

 الوعي السياسي مف حيث المضموف والمدلوؿ ، ومف ىذه المفاىيـ التالي : مفيوـ



 مفيـو التنشئة السياسية -

ر لكنو لـ ىتماـ الكثير مف الباحثيف والمفكريف في كؿ العصو اب ثر مفيوـ التنشئة السياسيةأػتاس
القرف الماضي ، حيث كاف  يكف مف السيؿ تحديد مفيوـ التنشئة السياسية حتى الخمسينات

يتداخؿ ىذا المفيوـ مع مفيـو التربية والتعميـ ومف ثـ أىتـ فيما بعد بيذا الموضوع عمماء 
ف وىروب الشباب األمريكي م غتراب السياسيجتماع وعمـ النفس مف خالؿ دراسات حوؿ االاال

عالـ السياسة حيث تـ صياغة تعريؼ ليا حيث عرفيا روبرت نيفيف ) بأنيا اكتساب الفرد 
االستعدادات السموكية والتي تتفؽ مع استمرار قياـ الجماعات والنظـ السياسية بأداء الوظائؼ 
الضرورية لمحفاظ عمى وجود الجماعات والنظـ في اماكنيا وسمطتيا ، كما عرفيا كينث النغتوف 

يا الطريقة التي ينقؿ بيا المجتمع ثقافتو السياسية مف جيؿ الى جيؿ آخر  ، كما تـ تعريفيا بأن
]انيا ىي تمؾ العممية التي يكتسب الفرد مف خالليا معموماتو وحقائقو وقيمو ومثمو السياسية 

اليومية وممارساتو  ويكَوف بواسطتيا مواقفو واتجاىاتو الفكرية واأليديولوجية والتي تؤثر في سموكو
 وتحدد درجة نضجو وفاعميتو السياسية في المجتمع (

والتنشئة السياسية ترتبط بقوة بعممية تكويف وتأسيس الوعي السياسي ، والثقافة السياسية لمفرد في 
المجتمعات المستقرة سياسيا ، حيث تقـو التنشئة السياسية بتوفير الحرية لتكويف الوعي السياسي 

قوقو وتيتـ بشكؿ خاص بتوفير الفرص لممواطنيف لممارسة الفعاليات لممواطف وتركز عمى ح
 ، وتتـ التنشئة السياسية ضمف اتجاىيف ؾ االجتماعية والسياسية

: ينظر الييا كعممية يتـ بمقتضاىا تمقيف الفرد مجموعة مف القيـ والمعايير  االتجاه االوؿ -
 السياسية التي تضمف بقاء المجتمع واستقراره

الثاني ينظر الى التنشئة السياسية عمى انيا عممية يكتسب المرء مف خالليا  االتجاه -
ىويتو الشخصية التي تسمح لو بالتعبير عف ذاتو والتركيز ىنا عمى عممية التعبير عف 

 الذات .

 وفي ضوء تمؾ اإلشارات يمكف القوؿ اف عممية التنشئة السياسية ىي :

 اكتساب معارؼ وقيـ واتجاىات سياسيةالتنشئة السياسية ىي بمثابة تعمـ و  -1
 يتعرض ليا عبر مراحؿ حياتوالتنشئة السياسية عممية مستمرة ، بمعنى اف االنساف  -2



التنشئة السياسية قد تكوف مجرد عممية نقؿ الثقافة السياسية مف جيؿ الى جيؿ اخر وقد  -3
 تستيدؼ تغيير جزئي او تغيير كامؿ .

 المشاركة السياسية -

المشاركة السياسية ىي العممية التي يمعب مف خالليا الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعو 
وتكوف لديو الفرصة في أف يسيـ في وضع األىداؼ العاممة لذلؾ المجتمع وتحديد أفضؿ 
 الوسائؿ إلنجازىا ، كما انو عف طريقيا تتـ المساىمة في صنع القرارات التي تتخذىا السمطة

 حيث اف المواطف الذي يشارؾ في صنع القرار او القانوف ينفذه .

