جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة قاصدي مرباح -ورقمة-

كمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة العموم االنسانية و االجتماعية
قسم عموم االعالم و االتصال

ممصق عممي بعنوان:
الحمالت االنتخابية عبر الفيسبوك

دراسة تحميمية لعينة من الصفحات االلكترونية لمحمالت االنتخابية الجزائرية لمحميات 2017
حزب جبية التحرير الوطني ،حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،حزب تجمع أمل الجزائر -نموذجا-
الكممات المفتاحية :الفايسبوك ،Facebookالحمالت االنتخابية compagnes Faire
تحت إشراف األستاذة:
طرابلسً أمٌنة

من إعداد الطلبة:
بروسً خدٌجة khadidjakhadidja4133@gmail.com
بكوش جهاد Jijibekkouche1993@gmail.com

أسباب إختيار الموضوع:
األسباب الذاتية:
 -1المساىمة في إنجاز دراسة عممية تفيد الطمبة مستقبال.
 -2الميل الشديد إلى البحث في المواضيع ذات البعد السياسي.
 -3االنتماء الشخصي لمباحث و ميمو لكل ما يتعمق بالعممية االنتخابية
و كل ما يتعمق بالسياسة في الجزائر ،و اآلليات الالزمة لزيادة الوعي
السياسي لدى األفراد.
األسباب الموضوعية:
 -1جدة الموضوع لمدراسة و البحث منيجيا و معرفيا.
 -2تدعيم الحقل المعرفي يمثل ىذه اإلشكاالت ذات البعد السياسي.
 -3جدة الموضوع و حداثتو بالنظر إلى عينة التحميل (الحممة االنتخابية
المحمية).

نوع الدراسة منهجها و
أدواتها:

االشكالية:

برزت الحمالت االنتخابٌة عبر العصور كأداة تعمل على تشكٌل الرأي العام ،وذلك
بتوجٌه القائم باالتصال إلى تروٌج فكرة النظام السٌاسً أو حزب معٌن بهدف التأٌٌد وتغٌٌر
اتجاه وسلوك األفراد لجل هذه األنشطة المكثفة والمتواصلة لتنمٌة الوعً السٌاسً وزٌادة
المشاركة السٌاسٌة لألفراد ،وبفضل وسائل اإلعالم المتاحة إلٌصال رسالة مقنعة تسعى إلى
التأثٌر فً الجمهور المستهدف ،أصبحت هذه الوسائط هً همزة الوصل بٌن الحاكم
والمحكوم بتجمٌع مختلف المطالب والمواقف واآلراء المتداولة فً أوساط الرأي العام التً
تعتبر بمثابة رسائل صاعدة إلى صناع القرار وقد أكدت بعض الدراسات أن هناك عالقة جد
وثٌقة بٌن التعرض لوسائل اإلعالم وبٌن السلوك السٌاسً ،وان الجمهور ٌتجه لوسائل
اإلعالم أثناء األحداث السٌاسٌة الهامة .إضافة إلى وسائل اإلعالم االلكترونٌة والتً برزت
من بٌنها مواقع التواصل االجتماعً بشكل كبٌر .وفً هذا الصدد أكد أحمد الدّان األمٌن العام
لحركة البناء الوطنً" ،أن الفٌسبوك وسٌلة إعالمٌة خاصة وأن االنتخابات المقبلة ستعرف
تأثٌرا كبٌرا على الفضاء األزرق الذي أثبت نجاعته وتأثٌره على الجماهٌر ومن هذا المنطلق
نطرح التساؤل التالً :كيف تبرز الحمالت االنتخابية عبر صفحات الفايسبوك؟

أهداف الدراسة:

 -1جذب القراء لمتفاعل مع الموضوع الراىن و إبراز بعض الخفايا وتزويد
المواطنين بأكبر عدد ممكن من المعمومات حول محميات  2017بالجزائر.
 -2معرفة الدور الذي تمعبو الحمالت االنتخابية المحمية الجزائرية لسنة 2017
في تفعيل المشاركة السياسية من خالل الصفحات االلكترونية عمى موقع
الفايسبوك.
 -3التعرف عمى ما تقوم بو الحمالت االنتخابية المحمية الجزائرية لسنة 2017
في ترجمة الوعي السياسي عمى صفحات الفيسبوك.
 -4مضامين الحممة االنتخابية عبر الفايسبوك ما إذا كانت مقنعة أم ال.

