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 :شكر وتقدير

 
 نح  طالطا  يدي  رييم   طال  بسمم  ووار  سسم  نقدد  
 طالكر ووانقدير  ام وا نطار واددنتار  سدي  بثيم وانل  

وشررف  سم  سسيط  هو وو طاتيط  نتوثيطتيط و نطانيط واقثسم وانل  
اورقنيط  ثسم تنحثر ط اسهدرر وانترر رفسيط  يط وجيي والكر  

. ووال نيطن

دسط  لكر وسثي و نطار  بي  ستد وا عد ووالتنطا و سي واسكنلطا  
واهيح و دوو ايط يد والتن وواسبط درم رفسيي دي والكر  

. ووانقدير
 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  دوء 
وام  ح  يرا وتللف وتر فم وام  ح اورقنيل   توتيط  ثسم  لتواي  

واداو ل وام  ر  لط تل و تا  ثيلم وام وغسم  ط و سك رل  هو واتوت م 
. و ل والجيجر و طا وهلل رل  سر ط

. وام اوح و ل واطط رر ا سه وهلل وو كيه ربثح ويطته

وام  ح والج واثيسط  يد واحثي ووانجنم وام  يدي رل  هذ وانثطرم وأنطي  
". و ثيمم رفط سم"والجيجتطن  

"  روون"وام وأل والجيج  

وام تتود او ل وارثقم  ا ل وام  ح  را  ليط وادارم و ط تجوا ترورقيل  
"  تايم"وام  ديقنل ووأنل والجيجر  

وام  ح وسليل  ه واقدام وام  ح وأنرا ون ودسي  له  قثم  ثطتل  نقفط سثح  
"  بطد" ست ط و ر ط وام او ل  

وام  ح تلطاديط رل و لط   هو والسي واسنتواي  كي  ط  نسسه  ح  ح وتلطون  
"  بسمم  سسم"وام   ثسنطي  

وام دي  ح يلرريل  ح  ريح وو  ح  لثد  

 ريي                                                   



:  دوء 
 بي وهلل وار سح وار ثي  

- 105- تار وانت م  "  في و سستو ربثرى وهلل  سسكي وا تاه وواسؤ يتن: " فطا وهلل تلطام
ال  و  ..وال تطثح واسنحطا وال  هدرك  ... ايل ال يطثح واسثي وال  لكرك وال يطثح واييطا وال  طط نك

تطثح والأرر وال  لعتدتال تطثح واليم وال  ررينك  
و نح وا م وام  لل وار سم و تا والطاسثح  ثد ط  نسد  سم  ....وام  ح  سغ وار طام وو ى وا ط م

وهلل  سثه و سي  
وام  ح ورر واكجأ رفطاغط اثبقثيل  طرر  حم وام  ح دسف و ط سه اثقدد ايط انحم  لط رم وام  
 ح  ند واشتوك  ح  ا ل اثسيد ال  ريي والسيم يط  ح و سي و سك  كي رترم يط  ح يرتلع  

 فسلل اهدركم وام ووادي ا سم وهلل  سثه  
وام  ح واالنيل وانح ووانيطن وام شسلم تيثر  سسم  ثطتل وام دي  ح رل واتوت   لد وهلل  

وا تاه وام و ل  تا  ثيل  
"  طاح"وام  ح واى وانعفطرا  لثيثه ووابلط ر رل انكنه وأل وات ثد  

وام  وول وارثي  ا ل وام  ط ح واقفسح واطثح ووايتويط وانط  م وام  ح  توت ذ ودنبح  
" يط ثح"رل  يطيم  لتواي وايد ون وشكرذ  سم  تو عه وايلثسم  ...واقتر

" ايسمم  بسم"وام  ح تنستو  طاأطء وتسثجوو  طاترفطء  ....وام واأتوا وانل اي تسد ح و ل
 سطتل  : وام وسثي  ح دط تو  ت ل وو دو ل  يه ون  ررنيي  كي  ط يسسكتن  ح  ح و  ي

 لد واقفط ام  نطعمم  نسد والر لم وسطام واطط ر  :  لثدرم  لثسمم وام و سط ل
وام و ل وابط ثم وانل اي  "  ثست "وار واهي  تايل  ح  يطن و ل  : وام وررو   طاسم  وول

 سثمم رفط سمم و طام و سطءم و نبطدم أتامم : وام وأتوتل وانل اي تيلليح و ل"  اثسم"تراليل  
اوونم  رييم :  بيطءم وام واتوتذ واسعلسم  طالروءر و طسنيي و  را ويط ل وتعننفم  رو ي واغد

شكرو اكي  . رودم  عكم شيدم  لم وار سحم تبيثي
 

  سسم 



 :إىداء

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 ...إؽبي ال يطيب الليل اال بشكرك وال يطيب النهار اىل بطاعتك

وال تطيب اعبنة اال ....وال تطيب األخوة اال بعفوك....وال تطيب اللحظات اال بذكرك
 .برؤيتك

 .نطوى سهر الليايل وتعب األيام وخبلصة مشوارنا بُت دفيت ىذا العمل اؼبتواضع
أوال وقبل كل شيء أشكر اؼبوىل عز وجل الذي رزقٍت العقل وحسن التوكل عليو سبحانو 

 .وتعاىل، وعلى نعمة الكثَتة اليت رزقٍت إياىا

اىل من أنار يل درب العلم واؼبعرفة وحرص على منذ الصغر واجتهد يف ترتييب واالعتناء يب 
 "الوالد الكرمي"اىل 

اىل من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرىا وحبها وتصميمها ودفعنا 
 "أمي اغببيبة"لغد أصبل اىل الغالية اليت ال نرى األمل اال من عينيها 

اىل كل صديقايت " أظباء" "سعاد" "خولة" "امنة" "فاطمة"اىل كل أخوايت كل باظبو 
 "مرمي"واىل األخت اليت مل تلدىا أمي " أحبلم" "ماجدة" "ريبة" "سلمى"

اىل الغايل البعيد لكن من القلب قريب اىل رفيق دريب وصاحب القلب الطيب اىل من أرى 
وأخَتا " زوجي العزيز"التفاؤل بعينيو والسعادة يف ضحكتو اىل روحي وسر سعاديت زوجي 
أرجو من اهلل أن يوقفنا صبيعا ؼبا وببو ويرضاه 

                                       بسمة

 



: الملخص
 RND pljىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة اؼبضامُت اإلعبلمية اليت ركزت عليها كل من األحزاب 

mpa   كما ىدفت إىل معرفة أىم القيم اليت تناولتها ىذه األحزاب يف .يف صفحاهتا على موقع الفيس بوك
 .صفحاهتا على موقع الفيس بوك

يتمثل ؾبتمع الدراسة يف صفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك اػباصة باغبملة االنتخابية 
حزب اغبرية والعدالة حزب اغبركة . واؼبتكونة من حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي2018نوفمرب 23حملليات 

تنتمي دراستنا إىل الدراسات . صفحات 10حيث اخًتنا العينة متعددة اؼبراحل واليت قوامها .الشعبية اعبزائرية 
. حيث استخدمنا تقنية ربليل ؿبتوى عبمع البيانات.الوصفية 

: وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية
  أن معظم صفحات الفيس بوك تتضمن مواضيع ـبتلفة ومتعددة ركزت على اػبرجات اؼبيدانية ؼبختلف

البلديات بصفة رئيسية، وعدم التطرق اىل باقي النشاطات األخرى كاالجتماعات الداخلية لؤلحزاب 
 .وىذا ما يؤدي اىل عدم اؼبام الناخبُت بكافة برامج ونشاطات األحزاب السياسية

  كما توصلنا أيضا اىل أن معظم اؼبنشورات اؼبوجودة على صفحة الفيس بوكتحوي مواضيع هتتم باعبانب
السياسيأكثروانبال باقي اعبوانب األخرى كاعبانب االقتصادي واعبانب االجتماعي، وىذا ما قد يؤدي 

 .اىل فقدان الثقة بُت اؼبرشح والناخب
  أظهرت نتائج الدراسة أن اؼبًتشحُت وفقوا يف اعتمادىم على اػبرب كقالب صحفي يقدم من خبللو

احملتوى االتصايل على صفحة الفيس بوك، وذلك كون ىذا األخَت يسعىلنقل األخبارواألحداث كما ىي 
 .دون زيادة او نقصان وغبظة وقوعها

  كما اظهرت نتائج الدراسة أن أغلب منشورات األحزاب السياسية على صفحة الفيس بوك قد دعمت
بصورثابتة وىذا ؼبا ؽبا من دور كبَت وفعال يف توضيح وفهم اؼبوضوعات اؼبنشورة لكون ىذه األخَتة 

مصدر اؽبام القارئ، ولكن ىذا غَت كايف عبعلها األداة الوحيدة لفهم اؼبضمون وتوضيحو بل من األجدر 
 .االستعانة بأكثر من أداة فنية

  كما هبب على اؼبًتشحُت األخذ بعُت االعتبار واستخدامهم لؤلساليب االقناعية اؼبعتمدة يف منشوراهتم
على صفحات الفيس بوك خصائص وفبيزات الناخبُت وذلك يف اختيارىم النوع االستماالت اليت يبكن 

أن تؤثر على اعبمهور اؼبستهدف كاختيارىم االستماالت العقلية اؼبتمثلة يف اغبجج والرباىُت اليت ؽبا 
 . استجابة كبَتة من طرف الناخبُت على غرار االستماالت العاطفية

 

 

 

 



Summary : 

The aim of this study is to find out the media contents, which the Algerian 

political parties such as: RND, PLJ and MPA have focused on. It also aims to 

figure out the most important values that these political parties have tackled in 

their pages.  

The population of the study is composed of Facebook pages of the 

political parties that has been mentioned above during the electoral campaign for 

the localities of November 23
rd

,2018. The study is based on the descriptive 

method that dealt with multi-stage sample. It consists of 10-pages.Generally, the 

study has also relied on content analysis technique to collect data. 

The study concludes that: 

 In one hand, the content of the major Facebook pages focused particularly on 

field visits. In the other hand, they ignored the other activities such as: the 

internal meetings, which mean that they have not tackled all the programs 

and the activities of these parties. 

 Most of the publications exist on Facebook pages concentrate more on the 

political side and neglect the social and the economic side. As a result, it 

lessen the confidence between the candidates and the voters. 

 Basically, the candidates have succeeded in their reliance on the basic news 

as a communicative content on Facbook pages, because they seek to transmit 

the new as they are. 

 The study shows that the most of posts on political parties’ pages have been 

supported by fixed pictures. The latter have a crutial role in understanding 

and clarifying the subject for the readers. Nevertheless, it should not be the 

only tool to lighten the publication, but it should cover other communicative 

means. 

  The candidates adopt the persuasive techniques in their Facebook 

publications, and take into account the voter’s features and characteristics in 

order to make an effective impact on them using the logical side rather  than 

the emotional one.  
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P L J حزب اغبرية والعدالة
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 مقدمة  
 

 

  أ

 :مقدمة

أحدث التطور التكنولوجي اغباصل يف ؾبال االعبلم واالتصال وتكنولوجيا اؼبعلومات ربوالت جذرية  
حديثة، حيث جعل من العامل قرية كونية صغَتة، اختصر من خبلؽبا اؼبسافات وقرب األفراد والشعوب، كما ألغى 

 .اغبواجز اؼبكانية والزمانية وخلق فضاءات للتعارف وتبادل اآلراء واؼبعلومات

فتطورت شبكات االتصال العاؼبي عرب األنًتنت وظهر ما يسمى دبواقع التواصل االجتماعي اليت من  
أبرزىا الفيس بوك، والذي يتم عن طريقو وضع صفحة شخصية ربدد ىوية الشخص حيث يتيح التواصل 

والتعارف مع صبيع اؼبشًتكُت يف ىذا اؼبوقع لنقل األخبار واؼبعارف وتكوين الرؤى والتوجهات دون قيود أو حدود، 
 .كما أنو يعد من أكثر اؼبواقع رواجا وانتشارا بُت األفراد ؼبا وبققو من خصائص وفبيزات

 حيث شهدت اعبزائر تطورا يف استخدامها ؼبوقع الفيس بوك يف صبيع اجملاالت خاصة اجملال السياسي، 
فأصبح وسيلة ىامة لًتويج األحداث السياسية وربريك وتوجيو الرأي العام، ىذا االنتشار الواسع جعل األحزاب 

 نوفمرب 23السياسية تدرك أنبيتو كأحد أىم الوسائل االتصالية يف تنشيط ضبلتها االنتخابية خبلل ؿبليات 
، هبدف حشد أكرب عدد فبكن من اعبماىَت لبللتفاف حول مًتشح معُت من خبلل نشر برناؾبو 2017

االنتخايب وـبتلف األنشطة اليت يقوم هبا القياديون واؼبشرفون على تنشيط اغبملة االنتخابية وكذا خرجاهتم اؼبيدانية 
 .حىت يطلع عليها اعبمهور وبالتايل يكون صورة ذىنية إهبابية عن اؼبًتشح. ؼبختلف الواليات والبلديات

وؼبعرفة كيف تناولت صفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك ؾبريات اغبملة االنتخابية خبلل  
، قمنا بدراسة ؿبتوى ومضمون ىذه الصفحات ومن ىذا اؼبنطق مت تقسيم الدراسة 2017 نوفمرب 23ؿبليات 

تناولنا فيو اإلشكالية واليت تنتهي بتساؤل عام يتفرع عنو ؾبموعة من التساؤالت الفرعية، : اإلطار اؼبنهجي: اىل
أنبية الدراسة واألسباب اليت دفعتنا اىل اختيار ىذا اؼبوضوع، أىداف الدراسة، ربديد اؼبفاىيم، نوع الدراسة 

 .ومنهجها، العينة وؾبتمع الدراسة، أدوات صبع البيانات، لينتهي بالدراسات السابقة

 . مباحث4 فصول، كل فصل وبتوي على 3يشتمل على : اإلطار النظري

: مفاىيم عامة حول مواقع التواصل االجتماعي: مواقع التواصل االجتماعي،أوال: الفصل األول بعنوان
نشأة وتطور استخدام مواقع التواصل االجتماعي، فبيزات مواقع التواصل االجتماعي : تتضمن العناوين التالية

 .وتقسيماهتا، سلبيات واهبابيات مواقع التواصل االجتماعي، استخدامات مواقع التواصل االجتماعي

 :تضمن العناوين التالية (الفيس بوك)مبوذج ألىم مواقع التواصل االجتماعي : ثانيا

 .مفهوم الفيس بوك، نشأة الفيس بوك، خصائص الفيس بوك، احصائيات استخدام موقع الفيس بوك



 مقدمة  
 

 

  ب

مفاىيم عامة حول اغبمبلت االنتخابية،ويشمل تطور : بعنوان اغبمبلت االنتخابية أوال: الفصل الثاين
 .اغبمبلت االنتخابية يف اعبزائر، أىداف اغبمبلت االنتخابية، أطراف ومبوذج العملية االنتخابية

أساليب ووسائل اغبمبلت االنتخابية،ويشمل أساليب اغبمبلت االنتخابية، وسائل اغبمبلت : ثانيا
 .االنتخابية، مراحل تنفيذ اغبمبلت االنتخابية، عوامل قباح وفشل اغبمبلت االنتخابية

مواقع : بعنوان الية تفعيل مواقع التواصل االجتماعي يف تغطية اغبمبلت االنتخابية، أوال: الفصل الثالث
التواصل االجتماعي ومعاعبتها للحمبلت االنتخابية، وتتضمن كيفية قباح اغبملة االنتخابية عرب الفضاء 

 .االلكًتوين، وظائف مواقع التواصل االجتماعي يف اغبملة االنتخابية

التواجد يف العامل االفًتاضي هبلب : اغبمبلت االنتخابية تستثمر يف العامل االفًتاضي، ويتضمن: ثانيا
 .الشرعية، وسائل التواصل االجتماعي عززت من سلطة اؼبساءلة، وسائل التواصل االجتماعي ربرك الناخبُت

النتائج العامة للدراسة، مناقشة النتائج العامة للدراسة،مناقشة النتائج العامة على ضوء : ويتضمن: اإلطار التطبيقي
 .نتائج الدراسات السابقة

. خاسبة
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:اإلشكالية  

أحدثت التطورات التكنولوجية نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل االتصال، حيث ساعدت تكنولوجيا  
اؼبعلومات واالتصال الرقمية على ربط التواصل بُت الشعوب دبختلف توجهاهتا اغبضارية متجاوزة بذلك اغبدود 

اعبغرافية والسياسية، إذ يشهد عاؼبنا اؼبعاصر ربوالت كبَتة يف تكنولوجيا االتصال صاحبو االنتشار الواسع 
لؤلنًتنت يف كافة أرجاء اؼبعمورة، حيث مهدت الطريق لكافة اجملتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار 

 .1والرغبات

فتطورت شبكات االتصال العاؼبي عرب األنًتنت وظهر ما يسمى دبواقع التواصل االجتماعي وتطبيقاهتا  
 وغَتىا، واليت مكنت مئات RSSسكيب وخدمة : اؼبساعدة كاؼبايسبيس، التوتَت، اللينكد إن، وبرامج مثل

اؼببليُت من النشر والتواصل مع بعضهم البعض وقت ما يشاؤون ومن أي مكان يف العامل بل قبحت مواقع 
التواصل االجتماعي بفعل ما عجز عنو شيء اخر وىو صبع الناس على اختبلف لغاهتم وثقافاهتم وعقائدىم يف 
بوثقة التواصل عرب الشبكات االجتماعية، ومن أبرز مواقع التواصل االجتماعي قبد الفيس بوك، والذي يتم من 

خبلل وضع صفحة شخصية ربدد ىوية الشخص، ويتم التعارف والتواصل مع صبيع اؼبشًتكُت لنقل اؼبعارف 
واألخبار وتكوين الرؤى دون قيود أو حدود، وىكذا يبكن القول أن الفيس بوك أحدث ظفرة نوعية ليس فقط يف 
ؾبال االتصال بُت األفراد واعبماعات بل يف نتائج وتأثَت ىذا االتصال، إذ كان ؽبذا التواصل نتائج مؤثرة يف اجملال 

اإلنساين واالجتماعي وخاصة اجملال السياسي، ففي ظل التعددية اغبزبية وكثرة اعبماىَت وصعوبة توجيو الناخبُت 
ؼبًتشح معُت أدركت العديد من األحزاب السياسية ضرورة االستعانة بالفيس بوك إلطبلق ضببلهتا االنتخابية حيث 
قبده يلعب دورا كبَتا يف اغبراك اعبماىَتي والتفاعل مع األحداث فهو يتمتع بالسرعة يف نقل األخبار واألحداث 

 .2وربريك الرأي العام خاصة يف اجملاالت السياسية

وىذا ما يظهر من خبلل اغبمبلت االنتخابية اليت تقوم بإعدادىا وتنفيذىا األحزاب السياسية يف أوقات  
دورية، باستخدامهم لكافة اإلمكانيات والوسائل اإلعبلمية اؼبتاحة غبث الناخبُت واقناعهم بتأييد مرشحيهم 

 .3هبدف ربقيق الفوز يف االنتخاب واغبصول على اكرب عدد فبكن من األصوات

، حيث قامت 2017 نوفمرب 23ومن بُت ىذه اغبمبلت يف اجملال السياسي اغبملة االنتخابية حملليات  
، على مدار ثبلثة أسابيع من (الفيس بوك)العديد من األحزاب السياسية بإطبلق ضببلهتا بقوة عرب الفضاء األزرق 

                                                             
، ؾبلة األداب "جامعة أم القرى مبوذجا"أسامة غازي اؼبدين، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اعبامعات السعودية 1

. 397، ص2015، (د ع)والعلوم االجتماعية، اؼبملكة العربية السعودية، 

التقنية االقتصادية، الدينية، السياسية على : ماىية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادىا: خالد غسان يوسف اؼبقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية2
 .9، 8، ص، ص2013، ا1الوطن العريب والعامل، دار النفائسللنشر والتوزيع، القاىرة،ط

 .28، ص1,2017ط,، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،دم 12صفوت العامل، الدعاية االنتخابية، اؼبوسوعة السياسية للشباب، ج3
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خبلل نشر أفكارىم وبراؾبهم االنتخابية وقوائم اؼبرشحُت هبدف اقناع الناخبُت للتوجو اىل مكاتب االقًتاع لئلدالء 
بأصواهتم وبالتايل صبع أكرب عدد فبكن من األصوات، ومن بُت األحزاب السياسية اليت استعانت بالفيس بوك 

، حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي 2017 نوفمرب 23كوسيلة اتصالية ربقق أىداف ضبلتها االنتخابية حملليات 
RND Guelma, حزب اغبرية والعدالة(plj ), حزب اغبركة الشعبية اعبزائرية قاؼبة(MPA )! 

وؼبعرفة مضمون وؿبتوى صفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك خبلل اغبملة االنتخابية  
 :، جاءت دراستنا لئلجابة على التساؤل الرئيسي التايل2017 نوفمرب 23حملليات 

على موقع الفيس بوك ؾبريات اغبملة rnd.mpa.pljكيف تناولت صفحات األحزاب السياسية 

 .؟2017 نوفمرب 23االنتخابية حملليات 
 :تساؤالت الدراسة

 يف صفحاهتا على RND, PLJ, MPAما ىي اؼبضامُت اإلعبلمية اليت تركزت عليها كل من األحزاب  -1
 موقع الفيس بوك؟

يف صفحاهتا على الفيس  RND،  PLJ،  MPAما ىي أىم القيم اليت تناولتها صفحات األحزاب  -2
 بوك؟

 RND, PLJ, MPAما ىي القوالب الصحفية اليت يقدم عربىا احملتوى االتصايل يف صفحات األحزاب  -3
 على موقع الفيس بوك؟

  على موقع الفيس بوك؟RND, PLJ, MPAما ىي األدوات الفنية اليت استخدمت فيصفحاتاألحزاب  -4

 لعرض مضامينها RND, PLJ, MPAما ىي األساليب االقناعية اليت اعتمدت عليها األحزاب  -5
 اإلعبلمية على موقع الفيس بوك؟

 :أىمية الدراسة وأسباب اختيارىا
تنبع أنبية ىذه الدراسة من كوهنا تتناول وسيلة مهمة من وسائل االتصال اغبديثة واليت تتمثل يف مواقع 

، اليت أثارت جدال واسعا بُت اؼبهتمُت وصناع القرار، حول قدرهتا على التأثَت (الفيس بوك)التواصل االجتماعي 
يف ـبتلف اجملاالت خاصة اجملال السياسي، حيث أدركت األحزاب السياسية ضرورة االعتماد على ىذه اؼبواقع يف 

 (الفيس بوك)تسيَت ضببلهتا االنتخابية، كما تكمن أنبية دراستنا يف إعطاء بعد اخر ؼبواقع التواصل االجتماعي 
 .كوسيلة ال زبتص باالتصال فقط، وامبا تتجاوزه ألبعاد سياسية
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 :أىداف الدراسة
  معرفة اؼبضامُت اإلعبلمية اليت تركزت عليها كل من األحزابRND, PLJ, MPA يف صفحاهتا على 

 .موقع الفيس بوك

  معرفة أىم القيم اليت تناولتها صفحات األحزابRND, PLJ, MPAعلى موقع الفيس بوك . 