ومفيوـ المشاركة السياسية عمى كؿ مواطف ينبغي اف يشارؾ في شئوف الساسة كما إف ىذا 
ثير عمى صنع القرار ، أالمفيوـ يعني ضمنيا اف ىناؾ اعتقاد بأف مشاركة المواطف ليا ت

اسية المباشرة وغير المباشرة ومف امثمة النشاطات والمشاركة السياسية تشمؿ النشاطات السي
المباشرة تقمد منصب سياسي وعضوية االحزاب والترشيح في االنتخابات والتصويت ومناقشة 

فيي  شابو ذلؾ ف أما امثمة النشاطات غير المباشرة االمور العامة واالشتراؾ في المظاىرات وما
تعني المعرفة والوقوؼ عمى المشاكؿ العامة والعضوية في ىيئات التطوع  والمشاركة السياسية 
يمكف اف تكوف نشاطا اراديا تطوعيا لكنيا تختمؼ عف انواع اخرى مف السموؾ التطوعي مثؿ دفع 

النشاطات ليس ليا اىداؼ سياسية ، فالمشاركة السياسية  الضرائب والخدمة في الجيش الف ىذه
ىدؼ ووسيمة ، فيي ىدؼ ألنيا الحياة الديمقراطية السميمة ترتكز عمى إشراؾ المواطنيف في 
مسؤوليات التفكير والعمؿ مف اجؿ مجتمعيـ ، وىو وسيمة ألنو عف طريؽ المشاركة يتعرفوف 

صؿ فييـ عاداتيا ومسالكيا وتصبح جزءا مف أليبيا وتتالناس عمى أىميتيا ويمارسوف طرقيا واسا
، كما أتفؽ معظـ الباحثيف عمى اف المشاركة السياسية شرط الـز وضروري  ثقافتيـ وسموكيـ

لمديمقراطية الحديثة او المعاصرة ، كما أتفؽ الباحثوف عمى اف الديمقراطيات الحديثة تعمؿ عمى 
 السياسية . ازالة العقبات الرسمية اماـ المشاركة

  السياسي التسويؽ -

 التصوير وظيور التكنولوجي التقدـ مع  نشأة يوـ السياسي التسويؽ لتاريخ ليس         
 االنتخابي التوجيو وحمالت الشامؿ االقتراع بقضايا االىتماـ بدأ والتميفزيوف والسينما الضوئي



 لمدعاية أصبح االجتماعي النفس وعمـ السيكولوجي النفس عمـ وتقدـ ظيور مع،   لمجماىير
 الممارسات ضوء في،   المنازؿ إلى كبيرة بصورة التسمؿ مف مكنتيا متعددة ركائز المعاصرة
 . ككؿ السياسي التسويؽ حزمة في لمعمؿ منيجيف أو أسموبيف ىناؾ ،فإف العممية

 الفرص اكتشاؼ ىو األوؿ األسموب -

 :. األساسية بالركيزة يسمى ما استخداـ أو التالؤـ اسموب ىو الثاني األسموب -

 :. يمي ما عمى يحتوي معيف لمرشح االنتخابي البرنامج كاف إذا     

 األيديولوجية األسس -أ 

 . واالجتماعية االقتصادية الخيارات -ب 

 . البرنامج لتنفيذ منيج -ج 

 ذاتو المرشح -د 

 ىو أو عمى ينطوي الذي المنتج ىذا بيع يستيدؼ السياسي اإلعالف أف نجد الخصوص ىذا ففي
قناعيـ المستيدفة لمجماىير توصيمو والمستيدؼ المرشح أو الحزب برنامج عف عبارة  بالبرنامج وا 
 ممارسات ضوء في،   الناخبيف لجميور العاـ الرأي عمى المستيدؼ التأثير إحداث أي

 :. يمي ما إدراؾ يمكف 1952 عاـ منذ والفرنسية األميركية االنتخابات

 النشر في الحديثة لألساليب المكثؼ االستخداـ -أ 

 لمحكومة جديد كنشاط العامة العالقات إدخاؿ -ب 

 فإف المنسؽ والتمويوالعيب اآل كافة مضمونيا في تحمؿ االنتخابية الدعاية كانت إذا -ج 
 عاـ،  السياسي لمتسويؽ الحقيقية البداية فعال تمثؿ 1952 عاـ األمريكية الرئاسة انتخابات
 لمناخبيف العاـ الرأي دراسة في السياسي االجتماع عمـ مرة ألوؿ كنيدي جوف استخدـ 1961

 مجاؿ في بالمستشاريف االستعانة بدأت 72-68 عاـ بيف ما الفترة في لنيكسوف ،وبالنسبة
 . التميفزيوف شاشات عمى السيطرة وأساليب اإلعالف



