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ــى  ــة، عل ــدول األوروبي ــدول اآلســيوية وال ــى اســتعراض بحــوث االتصــال السياســي يف ال تســعى هــذه الدراســة إل
اعتبــار أن هاتــن املنطقتــن لــم حتظيــا بالقــدر الــكاف مــن االهتمــام يف الدراســات املصريــة، التــي تركــز يف أغلبهــا 
علــى املدرســة األمريكيــة، وتتراجــع فيهــا املدرســة األوروبيــة بعــض الشــيء؛ يف حــن أن الدراســات اآلســيوية لــم حتــظ 
بــأي اهتمــام قبــل ذلــك رغــم وجــود عديــد مــن الدراســات الثريــة يف الــدول اآلســيوية املختلفــة، التــي متثــل مــدارس 
مختلفــة، مثــل: الصــن، وهــوجن كــوجن، وتايــوان، واليابــان، والهنــد، للوقــوف علــى أهــم توجهاتهــا ومنطلقاتهــا الفكريــة 

والنظريــة.

ــى مجــال االتصــال السياســي  ــم تتطــرق إل ــا، ث ــة للدراســات يف كل مــن آســيا وأوروب ــة نقدي وتقــدم الدراســة رؤي
ــه مــن حتديــات يف الوقــت  ــه مــن فــرص لدراســات مســتقبلية مــن شــأنها إثــراء املجــال، ومبــا ميثل املقــارن مبــا ميثل
ذاتــه، وتســتعرض الدراســة دراســات مقارنــة مــا بــن الــدول األوروبيــة وبعضهــا البعــض، ودراســات مقارنــة مــا بــن 

الــدول اآلســيوية وبعضهــا البعــض.

ــغ عــدد الدراســات التــي متــت مراجعتهــا  وتعتمــد الدراســة فــى منهجهــا علــى أســلوب التحليــل الثانــوي، وقــد بل
ــل الدراســات اآلســيوية، و50 دراســة  ــة )املوضوعــات، ومناهــج البحــث( 70 دراســة متث ــا العام ــل مخرجاته وحتلي

ــة. ــل الدراســات األوروبي متث

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن اختــاف املنطلقــات النظريــة، واختــاف الثقافــة البحثيــة واألكادمييــة، إضافــة إلــى 
اختــاف اللغــة، ميثــل معوقــات أساســية أمــام البحــوث املقارنــة مــا بــن الــدول األوروبيــة والــدول اآلســيوية. 

االتصال السياسي، رؤية مقارنة، التحليل الثانوي الكلمات املفتاحية: 

This study seeks to review political communication research in Asian and European coun-
tries, given that these two regions did not receive sufficient attention in Egyptian studies, 
which mostly focus on the American school, and the European school retreated somewhat, 
while Asian studies did not receive any Interest before that despite the presence of many rich 
studies in different Asian countries, which represent different schools such as China, Hong 
Kong, Taiwan, Japan and India, to find out the most important orientations and their intellec-
tual and theoretical perspectives.

The study also provides a critical view of studies in both Asia and Europe, then it deals with 
the field of comparative political communication, with the opportunities it represents for 
future studies that will enrich the field, and the challenges it represents at the same time, 
and the study reviews comparative studies between European countries and each other, and 
comparative studies between Asian countries and each other.

The study depends in its approach on the method of second or secondary analysis. The 
number of studies that have been reviewed and their general outputs analyzed (subjects and 
research methods) has reached 70 studies representing Asian studies, and 50 studies repre-
senting European studies.

- The study concluded that the differences in the theoretical perspectives and the differ-
ence in the research and academic culture, in addition to the difference in the language rep-
resent basic obstacles to comparative research between European and Asian countries.

Key Words: Political communication, Comparative view, Secondary analysis 
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الدراسات اإلعالمية على   املهمة يف  البحثية  املجاالت  السياسي من  تعد بحوث االتصال 
مستوى العالم، نظًرا للدور املهم الذي يقوم به االتصال السياسي يف احلياة السياسية يف  

موضوعاته وتعدد تأثيراته،  أي دولة من دول العالم، ويتسم مجال االتصال السياسي بتنوع  
  وإن كانت تختلف أهميتها النسبية باختالف طبيعة املجتمعات واألنظمة السياسية.

الدول   يف  السياسي  االتصال  بحوث  استعراض  إلى  تسعى  الدراسة  هذه  فإن  ثم،  ومن 
اآلسيوية والدول األوروبية، على اعتبار أن هاتني املنطقتني لم حتظيا بالقدر الكاف من 
وتتراجع   األمريكية،  املدرسة  على  أغلبها  يف  تركز  التي  املصرية،  الدراسات  االهتمام يف 

ة بعض الشيء؛ يف حني أن الدراسات اآلسيوية لم حتظ بأي اهتمام فيها املدرسة األوروبي
التي متثل   الدول اآلسيوية املختلفة،  الثرية يف  الدراسات  قبل ذلك رغم وجود عديد من 
مدارس مختلفة، مثل: الصني، وهوجن كوجن، وتايوان، واليابان، والهند، للوقوف على أهم  

  توجهاتها ومنطلقاتها الفكرية والنظرية. 

مجال   إلى  تتطرق  ثم  وأوروبا،  آسيا  من  كل  يف  للدراسات  نقدية  رؤية  الدراسة  وتقدم 
إثراء   شأنها  من  مستقبلية  لدراسات  فرص  من  ميثله  مبا  املقارن  السياسي  االتصال 
ما  مقارنة  دراسات  الدراسة  وتستعرض  ذاته،  الوقت  املجال، ومبا ميثله من حتديات يف 

البع وبعضها  األوروبية  الدول  وبعضها  بني  اآلسيوية  الدول  بني  ما  مقارنة  ودراسات  ض، 
  البعض.

