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  مقدمة
 

 

 أ

  مقدمة

شهدت الجزائر منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي تحوالت سياسية جذرية مهمة 

حيث شهدت تحوالت كثيرة فرضتها قيام الدولة الجزائرية التي رافقتها تنامي العملية الديمقراطية  

 وظهر مايسمى بالتعددية السياسية الحزبية  وتم على اثرها اجراء  انتخابات رئاسية  وبرلمانية

الى جانب فتح المجال امام الممارسة السياسية وقيام احزاب وجمعيات  ومنظمات تعنى بالمجتمع 

مايعني منظمات المجتمع المدني  الى جانب ذلك شهدت الجزائر تحوالت اعالمية ملموسة حيث 

مما يجدر بنا القول ان الجزائر دخلت  1989فتح الباب  للتعددية االعالمية منذ احداث اكتوبر

سياسي لمؤسساتها  مما زاد من العالقة االرتباطية بين الي عهد لم يسبق لها من حيث التنظيم ف

النظام السياسي  والعملية االتصالية حيث ظهرت على اثرها انتخابات شهدت لها عدة حمالت 

ر يانتخابية لمجموعة من المترشحين في اطار التعددية الحزبية  وفتحت التعديالت الدستورية  لفبرا

منه التي تنص على " حق انشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  )40المادة (خاصة 1889

معترف به واليمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات االساسية والوحدة الوطنية" وكل هاته 

التحوالت افرزت بدورها عهدا جديدا للتنافس السياسي  في ظل اعالم حر وغير مقيد  مما اعطى 

رشحين وخاصة في بداية التسعينيات من ممارسة انشطتهم  والتعبير عن برامجهم لبعض المت

ت  ذا النشاط اللذي افرز عدة تحوالما يسمى بالحمالت االنتخابية" ه السياسية بادوات تواصلية

ختلف سياسي جديد مباب خاصة  فقد بدات بوادر لتشبع في وعي المجتمع الجزائري عامة والش

باهتماماته بالقضايا السياسية واالجتماعية  خاصة تلك التي تتعلق بقضايا   السيما فيما يتعلق

الوطن وظهرت الرغبة في المشاركة السياسية ونفتاح على القضايا السياسية  في ظلل التكنلوجيات 

الجديدة التي افرزتها العولمة  كل هاته  التحوالت من شانها ان تبعث بعملية التنمية خاصة 

يما الساحة السياسية اليوم الستماعية السياسية  وفي ظل التغيرات الجارية على التنمية االج

ث جاءت اهمية الدراسة انطالقا من ا) وفي خضم هاته االحد2014افريل 17انتخابات الرئاسية (

ر والحمالت االنتخابية ئخصوصية الحدث االنتخابي اللذي يعد محطة هامة في تاريخ الجزا

الة تتعلق بانبعاث قيم جديدة ووعي جديد  وكل هذا يندرج ضمن استطالع المسككنشاط اتصالي 



  مقدمة
 

 

 ب

راي جديد تعبر عنه اهم فئة وشريحة في المجتمع الجزائري ( الطالب الجامعي ) و اللذي يعتبر 

عرضة للمناقشات والنشاطات  وفق ذلك فان وعي الطالب الجامعي بهاته االحداث والظروف 

مثل احدى السياسية  الفاعلة  وهي  ت من المتطلبات االساسية للمشاركةالسياسية االنية  التي تعد 

  االشكاليات المهمة  التي تواجه المجتمعات في طريق نحو التنمية 

دور الحمالت االنتخابية في التنشئة جاءت دراستنا التي تحمل عنوان "وبناء على كل ماتقدم  

فصول  تصب  في متناولها بابعاد الموضوع قسمنا هاته الدراسة الى مجموعة من ال" السياسية

السيما الحمالت االنتخابية ودورها في التنشئة السشياسية  تبعا لمجموعة من المتغيرات اهمها 

ماجاء في الفصول النظرية والتي تقسمت الى ثالثة فصول كل منها تحتوي على مطالب  وحسب 

د اهم استطالع على اساسه خلصت خطة المعمولة بها وصوال الى المجال الميداني لنقف عن

 نتائج الدراسة .
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  المشابهةالدراسات -1

تعتبر القراءة التحليلية للدراسات السابقة حول موضوع الدراسة المساعد الرئيسي 
وذلك من . للباحثين لتكوين أفكار واضحة عما يتحتم عليهم من واجبات فى هذا المجال 

كما تتطلب المالئمة لمنهجية  ‘تتطلب تركيز بالمقارنة مع تلك األبعاد  التياالبعادخالل تحديد 
 . الدراسة

وفى دراستنا  هذه يوجد دراسات عربية وأخرى جزائرية  وذلك هدفا منا الى معرفة  
  .والتقصي والبحث وإجراء مقارنة فيما يخدم دراستنا

   الدراسات الجزائرية

  )الخاصةمن خالل الصحافة الجزائرية 2009الحملة االنتخابية لرئاسيات ( : الدراسة األولى
 –من إعداد لحسن رزاق " الخبر والشروق اليومي"دراسة فى تحليل مضمون صحيفتي 

 2009الموسم الجامعي ‘جامعة قسنطينة 
الصحافة  جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع الحمالت االنتخابية فى الجزائرمن خالل دور

كالية عن دور اإلعالم ه اإلشهذوقد عبرت ‘المكتوبة الجزائرية فى تغطية مثل هذه األحداث 
تأثيره على الراى العام والصحافة المكتوبة بشكل خاص لما لها من دور فى  يبشكل عام ف

كيف عالجت بتساؤل رئيسي مفاده  :صناعة القرار السياسي وقد خرجت هذه الدراسة

من حيث  2009لرئاسيات الصحافة الجزائرية المكتوبة الخاصة أحداث الحملة االنتخابية

ولقد تفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية  ارتأينا سؤالين  ؟ والمضمون؟الشكل
  .فيما يالءم الدراسة

ماهي المؤشرات الدالة على اهتمام الصحافة المكتوبة باألحداث الحملة االنتخابية لرئاسيات 
  ؟2009

الحملة  ماهي المواضيع التى ركزت عيها الصحافة المكتوبة من خالل تغطيتها ألحداث
و عن السلطة او الفئات أ هل ركزت عن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية ؟( االنتخابية
  المهمشة؟
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أهمها اإلحاطة بالحقيقة السياسية من خالل دور :وقد جاءت هذه الدراسة بجملة من األهداف 
ألهمية التى باإلضافة الى ا‘الذي تقوم به الصحافة المكتوبة فى تغطيتها فى مثل هذه األحداث 

وذلك لمعرفة ) تحليل المضمون(تحظى بها هاته الدراسة فضال عن المنهج المستخدم 
  . اتجاهات وميوالت األفراد إزاء هاته الحمالت بصفة عامة من خالل الصحافة المكتوبة 

ذ تطهر هاته األهمية من خالل هذا المنهج الذي من شانه ان يكشف عن أهمية اإلعالم إ
التحول الديمقراطي الذي شهدنه الجزائر منذ "حققه من طفرة علمية وسياسية المكتوب وما 
 1988" أحداث أكتوبر 

   :الصحيفتين أهمهاخرجت هذه الدراسة بنتائج عديد ة وخاصة فيما يخص معالجتها لكال  
اهتمت هذه الصحافة في تغطيتها مثل هذه اإلحداث بالحملة االنتخابية كحدث متداول  -1

تبعا لمؤشرات  األحداث وذلكأعطت األولوية لمثل هذه  التىفة الشروق وخاصة صحي
 الدراسة والتحليل

بالنخبة الصحافة من حيث القرار اإلعالمي فيما يخص هاته األحداث  هاته انشغال -2
حداث االاالهتمام با كذلك‘ الجزائريالعام  الى الرأيباإلضافة ‘ بالدرجة األولىالسياسية 

 .ة تغطيتها من حيث الوسيلةاإلعالمية وكيفي
على المشاركة القوية "  الشروق حيث ركزتالمقارنة التي خرجت بها من حيث جريدة   -3

ركزت علي "أما جريدة الخبر " الفساد المالي والسياسي للسلطة مثل قض" االنتخابات في
 .رابات واألوضاع المزرية في الجزائالشباب الجزائري والمقاطعة في عملية االنتخ

  :الدراسة الثانية

 الجزائرفى لرئاسيات االنتخابيةحملة ال'"دراسة وصفية تحليلية لنشرة الثامنة مساء "    
 2007 -2006الموسم الجامعي " عادل جربوعة "لصاحبها  "2004تلفزيون الجزائرىال

ته وهى مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير فى اإلعالم واالتصال انطلق الباحث فى اشكالي
 الوعيمن أهمية الدور الذى يلعبه التلفزيون فى تغطية مختلف النشاطات السياسية وفى خلق 

 أهمية واألكثرالسياسي للجمهور حيث تزيد اهمية هدا الدور خالل األحداث الهامة 
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 الجزائرييمارسه التلفزيون  الذيهذا الدور  إلىكاالنتخابات والحمالت االنتخابية وتطرق 
 غرار الحمالتعبر تغطيته المتعددة للعديد من االحداث السياسية الهامة على لصدد ذا ه في

كيف جاءت الحملة  :لإلشكالية المحوريالتساؤل  إلى األخير فيليصل  الرئاسيةاالنتخابية 

االنتخابية لرئاسيات الثامن من افريل  فى نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري خاصة منها 

وقد تفرع عن هدا التساؤل عدة  والمضمون؟ ية من حيث الشكلفترة الحمالت االنتخاب
  :فرضيات تفيد الدراسة فى محتواها وذلك للوصول الى النتائج المرجوة وهى كالتالي

ى نشرة الثامنة نموذج واحد وثابت من خالل تغطيته للحملة ف اعتمد الجزائريالتلفزيون 
مجال التغطية  فيتبر وسيلة ايجابية حيث يع )التلفزيون الجزائري(سية ااالنتخابية الر

الباحث  أوضحمن خالل هده الفرضيات .للحمالت االنتخابية فى نشرات الثامنة  اإلخبارية
تقديمه لنشرات  يجزائري في يتمثل فى تقدير مدى احترافية التلفزيون الذهدف دراسته وال

سياسي خاصة فى أوقات األخبار أثناء الحمالت االنتخابية ومدى مساهمته فى خلق الوعي ال
وضمنه اختار  المسحيوقد استخدم الباحث فى دراسته المنهج ، الذروة بالنسبة للجمهور

لك ذجمعها عن طريق أشرطة فيديو واستعمل ك التيلتحليل البيانات  كأداةتحليل المحتوى 
لك من خالل حضور بعض التجمعات الشعبية ذالمباشرة و أدوات منهجية منها المالحظة

 أسلوبمن خاللها استخدم عينة التحليل اما فيما يخص العينة فقد استخدم  تيرشحين والللم
 تىلدراسته وليزيد من صحة فرضياته  القابلة للقياس ح أهميةلك ليعطى ذو الحصر الشامل

 :كالتالي فهيجاءت به هاته الدراسة من نتائج ماتصبح قابلة للتطبيق واهم 
 نشرة الثامنة   فيام الصدارة احتلت الحملة االنتخابية مق-1
غلب على نوعية مواضيع الحملة االنتخابية من خالل النشرة الطابع السياسي وكان مجال -2

 االهتمام وطنيا 
تلك  فيالجمهور سياسيا  ا مايميز تفاعلذاتجاه مضامين الحملة كان مؤيد بنسبة كبيرة وه-3

  الفترة
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  :ملخص هاته الدراسة      
اته الدراسة فيما يتعلق بخطوات سيرها كثرة الفصول وخاصة هلى ع يؤخذ مليمكن أن اول

لمه ع إثراء خاللها من لباحثاملية تكديس للمعلومات يقصد ع وهى النظريلجانب في ا
  الدراسة نتائج سلبا على سرعان ماينعكس
  :الدراسة الثالثة 

  ) التنشئة السياسية للطفل علىفي التلفزيون اثر األحداث السياسية المشاهدة (  يمينهمختار 
جاءت  2008- 2007جامعة الجزائر  زةدراسة استطالعية ميدانية لعينة من أطفال تيبا

بالنسبة " التلفزيون" الدراسة لتوضح أهمية األحداث السياسية المشاهدة عبر وسائل اإلعالم 
 تنشئة السياسية التيوال بالطفل اته العالقةارتباطيةهللطفل ودورها في التنشئة السياسية ومدى 

ه الركائز انطلق الباحث فى اشكاليته وقوفا على ذمن خالل ه. نتاج التنشئة االجتماعية هي
  :التساؤل التالي

ولقد  ؟كيف تؤثر األحداث السياسية المشاهدة على التلفزيون فى التنشئة السياسية للطفل
  :خالل هدا التساؤل الى طرح فرضيات تتمثل فى  توصل الباحث من

  .األحداث السياسية الى يشاهدها الطفل على وسائل اإلعالم تؤثر على شخصيته السياسية-1

 .لآلسرة تأثير مباشر على الشخصية السياسية للطفل -2

ومن خالل هاته الفرضيات  ن حدث سياسي معين متأثر بموقف أسرتهم موقف الطفل 3
فهم هاته العالقة بصورة جيدة واعتمد تمكن الباحث من استخدام المنهج الكمي والكيفي ودلك ل

معرفة محتوى هاته العالقة من خالل العينة  فيبحث تفيد  كأداة على استمارة استبيان
 المختارة  حيث  

 : على الفرضيات السابقة كإجابةه الدراسة  بنتائج ذخرجت ه

فيهم  مشاهدة األطفال األحداث السياسية تكون األولى حولتم تحقيق الفرضية  أوال -1
 واالنطباعات مما يجعلهم يفكرون بطريقة منطقية ومقنعة  األفكارمجموعة من 
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حول مدى تأثير األسرة على  اما فيما يخص تحقيق الفرضية الثانية فقد توصل الباحث-2
عملية التنشئة السياسية  في رئيسيالشخصية السياسية للطفل حيث توصل ان األسرة لها دور 

 .التنشئة السياسيةحيث تعد أولى مؤسسات 

يث نفت هاته الدراسة تأثر الطفل بمواقف أسرته حاما فيما يخص الفرضية الثالثة -3
ليس كل ما تبثه الوسيلة قد يتأثر به  أيكأنها مواقفه الشخصية السياسية  ذهاخواالسياسية 

  فيما يخص باقي أفراد المجتمع الشيءالطفل ونفس 
  :الدراسة الرابعة

ورقة مقدمة ) صال والميديا وواقع الثقافة السياسية لدى الطالب الجزائري االت( يبوحنية قو
 16و 15لملتقى الدولي العلمي حول الشباب واالتصال والميديا جامعة منوبة تونس يومي 

العالقة  ه الورقة لتجسيد وتفسيرذجاءت ه 23/11/2010صادرة بتاريخ  2010افريل 
وعملية التنشئة كركيزة تعزز قيم الثقافة السياسية من التداخلية بين وسائل االتصال من جهة 

امبريقية  على المنهج التجريبي التي اعتبرها دراسة: وقد اعتمد في دراسته هده. جهة اخرى
إزاء هاته , لك من خالل تشخيص أداء واتجاهات الطلبة الجامعيينذحديثة قابلة للتجريب و

 اختبارا لفرضياتوالثقافة السياسية ودلك من خالل  –العالقة التأثيرية بين االتصال والميديا 
  :األساسية التالية

التساهم وسائل اإلعالم واالتصال المحلية بالجزائر بشكل كافي في التنشئة السياسية  -1
  :لثقافة السياسية الرشيدة حيث خلصت الدراسة الى النتائج التاليةي بشكل ينم

تلقى اهتماما اكبر لدى الطالب الجامعي دلك ان  التي هي ان القضايا ذات الطابع الوطني-2
على الساحة السياسية منها قضايا  الحاليالوقت  فيالقضايا الوطنية المطروحة والمتداولة 

) 2014الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل (اإلصالح واالنتخابات بالربط مع هدف دراستنا 
  وعيه السياسيه القضايا تزيد من اهتمام الطالب الجامعي وذكل ه
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أهم  منالسياسية هي الطالب يجد مسالة المشاركة  اننجد  من خالل لمالحظة والتجريب -3
يعالجها التلفزيون الجزائري نظرا ألهميتها وما تحققه من  التنمية السياسية  التيلقضايا ا

  .للدولة
تشكيل ي فتساهم  المصادرالتيصدرا من ممن خالل برامجه  الجزائرييعتبر التلفزيون -4

 التأثير علىا دليل على دور التلفزيون فى ذوه  66و 67بعض اآلراء السياسية للطلبة بنسبة
 الراى العام وصناعة القرار السياسي وفى تعزيز القناعات السياسية مقارنة بالوسائل األخرى 

  :العربيةالدراسات 

  : الدراسة األولى
مؤسسات ( المصري دراسة  للروافد الرئيسيةالثقافة السياسية للشباب الجامعي فى المجتمع "

جامعة  –لصاحبها نشات أدور أديب نشودة " فى لتشكيل الثقافة السياسية )التنشئة السياسية
حليلية على عينة من تدراسة مسحية  2004 -2003عين الشمس مصر الموسم الجامعى 

 الروافد دور ما :ئيسيطلبة جامعة مصر القاهرة حيث خرجت هاته الدراسة بتساؤل ر

حيث تفرع عن هاته الدراسة سؤالين  الرئيسة فى تشكيل  الثقافة السياسة للشباب الجامعي؟
  :كالتالي 

  ما طبيعة الثقافة السياسية للشباب الجامعي ؟ 
في خلق الوعي السياسي ) األحزاب ووسائل اإلعالم(وكيف تلعب الروافد الرئيسية بما فيها 

  للشباب الجامعي؟ 
لمؤسسات بما فيها األحزاب االدراسة في محتواها إلى معرف دور هاته  هذف هدوته

فى ) ائل اإلعالم المجتمع المدني وس‘سياسية الحمالت ال( النشاطات الحزبية ‘  السياسية
لطالب الجامعي من جهة التعرف على طبيعة الثقافة السياسية اند عتشكيل الثقافة السياسية 
  لدى الطالب الجامعي   

اعتمدت الدراسة على المنهج المسح االجتماعي كدراسة مسحية على عينة من طلبة وقد  
خالل هاته الروافد مصحوبة بأداتين من  السياسية من لك لمعرفة واقع الثقافةذالجامعة و
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 إلىالبحث باستمارة استبيان لعينة من الطلبة من عدة جامعات القاهرة باإلضافة  أدوات
بهدف التعرف على  واقع الثقافة السياسية  من خالل مؤسسات استمارة تحليل المضمون  

  .التنشئة السياسية
  :ولقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية  
تلعب األسرة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة السياسية دورا واضحا فى تشكيل الثقافة -1

   السياسية للشباب الجامعي حيث تعكس اتجاهات اإلباء وانتمائهم السياسي
كذلك توصلت الدراسة في أن المحيط االجتماعي بما فيها جماعة الرفاق ومؤسسات  -2

المجتمع المدني لها دور واضح في مدى اهتمام الشباب الجامعي بالمشاركة فى الحياة 
  السياسية وتشجيعهم على ممارسة النشاط السياسي

كيل الثقافة السياسية فى األحزاب السياسية التي تعدها  الدولة الرافد الرئيسي في تش-3
  المجتمع ليس لها دور واضح في تكوين الوعي السياسي للطالب الجامعي 

وسائل اإلعالم بما فيها الحمالت اإلعالمية ال تقدم معلومات من شانها تشكيل ثقافة  -3
سياسية بل انها تعمل على تعتيم الوعي السياسي وإنما في الغالب تنشر  ثقافة سطحية ال 

  ى مقتضاها الثقافة السياسيةتعزز ف
  :ولقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية 

  :ملخص هاته الدراسة 1
ه المؤسسات وفى ذه الدراسة نجد هاته الدراسة  تنفى دور هذمن خالل كل ما تقدم فى ه

اغلب األحيان تقوم بعمل سطحي وان الطالب الجامعي غائب تماما عن الساحة السياسية  
تعليم ال يساعد على تشكيل ثقافة الحوار التى من شانها تؤهل الطالب للمشاركة الن مجال ال

السياسية وهدا ميمكن ان نفسره فى عزوف الطالب الجامعى عن المشاركة السياسية وبالتالي 
 .تعد هاته الدراسة سلبية النتائج
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 :الدراسة الثانية

دراسة ميدانية "  الجامعيشباب السياسي لدى ال الوعيتكوين  في اإلعالمدور وسائل " 
جامعة اليمنية من اعداد عبد الحكيم عبد اهللا عمرالمكايم الموسم  تجريبية على عينة من طالب

جامعة مصر انطلق الباحث فى اشكاليته من خالل طرح التساؤل -2009-2008 الجامعي
؟ ولقد معيالجاالسياسي للطالب  الوعي خلق مامدى مساهمة وسائل االعالم فى :التالى 

   :أهمهاتفرع عن هاذا السؤال عدة فروض 
  ابعاد العالقة بين وسائل االعالم والتنشئة السياسية؟ي ماه 
  استقاء المعلومات السياسية؟ في اإلعالممامدى اعتماد الشباب على وسائل  
لك لماله من دور فى معرفة وتحديد ذو التجريبيعلى المنهج ته هذه ولقد اعتمد فى دراس 

 أهميةهاته الدراسة من  أهميةوجاءت  الجامعيوالطالب  اإلعالماد العالقة بين وسائل ابع
كاالنتخابات  أهمية واألكثرالهامة  األحداثمن خالل  اإلعالمتلعبه وسائل  الذيالدور 

والحمالت االنتخابية  وما يتم تحقيقه من خالل هاته الوسائل  واهم ماجاءت به نتائج هاته 
  :الدراسة مايلى

جاءت وسائل اإلعالم في مقدمة الوسائل والمصادر التي يعتمد عليها شباب الجامعات -1
االنتخابات  ياالنتماء السياسي االدالء بالصوت ف(  اليمنية فى المشاركة فى العمل السياسي

المركز  ةمؤسسات التنشئة السياس وباقي ةبينما احتلت المدرسة واألسر) سيةالمنافسة السيا
  .النسبة للطالب الجامعيالثاني ب

جاءت المضامين السياسية فى الترتيب األول لدى الشباب الجامعي أما فيما يخص وسائل  -2
اإلعالم الجماهيرية فقد جاء التلفزيون فى مقدمة الوسائل التى يعتمد عليها شباب الجامعات 

  واالنترنت اليمنية فى التعرف على القضايا السياسية  العربية تليه الصحف والراديو
 قضايا السياسية العربية والدوليةال بمتابعةاالهتمام المتزايد لدى شباب الجامعات اليمنية -3
  .ووقائع وما يطرح من مشاكل سياسيةمن مضامين  اإلعالمالمحلية وما تعرضه وسائل و
  



  ا���
	 ا������
 

 
10 

  :اما فيما يخص نتائج اختبار الفروض فجاءت كمايلى
إحصائيا للمستوى الدراسي على الوعي السياسي  بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة-1
  )السلوك السياسي‘اإلدراك السياسي ‘ المعرفة السياسية(
أشارت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطيه بين طبيعة التعرض لمضامين بعينها وبين  -2

  اهتمامات الشباب وتوجهاتهم السياسية واحتفاط الصحافة بالمضامين الجادة فقط
ب بمستوى متوسط فى معرفتهم السياسية بالقضايا السياسية على كافة ي الشباضح-3

لسلوكهم السياسي مرتفع تجاه القضايا السياسية المحلية  إدراكهمبينما جاء مستوى   األصعدة
  .ةوالعربية والدولي

  :ملخص هاته الدراسة 

الولى من جاءت هذه الدراسة عن غير الدراسات السابقة كونها دراسة تجريبية بالدرجة ا
جانب التساؤالت الفرعية استخدمت الفروض واالختبارات حيث تطلعت  إلىالناحية المنهجية 
وركزت على الدور الوظيفي لها باالعتماد على نظرية االعتماد  اإلعالمالى دور وسائل 

لكن فى األخير خلصت الدراسة الى عدة معوقات تنامى الوعي  اإلعالمالمتبادل على وسائل 
   .ي لدى الطالب الجامعي اهمها تعدد المسؤولية وعدم ملكية البعض لوسائلالسياس

االعالم وعدم أقناع البعض بفكرة االنتماء السياسي والشك فى نزاهة االنتخابات كلها من 
   .يالوعي السياسي لدى الشباب الجامعمعوقات تنامي 

  :ملخص الدراسات السابقة

لتي جاءت بدراسات جزائرية واخرى عربية وذلك من خالل استعراض الدراسات السابقة وا
الثراء اهمية الدراسة  اال ان المالحظ في هاته الدراسات  انها لم تتناول دور الحملة 
االنتخابية كنشاط اتصالي سياسي  في  تكوين السياسي السيما عند الشباب الجزائري فمعظم 

وماتهم عن هذا النشاط والطريقة التي الدراسات  عالجت الوسيلة التي يستقي منها االفراد معل
  تعالج فيها هاته االحداث 
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تظهر نتائج بعض الدراسات العربية ان وسائل االعالم تقوم بدور كبير في تشكيل الوعي 
السياسي وارتفاع حجم المشاركة  السياسية في مجاالتها المتنوعة وخلق المعرفة السياسية  

م المشاركة السياسية  ضعيف السيما فيما يتعلق فيما لم  يظهر  البعض االخر منها حج
بالتصويت والبانتماء الى االحزاب  بالرغم من االعتماد على  وسائل االعالم  منها التلفزيون 

  والصحف في الحصول على المعلومة 
ركزت هذه الدراسات في تناولها لوسائل االعالم على التلفزيون لكونه الوسيلة المثلة التي  

ا الشباب معلوماتهم والتني تساهم في التنشئة السياسية  فيما لم تظهر دور يستقي منه
  )شبكات التواصل االجتماعي في التاثير( االنترنت خاصة منها 

لم تركز الدراسات السابقة  على دور  الحملة بقدر ما ركزت الوسيلة التي يستقى منها  
  احداث الحملةومجرياتها 

ن هاته الدراسات السابقة  في بناء اداة بحثه ومن  نتائج هاته على العموم استفاد الباحث م
  .الدراسة في صياغةمشكلة البحث  واهدافه
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 :اإلشكالية-2

ن الحمالت إف ،"اتصال ةكل شيىء فى السياس" الموند"صحت مقولة عالم السياسية ان 
صال سياسيي تكتسي اهمية االنتخابية سواء كانت رئاسية او برلمانية اوالمحليات بوصفها ات

حيث  ،السياسي فى المجال الديمقراطي اذ أنها تعد من صميم العمل ،بالغة فى هذا المجال
  .تتيح للمتنافسين طرح برامجهم وأرائهم الستمالة الناخبين

تحتل أهمية متزايدة فى عالمنا  ،االنتخابية واالنتخابات بشكل عامالحمالت ان والحقيقة 
بر المؤشرالحقيقي عن التعددية السياسية والديمقراطية لهذا  نجد موضوع اذ تعت .المعاصر

االنتخابات كشكل من االتصال السياسي اخذ اهتمام الباحثين ابتداء من منتصف القرن 
ثناء الحملة االمقابالت "هذا الموضوع وذلك من خالل " بول الزارسفيلد" وقد دشن  .الماضي

اوما " األمريكيالناخب "وكان مؤلف اخر بعنوان . 1940ية عاملالنتخابات الرئاس" االنتخابية
إقامة  اذ سعى الى ،األول كان هدفها مختلف عن" ميتشغان جبث" ج ذأصبح يسمى بنمو

  .عالقات تالزم بين السلوك االنتخابي والخصائص االجتماعية لألفراد
ناخبين كدليل عن يبقى هدفها األول كسب أصوات ال ،هدف الحمالت االنتخابية عموما إن

. وإحساس الناخبين انهم هم من يقررون مصيرهم بأنفسهم من جهة أخرى‘الشرعية من جهة 
لهذا يستعمل البعض مصطلح السوق السياسي اومايشبه التشكيالت السياسية الباحثة عن 

فى " بالتحليالت اإلستراتجية" األصوات بأصحاب المشاريع وهذا االتجاه يطبق عليه عادة
المتغيرات و ،السكانية –التى تركز على المتغيرات االجتماعية "التحليالت البيئية " مقابل

عدد  وهذا من اجل استمالة اكبر، والمتغيرات االجتماعية الثقافية، االجتماعية االقتصادية
هدا وتبدوا أهمية الحمالت االنتخابية وخاصة اذا . توبالتالي االصوا ،ممكن من الناخبين

علي سلطة في الدولة ويحوز سلطات عديدة اار رئيس الجمهورية الذي يمثل ختيتعلقت با
لك الى المشاركة السياسية عند األفراد من جهة ذوصوال ك. يخولها الدستور هذا من جهة

التي مفادها بلورة اتجاهات " ةيالتنشئة السياس"عملية  أخرى التي تؤهل فى مقتضاها الى
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سية نحو النظام السياسي بشكل عام  من خالل تعزيز قيم وقيمهم ومعارفهم السيا، األفراد
  . الثقافة السياسية  فيهم 

والجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق التعددية الديمقراطية مقارنة بالدول الغربية 
على  االن يوه.عرفت هدا النوع من االتصال السياسي عبر العديد من المحطات االنتخابية

ومن دون شك ستكون الحملة االنتخابية شديدة  ).2014ابات الرئاسية افريلاالنتخ( موعد مع
وأفكاره ومشاريعه االجتماعية  ،كل يسعى للتسويق السياسي لبرامجهبين المرشحين 

مستعملين في ذلك كل أشكال الدعاية واإلعالم السياسي . وحتى االقتصادية منها، والسياسية
 ترجمةا في مقابل الدور الذي تسعى إليه من خالل هذ. من اجل الفوز بأصوات الناخبين

. ذا ماتسعى إليه الدراسةوه. وخلق الشعور باالنتماء السياسي عند االفراد ،الوعي السياسي
 الشباب الجزائري؟ التنشئة السياسية عند فى االنتخابيةما دور الحمالت معرفة  من خالل

  .موذج للدراسةكما سبق الذكر كن 2014وقوفا على رئاسيات افريل 
ه االشكالية الرئيسية التي يحاول هذا البحث دراستها، واإلجابة عنها من خالل دراسة ذه

وبناء على المعطيات السابقة .  بسكرة جامعة محمد خيضر طلبة على عينة من استطالعية 
   يمكن  طرح التساؤالت الدراسة التالية

 :تساؤالت الدراسة -3

  عند الطالب الجامعى؟االنتخابيةقها الحمالت اماهى االشباعات التى تحق -
  ادور الحمالت االنتخابية فى تفعيل المشاركة السياسية لدى الطالب الجامعى؟م -
  لدى الطالب الجامعى؟  السياسيمادور الحمالت االنتخابية فى خلق الشعور باالنتماء  -    
السياسي عند الطالب في بلورة مفهوم الوعي  االنتخابية كيف تسعى الحمالت -    

  ؟الجامعي

 : أهداف الدراسة -4

  عند الطالب الجامعياالنتخابيةمعرفة االشباعات التي تحققها الحمالت -1



  ا���
	 ا������
 

 
14 

 عند الطالبفي تفعيل المشاركة السياسية  االنتخابيةمعرفة الدور الذي تلعبه الحمالت ا-2
)                                                                                     2014ر افريل رئاسيات الجزائ( الجامعي انطالقا من خصوصية  الحدث االنتخابي 

التعرف على الدور الذي تقوم به الحمالت االنتخابية فى ترجمة  مفهوم الوعي  السياسي  -3
                             .عند الطالب الجامعي

هذه الحمالت في خلق الشعور باالنتماء السياسي لدى  التعرف على ما مدى مساهمة -4
  .الطالب الجامعي

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة

اذا كان لكل دراسة أسباب موضوعية وذاتية تدفع الباحث للنظر في الموضوع، فإن هذا 
البحث العلمي تتوفر فيه مجموعة من األسباب التي دفعتنا إلنجاز هذه الدراسة، و يمكن 

 :ا فيتلخيصه
  المساهمة في إنجاز دراسة علمية تبقى موضع إفادة للطلبة مستقبال ) 1
  لميل الشديد الى البحث فى المواضيع ذات البعد السياسيا )2
  قابلية الموضوع منهجيا ومعرفيا) 4
والتنشئة السياسية انطالقا  من  االنتخابيةطبيعة العالقة بين الحمالت ا التعرف علىا )5

  )2014رئاسيات افريل ( االنتخابى خصوصية الحدث 

 :اهمية الدراسة -5

مع االعتماد  الموضوع الجوانب التى تتطرق اليها من تأتى أهمية هذه الدراسة  من عديد
 .البحث بغية الوصول الى نتائج سليمة أدواتعلى 

كدلك  ،)القابلة للتجريب( تعد هاته الدراسة ضمن الدراسات االستطالعية االمبريقية الحديثة و
والتى تم تناولها بشكل عكسي بالمقارنة مع الدراسات . والنادرة فى مجال االعالم واالتصال

ي والتحديث والتقدم االجتماعي ال اإلصالحمقدمة عملية  فيوقد جاءت هذه الدراسة . السابقة
مجتمع منطلقة من تشخيص الواقع االجتماعي والسياسي فى ضوء المتغيرات المتسارعة ي

ية السياسية دون الغوص في نماالمر الذي ننطلق منه للوصول إلى الت. شهدها العالمالتى ي
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كمفهوم مرتبط بالتنمية السياسية من  االنتخابيةتدقيق المفاهيم والتركيز على اهمية الحمالت
فهي تعد كنشاط سياسي فاعل يساهم في صياغة  ).الوعي السياسي عند األفراد( حيث تشكيل 

عامة المتقاطعة مع الطبقة السياسية والثقافية للمجتمع وبلورة اتجاهه وارساء مواقف الرؤى ال
باإلضافة الى تحديد وجهة تفكيره السياسية وتتجلى . ومعارفه السياسية ،و قيمه، مفاهيمه

 : اهمية هاته الدراسة كذلك فيما يلى
المجتمع الجزائرى ارتباطية الدراسة بجدة وحداثة الحدث االنتخابي المتداول فى اوساط  -1
من خالل الحمالت االنتخابية التى تأتى أهميتها من الناحية المبدئية ) 2014رئاسيات افريل (

ويتعلق االمر هنا فى مدى تأثيرها  فى كونها حدثا متداوال يملك مايسمى بمصادر الضخامة
 )سياسيخلق الوعي السياسي والمساهمة في صناعة القرار ال( على الراى العام  من خالل

من جهة  الحمالت ع دور هاتهكذلك جاءت أهمية هاته الدراسة من حيث معرفة -2
وعى السياسي للشباب الجزائري منهم الشباب الجامعي باعتبارهم ال والتعرف على مستوى

لما تحققه شبكات التواصل  االجتماعي من دور ( الفئة األكثر تفاعال مع البيئة السياسية 
 .جامعي واألحداث السياسية بشكل عاموسيط بين الطالب ال

كذلك جاءت هاته الدراسة كتذكير للطالب الجامعي بواجباته السياسية  الذي هو فى مغيب -3
 .وحق التأكيد على المشاركة السياسية) كحق االنتماء والتصويت واالنتخاب ( عنها  

، السياسية االنتخابيةالعالقة بين الحمالت  ةكذلك تأتى أهمية هذه الدراسة ضمن ارتباطي-4
  .والتنشئة السياسية كركيزة تعزز قيم الثقافة السياسية

 .2014أفريل  17رئاسيات  وتزيد أهمية هاته العالقة بزيادة خصوصية الحدث االنتخابي
وهذا ما تسعى إليه الدراسة من خالل معرفة دور هاته الحمالت االنتخابية فى تشكيل الوعي 

ومعرفة  أرائهم وميولهم إزاء هاته الحمالت ‘ امعيين من جهةالسياسي لدى الطلبة الج
  .االنتخابية بصفة عامة من جهة أخرى 
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 تحديد المفاهيم-6

م الى تحديد طبيعة ونوع دراسة فى الغالب األع ييفضى المجال المعرفى الذي تطرقه ا
مجال معرفي  ومادمت خاصية اى. التي من المحتمل ان تتعامل معها هذه الدراسة ،المفاهيم

هي كونه مجال خبرة مشترك للعديد من المتخصصين والباحثين فان الغموض قد ال يكون 
يفى للمصطلح ضمن الدراسة ظوإنما طبيعة االستخدام الو المفاهيمهو الدافع االساسي لتحديد ا

 .التى تفرض تحديد داللته على نحو ما  يهو
   تى تتماشى مع المسار العام لإلشكالية منهاال امفاهيم وفى دراستنا هده توجد مجموعة من ا

 )(le rôleمفهوم الدور -1

  :)دور(التعريف اللغوي لكلمة  

                                        )قاموس عربي عربي.( معنى دور في قاموس المعاني" دور"لكلمة 
  :دور  -دور 
 )مصدر دار]. ( د و ر . [ َأدوار : جمع 

  . عملي ، أي ما يخْتَصّ بِي" : هى دورِي انْتَ".
  . ال شَْأن لَك فيه" : الدور لَك في هذا العمِل ". 
  . بِقسط ، بِنَصيبٍ كَبيرٍ" : قام بِدورٍ مهِمٍّ ِلفَكّ النّزاعِ بينَهما ". 
  . من جِهتي" : َأنا بِدورِي ساهمتُ في العمِل ". 
  . في الْمباراة النّهاِئيّة" : شارك في الدّورِ اَألخيرِ ". 
  . وصَل إلى النُّقْطَة الَّتي انْطَلَقَ منْها" : َأكْمَل العدّاء الدّور اَألوَّل ". 
 ." ةّيحرسفي الْم ئيسّالر روّثََّل الدقاُل " : م؛ ي ةّيحرسطَِل الْمةَ بّهِمي مَّؤدي وهِل وّثمُل الْممع

   )1( َأدّى الدّور اَألوَّل أو دور البطولَة: َأيضاً 
  
  

                                                 
1
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  :التعريف االصطالحي

الدور وتفصل العديد من العلماء الى اعفاء  تمفصلت العديد من االبحاث التي تناولت مفهوم
  العديد من المفاهيم المتباينة كل حسب تخصصه واتجاهاته العلمية 

من المعارف المرادة الوظيفة التى من خاللها يمكن  تحصيل جملة  ويعرف الدور على انه
ت هو مجموعة من المسئولياو. لك للحصول على معرفة جديدةذاو وسيلة ما و ،عن شيء ما

واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو منطمة اونشاط حزبي معين ليقوم بمسؤوليته 
  .اتجاه نشاط ما

ويعرف الدور من ناحية  اخرى كعنصر في التفاعل االجتماعي  الى االشارة الى نمط 
  ليها شخص معين في موقف تفاعمتكرر من االفعال المكتسبة التي يؤد

ي يعرفه بانه السلوك المتوقع لعدد من االفراد يكونون في  بيئة اما عن الدور السياسي اللذ
سياسية معينة  وتحت نظام سياسي معين او الدور السياسي اللذي تلعبه وسشائل االتصال 

   )1(.الجماهيري في التاثير على الراي العام 
رها مجموعة من السلوكيات الي يمكن ان ينتظ" الدور بانه (ويعرف كذلك جان سيتوتيزل 

فمشروعية السلوك التي يقوم بها الشخص  تبر وضعه او  ،بصفة شرعيةمن الغير 
   )2(.مركزه

بين المكانة والدور حيث يعتقد ان المكانة هي مجموعة الحقوق والواجبات  Linton)(ويفرق
وان الدور هو المظهر الديناميكي للمكان فالسير على هذه الحقوق والواجبات معناه القيام 

  )3(.بالدور
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  :التعريف االجرائي 

هذه الدراسة الى الوظيفة التي تقوم بها الحمالت  حسب )contribution( يشير مفهوم الدور
ويشير مفهوم الدور  ،تشكيل الوعى السياسي لدى الفرد والتى تتمثل فى عملية ،االنتخابيةا

جاهات األفراد كذلك على المؤشر الدال  لما تقوم به هاته الحمالت من عمل فى تغيير ات
وهذا كتقييم ايجابي لمفهوم الدور الحمالت .لمشاركة السياسية ا وسلوكياتهم  لدفعهم نحو

  االنتخابية السياسية ويتمثل فى الحمالت 
  :مفهوم الحملة

  )La campagne    (لكلمة حملة :  التعريف اللغوي
  .فى اللغة العربية تعنى كلمة حملة  الضغط والمشقة واإلجهاد

نى كلمة حملة فى المعجم العربى عربى للمعاني تعنى االقتحام والهجوم واالغارة  وتع 
بمعنى حملة عسكرية وهى كلمة مجازية معنوية مشابهة للحمالت السياسية والحمالت 

  )1(.اإلعالمية والحمالت التجارية

  : التعريف اإلصطالحي
  )les campagne politique( :الحمالت السياسية 

‘ وجملة من التنظيمات والترتيبات األنشطةت السياسية على انها مجموعة من تعرف الحمال 
التى يسعى من خاللها القائم باالتصال الى ترويج فكرة عن نطام سياسي او حزب معين او 

لك بهدف تغيير اتجاهات وسلوكيات االفراد ودفعهم نحو تاييد فكرة معينة وهى ذعن نشاطه و
بية فى كونها نشاط مستمر يتسم بالديمومة وليس مرتبط بفترة تتميز عن الحمالت االنتخا

بمعنى ) التغير السلوك االدراكى عند األفراد( معينة وتصنف فى الغالب ضمن الحمالت 
: حمالت التى تقوم على التوعية السياسية والتى تكون على المستوى النوعى لالفراد 

  الشباب، المرأة 

                                                 
1
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الوعي السياسي وزيادة نسبة المشاركة السياسية وهى نشاط وجهد متواصل لتنمية  
  )1(.لألفراد

 التعريف االجرائى

عند الشباب منهم الوعي السياسي تفيد الحمالت السياسية حسب هاته الدراسة فى نشر وخلق  
الشباب الجامعي باعتبارها نشاط سياسي فاعل مرتبط بمفهوم التنمية السياسية التى تبدا 

هى بالمشاركة السياسية عند األفراد وفى هاته الدراسة نشير الى اهمية بالوعى السياسي ليتنت
كونها تعد . الحمالت   السياسية فى مدى تاثيرها على الشباب الجامعى وعلى وعيه السياسي

لك من خالل معرفة ماتحققه ذالرافد الرئيسى واالهم فى تشكيل الثقافة السياسية عند الفرد و
 .من هاته الحمالت فى عملية التنمية السياسية للطالب الجامعي الحمالت االنتخابية كجزء

  : التعريف اإلصطالحي
   La campagne electoral)  ( :الحملة االنتخابية

بعناية فائقة من  الحملة االنتخابية هي العملية الدعائية المنظمة والمخططة  والتي  تتم 
لك باستخدام كافة إمكانات وسائل اإلعالم المرشح نفسه او الحزب نفسه أو الكيان السياسي ود

إلى ) البرنامج االنتخابي-البيان ( المتاحة واألساليب االقناعية المختلفة إليصال رسالة معينة 
والتأثير على عملية التصويت لصالح المرشح أو الالئحة ) الناخبين( الجمهور المستهدف 
  )2(.االنتخابية التي يمثلها

  :وبتعريف أخر
االتصالية السياسية المخططة والمنظمة  األنشطةانها تلك  لىعالحمالت االنتخابية تعرف   

استمالة مؤثرة  وأساليبالخاضعة للمتابعة والتقويم اذ تستعمل فيها وسائل االتصال المختلفة 
يوما اى  19تستهدف جمهور الناخبين يمارسها  مرشح او حزب سياسيي وتمتد   فى الغالب 

                                                 
1
��ب  H ��>� 	
�� ‘ ��0�L�:9ت ا�
����<K� وا���ز2I  ا��Oه�ة‘ادارة ا ��E����Eز �@ ا�:��0�Lت دارا POI��‘2007 32ص  

2
 ��
���ب :DE اH ��>�216 ص  



  ا���
	 ا������
 

 
20 

بهدف تحقيق الفوز فى االنتخابات عن طريق الحصول على اكبر عدد من  مدة زمنية محددة
  )1("األصوات 

  " دنيس ماكسويل" يعرفها  ومن الناحية النظرية 
وتستند الى سلوك مؤسسي   ،الجهود االتصالية تمتد الى مدة زمنية" الحملة االنتخابية  بأنها 

وتحفيز اتجاهات  ،توجيه وتدعيم بهدف ،يكون متوافقا مع المعايير السائدة ،او جمعي
 )2("ف مقبولة  اجتماعيا مثل التصويتالجمهور نحو أهدا

  "  بيسلى"ويعرفها  كذلك 
نشاطات مقصودة للتأثير في معتقدات واتجاهات وسلوك " فقد عرف الحملة االنتخابية بانها  

وان مفهوم . تؤثر في الجمهور إعالمية،عن طريق  استخدام أساليب  استمالة  ،اآلخرين
سواء كان على مستوى  ،اعادة التشكيل يعد اهم السمات التي تميزها بوصفها نشاطا اتصاليا

  البناء 
  )3(.او على مستوى الحياة الفردية ،االجتماعي

  : التعريف اإلجرائي

ا المفهوم وحسب هذه الدراسة نجد ان الحملة االنتخابية تعد كوسيلة اتصال ذومن تحليل ه 
فى تشكيل الوعى السياسي عند االفراد ودلك من خالل استخدام أساليب  سياسية تساهم

ووسائل االتصال المتاحة إليصال رسالة مقنعة تهدف من خاللها الى التغيير فى اتجاهات 
وسلوكيات االفراد وخاصة منهم الشباب الجزائرى لدفعهم نحو المشاركة السياسية و تتمثل 

    2014فى االنتخابات الرئاسية  افريل 
 ) (La socialisation :  التعريف اللغوى لكلمة التنشئة 

  : تنشئة  -نشأ 
  . رفعه عاليا: نشأ اهللا السحاب  -. »صالحة  تنشئة  نشأه« رباه : نشأه 

                                                 
1
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. " ةً تَربِيتُهم تَربِيةً خُلُقي" : األوالد علَى الخُلُق الكَرِيمِ  تَنْشَئةُ ). "مصدر نَشََّأ ]. ( ن ش أ [  
تحويل النَّشاط الفردي عن األغراض : هى . التَّربِيةُ االجتماعيةُ ": التَّنْشَئةُ االجتماعيةُ 

  1الشَّخصية إلى األهداف التَّنشئة العامة
  :التعريف اإلصطالحي 

   (La socialisation politique ) التنشئة السياسية
التنشئة "فى كتاب يحمل عنوان  1559التحديد فى عام ظهر مصطلح التنشئة السياسية ب 

بانها اكتساب المواطن االتجاهات والقيم "والذى عرفها " هربرت هايمان" لصا حبه"السياسية 
  )2(".السياسية التى يحملها معه حينما يجند فى مختلف االدوار االجتماعية 

  " ليفين" ويراها 
تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنطم السياسية  بانها اكتساب الفرد الستعدادات سلوكية 

  باداء الوطائف  للحفاط على وجودها
انها عملية تشكيل الوعى السياسي عند االفراد اي مجمل "  3كما تعرف التنشئة السياسية

العمليات التى يتم من خاللها اكساب الفرد سلوكات ومعايير وقيم واتجهات سياسية متناسبة 
تمعية معينة  وتعد مرحلة الشباب اهم مراحل التنشئة السياسية االيديو لوجية مع ادوار مج

بحكم السمات العامة لهده المرحلة اذ تبدأ من تكوين مواقف الفرد السياسية وقيمه االجتماعية 
  .والسياسي من خالل مشاركته السياسية  )4(وانماط سلوكه االجتماعي

  :التعريف االجرائي

 بأنهاعاريف المقدمة يمكن تعريف التنشئة السياسية حسب هاته الدراسة وفى  ضوء هده الت
والوسائل المكملة للتنشئة السياسية عن طريق ما يعرف بمؤسسات  األدواتجملة من  هي

تلعب الحمالت  كذلكالحكومية  المنظمات األسرةالسياسية  األحزاب( التنشئة السياسية 

                                                 

��Y، ا���ب ��1ن �<�Xر، ا140�  .86، ص1968 �0�وت، ا���ب، ��1ن دار ،1179ص ،Z� 1 ا

2
   norman adler charles harrington « the learning of poli tical behaviour >>  new york folsman 

,1976 p 70 
3    �>�
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تسعى  التيالسياسية عن طريق الحمالت االنتخابية  السياسية دورا مهما فى عملية التنشئة
لتصبح مصدرا من مصادر الثقافة السياسية  السياسي الوعيتقديم المعلومات  وصنع  إلى
لك من خالل معرفة كيفية عمل الحمالت السياسية من خالل الحمالت االنتخابية الرئاسية ذو
 التكنولوجيايين من خالل لدى الطلبة الجامع السياسي الوعيالتشكيل   في 2014ل

عملية تلقين الفرد القيم واتجاهات سياسية عن طريق مؤسسات المجتمع  أنهاى أ..الحديثة
 ياسيالس للنظاملممارسة العمل السياسي والتكيف مع البيئة السياسية 

 :طبيعة الدراسة-7

ت الى تندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية االستطالعية ويهدف هذا النوع من الدراسا
اكتشاف ظاهرة معينة او وصفها وصفا دقيقا وتحديد خصائصها حيث تقوم بالكشف عن 
الحالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إلى صورتها الحالية كما أنها عملية وصف بشكل عام 

  .مرتبطة  بوصف الوضع الراهن للظاهرة
صال الن هذه األخيرة وبشكل عام تعد  البحوث االستطالعية  مالئمة لعلوم اإلعالم واالت 

يلجأ الباحث إلجراء . تسمى أيضا البحوث الكشفية أو الصياغية ،تعتبر تخصصا جديدا
دراسة استطالعية عندما يكون ما يعرفه عن الموضوع قليال جدا ال يؤهله إلى تصميم دراسة 

 .وصفية
 :االستطالعيةأهداف الدراسة  

ما بغية دراستها بصورة أعمق في بلورة موضوع البحث وصياغتها بطريقة أكثر إحكا .1
 .المستقبل

 .تحديد المفاهيم األساسية .2
 .تنمية الفروض .3

 :سمات الدراسة االستطالعية
 .المرونة وعدم التقيد بالدقة الشديدة .1
 .الشمولية واالنفتاح .2
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ال تحتوي على فروض إنما على مجرد تساؤالت يتضمن كل سؤال منها متغير واحد  .3
 )1(.فقط

   )2(.ث في استكشاف ميدانيا لدراسات اتصالية   تكون محل جدلكما  تفيد الباح  
دور الحمالت " ومن خالل هاته الدراسة تبن لنا أنها المالئمة واألنسب لموضوع الدراسة 

حيث تهدف إلى استطالع رأي جديد الذي يتمثل في الطلبة " االنتخابية في التنشئة السياسية 
 . 2014افريل17من خصوصية الحدث االنتخابيفيما تحق لهم هاته الحمالت انطالقا 

  :صعوبات الدراسة-8

تعددت صعوبات الدراسة في جوانب عدة، وندرج جملة هذه الصعوبات الموضوعية في 
  :اآلتي 

ارتبطت هذه الصعوبات أوال بتشعب موضوع الدراسة وتداخل : من الناحية النظرية - 1
علوم اإلعالم واالتصال واالجتماع، ثم بعدما السياسة، القانون و: أبعادها بين تخصصات عدة

تمكننا من الحصول على دراسات سابقة، ونحن بهذا ال ننفي وجودها ولكن نقر بعدم حظينا 
  بها في حدود إمكانياتنا رغم محاوالتنا المتكررة وأبحاثنا المتواضعة، الشئ الذي جعلنا

لتخوض بعدها في الدراسة،  تنطلق من بداية استطالعية نظرية لتوضيح معالم الموضوع 
وهذا جعلنا نستغرق وقتا معتبرا لبناء األساس للموضوع، ضف إلى ذلك صعوبة أخرى 
تعلقت بندرة المراجع الرئيسة التي من خاللها يمكن بلورة المفاهيم المركزية والنقاط 

رائي إلبعادها ومن ثم الضبط اإلج المحورية للدراسة، وبالتالي ضبط التصور النظري العام
  .لها، ونشير إلى أن تأخر عملية جمع المراجع ترتب عليه تأخر إتمام الدراسة

على غرار الصعوبات السابقة، فالميدان لم يكن من السهولة بما : من الناحية الميدانية  -2
كان، حيث تعرضنا إلى صعوبات شتى بداية بعدم تساهل الجهات المختصة في اإلدالء 

                                                 
1
 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http3A2F2 

Fnalmosaed.kau.edu. 

مخبر علم االجتماع للبحث والترجمة , واخرونترجمة ميلود سقاري , البحث في عناصر منهجية االتصال: الرا مي قالي  2
  223ص 2004الجزائر,
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لتي تخدم الدراسة ميدانيا، إال في حاالت قليلة، كانت فيها العالقات والبيانات ا اتبالمعلوم
الخاصة العامل الرئيس للحصول على هذه المعلومات، ثم في مرحلة ثانية تعلقت الصعوبات 
بعدم تجاوب المواطنين مع موضوع الدراسة بالشكل الكافي مما أطال مدة توزيع 

  .االستمارات
  .ى المدة الزمنية المستغرقة إلنجاز البحثو كل ذلك كان تأثيره مباشر عل

  :األدوات المنهجية-9

  ):األسلوب العلمي للدراسة(ة منهج الدراس-1

ترتبط الظاهرة المدروسة بفترة زمنية محددة وتأثيراتها البعدية، وإن كان لهذه الظاهرة 
ل وصف جذورها وأبعادها التاريخية، إال أن ما يهمنا فيها هو ما هو كائن، وذلك من خال

الوقائع وتحليل معطياتها ، وهكذا كان منهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
يفترض فيه كهدف أساسي وصف الظاهرة وصفا دقيقا ومتعمقا بما يتيح الفهم على نحو 

معرفة خصائص الظاهرة بل يتعداها إلى  دإال أن األمر ال يتعلق بالتوقف عن. )1(أفضل
ومن هنا جاء هدفنا . )2(تسبب في وجودهات  لمتغيرات والعوامل التيتشخيصها بمعرفة ا

باعتماد هذا المنهج لدراسة الموضوع، وعلى غرار الدراسات الوصفية فقد تم اعتماد جملة 
  .الحقا.األدوات المنهجية لجمع البيانات كما سنذكرها

ن الدراسات الـى  وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات اال ستطالعية ويهدف هذا النوع  م
 فان عملية الوصف بشكل عام  تسـتهد  اكتشاف الظاهرة معينة او وصفها  وصفا دقيقا كما

الوضع الراهن للظاهرة وتعتمد أي دراسة علمية على منهج من مناهج البحث العلمي و الذي 
يعتبر األبجدية األولى التي يتعلمها الباحث لدراسة أي موضوع من المواضيع، و مـن ذلـك   

  .)3("الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة "  رف المنهج بأنهيع

                                                 
)1  (: ~��R ،ة�ه�O�  .159ص ,2000ا��=�	ي ، �<�هZ ا�)�� ا����0ي، رؤ��O�(�? �I �)��1، دار ا�;��ب ا��	�I،ا

��زي ��اI)�� و�8�ون :)  2( :@� ،@
�����<K� أ+���� ا�)�� ا *A�1:��، دار وا:Fوا ����
ا�ردن ‘وا���ز2I  ا����م ا���
.33ص‘2002،  


�د د:��ت 3�� 	
������ 40 �;<�ن : �
�ر �H�0ش، ���
�)���ت ا�
@ و ��ق إ�	اد ا�)��ث، د�Iان ا����<�هZ ا�)�� ا
 ،�AاB�� .99، ص2009ا



  ا���
	 ا������
 

 
25 

من جمهورالطلبة الجامعيين، لكونه منهجا علميا  لعينةمنهج هذا الو قد اعتمدت الدراسة على 
  يساعد في الحصول على المعلومات والخصائص التي تتعلق بالظاهرة موضع الدراسة  

  :سةمجتمع الدرا-2

و يتمثل هنا مجتمع البحث الذي نقوم بدراسته في الطلبة الجامعيين المتمثلين بطلبة  قسم 
لمالهم من خصائص مشتركة تميزهم عن .وطلبة اإلعالم واالتصال . العلوم السياسية  

وللوصول إلى ‘غيرهم من الطلبة للحصول منهم على أجوبة عن األسئلة المطروحة 
كذلك ارتأينا الحصول على أجوبة . تي تفي بالغرض النهائي للدراسةالمعلومات و الحقائق ال

وان اختلفت الرؤى . أكثر دقة ومالمسة للواقع الرتباط هدا الموضوع وميله إلى التخصص 
حول استقاء المعلومة باختالف مستوى الوعي المعرفي للطالب الجامعي إال أن بعض 

المعلومة مرتبطة ارتباطا شديدا بمستوى  الدراسات واألبحاث العلمية أجمعت على حقيقة
  .الطالب المعرفي وتخصصه

ونظرا لطبيعة الموضوع المختار للدراسة، استلزم ذلك أن نقوم بتحديد العينة بدقة من 
عناصر مجتمع البحث و ذلك للوصول إلى التقديرات التي تتطابق مع مجتمع البحث 

  .األصلي
 اإلعالملجمهور طلبة قسم العلوم السياسية والعلوم "  عينة قصدية "لهذا الغرض قمنا باختيار 

  :واالتصال  لجامعة محمد خيضر كما سبق واشرنا ودلك لسببين وجيزين اهمهما
( طبيعة الموضوع الذى تشترك فيه المتغيرات األساسية للدراسةلكال التخصصين  -1

  ).خصائص مشتركة
 . لسياسية واإلعالمية على  حدالسواء باالضافة النهم اكثر الطلبة احتكاكا بالبيئة ا 2-

      :العينة

هي عدد محدود من المفردات يتعامل معها الباحث منهجيا ويسجل من خالل هذا التعامل 
البيانات االولية المطلوبة ويشترط في هذا العدد ان يكون ممثال لمجتمع البحث في 

تنا هذه اعتمدنا على الخصائص والسمات التي يوصف من خاللها هذا المجتمع  وفي دراس
العينة القصدية  باالسلوب الطبقي  أي اننا استعملنا  هذا االسلوب بناء على كبر حجم 
المجتمع االصلي  لكال القسمين وبناء على ذلك اضطررنا ان ناخذ   طلبة ثانية ماستر من 

ج كال التخصصين  لما لهم من مميزات تميزهم عن غيرهم من الطلبة اولها مستوى التدر
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العلمي اللذي وصلت اليه هاته الفئة اضافة الى ذلك للتعرف على ابعاد وجوانب الدراسة التي 
  1ترتبط بمجتمع البحث

تعرف بأسماء متعددة مثل العينة العرضية، أو العينة العمديـة، أو العينـة   " والعينة القصدية 
ر مفرداتها بطريقة تحكمية النمطية و هي أسماء تشير كلها إلى العينة التي يقوم الباحث باختيا

ال مجال فيها لصدفة بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث 
جـاء   . جتمع األصلي كبير الحجم الكليتـين عنه من معلومات و بيانات و هذانظرا لكون الم

عمدي و التحكمـى  و نعني بهذا النوع أي العينة القصدية، االختيارال أساس االختيار قصدي 
أي االختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة و يرى الباحث أنها تمثـل  
 .المجتمع األصلي تمثيال صحيحا وذلك في االختصار على العينة العمدية أو التحكمية فقـط 

دنا نظرا لكونه غير معرف بحيث لم نتمكن من تعريفه ال من خالل وجوواخترنا هذاه العينة 
، وبالتـالي تعـذّر   (لمجموعة من الصعوباتاالدارية في احصاء العدد االجمالي لكال القسمين 

علينا تماما الحصول على قوائم الطلبة للتعرف على الحصيلة النهائية للطلبة  ، ، كـل هـذا   
اختيار  علـى  وضعنا في وضع شائك منهجيا وميدانيا جعل التحديد المنهجي للعينة في إطار 

  التجانس أساس 
  :أدوات جمع البيانات :  -3

تعددت البيانات وتباينت حسب طبيعة الموضوع، أوال تشعبت مصادرها وتوزعت زمنيا على 
  عدة مراحل ثانيا، ومن هنا تعددت أدوات جمعها، ونوضحها في اآلتي 

  )Observation(المالحظـــة -أ

تيح للباحث تفحص الجوانب لكونها ت ،تعتبر المالحظة  من اهم ادوات البحث العلمي
وهي  ،المبحوثة في الظاهرة عن قرب في اطار ظروفها الطبيعية العادية غير المصطنعة

عملية مقصودة تسير وفق خطة مرسومة للبحث في اطار المنهج المتبع هدفها ينحصر في 
 )2(الخاضعة للدراسةانب الجو
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تطالعية، ونشير أننا اتجهنا إلى لقد اعتمدنا منذ بدايات البحث الميداني بالزيارات االس
المالحظة البسيطة دون تأطيرها منهجيا أو ضبطها وتقنينها بدرجة عالية من الدقة، فقد 
تعمدنا حضور الملتقيات واالجتماعات التي نظمتها بعض الجمعيات واألحزاب السياسية 

ل الحملة وإلى غاية آخر مراح 02/242014/بغرض التعبئة الجماهيرية، وذلك من تاريخ 
مالحظة طرق ومستويات وآليات التنظيم والعمل الذي تمارسه : االنتخابية، وذلك لسببين هما

تلك المؤسسات في تمرير رسائلها السياسية في إطار االتصال السياسي من جهة أولى، 
ومالحظة الجماهير المشاركة في إطار تنشيط الحملة االنتخابية أو الراغبة في االستطالع 

ي بمجريات االستحقاق من حيث معرفة بعض خصائصهم حسب الجنس والفئات المعرف
السنية والمستويات التعليمية واألوضاع االجتماعية وغيرها والتعرف على نسبة المشاركة  

) العينة(السياسية فيهم، هذا وقد اعتمدنا على المالحظة أثناء االتصال بمفردات مجتمع البحث 
  لة لديهم، ودرجات وعيهم وتحفظاتهم أو خوضهم في الموضوعمن حيث االنطباعات المتشك

وذلك من خالل اجراء عملية سبر أراء للطلبة الجامعين  وذلك لمعرفة ردودهم حول الحملة 
االنتخابي من جهة ومن جهة أخرى  التعرف على مدى ) 1(االنتخابية  ونتائج االستحقاق

بية وما حققته من نتائج  كحدث متداول  في وعيهم  بهاته االحداث  السيما الحملة االنتخا
  اوساط المجتمع كافة ومتناول من حيث وسائل االعالم بشكل خاص

 )L’entrevue de recherche( : المقــــابلة-ب

هي أداة بحث مباشرة " Maurice Angers"تعرف المقابلة حسب الباحث موريس أنجرس 
و جماعيا قصد الحصول على معلومـات  تستخدم في مساءلة األشخاص من مبحوثين فرديا أ

 )2(.كيفية
 ,ن خصصنا هذه األداة لالتصال بمجموع ممثلي المترشحين في الوالية وبعـض المسـؤولي  

فـي  ) خـان  محمـد (السـيد علـي بـن فلـيس     فكانت مقابلة مع مدير حملة المترشح الحر

                                                 
في مقر المداومة يوم االسبت ) عمر فرحاتي( مقابلة مع  ممثل الجنة السياسية للشباب للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة  2