  معرفة األدوات الفنية اليت استخدمت يف صفحات األحزابRND, PLJ, MPA على موقع 
 .الفيسبوك

  معرفة األساليب االقناعية اليت اعتمدت عليها األحزابRND, PLJ, MPA لعرض مضامينها 
 .اإلعبلمية يف صفحاهتا على موقع الفيس بوك

  معرفة القوالب الصحفية اليت يقدم عربىا احملتوى االتصايل يف صفحات األحزابRND, PLJ, 

MPAعلى موقع الفيس بوك. 
  تحديد المفاىيم: 
 مفهوم الحملة االنتخابية: 
   ىي العملية الدعائية اؼبنظمة واؼبستمرة واؼبخططة بعناية فائقة من اؼبرشح نفسو، أو اغبزب أو

الكيان السياسي لبلستخدام كافة إمكانات وسائل اإلعبلم اؼبتاحة واألساليب االقناعية اؼبختلفة إليصال 
والتأثَت على عملية التصويت  (الناخبُت)اىل اعبمهور اؼبستهدف  (البيان الربنامج االنتخايب)رسالة معينة 

 .1لصاحل اؼبرشح لبلئحة االنتخابية اليت يبثلها
   يقصد باغبملة االنتخابية كافة أشكال األعمال واألنشطة واألساليب اؼبستخدمة من جانب

اؼبرشحُت منذ اعبلن فتح باب الًتشح وحىت اجراء االنتخابات من أجل التأثَت على الناخبُت وكسب 
 .2أصواهتم، كما تعترب أهنا ؾبموعة من اعبهود اليت يبذؽبا اؼبرشح بغية ربفيز اؼبواطنُت للتصويت عليو

 التعريف االجرائي: 
   ،اغبملة االنتخابية ىي وسيلة اتصالية سياسية، يتم نشرىا عرب وسائل االعبلم واالتصال اؼبختلفة

برامج )من قبل اؼبرشحُت إليصال رسائل معينة  (الفيس بوك)وباألخص على مواقع التواصل االجتماعي 
 .قصد صبع أكرب عدد فبكن من االصوات  (ايديولوجيات

 

                                                             
 .16، ص2007، (د ط)القاىرة، ؿبمد منَت حجاب، إدارة اغبمبلت االنتخابية طريقك للفوز يف االنتخاب، دار الفجر للنشر والتوزيع، 1
 .69، ص(د س)، (د ط)وبي السيد الصباحي، النظام الرئاسي واػببلفة اإلسبلمية، دار الفكر العريب، القاىرة، 2
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 مفهوم مواقع التواصل االجتماعي : 
 تعريف مهدي الحوساني: 
   وظبيت اجتماعية ألهنا أتت من مفهوم  (20للويب )ىي مواقع تصنف ضمن مواقع اعبيل الثاين

بناء ؾبتمعات هبذه الطريقة يستطيع اؼبستخدم التعرف اىل أشخاص لديهم اىتمامات مشًتكة يف تصفح 
االنًتنت والتعرف على اؼبزيد من اؼبواقع يف اجملاالت اليت هتمو، وأخَتا مشاركة ىذه اؼبواقع مع أصدقائو 

 .وأصدقاء أصدقائو

 تعريف راضي: 
   ىي منظومة من الشبكات االلكًتونية اليت تسمح فيها بإنشاء موقع خاص بو، ومن شبة ربطو من

خبلل نظام اجتماعي الكًتوين مع أعضاء اخرين لديهم االىتمامات واؽبويات نفسها او صبعو مع 
 .1أصدقاء اعبامعة أو الثانوية

  تعرف أيضا على أهنا اؼبواقع االلكًتونية اليت توفر فيها تطبيقات االنًتنت خدمات ؼبستخدميها 
وتتيح ؽبم انشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معُت توفر وسيلة اتصال مع 
معارف منشئي الصفحة أو مع غَته من مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل اؼبعلومات بُت 

 .2مستخدمي ذلك اؼبوقع أو النظام عرب األنًتنت
  ويعرفها اخرون على أهنا خدمات عرب شبكة األنًتنت واليت تتمثل يف اؼبلفات الشخصية 

األصدقاء، العبلقات، وىم ألشخاص الذين بتعرف عليهم الشخص ويضيفهم اىل قائمة األصدقاء، 
 .3كذلك ارسال الرسائل، األلبومات، الصور، اجملموعات، الصفحات

 التعريف االجرائي: 

  ىي مواقع الكًتونية موجودة على شبكة االنًتنت ، تتيح للمًتشحُت انشاء صفحة شخصية معروضة
عبمهور الناخبُت ضمن موقع الفيس بوك ،وذلك من اجل التعريف برباؾبهم االنتخابية والًتويج ؽبا قصد 

 .الوصول اىل اكرب عدد من الناخبُت واغبصول على أصواهتم وتأييدىم 

 

                                                             
 الشبكات االجتماعية والقيم رؤية ربليلية، نقبل عن مهدي اغبوساين ، راضي ،ت عبد الرضبن ؿبمد الدوسري،بنجربيل بن حسن العريشي، سلمى 1

 .21، ص2015، 1ط، (دم) الدار اؼبنهجية للنشر والتوزيع،
 .24، ص2013، 1طعمان،س للنشر،ئخالد غسان يوسف اؼبقدادي، ثورة الشبكة االجتماعية، دار النفا2
 .58، 57، ص، ص2015، 1طللنشر، عمان،ي، االعبلم اعبديد، مفاىيم ونظريات، دار اؼبناىج عزعزوديع ال3
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 :نوع الدراسة ومنهجها
تنتمي دراستنا اىل الدراسات الوصفية اليت تستهدف وصف وربليل ودراسة اغبقائق اؼبتعلقة بالظاىرة  

اإلعبلمية يف وضعها الراىن وضمن ظروفها الطبيعية، حيث جاءت دراستنا لوصف وربليل ؿبتوى صفحات 
 .2017 نوفمرب 23الفيس بوك اػباصة باألحزاب السياسية خبلل اغبملة االنتخابية حملليات 

 :منهج الدراسة
اعتمدنا يف دراستنا على اؼبنهج اؼبسحي الذي يعترب من بُت أحد اؼبناىج العلمية الذي يستهدف  

بتسجيل وربليل وتفسَت الظاىرة يف وضعها الراىن بعد صبع البيانات البلزمة والكافية عنها، وعن عناصرىا من 
. 1خبلل ؾبموعة من اإلجراءات اؼبنظمة اليت ربدد نوع البيانات ومصادرىا وطرق اغبصول عليها

 :مجتمع وعينة الدراسة
 :عينة الدراسة

يلجأ الباحث يف ىذه الطريقة اىل اختيار أكثر من عينة على مراحل ـبتلفة للوصول اىل : العينة متعددة اؼبراحل
العينة اليت سيجري عليها العمل، وتعترب ىذه الطريقة شائعة االستخدام تفرضها طبيعة حبوث ربليل احملتوى، 

 .2فالوصول اىل احملتوى يبر بعدة مراحل الختيار عينة منو
 :حيث اعتمدنا يف دراستنا على العينة متعددة اؼبراحل 

قمنا جبمع عينة من صفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك اػباصة باغبملة االنتخابية : اؼبرحلة األوىل
حركة اإلصبلح، حزب النور اعبزائري حزب ؾبتمع السلم، :  صفحات10 نوفمرب بقاؼبة واؼبتكونة من 23حملليات 

حزب اعببهة الوطنية اعبزائرية، حزب ذبمع الشباب الديبقراطي اعبزائري، ارباد القوى الديبقراطية واالشًتاكية، 
 .حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي حزب اغبرية والعدالة، حزب اغبركة الشعبية اعبزائرية قاؼبة

 صفحات لؤلحزاب السياسية واؼبتمثلة يف صفحة حزب 3االطبلع عليها أوليا مث قمنا باختيار : اؼبرحلة الثانية
rndmpapljعدد اؼبعجبُت هبذه الصفحات، حجم :  على موقع الفيس بوك، كعينة أخَتة وذلك على أساس

. التفاعل، الصفحات األكثر نشاطا وربديثا ؼبوادىا اإلعبلمية
 

                                                             
 .93، ص1997 ،2طالقاىرة،ؿبمد عبد اغبميد، حبوث الصحافة، عامل الكتب، 1
من التحليل الكمي اىل التحليل يف الدراسات الكيفية وربليل احملتوى اؼبواقع اإلعبلمية، عامل : وث االعبلمبحؿبمد عبد اغبميد، ربليل احملتوى يف 2

 .106، ص2010 ،1القاىرة، طالكتب، 
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 :مجتمع الدراسة
يشمل ؾبتمع دراستنا صفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك اػباصة باغبملة االنتخابية 

 :  صفحات3، واؼبتكون من 2017 نوفمرب 23حملليات 
 RND Guelmaصفحة التجمع الوطٍت الديبقراطي 

 MPA Mouvement populaire Algérien Guelmaحزب اغبركة الشعبية اعبزائرية قاؼبة 
 P L J Guelmaصفحة حزب اغبرية والعدالة 

 :أداة جمع البيانات
اعتمدنا يف دراستنا على أداة ربليل احملتوى الذي يعترب عملية تستهدف عزل خصائص وظبات احملتوى  

عن بعضها ليمكن وصفها بوضوح واكتشاف العبلقة بينها وبُت بعضها البعض أو بينها وبُت عناصر أخرى ترتبط 
هبا مثل أسباب ودوافع وأىداف ما قيل أو ما كتب ومعرفة شخصية اؼبصدر أو ظبات اعبمهور وذلك بأساليب 

 .1تعتمد يف أبسطها على اغبدس والتخمُت العقلي أو االستنتاجات االنطباعية
حيث اخًتنا يف ربليلنا لصفحات األحزاب السياسية على موقع الفيس بوك خبلل اغبملة االنتخابية  

، ووحدتُت لقياس مدى تردد اؼبوضوع ؿبل البحث يف اؼبادة اؼبدروسة واؼبتمثلُت يف 2017 نوفمرب 23حملليات 
 .وحدة الفكرة ووحدة الشخصية

 :كما قمنا بتحديد فئات التحليل من حيث الشكل واؼبضمون كااليت 
فئة اؼبوضوع ،فئة االذباه، فئة القيم، فئة األىداف، فئة الفاعلُت والشخصيات، فئة : فئات اؼبضمون - أ

 .اؼبصدر، فئة منشأ اغبدث، فئة اعبمهور اؼبستهدف، فئة مشاركة اعبمهور

فئة القوالب الصحفية، فئة أساليب االقناع، فئة اللغة اؼبستخدمة، فئة الصور : فئات الشكل - ب
 .والفيديوىات، فئة الروابط الشعبية

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .18 سبق ذكره، صربليل احملتوى يف حبوث االعبلم، مرجعؿبمد عبد اغبميد، 1
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 :الدراسات السابقة 

 :الدراسة األولى

 "االستخدامات السياسية لمواقع التواصل االجتماعي تويتر من قبل الشباب الكويتي: "العنوان

الكشف عن طبيعة االستخدامات السياسية ؼبوقع التوتَت وأغراضها "حيث سبحورت إشكالية الدراسة حول 
ما طبيعة االستخدامات : ومضامينها اؼبختلفة من قبل الشباب الكوييت، حيث جاء التساؤل الرئيسي كااليت

 السياسية ؼبوقع التواصل االجتماعية توتَت من قبل الشباب الكوييت؟

 :حيث تفرعت عنو ؾبموعة من التساؤالت الفرعية كااليت

 ما طبيعة االستخدامات اؼبختلفة ؼبوقع التواصل االجتماعي توتَت من قبل مستخدميو الشباب الكوييت؟ .1
 ما طبيعة األغراض السياسية الستخدام موقع التواصل االجتماعي توتَت من قبل الشباب الكوييت؟ .2

وتتمثل أنبية ىذه الدراسة يف كوهنا تسعى اىل معرفة االستخدامات اؼبتنوعة ؼبوقع من مواقع التواصل 
االجتماعي يشهد تطورا يف االستخدامات اؼبختلفة واالستخدامات السياسية منها على وجو اػبصوص 

وهتدف ىذه الدراسة اىل التعرف على طبيعة االستخدامات اؼبختلفة ؼبوقع التواصل االجتماعي توتَت من 
قبل مستخدميو من الشباب الكوييت ومعرفة األغراض السياسية الستخدام موقع التواصل االجتماعي 

 .توتَت من قبل الشباب الكوييت
استخدام الباحث يف دراستو اؼبنهج الوصفي اؼبسحي، كون الدراسة تسعى لوصف ظاىرة تتمثل يف كيفية  -

 .استخدام الشباب ؼبوقع التواصل االجتماعي توتَت وتأثَت ذلك على االذباىات السياسية للشباب
 18يتشكل ؾبتمع الدراسة من عدد من الفئات الشبابية للمجتمع الكوييت الذين تًتاوح أعمارىم من  -

طلبة جامعيُت، موظفو قطاع خاص، موظفو قطاع عام، شباب ديوانيات، أندية :  سنة وىم40اىل 
 .وذبمعات شبانيو

 .اعتمد الباحث يف دراستو على العينة العشوائية البسيطة من الشرائح اػبمس اؼبشار اليها -
 .كما استخدم استمارة االستبيان عبمع البيانات -

 :وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية
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أن موقع توتَت وبتل مركز الصدارة بُت مواقع التواصل االجتماعي األخرى بفارق كبَت جدا كما بينتو نتائج  
 .احملور اؼبتعلق بطبيعة االستخدامات اؼبختلفة ؼبوقع التواصل االجتماعي توتَت

كما بينت نتائج احملور اؼبتعلق بطبيعة األغراض السياسية الستخدام موقع التواصل االجتماعي توتَت من  
قبل الشباب الكوييت أن فقراتو حازت على وسط حسايب متوسط، ويبلحظ أن الدافع األول من الدوافع 

السياسية مل تنحصر يف الرغبة يف كشف اغبقائق السياسية فحسب بل زاد على ذلك بالرغبة يف نشرىا على 
 .1اؼبؤل وىذا يعٍت الرغبة يف االسهام يف صناعة الرأي العام

 : الدراسة الثانية

أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي للقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح : "بعنوان
ما أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي : حيث سبحورت إشكالية ىذه الدراسة حول" الوطنية

 بالقضية الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية؟ 

 :تفرع عن ىذا التساؤل ؾبموعة من التساؤالت الفرعية

 ما مستوى الوعي السياسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية؟ .1
 ما ىو حجم تعرض طلبة جامعة قباح الوطنية ؼبواقع التواصل االجتماعي؟ .2
ما ىي أبرز مظاىر ربول مواقع التواصل االجتماعي من طابع اجتماعي حبث اىل مواقع ذات طابع  .3

 سياسي؟
تكمن أنبية الدراسة يف اهنا تتناول وسيلة مهمة من وسائل االتصال اغبديثة واليت تتمثل يف مواقع 

التواصل االجتماعي اليت أثارت جدال واسعا بُت اؼبهتمُت وصناع القرار حول قدرهتا على التأثَت يف 
اجملتمعات وهتدف ىذه الدراسة اىل الوقوف على األثر الذي تًتكو مواقع التواصل االجتماعي على طلبة 

 .جامعة النجاح الوطنية كنموذج اعبامعات الفلسطينية
اتبعت الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي منهجا للدراسة، وذلك ؼببلمستو لطبيعتها، فهو يعتمد على -

 .ذبميع اغبقائق واؼبعلومات، مث مقارنتها وربليلها وتفسَتىا للوصول اىل نتائج مقبولة
                                                             

 من قبل الشباب الكوييت، مذكرة ماجستَت يف االعبلم، كلية توتَتحسُت قطيم طماح اؼبطَتي، االستخدامات السياسية ؼبواقع التواصل االجتماعي 1
: ، متاحة على الرابط2013االعبلم، الشرق األوسط، 

http://men,edu,jo/LIBRARY THESES 58622 fae 2772 b-1-pdf 

http://men,edu,jo/LIBRARY
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مشل ؾبتمع الدراسة صبيع طلبة جامعة النجاح الوطنية، وقد اختارت الباحثة العينة الطبقية لعدد طلبة -
 .جامعة النجاح الوطنية

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لدراستها وقد تضمنت ؾبموعة من األسئلة اؼبغلقة واليت من خبلؽبا -
 .يستطيع اؼببحوث أن ىبتار ما يتفق مع اجابتو على السؤال وقد قامت بإعدادىا كأداة عبمع البيانات

 :نتائج الدراسة
حاولت ىذه الدراسة من خبلل تناوؽبا األثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي بالقضية 

الفلسطينية اثبات أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت أحد العبلمات البارزة يف العصر اغبديث 
واألكثر تأثَتا على األفراد خاصة اعبامعيُت منهم فهي تؤدي دورا يف تشكيل الوعي السياسي لدى 

الشباب عن طريق تزويدىم باؼبعلومات السياسية، وبناءا عليو فقد خرجت الدراسة دبجموعة من النتائج 
 :أنبها

 .أن مواقع التواصل االجتماعي أفضل وأسرع االليات للحصول على اؼبعلومات-
أن مواقع التواصل االجتماعي تعترب مصدرا أوليا بالنسبة لطلبة جامعة النجاح الوطنية للحصول على -

 .اؼبعلومات
وفرت مواقع التواصل االجتماعي ؾباال لكافة اؼبستخدمُت ؼبمارسة حرية التعبَت والرأي يف كافة القضايا -

 .اجملتمعية بعيدا عن احتكار اؼبعلومات
مواقع التواصل االجتماعي ليست وسيلة منفصلة عن باقي وسائل االعبلم التقليدية بل ىي وسيلة -

 .مكملة ؽبا زبطت اغبدود اعبغرافية اليت ال يبكن الوصول اليها من خبلل االعبلم التقليدي
تساىم مواقع التواصل االجتماعي يف سرعة االستجابة لؤلحداث السياسية، وسهولة اغبشد اعبماىَتي -

 .بسرعة كبَتة، من خبلل إنشاء مناسبة أو حدث معُت، أو إطبلقهاشتاج لدعم قضية ما
عززت مواقع التواصل االجتماعي وجود الدولة الفلسطينية يف العامل االفًتاضي ودعت القضية -

إطبلقاؽباشتاج : الفلسطينية من خبلل تفاعل الشباب الفلسطيٍت وإطبلق العديد من الفعاليات مثل
 .والصفحات واغبمبلت اليت تبث الوعي وتنشر الثقافة السياسية اؽبادفة

تساىم مواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز الوعي السياسي وتدعيم القيم السياسية واؼبشاركة السياسية -
 .وتوعية الناس دبا يدور حوؽبم من أحداث سبس القضية الفلسطينية
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ربولت مواقع التواصل االجتماعي اىل مصدر أساسي للمعلومات والصور وأشرطة الفيديو ونشاطات -
عامة الناس،فلجأ اؼبواطن اإلعبلمي اىل تصوير األحداث على اؽباتف احملمول ومشاركتها على مواقع 

 .التواصل االجتماعي
وفرت مواقع التواصل االجتماعي، ؾباال لكافة اؼبستخدمُت ؼبمارسة حرية التعبَت والرأي بشكل أكرب -

للمشاركة يف القضايا اجملتمعية فقد أصبحت ىذه اؼبواقع مقصدا لؤلفراد للذين وجدوا فيها متنفسا للتعبَت 
. 1عن آرائهم السياسية اليت ال يستطيعون اعبهر هبا

 :الدراسة الثالثة 

 " برنامج اؼبصاغبة الوطنية مبوذجا-بعنوان تأثَت التلفزيون اعبزائري على ربديد السلوك االنتخايب

ما مدى تأثَت التلفزيون اعبزائري على ربديد السلوك االنتخايب : حيث سبحورت إشكالية ىذه الدراسة حول
عبمهور الناخبُت لوالياتالغرب اعبزائري من خبلل عرضو ؼبضامُت اغبملة االنتخابية اؼبتعلقة بربنامج اؼبصاغبة 

 ؟2015الوطنية اليت أجريت يف اعبزائر سنة 

 :ويندرج ربت التساؤل الرئيسي ؾبموعة من األسئلة الفرعية

ىل مارس التلفزيون اعبزائري دوره بفعالية يف التأثَت على صبهور الناخبُت وتوجيههم اىل تبٍت سلوك انتخايب -
 يتماشى مع أىداف اغبملة االنتخابية من خبلل تناولو لربنامج اؼبصاغبة الوطنية؟

يف ربديد السلوك االنتخايب  (...االتصال الشخصي، العبلقات االجتماعية، األسرة)ىل أثرت العوامل الوسيطية -
 ؟(صبهور الناخبُت)

استعان الباحث يف دراستو على اؼبنهج اؼبسحي االجتماعي الذي يستهدف تسجيل وربليل وتفسَت الظاىرة يف -
وضعها الراىن بعد صبع البيانات البلزمة والكافية عنها وعن عناصرىا من خبلل ؾبموعة من اإلجراءات اؼبنظمة 

 .اليت ربدد نوع البيانات ومصادرىا وطرق اغبصول عليها

 .اختار الباحث يف ىذه الدراسة استمارة االستبيان كأداة من أدوات صبع البيانات واختبار الفرضيات-
                                                             

شدان يعقوب خليل يعقوب، أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي للقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، مذكرة 1
، متاحة على الرابط 2015ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت، 

http://scholar,majah,edu/sites/defaules/shadan120 
 

http://scholar,majah,edu/sites/defaules/shadan120
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 سنة فما فوق السن القانوين 18يتمثل ؾبتمع البحث يف ىذه الدراسة يف ؾبموع األفراد الناخبُت البالغُت -
 .ؼبمارسة العملية االنتخابية والقانطُت بواليات الغرب اعبزائري، ذكور واناث

وىران، :  طالب جامعي موزعُت على الواليات التالية450حيث ستجرى الدراسة على عينة قصدية متكونة من 
 .سيدي بلعباس، مستغاًل

 :وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية

مدى قدرة العوامل الوسيطية األخرى يف التأثَت على ربديد السلوك االنتخايب حبيث مت التوصل اىل أن نسبة كبَتة -
من صبهور الناخبُت وباؼبوازاة مع تعرضهم ؼبضامُت اغبملة االنتخابية من خبلل التلفزيون اعبزائري كانوا يدخلون يف 
نفس الوقت يف اتصال شخصي مع األفراد احمليطُت هبم خبصوص برنامج اؼبصاغبة الوطنية، وسبثل صباعة األصدقاء 

الفئة اؼبفضلة لدى ىؤالء األفراد ؼبناقشة ىذا النوع من اؼبواضيع مث يليها أفراد األسرة بدرجة أقل وعلى الرغم من أن 
ىذا النوع من االتصال مل يتم يف أوقات منتظمة بالنسبة لكل أفراد العينة الذين كانوا يناقشون ىذه اؼبواضيع مع 