الثانوي   أو  الثاني  التحليل  أسلوب  على  منهجها  يف  الدراسة   Secondaryوتعتمد 
Analysisفى املتاحة  والبيانات  السابقة  الدراسات  على  االعتماد  حيث  من  اخلروج    ، 

وقد   السياسي،  االتصال  الراهن ملجال  الوضع  بتوصيف وحتليل  تتصل  ونتائج  بتعميمات 
العامة (املوضوعات، ومناهج  التي متت مراجعتها وحتليل مخرجاتها  بلغ عدد الدراسات 

 50دراسة متثل الدراسات اآلسيوية، و  70البحث، وذلك من خالل ملخصات البحوث)  
  روبية.دراسة متثل الدراسات األو
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الدراسات،   هذه  على  للحصول  متعددة  دولية  بيانات  قواعد  على  االعتماد  مت  وقد 
بيانات   قاعدة  على  االعتماد  مت  قاعدة GALILEO DATABASEوباألساس  وهي   ،

يف   املوجودة  الدراسات  داخلها  تضم  كبرى  منها   90بيانات  فرعية،  بيانات  قاعدة 
Academic Search Completeو  ،JSTORو  ،Psych INFOو  ،ERIC  ،

  ، وغيرها. Medineو

  دراسات االتصال السياسي يف آسيا:  ) 1(

ظهرت أولى دراسات االتصال السياسي يف هوجن كوجن والصني يف أوائل الثمانينيات من  
بني   العالقة  على  السياسي  االتصال  يف  األولى  الدراسات  رّكزت  وبينما  املاضي،  القرن 

الدراسات   فإن  والدولة،  اإلعالم  اإلعالم وسائل  وسائل  تأثيرات  تتناول  بدأت  ذلك  بعد 
الدميوقراطي   التحول  وعمليات  العام  الرأي  يلي  (Kaid, 2008)وتشكيل  وفيما   ،

نستعرض دراسات يف االتصال السياسي من سبع دول آسيوية، هي: الصني، وهوجن كوجن،  
ا هذه  اختيار  مت  وقد  وإندونيسيا،  وسنغافورة،  واليابان،  وكوريا،  لوجود  وتايوان،  لدول 
  إسهامات كبيرة لها يف املجال منشورة باللغة اإلجنليزية يف الدوريات العاملية.

  الصني: 

) جوناثان  الصيني  للباحث  يف Jonathan Zhu)  1997وفًقا  اإلعالم  بحوث  فإن   ،
القرن   من  اخلمسينيات  أواخر  يف  كانت  األولى  املرحلة  مراحل:  بثالث  مرت  الصني 

بناء   وتناولت  احلرب  العشرين،  الصني خالل  وعملياتها يف  ووظائفها  الشيوعية  الدعاية 
من  السبعينيات  خالل  فكانت  الثانية  املرحلة  أما  السوفيتي،  بالنموذج  ومقارنتها  الباردة 
الدعاية الصينية مع  الوطنية، وحتليل دور ماكينة  التنمية  القرن املاضي، ومتركزت حول 

وج االقتصادي،  التحديث  جهود  على  باحلركات التركيز  مدفوعة  الثالثة  املرحلة  اءت 
  ، ورّكزت على الثقافة التقليدية والسياسية. 1989الداعمة للدميوقراطية عام  

بني   العالقة  على  الصني  يف  األولى  السياسي  االتصال  دراسات  معظم  رّكزت  وبينما 
 ,Goodman, 1999; Lull, 1991; Zhang)احلكومة واإلعالم وحرية الصحافة  

1990; C.C. Lee, 1990)  تأثير على  يرّكزون  الباحثون  بدأ  ما  سرعان  أنه  إال  ؛ 
 ,Guo, 2001; He)سياسات اإلصالح االقتصادي التي بدأت يف أواخر السبعينيات  

2000; C.C. Lee, 2000, Zhao, 2000)    إلى مقصودة  غير  بطريقة  أدت  التي 
بالو االهتمام  وزيادة  الصيني  اإلعالمي  للنظام  احلرية  من  لوسائل مزيد  الترفيهية  ظيفة 

  .(Chu, 1994)اإلعالم 
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التهديدات التي تفرضها اإلنترنت على احلكومات غير    Taubman (1998)وقد تناول  
إلى    1994الدميوقراطية والقوانني التي وضعها احلزب الشيوعي الصيني يف الفترة من  

ال1997 على  السيطرة  شأنها  من  بإجراءات  القيام  احلكومة  حاولت  حيث  فضاء  ، 
  اإللكتروني. 

السالم  - ميدان  ملظاهرات  الدموي  القمع  بعد  الدراسات  من  عديد  أجريت  وقد 
األزمة  تلك  أثناء  واألجنبية  الصينية  اإلعالم  وسائل  دور  لتحليل  بكني  يف  السماوي 

 ,Kim, 2000; Faison, 1999; Friedland and Zhong)السياسية  
1996; C.C.Lee and Yang, 1995)    دراسات أخرى يف االتصال .. واعتمدت

دور  للوقوف على  الصينية  اإلخبارية  للتغطية  السياسي على حتليل مضمون مفصل 
 Zhang and Krausوسائل اإلعالم يف عملية التحول الدميوقراطي، ففي دراسة  

التي حلال من خاللها وسائل اإلعالم الصينية قبل أحداث ميدان السالم   (1995)
أ وجدا  وبعدها،  استخدمتها  السماوي  التي  الرموز  يف  السياسيني حتكموا  القادة  ن 

وعزل   الصيني  الشيوعي  احلزب  أيديولوجية  على  الضوء  لتسليط  اإلعالم  وسائل 
املشاركني يف تلك األحداث، من خالل وصفهم باألعداء إلعطاء شرعية للقمع الدموي 

  الذي تعرضوا له. 

اسية على مجال دراسات االتصال  كما سيطرت دراسات اإلعالم اجلديد وتأثيراته السي
 السياسي يف الصني خالل السنوات األخيرة، ومن أمثلة هذه الدراسات: 

 ,Lewis)دخول اإلنترنت: تأثير اإلعالم اجلديد على النقاشات السياسية يف الصني  -
2013).  