  السياسي التسويؽ تعريؼ -

 ىو:.  تيكاآل التفاصيؿ مف مزيد في الدخوؿ دوف السياسي التسويؽ تعريؼ يمكف        
 معيف لحزب أو سياسي لمرشح المؤيديف عدد وتنظيـ تعظيـ تستيدؼ التي األنشطة مف مجموعة

 االتصاؿ وسائؿ كافة باستخداـ الجماىيري المادي الدعـ ذلؾ في بما معينو فكرة أو برنامج أو
 : القوؿ يمكف السابؽ التعريؼ ضوء وفي, ضرورية أخرى وسائؿ أي أو الجماىيري

 عمى يحتوي معيف سياسي منتج بيع مجرد وليس منتج تسويؽ يستيدؼ السياسي التسويؽ أف -أ 
 : ىي أبعاد ثالثة

 . المطروحة القضايا عدد إلى يشير الذي تساعاال ىو:  األوؿ البعد

 تنفيذ أو المشاكؿ بحؿ الخاصة الطروحات تعدد مدى إلى يشير والذي العمؽ ىو:  الثاني البعد
 . الواحد البرنامج

 مستشار أو مشتركة وسائؿ عدة أو وسيمة استخداـ إلى يشير الذي الترابط:.  الثالث البعد
 . واحد إعالمي أو إعالني

 في الواقع ممارسات مع يتنافى قد ىذا فإف السياسي التسويؽ وجود ينفي البعض كاف إذا -ب 
 : ىي أسباب لسبعة وذلؾ السياسة سوؽ

 . االنتخابي التسويؽ في ىاما دورا االتصاؿ يمعب. 1

 . األفكار تسويؽ مجاؿ في والخدمات السمع تسويؽ تقنيات استخداـ الممكف مف. 2

 في األفراد مف ممكف عدد أكبر اتجاىات عمى التأثير ىو التسويؽ مجاؿ في الميـ كاف إذا. 3
 أو أساس إال ىو ما السياسي التسويؽ بأف القوؿ أيضا الممكف ،فمف ممكف وقت أقصر

 . الجماىيري االتصاؿ وسائؿ كافة باستخداـ االنتخابية الحمالت دارةإل استراتيجية

 لخدمة توضع التي واألدوات والوسائؿ المعارؼ مف مجموعة ىو السياسي التسويؽ تقنيات إف. 4
 . انتخابي برنامج أو فكرة أو قضية



 بناء أو تغيير يف تساعد خدمات يقدموف ما عادة السياسي التسويؽ في المتخصصيف إف. 5
 القرارات باتخاذ الخاصة النصائح مف أكبر بدرجة المرشح أو الحزب برنامج حوؿ عاـ رأي

 . السياسية

 بسمعة ترتبط حاجة خمؽ وليس حقيقية لحاجات استجابة إحداث إلى يسعى السياسي التسويؽ. 6
 . التجاري اإلعالف يفعؿ كما

 . سياسيا عمما يعتبر ال أنو كما االختيار في المواطف حرية مف يناؿ ال السياسي التسويؽ أف

 : السياسي السوؽ وقطاعات السياسي التسويؽ اساليب

 السياسي التسويؽ في استخداميا الممكف األساليب بعض ذكر يمكف الخصوص ىذا وفي
 : اآلتي النحو عمى باختصار

 . والديموغرافي االجتماعي التحميؿ أساس عمى تتـ والتي العاـ الرأي دراسة. 1

 . تخطيطيا أو االنتخابية الحممة وتقرير واإلعالف اإلعالـ أساليب تحديد. 2

 . السياسي السوؽ معطيات تحميؿ. 3

 . السياسي المنتج تحديد. 4

 الجماىير وفئات االنتخابي واليدؼ اإلقناع مراعاة ،مع الجماىيري االتصاؿ أساليب تحديد. 5
 . السياسي اإلقناع وقواعد المستيدفة

 . االنتخابية الحممة تمويؿ. 6

 الوعي السياسي مفيومو واسبابو ومالمحو ودور ماقع التواصؿ االجتماعي في تشكيمو   -

يعزز الوعي السياسي الديمقراطية في نظر الفرد ورؤيتو لقضايا وطنو وامتو ، وكذلؾ لمظروؼ 
ة لممجتمعات بمثابة فالوعي السياسي بالنسب،  ة واعيةيالتي تؤثر في المجتمع بصورة تحميم

