


 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ر والبحر ورزقناهم من دم وحملناهم في البآ)... ولقد كرمنا بني 

 لناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال.(ضالطيبات وف

 من سورة اإلسراء 70اآلية 

 اءــــــــــــــــــدع 

 الدعاء وخير النجاحاللهم إني أسألك خير المسألة وخير 

 وخير العلم وخير الثواب

 وخير الحياة وخير الممات وحقق إيماني

 وارفع درجتي وأسألك العال من الجنة.

 تسليما. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على موصل الله

 

 

 



 
 

 شكر وتقدير

الجالل ن الرحيم، اللهم أنت السالم و منك السالم، تباركت يا ذا بسم هللا الرحم

 واإلكرام..اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد..

الحمد هلل رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونحمده حمد الشاكرين، ونشكره شكر  

الحامدين،  ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وشافعنا وقدوتنا محمد عليه ألف صالة 

 آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين.وأزكى تسليم، وعلى 

 

عرفانا منا بالجميل اتجاه كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز مذكرتنا 

 هذه نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من:

سعيد الذي أمد لنا يد العون، و لم يبخل علينا بعلمه   محمد بعليد.األستاذ المشرف 

به لنا وجهده و صبره معنا بة قلبه وحسن ترحاومعرفته القيمة، وخاصة أنه ساعدنا بطي

 .وعلينا

كما نتقدم بفائق الشكر و التقدير لكل أساتذتنا الكرام من الطور االبتدائي إلى 

كما ال ننسى األهل واألحبة وخصوصا رئيس القسم د. العربي بوعمامة، الطور الجامعي، 

 تابة هذه المذكرة. ساعدونا في ك منوكل عمال المكتبة، وإلى جميع الطلبة كل 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إهـــــداء
بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض و ال في السماء و هو العزيز، إن     

المؤمن دائما في حاجة إلى أن يناجي من هو أقوى منه و أقدر ليطمئن قلبه و 

عليه.. هو ال يضام من يلجأ إليه، و ال يخيب من يتوكل  ليستشعر صلته بالجنب الذي

 هللا وحده ال شريك له.

 فبكلمة طيبة و صدر رحب أهدي ثمرة جهدي إلى...

أحلى و أغلى كلمة نطق بها لساني و سمعتها أذني، وأحس بها قلبي... إلى     

 التي رضاها عني بالدنيا كلها.. إلى الجوهرة

 ..أمي ثم أمي ثم أمي، أطال هللا عمرها و أسكنها جنة النعيم يا رب.      

... إلى نور حياتي و منبع وجودي...إلى وفالرؤإلى الروح الطيبة و القلب     

إلى من يشعرني في وجوده باألمان و الطمأنينة......  ،الذي تحمل عبء الحياة

 إلى أبي العزيز أطال هللا عمره.

 إلى كل أفراد عائلتي

 قلبي..............ومن نساهم قلمي ولم ينساهم 

 مســيــر

 

 



 
 

 إهـــداء

ولك ألف حمد و ألف شكر ربي على عظيم فضلك و  بسم هللا الرحمان الرحيم    

كثير عطائك، فسبحانك لم تبخل علي بأي شيء سألتك فيه، فكنت أنت 

الصالحات، والصالة والسالم على خير  المستجيب.. فالحمد هلل الذي بنعمته تتم

محمد صلى هللا عليه و سلم و  البشر إمام المعلمين و سيد المصالحينموجهي 

 بعد....

 أهدي ثمرة جهدي إلى....

التي أنارت دربي و طريقي.. إلى رونق حياتي و فرحة قلبي و إشراقه     

صدري... إلى ينبوعي الصافي الذي استقى منه،  صدقوني الذي بداخلي لها ال 

 عجز عن إثباته..  الصدر الحنونأستطيع قوله، و إن قلته قد أ

أمي الغالية التي أفضت علي بدعواتها و بركاتها...بارك هللا في 

 عمرها...

إلى الحبل الذي ال يهزه ريح، إلى سندي الواحد و الوحيد بعد هللا سبحانه و     

تعالى... أبي الغالي أطال هللا في عمره و جعله دائما تاجا فوق راسي.. بارك هللا 

 ره.في عم

 .إلى النفوس التي بثت في الحب واألمان إخوتي، إلى كل األهل واألقارب    

 

 عبداللطيف

 

 



 
 

 الملخــص:

هدفت الدراسة إلى التعرف عن مدى تفاعل الجمهور مع حمالت مقاطعة المواد     

ة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، وأيضا التعرف على مفهوم المقاطع االستهالكية

منصات إعالمية وإعالنية  ىكيف تحولت هذه الشبكات إل وعلى أهم العوامل التي تؤدي إلى

ميدانية، قصد دراسة  باعتمادالمنهج الوصفي  استخدمناوقد  لتفعيل هذا الفعل االجتماعي،

لجمع البيانات من  االستبيانأداة  باستخدامتحليل ظاهرة تفاعل الجمهور مع حمالت المقاطعة 

في الفصل األول ماهية الجمهور،  ناالمبحوثين، حيث تم تقسيم العمل إلى أربع فصول، تناول

خصائصه، سماته االجتماعية والديمغرافية، وأخيرا  بحيث تطرقنا إلى مفهوم الجمهور، ثم

 فتعرضنامن جمهور وسائل اإلعالم إلى مستخدمي الوسائط الجديدة، أما في الفصل الثاني 

(، وفي االقتصادية أنواعهار، ثم مفهومها، والفرق بينها وبين الحظ إلى ما يخص المقاطعة )

فقد حرصنا على تواصل االجتماعي ال ماهية مواقع الفصل الثالث فينصب على استعراض

إلى  ثم التطرق تحديد مفهوم مواقع التواصل االجتماعي، ومراحل نشأتها وأسباب بروزها،

أنواع مواقع التواصل االجتماعي ، ثم عرض خصائصها ومميزاتها ومخاطرها االجتماعية 

 مفردة. 100استمارة ووزعت على مجتمع بحث متكون من  هوجانب تطبيقي وظفت في

 الدراسة خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها:   

معظم المبحوثين يتفاعلون مع حمالت المقاطعة من خالل شبكات التواصل االجتماعي،  -

 ويعتمدون عليها في الحصول على المعلومات، من أجل تلبية رغباتهم وحاجاتهم المختلفة.