 .(Hung, 2013)صحافة املواطن والنشاط يف الفضاء اإللكتروني بالصني   -
املن - استخدام  املناقشات  تأثير  على  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  تديات 

 Mou, Atkin, Fu, Lin and)السياسية يف الصني: تقييم منوذج دوامة الصمت  
Lau, 2013) . 

السياسي  - التحول  يف  املعلومات  تكنولوجيا  دور  التكنولوجي:  الدميوقراطي  التحول 
 .(Palmer and Perkins; 2012)واالجتماعي يف الصني  

الشباب  - لدى  السياسية  الكفاءة  ومستوى  اإلنترنت  عبر  والتعبير  املصغر،  التدوين 
موقع استخدام  والترفيهية يف  املعرفية  االحتياجات  دور  للتدوين    Weiboالصيني: 

 (Chan et al.; 2012)املصغر 
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ملستخدمي  - السياسية  واملمارسات  املعتقدات  اإلنترنت:  لظهور  السياسية  التأثيرات 
 .(Lei, 2011)اإلنترنت يف الصني  

والقيم  - واألنواع  التكوين،  الصني:  يف  اإلنترنت  مستخدمي  خطاب  حتليل 
(Yingchun Xu, 2012) . 

يف   - السياسية  باحلياة  ضغط؟  املدونات  حلة  أم  أمان  صمام   ,Hassid)الصني: 
2012). 

اإلنترنت   - عصر  ظل  يف  بالصني  والدولة  املجتمع  بني  املتغيرة   ,Hung)العالقات 
2012). 

تشني   - شنغهاي  زعيم  خلع  قضية  مضمون  حتليل  الصني:  يف  السياسية  املدونات 
 .(Xiang Zhou, 2009)لياجنيو 

اليابان  - السياسي حول  االتصال  بكني على  الصينية يف سيطرة  املعلومات  دور شبكة 
)Schneider, 2016(. 

 ,Shao & Liu( تأثير السخرية السياسية املقدمة على مواقع اإلنترنت يف الصني   -
2019(. 

  هوجن كوجن: 
للقضايا  الدراسات يف هوجن كوجن على كيفية تغطية وسائل اإلعالم  رّكزت كثير من 

 ,C.C. Lee, Pan, Chan)السياسية قبل انتقال هوجن كوجن حلكم الصني وبعده  
and So, 2001;Cao, 2000; Cheng, 2000)     االنتقال مع  تزامن  وقد   ..

الصني   إلى  كوجن  هوجن  من  1997السياسي حلكم  الرأي   قيام عديد  استطالعات 
مدى لقياس  اإلصالح   العام  عملية  مع  وتفاعلهم  كوجن  مستقبل هوجن  الناس يف  ثقة 

الهجرة   نحو  واجتاهاتهم  االجتماعية  للمشكالت  وإدراكهم   Willnat)السياسي، 
and Wilkins, 1998; Raghubir and Johor, 1999). 
مدى على  األغلبية  رأي  إدراك  تأثير  الدراسات  تناولت  اآلراء   وقد  عن  التعبير 

كوجن   إليه (Willnat; 1996)السياسية يف هوجن  ذهبت  ما  مع  النتائج  ، ومتاشت 
أنه   يدركون  عندما  رأيهم  عن  يعبرون  الناس  أن  وجد  حيث  الصمت،  دوامة  نظرية 
القضية  بروز  زيادة  اآلراء مع  التعبير عن  إلى  امليل  متوافق مع رأي األغلبية، ويزداد 

تمام السياسي والكفاءة السياسية، كما أجريت دراسات انطالًقا وارتفاع مستوى االه
للتعرف على العالقة    Cognitive Priming Theoryمن نظرية التهيئة املعرفية  
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لإلصالح   وخطته  كوجن  هوجن  حاكم  نحو  العام  الرأي  واجتاه  األخبار  مضمون  بني 
  .(Willnat and Zhu; 1996)الدميوقراطي  

الدراس من  عديد  ووسائل وأجريت  السياسة  بني  العالقة  حول  الفترة  تلك  يف  ات 
اإلعالمي   األداء  حول  اجلمهور  ومدركات   Martin, Wilson and)اإلعالم 

Meng, 1994; Fung, 1998)  وأرجع  ،Guo (2000)   اجتاه من  كبيًرا  جزًءا 
  اجلمهور نحو األداء اإلعالمي إلى خلفياتهم االجتماعية وأمناط تعرضهم.  

اسات االتصال السياسي يف هوجن كوجن بالتنوع يف موضوعاتها ما بني  وقد متيزت در 
ودراسات  مختلفة،  سياسية  ظواهر  على  السياسي  االتصال  بتأثير  اهتمت  دراسات 
ومن  اجلديد،  اإلعالم  تأثير  تناولت  ودراسات  الدميوقراطي،  التحول  تناولت 

  الدراسات يف السنوات األخيرة: 
الستخداما - السياسية  كوجن  التأثيرات  هوجن  يف  املوبايل  تطبيقات   ,Au & Ho( ت 

2019(.  
كوجن   - بهوجن  كورونا  أزمة  خالل  والشرعية  الثقة  ضعف  حالة  يف  السياسات  وضع 

)Hartley & Jarvis, 2020(. 
 تايوان: 

ا إلى حد كبير، ويغطي يعد مجال بحوث االتصال السياسي يف تايوان مجاًال مستقرً 
السياسية  للوظيفة  التاريخي  التطور  من  بدًءا  واالهتمامات؛  القضايا  من  عديًدا 

السياسية   احلمالت  تغطية  إلى  اإلعالم  ، (Willnat and Aw; 2008)لوسائل 
بحوث   تركيز  من  كبيرة  مساحة  اإلعالم  ووسائل  احلكومة  بني  العالقة  احتلت  وقد 

 . (Hong, 1999; Wei; 1998)  االتصال السياسي يف تايوان
العوامل  وتأثير  اإلعالم،  لوسائل  السياسية  التأثيرات  اجلمهور  دراسات  وتناولت 
السياسية،  املعرفة  ومستوى  لألخبار  التعرض  على  االجتماعية  باخللفية  املرتبطة 
التحول   عملية  خالل  واحلكومة  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  حتول  وتأثير 