ي الفعمي لمديمقراطية , وكذلؾ يمنح الوعي السياسي الشعوب القدرة عمى فيـ قاالساس التطبي
عمى الساحة السياسية ،  الواقع السياسي وادراؾ المقاصد السياسية مف كؿ التحركات التي تطرأ



 اث السياسيةحدلأل يوكذلؾ يرفع الوعي السياسي مف قدرة االفراد عمى التحميؿ الموضوع
تحكمو الطائفية والعنصرية كما يساعد الوعي السياسي عمى ويحصنيا مف اكتساب وعي زائؼ 

االستقرار السياسي ، في المقابؿ نجد اف غياب الوعي السياسي يترؾ اثارا سمبية عمى المجتمع 
وكذلؾ يؤدي سياسيا وديمقراطيا ، فغيابو يفقد الرؤية الواضحة لنضوج المجتمع سياسيا وثقافيا 

 غياب الوعي السياسي الى وجود نوع مف الفراغ السياسي وانخفاض مستوى المعرفة السياسية .

 اسباب ومالمح ضعؼ الوعي السياسي -

 مف مالمح ضعؼ الوعي السياسي المظاىر التالية :

طبيعة النظاـ السياسي : إف مف اىـ صفات االنظمة الشمولية تحديد قدرة االفراد عمى  -1
ة تخدـ ىذه االنظمة ويصب خطط محدد التفكير السياسي وجعؿ ىذا التفكير يدور ضمف

لتعمؽ في الثقافة السياسية يؤدي الى ابتعاد االفراد بشكؿ عاـ عف ا في استمراريتيا مما
 كالدستور والحقوؽ والواجبات وصالحية السمطة وغيرىا .

االنغالؽ التخمؼ االجتماعي : اف اىـ سمات ىذا التخمؼ االمية ، التعصب ، االتكالية  -2
وىو تخمؼ ليس وليد مرحمة محددة وانما ىو تخمؼ متراكـ عبر  ، وتيميش دور المرأة

 عقود مف الزمف .
والتي غياب العدالة االقتصادية : وىذا االمر يعود الى المراحؿ التي مر بيا المجتمع  -3

عاش خالليا مف عدـ جدية الحكومات المتعاقبة عمى حؿ المشاكؿ االقتصادية مثؿ 
 البطالة وغياب التصنيع وانعداـ عدالة توزيع الثروة .

 مالمح ضعؼ الوعي السياسي -

 اف اىـ مالمح ضعؼ الوعي السياسي لدى اي مجتمع ىي المالمح االتية :

اد المجتمع السياسي بيوية نظاميـ السياسي وطبيعتو ازمة اليوية : تتعمؽ بعدـ معرفة أفر  -1
، فيؿ ىو نظاـ قبمي أـ مدني أـ عمماني الذي يجعؿ الصورة غير واضحة ومشوشة دلى 

يجعميـ غير قادريف عمى تحديد حقوقيـ وكيفية التعامؿ مع المواقؼ  االفراد مما
 .واالختالفات السياسية 



الذي يعاني منو المجتمع السيما عمى  ؼ الذيازمة االندماج االجتماعي : نتيجة التخم -2
الصعيديف االجتماعي واالقتصادي حيث يمتفوف االفراد حوؿ تقسيماتيـ الطائفية 

، االمر الذي يعمؿ عمى عكس ىذه التقسيمات عمى الواقع  أو القومية والعشائرية
السياسي وبالتالي اصبح الوعي السياسي بالمفيوـ الذي اوردناه يغيب عف المجتمع ويحؿ 

 محمو االنحياز غير الواعي  .
جديد لـ يحؿ مشاكمو : نتيجة لشعور افراد المجتمع باف الواقع السياسي ال زمة المشاركةا -3

االجتماعية واالقتصادية واف النخب السياسية منشغمة في الصراع عمى السمطة ومكاسبيا 
بعيدة عف ىموـ الناس واىدافيـ كؿ ذلؾ يجعؿ الفرد يعزؼ عف كيد أوالتي ىي بالت

 المشاركة السياسية .
 العوامؿ التي تساعد عمى تعميؽ الوعي السياسي -

ينقؿ المجتمع مف حالة النظاـ السياسي المنغمؽ الى حالة النظاـ السياسي  التحوؿ السياسي الذي
الديمقراطي المفتوح دوف المرور بحالة االستعداد النفسي والفكري قد تحدث حالة مف فقداف 