 9:30على الساعة12/04/2014
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فـي هاتـه   ، ومقابلة ممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة ممثل عن الشـباب  6/04/20141
" في مقر المداومـة المترشـح    2014مارس 26يوم السبت  في )الدكتور فرحاتي(  الحملة 

عبد العزيز بوتفليقة ، مع تعذّر اللقاء مع مدير الحملة االنتخابية  للمرشح الحر عبد العزيـز  
حيـث   وأشير إلى أن المقابلة قد توسطت بين نوعي المقابلة المقننة والمقابلة الحرة، .بوتفليقة

  :حددنا الخطوط العريضة التي يتم حولها الحوار تعلّقت أساسا بـ

كيفية تنشيط الحمالت االنتخابية للمترشحين من حيث التنظـيم اإلداري والجمـاهيري فـي    
من حيث عددها والمشاركة ) …التجمعات، اللقاءات والندوات(الميدان، وكثافة تلك النشاطات 

  .الجماهيرية العامة
الستقطاب الجماهير خالل هذه المرحلة، وفـي الحـاالت العاديـة كالوسـائل     ليات الحزب 

اإلعالمية المعتمدة لالتصال بالجماهير، وخاصة أثناء الحملة، ومدى اعتماد الحـزب علـى   
  .المناشير ونشر البرامج االنتخابية ومؤسسات المجتمع المدني وما إلى ذلك

ـ   دتقييم عد اء الحـزب، ومـن المتطـوعين مـن     الناشطين والمؤطرين للحملة مـن أعض
تقييم عام لمجريات الحدث، ونتائج االنتخابات بالنسبة ألولئك الذين تمت مقـابلتهم  .الجماهير

  .ظهور نتائج هذا االستحقاق د  بع
أفريـل   22حيث تمت مقابلة مع المنسق الوالئي للجنة السياسية لمراقبة االنتخابـات يـوم   

قديم التقرير النهائي لسير العمليـة االنتخابيـة فـي    والذي فضل اختصار كل شئ بت ،2014
  )نتائج االنتخابات.( الوالية

الحوار بين الباحثة والمبحوث، فقد اكتفى بكلها م تتم هذا وأنوه في األخير أن المقابالت ل
   .البعض فقط بتوضيح بيانات بعض الوثائق التي اكتفى بتقديم بعض الوثائق فقط

  :الوثـــــائق   - 

انت في غالبها وثائق إدارية تتعلق بقانون المتعلق بنظام االنتخابات  ونائج االنتخابات وك
  )مكتب االحصاء لوالية بسكرة .( بوالية بسكرة 

                                                 
1
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  : استمارة االستبيان– ج

تعرف االستمارة انها تلك الصحيفة التي يقوم الباحث بتدوين مجموعة من األسئلة فيها والتي 
تستهدف جمع بيانات و معلومات عن سلوكهم ومواقفهم وأرائهم بشأن توجه إلى المبحوثين و 

  .)1(قضية من القضايا
اما االستبيان فهي أداة مالئمة للحصول على معلومات و بيانات و حقائق مرتبطة بواقع 
معين ويقدم االستبيان في شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عليها من قبل عدد من األفراد 

  )2(وع االستبيانالمعنيين بموض
حيث نوقشت , 2014نم إعداد االستمارة عبر عدة مراحل كانت بدايتها في منتصف افريل  

مع األستاذ المشرف وأسفر ذلك على بعض التعديالت، ثم صممت استمارة معدلة مع بدايات 
، حيث قدم نقدا موضوعيا تعلق بطول "جدو فؤاد" عرضت على األستاذ 2014شهر ماي 
جم االستمارة وعدم وضوحها لغويا، وبناء على تلك اإلرشادات تم تعديلها مرة أسئلة وح

ثانية، بحيث بسطت لغة األسئلة بقدر اإلمكان، مع اختصار عدد الخيارات في بعض األسئلة 
  :وحذف أسئلة أخرى، ومثال على ذلك اآلتي 

  :البيانات الشخصية  : اوال

  �جزائري     �اجني     :الجنسية  : س 
  والتجمعات في المحور الوعي السياسي  للقاءاتحضرت  هل2س 

  حيث تم تعديل هذا السؤال  واستبداله في المحور المشاركة السياسية 
اما فيما يخص السؤال المتعلق بالبيانات الشخصية المتعلق بمصطلح الجنسية فتم حذفه نهائيا 

  من االستمارة 
ن األساتذة بداية بالمشرف، سلمت ألساتذة ثم بعد هذا التعديل عرضت االستمارة على جملة م

تكونت من طلبة قسم االعالم  )3() اختيارية(آخرين، وقد تم توزيعها على عينة استطالعية 
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واالتصال وقسم العلوم السياسية، وبناء على نقد األساتذة ومجموع المالحظات التي تبنيناها 
النهائي لالستمارة من حيث التنظيم  أثناء عملية التوزيع االختباري، تم الوصول إلى الشكل

  .2014مايوالترتيب والصياغة والحجم، وذلك بنفس الوتيرة  بداية شهر 
أصدقاء وزمالء في (وقد تم توزيع االستمارة من خالل االستعانة بجملة من المساعدين 

بحيث قامت الباحثة بتوضيح معالمها وأبعادها  ،)التخصص وطلبة من تخصصات أخرى
ا وشرح مضمون أسئلتها لهم، وتولوا توزيع نسبة منها في االقسم، وتولت الباحثة وأهدافه

شخصيا مهمة توزيع االستمارات على الفئات المعنية بدراسة خاصة في قسم العلوم السياسية  
 ..لتدوين تلك المعلومات بعد توضيح مضمون األسئلة وأهدافها وأبعادها
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  والممارسة الديمقراطية السياسية الحمالت : لفصل االولا

  :تمهيد

تكتسي الحمالت السياسية في المجتمعات الحديثة المعاصرة اهمية كبيرة باعتبارها 

لتقييم  ديمقراطية مؤشرا حقيقيا عن الممارسة الديمقراطية الفعلية حيث تعتبر فرصة حقيقية  

السلطة ومعها ديمقراطية وسائل االعالم ومن جهة اخرى فهي عبارة عن ترجمة للشعارات 

الرسمية وهذا مايثير العالقة  والمفاهيم والكيفية التي تطرح على مختلف المستويات

االرتباطية بين الحملة السيسية  والممارسة الديمقراطية وتتجلى هذه العالقة بوضوح خاصة 

في الحمالت االنتخابية باعتبارها مرحلة انتقالية بالغة االهمية من حيث كونها تحدث دوريا 

بحيث اليمكن عزلها عما تثيلره من حراك فكري ) كل خمس سنوات في الجزائر: ( مثال

ونشاط سياسي غير عادي يتضمن انتقادات وردود افعال مختلفة من كل االطراف التي لها 

حيث تعبر عن مجمل القوانين واالجراءات التي  ،الممارسة الديمقراطيةصلة بالشان العام و

  تحكم العملية االنتخابية تعبر في شكلها عن ثقافة ديمقراطية

وفي هذا السياق ينبغي التاكيد على دور االعالم واالتصال بشقيه باعتباره احد مفاصل 

اذ اليجدي الحديث نظريا عن الحريات في هذه المرحلة بقد مايكون  ،العملية الديمقراطية

االعالم كمشارك وكشاهد  التركيز على ابراز مدى تطبيق والتزام الجميع وذلك عن طريق

على ماسبق تناولنا في هذا الفصل على ثالثة بحوث تحتوي كل منها على حدى  وتاسيسا

لسايسية والممارسة الديمقراطية وقوفا عند على مطالب نسوق من خاللها مفهومي الحمالت ا

اهم مطلب الحمالت السياسيةواالتصال السياسي اما باقي المطالب فتتضمن اساليب ووسائل 

  .الحمالت السياسية 
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  الحمالت السياسية وديمقراطية االتصال السياسي: المبحث االول 

مجموعة من المفاهيم تاسيسا على ماسبق يمكن ان نفصل في هذا المبحث بناءا على 

  ت السياسية الحمالتالمتداخلة ببعضها البعض بداية من 

  المفاهيم المرتبطة باالحمالت السياسية وعالقتها بالممارسة السياسية :   المطلب االول

  :المدخل المفاهيمي:اوال

يمكن القول ان الحملة السياسية عامة  تعد من صميم العمل الديمقراطي لوصفها كشششكل 

اعتبار ان القيام بالترويج  لنظام معين اي كان  وذلك على, اشكال االتصال السيسيي من

يشترط ان يتم في شفافية وبفرص متساوية  ،نوعه او برنامج انتخابي حزبي لمترشح معين

وذلك من اجل اقناع المواطن من خالل مجموعة من االجراءات واليات باالظافة  ،بين الكل

وسائل االعالم او للتنظيمات او القيام بتظاهرات وكل هذه االليات هي الى فتح المجال امام 

من صميم الممارسة الديمقراطية وقبل التطرق لمفهوم ديمقراطية االتصال السياسي كان البد 

  :ونشاتها  لنا ان نقف عند مفهوم الديمقراطية 

  :مفهوم الديمقرطيية ونشاتها 

الديمقراطية إلى الحضارة اليونانية وما طبعها من تعود الجذور التاريخية األولى لمصطلح 

، )1(فلسفة تأملية تألف فيها جمهور الفالسفة اإلغريق من أمثال أفالطون، أرسطو وسقراط

حكم الفرد الواحد؛ وهو يتنوع بين : حيث صنفت الحكومات عندهم إلى أنماط ثالثة

شمل من إقطاع وارستقراطية الموناركسية، االستبداد والديكتاتورية، حكم القلّة بما ي

ية، وحكم الكثرة وهو نوعان األنارشية والديمقراطية، وقد دلّت األخيرة حينها شوإوليجار

 -أي الديمقراطية–وفي أصله اللغوي اليوناني فالمصلطلح . )2(على سيطرة السواد األعظم

                                                           
)1( Pierre Sally :La :Démocratie aux états unis et en Europe occidentale de  1919-1989  en 

dissertation corrigées, Ellipeses éeditions Markenting S.A, Paris,2000. pp12,13  
  .99,98ص ص ،I JK2+2001) ا/H-Bم ا/DE<+ ،9.)A.Fة ا/AB6رف، ا<(=>2ر:9، : +267 45 23وي و/.-, +*():  )2(



   ا���ـ�يا����     : ا	ولا���� 
 

 

 

33 

 « Kratien »فيعني الشعب، وأما الثاني  « Demos »أما األول : يتكون من شقين لغويين

  .)1(فيعني حكم أو سلطة « Kratos »أو 

نية ما ميز تلك الحضارة، حيث برزت المباشرة وتميز يثو قد كانت الديمقراطية األ

نظامها بسيادة القانون كأساس لحرية المواطن وبحكم األغلبية، كما أنه أتاح فرصا كاملة 

للفقراء للمشاركة بفاعلية في إدارة وإتاحة الفرص  لتداول السلطة على أساس من المساواة

مع العلم أن حقوق المواطنة التي ارتبطت بحق المشاركة السياسية قد اقتصرت فقط  2الحكم

 -هم فقط–سنة فأكثر دون غيرهم، بحيث شكلّوا  20ين أصال البالغين ينيثألعلى الذكور ا

  .ني الذي باشر الحكم الديمقراطييثالمجتمع السياسي األ

  الديمقراطيةتعريف 

لقد لقيت الديمقراطية كمفهوم ونظرية ونظاما للحكم وكأسلوب للحياة اهتماما خاصا من جميع 

التخصصات االجتماعية، القانونية والسياسية، وقد كان لها أن عرفت تعريفات شتى غالبا ما 

يصب جوهر مضمونها في األصل اللغوي للمفهوم، وما يرتبط بذلك من مؤشرات ومفـاهيم  

الخ، وهي جميعا …ستحدثتها الثورة الفرنسية كالحرية، المساواة، العدالة، المواطنة والتعدديةا

تحقيق االستقرار وإعالء حقوق اإلنسـان وسـيادة    غيامتعلقة باألنظمة السياسية الحديثة، وتت

إرادة األمة وغيرها، وفيما يأتي سنحاول إدراج جملة من تلك التعريفات التـي كانـت فـي    

  .نامتناول

حيث حيث جاء هذا المفهوم في الفكر ا التي اعتنقت هذا المفهوم .م.فناخذ على سبيل المثال و

السياسي االمريكي  مغايرا تماما الى حد كبير عن المفاهيم االخرى المرتبطة باالنظمة 

الشيوعية االشتراكية الخ  ولقد حددت دائرة المعارف االمريكية تعريفا شامال لمفهوم 

واسطتها الشعب في انها مجموعة من الطرق التي يشترك ب" الديمقراطية  حيث تعتبرها على 

وهي ما تعرف بالديمقراطية اليبرالية وتشترك في هذا التعريف بريطانيا والتي تعتمد " الحكم
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ثم  هناك الديمقراطيات غير  ،نتخاب العامعلى الحكومة الدستورية والتمثيل الشعبي وحق اال

لديمقراطية انها وعموما تعرف ا السياسية وهي الديمقراطية االقتصادية واالجتماعية والشعبية

وبالرغم من ان هذا المفهوم عرف منذ القد تعود جذوره الى اليونان " حكم او سلطة الشعب" 

  )1(اال ان هذا التعريف يكتسي مكانة  في الحقل المعرفي

ن وليد الفترة لم يك ،هو وليد الفلسفة كما انه اداة لممارسة الحكممصطلح الديمقراطية اي ان 

باالسم المتداول االن حيث  بل كان اليونانيون القدماء اول من اشار اليه ،التاريخية الحديثة

كنمط يمارس الشعب من خالله سلطته من خالل تعيين من ينوب عنه لدى السلطة  ،وظفوه

وغلبة " اختيار الشعب لحكومته" التنفيذية وعليه يمكن اعتبار الديمقراطية في هذا المعنى

بمعنى ان الحكومة هي  ،ب على هذه الحكومة التي اختارهاعالسلطة الشعبية او سيطرة الش

  )2( يعميالتي تقر  سلطة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الج

وكما عرفها قاموس علم االجتماع والذي تعني توفرر فرصة المشاركة لدى اعضاء 

وبخاصة  ،في اتخاذ القرارات في اي مجال من مجاالت الحياة االجتماعية ،المجتممع

المشاركة الجماهرية  في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية والجماعية 

  )3(.على السواء

وعموما يمكن ان نعرف الديمقراطية وحسب هاته الدراسة  انها التعبير الحر  للمواطن عن 

عنى يكون من خالل المشاركة السياسية الفعلية التي تعزز من خاللها قيم المواطنة  السلطة بم

او االنتماء ويتقاطع مع هذا المفهوم دور الحمالت السياسية عموما والحمالت االنتخابية 

خاصة في ترسيخ هذا المفهوم  واللذي عادة مايطلق عليه بالديمقراطية االنتخابية  والتي 

وومارسة حق االنتخاب والمشاركة على السلطة  التداول السلميدا التداول مبتعني القبول ب

  )4(العنف والتمرد  إشكالبعيدا عن كل  ،السياسية للفرد
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ومن المالحظ ان مفهوم الديمقراطية  يقوم على مفهوم العمل السياسي او الممارسة 

راي في جميع مناحي الديمقراطية والتي ايا كانت اشكالها فهي تعني التعبير الحر عن ال

الحياة الفردية والجماعية وهي مرتبطة بالقدر المسموح به في التعبير الحر عن عالقة 

ويالعودة الى العنوان الرئيس في هذا الفصل   .السلطة بالفرد كوحدة مستقلة او كمجتمع عام

 ،طيةنجد مفهوم الممارسة السياسية واللذي اليختاف كما سبق الذكر على مفهوم الديمقرا

عندما تتقاطع وخاصة مع مفهوم الحمالت السياسية تاخذ بعدا سياسيا  فالممارسة الديمقراطية 

  :وتعني بذلك العمل السياسي واللذي يقوم على جملة من المبادئ والمرتكزات اهمها

الحوار والمشاركة والفاعلية والتواصلية بين جميع االصعدة السياسية والثقافية والبنى 

  االجتماعية

  .ضمان الحريات العامة والحقوق االساسية للمواطن

تشكيل الهيئات والمؤسسات والمجالس العامة باالنتخاب الحر المباشر والمتساوي من قبل 

  جميع المواطنين

  حرية التعبير والراي والفكر

بناء حياة سياسية حقيقية  كشريك اساسي في الحياة العامة وبدونه اليمكن الخراالعتراف با

فالمعارضة او المشاركة هي الصورة االكثر تعبيرا عن الفاعلية التواصلية والحياة  ،مةوسلي

  )1(الصحيحة في المجتمع والدولة 

وعلى اعتبار ان الحمالت السياسيةغدت تمثل جوهر الممارسة الديمقراطية فهي تمثل محور 

اهمية  بالغة السيما اساسيا في االتصال السياسي  فمن المالحظ ان الحمالت السياسية تكتسي 

في المجتمعات الحديثة باعتبارها مؤشرا حقيقيا عن الممارسةة الديمقراطية الفعلية حيث تعبر 

ت االنتخابية الحمالت السياسية في مجملها عن عالقة ارتباطية  خاصة وان تم دمجها بالخمال

لعملية ه الحمالت حيث نجد الحراك االنتخابي اللذي يصاحب اذكجزء اليتجزء من ه

االنتخابية قبل وبعد الحملة على اعتبار ان االنتخابات هي مرحلى انتقاليى هامة تحدث قى 
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اوساط المجتمع وعليه فان التهافت الكبير اللذي يصاحب هاته العملية من نشاط فكري 

وسياسي يتضمن انتقادات وردود فعل مختلفة من كل االطراف التي لها صلة بالشان العام 

الديمقراطية وغير خاف ان ذلك الحراك الالنتخابي ومايصاحبه من جدل ونقاش والممارسة 

خاصة قبل موعد انطالق الحمالت االنتخابية هو في حقيقة االمر عبارة عن حمالت سياسية 

مثل حملة سياسية لتجنيد االصوات ( والتي هي ترجمة للمفاهيم الديمقراطية السائدة 

لتوعية السياسية كل ذلك وغيرها من المفاهيم السائدة للمترشحين باالضافة الى حمالت ا

  )1(مع مفهوم الممارسة الديمقراطية تتقاطع 

وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على دور االعالم باعتباره احد مفاصل العملية الديمقراطية 

اذ اليجدي الحديث نظريا  ،اثناء الحمالت  السياسية  وفترة االنتخابات على وجه الخصوص

عن الحريات في هذه المرحلة بقد مايكون التركيز على ابراز مدى تطبيق والتزام الجميع 

ولهذا ‘ بقانون الممارسة السياسية وذلك عن طريق االعالم  كما سبق الذكر كشريك ومشاهد

فان فترة االنتخابات ليست هي مجاال للنقاش االكاديمي والتنظير الفكري فيما يتعلق باسس 

وحرية وسائل االعالم بقدر ما تدخل الممارسة الديمقراطية وعمل وسائل الديمقراطية 

حينما يصبح من السهولة الحكم ‘ االعالم عموما في مرحلةة تجريبية وحقيقية بادية للعيان

ومن خالل ذلك ظهر مايسمى  الخ...عليها من منطلق الخطا والصواب او التحيز والحياد

العمل على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية هو " السياسي بديمقراطية االتصال"

فيما يتعلق بنظام الحمالت السياسية عامة بحيث تكون شاهد عليه وسائل االعالم بالدرجة 

 وذلك من كونه.. االولى ففي هذا السياق يتحقق المدلول النظري العام لالتصال السياسي

هذا االخير اللذي يتجلى تحديدا في  ،سيالرسالة والمستقبل في مضمون سيا ،يضم المرسل

تناوله للظاهرة السياسية واالنتخابيية على وجه الخصوص باعتبارها فعال سياسيا  لهذا سيتم 

في هذا المبحث تناول مفهو االتصال السايسي والحمالت السياسية على حدة باالضافة الى 

  .مستوياته ومراحله المختلفة السيما في الجزائر
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  الحمالت السياسية  وعالقتها باالتصال السياسي: نيالمطلب الثا

بعد التعرف على مفهوم ديمقراطية االتصال السياسي كان من الوجوب الوقوف على اهم 

تتم عملية االتصال السياسي حسب "  درويس جربر "تعريف لالتصال السياسي اللذي قدمه 

التي تتضمن رموزا واشارات متنوعة " وجهة نظره من خالل مايسميه باالغة السياسية 

او ربما المقاطعة  وغيرها من التفاعالت ذات الطبيعة الرمزية كتغيرات الوجه او االيماءة 

  المكتوبة او الشفهيةالتي تتجاوز االعمال 

واالتصال السياسي هو تلك العملية التي يتم بموجبها تبادل المعلومات بين المرشحين 

ثير والناخبين او بواسطة القائم بالتصال او المتلقي حيث يكون الهدف من هذه العملية التا

على الجمهور وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها ومان وضعنا التجربة الجزائرية تحت 

المجهر نجد ان  المقصود بديمقراطية االتصال السياسي  يعني التعددية االعالمية في ظل 

حرية الراي والتعبير والتجميع بين الحقوق والواجبات وفيما يخص االتصال السياسي في 

التعددية اإلعالمية التي عرفتها الجزائر كمرحلة  جد هامة في تاريخ  الجزائر فنجد ان

.  1889اكتوبر  الجزائرهي  عبارة عن حملة سياسية تكللنها جهود الى غاية صدور دستور

وطفرة اعالمية  فبالعودة الى هاته المرحلة وعلى صعيد الذكر نجد ان التعددية االعالمية 

كان عبارة عن اداة للدعاية في حكم السلطة لكن بعد  خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحافة

حيث جاء الستكمال للتعددية السياسية   1889خلصت الى دستو احداث هاته الحملة والتي

فقد فسر المحللون السياسيون ان الديمقراطية التي عرفتها الجزائر ‘ وكتاصيل للديمقراطية

م السياسي القائم انذاك حيث يرى البعض بعد هاته االحداث جاءت في وقتها وكهدية من النظا

انها لم تكن كذلك بقدر ماهي وليدة للظروف الدوليةة التي تميزت بها المرحلة  فكانت نتيجة 

تدعيم االعالم العمومي باصدارات جديدة حيث وجدت الجزائر نفسها امام عدة : هذا هو

الحريات الفردية ومن بينها  رهانات بعد التحولل الى النظام الراسمالي   اللذي يعتمد على

حق المشاركة السياسية لالفراد في الحكم اللذي هو من جوهر التعددية السياسية هذه االخيرة 

التي تتيح حق النقد والمشاركة في الحياة السياسية متعددة التحتكرها السلطة الحاكمة وبالتالي 
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طي الراي العام الحق في زوال التدريجي للرؤية االشتراكية وحلول نظام سياسي حر ليع

  )1(االختيار والمشاركة في االنا االجتماعي  والخروج من التموقع حول الذات

من  1990في الجزائر بالتعددية االعالمية اثر ظهور قانون االعالم  استكملت الديمقراطية

هذه  خالل حرية الممارسة االعالمية التي برزت من خاللها الراي العام والتي ساهمت

خيرة في تشكيله باالضافة الى التسويق السياسي واللذي تسعى من خالله الطبقة السياسية اال

الى نشر افكارها وبرامجها الى الراي العام واستغالله احسن استغالل خاصة في الحمالت 

السياسية وعلى راسها االنتخابية وذلك للتاثير في الراي العام والعمل على ابراز الصورة 

بحرب " عمل الدؤوبب للحفاظ عليها وتلميعها والتي ظهر على اثرها مايطلق المرغوبة وال

والتي تعتبر من جوهر الديمقراطية الحديثة او الممارسة السياسية وترك الحرية   "الصور

للفرد باختيار الصورة التي يريدها بعيدا عن الصورة النمطية المقدمة والتي رسمها النظام 

لنقد او المساس بها ومن خالل هذه الخارطة الجديدة بوجيها االعالمي لذاته والتي التقبل ال ا

والسياسي الجديد في الجزائر يمكن التكلم عن بناء الصورة في وسائل االعالم للطبقة 

السياسية وكما يصبح من المشروع قيام تسويق سياسي وعالقات عامة ومجال عمومي 

) 2(تراح اكثر منها قوة احتجاج في ظل اعالم لتشكل راي عام وكذا قيام مجتمع مدني كقوة اق

  .الراي والراي االخر

  : ية الحمالت السياسيةماها

الحملة السياسية هي مجموعة تدابير واستعدادات يكون " تعرفها الدكتورة سامية محمد جابر 

لها اهداف محددة غالبا ماتكون وجيزة تستهدف جمهورميدانيا وغالبا ماتعتمد على االطار 

 العام من القيم المشتركة

وكمثال على ذلك كار في ظروف  معينة ولزمان معين وحسب راي الباحث هي تسويق اف

يعتبر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر من الحمالت السياسية التي  شهدتها 
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وتصنف ايضا الحمالت السياسية صمن  الحمالت التوعية . الجزائر وذلك كترويج للدستور

لسياسية  مثال اقناع الناس بتسجيل اسمائهم في قوائم االنتخابات او المشاركة في االنتخابات ا

بالتالي هي عبارة عن جهد جماعي لتنمية الوعي وزيادة نسبة المشاركة السياسية للمجتمع 

  )1(عامة بصفة 

  :وولحمالت السياسية عدة وظائف منها

وقت محدد او التعبير عن النظام السياسي  تحديد مواقف معينة وظروف اطر معينة  في 

  بشتى االساليب

تعريف ببرنامج مرشح معين اللذي يعني  تجسيد النقاط العملية التي يتقدم بها المرشح وذلك  

بغرض وضع إستراتجية عمل تتعلق أساسا باألوضاع التي نعيشها الدولة من النواحي 

بغرض تقديم حلول في حالة وجود أزمة او المختلفة كما  انها نتاج لرؤية يقدمها المرشح 

  أطروحات مستقبلية 

  :جزائرمستويات االتصال السياسي في ال

 اهميته وميادينه وموضاعته فهو من المعروف ان االتصال السياسي يعد حقال دراسيا له

من خالل  اللغة والرموز الخاصة بميدان السياسة  السياسيةاطراف العملية يتناول بذلك 

   فهو يربط الجماهير والجماعات السياسية ووسائل االتصال يبعضها البعض‘ واالعالم

ويستند في ذلك الى ثالث مستويات مختلفة من االتصال لعل اهمها ثالث مستويات ولهذا نجد 

هاته المستويات  التي تستند  تندرج ضمنان الحمالت السياسية كاسلوب من هذا االتصال 

 ومن بين هاته المستويات االنتخابية الحاصلة اليوم  ةاليها خاصة في ظل الحمالت السياسي

اشكال االتصال التي يقوم بها رجال السياسة والفاعلون السياسيون في : التي تتمثل

ت وغيرها اما اطاراالجهزة التي ينتمون اليها كاالحزاب والبرلمانات والجمعيات والمنظما

كالصحافة المكتوبة  ،من خالل وسائل االعالم المختلفة المستوى الثاني فيشمل االتصال

ثم النشاطات االتصالية التي يقوم بها الفاعلون السياسيون عن  أوال،ي البالد والقائمين عليها ف
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لسياسية طريق وسائل االتصال السمعية كاالراديو والسمعي البصري واالنترنت حول الحياة ا

  )1(.جزائر على هذه المستويات الثالثةعامة في ال

  :اتصال عن طريق الجماعات السياسية -1

واسطة وسائل في الحقيقة ان االتصال اللذي تقوم به الجماعات السياسية في الجزائر ب

االحزاب والتنظيمات الخ التي تهدف الى التعرف على االتجاهات ، مؤسساستية كالبرلمان

ونقل  ميادين الحياة داخل البلد وخارجهالسائدة لدى الجماهير حول موضوعات معينة تخص 

الشعبي لسياستها  التأييدالعام المحلي كل ماتراه ضروريا وهاما للحصول على  للرأي

واالنتماءات السياسية وحتى السياسات اإلصالحية في وأهدافها مثل االيديلوجيات االقتصادية 

ولهذا نجد ان  القطاعات المختلفة في الدولة كقطاع التربية والتعليم والصحة والنقل وغيرها

تقوم بدور مهم في التوعية السياسية التي من شانها ان تساهم في  عمل الحمالت السياسية

هاته الجماعات التي تسهم في التعرف على  تكوين الوعي السياسي عند األفراد بناءا على 

  2 .كيرهم الى جانب انتمائهم السياسياتجاهات االفراد وتف

الفاعلون السياسيون اهم عناصر عملية االتصال السياسي ويعرفهم البعض على انهم  ويشكل

اولئك االفراد اللذين يطمحون من خالل وسائل مؤسسية او تنظيمية الى التاثير على عملية 

  حراز قوة سياسية للتاثير على عملية االتصال السياسي حيث يحاولون ا‘ نع القراراتص

وفي الجزائر يمكن توقع توجهات اساسية  نحو االقتصاد الحر لدى بعض االحزاب بناء  

على سياسة الدولة وبرامجها المسطرة بينما يميل حزب او اخر الى تبني سياسات اكثر ميال 

تحقيق االشتراكية وتنعكس مثل هذه التوجهات بشكل واضح على للعدالة االجتماعية و

الصحف الوطنية من خالل الخطابات السياسية العضاء االحزاب وشخصياتها وقيادييها من 

خالل وسائل االتصال الجماهيري او الندوات والدوريات المختلفة التي تصدر من جهات 

االتصال السياسي منها الحمالت  معينة تنقل عمل ونشاط الحزب معبرة بذلك عن اشكال
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وهي في الحقيقة تشبه عملية التسويق في الميدان االقتصادي وذلك باهمية " السياسية

اهمية اختيارات المواطن بين ما : اختيارات المستهلك للمنتوج بالتسويق السياسي بمعنى

فمكاسب االحزاب السياسية  ،تطرحه االحزاب والتنظيمات المختلفة من برامج وبدائل ورؤى

  .هنا التقاس بما تحققه من ارباح مادية وانما بما تحققه من عضوية ورواج لما تتبناه

  :االتصال السياسي عن طريق وسائل االعالم  -2

يتمثل مظهر هذا االتصال من خالل مضامين الصحف  المكتوبة فالصحافة المكتوبة في  

في مختلف جوانب السياسة  الداخلية ان كانت اوخارجية  العالم المعاصر تحتل مكانة متميزة 

ويمكن ان نلمس ذلك يوما بعد يوم قوتها وتأثيرها في أجهزة الحكم وصانعي القرار السياسي 

وخاصة في مواسم االنتخابات والحمالت االنتخابية . كونها الوسيط بين الحكام والمحكومين

حافة المكتوبة وذلك بزمن قبل الموعد لذلك نجد ان بعض المرشحين يرتكزون على الص

 سيةمايسمى بالحملة السيا الفعلي للحملة للترويج عن  صورتهم او برنامجهم السياسي في ظل

ا في ظل التقنيات الموجودة والذي أصبح محدد جمهورالقراء إلىادة عوالتي تكون موجهة 

  1.اليوم

ان طبيعة العالقة بين الصحافة وصانعي القرار السياسي لم يتم استجالؤها بالقدر الكافي بعد  

وقد تصدى الباحثون واالعالميون والسياسيون لهذا الموضوع بهدف تشخيص وتحليل 

  .المؤثرات المتبادلة في هاته العملية 

وتعمل انظمة الحكم في الغالبية الدول ومنها الجزائر على استخدام وسائل االتصال مثل  

الجرائد والمجالت من اجل توجيه الراي العام  وتحديد مواقفه المساندة لسياستها وبرامجها 

  .ومحاولة اضعاف ظاهرة الرفض والمعارضة لهذه السياسات

مقراطية تصنع الراي العام للجماهير من خالل فالصحافة المكتوبة اذن في ممارستها للدي  

فمن خالل ذلك فهي  ثالثة مستويات اوال الدور االعالمي والدور التعليمي  والدور التكويني 
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تقوم بدور الوعي من خاللتعليم المواطن كيف يمنح لالحداث مغزى او معنى محد وفي هذا 

  )1(حداث المتداولةالسيا ق يبرز دور التنافس عند الصحفي خاصة في ظل اال

  :االتصال السياسي عن طريق الوسائل السمعية البصرية وااللكترونية -3

استخدم  ان هذا المستوى من االتصال السياسي قد بدا في الستينات من القرن الماضي عندما

 اإلعالمللرئيس جون كينيدي  بعده اكتشف القائمون على   االنتخابيةأثناء الحمالت التلفزيون 

لتوجيه الوسائل في ا أقوىوتعد هذه الوسيلة من ‘ سياسية إعالميةالتلفزيون كوسيلة  وأهمية

السياسي لماله من قدرة  مؤثرة في الجمهور فهو يلعب دورا فاعال في صناعة القرار 

السياسي ويالحظ من هذه الوسيلة  أنها تستخدم في ساحة السباق االنتخابي بين المرشحين 

نجد هؤالء المرشحون يبذلون امواال طائلة في االعالن التلفزيوني من اجل السياسيين لذلك 

   )2(.التأثير في االفراد الناخبين ومن ثمة كسب أصواتهم

وبالرغم من ان للتلفزيون مكانة خاصة االان تطور في التقنيات اليوم التي ظهرت  مع تطور 

ا تفعل كل مافعلته التكنلوجيا السابقة البنية التحتية لالتصاالت الرقمية حيث اصبحت التكنلوجي

بطريقة افضل حيث لم يعد من الداعي  اسلوب التقليدي للحملة او التوعية السياسية حيث لم 

تعد اللفتات والملصقات تلعب دور مهما السيما في نشاط الحملة  ولم يعد ضروريا  الذهاب 

بقوة  بحيث لم تعد مثال  رةالى موقع الحدث حيث مع تطور هاته التكنلوجيات تطورت الصو

على سبيل صورة المرشح مجرد ملصق اعالني على حائط بل اصبح لها موقع خاص 

حوبة بالرمز وداللة رمزية وبالغية الخ وخير éموجود على كل المواقع االلكترونية  مص

والتي كان   2008دليل على ذلك نجاح المرشح الديمقراطي اوباما في حملته االنتخابية 

ها التمهيد من خالل حملة اعالمية سياسية ناجحة حيث جاءت هاته الحملة  وعبر مفاد

استخدامه لهاه الشبكة في مقالة له نشرت على صفحته الخاصة في اطار حملة سياسية 

 جاءت كمايلي 2008نوفمبر 23ي نشرت بتاريخ  لتوعية الجمهور للتصويت والت
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"La campagne d’obama et l’utilisation du web par les partis poltique du Québec."                                                                                                                    

واالتي دعا فيها الى اعتماد الممارسة السياسية في الكيبيك المقاييس المعمول ببها في 

مريكية اما في مايخص الجزائر فالبرغم من هذا االسلوب وجد رواجا الواليات المتحدة اال

ممارسة سياسية واضحة للشباب في ظل العزوف عن  المرشحين اال انه لم يحقق ايلعدة من 

من جانب المرشح والفرد  واألساليبالمشاركة وهنا راجع الى القصور في االستخدامات 

   )1(.كذلك

  :وسائل وأساليب الحمالت السياسية  :المطلب الثالث

تعد الحمالت السياسية من ابرز أنشطة التسويق السياسي ويؤكد هذا الكم الهائل من  

عنيت بتحليل وتفسير كافة الجوانب المتعلقة بهذه   والبحوث النظرية والميدانية التيالدراسات 

هذه الدراسات حتى في الحمالت خاصة  في الدول الغربية اال انه يمكن االستفادة من 

المجتمعات العربية وتزداد  وأوضاعالمناطق العربية وذلك مع تطوريها بما يتالءم وظروف 

التعرف على هذه الدراسات في ظل التطورات السياسية التي شهدنها كافة النظم  أهمية

وير والتط اإلصالحالنظم باتجاه المزيد من  تطوير هذهالسياسية العربية والتي تتجه صوب 

من بينها االساليب االتصال التعرف على األساليب العلمية  إلىوهو مايعني ازدياد الحاجة 

ويطلق عليها اساليب االتصال والتعبئة والتي يمكن تقسيمها إلى أساليب مباشرة وأخرى 

  غيرمباشرة

  :أساليب االتصال والتعبئة المباشرة 

المباشر بين المرشح والناخبين وهناك  وهي في مجملها األساليب التي تعتمد على االتصال

اربعة أساليب رئيسية لالتصال والتعبئة المباشرة يمكن توظيفها في الحملة االنتخابية وذلك 

 :على النحو التالي 
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  :االتصال العابر بالناخبين-1

ويكون ذلك عن طريق الجوالت في األسواق واألحياء التي تتم من خاللها مصافحة الناخبين 

مناسبة  لتقديم صورة المرشح وخلق الطباعات  األداةهذه  ،وتبادل أحاديث قصيرة معهم

عامة عن المتر شح ومعرفة نسبة التصويت عند الناخبين كاستطالع ردود هم وأرائهم حول 

   من جهة  توعيتهم بضرورة المشاركة السياسية  والتأثير عليهمالمرشحين من جهة 

  :الندوات المصغرة-2

والتي تتمثل في الجمعيات ومختلف التنظيمات اإلعالمية السياسية وتعتبر هذه األداة  

األسلوب األكثر مناسب لتقديم أفكار المرشح ومبادئه بطريقة مطلوبة وتفصيلية حيث تكون 

النزعة الخطابية واللذي ظهر في اآلونة األخيرة عند  أسلوبلديه فرصة لشرح أفكاره متجنبا 

فمخاطبة العقل هي المهمة  ،2014افريل في الحملة االنتخابية رئاسيات  بعض المرشحين

   )1(الرئيسية في هذه الندوات ويجب على المرشح ان يكون مستعدا لها

  :المؤتمرات-3

هو الحدث السياسي االهم اثناء الحملة السياسية او االنتخابية  ففيه على سبيل المثال  المؤتمر

أللذي يتمتع به عبر حشد اكبر عدد ممكن من الحضور كما يظهر التاييد  لمترشح مدىليظهر 

  .مقنعة دون تعقيد  وبلورة أفكاره في حجج قوية قدرته على الخطاب

اثارة حماسة الناخبين وتكوين وترك انطباعات شخصية قوية عن المرشح لديهم هي الهدف 

المؤتمرات فقط عند   دور االكبر اللذي يمكن تحقيقه في المؤتمرات االنتخابية  واليظهر

الحمالت السياسية للناخبين بل قدى يتعدى ذلك الى حمالت تكون ضد نظام سياسي معين 

  .تعتبر طفرة  جذرية في تاريخ الجزائر 1889ومجاءت به حملة دستور 

  :المسيرات االنتخابية-4

وإظهار مدى التأييد اللذي   ،وهي  الطريقة المناسبة لتعريف الناخبين بالمرشح  واسمه وشكله

ويمكن  للمسيرة ان تكون  ،من انصاره في المسيرة تمتع به عبر مشاركة عدد كبير
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مصحوبة  بمكبر الصوت اللذي يذيع على المواطنين اسم المرشح وبعض من منافسيه 

وافكاره كما يمكنه رفع بعض الالفتات التي تحمل اسم المرشح وبعض افكاره ومبادئه ويمكن 

ديد بعض الشعارات التي تربط اسم المرشح ورمزه وافكاره ومبادئه وكلما ابتعدت تر

الشعارات المكتوبة او المنطوقة عن الشعارات التقليدية وذلك كلما لمس المرشح وترا حساسا 

  )1(لدى الناخبين لألفراد غير المرتبطين بمراكز الثقل االنتخابي التقليدية 

  :الملصقات والالفتات-5

بين االدوات التقليدية التي تعتمد عليها المترشحون في حمالتهم هي االفتة  لمالها من من  

كلما ‘ كلما نجح المترشح في استخدام هذه االدوات التقليدية  بطريقة مبتكرةتكلفة بسيطة بحيث

  .غير المرتبطين بمراكز الثقل االنتخابيمجموعة من الناخبين  وإثارةاستطاع  استمالة 

اهم اساليب  االستمالة االعالمية السياسية اللجوء الى الشعار السياسي  واللذي هو  ومن بين 

عبارة  عن كلمات وعبارات مختصرة بسيطة وسهلة تختزل بين حروفها برنامجا سياسيا 

 ويعتبر كبطاقة ،يقوم عليه او المرشح النتخابات معينة ويشير الى المبادئ المتبعة من طرفه

  السياسي للحزب او الشخصية المرشحة  هوية تعرف بالتوجه

وال تعد الالفتة اداة مناسبة لتقديم رسالة سياسية او انتخابية تصل بمضمون الحملة االنتخابية   

وانما يقتصر دورها عادة على التعريف بالمرشح واسمه ورمزه  فقط  مقارنة بغيرها من 

  االساليب 

د عليها الحمالت السياسية االنتخابية من اجل ولقد اصبح الشعار من اهم الدعائم التي تعتم 

 ،رص النجاح في االنتخابات متقاربةالتاثير بشكل سريع في الناخبين وخاصة عندما تكون ف

  وقد تكون في شكل صورة او علم او لون او غطاء 

وبناء على ذلك يمكن اآلخذ بشعارات الحملة االنتخابية الموجودة اليوم في الساحة السياسية   

و نأخذ على ذلك الحملة  2014افريل  17سيما في الجزائر وتزامنا مع الحدث االنتخابي ال

بما فيه شعار الحملة  له  الملصق االعالني"  عبد العزيز بوتفليقة " السياسية للمتر شح الحر 
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واعتمد الى جانب ذلك مجموعة من الشعارات التدعيمية "تعاهدنا مع الجزائر" اللذي يتمثل 

هدف الى إشراك المواطنين في التصويت لصالحه وجاء هذا الشعار مبنيا على عدة التي ت

معايير على اساسها بداية ثقة المترشح في الجمهور كذلك تجديد العهد من خالل ماخلفه جيل 

   )1(.لما لها من اهداف مبرمجة سياسياوجاء بلوننين تركز على مجموعة من االبعاد  الثورة 

  :السياسيالحملة السياسية والتسويق -6

عالقة هذا المفهوم بهاته  أوالالبد ان نوضح  األسلوباوال قبل التدخل في عموميات هذا  

هذا المفهوم  األوسع اللذي اليخرج عن اإلطار العام لمفهوم أوسع وهو  الحمالت من جهة 

. ه التسويق االنتخابيالمفهوم التسويق السياسي كأسلوب للحملة كمفهوم اشمل يندرج ضمن

 حيث يعد التسويق السياسي تطبيقا لمبادئ التسويق واساليبه على الحياة السياسية حيث

هذه المبادئ في اتصالتهم السياسية خصوصا في وقت  ،يستخدم اطراف العملية السياسية

   )2(.الحمالت االنتخابية

وبهذه  ،والتسليم بها وقبلوهادف تسويقها بر وسائل االتصال بهعيستخدم هذا االسلوب و

الكيفية يكاد يتشابه السياسيون في عرضهم الفكارهم مع التجار حينما يعرضون سلعهم 

بطريقة جذابة ومؤثرة على الجمهور بهدف الترويج لها اوبيعها وهو بذلك يمثل عملية تعتمد 

الحمالت  عليها الحمالت السياسية عامة في عملها في التوعية السياسية عامة من جهة

  االنتخابية  خاصة  وذلك البراز الجوانب التي تخدم المواطن من برنامج المرشح 

  :  االنترنت كاسلوب جديد للحملة االنتخابية

اهية وهذا ليس كهدف معلن لكن كم ،ساهمت االنترنت وبشكل كبير في دعم الديمقراطية

ع بعضه والذي جعل منن حيث ان االنترنت انشات مجتمعا عالميا يتواصل م ،اساسية له

  االنترنت الوسيلة االساسية لممارسة الديمقراطية 
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حيث اصبح االمر من جانبه السياسي اليقتصر فقط على اساليب االتصال السياسي االخرى  

وفي هذا   ،بل  تطور االمر الى حد هذه االساليب ودرجة تاثيرها في عملية االتصال باشكاله

التي جعلت حملة الرئيس االمريكي الحالي االنتخابية تحدث مثل السياق نشير ان احد اسباب 

ن المتوقع ان تلك الضجة والنجاح هو االستخدام المكثف والفعال لالنترنت وهو االمر اللذي م

في تقرير لها يرصد تاثير االنترنت على " نيورك تايمز" حيث اوردت  ،يغير السياسة لالبد

انم احدث يمثل نقلة تاريخية  ،االنتخابية كنموذج لهذا التاثير" اوباما" السياسة وتحديدا حملة 

في عالقة تكنلوجيا االتصال مع السياسة  ومن المتوقع ان يسفر هذا التجاوز عن تغيير وجه 

السيما في الجزائر التي التزال الى حد الساعة تعاني من قصور في السياسة بصورة جذرية 

هاته العملية ليست في امتالكها بل في كيفية استعمالها واالستفادة منها وهذا القصور خاصة 

واذا ماتم ارتباطه بموسم االنتخابات نجد ان االفراد اليحملون عملية الحمالت االنتخابية 

يجدونها المتنفس الوحديد للترفيه عن انفسهم وذلك بالسخرية  عبرهاته الشبكة بمحمل جد بل

وهذا يعود الى عمل ادارة الحمالت االنتخابية القائمة على المترشحين في " من  المترشحين 

 )1(.كيفية توجيه افكار المرشح للجمهوره

  :الحمالت السياسية واالتصال السياسي 

  :الحمالت االنتخابية ووسائل االعالم 

يمكن  1952ء الممارسات االنتخابية االمريكية والفرنسية التي شهدها العالم منذ في ضو

   :ادراك مايلي

االستخدام المكثف لالساليب الحديثة في النشرو ادخال العالقات العامة كنشاط جديد للحكومة  

في حملته  " جون كينيدي " وظف الول مرة  ارئيس االمريكي الراحل  1960وفي سنة 

  التحليل االجتماعي السياسي البمتطورة وذلك لمعرفة اتجاهات الراي العام الشعب تقنيات 

فقد ركز اسلوب المخاطبة  عبر شاشات  التلفزيون  1972- 1968وبلنسبة للفترة  مابين  

نيكسون  من الفوز في هذه االنتخابات سنة " وكان هذا االسلوب ناجعا حيث تمكن  نظيره 
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حد مراكز العالقات العامة باالظافة الى االعتماد المتزايد على بمساعدة خبراء من ا 1968

  االعالن التجاري  في مجال الحمالت االنتخابية 

وقد شهدت الدول العربية  خالل السنوات االخيرة  العديم من الحمالت السيما ونحن على  

ير على ومعظم هذه الحمالت ركزت وبشكل كب 2014موعد مع الحملة االنتخابية رئاسيات 

اال انه في االونة االخيرة  ظهر  بداية اهتمام باالسلوب العلمي الدارة  –االساليب التقليدية 

     )1(.اسيما الجزائر الحمالت االنتخابية في المجتمعات العربية

  

                                                           
1 http:www.alarabalyaman.net/pages,phpnewsib1934. 12/11/2010 
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  السياسيالتنشئة السياسية ومفهوم الوعي : الفصل الثاني

  التنشئة السياسية وأبعادها:  المبحث األول

  :تمهيد

     :لتنشئة االجتماعيةل التعريف العام

 األنماطمن خالل عملية التنشئة االجتماعية بدور هام في تشجيع وتقوية بعض  يقوم المجتمع

مفهوم  إلىقبل التطرق وحضارتها والسلوكية المرغوب فيها والتي تتوافق مع قيم المجتمع 

يسهل  عامة حتىالتنشئة السياسية البد وان نتعرف على مفهوم التنشئة االجتماعية بصفة 

  .في هذه الدراسة األساسيوالتي هي العنصر  لتنشئة السياسيةلى مفهوم اععلينا التعرف 

  :االجتماعية التعريف اللغوي والسوسيولوجي للتنشئة 

  :التعريف اللغوي أوال 

تعمل على تحويل الكائن  التيتشمل جميع الجهود والنشاطات والوسائل الجماعية والفردية " 

فهي عملية تعلم وتعليم يشارك فيها كل من الفرد . كائن اجتماعي الىالعضوي عند الوالدة 

ما توفره من ظروف والجماعة اي الفرد بما عليه من تكوين بيولوجي ثم نفسي والجماعة ب

 )1(اجتماعية مادية

ستويات العالقات االجتماعية بهذا كما تتم هذه العملية من خالل تفاعل الفرد ضمن جميع م

ن أهمية كل هذه الجماعات والثانوية والمرجعية علما ا األوليةالجماعات  إطار في تحدث

كان  فإذا. ختالف مرحلة نمو الفرد والواقع االجتماعي الثقافي للجماعة او المجتمعتختلف با

 األولىلمراحل العمر  فيوجماعات اللعب والجيرة  كاألسرة األوليةللجماعات  األهمالدور 

الجماعات الثانوية  إلى األهميةقد ينتقل من حيث  األمرالبدائية فان وفي الجماعات البسيطة 

في هذه المجتمعات تلعب . عام الحديثة بشكل بعد مرحلة الطفولة المبكرة وفي المجتمعات

ومؤسسات الترويج والعمل دورا مهما  واألندية اإلعالمالجماعات الثانوية كالمدرسة ووسائل 
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والروابط الدينية  كاألحزابالجماعات المرجعية  أهميةدياد از إلىفي عملية التنشئة هذا 

 )1(والفنية

  :ف السوسيولوجي للتنشئة االجتماعيةالتعري:ثانيا  

  "مادلين قرافيتس" تعريف  

يتم من خاللها اندماج الفرد في المجتمع من خالل  التي الصيرورةالتنشئة االجتماعية هي " 

المدرسة  األسرةاستنباطه للقيم والمعايير والرموز ومن خالل تعلمه للثقافة في مجملها بفضل 

  الخ...وكذلك اللغة والمحيط

  " وكابول" "قارني" اما عن تعريف

ستنباط مختلف تمكن الفرد من تعلم وا التيفيعرف التنشئة  االجتماعية هي الصيرورة  

التي تتميز بها جماعته ) كالمعايير والقيم والممارسات االجتماعية والثقافية( العناصر الثقافية 

  )2(وهذا مايسمح بتشكيل شخصيته االجتماعية الخاصة به 

عملية التنشئة  هي عملية تشكيل السلوك االجتماعي   اننجد  التعريفينومن خالل هذين 

للفرد وعملية استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية وهي عملية تحويل الكائن البيولوجي 

  )3(."دور كاييم" الى كائن اجتماعي على حد تعبير

تى ال اي هي عملية انسانية واجتماعية حيث يكتسب الفرد من خاللها طبيعته االنسانية ال  

تولد معه ولكنها تنمو من خالل الموقف وذلك عندما يشارك االخرين تجارب الحياة فهي 

تهدف الى تحويل الفرد منذ صباه الي عضو فاعل قادر على قيام بعدة ادوار ممتثال لعدة 

 معايير وتوجهات وذلك من خالل عدة مؤسسات التي تلعب دورا رئيسيا في عملية التنشئة

القوي الرسمية بمافيها  –فاقجماعة الر–المدرسة  -ا علي سبيل المثال االسرةوالتي نذكر منه

  وسائل االعالم الخ –االحزاب السياسية  التنظيمات السياسية 

                                                           
  183*() ا����' ص.   1
4-� �� ا�23ا1� �� 0/ ا��.�-�ت ا��اه��   2����5�� ا�����:� �.�� ‘ دور-� ���	� �.;�� ا�:�د ا����89 ‘���4رات �67� ا

     117ص 2011 ,<	=� 5;�ة
��;��ب ‘ ا���6ءا������� ���C7	�‘ ��ح �.��   3 ���:� ، 70ص  1980‘ا�H;��ر-� ا���ه�ة, ا�G	�F ا



  ا����يا����      : ا�
	� ا�����
 

 

51 

فهي تعتبر مصادر مفروضة وحتمية لعملية التنشئة وعلي الرغم من اختالف هذه  

المؤسسات في االدوار اال انها تشترك جميعا في تشكيل قيم الفرد وتوجهاته وان كانت 

ر الفرد بل وحتى الدينية منها وهي التقتصر على مرحلة معينة من عم ةاوثقافي ةسياسي

  ه لفترة طويلةفي ممارست تستمر معة في تدخلها

  :التنشئة السياسيةماهية : المطلب األول

   (La socialisation politique ) التنشئة السياسيةمفهوم 

 واإلنسانيةتحتل التنشئة السياسية كموضوع دراسة مكانة في حقل اهتمام العلوم االجتماعية 

فالسياسية ليست  ،والسياسية نظرا النها احدى موضوعات  االلتقاء االجتماعي بالسياسي

 مجرد اشخاص حاكمين ومحكومين ولكنها ايضا ثقافة سياسية تصهر الحاكمين والمحكومين

وهناك اليات الكتساب هذه الثقافة اذن فان عملية التنشئة السياسية هي االلية التي يتم  

  .ي والتي هي بلورة لثقافة المجتمعبمقتضاها تكون االنسان السياس

 إحدى األخيرةكما ان التنشئة السياسية تحيل دائما الى التنشئة االجتماعية  باعتبار هذه 

 التيالمحددات الرئيسية للتنشئة السياسية الن مع العلم ان نوع وطبيعة التنشئة االجتماعية 

يتلقاها الفرد هي التى تحدد طبيعة سلوكه السياسي وتحكم نظرته والتنشئة السياسية هي جزء 

  )1(التنشئة االجتماعية بشكل عام  من

وقد عنى العديد من العلماء حديثا بدراسة التنشئة السياسية حيث عرفها كثير من المفكرين 

بتعاريف مختلفة وذلك حسب وجهة نظر كل منهم لها ولكن في النهاية كانت كل هذه 

لسياسية هر مصطلح التنشئة اظولقد  التعاريف تصب في مضامين مشتركة بينها جميعا 

" هربرت هايمان" لصا حبه"التنشئة السياسية "فى كتاب يحمل عنوان  1559بالتحديد فى عام 

بانها اكتساب المواطن االتجاهات والقيم السياسية التى يحملها معه حينما يجند "والذى عرفها 

  )2(فى مختلف االدوار االجتماعية 
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براييل جصمويل "ومن ابرز التعريفات التنشئة السياسية فيما يخدم دراستنا هوماعرفه 

انها العملية التى تتشكل بها الثقافة السياسية ووتغير ولدي كل نظام " حيث يقول "الموند

سياسي هياكل مهمة  تنظيمية تنفذ مهمة التنشئة السياسية وتلقن المبادئ السياسية التى تحتوي 

  )1(.سياسية وتوجيه المهارات السياسية للمواطنين والنخب معاعلى قيم 

انها عملية تشكيل الوعى السياسي عند االفراد اي مجمل "كما تعرف التنشئة السياسية 

العمليات التى يتم من خاللها اكساب الفرد سلوكات ومعايير وقيم واتجهات سياسية متناسبة 

اب اهم مراحل التنشئة السياسية اإليديولوجية بحكم مع ادوار مجتمعية معينة وتعد مرحلة الشب

السمات العامة لهده المرحلة اد تبدأ من خاللها بالتكون مواقف الفرد السياسية وقيمه 

وتعرف كذلك  .االجتماعية وانماط سلوكه االجتماعي والسياسي من خالل مشاركته السياسية

د المعرفة وتكوين المواقف والقيم وتشكيل على انها عملية تنميوية يتم من خاللها اكتساب الفر

  )2(.الثقافة السياسية والمحافظة عليها اوتغييرها  بواسطة  وسائل االتصال

هى ذوفي ضوء هذه التعاريف المقدمة يمكن ان نعرف  التنشئة السياسية وحسب هاته الدراسة

والوسائل المكملة للتنشئة السياسية  عن  طريق ما يعرف بمؤسسات  األدواتجملة من 

االحزاب السياسية االسرة المنطمات الحكومية كدلك تلعب الحمالت ( التنشئة السياسية 

السياسية دورا مهما فى عملية التنشئة السياسية عن طريق الحمالت االنتخابية  التى تسعى 

لتصبح مصدرا من مصادر الثقافة السياسية اى  لسياسي قرار االى تقديم المعلومات وصنع ال

انها  عملية تلقين الفرد القيم واتجاهات سياسية عن طريق مؤسسات المجتمع لممارسة العمل 

  .السياسي والتكيف مع البيئة السياسية للنطام السياسي

  التنشئة السياسية ومصادرها إبعاد:الثاني المطلب

لديمقراطية اهتماما عليه اضحت من االمور الهامة  التى توليها اان عملية التنشئة من المتفق 

ان الواليات االمريكية تهتم اهتماما " روبرت الن ودافيد سيرز" بالغا  حيث يذكر كل من 

بالغا بتنشئة المواطنين تنشئة سياسية سليمة منذ الصغر حيث تبدا هذه العملية بالتثقيف 
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مختلفة وحتى مرحلة النضوج وصوال الى ممارسة العمل السياسي للطفل في مراحل تعليمه ال

السياسي  وعن طريق هذه التنشئة تضمن الحكومة االمريكية والء الراي العام لسياستها 

  )1( وعدم نفاد االفكار االيديولوجية المضادة الى عقول وافكار المواطنين

  :مراحلها: اوال

وتطوره وهي مرحلة الطفولة ثم  بنمو الفردترتبط  المراحل التيتمر عملية التنشئة  بعدد من 

المراهقة واخيرا النج واالعتدال ويتحدد السلوك السياسي للفرد في مرحلة النضج بدرجة ما 

  .بخبرات التنشئة التي يكتسبها في مرحلتي الطفولة والمراهقة

ض ايضا في ويتلقى الفرد في كل مرحلة من هذه المراحل جزءا من عملية التنشئة كما يتعر

التنشئة التي قد تكمل بعضها البعض او قد يتعارض  أدواتكل مرحلة الى اداة اواكثر من 

  .بعضها مع البعض االخر

فاالنسان في مختلف مراحل حياته يعايش مؤسسات عديدة بعضها مفروضض عليه كاالسرة 

هذه  او المدرسة مثال وبعضها االخر ارادي ينم اليه طوعا دون ضغط ويتلقى كل من

المؤسسات خبرات وقيم واتجاهات ومبادئ يختزنها في ذاكرته ووجدانه لتساهم بطريق 

  )2(.مباشر او غير مباشر في تحديد مواقفه وسلوكه بعد ذلك

  :الى ثالث مراحل اساسية لعملية التنشئة السياسية "اوشيان باي "وقد اشار 

  تاريخ نظام معينمرحلة يتحدد وفقا لها انتماء ال طفل لثقافة و: اولها  

  ةمرحلة يتفهم الطفل فيها هويته ويطور وعيه بالعالم السياسي وباالحداث السياسي :ثانيهما

مرحلة يتجاوز فيها الفرد دور المراقب ليشارك مشاركة فعلية في الحياة السياسية من  :اهمثالث

  خالل عمليات التصويت وتولي المناصب السياسية

لذلك تحاول الحكومات الديمقراطية تنمية وزيادة الوعي السياسي لدى الجماهير من خالل 

 )3(م بين السلطة الحاكمة والراي العاعملية التنشئة لخلق قنوات اتصال ايجابية 

                                                           
  185ص,C�2008� ‘ ا�H;��ر-�‘ دار ا��:���  ا���3:	�‘ ا�H) ا��^�-� وا���3G	�) ا��اي ا�:�م وY	�OH(���ل ��3ه�  1
  82ص1980‘ا���4Cرة‘ دار ا��Y�Pء‘ درا�H �� ا����a1 ا�5	�H	�:ا��اي ا�:�م ،��6 ا�`(�ر ر_�د  2
�5L ذآ�I ص ،��6 ا�`(�ر ر_�د  3�  82-83ا����' ا



  ا����يا����      : ا�
	� ا�����
 

 

54 

  :التنشئة السياسية إبعاد:ثانيا 

  التنشئة السياسية والمشاركة السياسية  1-

 من القضايا المتعلقة  بالنظام السياسي وتشكيل الراي العام  وهي قضية المشاركة السياسية 

التي هي  تحصيل لجملة من الخبرات والتجارب السياسية  طوال مراحل عمر الفرد وهي 

اهم معايير العمل السياسي وهي تعبر  أضحى أللذيتعبير عن  اهتمام الفرد بالعمل السياسي 

 )1(ارسة الديمقراطية او الديمقراطية في حد ذاتها بذلك عن المم

فالديمقراطية كما عرفها قاموس علم االجتماع تعني توفر فرصة المشاركة لدي اعضاء 

المجتمع في اتخاذ القرارات في أي مجال من مجال الحياة االجتماعية وبخاصة المشاركة 

  تهم الفردية والجماعية علي السواءالقرارات السياسية التي تؤثر في حيا اتخاذالجماهرية في 

في  غرستان تتحقق كواقع سياسي اوكسلطة جماهرية اال اذا  التستطيعاال ان الديمقراطية 

 وعي الفرد وضميره وكانت موجودة في المجتمع كمجموعة من االعراف والتقاليد والعادات

االنسان السياسية فالمشاركة السياسية تعتبر جوهر الديمقراطية والتي تتمثل في حقوق 

 )2(د االتجاهات السياسيةدواالجتماعية وتع

لذا غدت المشاركة السياسية تمثل موضوعا  محوريا من موضوعات علم االجتماع السياسي  

هي في المقام االول اسهام وانشغال المواطن بالمشاركة  ذلك انطالقا من ان المشاركة

نشغال عن طريق التاييد او الرفض او السياسية داخل نطاق مجتمعه سواء كان هذا اال

  التظاهر الخ

وهناك  من يرى ان المشاركة السياسية هي تلك االنشطة االختيارية او التطوعية التي يسهم 

افراد المجتمع عن طريقها في اختيار حكامهم وفي صنع السياسية العامة سواء بشكل مباشر 

النشاطات السياسية  أوفي نتخاباتاالاوغير مباشر ومن االمثلة على ذلك المشاركة في 

او عضوية االحزاب والترشح فى االنتخابات اما النشاط الغير  السياسية المباشرة الحمالت
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مباشر فيتمثل في اضيق معانيه في حق المواطن في ان يراقب القرارات السياسية بالتقويم 

السياسية من خالل  وتكون عملية المشاركة والظبط عقب صدورها من جانب السلطة الحاكمة

نشاطات سياسية مباشرة مثل تقلد منصب سياسي او عضوية حزب او الترشيح في 

االنتخاباغت او التصويت او مناقشة القضايا العامة واالشتراك في الحمالت السياسية  كما 

يمكن ان يحقق المرء المشاركة من خالل انشطة سياسية غير مباشرة كان يقتصر على 

  .والوقوف على المسائل والقضايا العامةمجرد المعرفة 

وتتوقف عملية المشاركة المرء في حالة وجود مايعرف بالمنبهات السياسية فكلما كثرت 

وتنوعت المنبهات السياسية والمنبثقة من عدة مصادر متعددة وقد تكون عبارة عن وسائل 

  مما يزيد من احتمال مشاركة الفرد في العملية السياسية    ،االعالم او الحمالت االنتخابية

وسيلة مهمة التي يمكن من خاللها ان  هيومن خالل ماسبق نجد ان المشاركة السياسية  

لدى الحاكم والمحكوم واالهتمام المتزايد عنه ينتج عنه وعي  بالمسؤوليةتحقق الشعور 

  .تشكله عملية التنشئة السياسيةسياسي  

  : ة المشاركة السياسية بالتنمية السياسيةعالق2-

استحوذت العالقة بين االبعاد االقتصادية  واالجتماعية والتنمية السياسية عامة والمشاركة 