ي يشمل صورا وشعارات مجموعات المقاطعة على توظيف محتوى إعالم استخدامساعد  -

 الفعلية للمقاطعة، و أثرت في سلوكهم الشرائي. االستجابةحفزت الجمهور على 

 لالستجابةأو مؤشرات كمصدر أساسي  اقتصاديةيعتمد معظم المبحوثين على معايير غير  -

 فيه حمالت المقاطعة تكوين اتجاه سلبي  استطاعتلمقاطعة المنتجات، خاصة في الوقت الذي 

 

 



 
 

 الملخص:

لدى المستهلك نحو المنتجات، كما أكدت الدراسة أن تكرار دعوات المقاطعة عبر شبكات 

جمهور.التواصل االجتماعي وبشكل مكثف مكن من تحقيق غرس ثقافة المقاطعة لدى ال



 أ
 

 مقدمة:

ذلك من خالل ما  ،سبوقة في وسائل اإلعالم واالتصالت ثورة غير مظهور االنترنيعد     

 ،العقلية على التفكير ناقدرات توسعو ،مجاالت عديدة تين عمتودقة عاليسرعة من أتاحته 

كل سكان العالم بعضهم ببعض.وربطت   

في عالقات وأنماط  أثرت ،تكنولوجيا االتصالوالت كبيرة في يشهد عالمنا المعاصر تحو    

التواصل االجتماعي وال تزال بدور فعال في  مواقع، وقد قامت مختلف المجتمعات رتفكي

ات، مساهمة بذلك في تشكيل وعيه إمداد اإلنسان بكثير من المعلومات والمواقف واالتجاه

تهم فضال عن تميز هذه يكون أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين واستمالحتى داده إعو

بعدة مميزات منها التشاركية والتفاعلية.  المواقع  

الشبكات الرقمية، إلى تصاعد تأثيرها ودورها في المجتمع  وقد أدى تزايد مشتركي    

رأي العام والتحوالت الجارية وزيادة مستوى منافستها لوسائل اإلعالم التقليدية في تشكيل ال

  .حول العديد من القضايا

التواصل االجتماعي، إبراز األحداث الجارية في العالم بصورة أكثر  مواقعاستطاعت و    

التواصل  مواقعحيث جاءت ، ا من الوسائل اإلعالميةمإلذاعة والتلفزيون وغيرهفاعلية من ا

 االجتماعي لتؤكد هذه الثورة الكبيرة والسريعة.  

إلى زيادة الدور الكبير لهذه الثورة باعتبارها ليست وسيلة للتعبير  المواقعأدت هذه  كما    

والتفاعل والتواصل فقط، بل وحتى في نشر وغرس ثقافة المقاطعة وتكوين مجموعات 

ن ضغط، حيث تقوم هذه المجموعات بالضغط على الجمهور حتى يتفاعل مع هذه الحمالت م

 من خاللالنضال االلكتروني يظهر ويمتد،   وقد بدا معنى ،التواصل االجتماعي مواقعخالل 

تحول األفراد إلى متلقين ايجابيين يختارون ويشاركون وينتقدون ويقومون بالتأثير.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اإلشكالية 

 التساؤالت الفرعية 

 الفرضيات 

 أهمية الدراسة

 أهداف الدراسة

 أسباب اختيار الموضوع

 األسباب الذاتية -     

 األسباب الموضوعية -     

 منهج الدراسة

 األداة المستعملة

 مجتمع البحث

 حدود الدراسة

 تحديد المفاهيم

هةالمشابالدراسات 
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 الجانب المنهجي:

 اإلشكالية:

جتمعات تمثل شبكات التواصل االجتماعي رافدا أساسيا في تعزيز القيم الحديثة للم       

نتيجة لقدرتها على أصبحت عامال أساسيا حيث مجتمع اليوم، وإحدى وسائل التغيير في 

مضمون تتوجه به الشبكات عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو غيرها، ال ك ي تكوين الوع

إدراك الحقيقة فقط، بل انه يسهم في تكوين الحقيقة وحل اشكالياتها.يؤدي بالضرورة إلى   

هذه الشبكات قوة متصاعدة بين مستخدميها الذين أدركوا أن وسائل اإلعالم  أصبحتوقد     

 التقليدية لم تعد بمفردها قادرة على إشباع رغباتهم وحاجاتهم ودوافعهم المعرفية.

تماعي إلى ظاهرة المنتجات عبر شبكات التواصل االجحولت دعوات مقاطعة بعض كما     

حملة المقاطعة جاءت في سياق اكتسبت فيه شبكات التواصل االجتماعي تستحق الدراسة. 

الرأي.جزائري المتعلقة بحرية التعبير وموقعا حيويا في ثقافة الجمهور ال  

لتالي:أمكن صياغة السؤال المحوري على النحو ا ،وبناءا على مشكلة الدراسة  

تفاعل الجمهور مع حمالت مقاطعة المواد االستهالكية في الجزائر ؟ كيف -  

 :    ويتفرع عن هذا السؤال المحوري األسئلة الفرعية التالية    

هم محرك و دافع اتصالي في تشجيع أتعتبر شبكات التواصل االجتماعي  ي مدىأ إلى -1  

 الجمهور على حمالت المقاطعة ؟

 استجابة المتفاعلين مع حمالت المقاطعة ؟مدى  ما -2

  ماهي تداعيات تفاعل الجمهور مع حمالت المقاطعة ؟ -3
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 الجانب المنهجي:

 الفرضيات:

ويعرف موريس أنجرس الفرضية على أنها " تصريح يتنبأ بعالقة بين عنصرين أو أكثر     

 ويتضمن تحقيق أمبريقي ".

  1نها إجابة مقترحة لسؤال البحث ".ويضيف "أ    

يمكن القول أن الفرضية هي ما يتوقعه الباحث من نتائج على مستوى بحثه في شكل     

ر بين متغيرات الظاهرة ور عالقة التأثير والتأثفكرة، توقع، حل، إجابة، رأي، يص

  2المدروسة.

 ومنه نبني الفرضيات التالية:    

تعتبر شبكات التواصل االجتماعي أهم محرك و دافع اتصالي في تشجيع الجمهور على  -

 حمالت المقاطعة.

 استجابة الجمهور وتفاعلهم مع حمالت المقاطعة. -

 أساسي في استمالة سلوك المستهلك.نداءات المقاطعة عامل  -

 أهمية الدراسة:

إن جدوى دراسة موضوع تفاعل الجمهور مع حمالت مقاطعة المواد االستهالكية في     

الجزائر من خالل شبكات التواصل االجتماعي في هذه المرحلة بالذات يكتسب أهمية خاصة، 

 وتفرضه أسباب وجيهة.

 

منهجية البحث العلمي في ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد سبعون:  ،موريس أنجرس 1

 .150، ص2004دار القصبة، الجزائر،  ،العلوم اإلنسانية

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي:  2

 .90، ص2005الجزائر، 
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 المنهجي:الجانب    

ذلك في ضوء انتشار حمالت مقاطعة بعض المنتجات عبر شبكات التواصل االجتماعي،     

 ومن هنا جاءت فكرة الدراسة التي تبرز أهميتها من ناحيتين علمية )نظرية( وعملية:

 األهمية العلمية )النظرية(: -1

ذه الشبكات، ومعرفة تحديد المفاهيم العلمية ومحاولة التعرف على طبيعة العالقة بين ه -

 دورها في غرس ثقافة المقاطعة كونها إحدى أدوات اإلقناع الجديدة.