االخرين نظرا لعدم سباثل درجة اىتمامهم هبذا اؼبوضوع اال أن نسبة كبَتة من ؾبموعهم كانت تظهر استجابة أورد 
فعل اهبايب اذباه ما كانوا وبصلون عليو من معلومات واراء عن طريق ىذه اؼبناقشات واليت كانوا يستندون عليها 

فيما بعد يف بناء وتشكيل سلوكهم االنتخايب ومقارنة بالتأثَت احملدود للتلفزيون اعبزائري على ربديد السلوك 
االنتخايب لدى صبهور الناخبُت يبلحظ أن االتصال الشخصي يبارس تأثَتا كبَتا يف بناء وتشكيل ىذا النوع من 

 .1السلوك

 :التعليق عن الدراسات السابقة

ما من شك أن يف الدراسات السابقة اسهامات علمية ونتائج مهمة وجب الوقوف عندىا إلعطاء  
 .البحث بعده النظري وكذلك االنطبلق من تراكم معريف يساعدنا يف استنتاجات مبدئية للدراسة

 لقد سبيزت الدراسة األوىل واليت تناولت طبيعة االستخدامات السياسية ؼبوقع التواصل االجتماعي توتَت 
من قبل الشباب الكوييت، يف حُت سبيزت الدراسة الثانية بدراسة أثر مواقع التواصل االجتماعي أصبحت أحد 

                                                             
، مذكرة ماجستَت، كلية العلوم اإلنسانية واغبضارة " برنامج اؼبصاغبة الوطنية مبوذجا"صرف حاج، تأثَت التلفزيون اعبزائري على ربديد السلوك االنتخايب1

، متاحة على 2007اإلسبلمية، وىران، 
 WWW.almajmaa,org/bibn/home,php,index=search,bkeywords=%b8/a7%b9%8/d8%الرابط
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العبلمات البارزة يف العصر اغبديث واألكثر تأثَتا على األفراد، بينما اىتمت الدراسة الثالثة بتأثَت التلفزيون 
 .اعبزائري على ربديد السلوك االنتخايب عبمهور الناخبُت

وتعترب الدراسات السابقة ذات أنبية بالغة حيث ساعدتنا يف طرح التساؤالت وتبيُت أنبية دراستنا نظرا  
اىل اهنا من البحوث الوصفية واليت اعتمدت على اؼبنهج اؼبسحي واليت تقًتب اىل موضوع دراستنا يف شقو اؼبتعلق 

بأنبية مواقع التواصل االجتماعي ومعاعبة القضايا السياسية، يف حُت ان ىذه الدراسات زبتلف عن دراستنا يف 
كوهنا تسعى اىل دراسة األثر أما دراستنا فجاءت لدراسة ؿبتوى ومضمون صفحات األحزاب السياسية على موقع 

 ؽبذا هبدر اإلشارة أنو من 2017 نوفمرب 23خبلل اغبملة االنتخابية حملليات  (فيس بوك)التواصل االجتماعي 
الصعب بطبيعة اغبال اسقاط صبيع نتائج ىذه الدراسات بصفة عامة على دراستنا لكن رغم ذلك ساعدت كثَتا 

 .يف جانبها اؼبنهجي والنظري 

ومنهجيا يبكن القول أن الدراسات الثبلث كانت واضحة األىداف فبا سهل الوصول اىل نتائج واضحة باستخدام 
منهج مناسب ىو اؼبنهج اؼبسحي والذي ساعدنا يف دراسة مواقع التواصل االجتماعي من اعبانب الذي سبت 

. دراستو يف الدراسات السابقة
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 مفاىيم عامة حول مواقع التواصل االجتماعي: أوال

 :نشأة وتطور إستخدام مواقع التواصل االجتماعي: المبحث األول

 :مرت شبكات التواصل االجتماعي يف نشأهتا وتطورىا دبرحلتُت 

 :المرحلة األولى

وكانت الشبكات اليت ظهرت يف ىذا اعبيل ذات  (web 1,0)وىي مرحلة اعبيل األول من الويب  
صفحات ثابتة تتيح ؾبال صغَت وضيق للتفاعل بُت األفراد وتعترب بداية لشبكات التواصل االجتماعي ومن أبرز 

 موقع سكس وجرس ظهرت عام 1995الشبكات اليت نشأت يف ىذه اؼبرحلة ىي موقع كبلس مينس وظهر عام 
، وظبح للمشاركُت فيو بعمل قوائم أصدقاء ومل تكن مرئية لآلخرين وجذب اؼببليُت من اؼبستخدمُت لكن 1997

: ، ظهرت شبكات أخرى مثل2001، حىت عام 1997، ومن عام 2002أغلقت اػبدمة هبذه الشبكة عام 
 ابتكر موقع فيس ماتش وعلى الرغم من أنبية ىذه 2003موقع اليف جورنال وموقع ببلك ببلنت ويف عام 

 .الشبكات يف وقت انشائها لكنها مل تدر أرباحا على مؤسسيها وبالتايل أغلق أغلبها

  :المرحلة الثانية

وىي ربتوي على ؾبموعة من التطبيقات اليت أثرت  (Web 2,0 )2وىي اؼبرحلة اليت ظهرت هبا الويب  
 شعبية كبَتة وذلك بسبب 2بدرجة كبَتة وبشكل واضح وملحوظ بشبكات التواصل االجتماعي، وأضاف الويب 

اؼبدونات ومشاركة الفيديو والصور، واؼبلفات وحولت ىذه التطبيقات شبكات : التطبيقات اؼبعاصرة ؽبا مثل
 .1التواصل االجتماعي من اعبمود اىل اغبياة والتفاعلية

 : وتقسيماتها مميزات مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الثاني

  تتيح ىذه الشبكات االمكانية ؼبستخدميها بإرفاق اؼبلفات والكتابة حول مواضيع ؿبددة ومعينة، هتم
 .اؼبشًتكُت االخرين يف نفس الصفحة وزبدم مصاغبهم اؼبشًتكة

  توفر إمكانية التعليق على اؼبواضيع اؼبطروحة فيها، وىذا ما يدفع زائري تلك الشبكات للمشاركة بعد
 .التعريف بأنفسهم وكتابة شيء عنهم كاؼبهنة واالختصاص واالىتمام

                                                             
، ؾبلة العلوم (دراسة ميدانية)خدهبة عبد العزيز علي إبراىيم، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية جبامعات صعيد مصر 1

 .428، ص2014الًتبوية، جامعة سوىاج، العدد الثالث، 
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 منتديات إعبلمية وثقافية أو تربوية وغَتىا هتم : ىناك مواقع اجتماعية متخصصة دبجاالت ؿبددة مثل
 .ؾبموعة ؿبددة من الناس، كما توجد مواقع اجتماعية خاصة بالتجارة والتسويق وىي هتم شروبة معينة

  تساعد مواقع التواصل االجتماعي متصفحيها على انشاء صدقات جديدة وتكوين عبلقات يف ؾباالت
 .عديدة بتبادل األخبار واؼبعلومات وتطور األحداث الطبيعية والسياسية واالجتماعية

  إن ىذه اؼبواقع ىي نتاج للثورة التكنولوجية وضعت أساسا ػبدمة مستخدميها، وال يبكن أن تقود صباعة
أو افراد دون رغبتهم أو ارادهتم اىل عوامل أخرى تأثر سلبا على الواقع االجتماعي ؽبؤالء الناس، فهي كأي 

 .1أداة صاغبة لبلستخدام، يقرر مستخدميها الفعل الذي سيؤديو

 قناة تواصل سبكن من إطبلق االبداعات واالبتكارات اليت تساعد اجملتمع على النمو. 

  كذلك تتميز مواقع التواصل االجتماعي بالعاؼبية حيث استطاعت أن تلغي اغبواجز اؼبكانية والزمانية
 .2وظبحت للتواصل بسهولة وتسيَت يف بيئة افًتاضية تقنية ذبمع ؾبموعة من األفراد

  ىي عملية توفَت مصادر اؼبعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل مسَت وبأسعار ـبتلفة، كالشبكة
العنكبوتية العاؼبية جعلت بإمكان أي شخص لديو ارتباط باألنًتنت أن يصبح ناشرا، وأن يوصل رسالتو 

 .3اىل صبيع أكباء العامل بتكلفة ال تذكر

 :سلبيات وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي: المبحث الثالث

 :بالرغم من أنبية ىذه الشبكات كإعبلم جديد وبديل اال أهنا ؽبا بعض السلبيات واليت منها 

  كثرة تداول االشاعات واألخبار اؼبغلوطة، نظرا لعدم اشًتاط التأكد مع اؼبعلومة قبل نشرىا، أو نشر
مصدر اػبرب على تلك اؼبواقع، إضافة اىل غياب الرقابة على ما يكتب أو ما ينشر يف تلك اؼبواقع، 

فهناك كثَت من الشباب يقومون بنشر مواد ليست ؽبا أي أنبية بل أهنا ضارة، وىناك ضرر كبَت جدا 
ؽبذه اؼبواقع، وىو ظهور بعض األلفاظ واللغات الغربية اليت ىي مزيج بُت العربية واالقبليزية، ويطلق 

 ومثل ىذه اللغات من شأهنا أن تضعف مستوى اللغة العربية لدى األجيال القادمة، وعليها الفرا نك
 .وتؤدي اىل اندثار لغتنا األصلية

  عدم تقبل الرأي االخر، والنقاشات اغبادة، واؼبشاحنات بُت الشباب على تلك اؼبواقع وىناك أكرب
خطر لتلك اؼبواقع وىو إضاعة الشباب للوقت يف التنقل عرب صفحات تلك اؼبواقع، والتحدث يف أمور 

                                                             
، مكتبة الوفاء "رؤية لدور مواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ثقافات يف العصر الرقمي" السعيد مربوك إبراىيم، التعايش الثقايف وربديات العصر1

 .142، 140، ص، ص2015،   (1ط )القانونية، اإلسكندرية ،
: ، متاحة على الرابط7إبراىيم أضبد الدوري، شبكات التواصل االجتماعي اؼبنظمة العربية للهبلل األضبر والصليب األضبر، ص2

 http://www ultrasant.com  تكنولوجيا اؼبعلومات
، 1مركز احملتسب لبلستشارات، دور مواقع التواصل االجتماعي يف االحتساب توتَت مبوذجا، دار احملتسب للنشر والتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية، ط3

 http://Scholar.cu.edu.eg/eheshesh/files/hesham3-opptمتاحة على الرابط  .22، ص1438

http://scholar.cu.edu.eg/eheshesh/files/hesham3-oppt
http://scholar.cu.edu.eg/eheshesh/files/hesham3-oppt
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ليس ؽبا قيمة وال فائدة، وىذا اعبانب ىو أخطر اعبوانب السلبية حيث أن مضيعة الوقت تأيت بالسلب 
 .على اجملتمع كلو، وعلى تقدمو وليس على الشخص فقط

  التأثَت على اعبانب األسري، حيث يؤدي الدخول عليها اىل العزلة االجتماعية، وعدم اندماج الفرد مع
 .أسرتو، وغيابو عن مشكبلت ونبوم األسر وعن اؼبشاركة يف اؼبناسبات االجتماعية وما اىل ذلك

  االبتعاد عن نشر األخبار الكاذبة، ألن تكنولوجيا االتصال اعبديدة فتحت افاقا كبَتة جدا للفرد لكي
يكون متفاعبل، وأال يكون متلقيا سلبيا فقط للرسائل اإلعبلمية وامبا يكون أيضا قائما باالتصال، 

فيستطيع أن يبتكر صحيفتو اػباصة ومدونتو اػباصة، ويستطيع أن يتواصل مع أشخاص بغض النظر 
عن الزمان واؼبكان، كما أهنا أتاحت للمواطنُت أن يكون لديهم القدرة على أن يعربوا عن ذاهتم 

وؾبتمعهم وقضاياىم بطريقة غَت مسبوقة تتجاوز وسائل االعبلم دبجاالهتا التقليدية وحىت ؾباالهتا اغبديثة 
 .1اليت انتهت بعصر التلفزيون

  ضعف اإلنتاجية أي أنو اعتاد الناس على استخدام األدوات االلكًتونية لتنظيم وتوسيع حياهتم
االجتماعية، ولكن ذلك يكون أحيانا على حساب اإلنتاجية والعمل، لذلك فهي ليست مرغوبة عند 

 .أرباب العمل

  بالرغم من وجود خيارات اغبذف يف شبكات التواصل  (صعوبة اؼبقادرة)سبلسل مرفق العضوية
االجتماعي اال أن كثَتا من اؼبستخدمُت اكتشفوا أنو من اؼبستحيل إزالة أنفسهم بشكل كامل من 

 .وىو ما ولد قلقا لدى البعض بشأن استخدام الشبكات ووضع بياناهتم الشخصية: الفيس بوك مثبل

  انعدام الشخصية وضعف األمان باستطاعة شبكات التواصل االجتماعي أن تبيع معلومات اؼبستخدم
الشخصية ألي شخص، واؼبلكية الفكرية مهددة فيها فأعمال الكثَت من الفنانُت والكتاب ال يعرف 
مصَتىا، وطبيعة االستخدام البسيط ؽبذه الشبكات وضعف عامل األمن على اػبصوصية جعل من 

 .السهل على ؾبرمي األنًتنت اخًتاقها

  ،انعدام اؽبوية اغبقيقية أي أن اؽبوية اغبقيقة ال يبكن أن تعرف وتظهر اال إذا اجتمع الشخص باآلخر
وتبقى العبلقة بُت األشخاص عبارة عن أسطورة اذ غابت عنها لغة اعبسد، ومعرفة السلوك الشخصي 

مباشرة لذلك من الصعب اغبصول على السلوك الكامل للمستخدم والسمات الشخصية لو من خبلل 
 .التفاعل االلكًتوين

  الشرعية والتماثل فمن خبلل شبكات التواصل االجتماعي سبكننا بعض اؼبنظمات غَت الرظبية من تظليل
 .وخداع اؼبستخدمُت األقل حذرا بأشكال كثَتة كالنصب واالحتيال

                                                             
م، ص، 2016، 1إظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، شبكات التواصل واألنًتنت والتأثَت على األمن االجتماعي، اؼبكتب العريب للمعارف، مصر،ط1

 .92، 89ص 
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  تزييف أي تقييم اؼبصداقية يف بيئة األنًتنت غالبا ما يكون أكثر تعقيدا من ؿبتويات وسائل االعبلم
اؼبادية بسبب تعدد مصادر اؼبعلومات عرب الشبكة والتدفق اجملاين وغَت اؼبنظم للمعلومات ومزوري 

 .اؼبعلومات ىبلق الكثَت من األخطار للذين يطلبوهنا عرب األنًتنت

  اؼبراقبة واغبجب سبلك اغبكومات فبثلة بأجهزة استخباراهتا قدرة كبَتة على مراقبة ومواجهة تطور وسائل
االعبلم، ومن مث حجبها كما حدث يف مصر مؤخرا ويبكن أن تتحول وسائل االعبلم االجتماعية اىل 

 .1أدوات استخبارية قيمة تستخدمها اغبكومات عبمع اؼبعلومات

 :إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي

  تساىم مواقع التواصل االجتماعي يف البقاء على تواصل دائم مع األىل واألصدقاء وإزالة اغبدود
واؼبسافات، كما تتيح البقاء على التواصل مع أىم اؼبواقع اإلخبارية ؼبعرفة ما يدور حولنا من أحداث 

 .مهمة تؤثر يف مسار حياتنا

  تساىم كذلك يف تبادل اػبربات والثقافات حول العامل من خبلل نشر ثقافات األمم والشعوب وىذا
 .يساىم بصورة كبَتة يف نشر مفهوم قبول االخر من خبلل التعرف على عادات الشعوب اؼبختلفة

 تساعد الوصول لكافة البحوث العلمية واالستفادة منها، كما تساىم يف زيادة اؼبعرفة والثقافة العامة. 

  رباول العديد من مواقع التواصل االجتماعي يف نشر السبلم بُت األديان عن طريق انشاء صفحات
 .خاصة للتعايش بُت األديان وتقريب وجهات النظر واألفكار

  توفر فرص العمل من خبلل تصميم الصفحات اػباصة اليت توفر ألصحاهبا دخبل ثابتا، كما يبكن
استخدامها للًتويج للمنتجات وبالتايل االستفادة من التجارة االلكًتونية اليت أصبحت توفر فرص متعددة 

 .2للعمل

 

 

 

 

 
                                                             

عبد اهلل فبدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغيَت السياسي يف تونس ومصر من جهة نظر الصحفيُت األردنيُت، مذكرة 1
 .51، 50، ص، ص2012ماجستَت يف االعبلم، جامعة الشرق األوسط ، 

 http://asdapress.com/id/:c08f.cat:9، متاحة على الرابط2017 ماي 25مواقع التواصل االجتماعي من أىم مظاىر التطور العلمي،2

http://asdapress.com/id/:c08f.cat:9
http://asdapress.com/id/:c08f.cat:9
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 :استخدامات مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الرابع

 :االستخدامات االتصالية الشخصية  (1

وىو االستخدام األكثر شيوعا، ولعل الفكرة األوىل للشبكات االجتماعية اليوم كانت هبدف التواصل 
الشخصي بُت األصدقاء يف منطقة معينة أو ؾبتمع معُت، وىذا اؽبدف موجود حىت االن برغم تطور 
الشبكات االجتماعية على مستوى اػبدمات، وعلى مستوى التقنيات والربؾبيات، ويبكن من خبلل 

الشبكات االجتماعية اػباصة بتبادل اؼبعلومات واؼبلفات اػباصة والصور ومقاطع الفيديو، كما أهنا ؾبال 
رحب للتعارف والصداقة، وخلق جو ؾبتمع يتميز بوحدة األفكار والرغبات غالبا، وان اختلفت أعمارىم 

 .وأماكنهم ومستوياهتم العلمية
 :االستخدامات التعليمية (2

تلعب الشبكات االجتماعية دورا يف تعزيز العملية التعليمية من خبلل تطوير التعليم االلكًتوين حيث 
تعمل على إضافة اعبانب االجتماعي لو، واؼبشاركة من كل األطراف يف منظومة التعليم ؼبدير اؼبدرسة 

 .واؼبعلم وأولياء األمور والطبلب وعدم االقتصاد على الًتكيز على تقدمي اؼبقرر
واستخدام الشبكات االجتماعية يزيد فرص التواصل واالتصال التعليمي فيمكن التواصل خارج وقت 

الدراسة، ويبكن التواصل الفردي أو اعبماعي مع اؼبعلم، ما يوفر جوا من مراعاة الفروق الفردية كما أن 
 .التواصل يكسب الطالب اػبجول فرصة التواصل مهارات أخرى كالتواصل واؼبناقشة وابداء الرأي

 :االستخدامات اإلخبارية (3

أتاحت الشبكات االلكًتونية نقل األخبار حال حدوثها ومن مصادرىا الرئيسية وبصياغة اؼبرسل نفسو 
بعيدا عن الرقابة ما هبعلها أحيانا ضعيفة اؼبصداقية ؼبا قد يضاف اليها مبالغات مقصودة أو غَت مقصودة 

 .لتهويل اػبرب أو تدويلو أو تسييسو بغرض التأثَت على الرأي العام

 :االستخدامات الدعوية (4

أتاحت الشبكات االجتماعية الفرصة للتواصل والدعوة مع االخرين مسلمُت أو غَت مسلمُت، وأنشأ 
الكثَت من الدعاة صفحاهتم اػباصة ومواقعهم الثرية، وىو انتقال إهبايب للتواصل االجتماعي يف ظل 
أنظمة تعوق التواصل اؼبباشر وتتميز الدعوة عن طريق الشبكات االجتماعية بالسهولة يف االستخدام 

 .1والتواصل والتوفَت يف اعبهد والتكاليف
 
 
 

                                                             
 .69، 68م، ص، ص2015 ، 1عبد الرضبن بن إبراىيم الشاعر، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،ط1
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 -فيس بوك–نموذج ألىم مواقع التواصل االجتماعي: ثانيا

 :مفهوم موقع الفيس بوك: المبحث األول

شبكة اجتماعية على األنًتنت تتيح ؼبستخدميها ادخال بياناهتم الشخصية ومشاركتها : يعرف على أنو-
 .مع بقية مستخدمي اؼبوقع

كما يعرف على أنو منصة مصممة من أجل أن يتشارك ويتواصل األشخاص من خبلؽبا لذلك ىي 
خصوصية وشخصية من أجل استخدام اؼبوقع، يقوم اؼبستخدمون بالتسجيل فيو، وانشاء ملف شخصي، مث إضافة 

مستخدمُت اخرين كأصدقاء وتبادل الرسائل واالنضمام اىل ؾبموعات أو صفحات تبلقي االستحسان لديهم 
 .1وتشكل مصدر اىتمام معُت عندىم

على أنو اؼبوقع األكثر استخداما واألكثر شهرة بُت اؼبواقع األخرى فهو وبتل اؼبرتبة األوىل : ويعرف أيضا
وقد كان يف بدايتو  (ىارفارد) على يد طالب أمربيقي يدرس يف جامعة 2004من بُت تلك اؼبواقع تأسس عام 

فكرة بسيطة التواصل بُت طبلب اعبامعة ومن مث انتقل اىل التواصل بُت أكثر من جامعة وأخَتا انطلق مشروعا 
 .20062رياديا واستثمار يف العام 

 :نشأة الفيس بوك: المبحث الثاني

أمام شاشة الكومبيوتر يف حجرتو دبساكن الطلبة يف جامعة  ( عام23)عندما جلس مارك جوكر بَتج  
ىارفارد األمريكية العريقة، وبدأ يصمم موقع جديد على شبكة االنًتنت كان لديو ىدف واضح وىو تصميم موقع 

هبمع زمبلئو يف اعبامعة ويبكنهم من تبادل أخبارىم وصورىم وآرائهم، مل يفكر جوكر الذي كان مشهورا بُت 
الطلبة بولعة الشديد باألنًتنت بشكل تقليدي، مثبل مل يسعي اىل انشاء موقع ذباري هبذب اإلعبلنات أو اىل 
نشر أخبار اعبامعة ببساطة فكر يف تسهيل عملية التواصل بُت طلبة اعبامعة على أساس أن ىذا التواصل اذ مت 

، وحقق قباح سريع يف وقت قصَت 2004بنجاح سيكون لو شعبية جارفة وأطلق جوكر موقعو الفيس بوك يف 
واكتسب شعبية واسعة بينهم، األمر الذي شجعو على توسيع قاعدة من ربق ؽبم الدخول اىل اؼبوقع يشمل طلبة 
جامعات أخرى، يسعون اىل التعرف على اغبياة اعبامعية، واستمر موقع الفيس بوك قاصرا على طلبة اعبامعات 

، مث قرر أن يفتح أبواب موقعو أمام كل من يرغب يف استخدامو يف شهر 2006واؼبدارس الثانوية حىت عام 

                                                             
دراسة وصفية ربليلية لصفحة الفيس بوك عبمعية ناس اػبَت يف " ضبايدية خولة، قاسم مرمي، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية العمل التطوعي1

 .36، ص2015، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، " ورقلة
ياسر نعيم عبد اهلل، استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعبلقتو باالغًتاب السياسي لدى الشباب يف اعبامعات الفلسطينية، دار الراية للنشر 2

 .47، ص2017، 1والتوزيع، عمان، ط
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 مليون عدد بنهاية 50 مليون مستخدم حاليا ويأمل أن يبلغ العدد 40ديسمرب من العام اؼباضي اىل أكثر من 
 .م2007

وكان من الطبيعي أن يلفت النجاح السريع الذي حققو اؼبوقع أنظار العاملُت يف صناعة اؼبعلومات، فمن  
ناحية بات واضحا أن سرق مواقع التواصل االجتماعي عرب االنًتنت ينمو بشكل ىائل ال سيما وأن موقع الفيس 

بوك يف ىذا اجملال يف شكل كبَت وكانت النتيجة أن تلقى جوكر عرض لشراء موقعو دببلغ مليار دوالر العام 
اؼباضي، اال أن جوكر فقد فاجئ من حولو برفضو للعرض وأما عن سبب رفض جوكر لعرضو ىذه فَتجع اىل أنو 

الربيطانية فإنو ردبا مل " فانياشنيال"رأى أن قيمة شبكتو أغلى من اؼببلغ اؼبعروض وحسبما قال يف مقابلة صحفية 
 .يقدر كثَتون قيمة الشبكة دبا يستحق وأضاف أن عملية االتصال بُت الناس ذات أنبية بالغة

لقد استطاع موقع الفيس بوك بتطوير نظام يسمح للمعلنُت باستخدام اؼبعلومات اليت يقدمها مستخدمو  
الشبكة عن أنفسهم وىو ما ينفيو جوكر اذ أن مثل ىذا النظام يثَت تساؤالت عن مدى خصوصية اليت سبتع هبا 

 .1مستخدمو الشبكة

أما فيما ىبص التخصصات اليت سجلت حضورا فبيزا يف القائمة كانت التخصصات العلمية بشكل عام  
كاالقتصاد واالحصاء واالعبلم االيل والرياضيات وكافة العلوم األخرى، وأيضا سجل اعبانب الرياضي حضوره 

 .2وكذلك اعبانب الفٍت

ولقد كشف فيس بوك عن البفاض معدل الوقت الذي يقضيو الناس على اؼبوقع كما تراجع عدد  
 (تغذية األخبار)اؼبستخدمُت يف الواليات اؼبتحدة وكندا، بسبب التغَتات اليت أجراىا على أسلوب عرض األخبار 

new feed. 