السياسية خاصة باهتمام المشتغلين في مجال النظرية السياسية واالجتماع السياسي  واالتصال 

  . االجتماععلم  ىتحو

ورغم عدم عمومية هذه الدراسات وتعبيرها على قيم الحضارة الغربية فانها تعني بتوسيع  

وكثافة المشاركة السياسية من جانب و انها تسمح بتحديد متغيرات الوضع االقتصادي 

تحليال لسبعة واربعين بلدا " روسيت " واالجتماعي المؤثر عليها من ناحية اخرى فقد قدم

الديمقراطية والمساواة االقتصادية او العالقة التبادلية بين التنمية لقياس العالقة بين 

والديمقراطية وتوصل في االخير ان أي دولة اليمكنها الحفاظ على الشكل الديمقراطي للنظام 

  )1(.اذا تم توزيعها بشكل  عكسي
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واكد  ‘لثروةا وكذلك اوضح كولمان ان المستويات العليا للتنمية السياسية تميل لالرتباط بنم 

ايضا ان التنشئة السياسية للفرد  والت تتم من خالل المشاركة السياسية  تاتي على اثر 

وتاتي العالقة المشاركة السياسية بالتنمية السياسية  وذلك انطالقا من . بئة االجتماعيةالتع

تفترض  ان المجتمع هو مساحة واسعة من القيم  السياسية التى تجعل  نظرية التحديث التي

االنتقال من المجتمع التقليدي نحو المجتمع الحديث مشروط بالتنمية السياسية وتضع على 

  )1( .عاتق  النخبة  قضية االنتقال

ظرية فمن منظور التحديث المكانة التى تحتلها هاته القيم الحديثة التى  جاءت بها هذه الن

بعدة تعريفات   "لوسنباي "يمكن ان تحل محل القيم التقليدية المعيقة لعملية التنميةا وقد جاء 

لمفهوم التنمية السياسية  الى انه اضاف تعريفين فيما يخص عالقة المشاركة السياسية 

  :منها بالتنمية السياسية

جهود المبذولة لدفعها الى يذهب الى ان التنمية السياسية للجماهير هي ال: التعريف االول 

مزيد من المشاركة السياسية ويقوم هذا التعريف على افتراض ان السياسة في المجتمعات 

التقليدية تحتكرها فئة قليلة من الناس تخضع لهاغ جماهير خضوعا الطوعيا وفي هذه الحالة 

ن االفراد في فان المجتمع الحديث اليمكن ان ترسى دعائمه اال اذا شارك اكبر عدد ممكن م

صياغة االسلوب السياسي المالئم في عملية صنع القرار في المجتمع اذ ان خلق المواطن 

  .رئيسى للتنمية السياسيةالفعال المشارك هو الهدف ال

اذ تتقترح هذه النظرية على االفراد  اللذين اليشاركون في القرارات السياسية بقدر   

بايتلقونها خاصة في المجتمعات التقليدية فان هؤالء البد وان يتحولوا من خالل  التعبئة 

السياسية اي دفع االفراد الى المشاركة وخلق التنظيمات السياسية المالئمة لهذه المشاركة الى 

طنييين اللذين يشاركون في العملية السياسية وذلك عندما يتحول المجتمع من خطوة الى الموا

  .اخرى الى مجتمع حديث
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والذى يرى فيه ان التنمية السياسية تعني بناء الديمقراطية اي ان التنمية : التعريف الثاني

وتدعيم الممارسات السياسية تحدث كلما استطاع النظام السياسي بناء المؤسسات الديمقراطية 

السياسية الديمقراطية  وبالتالي يقوم هذا الراي على افتراض ان التنمية السياسية بما  تتطلب 

من قدرة على المشاركة اليمكن ان تحقق في ظروف القهر التي يشهدها النظام التقليدي  بل 

  )1(.يجب احاللها بنظم ديمقراطية اي كان شكل الممارسة  الديمقراطية

اليكفي وحده لدفع ) الحملة االنتخابية( ظ ايضا انه مجرد التعرض للمنبه السياسي ماولوح 

الفرد الى المشاركة السياسية وانما يلزم ايضا ان يتوفر لديه قدر معقول من االهتمام السياسي 

وهو ما يتوقف على نوعية الخبرات التنشئة المبكرة  فالفرد الذي ينشا داخل جماعات اولية 

والمدرسة باسلوب ديمقراطي يكون اكثر ميال واستعدادا للمشاركة السياسية من  كاالسرة

  )2(ذي ينشا في نمط سلطوي نظيره الل

اذن فان عملية المشاركة السياسية  للفرد تتضح من خالل نمط التنشئة التى يخضع اليها  

  .د وفق  النمط السائد في عملية التنشئة السياسية دتتحالتى الفرد  وممارسته السياسية 

  التنشئة والتجنيد السياسي 2-2 

يقصد بالتجنيد السياسي تقلد االفراد المناصب السياسية سواء سعوا اليها بدافع ذاتي او  

وجههم اخرون اليها وينحدر شاغلو السياسية او المراكز السياسية من ثقافات فرعية مختلفة 

ولذا تصبح التنشئة السياسية الفعالة عملية حيوية لتزويدهم بالمعارف والمهارات السياسية 

ذكر ان القيم واالتجاهات التي اكتسبها الفرد من معايشته للجماعات االولية تظل تزاول ومما ي

 تاثيرها عليه بعد
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  :التنشئة واالستقرار السياسي 2-3

اته عبر الزمن أي يظل في  حالة تكامل ذيشير االستقرار الى قدرة النظام على ان يحفظ 

بوظائفها على خير  وجه من بينها وظيفة  وهو اليتحقق اال اذا اضطلعت ابنيته المختلفة

  التنشئة السياسية

وللتنشئة السياسية بعدان باعتبارها وظيفة ظرورية الستمرار النظام اولهما البعد االفقي   

ومضمونه ان الجيل القائم ينقل ثقافته الى الجيل اللحق وثانيهما البعد الراسي ومؤداه انه 

وكيات افراد الجيل السائد بما يضمن  للجسد السياسي يوجد اتساق بين قيم واتجاهات وسل

 )1( .طالتالحم والتراب قدرا من

   العامالوعي السياسي  ومفهوم :  الثالث المطلب 

  مفهوم الثقافة السياسية: اوال

تلجا الحكومات الديمقراطية لعدة وسائل للتاثير في الرأي العام طمعا في حصول  على تأييد  

الغالبية الشعبية من تلك  الوسائل  نشر الثقافة السياسية وزيادة  الوعي السياسي وذلك 

والتي سيتم التفصيل فيها " التنشئة السياسية " بواسطة عدة مصادر تساهم بدورها في عملية

  )2(.وذلك عن طريق مايعرف بمؤسسات التنشئة السياسية .  الحقا 

فمن المعروف انه حتي تستطيع الرأي العام المشاركة االيجابية في العمل السياسي  ان 

والثقافة السياسية  خاصة  في العصر ير درجة عالية من الوعي السياسي يتكون لدى الجماه

 )3(قتصادية واالجتماعية للمواطنينالحديث أللذي تعقدت فيه الحياة السياسية واال

وبالرغم من أن موضوع الثقافة السياسية يعتبر موضوعا  قديما وثابتا ضمن الدراسات  

االان تقييم  دوره الهام في  السلوك السياسي قد القى اهتماما وتطورا . الخاصة بالرأي العام 

النحراف عن الجدل طويل هذا التطور او هذه النهضة تمثل ا. كبيرا في السنوات الحديثة

فقد ركزت األبحاث والعديد من   ،االمد بشان المفاهيم الضيقة الخاصة بالمعتقدات السياسية
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اإلحكام  الدراسات علي ضرورة وأهمية امتالك الخبرة السياسية لما لها من اسهام في اصدار

ياسية وفي عالقتها ولقد  تعددت التعاريف الخاصة بمفهوم الثقافة الس. والمعلومات السياسية

  )1(بمفهوم التنشئة السياسية من حيث بعدها السياسي

البد من ‘ وان اختلفت الرؤى حول هذه المفاهيم اال انه  قبل  اعطاء مفهوم للثقافة السياسية  

ان نحدد مفهوم الثقافة وان  تعددت التعاريف واختلفت الرؤى حول هدا المفهوم الواسع  اال 

هي كل مايحمله المجتمع " ان الثقافة التي اعتبرها عزي عبد الرحمان انه   يجدر بالذكر 

من قيم ورموز معنوية ومادية وذلك في تفاعله ) الحاضر والمستقبل( وما ينتجه ) الماضي(

والمكان اي المحيط بما في ذلك النظام االجتماعي انطالقا من بعض ) التاريخ(مع الزمان 

  )2()البعد الحضاري( صولها األسس التي تشكل ثوابت األمة وأ

ومنه فان الثقافة  لها بعد ديناميكي بفضل عملية االكتساب  وفقا لعاملي الزمان والمكان 

وبين الفرد  ،بين الفرد والمؤسسات االجتماعية اللذين يتم من خاللهما التفاعل واالستمرار

ووسائل االتصال الجماهيرية التي تنقل له ثقافة جديدة قادرة علي إحداث التغيير االجتماعي 

وبالتالي يشير مفهوم الثقافة السياسية وحسب هاته الدراسة التي لها جملة . والثقافي والسياسي

معين والتي  من القيم والمعارف السياسية والمعتقدات التي يحملها الفرد ازاء نظام سياسي

 ،األجيال المتعاقبة لهذه الجماعة تعكس نموذجها  السلوكي ومرجعيتها المتوارثة من قبل

  ومختلف أجزائه واتجاهاته نحو دوره في الحياة السياسة بصفة عامة

وعليه فان مفهوم الثقافة السياسية تعود جذورها نسبيا ألدبيات علم السياسة بصفة عامة حيث 

ولم  لهفي مقالة 1965االولوية في استخدامه سنة " الموند" ي االمريكيكان للعالم السياس

تعرف دراسات الثقافة ازدهارا اال في اواخر الخمسينات وبداية الستينات حيث تمت استعارة 

هذين المفهومين من العلوم االجتماعية مثل علم االنتربولوجيا وعلم االجتماع باالضافة الى 

  )3(علم النفس
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هرت عدة محاوالت لتحديد مفهوم الثقافة السياسية حيث هناك يختلف المفهوم ومنه فقد ظ

ان التسوق هو امر سياسي فشراء " باختالف البيئة ونظام الحكم فيها اذ يقول ليسلي جوتليب

منتوج ما يعني التصويت اقتصاديا لمصلحة الشركة المنتجة لكن حسب هذه النظرية فالثقافة 

  )1("السياسية " ء عن صفة السياسية يمكن االستغنا

ولكن هناك ايضا من يعتبرها بانها التوجهات نحو الموضوعات السياسية التي تثير جدال في 

 لسلطة رئاسيات الجزائر افريلالتداول على ا(أوساط المجتمع كاالحداث الجارية بالجزائر 

التوجه اللذى وهذا ماشار اليه  بارسونز بتصنيف محتوي هذه التوجهات أهمها  ) 2014

يخص الجانب المعرفي  مثل الوعي بالنسق السياسي ويتجلى ذلك في التصنيف الذي أجراه 

على الثقافة السياسية  والتي تعتمد على متغيرين حسب رأيه من " الموند وفيربا" كل من  

خالل االتجاهات  وهما االلتزام واالنخراط بحيث يمس األول اتجاه الفرد نحو النظام 

اما الثاني  اللذي  يقيس   )2(سي ويميز بين التوجهات الموالية وبين التوجهات المغتربةالسيا

االتجاهات نحو المشاركة في النظام السياسي ويميز بين التوجهات الخضوعية والتوجهات 

 )3(.المشاركة 

ة التي وعليه يمكن  القول  أن المعرفة السياسية او الوعي السياسي هو نتاج للثقافة السياسي  

هي بلورة اتجاهات األفراد ومعتقداتهم وقيمهم السياسية نحو نظام السياسي ولقد اتضح ان 

المعرفة السياسية  المسبقة بمجريات األحداث السياسية  وكل مايخص مدخالت النظام 

  . )4(السياسي ومخرجاته  هي المتنبئ القوي  الستقبال واالحتفاظ باالتصاالت السياسية 

دراسات متكررة على الدور الهام للمعلومات في العملية االنتخابية وقد اكدت وقد اجريت 

االبحاث الحديثة على التاثيرات المستقبلية للمعلومات الخاصة بالعديد من السلوكيات والعادات 

 )5(ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين  فى المجتمع الديمقراطي
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علومات السياسية وانها الدليل األقوى على واتضح أيضا أنها المتنبئ األفضل إلعداد الم

الوعي والخبرة السياسية وهي بدورها تقود الى إظهار القيم السائدة الممتازة من بينها حرية 

الفكر والتعبير  وهذا اليتم اال من خالل تطوير االتصال السياسي أللذي ينعكس ايجابيا على 

مشاكل المتعلقة بالحريات الديمقراطية ازدهار وتطور الدول وخاصة تلك التي تعاني من ال

والعدالة االجتماعية وذلك في ظل التطورات المهمة في شتى المجالت التى جعلتنا اليوم 

  : نتحدث عن فضاء جديد لالتصال والعيش ونرى ان هذا التطور يتجلى في 

اذا جئنا الى تحديد مفهوم الوعي نجد انه رغم تكرار هذا :  "تنمية الوعي والفكر السياسي"

المفهوم في عدد غير قليل من الكتابات فهو اليزال محاط بقدر واضح من الغموض السباب 

عديدة منها على سبيل المثال الحصر في ان بعض الباحثين يعدون مسالة الوعي االجتماعي 

  )1(.ديولوجيةاياته االمسالة ماركسية ويحجم  بعضهم عنها ألسباب وغ

والوعي في معناه المكثف عقيدة وعقل ووجدان وهي االشياء  تقريبا التى اشتغلت بها 

حيث " العقل والوجدان"محاوالت تعريف الوعي رغم اختالف منطلقاتها والتدقيق في البعدين 

لفرد تعني ادراك ا" يظهر انهما تعبير عن االدراك والتصور وباختصار فان عملية الوعي 

  )2(لما يحيط به 

  :عالقة الثقافة السياسية بمفهوم الوعي السياسي: ثانيا

تعتمد عملية التنمية على هذا العنصر اذ ينبغي توافر عنصر الوعي على مستوى القيادات 

والجماهير بشرط أن تلعب دورا هاما في تبصير الجماهير بالواقع  وكيفية احداث التنمية 

التي يمكن بواسطتها تشكيل وعي " القوة واالقناع" مصادروذلك من خالل استخدام  

  جماهيري تشكيال حقيقيا وغير مزيفا

حيث ان الوعي كمفهوم اشمل من الثقافة السياسية بحيث تمثل الثقافة السياسية جزء من 

الوعي  والوعي بصفة عامة يتطلب وجود معارف تمثل الثقافة السياسية لدى شخص معين 
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ع مستوى الوعي كلما كانت المشاركة في الحياة السياسية اكثر او العكس  اي انه كلما ارتف

وتتمثل في عدة مظاهر عدم المشاركة عدم التصويت في االنتخابات او االنضمام في عضوية 

حزب معين ومن جانب اخر الن الشخص يعد اكثر معرفة بطبيعة المشاركة الفعلية وليس 

ر المشاركة الفعلية  اقصى درجات الوعي ولذلك فان المعرفة بالمشاركة الظاهرية  وتعتب

مفهوم الوعي السياسي  والثقافة السياسية مرتبطان ومتالزمان ويرتبط وجود احدهم 

  )1(باالخر

   :الثقافة السياسيةمفهومه والوعي السياسي : المحبث الثاني

القضايا هو اكتساب الفرد والجماعة  لخلفية معرفية تمكنهم من تحليل يعني الوعي 

المطروحة على الساحتين الدولية والوطنية وادراك اوضاع المجتمع ومشكالته ومن ثمة 

الحكم عليها وتحديد موقفه تجاهها وبشكل اخر هو ادراك الفرد لواقع مجتمعه ومحيطه 

ومعرفة طبيعة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة به والقوى الفاعلة 

عة وغياب الوعي السياسي يعطل دور الفرد والجماعة  فالبد من معرفة والمؤثرة فى صنا

الواقع  يعني البيئة المحيطة به بما في ذلك ثقافته التى تحدد طبيعة نشاته  والتى تم التعرض 

  )2(.اليها سابقا 

الى ان امتالك الوعي يعني الشخص يدرك واقعه ومن ثم فهو ربما " علي ليلة" لذلك يذهب

  يير مسارات معينةيتدخل لتغ

الى رؤية اعضاء الفئات االجتماعية في المجتمع " ويشير ايضا مفهوم الوعي السياسي  

للنظام السياسي القائم والعمليات السياسية والممثلين السياسيين واهداف وبرامج سياسية كذلك 

فراد منها التنظيمات السياسي بما فيها االحزاب السياسية والحمالت االنتخابية ومواقف اال

  ومدي مشاركتهم في نشاطها

  :ومن بين  اهم محددات الوعي السياسي نجد 
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  .وعي الشباب  بالمعارف السياسية  -

  .وعي الشباب بالقضايا المجتمع  ومشكالته  -

وعي الشباب بالمشاركة السياسية اي ادراكه للعملية السياسية اي يعني كيفية المشاركة فيها -

بنية االجتماعية ومن هنا فان تنمية الوعي السياسي  والثقافة السياسية يصبح ذا تاثير  في ال

من شانهم  الرفع من  كثافة  المشاركة السياسية التى تعد نتاج للتنشئة السياسية بما فيها 

مصادرها اي مؤسسات التنشئة السياسية التي تعد مصدرا من مصادر اكتساب الوعي 

  )1(السياسي

السياسية بما فيها وسائل االعالم المصدر الرئيسي في تشكيل الوعي وتعتبر أدوات التنشئة 

السياسي وذلك من خالل الدور أللذي تلعبه في متابعتها اليومية لالحداث والقيام بتفسيرها 

وتحليلها وفي غياب هذا النشاط يؤدي مفاده الى التقوقع والتخلف وهو األمر أللذي فسرته 

تقدمة على نمط الفكر السياسي السائد الن الفكر السياسي هو العديد من دول وخاصة منها الم

وهذا ماينبغي العمل عليه خاصة في . فهم عميق للواقع اللذي يترجم في فلسفة سياسية معينة

الجزائر وذلك من خالل اشراك المواطن في القضايا السياسية  التى يستطيع من خاللها أن 

 )2(. التي تبعث بعملية التنشئة السياسية .يةيكتسب عدة  توجهات سياسية وثقافة سياس

" ومن خالل  كل ذلك يمكن ان نضع التعريف االجرائي لمفهوم الوعي السياسي  في دراسة

على انه تتبلور من خالل  معرفة ومدى فهم وادراك االفراد للواقع السياسي " سمير خطاب

موعد (ساحة السياسية واالجتماعي المحيط بهم واالحداث السياسية التي تجري في ال

كل هذه االحداث من " الحمالت االنتخابية"  2014 االنتخابات الرئاسية  بالجزائر افريل

شانها ان تسهم  في تزويدهم بالمعلومات بصورة تنمي لديهم مشاعر االنتاماء والوالء للوطن 

ئل االعالم والمحافظة على التراث والتمسك بالقيم االيجابية يضاف الى ذلك  ماتنقلو وسا

على اختالفها من  اخبار وبرامج عن النظام السياسي والتحليالت السياسية والمعلومات التى 

يكتسبها من االسرة اما عن طريق التلقين المباشر من خالل مواقف الحياة المختلفة او عن 
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طريق اشكال االتصال السياسي االخرى مثل الحمالت السياسية كل هذه المصادر تسهم في  

  )1(.تشكيل الوعي السياسي بدرجات متقاربة 

  :انواع المعرفة السياسية

هناك عدة انواع للمعرفة السياسية احد هذه االنواع يتعلق باالساليب الحكومية والسياسية    

اما النوع الثاني من المعرفة فيتعلق باالحداث " حقائق الكتب المدرسية"والتي تعرف باسم 

" وكيتر" ديلي كاربيني"السياسية وبالتطورات السياسية الجديدة وقد سماها كل من العالمان 

من المعرفة غير متغير :م  الحقائق الرقابية  اواالحداث الحالية  ومنه نجد النوع االول باس

هو نوع قابل لتغيير  : نسبيا وغالبا ما يتم تقديمه في نطاق نظام تعليمي فان النوع الثاني

ويلزم توجيهه بصفة خاصة من خالل استخدام وسائل االتصال الجماهيري واالتصال 

 )2(وعان يعتبران نوعين رئيسين في المعرفة الحقيقية للشخصالشخصي وهذان الن

من المعرفة الحقيقية والتي بها عناصر كل المعرفة التعليمية والمعرفة : اما النوع الثالث  

الرقابية فهي معرفة تتصل بالحقائق التاريخية ذات االهمية وهو تلك األجزاء المتعلقة 

  )3(.سي جديد با لنسبة لألفرادبالذكريات والصور التى تمثل حافز سيا

وعليه فقد أكد علماء االنتربولوجيا وعلم االجتماع  على ان المحددات الرئيسة للوعي  

في سياق دراسته للمحددات " الفرد مكلنج لي"السياسي هي مناخ الراي العام وهذا ما اكده 

ك الفرد ومعرفته االجتماعية لرأي العام  حيث اعتبر أن هذا المناخ هو أللذي يحدد ادرا

ومنه . افة السائدةالتى تحدد سلوك الفردوتبنيه وجهة نظر معينة  وارجع ذلك الي اهمية الثق

يتضح أن الوعي السياسي للمواطنين يعتمد على درجة الثقافة والتعليم التي وصل إليها أفراد 

عمل السياسي عن الشعب فالثقافة والتعليم  تؤهالن الشعب للمشاركة االيجابية الفعالة في ال

 طريق التعبير عن ارائهم بكافة طرق التعبير المختلفة سواء عن طريق 
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  )1(االنتخابات وأساليب االتصال السياسي أو عن طريق وسائل االتصال السياسي

  :عالقة الوعي السياسي بمفهوم التنشئة السياسية : األولالمطلب 

الى ان امتالك الوعي يعني ان الشخص يدرك واقعه االجتماعي ومن ثم " ىيليذهب علي ل 

  فهو ربما يتدخل لتغييره في مسارات معينة

ويشير مفهوم الوعي إلى رؤية أعضاء الفئات االجتماعية في المجتمع للنظام السياسي القائم  

سية ومواقفهم منها والعمليات السياسية والممثلين السياسيين وأهداف وبرامج التنظيمات السيا

 ومدى مشاركتهم في نشاطها ووضع وتوجيه القرارات السياسية في المجتمع

وتعتبر المعرفة السياسية كما سبق الذكر هي المتنبئ القوي واالفضل العداد المعلومات 

وقد اكدت عدة ‘ السياسية وتتضح اهمية الوعي السياسي خاصة في العمليات االنتخابية

سيما التاثيرات المستقبلية للمعلومات الخاصة بالعديد من السلوكيات دراسات على ذلك ال

االنتخابية لالشخاص وهذا ماكدته رؤية الزار سفيلد لذلك الى ان الوعي السياسي يعتبر 

مصدر من مصادر التنشئة السياسية التي تعد مصدرا الكتساب الوعي السياسي وذلك عن 

ة على اعتبار انها المصدر الرئيسي والمباشر لخلق طريق مايعرف بمؤسسات التنشئة السياسي

 )2(الوعي لدى المواطنين وتصورهم عن الحياة السياسية والغير السياسية

وتعتبر ادوات التنشئة السياسية بما فيها وسائل االعالم المصدر الرئيسي في تشكيل الوعي 

لالحداث والقيام بتفسيرها السياسي وذلك من خالل الدور اللذي تلعبه في متابعتها اليومية 

وتحليلها وفي غياب هذا النشاط  يؤدي مفاده الى التقوقع والتخلف وهو االمر اللذي فسرته 

العديد من دول وخاصة منها المتقدمة على نمط الفكر السياسي السائد الن الفكر السياسي هو 

العمل عليه خاصة  في وهذا ماينبغي . فهم عميق للواقع اللذي يترجم في فلسفة سياسية معينة

الجزائر وذلك من خالل اشراك المواطن في القضايا السياسية  التى يستطيع من خاللها ان 

  .التي تبعث بعملية التنشئة السياسية .يكتسب عدة  توجهات سياسيةو وثقافة سياسية
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  ):ةمؤسسات التنشئة السياسي( مصادر التنشئة السياسية :الثانيالمطلب 

االجتماعية  المالئمةيوجد في كل نظام سياسي اطار من القيم السياسية يفرض نوعا من  

ية السياسية شكال ومضمونا معينا حكاما ومحكومين وتعطي للعمل األفرادعلى تصرفات 

  )1(كتاب

هذه القيم السياسية تننتقل من جيل الى جيل اخر عن طريق مايعرف بالتنشئة السياسية   

ه االخيرة  مضمون وجوهر عملية التعليم التي تعد الفرد ليصبح  عضوا في حيث تمثل  هذ

تحدد تصرفاته السياسية  في  المجتمع السياسي اذ ان خبرات التنشئة التي يكتسبها الفرد

المشاركة السياسية او عدم االهتمام السياسي ويطلق  لفظ التنشئة : خضم الحياة السياسية 

على العملية ايضاوتدل  ،السياسية المختلفة االتجاهاتيم وتكوين على عملية تعل االجتماعية 

مراحل حياة الفرد سواء  آخر إلىمع مراحل المبكرة للطفولة  تبدأالدائمة والمستمرة التي 

مقصودة  او غير مقصودة رسمية او غير رسمية وذلك عبر  مختلف   عرضيةكانت 

واالتصال  ومؤسسات المجتمع المدني والسياسي عن  اإلعالموكاالتها  بما فيها وسائل  

التلقين  ،التربية السياسية ،التعليم السياسي( بما فيها   واآللياتطريق  شتى العمليات  

  )2( )وعملية التسيس ،التجنيد السياسي ،السياسي

ان هناك " فيربا" وهناك مؤسسات عديدة تسهم في عملية التنشئة السياسية  حيث يرى 

يمر الفرد في مختلف مراحل حياته  ن الكتساب  الثقافة السياسية فمن ناحية الفردمصدري

داخل االسرة والمدرسة  والتنظيمات السياسية بما فيها الحمالت السياسية واالحزاب السياسية   

  كذلك حركة التعرض لوسائل االعالم السياسي  

توظف عملية التنشئة السياسية  ويجب االشارة  هنا  ان كل النظم السياسية  تحاول ان  

لغرس القيم والتوجهات واالفكار السياسية التي تتفق  مع قيم و توجهات وافكار السلطة 

                                                           
�5L ذآ�I ص 1�  2Y40ادري h	�ة  ا����' ا
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الحاكمة  وذلك عن طريق مصادر التنشئة السياسية  بما فيها الرسمية  ذات طبيعة سياسية 

  )1( واخرى غير رسمية  سيتم التفصيل فيها الحقا

  :الرسمية  المؤسسات الغير:  اوال

  االسرة  -

وقد كشفت ‘  أساسيةقيما  وإكسابهم األبناء االتجاهاتوالتي تلعب دورا مهما في تشكيل 

بل ‘ هذا السلوكدراسات السلوك االنتخابي عن مدى التاثير الممارس من طرف االسرة في 

ان التنبؤ بالسلوك االنتخابي في بريطانيا اليعتمد على الطبقة االجتماعية التي ينتمي اليها 

الفرد وانما يستند الى معرفة كيفية ادالء االب بصوته االنتخابي  نفس الكتاب ويتم ذلك من 

  خالل عدة مراحل اهمها 

  :نقل  توجهات سياسية صريحة )أ

جهات  وتقييمات سياسية  الى ابنائهم من خالل النقاش والتعبير عن وتقوم االسرة  بنقل ات 

وجهات النظر والمشاركة او عدمها في الحياة السياسية كما يساهمان في تنمية االحساس  

  االيجابي بالمواطنة  واالقتدار السياسي 

 : نقل توجهات  لها تاثير سياسي غير مباشر)ب

ن خالل العالقات الشخصية داخل االسرة بمعنى تعلم الفرد طريقة التعامل مع ويتم ذلك  م

قرارات  حيث اثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة االخرين وشعوره بالقدرة على اتخاذ ال

في مجال علم النفس ان الفرد اللذي يتعلم عدم الثقة في االخرين واللذي اليثق في نفسه 

اختبار لبعض سلوكيات (القيادات السياسية  وذلك من خالل اجراء يعكس بذلك عدم ثقته  في 

 )2(لى عملية المشاركة السياسية للفرد وبالتالي تؤثر ع) األفراد
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  : تحديد  كيفية التعرض لباقي مؤثرات التنشئة) ج

 إلىلتحويل الطفل العادي عقليا  األساسيةتوفر الوسائل  األسرة" : جيمس دافيز" يقول  

ميله  ( شخص ناضج مكتمل الشخصية وان معظم خصائصه الشخصية السياسية للفرد 

يشارك الفرد  إنتم تحديدها في البيت وقبل ) واتجاهه للتفكير والفعل السياسي  بطرق معينة 

 وكشخصيةفي الحياة السياسية  بسنوات عديدة  سواء كانت  مشاركته هذه  كمواطن عادي 

  )1(سياسية مهمة

في االنتماء  واألبناءقياس مستوى التطابق بين الوالدين  من الدراساتلت كثير وقد حاو

 واألبناء في االنتماءبين الوالدين  الدراسات تطابقا كبيرا معظم هذهوجدت  الحزبي ولقد

  في مراحل مختلفة من حياتهم  دراسات عن أفرادالحزبي وكان هذا التطابق موجودا في 

يرتبط ) المواطنة( بالكفاءة  والمقدرة المدنية  اإلحساس إن" الموند وفيربا" ولقد وجد  

وان المقدرة على  المشاركة  في صنع ‘ العامة المتعلقة بالكفاءة والمقدرة الذاتية باألحاسيس

خالل  سنوات    األسرةفي   األبويةالقرارات وعلى االعتراض او االستفسار من السلطة  

في سنوات  العمر ) المواطنة(بالكفاءة والمقدرة المدنية   ة  يرتبط بإحساس الفردالطفول

  الالحقة

ليست  السياسية وهيالقنوات الرئيسية للتنشئة  هي احدي األسرة إنومنه يمكن االستنتاج  

على  واإلشرافيصبح عليهم مراقبتها  وقادته وبالتاليالحكم  المباشرة لنظامخاضعة للسيطرة 

 )2(السياسية التنشئة  محتوى

  ):المدرسة( المؤسسات التعليمية  -

حيث يعد المقرر الدراسي من اهم وسائل  التنشئة السياسية ويمكن التمييز بين نوعين من 

  :سياسيالتعليم والتوجيه ال

  :تعليم البمواطنة/ ا
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في الحياة وهو ذلك الجزء من التعليم السياسي اللذي يبين كيفية المشاركة الجيدة للمواطن 

  السياسية

  :التلقين السياسي االيدولوجي/ب

وهو يهتم بتعليم ايديولوجية معينة للمواطن قصد قبول نظام حكم معين وبالتالي يتم نقل القيم 

السياسية الى الطفل عن طريق مختلف النشاطات التي تحدث في المدرسة  كما تعكس 

االحساس باالرتباط بالجماعة وهو احد   المدرسة حب الوطن لالفراد وتنمي نوعا ما من

مرتكزات الثقافة السياسية فالفرد  يشارك في مختلف النشاطات من خالل الجماعة التي 

 )1(اصبح مرتبطا بها بشكل وثيق

دور المدرسة في عملية التنشئة  أهميةعلى  أكدتالعديد من الدراسات التي  أجريت لقد

الحرية السياسية في الوطن العربي  أزمةالسياسية  للطالب ففي دراسة علمية موثقة عن 

حيث اكد على ان المدرسة يعتبر مؤسسة هامة من المؤسسات " صالح حسن" آجراهاوالتي 

قيم السياسية تساهم في غرس ال أنها أساسالهامة والمؤثرة في عملية التنشئة السياسية على 

 )2(التي تخدم الحرية السياسية 

في غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير  األسرةحيث ان المدرسة تشكل استمرار  

تزويد الطالب ببعض المعارف الجديدة التي توسع ذهنية الطالب هذا  إلى باإلضافة األساسية

 األسرةسة عن تلك التي تقوم بها الى جانب اختالف طبيعة وشكل التنشئة التي تؤديها المدر

 )3( األسرةتؤدي دورها بصورة حيادية مقارنة بدور   األولىحيث ان 
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  :الجامعة والتنشئة السياسية-

ويمتد بقاء  األجيال التتوقف التنشئة والتننتهي عندما يصبح الطفل بالغا بل تستمر عبر

في  أساسياللثقافة السياسية السائدة فيها  بحيث تصبح جزءا  أعضائهاالمجتمعات من استيعاب 

  .يةالتكوين

البشرية والمادية التي تحوزها  واإلمكانياتوتعد الجامعة انطالقا من مكانتها ووظيفتها 

السلوك السياسي الرشيد ويمكن  وإكسابهمعلى لعب دور التنشئة السياسية للشباب  األقوى

الحياة الجامعية   إلمكاناتما توفر لها  ميل االستثمار الواعي  إذاللجامعة القيام بهذا الدور 

الطالبية واالتصال بين الجامعة والمجتمع المحيط  واألنظمةوالمتمثلة في المناهج الدراسية 

بت لهم ثماابها فالجامعات تضم فئات الشباب اللذين لديهم رغبة في المشاركة السياسية  اذا 

  )1(.ة مجاالت المشاركة الفعال

  : أهمها آلياتويمكن ان تقوم الجامعة بهذا الدور من خالل عدة 

الطالبية وعليه فهناك عامالن  األنشطةتنمية وتعميق الثقافة السياسية وتشجيع الممارسة  

  :وهمايتحكمان في نجاح التربية السياسية  أساسيان

وجدوى التربية السياسية وذلك إلعداد المواطن  بأهميةإيمان القيادة السياسية في المجتمع  

  الشباب والمشاركة السياسية خدمة للوطن 

إيمان القيادة التربوية بأهمية  تلك العملية إلحراز نوع من االلتزام االجتماعي لدى المواطن   

تقيم مع العلم انه ينبغي ان تكون التربية السياسية جزءا أساسيا من السياسية التربوية  حتى تس

 )2(المعادلة بين المهمة الداخلية وبين المسؤولية الخارجية للعملية التعليمية 
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  :المؤسسات الدينية-

يلعب الدين دورا كبيرا في حياة الناس خصوصا في دول العالم الثالث فاللذين يوظفون الدين 

اضفاء يعملون على نقل مجموعة من القيم السياسية من جيل الى اخر ويعملون على 

  .ام السياسي القائم او تجريده منهالشرعية على النظ

وقد تتخذ شكل منظمات سياسية مباشرة كاالحزاب اوشكل جمعيات خيرية او تبقى مجرد  

وتمارس المؤسسات الدينية دورا في عملية التنشئة السياسية  من خالل  ،دور عبادة

ن محدوديتها على مستوى النسق الخاصة كل هذه االدوار بالرغم م  والندواتالمنشورات 

السياسي تساهم في تشكيل الوعي السياسي لدى االفراد من خالل جملة من االنشطة السابقة 

  .الذكر

وتختلف المؤسسات الدينية في قيامها بهذه العملية باختالف العقيدة  مثال في العال االسالمي  

اليقتصر دور الدين في عملية التنشئة السياسية على بعض المؤسسات  بل يمارس دوره منذ 

داخل العائلة  وفي المدرسة  وذلك من خالل ماتبثه وسائل االعالم او الخطابات التي  الطفولة

مي روح المواطنة لدى الفرد واالحساسس باالنتماء او التجمعات الحزبية  بما فيها تن

  الحمالت االنتخابية التي تعد  مصدر مهم من مصادر التنشئة السياسية الخ 

ان التنشئة السياسية التي تمارسها المؤسسات الدينية هي االكثر بروزا وقد لعبت هذه 

زعزعة استقرار عدة أنظمة نظام ( المؤسسات دورا مهما على الصعيدين االيجابي والسلبي 

  )1() الشيوعية في إيران وكما حدث في الجزائرايضا

  المؤسسات الرسمية:ثانيا

  :االحزاب السياسية: اوال

الزاوية التي  وبتعددمن ناحية  اإليديولوجياتد تعددت تعريفات الحزب السياسي بتعدد لق 

ها مثل باقي الظواهر لواالحزاب مث - ينظر منها الى تلك المجموعة النشطة من ناحية اخرى

  :السياسية البد لتعريفها  كمحدد رئيسي تتلخص في ثالث سمات رئيسية اهمها  
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ى الرغم من الحزب يمثل جزء فقط من الكل اال ان هذا ان الحزب هو جزء من كل وعل

  الجزء في مسلكه ينهج منهج الكل أي يتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل 

ان االحزاب هي قنوات للتعبير فهي اداة او هيئة  لتمثل الشعب  تقوم بالتعبير عن مطالب   

  ) .اجتماعية محددة 

ض النظر عن تعدد تعريفات وصيغ مفهوم الحزب اال انها تتفق جميعا على ان هناك عوب

مجموعة منظمة من االفراد تسعى الى تحقيق هدف مشترك وبالتالي يمكن تعريف االحزاب 

  " تنظيمات شعبية تستقطب الراي العام وتستهدف تولي السلطة في الدولة" السياسية بانها 

ومن بين هذه االدوار تقوم االحزاب السياسية  1متعدد الجوانبزاب  السياسية دور ولالح 

بدور التجنيد السياسي والتنشئة السياسية بمعنى اعداد وتدريب كوادر وعناصر سياسية قد 

يقدر لبعضها مستقبال فرصة االنضمام الى نخبة الحاكمة وتقوم االحزاب بهذه العملية التي 

سياسية وتغيرها في الوقت ذاته ومن خالل هذه العملية يتم يتم بمقتضاها االبقاء على الثقافة ال

اجتذاب االفراد الى الثقافة السياسية وتغيرها في الوقت ذاته ومن خالل هذه العملية يتم 

اجتذاب االفراد الى الثقافة السياسية وتشكل اتجاهاتهم تجاه االغراض السياسية  كما يحدث 

  )2( يضا من خالل التنشئة السياسيةالتغير  في انماط الثقافة السياسية ا

على القضايا بعيدة  تأثيراتهاومن خالل عملية التنشئة السياسية تمارس االحزاب السياسية  

  )3(المدى للتنمية السياسية مثل قضايا المشاركة والشرعية والتكامل

بدراسة مدى االسهام الذي تقدمه االحزاب السياسية في  كبيراوقد اهتم الباحثون اهتماما 

المجتمع لدفع عملية المشاركة السياسية التي تعبر تعبيرا واقعيا عن درجة الوعي السياسي 

  )4(التي يتمتع بها المواطن
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فاألحزاب هي اإلطار األكثر مالئمة لجذب الجماهير للمشاركة السياسية في صنع او في 

ات السياسية العليا مع ترشيد هذه المشاركة وجعلها اكثر فاعلية وتتضح تشكيل تشكيل القرار

هذه الوظيفة في الدول النامية التي ظلت الجماهير فيها محرومة لفترة طويلة من المشاركة 

  )1(.رفي عملية صنع القرا

ان الحزب السياسي له دور  فعال وتاثير قوي في المشاركة السياسية  مكلو سكيوقد اوضح  

مواطنين ويزداد هذا التاثير في مشاعر االنتماء العضائه ويؤثر في مشاعر اللذين ينتمون لل

وية العضائه بماله من الى احزاب المعارضة ايضا وبذلك يعتبر الحزب جماعة مرجعية ق

  .حقوق عليهم

ويزداد تاثير الحزب في المشاركة السياسية للمواطنين في اطار النظام الحزبي اللذي يقوم  

المختلفة مما يؤدي  األحزابحيث يؤدي ذلك الى نوع من التنافس بين  األحزابلى تعدد ع

الحزب في المشاركة   تأثيرالى ازدياد ونشاط كل حزب لكسب مؤيدين له كما يزداد 

  )2( إيديولوجي أساسالسياسية للمواطنين اذا كان التنافس قائم على 

خدمة النظام السياسي او من خالل مساندته  تلعب االحزاب السياسية دورا اساسيا اما في 

ودعم مطالبه وتقنين وتدجين المطالب الشعبية لجعلها مقبولة من طرف النظام السياسي 

واالحزاب السياسية بغض النظر عن طبيعة النظام فيها او ايديولوجيتها  فانها تساهم في 

مليات التوعية السياسية التي صياغة لثقافة السياسية للمجتمع من خالل برامجها ومبادئها وع

  تقوم بها

وبما ان الثقافة السياسية هي المضمون اللذي تنطلق منه عملية التنشئة السياسية تختلف حسب 

النظام الحزبي السائد وحسب طبيعة النظام السياسي ففي دول الحزب الواحد يحدث تداخل 

النظام السياسي بحيث يعتمد بين الحزب والسلطة السياسية وبالتالي يصبح الحزب في خدمة 

على ايديولوجيته ويدافع عن مطالبه وبرامجه فهو بذلك يسعى الى تكريس وتقوية الثقافة 

اما في االنظمة التي تاخذ بالتعددية  األداء،السياسية الواحدة القائمة وتوفير االستمرارية في 
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لقائمة حيث تعمل االحزاب الحزبية فانه يتم ادخال تغيير هام في انماط الثقافة السياسية ا

  )1(الحاكمة بممارسة تنشئة سياسية تبلور من خاللها مواقفها المعارضة للنظام الحاكم 

يم  الثقافة السياسية بدال من قيامها بتقوية االتجاهات السياسية دعوبهذا تقوم االحزاب بت

ة السياسية نذكر المختلفة ويبدوا  ان االحزاب تعتمد على عدة وسائل من اجل تنمية الثقاف

  منها 

 : خطوط االتصال الشخصية غير الرسمية  ) أ

تجات نوهي ناتجة عن نشاط الحزب والقدرة المتزايدة على الحصول بشكل مستمر على الم

وسائل االعالم كمصادر هامة للمعلومات عن القضايا والمشاكل القومية وعن النخب 

السياسية وسلوكها وعن قنوات رفع الشكاوي او المطالب وطريقة حل هذه المشاكل وعن 

   التي يمكن للفرد بها ان يرتبط بفعالية نظامه السياسي األساليب

 :المشاركة في نشاطات الحزب) ب

ت الحزب ووجهات نظر الفرد السابقة التي لقنت تغير المشاركة في نشاطا اذ يمكن ان 

المباشرة  الرسمية بخصوص النظام السياسي ويكون للعالقات ) بواسطة العائلة والمدرسة

وغير الرسمية مع النخب المحددة في النظام السياسي  قوة  ضخمة بشكل حتمي في تشكيل 

حتى يظلوا  ألعضائهاللتنشئة السياسية  األحزابتسعى  و ردود افعال الفرد  بلنسبة للنظام

  االنتخاباتعلى والئهم واقتناعهم بالحزب وتمسكهم به وحتى تزداد قوة الحزب  ونجاحه في 

وكذلك تسعى  االحزاب من خالل وسائل االعالم الخاصة   من خالل الندوات 

والمحاضرات ومن خالل انشطة اخرى التاثير  على االخرين  اما بقصد انضمامهم  للحزب 

للسياسة  اواضعاف االحزاب االخرى ولذلك تلجا االحزاب السياسية الى خلق   تأييدهماو 

في منظمات شبابية خاصة بالحزب  حتى تزداد قوته " شبابال" الحزب  أبناءكوادر وتنشئة 

  )2(في المستقبل 

  :في التنشئة السياسية في النقاط التالية األحزابويمكن تلخيص الدور اللذي تقوم به  
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  .بها المجتمع مرحلة معينة مرغرس القيم السياسية الي تتطلبها - 

  .ع ومعايير السلوك السياسي وخاصة في المجتم أسسوضع - 

   .تنمية الوعي السياسي والثقافة السياسية للجماهير -

  .حث الجماهير على المشاركة السياسية الفعالة وتعليمهم المسؤولية السياسية-

  .تقليل فاعلية التوجيه السياسي التقليدي المعوق للتنمية-

   .تبصير الجماهير بالمشكالت االجتماعية القائمة وكيفية التغلب عليها -

  .لدى الجماهير الشعور بالوالء واالنتماء وخلق إحساس بالهوية القوميةتنمي -

السياسية بصفة عامة على مدى قوة األحزاب في تأديتها واثبات  األحزابوتعتمد مهمة قيام 

  .على الجماهير التأثيرى قدرتها في فاعليتها وعل

سياسية خاصة في بلدان والمالحظ في السنوات األخيرة ان دور األحزاب في عملية التنشئة ال

العالم الثالث الن مثل هذه الدول  لم تصل بعد الى مرحلة االكتمال في الفكر االجتماعي 

وبريطانيا ولهذا نجد ان الحزب السياسي    األمريكيةوالسياسي بالمقارنة مع الواليات المتحدة 

ي تلعب دورا مهما الت األسرةيرتكز دوره  على التكوين السياسي لالفراد ويصبح شانه شان 

  )1(عند االفرادافة السياسية وخلق الوعي السياسي في تغيير الثق

  :اإلعالموسائل 

" التنشئة السياسية"بدور حيوي  مجال  اإلعالمفمن المجالت الهامة التي تقوم فيها وسائل  

 أفكارهمفهي  باالضافة الى توفيرها كم كبير من  المعلومات السياسية تتدخل في تشكيل 

انجلز "وبث معتقدات سياسية بما يتناسب  مع اديولوجية النظام القائم وقد اكد كل من 

هو مصدر رئيسي لمواقف الفرد السياسية  كتاب الراي  اإلعالمان التعرض لوسائل " وسميث

 العام 

يحتلها اليوم كقوة او سلطة  أصبح تيوتبرز اهمية االعالم في التنشئة السياسية من المكانة ال

ا تملكه من تاثير على التوجهات االفراد ومواقفهم السياسية  والينبغي ان نغفل دور وسائل لم
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الى توفير المعلومات عن األحداث السياسية الحالية  فباإلضافةفي التنشئة السياسية  اإلعالم

السياسية للفرد   األفكارالمحددة يعمل االتصال الجماهيري على األمد الطويل على تشكيل 

 )1(فبعض الحقائق قد تنقل باستخدام  عدة أساليب  تستطيع ان تغير البناء االجتماعي 

المصلحة والتأثير في  إلثارةالنخب السياسية في المجتمع إمكانيات هائلة  اإلعالمتمنح وسائل 

 إمكانيةلق اتجاهات المواطنين كما ان االنتشار الحر للمعلومات من خالل وسائل االتصال تخ

معرفة واسعة ودقيقة باألحداث السياسية وتأتي أهم  أساسكبيرة للتحرك الشعبي على 

تنعكس على النظام السياسي ككل هى التأثير على تصور  والتي اإلعالمتأثيرات وسائل 

المواطن للسياسة وشرعية النظام السياسي والتأثير في اتجاهات األفراد والذي يمكن ان يغير 

ازن بين القوى او الشخصيات السياسية في المجتمعات الديمقراطية  وهذا مايظهر من التو

  )2(أكثر في فترة الحمالت االنتخابية 

السياسية وسائل االتصال للعرض والترويج لسياستها وتكوين صورة  األنظمةحيث توظف 

فوسائل االتصال مهمة للنخبة لتحقيق ، المجتمع أفرادذهنية ايجابية عن الحكومة لدى 

 األوقاتالسيطرة والتحكم في الجمهور ليس في وقت الحمالت االنتخابية فقط وانما في جميع 

نظرا لما توفره من سهولة في عملية الوصول الى جمهور الناخبين ولكونها قناة اتصال بين 

بة الغلبية افراد المجتمع نمو وسائل االتصال جعل منها  بلنس أنالحاكم والمحكوم خصوصا 

الشخصيات السياسية تعي ان ماتغطيه  أنالى  إضافةمصدرا رئيسا للمعلومات السياسية 

  )3(ياسيةالحملة االنتخابية للس أجندةالوسائل  وما يقدم على الشاشة يحدد 

من خالل تقديمها  لألفرادوتقوم وسائل االتصال السياسي بدور مهم في التنشئة السياسية 

للمعلومات عن العالم السياسي والحقائق النوعية او القيم السياسية العامة كما يمكن أن تساعد 

الجمهور في التعرف على العناصر التي تنتج القوة والنجاح والسيطرة في المجتمع   إفراد

الى ان  فةباإلضاوتمدهم كذلك بنموذج السلوك وتدفعهم لالهتمام بالشؤون السياسية هذا 
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 األسبابوهناك من يرى ان  لألفرادتؤثر بشدة في تشكيل المعتقدات السياسية  اإلعالموسائل 

السلطة حيث تنبثق من االسس   ولظاهرةلصاحب السلطة  األفرادالتي تكمن  وراء طاعة 

التنظيمية او العالقة التنظيمية التي يخضعون لها وان ا ياي انحراف عن هذا يعتبر موجها  

عملية التنشئة  إلىد قيم الجماعة وليس ضد صاحب السلطة  وقد يرجع سبب الطاعة ض

  السياسية في المجتمع 

في عملية التنشئة  اإلعالمالتي تؤثر على فعالية وسائل  العواملان من  إلى باإلضافةهذا 

 تفاعل تلك الوسائل مع المؤسسات المجتمع وقيامها بدور الوسيط ما بين هذه: السياسية 

تنقل مؤشرات سياسية من داخل ادوات  األحيانفهي في كثير من : المؤسسات والجماهير 

في الوقت  اإلعالمدور وسائل  إنالسياسية اال  واألحزاباخرى للتنشئة السياسية كالمدرسة 

تساهم بطريقة مباشرة  او   وإنماوالتوجهات السياسية   اإلحداثالحالي  ال تقف عند نقل 

 صنعها ما يدعم دورها في عملية التنشئة السياسية غير مباشرة في

وقد بدا االهتمام  بدراسة تاثير  وسائل االعالم في التنشئة السياسية منذ ان لوحظ ان  

مبكرا لدى الطفل ويشغل حيزا كبيرا من الوقت اللذي يقضيه في  يبدآالتعرض للتلفزيون 

المدرسة  وبالتالي البد ان يكون مصدرا مؤثرا  في المعرفة السياسية لدى النشء وقد 

دور هذه الوسائل في التنشئة السياسية  أهميةالحديثة الى  واألبحاثالدراسات   إشارات

الشباب عن عالمهم السياسي ياتيهم بشكل  وبخاصة ان اغلب المعلومات التي يحصل عليها

مباشر او غير مباشر عن طريق وسائل االتصال فهي تقد للشباب حقائق محددة او قيما عامة 

وترشدهم إلى أي العناصر ذات القوة والسيطرة في المجتمع كما اثبتت الدراسات ان معظم 

ياتهم قد تكون بناء على التوجهات الجديدة واالراء التي  يحصل عليها البالغون خالل ح

  )1(معلومات حصلوا عليها من وسائل االتصال 

وكذلك  لألفرادولهذا فان لوسائل االتصال السياسي دورا مهما في استمرار التنشئة السياسية  

 تأثيراتتنشئتهم كذلك تتخذ وسائل االتصال موقفا فريدا في هذه العملية فهي تمارس  إعادة
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في تشكيل الرأي العام فاالتصال الجماهيري يمثل حلقة وصل بين قوية على صانعي القرار و

العام وصانعي القرارات وعليه يقع عبء خلق التفاعل الطبيعي بين اهتمامات وقضايا  الرأي

 الذي يؤدي الى الحفاظ على االستقرار السياسي  األمرالعام وقرارات السلطة السياسية  الرأي

 )1( أخرىتغيرات المجتمعية بطريقة سلمية من ناحية ال وإحداثواالجتماعي من ناحية  

النقاش  أعمالجدول  إعدادتلعبه وسائل االتصال في  أللذيالدور "تيودور وايت  "وقد لخص 

العام وهذه السلطة السياسية ال يكبح جماحها اي قانون فهي تحدد ماذا يتحدث عنه ويفكر فيه 

اجتماعي إال اذا أعدت  إصالحالناس فال يمكن نجاح عمل سياسي او دبلوماسي او اي 

في هذه العملية مرتبط  أكثرعقل وذهن الجماهير لتقبله  ويتجلى هذا الدور  اإلعالموسائل 

 )2(ديمقراطية النظم السياسية وحجم المشاركة السياسية في المجتمع بمدى 

وفي الجزائر مثال لم تلعب وسائل اإلعالم دورا كافيا في هذه العملية اال بعد االنفتاح  

 أداةالسياسي واإلعالمي الذي شهدنه الجزائر منذ وحتى ذلك الوقت كانت وسائل االتصال 

وعليه اليمكن الحديث عن  الجماهيريةرير دعايتها وللتعبئة سياسية حكرا عليها تستعملها لتم

لم تكن مؤهلة للقيام بهذه المهمة في نظام اليسمح  أنهاالدور الوسيط لوسائل االتصال اذ 

بالعمل خارج إطاره فهي لم  تكن تمرر الرسائل من والى السلطة السياسية بقدر ماكانت  

ئل االتصال الجماهيري في االتصال السياسي من تقدمها خاما للراي العام وهنا تطرح  وسا

في  الجماهيريجهة ومن جهة في عملية التنشئة السياسية  وعليه تقوم  وسائل االتصال 

كونها  اوال سلطة مضادة  تعمل  كحارس للديمقراطية والحقوق  الخاصة باالضافة الى 

راي العام والجماعات ال أوساطالمتداولة في  واآلراءتجميع مختلف المطالب والمواقف 

االجتماعية كذلك تكشف الحقائق عن مختلف األحداث السياسية التي تجرى في الساحة 

س ذلك يمكن ان تكون السياسية باإلضافة تظهر انزال قات السلطات الثالث للرأي العام  وعك

)3(  ة الرأي العاممن جهة أخرى فهي تلعب دور التكوين وتحافظ على استقاللي ،سلطة رابعة
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  ئراالنتخابات الرئاسية وطبيعة االتصال السياسي في الجزا:  الفصل الثالث

ورها في ارساء ود ألهميتهاابات من المواضيع الشائكة والمعقدة نظرا يعتبر موضوع االنتخ

المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية  ة الحديثة وتمكين اغلبوترسيخ الديمقراطي

من خاللها ولذلك اتجهت االبحاث صوبها محاولة لفهم هذه العملية وتحليل متغيراتها خاصة 

وما يلحظ ان العملية االنتخابية احدثت  طفرة في  ظل ما يعرف بالهندسة الديمقراطية في

الممارسة  والمرجعيات) الممثل حزبواطن، السلطة، المواطن، الالم(العالقات السياسية 

  .للعملية الديمقراطية على اعتبار انها من االليات المرسخة للديمقراطية

االنتخابات في الحياة السياسية  ألهميةان هذا الدور المتزايد لالنتخابات رافقه تنامي متسارع 

عامة وفي العملية الديمقراطية على وجه الخصوص ويزداد االمر تعقيدا عند الحديث عن 

فالحديث عن فاعلية الوعي السياسي  ،ات في عملية تشكيل الوعي السياسيدور االنتخاب

لثقافة السياسية نحو ا(يرتبط بالعديد من المعايير االنتخابية ان كان على المستوى السياسي 

او على المستوى الدستوري وكل هذه ) النخب السياسية  ،الحملة االنتخابية ،واالنتخابية

عند  اسيى والمشاركة السياسيةيالمعايير هي في الحقيقة التي تحدد مستوى الوعي الس

  .المواطن

سية في الي جانب االنتخابات الرئا :ثالث مباحث رئيسية  نتناول من خالل هذا الفصل   

اهم  عند نقف ونماذج المفسرة للسلوك االنتخابى للمواطن الجزائر وطبيعة االتصال فيها

مبحث  يخص الحمالت االنتخابية والتي عرفت تطورا ملحوظا في االساليب والوسائل منذ 

اضافة الى التاثير اللذي تحققه الى عوامل نجاحها وفشلها بشكل عام هذا  باإلضافة  النشأة

  .العام خاصة من منظور الشباب الجزائري والوعي السياسي فيهم الرأيمالت  في ه الحهذ

  االنتخابات الرئاسية وطبيعة االتصال السياسي في الجزائر: المبحث االول

يتحدث ل  المبحثجاء هذا  2014ابريل  17الجزائر اً مع قيام االنتخابات الرئاسية بتزامن

للعملية االنتخابية في بشكل أساسى عن االنتخابات ومفاهيمها ونماذجها الحية المشابهة 

  . الجزائر
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إليضاح العديد من المصطلحات والنماذج التي ترتبط باالتصال السياسي والحملة  إضافة

حمل فى ليالفنية والعملية  وإجراءاتهاالمطلع والمهتم بأمر االنتخابات  وإلفادةاالنتخابية ، 

وقبل التطرق الى طبيعة العملية  طياته العديد من المحتويات فى الناحيتين النظرية والتطبيقية

السياسية االتصالية في الجزائر البد ان نقف اوال عند مفهوم االنتخاب  كحق مدني او واجب 

ائر القوانين لممارسة هذا الواجب والجز سياسي على كل مواطن او مواطنة تخول لها كافة 

كغيرها من الدول على موعد هام على اهم محطة سياسية يشهد لها التاريخ خاصة منها 

حد مصير ذي يتمثل في بصمة تلسياسي والالشعب الجزائر  اال وهي صناعة القرار ا

  2014ريل االقتراع  يوم  السابع عشر من اب المواطن الجزائري أي التوجه الى صناديق

  :  المدخل النظري للدراسة

تنطلق ادبيات البحوث التي اجريت في مجال االتصال السياسي من مجموعة من النظريات 

نظرية التدفق على الى  باإلضافةاهمها تلك التي تعني بتفسير السلوك االنتخابي للفرد 

والتى حاول من خاللها ايجاد  الزارسفيلد"والتي ترد للعالم االجتماع االمريكي "  مرحلتين

فقد شكل ميدان السياسية المنطلق الرئيسي  اإلعالمي، إلشكالية التأثيرتفسيرات محددة  

 لدراسته  ففي دراسة اجراها هو وزمالئه  على جمهور الناخبين في ظروف الحملة 

وتأثير قادة الرأي وذلك  بهدف التعرف على السلوك االنتخابي للفرد    ا.م.االنتخابية في و

يمنح هذه النظرية درجة الخصوصية هو ارتباطها الوثيق بمجال  وما على الناخبين ،

االتصال السياسي هذه  أشكالتمثل شكل من  االنتخابيةاالتصال السياسي كون ان الحمالت 

 للتأثيرومن هنا يستدل على االهمية الجوهرية  العام  للرأياألخيرة التي تمثل المرأة العاكسة 

كشكل من هذا االتصال  السيما وان الحمالت االنتخابية العام الرأياالتصال السياسي على 

 مما زاد االهتمام به خاصة في المجتمعات الغربية العام للرأيتساهم في زرع افكار سياسية 

اللذي اقترن بظهور دراسات استطالعية للرأي العام تجاه القضايا السياسية  هذا االنشغال
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يتجليان في  وأثرهالعام هنا  الرأيوقيمة . نتخاباتالداخلية والخارجية وخاصة أثناء فترة اال

  )1(.الحملة وأثناءتسبق الحملة  الفترات التي

التي قام بها  واألبحاثتلك الدراسات  وبالعودة الى النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي اهمها 

مجموعة من البحثين في جامعة متشغن االمريكية  والتي تفسر عملية التصويت والمشاركة 

التي يتلقاها االبناء من ابائهم  السياسيةفي االنتخابات مشروط  بتلك االستعدادات  السياسية

وعليه يصبح كل ناخب في مطلع شبابه متعلق ومتمسك نفسيا بشكل ثابت بحزب سياسي 

يصبح متحزبا والتي من شانها ان  حنين وهذه االلية التي تنطلق من شحن المواطن معي

ان هذا  ،توسع الدور اللذي يلعبه الموجه والمربي والقائد في عملية التنشئة والتكوين السياسي

النموذج هو عبارة عن عديد من الدراسات االنتخابية ان هذا النموذج هو عبارة عن عديد من 

وكل هذه االبحاث  1970-1960نتخابية التي اجريت في الدول المختلفة مابين الدراسات اال

بمحددات اخرى الن  ارتباطهاالرتباطها بالحمالت االنتخابية اكثر من  كانت اكثر ادراكا 

على نفسية الناخب ومن ثم قراره االنتخابي حيث اثبن  تأثيراالحملة االنتخابية تعد اكثر 

التي يغرسها االباء او دور البيئة االجتماعية من شانها ان تعزز عملية اسية ياالستعدادات الس

 ها من خالل ماالتفاعل  متغيرات عدة يمكن توضيحالتنشئة السياسية فاالنتخاب هو نتيجة 

  "بالسببية االنتخاب" يعرف 
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  )1(: 1نموذج 

  
 المجال الرحب لالنفتاح واالنفراج السياسي وأوجدتفهذه المتغيرات هي التي تسببت 

اشرة في تفسير النمط دراسات سياسية اكثر مب وأنتجت للمجتمع  والتي من خاللها افرزت

 - االتصال السياسي –الحملة االنتخابية  -المقاربات الحزبية االيديولوجيات(االنتخابي 

كل هذه المتغيرات تعمل على ) الى الخطابات السياسية السياسة  باإلضافة وتوعية –االعالم 

  )2(. في السلوك االنتخابي التأثير

يمكن ان ننفي دور قادة  كل هذه  التغيرات التي تتحكم في السلوك االنتخابي  ال خضمفي  

يعرف في نظريات االتصال  االتصال الشخصي ما تأثيرعلى االفراد بداية من   الرأي

 تأثيربداية من " étage communication a deux" التدفق على مرحلتينبنظرية  واإلعالم

من المالحظ  يبني  الفرد خالل حياته عدة عالقات انتماء مع العائلة : االتصال الشخصي

في مقابل تحقيق هذه العالقات تكون على أساس قاعدة استثمار  وذلك ....والمدرسة والوطن

ة والسياسية  وكلما حقق الفرد حاجاته العاطفية  والفكري... واإلرضاءالشباع الحد االدنى من ا
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ويلعب االتصال الدور الريادي , كلما زادت هذه العالقة متانة وقو واستمرار  من عالقة ما

في تحديد طبيعة هذه العالقة فهو اللذي يترجم النشاطات الفردية الى نشاطات جماعية وعن 

  د تحديد  اهميته يستطيع الفر  باآلخرينطريق االتصال 

االتصال  تأثير مدىعلى هذه الحقائق اتجهت الدراسات االعالمية الحديثة الى البحث في  بناء

الزارسفيلد وبرلسون عام 1فالبداية كانت مع دراسة  ،الشخصي في تلقي المعلومات وترتيبها

 الرأيفي  واإلذاعةثير الصحافة التي تناولت تأ)  اختيار الشعب( والتي كان عنوانها  1948

السياسي  خاصة في اوقات الحمالت االنتخابية وتوصلت الى ان االتصال الشخصي كان له 

وتاكد ايضا من خالل هذه الدراسة ان المعلومات  ،الحاسم في تكوين االراء والمواقفالدور 

مفهوم  وهذا هو ،العام  الرأيومنه الى  الرأييسمى بقائد  تنتقل من وسائل االعالم الى ما

مؤكدين بذلك على الدور الفعال لوساطة  ،على مستويين التأثيرالزار سفيلد وزمالئه لنظرية 