شبكات التواصل االجتماعي تعتبر اليوم أحد مصادر  المعلومات المهمة والتي يبنى عليها  -

 الجمهور مواقفه، وتقوم عليها حمالت مقاطعة المواد االستهالكية.

 األهمية العملية: -2

واصل االجتماعي تأخذ دورا في تشكيل موقف الجمهور  المتلقي من القضايا شبكات الت -

 القيم وأنماط السلوك. إلىالمطروحة، ويمتد 

معرفة االستخدامات المتنوعة واألساسية لشبكات التواصل االجتماعي،  إلىتسعى الدراسة  -

 ألنها شهدت انتشارا واسعا في كافة المجاالت. 

 أهداف الدراسة:

روري وتجنب إن وضع األهداف في الدراسة العلمية، يساعد على حصرها فيما هو ض    

 1مهمة للوصول إلى دراسة منظمة في أجزاء محددة بأسلوب واضح،جمع البيانات الغير 

 وتتلخص أهداف دراستنا من أجل:

 

 

 .10، ص2002للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية البحث العلمي، مناهجه وتقنياتهمحمد زيان عمر:  1
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 الجانب المنهجي:

التعرف إلى أي مدى تعتبر شبكات التواصل االجتماعي أهم محرك ودافع اتصالي في  -

 تشجيع الجمهور على حمالت المقاطعة.

 م واقع المستهلك الجزائري.تعريف لمفهوم  المقاطعة يالئ محاولة اقتراح -

 المتفاعلين مع حمالت المقاطعة. التعرف على مدى استجابة الجمهور -

 الكشف عن تداعيات ومدى قدرة الجمهور لتفاعل مع نداءات المقاطعة. -

 أسباب اختيار الموضوع:

أول خطوة يقوم بها الباحث حيث يبين و يبرز  موضوع الدراسةلية اختيار عمتعتبر     

الموضوع الذي أثار اهتمامه و كظاهرة تحتاج  الدراسة، ومن السائد والمعروف بأن كل 

ال بد له أسباب معينة تدفع الباحث للتوجه إليه، ومن فموضوع يختاره الباحث أي كان نوعه 

 :بين األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي

 األسباب الذاتية: 

ماننا يصفحاتها، وإ ىجمعات التي تنشأ علتالشديد بشبكات التواصل االجتماعي والتأثرنا  -

تعبئة اإللكترونية، والكثير من لالعميق بأن تكون من أهم  الوسائل والطرق المستعملة ل

 الحركية االجتماعية.

جتماعي في حياة الجمهور إدراكنا لألهمية التي أصبحت تمثلها مواقع التواصل اال -

 الجزائري.

من خالل  االستهالكيةالرغبة في معرفة مدى تفاعل الجمهور مع حمالت مقاطعة المواد  -

 شبكات  التواصل االجتماعي، ومعرفة مدى إقبال الجمهور على مجموعات المقاطعة.
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 الجانب المنهجي:

 األسباب الموضوعية:

ي، التي تدعو إلى مقاطعة  شبكات التواصل االجتماعظهور مجموعات المقاطعة على  -

 .االستهالكية المواد

استغالل هذه وراء من المستهلك الجزائري  تسلوكيا معرفة فهم تصرفات وميوالت  -

 الشبكات االجتماعية في العملية.

وإقناعه عند استخدامه لهذه الشبكات  المضامين التي تؤثر في المستهلك نوعية معرفة -

 بالمقاطعة.

 منهج الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة  إلى الدراسات والبحوث الوصفية، التي تهتم بدراسة تفاعل الجمهور     

شبكات التواصل توظيف مع حمالت مقاطعة المواد االستهالكية في الجزائر من خالل 

 االجتماعي.

ات عن موضوع الدراسة، ومن وقد استخدمنا هذا المنهج لنتمكن من جمع حقائق ومعلوم    

  صول إلى تعميمات.ثم تحليلها للو

فضال عن أنه من أكثر المناهج المستخدمة في البحوث اإلعالمية ، إذ تم استخدام أسلوب     

يميز أسلوب  االمسح )االستبيان( لجمع البيانات، والتعرف على خصائص الظاهرة، ولعل م

المسح إعطاء الفرصة لجمع كمية كبيرة من البيانات من مجتمع ضخم )كمجتمع الدراسة 

 استخدام العينة وتعميم نتائجها.الحالية( عن طريق 

حيث يتم المسح على دراسة أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء الدراسة، وفي مكان معين،     

ويتجه إلى توضيح الطبيعة الحقيقية لألشياء أو المشكالت أو األوضاع االجتماعية، وتحليل 

 1عة إلى ظهورها.تلك األوضاع للوقوف على الظروف المحيطة بها، أو األسباب الداف

، بترا لنشر والتوزيع، دمشق، طرائق البحث في العلوم االجتماعيةناشيماز دافيد، ترجمة، ليلى الطويل:  1

 .65، ص2004سوريا، 
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 الجانب المنهجي:

 أدوات الدراسة:

في إطار قياس الجمهور ومعرفة مواقف وأراء معينة من العينة فانه من  الضروري     

 1أداة تتماشى وطبيعة الموضوع األساسي في نفس الوقت.السير في حدود 

انطالقا من طبيعة بحثنا تطلب منا االعتماد على أداة من أدوات البحث العلمي بهدف     

 لى الواقع المدروس وهي:الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية أقرب إ

 االستمارة:

تقنية علمية اجتماعية خاصة بتظهير عدد من الواقعات االجتماعية عن طريق استطالع     

، وهي األداة األساسية ذلك ألننا سنقوم بقياس كمي يحدد مدى تفاعل الجمهور 2ميداني

 من خالل شبكات التواصل االجتماعي  االستهالكيةالجزائري مع حمالت مقاطعة المواد 

وهي عبارة عن شكل مطبوع، يحتوي على مجموعة من األسئلة موجهة الى عينة من     

 3ط بأهداف الدراسة.األفراد، حول موضوع أو موضوعات ترتب

تعد من األساليب الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات، ويتم االستقصاء بتوجيه مجموعة     

من األسئلة المعدة سلفا، وتكون منه أسئلة مفتوحة يقوم المبحوث باإلجابة عليها بطريقته 

ها المبحوث ولغته وأسلوبه دون التقيد بخيارات معينة، وهناك أيضا أسئلة مغلقة يحدد من

 4إجابات وخيارات محددة.