وذكرت الشركة إن ىذه التغَتات جاءت وسط مراجعة اعماؽبا االعبلنية ودورىا يف اغبمبلت السياسية  
 .واألثر االجتماعي األوسع نطاقا

ولكن رئيس الشركة ومؤسسها مارك زوكربينغ قال إن التغيَتات تساعد الشركة على اؼبدى الطويل،  
 مسجلة %47دفعت إيرادات الشركة " قام قوي، لكنو أيضا كان صعبا: " بأنو2017ووصف زوكربينغ عام 

 . مليار دوالر تقريبا16 من اؼبائة لتصل اىل 56 مليار دوالر، العام اؼباضي يف حُت دفعت األرباح 40أكثر من 

                                                             
 .185، 184، ص، ص2011، 1عبد الرزاق الدليمي، االعبلم اعبديد والصحافة االلكًتونية، دار وائل للنشر، عمان، ط1
 متاحة على 33: 13، 2017مارس30. مليون مستخدم شهري نشط20شعيب سعدين، احصائيات الفيس بوك يف اعبزائر و2

 www.startimes-dz.com:الرابط
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 مليار دوالر من الضرائب اؼبستحقة غَت اؼبتوقعة بسبب اعبلن 2،3جاءت األرباح على الرغم مندفع   
الضرائب األمريكي اعبديد الذي تضمن ضريبتو ؼبرة واحدة على األرباح يف اػبارج، وأكدت األرقام قوة اؼبوقف 

 .اؼبايل للشركة، على الرغم من االنتقادات اليت تواجهها

وقال مارك إن الشركة تقوم بإجراء تغيَتات لضمان أن وقت اؼبستخدمُت على شبكة التواصل االجتماعي  
 ".ذو ىدف بشكل أكرب"كان 

وقال إن التغيَتات واليت تشمل عرض عدد أقل من مقاطع الفيديو اؼبنتشرة على األنًتنت قد خفضت  
 . مليون ساعة يف اليوم50 يف اؼبئة أو ما يقارب من 5بالفعل الوقت على موقع الفيس بوك بنحو 

، وىو أعلى 2017 يف اؼبئة عن عام 23وقالت شركة فيس بوك أهنا تتوقع دفع معدل الضريبة الفعلي  
 .قليبل من العام اؼباضي

 على التأكد من أن الفيس بوكليس للمتعة فقط بل أيضا 2018كبن نركز يف : "ويقول زوكربينغ يف بيان 
 .أداة جيدة لرفاىية الناس واجملتمع

" قوية"وقال دانييل أفيس، احمللل يف شركة جي يب اتش انسايتس، إن النتائج اؼبالية للشركة كانت  
 .1"العبلج اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب"ووصفت اسًتاتيجية الفيس بوك بأهنا 

 كبن نعتقد أن ىذه االسًتاتيجية سوف تدفع كبو تسعَت أعلى الذباىات على اؼبدى الطويل "وأضاف  

 2لفيس بوك وىي اػبطوة اليت يصبو اليها زوكربينغ وشركائو 

 :خصائص الفيس بوك: المبحث الثالث

 :يتضمن الفيس بوك ؾبموعة من اؼبميزات واؼبتمثلة يف 

 حيث تلغي اغبواجز اعبغرافية واؼبكانية وتتحطم فيها اغبدود الدولية، حيث يستطيع الفرد يف :العالمية 
 .الشرق التواصل مع فرد يف الغرب ببساطة وسهولة

 فالفرد فيها كما أنو مستقبل وقارئ فهو مرسل وكاتب ومشارك، فهي تلغي السلبية اليت كانت :التفاعلية 
 .يف االعبلم التقليدي، وتعطي حيز للمشاركة الفاعلة من اؼبشاىد والقارئ

                                                             
، تراجع عدد مستخدمي الفيس بوك ومعدل استخدام اؼبوقع بعد تغيَت تغذية االخبار، 2001 مايو21اول يومية الكًتونية صدرت من لندن 1

.  12:23 اخر ربديث 2018فراير 1، اػبميس 49.60العدد
.اول يومية الكًتونية صدرت من لندن، تراجع عدد مستخدمي الفيس بوك ومعدل استخدام اؼبوقع بعد تغيَت تغذية االخبار،مرجع سبق ذكره 2 
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فيستخدمها الطالب للتعلم، والعامل لبث كلمة وتعليم الناس والكاتب : التنوع وتعدد االستعماالت 
 .للتواصل مع القراء

 فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وببساطة اللغة، الرموز، والصور :سهولة االستخدام 
 .اليت تسهل للمستخدم التفاعل

 االقتصادية يف اعبهود والوقت واؼبال يف ظل ؾبانية االشًتاك والتسجيل فالفرد :التوفير واالقتصادية 
 .1البسيط يستطيع امتبلك خَت على الشبكة وليس ذلك حكرا على أصحاب األموال

 نستطيع من خبلل خاصية انشاء ؾبموعة الكًتونية على األنًتنت أن ننشئ ؾبتمع :انشاء مجموعة 
 .الكًتوين هبتمع حول قضية معينة وتستطيع جعل االشًتاك هبذه اجملموعة حصريا للعائلة واألصدقاء

 ىنا يستطيع اؼبستخدم إضافة أي صديق وأن يبحث عن أي فرد موجود على شبكة : إضافة صديق 
 .الفيس بوك بواسطة بريده االلكًتوين

 اليت تظهر على الصفحة الرئيسية للمستخدمُت، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات :التغذية اإلخبارية 
 .2مثل التغَتات اليت ربدث يف اؼبلف الشخصي وأعياد اؼبيبلد اػباصة باألصدقاء

 :احصائيات حول استخدام الفيس بوك: المبحث الرابع

  مليون مستخدم شهري نشط20احصائيات الفيس بوك يف اعبزائر و

 ىذه النتائج تشمل الفئات األكثر استعماال من 2017 أعلنت شركة فيس بوك عن إحصاءاهتا يف اعبزائر لعام 
 .طرف اعبزائريُت باإلضافة اىل العدد النشط شهريا حول ىذه الشبكة، مع أكثر الصفحات اليت يزورىا اعبزائريون

 20 و15وأبانت االحصائيات اعبديدة أن اؼبستخدمون النشطون شهريا حول اؼبوقع يًتاوح عددىم بُت 
نساء وأكثرىم من الفئة الشبابية اليت تًتاوح %35 رجال و%65مليون مستخدم نشط شهريا، منهم نسبة 

 من العنصر %38 من العنصر النسوي ونسبة %53سنة، حيث تشغل ىذه النسبة 24 و18أعمارىم ما بُت 
 من النساء، أما %32 من الرجال و%39 سنة فتشغل 34 و25الرجايل، أما بالنسبة للفئة الثانية وىي ما بُت 

 .لباقي الفئات فهي بنسب قليلة

 من مستخدمي الشبكة %29 ونسبة %49اغلب مرتادي ىذه الشبكة ىم عزاب غَت متزوجُت بنسبة  
 منهم من فئة اؼبخطوبُت، أما النسبة الباقية فهم من وضعوا حالة مرتبط على حساباهتم بنسبة %9متزوجُت 

14%. 

                                                             
 .205، 203، ص، ص(د س)، (د ط)فتحي حسُت عامر، وسائل االتصال اغبديثة من اعبريدة اىل الفيس بوك، دار العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، 1
. 184 عبد الرزاق الدليمي، االعبلم اعبديد والصحافة االلكًتونية، مرجع سبق ذكره، ص2
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الفئة اليت ترتاد موقع الفيس بوك أغلبها من الفئة اعبامعية، يليها التبلميذ من اؼبرحلة الثانوية، تأيت االن  
 تليها مدينة وىران مث %31ألكثر الواليات استعماال ؽبذا اؼبوقع فقد كان النصيب األكرب للعاصمة بنسبة 

 .قسنطينة مث سطيف، باتنة، ورقلة، وعنابة

وباغبديث عن أكثر شيء يزوره ويبحث عنو اعبزائريون سجلت القائمة حضور صفحات دينية، ثقافية،  
   اؼبرتبة األوىل، تليها صفحة Amr Khaledإخبارية، ورياضية، فقد احتلت صفحة الداعية اؼبصري 

journal el biled اإلخبارية،وشهدت القائمة ظهور متعاملي اؽباتف النقال جازي وأريدوا وصفحة
 .1اإلعبلمي واؼبعلق الرياضي حفيظ دراجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .، مرجع سبق ذكره مليون مستخدم شهري نشط،20شعيب سعدين، احصائيات الفيس بوك يف اعبزائر و1
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 مفاىيم عامة حول الحمالت االنتخابية: أوال

: تطور الحمالت االنتخابية في الجزائر: المبحث األول

 إن مفهوم اغبمبلت االنتخابية بالنسبة لدول العامل الثالث يكاد يكون منعدم على أساس التجربة 
ا بعض النقائص ال سبكنها من أن بوالديبقراطية اؼبتأخرة يف معظم ىذه البلدان، وإن وجدت فهي ما زالت تشو

ترقى اىل مستوى ضببلت انتخابية بتصميم علمي خاضع اىل التجربة العلمية، وتعد اعبزائر النموذج األكثر وضوحا 
يف تناوؽبا للحمبلت االنتخابية ألهنا ومنذ اعبلن التعددية السياسية، خاضت أكثر من ثبلث انتخابات رئاسية 

مليات الدعاية السياسية واغبمبلت االنتخابية كما أن ظروف اعبزائر بُت انتخابات عوخبلل ىذه اؼبدة اختلفت 
. 2009 وظروف انتخابات 1999 أفريل 15 ليست نفسها ظروف انتخابات 1995 نوفمرب 16

 :الحمالت االنتخابية في عهد الحزب الواحد - أ

اكبصر مفهوم االنتخابات يف ىذه اؼبرحلة يف اؼبفهوم الشكلي الضيق، فبا جعل اغبزب الواحد يبارس 
السيادة، أما الشعب فعليو االلتزام حيث مت توظيف االنتخاب كوسيلة إلضفاء الشرعية على سلطة اغبزب الواحد 
وبقائو يف اغبكم، وبالتايل فاغبملة االنتخابية كانت عبارة عن دعاية للنظام اغباكم أو العملية تسويقية إليديولوجية 

: السلطة كما كان االقًتاع شكليا، وسبيزت ىذه اؼبرحلة ب
. رغم ذلك وجدت أحزاب تعمل يف السر (األحزاب)منع تشكيل أي صبعية ذات طابع سياسي -
. حق الًتشح ؿبتكر من طرف اغبزب على كل اؼبستويات الوطنية واحمللية-
. عدم مشاركة اعبماىَت يف اختيار اؼبرشحُت-
يف انتخاب اجمللس الشعيب الوطٍت االختيار ىو اختيار األشخاص وليس الربامج ألهنا واحدة وىي برنامج جبهة -

. F L Nالتحرير الوطٍت 

ومنو فإن فكرة سبثيل الشعب وظفت من اجل خدمة أيديولوجية السلطة لذلك فاغبملة االنتخابية قبل 
الشعب ال ىبتار بل )التعددية كانت عبارة عن مرشح واحد، برنامج واحد، دعاية لصاحل السلطة واقًتاع شكلي 

. (يصادق

 :الحمالت االنتخابية في عهد التعددية-ب

 1989 انتقل مصدر السلطة من اغبزب الواحد اىل الشعب، فحسب دستور 1989بصدور دستور 
. ، فإن االنتخاب يعرب عن فبارسة الشعب لسيادتو وأنو مصدر السلطة الوحيد1996و

كما نص الدستور على أن الشعب حر يف اختيار فبثليو، ىذا على اؼبستوى الدستوري ولكن على مستوى 
اؼبمارسة فإن اختيار الشعب ال وبًتم، وبذلك فإن السلطة يف اعبزائر غَت مبنية على منطق مشاركة اجملتمع اؼبدين 
باعتباره شريكا يف ازباذ القرار ويف كل مراحل التغيَت السياسي يتم اقصاء اؼبؤسسات اؼبنتخبة ويصبح االنتخاب 
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وسيلة يف يد السلطة لتحقيق رغباهتا رغم ذلك فإن اعبزائر بعدما عرفت التعددية اغبزبية وحرية الرأي، عرفت 
رغم وجود بعض النقائص والتجاوزات اىل أن  (1989بعد )اغبمبلت االنتخابية اليت تطورت منذ ذلك اغبُت 

 .1وصلت اىل ما ىي عليو االن
 :أىداف الحمالت االنتخابية: المبحث الثاني

 :هتدف أي ضبلة انتخابية اىل ربقيق غايات يبكن إقبازىا فيما يلي
تقدمي مرشح يطمح لتويل منصب يف اغبكومة أو الربؼبان أو يف موقع من مواقع التدبَت احمللي للشأن العام  .1

وتعريف الناخبُت بو وبكفاءتو ورأظبالو السياسي وذلك قصد اقناعهم بأنو جديد باؼبنصب الذي ترشح لو 
 .ومن شبة حثهم على التصويت لصاغبو

 .ضمان أصوات الناخبُت اؼبواليُت من خبلل تثبيت وتعزيز مواقفهم وربصينهم من أثر دعاية اؼبنافسُت .2

 .التأثَت على العدد األكرب من الفئات احملايدة وىي الفئات األكثر استهدافا من صبيع اؼبنافسُت .3

 .تفنيد مواقف اؼبنافسُت وتغيَت اذباىاهتم وافتقادىم الثقة برباؾبهم وأفكارىم .4

 .2 الدساتَت والقوانُتهربقيق الفوز باالنتخابات عن طريق ربقيق نسبة الفوز اؼبطلوبة حسبما تقتاضي .5

 :أطراف ونموذج االتصال في الحمالت االنتخابية: المبحث الثالث

 :أطراف اغبملة االنتخابية - أ

 وتتضمن ما يلي:الناخبين : 

 ما معٌت ىيئة الناخبُت؟-
 من وبق لو التوجو اىل صندوق االنتخاب؟-
 كيف يتم التصويت يف االنتخابات؟-
 كيف تتحقق من شخصية الناخب؟-

 وتتضمن ما يلي:المرشحون : 

 شروط الًتشيح-

 .احملرومون من الًتشيح حبكم الوظيفة-
 إجراءات الًتشيح-
 .3إدارة االنتخابات واجملتمع اؼبدين ووسائل االعبلم-

                                                             
. 60، 59، ص، ص2017،(دم)، (د ط)، Alpha، دار "جريدة اػبرب مبوذجا" ؾباين باديس، غضبان غالية، اغبمبلت االنتخابية يف االعبلم 1

، متاحة على (د س)، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، اآلدابحسن ؿبمد عبد الرضبان أبو حشيش، مهارة إدارة اغبملة االنتخابية، قسم االعبلم، كلية 2
 site.iugozo.ps/hhashesh/extra%D9%8%D9%87%D8%A7%D8: الرابط

 .16، ص(د س)، (د ط)، (دم)اختار مصر، علي الصاوي، صبال عبد اعبواد، الطريق اىل الربؼبان، 3
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 :نموذج االتصال عن الحمالت االنتخابية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1 المخطط يوضح العملية االتصالية في الحملة االنتخابية(:2)الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 .47، ص2004،(دط) للنشر والتوزيع، الجزائر، ةمفهومها ووسائلها واساليبها، دار الخلد وني:زكرياء بن صغير الحمالتاالنتخابية 1

 المرشح

 المرشح

 المرشح

 قادة           الناخبون        قادة  المرشح

 الرأي   الرأي

 

قادة 

 الرأي

قادة 

 الرأي



 الثاني                                                                   الحمالت االنتخابيةالفصل 

 

42 

 أساليب ووسائل الحمالت اإلنتخابية: ثانيا

 :أساليب الحمالت االنتخابية: المبحث األول

وىي يف ؾبملها األساليب اليت تعتمد على االتصال اؼبباشر بُت اؼبًتشح والناخبُت وىناك أربعة أساليب 
 :رئيسية لبلتصال والتعبئة اؼبباشرة يبكن توظيفها يف اغبملة االنتخابية وذلك على النحو التايل

 :االتصال العابر بالناخبين .1

ويكون ذلك عن طريق اعبوالت يف األسواق واألحياء اليت تتم من خبلؽبا مصافحة الناخبُت وتبادل 
 العامة عن اؼبًتشح ومعرفة نسبة تأحاديث قصَتة معهم، ىذه األداة مناسبة لتقدمي صورة اؼبرشح وخلق الطباعيا

التصويت عند الناخبُت كاستطبلع ردودىم وآرائهم حول اؼبرشحُت من جهة والتأثَت عليهم من جهة وتوعيتهم 
 .بضرورة اؼبشاركة السياسية

 :الندوات المصغرة .2

واليت تتمثل يف اعبمعيات وـبتلف التنظيمات اإلعبلمية السياسية وتعترب ىذه األداة واألسلوب األكثر 
مناسبة لتقدمي أفكار اؼبرشح ومبادئو بطريقة مطلوبة وتفصيلية حيث يكون لديو فرصة لشرح أفكاره متجنبا أسلوب 

النزعة اػبطابية والذي ظهر يف اآلونة األخَتة عند بعض اؼبرشحُت يف اغبملة االنتخابية، فمخاطبة العقل ىي 
 .اؼبهمة الرئيسية يف ىذه الندوات وهبب على اؼبرشح أن يكون مستعدا ؽبا

 :المؤتمرات .3

اؼبؤسبر ىو اغبدث السياسي األىم أثناء اغبملة السياسية أو االنتخابية ففيو على سبيل اؼبثال يظهر 
للمرشح مدى التأثَت الذي يتمتع بو عرب حشد أكرب عدد فبكن من اغبضور، كما يظهر قدرتو على اػبطاب 

 .وبلورة أفكاره يف حجج قوية مقنعة دون تعقيد
إثارة ضباسة الناخبُت وتكوين وترك انطباعات شخصية قوية عن اؼبرشح لديهم ىي اؽبدف األكرب الذي -

يبكن ربقيقو يف اؼبؤسبرات االنتخابية وال يظهر دور اؼبؤسبرات فقط عند اغبمبلت السياسية للناخبُت بل قد يتعدى 
 .1ذلك اىل ضببلت تكون ضد نظام سياسي معُت

 :الحفاظ على جسور الثقة بين المرشح والناخبين .4

رغم أزمة الثقة يف اجملتمع الشبكي نتيجة جهل اؽبوية، يقوم االعبلم اعبديد باغبفاظ على جسور الثقة بُت 
اؼبرشح والناخبُت، حيث يسعى اؼبرشحون اىل كسب ثقة ناخبيهم من خبلل تقدمي االفًتاضي تقوم على أساس 

 .اؼبعلومات الصحيحة وليس على أساس العبلقات الشخصية كما ىو يف اؼبمارسة الواقعية
 
 

                                                             
 .107، 106، ص، ص1997 ،(دط)السعودية، العربية العكيان، اؼبملكةؿبمد بن مسعود البشَت، مقدمة يف االتصال السياسي، مكتبة 1
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 :توظيف االعالم الجديد في الحمالت المضادة .5

يستخدم االعبلم اعبديد يف اغبمبلت اؼبضادة من خبلل إطبلق الشائعات للتأثَت على اؼبرشح اؼبنافس، 
وذلك ؼبا يبثلو متغَت السمعة من عنصر أساسي وفاعل يف االنتخابات، ولذا وبرص اؼبرشحُت على مواجهة 

الشائعات واغبفاظ على مصداقيتهم من خبلل تدشُت الشبكات االجتماعية لتصحيح اؼبعلومات اؼبغلوطة أو 
 .1العمل على توظيفها كأداة يف اغبمبلت اؼبضادة

 :وسائل الحمالت االنتخابية: المبحث الثاني
 الملصقات والالفتات الدعائية في الحملة االنتخابية: 

نظرا ألنبيتها ورواجها فرضت ضوابط كبَتة على أماكن تعليق اؼبلصقات عددىا وأوقات القيام بالتعليق 
على عكس كل من االشهار الشفوي واؼبكتوب الذي مل يًتك فيو اجملال مفتوحا للمًتشحُت يف اغبمبلت 

 .2االنتخابية
 : على أنو01-12 من القانون العضوي لبلنتخابات 195ولقد جاء يف نص اؼبادة 

زبصص داخل الدوائر االنتخابية أماكن عمومية إللصاق الًتشيحات توزع مساحاهتا بالتساوي، يبنع استعمال أي 
 .شكل اخر لئلشهار خارج اؼبساحات اؼبخصصة ؽبذا الغرض

وبالرجوع اىل اؼبرسوم التنفيذي الذي وبدد كيفيات اشهار اؼبًتشحات يف إطار األحكام اؼبذكورة يف -
السابق ذكره قبده ينص يف .013-12، من القانون العضوي لبلنتخابات 193، 191، 189، 188اؼبواد 