  .قائد الراي في اقحام المعلومات الواردة من وسائل االعالم الى االفراد

ليست عملية  باألصواتان عملية االدالء  ،من خالل هذه الدراسة تأكدوعلى هذا االساس  

حيث ان الناس اللذين يعيشون  ،وزمالئه بأسرتهجماعية يتاثر فيها الفرد  عملية وإنمافردية 

واحتياجاتهم وينعكس  ،اجتماعية واقتصادية مماثلة تشابه عادة مصالحهم في ظل الظروف

 ،ئل االعالم يحصلون على كل المعلومات من وسافهم ال السياسيةاثر ذلك على اتجاهاتهم 

وخاصة تلك المناقشات التي تجرى في خضم التجمعات ‘ وانما من خالل مناقشتهم اليومية

الزار ولقد شكلت دراسة  لألفرادالسياسي اثناء الحمالت االنتخابية التي تقوم بعملية التعبئة 

والتي اكدت على قوة  ،هذه االهمية بالغة في اتجاه الدراسات التي تمت بعد ذلك"سفيلد 

وظهرت من خالل حاجة االفراد في اشباع حاجاتهم وفيما    وتأثيرهلشخصي االتصال ا

مباشر في االشخاص اال اذا اعيد  تأثيرنه ليس له يخص مضمون وسائل االعالم تبين ا

) قادة البراي (  التأثيرهيكلته من طرف االشخاص اللذين يتمتعون في جماعتهم بنوع من 

نهم باحتكاكهم وتبين ا، والتأثيراخرى غير نقل المعلومات مهام  الرأيوقد تبين ايضا ان لقادة 
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وهم في ذلك كله يبذلون  دونهم ويوجهونهم ويثقفونهم ايضا ،يرش مع التابعين لهم فأنهم

يريدون ان  ألنهم والتأثيربما لهم  من قدرة على اإلقناع ‘ مجهودا ليس بمقدور االخرين بذله 

  )1(في النواحي السياسية العام  الرأييرصدوا ويوجهوا ويقودوا 

  مفهوم الحملة االنتخابية ميالمدخل المفاهي: المطلب األول 

  :النتخاباتل التعريف العام)1

، وفي االنتقاء  ، واالنتخاب االقتراع وأيضاً الختيار و اختاره الشيءيقال في اللغة أنتخب 

عدة تعريفات تصب كلها حول كونه إدارة لتداول  االنتخابالفقه الدستوري يعرف الفقهاء 

أما بالمعنى التشريعي فيعرف بأنه اختيار  ألشعوبالسلطة سلميا واختيار الحكام بإرادة 

  .االنتخابالنواب عن طريق 

هو اإلجراء الذي بمقتضاه يقوم أفراد الشعب الذين تتوافر لديهم :ويرى البعض أن االنتخاب 

الشروط التي حددها الدستور والقانون في كل دولة تبعا لطرقها الخاصة واالتجاهات 

، ممن تكون أعمالهم وتصرفاتهم  الدستورية السياسية السائدة فيها باختيار ممثلين عنهم

  .باشر هؤالء النواب السلطة العامة نيابة عنهم، حيث ي وأهدافهم متوافقة مع رغبات الشعب

فالشعب  االختياريتضمن معنيين األول وهو التصويت أو  االنتخابكما يرى البعض أن 

 االنتخابيختار شخصاً أو حزبا أو ساسة، والثاني هو التفويض، فعن طريق  باالنتخاب

  )2(تفويضات يفوض الشعب نوابه سلطاته اليسارية ويترتب على هذا التفويض عدة

ممارسة ديمقراطية تقوم بمقتضاها هيئة الناخبين  االنتخابويذهب البعض اآلخر إلى أن 

 اتخاذفي  وباالشتراكبممارسة حقها في السيادة باختيار الحكام عن طريق التصويت 

  .الذي يوفر للهيئة الحاكمة الوجود الشرعي االنتخابالقرارات السياسية عن طريق 

يستخدم كوسيلة إلضفاء شرعية االختيار شخص أو أشخاص لموقع أو مواقع وهي إجراء 

  .سلطة على مستوى المجموعات أو المنظمات أو على المستوى القومي
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هذه الشرعية هي دوماً من نوع خاص حيث توصف غالباً بأنها ديمقراطية تعتمد على 

الختيار تتم أما اعتماداً االنتخاب كإجراء أو كمنظومة إجراءات في مقابل إجراءات أخرى ل

من "  الثورة أو االنقالب العسكري" " اختيار السابق لالحق"على الوراثة أو االختيار الذاتي 

جهة واعتماداً على الخطط أو المواءمة بين المنظومتين معاً في الجمع بين سلطة تشريعية 

يعية أحدهما منتخب منتخبة وأخرى تنفيذية بالتعيين أو الجمع بين مجلسين للسلطة التشر

  .الخ...واآلخر بالتعيين أو الجمع بين منتخبين ومعينين 

واحدة من إجراءات التجميع التفاضلي لخيارات "وعلى ذلك يمكن تعريف االنتخابات بأنها 

  ". من نوع خاص

هو تلك العملية السياسية المعبرة عن طموحات الشعب ورغباته  لالنتخابالتعريف االجرائي 

،  عن طريقها انتخاب رئيس الجمهورية، والمجالس المحلية والمجالس التشريعيةالتي يتم 

  .بطريقة مباشرة ونزيهة وشفافة وسرية ومتساوية

   :التداول على السلطة

ليات النتقال المنصب السياسي الى اخر سواء كان شاغل المنصب رئيسا آيقصد به وجود و 

والبرلمانية على الترتيب  ويرتبط هذا االنتقال للجمهورية او للوزراء في النظم الرئاسية 

  :باليتين هما

 تنتخاباالناخبين أي اال إلرادةالسلمي وفقا  االنتقال- 

نه على الشاغل المنصب السياسي على ترك موقعه رغما ع واإلكراهالعنف معناه االجبار - 

وذلك )  فالن( او اجبار االفراد على التصويت لصالح  ،باستخدام صورة من صور االكراه

  باستعمال القوة

ريب ان وجود انتخابات دورية حرة ونزيهة تعتبر امرا جوهريا لتحقيق التداول السلمي  وال

 )1( .للسلطة الن االنتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول الدوري للسلطة
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  : السياسة

فمنذ القدم اهتم بها الفالسفة ومنهم افالطون  الى غيره  ،عريفات السياسة ومفاهيمها كثيرةت

انها فن " واخر " فن الحكم "من الفالسفة اما  في وقتنا الراهن  فهناك من يعرفها على انها  

واخر يعرفها على " قراءة الماضي ورصد الحاضر للوصول الى رؤية بخصوص المستقبل

  انها نشاط تقوم به منظمات او اطراف محددة

  :البيئة السياسية

المعرفي على )1(تعتبر البيئة السياسية هي إحدى وسائل االتصال السياسي من خالل التأثير 

االتصال الشخصي وانعكاساته على السلوك السياسي للفرد، فاألحداث واالزمات السياسية 

ة مع تخلق بيئة فاعلة ومؤثرة على ممارسة وسلوك االفراد وتساعدهم على المشاركة السياسي

األحداث واألزمات نتيجة متابعتهم لألخبار واالحداث والتحليالت عبر وسائل اإلعالم 

وكذلك يكتسب الناخبون معلوماتهم السياسية من بيئتهم المحيطة بهم في الحمالت . المتنوعة

االنتخابية من خالل االتصال السياسي عن طريق انتشار الرسائل اإلعالمية التي تلبي رغباته 

  )2(ية الذات

  : النظام السياسي

يلعب النظام السياسي دورا هاما في تحديد طبيعة العالقة بين السلطات الحاكمة  

  .والمحكومين، وتختلف هذه العالقة تبعا الختالف طبيعة النظام السائد في المجتمع

العام في تشكيل الراي ) ديمقراطية او غير ديمقراطية( كذلك تؤثر النظم السياسية المعاصرة

  .وذلك من خالل التاثير المتبادل بين النظام القائم والراي العام

والتي تعتبر اهم مخرجات النظام   ،كما تتاثر ايضا عملية صنع القرار بطبيعة النظام السائد

ذهب كل من كروس وديفنس إلى ان : نموذج كروس وديفنس تاثيرا وتاثرا بالراي ىالعام
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عمليات تتعلق بالجماهير وعمليات تتعلق بالنخبة :النظام السياسي يتكون من ثالثة عمليات هي

  )1(. وعمليات مشتركة بين الجماهير والنخبة 

وتتكون كل عملية من العمليات الثالثة من مجموعة من العمليات االجتماعية والسياسية 

لمتداخلة التي تؤدي إلى مخرجات معينة تشكل مدخالت إلى أشكال أخرى من العمليات، ا

فالعمليات الجماهيرية تتكون من التعبير عن المصالح أو االغتراب وتجميع المصالح أو عدم 

التكامل والنسبية االجتماعية واستخدام وسائل االتصال إلشباع الحاجات وما يحدثه ذلك من 

أما عمليات النخبة فتتكون من صنع القاعدة وتطبيق القاعدة والتقاضي بشأنها نتائج سياسية، 

واستخدام االتصال لمخاطبة النخب األخرى، وتتكون العمليات المشتركة من عملية 

ففي نموذج كروسبي وديفنس تتحول . االنتخابات ونشر المعلومات عن القضايا العامة

ب والتأييد لعمليات النخبة والعمليات المشتركة، مخرجات العمليات الجماهيرية وهي المطال

أما مخرجات عمليات النخبة فهي القرارات والسياسات التي تفرض قيوداً شرعية على 

األفعال، وهذه المخرجات تنتقل عبر االتصال لتتحول إلى مدخالت مباشرة إلى العمليات 

اً من اإلكراه الشرعي مثلما المشتركة، كما ان بعض العمليات المشتركة يمكن ان تمارس نوع

   )2(.ى استقالة المسئولين الحكوميينيحدث عندما تؤدي نتائج االنتخابات إل

يتضح  مما سبق ما يتمتع به النظام السياسي من دور ايجابي في عملية صنع القرار  

ثر وفي حقيقة االمر فان هذا الدور يرتبط بعدة قضايا تؤ ،السياسي وعملية تشكيل الراي العام

وما  ،قضية الديمقراطية والحريات السياسية ،ومن اهم هذه القضايا ،ايجابا وسلبا على كفائته

يرتبط بها من قضايا تتعلق بالثقافة السياسية السائدة والتنشئة السياسية واخيرا قضية 

  المشاركة 
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  :الراي العام -

او شؤون  تمس النسق هو حصيلة افكار ومعتقدات ومواقف االفراد والجماعات ازاء شان " 

االجتماعي كافراد وتنظيمات ونظم اخرى  التي يمكن التاثير في تشكيلها من خالل عمليات 

النطاق الدولي   االتصال التي تؤثر  نسبيا او كليا في مجريات امور الجماعة االنسانية على

  )1(او المحلي

  :أهمية وضرورة االنتخابات

كونها الوسيلة الشرعية المعبرة عن اإلرادة العامة في اختيار إن األهمية المميزة لالنتخابات 

الهيئة الحاكمة في كل الديمقراطيات المعاصرة ، بل أن بعض الفقهاء قد أمعن في المغاالة 

  .إلى حد تعريف الديمقراطية باالنتخاب 

 هو صمام األمان لضمان تداول) Najority(وبما أن االنتخاب التي تبين رغبة األغلبية 

السلطة وعدم التفرد بها فيكون لكل مواطن صوت واحد دون اعتبار لحسبه أو لونه أو مذهبه 

أو وضعه االقتصادي واالجتماعي مع شروط من يحق له االنتخاب، لذا يعتبر الوسيلة 

  .الرئيسية والوحيدة لتولي الحكم في النظام الديمقراطي

طية تطبيقا لمبدأ ال ديمقراطية بال هذا واعتبر االنتخاب المدخل الصحيح نحو الديمقرا

انتخابات كوسيلة للتعبير عن اإلرادة الشعبية في تكوين السلطة وإسنادها، بل أن تكون الحاكم 

  .الحقيقي للشعب وأن تكون إرادة الشعب هي التي اختارت الهيئة التي سترعى شؤونها

االنتخابات، وتعميم تطبيقها وإعفاء الهيئات الحاكمة منها وعلى قدر التوسع في تقرير شعبية 

في أغلب السلطات المختلفة في الدولة، وعليه فال ديمقراطية نظام حكم إال بقدر ما يتمتع به 

الشعب من حق المشاركة الفعلية، عبر نظام االنتخاب الحر النزيه المبني على أساس التنافس 

 ترام إرادة الشعوببين األحزاب السياسية والتنظيمات بصورة سلمية ، وعلى أساسا اح

  

  

                                                           
1
    �d7 ]>� 0.�
                                                                           112-111ص  1988ا�7



  ا����يا����
                          : ا�	�� ا�����

 

 

89 

  :االتصال السياسي  وطبيعته في الجزائر: المطلب الثاني

كان البد من الوقوف  ،قبل مناقشة مختلف الجوانب التى تتعلق بطبيعة االتصال السياسي 

  على المفاهيم المتقاطعة مع بعضها البعض اهمها

عريف اليتسع المجال لذكرها ولذلك نكتفيبت ،تعاريف االتصال عديدة ومتنوعة: االتصال) 1

لرسالة في العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل ا ،جيهان رشتي التي ترى انه.د

وفي هذا التفاعل يتم نقل افكار ومعلومات بين االفراد عن قضية  ،مضامين اجتماعية معينة

  معينة او معنى او مجرد واقع معين

يقوم به الساسة واإلعالميون وأفراد المجتمع لعكس أهداف سياسة االتصال هو النشاط الذي 

محددة تتعلق بقضايا البنية السياسية وتؤثر في الرأي العام والحياة الخاصة لألفراد والشعوب 

من خالل وسائل االتصال المتنوعة، وهو ما يعكسه نشاط الساسة داخل الحكومة وخارجها 

  )1 (راً إليصال أصواتهم للشعبالذي يتخذون من وسائل اإلعالم منب

  :نشاة علم االتصال السياسي: اوال

كان للتيارات الفكرية التي انطلقت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشروالتى اثيرت في 

الفكر السياسي في القرن العشرين شهدت تحوالت جذرية وعميقة شملت كافة المجاالت 

خاصة في علم االجتماع والسياسة وعلم النفس باالضافة الى انتشار مفاهيم الديمقراطية في 

ن الماضي الى تحديد مفهوم االتصال السياسي ومستوياته بعد ان ظهرت الخمسينات من القر

م وذلك من خالل دراسة 1956محاوالت التنظير لما يسمى باالتصال السياسي في عام 

وذلك بتتبع تجارب هذه ‘ العالقة بين االنظمة السياسية الحاكمة والسلوك السياسي لالفراد

  )2(وتحديد دور الجماعات النشطة العاملة في المجتمع االنظمة في التاثير على سلوك الناخبين

االهتمام بالراي  من خالل كل ذلك ادى اتساع مفهوم السياسية ووظائف الدولة الحديثة الى

وهذه المستجدات كلها افرزت   ،وبروز دور الجماعات الضغط واالحزاب السياسية ،العام

وبدا االهتمام  إعالمية،ن احزاب ونقابات ومؤسسات قوى داخل المجتمعات الحديثة م
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بالمشاركة السياسية والسلوك السياسي واالنتخابات مما طرا عليها عدة نظريات تعنى في هذا 

  "الزار سفيلد"المجال خاصة تلك المتعلقة بالسلوك االنتخابي لالفراد  للصاحبها 

صال اكثر محورية وشمولية في حياة ومع التغيرات العالمية المعاصرة اصبحت السياسة واالت

االنسان المعاصر وابتداء من القرن العشرين تغلغلت السياسية وتحكمت في الحياة  الى جدان 

بان فهم الساسة لم يعد حكرا على من هم  في العمل السياسي فحسب فالسياسة اصبحت 

  )1(.سيةياة السسلوكا يقوم به افراد المجتمع العاديين كما يقوم به القائم على السلط

العامل األساسي أللذي يتوقف عليه نجاح أي نظام مهما  ،الفعال السياسيلقد اصبح االتصال 

سواء كانت القديمة اوالحديثة منها اولت اهتماما  الدراساتوذلك  نجد ان  ،كانت طبيعته

سي اعلى اعتباره العامل االساسي اللذي يتوقف عليه نجاح أي نظام سي مكبيرا  لهذا المفهو

  .مهما كانت طبيعته

ان المتتبع لمراحل نشاءة االتصال السياسي والمستقرئ لوضعه الراهن يالحظ انه لم يتم الى 

حدود المعرفية التي وال ،حديد المضمون المتعلق بهذا العلمت ،حد االن وبشكل محدد ودقيق

ؤدي وظيفة سياسية اال انه اليختلف اثنان في كونه احد انماط االتصال اللذي يي ،يهاينتهي ال

انما تقتصر على احداث تاثيرات  ،عنى ان اهدافه ودوافعه في جوهرهابم ،للقائمين عليه

وهناك عدة تعريفات تخص االتصال  .واقعية او محتملة على عمل وسلوكيات االخرين

  )2(السياسي منها 

بانه الطريقة التي تؤثر فيها الظروف  1980االتصال السياسي في عام  "ميدوجون "عرف 

كما انه ايضا يتعلق بالطريقة التي يمكن ان ‘ السياسية على تشكيل مضمون االتصال وكميته

وبعبارة اخرى يتعلق االتصال السياسي بتبادل  ،تقوم ظروف االتصال بتشكيل السياسة

  "انتجتها النظم السياسية الرموز التي تكون قد شكلتها او

  3".اثر االتصال ووظيفته في العملية السياسية" انه  1975عام  "تشافي "كذلك يعرفه 
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االتصال السياسي هو ذلك العلم الذي يدرس مجموعة األنشطة والفعاليات التي يزاولها 

الذاتي مثل القائمون بالعملية االتصالية من أجل تحقيق أهداف سياسية تهمهم على المستوى 

الزعماء السياسيين والقادة الحزبيين والبرلمانيين، وينصب جوهر االتصال السياسي على 

إحداث التأثير وتغيير اآلراء والقناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدد هو ما يريده 

  )1(القائم بالعملية االتصالية

االتصال السياسي هو تلك اما فيما يخص التعريف االجرائي وحسب هاته الدراسة يعرف 

العملية التي يتم بموجبها تبادل المعلومات بين المرشحين والناخبين عن طريق الحمالت 

االنتخابية حيث يكون الهدف من هذه العملية هو التاثير على اراء جمهور الناخبين من اجل 

مليةوهو اقناعهم بالتصويت لصالح مرشح معين  ومن اجل المشاركة السياسية في هذه الع

  .مايعرف  باالتصال السياسي 

  :المداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي: ثانيا

تعقد الظاهرة  تعددت المداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي تاثرا  بعاملين اساسين 

  من الظواهر في المجتمع السائدة بالعديدالسياسية وارتباط القوى 

  :ويمكن تمييز اربعة مداخل لفهم  االتصال السياسي ومن بين اهم هذه المداخل   

  :مدخل االستخدامات واالشباعات/ ا

التي تطورت في القرن التاسع  ،نظرية الوظيفية في علم االجتماعوينتمي هذا المدخل الى ال 

  عشر في فرنسا في مواجهة نظريات المنفعة االقتصادية 

اهمية خاصة للوظائف التي يؤديها االتصال السياسي بلنسبة للجمهور ويولي هذا المدخل  

المشارك في عملية االتصال في ضوء ما لديه من دوافع او توقعات او اشباعات وترتكز 

  :استخدامات هذا المدخل في دراسة االتصال السياسي في مجالين
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تي تعرضها الوسائل على الكيفية التي  يدرك  بها افراد الجمهور الموضوعات والقضايا ال 

  انها قضايا وموضوعات سياسية

عن التعرض لوسائل االعالم وعالقتها بالسلوك السياسي  الناتجة التأثيراتاالهتمام بتحليل  

  )1(.في المجتمع

  :الوظيفي المدخل البنائي - ب

زيد من ويعدهذا المدخل من المداخل الحديثة في دراسة االتصال السياسي ويفتح مجاال لم

الفهم لالسئلة البحثية المسيطرة على دراسات االتصال السياسي ومن اهمها كيف يفهم االفراد 

تاثير االتجاهات السياسية على السلوك والوسائل : الرسائل السياسية وفي هذا المجال  مثل 

التي يمكن بها لخصائص الرسائل السياسية ان تؤثر على فهم االفراد لالحداث السياسية 

  )2(ت السياسيةوالشخصيا

  :العالقة بين االتصال والسياسة -ج

في مختلف دول العالم  بصرف النظر عن طبيعة وشكل "العالقة بين االتصال والسياسة "-1

النظام الساسي والنظام االتصالي اللذي يمارس هي عالقة جوهرية لدرجة يصعب تصور 

  )3(احدهما دون االخر او قيامه بوظائفه  بمعزل عنه

 اللذي ركز فيه على وظائف االتصال السايسي وارتباطها بلنظام  "الموند"وفي ضوء تحليل  

ومن هنا ظهرت اهمية المسلك " السياسي حيث صرح ان كل شيئ في السياسسة  اتصال 

  الوظيفي اللذي اقترحه الموند لدراسة العالقة بين السياسة 

هناك عالقة وطيدة بين االتصال السياسي :السياسيالعالقة بين النظام السياسي واالتصال -2

والعملية السياسية بصفة عامة، فالنظام السياسي يعيب تواجده من اتصال، ألن وسائل 
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االتصال هي حلقة الوصل بين الجماهير والنظام الحاكم صانع القرارات، ولذلك يمكن اعتبار 

  )1(.نتائج فعلية للنظام السياسيوظائف النظام االتصالي وأنشطته السياسية إذا أدت إلى 

مصدر وقناة : وقد ذهب أصحاب الرأي أن العملية االتصالية تحتوي على أربعة عوامل هي

ومستمع ورسالة، فوضع المصدر المركز الذي يشغله هو الذي يحدد العالقة بين نظام 

 تخدمة هياالتصال والنظام السياسي، ومحتوى الرسالة هو الذي يحدد األمر، والقناة المس

  .التي تنتج العالقة بين النظامين

الذي يرى أن النظام السياسي مجموعة من " دافيد إيستون"ومن أهم نماذج المنهج نموذج 

التفاعالت التي تحدث في أي مجتمع والتي يتم من خاللها عملية التخصيص دائرة متكاملة 

 عملية التغذية االسترجاعيةذات طابع دينامي تبدأ بالمدخالت وتنتهي بالمخرجات مع قيام 

  )2(بالربط بين المدخالت والمخرجات

  :ويتكون النظام السياسي لدى استون من أربعة عناصر أساسية

وتنبع من البيئة ومن النظام نفسه وهي عبارة عن الضغوط التي يتعرض لها : المدخالت/1

إلى مطالب يستقبلها النسق النظام السياسي وتدفعه إلى النشاط والحركة وتنقسم هذه المدخالت 

من نظام االتصال جماعات المصالح واألحزاب والمساندة والدعم الذي تلقاه تلك المطالب 

  .حيث يعتمد النظام في استمراره إلى الحد األدنى من الوالء والمساندة

وهي بمثابة غربلة واستصحاب للمطالب من قبل النظام التشريعي : عملية التحويل/2

في الوقت الذي يتم فيه التعبير عن عدد كبير من المطالب ال يتحول من تلك والتنفيذي ف

  .المطالب إلى قرارات إال عدد قليل نسبياً

وهي السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد، أي انها : المخرجات/3

قد تكون ايجابية  نتاج عملية التحويل التي تتم داخل النظام بفعل المدخالت وهذه المخرجات

وذلك عندما تحاول السلطة تعديل البيئة من خالل الوفاء بالمطالب أو رمزية مثل إثارة 
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مشاعر الخوف من تهديد خارجي أو انقسام داخلي وأخيراً تكون سلبية وذلك عندما تلجأ 

  .السلطة إلى اإلرهاب لكي تضمن الحفاظ على النظام السياسي

يعني تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام السياسي عن تأثير وهي ما : التغذية المرتدة/4

قراراته وسياساته فهي التي تربط المدخالت بالمخرجات في عملية مستمرة المخرجات فيها 

  بمثابة رد فعل للمدخالت وهذه بدورها تؤثر بالمخرجات

والتي تتمثل في  :وظائف  مدخالت النظام السياسي"لموند ا"وبناءا على ذلك فقد حدد    

التنشئة السياسية والتجنيد السياسي والتعبير عن المصالح وتجميع المصالح  واالتصال وتتم 

هذه الوظائف  عن طريق نظم غير حكومية اما المخرجات فقد حددها في صنع القاعدة 

والتي  وتنفيذ القاعدة والتقاضي بخصوص القاعدة وتتم هذه الوظائف عن طريق الحكومة 

  )1(ممثلة في السلطات  التشريعية  والتنفيذية والقضائية تكون 

اال انه لم يتناول فكرة التغذية المرتدة رغم أهميتها الكبيرة  في "الموند "وعلى رغم من تحليل 

اال ان منهجه تميز بعدد من المزايا مثل إبراز الدور السياسي لألنظمة غير ‘ هذا الشان 

بط بين عناصر الظاهرة السياسية واالهتمام بالعالقات بين الحكومية وإبراز التداخل والترا

  . المتغيرات

ما سبق يبدو واضحاً أن نظام االتصال يلعب دوراً هاماً في ربط أجزاء النظام السياسي 

المختلفة فالنظام السياسي وفقاً لرؤية ايستون يقوم على شبكة اتصالية واسعة تربط المدخالت 

وهذه العملية الدائرية هي ما وضعها . ات ورجع الصديبمؤسسات التحويل وبالمخرج

ايستون وتعرف بالنموذج المتدفق للنظام السياسي وفيه نجد العملية السياسية كتدفق مستمر 

ومتداخل للسلوك وتعتبر هذه العملية ضرورية لبقاء النظام حيث تنقل االثار القرارات 

أييد ومطالب مما يجعل النظام قادرا على والسياسات التي يتخذها النظام على مدخالته من ت

المضي في سلوكه السابق أو تعديله وهذه العملية تعتمد في المقام األول على نظام االتصال 

  .السياسي
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" ليسيون باى" منها رؤية: والسياسة  تختلف رؤى الباحثين حول العالقة بين االتصال كما

التنشئة السياسية  ودور النظام : ثالث وهذه العالقة يمكن النظر اليها من خالل  زوايا

االتصالي فيها ودور وسائل االعالم في العملية السياسة  بحيث يبرز دور هذه العالقة عندما  

متابعتها  ية والتي ال يستطعيد الجماهير بمعارف العملية السياسزويقوم نظام اعالمي معين  بت

 )1(او فهما السيما في موسم االنتخابات 

يتكون من  حيث يوضح  ان النظام بشكل عام " كروس وديفيس "يميز كذلك نموذج وهذا ما 

وسائل االعالم  والعالقة  و االتصال  باالضافة الى دورالجماهير والنخبة والوسيط بينهما ه

الثالثية بينهما انها تكمل في التنشئة االجتماعية السياسية او التعبير عن المصالح او الوعي 

من حيث  مخاطبة الجماهير  االتصالبينما النخبة تعتمد على بلنسبة للجمهور او االغتراب 

وشرح برامجها اليهم واستمالتهم عن طريق الخطابات وهذا مايظهر جليا خاصة فى 

الحمالت االنتخابية وماتحدثه من اثر على ردود افعال الجماهير  فالعالقة بين المخرجات 

هي عالقة اتصال وهذا ما يحدث  في نتائج والمدخالت هي اذن حسب راي الباحث 

  )2(االنتخابات

ومن استعراضنا السابق الهم النماذج واالراء  والمداخل التي تناولت العالقة بين النظام 

السياسي ووسائل االتصال حيث يتضح من اهمية في  بالغة في العملية السياسية وفي عملية 

ائل االعالم واالتصال االتصال اصبحت وسوبفضل تطور تكنلوجيات .صنع القرار السياسي

خصوصا ‘ تلعب دورا مهما في الحياة السياسية والتي اليمكن  االستغناء عنها الجماهيري

بل تعدت ذلك الى ‘ وانها باتت تشكل حلقة الربط بين الساسة والسياسين وعامة الناس

ن الربط بين االتصال وظائف وادوار اكثر تعقيد  سنشير اليها في المداخل االتية وتولد ع

والسياسة مايمكن ان ننطلق عليه االتصال السياسي اللذي سيكون موضوع مداخلتنا التي 

ستتمحور حول محاولة وضع تشخيص موضوعي لواقع االتصال السياسي في الجزائر في 
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ظل التحوالت التي شهدها المجتمع في اطار التعددية السياسية واالعالمية ومن ثمة التطرق 

كشكل من اشكاله   ه بهدور واهمية االتصال السياسي في الحمالت االنتخابية وعالقت الى

فضال عن استراتجيات  العام وفي صناعة القرار السياسيومن ثم دوره في تكوين الراي 

 )1( .تطويره وازدهاره فيها

 :واقع االتصال السياسي في الجزائر: المطلب الثالث

ين االتصال السياسي كمفهوم يلتقي فى عالقة ثالثية مابين السياساوال في البداية نشير الى ان 

باالضافة الى الصحفيون والرأي العام أي التفاعل بين هاته  من لهم حق الشرعية في التعبير

  .االطراف هو مايخلق ما يسمى باالتصال السياسي

ية  التزال فت البد من  االعتراف في البداية ان التجربة السياسية في الجزائر هي تجربة

أي لم تتنفس بعد  ياسيات المغلقة  وان صح التعبيرفي ظل الس ،والتزال ايضا في صدد البناء

ما يرجح للقول عدم االهتمام  ،صعدة وخاصة على الصعيد السياسياالنفتاح على كافة اال

ير السياسي  وضعف المشاركة السياسية ومظاهر الخطابات السياسية الجارحة المتعطشة للتعب

عن ماظهر ومابطن كل هذه المظاهر تجز بالشارع الجزائري في  دوامة االنغالق  وان 

  :شهدت بعض المراحل األساسية  والتي سنحاول التفصيل فيها بداية 

  ):1989-1965(المرحلة االولى

المجتمع  استكملت الجزائر بناء المؤسسات الضرورية التي  تعطي الشرعية في قيادة 

باالضافة الى  ،والمجلس الشعبي الوطني ،بي البلدي المجلس الشعبي الوالئيكاالمجلس الشع

 )2(.  1977الدستور والميثاق الوطني سنة 

لسياسي مقترنا كانت الجزائر تناضل لطرد المستعمر الفرنسي وكان العمل ا 1962فقبل سنة 

وبعد االستقالل مباشرة كانت الجزائر على موعد مع الصراعات " ،بتحقيق هذا الهدف
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واالنقسامات لالستحواذ على السلطة والتي كانت ناتجة عن مجموعة من الحوادث التاريخية  

  )1("  والتي خلقت رجاال تختلف وجهات نظرهم الى السياسية اختالفا ذا مغزى

مؤقتة التي ل ممثل في الحكومة الاالو‘ قبل االستقالل ظهر اتجاهان متصارعان وحتى 

لم يرض ابدا عن والثاني ممثل في القيادة العامة للجيش والذي  1958تكونت في سبتمبر 

  . كونها تسبق السياسي على العسكري الحكومة واعضائها

جوان  19ولم  تنته هذه الصراعات اال بعد انقالب العقيد بومدين ضد صديقه وحليفه في  

ة ورغم تسجيل العديد من االحداث المهم يما بعد بالتصحيح الثوريا عرف فاو م 1965

  . السبيعينات والثمانينات والتاريخية طوال فترة الستينات

  :1989مرحلة التعددية االعالمية الحزبية: المرحلة الثانية

فان الحدث البارز هو التعددية السياسية واالعالمية التي عرفتها الجزائر منذ بداية 

واللذي افرز ظهور العديد من التيارات السياسية ومعها وسائل إعالم حزبية  ‘التسعينات

ظهرت على  1989فبراير 23وكانت الوضعية في هذه المرحلة جد متناقضة فبعد. وخاصة

اغلبيتها  وكانت ،ساخرة ،فنية ،مستقلة ،حزبية ،ير من العناوين المتعددة المشاربالساحة الكث

 )2(. فرنسيةناطقة باللغة ال

ومنه نتطرق الى االتصال السياسي في هذه المرحلة وابعاده  في اربعة جوانب يمكن ان 

 ،الصحافة المكتوبة واإلذاعة،وهي التلفزيون  ،برها اهم فضاءات االتصال السياسينعت

  .االحزاب السياسية  وصوال الى التكنلوجيا اليوم في المجتمع

  :التلفزيون واالذاعة)ا

ونظرا " النصف الثقيل اإلعالم"ويطلق على االذاعة " االعالم الثقيل " يطلق على التلفزيون  

. احتكرت السلطة قطاع السمعي البصري في الجزائر ولم تفتحه امام الخواص  ،لثقلهما

والخصائص التي وينظر الى هذا القطاع بحساسية مفرطة في بعض االحيان نظرا للسمات 
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والخوف من انفالت االمور تعقدها واستغاللها من طرف جهات معينة  ،يتحلى بها من جهة

وظل موضوع االنفتاح االعالمي في .في حالة فسح المجال أمام  الخواص من جهة أخرى

والبد من االشارة هنا ان الكثير من . مجال السمعي البصري مطروحا بحدة الى غاية الساعة

العالم مازالت تهتم بهذا  ارقى الديمقراطيات في دول العالم وحتى تلك التي تدعي انها من 

نجد على . لكنها تجاوزت الى حد كبير االشكاالت  المطروحة على مستوى الجزائر ،القطاع

اين نجد المجلس االعلى للسمعي البصري حيث يحدد الوقت المخصص  ،سبيل المثال فرنسا

 ،والثلث لالغلبية ،للحكومةث يعمل  على تخصيص الثلث حي ،للسياسيين في التلفزيون

من قانون االعالم الجزائري  09وفي المقابل نجد المادة رقم. رضةوالثلث االخير لللمعا

الحكومة تبرمج وتبث اوتنشر في اي وقت التصريحات والبيانات "تنص على ان ) 1990(

رة عن على ان يعلن على انها صاد ،او المتلفزة التي تراها ضرورية المكتوبة  والمنطوقة

  )1(." الحكومة

ويتضح  من هذه المادة ان الوقت المخصص للحكومة غير محدد فضال عن منحها الحق في 

وهو ما يعني منحها  حرية الكاملة في نشر ما ترغب فيهنشر كل ما تراه ضروري اي ال

امكانية ترسيخ ماهو موجود دون اعطاء الحق او الفرصة الي طرف اخر في التغيير  او 

   .قل طرح أفكاره واإلقناع بهاعلى اال

والتلفزيون غير عادل الى حد ويتضح مما سبق ان االتصال السياسي على مستوى االذاعة  

فضال عن كونه جد متاخر عما وصلت  اليه الدول المتقدمة وحتى بعض دول في  ،كبير

‘ وذلك نظرا لعدم مواكبة قانون االعالم الجزائري المتغيرات الوطنية والدولية العالم الثالث

فيما لم يتغير قانون االعالم  ‘ فالعالم  اليوم وخصوصا عالم االتصاالت يتغير في كل لحظة

  .سنة 20الجزائري منذ قرابة 
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  :النسق السياسي  واشكالية االتصال السياسي :الصحافة المكتوبة)  ب

ذه المرحلة دراسة باالخص العالقة بين الصحافة المكتوبة بالراي العام في اطار تتطلب ه 

  مايسمى باالتصال السياسي

على  السياسي للنظام السياسي الجزائريوالبداية  تكون من محاولة تحديد طبيعة  النسق  

واليعني هذا ان بوادر التغيير . 1889االقل في الصورة التي اخذها بعد صدور دستور 

نتيجة لسلسلة طويلة  ،عتبار ماحدث في نهاية الثمانيناتبدات مع ذلك التاريخ  بل يمكن  ا

والخارجية المتعلقة بالتحوالت على ) اي داخل النظام السياسي ذاته( من االحداث الداخلية 

 ،لكن لم تكن هذه التغيرات واضحة بلنسبة للكثير من الفاعلين. الوطني والدولي  المستوى

يعمل في اطار  ،منغلقا على نفسه ،سي الجزائري  كان ومنذ االستقاللذلك ان  النظام السيا

 ،من السرية وما تنص عليه التعليمات االشتراكية التي التؤمن كثيرا بالعمل السياسي الشفاف

  1.القوى الخارجية عن حلقة النظام السياسي والفي مشاركة 

منه  بالتنفيس عن الكبت اللذي عانى 1990افريل  03سمح قانون االعالم المؤرخ في ا كم

ويبرز  ،النشريات والدوريات ،حيث ظهرت العديد من الجرائد الخواص منذ االستقالل وقبله

عية تناقضا  صارخا في هذا الترتيب الشعبي اللذي ظهر  في االنتخابات البلدية والتشري

  المجال

وعل عكس  السمعي البصري فقد حظيت الصحافة بهامش معتبر من الحرية التي لم تتمكن  

واالغتياالت التي من ممارستها طوال فترة التسعينات  وذلك نتيجة  الظروف االمنية المعقدة 

لكن الرقابة   2000اللذين تنفسوا الى حد ما الصعداء بداية من سنة  ،عاشها الصحفيون

‘  الذاتية التي التصقت بالصحفي جعلته يؤدي عمله في معظم االحيان بعيدا  عن الموضوعية

الصحف في تلك الفترة  كانت تعيش على االشهار اللذي يوزع عليها في معظم   فاغلب

باسمها  الرسميةاذاك تمثل الصحافة المكتوبة التاطقة رف الدولة  والتي كانت انذالحاالت من

  .رغم ماجاءت به هاته الفترة  من  تعددية اعالمية  اي فتح مجال واسع لحرية التعبير
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ومما سبق يمكن القول ان االتصال السياسي في هذه الفترة وخاصةعلى مستوى  الصحافة  

قل المعلومة وتقنية ما يجب ان ينشر المكتوبة اليرقى الى المستوى المطلوب كونه يكتفي بن

ار عالوة على عدم تادية احد اهم االدو غير مهنية في الكثير من االحيان وذلك وفق معايير

اضافة الى عدم انفتاحها على  ،وهو نقد ومراقبة السلطة المنوطة به في الدول المتقدمة

لى  االتصال السياسي في اذن اليمكن الحديث في هذه  الفترة ع .مختلف الفعاليات الساسية

الجزائر باعتبار ان هذا االتصال في ابسط معنيه يعني تبادل المعلومات بين الحاكم والمحكوم 

وان النظام السياسي الجزائري على االقل خالل ثالثين  ،مختلف القوى السايسية في المجتمعو

بل كل  ،ينسقه في عملية االتصال السياس سنة الماضية لم يشرك اي طرف خارج عن

ل قرارات ونصوص وتوجيهات احادية االتجاه اي من عملية عملية اتصال كانت في شك

فلم تكن  لتشارك في عملية التوجيه ‘ اما  المحكوم وباقي الفعاليات السياسية القمة الى القاعدة

ونقصد بها مادامت هياكل التمثيل الديمقراطي لم تكن موجودة‘ العام للسياسية  الجزائرية

  برلمان واالحزاب السياسيةال

وحت نفهم طبيعة العالقة بين وسائل االعالم وباالخص الصحافة المكتوبة والسلطة السياسية  

وذلك البد من السعي لفهم ما ينبغي ان تكون عليه عملية االتصال السياسي ومختلف الفاعلين 

والوسائط التي تتكفل بمهمة سريان المعلومات من والى صانع القرار والعكس من والى  ،فيها

  )1(الراي العام 

  :حزاب السياسيةاال)ج

لكن الواقع ان  ،ي بلنسبة لالحزاب السياسية نظرياان االتصال السياسي هو العمود الفقر

فالعمل  األكبر،االتصال السياسي على مستوى اغلبية االحزاب الجزائرية هو الغائب 

السياسي في الجزائر عموما يتسم بالموسمية أي يتزامن مع مواعيد انتخابية التي شمر خاللها 

لدرجة جعلت  أخرى،ت ثم العودة الى السبات مرة السياسيون سواعدهم لكسب اكبر االصوا
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 السلطات الجزائرية تصف الكثير من االحزاب بالمجهرية  فالواقع يثبت ان عمل االحزاب

 متقطع اال في الفترة االخيرة بلنسبة لعديد من  االحزاب المعروفة على الساحة الوطنية

اي داخل االحزاب فالمالحظ وبشهادة فاعلين في  سنشرع باالتصال السياسي الداخليوبداية  

غياب لقاءات دورية تستحق الذكر  يقوم خاللها المناضلون والمنتمون لحزب ما   ،الميدان

حيث تقتصر اللقاءات على  ،نقاش ومعرفة راي القاعدة حولهاضايا للوذلك بطرح ق

لكن المقصود هو  ،الجمعيات العامة واعداد التقاريرك ،لمواعيد حزبية معينة التحضيرات

االحزاب باالطالع على  غياب اتصال يسمح للمناضلين وبقية المنخرطين في هذه

االشتراك في وضع استراتجيات  ىحت او ،طرح انشغاالت ،تقديم االقتراحات ،المستجدات

  مصيرية الحزابهم او لوطنهم 

اي مع المواطنيين خاصة في تلك الفترة التى تلت  ،اما على مستوى السياسي والخارجي

فهو جد ضعيف ‘ اي مع المواطنين  وباقي االطياف السياسية التعددية االعالمية الحزبية

ب ال تمتلك وسائل اعالم فمختلف االحزا ياب عمل جواري متواصل مع المواطننتيجة غ

في هاته  الحمالت االنتخابيةفضال عن خياب نشاط سياسي فاعل ومايميز معظم  خاصة بها

الفترة التي شهدتها لبعض المترشحين غياب اتصال سياسي واضح فضال عن غياب ملصقات 

عليه  او نشاطات لالقتراب واالتصال بالمواطن لدرجة جعلت المنتخب اللذي صوت

وهو مايعكس الشرخ  ،تخابات التاليةالمواطنين لتمثيلهم ال يلتقي بهم اال عند اقتراب االن

  )1(.الحقيقي الموجود بين الساسة وعامة الناس

فمن الواضح اذن ان االتصال الساسي على مستوى االحزاب السايسية وان كانت التنظيمات  

ولعل احد اهم االسباب في هذا االطار هو غياب  ،"الحمالت االنتخابية" يما بينها السايسية ف

وعي حقيقي لدى االحزاب الساسية وابتعادها هي االخرى عن االستناد على االطارات 

وال ينبغي ان نفهم هنا ان هذه االحزاب  ،المتخصصة رغما انها تدعو السلطة الى القيام بذلك
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توفر لهم الظروف المشجعة تستغني عن االطارات ولكنها في الحقيقة ال تستقطبهم وال 

  .لالقتراب

  )االتصال السياسي(التعددية اإلعالمية  )د

بها  جاءاليمكن ان ننفي دور االتصال السياسي في هذه الفترة وخاصة في ظل القوانين الت 

في ظل التعددية االعالمية  ودوره االساسي اللذي يتوقف عليه نجاح اي نظام  1889دستور 

سياسي كان او اي انتخابات  كانت وهنا توجد امثلة عديدة  نخص بالذكر االنتخابات 

التي  شهدت عدة مستجدات السيما على الصعيد السياسي واالعالمي  في   2014الرئاسية 

يتساءل او يدرك مما جعل البعض  ،ترونية الت يشهدها العالم اليوملية االلكظل الثورة االتصا

ان حقيقة صناعة القرار السياسي اي كانت طبيعته ستكون  بمثابة حقيقة ثابتة على يد 

اذن فمن المالحظ ان دور كل من الصحافة المكتوبة واالذاعة , مافرزته تكنلوجيا اليوم 

لتطور اللذي تشهده وسائل االعالم االلكترونية وخاصة منها والتلفزيون بدا يتراجع امام ا

كثف في مختلف الشيئ اللذي  دفع بعض السياسيين الى استخدامها بشكل م ،االنترنت

حيث اعتماد بعض المترشحين في االنتخابات واستخدامها كوسلة  ،نشاطاتهم  السياسية

رهم انهم اكثر عرضة لهذه اتصالية هامة لجذب الجماهير وخاصة منها الشباب العتبا

مما جعل البعض يدرك ان  ،مالتهم االلكترونية  االنتخابيةالوسائل  وذلك من اجل تنشيط ح

التصويت " 'ماتمليه هذه الوسيلة من مستجدات على الساحة السياسية  وخير مثال على ذلك 

اللذي لم تصل ا وهذ ،وخاصة في الدول الغربية )1("لحديثة عن طريق الوسائل التكنلوجيا ا

الن هناك  من يرى ان االحزاب السياسية في الوطن العربي ال ترى في  اليه الجزائر بعد

بل انها تتعامل مع هذه التكنلوجيا  ،ية لتعزيز ممارستها الديمقراطيةاالنترنت فرصة اضاف

بوصفها مظهر حضاري يجب ان تظهر به بمعنى اخر انها تستخدم  فقط للمباهاة  االعالمية 

او االجتماعية االخر  وهناك من يعتبر  ان االتصال السياسي االلكتروني بكل اشاكله  يمنع  

  )2(االنظمة االخرى من الممارسة الديمقراطية 
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او الحمالت االنتخابية  وبغض النظر على اختالف الرؤيا ال ان الظاهرة االنتخابية 

 ،ل بعد الى مرحلة البلورة والنضجااللكترونية في الوطن العربي والسيما في الجزائر لم تص

رب وبالرغم ان بعض المترشحين  بات يراهن على  هذه وذلك  رغم وجود بعض التجا

ه من خالل هات الخصول على اكبر قاعدة شعبية: االشبكات  وذلك راجع لعدة اسباب نكر منه

التركيز على عنصر الشباب زيادة الوعي السياسي  وفعالية المشاركة  ،الشبكات االفتراضية

السياسية  مما يجعلها تتبنى اشخاص افتراضيين  لمساندتها في تنشيط  حمالتهم االنتخابية 

بين  مما يزيد  في بعض االخيان االحسساس بالمواطنة واالنتماء السياسي  في ظل المنافسة

ورغم التطورات التي شهدتها الجزائر في الساحة الدولية في مجال االتصال  المترشحين

الى غاية اليوم  شهدت تطورا  2007السياسي من بداية االلفية وخاصة مع بداية التشريعيات 

ملحوظ االسيما الحمالت االنتخابية كعملية سياسية وكاسلوب من اساليب االتصال السياسي 

الحملة (لم  تغير الى االيجابية المطلوبة مقارنة  بما تححقه في الدول الغربية اال انها 

فحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها بعض المؤسسات االعالمية  )االنتخابية لبارك اوباما

تبين  2009افريل  09في الجزائر لمواقع المرشحين في االنتخابات الرئاسية الجزائرية يوم 

ف في استخدام هؤالء المرشحين لالنترنت فهناك من اخذها بعين االعتبار ان هناك اختال

   )1(.وهناك  من تجاهل فعاليتها في حشد الجماهير والتقرب منهم ‘ كوسيلة اعالمية فعالة

  :في الجزائر:العام واالتصال السياسي الرأي) 3

ان الراي العام  يتشكل سوىمن القضايا الهامة والرئيسية في البالد ذات   من المعروف 

وخاصة وان تعلقت  2014توجهات ومواقف وخالفات مثل االنتخابات الرئاسية  افريل 

بصناعة القرار السياسي كما ان الخاصية الثانية والتي يتشكل من خاللها الراي العام هو 

وعموما يمكن  القول ان االتصال ) 2(. وسائل االعالمطرح مثل هذه القضايا للنقاش عبر 

موجود لكن ليس بشكل علمي او على االقل بشكل واضح  السياسي في المجتمع الجزائري
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واالتصال السياسي يستهوي الكثير من الجزائريين الناقمين  يتكلم في السياسةفالكل ‘ المعالم 

لكن االتصال السياسي اليرقى الى . تارة اخرىة تارة  والمازرين لها على السياسات المختلف

تمكن في النهاية من مساعدة  ،ان تؤدي الى مشاركة سياسية فعليةمناقشات عميقة يمكن 

  .الدولة في اتخاذ القرار المالئم اللذي يحظى بالدعم والموافقة الشعبية 

غياب  ،واحد تجاهويعود ذلك اساسا لقلة تنوع المعلومات السياسية التي تصب غالبا  في ا  

تقديم تفسيرات وشروحات  ،اجراء تحليالت  وسائل اعالم متخصصة في السياسة بامكانها

ة واليقتصر السبب بطبيع ،لدى االفراد تجاه مختلف القضايا ومن ثمة خلق وعي سياسي

المعطيات االخرى ولكن هناك جملة من التاثيرات و ،الحال على الجانب االعالمي فقط

والثقافي السائد فكلها تمتزج لتخلق هذا الواقع  ،االقتصادي ،االجتماعي ،ياسيكالنظام الس

  .الجزائري

وينبغي التاكيد على ان للمستوى التعليمي والثقافي دورا ايضا في محدودية االتصال  

السياسي وافاقه الضيقة في الجزائر وهو ماافرز بالتالي غياب وتغييب العنصر والحلقة 

اسة وهو الجمهور او المواطن الجزائري لدرجة جعلت االغلبية من االساسية في السي

وكخالصة ظهر مايسمى . وال اتجاهاتها ،رفون االحزاب السياسية الموجودةالمواطنيين اليع

بالعزوف  عن المشاركة السياسية وولد الخوف  من مقاطعة االنتخابات وخاصة انه توجدة 

مقاطعة مشروع النه يتعلق في الحقيقة  بمدى والخوف من ال عدة احزاب تساعد على ذلك 

شرعية وقوة السلطة الممنوحة من طرف الشعب فا الكثير من الجزائريين وصلوا لمرحلة 

 التشبع والتخلي عن ما يمكن اعتباره واجبات سياسية تجاه الوطن وهو ماولدته السياسيات

  )1(.المتبعة مكن طرف االحزاب والمنتخبين على وجه الخصوص

االتصال السياسي بالجزائر انطالقا مما سبق بحاجة تقديرنا الى اعادة تهيئة ووقفة تقييمية ان 

من معرفة االخطاء والسلبيات والعمل على تداركها وكذا تثمين االيجابيات والعمل على 

فاهمال هذا الجانب سيكون له دون شك انعكاسات اشد  ،ويرها بما يخدم المصلحة الوطنيةتط
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ال ينبغي تفاديها منذ الساعة وذلك من خالل خلق استراتجية لتطوير مثل هذا خطورة مستقب

  :النوع من االتصال  والتي تتمثل اهمها في النقاط التالية

تكوين نخبة سياسية مؤثرة  المقصود في الحقيقة ليس تكوين هذه النخب بقدر ماهو فسح 

 )1(المجال امامها

الحرية والديمقراطية موضوعان مهمان كثيرا :  خلق اجواء ديمقراطية مبنية على الحرية

ماساال اقالم المختصين  فكيف يمكن ان نتحدث عن دولة عادلة وقوية اذا كانت تقمع شعبها 

او تهمله  فالحرية اساسية للعيش وكل شيء مرتبط با واالتصال السياسي ايضا  فال يمكن ان 

التمتع بكامل حقوقه المدنية فلكل فرد له حق  تحدث عن االتصال في ظل غياب حريةن

 األحزاب،ان يترجم عبر حرية تاسيس وذلك يمكن  والسياسية ميدانيا وليس نظريا فقط

  .وسائل االتصال واالعالم وعدم التدخل في شؤونها ،النقابات ،الجمعيات

  تنمية الوعي والفكر السياسي

متابعتها اليومية وتحليالتها لوسائل االعالم الدور االكبر في تشكيل الوعي السياسي من خالل 

دي بالضرورة الى وتفسيراتها الدوريةلالحداث والمعطيات وغياب  طرح عميق ومتنوع يؤ

وهو االمر اللذي باتت تراهن عليه ما ينعكس بالتالي على الفكر السياسي  ،التقوقع والتخلف

فكر السياسي فال ،السائد ويشكل اطار نظري شامل لماضي وحاضر ومستقبل التوجه السياسي

ومع ان الوعي السياسي مرتبط . يتسم بفهم عميق للواقع يترجم في فلسفة سياسية معينة

بالمستوى التعليمي للفرد وثقافته السياسية اال ان الواقع يثبت ان الفرد يمكن ان يكتسب هذه 

الثقافة بالتعرض لوسائل االعالم وهو ماينبغي العمل عليه في الجزائر من خالل اقناع 

وبشكل عام تعد هذه النقاط اهم االستراتجيات التي يدور . المواطن الجزائري واشراكه فيها

  )2(.حولها االتصال السياسي في الجزائر 
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  :االتصال السياسيب وعالقتهاالحملة االنتخابية :  المبحث الثاني

المفاهيم المرتبطة االتصال السياسي والحملة االنتخابية دراسة هامة ومفيدة تناولت بالتفصيل 

بالعملية االنتخابية، وركزت على االتصال السياسي وأهميته في رفع الوعي بالنسبة للناخبين 

وتبصيرهم لممارسة حقوقهم من خالل االختيار الفاعل لممثليهم في السلطة، كما أبرزت دور 

اعتبارها أهم اإلعالم في طرح القضايا السياسية والتخطيط االستراتيجي لإلتصال والدعاية ب

عنصر إلنجاح العملية االنتخابية في طل القانون االنتخابات اللذي بموجبه تجرى االنتخابات  

المقبلة، بحرية ونزاهة ونتائج مقبولة للجميع في مناخ ديمقراطي معافي  2014افريل17من 

تصال يكفل لألحزاب السياسية المشاركة الفاعلة في كل مراحل العملية االنتخابية عبر اال

السياسي والمشاركة في توعية الناخبين وحثهم لممارسة حقوقهم وتدريبهم للممارسة 

االنتخابية، وخاصة ان االنتخابات المقبلة تعتبر األكثر تعقيداً لطبيعتها النتخاب رئيس 

الجمهورية كل ذلك يفاقم دور اإلعالم واألحزاب السياسية في العمل على وضع إستراتيجية 

رفع وعي المواطن والمرشح واألحزاب السياسية إلحداث النقلة والتطور اتصال قوي ل

الديمقراطي الذي ترنو إليه البالد إسهاماً في االستقرار السياسي واالجتماعي وصوالً لعدالة 

معالجة هذا ولهذا تمت اقتسام السلطة والثروة، وتسهيالً النسياب عالقة السلطة بأفراد الشعب

تقديم عرض موجز عن  أساساويتناول  يمعرف–االول نظري : الموضوع من منطلقين 

وبالعودة الى العنوان  ‘ المتغيرات االساسية التي تشكل في مجموعها الموضوع مجال البحث

ممارسة باعتبارها  الحملة االنتخابيةتبين انه لدينا اهم مكونات هذا المدخل ونستهلها ب 

االتصال وتتم من خالل  ،على الديمقراطيةمعات التي تقوم تحدث في المجت‘ ديمقراطية

  )1(.لسياسي

وفق للتركيبة  يتأسسحيث  هذا االخير اللذي اليختلف في ماهيته عن االتصال بمعناه الواسع

ولكن االختالف  ،في عملية ربط مقصودة بين طرفين ،ومستقبل ،رسالة ،الثالثية  مرسل

يكمن في المضمون السياسي اللذي تحمله الرسالة في توجيهها الستمالة الناخبين طمعا في 
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وغير خافي ان العالقة قائمة ووطيدة بين  وذاكالتي ترجح فوز هذا المرشح   أصواتهمكسب 

بدراسة  العملية االتصالية  والعملية السياسية فقد اهتم  علماء السياسية واالجتماع السياسي

واكدوا على  العالقة الجوهرية بينهما  أهمية وأكدواتفاعل بين االتصال والنظام السياسي  

ا بذلك من خالل اعادة تحليل العلوم السياسيثة باالعتماد على نظريات اهمية ذلك بل نادو

االتصال فعالم السياسية يصعب ان يوجد دون  اتصال النه حلقة وصل بين الجماهير والنخبة 

التي نتناول فيها العالقة  الالحقةفي المداخل  سنوضحهماوهذا  .الحاكمة صانعة القرارات 

العام  وبلورة مفهوم  الرأيالتصال السياسي ودورها في تكوين وابين الحمالت االنتخابية 

   .باالضافة الى عوامل  نجاحها او فشلهاالوعي السياسي عند الشباب خاصة 

  )التعريف والنشأة: ( االنتخابيةاوال ماهية الحمالت 

تعرف الحملة االنتخابية من الناحية النظرية بانها تواصل مباشر او غير مباشر يتم بين  

ويكون التواصل مباشرا من خالل اللقاءات  ،من يمثله وبين جمهور المواطنين المرشح او

والتجمعات والمهرجانات كما قد يكون غير مباشر عبر وسائل االعالم المختلفة  المختلفة 

وذلك من اجل استقطاب واستمالة المواطنين لضمان وعاء انتخابي كفيل باختيار هذا المرشح 

  .او ذاك

وقد برزت في  ،المهمة  في العمل السياسي وتعتبر الحمالت االنتخابية من بين اهم العمليات 

ولهذا تعد الحملة االنتخابية من  ،من مظاهر الممارسة الديمقراطية العصر الحديث كمظهر

خالل االنتخابات من صميم الفعل الديمقراطي باعتبارها الية من اليات االنتقال الى 

  .الديمقراطية بالمطلق العام

  :دة تعريفات اهمهاولقد عرفت الحمالت االنتخابية بع

هود اتصالية تمتد الى مدة زمنية وتستند بانها ج" الحملة االنتخابية "   دنيس ماكسويل"عرف 

 القيم السائدة بهدف توجيه وتدعيميكون متوافقا مع المعايير و ،الى سلوك مؤسسي او جمعي

  )1(وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو اهداف مقبولة اجتماعيا مثل التصويت 
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البعض الحمالت االنتخابية بانها مجموعة االنشطة التي يقوم بها الحزب او المرشح  ويعرف

السياسي بهدف امداد الجمهور والناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته واهدافه ومحاولة 

التاثير فيهم بكل الوسائل واالساليب واالمكانات المتوفرة من خالل جميع قنوات االتصال 

  )1(.بهدف الحصول على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز في االنتخاباتواالقناع وذلك 

فقد اعطى تعريفا شامال للحملة االنتخابية راعى في جميع جوانب " زكرياء بن صغير" اما

 االتصالية السياسيةعبارة عن االنسقة : "ومفاده أنها‘ القصور الموجودة في التعريفات السابقة

يمارسها مرشح او حزب بصدد حالة  ،للمتابعة والتقويمنظمة والخاضعة المخططة والم

( تسبق  موعد االنتخابات المحدد رسميا  ،وتمتد مدة زمنية معينة ومحددة انتخابية معينة

بهدف تحقيق الفوز باالنتخاب عن طريق الحصول على اكبر عدد من  ،)قصير المدى

ة مؤثرة تستهدف جمهور وأساليب استمال باستخدام وسائل االتصال المختلفةاألصوات 

  2"الناخبين

ومن خالل كل ذلك  يمكن تعريف الحملة االنتخابية انها شكل من اشكال الحملة اإلعالمية   

ادة مايكون السياسية الن لها أهداف محددة تسعى إلى انجازها ولها مدى زمني محدد وع

لناخبين وتهدف الى وهي عادة ليست مقبولة او شائعة بين جمهور ا ،لمعرفة  مدى فاعليتها

تحقيق إغراض ليست خاضعة للجدل مثل التصويت وتجدر اإلشارة هنا الى ان تأثير الحملة 

االنتخابية على الجمهور يتوقف على نوعية الوسائل واألساليب المستخدمة خاصة اإلعالمية 

  .منها

  :نشأة الحمالت االنتخابية: ثانيا

واستخدام اسلوب االقناع ظهرت الحاجة الى  1436مع بداية ظهور المطبعة ابتداءا من عام  

  الحمالت االنتخابية التي يعد لها تاريخ طويل تميز بعدة مراحله تميزت 
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فقبل  في اساس الحمالت االنتخابيةيمثل انتشار الصحافة وخاصة منها الشعبية نقلة نوعية  

ية والبصرية كانت الحمالت االنتخابية تعتمد على المتطوعين ظهور وسائل االعالم السمع

  وينظمون االجتماعات للدعاية للمرشحين

مع ظهور االقتراع الشامل المباشر ظهرت اشكال جديدة هي اساليب الضغط االجتماعي 

ا اولى استعراضات الشعبية او .م.والتاثير على الناخبين او المقترعين وهكذا ظهرت في و

  )1(. تاييدا لهذا المرشح او ذاك المسيرات

ت في النصف الثاني من القرن العشرين ساهم تقدم التقنيات بمد الحمالت االنتخابية بأدوا

وأصبحت هذه التقنيات  ،علم النفس االجتماعي ،المعلوماتية ،استطالعات الرأي العام‘ جديدة

 .من اهم االدوات في الحمالت االنتخابية

  :يمكن إدراك مايلي 1952تخابات األمريكية والفرنسية ومنذ عام وفي ضوء ممارسات االن

االستخدام المكثف لألساليب الحديثة في النشر باإلضافة الى إدخال العالقات العامة كنشاط  -

في حملته تقنيا ت التحليل " جون كنيدي"وظف ألول مرة  1960وفي سنة ‘ جديد للحكومة

  .اتجاهات الرأي العام الشعبياالجتماعي السياسي المتطورة لمعرفة 

فقد ركز نيكسون في حملته االنتخابية على أسلوب  1972- 1968وبالنسبة للفترة مابين  

المخاطبة عبر شاشات التلفزيون وكان هذا األسلوب أسلوبا ناجعا حيث تمكن نيكسون من 

بمساعدة خبراء  من  العالقات العامة باإلضافة إلى  1968الفوز في هذه االنتخابات سنة 

  .ت االنتخابيةاالعتماد المتزايد على اإلعالن التجاري في مجال الحمال

وقد شهدت الدول العربية خالل السنوات األخيرة العديد من الحمالت االنتخابية على راسها  

  )2(.فيه سنحاول التفصيلما وهذا  الجزائر

  الحمالت االنتخابية كعملية لالتصال السياسي: ثالثا 

الواجهة فيما يتعلق ان العمل على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية او ديمقراطية  

  .م بالدرجة االولى كما سبق واشرنابالحملة االنتخابية  تكون شاهدا عليه وسائل االعال
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: وذلك من كونه يضم ،نظري العام لالتصال السياسيففي هذا السياق يتحقق المدلول ال

للظاهرة ى في تناوله هذا االخير اللذي يتجل ،لرسالة والمستقبل في مضمون سياسيا ،المرسل

  . باعتبارها فعال سياسيا ،االنتخابية

واستنادا للتعاريف السابقة لمفهوم االتصال السياسي  يمكن اعتبار االتصال السياسي  هو  

واللذي يعكس  ،ساسة واالعالميون وافراد المجتمعذلك النشاط السياسي اللذي  يقوم به ال

مؤثرة في الراي العام والحياة الخاصة  اهدافا سياسية محددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية

وهو مايعكسه نشاط الساسة داخل  ،من خالل وسائل االتصال المتنوعةلالفراد والشعوب 

او  ،عالم منبرا اليصال اصواتهم للشعبالحكومة وخارجها اللذين يتخذون من وسائل اال

ية السياسية من خالل نشاط االعالميين اللذين يشاركون السلطة في  صناعة القرار وفي العمل