شاعة االمف إلممجتمع ب التوازف االجتماعي الذي يجعؿ الحاجة ماسة الى اعادة التوازف
 واالنضباط ثـ البدء بتعميؽ الوعي السياسي مف خالؿ :

تشكيؿ االطر السياسية الفاعمة التي تشكؿ النظاـ السياسي بكافة مستوياتو انطالقا مف  -
اطر فكرية وايديولوجية ووطنية تيدؼ بشكؿ حقيقي الى بناء نظاـ ديمقراطي سميـ بعيدا 

 . فئوية الضيقةعف المصالح واالىداؼ ال
التدرج في توعية المجتمع وتعريفو بحقوقو وواجباتو وترسيخ مفيوـ المواطنة بشكمو  -

الحقيقي بعيدا عف التعصب المذىبي او القبمي او القومي وبعيدا عف ربط المواطنة 
 . بأشخاص او احزاب

 تنظيـ عالقة المواطف بالدولة مف خالؿ ايجاد قوانيف عادلة تحقؽ المصمحة المشتركة -
 لمفرد والدولة .

 تعميؽ الحوار في حؿ الخالفات السياسية بعيدا عف التطرؼ -
 اشاعة مفيـو االقمية واالغمبية بشكمو السميـ بعيدا عف التيميش واالقصاء . -

 



 ادوات تكويف الوعي السياسي  -
 

لدى االفراد التي يمكف لمفرد اف  تتعدد االدوات التي يتـ بيا تشكيؿ الوعي السياسي         
تو ىااتجا حقائقو وقيمو ومثمو السياسية ويكوف بواسطتيا مواقفو ويكتسب مف خالليا معموماتو و 

 مارساتو اليومية ومف ىذه االدوات :تؤثر في سموكو وملوجية التي الفكرية وااليد

األسرة : تعتبر االسرة النواة االولى لبناء المجتمعات وىي اوؿ مؤسسة ينشأ فييا الطفؿ  -
 ويتـ تمقينو المبادئ التي تمكنو مف التكيؼ مع مجتمعو .

األصدقاء : تضـ عدد مف االفراد ممف ليـ دور اساسي في تكويف وعي الفرد وتوجياتو  -
 .السياسية 

المؤسسات التعميمية : تعتبر المؤسسات التعميمية بكؿ مراحميا احدى أدوات تكويف  -
الوعي السياسي لدى الفراد فيي تقوـ بأىـ دور مف خالؿ التعميـ وغرس حب الوطف 

مف خالؿ االنشطة الدراسية وتدريس  ميارات المشاركة السياسية تنميةواالنتماء وكذلؾ 
 سياسة .مواد ليا عالقة بعمـ ال

االحزاب السياسية :تقوـ االحزاب السياسية بدور فعاؿ في تكويف الوعي السياسي حيث  -
وكذلؾ تقوـ بتزويد  السياسي لممواطنيف الحستعمؿ عمى تبسيط العممية السياسية وتكويف 

 اعضائيا بالمعارؼ السياسية .
في تنمية الوعي السياسية  : تعتبر وسائؿ االعالـ احد العوامؿ المؤثرة وسائؿ االعالـ -

فيي تمعب دورا ميما في ترسيخ القيـ السياسية مف خالؿ المعمومات التي تقدميا لالفراد 
قيميـ واتجاىاتيـ السياسية وكذلؾ ليا دور في عممية التنشئة والتي تسيـ في تكويف 

 السياسية وحث االفراد عمى المشاركة السياسية .
 ي في تشكيؿ الوعي السياسيدور مواقع التواصؿ االجتماع -

تعمؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تدعيـ الديمقراطية عبر انياء احتكار النظـ الحاكمة 
لممعمومات ونشر الوعي السياسي وزيادتو لدى االفراد وتدعيـ دور المعارضة السياسية 

بالشؤوف السياسية  واستخداميا كوسيمة لنشر الثقافة السياسية وتوعية الجميور وزيادة اىتماماتو
بما يزيد مف مشاركتو النشطة حيث تشكؿ مواقع التواصؿ االجتماعي سماء مفتوحة يطمعنا عمى 