 

، دار هومة للنشر، 2، الوسيط في الدراسات الجامعية، جقياس الجمهور والرأي العامسي باية:  1

 .96، ص2006الجزائر، 

معجم عربي، فرنسي، انجليزي،)د،ط(، دار الطليعة للطباعة  مفاتيح العلوم االنسانيةخليل أحمد خليل:  2

 .39، ص1989والنشر، بيروت، 

 .183، ص1993، عالم الكتب، القاهرة، 1، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد:  3

 .126، ص1995، عالم الكتب، القاهرة، 2، طبحوث اإلعالم ا ألسس والمبادئسمير حسين:  4
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 الجانب المنهجي:

 مجتمع البحث:

انتظامات عامة عن  إلىهو التوصل  للدراسات العلمية المعروف أن الهدف الرئيسي    

أن هذه النماذج أو االنتظامات موجودة  إلىطبيعة ذلك أن المسلمات العلمية الرئيسة تذهب 

عناصر لها  ، حيث يعرفه موريس أنجرس: " هو مجموعة1في العالم الفيزيائي واالجتماعي

خاصية أو عدة خصائص مشتركة عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها 

 2البحث أو التقصي".

مجتمع البحث هو مجموعة محدودة أو غير محدودة من المفردات  : أحمد مرسليحسب     

المحددة مسبقا، حيث يتطلب المالحظات أي أن تعريف مجتمع البحث حسب باحثين آخرين 

 3هو " جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ".

إن مجتمع بحثنا هو جمهور مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بمختلف الجنسين     

ذكر، أنثى(، ومختلف أعمارهم ومستوياتهم المعيشية والتعليمية، وقد اخترنا من مجتمع )

 بحثنا عينة.

وتعرف العينة على أنها: " عبارة من مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها     

ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على مجتمع البحث يقة معينة وإجراء الدراسة عليها، بطر

 4ألصلي".ا

 

 

 .183، ص2009، دار الميسرة، األردن، 2، جأسس البحث االجتماعيمحمد محمود الجوهري:  1

 .298مرجع سابق، ص ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس:  2

 .226، مرجع سابق، صمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي:  3

، دار الفكر للطباعة، عمان، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، وأساليبهمحمد عبيدات وآخرون:  4

 .223،ص 1998
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    الجانب المنهجي:

أحمد بن مرسلي: " هي التي يقوم  اأما العينة المعتمدة هي " عينة قصدية "، إذ يعرفه     

الباحث باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدفة، بل يقوم الباحث هو شخصيا 

باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من المعلومات والبيانات، وهذا 

 تي تمثله تمثيال صحيحا".إلدراكه المسبق ومعرفته الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره الهامة ال

 1وهي التي يختار الباحث أفرادها قصدا اعتقادا منه بأنها تمثل مجتمع دراسته.

من  االستهالكيةولهذا فإن عينة دراستنا تشمل الجمهور المتفاعل مع حمالت مقاطعة المواد 

 خالل شبكات التواصل االجتماعي 

 حدود الدراسة:

لميدانية، حول موضوع "تفاعل الجمهور مع حمالت تندرج دراستنا ضمن الدراسات ا    

مقاطعة المواد االستهالكية في الجزائر من خالل شبكات التواصل االجتماعي"، حيث شملت 

 عدة مجاالت وهي كاألتي: 

 المجال البشري:

مفردة، والمتمثلة في  100اقتصرت دراستنا على مجتمع بحث، وكانت عينته مكونة من     

 حمالت مقاطعةويتفاعل مع  الجمهور المتواجد على شبكات التواصل االجتماعي، الذي يهتم

بمستويات عمرية وتعليمية ومعيشية مختلفة كال الجنسين المواد االستهالكية في الجزائر من 

 ومتباينة.

 جال المكاني:الم

تمت هذه الدراسة بوالية مستغانم، بغية توزيع االستمارة على الجمهور المتفاعل مع     

 من خالل شبكات التواصل االجتماعي. االستهالكيةحمالت مقاطعة المواد 

 

، مكتبة الملك فهد 2، طمجاالتها -أساليبها -البحوث اإلعالمية أسسهامحمد بن عبدالعزيز الحيزان:  1

 .90، ص2004الوطنية، الرياض، 
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 الجانب المنهجي:

 المجال الزمني:

، حيث قمنا بجمع المعلومات حول الجانب 2018كانت بداية دراستنا مع شهر أكتوبر     

النظري الذي امتد ما بين شهر نوفمبر و فيفري، ثم الجانب المنهجي بعد فترة معتبرة من 

الوقت، أما فيما يتعلق بالجانب الميداني كان في شهر أفريل بحيث تم فيه تصميم استمارة 

ا بتحكيمها وهذا من خالل توزيعها على أساتذة من مختلف التخصصات، وتم االستبيان، وقمن

سؤاال، وكان توزيع  18بعد ذلك إعادة تصميم االستمارة في شكلها النهائي، حيث شملت 

 ماي. 07أفريل إلى غاية  20االستمارة من 
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 الجانب المنهجي:

 تحديد المفاهيم و المصطلحات:

ير المصطلح وبمعناه العام إلى دور متبادل له طابع دينامي وله عالقة بين يش التفاعل: -

متغييرين أو أكثر مع مالحظة أن هذه العالقة تنطوي على تأثير متبادل بين األطراف أو 

 1المتغيرات، بمعنى أن قيمة كل متغير تؤثر على قيمة المتغيرات األخرى.

مجموعات حمالت المقاطعة، مع  التواصل االجتماعيهو تفاعل جمهور شبكات  إجرائيا: -

بسب عدم مالئمة جودة المنتجات  االستهالكيةوالتي تحثهم عن ضرورة مقاطعة المنتجات 

 مع أسعارها.

 للتفاعل االجتماعي تعريفات كثيرة منها: :االجتماعيالتفاعل  -

طلح عليه أعضاء المجتمع من نظم وعادات أنه ما أص :دوركايم االجتماعتعريف عالم     

، هو االجتماعيوالتفاعل  اإلنسانيوتقاليد ورأي عام أنه ناتج اجتماعي ونفسي للتفاعل 

بين أفراده وقيام ا لضمير  االجتماعيفي الحياة ونتيجة التفاعل  االجتماعيةمحور الحياة 

نفسية  اجتماعيةعملية  الجتماعياالجمعي من نظرة التجمع  التلقائي، وبالتالي يكون التفاعل 

  2يشارك فيها األفراد والمجتمع.

 اد مجموعة أشخاص، وهوهو سلوك شخصي يلتقي مع أفر وتعرفه منيرة أحمد حلمي:    

عملية متبادلة تجعل كال منهم معتمدا في سلوكه على اآلخر ومنبها لذلك السلوك في الوقت 

 3نفسه.