راك اجلمهور ملدى مصداقية وسائل اإلعالم ومستوى الثقة فيها  الدميوقراطي على إد 
ويف احلكومة، والقيم الدميوقراطية واملشاركة السياسية، واستخدام مواقع التواصل 

السياسية   االنتخابات واحلمالت   & Chang, 2017; Dapeng(االجتماعي يف 
Chunying, 2016(ة بني التايوانيني ، ودراسة تأثير اإلنترنت على املشاركة املدني

)Lin, 2019( . 
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 اليابان: 
رغم وجود عدد كبير من باحثي اإلعالم يف اليابان؛ إال أن مجال االتصال السياسي 
األبحاث،  عمق  حيث  ومن  منها  ينطلق  التي  النظرية  التوجهات  يف  محدوًدا  زال  ما 
بعض   وضعوا  اآلسيوية  الدول  من  وغيرها  اليابان  يف  الباحثني  أن  من  الرغم  وعلى 

واملعتمدة املتميزة  "العار"    النظريات اإلعالمية  و"حفظ     Shameعلى مفاهيم مثل: 
؛ إال أن محور تركيز كثير من البحوث يف اليابان يتحدد من Keeping faceالوجه"  

  .(Willnat and Aw; 2008)خالل البحوث احلكومية أو املؤسسية 
أن   Ito (2000)ويشير   إلى  اليابان  يف  السياسي  االتصال  لبحوث  استعراضه  يف 

لشعب الياباني جتعل من الصعب تطبيق النظريات الغربية على اخلصائص الثقافية ل
وفًقا  الصمت،  دوامة  نظرية  املثال:  سبيل  فعلى  الياباني،  العام  الرأي  تشكيل  عملية 

التماسك Itoإلتو   الياباني مييل إلى  اليابان؛ حيث إن الشعب  ، ال ميكن تطبيقها يف 
املحاد خالل  السياسية  املوضوعات  يف  احلديث  لتجنب  ويتجنب  الشخصية  ثات 

منوذج   تطبيق  الصعب  من  يجعل  اليابان  حلكومة  القوي  التأثير  أن  كما  املواجهات، 
إتو   قّدم  وقد  اإلعالم،  لوسائل  القوي  ثالثي    Itoالتأثير  كوكي  منوذج 

من  Tripolar Kukki Modelاألقطاب اثنان  يتفق  عندما  أنه  يفترض  الذي   ،
اإل ووسائل  (اجلمهور،  الثالثة  أطلق األقطاب  عملية  حتدث  واحلكومة)  عالم، 

التي    Kuukiعليها بالتغيرات  يتنبأ  أو  يفسر  االمتثال)،  يتطلب  الرأي  من  (مناخ 
حتدث يف مضمون وسائل اإلعالم نتيجة االمتثال للضغط الذي يخلقه حتالف كل من  

  ).76، 74احلكومة والرأي العام (ص ص 
اليابان  يف  السياسي  االتصال  دراسات  تناولت  اخلطاب   وقد  وحتليل  االنتخابات 

مت  وقد  السياسي،  باالتصال  وعالقته  اإلنترنت  يف  دراسات  إلى  إضافة  السياسي، 
السياسي  االستقطاب  ظاهرة  لرصد  "تويتر"  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  حتليل 

)Takikawa & Nagayoshi, 2017(  اليابانية؛ الدراسات  املناهج يف  وتنوعت   ،
يف  بالتصويت  وعالقتها  السياسية  األيدلوجية  لرصد  تتبعية  دراسات  أجريت  حيث 

، وتأثير احلمالت اإللكترونية على االنتخابات )Jou & Endo, 2016( االنتخابات  
)Kobayashi, 2018(.  

 سنغافورة:
اخللفيات بتنوع  سنغافورة  يف  اإلعالمية  الدراسات  للباحثني    متيزت  األكادميية 

تراث  ينقصها  أنها  كما  لها،  مؤسسي  دعم  وجود  إلى  افتقرت  لكنها  بها؛  القائمني 
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بحثي راسخ، وقد اتسمت الدراسات بالوصفية وعدم االستناد إلى نظريات يف كثير  
  ).  ,2008Willnat & Awمن األحيان (

السياسي يف سنغافور االتصال  بحوث  واجهتها  التي  الصعوبات  تبني ورغم  أن  إال  ة؛ 
احلكومة لنموذج صحافة التنمية أتاح لباحثي اإلعالم إجراء عدد من الدراسات التي  

اإلعالم   أداء  على  دراسة  (Willnat & Aw, 2008)رّكزت  أول  أجريت  وقد   ،
عام   سنغافورة  يف  واالنتخابات  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  عن   1993إمبريقية 

(Kuo, Holaday and Peck)  أجريت يف التسعينيات عدة دراسات للتعرف  ، وقد
السياسات   صناعة  يف  العام  الرأي  الستطالعات  اإلعالم  وسائل  تغطية  دور  على 
واتخاذ القرارات، ولكن يؤخذ على تلك االستطالعات أنها مليئة باملشكالت املنهجية 

احلكوم بأن  خادًعا  إيحاء  يعطي  اإلعالم  وسائل  يف  نتائجها  نشر  وكان  ة والنظرية، 
  .(T.K. Chang; 1999)مستجيبة ملطالب اجلماهير، وأن اجلماهير راضية 

اجتاهات  على  للتعرف  الثالث  الشخص  تأثير  فرضية  الختبار  دراسات  أجريت  وقد 
 Gunther)الرأي العام نحو فرض الرقابة على املضامني التليفزيونية يف سنغافورة  

and Aug; 1996) الصمت دوامة  نظرية  الختبار  دراسات  أجريت  كما   ،
(Willnat, Lee and Detenber; 2002).  