العالـ الكبير لحظة بمحظة داخؿ البيئة االعالمية الجديدة البديمة عف االعالـ التقميدي حيث 
ظير مدى الضعؼ ساعدت ىذه المواقع عمى الغاء الحواجز والحدود التقميدية بيف الشعوب، وأ

الذي اصاب المؤسسات االعالمية التقميدية فيما يتعمؽ بدورىا الوسيط بيف الشعوب والحكومات 
وبناء االنتماءات ودفع الحركات السياسية ، كما وفرت عالـ افتراضي تفاعمي اتاح فرصة اماـ 

لتحقيقيا انطالقا مف االفراد المشتركيف فيو في بناء قاعدة اساسية لالنطالؽ باتجاه اىداؼ بعينيا 
 بدورىـ في الحياة السياسية لمجتمعو وضرورة االرتقاء بالمجتمع . االيماف العميؽ

كما اصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي اداة اتصاؿ مباشرة بيف الحاكـ والمحكوميف حيث تحوؿ 
خالؿ الى مستوى التفاعؿ المؤثر واالقوى في مختمؼ المجاالت خاصة السياسي منيا وذلؾ مف 

قدرتو عمى نشر االخبار بسرعة ىائمة وموثقة بالصوت والصورة وزيادة مستوى الوعي والمعرفة 
 يدور مف قضايا واحداث تيـ الرأي العاـ . حوؿ ما

 حوؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تفعيؿ المشاركة السياسية اراء ونماذج -

ع التواصؿ لسياسي باف مواقاجمع معظـ المختصيف سواء عمى الصعيد االعالمي او ا
واألصعب في المشيد السياسي لدورىا في تزويد الشباب  الفعاؿ االجتماعي اصبحت العنصر

بالمعمومات الثقافية والسياسية مف خالؿ ارتباط قطاع كبير مف االفراد بتمؾ الشبكات االجتماعية 
ماعية واالقتصادية ، فمثال نجح الرئيس االمريكي السابؽ باراؾ عمى كافة الصعد السياسية واالجت

ابات الرئاسية االمريكية مف تكويف القاعدة الجماىيرية الكبيرة والتي حصؿ عمييا اوباما في االنتخ
 25، كما حصؿ ذلؾ في عالمنا العربي في احداث ثورة  مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي

حيث اكدت ىذه االحداث الدور الفعاؿ لتمؾ الشبكات عمى الصعيد يناير في مصر وثورة تونس 
 قياـ شركة تويتر امريكا منعتالسياسي  ، وكذلؾ حصؿ في االحتجاجات االيرانية االخيرة حيث 

الموقع في وقت االحداث بيدؼ مساعدة ابناء الثورة بغض النظر عف اليدؼ مف  بعممية صيانة
 ؿ االجتماعي عمى الصعيد السياسي لؾ يظير مدى اىمية شبكات التواصاالدارة االمريكية فأف ذ

حيث اف التفاعؿ والحوار والجدؿ والنقاش السياسي والفكري واالجتماعي قد أفرز حالة مف الوعي 
 السياسي بيف الجميور .



كما اف احد منجزات ثورتي مصر وتونس بينت اف مواقع التواصؿ االجتماعي ىي مف ساعدت 
ف ىذه المواقع ليست ىي المتسبب بقياـ ىذه الثورات عمى تنسيقيا وتحريكيا ، عمى الرغـ مف ا

محميا ودوليا  ييد والتعاطؼألكنيا جعمتيا ممكنة ومنحتيا القدرة عمى النمو واكسبتيا مزيدا مف الت
 كاف لو اف يحدث بدونيا . بشكؿ ما

مكانيـ مف خالؿ إفي مصر وتونس وفي أماكف أخرى في المنطقة اصبح ب فالشباب المتظاىريف
مواقع التواصؿ االجتماعي نشر مطالبيـ واف يدعو االخريف لالنضماـ لممظاىرات  خداـاست

جاء عمى لساف  لمحصوؿ عمى المزيد مف الدعـ مف شرائح أخرى عريضة في المجتمع ىذا ما
احد المتظاىريف المصرييف حيث قاؿ ) نحف نستخدـ الفيس بوؾ لتنظيـ المظاىرات وتحديد 

 .يحدث  تر لمتنسيؽ ونستخدـ اليوتيوب لنخبر العالـ ونجعمو يشاىد مامواعيدىا ونستخدـ التوي

 

 

 