مشاركتهم بقوسائل االعالم واالتصال المختلفة كوسيلة اتصال بين الحكومة والجماهير 

  )1(ليتبناها الساسة الكثيرين الهميتها القصوىى  لعرض همومهم ومشاكلهم التي تشغل

ة التي يعول ومن هنا يتجلى الدور المهم لالتصال السياسي باعتباره من االدوات الرئيسي

بحيث تعتمد عليه الحكومات باستخدامها ما امكنها ذلك من وسائل  ،عليها أي نظام سياسي

وبالمقابل تنقل  ،ي الوسط الجماهيرياتصالية من اجل التعرف على االتجاهات السائدة ف

  )2(للراي العام كل ما تعتقد باهميته طمعا في التاييد الشعبي لساستها

السياسي يلعب دورا مهما في تنمية الوعي السياسي لدى االفراد  لهذا ما يالحظ ان االتصال 

بينما في الدول النامية والتي  ،قراطية والمتطورة على وجه الخصوصوخاصةفي الدول الديم

التزال تحت حكم السيطرة  او تلك التي تميل الى الحكم الشمولي او الفردي  فانه بشكل 

يطرة على االفراد وبالتالي تنعكس على سلوكاتهم مباشر او غير مباشر تكرس الهيمنة والس

وعلى اختياراتهم وخاصة منها تلك المتعلقة باالنتخابات فالقضايا السياسية وحتى منها 

االزمات تخلق  مناخ سياسي مؤثر على االفراد ينعكس سلبا  وهذا  مايفسر النموذج اللذي 
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بدراسة السلوك االنتخابي لالفراد من  وزمالءه عند قيامه"  الزار سفيلد"يعزونه الى المفكر 

الناحية السلبية وكيف ان  هذه التناثيرات لها دور في الراي العام منها القضايا الرئيسية 

والتي يعبر عنها هو استخدام المرشحين للحمالت االنتخابية عبر وسائل االعالم وذلك من 

سة خاصة تزامنا االنتخابات خالل  التالعب في اختيارات الناخبين  وقد ظهرت هذه الدرا

لتنتهي  الى القول بان وسائل االعالم تمارس تاثيرا محدودا  1940الرئاسة االمريكية عام 

في اختيار الناخبين للمرشح ووالن االتصال اعم واشمل من االعالم اال انه اليجب ان الننفي 

قضايا وخت من الناحية دور وسائل االعالم في التاثير على االفراد والسيما في مثل هذه ال

االيجابية بالذكر ان االحداث واالزمات السياسية تساهم اكثر في خلق مناخ سياسي فاعل 

ومؤثر على سلوك االفراد مما يدفعهم للمشاركة السياسية االوسع ويتفاعلون ايجابيا مع 

لتحليالت االحداث واالزمات نتيجة للجو السائد الذي يشجع على متابعة االخبار واالحداث وا

من خالل البيئة التي يعيشون عبر وسائلل االعالم المختلفة  والتي تزيد في حماسة الناخبين و

يحصل الناخبون على المعلومات السياسية التي تهمهم  في الحمالت االنتخابية من  ،فيها

خالل االتصال السياسي عن طريق اختيار الرسائل االعالمية التي تلبي انشغاالتهم 

  .اسبم على اتخاذ قرار االختيار المنتهم الشخصية بما يساعدهوطموحا

االعالم دور الوسيط المحوري في االتصال السياسي اهمية بالغة في ومن جهة اخرى يلعب  

هذا االختيار باالضافة الى مااتقوم به وسائل االعالم من توطيط وتعميم عملية االتصال 

ائل االتصالية التي يطرحها المرشحون او السياسي من خالل ماتقدمه من مضامين الرس

ممثليهم وايصالها لمختلف فئات المجتمع دون تمييز او تحيز لطرف دون اخر وكل ذلك 

وضه ظواللذي تزداد ح ،ي لصالح المرشح اللذي يسعى للفوزطمعا في زيادة الوعاء االنتخاب

وعليه فال يوجد ادنى خالف  في الفوز كلما استطاعت رسائله استمالة المزيد من االصوات

فهو الشريك  )1(،بين جميع المهتمين بان االعالم يمثل العمود الفقري الي استحقاق انتخابي

وسائل  حيث تمثل، الفعلي اللذي يرافق الخطة االنتخابية من بدايتها االولى وحتى نهايتها
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ت الرأي المقدم إلى اإلعالم مورد للمعلومات لجمهور الناخبين وكلما اتسع نطاق المعلوما

الناخب ازداد االحتمال في ان يتخذ القرار الصحيح، وقد أصبح من األمور المفترضة في 

المجتمعات الديمقراطية ان وسائل اإلعالم تستطيع ان تؤثر بالفعل في الرأي، ويعتبر هذا 

حكم ربط بين حرية وسائل االتصال والديمقراطية في النظم الحديثة فمن االستحالة قيام 

  .ديمقراطي دون وسائل اعالم حرة ومستقلة

وبخصوص هذا السياق افترض العالمان كل من ماكوبس وشو انه عندما تركز وسائل 

وبذلك ‘ فانها تدفع الجمهور للنظر الى هذا الحدث باعتباره هاما ،حدث معين االعالم على

فان وسائل االعالم تخبرنا بالشؤون السياسية وتؤثر في ادراكنا باالهمية النسبية التي تمنحها 

لهذه القضايا وقد تاخذ هذه الوظيفة التنظيمية اهمية بالغة خاصة في فترة الحمالت االنتخابية 

  :في دراسة اجروها على  الناخبين افادت بمايلي"  سشو وماكوب"اذ الحظ  

  يستقي  الناخبون اثناء الحملة االنتخابية معظم معلوماتهم من وسائل االعالم  -

  )الناخبون( تكون هذه المعلومات جديدة بلنسبة اليهم  -

يطلع الناخبون على معلومات جديدة بناء على االصرار اللذي تبديه وسائل االعالم عند 

ايصالها للمشاكل محل النقاش خالل الحملة االنتخابية  على اعتقاد اصحاب هذه الفرضية انها 

لذلك فان دراسة عالقة  أخرى،المدة التني تكون فيها وسائل االعالم في حالة غير عادية 

 )1(. في الحمالت االنتخابية منها  م بالراي العام قد تعطي ثمارا اكثر عملية وسائل االعال

وفي االخير ينبغي التاكيد ان الحمالت االنتخابية كشكل من اشكال االتصال السياسي تكتسب 

اهميتها بواسطة ادوات  وسائل االعالم واالتصال  والتي من خاللها يمكن ان تساهم في 

  .وتكوينه سياسيا  وفي صناعة قراراه تشكيل الراي العام 

  :الحمالت االنتخابية في الجزائر  :المطلب األول 

  2014افريل  14رئاسياتاما فيما يخص االحمالت االنتخابية ل
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والتي ترشح فيها السيد عبد العزيز بوتفلقة لعهدة رابعة  الى جانب منافسه  السد علي بن  

فليس واوجه جديدة مثل بلعيد  باالضافة الى  المعتادون في القائمة االنتخابية مثل لويزة 

حنون فوزي رباعين وعمار تواتي حيث شهدت  حمالت هؤالء على غرار باقي الحمالت 

اسلوبا مميزا  باالضافة الى الجو المشحون والتنافس على المنصب السياسي  االخرى السابقة 

حيث  اقبل السياسيين فيها على استعمال االنترنت  لتنشيط حمالتهم  واعتبروها منبرا 

وعامال اساسيا للفوز فقد اصبحت تشكل رهانا بلنسبة للمرشحين خاصة ممن يفتقرون قاعدة 

عددة مميزات اهمها انها تكتتسب االف الشباب يوميا لذا تم شعبية كون هذه الوسيلة تحظى ب

التركيز على هذه الفئة التى تعد غائيبة عن الساحة السياسية  تماما بالعودة الى  رئاسيات 

التي  شهدت عزوف االكثير منهم على المشاركة السياسية واالدالء بالواجب  2009و 2004

والتفتح على برامج المنتخبين مما جعل الكثير من الوطني  وذلك اليصال رسئلهم  السياسية 

ويتبين ذلك من خالل الكم   السياسين والمترشيحين ينافسون ويتهافتون على هاه الوسيلة 

الهائل من المعلومات التي توفرها القوائم االنتخابية لكل من المترشحين  الستة  اال انه  يبقى 

ى المهرجانات والتجمعات الوطنية التي شهدتها التسويق التقليدي لهاته الحمالت قائما عل

مختلف واليات الوطن  ومن المالحظة الدقيقة فبرغم من هاته الحمالت شهدت بعدا  سياسيا  

قويا السيما على غرار باقي الحمالت اال انها  لم تتغير الى االيجابية المطلوبة فحسب بعض 

شهدت تنوعا في االسلوب والوسيلة  الدراسات ل مجموعة من المحللين كون هاته الحمالت

االانها لم تتصف بالجدية المطلوبة واخذت على عاتقها جانبا من السخرية والمغاالة ولم تصل 

المشاركة السياسية او الوعي ( الى الفعالية المطلوبة في حشد الجماهير والتقرب منهم 

  ).االدالء بالصوت ،السياسي

 السياسينكاد نجزم بان عملية االتصال  ،ياقوبخصوص ماعرفته الجزائر في هذا الس

كمضمون قد تمت بصورة مكتملة كما هو الحال بلنسبة للحملة االنتخابية حيث حدث تواصل 

 أخرىالمرشح او من يمثله من جهة  والجمهور من جهة : بين طرفي المعادلة االتصالية 
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شواهد الواقعية ان سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ولكن ما تم رصده من خالل ال

  )1(.حماسي اللذي يفترض ان يقوم عليهاالتصال قد كان منقوصا من التفاعل ال

  الحمالت االنتخابية وبلورة مفهوم الوعي السياسي : المطلب الثاني

يعد تشكيل الوعي السياسي المرحلة االولى من مراحل المشاركة السياسية التي تندرج من  

وعلى وفق ذلك وحسب راي  االهتمام السياسي الى المعرفة السياسية ثم التصويت السياسي

بابعاد الظروف السياسية ) طلبة الجامعات(ن ارتفاع مستوى وعي الشباب االباحث ف

ة تعد من من المنطلقات االساسية للمشاركة السياسية الفاعلة السيما واالجتماعية واالقتصادي

وان المشاركة السياسية تعد من االشكاليات المهمة التي تواجه المجتمعات في طريقها نحو 

التنمية وفي هذا االطار يؤدي دور الحمالت االنتخابية اسهاما كبيرا  من ناحية تزويد الشباب 

دعيم وتعميم ثقافتهم السياسية وذلك عن طريق مؤسسات اتصالية بالمعلومات السياسية  وت

ظيمات سواء مباشرة مثل االسرة المدرسة الجامعة او غير مباشرة مثل االحزاب السياسية التن

التعرف على دور الحمالت االنتخابية في بلورة مفهوم  لوقب. السياسية وسائل االعالم  الخ

كان البد من التعرف اوال على عالقة الحمالت   يعند الشباب الجزائر الوعي السياسي

  االنتخابية بمفهوم الراي العام بغية بناء نظري يكون من منطلق العام الى الخاص

تاسس اعتماد المترشحين علىال الحمالت االنتخابية على وجه الخصوص من كون هذه 

بها في المجتمعات الغربية االخيرة بمثابة المراة العاكسة للراي العام اللذي ارتبط االهتمام 

سواء كان هذا االنتقال يخص السلطة او . وذلك بتزايد اهمية انتقالها في ادارة الحياة السياسية

وقد اقترن هذا االنتقال  بظهور مراكز  ،ت المتصارعة من اجل الوصول اليهاالجماعا

  )2(لدراسة الراي العام تجاه القضايا السياسية الداخلية والخارجية خاصة اثناء فترة االنتخابات

وقيمة الراي العام واثره يتجليان اثناء الحمالت االنتخابية اي الفترة التي تسبق الوصول لى 

عالم التي تعطي مجهودا اضافيا من  اجل الحكم وهذا مايتبين فعليا من خالل وسائل اال

عملية التجنيد الساسية وتعطي اولوية لمثل هذه الحمالت على اعتبارها حدثا متداوال تتحكم 
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ومن هنا  يستدل على االهمية الجوهرية للتاثير االتصال السياسي . فيه جملة من الخصائص

هذا االتصال تساهم في زرع على الراي العام السيما وان الحمالت االنتخابية كشكل من 

افكار  سياسية للراي العام  تضمن مؤزرته بعيدا عن االغتراب السياسي اللذي هو نتيجة 

  )1(حتمية الخفاق في صناعة الرأي العام وفي تشكيله  

‘ من المالحظ ان الراي العام قد اثار  قضية جدلية هامة هي العام والخاص الفرد والجماعة

وان كانت اراء  ،هو مجرد اراء كل فرد عى حدة بل هو شيئ اعم من ذلكفالراي العام ليس 

فالراي العام هو نتاج  ،الراي العام الفعلياالفراد تاتي في المقدمة التي يستهل بها عملية 

للتفاعل بين االفراد نتيجة لتواجدهم معا في حياة جماعية عملية  ولقد تععدجت تعريفات 

هربرت " وضعت له عدة نماذج  واولى هذه التعريفات تعريفراء حول الراي العام حيث آو

حيث ذهب الى  ،هوم الراي العاموهو من اوائل علماء االجتماع اللذين اوضحوا مف" بلومر 

وهو ليس  ،هو نتاج للتفاعل بين جماعات يحدث في سياق اجتماعي سياسي" الراي العام" ان 

والراي العام باعتباره نتاجا جمعيا  ،ن االفراداو الراي الشائع  بي بالضرورة راي االغلبية 

يمثل الجمهور في تحركه نحو اتخاذ فعل تجاه قضية ما وهناك من ارجع ان عملية تكوين 

الراي العام ترجع الى عمكلية االتصال كاحد اهم االسباب في تكوينه من بين هذه التعريفات 

ن الراي العام هو حصيلة افكار واللذي يذهب فيه الى ا" اسماعيل سعد"تعريف الدكتور 

ومعتقدات ومواقف االفراد والجماعات  ازاء شان او شؤؤو تمس النسق االجتماعي كافراد 

والتي يمكن ان تؤثر في تشكيلها من خالل عمليات االتصال التي قد تؤثر  )2(،وتنظيمات

من التعريفات نسبيا او كليا في مجريات امور الجماعة على كافة االصعدة وبعد هذا العرض 

والتي تتناسب مع موضوع الدراسة من بين  يجد الباحث ان الراي العام هو مايناسب انواعه

هذه االنواع الراي العام الواعي التي تسعى الدراسة من خالل نمذج الحمالت االنتخابية 

الوصول اليه والذي هو مجموعة من االفراد  تزيد في حجمها عن المجموعة النشطة لتصل 
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الى " من عامة الشعب المشاركين في العملية االنتخابية  وقد ذهب الموند  %50يبا الى تقر

ان العامة الواعية هي التي تكون عالمة وهتمة بمشاك السياسة  بينما ذهب  اتجاهاخر مفاده 

الى انها مجموعة من المواطنين يميلون الى اهتمام اكبر بالحمالت االنتخابية  ويحافظون 

بقاء اهتمام مستمر بمجرى االحداث بصفة مستمرة ولقد حدد ديفان خمسة مقاييس ايضا على ا

االهتمام بالسياسة بوجه عام واالهتمام بالحمالت : استطالعية لتحديد العامة الواعية وهي 

ويرى ديفيان ان  االنتخابية والحديث عن السياسة ومطالعة االخبار السياسية في الصحف 

ونون اكثر نشاطا في المتاظرات العامة ويتوقع منهم االشتراك اكثر افراد هذه المجموعة يك

  )1( الى المسؤولين واهم مايميزهم هو االهتمام بالشؤون العامة   والكتابةفي المظاهرات 

تاثير االحداث   :جملة من العوامل اهمها هتكوين راي عام  تتحكم فيالمالحظ ان  ومن

واالراء الجارية وتاثير وسائلب االعالم واالتصال  وباالضافة الى عامل االسرة  حيث تعتبر 

من بين المؤسسات المساهمة في تكوين الراي العام الى جانب ذلك تفيد هنا الحمالت 

االنتخابية كوسيلة اتصال سياسية في تزويد الجمهور بالمعلومات السياسية وكل مايخص 

وذلك من خالل ما تتركه من تاثير معرفي على التصال الشخصي  رامج المترشحينب

وانعكاسه على السلوك السياسي للفرد  ومن ثم على اختياراته والجدير بالذكر ان االحداث 

واالزمات السياسية تساهم اكثر في خلق مناخ سياسس فاعل ومؤثر على سلوك االفراد بما 

االوسع ويتفاعلون ايجابيا مع االحداث او االزمات نتيجة للجو يدفعهم للمشاركة السياسية 

السائد اللذي يشجع على متابعة االخبار واالحداث والتي تزيد في حماسة البناخبين  وعلى 

اهم عنصر نجده غائب عن الساحة السياسية والذي باتت تركز عليه الحمالت االنتخابية  

الشباب لما له دور في صناعة القرار  ووسائل االتصال على وجه الخصوص هو عنصر

  .شباب الجزائري خاصة وبالعودة  كقراءة سريعة لمفهوم الشباب وال السياسي

بانه  عبارة عن مرحلة انتقالية ينتقل فيها الفرد من " ايزنستيد"يعرفه العالم السسويلوجي 

الشباب في امريكا ولقد ظهر علم سسويلوجيا " ‘مرحلة الطفولة الى ملرحلة النضوج والبلوغ
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في المجلة االمريكية   1942على يد تاركوت بارسونز خالل الحرب العالمية الثانية سنة 

). ت المتحدة االمريكيةياالسن والنوع في البناء االجتماعي للوال( لعلم االجتماع تحت عنوان 

ولما كان الصعب من التوجه الى عينة الشباب في مجمله على اساس انه قطاع افقي يتغلغل 

داخل  كل الشرائح والطبقات االجتماعية في المجتمع فقد راى الباحث انه من الممكن 

معة التركيز على قطاع الطلبة الجامعة انطالقا من الفرضية التي تقوم على ان طلبة الجا

يشاركون الشباب في الخصائص العمرية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية واذا كانوا 

يتميزون عن عامة الشباب  باانهم اكثر وعيا وثقافة على اعتبار ان الجامعة هي احدى 

المؤسسات التنشئة تقوم بدور مهم في تكوين الطالب الجامعي في جميع المناحي وخاصة 

وجود منظمات طالبية تنشط لصالح احزاب سياسية معينة هذا يعد كوقفة  منها السياسية بدليل

 بصفة خاصة والشباب الجزائري يعد كفئة  يعلى مفهوم الشباب بصفة عامة والشباب الجامع

من المجتمع الجزائري  هذه النسبة  جعلت مكنها الهدف اللذي تسعى  %57تحول اكثر من 

تركيز الحكومات واالنظمة السايسية ككل العطائه معظم وسائل االعالم بلوغه الى جانب 

اولية عن باقي الشرائح الموجودة لذا كان التركيز منصب عليه في توجيه وتوعيته  وتنشئته 

  سياسيا وخاصة انه في مغيبب عن الساحة السياسية 

د في كل المراحل التى مرت بها الجزائر دوسيناريوا عزوفه عن المشاركة السياسية  يتج  

 وخاصة في فترة االنتخابات   ،ي العملية االنتخابية ولهذا كان من الجدير االلتفات لهذه الفئةف

حيث يعتبر موضوع  االنتخابات من المواضيع الشائكة والمعقدة نظرا الهميتها ودورها  في 

حيث انه  ،مارسة حقوقهمالديمقراطية الحديثة وتمكين اغلب المواطنين من م وترسيخارساء 

 –المواطن ( لمالحظ ان العملية االنتخابية قد احدثت طفرة في العالقات السياسية من ا

وهذا يرجع الى كون الحمالت االنتخابية  لها تاثيرات اتصالية قوية   )الحزب الخ –السلطة 

تعمل على ترسيخ هذه العملية وعلى اتساع المشاركة السياسية ولهذا من الجير بالذكر ان 

   )1(.مالت االنتخابية  في عملية التنشئة السياسية والوعي السياسينوضح  اهمية الح
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اهمية وموقعا  متميزا للجانب المؤسسي  خصوصا " يعطي العالم االمريكي صموييل هنتغتون

 ،فيما يتعلق بعمل االحزاب السياسية وعمل الحمالت االنتخابية التي لها عالقة بهذا النشاط

حيث يرى ان  تزايد المشاركة للشباب  راجع لعملية التعبئة  االجتماعية التي تتم عن طريق 

التجمعات والخطابات التي يقوم بها المترشحين في اطار حمالتهم وال يمكن ان ننفي ان 

الحمالت االنتخابية يمكن ان تقوم بدورين يتمثل في االشباع السلبي او االيجابي واالشباع 

خطابات المترشحين التي تؤدي في الغالب الى العنف وانتشار الفساد   و ماتؤديهالسلبي ه

  )1(وعدم االستقرار السايسي اللذي تكون نتيجته  المقاطعة 

  : اذن  يمكن القول ان الحمالت االنتخابية تقثوم بعدة ادوار على صعيد الشباب 

  :تنمية الوعي والفكر السياسي  : اوال

تؤدي  الحمالت االنتخابية  الدور االكبر في تشكيل الوعي السياسي من خالل انشطتها  

هم  في هاتها  مما ينعكس على الفكر السائد للشباب وتوجالمالزمة للمترشحين خالل فتر

ومع ان  ،العديد من الدول المتقدمة وباتت تراهن عليهه الحاضر والمستقبل االمر اللذي فهمت

رد يمكن ان السياسي مرتبط بالمستوى التعليمي  اال ان الواقع يثبت ان الفالوعي والفكر 

الحملة  وهو ماينبغي العمل عليه في الجزائر  ألحداثمتابعته اليومية يكتسب ثقافة سياسية ب

والدراسات لجملة من الصحفيين  والنقاد ان مجمل الحمالت  تحيث تفسر بعض التحليال

 التتزال تعاني من المقاطعة الفعلية للشباب لجزائر والى اليوم االنتخابية التي  مرت بها ا

ان القيمة الحقيقية الية انتخابات تبدا من ثقل " الصحفي بومعراف  يقول وفي هذا الصدد  

يزيد من التاييد من يترشح لها فاذا كان المرشحون لديهم حظوة ومصداقية  لدى الراي العام 

لية االنتخابية في الجزائر لم تصل بعد الى الشفافية هذا من جهة  فحسب رايه ان العم

ان الترشح في االنتخابات من  ها من الدول المتقدمة حيث يقولوالمصداقية المطلوبة كغير

الجمهور المشاهد وعلى راسه الشباب  يشعر بالملل من  ا يجعل جهة والنائج المعروفة مسبق

 ،معروفة نتائجهاهذه الماليير على انتخابات فلماذا اذن نصرف كل ..... واالحباط والخذالن 
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كل هذه التصريحات تفيد ان المواطن  ولماذا ندفع الناس لكي تذهب الى االنتخابات بقوة 

والجدير بالمالحظة ان االحزاب السياسية ذات . الجزائري لم يتنفس بعد االنفتاح السياسي

الوزن الثقيل كما يتداول بالجزائر قد انصهرت في برنامج واحد وكل هؤالء المتحزبين  

مقطوعة الموسيقية دون تهافتوا على تاييد مترشح معين واصبح النظام السياسي يعزف نفس ال

  )1(."وجود معارضة حقيقية تساهم  في تنويع المشهد

  :العام الرأي النتخابية وصناعةاالحمالت 

االاذا وجد العام يتشكل من القضايا الخالفية والخالف يحصل  الرأي أنمن المعروف  

التوجهات والمواقف  كما ان الخاصية الثانية لتشكيل الراي العام  ،تعارض في وجهات النظر

 هو طرح هذه القضايا للنقاش من بين هذه القضايا الحمالت االنتخابية التي تطرح للنقاش

وجه والتي تعمل على تجنيد الجماهير من خاللها بصفة مستمرة وذلك لدفع المواطن التى الت

ا نجد بعض الدول خاصة منها فرنسا تكرس مبدا التنافس  ولهذ ،للمكاتب االقتراع والتصويت

ي دائما الى التطوير والعمل فان في ذلك في تصورنا قمة العمل السياسي كون المنافسة تؤد

وكون تكافؤ الفرص في الوصول يعطي نفس الحظوظ للجهات المتنافسة في ايصال  ،اكثر

لنهاية باستيعاب المعطيات وفهمها وبالتالي ما يسمح للفرد في ا ،بتوجهاتها واإلقناعمعلوماتها 

او االقتناع به ومن ثمة  واإلقناع ،مناقشته مع غيره بإمكانه ،تجاه رأيتشكيل موقف او 

وهو  ،عام واعي باختياراته وبنتائجها رأي ،راي عام حول القضاياغ المطروحة يتشكل

لقرار الصائب ذا مرجعية على اتخاذ ا المسؤوليةمماسيسمح في النهاية من مساعدة الجهات 

   .شعبية

ينظرون  في تحليلهم لعالم السياسةبالنظرية السياسية المعاصرة وهنا نشير الى المعنيين  

على انه  مجموعة قوى متفاعلة فيما بينها تفاعال ميكانيكيا طبقا لقانون الفعل ورد الفعل  إليه

  )2( على نحو يتحقق به االتزان الكلي لمجتمعها  والتأثر التأثيرحيث تتبادل  
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  :ترسيخ الديمقراطية واتخاذ القرار 

عام يساهم  رأيوخلق  السياسيينيسمح بتنمية الوعي والفكر  أذنتطوير االتصال السياسي  

في اتخاذ القرارات التي تخصه فكما سبق وذكرنا فان تسير شؤون الجماعة يتطلب ومن غير 

الممكن بطبيعة الحال تنظيم انتخابات واستفتاءات  دون حمالت انتخابية وذلك للتقرب من 

الحمهور ومعرفة رايه والتواصل معه لذلك وجدت الحمالت االنتخابية طريقها مع التطور 

ل في االتصال السياسي استغالل التكنلوجيات الحديثة ووسائل االعالم الجماهرية الحاص

وذلك للتقرب من الشباب وفتح امامهم باب الحوار والمناقشة والتنافس على االراء واالفكار 

واالقتراحات  وخلق قمة التواصل بين القممة والقاعدة وذلك الرساء قواعد ديمقراطية وعليه 

نتخابية تمثل الفضاء االمثل للحوار وتبادل االفكار وتشكيل راي عام واعي فان الحمالت اال

وصلب قادر على التاثير على صانع القراغر وجعله يتخذ القرار السليم اللذي يخدم المصلحة 

  )1(العامة

ومن الواضح ان ذلك سيؤدي الى تجاوز المشاكل االقتصادية والثقافية التي ستخلق اجواء  

التاكيد الزدهار الجزائر في شتى المجاالت كما سيسمح لنا ذلك في تقديرنا ومناخ افضل ب

بظهور كفاءات مهمشة قادرة على تطوير البالد بشكل اسرع  وهنا نتوقف عند المنتخبين في 

  المجالس البلدية والوالئية هم من غير جامعيين وهذا حسب ما تناقلته الصحف الجزائرية

  الحمالت االنتخابية وفشلهاعوامل نجاح : المطلب الثالث

تبرز فاعلية الحملة االنتخابية في استخدام وسائل وأساليب تخدم أهدافها بما يساعد على 

التأثير في جماهيرها، ورغم أن الوسائل واألساليب تمثل عامال رئيسيا ومؤثرا في نجاح 

  .الحمالت االنتخابية أو فشلها إال أنه هناك عومال أخرى تتحكم في نجاحها

  :تتعدد عوامل نجاح الحمالت االنتخابية وعوامل فشلها لتشمل نقاطا أخرى نذكر منها

اإلعداد المسبق للحملة عن طريق القيام بكافة الدراسات األولية الالزمة لبناء قاعدة  -

معلومات عن الحملة االنتخابية من حيث ظروفها االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
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ومشاكلها وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة و المرشحين السابقين واحتياجتها الفعلية 

وبرامجهم االنتحابية وعن المرشحين المنافسين وكافة المعلومات الضرورية للتخطيط العلمي 

  .للحمالت االنتخابية

المتابعة المستمرة للحملة االنتخابية أثناء التنفيذ وتوفير المزيد من المعلومات الجديدة كل  -

عما يجد من مشكالت ووقائع وتغيرات في توجهات الرأي العام لالستفادة منها عند يوم 

  .إدخال أية تعديالت من الحملة

  .تجنيد وحشد كافة اإلمكانيات المتاحة للمترشحين وحسن االستفادة منها -

االلتزام بالموضوعية في فهم، وفي تحليل وعرض المعلومات والبيانات حتى يمكن  -

  )1(.نها دون تحيزاالستفادة م

  :أما عن عوامل فشل الحمالت االنتخابية فتظهر في النقاط التالية

  .عدم االهتمام بالدراسة المسبقة عن المقاطعة االنتخابية والحمالت السابقة -

  .قلة البيانات والمعلومات الصحية المتاحة -

  .االنتاخابيةعدم االستعانة بالخبراء، واألخصائيين في التخطيط للحمالت  -

  .عدم وجود الضمانات الكافية للتأكد من مناسبة وسالمة ودقة التخطيط للحمالت االنتخابية -

  .تضارب المواقف بين المرشح ومعاونيه -

عدم وضوح الرؤية بالنسبة للشعار والرسالة االنتخابية والقضايا األساسية بالبرامج  -

  .االنتخابي

اه نحوى االسراف في الوعود والتوقعات دون أساس االبتعاد عن الموضوعية واالتج -

  .علمي ودون القدرة على التنفيذ

  عدم تقويم نتائج الحمالت االنتخابية وعدم االستفادة من أخطاء الحمالت السابقة لآلخرين -

عدم التعاون بين المرشحين واألحزاب والتيارات السياسية المختلفة لتنمية الوعي  -

  .لدى الموظفين غير المشاركين أصال في عملية االنتخاباتبالمشاركة السياسية 
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يبقى نجاح الحمالت االنتخابية أو فشلها مرهونا بعدة عوامل، تتراوح أهميتها من مجال 

آلخر، لذا على القائم بالحمالت االنتخابية أن يراعي هذه العوامل لتجنب مامن شأنه أن يؤدي 

  )1(.إلى فشل الحملة
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  :تمهيــــد

تمت معالجة البيانات المحصل عليها من خالل االستمارة بالجدولة اإلحصائية، حيـث    

وقد جاء توزيـع هـذه   . )1(استخدمت الجداول التكرارية المركبة مقفلة البداية مفتوحة النهاية

الجداول تقاطعيا، فتقاطعت عموديا  حسب خاصيتي الجنس  والتخصص والصفة الجامعيـة  

. )2(، في حين تم ترض البيانات في الجداول وفقا لخاصية التقاطع ألكثر من متغيرين)2× 3(

) 4×6×2(، بينما عرضت بشكل )3×2×3(والتي تضمنت في غالب األحيان ثالثة متغيرات 

االقتناع ببرامج المرشحين، الرغبة :  في الدور السياسي للحملة االنتخابية  في طبيعة التاثير

  .السياسية ، الرغبة في التصويت ، وكذلك الرغبة في عدم التصويت في المشاركة

و قد اعتمدنا في تفريغ البيانات حسب التكرارات والنسب المئوية على الطريقة التي ترخّص 

بوضعها في خانة واحدة، بحيث يدرج التكرار ثم بين قوسين النسبة المئوية، ذلـك أن إدراج  

الجداول كبيرة يتعذر فيه اإللمام بجميع متغيراتها في جدول كل واحدة في خانة مستقلة يجعل 

  .)3(واحد

  :الترميز

اختصارا للمساحة تم اختصار بعض المعطيات إلى رموز، وإن كانت فـي حـاالت   

  :نادرة تعلقت بالتخصص حيث رمز لها بالرموز كاآلتي

  ، ]العلوم السياسية)= [س(، ]قسم اإلعالم واالتصال )= [ا( 

  ] خارجي) [ خ(، ]داخلي)= [د( بينما تم الترميز على أساس الصفة الجامعية للطالب 

  :األساليب اإلحصائية 

اعتمدنا في المسار الميداني للبحث على حساب النسب المئوية على نمـط واحـدفي جميـع    

  :الحاالت التحليل البيانات مع اضافة رسم بياني ممثل بدوائر نسبية لكل عينة 
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لجداول المركبة التي تتعدد فيها المتغيرات فضال عن التخصص والصفة الجامعية  و بالنسبة ل

  ويتم حساب هذه النسبة بتطبيق 

  100×تكرار المتغير في كل فئة نسبية = القاعدة الثالثية 

  عدد العينة

  :مفردات العينةتوزيع 

لقد تم اختيار مفردات الدراسة بعينة الحصة، حيث تؤخذ من كال القسمين الموجودين علـى  

 40مستوى الكلية عشرون طالب، تختار بطريقة قصديه وفقا لما يتناسب العينة والمقـدرة ب 

  مفردة من الحجم المجتمع األصلي 

    :تحديد حجم العينة

طالب، وهذا وضـع  400كبيرا يقدر بـ  كما أشرنا سابقا فمجتمع البحث األصلي يعد مجتمعا

الشئ الذي دفعنـا إلـى األخـذ بـالترخيص      ,تتعلق بحجم العينة، و منهجيةأمامنا صعوبة م

المنهجي القائل بجواز تقليص هذه النسبة كلما زاد حجم هذا المجتمع، في حين قد تزداد فـي  

صائية التي يمكـن مـن   ومن هذا األساس فقد قمنا بجملة العمليات اإلح. )1(الوضع المعاكس

هذا عتماد على بعض الخصائص التجانس  لتصويب االخاللها منهجة هذا التقليص من خالل 

  الخلل،  

وبعد إجراء تعديل بسيط  وبناء على القـول  ) طالب400(وبناء على عدد المجتمع األصلي ,

قمنا بعمليـة   السابق  المنهجي يمكن تقليص النسبة كلما زاد حجم العينة  والتى على اساسها

استمارات للذكور و واخرى لإلنـاث وبنـاء   10التالية  تعلى الفئات الموجودة أي تم توزيع  

  النسبة = على الفارق الزمني ، تم تطبيق هاته المعادلة  لمفردات العينة، بعملية حسابية 
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  طالب400ـــــــ  10%

  التالية  وذلك بتطبيق المعادلة] عدد مفردات العينة [ـــــــ    %ن 

  طالب 400                     %100

10%                       10 x 400/100  =40 طالب  

  الباحثة إعداد            

  من المجتمع األصلي % 10و هو ما يعطي حجم عينة يقدر بـ 

وبناء على القول السابق  المنهجي يمكن تقليص النسبة كلما زاد حجم العينـة   :  لكــــن

مـن   طالـب  40والتى على أساسها با العملية التالية و هو ما يعطي حجم عينة يقدر بــ  

  المجتمع األصلي

 الترخيصات المنهجية فقد توزعـت مفـردات العينـة حسـب الجـنس      تلك  بناء على كل

   ة الجامعيةوالتخصص والصف

  :طريقة اختيار مفردات العينة 

ميدانية ومنهجية وإدارية، وبناء على ماالتمسناه من تحسس الطلبة من موضوع البحث 

المتعلق بجانبه السياسي واالنتخابي في المرحلة االولية لالستمارة والعينة من حيث اإلعراض 

محاولة الباحثة لتحقيق أهداف ارية، وبناء على بعن التطوع لالنتماء إلى العينة األخت

فقد حاولنا االعتماد على المزاوجة بين أسلوبي االختيار العمدي وبالصدفة، مع . الدراسة

اإلشارة أن األسلوب األساسي كان طريقة االختيار القصدية حيث تم اختيار نسب من مست 

ي االختيار، وإن ، ثم اعتماد الصدفة ف) اإلعالم واالتصال و العلوم السياسية(قسم طلبة  

، فإننا حاولنا على األقل وضع )1(كانت هذه األخيرة تفتقر إلى المصداقية العلمية الكاملة

تفصيل زعم الدون -تصور عام حول العينة، ومن ثم إمكانية إعطاء تصور شمولي عام 

  عما قد يمثله مجتمع الدراسة من فئات مشاركة - ين كبيرالعلمي التدقيق الو
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  :الدراســـة مجاالت 

  :المجال المكاني -1

الف  5000والتي تضم حوالي  بسكرة  طلبة جامعة محمد خيضرتختص دراستنا بالبحث في 

سياسيا، وجاء اختيارنا لها على  طالب جامعي موزعين حسب تخصصاتهم على عدة اقسام 

ي تال العلمية والصفات الثقافيةتتسم بمجموع المميزات ها النخبة المثقفة في المجتمع اعتبار

، ضف إلى ذلك فقد عرفت اتساع مستوى تتقاطع معها مختلف الجامعات الجزائرية

الحركة الجمعوية ونشاط األحزاب السياسية ونشاط (التنظيمات االجتماعية والسياسية 

حيث تنشط في الجامعة وبصفة غير رسمية  وذلك سعيا منها الى اقحام  المجتمع المدني

كل ذلك و )العمل السياسي على اعتباره رمز التفتح ومثال الديمقراطية الطالب الجامعي في 

في جميع المستويات، ومن هذا و ةعلى الطلبقد كان له تأثيراته المباشرة وغير المباشرة 

 ابأبعاده و المنطلق جاءت دراستنا لتستطلع أهم تلك التغيرات المتعلقة بجانبها السياسي

خاصة فيما يتعلق  بدور وعمل الحمالت االنتخابية السيما وانها طغت وبشكل  .االجتماعية

 17مكثف على جميع المجاالت خاصة منها االعالمية  تزامنا مع الحدث الرئيسي

  2014افريل

  :المجــال الزمنـــي -2

استنادا إلى الرأي القائل بأن المجال الزمني لدراسة ما يبدأ من فترة تسجيل الموضوع أو 

 , م2013بداية من التسجيل في جوان  ةفقد دامت دراستنا مدة زمنية تقارب السن ,)1(اختياره

وانطلقت في مرحلتها األولى بالبحث عن المراجع واإلطالع النظري لتحديد أبعاد الدراسة، 

تزامنا مع ثم وفي مرحلة ثانية تم النزول الميداني حيث كانت أول نزلة ميدانية استطالعية 

، حيث تم 2014مارس 23الحملة االنتخابية السيما مع الموعد الرسمي النطالقها  بدايات

االتصال بالجهات واألحزاب السياسية الناشطة في الميدان، وذلك من خالل حضور مجموع 

في إطار التحضير  في الجامعة  او خارجها النشاطات والملتقيات التي نظمتها تلك الجهات

                                                           

1 (: T�U�" �#+' : �هV��E%و C�������"��ذج ��را'�ت و��Dث 	��ا"� ،C	��C# زه�اء ا�>�ق، 	���Iات  � %���P ا�#�Dث ا
 ،CJر�E�'Qه�ة أو ا�41م، ص 1997ا�*.  
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التجديد من اجل التحالف  "كملتقى  بصفة غير رسمية  2014 ريل اف17 لالستحقاق االنتخابي

الطالبي الوطني  واللذي كان ايضا في اطار  التنظيم الحياء المناسبة  عيد المرأة 

  اعداد المنظمة الطالبية لحزب جبهة التحرير الوطني من"والمصادف لثامن من مارس 

عن االعالم واالتصال الى بعض  في حضور كل من المسؤول"  الفتاة" جمعية  تنظيمو

، هذا وتم االتصال ببعض الجهات المسؤولة  عن الحملة في اطار تعبير حر عن الملتقى

وكذا اللجنة ، 2014مارس  16و 7التنظيمات االجتماعية والسياسية النشيطة بين فترتي 

أخرى لنعاود مرة . 2014 افريل 05السياسية الوالئية لمراقبة االنتخابات بداية من 

االتصاالت بالجهات المسؤولة وذات الصلة مباشرة بعد ظهور نتائج االنتخابات لإللمام 

 ,والتطبيقي بداية من شهر ماي  و في مرحلة ثالثة استأنفنا البحث النظري.بمجريات الحدث

النموذج األولي لالستمارة التي ما فتئت تعدل في كل مرة 2014ماي حيث أفرز في شهر 

بعد  ،ينةعليتم الضبط النهائي لالستمارة وتحديد حجم ال.  ت النظرية إلى غايةحسب المستجدا

والذي كان في منتصف  ذلك تم توزيع استمارة البحث، ثم تفريغ البيانات واستخالص النتائج 

  .2014 ماي

  .، في مدينة بسكرة2014لمحة عامة عن أجواء االستحقاق الرئاسي 

اإلعالن عن استدعاء الهيئة الناخبة، حيث عرفـت السـاحة   شهدت المدينة دينامية كبيرة إثر 

السياسية نشاط غير اعتيادي أسهم فيه الكثير من مؤسسات المجتمع المـدني السـيما تلـك    

األحزاب التي قدمت مترشحين لالنتخابات، ولم يغب أيضا عن هذه الحركة بعض التنظيمات 

واتحـاد النسـاء    -العزة والكرامـة  كجمعية شعب-أهمها مجموعة الجمعيات الفاعلة ميدانيا

الجزائريات بفرعه الوالئي وكذا المنظمات الطالبية والمنظمات المهنيـة وجـل المنظمـات    

  .الوطنية بفروعها الوالية كمنظمة المجاهدين وغيرها

و كان لهذا االستحقاق تميزا خاصا من حيث التنظيم والهيكلة والتعبئة الجماهيرية حيث تـم  

لعمل الجواري، والتركيز على لجان األحياء، وعلى التقنيات الجديدة السـيما  االعتماد على ا

شبكان التواصل االجتماعي كظاهرة اتصالية  فرضت نفسها بقوة وعلى غرار باقي المـدن  
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الجزائرية فقد وظفت مدينة بسكرة مرافقها العمومية لتنشيط المرحلـة وتلبيـة الطموحـات    

مناصريهم، عملت خاللها اإلدارة على وضع رزنامة عمـل  اإلعالمية للمترشحين وممثليهم و

: متكافئة تكفل للجميع تحقيق مساعيهم لتبليغ رسائلهم، فشغلت بذلك مجموعة مـن المرافـق   

القاعـة المتعـددة الرياضـات    ) المصلى(، قاعة سيدي عبدون)وسط المدينة(قاعة األطلس 

ودار الشباب هـادي  ) وسط المدينة(لطلق ، مسرح الهواء ا)العالية(، المركز الثقافي )العالية(

، وتميزت كلها بطاقة استيعاب جماهيرية معتبرة، وقد تنوعت حصص )بسكرة القديمة(الطيب

ولقاء، السـيد  : لقاء وتجمع، 49:السيد بن فليس: المترشحين وممثليهم للقاء الجماهير كاآلتي

تجمعـات والسـيد    8: زة حنونلوي: تجمع ولقاء، ، السيدة 40مايقارب :عبد العزيز بوتفليقة

، على غرار باقي المرشحين في االنتخابات  وكمـا أوضـحته   )أو تجمعين(لقائين : رباعين

بعض المصادر اإلدارية فإن هذه الرزنامة لم تحظ باالحترام التـام إال أنهـا اسـتطاعت أن    

ـ  . )1(تضفي أكثر تنظيم على وتيرة الحركة االنتخابية ة لزيـارة  هذا وقد كانت المدينـة محط

  :المترشحين حيث

م، ونظم فيها تجمعـا ترأسـه   2014افريل 05زار السيد علي بن فليس؛ المدينة في يوم  -

تجمعات نشطها المكتب الـوالئي، سـجلت فيهـا حضـورا      6شخصيا ونشطت الحركة 

مـواطن، وقـد    300جماهيريا معتبرا قدره المفتش الوالئي لحملة هذا المترشح بحوالي 

 14لى العمل الجواري والنشاط السنوي للتعبئـة النسـائية، ونشّـطت    ركزت االحملة  ع

نسـخة مـن البرنـامج االنتخـابي      4000لجان مساندة، وتم توزيع قرابـة   9مداومة و

  .)2(للحزب

المسـاند السـيد   ' عمار سعيداني" زار كذلك أالمين العام عن حزب جبهة التحريرالوطني -

يوم "عبد المالك سالل " عبد العزيز بوتفليقة المدينة بتكليف من مدير الحملةو االنتخابية  

م، نشط فيها تجمعا جماهيريا كثيفا، اتسمت حملتـه بمسـاندة واسـعة    2014افريل  04

، تميـزت  ]…ات طالبية، مهنية، مجاهدين، االتحـاد النسـوي  أحزاب، جمعيات، منظم[

                                                           
�CJ ���4ة:  ) 1(D� م\�Qا CJ�J�	 �  T]D	 5	 C���*	.  
�CJ ���4ة DJم : ) 2(D�  &��  S� ������_^ ا��� � C����"��C 	5 ا� ��4	4E; ا����C ا��*	08  $J� 2014أ.  
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بدرجة عالية من التنظيم واستقطاب الجماهير، وقد تمت هذه الهيكلة  كما أوضحه بعض 

 :األعضاء المنسقين لهذه الحملة حسب المخطط اآلتي 

  مخطط يوضح هيكلة العمل لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة):1(الشكل       

  

  

  
  

  

  

افريـل   08مقابلة مع ممثل عن حزب  جبهة التحرير الوطني فـي يـوم   : المصدر  

2014  

  :أطراف التحالف أثناء الحملة كاآلتيو قد توزعت الوظائف التعبوية على   

  .(RND)تكلف به حزب تاج  : قسم البرمجة والتجمعات 

  ).(RND .تكلف يه التجمع الوطني الديمفراطي: قسم اإلعالم والدعاية

و .(FLN)أوكل إلى الحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني : قسم التجهيز والمالية

سة إذ انضم إليهم رجال األعمال واإلعالم واألحرار وتجار لم يقتصر العمل على رجال السيا

  .والمواطنين المساندين والمتعاطفين

مارس إلى  23إذن كانت هذه أهم المالمح التي طبعت المدينة طيلة الفترة الممتدة من 

م، وقد سبقها نشاط حركي بتنظيم الملتقيات وغيرها، وهو ما يشير إلى أن 2014أفريل 13

ة قد حظوا بأجواء تستثير عزائم المشاركة وتثري الوعي الجماهيري، خاصة مواطني بسكر

عند الشباب منهم الشباب الجامعي على وجه الخصوص إذا عرفنا أن المدينة تزخر مأسسة 

 43(جمعية بمختلف األنواع دينية 544بحوالي  2014/ 31/1مدينة معتبرة قدرت حتى

، )جمعية26(اجتماعية ) جمعية37(، خيرية )ةجمعي100(، رياضية )103(، ثقافية )جمعية

  مداومة وطنية

  مداومة والئية

  منظمات أخرى
االحتادات املهنية 

UGTA  

FLN تصحيحة  RND  أحزاب أخرى  حلان مساندة  حزب تاج  



   
��  ا������� ا�
 

 

، فالحية )جمعية 11(، علمية  

تعرف كلها . )1( )جمعية 39(ولجان الخدمات االجتماعية 

األحيان باألنشطة الموسمية حركة جماهيرية ال بأس بها عموما وإن كانت تتسم في كثير من 

  

ا��B��5 ا���"� وا��C��E ا�����C، ���+�ت ا?�9�ء ���CEJ ���4ة "�Dذ��، 	Vآ�ة 	���M_ $�E� C�دة 
  .107,106، ص ص 

 

2014أ����  17

  النسبة المئوية
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، علمية  )جمعية91(، جمعيات أحياء )جمعية77

ولجان الخدمات االجتماعية ) جمعيات 4(

حركة جماهيرية ال بأس بها عموما وإن كانت تتسم في كثير من 

  .)2(كما أوضحته إدالء لبعض المؤسسين لهذه الجمعيات

  الدور السياسي للحملة االنتخابية

  2014أفريل  17متابعة أخبار الحملة االنتخابية لرئاسيات 

  

  :التعليق على الجدول األول 

                                         

ا��B��5 ا���"� وا��C��E ا�����C، ���+�ت ا?�9�ء ���CEJ ���4ة "�Dذ��، 	Vآ�ة 	���M_ $�E� C�دة : 
	 C+	�� ،C��E�ع ا�������� ا�، ص ص �L�a ���2004/2003 ���4ة، ا����4���  � 

80%

20%

17!��� � أ���ر ا����� ا�������� �������ت 

النسبة المئوية  التكرار  البيانات

 % 80  32  نعم

  08  20%  

  %100  40  المجموع

  : ا�	ا��ا���� 

77(أولياء التالميذ

(، بيئية)جمعيات7(

حركة جماهيرية ال بأس بها عموما وإن كانت تتسم في كثير من 

كما أوضحته إدالء لبعض المؤسسين لهذه الجمعيات

الدور السياسي للحملة االنتخابية :المحور األول 

متابعة أخبار الحملة االنتخابية لرئاسيات 

  )1(الجدول 

  

  

  

  

 

التعليق على الجدول األول 

                                                          
: _�وش اDaان ���Mة: ) 1(

	 C+	�� ،C��E�ع ا�������� ا�ا����4���  � 

!��� � أ���ر ا����� ا�������� �������ت 

���

�

البيانات

نعم

ال

المجموع
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من الطلبة  80% من خالل تحليل النتائج المتحصل عليها من الجدول نالحظ أن نسبة

نشاط الحملة االنتخابية  ا، اما بالنسبة للطلبة الذين لم يتابعوتابعون نشاط الحملة االانتخابيةي

   %20فكانت نسبتهم 

  البيانات              

  الشخصية      

  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %05  02  %45  18  ذكر  الجنس

  %15  06  %35  14  انثى

  %20  08  %80  32    المجموع

  

  التخصص

  %20  08  %30  12  اعالم و اتصال

  %00  00  %50  20  علوم سياسية

  %20  08  %80  32    المجموع

  

  الصفة

  %15  06  %27.5  11  داخلي

  %02  02  %52.5  21  خارجي

  %20  08  %80  32    المجموع

:)1(نتائج الجدول تحليل ومناقشة   

تبين لنا من خالل الجدول اعاله ان نسبة متابعة الذكور لنشاط الحملة االنتخابية تفوق نسبة 

وهذا راجع الى عدة   35ونسبة االناث %45حيث كانت نسبة الذكور  المتابع لدى االناث

ان الذكور دائما يميلون الى الثقافة السياسية اما عن  اسباب نذكر منها طبيعة الجنس حيث 

الذي ال تحبذه األنثى ويميل  لمجال المعقد طبيعة اكذا اخرى  األنثى فلها رغبات وميول 

يحضون اما فيما يخص طبيعة التخصص نجد ان طلبة العلوم السياسية ويرغب بيه الذكور

اما لطلبة  %20بنسبة اكبر متابعة مقارنة بطلية االعالم واالتصال فطلبة العلوم السياسية 

  :وهذا راجع الى ما يلي  %12نسبة  فتمثلاالعالم واالتصال 



   
��  ا������� ا�
 

 

لسياسية احتكاك اكثر بالبيئة اعليهم 

االتصال الذي تتعدد اهتماماتهم 

  .ومجاالت بحثهم العلمي راجعا الى طبيعة التخصص المتشعب 

حيث شكلت نسبة المتابعة للطلبة 

ئة وهذا راجع الى عدة عوامل كاختالف البي

المحيطة والظروف الداخلية للطالب الجامعي فبعد الطالب الداخلي عن الواقع الخارجي 

لنشاط الحملة االنتخابية بينما يعيش الطالب الخارجي مجريات الحملة االنتخابية الواقعية 

  

,�+ أي أ��س )�� ' �&�ط ه#" 

  النسبة

27.5  

00  

62.5  

10  

100  
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عليهم  لوم السياسية التي تفرضعصص طلبة ال

االتصال الذي تتعدد اهتماماتهم على طلبة االعالم ومجال السياسي االهتمام اكثر بال

ومجاالت بحثهم العلمي راجعا الى طبيعة التخصص المتشعب 

حيث شكلت نسبة المتابعة للطلبة ) داخليين و خارجيين (اما بالنسبة للصفة الجامعية للطلبة 

وهذا راجع الى عدة عوامل كاختالف البي %52ونسبة الخارجين  

المحيطة والظروف الداخلية للطالب الجامعي فبعد الطالب الداخلي عن الواقع الخارجي 

لنشاط الحملة االنتخابية بينما يعيش الطالب الخارجي مجريات الحملة االنتخابية الواقعية 

  بكافة مراحلها وأشكالها

  أساسيات متابعة نشاط الحملة االنتخابية

27%

0%

63%

10%

,�+ أي أ��س )�� ' �&�ط ه#" : ا�01ال ا�.��- 
 ����ا�

اد���������يا�
س


��ا���
ءا�
س��

������ي�

 �!"#$�%&'(
)

  التكرار  البيانات

  11  فكري اديولوجياساس 

  00  اساس انتماء سياسي 

  25  بشكل عفوي

  04  تحقيق منفع خاصة

  40  المجموع

  : ا�	ا��ا���� 

صص طلبة الطبيعة التخ

االهتمام اكثر بالو

ومجاالت بحثهم العلمي راجعا الى طبيعة التخصص المتشعب 

اما بالنسبة للصفة الجامعية للطلبة 

 % 27الداخلين 

المحيطة والظروف الداخلية للطالب الجامعي فبعد الطالب الداخلي عن الواقع الخارجي 

لنشاط الحملة االنتخابية بينما يعيش الطالب الخارجي مجريات الحملة االنتخابية الواقعية 

بكافة مراحلها وأشكالها

أساسيات متابعة نشاط الحملة االنتخابية

  )2(الجدول 

  

  

  

  

  

 

 

ا�
س

البيانات

اساس 

اساس انتماء سياسي 

بشكل عفوي

تحقيق منفع خاصة

المجموع
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  :التعليق

من خالل الجدول الثاني  نجد ان  نسبة متابعة نشاط الحمالت االنتخابية يختلف باختالف 

  : المفاهيم المرتبطة بها حيث جاء ت نتائج الجدول التالي كمايلي 

اما فيما يخص    %27حيث تمثلت نسبة متابعة نشاط الحملة على اساس فكري ايدلوجي ب  

الى عدة اسباب سيتم وهذا راجع نسبة   فلم نسجل ايةى اساس االنتماء السياسي علالمتابعة 

وتليها % 62التفصيل فيها الحقا  كما وجاءت نتائج  المتابعة بشكل عفوي بنسبة تتمثل في 

  % 10 فيالمتابعة على اساس تحقيق منفعة خاصة بنسبة تتمثل 

  البيانات        

  

  الشخصية     

اساس انتماء   اساس فكري اديولوجي

  سياسي

لتحقيق منفعة   اساس عفوي

  خاصة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  7.5  03  20  08  00  00 17.5 07  ذكر  الجنس

  2.5  01  42.5  17  00  00  10  04  انثى

  10  04  62.5  25  00  00  27.5  11    المجموع

  

  التخصص

  7.5  03  15  06  00  00  7.5 03  اعالم و اتصال

  2.5  01  47.5  19  00  00  20  80  علوم سياسية

  

  المجموع

  11  27.5  00  00  25  62.5  04  10  

  7.5  03  30  12  00  00  12.5  05  داخلي  الصفة

  2.5  01  32.5 13  00  00  15  06  خارجي

  10  04  62.5  25  00  00  27.5  11    المجموع

  : )2( تحليل ومناقشة الجدول

ول الثاني  يتبين لنا ان الطالب الجامعي تختلف اساسيات  المتابعة عنده  باختالف دمن الج

وطبيعة  الجنس الصفة الجامعية ( عدة  مفاهيم مرتبطة بمجموعة المتغيرات التالية 

على اساس  وعليه من الجدول اعاله يتضح ان المتابعة نشاط الحملة االنتخابية) التخصص

وخاصة عند  التي يرتكز عليها الطالب الجامعي الفكر االيدلوجي هي اكثر المرتكزات 

الجنس  حيث يوضح الجدول التالي ان نسبة المتابعة عند الذكور تفوق نسبة المتابعة عند 
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بالمئة  مقارنة باالناث هذا اين اليمثل االنتماء السياسي والنسبة لكال  %17االناث ب

وهذا راجع الى انعدام  الثقة في االحزاب السياسية والتنظيمات السياسية بشكل عام  الجنسين 

وهي نسبة تفسر غياب  الوعي عندهم تليه  المتابعة بشكل عفوي عند االناث وبشكل كبير 

باهمية هاته الحمالت  السيما االنتخابات بشكل عام  هذا وتاتي نسبة المتابعة على اساس 

وهذا راجع الى عدة اسباب منها امة عند الذكور تفوق نسبة االناث بنسبة تحقيق المنفعة الع

اختالف في الذهنية  والتفكير والوعي بجية واهمية الحملة االنتخابية وما تحققه من وقع على 

   .الصعيد الداخلي والخارجي للبالد

ان التخصص العلمي له دور كبير في تحديد مدركات ومعارف الطالب ايضا ان نجد 

 2014الجامعي ازاء القضايا السياسية المتداولة السيما الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل 

على اساس فكري  بنسبة حيث نجد طلبة العلوم السياسية اكثر تتبعا للحمالت االنتخابية 

المالحظ ايضا ان طلبة العلوم السياسية يميلون الى هذا وايدلوجي تبعا الى طبيعة التخصص و

همية الفكر في ضوء المعطيات ابافيهم و االتجاه  اللذي يوضح نسبة الوعي السياسي 

الى تحصيل جملة من  عائدهذا والتي جاءت بها الحملة والمستجدات التالية  السياسية 

الخبرات في هذا المجال التي تمكنهم من متابعة االحداث السياسية وتحليل الظواهر السياسية 

مقارنة بالعلوم االعالم واالتصال التي دون اللجوء الى المشاركة في  التنظيمات السياسية 

مجال ايضا الى عائد وهذا راجع ) الفكر االيدلوجي( على هذا االساسستفتقر الى المتابعة 

وان كان ذلك    ونقص الخبرة الكافية في هذا الميدان التخصص اللذي تتقاطع فيه عدة علوم 

  من جانب الطلبة  والالمباالةيعزى ايضا  الى عدم االهتمام  

االنتماء السياسي فلم يغير التخصص العلمي السيما من جانب  المحصلةاما فيما يخص نتائج 

وعمله السيما اثناء النشاط الحملة  فيما يخص دور االنتماء السياسيى رأيهلهاته الفئة 

عن ما اعبرته هذه نسبة  بهذا الشأنحيث اجمع كال التخصصين عدم االهتمام  االنتخابية 

وجاءت ايضا المتابعة بشكل عفوي  عند طلبة هذا في كثير من محطات االستمارة الشريحة 

بنا الى القول بالرغم من ارتباط  يرجحعالم واالتصال مما العلوم السياسية اكثر من طلبة اال
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التخصص العلمي بهذه الدراسة الى ان اوجه االلتقاء والتقاطع دائما موجودة  وهذه النسبة 

كافية لتفسير ان  الثقافة السياسية بمجريات هذا الحدث ليست حكرا  فقط على التخصص من 

هذا التخصص بالتحديد لم يعرف بعد   جهة ايضا ان الطالب الجامعي  وعلى مستوى

اما عندما نخص الحديث عن  تخقيق االنفتاح على السياسة في ظل غياب التجربة السياسية  

 الطلبة جاءت نسبة منفعة الخاصة ازاء متابعة هذا النشاط  فقد اسفرت نتائج هذا التحليل  

واالتجاهات اختالف  الميولف اختالالى االعالم اكثر من الطلبة العلوم السياسية ويعود ذلك 

سبة نوهذا عائد الى عدة دوافع منها مادية فكرية دوافع مرتبطة بجهات خاصة  نظرتهم

  .كذلكالوعي عندهم تتراوح مابين االيجابي والسلبي 

لى  جانب الها تاثير مباشر على الطلبة الجامعين للطالب الجامعي  الجامعية  نجد ان الصفة  

حيث نجد ان الطالب الخارجي اكثر ذلك تحتل الصفة الجامعية مكانة في حقل هذا الموضوع 

الماما  ومتابعة للحملة االنتخابية مقارنة بالطالب الداخلي وهذا يعود الى عدة اسباب  والتي 

ه تبعا للظروف المحيطة ووتختتلف تم التفصيل فيها سابقا  وتتراوح نسبة المتابعة عند

اساسيات التبع كذلكك  باختالف  البيئة اذ نجد ومن خالل هذه النتائج ان عامل البيئة له دور 

  .السيما على ثق  مباشروتاثير على مدركات ومعارف الطالب الجامعي 

  2014أفريل  17تأثير الحملة االنتخابية رئاسيات 

  )3(الجدول 

  

   

  

   

 

 النسبة المئوية % التكرار البيانات

 70% 28 نعم

 30% 12 ال

 100% 40 المجموع
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من خالل الجدول التالي نجد ان للحملة االنتخابية تاثير مباشر على الطلبة الجامعين من 

بالمائة اما باقي الطلبة اللذين لم يكن لهم تأثير واضح من 

باالمئة وهذا عائد الى جملة من االسباب 

  ال

  %النسبة  التكرار  

08  20  

04  10  

12  30  

07  17.5  

06  15  

12  30  

07  17.5  

05  12.5  

12  30  

2014
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من خالل الجدول التالي نجد ان للحملة االنتخابية تاثير مباشر على الطلبة الجامعين من 

بالمائة اما باقي الطلبة اللذين لم يكن لهم تأثير واضح من  %70خالل النتائج المتمثلة وبنسبة 

باالمئة وهذا عائد الى جملة من االسباب  %30فيقد جاءت النتائج والمتمثلة 

 سيتم التفصيل فيها الحقا

  البيانات

  الشخصية

  نعم

  %النسبة  التكرار

  37.5  15  ذكر

  42.5  17  انثى

    28  70  

  التخصص

  22.5  09  اتصالاعالم و 

  47.5  19  علوم سياسية

    28  70  

  20  08  داخلي

  50  20  خارجي

    28  70  

70%

30%

2014)���2 ا����� ا�������� ر�����ت أ���� 

  : ا�	ا��ا���� 

  :التعليق 

من خالل الجدول التالي نجد ان للحملة االنتخابية تاثير مباشر على الطلبة الجامعين من 

خالل النتائج المتمثلة وبنسبة 

قد جاءت النتائج والمتمثلة خالل الحملة  

سيتم التفصيل فيها الحقاوالعوامل 

البيانات        

الشخصية

  الجنس

  المجموع

  

التخصص

  المجموع

  

  الصفة

  المجموع

  

���

�
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  : )3(الجدول مناقشة وتفسير نتائج 

حيث   الموجودة ملة االنتخابية تبعا للمتغيرات حال تأثيرالجدول لتوضح  هذاجاءت نتائج  

بالمئة مقارنة بالذكور واللذي  %42,5عند االناث اكثر من الذكور بنسبة التأثيرنجد  نسبة 

هذا ويختلف هذا التاثير مابين ايجابية الدور بالمئة  %37,5عندهم ب التأثير نسبةيتراوح 

ها ووعود التي جاء باالقتناع بالبرامج المترشحين  وقد يكون وهذا السياسي للحملة وسلبيتها 

 الرغبة  في المشاركة  السياسية على السبيل المثال المغريات  من جهة (بعض المرشحين  

المضامين الرسالة االعالمية التي لها وقع كبير على  لتحصيل خبرة في الميدان السياسية 

الطالب الجامعي السيما وانه يمثل الطبقة المثقفة في المجتمع الجزائري هذا وتختلف االسباب 

اما فيما يخص الذكور فتختلف نسبة التاثير عندهم الف الدوافع واالهداف المرجوة منها باخت