التي   الدراسات  على ومن  اجلديد  واإلعالم  التقليدي  اإلعالم  تأثير  بني  قارنت 
، ومن )Hong & Lin, 2017(املشاركة السياسية بني الشباب يف سنغافورة، دراسة  

العلمانية  عن  دراسة  سنغافورة  يف  جديدة  موضوعات  إلى  تطرقت  التي  الدراسات 
  .)Abdullah, 2019(السياسية وتأثيرها على االنتخابات  

  إندونسيا:
هناك  تكن  لم  ولذلك  احلديدية،  بالقبضة  "سوهارتو"  الرئيس  حكم  فترة  اتسمت 

من    دراسات عديد  أجريت  ولكن  حكمه،  فترة  يف  السياسي  االتصال  يف  تذكر 
عام   سقوطه  بعد  نظامه،   1998الدراسات  انهيار  يف  اإلعالم  وسائل  دور  لرصد 

البلد  هذا  شهدها  التي  املهمة  السياسية  التغيرات  مع  تزامًنا  الدراسات  وزادت 
)Willnat and Aw, 2008أجريت يف التي  القليلة  الدراسات  ومن  االتصال    )، 

اإلعالم  وسائل  بني  مقارنة  حتليلية  دراسة  الدميوقراطية  التحوالت  قبل  السياسي 
اخلليج   حرب  تغطية  يف  واألمريكية   ;Soesilo and Wasburn)اإلندونيسية 

أن (1994 إلى  وتوصلت  اإلخبارية،  األطر  حتليل  نظرية  على  الدراسة  واعتمدت   ،
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وسائل اإلعالم يف إندونيسيا ملتزمة مبعايير اإلعالم التنموي الذي يدعم االحتياجات  
  االجتماعية واالقتصادية للدولة ويعطي األولوية ألخبار احلكومة.

حتى عام   2005من عام    وقد أجريت دراسات تتبعية على االنتخابات يف إندونيسيا
،  )Azhar, 2018(لقياس تأثير التسويق السياسي حلزب األمانة الوطنية    2015

اإلنترنت   دور  على  للتعرف  األخيرة  السنوات  يف  الدراسات  من  عديد  أجريت  كما 
  . )Jandevi, 2019(واإلعالم اجلديد يف زيادة املشاركة السياسية 

  رؤية نقدية لدراسات االتصال السياسي يف آسيا:
الوصفي وعدم   -1 باالجتاه  اآلسيوية  الدراسات  من  كثير  االعتماد على مداخل اتسمت 

التي خرجت بها  القيمة  النتائج  نظرية غربية يف كثير من األحيان، وعلى الرغم من 
على  اقتصرت  أنها  إال  اإلعالم؛  لوسائل  السياسية  الوظيفة  حول  الدراسات  تلك 
املستوى   على  داللة  ذات  بنتائج  تخرج  لم  ثم  ومن  ضيقة،  وإقليمية  وطنية  سياقات 

تر إلى  إضافة  ووسائل الدولي،  احلكومة  بني  العالقة  على  الدراسات  معظم  كيز 
وسائل  على  احلكومية  السيطرة  نتيجة  آسيا  من  السياسية  األحداث  وعلى  اإلعالم، 
اإلعالم؛ مما يجعل من قضية حرية اإلعالم قضية بحثية مهمة، وقد جاء ذلك على  

  حساب دراسات حول تأثيرات وسائل اإلعالم وتشكيل الرأي العام. 
االنتخابات  تسبب   -2 وتراجع  والغرب،  الشرق  بني  السياسية  األنظمة  اختالف 

بحوث   إجراء  حرية  على  قيود  ووجود  اآلسيوية،  الدول  بعض  يف  الدميوقراطية 
من   كثير  إجراء  صعوبة  إلى  بعضها  يف  البحوث  متويل  وضعف  السياسي،  االتصال 

 البحوث يف املجال. 
لتقدمي -3 قوية  تتمتع مبقومات  اآلسيوية  الدول  بحوث    إن  مجال  غزير يف  علمي  إنتاج 

االتصال السياسي، خاصة يف الدول التي مت جتاهلها يف العقود املاضية، فبينما عدد 
إال  كبيًرا؛  تزايًدا  اليابان وكوريا وسنغافورة حقق  املنشورة باإلجنليزية من  الدراسات 

يتزايد وماليزيا  وإندونيسيا  تايالند  من  باإلجنليزية  املقدم  اإلنتاج  أقل،   أن  مبعدل 
 ويعكس ذلك فجوة يف معدل اإلنتاج العلمي بني الدول اآلسيوية املختلفة.

 بحوث االتصال السياسي يف أوروبا:  ) 2(
وينعكس  أوروبا،  املستقرة يف  البحثية  املجاالت  من  السياسي  االتصال  بحوث  مجال  يعد 

العلم الدوريات  أو  الكتب  مستوى  على  سواء  العلمي،  اإلنتاج  غزارة  يف  مثل:  ذلك  ية 
، إضافة إلى دوريات بلغات أوروبية مختلفة مثل:  Political Communicationدورية

Comunicazione Politica     باللغة اإليطالية، وما زال حاجز اللغة ميثل عائًقا على
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ثم فإن  لغة، ومن  إلى إحدى عشرة  اللغات  إذ يصل عدد  مستوى دول االحتاد األوروبي؛ 
بغير تنشر  التي  ورغم حواجز    البحوث  لتخطي احلدود،  اإلجنليزية ال جتد فرصة  اللغة 

اللغة فإن هناك اتفاًقا كبيًرا حول املوضوعات األكثر أهمية يف بحوث االتصال السياسي، 
املهني   والتأهيل  االنتخابية  احلمالت  للسياسيني    Professionalizationومنها: 

العالق بشأن  نتائج  من  عليه  يترتب  وما  والنظام واملتخصصني،  اإلعالمي  النظام  بني  ة 
االتصال  (Holtz-Bacha, 2008)السياسي   على  اإلنترنت  تأثير  إلى  إضافة   ،