 

، دراسة ميدانية تفاعل الجمهور مع الرسائل االسهارية لمؤسسة النقل ورقلة: وآخرونموسى حليمي  1

، جامعة واالتصاللجمهور السائقين سيارة األجرة ورقلة، أطروحة لنيل شهادة ليسانس في علوم اإلعالم 

 .4، ص 2014-2013، واالجتماعية اإلنسانيةورقلة، كلية العلوم 

، 2004، المكتبة العربية، مصر، 1، طوالمنظور  الظاهري االجتماعيالتفاعل السيد علي باشا:  2

 .28ص

 .171، ص 2004، دار النشر والتوزيع، الجزائر، التربوي االجتماععلم صالح الدين شروخ:  3
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 الجانب المنهجي:

هو وسيلة اتصال وتفاهم بين أفراد مجموعات حمالت  المقاطعة الذين يتبادلون  إجرائيا:

سلوك أي منهما يتأثر األفكار فيما بينهم، والتي تعزز تواجدهم مع بعضهم البعض ويكون 

 بسلوك اآلخر، ومرتبط بغاية أو هدف محدد.

  الجمهور: -

إن مصطلح الجماهير عنصر أساسي في الشكل الجماعي لجمهور وسائل اإلعالم، حيث     

أنه يتضمن في بنيته الظاهرية، العديد من  الخصائص التي تميزه عن تلك األشكال األخرى، 

 1حددها على النحو التالي:( قد Mc Quail 1984وكان )

الحجم الواسع، التشتت، عدم التجانس، عدم  التعارف أو المجهولية، غياب التنظيم  -

 غير مستقر في الزمن والمكان. اجتماعي، وجود االجتماعي

األفراد الذين يتعرضون لالنترنيت كوسيلة إعالمية، وينشطون من خالل شبكات  إجرائيا:

، على االستهالكيةعلون مع مجموعات حمالت مقاطعة المواد ويتفا االجتماعيالتواصل 

 اعتبار أنهم تجمعهم اهتمامات يفترض أنها مشتركة.

  المقاطعة: -

مفاعلة من القطع، قال ابن فارس: " القاف والطاء والعين أصٌل المقاطعة في اللغة:     

  2صحيح واحد، يدل على إبانة شيء من شيء."

 3الوصل، وتهاجر القوم إذا تصارموا.ومنه: الهجران ضد  

 

، دار هومة، 2، الوسيط في الدراسات الجامعية، الجزءدراسات جمهور وسائل اإلعالمعلي قسايسية:  1

 .58، ص 2003الجزائر، 

، ص 1994، دار الفكر، بيروت، 1، ت شهاب الدين أبو عمرو، طمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس:  2

397. 

    .223، ص 9951التراث العربي، بيروت،  إحياء، دار 1ط، لسان العربابن منظور:  3
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 الجانب المنهجي:

بأنها " رفض التعامل مع  :االقتصاديةعرفت الموسوعة العربية العالمية، المقاطعة     

  1شخص أو منظمة أو دولة."

على أنها " االمتناع عن معاملة  جاء في معجم الوسيط تعريف للمقاطعة بشكل عام:    

  2اآلخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مرسوم."

المقاطعة هي االمتناع عن شراء سلعة من السلع التي تدعو إليها مجموعات حمالت  إجرائيا:

المقاطعة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، الهدف منها الضغط على الطرف اآلخر 

 جودة المواد اإلستهالكية وتخفيض أسعارها.لتحسين 

  المنتج: -

المنتج على أنه الشيء الذي يمكن عرضه : AMAعرفت الجمعية األمريكية للتسويق     

الذي يمكن أن يحقق قدرا في السوق بغرض جذب االنتباه، التملك، االستهالك أو االستعمال 

 3ع لحاجة أو رغبة إنسانية.من اإلشبا

على أنه أ[ شيء  ( Armstrong , Kotlerكوتلر و أرمسترونج )كما عرفه كل من     

يمكن تقديمه للسوق لالنتباه، أو االستحواذ، أو االستهالك، ويمكن أنن يلبي حاجة أو يحقق 

 4رغبة.

 

 

 

 (.561/23، )2الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة، ط 1

 .745، المكتبة اإلسالمية، تركيا، ص 2، طالمعجم الوسيطمصطفى وآخرون:  إبراهيم 2

، ص 2005،  دار وائل للنشر، عمان، 2، طأصول التسويق مدخل تحليليناجي معال، رائف توفيق:  3

156. 

 .465، دار المريخ للنشر، ص أساسيات التسويقفليب كولتر"، وآخرون:  4
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 الجانب المنهجي:

يمكن تقديمه لتلبية حاجة أو رغبة معينة لدى المستهلك من خالل هو أي شيء  إجرائيا: -

 عملية المبادلة.

 : االستهالكيةالسلع  -

النهائي،  االستهالكتشمل تلك المنتجات الملموسة التي يقوم المستهلك بشرائها بغرض     

 1ويمكن تصنيفها إلى:

هي سلع تشترى بصورة متكررة وفورية إذ هي سهلة  المنال:السلع المسيرة أو سهلة  -أ    

المنال و تعرض في أماكن قريبة، شراؤها روتيني، كميات شرائها  في كل فترة قليلة ومعدل 

 دورانها عاٍل جدا ومن أمثلة هذه السلع الحليب.

ل من هي السلع التي يحتاج شراؤها إلى القيام بدراسة وتقييم البدائ سلع التسوق: -ب    

 2حيث السعر والجودة.

هي تلك السلع التي تنفرد بمواصفات خاصة تجذب المستهلك  السلع الخاصة: -جـ     

 وتجعله على استعداد لبذل أقصى جهد ممكن في سبيل الحصول عليها. 

يشتريها المستهلك إلشباع حاجاته ورغباته ، هي كل أنواع السلع القابلة لالستهالك إجرائيا: -

 نشر حمالت مقاطعة ضدها من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي. والتي تم

 

 

 

دار المناهج  ،أساسيات التسويق الشامل و المتكاملمحمود جاسم الصمديعي، بشير عباس العالق:  1

 .101ص  ،عمانللنشر و التوزيع،

، دار المناهج 1، طإدارة التسويق مفاهيم معاصرةمحمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف:  2

 .106، ص 2006للنشر والتوزيع، عمان، 
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 الجانب المنهجي:

 :االجتماعيشبكات التواصل  -

بأنها: " منظومة من الشبكات  االجتماعييعرف زاهر راضي مواقع التواصل     

ق نظام ربطه عن طري ثمةاإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن 

 1آخرين لديهم االهتمامات والهويات نفسها". اجتماعي إلكتروني مع أعضاء

هي مواقع وخدمات إلكترونية توفر سرعة توفير المعلومة على نطاق واسع فهي إجرائيا:  -

 مواقع ال تعطيك معلومات فقط، بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك المعلومات.

 الفيس بوك: -

بقبول وتجاوب عدد كبير من الناس، خصوصا من الشباب، تماعية استأثرت هو شبكة اج    

، في جامعة هارفارد في 2004وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصية في بداية نشأتها عام 

، من قبل طالب يدعى مارك زوكربيرج، حيث حقق القائمون ةالواليات المتحدة األمريكي

و األفكار وموضوعات  اآلراءعلى الموقع إمكانات جديدة على هذه الشبكة ومنها، تبادل 

 2متنوعة وجديدة، يضاف إلى ذلك المشاركة الفعالة.