وهذا راجع الى عدة اسباب كذلك  تتراوح  من شخص الى اخر باختالف نسبة الوعي عندهم

    .مابين االيجابي والسلبي منها الرغبة في المشاركة اوعددمها  الرغبة في التصويت او عدمه

العلوم  طلبةكذلك ياتي مستوى التخصص العامل االساسي والمحرك الرئيسي حيث نجد 

نسبة  كأعلىبالمئة  47,5واالتصال بنسبة تفوق االعالم من طلبة العلوم  تأثيراالسياسية اكثر 

و يرجع ذلك 22‘5عندهم التأثيرمسجلة مقارنة بتخصص االعالم واالتصال اللذي جاء نسبة 

:  

لتي تجعلهم اكثر عرضة للمضامين السياسية  السيما متابعة الحملة طبيعة التخصص ا

االنتخابية  باالظافة  الى الرغبة في العمل السياسي والممارسة السياسية التي تجعلهم موضع 

افادة مستقبال  وعلى اعتبارهم انهم الطلبة اللذين اكثر احتكاكا في البيئة السياسية كل هذه 

اما فيما يخص علوم االعالم واالتصال  عام طالب الجامعي بشكل العوامل لها وقع على ال

وهذا يعود ان واقع االتصال السياسي  بالغ الى الحد عند العلوم السياسية  التأثيرلم يكن ف

السيما طلبة جامعة محمد خيضر  ،اليزال غامضا عند هاته الفئة ولم تستهوي اهتماماتهم

   .غم من التطور الحاصل في الجانب االعالميبسكرة  علوم االعالم واالتصال  بالر
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مضامين الحملة االنتخابية والمعالجة االعالمية لحملة االنتخابية رئاسيات افريل  تفتقر الى 

لم يجدوا فيها اشباعا سياسيا السيما على الصعيد 

   % النسبة

20  

30  

35  

15  

100  

  

جاء الجدول التالي موضحا اهم التأثيرات التي يمكن ان تحققها الحملة او تحدثها عند الطالب 

الجامعي ويتباين هذا االختالف  باختالف المفاهيم المرتبطة بالحملة وتبعا للمتغيرات 

35%

15
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مضامين الحملة االنتخابية والمعالجة االعالمية لحملة االنتخابية رئاسيات افريل  تفتقر الى 

لم يجدوا فيها اشباعا سياسيا السيما على الصعيد  ،مبدا الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير

  

  أثيــر

  التكرار   البيانات

  08  االقتناع ببرنامج المرشحين 

  12  اقتناع بالمشاركة السياسية

  14  الرغبة في التصويت

  06  الرغبة في عدم التصويت

  40  المجموع

  

  : )4(تعليق على الجدول 

جاء الجدول التالي موضحا اهم التأثيرات التي يمكن ان تحققها الحملة او تحدثها عند الطالب 

الجامعي ويتباين هذا االختالف  باختالف المفاهيم المرتبطة بالحملة وتبعا للمتغيرات 

20%

30%

15%

4�� � ا����23
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��+�ا���-"�,


رآ'���
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ا��0
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مضامين الحملة االنتخابية والمعالجة االعالمية لحملة االنتخابية رئاسيات افريل  تفتقر الى 

مبدا الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير

  الفكري االعالمي 

أثيــرطبيعة التـ

  )4(الجدول 

البيانات

االقتناع ببرنامج المرشحين 

اقتناع بالمشاركة السياسية

الرغبة في التصويت

الرغبة في عدم التصويت

المجموع

  

تعليق على الجدول 

جاء الجدول التالي موضحا اهم التأثيرات التي يمكن ان تحققها الحملة او تحدثها عند الطالب 

الجامعي ويتباين هذا االختالف  باختالف المفاهيم المرتبطة بالحملة وتبعا للمتغيرات 


&*ا�%�7
ع��+�


رآ'ا%�7
ع���
�

ا��1+'

��ا��1+'




     : ا�	ا��ا���� ��  ا������� ا�
 

 

140 

يتمثل في  والذيالموجودة اعاله حيث جاءت نتائج هذا الجدول كمايلي توضح دور الحملة 

بالمئىة  يليه  %35ك بالرغبة في التصويت التي تفوق النسب االخرى ب التأثير وذل

بالمائة كما وجاءت االقتناع برامج المرشحين حسب  %30االقتناع بالمشاركة السياسية بنسبة 

بالمائة الى جانب توجهات الطلبة في الرغبة في عدم  %20الجدول التالي  بنسبة تتمثل في 

  بالمائة  %15ة بنتيجة تمثلت بالتصويت من خالل هاته الحمل

 البيانات   

  

  الشخصية

االقتناع ببرنامج 

  المرشحين

اقتناع بالمشاركة 

  السياسية

الرغبة في 

  التصويت

الرغبة في عدم 

  التصويت

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

  10  04  12.5  05  10  04  7.5  03  ذكر  الجنس

  05  02  22.5  09  20  08  12.5  05  انثى

  15  06  35  14  30  12  20  08    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
04  10  05  12.5  05  12.5  06  15  

علوم 

  سياسية
02  05  07  17.5  09  22.5  00  00  

  15  06  35  14  30  12  20  08    المجموع

  

  الصفة

  05  02  22.5  09  10  04  2.5  01  داخلي

  10  04  12.5  05  20  08  17.5  07  خارجي

  15  06  35  14  30  12  20  08    المجموع

  :)4(مناقشة وتفسير الجدول 

من خالل هذا الجدول نجد ان نسبة الرغبة في التصويت عند الطلبة الجامعين تمثل اكبر   

من نتائج وتختلف نتائج هذا التاثير باختالف الجنس حيث  الحملة هاته ماحقتهنسبة من خالل 
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الحملة وبالتالي عمل  ات العينة هي التي تاثرت بنتائجمن مفردبر تنسبة االناث التي تع نجد

الحملة االنتخابية يمكن اعتباره عمل ايجابي نسبة الى النسبة المحققة في التصويت او في هذا 

وهذا  %7,5مقارنة بنسبة الذكور %12,5االستحقاق االنتخابي وعلية تتمثل هذه النسبة في 

من خالل  وذلك  خاصةالحملة االنتخابية على العنصر النسوي بصفة  نشاطراجع الى تركيز 

  طوال مدة الحملة التي حملتها خطابات المرشحين تقديم جملة من الوعود والمغريات 

وكحقها ايضا في ممارسة  المرأةهذا اضافة الى جملة من قوانين التي نصت على حقوق  

هذا  الى  .النشاط السياسي والعمل في جميع الميادين مما اعطى دافعا  ورغبة في التصويت

المرشحين بنسبة تفوق الجنس االخر وهذا ة المشاركة السياسية واالقتناع ببرامج جانب نسب

  يعود الى االسباب السالفة الذكر

اما فيما يخص الجنس االخر نجد ان نسبة الرغبة في التصويت وهي كمؤشر اساسي  تسعى  

 امعي السيما الى تحقيقه  لم يلقى النتاج المتوقع  من طرف الطالب الج  الحملة االنتخابية 

في التصويت  حيث جاءت نسبة هذا االمتناع تبدي هذه الفئة رغبتها الذكور حيث لم فئة 

اما فيما يخص الرغبة في المشاركة هي االخرى لم يكن لها اي وقع  عند  بالمئة %10ب

مقارنة   بالمئة %10وبنسبة عبرت   هذه الفئة حيثالذكور عندخاصة والطالب الجامعي 

ولعل ذلك مرده الى التنظيمات الموجودة بكثافة على  %20ب  بفئة االناث التي قدرت 

مستوى نشاط الحملة  التي عملت على اقحام المرأة وبشكل كبير في المجال السياسي  كذاولم 

 %7,5والتي جاءت بنسبة النتاج المتوقع من هذه الفئة   المرشحيناالقتناع ببرامج  يسجل

 بالجنس االخر  ولعل ذلك مرده الى القضايا المطروحة على هامش  هاته البرامج مقارنة 

   .التي لم تستهوي اهتماماتهمو

منهم تباينت اجابات المبحوثين بنسب التالية   اما فيما يخص الرغبة في التصويت فقد 

الذكور نسبة ب وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن تفسير تاثير الحملة االنتخابية على فئة دون 

  :مردها مايلي اخرى  راجع  الى عدة اسباب 
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فالذكور لهم ثقافة ونظرة خاصة للسياسة االختالف في الذهنية  يعنياختالف طبيعة الجنس 

جتماعية  فمجرد التفكير  في عامة  فهم ينظرون لها من عدة زوايا  خاصة منها اال

يشتت ذهنية الفرد خاصة اذا ما تعلق االمر االستقرار االجتماعي او التفكير في الهجرة 

فيه  يغير الفما تحمله الحملة االنتخابية من مستجدات على الصعيد الواقع  بالقضايا الوطنية 

التي البد ان تعمل عليها  ككل وهذا راجع الى عملية االقتناع بالبداية السياسةنظرته نحو 

  مؤسسات التنشئة السياسية 

تبعا له بداية من العلوم السياسية  التأثيراما فيما يخص طبيعة التخصص فقد جاءت نتائج هذا 

النسب االخرى وهذا بالمئة تفوق  %225الرغبة في التصويت بنسبة  حيث جاءت نسبة 

يعني ان التخصص يلعب دور مهم في تحريك الطالب وعلى هذا االساس نجد طالب العلوم 

 تؤهلهالسياسية يميل نحو االنفتاح على السياسة  وذلك الكتساب خبرة كافية وثقافة سياسية 

لتي هي اومن شانها ان تقوم بعملية التنشئة السياسية  التي السياسي الى العمل في الميدان 

مقارنة بطلبة االعالم  جملة من الخبرات المكتسبة والمرتبطة بعملية المشاركة السياسية لنتاج 

بالمئة من اجابات افراد  %12,5تكرارات تمثل  5واالتصال اذ لم يحظى  هذا الطرح اال ب

  .هذه العينة

ميلهم طلبة  االعالم واالتصال  من جهة ‘وقد اضاف بعض افراد هذا االختصاص هذا 

  بالمئة %10بنسبة تمثلبنسبة تفوق العلوم السياسية  المرشحينناع ببرامج تاالق واتجاههم نحو

السيما في نشاط الحملة االنتخابية  السياسةوهذا واضح وراجع الى دور االعالم كوسيط في 

 عليهم من خالل استمالتهم  والتأثيريعمل على تحريك الجمهور السيما جمهور الطلبة   فهو

حول االقتناع والتصويت وكل ذلك من خالل التركيز على القضايا التي تخص فئة الشباب 

هذا القطاع  فهو من خالل ذلك يجد في الحملة االنتخابية المتنفس  في الجامعي خاصة 

  الوحيد لمعالجة قضاياه المطروحة موضع النقاش 

التأثير اللذي حققته  سة عن وتؤكد من جهة نتائج هذا الجدول  تلك المتعلقة بمحور الدرا

عند الطلبة حيث تقاربت وتباينت  اجابتهم من كال  2014افريل  17رئاسيات  حملة 
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 فحسب نتائج التكرارات الموجودة في الجدول   االقتناع بالمشاركة السياسية التخصصين حول 

لهم اقتناع كامل حول المشاركة التخصص العلوم السياسية طلبة   انيمكن ان نفسر  

السياسية كعامل اساسي  باالظافة الى وجود الحملة االنتخابية التي يتم على غرارها هاته 

طلبة االعالم وهي نسبة تفوق  17.5%والذي جاء  اقتناعهم بنسبة تتمثل في  المشاركة 

ر اجع الى وهذا  12.5%ب  عندهم الرغبة في المشاركة  تمثل نسبة  اللذى واالتصال 

  :جملة من االسباب 

طبيعة التخصص التي تستوجب االلمام بكافة الجوانب المختلفة للحملة منها المشاركة 

بصنع القرار السياسي االهتمام اكثر  السياسية العمل في الميدان   االحساس بالمسؤولية 

ون في الغالب من والذي يك  اللذي من شانه ان يغير مجرى االمور الداخلية والخارجية للبالد

خالل المشاركة الفعلية والمكثفة التي تجعل من الطالب الجامعي ان يستوعب فكرة ضرورة 

  االدالء بالصوت 

لن يغير  هاالتصويت فيالمشاركة في االنتخابات ويجد طلبة االعالم واالتصال ان بينما 

مجرى االمور ولن يضيف شيئا خاصة على هذا التخصص الذي لم يجد بعد المتنفس 

لمجموعة من االفراد في السلطة وحكرا فقط على فقط  السياسية  ويجدها مخصصة للممارسة

عدم و ة في هذا الميدان من لهم نشاط سياسي ويعزى ذلك الى فقدان التجربة السياسي

ذا مرده الى قصور مؤسسات التنشئة والتي تعود الى الجهات وه االحساس بالمسؤولية 

    .والى غير ذلك الرسمية كثيرة منها خاصة االسرة والجامعة 

التخصص العلوم االعالم واالتصال  رغبته في عدم التصويت في هذا  عبر بعدها 

للمرشحين  مضامين الحملة االنتخابية كنتاج مرده الى ماجات به بالمئة%15االنتخابات بنسبة

مع اهتماماتهم من جهة اخرى بالرغم من تداخل  ال تتناسبسياسية والتي من مضامين الستة 

ان الطالب هذا التخصص لم يصل بعد الى ثقافة الوعي بكل  إال لإلعالمالدور المهم 

في االنتخابات ليس حكرا  المشاركةالمعارف السياسية ولم يدرك بعد حقيقة ان التصويت او 

تعنيهم وتعني منهم في  وبالمعتقد الجماعي على ان هذه الحملة ال منهم في السلطة  فقط على
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 نسبة  ةغرار طلبة العلوم السياسية التي لم تمتنع من التصويت ولم يوضح لها اي

االهتمام بالعمل السياسي والقضايا 

على مستوى الكلية والتي اعطت للطالب العلوم 

السياسية الرغبة في التصويت اللذي مرده الفضول وحب اكتشاف سيرالعملية االنتخابية 

بنسبة كبيرة ي وراء ثقافة سياسية في الميدان من شانها ان ترفع له مستواه العلم

السياسية كميدان اليعنيهم كثيرا ذلك ان التنشئة السياسية التي تحكمت في 

فرضها السلطة السياسية لسنين عديدة لم تفتح ابوابا جديدة السيما نحو هذا التخصص جعلت 

الصفة  اما فيما يخص سواء الحديث عنه او محاولة ممارسته

الجامعية فتبقى  دائما  الصفة الخارجية هي االكثر النسبة مقارنة بالصفة الداخلية للطلبة وهذا 

 

   % النسبة المئوية

    

144 

غرار طلبة العلوم السياسية التي لم تمتنع من التصويت ولم يوضح لها اي

االهتمام بالعمل السياسي والقضايا الى  اعاله ولعل ذلك يعود الجدول 

على مستوى الكلية والتي اعطت للطالب العلوم والمطروحة  في الملتقيات والتنظيمات 

السياسية الرغبة في التصويت اللذي مرده الفضول وحب اكتشاف سيرالعملية االنتخابية 

وراء ثقافة سياسية في الميدان من شانها ان ترفع له مستواه العلم

السياسية كميدان اليعنيهم كثيرا ذلك ان التنشئة السياسية التي تحكمت في  

فرضها السلطة السياسية لسنين عديدة لم تفتح ابوابا جديدة السيما نحو هذا التخصص جعلت 

سواء الحديث عنه او محاولة ممارسته من هذا الميدان من المحرمات

الجامعية فتبقى  دائما  الصفة الخارجية هي االكثر النسبة مقارنة بالصفة الداخلية للطلبة وهذا 

  .راجع لألسباب السالفة الذكر  فيما يخص هذه الوضعية 

  :اإلشباع السياسي المحقق

20%

80%

56�ا89��ع ا����1- ا��

النسبة المئوية  التكرار  البيانات

  20  08  نعم

  32  80  

  100  40  المجموع

  : ا�	ا��ا���� 

غرار طلبة العلوم السياسية التي لم تمتنع من التصويت ولم يوضح لها ايالسلطة على 

 يوضحهحسب ما 

المطروحة  في الملتقيات والتنظيمات 

السياسية الرغبة في التصويت اللذي مرده الفضول وحب اكتشاف سيرالعملية االنتخابية 

وراء ثقافة سياسية في الميدان من شانها ان ترفع له مستواه العلموالسعي 

 بالمعتقد الجماعيو

فرضها السلطة السياسية لسنين عديدة لم تفتح ابوابا جديدة السيما نحو هذا التخصص جعلت 

من هذا الميدان من المحرمات

الجامعية فتبقى  دائما  الصفة الخارجية هي االكثر النسبة مقارنة بالصفة الداخلية للطلبة وهذا 

راجع لألسباب السالفة الذكر  فيما يخص هذه الوضعية 

اإلشباع السياسي المحقق

  )5(الجدول 

  

  

  

  

���

�

البيانات

نعم

ال

المجموع
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  :التعليق

تمثلت في النسبة التالية هاته الحملة من من خالل هذا الجدول نجد ان نسبة االشباع المحققة 

  ممن عدم التحقيق االشباع المنتظر من هاته الحملة  % 80بينما تمثل النسبة التالية  %20ب 

  

  :)5(مناقشة وتحليل الجدول 

االشباع المحقق في الحملة االنتخابية من جنس الى اخر حيث من خالل هاته تختلف نسبة  

المعطيات االحصائية يمكن تفسير  ان الجملة االنتخابية  قد حققت اشباع  سياسي لفئة االناث  

ر بنسبة بينما لم تحقق االشباع عند فئة الذكور اال بنسبة وهذا راجع ان هذه الفئة هي االكث

نتخاب حيث افرزت نتائج االنتخاب عن الحصيلة الرسمية للفئات  المنتخبة في بنتائج االتأثرا 

نسبة الذكور حسب  اكثر من الرجل بعدد يفوق  المرأةمكاتب التصويت عن نسبة وجود 

  المكتب االحصائي للوالية بسكرة 

مات السياسية في االنتخابات بنسبة كبيرة السيما في التنظي المرأةالمشاركة الى وهذا راجع 

على مستوى نشاط الحملة االنتخابية سعيا منها الى اثبات هويتها داخل النشاط السياسي  

  البيانات            

  

  الشخصية      

  ال  نعم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  57.5  23  7.5  03  ذكر  الجنس

  22.5  09  12.5  05  انثى

  80  32  20  08    المجموع

  

  التخصص

  25  10  05  02  اعالم و اتصال

  55  22  15  06  علوم سياسية

  80  32  20  08    المجموع

  

  الصفة

  32.5  13  12.5  05  داخلي

  47.5  19  7.5  03  خارجي




     : ا�	ا��ا���� ��  ا������� ا�
 

 

146 

واهتمامها الخاص بتحقيق منفعة خاصة على المستوى االجتماعي  بينما تختلف نظرة الجنس 

 هذا من جهة نجد ان نسبة المتمثلة في عدمضئيلة  االخر من خالل ماحققنه وان كانت بنسبة 

وذلك من خالل الجدول المبين  ماحقتهتحقيق االشباع السياسي المتوقع من الحملة تفوق نسبة 

الذكور على االناث  بنسبة تفوقمن عدم االشباع االجمالي  بالمائة %80اللذي يحمل النتيجة 

ذا راجع ان افراد العينة وخاصة منهم ليسوا هو22.5%تليه نسبة االناث ب   57.5%

مقتنعين  بما فيه الكفاية من الحملة االنتخابية  على اعتقادهم انها اسلوب ليس بجديد 

  والغرض منها فقط كسب االصوات وتحقيق المصلحة الخاصة 

 اما فيما يخص فئة االناث ففي اعتقادهم انها نشاط سياسي بحت بعيد عن اهتماماتهم الخاصة 

العلمي ويمكن ان نرده الى جملة تتالئم وطبيعة مستواهم  وأفكارولم تقدم الحملة قضايا جديدة 

  من االسباب  العزوف عن المشاركة او المشاركة النسبية سرعان ما تعود بالنفع 

في هاته الحملة على غير العادة كرسالة تهديد وليست  جاءتخطابات المرشحين والتي 

  الديمقراطية الجماعية  مبدأعلى  كرسالة سياسية مبنية

وفي ظل التعددية  الكاذبةاالنغالق السياسي في ظل الدساتير والقوانين الموجودة والوعود 

  السياسية مما يجعل الطالب الجامعي ينزلق في دوامة ومغيب عن السياسة 

باع كذلك من جهته نجد من خالل هذا الجدول اعاله ان طلبة العلوم السياسية يفوق االش

بنسبة اما فيما يخص عدم  مقارنة بطلبة العلوم االعالم واالتصال  المتحصل عندهم بنسبة 

طلبة العلوم السياسية تفوق  نسبة االعالم واالتصال  كذلكالتحقيق االشباع  فكانت نسبة 

  55%بنسبة

  :ولعل ذلك مرده الى مجموعة من االسباب  

ابي لدى طلبة العلوم السياسية  تتقاطع فيه التباين بين الوعي السياسي السلبي وااليج 

لسياسي او من جهته فيما تحققه الحملة من الرغبة ا مجموعة من االفكار لعل اهمها االنغالق

تحمله الحملة من مستجدات يمكن لها ان تغير  في المشاركة السياسية  القناعة ببرامج وما

كان من الناحية االيجابية او السلبية هو منها ان  واألخيرخارطة الطريق لعل  المستفيد االول 
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سياسي فعلي في ظل  إلشباعالجزائري المتعطش 

في التأثير من اما فيما يخص الصفة الداخلية والخارجية للطالب الجامعي فقد كان لها دور 

  %النسبة

  

67.5  

27.5  

100  

  

جاء هذا الجدول ليوضح نسبة تفوق االشباع المحقق على اساس معنوي بنسبة تتمثل في 

فكري بنسبة بالمائة تليه االشباع على 
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الجزائري المتعطش  الشبابالطالب الجامعي اللذي يمثل فئة من 

   .وليس مغلقة

اما فيما يخص الصفة الداخلية والخارجية للطالب الجامعي فقد كان لها دور 

  .الطالب الخارجيجميع المناحي خاصة عند 

  :طبيعة اإلشباع المحقق

النسبة  التكرار  البيانات

  05  02  مادي

67.5  27  معنوي

27.5  11  فكري

100  40  الجموع

  

جاء هذا الجدول ليوضح نسبة تفوق االشباع المحقق على اساس معنوي بنسبة تتمثل في 

فكري بنسبة بالمائة تليه االشباع على  نسبة االشباع على اساس جاءتبينما 

   % 2اساس مادي  بنسبة 

5%

67%

28%

56�4�� � ا�8��ع ا��

  : ا�	ا��ا���� 

الطالب الجامعي اللذي يمثل فئة من 

وليس مغلقة سياسة مفتوحة 

اما فيما يخص الصفة الداخلية والخارجية للطالب الجامعي فقد كان لها دور 

جميع المناحي خاصة عند 

طبيعة اإلشباع المحقق

  :  )6(الجدول 

  :التعليق

جاء هذا الجدول ليوضح نسبة تفوق االشباع المحقق على اساس معنوي بنسبة تتمثل في 

بينما  بالمائة 27%

اساس مادي  بنسبة 


دي&

&�%�ي

���ي
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  البيانات         

  الشخصية

  فكري  معنوي  مادي

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  17.5  07  17.5  07  05  02  ذكر  الجنس

  10  04  50  20  00  00  انثى

  27.5  11  67.5  27  05 02    المجموع

  

  التخصص

  10  04  22.5  09  00  00  اعالم و اتصال

  17.5  07  45  18  05  02  علوم سياسية

  27.5  11  67.5  27  05 02    المجموع

  

  الصفة

  17.5  07  32.5  13  2.5  01  داخلي

  10  04  35  14  2,5  01  خارجي

  27.5  11  67.5  27  05 02    المجموع

  :)6( مناقشة وتحليل الجدول

من الجدول التالي يتضح ان االشباع المحقق من خالل الحملة يرتبط بنوعية االشباع  

والهدف والغرض منه وسرعان مايتحقق  سواء ماديا او فكريا او معنويا ومن خالل هذا 

فعند  الجدول نجد ان نسبة االختالف على اساس االشباع المادي تختلف من جنس الى اخر 

على  لإلشباعبينما لم تسجل االناث والنسبة  %5ب المحقق ماديا   الذكور نجد نسبة االشباع

اساس مادي وهذا عائد الى االختالف في الذهنية الموروثات المكتسبة التفكير على اسس 

وينظرون الى الحملة بعيدة وعلى اعتبارهم اكثر االجناس احتكاكا بنشاط الحمالت االنتخابية 

  على اساس تحقيق منفعة خاصة

بالمئة مقارنة باالشباع  10% الذكور بنسبةه االشباع المحقق بنوعيه الفكري عند يلي  

كال لالتفكير  وهذا عائد الى طبيعة   %17.5 والمتمثل في نسبة الفكري المحقق عند االناث 

كذلك المرأة تنظر للسياسة من  ،يختلف باختالف التركيبة والطبيعة الذهنيةاللذي  الجنسين 

منظار المسؤولية واثبات الذات في وسط مجتمع ذكوري وتحقيق حقوقها ايمانا بالديمقراطية  

التي تنص على وجوب اشراك المرأة في العمل السياسي االحساس بالمسؤولية من جهة 
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ت السياق وفي ذا الخ السعي وراء اكتساب ثقافة سياسية  في الميدان  حزب سياسي معين 

لدى المحقق معنويا لدى االناث يفوق االشباع المعنوي  نجد كذلك نسبة االشباع المحقق

  بالمائة    %17.5بالمائة مقارنة بنسبة الذكور والتي تقدر   %50الذكور بنسبة 

ويعود ذلك الى المبادئ التي جاء بها المرشحون من خالل هاته الحملة التي تحمل شعارات  

الرغبة في االنتماء السياسي اللذي من شانه ان يؤهل الى  وبالمسؤوليةالوطنية  االحساس 

عملية المشاركة السياسية المشاركة في التصويت التضامن مع بعض المترشحين  بما تحمله 

  الستمالته قدر االمكان  وذلك لتحقيق الهدف المنشود  رسائل هؤالء 

فمن خالل هذا الجدول تبين ايضا ان االختصاص يلعب دورا مهما في تحديد اجابات 

نسبة كبيرة من المبحوثين بدقة بما يتالءم وطبيعة السؤال حيث سجل قسم العلوم السياسية 

بكال نوعيه المادي  واللذي واالتصال و مقارنة بعلوم االعالم للحملة ناحية االشباع السياسي 

يليه االشباع الفكري بنسبة  %45بالمئة اضافة الى االشباع المعنوي  %2تتمثل نسبته ب

وهذا واضح رجوعا الى طبيعة التخصص وعلى اعتبارهم اكثر الطلبة المستهلكين  27.5%

التي نظمت على راس مجموعة الملتقيات والتنظيمات لمضامين الحملة االنتخابية بناءا على 

هذه االنتخابات على مستوى الكلية كذلك وجود افكار جيدة واكتساب خبرة في الميدان تتالئم 

  .وطبيعة التخصص الى جانب اهتماماتهم الدائمة 

اما فيما يخص طلبة االعالم واالتصال لم يحقق عندهم هذا االشباع الى بنسب متفاوتة  

السيما فيما حققته من الناحية المعنوية انها لم تحقق لهم اشباعا ماديا  ضئيلة حيث نجد

هذا ويعود ذلك ان طلبة  بالمائة %10يليه االشباع الفكري  بالمائة %225 ـوالمقدرة ب

االعالم واالتصال لم تحقق الجملة االنتخابية االشباع الكافي المنتظر وهذا يعود الى عدم 

ستهويه او يلفت انتباهه فقدان الثقة في االعالم لم يجد فيها ما يان مام الطلبة بهذا الميداهت

  والهيئات المعنية بهذا النشاط الخ   الحملةالمنشود على مستوى 

  التي تطلعه على افكار يمثلها على اساس افكار جديدة  بعيدا عن الواقع المجرد 
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2014  

 %النسبة

47.5  

52.5  

100  

  

لم  %52.5توضح بيانات الجدول التالي ان جل افراد العينة والممثلين بنسبة

لتقابلها نسبة الحضور القاءات والتجمعات ممن 

2014أ����  
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 المشاركة السياسية

2014أفريل  17حضور تجمعات ولقاءات الحملة االنتخابية 

النسبة  التكرار   البيانات

47.5  19  نعم

52.5  21  ال

100  40  المجموع

  

توضح بيانات الجدول التالي ان جل افراد العينة والممثلين بنسبة

لتقابلها نسبة الحضور القاءات والتجمعات ممن  يحضرواالتجمعات والقاءات الحملة االنتخابية

  %47.5يلون اهتماما بها بنسبة

47%53%

 17?<=ر )>� �ت و��6ءات ا����� ا�������� 

  : ا�	ا��ا���� 

المشاركة السياسية: محور الثاني ال

حضور تجمعات ولقاءات الحملة االنتخابية  

  : )7(الجدول 

البيانات

نعم

ال

المجموع

  :التعليق

توضح بيانات الجدول التالي ان جل افراد العينة والممثلين بنسبة

يحضرواالتجمعات والقاءات الحملة االنتخابية

يلون اهتماما بها بنسبة

  

  

  

  

  

���

�
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 البيانات                

  الشخصية

  ال  نعم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  25  10  32.5  13  ذكر  الجنس

  27.5  11  15  06  انثى

  52.5  21  47.5  19    المجموع

  35  14  10  04  اعالم و اتصال  التخصص

  17.5  07  37.5  15  علوم سياسية

  52.5  21  47.5  19    المجموع

  

  الصفة

  37.5  15  17.5  07  داخلي

  15  06  30  12  خارجي

  52.5  21  47.5  19    المجموع

  :)7(نتائج الجدول تحليل ومناقشة  

نجد ان الحضور التجمعات  اعاله من خالل نتائج البيانات االحصائية الموجودة في الجدول

 الجنسها بموضوع الدراسة اهم المرتبطة المتغيراتواللقاءات  في الحملة يتباين بتباين 

 ان نسبة الحضور عند الذكور تفوق نسبة وعلى ضوء هذه النتائج الموضحة في الجدول نجد

جها قدرت نتائفي مقابل الحضور عند االناث بنسبة  %32.5الحضور عند االناث بنسبة 

من مجموع افراد العينة وهي نسبة ضئيلة تعبر عن المشاركة او الحضور النسبي  %6-ب

لمثل هذه الفئة مقارنة بنسبة الذكور وقد يعود ذلك الى اهمية هذا الميدان  فلنسبة لهؤالء 

التمكن ومن جهة  المرشحينودرجة الوعي عندهم بضرورة  الحضور وذلك للتعرف على 

والتي من اليوم سليم في  ضوء مضامين الرسالة االعالمية السياسية من صناعة القرار ال

شانها ان تغير خارطة الطريق داخل وخارج البالد بينما التجد االنثى ما يستهوي اهتماماتها 

  في الحضور مثل هذه التجمعات واللقاءات  
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مجموع العدد في مقابل ذلك نجد ان نسبة االمتناع عن الحضور هذه التجمعات واللقاءات من 

يفوق نسبة  االناث اللذي  خاصة عند %52.5االجمالي  للعينة واللذي قدرت نسبته ب

للذكور  ولعل ذلك يعود الى عدم  بالنسبة بالمائة %25في مقابل  بالمائة %27.5 الذكور ب

اهتمام  هاته الفئة  بهذا النشاط السياسي  اللذي مرده قلة الوعي السياسي بمجرى الحياة 

نشاط  بأنهاالسياسية وعدم ادراكها الى مسؤولية صناعة القرار االنتخابي فهي بذلك ترى 

  ة اخرىاليتالئم مع اهتماماتها من جهة ويعني فقط من هم في السلطة من جه

هذا وقد جاء هذا الجدول ليوضح دور االختصاص في المشاركة السياسية السيما االنشطة 

جهته عبر طلبة العلوم السياسية عن اهتمامهم بالحضور  االنتخابية فمنالتي تقوم بها الحملة 

المائة تفوق طلبة االعالم واالتصال اللذين % 15بنسبة بمثل هذه  القاءات والتجمعات 

بالمائة وهذا عائد الى االهتمام اللذي يبديه طلبة هذا التخصص  %5نسبة حضورهم بكانت 

بمثل هذه االمور خاصة فيما يتعلق بالعملية االنتخابية  ومجرياتها وكافة مراحلها فالحضور 

في مثل هذه االنشطة يدل على درجة الوعي اللذي وصل اليه هذا التخصص والذي يبعث 

اللذي هو نتاج العمل والمشاركة وتلقين ة السياسية والتكوين السياسي باالنفتاح نحو الممارس

رغبته في االعالم واالتصال عن تخصص ولم يعبر اصحاب حيث جملة من الخبرات 

  :الحضور تبعا لمجموعة من االسباب لعل اهمها

 وان المواضيع التي عدم االقتناع بالمشاركة السياسية والرسالة االعالمية على حد سواء

  يعالجها االعالم في الحملة االنتخابية   ال تتماشى مع اهتماماته

قلة التجربة والخبرة في هذا الميدان لعل مرده ان االعالم السياسي يحظى بتهميش من طرف 

  طلبة هذا التخصص ومن المنهاج الدراسي الجامعي ككل 

تختلف نسبة الحضور عند الطلبة الداخليين  بنسبة  عن الطلبة الخارجين ولعل ذلك كذا و

الداخلي فالطالب مرده الى الظروف المحيطة بالطالب الخارجي هي غير الظروف الطالب 

الخارجي دائما محاط  بعمل ونشاطات الحملة في اي وقت وفي اي مكان  فهو بذلك يجد 

تي تدفعه المحال للحضور ومشاركة خطابات المرشحين بينما نفسه محاط بكل هذه االجواء ال
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الطالب الداخلي هو بعيد كل البعد عن اجواء الحملة االنتخابية فهور يتابع عن بعد ويطرح 

   % النسبة

57.5  

15  

22.5  

5  

100 

 

من خالل البيانات االحصائية الممثلة في هذا الجدول نجد اغلبية مفردات العينة الممثلين 

كان حضورهم بحسب الظروف  يليه الحضور بالرغبة الشخصية 

بالمئة في مقابل نسبة الحضور بدافع من جهات اخرى التي تمثلت نسبتها 

15%

23%
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الطالب الداخلي هو بعيد كل البعد عن اجواء الحملة االنتخابية فهور يتابع عن بعد ويطرح 

  نقاشاته بعيدا عن الواقع المجرد  نظرا للظروف المحيطة 

:   

  التكرار  البيانات

  23  سمحت به الضروفبحسب ما 

  06  برغبة منك

  09  بدافع من جهات أخرى

  02  بشكل عفوي

  40  المجموع

من خالل البيانات االحصائية الممثلة في هذا الجدول نجد اغلبية مفردات العينة الممثلين 

كان حضورهم بحسب الظروف  يليه الحضور بالرغبة الشخصية  بالمئة

بالمئة في مقابل نسبة الحضور بدافع من جهات اخرى التي تمثلت نسبتها 

57%

5%

4�� � ا�<�=ر

2"��8�ا�;�وف
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الطالب الداخلي هو بعيد كل البعد عن اجواء الحملة االنتخابية فهور يتابع عن بعد ويطرح 

نقاشاته بعيدا عن الواقع المجرد  نظرا للظروف المحيطة 

:طبيعة الحضور   

  ) 8(الجدول 

البيانات

بحسب ما 

برغبة منك

بدافع من جهات أخرى

بشكل عفوي

المجموع

  

  :لتعليق

من خالل البيانات االحصائية الممثلة في هذا الجدول نجد اغلبية مفردات العينة الممثلين 

بالمئة %57.5بنسبة 

بالمئة في مقابل نسبة الحضور بدافع من جهات اخرى التي تمثلت نسبتها  %15 بنسبة

A0"�
&2"��

�5ا�$




     : ا�	ا��ا���� ��  ا������� ا�
 

 

154 

 %5 بالمئةاضافة الى الحضور بشكل عفوي واللذي جات نتائجه ممثلة بنسبة %22.5ب

ت طبيعة الحظور ولعل ذلك مرده الى مجموعة من االعتبارا في وهي اقل نسب بالمائة

  االساسية

                 

  البيانات        

  

  الشخصية

بحسب ما سمحت 

  به الضروف

بدافع من   برغبة منك

  جهات أخرى

  بشكل عفوي

  النسبة  التكرار

% 

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

  0  00  12.5  05  7.5  03  42.5 17  ذكر  الجنس

  5  02  10  04  7.5  03  15  06  انثى

  5  02  22.5  09  15  06  57.5 23    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
09  22.5  07  17.5  04  10  01  2.5  

علوم 

  سياسية
14  35  01  2.5  05  12.5  01  2.5  

  5  02  22.5  09  20  06  57.5 23    المجموع

  

  الصفة

  00  00  15  06  7.5  03  47.5  19  داخلي

  5  02  7.5  03  5  02  10  04  رجيخا

  5  02  22.5  09  12.5  06  57.5 23    مجموعال

  :)8(الجدول مناقشة وتحليل نتائج 

الحضور عند الذكور فيما يخص طبيعة  في ضوء المعطيات االحصائية التالية نجد ان نسبة 

بالمائة مقارنة بنسبة الحضور عند االناث التي  %42.5ب بنسبة تمثلت جاءتالظروف 

مزاولة اعمال واشغل الذكور بين العمل والدراسة لتعدد  بالمائة وهذا راجع %15جاءت ب 

ابدا كال الجنسين رغبتهم في هذا وقد  او عدم االحساس بجدية الحدث االنتخابياخرى 
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  %7.5 الرغبة في الحضور بنسبةعلى الحضور حيث  جاءت النسبة التالية لكال الجنسين 

وبالرغم من ان النسبة تعد ضئيلة اال انها تعبر عن مدى اهتمام كال الطرفين بنشاط الحملة 

والميدان   المرشحينولعل ذلك مرده الى الفضول اللذي يدفع الطلبة الى التعرف على 

 %12.5بة بدافع من جهات رسمية والذي جاء بنسفي مقابل الحضور السياسي بشكل عام 

 %10بالمائة  بالنسبة للذكور في مقابل االناث والذي جاء حضوره على هذا االساس ب 

الخ  وقد تكون هذه الجهات االسرة االصدقاء المحيط الجامعي االحزاب السياسية بالمائة 

وهذا يعود الى المؤسسات التي تعنى بهاته الفئة هاته الفئة التي تعبر عن الجيل الصاعد او 

اب الفتي اللذي  تعمل عليه مايعرف بمؤسسات التنشئة السياسية التي تسعى الى تلقين الشب

الفرد معارف ومدركات وقيم سياسية وتسعى الى تكوينه سياسيا من خالل مراحل عمره  

اهتماما حتي يصبح مسيسا وهي ما تعرف بمرحلة التسييس في مقابل االنثي التي التعطي 

   .بالغا لنشاط هاته الحملة

فقد جاءت نسبة الحضور على هذا االساس  اما فيما يخص طبيعة الحضور بشكل عفوي 

مقال الشيئ من الجنس االخر وهذا يعود الى ان الذكور اليتابعون واليشاركون % 2بنسبة 

في هاته الحملة اال وتوجد مصلحة او منفعة خاصة وهذا يوضح مدى الوعي  بمدركات 

االمور خاصة منها السياسية بينما االناث التعير اهتماما فهي تحضر هذه التجمعات اما بدافع 

وقلة الوعي الى الجهل بمجرى الحياة السياسية ودورها  الفضول والعفوية التي تعود

  من جهة اخرى  السياسيي 

اما فيما يخص التخصص نجد طلبة علوم االعالم واالتصال  يحضرون هذه التجمعات تبعا 

الطلبة ابنسبة في مقابل الحضور الذي يتم على هذا االساس بلنسبة  كدليل على   لظروفهم

نجد انهم  حيثوجب فيهم االلمام بالقضايا السياسية اكثر  التخصص اللذي منهم  خاصة 

التامة خاصة في مثل هذا النشاط او الحدث وهذا مرده  اوالجديةاليعطون اهمية للحضور 

علوم طلبة  اختصاص  الى عدم االحساس بالمسؤولية ازاء العملية االنتخابية من جهة عبر

  %17.5تفوق طلبة العلوم  السياسية  ب االعالم واالتصال عن رغبتهم في الحضور بنسبة 
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ان طلبة هذا االختصاص يعطون اهمية خاصة لهذا وهذا يعود  2.5%في مقابل نسبة 

الميدان السيما ووان الحمالت االنتخابية كشكل من اشكال االتصال السياسي  يلعب فيها 

ن في هذا النشاط االعالم دور الوسيط ولعل ذلك يعود الى الفضول الى معرفة عمل االعالميي

من خالل مرافقة المرشحين طوال فترة الحملة االنتخابية  بينما نجد طبيعة الحضور  بدافع 

من الجهات الرسمية والتي عبر عنها هذا التخصص في كافة مراحل االستمارة  وهذا نظرا 

ية لطبيعة هذا التخصص التي تفرض عليهم االحتكاك بالبيئة السياسية وبالتنظيمات السياس

اكثر من غيرها وفي اي وقت وعلى غرار الحمالت االنتخابية او مواسم االنتخابات لهذا نجد 

على التواصل بمجريات الحملة هذا من الناحية االيجابية  دؤوبالطالب العلوم السياسية 

على متابعة الطالب الجامعيى وحرصها على اقحامه في  حريصةلمؤسسات التنشئة التي هي 

لكن هذا اليمنع من القول ان الرغبة الشخصية في الحضور والتي هي نابعة ي العمل السياس

من قناعة ذاتية وتنشئة اجتماعية صحيحة تعبر عن مرحلة الوعي السياسي او الوعي بفكرة 

  المواطنة وضرورة المشاركة السياسية

هذا ولم نجد من خالل النتائج الموضحة اعاله  اية نسبة لهذا التخصص فيما يخص الحضور 

بشكل عفوي في مقابل التخصص طلبة االعالم واالتصال والذي جاءت  نسبة حضورهم 

   2.5%ضئيلة بنسبة تقدر ب 

  2014أفريل  17المشاركة السياسية في الحملة االنتخابية 

  : )9(الجدول 

  النسبة  رار التك  البيانات

  60  24  نعم

  40  16  ال

  100  40  المجموع
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  2014يوضح الجدول التالي نسية المشاركة السياسية في الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل

بالمئة من اجابات المبحوثين حول المشاركة السياسية في مقابل 

ويعود ذلك الى   بالمائة %16العزوف عن المشاركة او المقاطعة والتي جاءت ممثلة بنسبة 
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يوضح الجدول التالي نسية المشاركة السياسية في الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل

بالمئة من اجابات المبحوثين حول المشاركة السياسية في مقابل  %24حيث مثلت نسبة 

العزوف عن المشاركة او المقاطعة والتي جاءت ممثلة بنسبة 

 جملة من االعتبارات 

  البيانات 

  الشخصية

  نعم

 %النسبة  التكرار

  47.5  19  ذكر

  12.5  05  انثى

  60 24    المجموع
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 17.5  07  اعالم و اتصال

  42.5  17  علوم سياسية

  60 24    المجموع

  12.5 05  داخلي

  47.5  19  خارجي

    24 60  
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  :التعليق

يوضح الجدول التالي نسية المشاركة السياسية في الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل

حيث مثلت نسبة 

العزوف عن المشاركة او المقاطعة والتي جاءت ممثلة بنسبة 

جملة من االعتبارات 

         

الشخصية

  الجنس

المجموع

  

التخصص

المجموع

  

  الصفة

  المجموع
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  :)9(الجدول نتائج تحليل ومناقشة 

الموجودة في الجدول يتبين لنا ان النسبة المشاركة السياسية في الحملة من خالل النتائج 

بالمائة في مقابل  %47.5االنتخابية عند الذكور تفوق نسبة المشاركة عند االناث بنسبة 

وهذا راجع الى االهتمامك هذه الفئة  %12.5االناث والتي التتجاوز المشاركة عندهم سوى 

ود عالقة موجبة بين  هذا الميدان وهاته الفئة وذلك لما  بهذا الميدان  حيث  نالحظ وج

وعلى حسب راي بعض الدارسين يجد الذكور ضالتهم في المشاركة في مثل هذه النشاطات 

خاصة تلك المتعلقة بالحملة االنتخابية للمترشحين مما يزيد من خبرته السياسية كطالب 

مشاركنتهم  بنسبة  ما نجد ان االناث جامعي له الحق في المشاركة في جميع المجاالت بين

ضئيلة تفسر عدم اهتمامها بالقضايا السياسية خاصة المتعلقة بنشاط الحملة االنتخابية بشكل 

  عام

في مقابل ذلك نجد االمتناع عن المشاركة السياسية عند االناث يفوق نسبة االمتناع عند 

بالمئة وهي نسبة توضح قلة الوعي السياسي عند  %15بالمئة مقابل  %30الذكور بنسبة 

االنث الطالبة بمجريات الحدث االنتخابي وقلة التجربة السياسية حيث تعد التجربة والممارسة 

المعيار االساسي اللذي تقاس به التنشئة السياسية عند االفراد كذلك نجد ان هذا الميدان 

هذا راجع لقلة الوعي السياسية اللذي هو نتاج واليستهويهم النهال اتجد ما يستقطب اهتمامها 

الثقافة السياسية والخبرة في الميدان اما فيما يخص الذكور فهذا راجع الى عدة عوامل تتحكم 

والمادية المحيطة بالطالب اللذي اليجد في مثل هذه المشاركة اي  فيها الظروف االجتماعية 

ي برامج المترشحين مايستهوي  اهتمامه تحقيق  منفعة   واليجد من القضايا المطروحة ف

  بدرجة كافية وهذا واضح في نتائج االنتخاب التي اوضحت  نسبة المقاطعة للعملية االنتخابية 

اما فيما يخص طبيعة التخصص نالحظ وجود عالقة تالزمية تكاملية بين اصحاب 

االفراد الممثلين في ااالختصاص العلوم السياسية والميدان السياسي حيث اوضحت ان غالبية 

في مقابل  %42.5العينة اللذين  شاركوا  في الحملة هم طلبة هذا االختصاص بنسبة

بالمئة للتخصص االخر وهذا راجع الى طبيعة التخصص التي تحتم عليهم  17.5%
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وهذا مايفسر ان ثقافة سياسية وخبرة في الميدان  االحتكاك اكثر بالبيئة السياسية السعي وراء

ن اليعطون هذا بالمشاركة من طلبة االعالم واالتصال اللذي ذا التخصص اكثر وعي طلبة ه

تواصلية   بأدواتالمجال اولوية بالرغم من الحملة االنتخابية هي نشاط  اعالمي  سياسي 

   .اكثر منها سياسي

بة كذلك نجد نسبة االمتناع االنتخابي عند هذا االختصاص ااكثر من طلبة العلوم السياسية بنس

ا على معارفهم ئحيث نجد ان هذا التخصص لم يضف شي بالمائة %5 مقارنة ب 35%

الحملة االنتخابية وقد يرجع هذا القصور الى مؤسسات التنشئة  بأهميةومدركاتهم السياسية  

او قد يكون العكس  بحيث هذا من جهة  السياسية خاصة منها الجامعة التي تعتبر حقل للعلوم

لطلبة هذا التخصص بحيث  اية جديد لم تضفي  2014ان حملة االنتخابية لرئاسيات افريل 

اضافة يعتبرون ان المشاركة السياسية هي فقط حكر عن منهم في السلطة او في هذا المجال 

 تؤدي اال ان االتصال السياسيى خاصة في الجزائر لم يرقى الى مناقشات عميقة يمكن ان

  .الى  مشاركة سياسية فعلية

اما فيما يخص الصفة الجامعية للطلبة  فنجد ان الطلبة الخارجين هم اكثر الطلبة مشاركة من 

وهذا راجع الى  %12.5في مقابل الطلبة الداخليين بنسبة  %47.5الطلبة الداخلين بنسبة 

بة غير الظروف الخارجية الظروف االجتماعية الداخلية للطل البيئةعدة عوامل تتحكم فيها 

للطالب الخارجي نظرة الواقع بالعين المجردة اكثر من المتابع من منظار بعيد اما فيما يخص 

وهذا من خالل  بالمائة %20بنسبة   متساويتين الصفتينكال  فجاءتاالمتناع  عن المشاركة  

او نتيجة االحتكاك تقاطع بعض االفكار الموجودة والمشابهة عند الطالب الداخلي بالخارجي 

  .الدائم والمستمر لهؤالء الطلبة  يبعضهم البعض
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ول التالي نجد اساسيات المشاركة عند الطلبة تختلف من نسبة الى أخرى  

تفوق  جميع األساسيات  %50بنسبة 

ة سياسية  األخرى  في مقابل ذلك نجد ان نسبة المشاركة من اجل الخبرة واكنساب ثقاف

تليها المشاركة بداف جهات أخرى ان كانت رسمية او غيرها بنسبة 

50%
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  :2014أفريل  17أساسيات المشاركة في الحملة االنتخابية 

ول التالي نجد اساسيات المشاركة عند الطلبة تختلف من نسبة الى أخرى  

بنسبة حيث جاء نسبة  المشاركة على أساس مشاركة عفوية 

األخرى  في مقابل ذلك نجد ان نسبة المشاركة من اجل الخبرة واكنساب ثقاف

تليها المشاركة بداف جهات أخرى ان كانت رسمية او غيرها بنسبة  17.5%
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ول التالي نجد اساسيات المشاركة عند الطلبة تختلف من نسبة الى أخرى  من خالل الجد

حيث جاء نسبة  المشاركة على أساس مشاركة عفوية 

األخرى  في مقابل ذلك نجد ان نسبة المشاركة من اجل الخبرة واكنساب ثقاف

17.5جاءت بنسبة 
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عود وزهذا ي %10اما فيما يخص المشاركة على أساس التنظيم طالبي فجاءت بنسبة 15%

  الى عدة اعتبارات  أساسية  

  )10(الجدول  تحليل ومناقشة نتائج

السياسية في الحملة االنتخابية  المشاركة الموجودة احصائيا نجد ان طبيعة  خالل البيانت 

الصفة )( التخصص)( الجنس( للمتغيرات التالية  تبعاتختلف باختالف المفاهيم المرتبطة بها 

ث اراط االننجد ان نسبة المشاركة عند الذكور نتيجة انخراطهم تفوق نسبة انخ) الجامعية

االناث  وهذا راجع الى ان نسبة الذكور تتطلع الى المعرفة  %25بالمئة في مقابل  75%

ة فهي بذلك محددة االتجاه  ولها الرغبة في انتماء والرغبة في االنتماء السياسي السياسي

سياسي معين   وتصلح للقيادة التنطيمات بينما االناث التستهوي اهتماماتها هاته النشاطات او 

لوعي ونقص في المعرفة التنظيمية خاصة منها القيادة  الى وهذا راجع الى عدم ا ،التنظيمات

جانب ذلك نجد المشاركة على اساس  الثقافة السياسية او الخبرة السياسية عند الذكور ايضا 

  البيانات      

 

  

  الشخصية

منخرط في تنظيم 

له توجه سياسي 

  معين

الكتساب خبرة 

ثقافة (سياسية 

  )سياسية

بدافع من جهات 

األسرة ، ( رسمية

 ....األصدقاء ،

تحقيق المصلحة  مشاركة عفوية

  الخاصة

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  

 النسبة  التكرار

%  
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%  
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بالمئة في مقابل االناث وهذا يفسر ان نسبة الذكور تسعى  %12.5اكثر من االناث بنسبة 

خالل هاته الحمالت التي هي عبارة عن حقل  الى الحصول الى المعرفة واكتساب خبرة من

من التجارب والخبرات  تمكنهم من خوض هذا الميدان مستقبال بينما االناث والتي عبرت 

وهذا راجع الى قلة الوعي وعدم االهتمام وكذلك راجع  %5بنسبة ضئيلة  التتجاوز سوى 

بين ثقافة حب التطلع  الى التنشئة االجتماعية وطبيعة الموروثات المكتسبة التي تختلف

والممارسة واالنتماء بين ثقافة االنطواء والجهل بمدركات االمور وهذا مايفسر ما جاءت به 

" التي ترجع  قلة الوعي السياسي او عم السعي وراء اكتساب ثقافة " "حياة قزادري"الباحثة 

يجري حولهم وعدم  هو عدم ادراك الفرد لدوره في الحياة السياسية وهذا مرده الى جهلهم لما

قدرتهم على المفاضلة بين برامج المطروحة للمترشحين وبين الخبرة السياسية ككل مايولد 

لديهم احساس بان الدور لهم في الحياة السياسية وبالتالي عزوفهم عن المشاركة السياسية 

 بينما تفضل اغلبية االناث وحسب  نتائج هذا الجدول المشاركة من اجل تحقيق مصلحة"

وهذا راجع الى طبيعة هذا الجنس حيث ان  رفي مقابل الذكو %25 والتي جاءت بنسبة معينة

المراة بشكل عام تفكر في المصلحة الخاصة قبل المصلحة العامة والتي تعود الى اسباب 

شخصية التنشئة االجتماعية االسرية قيم ومعتقدات فكرية الخ كما ونجد ان نسبة المشاركة 

ند االناث  تفوق نسبة الذكور وهي اعلى نسبة ممثلة في الجدول ذلك يرجع العفوية ايضا ع

الى عدة اسباب الفضول الرغبة في االنتماء السعي وراء الخبرة والتجربة الميدانية او يكون 

ذلك مرده عدم االهتمام وعدم االحساس بالمسؤولية والجدية ازاء المشاركة  الفعلية التنظيمية 

 %5بالمئة في مقابل  %10بدافع من جهات معينة عند الذكور اكثر بنسبة  ليقابلها المشاركة

ان الذكور السيما الطلب الجامعيين هم اكثر تحركا ولعل ذلك مرده ان  لإلناث بالمائة

واحتكاكا بالمحيط الخارجي لذا فهم عرضة لهاته الجهات سواء كانت رسمية اوغير رسمية 

لما تحققه هاته الحملة من نتيجة عندهم وبالتالي يمكن تفسير ان الطالب الجامعي اليزال 

ذاتية والنابعة من االرادة الحرة يتعرض لمثل هذه الجهات ولم يصل بعد الى القناعة ال

قيود اوضغط من احد او قد يكون السبب انتمائه السياسي  السياسية دونبضرورة المشاركة 
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سياسي في الحملة الى جانب  كمناضللجهة معينة  اللذي حتم علية المشاركة في الحملة 

   .حزبه

الجدول   نجد ان طلبة العلوم فحسب نتائج هذا ) التخصص( اما فيما يخص المتغير الثاني  

 %2.5مقابل التخصص االخر بنسبة  %7.5 السياسة يشاركون على اساس تنظيمهم بنسبة

 يرجع الى طبيعة التخصص التي تفرض عليه االنخراط في مثل هذه التنظيمات  وهذا طبيعي

الطالب الجامعي في جميع  بإقحامفي مثل هذه التنظيمات التي تعنى  العمل من جهة 

المجاالت السيما وانها تنشط بصفة غير رسمية لصالح حزب معين يحتم المشاركة السياسية 

بالمسؤولية اكثر ازاء عمله في  واإلحساسحه هوية الحزب اللذي ينشط لصال إلثباتوذلك 

اضافة الى ذلك لم يعبر طلبة االعالم واالتصال عن مشاركتهم على اساس التنظيم  التنظيم

به نتائج  جاءتالن غالبيتهم ليسوا منخرطين فقد عبر اصحاب هذا االختصاص وحسب ما 

  .فقط وهذا عائد الى عدم االهتمام  وعدم الرغبة في االنتماء  %25الجدول بنسبة 

الثقافة السياسية فقد اجاب جل المبحوثين من طلبة اما فيما يخص المشاركة على اساس 

ويمكن   7.5%والتي تفوق اجابات التخصص االخر بنسبة   %10بنسبة اإلعالم واالتصال 

مرد ذلك الى التخصص باالظافة الى الوعي السياسي مقارنة بطلبة االعالم اللذين اليهتمون 

قرر في الدراسة ولعل مرد ذلك الى بالمنهاج االعالمي المبمثل هذا المجال ويكتفون فقط 

  .الخوف من السياسة  نقص التجربة وال يولون اهتمام بها ألنها بعيدة عن تخصصهم

كذا ونجد المشاركة العفوية عند طلبة االعالم واالتصال تفوق المشاركة السياسية عند طلبة 

خابي قلة الوعي يرجع الى عدم االهتمام بجدية الحدث االنتالعلوم السياسية بنسبة هذا 

السياسي وكطلبة هذا التخصص اللذي يحتم عليهم المشاركة الفعلية المكثفة واالستعالم 

فيما يخص مراحل الحمل وهذا ومعايشة هذا الحدث  واالنتباه الى االمور الصغيرة والكبيرة 

حزبه  مرده ايضا الى عدم االنتماء السياسي اللذي يحتم على الطالب المشاركة الفعلية لجانب

  او المشاركة من اجل اضافة جديدة في السير الذاتية لهم 
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مقارنة بالتخصص االخر اللذين يملكون نظرة خاصة ازاء تحليلهم للمشاركة السياسية  

فحسب بعض الدارسين نجد ان المشاركة السياسية البد ان تبنى عن قناعة داخلية شخصية 

او اختيار المرشح دون  ج السياسي عن غيره متفهمة لها رؤية عميقة في تفسير ذاك البرنام

      االخر 

كذلك  جاءت نسبة المشاركة على اساس المصلحة الشخصية عند طلبة العلوم السياسية اكثر 

من طلبة علوم االعالم واالتصال يعود تفسير ذلك الى الخبرة في الميدان السياسي تترك 

دائما اثار وهذه االثار يمكن ان نستغلها فيما يعود بالنفع  والن الطلبة اكثر احتكاكا بهذا 

وتزامنا مع موسمية الحمالت فهو يجد فيها المتنفس الوحيد لتحقيق اهدافه  النشاطات 

مثال مقارنة بطلبة  العلمي بحثه دراسته او  موطموحاته كتحصيل المعرفة السياسية فيما يخد

يعود ايضا ان طالب هذا التخصص يفتقد الى  2.5%االعالم التي لم تتجاوز النسبة اال ب

السياسية فهو يعي كلمة مصلحة وال يدركها تبعا لعدة اسباب  نوع من التحسيسات التوعية

نذكر منها القناعة الشخصية بان الحملة االنتخابية هي مجرد حدث متداول مرتبط بمواسم 

معينة غياب الطرح العلمي االكاديمي من طرف مؤسسات التنشئة بضرورة المشاركة 

ذا راجع الى جملة من المعتقدات اهمها السياسية في قلة الوعي ايضا وعدم االهتمام على  وه

   .ان الحملة االنتخابية المشاركة فيها

الصفة الخارجية اما فيما يخص الصفة الداخلية والخارجية للطلبة الجامعيين نجد انها لم  

تبقى المتغير االساسي الوحيد في المشاركة حيث جاءت نسبة المشاركة وفي جميع مستوياتها  

    لخارجي  تفوق نسبة المشاركة عند الطالب الداخلي بنسبة  الطالب ا على اساس

  التنشيط في الحملة االنتخابية لصالح المتشرحين

  :)11(الجدول 

  

  

  

  %النسبة   التكرار   البيانات

  32.5  13  نعم

  67.5  27  ال

  100  40  المجموع
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المشاركة الى جانب المرشحين فيما يخص نشاط 

الممثلين في مفردات العينة بنسبة 

وهي نسبة تمثل عدم المشاركة الى جانب  المرشحين في مقابل نسبة المشاركة  في 

  ال

  %النسبة  التكرار

08  20  

19  47.5  

27  67.5  

14  35  

13  32.5  

27  67.5  

16  40  

11  27.5  

27  67.5  
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المشاركة الى جانب المرشحين فيما يخص نشاط نجد من خالل البيانات االحصائية التالية 

الممثلين في مفردات العينة بنسبة الحملة لم تحقق النتيجة المتوقعة حيث اجاب اغلبية 

وهي نسبة تمثل عدم المشاركة الى جانب  المرشحين في مقابل نسبة المشاركة  في 

%32.5  

     البيانات         

  الشخصية

  نعم

  % النسبة  التكرار

  522.  09  ذكر

  10  04  انثى

  32.5  13    المجموع

  التخصص

  17.5  07  اعالم و اتصال

  15  06  علوم سياسية

  32.5  13    المجموع

  12.5  05  داخلي

  20  08  خارجي

    13  32.5  

32%

68%

F��ا��S�&C �- ا����� ا�������� �R��I ا����8
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  :تعليق 

من خالل البيانات االحصائية التالية 

الحملة لم تحقق النتيجة المتوقعة حيث اجاب اغلبية 

وهي نسبة تمثل عدم المشاركة الى جانب  المرشحين في مقابل نسبة المشاركة  في  %67.5

32.5%التنشيط والمتمثلة 

         

الشخصية

  الجنس

المجموع

  

التخصص

المجموع

  

  الصفة

  المجموع

  

���

�
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  : )11(الجدول نتائج ومناقشة تحليل  

من خالل مالحظة الجدول التالي نجد ان نسبة الذكور اللين نشطوا لصالح المرشحين تفوق  

بالمئة هذا الن غالبية  الذكور  %10في مقابل نسبة االناث ب %522.نسبة االناث ب 

يفضلون التنشيط لصالح المترشحين لتحقيق اهداف معينة باالظافة الى انهم يجدون مايالئم 

اهتماماتهم مثل النقاشات خبرة في الميدان التطلع على اساليب جديدة جاء بها مرشح دون 

لمترشحين وذلك الثبات تفضل العمل الى جانب ااخر بينما االناث التي اجابت وبنسبة ضئيلة 

 تفضل المشاركة  هويتها كمراة جديرة بالعمل السياسي هذا في المقابل نجد ان االنثى التي ال

وهدا راجع الى عدة  %10ب  الذكورلى جانب المترشحين بنسبة تفوق نسبة في العمل ا

ايستهوي نها التجد مال تحبذ العمل السياسي الى جانب المترشحين وذلك ال:اعتبارات منها 

، فقدان الثقة في التنظيمات الموجودة على مستوى المداومة المترشحين خاصة منها اهتماماتها

فقدان التوعية السياسية والتحسيسات ية على مستوى المداومات المترشح المنظمات النسو

الجوارية وعدم االهتمام بها من طرف الهيكل االدراري للمترشحين راجع كذلك الى ذهنية 

  ل مجتمع ذكوري غالب ظالمجتمع والعادات والموروثات التي التحبذ عمل المراة في 

المشاركة " تشير كذلك البيانات ان التخصص لعب دور مهما السيما في هذا المحور 

  "السياسية

حيث نجد طلبة االعالم واالتصال ممن شاركوا في تنشيط الحملة االنتخابية الى جانب 

مقارنة بطلبة العلوم السياسية وذلك   17.5%المرشحين حققوا اكبر نسبة مشاركة قدرت ب

اللذي جاء على غير المواسم االنتخابية في الجزائر االتصال السياسي  يعود طبيعة الحدث

حيث اضحى  العامل االساسي اللذي بات يراهن عليه اغلبية المرشحين في االنتخابات  

يستهوي الكثير من طلبة هذا التخصص الناقمين للسياسات المختلفة  كذلك هذا المجال اللذي 