املجال   التجارية على  اإلعالمية  البيئة  وتأثير  السياسية،  املشاركة  السياسي وعلى فرص 
حيث تهدد املعايير االقتصادية يف ظل العوملة مسئولية وسائل    Public Sphereالعام  

  عالم يف النظام الدميوقراطي. اإل
  توجهات دراسات االتصال السياسي يف أوروبا: 

تنوعت دراسات االتصال السياسي يف أوروبا، ما بني دراسات تناولت االنتخابات والعملية  
الدميوقراطية، سواء يف وسائل اإلعالم التقليدية أو اجلديدة، ودراسات تناولت التأثيرات  

اإلعال لوسائل  النحو  السياسية  على  الدراسات  لهذه  مناذج  عرض  وميكن  املختلفة،  م 
 اآلتي: 
  التركيز األوروبي على دراسات االنتخابات:  )أ(

احلمالت   دراسة  على  التأثير  بحوث  أوروبا، خاصة  السياسي يف  االتصال  بحوث  رّكزت 
) السياسي  والتسويق   ;.Shuck, A. et al.; 2013; Spanje, et alاالنتخابية 

األمركة  2013 مصطلح  األوربية  احلمالت  يف  التغيرات  على  أطلق  وبينما   ،(
Americanization   تسميتها فضلوا  األوربيني  الباحثني  فإن  اجلمهور،  قبل  من 

التحديث     Professionalizationاالحترافية   لعملية  نتيجة  باعتبارها  إليها  التي نظر 
Modernization process  ة اإلعالمية، التي أطلق عليها  ونتيجة للتغيرات يف األنظم

التجاري   التسويق  -Commercialization   (Gagatek, 2013; Holtzعملية 
Bacha, 2008)  السياسيني الفاعلني  احترافية  دراسة  مت  وقد   ،  

Professionalization of Political actors     وفًقا لعدة منطلقات يف دول أوروبية
) بظاهرة  Petrova, 2011; Borzel, 2010مختلفة  اهتمام  هناك  أصبح  وقد   ،(

Mediatization of Politics  وما يترتب عليها من نتائج على العملية الدميوقراطية ،
(Seceleanu; 2012) سواء السياسية  العملية  يف  للفاعلني  االحترايف  والتحول   ،

سياسية، والتحول  مرشحني أو أحزاب أو خبراء العالقات العامة واإلعالن أو املنظمات ال
الدائمة"   "احلملة  عليه  يطلق  ما  -Permanent Campaign(Eshboughإلى 
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Soha,2013; Elmer, 2012)  االنتخابية واحلمالت  السياسي  االتصال  ودراسة   ،
  .)Strömbäck, Maier, & Kaid, 2016( للبرملان األوروبي 

 إلعالم التقليدي واملشاركة السياسية: ا  ) ب(
"االنتباه لوسائل اإلعالم والنجاح االنتخابي يف حملة   الدراسات: دراسة  ومن مناذج هذه 

عام   البلجيكية  بيئة  (Aelst et al; 2008)  2003االنتخابات  "الناخبون يف  ودراسة   ،
األملانية   اإلعالم  وسائل  يف  التغيرات  تأثير  متغيرة:   Schulz, Zeh and)إعالمية 

Quiring; 2005) اإلعالم ووسائل  اإلخبارية  اإلعالم  ووسائل  السن  "تأثير  ودراسة   ،
ر  االجتماعية على االهتمام السياسي واملشاركة: هل تقوم وسائل اإلعالم االجتماعية بدو

 .(Holt et al.; 2013)املعادل؟ 
 اإلعالم التقليدي وتأثيراته السياسية املختلفة:    )ت(

أوروبا مثل:  الوطنية يف  للهوية  الدراسات: دراسة عن األمناط اجلديدة  ومن مناذج هذه 
والدميوقراطية   واالنفصالية  بعض  )Semenenko, 2018( القومية  اهتمت  كما   ،

 .)Trimithiotis, 2018( الدراسات بتحليل اخلطاب السياسي عن أوروبا وتأثيراته 
اخلصخصة   تأثير  والدميوقراطية:  بالسخط  وعالقتهما  والترفيه  "املعلومات  ودراسة 

األخبار   يف  "عدم (Jebril, Albaek, & De Vreese, 2013)والشخصنة  ودراسة   ،
االهتمام باألحداث اجلارية: غير املتعرضني لألخبار على اإلنترنت واألخبار التليفزيونية  

(Trilling and Schoenbach;2013)  . 
 اإلعالم التقليدي وتغطية القضايا واألزمات السياسية:    ) ث(

"برام الدراسات: دراسة  التغيير: دراسة حتليلية  ومن مناذج هذه  أوقات  التليفزيون يف  ج 
السياسي   االتصال  يف  السياسية  املعلومات  لبيئة   & van Santen)تتبعية 

Vliegenthart, 2013) دوامة وراء  فيما  السياسية:  والكفاءة  اللعبة  "إطار  ودراسة   ،
، ودراسة "ما بني املخاطر والفرص: أطر تقدمي األخبار (Pedersen; 2012)السخط"  

األوروبي   االحتاد  توسيع  على  العام  الرأي  تأييد  على   Schuck and de)وتأثيرها 
Vreese; 2006)    ودراسة "الصحافة البريطانية ورصد االنشقاقات واحلركة املعارضة ،
 . (Murray et al.; 2008) 2003للحرب على العراق 

ومن األزمات التي شغلت حيًزا يف دراسات االتصال السياسي يف أوروبا أزمة املهاجرين  
إيطاليا   عامة  )Colombo, 2018( يف  بصفة  أوروبا  ويف   ، )Krzyżanowski, 

Triandafyllidou, & Wodak, 2018(. 
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  :واالنتخابات والتحول الدميقراطياإلعالم اجلديد   ) ج(
ومن مناذج هذه الدراسات: دراسة "تتبعية للحمالت االنتخابية األملانية على اإلنترنت يف 

من   الوطنية  أجريت   (Schweitzer; 2011)  2009-2000االنتخابات  وقد   ،
البرملان   وانتخابات  السياسي  االتصال  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  عن  دراسات 