ت التواصل االجتماعي، يتيح لألفراد هو أحد المواقع المشكلة لما يطلق عليه بشبكا إجرائيا: -

التواصل فيما بينهم ومشاركة وتبادل األفكار والمعلومات، فينشأ نوع من التفاعل خاصة فيما 

 يتعلق بالمواضيع ذات االهتمام المشترك.

 

 

 

، 1، طتويتر نموذجا –دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب مركز المحتسب لالستشارات:  1

 .16، ص 2016دار المحتسب للنشر والتوزيع، الرياض، 

، دار صفاء للنشر 1، طمواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنسانيالشاعر:  إبراهيمعبد الرحمن بن  2

 .63، ص2015والتوزيع، عمان، 
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 الجانب المنهجي:

 المشابهة:الدراسات 

 بعنوان مقاطعة المشروبات الغازية(: 2000* دراسة محمد عبيدات )

وقد هدفت هذه الدراسة التي أجريت في عمان األردن، إلى التعرف على مدى استعداد     

المستهلكين لمقاطعة شراء واستهالك المشروبات الغازية عند دعوة جمعية حماية المستهلك، 

مفردة ومن  3000للمعنيين من المستهلكين بالمقاطعة حيث تم أخذ عينة مالئمة تتكون من 

 رئيسية في األردن ) عمان، إريد، الزرقاء(.المدن الثالث ال

 النتائج التالية: إلىوقد خلصت الدراسة     

من مجموع أفراد العينة أبدوا استعدادهم لمقاطعة شراء المشروبات الغازية  60.9% -

 واستهالكها في حال دعوة جمعية حماية المستهلك األردنية لمقاطعتها.

دوا معارضتهم للمقاطعة كون المشروبات الغازية من مجموع أفراد العينة أب 39.1% -

 1أصبحت من األساسيات وال يمكنهم االستغناء عنها.

ردني نحو دعوة اتجاهات المستهلك األ : بعنوان(1999) دراسة محمد علي طعاني* 

  .ستهالكيةاالحماية المستهلك لمقاطعة السلع الجمعية الوطنية ل

كان هناك اختالف في العالقة بين مقاطعة  إذا امعرفة م إلىوقد هدفت هذه الدراسة     

لجنس والعمر مل الديمغرافية كاواقهوة وبين اتجاهاته باختالف العلل األردنيالمستهلك 

( فردا من 744وقد بلغ حجم العينة) ،طقة السكن وفئة الدخل الشهرينموالمستوى التعليمي و

وقد تم اختيار العينة العشوائية الطبقية حسب ،نسين من مختلف مناطق عمان الكبرىجال كال

شرائح االجتماعية و االقتصادية.الشروط محددة لتمثيل مختلف   

 

1 محمد إبراهيم عبيدات: دراسة ميدانية حول مقاطعة المشروبات الغازية، دراسات الجمعية الوطنية 

.2000لحماية المستهلك، عمان،   
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 الجانب المنهجي:

 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:    

تختلف العالقة بين مقاطعة المستهلك للقهوة وبين اتجاهاته باختالف العوامل الديمغرافية)  -

 كالجنس، العمر، المستوى التعليمي، منطقة السكن وفئة  الدخل الشهري(.

لدعوة الجمعية الوطنية لحماية  األردنيوجدت استجابة مرضية من قبل المستهلك  -

 المستهلك لمقاطعة شراء القهوة.1

دى المستهلكين السعوديين عن لالصورة الذهبية  بعنوان: (1990منير حسن ) علي دراسة *

  .السلع االستهالكية المصنعة محليا مقارنة بالسلع المستوردة

لى التعرف إفي مدينة جدة هدفت هذه الدراسة عية التجاهات المستهلكين دراسة استطال    

السلع المنتجة محليا على الصورة الذهبية التي يحملها المستهلكون السعوديون عن صفات 

وروبية والسلع مريكية واألألمن السلع المستوردة وهي السلع ا مجموعات ثمقارنة بثال

ن المستهلكين السعوديين يحملون صورة أى إلسيوية، وتشير نتائج هذا البحث اليابانية واأل

عة في الدول الصناعية ذهنية سلبية عن منتجات الصناعة الوطنية بالمقارنة بالسلع المصن

من السلع  79 إلى 72ن هذه السلع تشكل من يابان، ونظرا ألمريكا و الأوروبا وأالكبرى في 

بعاد تطبيقية مهمة تتعلق بنجاح أليه هذه النتائج يكتسب إتشير  ن ماإالمصدرة للمملكة، ف

الصناعات الوطنية وتطورها فوجود هذه الصورة الذهنية السلبية عن المنتجات الصناعية 

  .المملكة لىإفسة معظم السلع المستوردة الوطنية يشكل عائقا يحد من قدرتها على منا

 

 

 

ردني نحو دعوة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لمقاطعة المستهلك األاتجاهات : طعاني محمد 1

 .1999، 2، العدد 26، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد االستهالكيةالسلع 
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 الجانب المنهجي:

نع الوطنية، داء الوظيفة التسويقية في المصاألى ضعف كفاءة إوتشير نتائج هذا البحث     

اصر المزيج التسويقي للسلع المحلية، من توزيع نفراد العينة السلبي لعأويظهر ذلك من تقويم 

لبي للسلعة نفسها، الذي ضافة لتقويمهم السير لخدمات الصيانة، والضمان، باإلوترويج و توف

 1لى عدم كفاءة التخطيط السلعي لدى المصانع الوطنية.إقد يعود 

بعنوان فاعلية الوسائط المتعددة في تشكيل  (:2012محمد الزبير ) إبراهيمدراسة يس * 

 الرأي العام، دراسة وصفية تحليلية على مستخدمي الفيس بوك من طالب الجامعات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام موقع الفيس بوك كشبكة اجتماعية في     

من  االستفادةأهم  العوامل التي تؤدي إلى ضرورة التعاون بين الطالب، التعرف على 

الطالب للفيس بوك على أرائهم  استخدام انعكاساتالوسائط المتعددة، وأيضا التعرف على 

 الحالة والدراسة على دراسة اعتمدوسلوكهم، وقد استخدم المنهج الوصفي التطبيقي والذي 

 الميدانية وأخذ العينات وإجراء المقابالت الشخصية.