وتعود هاته المشاركة اايضا الى اسباب اهمها التعرف  لها تارة اخرى  والمؤازرينتارة  

  على واقع االتصال السياسي  وعالقة االعالم بالمرشحين وأساليبهم 
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الفضول الشديد اللذي يعتري هذا التخصص في كيفية عمل المرشحين والمثلين عن هذا 

من بعض النشاط   اللذي يدفعه الى عدم تفويت فرصة تغطية هذا الحدث الحرص الشديد 

المواطنين  وإقناعالعام  الرأيالهيئات اشراك هذا العنصر لما له من دور في صناعة 

باالنتخاب اي االعتماد عليه في اتجاهاتهم  وفي ابتكار اساليب جديدة السيما تلك المتعلقة 

حيث يجد طالب هذا التخصص في العمل الى جانب بالترويج لنشاط المرشح وصنع صورته 

حة للتعرف واكتشاف العملية االنتخابية في اطار تحقيق الهدف المنشود كان المترشحين فس

  يطلع على مستجدات الجديدة التي تخص وتهم اختصاصه وتعود عليه بالنفع 

الى جانب طلبة العلوم اتجاه الحزب  بالمسؤوليةاالنتماء السياسي اللذي يولد االحساس 

جاءت نسبة مشاركتهم ضئيلة  والذيالسياسية اللذين هم اكثر دراية بهذا النشاط ايضا  

الموجهة من طرف  واألعمالمقارنة بطلبة التخصص وذلك لعدة اعتبارات ضيق المشاغل 

الكلية  خاصة في ظل هذا الحدث مثل كتابة التقارير حضور اللقاءات تحليل الظواهر 

  سية لمرشحين الخ وغيرها التي ساهمت في تقليص المشاركة السيا

في مقابل ذلك نجد ايضا طلبة االعالم واالتصال هم اكثر الطلبة اللذين ابدوا عدم مشاركتهم 

لصالح المرشحين بنسبة مردها االساسي عدم االقتناع ببرامج المرشحين وبالظاهرة االتصال 

بح الخادم الرئيسي للسلطة غياب الديمقراطية السياسي على اعتباره ان هذا المجال اص

وحرية الرأي والتعبير مما ولد العزوف عن المشاركة قلة الوعي بالعمل عدم االهتمام بها 

من جانب المرشحين على اعتبارها فئة مهمشة خاصة في والية بسكرة فمن خالل مالحظتنا 

اهتماما بالطلبة الجامعين  وجدنا ان بعض الهيئات التنظيمية على مستوى الحملة التولي

وتفضل العمل في جو روتيني دون ادخال اواضفاء عنصر جديد مما يقلص نسبة المشاركة 

وبالتالي المقاطعة تماما  من جهته عبر قسم العلوم السياسية عن عدم مشاركته في تنشيط 

شحين قلة الحملة االنتخابية لصالح المرشحين الى اسباب مردها عدم االقتناع ببرامج المر

الوعي السياسي في تسير وتنظيم نشاط وإدارة الحملة كذلك فقدان الثقة في السياسيين اللذين 

 وفي نشاط الحملة ككل في الحق لهاته الفئة في العمل السياسي والممارسة السياسية ا لم يولو
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ات مغلقة وخطابات تحريضية تهدد استقرار البالد والطالب الجامعي على وجه 

   % النسبة

00  

92.5  

7.5  

100  

 

جاءت نتائج الجدول التالي لتوضح طبيعة المشاركة الى جانب المرشحين حيث 

وهي النسبة االكبر والتي تفوق النسب 

بينما لم تحقق المشاركة على اساس مادي 

    

168 

ات مغلقة وخطابات تحريضية تهدد استقرار البالد والطالب الجامعي على وجه 

النسبة  التكرار  الييانات

00  00  مادية

92.5  37  فكرية

7.5  03  فعلية

100  40  المجموع
  

جاءت نتائج الجدول التالي لتوضح طبيعة المشاركة الى جانب المرشحين حيث 

وهي النسبة االكبر والتي تفوق النسب  92.5%تمثلت نسبة المشاركة على اساس فكري 

بينما لم تحقق المشاركة على اساس مادي  %7.5االخرى في مقابل المشاركة الفعلية بنسبة 

  والنسبة وهذا يعود الى جملة من االعتبارات  واالسباب 

0%

92%

8%
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ات مغلقة وخطابات تحريضية تهدد استقرار البالد والطالب الجامعي على وجه ظل سياس

   الخصوص

  طبيعة المشاركة

  : )12(الجدول 

جاءت نتائج الجدول التالي لتوضح طبيعة المشاركة الى جانب المرشحين حيث :  التعليق

تمثلت نسبة المشاركة على اساس فكري 

االخرى في مقابل المشاركة الفعلية بنسبة 

والنسبة وهذا يعود الى جملة من االعتبارات  واالسباب 

  

  

  


د�'&
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  البيانات          

  الشخصية

  فعلية  فكرية  مادية

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  5  02  57.5  23  00 00  ذكر  الجنس

  2.5  01  45  14  00  00  انثى

  7.5  03  92.5  37  00  00    المجموع

  

  التخصص

  2.5  01  22.5  09  00  00  اعالم و اتصال

  5  02  70  28  00  00  علوم سياسية

  7.5  03  92.5  37  00  00    المجموع

  

  الصفة

  2.5  01  65  26  00  00  داخلي

  5  02  27.5  11  00  00  خارجي

  7.5  03  92.5  37  00  00    المجموع

  :)12(تحليل نتائج الجدول 

عند  المرشحينتوضح نتائج البيانات االحصائية التالية طبيعة المشاركة السياسية لصالح 

) طلبة االعالم واالتصال وطلبة العلوم السياسية(  قصديهالطلبة الجامعين والمثلين في عينة 

لم تحقق والنسبة لكال حيث  حيث يوضح الجدول اعاله طبيعة المشاركة على اساس مادي 

 اوخارجيوهذا واضح تبعا للوضع المادي للطالب الجامعي ككل ان كان داخلي  الجنسيين 

للذكور قدرت  بالنسبةاركة شمفكري حيث حققت اعلى نسبة اساس في مقابل المشاركة على 

عدة اسباب لعل اهمها المستوى العلمي  ىوهذا راجع ال  باإلناثمقارنة   %57.5نتائجها ب 

او الدرجة العلمية التي وصل اليها الطالب التي تمكنه من طرح افكاره وفتح حوارات 

افكار ومبادئ  ونقاشات بناءة  مما تساعد في اقناع المنتخبين واستمالتهم  كذلك قد تتقاطع  

افكاره كذلك توظيف الخبرة العلمية بما يتالءم مع المرشحين والممثلين على مستوى الحملة 

من شانها ان تخدم جديدة  مثل ابتكار اساليب وطرق  المرشحينالجامعية في العمل لصالح 

ة اما فيما يخص االناث فلم تتجاوز المشاركة الفكرية عندها اال بنسبالمرشح في حملته  
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واتجاهات  ميواللها ان وذلك يعود الى عدم تقاطع افكار المرشحين مع افكارها  باالظافة 

  اخرى من شانها ان توظفها فيما يخص هذا الجانب  

هذا الى جانب المشاركة الفعلية للطلبة حيث جاءت نسبة المشاركة الفعلية للذكور بنسبة   

 عي السياسي والخبرة السياسية في الميدان تفوق نسبة المشاركة عند االناث وهذا عائد الو

التي اهلته للمشاركة على هذا االساس  نتيجة اعماله المزاولة طيلة المواسم االنتخابية الفائتة  

التي التي تفتقر الى رصيد معرفي سياسي لقلة تجربتها السياسية  %45مقارنة باإلناث بنسبة 

  في الميدان وهذا راجه الى عدم االهتمام  والالمباالة بهاته االنشطة 

اما فيما يخص المشاركة على اساس مادي فقد اعرب كال التخصصين عن عدم مشاركتهم  

ساس فكري فقد عبر طلبة العلوم ماديا واالسباب تبقى نفسها اما عن المشاركة السياسة على ا

بنسبة عن مشاركتهم فكريا مقارنة بطلبة االعالم واالتصال وهذا راجع الى عامل  السياسية 

الخبرة والثقافة السياسية باالظافة الى الرصيد المعرفي من خالل هذا التخصص اللذي مكنه 

للطالب الجامعي غير من المشاركة على هاته االساس حيث تبين ثبت ان المستوى التثقيفي 

المستوى  االفراد االخرين لما له من رؤية ونظرة مغايرة في كيفية تفسير وتحليل االمور 

خاصة في مثل هذا المجال هذا وتختلف افكار طالب االعالم واالتصال عن طالب العلوم 

 يشارك في الحملة االنتخابية مشاركة فكرية لكن من جانب) ا(السياسية فالطلب التخصص 

في الطرح الى اخره بينما  الجرأةتواصلية مثل االقناع  بأدواتاعالمي اتصالي بحت 

السياسية العلوم حيث اننا ومن خالل مالحظتنا وجدنا ان طالب ) ب(التتقاطع افكار المرشح 

االخر فهو يتعمق في تفسير  التخصصيشارك مشاركة فكرية بعيدة كل البعد عن افكار 

  ليلها الظواهر وترجمتها  وتح

اما عن المشاركة الفعلية فجاء طلبة العلوم السياسية اكثر المشاركين لما لهم من مميزات   

تمكنهم من الممارسة ترجع اسبابها الخبرة السياسية التجربة السابقة الوعي والثقافة ونستطيع 

ي هو في القول ان طالب العلوم السياسية مكون سياسيا مقارنة بطالب االعالم واالتصال  اللذ

  مغيب عنها حسب مااوضحته  بيانات الجداول السابقة 
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اما فيما يخص الصفة الجامعية للطالب عموما تبقى كل مستويات المشاركة واساسيتها مردها 

  الى الطالب الخارجي اكثر منها الداخلي لمجموعة من االسباب والتي  سبق ذكرها

  النسبة

67.5  

32.5  

100  

 

من جل مفردات  بالمائة% 67.5

بالمئة وهي نسبة % 32.5من هاته المشاركة 

االستفادة من المشاركة وتبعا لمجموعة ممن االعتبارات المرتبطة 
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اما فيما يخص الصفة الجامعية للطالب عموما تبقى كل مستويات المشاركة واساسيتها مردها 

الى الطالب الخارجي اكثر منها الداخلي لمجموعة من االسباب والتي  سبق ذكرها

  االستفادة من المشاركة

النسبة  التكرار  اإلجابة

67.5  27  نعم 

  13  32.5

100  40  المجموع

67.5تمثلت نسبة االستفادة من المشاركة في الحملة االنتخابية 

من هاته المشاركة العينة  في المقابل جاءت نسبة عدم االستفادة 

االستفادة من المشاركة وتبعا لمجموعة ممن االعتبارات المرتبطة ضئيلة بالمقارنة بنسبة 

67%

33%

ا����Qدة !F ا��&�رآ�

  : ا�	ا��ا���� 

اما فيما يخص الصفة الجامعية للطالب عموما تبقى كل مستويات المشاركة واساسيتها مردها 

الى الطالب الخارجي اكثر منها الداخلي لمجموعة من االسباب والتي  سبق ذكرها

االستفادة من المشاركة

  )13(الجدول 

اإلجابة

نعم 

  ال

المجموع

 

  :التعليق

تمثلت نسبة االستفادة من المشاركة في الحملة االنتخابية 

العينة  في المقابل جاءت نسبة عدم االستفادة 

ضئيلة بالمقارنة بنسبة 

  بمفاهيم الدراسة

  

  

  

���

�
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  البيانات           

  الشخصية

  ال  نعم

  % النسبة  التكرار  % النسبة  التكرار

  12.5  05  35  14  ذكر  الجنس

  20  08  32.5  13  انثى

  32.5  13  67.5  27    المجموع

  

  التخصص

  27.5  11  20  08  اعالم و اتصال

  5  02  47.5  19  علوم سياسية

  32.5  13  67.5  27    المجموع

  

  الصفة

  10  04  30  12  داخلي

  22.5  09  37.5  15  خارجي

  32.5  13  67.5  27    المجموع

  :)13(الجدول نتائج تحليل وتفسير 

ان نسبة االستفادة من المشاركة السياسية جاءت عند الذكور توضح نتائج الجدول التالي 

ذلك ان المعرفة السياسية بمجريات   %32في مقابل المشاركة عند االناث بنسبة  %35بنسبة 

كما وجاءت  الفئة من ميول لهذا الميدان  هاتهالحدث االنتخابي اكثر عند الذكور لما توليه 

بالمائة في مقابل الذكور  %20االناث اكثر بنسبة نسبة عدم االستفادة من هاته المشاركة عند 

بالمئة هذا الن الحملة االنتخابية للمرشحين لم تستقطب اهتماماتهم بشكل كافي  %12.5بنسبة 

  التتالئم مع االهداف المرجوة  المرشحينالسيما  القضايا المطروحة في البرامج 

مهما في هذا المحور السيما االستفادة من الى جانب ذلك نجد ان دور التخصص لعب دورا 

السياسية هم اكثرالطلبة افادة بهذه المشاركة حيث جاءت نجد طلبة العلوم حيث المشاركة 

بالمائة وهذا يرجع الى  20في مقابل طلبة االعالم واالتصال  بالمائة %47.5نسبة ذلك ب 

السياسية وتوظيف خبراتهم وكسب ثقافة طبيعة التخصص التي سنحت لهم الفرصة للمشاركة 

سياسية في الميدان في مقابل التخصص االخر اللذي ابدى اهتمامه بنشاط الحملة االنتخابية 
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والمشاركة فيها بنسبة ضئيلة التعبر عن طبيعة اختصاصه السيما وان االعالم اليوم اصبح 

هي المستفيد  وأضحتناخبين على ال التأثيروسيلة من الوسائل التي يستخدمها المرشحون في 

   االول من هذه العملية 

استفادتهم من المشاركة في العملية االنتخابية حيث ) ا(كما ولم  يبدي طلبة التخصص 

) س(مقابل التخصص  فيبالمائة   %27.5وضحت نسبة اجابات ال لهذا التخصص بنسبة 

بالمئة وعلى ضوء  5عا ما بالذي هو االخر لم يبدي استفادته من المشاركة بنسبة ضئيلة نو

هذه المعطيات يمكن تفسير ان اصحاب االختصاص االول لم يستفيدوا من المشاركة ذلك ان 

حملة رئاسيات لم تحقق لهم مايتناسب مع اهدافهم ولعل ذلك مرده الظاهرة االتصالية 

اه السياسية التي جاءت بها هاته الحملة معقدة ويصعب فهمها اي يصعب توضيح دور واتج

االعالم مع الجمهور او السلطة مما ادى بأصحاب هذا االختصاص فقدان الثقة في مثل هذه 

  التنظيمات كافة 

هذا وتأتي الصفة الجامعية للطالب الجامعي هي االخرى لها دور الى الى جانب المتغيرات  

تفوق  االخرى اعرب الطلبة الخارجيين عن استفادتهم من المشاركة في هاته الحملة بنسبة 

ايضا كما ولم في الجداول السابقة  وردناهاالطلبة الداخليين ويعود ذلك الى االسباب التي 

يبدي الطلبة الخارجيين استفادتهم من هاته المشاركة في مقابل الطلبة الداخلين ألنهم اكثر 

لي الطلبة احتكاكا بالمحيط الخارجي ووعيا بمجرى العملية االنتخابية السيما الطالب الداخ

اللذي يظل بعيدا عن احداث السياسية يتابعها فقط في التلفزيون او عبر شبكات التواصل 

  االجتماعي هذا اذا ابدى رغبته في ذلك
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  % النسبة  التكرار

  18  

  55  

  17.5  

  100  

  

جاءت البيانات االحصائية للجدول التالي ممثلة في نوعية االستفادة  والتي تمثلت في الثقافة 

بالمائة وهي نسبة تمثل جل الممثلين في 

تليها نسبة الرغبة في االنتماء  بالمائة

55

18%

4�� � ا����Qدة !F ا��&�رآ�
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  طبيعة االستفادة من المشاركة

التكرار  ابةجاال  

  11  بنتائج االنتخاب

  22  ثقافة سياسية و خبرة في الميدان السياسي

  07  الرغبة في االنتماء الحزبي

  40  المجموع

جاءت البيانات االحصائية للجدول التالي ممثلة في نوعية االستفادة  والتي تمثلت في الثقافة 

بالمائة وهي نسبة تمثل جل الممثلين في  %55السياسية  وخبرة في الميدان السياسي بنسبة 

بالمائة %27.5االستفادة بنتائج االنتخاب ب 

%   

27%

55%

%

4�� � ا����Qدة !F ا��&�رآ�
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طبيعة االستفادة من المشاركة

  )14(الجدول 

  

بنتائج االنتخاب

ثقافة سياسية و خبرة في الميدان السياسي

الرغبة في االنتماء الحزبي

المجموع

  

  

  :التعليق 

جاءت البيانات االحصائية للجدول التالي ممثلة في نوعية االستفادة  والتي تمثلت في الثقافة 

السياسية  وخبرة في الميدان السياسي بنسبة 

االستفادة بنتائج االنتخاب ب في مقابل العينة 

%17.5الحزبي ب
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  بياناتال  

  

  الشخصية

ثقافة سياسية و   بنتائج االنتخاب

خبرة في الميدان 

  السياسي

الرغبة في االنتماء 

  الحزبي

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  12.5  05  40  16  17.5  07  ذكر  الجنس

  5  02  15  06  10  04  انثى

  17.5  07  55  22  27.5  11    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
08  20  05  12.5  00  00  

علوم 

  سياسية
03  7.5  17  42.5  07  17.5  

  17.5  07  55  22  27.5  11    المجموع

  5  02  25  10  10  04  داخلي  الصفة

  12.5  05  30  12  17.5  09  خارجي

  17.5  07  55  22  27.5  11    المجموع

  : )14(وتفسير نتائج الجدول تحليل 

 الذكورمن خالل هذه النتائج نجد ان نسبة االستفادة والمتمثلة في نتائج االنتخاب عند  

ذلك ان  %10نسبة االستفادة بهاته النتائج عند االناث والممثلة بنسبة تفوق بالمئة  %17.5ب

غالبية الذكور شاركوا في الحملة االنتخابية  لتحقيق اهداف معينة مقارنة باالناث التي لم 

تبدي اهتماما بنتائج االنتخاب فيما نجد طبيعة االستفادة والمتمثلة في اكتساب الخبرة وثقافة 

هذا  لإلناث بالنسبة% 15بالمئة مقابل  %40والتي قدرت نتائجها ب سياسية عند الذكور 

يرجع الى المشاركة  السياسية التي كان لها الفضل في اكتساب الطالب الجامعي ثقافة تزامنا 

حيث نستطيع القول ان هاته  2014االنتخابية رئاسيات افريل  للحملةمع الحدث االنتخابي 
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 الحملة حققت  اشباعا سياسيا تمثل في الثقافة السياسية وهذا ميمكن ان يفسر الدور االيجابي

للحملة عند الطلبة خاصة منهم الذكور على اعتبرهم اكثر فئة تهتم بالقضايا السياسية 

واألحداث حسب مجموعة من الدراسات التي قام بها جملة من الباحثين بينما لم تستفد االناث 

من هذه المشاركة  االبنسبة ضئيلة وهذا راجع الى قلة الوعي بمدركات الحملة االنتخابية 

ياسي  في المقابل الرغبة في االنتماء الحزبي عند الذكور تفوق نسبة االناث ب والعمل الس

فمن خالل المشاركة السياسية للذكور وبنسبة كبيرة حسب ماجاءت به  البيانات االحصائية 

اضافة الى ذلك  نجد ان  الحملة االنتخابية حركت في الطالب الجامعي الرغبة في االنتماء 

ربة السياسية في هذا الميدان حيث اعطت وبشكل غير مباشرا دافعا الحزبي من خالل التج

االنتماء نتيجة احساسه بالمسؤولية اكثر ولعل ذ لك يعود الى مجموعة من  لرغبة فيو

االعتبارات اهمها مؤسسات التنشئة السياسية  بما فيها المجتمع المدني و االحزاب  السياسية 

  االسرة والجامعة 

االعالم  للتخصص مكانة هامة ودور مهم خيث نجد طلبة العلوم  الى جانب ذلك نجد

مقارنة بطلبة العلوم % 20 بنسبةمنن نتائج االنتخاب  المستفادونهم اكثر الطلبة واالتصال  

السياسية ذلك ان نتائج االنتخاب انها ان تحقق لهم جملة من المصالح اكثرها شخصية   

هتمون بالعمل السياسي والخبرة وتحصيل ثقافة  والمالحظ  ان اصحاب هذا االختصاص الي

االنتخاب فيما بعد مقارنة بطلبة العلوم السياسية اللذين هذا نتائج  ستحققهبل يهتمون فقط بما 

بعد  النتائج او فيما تحققه  بفحوىيطمحون للخبرة والتكوين السياسي بما جاءت به وليس 

فيما تحققه الحملة حاليا اما الطالب العلوم  مايفسر ذهنية طلبة هذا التخصص مرتبطة اليا اي

في المقابل ابدى السياسية فجل مايهمه هو الخبرة والتجربة التي يضيفها الى سيرته الذاتية 

بطلبة االعالم اللذين لم يبدوا  مقارنةطلبة العلوم السياسية رغبتهم في االنتماء السياسي بنسبة 

يتطلعون نحو االنفتاح السياسي وذلك  "س'ان االختصاص  ذلك اهتماما لهذه الناحية ويرجع

مقابل طلبة االختصاص الذين يعزون مجال دراستهم بالخبرة والتجربة السياسية  لتدعيم

االنتماء السياسي لمن هم عالقة بالمجال والعمل السياسي فقد من جهة اخرى فقدان الثقة في 
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كذا ونجد طلبة رات لخدمة صالحها العام 

الخارجين هم اكثر الطلبة المستفادين من هاته العملية  االنتخابية نظرا لمشاركتهم ومعايشتهم 

 اكثر من غيرهم من الطلبة  وفي جميع المستويات

  %النسبة 

15  

20  

65  

100  

  

يتمثل الجدول التالي حسب البيانات الموجودة  احصائيا  ان النسبة التي التهتم  بالسياسية  

تليها عدم تحقيق  %20بالمئةفي مقابل ظروف الطلبة التي مثلت بنسبة 

 واعتبارات عديدة

65%

أ���ب ا� Vوف ,F ا��&�رآ�
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رات لخدمة صالحها العام مثل هذه التنظيمات التي تستغل الكفاءات والقد

الخارجين هم اكثر الطلبة المستفادين من هاته العملية  االنتخابية نظرا لمشاركتهم ومعايشتهم 

اكثر من غيرهم من الطلبة  وفي جميع المستويات

  أسباب العزوف عن المشاركة

  التكرار  البيانات

  06  بالسياسة اصالال تهتم 

  08  ضروفك لم تسمح لك بذلك

  26  ال منفعة ترجى منها

  40  المجموع

يتمثل الجدول التالي حسب البيانات الموجودة  احصائيا  ان النسبة التي التهتم  بالسياسية  

بالمئةفي مقابل ظروف الطلبة التي مثلت بنسبة 

واعتبارات عديدةالى عدة اسباب  راجعبالمئة وهذا  %

15%

20%
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مثل هذه التنظيمات التي تستغل الكفاءات والقد

الخارجين هم اكثر الطلبة المستفادين من هاته العملية  االنتخابية نظرا لمشاركتهم ومعايشتهم 

اكثر من غيرهم من الطلبة  وفي جميع المستويات لهذا الميدان 

أسباب العزوف عن المشاركة

  )15(الجدول 

البيانات

ال تهتم 

ضروفك لم تسمح لك بذلك

ال منفعة ترجى منها

المجموع
  

  :التعليق

يتمثل الجدول التالي حسب البيانات الموجودة  احصائيا  ان النسبة التي التهتم  بالسياسية  

بالمئةفي مقابل ظروف الطلبة التي مثلت بنسبة   %15بجاءت 

%65 سبةنالمنفعة ب
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 البيانات             

  الشخصية

ضروفك لم تسمح   ال تهتم بالسياسة اصال

  لك بذلك

ال منفعة ترجى 

  منها

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  47.5  19  15  06 05  02  ذكر  الجنس

  17.5  07  05  02  10  04  انثى

  65  26  20  08  15  06    المجموع

  

  التخصص

  60  24  10  04  10  04  اعالم و اتصال

  05  02  10  04  05  02  علوم سياسية

  65  26  20  08  15  06    المجموع

  

  الصفة

  47.5  19  15  06  10  04  داخلي

  17.5  07  05  02  7.5  03  خارجي

  65  26  20  08  15  06    المجموع

  :)15(ومناقشة نتائج الجدول تحليل 

يبدون اهتماما  ال ممامن خالل  هذا الجدول نجد ان انسبة االناث تفوق نسبة الذكور 

بالمئة وهذا راجع  %5بالمئة مقارنة بنسبة الذكور التي جاءت بنسبة  %10 بالسياسة نسبة

الى ان هذا الميدان اليتناسب مع  اهتماماتها وان لديها اتجاهات وميوال ت اما الى جانب ذلك 

 15%نجد نسبة الذكور اللذين لم يشاركوا في الحملة نتيجة ظروفهم اكثر من االناث بنسبة 

اطات اخرى هذا راجع الى تعدد مشاغل الذكور مزاولة نشو 05%مقارنة عند االناث بنسبة 

راي الطلبة فيما يخص عدم تحقيق المنفعة من هذا جانب ذلك نجد  ىاكثر من االناث ال

بالمئة وهذا  17.5% بالمئة مقارنة  باالناث بنسبة 47.5%النشاط عند الذكور اكثر بنسبة 

يعود ان الذكور يرون االمور السياسية من منظار تحقيق المصلحة وان هاته الحملة 

كطلبة يستوجب فيهم االلمام  بدورهمكسائراتها لن تغير اي شيئ  ويرجع ذلك الى قلة الوعي 

اليهتمون بالسياسة  السياسية بالقضايا السياسية الخ في مقابل  التخصص نجد طلبة العلوم 

بالمئة  %4اصحاب التخصص االخر اليهتمون بالسياسة بنسبة  نجد بينما  بالمئة %2سبة بن
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وذلك مرده عزوف اصحاب هذا التخصص عن المشاركة السياسية وفقدان الحوار 

والمناقشات السياسية في جميع  المجاالت ولعل مرده القصور اللذي يعود الى مؤسسات 

 اهتمامهموالجامعة بينما عبر كال التخصصين عن عدم التنشئة السياسية خاصة منها االسرة 

بالحملة اللذي يعزى الى ظروفهم   التي مروا بها والتي كانت سببا في عدم المشاركة تليه 

 %60بنسبة االعالم واالتصال عتد عدم المشاركة على اساس  المنفعة ترجى منها نسبة 

بالمئة وهذا راجع الى نقص الخبرة وعدم  %5مقارنة عند طلبة العلوم السياسية بنسبة 

  االهتمام  وقلة الوعي السياسي ومحدودية التفكير عندهم 

اما عن الصفة الجامعية للطلبة نجد ان الطلبة الذين اليولون اهتماما بالسياسية هم طلبة 

الداخلين اكثر منهم خارجين تبعا لمجموعة من العوامل اهمها البيئة او المحيط الداخلي 

لمعزول عن الوسط الخارجي  وفي جميع المستويات اهمها عدم المشاركة على اساس عدم ا

بالمائة مقارنة بالصفة  47.5%تحقيق اي منفعة  والتي جاءت تفوق النسب االخرى ب 

 بالمئة  %517.والممثلة بنسبة الخارجية للطلبة 

  

  )المعرفة السياسية ( الوعي السياسي : المحور الثالث 

  خبار الحملة االنتخابيةمتابعة أ

  )16(الجدول 

 %النسبة  التكرار  البيانات

  90  36  نعم 

  10  04  ال

  100  40  المجموع
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جاء ت نتائج هذا الجدول ممثلة حسب بعض المفاهيم المرتبطة بالمحور حيث جاءت نسبة 

بالمئة في مقابل الطلبة الذين لم يتابعوا اخبار الحملة 

    المتغيراتمن  لمجموعةبالمئة وهذا يعزى الى عدة اسباب تبعا 

  ال

  %النسبة  التكرار 

00  00  

04  14  

04  14  

08  20  

18  44  

26  64  

09  24  

17  40  

26  64  
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جاء ت نتائج هذا الجدول ممثلة حسب بعض المفاهيم المرتبطة بالمحور حيث جاءت نسبة 

بالمئة في مقابل الطلبة الذين لم يتابعوا اخبار الحملة  %90المتابعة الخبار الحملة بنسبة 

بالمئة وهذا يعزى الى عدة اسباب تبعا  10%

  البيانات      

  الشخصية

  نعم

 %النسبة  التكرار

  50  20  ذكر  الجنس

  16  16  انثى

  86  36    المجموع

  التخصص

  16  06  اعالم و اتصال

  20  08  علوم سياسية

  36  14    المجموع

  الصفة

  12  05  داخلي

  24  09  خارجي

  36  14    المجموع

90%

10%

!��� � أ���ر ا����� ا��������
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  :التعليق 

جاء ت نتائج هذا الجدول ممثلة حسب بعض المفاهيم المرتبطة بالمحور حيث جاءت نسبة 

المتابعة الخبار الحملة بنسبة 

10بنسبة ال تتجاوز 

      

الشخصية

الجنس

المجموع

  

التخصص

المجموع

  

الصفة

المجموع

  

  

���

�
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  ):16(تحليل ومناقشة الجدول 

يتضح لنا أن هناك توجه أكبر للحملة االنتخابية من المراحل الترشح عند االول  من الجدول

كمالحظة  االناث، في حين هناك تراجع في متابعة الحملة مقارنة بمتابعة الترشح عند الذكور

يكون بمجموع من سيترشح لتولي المنصب وذلك لوجود  االناثأولى، تفسير ذلك أن اهتمام 

أن هناك الطلبة الذكور يات بعينها، في حين يفسر ذلك عند تصور معين لديهم يرتبط بشخص

  .توجهات مختلفة تظهر أهميتها في مفرزات الحملة االنتخابية

، بنسبة %50بمجموع  الذكور بعة الحملة االنتخابية عند او عموما فهناك توجه ملحوظ بمت

ستحقاق وهذا يفترض وجود مرحلة أو حالة لبناء صوت انتخابي واعي بمقتضيات اال

الحملة  متابعة اخبارب نسبةوبمقتضيات المرحلة التنموية الوطنية،وعلى عكس ذلك فتمثل 

وهذا يفسر وجود ثغرة في أصواتهن،  .مقارنة عند الذكوروهي أقل نسبة  االناثعند   16%

أصوات "غالبا ما تستثمرها توجيهات خارجية كاألسر وبعض الجهات المعنية وهو ما يعطينا 

  .أكثر من أصوات إرادية واعية" موجهة

هذا الى جانب التخصص اللذي يلعب دورا مهما وينعكس على مستوى الطالب الجامعي  

حيث نجد ان طلبة العلوم  2ومدركاته في ما اذا كان مؤهله العلمي بمستوى تدرج ماستر 

بطلبة العلوم االعالم  % 20السياتسية اكثر متابعة الخبار الحملة السياسية بنسبة تتمثل في 

وهذا راجع الى عدة اسباب اهمها ان طلبة العلوم السياسية اكثر  % 16بنسبة واالتصال 

احتكاكا بالبيءة السياسية قبل مؤدى نشاط الحمالت عامة هذا الى جانب تكوينهم وخبرتهم 

يسيا السيما السياسية المرتبطة بطبيعة التخصص التي تتستوجب فيهم االلمام بكل القضايا السا

وان تعلق االمر بالحملة االنتخابية اضافة الى المؤهل العلمي كطلبة ثانية ماستر حيث ان لهم 

مميزات  وخصائص علمية ثقافية ترقى الى مستوى مالمناقشات وتحليل الظواهر السياسية  

مقارنة بطلبة االعالم واالتصال اللذين يردون ذلك الى اصحاب التخصص وهذا راجع الى 

عدم االهتمام بهذا الميدان وقلة التجربة التي تحتم عليه المتابعة و فتح باب الحوار اللذي هو 

  في مناى عنه
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في مقابل ذلك نجد للصفة  الجامعية تاثير على متابعة اخبار الحملة حيث نجد الطالب 

تي دائما محاط بنشاطات الحملة واغراءات عمل ال

تحتم التعرف على نوعيه هذا النشاط كلما  اعتراه الفضول بينما الطالب الداخلي  الذي تابع 

اليجد فسحته في متابعة هاته  االخبار ذلك انه منغلق في زاوية اليستطيع ان يتطلع من 

قصور من مؤسسات التنشئة خاللها على أي جديد وهذا راجع في بعض االحيان الى ال

  %النسبة

20 

12.5  

15  

40  

12.5  

100  

  

40%
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في مقابل ذلك نجد للصفة  الجامعية تاثير على متابعة اخبار الحملة حيث نجد الطالب 

دائما محاط بنشاطات الحملة واغراءات عمل ال% 24الخارجي اكثر متابعة وذلك بنسبة 

تحتم التعرف على نوعيه هذا النشاط كلما  اعتراه الفضول بينما الطالب الداخلي  الذي تابع 

  %  12هذا النشاط وبنسبة ضئيلة التتجاوز

اليجد فسحته في متابعة هاته  االخبار ذلك انه منغلق في زاوية اليستطيع ان يتطلع من 

خاللها على أي جديد وهذا راجع في بعض االحيان الى ال

  .السياسية بما في ذلك التنظيمات السياسية والطالبية خاصة 

  الوسائل األكثر تأثيرا في الحملة

  

النسبة  التكرار  البيانات

20  08  عن طريق التلفاز

12.5  05  المذياع

15  06  الجرائد

40  16  االنترنت

12.5  05  النقاشات مع األصدقاء

100  40  المجموع
  

20%

12%

15%

13%
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في مقابل ذلك نجد للصفة  الجامعية تاثير على متابعة اخبار الحملة حيث نجد الطالب  

الخارجي اكثر متابعة وذلك بنسبة 

تحتم التعرف على نوعيه هذا النشاط كلما  اعتراه الفضول بينما الطالب الداخلي  الذي تابع 

هذا النشاط وبنسبة ضئيلة التتجاوز

اليجد فسحته في متابعة هاته  االخبار ذلك انه منغلق في زاوية اليستطيع ان يتطلع من 

خاللها على أي جديد وهذا راجع في بعض االحيان الى ال

السياسية بما في ذلك التنظيمات السياسية والطالبية خاصة 

الوسائل األكثر تأثيرا في الحملة

  )17(الجدول رقم 

البيانات

عن طريق التلفاز

المذياع

الجرائد

االنترنت

النقاشات مع األصدقاء

المجموع

,� ��O


ت-
&$ا�%!
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  :التعليق 

في مقابل المذياع اللذي  %20 جاءت نسبة المتابعة اخبار الحملة عن طريق التلفزيون ب

تليه االنترنت وهي االكثر الوسائل متابع من  12.5%تتمثل نسبة المتابعة من خالله بنسبة 

تليها  %15بالمئة مقارنة ب الجرائد التي تمثلت في نسبة  40%خاللها حيث جاءت بنسبة  

    12.5%النقاشات مع االصدقاء بنسبة 
  البيانات      

  

  الشخصية

 نقاش الصدقاء االنترنت الجرائد  مذياع  تلفاز

 النسبة  التكرار

% 

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

التكرا

  ر

النسبة

%  

 10 04 22.5 09 10 04  12.5  05  7.5  03  ذكر  الجنس

 2.5 01 17.5 07 05 02  00  00  12.5  05  انثى

  12.5  05  40  16  15  06  12.5  05 20  08    المجموع

  

  التخصص

اعالم 

  واتصال

06  15  04  10  03 7.5 05 12.5 02 05 

علوم 

  سياسية

02  05  01  2.5  03 7.5 01 2.5 03 7.5 

  12.5  05  40  16  15  06  12.5  05 20  08    المجموع

  

الصفة 

  الجامعية

 05 02 25 10 05 02  12.5  05  05  02  داخلي

 7.5 03 15 06 10 04  00  00  15  06  خارجي

  12.5  05  40  16  15  06  12.5  05 20  08    المجموع

  :)17(نتائج الجدول منناقشة وتحليل 

السياسية أن معظم مفردات العينة من الجنسين يتابعون األخبار ) 17(يتضح لنا من الجدول 

اخبار عن طريق االنترنت  بنسبة  ، أكبر نسبة منهم تتجه إلى متابعة22.5 %من الذكور و

وهذا راجع الى كون هذه الوسيلة تستهوي  17.5%طريق االنترنت عند االناث بنسبة 

الذكور اكثر من االناث ذلك انهم يجدونها المتنفس الوحيد للتعبير عن ارائهم ازاء هاته 

ويظهر هذا االهتمام اكثر عند طلبة االعالم واالتصال والتي يرجع ذلك الى عدة االنتخابات 
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اعوام بتفضيلهم لهذه الوسيلة اكثر من غيرها كذا ارتباطها بالتخصص  تعتبر الوسيلة 

المالئمة لمناقشة قضياهم تلك المتعلقة بالدرسات والبحوث اضفة االعتماد على هاته الوسبلى 

بار مقارنة بالطلبة العلوم السياسية اللدين يفضلون النزول الى الشارع  اكثرا في متابعة االخ

والتعرف واستقاء المعلومة من الحيز الواقعي الن ليس لهم ثقة كاملة في هاته الوسيلة نظرا 

  لمجموعة من االعتبارات قد تعود الى عامل التجربة

ة من خاللها خاصة عند االناث ايضا والمتابعيتضح أن التلفزة هي أكثر الوسائل جماهيرية و 

، تليها مقارنة  باالنترنت التي تعد اكثر الوسائل متابعة عموما خاصة عند الذكور - بنسبة 

هذا أين ال  في اهتمامها  إلى المذياع بدرجة ثانية، االناثالجرائد عند الذكور بينما تتوجه

، وهي %2.5الناث بنسبةومقارنة عند ا %12.5تمثل النقاشات السياسية سوى عند الرجال و

خاصة إذا الحظنا أن  هاته الفئة  نسبة تفسر غياب نوعي للحوار السياسي عند شرائح

 )المؤهل العلمي ثانية ماستر (المستوى العلمي لدى مفردات العينة يتميز بنوع من االرتفاع 

وربما كان ذلك يعزى إلى عدم االهتمام وانعدام الثقة الذي عبر عنهما مفردات العينة كثيرا 

في كل محطات االستمارة وما سجلناه من عبارات السخرية والسخط وخيبة األمل لدى 

خصوصا وهي كلها دلّلت لدينا على خيبة  الذكور المفردات التي تمت مقابلتهم شخصيا عند 

دت ثغرة كبيرة لفقدان الثقة الموحية بهوة بين التواصل بين القاعدة والهرم األمل التي ولّ

، وهذا ما يفسر الوطنيةخاصة إذا تعلّق األمر بالقضايا ) سلطات      انعدام ثقة جماهيري(

ونجد ان نسبة ماتبعة اخبار الحملة عن  ومية، هذا الوطنية السياسية توجهات أكبر للقضايا 

 %10بالمئة  مقارنة عند الذكور بنسبة  %05اجع عند فئة االناث بنسبة طريق الجرائد  متر

وهذا يعود الى هاته  .درجات النقاش والحوار ح، وهذا كان مفاد هذا السؤال الستوضابالمئة 

الفئة التي التهتم ب مطالعة الجرائد السيما عند التخصصين وبنسبة ضئيلة التتجاوز ومن 

واتصال بهذا المستوى من التدرج اليعطون حق الصحيفة  ذلك  الغرابة ان نجد طلبة اعالم 

يعود الى عدة اسباب الممتابع المكثفة عن طريق االنترنت التي اصبحت جليس انام بلنسبة 

لهاته الفئة  فيما تححقه هاته الوسيلة من  تاثير على الطالب  الجامعي حيث يعتبرها هي 
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مة وعليه وجدنا نوعا ما تقارب كال التخصصين في 

النسبة المتمثلة في المتابعة عن طريق الجرائد استثنائية بينما توجد فروقات نسبية في الوعي 

السياسية عند الطلبة ومعرفتهم بالقضيا السياسية الوطنية خاصة اذا تعلق االمر بالحملة 

الى ذلك نجد الطلبة الداخليين يتوجهون بكثرة لماتبعة هاته االخبار ولو بنسبة ضئيلة 

الى االنترنت النها الوسيلة التي تعتبر المثلى والتي تحققه لهم االشباع في جميع الميادين  

واكثر عند الذكور كما   25والمتوفرة عند الطلبة الداخليين والتي جاءت نسبة  متابعتها ب

تحليل  حيث تمثل لهم جليس االنام مقارنة بالطلبة الخارجين  اللذين يمنلكون عدة 

  %النسبة

42.5  

32.5  

100  
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مة وعليه وجدنا نوعا ما تقارب كال التخصصين في اساس التي يعتمد عليها في استقاء المعلو

النسبة المتمثلة في المتابعة عن طريق الجرائد استثنائية بينما توجد فروقات نسبية في الوعي 

السياسية عند الطلبة ومعرفتهم بالقضيا السياسية الوطنية خاصة اذا تعلق االمر بالحملة 

  . 2014االنتخابية  لرئاسيات افريل 

الى ذلك نجد الطلبة الداخليين يتوجهون بكثرة لماتبعة هاته االخبار ولو بنسبة ضئيلة 

الى االنترنت النها الوسيلة التي تعتبر المثلى والتي تحققه لهم االشباع في جميع الميادين  

والمتوفرة عند الطلبة الداخليين والتي جاءت نسبة  متابعتها ب

تحليل  حيث تمثل لهم جليس االنام مقارنة بالطلبة الخارجين  اللذين يمنلكون عدة 

  وسائل  ولهم عدة مشاغل عن متابعتها

  اإلطالع على برامج المترشحين

  

النسبة  التكرار  البيانات

42.5  17  نعم

  13  32.5

100  40  المجموع

57%

43%
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اساس التي يعتمد عليها في استقاء المعلو

النسبة المتمثلة في المتابعة عن طريق الجرائد استثنائية بينما توجد فروقات نسبية في الوعي 

السياسية عند الطلبة ومعرفتهم بالقضيا السياسية الوطنية خاصة اذا تعلق االمر بالحملة 

االنتخابية  لرئاسيات افريل 

الى ذلك نجد الطلبة الداخليين يتوجهون بكثرة لماتبعة هاته االخبار ولو بنسبة ضئيلة الضافة  

الى االنترنت النها الوسيلة التي تعتبر المثلى والتي تحققه لهم االشباع في جميع الميادين  

والمتوفرة عند الطلبة الداخليين والتي جاءت نسبة  متابعتها ب

تحليل  حيث تمثل لهم جليس االنام مقارنة بالطلبة الخارجين  اللذين يمنلكون عدة سبق ال

وسائل  ولهم عدة مشاغل عن متابعتها

اإلطالع على برامج المترشحين

  )18(الجدول رقم 

البيانات

نعم

  ال

المجموع 
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  :التعليق

البيانات االحصائية وحسب هذا الجدول فيما يخص االطالع على برامج جاءت نتائج هاته 

بالمئة ممن ال يطلعون على هاته  %32.5بالمئة لتقابلها نسبة  %42.5المرشحين بنسبة 

  البرامج  وذلك لمعرفة مدى وعي الطلبة بافكار الممرشحين وبرامجهم 

  البيانات        

  الشخصية

  ال  نعم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  12.5  5  22.5  9  ذكر  الجنس

  20  8  20  8  انثى

  32.5  13  42.5  17    المجموع

  

  التخصص

  22.5  9  17.5  7  اعالم و اتصال

  10  4  25  10  علوم سياسية

  32.5  13  42.5  17    المجموع

  

  الصفة

  25  10  12.5  5  داخلي

  7.5  3  30  12  خارجي

  32.5  13  42.5  17    المجموع

  :)18(نتائج الجدول تحليل ومناقشة 

من ااالناث  قد أطلعوا  %22.5من االذكور ونسبة  %22.5الجدول أن نسبة  يوضح

إناث أولئك الذين أطلعوا على  %20ذكور  % 22.5على البرامج االنتخابية، وتمثلت نسبة

ما أتيح لهم، ويوحي هذا بأن تلك األصوات قد كانت عبارة عن توجهات عينة صنعت في 

إطار الخيار البرنامجي بين الجميع، وتفسير ذلك أن أولئك الذين مثلوا أصواتا ، حين ، وهي 

م إلى الخيارات غالبا ما توحي بثبات الخط السياسي واستقرار التوجه عندهم دون االحتكا

  البرنامجية كمحكية لصناعة الصوت، 
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من االناث ممن لم يطلعوا إطالقا على هذه  %20من الذكور % 12.5هذا وتفسير نسبتي

انعدام الثقة في البرامج، إذ غالبا ما عبرت عنها بعض المفردات : البرامج عدة أهمها

برامج : وفي كال القسمين كـ  بعبارات من خالل استطالعنا لبعض االراء الطلبة الجامعين

خيالية، ليس الكالم كالفعل، تستطيع جميعا أن تقول كل شئ لكن ال تستطيع أحد أي يفعل 

، ثم بدرجة أخرى عدم االهتمام بمقتضيات االستحقاق فاألهم هو إدالء صوت …شيئا واحدا

فبب عدم توفر انتخابي، ثم وجود نسب ممن ال يلمون بالقراءة أو تضعف لديهم، هذا وال ينت

ين لها، خاصة عند بعض هذه البرامج بشكل يستوفي تغطية حتى رغبة المتطلع

سبب عدم توفر هذه البرامج بشكل يستوفي تغطية حتى رغبة المتطلعين لها، المترشحين،

  " خاصة عند بعض المترشحين، 

بنسب ضئيلة   في مقابل ذلك نجد طلبة االعالم واالتصال  اطلعو على برامج المترشحين لكن 

ان هؤالء الطلبة اليعون   وهذا يعني% 10مقارنة بطلبة العلوم السياسية  %07تقدر ب

واليدركون اهمية وصناعة القرار السياسي  او في تقرير المصير حيث االطالع على برامج 

المرشح يعني االحساس بمسؤولية االنتخاب والحق في تقرير المصير السيما الطلبة الماستر 

ج وذلك مرده اللذين هم على استعداد على التخرج فاليجدون مايولي اهتمامهم بهاهه البرام

دعني ( غالبا الى النقاشات المغلق التي خالية من اسلوب الحوار المفتوح على سبيل المثال 

  )بحث عن البديلا الى مرشح واحد والمن السياسية ماذا تحقق السياسية انتمي 

 %12.5فيما يلي  نجد ان نسبة عدم االطالع على برامج المرشحين عند الذكور تقل نسبة  

بالمئة وهذا راجع الى االسباب السالفة الذكر اضافة ان ان  %20د االناث بمقارنة عن

وهذا يعود كذلك الى االسبات سبق ) س(ق نسبة عدم االطالع عند التخصص تخصص تفو

  واوضحناها في هذا الجدول

في المقابل ذلك نجد  نسبة عدم االطالع على برامج المرشحين عند الطالب الداخلي  اكثر  

  بالمئة عند الطالب الداخلي  7.5بالمئة بما في ذلك  25ب الخارجي بنسبة من الطال
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حسب هاته البينات االحصائية الموجودة اعاله نجد ان نسبة  عدم المناقشة هاته البرامج 

والتي تمثل غالبية افراد الممثلين في العينة والتي تقابلها نسبة 
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%النسبة  التكرار  البيانات

  40  16  نعم

  60  24  ال

  100  40  المجموع

  التعليق على الجدول

حسب هاته البينات االحصائية الموجودة اعاله نجد ان نسبة  عدم المناقشة هاته البرامج 

والتي تمثل غالبية افراد الممثلين في العينة والتي تقابلها نسبة  60تفوق نسبة المناقشة بنسبة 

  بالمئة ممن اطلعوا على برامج  المترشحين

40%

60%

W!ا��!M�C&� ا�

���

�

  : ا�	ا��ا���� 

  مناقشة البرامج

  )19(الجدول 

البيانات

نعم

ال

المجموع

  

التعليق على الجدول

حسب هاته البينات االحصائية الموجودة اعاله نجد ان نسبة  عدم المناقشة هاته البرامج 

تفوق نسبة المناقشة بنسبة 

بالمئة ممن اطلعوا على برامج  المترشحين 40

  

  

  

  

  

 

���
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 البيانات         

  الشخصية

 ال  نعم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  17.5  07  25  10  ذكر  الجنس

  42.5  17  15  06  انثى

  60  24  40  16    المجموع

  

  التخصص

  32.5  13  12.5  05  اعالم و اتصال

  27.5  11  27.5  11  علوم سياسية

  60  24  40  16    المجموع

  

  الصفة

  22.5  09  30  12  داخلي

  37.5  15  10  04  خارجي

  60  24  40  16    المجموع

  

  :)19(-, �� و+*�()' ���&% ا�$ول 

تفوق نسبة  %25نجد من خالل الجدول التالي ان نسبة المناقشة البرامج عند الذكور بنسبة 

وهذا يعزى الى ان مناقشة هذه البرامج تدل على جدية  %15المناقشة عند االناث بنسبة 

بالمسؤولية في مناقشة مثل هاته الحدث عند هاته الفئة من جهة اضافة الى ذلك احساسهم 

القضايا المصيرية وكذلك تقاطع القضايا المطروحة في البرامج  تتقاطع مع اهتتماتهم مثل 

قضايا الشغل السكن لما لهذا الفئة الحاجة الى االستقرار ونجد هذا االهتمام اكثر عند طلبة  

ذلك ان  % 5تصال بنسبة بالمئة مقارنة بطلبة االعالم واال %11العلوم السياسية بنسبة 

الخبرة في الميدان والمشاركة السياسية والتنشيط لصالح المترشحين يحتم على هاته الفئة 

مناقشة هذه البرامج  اضافة الى ذلك يفسر عدم مناقشة هذه البرامج عند هاته الفئة مفاده 

  الخارجي و  غياب الحوار النوعي بين الطلبة ونقص في االتصال  الداخلي
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مقابل ذلك نجد نسبة عدم المناقشة هذه البرامج عند  االناث اكثر من الذكور بنسبة 

وتعد هذه النسبة  %32.5وخاصة عند انثى االعالم واالتصال التي جاءت بنسبة 

فقدان الحوار النوعي لهاته : هاته المنمتاقشة

عدم االقتناع بربامج المرشحين  

  واليوجد فيها مايستقطب اهتمامهم وومميلوهم مثل قضيا الثقافة المراة الخ

  %37.5كما نجد ان انسبة عدم مناقشة هذه البرامج عند الطلبة الخارجيين اكثر بنسبة 

وهذا مايطرح عالمة استفهام واضحة مفادها قلة 

الوعي السياسي العزوف عن المشاركة السياسية اليوجد انتماء سياسي فبرغم من كل 

الظروف المحاطة بهم اال انهم الم يناقشوا هاته الرامج مما يستدعى اعادة الهيكلة في 

  الجامعة مؤسسات التنشئة السياسية ان كانت احزاب سياسية  او االسرة او

 % النسبة

57.5  

32.5  

10  

100  

 

7%

29%
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مقابل ذلك نجد نسبة عدم المناقشة هذه البرامج عند  االناث اكثر من الذكور بنسبة 

وخاصة عند انثى االعالم واالتصال التي جاءت بنسبة 

هاته المنمتاقشة متمثل غالبية افراد العينة  وتعزى اسباب عد

عدم االقتناع بربامج المرشحين  ك نجد  قلة الوعي بجدية الحدث، ذلالفئة اضافة الى 

واليوجد فيها مايستقطب اهتمامهم وومميلوهم مثل قضيا الثقافة المراة الخ

كما نجد ان انسبة عدم مناقشة هذه البرامج عند الطلبة الخارجيين اكثر بنسبة 

وهذا مايطرح عالمة استفهام واضحة مفادها قلة  %22.5مقارنة بالطلبة الداخليين بنسبة 

الوعي السياسي العزوف عن المشاركة السياسية اليوجد انتماء سياسي فبرغم من كل 

الظروف المحاطة بهم اال انهم الم يناقشوا هاته الرامج مما يستدعى اعادة الهيكلة في 

مؤسسات التنشئة السياسية ان كانت احزاب سياسية  او االسرة او

  

  التكرار  البيانات

  23  شبكات التواصل االجتماعي

  13  نقاشات األصدقاء

  04  األسرة

  40  المجموع

41%

23%
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مقابل ذلك نجد نسبة عدم المناقشة هذه البرامج عند  االناث اكثر من الذكور بنسبة  في

وخاصة عند انثى االعالم واالتصال التي جاءت بنسبة 42.5%

تمثل غالبية افراد العينة  وتعزى اسباب عد

ذلالفئة اضافة الى 

واليوجد فيها مايستقطب اهتمامهم وومميلوهم مثل قضيا الثقافة المراة الخ

كما نجد ان انسبة عدم مناقشة هذه البرامج عند الطلبة الخارجيين اكثر بنسبة  

مقارنة بالطلبة الداخليين بنسبة 

الوعي السياسي العزوف عن المشاركة السياسية اليوجد انتماء سياسي فبرغم من كل 

الظروف المحاطة بهم اال انهم الم يناقشوا هاته الرامج مما يستدعى اعادة الهيكلة في 

مؤسسات التنشئة السياسية ان كانت احزاب سياسية  او االسرة او

  آليات المناقشة

  )20(الجدول رقم 

البيانات

شبكات التواصل االجتماعي

نقاشات األصدقاء

األسرة

المجموع


ت�+-
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  :التعليق

من خالل هذا الجدول نجد ان غالبية الطلبة تفضل مناقشة هذه البرامج عبر شبكات التواصل 

بالمئة وهي نسبة  تفوق النسب الموجودة في هاته  57.5% االجتماعي والتي جاءت بنسبة

تليها المناقشة عن طريق االسرة  32.5%المستويات في مقابل النقاشات مع االصدقاء ب

   10%ب

  البيانات          

  

  الشخصية

شبكات التواصل 

  االجتماعي

  األسرة  نقاشات األصدقاء

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

 7.5 03  20  08  47.5 19  ذكر  الجنس

 2.5 01  12.5  05  10  04  انثى

  10  04  32.5  13  57.5  23    المجموع

  

  التخصص

 7.5 01  7.5  03  35  14  اعالم و اتصال

 2.5 03  25  10  22.5  09  علوم سياسية

  10  04  32.5  13  57.5  23    المجموع

  

  الصفة

 00 00  17.5  07  40  16  داخلي

 10 04  15  06  17.5  07  خارجي

  10  04  32.5  13  57.5  23    المجموع

 

  )20( -, �� و+*�()' ���&% ا�$ول

تفسير ةمناقشة الجدول من خالل هذه القراءة نجد ان نسبة المناقشة هذه الرامج من خالل 

وخاصة عند طلبة  %47.5شبكات التواصل االجتماعي خاصة عند الذكور منهم بنسبة 

وهذا يرجع الى طبيع التخصص  %22.5االعالم واالتصال في مقابل طلبة العلوم السياسية 

لهذه الوسيلة من تاثير مباشر على هاته الفئة حيث يجدون من خالل كل ذلك الطريق  وما
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التفاعلية التي تميز هاته الوسيلة والحمالت االلكتورنية التي  ىالسهل الكتساب المعلومة ولعل

تطرح برامج المترشحين عبر هذا االسلوب الجديد مما زاد من ادراك والتطلع ومناقشة هاته 

البرامج سواء ذلك برغبة او بدونها  ويعزى ذلك الى التاثير المباشر في االعتماد على 

سيلة  في مقابل ذلك نجد ان النقاشات عن طريق االسرة لم نظرية االعتماد المتبادل  لهاته الو

عند  %7.5تحقق النتيجة المطلوبة حيث جاءت نسبة المناقشة عن طريقها بنسبة التتجاوز 

 ك مرده لكون الذكور اكثر اهتماماولعل ذل %2.5الذكور خاصة  مقارنة عند االناث بنسبة 

من خالل مشاهدتها عبر القنوات التلفزيونية   بهذا النشاط  فهم يفتحون نقاش مع االباء اكثر

ويعزى ايضا الى وجود فئة معينة من الطلبة من لهم انتماء سياسي هذا من جهة نجد ان 

االسراة التحقق اي دور ذلك ان الطلبة يفضلون مناقشة هذه البرامج كما سبق التحليل عبر 

لبة االعالم واالتصال شبكات التواصل االجتماعي بينما نجد االنثى  وخاصة عند ط

  التستهويها مناقشة هاته القضايا وتفضل مناقشة قضيا اخرى بعيدا عن الساحة السياسية  

هذا ونجد الصفة الداخلية لم تحقق لها اية نسبة  ف يعدم المناقشة ذلك ان االفراد الطلبة  

بالمئة   %10 في مقابل الطلبة الخارجيين بنسبةدوما محاطين شبكات التواصل االجتماعي  

بالمئة عند الذكور  وخاصة عند طلبة  العلوم  %20تليها المناقشات مع االصدقاء بنسبة 

السياسية  لما لها من اهمية يمكن على اساسها تغيير خارطة الطريق  اضافة االحساس بجدية  

هاته القضايا الوطنية االحساس باالنتماء الى الوطن مرتبطة بطبيعة التخصص اما عند 

  بالمئة  ويرجع الى فقدان الحوار النوعي والمناقشة %12.5ناث فجاءت نسبة المناقشة اال
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من خالل هذا الجدول التالي وهاته المعطيات االحصائية نجد ان نسبة االختيار على اساس  

وهذا يعزى الى االهتمام  واالحساس 

بجدية الحدث  كذلك نجد ان نسبة الطلبة  اللذين اختاروا المرشح على اساس  برنامجه بنسبة 

وهذا يرجع الى عدة اسس  27.5%

لى عدة اسباب اهما اجتماعية في مقابل ااالختيار على اساس الفكر االيدلوجي يرجع ا

 %النسبة

27.5  

7.5  

15  

50  

100  
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 أساسيات اختيار المرشح في االنتخابات

  

من خالل هذا الجدول التالي وهاته المعطيات االحصائية نجد ان نسبة االختيار على اساس  

وهذا يعزى الى االهتمام  واالحساس  %50المشاركة تفوق جميع النسب االخرى بنسبة 

بجدية الحدث  كذلك نجد ان نسبة الطلبة  اللذين اختاروا المرشح على اساس  برنامجه بنسبة 

27.5تليها نسبة االختيار على اساس العرق بنسبة 

اهما اجتماعية في مقابل ااالختيار على اساس الفكر االيدلوجي يرجع ا

  .المستنوى العلمي للطالب والتدرج العلمي

7%

93%

0%0%

R8ر ا��������أ�����ت ا

A �

�

النسبة  التكرار  البيانات

27.5  11  عرقي جهوي

7.5  03  على اساس برنامجه

15  06  فكري ايديولوجي

50  20  على اساس المشاركة

100  40  المجموع

  : ا�	ا��ا���� 

أساسيات اختيار المرشح في االنتخابات

  )21(الجدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  :التعليق

من خالل هذا الجدول التالي وهاته المعطيات االحصائية نجد ان نسبة االختيار على اساس  

المشاركة تفوق جميع النسب االخرى بنسبة 

بجدية الحدث  كذلك نجد ان نسبة الطلبة  اللذين اختاروا المرشح على اساس  برنامجه بنسبة 

تليها نسبة االختيار على اساس العرق بنسبة  7.5%

اهما اجتماعية في مقابل ااالختيار على اساس الفكر االيدلوجي يرجع ا

المستنوى العلمي للطالب والتدرج العلمي

  

  

A �

�

البيانات

عرقي جهوي

على اساس برنامجه

فكري ايديولوجي

على اساس المشاركة

المجموع
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  البيانات         

  الشخصية

 المشاركة في الحملة فكري اديولوجي  اساس البرنامج  عرقي جهوي

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

 15 06 05 02  05  02  10  04  ذكر  الجنس

 35 14 10 04  2.5  01  17.5  07  انثى

  50  20  15  06  7.5  03  27.5  11    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
07  17.5  01  2.5  03 7.5 06 15 

علوم 

  سياسية
04  10  02  05  03 7.5 14 35 

  50  20  15  06  7.5  03  27.5  11    المجموع

  

  الصفة

 20 08 10 04  05  02  15  06  داخلي

 30 12 05 02  2.5  01  12.5  05  رجيخا

  50  20  15  06  7.5  03  27.5  11    المجموع

  :)21(الجدول رقم   بياناتمناقشة وتحليل 

نالحظ أن توجهات المفردات الختيار مترشحيهم متعددة ومتباينة، وتبدو دالة في فروقاتها 

أول أساس في  نحو المشاركة السياسية ين الجنسين، فعند العينة الفرعية ذكور يبدو التوجه ب

تاله األساس البرنامجي، في حين لم تمثل األسس األخرى إال نسبا ضئيلة  المرشحاختيار 

، كما ال تختفي ةالكاريزميوإن كانت لها دالالتها أيضا، فهناك توجه نسبي إلى الشخصين 

نوعية األصوات الموجهة واألكثر أهمية ظهور األسس العرقية في االختيار، وهي غالبا 

ما بالنسبة للعينة الفرعية إناث فتتجه، إلى التوجهات ، أاالناثأسس تتجلى عند الفئات 

وهي تأتي بدرجة أقل من األساس  المرشحيناإليديولوجية والفكرية كأسس الختيار 

باستثناء اين تتقارب فيه االجابات بين الفئتين  أين تشترك فيه واالساس العرقي  البرنامجي 

مقارنة عند الفئة  %5من االناث  بنسبة اكثر  األسس الكارزمية الذكوراألولى، هذا وتتجه 

ونفس الشئ الذكور كما تبدو األصوات الموجهة تعادل تلك التي عند ا 2.5% االخرى بنسبة

  .في األسس العرقية
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بين الجنسين في أسس اختيار المترشحين، 

وفي ترتيب األسس ] التوجيه والعرق

للقسم  ، أين يوجدالتخصص لكال القسمين  في طبيعة االختيار

بالمئة مقارنة عند   %35العلوم السياسية التي تميل بنسبة كبيرة الى المشاركة السياسية بنسبة 

بالمئة وهي نسبة كافية لتفسر مدى وعي هذا القسم بمجريات الحدث 

االنتخابي فيماتحققه من اهداف ثقافة سياسية ومصلحة تعود بالمنفعة كما ويتجه تخصص 

وهذا يعود الى  التنشئة  ةالعرقية بنسبة تفوق العلوم السياسي

رك في الخصائص االجتماعية الطبيعية مع المترشحين 

  النسبة

22.5  

10  

32.5  

35 

100  

  

35
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بين الجنسين في أسس اختيار المترشحين،  سوسيولوجيا هناك فروق نسبية دالة