لسنة  األ  ,Nulty, Theocharis, Popa, Parnet, & Benoit(  2014وروبي 
والشرعية )2016 االجتماعي  التواصل  مواقع  عالقة  عن  دراسات  أجريت  كما   ،

، ودراسة عن استخدام مواقع )Placek, 2017(الدميوقراطية يف وسط وشرق أوروبا  
بالسياسيني  وعالقتها  االنتخابية،  احلمالت  يف  وتويتر)  (فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 

  .)Stier, Bleier, Lietz, & Strohmaier, 2018( مهور يف أوروبا واجل
  اإلعالم اجلديد وتأثيراته السياسية املختلفة:   )ح(

وتهديد   املكاشفة  عملية  الفيسبوك:  "دميوقراطية  دراسة  الدراسات:  هذه  مناذج  ومن 
، ودراسة "اإلعالم واالندماج  (Pennington and Marichal; 2013)احلياة العامة  

أوروبي يف حمالت اإلنترنت   ،    (Lilleker et al.; 2011)والتعبئة: البحث عن منوذج 
اإلنترنت   على  والشخصي  التفاعلي  السياسي  االتصال  "تأثيرات  ودراسة 

(Kruikemeier et al.; 2013) االجتماعي التواصل  مواقع  دراسات عن  وأجريت   ،(
 .)Krzyżanowski, 2018(لنخبة الذاتية يف االحتاد األوروبي والثقافة املؤسسية وا

  اإلعالم اجلديد وتغطية القضايا واألزمات السياسية:   )خ(
بيئة   يف  الشخصية  واملحادثات  السياسية  "املعلومات  دراسة  الدراسات:  هذه  مناذج  ومن 

 Jouet; Vedel)الوسائط املتعددة: دراسة كمية وكيفية للممارسات املعلوماتية يف فرنسا  
and Comby; 2011)  ودراسة "األخبار على اإلنترنت: املعلومات واملواطنة يف القرن ،

والعشرين   ويف   ،(Jensen, Tewksbury and Rittenberg; 2013)احلادي 
تواصل   2018 مواقع  على  وتغطيتها  إيطاليا  يف  املهاجرين  أزمة  عن  دراسات  أجريت 

 .)Colombo, 2018; Combei & Giannetti, 2020(مختلفة مثل: "تويتر" 
 القائمون باالتصال يف مجال االتصال السياسي:  )د(

ومصادرهم   السويديني  الصحفيني  بني  "العالقة  دراسة  الدراسات:  هذه  مناذج  ومن 
، ودراسة  (Stromback and Nord; 2006)السياسية يف سياق احلمالت االنتخابية  

اإلنترنت   عبر  التشيك  النشطاء  خطاب  )،  (Hajek and Kabele; 2010)"أمناط 
 Van Dalen, Albaek and deودراسة "السخط السياسي بني الصحفيني يف أوروبا 

Vreese; 2011 أجريت عديد األوربية،  السياسة  الشعبوي يف  وبعد ظهور اخلطاب   .(
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عشر   تطبيقها يف  مت  التي  وآخرين  ويتشاين  دراسة  منها:  املوضوع،  حول  الدراسات  من 
  .)Wettstein, Esser, Schulz, Wirz, & Wirth, 2018( دول أوروبية  

  رؤية نقدية لدراسات االتصال السياسي فى أوروبا:
نسبة   - بها  التقليدي  اإلعالم  وعالقة  باالنتخابات  املتعلقة  الدراسات  شغلت 

اجلديد  19.5 واإلعالم  االنتخابات  دراسات  ومّثلت  الدراسات،  من   %11.1 ،%
تلك  يف  الدميوقراطية  العملية  رسوخ  إلى  ذلك  حظيت    ويرجع  كما  املجتمعات، 

التقليدي حيث  اإلعالم  االهتمام، سواء يف حالة  كبير من  بقدر  التأثير  دراسات 
  %.16.8%، أو يف حالة اإلعالم اجلديد إذ بلغت 13.8بلغت 

 تطرقت الدراسات لقضايا مختلفة مثل الكفاءة السياسية والتعبئة والسخط.  -
املرئية   - الصورة  حتليل  دراسات  حتظ  مجال لم  يف  أهميتها  رغم  كاٍف  باهتمام 

 االتصال السياسي.
تبرز   - ولم  منها،  انطلقت  التي  النظرية  األطر  مبحدودية  الدراسات  اتسمت 

 نظريات نابعة من طبيعة املجتمع.
حتليل 33.3اعتمدت   - دراسات  ومّثلت  املسح،  منهج  على  الدراسات  من   %

متراجًعا 27.8املضمون   التجريبي  املنهج  ظّل  بينما  نسبة    %،  مثل  من  5.6إذ   %
 الدراسات.

  :Comparative Political Communicationاالتصال السياسي املقارن 
تزايد االهتمام بدراسات االتصال السياسي املقارن يف السنوات األخيرة، ويرجع ذلك إلى  
  عدة عوامل، منها: التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة الوعي بالعوملة كنتيجة لذلك، وزيادة 

وثقافات مختلفة   وأنظمة  بني مجتمعات  التقارب  ثم  (Mancini; 2000)فرص  ومن   ،
وأدى   واالجتماعية،  السياسية  واألنظمة  الثقافات  بني  واالختالف  التشابه  بأوجه  الوعي 
البيانات  وقواعد  املعلومات  إلى  الوصول  تسهيل  إلى  اإلنترنت  استخدام  معدالت  ارتفاع 

  ملجتمعات املختلفة. اخلاصة باالتصال السياسي يف ا
ويختلف االتصال السياسي املقارن عن غير املقارن يف كونه يتبنى استراتيجية ذات طبيعة 
دولية للوصول إلى رؤية واستنتاجات معينة، ويغطي مجاًال يتضمن أكثر من نظام سياسي 
مدى  واختبار  النظريات  بناء  يف  املقارن  السياسي  االتصال  ويسهم  ثقافة،  من  وأكثر 