إلستخدام الطالب لالنترنيت هو الفائدة  سة بنتائج أهمها أن السبب الرئيسيوخرجت الدرا    

 اإلشباعاتالتي يجدونها في هذه الشبكة، وجاءت إشباعات التواصل مع اآلخرين في مقدمة 

 اتصالالتي يحققها موقع الفيس بوك، كما أكدت الدراسة أن موقع الفيس بوك أصبح وسيلة 

 2ل اإلعالم التقليدية.بديلة لوسائ

 

 

دى المستهلكين السعوديين عن السلع االستهالكية المصنعة محليا لالصورة الذهبية علي منير حسن:  1

 .1990، 68، مجلة اإلدارة العامة، العدد مقارنة بالسلع المستوردة

دراسة وصفية تحليلية على ، فاعلية الوسائط المتعددة في تشكيل الرأي العاممحمد الزبير:  إبراهيميس  2

مستخدمي الفيس بوك من طالب الجامعات، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

2012. 
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 الجانب المنهجي:

رأي بعنوان فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في توجيه ال دراسة عبد القادر أحمد العبيد:* 

 ات السياسية في المجتمعات العربية.العام، دراسة حالة على التغير

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي في التغيرات     

ب بالقضايا السياسية التي الشبا اهتمامعدد من الدول العربية ومدى  اشاهدتهالسياسية التي 

تناقش عبر هذه المواقع، ومعرفة فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام 

 بجانب تحليل ظاهرة اإلعالم الجديد ومستقبل مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالم.

لدراسة بنتائج ، وجاءت ااالستبيانالباحث المنهج البحثي المسحي عبر أداة  استخدموقد     

 أهمها:

أن مواقع التواصل االجتماعي تعتبر وسيلة اتصال فعالة، وأنها قد مثلت دورا فعاال في  -

 الثورات العربية.

رسة الوعي السياسي والمما ل االجتماعي لنشأظيف مواقع التواصأهم التوصيات الدراسة: تو

 الديمقراطية في الوطن العربي.

 

 

 

 

 

 

 

، دراسة حالة على فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العامعبد القادر أحمد العبيد:  1

ات السياسية في المجتمعات العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزيرة، معهد إسالم المعرفة، التغير

2013. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ماهية الجمهور.الفصل األول: 

 د:ـــــــتمهي

 مفهوم الجمهور. المبحث األول:

 المبحث الثاني: خصائص جمهور وسائل اإلعالم.

 والديمغرافية للجمهور.المبحث الثالث: السمات االجتماعية 

 مستخدمي الوسائط الجديدة. و المبحث الرابع: جمهور وسائل اإلعالم

خــــالصة
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 ية الجمهورالفصل األول:                                                                             ماه

 تمهيد

 االتصال و اإلعالم علوم ضمن كبيرة أهمية احتلت كتخصص الجمهور دراسات إن    

 زيادة و التخصص بهذا المهتمين الباحثين عدد لزيادة نظرا األخيرة السنوات هذه خالل

 ظهرت الجمهور دراسات انتشار مع تزامنا و اإلعالم، وسائل جمهور تدرس التي البحوث

 كظاهرة الجديدة الوسائط مستخدمي بدراسة اهتمت التي البحثية المحاوالت من العديد

 المضامين تلقي في استخدامها و االتصال و لإلعالم الجديدة التكنولوجيات بانتشار ارتبطت

 .االتصالية و اإلعالمية

 بالتطور عالقة لها االعتبارات من جملة على اإلعالم وسائل جمهور مفهوم فيرتكز    

 االستعمال انعكاسات خاصة الجماهيري، واالتصال ماإلعال مجاالت في وخاصة السريع

 فاهيممال من العديد صياغة إعادة في التفكير إلى أدت التي االتصال لتكنولوجيا المكثف

 السائدة.
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 الجمهورالفصل األول:                                                                             ماهية 

 الجمهور مفهومالمبحث األول : 

 باحث كل على لزاما أصبح حتى اإلعالم وسائل جمهور مفهوم حول اآلراء تعددت    

 سيعتمده الذي مفهومه يحدد أن الجماهير من المميز النوع بهذا متعلقا موضوعا يدرس

 حتى اإلنسانية التجمعات أنواع أشهر مفاهيم إلى سنتطرق لذلك و دراسته، ضمن إجرائيا

 اإلعالم. وسائل جمهور على نطلقه أن يمكن مفهوم أنسب إلى نصل

 قد و تاريخية، مراحل (05) خمس خالل تطور قد الجمهور مفهوم التاريخي الجانب فمن    

 يستقطب عام استعراض أو درامي عرض على المتفرجين مجموع إلى يشير أصله كان

 يلي: فيما فتتمثل االتصال مجال في مراحله أما الناس،

 المطبوعات و النشريات و الصحف إصدار بعد القراء جمهور يهاف ظهر المرحلة األولى: -

 جوتمبرغ. قبل من الطباعة اختراع بفضل

 الصحافة تنمية في ساهمت اجتماعية تغيرات الصناعية الثورة أفرزت المرحلة الثانية: -

 الجماهيري. شكلها تتخذ بدأت و الشعبية

 القرن من الخمسينيات في التلفزيون و العشرينيات في اإلذاعة بظهور المرحلة الثالثة: -

 من المرسل تباعد كما أفراده تباعد و المكان في محدد غير الجمهور أصبح الماضي

 المشاهدين. و المستمعين

 مهام على انعكست التي السياسية الديمقراطية مبادئ تبني خاللها تم المرحلة الرابعة: -

 1المجتمع. وعي و االجتماعية و اسيةالسي الرقابة على و وظائفها و اإلعالم وسائل

 

 

 

 

 علوم تخصص دولة، دكتوراه أطروحة ،التلقي لدراسات المنهجية و النظرية المنطلقات قسايسية: علي 1

 .68-66 ص ص ،2007 الجزائر، جامعة االتصال، و اإلعالم
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 ماهية الجمهور                  الفصل األول:                                                           

 على تأثيراتها تظهر لم و تكتمل لم الجديدة االتصال تكنولوجيات ثورة المرحلة الخامسة: -

 و السياسية الحدود تتجاوز أبعادا للجمهور أعطت لكنها و بوضوح، الجمهور مفهوم

 و صوته و ورتهبص الزمن نفس في و مكان كل في متواجدا أصبح بل الثقافية، و الجغرافية

 1متلقي. و كمرسل المكتوبة كلماته

 للمصطلح ترجمة هي التي اإلنجلوساكسونية المدرسة في "جمهور" كلمة تشير    

Audience كانت، مهما جماهيري اتصال وسيلة ألي يتعرض الذي الجمهور إلى 

 ... ظهورها بدايات في لإلذاعة المستمعين أو مثال سينما قاعة في فيلم لمشاهدة كالحاضرين

 من مجموعة يعني الذي Public للمصطلح ترجمة هي العام" "الجمهور عبارة بينما الخ،

 حيث المجتمع، أفراد بين مشتركة كبرى كريةف بقضايا يهتمون علمي مستوى ذوو الناس

 إلى ذلك خالل من يهدفون و اإلعالم، وسائل فيها بما مختلفة مصادر من معلوماتها يتلقون