التوجيه والعرقالكارزمية، [الموضوعية  تتعلق باألسس غير

  ].اإليديولوجيا والبرنامج

التخصص لكال القسمين  في طبيعة االختيارحسب  االختالف

العلوم السياسية التي تميل بنسبة كبيرة الى المشاركة السياسية بنسبة 

بالمئة وهي نسبة كافية لتفسر مدى وعي هذا القسم بمجريات الحدث 

االنتخابي فيماتحققه من اهداف ثقافة سياسية ومصلحة تعود بالمنفعة كما ويتجه تخصص 

العرقية بنسبة تفوق العلوم السياسيإلى األسس االعالم واالتصال 

رك في الخصائص االجتماعية الطبيعية مع المترشحين االجتماعية نوعية الطلبة التي تشت

  .كذلك االحساس بالقومية واثبات هوية االسرة 

  أسباب عدم االهتمام والمتابعة

  التكرار  البيانات

  09  ال تهم بالسياسة 

  04  ال حاجة لك بها

  13  لم تنفعك برنامج المرشحين

 14  للمتابعةليس لديك وقت 

  40  المجموع
  

22%

10%

33%

35%
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هناك فروق نسبية دالة: و عليه

تتعلق باألسس غير

اإليديولوجيا والبرنامج[الموضوعية 

االختالفكما توجد  

العلوم السياسية التي تميل بنسبة كبيرة الى المشاركة السياسية بنسبة 

بالمئة وهي نسبة كافية لتفسر مدى وعي هذا القسم بمجريات الحدث  %14االناث ب

االنتخابي فيماتحققه من اهداف ثقافة سياسية ومصلحة تعود بالمنفعة كما ويتجه تخصص 

االعالم واالتصال 

االجتماعية نوعية الطلبة التي تشت

كذلك االحساس بالقومية واثبات هوية االسرة 

أسباب عدم االهتمام والمتابعة

  )22(الجدول 

البيانات

ال تهم بالسياسة 

ال حاجة لك بها

لم تنفعك برنامج المرشحين

ليس لديك وقت 

المجموع
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  : التعليق

من خالل الجدول اعاله نجد ان نسبة الطلبة  الذين ادلوا بان ليس لديهم الوقت للمتابعة 

بالمئة بنما نجد في المقابل نسبة الطلبة  %35الحملة تفوق االسباب االخرى  بنسبة نسبة 

بالمئة تليها عدم االهتمام بالسياسة  32.5%اللذين لم تقنعهم برامج المرشحين جاءت بنسبة 

بالمئة كما وعبر الطلبة عن غدم الحاجة بهاه الحمالت والتي جاءت بنسبة  %09بنسبة 

   بالمئة وذلك راجع الى عدة اعتبارات %10التتجاوز

 البيانات          

  

 لمتابعتهاليس لدي وقت  التنفعني برامج المرشحين  الحاجة لها  الاهتم  بالسياسة

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

 15 06 25 10  2.5  01  22.5  09  ذكر  الجنس

 20 08 7.5 03  7.5  03  00  00  انثى

 35 14  32.5  13  10  04  22.5  09    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
06  15  04  10  08 20 12 30 

علوم 

  سياسية
3  7.5  00  00  05 12.5 02 05 

 35 14  32.5  13  10  04  22.5  09    المجموع

  

  صفة

 12.5 05 12.5 05  2.5  01  12.5  05  داخلي

 22.5 09 20 08  7.5  03  10  04  خارجي

 35 14  32.5  13  10  04  22.5  09    المجموع

  ):22(تحليل  ومناقشة الجدول 

من خالل الجدول التالي نجد ان نسبة  عدم  اهتمام الطلبة بمتابعة اخبار الحملة متباينة حيث  

 %20لكافي  وخاصة عند االناث بنسبة وفر الوقت انجد  ان هاته األسباب تعود الى عدم ت

وهذا يعود الى أسباب اجتماعية اكثر منها تعود عليهم بواجبات   ولميولهم التجاهات أخرى  

فيما لم  %22.5مقارنة بنسبة الذكور اللذين عبروا عن عدم اهتمامهم  بالسياسة بنسية 

ث متطلعة لعدة مجاالت لكن تبقى اهتماماتها اتوضح أي نسبة لإلناث وهذا يعود ان االن

فة  فيما نجد  بعض الطلبة اللذين  ترجع أسباب عدم اهتمامهم الى عدم االقتناع متفاوتة ومختل




     : ا�	ا��ا���� ��  ا������� ا�
 

 

197 

عند االناث لتقابلها  %7.5بالمترشحين إضافة الى ذلك عدم الحاجة والتي جاءت بنسبة 

عند الذكور ونجد في ذلك ان الطلبة  يختلفون  في هاته األسباب تبعا للهداف  %2.5نسبة

   .والحاجة المرجوة منها

فيما ذلك النجد للتخصص أي دور وتاثير  حيث  نجد ان عدم االهتمام بالسياسة عند طلبة  

عند طلبة العلوم  %06فيما يقابلها  %15ن طلبة العلوم السياسية بنسبة االعالم اكثر م

السياسية  كذا وتعود األسباب الى عدم االهتمام لعدم االقتناع ببرامج المترشحين  خاصة عند 

لنجد أيضا ان سبب عدم ) س( عند  التخصص  %12.5مقابل  %20بنسبة  )ا( التخصص

  ) س( عند التخصص  %5فيما نجد  %30كما جاء بنسبة )  ا(توفر الوقت عند التخصص 

أيضا نجد نسبة عدم االهتمام بمتابعة نشاط السياسي للحملة  عند الطالب  الداخلي اكثر من  

سبة عدم توفر الوقت اكثر من الطالب الداخلي  الخارجي  فيما تحقق الطالب الخارجي  ن

ولعل هاته األسباب التي اوجزناها تعود الى ان الطالب الجامعي اليزال  يعاني  %22.5ب

اغتراب سياسي وعدم االهتمام والوعي بجدية الحدث ولعل ذلك يعود أيضا  لعدم توفر 

  .الوقت والضغط المنحوط علية  لتعدد مشاغله ودرساته 

  االنتماء السياسي : لمحور الثالث ا

   حزب سياسي االنخراط في

  )23(الجدول رقم 
 

 

 

 

 %النسبة  التكرار  البيانات

  7.5  03  نعم 

  92.5  37  ال

  100  40  المجموع
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 7.5%جاءت نتائج الجدول التالي توضح نسبة االنخراط الطلبة في االحزاب السياسية بنسبة 

بالمائة  92.5%بنسبةفي مقابل عدم انخراطهم والتي تمثل غالبية مفردات العينة 

 اإلجابات

  ال

  %النسبة  التكرار

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

00  00  

ا����اط �- ?Vب ����-
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جاءت نتائج الجدول التالي توضح نسبة االنخراط الطلبة في االحزاب السياسية بنسبة 

في مقابل عدم انخراطهم والتي تمثل غالبية مفردات العينة 

اإلجاباتويعود ذلك الى جملة من االسباب التي تعزى اليها هاته 

  البيانات         

  الشخصية

  نعم

  %النسبة  التكرار

  7.5  3  ذكر  

  00  00  انثى

  00  00    المجموع

  التخصص

  00  00  اعالم و اتصال

  7.5  3  علوم سياسية

  00  00    المجموع

  

  00  00  داخلي

  7.5  3  خارجي

  7.5  3    المجموع

  )23(  تحليل ومناقشة الجدول

7%

93%

ا����اط �- ?Vب ����-
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  :التعليق 

جاءت نتائج الجدول التالي توضح نسبة االنخراط الطلبة في االحزاب السياسية بنسبة 

في مقابل عدم انخراطهم والتي تمثل غالبية مفردات العينة  بالمائة

ويعود ذلك الى جملة من االسباب التي تعزى اليها هاته 

         

الشخصية

  الجنس

المجموع

  

التخصص

المجموع

  

  الصفة

المجموع

تحليل ومناقشة الجدول

A �
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من خالل الجدول التالي تبين لنا ان جل الطلبة الممثلين في العينة غير منخرطين وال ينتمون 

مقارنة بنسبة الطلبة المنخرطين والتي ) 0(حيث لم تسجل لهم والنسبة  الى عمل  االحزاب 

بالمئة في المقابل االناث لم يسجل لهم  7.5%عند الذكور  التتجاوز نسبة االنخراط وخاصة

عدم االهتمام بالسياسة على اعتبارها : والنسبة وهذا راجع الى عدة اسباب واعتبارات اهمها

ميدان يخص منهم في السلطة  فقط فقدان الثقة في عمل التنظيمات السياسية التي تأبى ان 

طلبة خاصة عند االناث التي تتخلى على ذهنية الحزب الواحد قلة الوعي السياسي عند ال

تعتبر هذا الميدان الينا سب اهتمامها بشكل خاص وجهلها بمدركات النظام السياسي بدورها 

  في العمل السياسي 

كذا ولم يعبر كال االختصاصين عن عملهم وانخراطهم في االحزاب السياسية ولم تسجل لهم 

  بالمائة 7.5% وبنسبة ضئيلة التتجاوزوالنسبة مقارنة بنسبة انخراط قسم العلوم السياسية 

وهذا يعود الى تجاهل الطالب  بمدركاته كمواطن له الحق في المشاركة السياسية  وبدوره 

السياسي  وعدم االهتمام  كذلك يعود ذلك الى قصور في مؤسسات التنشئة السياسية خاصة 

جامعي في االنخراط في منها االسرة  والجامعة التي تلعب دورا مهما في تحفيز الطالب ال

العمل السياسي السيما الى جانب التنظيمات الطالبية وجماعة الرفاق خاصة عند هذا 

التخصص اللذي يستوجب فيهم االلمام باالمور السياسية وتكثيف نشاطهم السياسي بالخبرة 

  والثقافة السياسية

بالطلبة العلوم  كذا ولم تسجل اية نسبة بلنسبة الى تخصص االعالم واالتصال مقارنة

التنظيمات وهذا يعود الى  السياسية وان كانت النتيجة التعبر عن انتماء الطلبة الى هاته

النظرة هؤالء الطلبة الى هذا المجال من جانب االعالمي البحت  ويردون ذلك الى مجال 

ي ال االختصاص فقط اوهذا راجع كذلك الى العالقة السلبية بين الجهات الغير الرسمية  الت

تهتم بهذه الفئة بل تعنى باستغالل افكارها  وقدراتها خاصة في المواسم االنتخابية مثل 

والجدير بالذكر ومن خالل هذه النتائج لم يلحظ اية دور للصفة الجامعية  الحمالت االنتخابية
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الوضعيتين لم تسجل لهم والنسبة انخراط  بمقارنة مع الطلبة الخارجين التي 

وهذا يرجع الى عدم االهتمام الطلبة بمثل هذه التنظيمات  كذا الظروف المحيطة 

  %النسبة

5  

00  

.52  

00  

7.5  

 

ن خالل نتائج هاته الطلبة نالحظ ان اجابات المبحوثين متقاربة بين االيجابي والسلبي تارة 

من %57.حيث نجد الطلبة المنخرطين الذين تقدر نسبة انخراطهم في االحزاب السياسية 

في مقابل ذلك نجد نسبة انخراطهم على اساس 

0%

33%
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الوضعيتين لم تسجل لهم والنسبة انخراط  بمقارنة مع الطلبة الخارجين التي 

  7.5%جلت لهم نسبة التفوق 

وهذا يرجع الى عدم االهتمام الطلبة بمثل هذه التنظيمات  كذا الظروف المحيطة 

. 

  التكرار  البيانات

  2  اسباب شخصية

  00   مبادئ الحزب 

  1  ألسباب عرقية

  00  المرشحعلى اساس برنامج 

  3  المجموع 

ن خالل نتائج هاته الطلبة نالحظ ان اجابات المبحوثين متقاربة بين االيجابي والسلبي تارة 

حيث نجد الطلبة المنخرطين الذين تقدر نسبة انخراطهم في االحزاب السياسية 

في مقابل ذلك نجد نسبة انخراطهم على اساس  92.5%مجموع الطلبة الغير ممثلين بنسبة

67%%

%

0%
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الوضعيتين لم تسجل لهم والنسبة انخراط  بمقارنة مع الطلبة الخارجين التي  للطلبة فكال

جلت لهم نسبة التفوق س

وهذا يرجع الى عدم االهتمام الطلبة بمثل هذه التنظيمات  كذا الظروف المحيطة   بالمائة

.ألتناسب عمله فيها

  :نخراطاال دوافع

  )24(جدول رقم 

اسباب شخصية

مبادئ الحزب 

ألسباب عرقية

على اساس برنامج 

المجموع 

 

  :تعليق

ن خالل نتائج هاته الطلبة نالحظ ان اجابات المبحوثين متقاربة بين االيجابي والسلبي تارة م

حيث نجد الطلبة المنخرطين الذين تقدر نسبة انخراطهم في االحزاب السياسية 

مجموع الطلبة الغير ممثلين بنسبة
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تليها نسبة االنخراط على اسباب عرقية  %5تمثل النسبة االكثر والممثلة باسباب شخصية 

 .مبادئ الحزب بينما لم تسجل والنسبة انخراط لبرنامج المرشح او 5.2%

 البيانات        

  الشخصية

 المرشحبرنامج  اسباب عرقية   مبادئ الحزب  اسباب شخصية

 %النسبة التكرار  %النسبة التكرار   %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

 00 00  52. 1  00  00  5  2  ذكر  الجنس

 00 00 0 00  00  00  00  00  انثى

 00 00 00 00  00  00  00  00    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال
00  00  00  00  00 00 00 00 

 00 00  52. 1  00  00  5  2  علوم سياسية

 00 00 00 00  00  00  00  00    المجموع

  

  الصفة

 00 00 00 00  00  00  00  00  داخلي

 00 00  52. 1  00  00  5  2  خارجي

 00 00  52. 1  00  00  5  2    المجموع

  :)24(تحليل ومناقشة الجداول 

من خالل هذه النتائج نالحظ ان نسبة االنخراط عند الطلبة والمسجلة عند الذكور على اساس 

بالمئة من نسبة االنخراط على اساس اسباب عرقية وذلك  %5التتجاوز  اسباب شخصية

بالمئة بينما لم تسجل والنسبة لالناث من خالل هاته المستويات وتعود نتائج هذه  %52.بنسبة

النسب عامة  الى عدم االهتمام واالمباالة بالعمل السياسي وان الطالب الجامعي لم يصل بعد 

السياسي نظرا لعدم وجود رغبة في االنتماء الحزبي  والتشبع السياسيالى مرحلة النضج 

 .اودافع لذلك

منها قد  ومن خالل النتائج التالية نجد ان نسبة الطلبة اللذين انخرطوا على اسباب شخصية 

تكون بدافع االسرة او تحقيق مصلحة معينة وهذا راجع الى جملة من المؤثرات تتحكم فيها 

لتنشئة االجتماعية والثقافة المكتسبة على اساساها ونجدها عند جنس الموروثات والمعتقدات ا
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الذكور خاصة النه يبدي اهتمامه بهاته النواحي خاصة فيما اذا تعلق االمر بمسؤولية ما بدافع 

من جهات رسمية قد تكون االسرة او الجامعة  في مقابل  ذلك توجد اسباب عرقية   والتي 

تتماشى الى يومنا " بالعروشية" تزال ظاهرة المعتقد بما يسمى  تم االنخراط على اساسها فال

عند كل فئات المجتمع وهذا راجع الى عدة اسباب قومية الموروثات المكتسبة التنشئة  هذا

االجتماعية االسرة الثقافة التي تبنى على مجموعة من االسس  العادات ومجموعة من القيم  

  التي دوالها جيل بعد جيل

طلبة العلوم السياسية اللذين انخرطوا على اساس  اسباب شخصية بنسبة ذلك نجد في مقابل 

بالمئة ممن انخرطوا السباب عرقية في مقابل طلبة االعالم 52.بالمئة تليها  5التتجاوز

واالتصال اللذي لم يلحظ لهم والنسبة انخراط نظرا النهم اليهتمون بهذا الميدان ويعزون ذلك 

فقط اضافة الى ذلك نجد ان الصفة الجامعية خاصة في هذا  الى اصحاب االختصاص

بالمئة  5المحور ليس لها تاثير مباشر على انخراط الطلبة  فقط عند الطلبة الخارجين بنسبة 

  عموما

 طبيعة االنتماء ودرجته

  )25(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  البيانات

  00  00  عضو مؤسس

  00  00  عضو قيادي 

  00  00  عضو منظم

  5  3  مناضل سياسي

  5  3  المجموع
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 %5التتجاوزدرجة انتماء الطلبة في الحزب السياسي بنسبة 

فيما لم تحققه ايا من المستويات االخرى والنسبة  والممثلة 

 مناضل سياسي  عضو منظم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  

00  00  00  00  
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درجة انتماء الطلبة في الحزب السياسي بنسبة  جاءت يمثل الجدول التالي

فيما لم تحققه ايا من المستويات االخرى والنسبة  والممثلة  سياسي مناضل

عضو منظم  قياديعضو   عضو مؤسس

التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

00  00  00  00  00

0%0%0%

100%
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  :التعليق

يمثل الجدول التالي

مناضلبدرجة  بالمائة

 00%بنسبة 

  البيانات           

  الشخصية

  ذكر  نسالج

  انثى

    المجموع

  

  التخصص

اعالم و 

  اتصال

علوم 

  سياسية

    المجموع

  

  الصفة

  داخلي

  خارجي

    المجموع

�;�

�;�

�;�

�N
%&
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  :)25(الجدورل نتائج  ومناقشةتحليل 

جاءت نتائج هذا الجدول لتبين درجة االنتماء عند الطلبة الجامعيين في الحزب السياسي تبعا 

الموجودة حيث جاءت درجة االنتماء السياسي فى رتبة مناظل سياسي بنسبة   للمتغيرات

بالمئة عند الذكور في مقابل لم تحقق االناث والنسبة وهذا يعود الى المسؤولية  %5التتجاوز

التي يحسها الى جانب حزبه كمناظل سياسي مما يعني ان له خبرة  في هذا المجال وقد 

تكون مكتسبة منه في مزاولته لهذا النشاط او موروثة انطالقا من دور االسرة والمدرسة او 

ها تعبر عن نسبة ضئيلة فيما يخص النظر الى الطالب الجامعى ككل الجامعة وهي في حد ذات

مؤسس وذلك راجع الى قلة الخبرة ونقص  نجد انه لم يصل بعد الى درجة عضو قائد او

عند الطلبة ولعل ذلك يعود الى مجموعة من العوامل المتحكمة  التجربة والمشاركة السياسية 

لم يلقى بعد اهتمام من طرف االحزاب التي التزال  بداية عدم االهتمام الخوف من المسؤولية

  تسيطر منذ االزل بجيل غير متجدد 

في مقابل ذلك نجد طلبة العلوم السياسية يحظون هذه الدرجة في سلم العمل الحزبي وهذا 

كن للطلبة االعالم واالتصال اي درجة راجع الى طبيعة التخصص من جهة بينما لم ي

العالقة السلبية بينهم وبين هاته التنظيمات التستقطب اهتماماتهم االنتماء وهذا راجع الى 

السيما بالنظر الى عمل التنظيمات الموجودة في الوالية الزتالت تفتقر الى جو اعالمي وهذا 

  راجع الى جهتين دور االحزاب كذلك القصور مفاده عدم المشاركة والتجربة السابقة 

  االنتخابية السياسي في الحمالت االنتماءتأثير 

  )26(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  البيانات

  00  00  نعم

  00  00  ال

  100  40  المجموع
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  :التعليق 

ي السيما في يوضح  نسبة تجاهل الطلبة العمل بمعيار االنتماء السياس: جاء الجدول التالي 

عدم االهتمام و حيث لم يحقق كال الجنسين اية نسبة وهذا راجع الى الحملة االنتخابية، 

  .الوعي بمسؤؤلية  وجدية العمل الى جانب الحزب

  البيانات             

  الشخصية

  ال  نعم

  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  00  00  00  00  ذكر  الجنس

  00  00  00  00  انثى

  00  00  00  00    المجموع

  

  التخصص

  00  00  00  00  اعالم و اتصال

  00  00  00  00  علوم سياسية

  00  00  00  00    المجموع

  

  الصفة

  00  00  00  00  داخلي

  00  00  00  00  خارجي

  00  00  00  00    المجموع

  طبيعة التأثير

  )27(الجدول 

 %النسبة  التكرار  البيانات

  00  00  االحساس بالمسؤولية اكثر اتجاه حزبك

  00  00  االحساس بالمواطنة

  00  00  هويتك إلثبات

  00  00  المشاركة و الخبرة السياسية

  00  00  المجموع
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  : التعليق

جاء الجدول التالي وكما سلفه من نتائج في عدم التاثير االنتماء السياسي كمصطلح له ابعاده   

حيث لم تحقق والنسبة في هذا الجدول لكال الجنسين اللذان يشتركان في خاصية االنتماء 

  ) 0( للجامعة  وتمثلت النتيجة في 
  البيانات     

  

  الشخصية

اإلحساس بالمسؤولية 

  تجاه الحزب

اإلحساس 

  بالمواطنة

المشركة والخبرة   إثبات الهوية

  السياسية

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  00  00  00  00  00  00  00  00  ذكر  الجنس

  00  00  00  00  00  00  00  00  انثى

  00  00  00  00  00  00  00  00    المجموع

  

  التخصص

  00  00  00  00  00  00  00  00  اعالم و اتصال

  00  00  00  00  00  00  00  00  علوم سياسية

  00  00  00  00  00  00  00  00    المجموع

  

  الصفة

  00  00  00  00  00  00  00  00  داخلي

  00  00  00  00  00  00  00  00  خارجي

  00  00  00  00  00  00  00  00    المجموع

  :)27( مناقشة وتحليل الجدول

من خالل هذا الجدول واللذي لم يسجل اية نسبة  تمثل االنتماء السياسي للطلبة في معرفة 

ماتحقه الحملة من تاثير فيما اذا ارتبط بعمله السياسي الى جانب االحزاب وكانت النتيجة 

بالمئة والتي تعني عدم االحساس بجدية العمل حيث لم تعبر هاته ) 0(التالية التي تمثل 

اي رغبة للطالب الجامعي في ابداء رغبته او المساندة  فكال االحتمالت  الحملة على

الموجودة لم  تكن موجودة بلنسبة للطالب الجامعي خاصة وانه مرتبط بالتخصص االعالم 

واالتصال وعلوم السياسية اضافة الى المؤهل العلمي اللذي يحظى به كال التخصصين اللذي 

ا اجتماعية ههمأان كان المفهوم يبدوا واسعا له عدة ابعاد يدل ذلك على االغتراب السياسي و

  .مرتبطة اشد االرتباط بالتنشئة االجتماعية السياسية
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  عرض نتائج الدراسة

  :نتائج الدراسة في ضوء الطرح النظري: أوال 

I- الدور السياسي:  

 .من دراستنا النظرية للدور السياسي للحملة السيما في تحقيق التنمية السياسية   

عة لنشاط الحملة بنجد انها حققت إشباعا سياسيا فعليا ويتمثل هذا اإلشباع في نسبة المات 

بالمئة وهذا يوحي  20بالمائة  مقابل  80واللذي يفوق نسبة عدم المتابعة واللذي جاء بنسبة 

الوعي بالثقافة الديمقراطية كممارسة لصنع القرار كون هذه الحملة  تتعلق بدرجة من 

باستحقاق رئاسي  والتي كانت السبب األول سبب لتسجيل هذه الكثافة وذلك ما تؤكده 

ساسيات المتابعة  التي يتجه إليها المواطنون أكثر والتي سجلت اتحليالت الجدول المتعلقة با

، وهذا يوحي بأهمية هذا القرار بالنسبة للوطن والمواطن،  كذلك فيها الرئاسيات توجها خاصا

يتضح جديا من خالل نتائج  طبيعة التخصص ونسبة المتابعة، ويتضح هذا  بالتوجهات 

الطلبة وتخصصاتهم حيث تبين ان للتخصص مكانة هامة ترتبط بخبرة الطالب الجامعي 

ضوع الحملة االنتخابية كنشاط سياسي وتتحدد له مساره واتجاه بحثه السيما وان ارتبط مو

بتخصصه  فهنا نجد طلبة العلوم السياسية هم اكثر الطلبة توجها ومتابعة لهذا النشاط ويعود 

هذا التباين الى طبيعة التخصص التي تفرض عليه ان يكون اكثر احتكاكا بالبيئة السياسية 

ون اخرى حيث تبين نتائج هذا اضافة الى ذلك  نجد ان دور االيجابي للحملة هنا يخص فئة د

المحور ان نسبة االهتمام واالشباع المحقق عند الطلبة هذا التخصص اكثر من غيرها  وهذا 

يعود  الى السعي وراء هاته النشاطات التي تعد المتنفس الوحيد الكتساب ثقافة سياسية 

وسائل االعالم والتعرض  المسبق  ل' البحث المتواصل عن المعلومة  ووخبرة  في الميدان 

ومشاهدتها او متابعتها  بشكل ايرادي  يرتبط بمستوى الثقافي للفرد  وهذا مايكون الشرط 

  ‘"« « winter et eyal وينتر وايالكده  كل من االمسبق  للتنشئة السياسية وهذا ما

و هذا ونالحظ نسبة التباين في متابعة واالهتمام بهذا النشاط ان كان على مستوى الداخلي ا 

في المحيط الخارجي  تختلف من جنس الى اخر حيث اوضح ان الذكور هم اكثر متابعة  من 
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التنشئة االجتماعية ‘ طبيعة الجنس :االناث ذلك يرجع الى  عدة دالالت سوسيلوجية  منها 

وفي دراسة سابقة  لمختار يمينة حول اثر االحداث " التي تولد حب االهتمام منذ الصبا 

وان كانت تختلف في مجتمع البحث االانها "  هدة على التلفزيون على الطفل السياسية المشا

تفسر اهتمام الطفل بمتابعة االحداث السياسية والقضايا الى التنشئة السياسية التي مفادها 

  " )1(بلورة اتجاهات ومعارف سواء من جهات رسمية اوغير رسمية كانت

استقطبت اهتمام  2014وهنا نستطيع القول ان الحملة االنتخابية السيما  رئاسيات افريل  

كثير من الطلبة لكن المالحظ ان  دورها  جاء متوسطا السيما ماعبر عنه مجموع الطلبة  

اللذين تابعوا الحملة  بشكل عفوي  فبرغم من كون هذا النشاط جاء مغايرا للحمالت السابقة 

اال ان تجاهل الطلبة لدورهم في الحياة السياسية وعدم ) 1(نتائج  الجدول  مادلت عليه

اليوجد ( ادراكهم بجدية الحدث االنتخابي  من جهة فقدان الثقة في عمل هذه التنظيمات 

ذه الحملة كسائرتها  وهذا يدل ان هوعدم االحساس بالمسؤولية ويعتبرون ان ) انتماء سياسي

ان النتيجة محسومة   وعة التفكير السائدة عند مجموعة من الطلبةهاته الحملة لم تغير طبي

يمكن ارجاع  عدم ادراك االفراد لدورهم في "  حياة قزادري" وكما جاءت به  ومسبقا  

الحياة السياسية الى جهلهم لما يجري حولهم وعدم قدرتهم على المفاضلة بين البرامج 

    )2("دور لهم في الحياة السياسيةالمتصارعة وهو مايولد لديهم احساس بان ال 

اضافة الى مجموعة االدوار التي قامت بها الحملة عل صعيد الطلبة تمثل دورها في التاثير 

ولعل هذا التاثير مفاده  نشاط االتصال السياسي   % 70على هذا الجمهور وبكثرة  وبنسبة 

ي تحديد الجمهور  ووضع الذي سرعان مابدا يظهر في االفق بانفتاح على الواقع السيما ف

قضايا  نقاشه  ويتجلى هذا التأثير اللذي يعبر كلية عن االشباع  المحقق من هذه الفئة  

هذايبدو اتفاق الجنسين في %35والتي جاءت بنسبة " ي التصويت واللذي يتمثل في الرغبة ف

أوال ترتيب تصوراتهم حول ابداء الرغبة في  عملية التصويت من الجدول، بحيث ترتب 

تصور جدية العمل واعتبارها مسؤولية وطنية، طبعا مع مالحظة أنه يجوز بنسبة األغلبية 
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المطلقة عند اإلناث، ، وتفسير هذه الرغبة في  التصويت بمن المجموع الكلي للعينة العينة 

الكلية يرتبط بالوطن وأداء المسؤولية بجدية، ثم يأتي تصورها كممارسة ديمقراطية تصنع 

في  12.5%بشكل متقارب من حيث النسبة بين الجنسين، توزعت عند الذكور بنسبة  القرار

، وهذا يوحي بدرجة من الوعي بالثقافة %22.5ذي عبرت فيه نسبة عند اإلناثالوقت ال

الديمقراطية كممارسة لصنع القرار، ومن حيث االجنس  فنجد نسبة  الرغبة في التصويت 

،  واضا  بما  حققته هاته )الواجب الوطني(ؤولية الوطنية عند  اإلناث يربطنها أكثر بالمس

الحملة من تاثير خاصة على صعيد هاته الفئة  حيث ركزت حملة االنتخابية لبعغض 

تشجيع المراة على ' المترشحين على هاته الفئة  بناء على برنامج اللذي حملته له   

الوطني ، مع ) ها السيما االجتماعية المشاركة السياسية واحترام مكانتها  والحفاظ على حقوق

مالحظة ميل أكبر للتوجه نحو المسؤولية الوطنية، في حين بالنسبة للذكور فتوزيع تصوراتهم 

على مسؤولية العملية االنتخابية  بنسبة متقاربة بين الرغبة في المشاركة السياسية  والرغبة 

هاته الفئة حيث جاءت نسبة  في التصويت وهذا يعني ان هاته الحملة اثرت بكثرة على

  ، %  30المشاركة  متقاربة الى حد الرغبة في التصويت والتي تتقارب في نسبة 

اكثر من غيرهم  وهذا "  س" وان كان هذا التوجه يعزي بكثرة الى اصحاب االختصاص  

نهاته الفئة وصلت الى مرحلة التشبع والعتراف بضرورة ما يمكن اعتباره واجبات يعني 

سياسيةتجاه  وطنهم  اما عن تراجع اهتمام نسبة الطلبة االعالم واالتصال بهذا الميدان لى 

الذهنية الرونية المشتلركة التي تتقاطع في مجموعة خصائص اهمها الثقافة ال التصالية 

المكتسبة  ويعزى ذلك عدم العرض الى تحليلل  وسائل االعالم واكتشافها السيما واقع 

ي وعدم توسيع النقاشات البناءة  الطرح البسيط  من قبل  المسؤولين على االتصال السياس

من حهة .  هذا الفرع  عدم التفرغ الى العمل في اشراك الطالب الجامعي  واقناعه بجدواها 

يشتغل االتصال الشخصي حيزا مغلوقا عند هاته الفئة   ويعود ذلك الى عدم استيعاب هاته 

لتي جاءت بها الحمالت  وهل هي مع السلطة او مع الراي العام الفئة للرسائل االعالمية ا

  وحرية الراي والتعبير
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اهمها تلك التي  دراسات الزار سفيلدويبدوا انه من خالل  الفرضيات التي  قامت عليها 

تناولت دور االتصال الشخصي في تشكيل الراي العام حيث  انها نظرت الى هذا االخير من 

اضافة الى ذلك فقد اكدت بعض الدراسات التي قام بها  " قنوات االتصال  زاوية كونه قناة من

اللذي يرجع اهم محددات التي يقوم عليها   1980عام "" اربونغ  وقولدنبورغ وميلر

متغيريين اساسيين هما التجربة الشخصية  والظروف معيشتهم االتصال الشخصي  هي  

يتجلى هذا الدور عند الطلبة خاصة عند طلبة هذا لكنه وفي هاته الدراسة وبالتحديد لم  )1("

  التخصص السباب كثيرة اهمها  ضعف الحوار والمناقشة النوعية  

يرتبط  تاثير الحملة االنتخابية  بطبيعة وقناعة نابعة من ارادة حرة  تمثل االشباع  -1

المحقق  والذي عبر عنه  باالشباع السياسي والجدير نجد سبة االشباعا المحققة  من 

وهذا يرجع الى قصور األحزاب في التعبئة  %20الحملة عند الطلبة  التتجاوز هاته 

فاع  مستويات الثقافة السياسية المكرسة للوعي السياسي الجماهيرية، وكذلك عدم ارت

  .عند مفردات العينة، والذي يكون مصدره وكاالت التنشئة االجتماعية السياسية

ية من عدمه، وفي تاقتصادية دورا معتبرا في التعبئة المشاركوتلعب األوضاع السوسي -2

  .واالجتماعيتكريس المشاركة الواعية أو إفراغها من مضمونها السياسي 

ال تعتبر كل األصوات بالمفهوم العلمي مشاركة سياسية، إذ تنتفي في بعضها مؤشرات  -3

 .القناعة والهدفية وحرية اإلرادة

  )المعرفة السياسية ( المشاركة السياسية   

تنشيط الحمالت وحضور (انخفاض في مستويات المشاركة الفاعلة في المحافل االنتخابية 

) المتفرجون(ئ الذي يجعل التصويت يدخل في إطار المشاركة الفردية الش) الخ…تاللقاءا

  كما أوضحناه في طرح النتائج في الجدول

والمالحظ هنا وان جائت نسبة االنخفاض الحضور  عند كال التخصصين  السيما عند طلبة  

االعالم واالتصال  راجع الى عدم االهتمام   وانخفاض مستويات التعبئة الجماهرية 

                                                           

1
  37يوسف تمار  المرجع السابق الذكر ص  
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لجوارية والنظيمية السيما المنظمات الطالبية التي لها دور مهم  تشكيل الوعي السياسي وا

على اعتبارها انها مستوى من مستويات االتصال الرسمية والتي تنشط بصفة غير رسمية اال  

من المالحظ قصور نشاط في هاته المؤسسات التي تكتفي بالتعليق في شبكات التواصل 

  ر المساند  لرعاية حزبهااالجتماعي وتلعب دو

تراجع مستويات المشاركة السياسية عند الطالب الجامعي  خاصة عند الطالب الداخلي وهذا  

يعود الى اسباب التي تم تفسيرها في الجداول السابقة  فيما يخص الحضور والمتابعة ويعزى 

  ذلك الى المحيط الداخلي  وعدم السماح للظروف  

وهذا يعني ان  % 80اركة عالية عند الطلبة مقدرة بية نسبة مشحققت الحملة االنتخاب  

الطالب الجامعي محاط بالواقع السياسي ومنفتح على الحياة السياسية ويسعى الى اكتساب 

  خبرة سياسية في الميدان هذا اضافة الى ذلك  

ثر هناك عالقة دالة بين المشاركة السياسية والجنس، حيث أظهرت الدراسة أن الذكور أك

توجها سياسيا من االناث من حيث الممارسة والمتابعة السياسية العامة واالنتخابية وتستبطن 

، وإن كانت ال تقل كثيرا عند اطلبة ) س(ثقافة السياسية  والسعي وراء الخبرى  عند الطلبة 

أيضا مع وجود توافق في دوافع هذه الثقافة بين  كال التخصصين ، وهو ما ) ا(التخصص

  نتائج التحليل الجدول السابق أظهرته

فالمشاركة االنتخابية غالبا ما تكون بدافع المسؤولية الوطنية بالدرجة األولى، وبدافع : وعليه

ديمقراطية صنع القرار بدرجة ثانية، كما تتسم في حاالت معتبرة بالروتينية مما يفرغها من 

حققت تاثيرا مباشرا  2014فريل وهذا يعني ان حملة الرئاسية ال. وزنها الديمقراطي والجدي

  .ثل في الرغبة في التصويتعلى الطلبة خاصة منهم االناث  والمتم

فأهم ما ميز  (Verba)" الفيربي"فحسب ما ذهب إليه الطرح : أشكال المشاركة السياسية

دة في حاالت نادرة، في حين تتسم أكثر بما أسماه لجاماألصوات االنتخابية أنها 

، وهذا الطرح يفسر المشاركة بشكل عفي نتيجة )المدلين بأصواتهم فقط(بالمتفرجون 

لسللة مترابطة من الكم المعرفي اللذي نتاجه التتبع من البداية بفعل غير ايرادي  حيث 
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ى اساس ا لثقافة السياسية  تنخفض كثيرا مستويات المشاركة في الحمالت االنتخابية، عل

كما ذهب - اال عند نسبة قليلة خاصة منهم الذكور  واالنشغال بالنقاش السياسي ايضا

مما أعطاها شكل المشاركة المستقلة أو الفردية أكثر، وجعلها " ألتوف"و" روش"ليه إ

 ).الموسمية(تتجه أكثر إلى شكل المشاركة المناسباتية 

نشطوا في الحملة االنتخابية من الجنسين ضئيلة حيث تمثلت  نالحظ  ايضا ان مجموع الذين

وفي حين ذلك اتجه كال  % 10 وتمثلت نسبة اإلناث بـ  %22.5نسبة الذكور في

، وهي نسب لصالح هذين المرشحين بنسب ضئيلة التخصصين بدرجات متساوية إلى التنشيط

أسباب هذا العزوف عن  ال تختلف كثيرا عن المحطات السابقة ألشكال المشاركة، وتعزى

من مجموع عينة الذكور  %15كما أشارت نسبة . هذه المشاركة إلى عدم سماح الظروف

من مجموع عينة االناث، ثم لعدم وجود منفعة ترجى من هذا التنشيط وغالبا ما  %5ونسبة 

درجة تربط هذه المنفعة بالمكاسب المادية عند الجنسين، وفي الوقت الذي يعد انعدام الثقة ب

ثالثة من أسباب العزوف، فعدم االهتمام بالسياسة قد ترتب الثالث عند االناث اكثر بنسبة 

   %5والذكور  10%

وتعزى عموما أسباب العزوف لعدم توفر الظروف المالئمة وانعدام الثقة وعدم وجود منفعة 

ة إال نسبة مرجوة وكذلك عدم االهتمام السياسي، في حين ال يمثل الخوف من الظروف األمني

  .نادرة وهو ما يترجم استقرار األمن

نسبيا في هذه المشاركة على أساس والجنس  والتخصص ،  سوسيولوجيا هناك فروق دالة

  أين تكون أكثر عند طلبة االعالم والطالب الداخلي

  )المعرفة السياسية( الوعي السياسي -2

مفردات العينة، وإن كان هناك  اهتمام نوعي واضح في درجات الوعي السياسي عند  -1

وهذا يرجع الى  %90هناك توجه عام للمتابعة اإلعالمية للسياسة، ويتبدى بذلك بنسبة 

التاثير  الحملة االنتخابية في الجمهور من جهة ويجدر باالشارة  ان تاثير الحملة 

االنتخابية  على جمهورها  يتوقف بدرجة كبيرة على نوعية الوسائل المستخدمة خاصة 
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ها االعالمية  وبالتالي يمكن تقسيم الحمالت االنتخابية الى عدة انواع  وبالتالي ان من

نجاح أي حملة انتخابية مرهون ومشروط في محاوالتها اهمها ترويض الراي العام 

وتجنيده وذلك لطرح افكاره والدفاع عنها في اطار من التنشئة السياسية االتصالية  على 

رف بهذا النشاط وفي هاته الدراسة جمهور الطلبة معترف ان يكون هذا الجمهور معت

 ومن خالل ذلك نجد بهاته العملية نسبة الى ماحققته هاته المتابعة 

متابعة مراحله بهناك وعي سياسي ال بأس به بمقتضيات االستحقاق تبدت بتوجهات مقبولة 

طالع على البرامج بدء من عملية الترشح إلى أخبار الحملة االنتخابية، وتوجه نسبي لإل

  هاته,االنتخابية تظهر فيه األصوات الرجالية أكثر وعيا من األصوات النسائية

  :أهمهاتابعة فتعود الى عدة عوامل اما عن اسباب عدم الم

قصور في أدوار وكاالت التنشئة االجتماعية السياسية، سيما دور األحزاب السياسية في  -

أكدت بعض الدراسات أن هناك ضعف في هذه األدوار التعبئة التوعوية الجماهيرية، حيث 

الحزبية في العالم الثالث المتمثلة بكونها قنوات لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة 

السياسية من ناحية، وضعف قدرتها على المشاركة والتأثير في صنع السياسات والقرارات 

السياسية والتجنيد السياسي المناط  من ناحية أخرى، وذلك ما ينعكس على أدوار التنشئة

  .)1(بها

  في ضوء الدراسات السابقة : ثانيا 

I- 2014الحملة االنتخابية  الرئاسية : 

 2004المعالجة االعالمية للصحافة المكتوبة الحداث الحملة االنتخابية :الدراسة االولى 

  "شطال ومضمونا 

لم تتقاطع هذه الدراسة في كون ان الصحافة الجزائرية الخاصة تطرح قضايا للناقش  من 

خالل معالجتها الحداث الحملة فمن خالل هذه الدراسة نجد ان دور هاته الصحف بدا يتالشى 

                                                           
)1 ( :���	 $���� ا��SJ ه\ل د'eD� و	��Dد ا'��� :،C'��4ا� ��� �  CfJ�9 ت�ه�B%دارة  اQوا C�'��4م ا�D�+�� C���ا��CEB ا�+

 ،C	�+ا��P	 ،1999 186، ص.  
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ولم يحقق المتابعة المطلوبة من جانب قرائه  من كال التخصصين  وان دورها محدود ولم 

  طلبة الجامعيين اال في عدد محدود يستقطب اهتمام ال

هناك عالقة بين االهتمام والمشاركة  والجنس، حيث أظهرت الدراسة أن الذكور  أكثر 

توجها سياسيا من االناث من حيث الممارسة والمتابعة السياسية العامة واالنتخابية وتستبطن 

الدراسات السابقة  بينما نجد ثقافة الممارسة  بشكل أوضح عند االذكور وهذا مال تؤكده نتائج 

لب وتخصصه له تاثير على االهتماممه حيث  من خالل هذه اان للمستوى العلمي للط

الدراسة نجد ان طلبة العلوم السياسية هم اكثر متابعة واهتمام بهذا الميدان اكثر من غيرهم 

 لق الوعيدراسة دور وسائل االعالم  في خ" ن ) ج(وهذا مااليوافق نتائج الدراسة من 

حيث اثببت عدم وجود دالة احصائيا بين المستوى الثقافي والتخصص الطالب    "السياسي 

المشاركة السياسية  اختالف وتباين بين الطالب الداخلي والخارجي  من حيث  بينمايوجد.

والمتابعة الجامعي حيث اثبت ان الطالب الخارجي اكثر اهتماما ووعيا  باخبار ومجريات 

دور مؤسسات التنشئة ،  )2(من الطالب الداخلي وهها مايوافق نتائج الدراسة من جالجملة  

  .فة السياسية لصاحبها نشات اندور السياسية في تشكيل الثقا

اسة  بوحنية قوي ان لوسائل االعالم دور كبير في رتوافقت دراستنا مع ما ذهبت إليه د

ن نسبة الوعي عند الطلبة جاءت التاثير على الطالب الجامعي وعلى وعيه حيث اثبت ا

بمعدل عالي نسبة لما تعرضه المضامين االعالمية والسياسية   وقد حققت تنشئة سياسية 

اتصالية من خالل احاطة الطالب الجامعي  بكل  مجريات الحدث السياسي والمتداول وهذا 

ائج الدراسة من ينفي نت"  بوحنية القوي" مايوافق الدراسة السابقةو ويوافق  نتائج دراسة 

كما  لم تتقاطع الدراسة مع  عادل جربوعة  وبوحنية قوينتائج الفرض االول   من دراسة 

دراسة مختار يمينة في نتائجه في كون االسرة هي المصدر الرئيس للتنشئة السياسية حيث 

اال اثبتت الدراسة عكس ذلك فلم يلتفت الطلبة الى مناقشة امورهم السياسية اوال مع االسرة 

بنسبة ضئيلة  كذلك لم يتكن االسرة الدافع الرئيسي للمشاركة السياسية بديل ال يوجد هناك 
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انتماء سياسي للطلبة  اللذي هو في الغالب مصدره االسرة اذ التعد اال سرة المصدر الرئيس 

  ) 5ج( نشات اندور  في " للثقافة السياسية  وهذا مااليتوافق مع الدراسة 

  :ت المتعلقة بالتساؤالت السابقةمناقشة التحليال -1

  ما هي االشباعات التي حققتها الحمالت االنتخابية عند الطالب الجامعي  ؟  -

هل هناك عالقة دالة سوسيولوجيا بين المشاركة السياسية والمستويات السوسيواقتصادية  -

  والمستويات التعليمية لمفردات العينة ؟

  :تتضح لدينا النتائج التالية 

فعال قد حققت اشباع لكن يعد اشباع نسبي يتراوح  2014اثبت الدراسة ان الحملة رئاسيات  

الحملة حققت رغبة في التصويت عالية  هاتهجابي والسلبي حيث ثبت ومن دراسة مابين االي

مقارنة مبالحمالت السابقة اضافة  الى ذلك يوجد نقيض لذلك انها حققت ايضا رغبة في يعد 

ان مافرز عدة اتجاهات بين الطلبة خاصة بين مؤيد ومعارض كذلك ثبت  التصويت وهذا

هاته االشباعات المحققة تختلف من جنس الى اخر  ومن تخصص الى اخر حيث ثبت انها  

  حقق

بالرغبة في التصويت  خاصة عند االناث على اعتبار نهاته العملية هي مسؤؤولية  جدية  

باع السياسي  تحقق عند الطلبة العلوم السيباسية اكثر وواجب وطني كذلك  كذلك نجد ان االش

من غيرهم بدليل الرغبة في المشاركة السياسية  وخاصة عند الذكور وبنسبة عالية  من 

  التخصص االخر

اثببت الدراسة ان االشباع المحقق يعد نسبيا حيث لم يتحقق االشباع عند كل الفئات السيما  

  ة الوعي  واالمباالة  وحالة من اغتراب سياسي الطالب الداخلي اللذي يعاني قل

السؤال الثاني مادور الحمالت االنتخابية في تفعيل المشاركة السياسية عند الطالب    

  الجامعي 

يعد التصويت أهم أشكال المشاركة السياسية، ، والتي تبرز بتوجهات حزبية   -أ 

ة كبيرة عند االناث  ويظهر عندالذكور خاصة في العملية التنشيط والمشاركة  وتقل  بنسب
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تعد حملة عن غير باقي الحمالت  حيث   2014جليا ان الحملة االنتخابية لرئاسيات 

طرحت عدة تساؤالت  عجز عن تحليلها بعض السياسين طرحت اتجاهات معارضة بنسبة 

 كبيرة واتجهات مؤيدة بنسبة كبيرة ايضا وهذا  يدعوا في الشك في هاته العملية االنتخابية

وبالموازاة مع النتائج المحققة في مكاتب المشاركة في التصويت  وبنسبة عالية لصالح 

الرئيس الحالي ثبت ان  الحملة االنتخابية قد حركت  الشارع الجزائري السيما ساهمت في 

  صناعة القرار السياسي  بصفة عامة  وهذه النتائج التعد مطلقة  

 :ر باالنتماء السياسي دور الحمالت االنتخابية في خلق الشعو  -ب 

لم تحقق نتائج الحملة هذا الشعور حيث نجد  ان غالبية الطلبة ليس لهم انتماء   -ج 

سياسي وغير منخرطين  وهذا راجع الى عدة اسباب كما عبر عنها بعض الطلبة  فقدان 

الثقة في التنظيمات السياسية عامة  وهذا ما يرجع بالقول في القصور الواضع لمؤسسات 

السياسية بما فيها االحزاب السياسية والجهات المعنية بالطلبة مثل عمل التنظيمات  التنشئة

الطالبية حيث التعد الرافد الريسي  او المحفز في العمل الى جانب ذلك وهذا   نتاجه 

قصور واضع في  حركات التعبئة االجتماعية من طرف الممثلين في الحملة   وفقدان 

 بعض المترشحين   العملية االتصالية من جانب

  كيف  تساهم الحمالت االنتخابية في ترجمو الوعي السياسي عند الطلبة   -د 

II -  من التحليالت المتعلقة بالتساؤل الرابع يتضح لنا:  

متابعة بأن هناك وعي سياسي ال بأس به بمقتضيات االستحقاق تبدت بتوجهات مقبولة 

االنتخابية، وتوجه نسبي لإلطالع على مراحله بدء من عملية الترشح إلى أخبار الحملة 

البرامج االنتخابية تظهر فيه األصوات الطلبة الذكور أكثر وعيا من األصوات الطلبة 

، وال تظهر إلى حد ما التي يظهر فيها االرتكان إلى التوجهات التقليدية هاته األخيرة,االناث

اضحة كثيرا عند ، في حين تكون ولوضوح الفروقات حسب مستوى التخصصبكثير من ا

طلبة العلوم السياسية ، ويكون للوسائل اإلعالمية برسائلها السياسية أكبر األثر في ترجمة 

الوعي السياسي عند الطالب وان كانت النسبمتباينة في درجة هذا الوعي باختالف التخصص  
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واصل والصفة الخارجية عندج الطالب الجامعي  ومن بين اكثر الوسائل تاثيرا  شبكات الت

االجتماعي اذن نجد ان الحمالت االلكتورنية عامة باسلوبها الحديث  تحقق نسبة عالية من 

التتبع والوعي عن اسلوبها التقليدي وهذا ماصبحت بعض الدول تراهن عليه في تحقيق 

عملية التنمية السيما عند طالب الجامعة  وتلتفت الية من جهة اخرى ولن كانت ثقافة الحوار 

ت السياسية تختلف من تخصص الى اخر اال انها حملة رئاسيا سهامنمت هي االخرة والنقاشا

في بعض االتجاهات في تترجمة وبلورة مفهوم الوعي السياسي من عدة اتجهات  تبعا 

لمجموعة من االدلة االطالع على برامج المترشحين بنسبة عاليةة تفوق عدم االطالع الوعي 

ولكن هذا الوعي يختلف نسبيا . ية وفي تغيير خارطة الطريق بمسؤلية وجدية الحدث االنتخاب

اكثر عند طكطلبة االعالم والتصال فالوعي بالوسيلة نجده اكثر عندج طلبة االعالم 

واالتصال اكثر من وعيهم بالحدث االنتخابي  بنما طلبة التخصص االخر يتعمقون في درجة 

الوعيالسياسي مرتبط  بالثقافة السياسية   وعيهم الى حد التحليل واالستنناج وان كان مفهوم

التي هي المصدر الكتساب الوعي نجد  ثقافة الوعي السياسي بالحملة مرتبطة اشد االرتباط 

  . بوسائل االعالم  حسب ماجاء به التراث النظري لموضوع الدراسة 

نستنتج من التحليالت المتعلقة بالوعي السياسي أن هناك انخفاض في : ثقافة الحوار  -أ 

مستويات الحوار عند مفردات العينة سواء كان ذلك من خالل المناقشات غير الرسمية في 

 المسائل السياسية العامة أو المتعلقة باالنتخابات الرئاسية، أو المناقشات الرسمية بالتوجه إلى 

  ات الخاصة بالدراسة  االستنتاج

يمكننا ان نوجز نتائج التي  توصلت اليها الدراسة حول دور الحمالت االنتخابية في التنشئة 

  السياسية  في النقاط التالية 

حققت االحملة االنتخابية  لرئاسيات  السابع عشر من افريل على العموم  إشباع سياسي -1

  غبة في التصويت  وان كان نسبي  فيما يتعلق  باالقتناع والر

حققت الحملة االنتخابية نسبة مشاركة عالية من قبل الطلبة  الجامعيين وخاصة عند -2

الثقافة السياسية وخبرة في الميدان وان كانت : الذكور  تبعا لمجموعة من المؤشرات اهمها 
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تختلف من جنس الى اخر ومن تخصص الى اخر  باالظافة  المشاركة  الى جانب 

  المترشحين والممثلين في االحزاب 

فيما لم تظهر نتائج الدراسة دورها  في تحقيق الرغبة في االنتماء او خلق الشعور  -3

   باالنتماء السياسي  عند  الطلبة  وهذا راجع الى قصور في مؤسسات التنشئة السياسية

ظهرت نتائج الدراسة ان الحملة االنتخابية اسهمت وبشكل كبير في بلورة اتجاهات الطلبة -4

ووعيهم السياسي من خالل االعتماد وبشكل مكثف على شبكات التواصل االجتماعي  

كاسلوب جديد في الحملة  لما احدثته هاته الظاهرة من طفرة اعالمية وخاصة على القضايا   

  ة والخارجية منها السياسية الداخلي

  :فيما تظهر نتائج الدراسة وتبعا للمتغيرات  الدراسة   

  ان الطالب الخارجي اكثر متابعة ووعي بنشاط الحملة االنتخابية مقارنة بالطالب الداخلي-1

تبين ان التنشئة السياسية عند الطلبة  ترتبط بطبيعة ومكانة التخصص حيث تبين ان طلبة -2

اكثر وعيا بالقضايا السياسية الوطنية  ومشاركة  مقارنة  بالطلبة االعالم  العلوم السياسية هم

  واالتصال اللذي اليظهر عندهم االهتمام اال بشكل نسبي 

وتبعا لمجموعة من المؤشرات االحصائية للدراسة تبين ان الذكورهم اكثر اهتماما -3

  ومتابعة  بالقضيا السياسية  مقارنة باالناث 

  



 

 أ

 

 

 الخاتمــة

 

 
  

  

  



 

 ب

  الخاتمــــة :

ال مجانبة للصواب إذا قلنا أن التحول الديمقراطي بموجته الثالثة قد أصبح حقيقة عالمية،   

كان هناك أي داع للشك فهو يتعلق بسبل تحقيقها ودرجات ممارستها، إال أنه ال ريب في  وٕان

   كون كل شعوب العالم قد باتت تراهن على هذا المطلب كأساس أول للحياة.

وفي خضم كل هاته المعطيات السباقة حوبل اهم ماجاءت به الدراسة  نجد ان الحمالت االنتخابية 

تفاعلت  معه جميع طبقات المجتمع الجزائري   ( خاصة منها  الطالب مكنشاط اتصالي سياسي  ت

مارس دوره الهام في تحقيق الوعي اللذي تسعى اليه عدة مؤسسات مجتمعية لبلوغه  الجامعيين )

ولية ان، وأن مسؤ رهوليست مبالغة إذا اعتبرنا أن التنشئة االجتماعية السياسية هي أداة هذا ال

التقليدية والحديثة لم تعد بالهينة أمام التحديات الحداثية وطنيا، قوميا المجتمع بكل مؤسساته 

وٕاقليميا، وما بعد الحداثية دوليا وعالميا، وبشكل متميز وخاص أدائيا ستظهر أكثر أدوار مؤسسات 

األفراد  ةالمجتمع المدني، وبشكل أكثر مسؤولية تبدو أداور األفراد في االرتقاء بأنفسهم من حلق

ير إلى دائرة المواطنة بكل أبعادها اإلنسانية أوال ومن ثم السياسية، االجتماعية واالقتصادية الجماه

  .التخلف زستبصار بمقتضيات تجاو إلمن الوعي والنضج وا يءبش
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  رةـــــــبسكر ـــــــــــد خيضـــامعة محمــــج

  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

  واالتصال  اإلعالمقسم  علوم 

  

  حول: لطلبةموجهة ل استبياناستمارة 

   

  دور الحمالت االنتخابية في التنشئة السياسية
 لبة جامعة محمد خيضر بسكرة دراسة استطالعية على عينة من الط

  

  

  تخصص عالقات عامة -مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال
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لتحضير شهادة  استمارة خاصة ببحث علمي ميداني، نضع بين ايدي المبحوثين المحترمين  

توي على اسئلة فالرجاء منكم هذه االستمارة تح ،الماستر حول الموضوع المذكور اعاله 

القراءةة المتانية لالسئلة واالجابة عنها حسب ماهو موجود من معلومات مقدمة في محاور 

  والتي تستخدم في اغراض علمية.’ الدراسة 

  شكرا جزيال على تعاونك. 

  

  

               ستاذ:اشراف اال                   اعداد الطالبة:                                          

  معاوي شيماء                                                             زكرياء بن صغير     

  

  2013/2014السنة الجامعية :

  المناسبفي المكان  )×(عالمة مالحظة:ضع-



  :االستمارة

  أوال : البيانات العامة :

 أنثى      ذكر    : الجنس: 1س
  خارجي          داخلي   : معيةاإلقامة الجا: 3س
  :التخصص   3س

  علوم سياسية-ب            اع�م واتصال  -أ
      

  

    للحملة االنتخابية  الدور السياسيالمحور االول:  

  )2014افريل 17نشاط الحملة االنتخابية لرئاسيات(  هل تابعت :1س

                                                                                   �          نعم 

  :على أي اساس تابعت نشاط هاته الحملة: 2س

لتحقيق منفعة  بشكل عفوي     على اساس انتمائك السياسي         على اساس فكري ايدلوجي

     خاصة

  : تاثير عليك  )2014هل كان للحملة االنتخابية (لرئاسيات افريل  : 3س

  ال                                             نعم      
  -- ---------------------- فيما يتمثل هذا التاثير: 4س

  الرغبة في التصويت    االقتناع بالمشاركة السياسية         االقتناع ببرامج المترشحين
       الرغبة في عدم التصويت

  هل حققت لك  الحملة االنتخابية  اشباع سياسي : 5س 

   ال                                                   نعم

  اإلشباع:فيما يتمثل هذا  ذلكاذا كانت قد حققت لك   :6س

  فكري                معنوي  مادي
 
  
  
  
  



II -المشاركة السياسية :  

    :شاركت في الحملة االنتخابية :هل 7س 

  ال                                       نعم      
  :اذا كنت قد شاركت في هاته الحملة هذا النك 8س

   الكتساب خبرة سياسية ( ثقافة سياسية)   منخرط في تنظيم طالبي له توجه سياسي معين   

 االصدقاء جهات سياسية اخرى) ’ بدافع من جهات رسمية ( االسرة من اجل تحقيق مصلحة معينة 
   مشاركة عفوية

  :ملة انتخابية لصالح مترشح معينهل  شاركت في تنشيط ح9س 

  �                                                   نعم      
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  لحزبيابة في االنتماءغالر  ثقافة سياسية وخبرة في الميدان السياسي        بنتائج االنتخاب

         هذا النك : اذا كنت  لم تنشط  ولم تشارك في هذه الحملةو  

 ظروفك لم تسمح لك بذلك                                    التهتم بالسياسية اصال    - 

                    المنفعة ترجى منها                               

  

III -  السياسية) (المعرفةالوعي السياسي  

  :                               2014ابعت أخبار الحملة االنتخابية لرئاسيات افريل :هل ت12س

     ال                                        نعم         
      :من خالل ماذا تابعت اخبار الحملة  االنتخابية

    )ا�نترنت ( شبكات التواصل ا�جتماعي الجرائد المذياع طريق التلفاز عن

  النقاشات مع اBصدقاء
  
  



  هل حضرت التجمعات و اللقاءات أثناء الحملة االنتخابية: - :13س

  

                                                                  �نعم 
    لواحد بعينه         بعضهم فقط     لكل المترشحين-ا

          برغبة منك     بحسب ما سمحت به الظروفهل كان حضورك : -ب

  تلقائيبشكل   بدافع من أطراف أخرى 
  
  : اطلعت عل برامج المرشحين:هل 14س

                                                             �      نعم          
   

  على أي اساس ماذا اخترت مرشحك في االنتخابات: ) نعمإذا كانت اإلجابة بـ (- 14س
   

     على أساس برنامجه       على اساس عرقي  جهوي  

                  

     الحملة مشاركتك في   أساسعلى                                                 على اساس  فكري ايدلوجي 
 

IIII السياسيالنتماء ا  :  

  هل انت منخرط في حزب سياسي:15س

                                                                                       �      نعم
  :خرطت ان أساسعلى أي  ( نعم) اMجابةاذا كانت  
   

  أسباب شخصية                                  مبادئ الحزب     
  

  على أساس برنامج المرشح                           عرقية Bسباب 
  

  درجته: أومانوع انتمائك   16س
  

  مناضل سياسي      عضو منظم                عضو قيادي                      عضو مؤسس 
  ھل اثر انتمائك السياسي على عملك في الحملة ا�نتخابية: 17س
  



                                                                                               �نعم 
  :التأثيرفيما يتمثل ھذا  18س
  

     اMحساس بالمواطنة                                      اتجاه حزبك أكثراMحساس بالمسؤولية  
  

 المشاركة  والخبرة السياسية                                                                                 Mثبات ھويتك     
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  ا�����:

 

يعتبر موضوع " الحمالت االنتخابية" في التنشئة السياسية  السيما موضوع الحمالت االنتخابية 

ليس بجديد في المعارف االعالمية السياسية النه يتناول العالقة  التأثير والتأثر  والتي تحاول 

لسياسية  ا تفسير  العالقة االرتباطية بين الحمالت  كشكل من االتصال السياسي في عملية التنمية

لكن الجديد في هذه اإلشكالية التي يتناولها والتي تعد جديرة باالنتباه وعلى اكثر مكن صعيد حيث 

تطرح للنقاش أهمية هذا الموضوع في تفسير هاته العالقة في سياقات اجتماعية وٕاعالمية وسياسية 

ته الحمالت حققه هامخالفة لتلك التي ظهرت فيها وعليه يبحث هذا الموضوع في الدور أللذي ت

كما أن ’ 2014في التكوين السياسي انطالقا من خصوصية الحدث االنتخابي لرئاسيات افريل

الهدف الرئيسي للدراسة هو التعرف على الوعي السياسي عند الطلبة بناء على جملة من 

على  اإذ أن دراسة كل منه’ معنى ذلك دراسة العالقة التي تربط كل منها األخر’ االستطالعات 

ان  ’حدة قد يؤدي بنا الى  إعادة مضامين الدراسات الكثيرة التي تناولتهما بالتفصيل  ثانيا 

مايرتبط باشكاليتنا او فيما بينها " الحمالت االنتخابية في التنشئة " هي تلك التي تحدد في عدة 

 سياقات سيا اجتماعية وقانونية واهمها االعالمية والسياسية منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumé: 

Le sujet de «campagne électorale» dans la socialisation politique, en 

particulier l'objet de campagnes électorales n'est pas les nouveaux médias 

de la connaissance politique, car il traite de la relation de l'impact et de la 

vulnérabilité et que tentent d'interpréter la corrélation entre les campagnes 

comme une forme de communication politique dans le processus de 

développement politique , mais nouvelle dans ce problème traité , qui est 

à noter et plus a permis au niveau où débattu de l'importance de ce sujet 

dans l'interprétation de la relation suivante dans des contextes et des 

médias sociaux et infraction politique à ceux vus et il en regardant ce sujet 

dans le rôle , qui est réalisé par les campagnes suivantes dans la structure 

politique de la vie privée de scrutin de l'élection présidentielle d'Avril 

2014 » l'objectif principal de l'étude est d'identifier la conscience politique 

des étudiants sur la base d'un certain nombre d'enquêtes , ce qui signifie 

que l'étude de la relation entre eux , comme l'étude des individuellement 

chacun d'entre eux peut nous amener à reconsidérer les conséquences des 

nombreuses études qui détaillent Tnolthma d'autre part , que le 

Paschkalitna ou entre eux associés " campagnes électorales dans 

l'éducation " sont ceux qui déterminent dans plusieurs contextes sia 

médias sociaux , juridiques et les plus importants et les politiques 
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