يستعمل اؼبًتشحون نفقات اشهار اؼبًتشحات زيادة على اشكال االشهار األخرى اؼبقررة يف التشريع : مادتو الثانية
والتنظيم اؼبعمول هبما سواء كان ذلك عن طريق التعليق أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى كما ىو منصوص 

 .عليو أدناه
 من القانون العضوي رقم 188كما أن عملية التعليق تبدأ مع انطبلق اغبملة االنتخابية وفقا ألحكام اؼبادة -

12-014. 
أما بنصوص عملية التعليق متكون هنارا من السابعة صباحا حىت الساعة الثامنة مساءا ودببادرة من 

 .5اؼبًتشحُت

                                                             
 العريب العربية، اؼبكتبراندة عاشور عبد العزيز سيوين، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تدعيم الصورة اإلعبلمية لرئيس الدولة يف ظل اندالع الثورات 1

 .31، ص2015، (1ط)مصر،للمعارف، 
دفاتَت السياسية والقانونية، عدد خاص الالزاوي ؿبمد الطيب وفندور عبد القادر، تنظيم اغبمبلت االنتخابية من خبلل قانون االنتخابات اعبزائري2

 .248، ص2010 ورقلة، الدويل،بأشغال اؼبلتقى 
 .2012، 08، الذي وبدد كيفيات اشهار الًتشحات، اعبريدة الرظبية، العدد 2012فرباير 6 اؼبؤرخ يف 29/ 12اؼبادة األول من اؼبرسوم التنفيذي 3
 . نفس اؼبرجع29/ 12 من اؼبرسوم التنفيذي 3اؼبادة 4
 . نفس اؼبرجع29/ 12 من اؼبرسوم التنفيذي 4اؼبادة 5
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 العدد األقصى لؤلماكن اؼبخصصة للتعليق 29-12ولقد حددت اؼبادة اػبامسة من اؼبرسوم التنفيذي 
 :كما يلي

 . نسمة أو يقل عنها20000مكانا يف البلديات اليت يكون عدد سكاهنا يساوي  (15)طبسة عشر -
  نسمة40000-20001مكانا يف البلديات اليت تًتاوح عدد سكاهنا بُت  (20)عشرون -
 نسمة وحرصا على 180000، 100001مكانا يف البلديات اليت تًتاوح عدد سكاهنا  (30)ثبلثون -

االنصاف واؼبساواة بُت اؼبًتشحُت لبلنتخابات ربدد اؼبواقع اؼبتخصصة لكل مًتشح أو قائمة مًتشحُت ربت 
 .1اشراف اللجنة الوالئية ؼبراقبة االنتخابات قبل طبسة عشر يوما من تاريخ افتتاح اغبملة االنتخابية

 تنظيم استعمال وسائل االعالم في الحملة االنتخابية: 

ترتبط وسائل االعبلم اؼبرئية واؼبسموعة واؼبقروءة ارتباطا وثيقا جبمهور الناخبُت، لذلك يعمل اؼبًتشحون 
 .واألحزاب على توظيف ىذه الوسائل للتأثَت على الرأي العام وؿباولة استمالتو للتصويت لصاغبو

ولقد أدرك اؼبشرع اعبزائري أنبية دور وسائل االعبلم يف ربديد مصَت اؼبًتشحُت يف االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية، فتصدى لتنظيم استخدامها يف اغبمبلت االنتخابية فإن عملية التسجيل والبث اإلذاعي والتلفزيوين 

للحصص اؼبمنوحة للمًتشحُت تتم وفقا للشروط اليت وبددىا اجمللس األعلى لئلعبلم وربت اشراف اللجنة 
 .السياسية الوطنية ؼبراقبة االنتخابات

م الصادرة عن اللجنة السياسية الوطنية 1999 مارس 7 اؼبؤرخة يف 79ولقد حددت اؼبداولة رقم -
ؼبراقبة االنتخابات الرئاسية طرق تسجيل وبث اغبصص اؼبمنوحة للمًتشحُت يف وسائل االعبلم العمومي 

 :كما يلي
حديث مباشر للمًتشح شخصيا أو بواسطة من يبثلو قانونيا يشرح فيو برناؾبو االنتخايب عبمهور الناخبُت وقد  .1

 .يتناول يف تقدمي برناؾبو أىم النقاط اليت يرى يف شأهنا استمالة الناخبُت والتأثَت فيهم

 .حوار بُت األشخاص اؼبدعوون للمشاركة يف اغبصة عن طريق األسئلة واألجوبة .2

كما يبكن أن تقدم اغبصة االشهارية أو الدعائية للمرشح يف شكل موضوع يطرح للمناقشة من طرف عدة  .3
 .2أشخاص

للمرشح اغبرية يف اختيار الطريقة اليت يريد هبا الوصول اىل الناخب على أن تبلغ قائمة اؼبدعوين باؼبديرية 
العامة للمؤسسة اؼبعنية ليلة يوم التسجيل على األكثر ليتم تسجيل اغبصة قبل بثها وعرضها وبعد االنتهاء من 

التسجيل يتم برؾبة التواريخ ومواقيت بث اغبصص اؼبخصصة للحملة االنتخابية يف وسائل االعبلم العمومية عن 
طريق القرعة ربت اشراف اللجنة الوطنية اؼبستقلة ؼبراقبة االنتخابات بصفة عادلة ومنصفة يف مدة ال تقل عن شبانية 

-97من مرسوم التنفيذي  (02)أيام على األقل قبل انطبلق اغبملة االنتخابية كما جاء يضاف نص اؼبادة  (8)
                                                             

 .، مرجع سبق ذكره29/ 12 من مرسوم التنفيذي 6اؼبادة 1
 للمشاركة السياسية من خبلل االنتخابات العامة يف اليمن واعبزائر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوق، القانوينأضبد صاحل العميسي، النظام 2

 .253، ص2012، 1اعبزائر
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م، يتدخل يف اطار حصص التعبَت اؼبباشر اؼبمثلون اؼبفوضون 1997 يف مناسبة االنتخابات التشريعية لسنة 138
قانونا عن قوائم اؼبًتشحُت الذين يتقدمون باسم حزب أو عدة أحزاب سياسية أو يف اطار قوائم مستقلة تطلق 

فبثلي قوائم اؼبًتشحُت فكان اغبجم الزمٍت للحملة االنتخابية عرب الوسائل السمعية البصرية ؿبددا : عليها تسمية
يوميا، اضافة اىل ان توقيت بث اؼبدخبلت واغبجم الزمٍت اؼبخصص لكل قائمة ؿبددة عن طريق التنظيم، ويشَت 

على مستوى التلفزيون واإلذاعة فإن حصة اؼبتنافسُت موزعة بصفة : الدكتور ؿبمد الطاىر بن خرف اهلل اىل أنو
عادلة ليس يف مدة اؼبرور فقط لكن بشأن اؼبرور نفسو دبعٌت أن كل فاعل سياسي تتوفر فيو الشروط يكون لو حق 

 .اؼبرور
 08-90أما عن الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر فقط عرفت ربوال الفتا يف بداية التسعينات غداة صدور القانون -

 منو يبنح اعبمعيات ذات الطابع السياسي حق االمتبلك والنشر ليضع بذلك حدا 14والذي قضت اؼبادة 
 .الحتكار الدولة ؽبذا القطاع اؽبام واالسًتاتيجي ويضمن التعبَت لرأي العام

م بدور 1999ويف إطار اغبملة االنتخابية فقد قامت الصحافة اعبزائرية أثناء اغبملة االنتخابية لرئيسان 
فعال يف مساعدة اؼبًتشحُت ونشر براؾبهم كما قامت بتغطية التجمعات والزيارات اؼبيدانية للمًتشحُت عرب كامل 

 .1الًتاب الوطٍت مع ربليل خطاياىم من بداية اغبملة اىل هنايتها

 :مراحل تنفيذ الحمالت االنتخابية: المبحث الثالث

 :(جس النبض)مرحلة العرض : المرحلة األولى

 ىي عبارة عن ربليل مواقف الناخبُت قبل الدخول يف اغبملة االنتخابية فمن الضروري قبل البدء بالًتشح 
ماىي "زكي ؿبمود ىاشم، "توضيح نقطة البداية عن عرض تقدير وقياس مواقف الناخبُت، كما يردىا الدكتور 

صورة اؼبرشح لدى اعبماىَت؟ وىل اذباىاهتم كبو اؼبرشح إهبابية؟ وىل ىناك اذباىات سلبية يلزم ربويلها اىل 
 ...اذباىات إهبابية؟ وذبرى عملية جس النبض باستخدام أساليب عديدة منها اؼببلحظة، استطبلعات الرأي

 :مرحلة االنتشار:المرحلة الثانية

يبدأ اؼبرشح يف ىذه اؼبرحلة دبمارسة أساليب االتصال اؼبتاحة واؼببلئمة لكل فئة من فئات اؽبيئة االنتخابية 
 .مستخدما كل وسائل االتصال اؼبعربة واؼبؤثرة ومن أىم أساليب االتصال يف ىذه اؼبرحلة أسلوب التكرار واالغباح

 يكون عن طريق عملية التواصل مع اؽبيئات واؼبؤسسات العظمى وكذلك صباعات :االنتشار العمودي (1
الضغط اليت ؽبا تأثَتات كربى سواء يف عملية الدعم اؼبايل للحملة أو يف عملية التأثَت يف ىيئة الناخبُت 

                                                             
 .251 .250ص.ص للمشاركة السياسية من خبلل االنتخابات العامة يف اليمن واعبزائر، اؼبرجع سبق ذكره، القانوينأضبد صاحل العميسي، النظام 1
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فضبل عن رجال السياسة والعسكريُت ؼبا ؽبم من أثر يف عملية الرضى عن اؼبرشح قبل وأثناء وبعد اغبملة 
 .االنتخابية

 يركز ىذا اؼبستوى على صبهور الناخبُت يف ؿباولة ؼبسح كل فئات الناخبُت والتأثَت فيها :االنتشار األفقي (2
ربقيق اؽبدف  (اغبزب)دبختلف الوسائل اؼبستعلمة واؼبتاحة يف اغبملة االنتخابية وىذا ما يؤمن للمرشح 

 .اؼبنشود من اغبملة

 :مرحلة التركيز: المرحلة الثالثة

يف ىذه اؼبرحلة يقوم ـبطط اغبملة االنتخابية وبكل دقة بتحديد موقع اؼبرشح اؼبنافس وكذلك موقع ىيئة 
الناخبُت مع ربديد قوة سبركز اؼبرشح اؼبنافس ومدى قربو أو بعده عن الفوز، مث ؿباولة ربديد فئات اؼبؤيدين 

واؼبعارضُت واحملايدين، وتعتمد ىذه اؼبرحلة على دقة اؼببلحظة وعلى استطبلعات الرأي لتقييم اؼبراحل السابقة وال 
سيما مرحلة االنتشار وؿباولة بناء اسًتاتيجية جديدة يف ىذه اؼبرحلة حىت يتم الوصول اىل أكرب عدد من أصوات 
ىيئة الناخبُت من خبلل معرفة احملددات الرئيسية يف توجهات صبهور الناخبُت، كما سبتاز ىذه اؼبرحلة دبتابعة ضبلة 

 .اؼبنافسُت والرد على دعايتهم اؼبضادة، وال يكون ذلك اال بتخصيص جهاز خاص لرصد ربركات اػبصم

 :مرحلة الحسم: المرحلة الرابعة

ىي مرحلة اؽبجوم على اؼبرشح اؼبنافس وؿباولة التأثَت يف اذباىات اؼبعارضُت وربويلها اىل مؤيدين، وذلك  
عن طريق توجيو النقد اىل اؼبرشح اؼبنافس وؿباولة النيل من برناؾبو االنتخايب وتوجيو الضربات الدعائية حبيث ال 
يوجد وقت كايف للرد على تلك االنتقادات وكثَتا ما يلجأ بعضهم اىل اخراج اؼبفاجئات الدعائية خبلل اؼبرحلة 

 .1مثل تأييد أحد الشخصيات اؼبؤثرة للمرشح أو انضمام أحد اعبماعات السياسية

 :عوامل نجاح وفشل الحمالت االنتخابية: المبحث الرابع

تربز فاعلية اغبملة االنتخابية يف استخدام وسائل وأساليب زبدم أىدافها دبا يساعد على التأثَت يف  
صباىَتىا، ورغم أن الوسائل واألساليب سبثل عامبل رئيسيا ومؤثرا يف قباح اغبمبلت االنتخابية أو فشلها اال أنو 

 .ىناك عوامل أخرى تتحكم يف قباحها

 :تتعدد عوامل قباح وفشل اغبمبلت االنتخابية لتشمل نقاطا أخرى منها

  االعداد اؼبسبق للحملة عن طريق القيام بكافة الدراسات األولية البلزمة لبناء قاعدة معلومات عن اغبملة
االنتخابية من حيث ظروفها االجتماعية واالقتصادية والسياسية واحتياجاهتا الفعلية ومشاكلها وقادة 

                                                             
 .58، 56، 55ص.ص.مرجع سبق ذكره، صمفهومها وسائلها وأساليبها، :  صغَت، اغبمبلت االنتخابيةزكرياءبن1
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الرأي والشخصيات اؼبؤثرة واؼبرشحُت السابقُت وبراؾبهم االنتخابية وعن اؼبرشحُت اؼبنافسُت وكافة 
 .اؼبعلومات الضرورية للتخطيط العلمي للحمبلت االنتخابية

  اؼبتابعة اؼبستمرة للحملة االنتخابية أثناء التنفيذ وتوفَت اؼبزيد من اؼبعلومات اعبديدة كل يوم كما هبد من
مشكبلت ووقائع وتغَتات يف توجيهات الرأي العام لبلستفادة منها عند ادخال أي تعديبلت من 

 .اغبملة

 ذبنيد وحشد كافة اإلمكانيات اؼبتاحة للمًتشحُت وحسن االستفادة منها. 

 1االلتزام باؼبوضوعية يف فهم ويف ربليل وعرض اؼبعلومات والبيانات حىت يبكن االستفادة منها دون ربيز. 

 :أما عن عوامل فشل اغبمبلت االنتخابية فتظهر يف النقاط التالية
 .عدم االىتمام بالدراسة اؼبسبقة عن اؼبقاطعة االنتخابية واغبمبلت السابقة 

 .قلة البيانات واؼبعلومات الصحية اؼبتاحة 

 .عدم االستعانة باػبرباء واألخصائيُت للتخطيط للحمبلت االنتخابية 

 .عدم وجود الضمانات الكافية للتأكد من مناسبة وسبلمة ودقة التخطيط للحمبلت االنتخابية 

 .تضارب اؼبواقف بُت اؼبرشح ومعاونيو 

 .عدم وضوح الرؤية بالنسبة للشعار والرسالة االنتخابية والقضايا األساسية بالربنامج االنتخايب 

االبتعاد عن اؼبوضوعية واالذباه كبو االسراف يف الوعود والتوقعات دون أساس علمي ودون  
 .القدرة على التنفيذ

 .عدم تقومي نتائج اغبمبلت االنتخابية وعدم االستفادة من أخطاء اغبمبلت السابقة لآلخرين 

عدم التعاون بُت اؼبرشحُت واألحزاب والتيارات السياسية اؼبختلفة لتنمية الوعي باؼبشاركة  
 .2السياسية لدى اؼبوظفُت الغَت مشاركُت أصبل يف عملية االنتخابات

                                                             
 .22، 21ص.،ص 2017،(دط)ؿبمد منَت حجاب، إدارة اغبمبلت االنتخابية طريقك للفوز يف االنتخابات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، 1
جامعة ؿبمد ، " بسكرة دراسة استطبلعية على عينة من طلبة جامعة ؿبمد خيضر "معاوي شيماء، دور اغبمبلت االنتخابية يف التنشئة السياسية2

 .122، 121ص.، ص2014بسكرة، خيضر، 
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 .مواقع التواصل االجتماعي ومعالجتها للحمالت االنتخابية: أوال

 :أثر مواقع التواصل االجتماعي وأىميتها في تنشيط الحمالت االنتخابية: المبحث األول

مواقع التواصل االجتماعي ساحات افًتاضية للمعارك حيث يلجأ اؼبرشحون اىل وسائل االعبلم واألنًتنت  
ومواقع التواصل االجتماعي اىل جانب وسائل االعبلم التقليدية لعرض براؾبهم، وكسب ثقة اؼبواطنُت والناخبُت، 

وتنشط خبلل اؼبواسم االنتخابية طريقة التعامل مع مواقع التواصل حبيث أهنا تصبح سبلحا غَت تقليدي يف 
االنتخابات وتتحول اىل ساحات افًتاضية للمعارك بُت اؼبتنافسُت تدريها جيوش الكًتونية للتأثَت يف توجيهات 
الناخبُت عبذب صباىَت جدد، وبالطبع ىذا ليس باألمر الغريب فقد لعبت مواقع التواصل االجتماعي دورا ال 

 .م2017يستهان بو يف اغبمبلت االنتخابية العاؼبية عام 

أما عن تأثَتىا احمللي شبة اختبلف كبَت يف تأثَت مواقع التواصل على الناخبُت بُت البلدان، ألن البيئة -
السياسية واالقتصادية واؼبزاج العام للجماىَت ىبتلف بُت بلد واخر لكن يف كل األحوال تبقى مواقع التواصل من 
األدوات االنتخابية اؼبهمة للوصول اىل اعبماىَت من جهة، ولئلفبلت من قوانُت االنتخابات ال سيما فيما ىبص 

 .االنفاق االنتخايب من جهة أخرى

وىنا البد من التأكد على أن التواجد على صفحات التواصل االجتماعي يف اغبمبلت االنتخابية -
وعدد اؼبتابعُت واؼبعجبُت ال يعرب هنائيا على نسب اؼبشاركة يف صناديق االقًتاع، ويف اطار عينة اذا ما أخدنا بعُت 
االعتبار اػبصوصية اللبنانية لن تؤثر مواقع التواصل االجتماعي يف قرار اؼبواطنُت الذين لديهم انتماء حزيب واضح، 

يف حُت أهنا يبكن أن توفر يف اؼبستقلُت غَت التابعُت ألي حزب أو أي زعيم، وىؤالء يف بعض األحيان تكون 
خياراهتم ىي اليت ربدد الرابح يف االنتخابات باإلضافة اىل اؼبسنُت يف معظمهم ال يبلكون حسابات على مواقع 

التواصل وىذا يف لبنان على عكس أمثاؽبم يف الدول العربية ،حيث يعتمدون على التلفزيون والراديو لسماع 
األخبار وعلى الرغم من نسبة التأثَت احملدودة ؼبواقع التواصل اال أهنا تبقى سبلحا غَت تقليدي للمرشحُت للتواصل 
مع اعبيل الرقمي، وتأثَتىا بالطيع سيزداد دورة بعد أخرى، فاعبيل الشاب الذي يعتمد على مواقع التواصل االن 
ىو نفسو الذي يشكل نواة اجملتمع يف اؼبستقبل، وستكون مواقع التواصل الطريقة األساسية للتواصل معو وسيلة 

 .1فعالة للتأثَت يف رأيو

ومن ىنا تكمن أنبية الفيس بوك يف تنشيط اغبمبلت االنتخابية حيث أن اعبزائر عرفت تطورا كبَتا يف  
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ففي الفًتة األخَتة أصبح كل حدث سياسي يتم الًتويج لو على موقع 

                                                             
، متاحة على 2017 تشرين الثاين 08شادي عواد، مواقع التواصل االجتماعي سبلح غَت تقليدي يف االنتخابات جريدةاعبمهورية، األربعاء 1

 .www.aljomhoria.com.ar.com/idex/390313;الرابط 
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التواصل االجتماعي، ويف اعبزائر قبد تزايد يف استعمال شبكات التواصل االجتماعي بكثرة، حبيث بات حبسب لو 
 .ألف حساب خاصة وأنو أصبح يف متناول صبيع فئات اجملتمع

ؽبذا يتم استعمال التكنولوجيا غبشد اعبماىَت لبللتفاف حول مرشح معُت، من خبلل نشر الربنامج -
االنتخايب كمثال أو ـبتلف األنشطة اليت تقوم هبا اؼبديرية الوالئية للحملة االنتخابية خاصة ؼبا تلعبو الصورة 

والتصاميم من دور يف جلب االىتمام، حاليا ودون مبالغة لقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيلة جد 
ىامة يف التدوير وربريك الرأي العام ؼبا ؽبا من فبيزات أسطورية تتجلى يف سرعة االنتشار، اللعب على النشر 

 .والتصاميم االشهارية، وقدرة وصوؽبا ألي نقطة يف العامل يف ظرف جد وجيز

ؽبذا يعترب الفيس بوك على اػبصوص أحد أىم الوسائل اؼبعتمدة حاليا يف تنشيط اغبمبلت االنتخابية، -
باإلضافة اىل الطرق التقليدية يف التنشيط على قرار اؼبؤسبرات واالحتكاك اؼبباشر، إذا اعتربنا أن فئات أخرى من 

اجملتمع ال ذبيد استعمال التكنولوجيا اغبديثة لئلعبلم واالتصال، ووجب استعمال طرق أخرى القتناعها واىتمامها 
كبو برنامج انتخايب معُت ؿبصور يف اؼبلصقات وتنشيط اؼبؤسبرات والعامل اؼبهم واؼبيزة اليت سبيز شبكات التواصل 

االجتماعي ىو التبادل والتعاطي اؼبباشر مع ـبتلف اؼبنشورات حبيث يبكن االطبلع على مدى تعلق النشاط 
 .1بربنامج اؼبًتشح وتفاعلهم مع اؼبنشورات

 :كيفية نجاح الحمالت االنتخابية عبر الفضاء االلكتروني: المبحث الثاني

 :يتوقف درجة قباح اغبملة االنتخابية عرب الفضاء االلكًتوين يف 

  درجة ارتباط أعضاء اغبملة بعضهم البعض من خبلل استخدام كافة الوسائط اؼبمكنة لدعم التفاعل بُت
 .اجملموعة من جانب وبينها وبُت اجملتمع والرأي العام من جانب اخر

  درجة التفاعل بُت اغبملة والرأي العام فكلما كانت درجة التفاعل عالية كلما زاد عمر اغبملة ودرجة
 .تأثَتىا وقباحها

  إدارة اغبملة اعبيدة فيما يتعلق باختيار الشعار وطبيعية االتصاالت واؼبعلومات والعبلقة مع الصحف
 .ووسائل االعبلم األخرى

  قدرة اغبملة من االنتقال من الطابع االلكًتوين من خبلل التجمعات االلكًتونية اىل ترصبة ذلك على
 .أرض الواقع يف شكل تفاعبلت وبس هبا من ال يتعامل مع األنًتنت أو من ال ينضم اىل تلك اغبملة

  قدرة اغبملة على نسج عبلقات جيدة من اؼبؤسسات ذات الصلة وخاصة مؤسسات اجملتمع اؼبدين
 .وأجهزة الدولة اؼبعنية