التساؤوالت المرتبطة بالشكل:
 -1ماىي أشكال المشاركة المستخدمة في
الحممة االنتخابية عمى صفحة الفايسبوك؟
 -2ماىي نوعية المنشورات المستخدمة في
الحممة االنتخابية عبر صفحة الفايسبوك؟
 -3ماىي طبيعة االستمالة االقناعية المعتمدة
عبر صفحة الفايسبوك؟
 -4ماىي آليات التفاعل مع الجميور عبر
صفحة الفايسبوك؟

تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية إعتمادا عمى منيجي المسحي ويعني دراسة شاملة
مستعرضة ،و محاولة منظمة لجمع البٌانات و تحلٌل وتفسٌر وتقرٌر الوضع الراهن لموضوع ما
فً بٌئته محددة ووقت معٌن والمنيج المقارن وىو منيج يقوم عمى مقارنة ظاىرة إجتماعية بنفس
الظاىرة في مجتمع أخر .باستخدام أداة تحميل المضمون وهو الذي ٌقوم به الباحث من تحلٌل
المعلومات الوثائقٌة فً أي منهج ٌعتمد على المصادر األصلٌة .المفيئة إلى فئات الشكل و فئات
المضمون و إعتمدنا عمى وحدة المكممة

مجتمع و عينة
الدراسة:
مجتمع البحث :قمنا بتحدٌد المجتمع الذي نرٌد دراسته من خالل الصفحات االلكترونٌة لموقع
الفٌسبوك للحمالت االنتخابٌة لالنتخابات المحلٌة الجزائرٌة " .2017حزب جبهة التحرٌر الوطنً،
حزب التجمع الوطنً الدٌمقراطً ،حزب تجمع أمل الجزائر" فً الفترة الممتدة من 10 /24
 2017/إلى غاٌة .2017/ 11 / 20
العينة المعتمدة :عينة قصدية وهً العٌنة التً ٌعتمد فٌها الباحث أن تتكون من وحدات معٌنة،
اعتقادا منه أنها تمثل المجتمع األصلً خٌر تمثٌل ،وواضح أن هذه الطرٌقة توفر على الباحث
كثٌرا من الوقت و الجهد.

التساؤوالت المرتبطة بالمضمون:
 -1ماىي الموضوعات التي ركزت عمييا الحممة
االنتخابية المحمية الجزائرية  2017عبر موقع
الفيسبوك؟
 -2ماىي األطراف الفاعمة في الحمالت
االنتخابية عبر الفيسبوك؟
 -3ماىي اتجاه مضامين الحممة االنتخابية عبر
الفيسبوك؟
 -4ماىي مواقف المرشحين من القضايا
المطروحة في الحمالت االنتخابية عبر
الفيسبوك؟

النتائج األولية:
 أغمب المنشورات المعتمدة في الحمالت انتخابية تركز عمى الصور.
 تغمب
 ركزت الحمالت االنتخابية عمى القضايا االقتصادية الراىنة .االستماالت العقمية
عمى الحمالت االنتخابية عبر الفايسبوك.
 تنوع األطراف الفاعمة في الحمالت االنتخابية بين المرشحين و الشخصيات الحزبية
و الشخصيات العامة في المجتمع.

السنة الجامعية2018/2017 :

قائمة المراجع:

 مروان عبد المجيد ابراىيم ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ،ط ،1،مؤسسة
الوراق لمنشر و التوزيع ،عمان األردن.2000 ،
 محمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي ،البحث العممي الدليل التطبيقي لمباحثين ،ط ،1،دار وائل
لمنشر ،عمان.2001 ،
 منصور محمد محمد الوسعي ،حق االنتخاب و الترشيح و ضماناتيا ،المكتب الجامعي
الحديث ،اإلسكندرية.2010-2009 ،
 محمد منير حجاب ،إدارة الحمالت اإلنتخابية ،ط ،1،دار الفجر لمنشر و التوزيع ،القاىرة،
.2007