مختلفة  صحت  مجتمعات  عبر  فروضها  مدى صحة  قياس  من خالل  وثباتها   Esser)ها 
and Pfetsch; 2004).  
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"بلوملر"   إلى  الفضل  أحد مؤسسي بحوث االتصال السياسي يف    ، J. Blumlerويرجع 
قام   حيث  والدولي،  األوروبي  املستوى  على  املقارنة  الدراسات  منظور  تبني  يف  أوروبا، 

) األوروبي  للبرملان  انتخابات  أول  مبناسبة  طموحة  التسعة  1979بدراسة  الدول  يف   (
عقد مؤمتر    1989األعضاء آنذاك حول دور التليفزيون يف احلملة االنتخابية، ويف عام  

اإلعالم   لعلوم  الدولية  مقارن    ICAاجلمعية  منطلق  "من  عنوان  "بلوملر" حتت  برئاسة 
...... Comparatively Speaking ) يف كتاب 1992"، ونشرت أوراق املؤمتر الحًقا (

 يحمل العنوان ذاته. 
دراسة   املقارن  السياسي  االتصال  مجال  الرائدة يف  الدراسات   Swanson andومن 

Maccini (1996)    التي أجرياها بهدف حتليل أساليب احلمالت االنتخابية يف إحدى
عشرة دولة تنوعت ما بني دول ذات أنظمة دميوقراطية راسخة ودول ذات دميوقراطيات 

ودراسة   وشرقها،    Kaid (1999)ناشئة،  أوروبا  دول غرب  السياسي يف  اإلعالن  حول 
وعالقتها بوسائل اإلعالم يف دول أوروبية  كما قارنت دراسات بني ظواهر سياسية مختلفة 

    .يف دراسة حول استراتيجيات احلمالت Farrell (1996)مختلفة، كما فعل 
املقارنوميكننا   السياسي  االتصال  دراسات  األوروبية    تقسيم  الدول  بني  ما  دراسات  إلى: 

وبعضها البعض، ودراسات ما بني الدول اآلسيوية وبعضها البعض، وفيما يلي استعراض  
السياسي  االتصال  لدراسات  املختلفة  التقسيمات  تعّبر عن  التي  الدراسات  لتلك  لنماذج 

 املقارن: 
 دراسات االتصال السياسي املقارن ما بني الدول األوربية:   )أ(
التغطية   )Brosius, van Elsas, & de Vreese, 2019(سة  درا - تأثير  عن 

 لى الثقة السياسية يف دول االحتاد األوروبي.اإلخبارية ألزمة املهاجرين ع
لالنتخابات   - "تويتر"  على  املؤثرين  تناول  عن  وإسبانيا  البرتغال  بني  مقارنة  دراسة 

 .  )Amaral, Zamora, Grandío, & Noguera, 2016( 2014األوروبية عام  
واألنظمة     (Ciaglia; 2013)دراسة - اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  بني  قارنت  التي 

  السياسية يف ثالث دول أوروبية.
بني    (Tenscher, Mykkanen and Moring; 2012) دراسة   - قارنت  التي 

أشكال احلمالت االنتخابية يف أربع دول أوروبية خالل انتخابات البرملان األوروبي عام 
2009.  
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الدعائية   (Whitelock et al.; 2010)دراسة   - األنشطة  تأثير  درست  التي 
واختالف األنظمة االنتخابية على عملية التصويت يف االنتخابات يف كل من بريطانيا 

 وأملانيا.

 دراسات االتصال السياسي املقارن ما بني الدول اآلسيوية:   )ب(
  من أمثلة هذه الدراسات:

للشباب   - املدنية  املشاركة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  الصني  تأثير  من  كل  يف 
 .)Yang & Ogawa, 2018(واليابان 

تأثير أجندة وسائل اإلعالم اململوكة للدولة يف الصني على وسائل اإلعالم يف كل من  -
   .)Zhang et al., 2018( يف هوجن كوجن  2014تايوان وسنغافورة أثناء مظاهرات 

طالب   - بني  السياسية  واملشاركة  بالثقة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  عالقة 
 .)Li & Chan, 2017( اجلامعات يف كل من الصني وهوجن كوجن. 

دراسة مقارنة ما (استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقته باملشاركة السياسية   -
 . )Chen, Chan, & Lee, 2016( بني هوجن كوجن وتايوان والصني) 

تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على السلوك اجلمعي واملشاركة السياسية  -
وإندونيسيا   سنغافورة  من  كل  يف  املدني   ,Pang, Goh, & Rohman(والنشاط 

2016(.  
بني    (Zhang; 2012)دراسة   - قارنت  السياسية  التي  األخبار  استخدام  تأثيرات 

  واملناقشات السياسية على املشاركة السياسية يف كل من سنغافورة وتايوان.
التغطية   (Lin, Lo and Wang; 2011)دراسة   - بني  املقارنة  استهدفت  التي 

  التليفزيونية املتحيزة لألخبار يف كل من الصني وهوجن كوجن وتايوان.
 يف بحوث االتصال السياسي:  معوقات الدراسات املقارنة

ميثل اختالف املنطلقات النظرية واختالف الثقافة البحثية واألكادميية معوقات أساسية   -
  أمام البحوث املقارنة، خاصة يف الدراسات التي تتضمن باحثني من دول مختلفة. 

ة  ميثل اختالف اللغة بني الدول حاجًزا يؤدي إلى احليلولة دون وجود وسائل إعالم عابر  -
الدول  عن  معبرة  إعالمية  وسيلة  إلى  االفتقار  يعني  مما  املختلفة،  اللغات  ذات  للدول 
خاللها   من  حتاول  دولة  كل  داخل  محلية  وسائل  على  تعتمد  فالدول  ثم؛  ومن  املختلفة، 
تنمية الشعور بالهوية، ولكن ما زالت تغطية الشئون الدولية يف وسائل اإلعالم يغلب عليها  

  ختالف زاوية التناول من دولة ألخرى. الطابع السلبي وا
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