                                                             
 .م2014/ 03/ 26، يف الشعب يوم (السياسة العربية واألخبار)يكتسي أنبية بالغة يف تنشيط اغبمبلت االنتخابية " الفيس بوك"أمال مرابطي، 1
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  أن اغبمبلت االلكًتونية ال ينبغي أن تقاس دبدى قباحها أو عدد اؼبوقعُت أو اؼبشاركُت فيها ولكن
بقدرهتا على توصيل االحتجاج اىل اؼبسؤولُت والتعبَت عن اعبماىَت وحقوقها وحرياهتا اؼبنتقضة أو اؼبعتدى 

 .عليها
  ان الرد اغبقيقي على االحتجاجات هبب أن يأيت يف شكل مواجهة بأفكار مضادة يف ظل حرية التعبَت

 .والرأي بدال من استخدام الًتىيب والعنف
  ان االحتجاجات بطبيعتها تأيت تعبَتا عن واقع اجتماعي ومشكبلت اقتصادية وىذا ما قد يفسر قباح

 .اإلضرابات
  ان االحتجاج االلكًتوين يعرب عن ظهور قوى جديدة فاعلة يف اغبياة السياسية، يبكن االستفادة منهم

بعيدا عن اهتامهم بنشر الشائعات أو الفوضى وذلك العتمادىم على اليات عمل ـبتلفة تشكل ؽبا 
 .1مصادر قوة جديدة وتشكل دورىا اؼبستمر يف طرق التأثَت وتعبئة الرأي العام

 :وظائف مواقع التواصل االجتماعي في إدارة الحمالت االنتخابية: المبحث الثالث

 :الوظيفة اإلخبارية وتكوين الصورة الذىنية عن المرشحين (1
من أوىل الوظائف اليت تقدمها شبكات التواصل االجتماعي أثناء اغبمبلت االنتخابية ىي التعرف على 

اؼبرشح أو اغبزب، حيث تقوم الشبكات االجتماعية بتقدمي نبذة عن السَتة الذاتية للمرشح وغالبا ما يتم 
توظيف السَتة الذاتية للمرشح إذا كانت ثرية باؼبناصب أو تتميز بالبطوالت العسكرية، كما أهنا تكسر 

اغباجز النفسي بُت اؼبرشحُت والناخبُت، تتيح توافر اؼبعلومات عن اؼبرشح واليت ذبذب الناخبُت للتعرف 
 .على حقيقة مرشحيهم

 :الوظيفة االتصالية (2
تقوم شبكات التواصل االجتماعي باألساس على فكرة التفاعلية ومن أحد فبيزات متلقي للمعلومات 
والرسائل االنتخابية فقط، فقد مكن االعبلم اعبديد الناخبُت من التعبَت عن آرائهم وتوصيل صوهتم 
للمرشحُت يف القضايا اؼبثارة حول اغبملة االنتخابية فأصبحت ىناك إمكانية للتحاور بُت اؼبرشحُت 

 .2والناخبُت
فإن أنسب طريقة للناخب ليشارك مع اغبملة ىي األنًتنت، فبنقرة زر واحد يبكن للمرء استطبلع للرأي 

 .3أو التوقيع على عريضة إلظهار دعمو

                                                             
عادل عبد الصادق، الفضاء االلكًتوين والرأي العام يغَت اجملتمع واألدوات والتأثَت، باحث دبركز الدراسات السياسية واالسًتاتيجية باألىرام، مؤسسة 1

 .11األىرام، الدور 
اؼبكتب راندة عاشور عبد العزيز سيوين، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تدعيم الصورة اإلعبلمية لرئيس الدولة يف ظل اندالع الثورات العربية، 2

 .30، صللمعارفالعريب
 .139، ص2017، (دط)، (دم)راندة عاشور عبد العزيز سيوين، اغبمبلت االنتخابية عرب االعبلم اعبديد، اؼبكتب العريب للمعارف، 3
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 :الوظيفة التعبوية (3
برزت وظيفة أخرى لئلعبلم اعبديد وىي الوظيفة التعبوية للناخبُت من أجل دعم اؼبرشح، فتم ربويلهم 

من ناخبُت ؿبايدين يقتصر دورىم على االدالء بأصواهتم يف العملية االنتخابية اىل الفاعلُت أساسيُت يف 
اغبملة االنتخابية عن طريق التربع بالوقت واعبهد، مستفيدين دبا تتحو ىذه اؼبواقع من إمكانية تصميم 

ؾبموعات وبناء ذبمعات ؿبلية عرب وصبلت فرعية ؼبوقع اؼبرشح على الشبكات الدولية كما ساىم 
 .1االعبلم اعبديد يف نشر ما يعرف باغبمبلت االلكًتونية البلمركزية للمرشحُت

 :المسيرات االنتخابية (4
وىي الطريقة اؼبناسبة لتعريف الناخبُت باؼبرشح واظبو وشكلو وإظهار مدى التأييد الذي يتمتع بو عرب 
مشاركة عدد كبَت من أنصاره يف اؼبسَتة ويبكن للمسَتة أن تكون مصحوبة دبكرب الصوت الذي يذيع 
على اؼبواطنُت اسم اؼبرشح وبعض من منافسيو وأفكاره كما يبكنو رفع بعض البلفتات اليت ربمل اسم 

اؼبرشح وبعض أفكاره ومبادئو ويبكن تزويده ببعض الشعارات اؼبكتوبة أو اؼبنطوقة عن الشعارات 
التقليدية، وذلك كلما ؼبس اؼبرشح وترا حساسا لدى الناخبُت لؤلفراد غَت اؼبرتبطُت دبراكز النقل االنتخايب 

 .2التقليدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
راندة عاشور عبد العزيز سيوين، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تدعيم الصورة اإلعبلمية لرئيس الدولة يف ظل اندالع الثورات العربية، مرجع نفسو، 1

 .30ص
. 108ؿبمد بن مسعود البشَت، مقدمة يف االتصال السياسي،مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الحمالت االنتخابية تستثمر في العالم االفتراضي: ثانيا

 :التواجد في العالم االفتراضي بجلب الشرعية: المبحث األول

يشَت التقرير اىل أن ما يقرب من ثلثي البالغُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يستخدمون وسائل االعبلم 
االجتماعية، وىي بالنسبة للكثَتين اؼبصدر األول لؤلخبار وصبع اؼبعلومات لذا فعدم التواجد على األنًتنت قد 
يعٍت أن مرشحا أو قضية ما ال وجود ؽبما يف أعُت الناخبُت، فاألنًتنت والتكنولوجيا مقدر ؽبما التكامل أكثر 
مع اجملتمع وإن اإلعبلنات عرب األنًتنت ال تضع اغبمبلت يف موقف قوة عرب تعزيز جهودىا ولكنها توفر أيضا 

حياة ذوي البشرة ): وسيلة سهلة لنقل األخبار والرسائل ذات الصلة للجمهور، اغبركات االجتماعية مثل
قد مبت مبو كبَتا من خبلل تنسيق نشاطها على األنًتنت مع عروض  ( وول سًتيتااحتلو)و  (السوداء مهمة

 .1حية ومسَتات وما تبلىا من تغطية اعبلمية

 :وسائل التواصل االجتماعي عززت من سلطة المساءلة: المبحث الثاني

 من البالغُت يف الواليات اؼبتحدة يف األنشطة السياسية عرب مواقع التواصل %39ينخرط حوايل 
االجتماعي، حيث تسمح منصات وسائل االعبلم االجتماعية للناخبُت ذبربة مستوى أعمق من التواصل مع 

 .2اغبملة والتدفق يف كل وظيفة

أصبحت األنًتنت أقرب اىل الربؼبان العاؼبي يستخدم كل فرد أن يعرب عن رأيو وفكره ويشارك يف صنع القرارات -
 .3وعملية ازباذىا بصورة غَت مباشرة، وكما يستطيع أن يعًتض وىذا ما يعد من أسس الديبقراطية

كما تعترب األنًتنت وسيلة عظيمة لتحقيق اؼبساواة، فقد بات لكل شخص منرب يعرب عنو، يستغرق األمر جزءا من -
الثانية حىت يصبح موضوع ما رائجا، وقد اذبو صبيع اؼبرشحُت للرئاسة كبو توتَت يف الدورة االنتخابية بسبب 

اهتامات بتغيَت اؼبواقف حول ـبتلف القضايا، ونتيجة لذلك ردبا يقضي مرشح ما الدورة اعبديدة يف تربير موقفو 
 .4أو سحب بيان، خوفا من خسارة األصوات

 

 

 
                                                             

 .137راندة عاشور عبد العزيز سيوين، اغبمبلت االنتخابية عرب االعبلم اعبديد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .138راندة عاشور عبد العزيز سيوين، مرجع نفسو، ص2
 .عادل عبد الصادق، الفضاء االلكًتوين والرأي العام يغَت اجملتمع واألدوات والتأثَت، مرجع سبق ذكره3
 .138راندة عاشور عبد العزيز سيوين، مرجع سبق ذكره، ص4
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 :وسائل التواصل االجتماعي تحرك الناخبين: المبحث الثاني

دورا  (توتَت الفيس بوك)لقد لعبت وسائل التواصل االجتماعي خصوصا األنًتنت واؼبنتديات االجتماعية 
ىاما يف اغبراك السياسي وربول الفضاء الرقمي الرحب على أداة فعالة لبلحتجاج والتنسيق والتعبئة من أجل إرساء 

ثقافة جديدة للتغيَت قوامها اهناء ثقافة الزعامة واالستبداد والتطلع كبو ثقافة اغبرية واؼبواطنة، حيث ظهرت 
اغبمبلت االلكًتونية، اليت هتدف اىل التعبَت عن الرأي أو موقف ال يبكن التعبَت عنو على الواقع، والتأثَت على 
الرأي العام وأفكار الناس وآرائهم يف قضية معينة، وربريك الطاقات والقدرات الشعبية على األنًتنت واستغبلؽبا 

ألىداف ؿبددة حيث أتاحت األنًتنت من خبلل عملية استطبلعات الرأي واؼبشاركة يف االنتخابات للعديد من 
الناس أن يعربوا عن آرائهم بشكل منتظم، وقد عمل على اتساع دور اؼبواطنُت يف صد عملية صنع القرار والعمل 
على سد الفجوة بُت اؼبواطنُت يف صد عملية صنع القرار والعمل على سد الفجوة بُت اؼبواطنُت ومن يبثلوهنم يف 

 .1اجملالس النيابية

 

 

                                                             
،دار "دراسة حالة التغيَتات السياسية يف اجملتمعات العربية"العبيد الطيب عبد القادر أضبد، فاعلية مواقع التواصل االجتماعي يف توجيو الرأي العام 1

 .181، ص2017، 1، ط (دم)البداية ناشرون وموزعون، 



 

 

 
 

اإلطار التطبيقي 
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 RNDتحليل البيانات الخاصة بصفحة 

 :فئات المضمون - أ
 : يبثل فئة اؼبوضوع1جدول رقم  .1

 النسبة اؼبئوية التكرار الفكرة
 70 7 خرجات األحزاب

 20 2 االجتماعات الداخلية لؤلحزاب
 10 1 برامج األحزاب

% 100 10 اجملموع
 

 : التحليل

 والذي يبثل فئة اؼبوضوع أن أغلب اؼبنشورات ىي تلك اؼبتعلقة خبرجات 1نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
ذبمع شعيب ناجح ببلدية بلخَت زبللو حفل " ومثال ذلك %70حيث قدرت نسبتو ب (ذبمعات)األحزاب 

 .وىي نسبة مرتفعة" تكريبي على شرف رئيس البلدية ضبيد دردار

اجتماع ببلدية " ومثال ذلك %20أما فيما ىبص اجتماعيات الداخلية لؤلحزاب فقد قدرت نسبتهم ب 
قاؼبة ربت اشراف األمُت الوالئي وزعيم الشباب واؼبمثل األول لشباب اغبزب ،زبللو استعراض مدوي لشباب 

 نوفمرب 4برنامج يوم السبت "،و مثال ذلك %10البلدية نفسها ، لتليها نسبة برامج األحزاب واليت قدرت ب
 ." ببلدية بلخَت دار الشباب2017

 : يبثل فئة االذباه2جدول رقم - 2

 النسبة اؼبئوية تكرار االذباه
 00 0 سليب
 10 1 اهبايب

 90 9 صفري
 100 10 اجملموع
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 :التحليل

والذي يبثل فئة االذباه أن أغلب اذباه اؼبوضوعات صفري بنسبة " 2"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
، أما فيما " 3"تفاؤل كبَت لتحقيق النجاح والكل رقم : " ومثال ذلك%10،ليليها االذباه اإلهبايب بنسبة 90%

 .ىبص االذباه السليب منعدم، فنستنتج من ىذا أن أغلب اؼبواضيع اؼبنشورة ال ربمل أي رأي إهبايب أو سليب

 : يبثل فئة الشخصيات والفاعلُت3اعبدول رقم -3

 :فئة الشخصيات - أ

 النسبة اؼبئوية التكرار الشخصيات
 40 4 حسان بونفلة
 10 1 اسيا رجيمي
 30 3 ليندة فارح

 20 2 ىشام صفر
% 100 10 اجملموع

 :التحليل

األمُت " حسان بونفلة" والذي يبثل فئة الشخصيات أن الشخصية 3نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
يف أىم اؼبواضيع اؼبنشورة على صفحة اغبزب ،لتليو الشخصية %40الوالئي الربؼباين احتل اؼبرتبة األوىل بنسبة 

، مث يليها ىشام صفر مًتشح يف %30السيدة األمينة الوالئية اؼبكلفة باؼبرأة الربؼبانية بنسبة " ليندة فارح"الثانية 
% 10، أما الشخصية اسيا رجيمي متصدرة قائمة اؼبرأة بنسبة %20قائمة اجمللس الشعيب الوالئي بنسبة 

 :فئة الفاعلُت - ب

 النسبة اؼبئوية التكرار الفاعلُت
اؼبكتب الوالئي للتجمع الوطٍت 

 "قاؼبة"الديبقراطي 
9 90 

 10 1 دار الشباب بقاؼبة
% 100 10 اجملموع
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 :التحليل

 والذي يبثل فئة الفاعلُت أن أكرب نسبة للفاعلُت ىو اؼبكتب الوالئي 3نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
بنسبة تقدر " قاؼبة"،لتليها دار الشباب %90حيث قدرت نسبتو ب " قاؼبة"للتجمع الوطٍت الديبقراطي 

 .، فنستنتج من ىذا التحليل أن اؼبكتب الوالئي ىو اؼبؤسسة الفاعلة يف وضع منشورات اػباصة باغبزب%10ب

 : يبثل فئة القيم4اعبدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية التكرار القيم
 :قيم إنسانية

 الشكر، األخوة، العرفان
3 30 

 قيم اجتماعية 
 تضامن، تكافل

4 40 

 :قيم دينية
 الصرب، التحلي باألخبلق اغبميدة

1 10 

 :قيم سياسية
 اؼبناقشة الشريفة، اؼبواظبة

2 20 

 100 10 اجملموع
 

 :التحليل

والذي يبثل فئة القيم أن أغلب اؼبنشورات اغبزب على صفحة الفيس " 4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
 واؼبتمثلة يف قيمة التضامن والتكافل وىذا ما يدل عليو %40بوك ربمل قيم اجتماعية بأعلى نسبة قدرت ب 

 ببلدية ىيليوبوليس وتفاؤل كبَت لتحقيق RNDأجواء عائلية يف قائمة التجمع الوطٍت الديبقراطي : "اؼبثال التايل
 ".أمل، عمل، تضامن"النجاح ربت شعار 

 واؼبتمثلة يف قيمة األخوة والشكر والعرفان وىذا ما جاء يف اؼبثال %30لتليها القيمة اإلنسانية بنسبة  
أجواء عائلية أخوية يف قائمة التجمع الوطٍت الديبقراطي شكر كل اغبضور واؼبناضلُت األوفياء ،وتوجيو : "التايل

 " .الشكر اىل صبيع رؤساء القائمة وكل اؼبناضلُت وشعب ىيليوبوليس وسبٍت التوفيق ؽبم
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 واؼبتمثلة يف اؼبنافسة الشريفة واؼبواطنة، كما ذكر يف %20أما فيما ىبص القيم السياسية فقد قدرت نسبتها ب
ذبمع شعيب زبللو حفل تكريبي على شرف رئيس البلدية يدعي فيو كل مرشحي ومناضلي اغبزب : "اؼبثال التايل

  .%10لتليها أصغر نسبة للقيم الدينية حيث قدرت ب" اىل التحلي بروح اؼبواطنة

 :ربليل كيفي لفئة مشاركة اعبمهور-5

نبلحظ من خبلل التعليقات اؼبوجودة على صفحة الفيس بوك أن أغلب التعليقات جاءت عبارة عن  
 .سبنيات بالتوفيق والنجاح والوصول اىل السلطة، وأيضا ىناك تعليقات عبارة عن هتاين بفوز اغبزب 

كما الحظنا حصول صفحة اغبزب على عدد كبَت من اإلعجابات واؼبشاركات كوهنا األكثر تفاعل  
 .واألكثر شعبية بُت اؼبواطنُت

 : يبثل فئة األىداف6اعبدول رقم -6

 النسبة اؼبئوية التكرار األىداف
 40 4 اخباري
 10 1 اقناعي

 30 3 التواصل
 20 2 صبع عدد كبَت من األصوات

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل

والذي يبثل فئة األىداف أن أغلب اؼبنشورات ىدفها اخباري حيث " 6"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
 ،مث نسبة صبع عدد كبَت من األصوات اليت قدرت 30%، لتليها نسبة التواصل ب40%قدرت نسبتها ب 

 .10%، وأصغر نسبة ىي نسبة اؽبدف االقناعي واليت قدرت ب %20ب

 . فنستنتج من ىذا أن ىدف اؼبنشورات يف صفحات األحزاب ىو نقل األخبار وتدعيم التواصل مع الناخبُت
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 : يبثل فئة اؼبصدر7اعبدول رقم -7

 النسبة اؼبئوية تكرار اؼبصدر
 90 9 ربرير ذايت

 10 1 مؤسسات أخرى
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

والذي يبثل فئة اؼبصدر أن مصدر اؼبواضيع اؼبنشورة على صفحة " 7"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
،وذلك راجع اىل أن معظم ىذه %90الفيس بوك ىي عبارة عن ربرير ذايت حيث جاءت نسبة عالية قدرت ب 

اؼبنشورات صادرة عن اؼبكتب الوالئي بقاؼبة والذي يعترب مركز اغبزب ومكان تواجد اؼبرشحُت وأعضاء اغبزب 
 .%10احملررين ؽبذه اؼبنشورات ، لتليها اؼبنشورات الصادرة عن مؤسسات أخرى بنسبة 

 : يبثل فئة نشأ اغبدث8اعبدول رقم -8

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة نشأ اغبدث
 70 7 بلدي
 30 3 والئي

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل

والذي يبثل فئة مشأ اغبدث أن أكثرية األحداث وقعت على " 8"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
،لتليها نسبة األحداث الواقعة على اؼبستوى الوالئي اؼبقدرة ب %70اؼبستوى البلدي حيث قدرت بنسبة 

، و نستنتج من ىذا التحليل أن أغلبية األحداث منشأىا كان على اؼبستوى البلدي وىذا من أجل الوصول 30%
 .اىل أكرب عدد فبكن من اعبماىَت وضمان تأييدىم للحزب وصبع أكرب عدد فبكن من األصوات
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 : يشمل فئة اعبمهور اؼبستهدف9اعبدول رقم -9

 النسبة اؼبئوية التكرار اعبمهور اؼبستهدف
 90 9 مواطنُت

 10 1 أعضاء اغبزب
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

والذي يبثل فئة اعبمهور اؼبستهدف أن أكرب نسبة مستهدفة من " 9"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
،لتليها نسبة استهداف صبهور أعضاء اغبزب %90اعبمهور ىي نسبة صبهور اؼبواطنُت حيث قدرت نسبتهم ب 

، فنستنتج من ىذا التحليل أن صبهور اؼبواطنُت ىي الفئة اؼبستهدفة من قبل رؤساء األحزاب %10اؼبقدرة ب 
 .وذلك هبدف صبع أكرب فبكن من األصوات والوصول اىل صبيع شرائح اجملتمع

 :فئات الشكل-ب

 : يبثل فئة القوالب الصحفية1اعبدول رقم  -1

 النسبة اؼبئوية تكرار القوالب الصحفية
 10 1 عمود صحفي

 70 7 خرب
 20 2 مقال

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل

الذي يبثل فئة القوالب الصحفية أن أغلب اؼبنشورات جاءت على شكل " 1"من خبلل اعبدول رقم  
، وذلك %10، مت العمود الصحفي الذي قدر ب %20،  ليليها اؼبقال بنسبة %70خرب بنسبة قدرت ب 

 .راجع اىل أن أغلب ىذه اؼبنشورات مضموهنا كان عبارة عن نقل لؤلخبار واألحداث اػباصة باغبزب
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 : يبثل فئة أساليب االقناع2اعبدول رقم -2

 نسبة مئوية تكرار  أساليب االقناع
 40 4 استماالت عاطفية
 50 5 استماالت عقلية

 10 1 التخويف
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

والذي يبثل فئة أساليب االقناع أن االستماالت العقلية احتلت اؼبرتبة " 2"نبلحظ من خبل اعبدول رقم  
، ولقد سبثلت يف صبلة من االحصائيات وذلك عند القاء كلمة من طرف األمُت %50األوىل بنسبة قدرت ب

يف أحد االجتماعات ببلدية قاؼبة وتقديبو لربناؾبهم االنتخايب مع تقدمي ؾبموعة "حسان بونفلة"الوالئي الربؼباين 
، لتليها استمالة %10احصائيات لؤلعمال اؼبرجو القيام هبا ، لتليها نسبة االستمبلت العاطفية اؼبقدرة ب

التخويف واليت جاءت بنسبة منعدمة ، فنستنتج أن االستماالت اؼبعتمدة يف اؼبوضوعات ىي استماالت عقلية 
 .بالدرجة األوىل وىذا راجع اىل كون مستقبل الرسائل صبهور واعي وراشد يتقبل كل ما ىو منطقي وعقلي

 : يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة3اعبدول رقم -3

 النسبة اؼبئوية التكرار اللغة اؼبستخدمة
 80 8 عربية

 20 2 فرنسية
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

الذي يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة أن معظم اؼبنشورات جاء ؿبتواىا " 3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
، وذلك لتمكُت متتبعي الصفحة من فهم ؿبتوى اؼبنشورات باعتبار اللغة %80باللغة العربية حيث قدرت بنسبة 

 .%20العربية لغة السائدة واليت تتميز بالسهولة والبساطة، لتليها اللغة الفرنسية يف باقي اؼبنشورات بنسبة 
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 : يبثل فئة الروابط التشعبية4اعبدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية التكرار الروابط التشعبية
 70 7 الفيس بوك

 20 2 توتَت
 10 1 يوتيوب

 00 00 غَت موجود
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

والذي يبثل فئة الروابط التشعبية أن الفيس بوك ىو أكثر الروابط " 4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم  
اعتمادا يف صفحات األحزاب وذلك باعتباره اؼبوقع األكثر تداوال بُت اعبمهور ، واألكثر سهولة  لبلستخدام 

، ويف األخَت موقع اليوتيوب اؼبقدر %20، ليليو موقع التوتَت الذي قدرت نسبتو  ب%70حيث قدرت نسبتو ب
  .%10بنسبة 

 : الذي يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة5اعبدول رقم -5

 النسبة اؼبئوية التكرار الوسائط اؼبتعددة
 90 9 صور ثابتة 

 10 1 الفيديو
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل

والذي يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة نبلحظ أن أغلب اؼبواضيع اؼبنشورة يف " 5"من خبلل اعبدول رقم  
، وىي %90صفحات الفيس بوك جاءت مدعمة بصور ثابتة وفيديوىات، حيث قدرت نسبة الصورالثابتة  ب

أكرب نسبة باعتبارىا مصدر اؽبام وانتباه اعبمهور من خبلل األلوان اليت ربويها، كما أهنا تعرب عن اغبدث دبجرد 
 . اػباصة بالفيديوىات%10رؤيتها، لتليها نسبة 
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 MPA Guelmaتحليل البيانات الخاصة بصفحة الفيس بوك الخاصة بحزب 

 :فئات المضمون - أ

 : يبثل فئة اؼبوضوع1اعبدول رقم -1

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الفكرة
 90 9 خرجات األحزاب 

 10 1 االجتماعات الداخلية لؤلحزاب
 00 00 برامج األحزاب

% 100 10 اجملموع
 

والذي يبثل فئة اؼبوضوع أن أغلب اؼبنشورات ىي تلك اؼبتعلقة خبرجات " 01"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -1
ذبمع شعيب غبزب اغبركة الشعبية يف اطار اغبملة : "،ومثال ذلك%90حيث قدرت بنسبة  (ذبمعات)األحزاب 

االنتخابية أشرف عليو قيادي اغبزب ببلدية قلعة بوصبع ،  وىي نسبة مرتفعة أما فيما ىبص االجتماعات 
، ربت اشراف 2017 نوفمرب 16عقد اجتماع يوم "، ومثال ذلك % 10الداخلية لؤلحزاب فقد قدرت بنسبة 

 .لتليها برامج األحزاب بنسبة منعدمة، " قيادي اغبزب الوالئيُت والنائب الربؼباين

 : يبثل فئة االذباه2اعبدول رقم -2

 النسبة اؼبئوية  تكرار فئة االذباه 
 00 00 سليب 
 00 00 إهبايب

 100 10 صفري 
% 100 10 اجملموع

 

والذي يبثل فئة االذباه أن أغلب اذباه اؼبوضوعات صفري بنسبة " 2"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -2
، ليليها االذباه السليب واالذباه االهبايب بنسبة منعدمة، ومن ىنا نبلحظ أن صبيع اؼبوضوعات ال ربمل أي 100%
 .اذباه
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 : يبثل فئة الشخصيات والفاعلُت3اعبدول رقم -3

 :جدول يبثل فئة الشخصيات-أ

 النسبة اؼبئوية تكرار فئة الشخصيات
 70 7 برانبية عبد الرفيق

 30 3 برانبية يوسف
% 100 10 اجملموع

 

" برانبية عبد الرفيق"، والذي يبثل فئة الشخصيات أن الشخصية "3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -أ-3
 يف أىم اؼبواضيع %70احتل اؼبرتبة األوىل بنسبة   (MPA)متصدر القائمة يف حزب اغبركة الشعبية اعبزائرية 

، %30أحد قيادي اغبزب الوالئيُت بنسبة " برانبية يوسف"اؼبنشورة على صفحة اغبزب ، لتليو الشخصية الثانية 
ذكر يف معظم اؼبنشورات ذلك كون الشخصية الرئيسية " برانبية عبد الرفيق"ومن ىنا نستنتج أن اسم الشخصية 

 .والبارزة يف اغبزب

 :جدول يبثل فئة الفاعلُت-ب

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الفاعلُت
اؼبكتب الوالئي غبزب اغبركة 

 الشعبية اعبزائرية
9 90 

 10 1 إذاعة قاؼبة
% 100 10 اجملموع

 

والذي يبثل فئة الفاعلُت أن أكرب نسبة للفاعلُت ىو اؼبكتب الوالئي " 3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم - ب-3
: ، ومثال ذلك %10، لتليها إذاعة قاؼبة بنسبة %90غبزب اغبركة الشعبية اعبزائرية قاؼبة، حيث قدرت نسبتو ب

 ".تغطية كلمة متصدر قائمة اغبركة الشعبية اعبزائرية على أمواج إذاعة قاؼبة لعرض موجز للربنامج اؼبقًتح"
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 : يبثل فئة القيم4اعبدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة القيم
 30 3 قيم إنسانية

 الشكر، األخوة، العرفان
 40 4 قيم اجتماعية

 التضامن 
االعتناء 
بالشرائج 

 اؽبشة

التكافل من ذوي 
االحتياجات 

 اػباصة

 10 1 قيم دينية
التحلي باألخبلق  الصرب

 اغبميدة
 20 2 قيم سياسية

اؼبنافسة 
 الشريفة

 اؼبواطنة

 100 10 اجملموع
 

والذي يبثل فئة القيم أن أغلب منشورات اغبزب على صفحة الفيس بوك " 4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -4
التعريف : "، واؼبتمثلة يف قيم التضامن والتكافل ومثال ذلك%40ربمل قيم اجتماعية بأعلى نسبة قدرت ب 

دبتصدر قائمة اجمللس الشعيب الوالئي وعرض أىم النقاط اػباصة بربناؾبو واليت من أنبها التضامن، التكافل، 
 واؼبتمثلة يف قيم %30، لتليها القيم اإلنسانية بنسبة " االعتناء بالشرائح اؽبشة من ذوي االحتياجات اػباصة
تقدمي شكر وعرفان من قبل قيادي اغبزب لكل من ساىم : "األخوة، الشكر والعرفان وىذا ما جاء يف اؼبثال التايل

 واؼبتمثلة يف اؼبواطنة واؼبناقشة %20، أما فيما ىبص القيم السياسية فقد قدرت بنسبة " يف دعم اغبملة االنتخابية
ذبمع شعيب بدار الشباب وسط حضور قوي غبزب اغبركة الشعبية اعبزائرية يف : "الشريفة كما ذكر يف اؼبثال التايل

اطار اغبملة االنتخابية أشرف عليو قيادي اغبزب الوالئيُت والنائب الربؼباين عرض فيو أىم النقاط اػباصة بالربنامج 
، لتليها القيم الدينية اؼبتمثلة يف الصرب " حيث سبت دعوة كل اغبضور اىل التحلي بروح اؼبنافسة الشريفة واؼبواطنة

 .%10والتحلي باألخبلق اغبميدة بنسبة 
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 :تحليل كيفي لفئة مشاركة الجمهور-5

نبلحظ من خبلل التعليقات اؼبوجودة على صفحة الفيس بوك أن أغلب التعليقات جاءت عبارة عن طلبات -5
تنظيم السوق األسبوعي، تنظيم وتسيَت عملية رفع القمامة، التوزيع العادل للمياه عرب : "للمساعدة واؼبتمثلة يف

،باإلضافة اىل وجود تعليقات أخرى غَت أخبلقية تضمنت سب " األحياء، تنظيم حركة حافبلت النقل يف اؼبدينة
وشتم أعضاء اغبزب، كما توجد تعليقات تضمنت التمنيات بالتوفيق والنجاح واالستمرار للحزب، ودليل ذلك 

، كما الحظنا حصول صفحة اغبزب على أكرب عدد فبكن من " MPA  بالتوفيق"، "MPAمربوك "
 .االعجابات واؼبشاركات

 : يبثل فئة اعبمهور اؼبستهدف6اعبدول رقم -6

 النسبة اؼبئوية تكرار فئة اعبمهور اؼبستهدف
 80 8 مواطنُت

 20 2 أعضاء اغبزب
% 100 10 اجملموع

 

والذي يبثل فئة اعبمهور اؼبستهدف أن صبهور اؼبواطنُت قدر بنسبة " 6"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -6
، ومن ىنا نستنتج أن صبهور اؼبواطنُت ىي الفئة اؼبستهدفة من قبل %20،ليليو أعضاء اغبزب بنسبة 80%

 .رؤساء األحزاب وذلك هبدف صبع أكرب عدد فبكن من األصوات والوصول اىل شرائج اجملتمع

 : يبثل فئة منشأ اغبدث7اعبدول رقم -7

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة منشأ اغبدث
 90 9 بلدي
 10 1 والئي

% 100 10 اجملموع
 

والذي يبثل فئة منشأ اغبدث أن أكثرية األحداث واػبرجات وقعت على " 7"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -7
، ونستنتج من ىذا التحليل أن %30،ليليها اؼبستوى الوالئي بنسبة %90اؼبستوى البلدي حيث قدرت بنسبة 

اغلبية األحداث واػبرجات حدثت على اؼبستوى البلدي وىذا من أجل الوصول اىل أكرب عدد فبكن من اعبماىَت 
 .وضمان تأييدىم للحزب
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 : يبثل فئة اؼبصدر8اعبدول رقم -8

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة اؼبصدر
 90 9 ربرير ذايت

 10 1 مؤسسات أخرى
 %100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

الذي يبثل فئة اؼبصدر أن مصدر اؼبواضيع اؼبنشورة على صفحة الفيس بوك ىي " 8"نبلحظ من خبلل رقم -8
،وذلك راجع اىل أن معظم ىذه اؼبنشورات صادرة %90عبارة عن ربرير ذايت حيث جاءت بنسبة عالية قدرت ب

 بقاؼبة، والذي يعترب مركز اغبزب ومكان تواجد اؼبًتشحُت وأعضاء اغبزب، MPAعن اؼبكتب الوالئي غبزب 
 .%10لتليها اؼبنشورات الصادرة عن اؼبؤسسات األخرى بنسبة قدرت ب

 : يبثل فئة األىداف9اعبدول رقم -9

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة األىداف
 80 8 اخباري
 00 0 اقناعي

 20 2 التواصل
 00 0 صبع عدد كبَت من اؼبؤيدين

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

 الذي يبثل فئة األىداف أن أغلب اؼبنشورات ىدفها اخباري، حيث  "9"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -9
،  أما فيما ىبص اؽبدف االقناعي وصبع عدد كبَت من %20، لتليها نسبة التواصل ب%80قدرت نسبتها ب 

األصوات  كانت نسبتهم منعدمة، نستنتج من ىذا أن أغلب اؼبنشورات يف صفحات اغبزب ىو عبارة عن نقل 
 .لؤلخبار ودعم التواصل بُت الناخبُت
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 :فئات الشكل-ب

 : يبثل فئة القوالب الصحفية1اعبدول رقم -1

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة القوالب الصحفية
 00 00 عمود صحفي

 90 9 خرب
 10 1 مقال

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة القوالب الصحفية أن أغلب اؼبنشورات جاءت على شكل " 1"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -1
، مث العمود الصحفي بنسبة منعدمة، وذلك راجع اىل أن صبيع ىذه %10، ليليها اؼبقال بنسبة %90خرب بنسبة 

 .اؼبنشورات مضموهنا كان عبارة عن نقل االخبار واألحداث اػباصة باغبزب

 : يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة2اعبدول رقم -2

 النسبة اؼبئوية  التكرار فئة اللغة اؼبستخدمة
 90 9 اللغة العربية

 10 1 اللغة الفرنسية
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة أن معظم اؼبنشورات جاء ؿبتواىا باللغة " 2"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -2
، لتمكُت متتبعي الصفحة من فهم ؿبتوى اؼبنشور، و مراعاة ػبصائص اعبمهور %90العربية حيث قدرت بنسبة 

 واليت %10باعتبار أن اللغة العربية ىي اللغة السائدة واليت تتميز بالسهولة والبساطة، لتليها اللغة الفرنسية بنسبة 
 .اعتمدت يف بعض اؼبنشورات فقط
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 : يبثل فئة الروابط التشعبية3اعبدول رقم -3

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الروابط التشعبية
 60 6 الفيس بوك

 20 2 توتَت
 20 2 يوتيوب

 00 0 غَت موجود
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

والذي يبثل فئة الروابط التشعبية أن الفيس بوك ىو أكثر الروابط اعتمادا يف " 3"نبلحظ من خبلل اعبدول -3
صفحات األحزاب، وذلك باعتباره اؼبوقع األكثر انتشارا وتداوال بُت اعبمهور، واألكثر سهولة من حيث 

 .%20،ليليو موقع توتَت واليوتيوب واللذان قدرا بنسبة %60االستخدام حيث قدرت نسبتو ب 

 : يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة4اعبدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية  التكرار فئة الوسائط اؼبتعددة
 90 9 الصور الثابتة
 10 1 الفيديوىات

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة أن أغلب اؼبواضيع اؼبنشورة يف الصفحات "4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم-4
،وذلك باعتبارىا مصدر للفت %90جاءت مدعمة بصور ثابتة وفيديوىات، جاءت نسبة الصور الثابتة ب 

 اػباصة %10انتباه اعبمهور من خبلل األلوان اليت ربتويها ، كما اهنا تعرب عن اغبدث دبجرد رؤيتها ،لتليها نسبة 
بالفيديوىات واليت تضمنت استقبال حار ؼبتصدر قائمة حزب اغبركة الشعبية اعبزائرية أثناء قيامو بإحدى اػبرجات 

 .اؼبيدانية لبلدية وادي زنايت
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 : يبثل فئة أساليب االقناع5اعبدول رقم -5

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة أساليب االقناع
 80 8 االستماالت العقلية

 20 2 االستماالت العاطفية
 00 00 التخويف

% 100 10 اجملموع
 

 التحليل 

والذي  يبثل فئة  أساليب االقناع ان أسلوب االستمبلت العقلية "5"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
تقدمي متصدر قائمة حزب اغبركة الشعبية اعبزائرية "    ومثال ذلك %80ربصل على اكرب نسبة حث قدرت ب 

كلمة افتتحاية على أمواج إذاعة قاؼبة اعبهوية لعرض موجز للربنامج اؼبقًتح ، حيث " برانبية عبد الرفيق"بوالية قاؼبة 
قدم من خبلؽبا اؼبؤىبلت العلمية والوظيفية واؼبهنية للمًتشح ، إضافة اىل اػبطوط العريضة وبرنامج اغبركة وموقعها 

من اىم احملاور اليت "  ومثال ذلك 20%، لتليها االستماالت العاطفية بنسة" على اػبريطة السياسية الوطنية 
جاءت ضمن برناؾبنا االنتخايب ىو االىتمام باعبانب االجتماعي ، حيث ربدث متصدر قائمة حزب 

mpaguelma عن سعيو لتحقيق التضامن والتكافل واالعتناء بالشرائح اؽبشة " برانبية عبد الرفيق "  السيد
، اما استمالة التخويف "من ذوي االحتياجات اػباصة ، الفقراء واؼبعوزين ، االرامل واليتامى وذوي الدخل احملدود 

 األحزاب يف جاءت بنسبة منعدمة ، ومن ىذا التحليل نستنتج ان االستمالة األىم اليت اعتمدىا رؤساء 
 . منشوراهتم على صفحة الفيس بوك ىي استماالت عقلية وذلك مراعاة ػبصائص اعبمهور 
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 :PLJتحليل البيانات الخاصة بصفحة 

 :من حيث المضمون - أ

 : يبثل فئة اؼبوضوع1جدول رقم -1

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الفكرة 
 40 4 خرجات األحزاب

 00 0 اجملتمعات الداخلية لؤلحزاب
 60 6 برامج األحزاب

% 100 10 اجملموع
 :التحليل 

والذي يبثل فئة اؼبوضوع أن أغلب اؼبنشورات ىي تلك اؼبتعلقة بربامج " 1"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم -1
دورة رياضية ما بُت األحياء من تنظيم : "، ومثال ذلك ما يلي%60األحزاب حيث قدرت نسبتها ب

 .وىي نسبة مرتفعة" اؼبكتب الوالئي غبزب اغبرية والعدالة لوالية قاؼبة

الوزير السابق ورئيس حزب : "،ومثال ذلك%40أما فيما ىبص خرجات األحزاب فقدرت نسبتها ب
، لتليها االجتماعات الداخلية "اغبرية والعدالة يلقي كلمة عن والية قاؼبة وكل ما يبيزىا وعن تارىبها الثوري

 .لؤلحزاب نسبة منعدمة

 : يبثل فئة االذباه2جدول رقم -2

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة االذباه
 00 0 سليب
 00 0 إهبايب

 100 10 صفري
% 100 10 اجملموع
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 :التحليل 

والذي يبثل فئة االذباه أن صبيع اذباه اؼبوضوعات صفري بنسبة " 2"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
 .،فنستنتج أن صبيع اؼبواضيع اؼبنشورة ال ربمل أي اذباه100%

 : يبثل فئة الشخصيات الفاعلُت3جدول رقم -3

 :جدول يبثل فئة الشخصيات-أ

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الشخصيات
 70 7 "ؿبمد السعيد"رئيس اغبزب 

برانبية "األمُت الوالئي للحزب 
 "بلخَت

3 30 

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

" ؿبمد السعيد بلعيد"والذي يبثل فئة الشخصيات أن الشخصية "3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،يف أىم اؼبواضيع اؼبنشورة على صفحة اغبزب %70رئيس اغبزب احتل اؼبرتبة األوىل حيث قدرت نسبة ب

 .%30األمُت الوالئي للحزب بنسبة " برانبية بلخَت"لتليو الشخصية الثانية 

 :جدول يبثل فئة الفاعلُت-ب

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الفاعلُت 
اؼبكتب الوالئي غبزب اغبرية 

 والعدالة قاؼبة
9 90 

 10 1 اؼبسرح البلدي قاؼبة
% 100 10 اجملموع
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 :التحليل 

الذي يبثل فئة الفاعلُت أن أكرب نسبة للفاعلُت ىو اؼبكتب الوالئي " 3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،ومن ىنا نستنتج %10، ليليو اؼبسرح البلدي بنسبة %90غبزب اغبرية والعدالة قاؼبة حيث قدرت نسبة ب

 .ىو اؼبؤسسة الفاعلة يف وضع اؼبنشورات اػباصة باغبزب"PLJ"أن اؼبكتب الوالئي غبزب اغبرية والعدالة 

 : يبثل فئة القيم4جدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة القيم 
 :قيم إنسانية

 الشكر، األخوة، العرفان
3 30 

 : قيم اجتماعية
 تضمن، تكافل

1 10 

 : قيم دينية
 الصرب، التحلي باألخبلق اغبميدة

4 40 

قيم سياسية اؼبنافسة الشريفة 
 اؼبواطنة

2 
 

20 

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

الذي يبثل فئة القيم أن أغلب منشورات اغبزب على صفحة الفيس " 4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
واؼبتمثلة يف قيمة الصرب والتحلي باألخبلق %40بوك ربمل قيم دينية بأعلى نسبة حيث قدرت بنسبتها ب

أداء اليمُت غبزب اغبرية والعدالة كان اهلل يف عون الرجال اؼبمثلون : "اغبميدة، وىذا ما يدل عليو اؼبثال التايل
 ،"17"للقائمة رقم 

: ، واؼبتمثلة يف الشكر والعرفان واألخوةوىذا ما جاء يف اؼبثال التايل%30لتليها القيم اإلنسانية بنسبة 
تقدمي اؼبكتب الوالئي للحزب اغبرية والعدالة بالشكر والعرفان لسكان بلدية واد الزنايت على حسن "

أما " سبٍت اؼبكتب الوالئي غبزب اغبرية والعدالة اؼبزيد من النجاح واالستمرارية لسكان البلدية"، و" االستقبال
، واؼبتمثلة يف اؼبنافسة الشريفة واؼبواطنة كما ذكر يف %20فيما ىبص القيم السياسية فقد قدرت نسبتها ب

عليكم التحلي بروح اؼبواطنة واؼبناقشة " نداء اىل كل مرشحي ومناضلي حزب اغبرية والعدالة ، : "اؼبثال التايل
 .، وىي أصغر نسبة%10، لتليها القيم االجتماعية بنسبة " الشريفة
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 :ربليل كيفي لفئة مشاركة اعبمهور-5

نبلحظ من خبلل التعليقات اؼبوجودة على صفحة الفيس بوك أن أغلب التعليقات جاءت على شكل 
سبنيات بالتوفيق والنجاح والوصول اىل السلطة ومدح مرشحي اغبزب ،باإلضافة اىل ذلك حصول الصفحات 

 .على عدد كبَت من االعجابات واؼبشاركات كوهنا أكثر شعبية بُت اؼبواطنُت

 : يبثل اعبمهور اؼبستهدف6جدول رقم -6

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة اعبمهور اؼبستهدف
 80 8 مواطنُت

 20 2 أعضاء اغبزب
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة اعبمهور اؼبستهدف أن صبهور اؼبواطنُت جاء بنسبة " 6"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،ومن ىذا التحليل تستنتج أن صبهور اؼبواطنُت %20،ليليو أعضاء اغبزب بنسبة %80أكرب حيث قدر ب

ىي الفئة اؼبستهدفة من قبل رؤساء األحزاب وذلك هبدف صبع أكرب عدد فبكن من األصوات والوصول اىل 
 .صبيع شرائح اجملتمع

 : يبثل فئة منشأ اغبدث7جدول رقم -7

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة منشأ اغبدث
 40 4 بلدي
 60 6 والئي

% 100 10 اجملموع
 

والذي يبثل فئة منشأ اغبدث أن أكثر األحداث وقعت على اؼبستوى " 7"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
، حيث نبلحظ أن حزب اغبرية %40،لتليها على اؼبستوى البلدي بنسبة %60الوالئي حيث قدرت نسبة 

 .والعدالة يقوم بإنشاء معظم أحداثو على اؼبستوى الوالئي
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 :يبثل فئة اؼبصدر" 8"جدول رقم -8

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة اؼبصدر
 80 8 ربرير ذايت

 20 2 مؤسسات أخرى
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة اؼبصدر أن مصدر اؼبواضيع اؼبنشورة على صفحة " 8"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،وذلك راجع اىل أن معظم %80الفيس بوك ىي عبارة عن ربرير ذايت حيث جاءت نسبة عالية قدرت ب

ىذه اؼبنشورات صادرة عن اؼبكتب الوالئي بقاؼبة والذي يعترب مركز اغبزب ومكان لتواجد اؼبرشحُت وأعضاء 
 .%10اغبزب، لتليها اؼبنشورات الصادرة عن اؼبؤسسات األخرى بنسبة قدرت ب

 : يبثل فئة األىداف9جدول رقم -9

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة األىداف
 70 7 إخباري
 10 1 اقناعي

 10 1 التواصل
 10 1 صبع عدد كبَت من اؼبؤيدين

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة األىداف أن أغلب اؼبنشورات ىدفها اخباري حيث " 9"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،لتليها نسبة كل من اؽبدف االقناعي والتواصل وصبع عدد كبَت من اؼبؤيدين بنسب %70قدرت نسبتها ب

، حيث نستنتج من ىذا التحليل أن ىدف اؼبنشورات يف %10متساوية واليت قدرت كل نسبة منهم ب
. صفحات اغبزب ىو نقل األخبار واألحداث الناخبُت
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 :من حيث الشكل-ب

 : يبثل فئة القوالب الصحفية01جدول رقم -1

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة القوالب الصحفية
 00 0 عمود صحفي

 90 9 خرب
 10 1 مقال

% 100 10 اجملموع
 

 :التحليل 

اؼبتمثل يف فئة القوالب الصحفية أن أغلب اؼبنشورات جاءت على " 1"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،  مث العمود الصحفي والذي جاء بنسبة منعدمة، وذلك %10،ليليها اؼبقال بنسبة %90شكل خرب بنسبة 

 .راجع اىل أن ىذه اؼبنشورات مضموهنا كان عبارة عن نقل األخبار واألحداث للحزب

 :يبثل فئة أساليب االقناع" 02"جدول رقم -2

 النسبة اؼبؤية التكرار فئة أساليب االقناع
 80 8 االستماالت العاطفية
 10 1 االستماالت العقلية

 10 1 استمالة التخويفة اؼبئوية
% 100 10 اجملموع

 :التحليل 

اؼبتمثل يف فئة أساليب االقناع أن االستماالت العاطفية احتلت " 02"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
، أما فيما ىبص استمالة التخويف %10،لتليها االستماالتالعقلية حيث قدرت بنسبة %80اؼبرتبة األوىل بنسبة 

 .%10فقد قدرت نسبتها ب

ومن ىنا نستنتج من ىذا التحليل أن طبيعة االستماالت اليت اعتمد عليها اغبزب ىي استماالت عاطفية 
بالدرجة األوىل ويبكن أن ترجع ىذا اىل كون اعبمهور اؼبستقبل للرسالة ىو صبهور عاطفي بالدرجة األوىل ومن 

سبٍت اؼبكتب الوالئي غبزب اغبرية والعدالة واؼبزيد من النجاح : "أمثلة االستماالت اليت اعتمد عليها نذكر ما يلي
 ".واالستمرارية لسكان بلدية واد الزنايت
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 : يبثل فئة الروابط التشعبية3جدول رقم -3

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة الروابط التشعبية 
 00 00 الفيس بوك 

 00 00 يوتيوب
 00 00 توتَت

 100 10 غَت موجود
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة الروابط الشعبية أن صفحات حزب اغبرية والعدالة مل " 3"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
 . %100يعتمد على أية رابط من الروابط التشعبية حيث كانت نسبة االنعدام ب

 :يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة" 4"جدول رقم -4

 النسبة اؼبئوية التكرار فئة اللغة اؼبستخدمة
 90 9 اللغة العربية

 10 1 اللغة الفرنسية
% 100 10 اجملموع

 

 :التحليل 

والذي يبثل فئة اللغة اؼبستخدمة أن معظم اؼبنشورات جاء ؿبتواىا " 4"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
،لتمكُت متتبعي الصفحة من فهم ؿبتوى اؼبنشورات باعتبار اللغة العربية %90باللغة العربية حيث قدرت نسبتها 

،  اؼبعتمدة يف بعض %10وىي اللغة السائدة واليت تتميز بالسهولة والبساطة لتليها اللغة الفرنسية نسبة 
 .اؼبنشورات
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 : يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة5جدول رقم -5

 النسبة اؼبئوية  التكرار فئة الوسائط اؼبتعددة
 80 8 الصورالثابتة 
 20 2 الفيديوىات 

% 100 10 اجملموع
 

والذي يبثل فئة الوسائط اؼبتعددة أن أغلب اؼبواضيع اؼبنشورة يف " 5"نبلحظ من خبلل اعبدول رقم 
 وىي أكرب نسبة ، لتليها %80الصفحات جاءت مدعمة بالصور والفيديوىات حيث قدرت نسبة الصور الثابتة 

 للفيديوىات، ومن ىذا نستنتج أن الصور الثابتة احتلت أكرب نسبة باعتبارىا مصدر اؽبام وانتباه %20نسبة 
 .اعبمهور من خبلل األلوان اليت ربويها، كما أهنا تعرب عن اغبدث دبجرد رأيتها
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 :النتائج العامة للدراسة

 على موقع الفيس بوك خبلل اغبملة االنتخابية PLJ, MPA, RNDمن خبلل ربليلنا لصفحات 
 ،  وعلى ضوء التساؤالت اؼبطروحة ضمن ىذا البحث أمكننا اػبروج جبملة من 2017 نوفمرب 23حملليات 

 :النتائج التالية

 يف صفحاهتا على موقع الفيس MPA, RND, PLJما ىي اؼبضامُت اإلعبلمية اليت ركزت عليها  .1
 بوك؟

أظهرت نتائج ربليلنا لصفحات الفيس بوك أن ىناك تنوع واضح يف طبيعة اؼبوضوعات واؼبضامُت  - أ
اليت يتم نشرىا على صفحة الفيس بوك اػباصة بكل حزب حيث قبد أن أىم اؼبوضوعات اؼبنشورة 

 على خبلف %90على ىذه الصفحات عبارة عن خرجات لؤلحزاب حيث قدرت نسبتها ب
 .االجتماعات الداخلية وبرامج األحزاب

كما توصلنا اىل أن اؼبنشورات اؼبتعلقة خبرجات األحزاب هتتم باعبانب السياسي حيث جاءت ىذه  - ب
األخَتة لتوضيح برامج وايديولوجية كل حزب حيث زبللها حفبلت تكريبية ؼبناضلي اغبزب وكل من 

 .ساىم يف تدعيم اغبملة االنتخابية
 ,RND, MPAما ىي القوالب الصحفية اليت تقدم عربىا احملتوى االتصايل يف كل من صفحات  .2

PLJعلى موقع الفيس بوك؟  
 جاءت على شكل PLJ, MPA, RNDأظهرت نتائج ربليلنا أن صفحات كل من األحزاب  - أ

 على غرار باقي القوالب الصحفية األخرى، من عمود صحفي %80خرب، حيث قدرت نسبتو 
 .ومقال

 .كما توصلنا أيضا اىل أن ؿبتوى ىذه األخبار، كان يدور حول نقل أخبار وأحداث األحزاب - ب
 على PLJ, MPA, RNDما ىي األدوات الفنية اليت استخدمت يف صفحات كل من األحزاب  .3

 موقع الفيس بوك؟
 PLJ, MPA, RNDأظهرت نتائج ربليلنا أن أىم األدوات الفنية اليت استخدمت يف صفحات  .4

على موقع الفيس بوك جاءت عبارة عن صور ثابتة لدعم األخبار اليت مت نشرىا واليت كان ؽبا دور فعال 
 %10 ليليها نسبة الفيديوىات ب%90يف توضيح وفهم موضوع اػبرب، حيث قدرت نسبتها ب

 لعرض PLJ, MPA, RNDما ىي األساليب االقناعية اليت اعتمدت عليها كل من األحزاب  .5
 مضامينها اإلعبلمية على موقع الفيس بوك؟

أظهرت نتائج ربليلنا أن أىم األساليب االقناعية اليت اعتمدت عليها كل من األحزاب  - أ
PLJMPA, RND لعرض مضامينها اإلعبلمية كانت  عبارة عن استماالت عقلية وعاطفية 
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حيث جاءت نسبتهما متقاربتُت وذلك ؼبا ؽبما من أنبية يف اقناع صبهور الناخبُت اىل تبٍت وتأييد 
 .أفكار وايديولوجية كل حزب مع مراعاة خصائص وفبيزات ىذا األخَت

 على  موقع PLJ, MPA, RNDما ىي أىم القيم اليت تناولتها صفحات كل من األحزاب  .6
 الفيس بوك؟

أظهرت نتائج ربليلنا أن أىم القيم اليت تناولتها منشورات األحزاب على موقع الفيس بوك كانت  - أ
عبارة عن قيم اجتماعية سبثلت يف التضامن والتكافل واالعتناء بالشرائح من ذوي االحتياجات 

 على خبلف القيم الدينية، السياسية واإلنسانية اليت جاءت %40اػباصة، حيث قدرت بنسبة 
بنسب متقاربة وذلك من أجل ابراز أن لرؤساء األحزاب اىتمام باعبانب االجتماعي عبمهور 

 .الناخبُت والسعي اىل تلبية احتياجاهتم وربسُت أوضاعهم وظروفهم اؼبعيشية

 23 على موقع الفيس بوك خبلل اغبملة االنتخابية حملليات PLJ, MPA, RNDاؼبقارنة بُت صفحة  
 :2017نوفمرب 

 :أوجو التشابو

 :تتشابو ىذه الصفحات يف نقاط عديدة أنبها

  أن صبيع الصفحات اػباصة بكل من حزبPLJ, MPA, RND ربمل صورة شخصية 
ؼبتصدر القائمة يف اغبزب، مرفوقة باسم وشعار اغبزب رقمو يف قائمة األحزاب اػباصة باغبملة 

 .2017 نوفمرب 23االنتخابية حملليات 
  أن أغلب اؼبنشورات تدور مواضيعها حول اػبرجات اؼبيدانية اليت يقوم هبا رؤساء األحزاب ؼبختلف

 .البلديات
  كما تتشابو من حيث ؿبتوى التعليقات واليت يدور معظمها حول سبٍت التوفيق والنجاح واالستمرار

 .للحزب
  أن أغلب اؼبنشورات يف ىذه الصفحات جاءت على شكل خرب وذلك كوهنا تسعى اىل نقل األخبار

 .واألحداث اػباصة بكل حزب
 كما تتشابو من حيث أن أغلب اؼبنشورات صادرة عن اؼبكتب الوالئي اػباص بكل حزب. 
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 :أوجو االختالف

 :زبتلف ىذه الصفحات يف نقاط أنبها 

  زبتلف ىذه الصفحات من حيث اؼبواضيع اؼبنشورة، فهناك من الصفحات من ركزت على مواضيع يف
 اعبانب االجتماعي ، االقتصادي ، السياسي ، 

 زبتلف ىذه الصفحات من حيث عدد اعجابات اعبمهور واؼبشاركات والتعليقات. 
 زبتلف من حيث عرض الربامج اػباصة بكل حزب. 
 زبتلف من حيث األساليب االقناعية فلكل حزب أسلوبو الذي يقنع  بو صبهور الناخبُت. 
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 :مناقشة النتائج العامة للدراسة

 :من خبلل النتائج العامة اليت توصلنا اليها نبلحظ ما يلي 

  أن معظم صفحات الفيس بوك تتضمن مواضيع ـبتلفة ومتعددة ركزت على اػبرجات اؼبيدانية ؼبختلف
البلديات بصفة رئيسية، وعدم التطرق اىل باقي النشاطات األخرى كاالجتماعات الداخلية لؤلحزاب 

 .وىذا ما يؤدي اىل عدم اؼبام الناخبُت بكافة برامج ونشاطات األحزاب السياسية
  كما توصلنا أيضا اىل أن معظم اؼبنشورات اؼبوجودة على صفحة الفيس بوكتحوي مواضيع هتتم باعبانب

السياسيأكثروانبال باقي اعبوانب األخرى كاعبانب االقتصادي واعبانب االجتماعي، وىذا ما قد يؤدي 
 .اىل فقدان الثقة بُت اؼبرشح والناخب

  أظهرت نتائج الدراسة أن اؼبًتشحُت وفقوا يف اعتمادىم على اػبرب كقالب صحفي يقدم من خبللو
احملتوى االتصايل على صفحة الفيس بوك، وذلك كون ىذا األخَت يسعىلنقل األخبارواألحداث كما ىي 

 .دون زيادة او نقصان وغبظة وقوعها
  كما اظهرت نتائج الدراسة أن أغلب منشورات األحزاب السياسية على صفحة الفيس بوك قد دعمت

بصورثابتة وىذا ؼبا ؽبا من دور كبَت وفعال يف توضيح وفهم اؼبوضوعات اؼبنشورة لكون ىذه األخَتة 
مصدر اؽبام القارئ، ولكن ىذا غَت كايف عبعلها األداة الوحيدة لفهم اؼبضمون وتوضيحو بل من األجدر 

 .االستعانة بأكثر من أداة فنية
  كما هبب على اؼبًتشحُت األخذ بعُت االعتبار واستخدامهم لؤلساليب االقناعية اؼبعتمدة يف منشوراهتم

على صفحات الفيس بوك خصائص وفبيزات الناخبُت وذلك يف اختيارىم النوع االستماالت اليت يبكن 
أن تؤثر على اعبمهور اؼبستهدف كاختيارىم االستماالت العقلية اؼبتمثلة يف اغبجج والرباىُت اليت ؽبا 

 . استجابة كبَتة من طرف الناخبُت على غرار االستماالت العاطفية
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 :النتائج العامة للدراسة على ضوء الدراسات السابقة

من خبلل النتائج العامة لدراستنا توصلنا اىل أن ىناك اختبلف وتشابو نوعا ما مع صبلة نتائج الدراسات  
السابقة اليت اطلعنا عليها حيث أن الدراسات السابقة جاءت لدراسة دور وأثر مواقع التواصل االجتماعي يف 
اجملال السياسي أما دراستنا فجاءت لتحليل مضمون الصفحات، على مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك 

، وىذا ما جعلنا نستنفيذ من بعض نقاط 2017 نوفمرب 23ؼبنشورات سياسية تتعلق باغبملة االنتخابية حملليات 
 :نتائج الدراسات السابقة بصورة نسبية يف دراستنا حيث توصلنا اىل ما يلي

وصلت نتائج أحد الدراسات السابقة أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت وسيلة ىامة للتعرف على 1-
األحداث السياسية ونشر األخبار واالسهام يف صناعة الرأي العام، وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراستنا 
حيث توصلنا اىل أن مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك أصبح وسيلة ىامة يف تنشيط اغبملة االنتخابية ، 

وذلك من خبلل ؾبمل اؼبوضوعات واؼبضامُت السياسية اؼبختلفة اليت يتم نشرىا على صفحات الفيس بوك 
 .اػباصة بكل حزب، وذلك لتوضيح براؾبهم االنتخابية وربريك الرأي العام اذباه القضايا الوسياسية

كما توصلت نتائج أحد الدراسات السابقة أن نسبة كبَتة من صبهور الناخبُت وباؼبوازاة مع تعرضهم ؼبضامُت 2-
اغبملة االنتخابية اؼبتعلقة بربنامج اؼبصاغبة الوطنية من خبلل التلفزيون اعبزائري كانوا يدخلون يف نقاشات حول 
ىذا اؼبوضوع حيث كانوا يظهرون استجابة أو رد فعل إهبايب اذباه ما كانوا وبصلون عليو من معلومات واراء عن 

طريق ىذه اؼبناقشات حيث اتفقت ىذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراستنا على أن صبهور الناخبُت يتعرضون 
ؼبضامُت اؼبنشورات على صفحة الفيس بوك اػباصة برؤساء األحزاب، ىذا ما هبعلهم يبدون آرائهم، وأفكارىم 

حول ـبتلف اؼبواضيع وذلك يظهر من خبلل التعليقات واالعجابات واؼبشاركات، وتاثرنباهتم باألساليب االقناعية 
 .اؼبعتمدة يف اؼبنشورات
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 وخصائصها حاجاهتا باختبلف اجملتمعات ـبتلف يف فاعل دور االجتماعي التواصل ؼبوقع أصبح لقد
 من أن على مكان أي يف اعبميع متناول ويف سهلة اجملتمع أفراد بُت التواصل عملية أصبحت حيث

 أواصر وتعزيز اجملتمع أفراد حاجيات ػبدمة توجو أن االجتماعي التواصل مواقع استغبلل اهبابيات
 .السياسية القضايا بعض ومعاعبة التعاون

 معاعبة يف االجتماعي التواصل مواقع دور استجبلء الدراسة ىذه خبلل من حولنا  لقد
 يف قبح قد اؼبوقع ىذا أن إىل توصلنا حيث.لدراسة كمتغَت الفيسبوك على اعتمادا السياسية القضايا
 أرائهم بنقل ؽبم ما يسمح عربه التواصل وسهولة اؼببهر النتشاره أكثر تواصلية الكًتونية ثقافة ذبسيد

 .أفضل بطريقة مشاعرىم عن والتعبَت واذباىاهتم وأفكارىم
 تداولتها توجيهاهتا اليت دبختلف اؼبعروضة اؼبنشورات اغلب أن أيضا الدراسة  وكشفت
 إذ بوم الفيس موقع مستخدمي وتطلعات احتياجات مع تتناسب هبم اػباصة الصفحات يف األحزاب

 لذىن وتبسيطها الفكرة لوصول وذلك وفديوىات وصورة نص ربمل اؼبنشورات اغلب أن تبُت
 والتأثَت الناخبُت إلقناع وذلك االقناعية األساليب بعض على اعتمادىم إىل باإلضافة اؼبتصفح

 القضايا حول العام الرأي تشكيل يف تساىم اليت اؼبواقع أكثر من الفيسبوك أصبح حيث.فيهم
 .األخَت ىذا ينتجها اليت واغبوارات النقاشات خبلل من السياسية
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، (د ط)ؿبمد بن مسعود البشَت، مقدمة يف االتصال السياسي، مكتبة العكيان اؼبملكة العربية السعودية،  .18

 .م1997
 .م1997، 2ؿبمد عبد اغبميد، حبوث الصحافة، عامل الكتب، القاىرة، ط .19
من ربليل الكمي اىل التحليل يف الدراسات الكيفية : ؿبمد عبد اغبميد، ربليل احملتوى يف حبوث االعبلم .20

 .م1997، 2وربليل ؿبتوى اؼبواقع اإلعبلمية، عامل الكتب، القاىرة، ط
ؿبمد منَت حجاب، إدارة اغبمبلت االنتخابية طريقك للفوز يف االنتخابات، دار الفجر للنشر والتوزيع،  .21

 .م2007، (د ط)القاىرة، 
، 1، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عمان، ط"مفاىيم ونظريات" ، االعبلم اعبديديوديع العز عز .22

 .م2015
ياسر نعيم عبد اهلل، استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعبلقتو باالغًتاب السياسي لدى الشباب  .23

 .م2017، 1يف اعبامعات الفلسطينية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ،ط
 .(د س )، (د ط)وبي السعيد الصباحي، النظام الرئاسي واػببلفة اإلسبلمية، دار الفكر العريب، القاىرة،  .24
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 :المذكرات

حسُت قطيم طماح اؼبطَتي، االستخدامات السياسية ؼبواقع التواصل االجتماعي توتَت من قبل الشباب  .1
  .2013الكوييت، مذكرة ماجستَت يف االعبلم، جامعة الشرق األوسط،

ضبايدية خولة، قاسم مرمي، دور مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية العمل التطوعي، دراسة وصفية  .2
 .م2015ربليلية لصفحة الفيس بوك، عبمعية ناس اػبَت ورقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

شدان يعقوب خليل يعقوب، أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي للقضية الفلسطينية  .3
   .2015لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، مذكرة ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت، 

صرف حاج، تأثَت التلفزيون اعبزائري على ربديد السلوك االنتخايب برنامج اؼبصاغبة الوطنية مبوذج، مذكرة  .4
 .2007ماجستَت، جامعة وىران، 

عبد اهلل فبدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي يف التفسَت السياسي يف تونس، ومصر  .5
 .2012من جهة نظر الصحفيُت األردنيُت، مذكرة ماجستَت جامعة الشرق األوسط، 

ؿبمد أمُت بن غروس، الدور واؼبكانة االجتماعية لؤلميُت بعد دخوؽبم فصول ؿبو األمية، مذكرة   .6
 .2009ماجستَت يف علم االجتماع، جامعة اعبزائر، 

معاوي شيماء، دور اغبمبلت االنتخابية يف التنشئة السياسية، دراسة استطبلعية على عينة من طلبة  .7
 . 2014جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة

 :جرائد

شادي عواد، مواقع التواصل االجتماعي سبلح غَت تقليدي يف االنتخابات، جريدة اعبمهورية، األربعاء  .1
  ، متاحة على الرابط 2017 تشرين الثاين، 8

م، الذي وبدد كيفيات اشهار 2012 فرباير 6 اؼبؤرخ يف 29/ 12اؼبادة األوىل من اؼبرسوم التنفيذي  .2
  .8الًتشحات اعبريدة الرظبية، العدد 

 :مجالت

أسامة غازي اؼبدين، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اعبامعات  .1
 .2015، (دع)السعودية، ؾبلة األدب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، 

دراسة "خدهبة عبد العزيز علي إبراىيم، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية  .2
 .2014، 3ؾبلة العلوم الًتبوية، جامعة سوىاج، العدد " ميدانية جبامعات صعيد مصر،
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 :رسائل دكتوراه

أضبد صاحل العميسي، النظام القانوين للمشاركة السياسية من خبلل االنتخابات العامة يف اليمن واعبزائر،  .1
 .2012، 1رسالة دكتوراه، كلية اغبقوق، اعبزائر، ط

دراسة مقارنة لتجربيت اعبزائر وفرنسا يف االنتخابات الرئاسية " إظباعيل لعبادي، اؼبنازعات االنتخابية .2
 .2013، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوق، جامعة بسكرة، "التشريعية

 :مقاالت

إبراىيم أضبد الدوري، شبكات التواصل االجتماعي اؼبنظمة العربية للهبلل األضبر والصليب األضبر،  .1
 http://www,ultrasant.comتكنولوجيا اؼبعلومات:متاحة على الرابط 

السياسة العربية )أمال مرابطي، الفيس بوك يكتسب أنبية بالغة يف تنشيط اغبمبلت االنتخابية  .2
 .2014/ 03/ 26، الشعب يوم (واألخبار

الزاوي ؿبمد طيب وفندور عبد القادر، تنظيم اغبمبلت االنتخابية من خبلل قانون االنتخابات اعبزائري  .3
دفاتَت السياسية والقانونية عدد خاص بأشغال اؼبلتقى الدويل، األمباط االنتخابية يف ظل التحول 

 .2010الديبقراطي، 
 مليون مستخدم شهري نشط، متاحة على 20شعيب سعدين، احصائيات الفيس بوك يف اعبزائر و .4

  http://www,android,dz,com:30mars2017الرابط 
مواقع التواصل االجتماعي من أىم مظاىر التطور العلمي متاحة على الرابط  .5

http://asdapress,com//D:c08f,cat:92017  

 :قائمة المعاجم والقواميس والموسوعات

، هنضة مصر للطباعة والنشر 1، ط(دج)، اؼبوسوعة السياسية للشباب، ةصفوة العامل، الدعاية االنتخايب_1
 .2017والتوزيع، 

، 4عبد اجمليد ساؼبي واخرون، معجم اؼبصطلحات علم النفس، دار الكتاب اؼبصري، القاىرة، ط_2
1998 . 
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 :المواقع االلكترونية

1. http://Scholar.cu.edu.eg/eheshesh/files/hesham3-oppt 
2. http://www ultrasant.com 
3. http://asdapress.com/id/:c08f.cat:9 

4. www.startimes-dz.com/ 
5. WWW.almajmaa,org/bibn/home,php,index=search,bkeywords=%b8/a7%b

9%8/d8% 
6. http://scholar,majah,edu/sites/defaules/shadan120 
7. http://men,edu,jo/LIBRARY THESES 58622 fae 2772 b-1-pdf 
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