 هي "الجماهير" كلمة أما القضايا، تلك حول فيه يعيشون الذي المجتمع في عام رأي تكوين

 للرسائل التعرض في تشترك الناس من مجموعة يعني الذي Mass للمصطلح ترجمة

 2الجماهيري. االتصال وسائل تبثها التي اإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 .69 ص سابق، مرجع ،التلقي لدراسات المنهجية و النظرية المنطلقات قسايسية: علي 1

 مقاربات مقياس في محاضرة ،اإلنجلوساكسونية المدرسة في الجمهور مصطلح قسايسية: علي 2

 الجديدة، والوسائط الجماهيري االتصال تخصص الدكتوراه، لطلبة الجديدة الوسائط مستخدمي و الجمهور

 .23/01/2016 بتاريخ ،3الجزائر جامعة األول، السداسي
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 جمهور وسائل اإلعالم: خصائص المبحث الثاني

 مميزاته له الجمهور من كنوع اإلعالم وسائل جمهور مفهوم إلى يصل أن "بلومر" حاول    

 أشكال من كل خصائص في التفكير خالل من ذلك و الجمهور، أنواع باقي عن تميزه التي

 أصلها من مترجمة هي كما الجماهير( العام، الجمهور الحشد، )الجماعة، البشرية التجمعات

 يلي: ما إلى توصل و "الفرنسي"، أو "اإلنجليزي" الالتيني

 بعضهم يعرفون منظمون، و مرتبون هاؤأعضا بالتنظيم، تتميز :Group صفات الجماعة -

 يمكن ال الصفات هذه خالل من و مشتركة، أهداف تربطهم و بينهم فيما منسجمون البعض،

 اإلعالم. وسائل جمهور الجماعة تمثل أن

 نتيجة ينشأ ألنه المكان و الزمن حيث من محدود بأنه يتميز :Crowd صفات الحشد -

 ما عادة و مشتركة، مصالح أفراده بين تربط ال و بالتنظيم يتميز ال فهو لذلك مفاجئة، حوادث

 أهداف عنه تنتج أن يمكن كما االنفعاالت و بالعواطف لتأثره نظرا سلبية أهداف عنه تنتج

 التي المضامين لبعض يمكن أنه هو اإلعالم بوسائل الحشد يربط ما و أحيانا، بيةإيجا

 يتفكك ثم معينة زمنية لفترة المجتمع في حشد إنشاء إلى تؤدي أن اإلعالم وسائل تعرضها

 1ذلك. بعد

 في المثقفين نخبة من الغالب في يتكون بأنه يتميز :Public صفات الجمهور العام -

 كل حول عام رأي تكوين بهدف العامة الحياة في مشتركة قضايا بسبب ليتشك و المجتمع،

 النوع هذا ظهر و معينة، قضية حول الجمهور معارضة أو تأييد كسب خالل من منها واحدة

 يعتبر أنه العام الجمهور هذا تميز التي فالميزة الصحافة، ثم الطباعة بظهور الجمهور من

 أن يمكن ال لذلك اإلعالم لوسائل بالتعرض ينفرد ال و ع،للمجتم الممثلين األفراد من جزءا

 جمهورها. يمثل

 

 

 .73 ص ص سابق، مرجع ، اإلنجلوساكسونية المدرسة في الجمهور مصطلح قسايسية: علي 1
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 الجمهورالفصل األول:                                                                             ماهية 

 تشير هي و الكتلة، تعني (Mass) اإلنجليزي أصلها في الجماهير كلمة :Mass الجماهير

 مختلفة، مناطق من األرياف سكان لهجرة كنتيجة بريطانيا في الصناعة مجتمعات تشكل إلى

 و االجتماعية خصائصهم و ثقافاتهم حيث من يختلفون الذين للجماهير تكتل ذلك عن فنتج

 مرحلة في ظهرت و ،Production Mass الجماهيري الصناعي اإلنتاج فظهر ،... الفكرية

 بـ يسمى ما تطورا أكثر مرحلة في ظهر ثم Cultur Mass الجماهيرية الثقافة أخرى

 منذ األرستقراطية بالطبقة تهتم كانت التي فالصحافة ،Social Mass الجماهيري المجتمع

 و بها يهتم الذي جمهورها حجم صغر بسبب الربح تحقيق على قادرة تعد لم ظهورها بدايات

 أخبار بنشر بدأت و جماهيري، طابع ذات لتصبح المكتوبة الصحافة نشاط فتوسع يشتريها،

Mass  مصطلح عليها أطلق حتى االهتمامات متنوعة لتصبح تلتحو ثم الفضائح و اإلثارة

Media الحالي. وقتنا في المعروفة اإلعالم وسائل على يطلق أصبح الذي 

 و تقاليدهم و عاداتهم في متجانسين غير بأنهم الجماهير أفراد يتميز صفات الجماهير: -

 اتساعا الجمهور أنواع أكثر همو واحد، جغرافي حيز يجمعهم ال ألنه نيمبعثر هم سلوكياتهم،

 الزمان في مستقر غير وجودهم أن كما بينهم، متعارفين غير منظمين، غير الحجم، حيث من

 1المكان. و
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 ماهية الجمهورالفصل األول:                                                                             

 يقصد ماذا معرفة من البد اإلعالم وسائل جمهور مفهوم تحديد إلى نصل أن قبلو    

 اإلعالمية: بالوسيلة

 الوسيلة اإلعالمية:

 عن بالبحث تختص مؤسسة تشكل التي البشرية و المادية الموارد من مجموعة هي    

 اإللكترونية، األجهزة أو المطبوعات في تتمثل دعائم عبر ترسلها ثم تعالجها التي المعلومات

 أما ،1إلخ ... سياسي اقتصادي، ثقافي، اجتماعي، سياق ضمن يجري نظام هي إذا فالوسيلة

 دون إرسالها منذ هي كما الرسالة بنقل فتقوم التلفزيون( جهاز و الراديو زجها )مثل الدعائم

 الوسائل أن نستنتج بالتالي و ضمنها، تتواجد التي المحيطة البيئة عن النظر بغض تغيير

 و األخبار نشر لغة و التقديم طرق و التحريرية سياستها حيث من البعض بعضها عن تتمايز

 ...إلخ. المعلومات

 اإلنجليزية في عليه يطلق الذي الجمهور صفات و اإلعالم، وسائل بين الربط خالل من    

 و عاداتهم تختلف اإلعالم لوسائل يتعرضون الذين أفراده بأن نجد (،Mass) مصطلح

 مناطق في نيمبعثر فهم واحد جغرافي حيز جمعهمي ال أنه إلى إضافة سلوكياتهم، و تقاليدهم

 و البعض بعضهم يعرفون ال أنهم ذلك سبب و معين، تنظيم بينهم يجمع ال أنه كما مختلفة،

 الوسيلة من الرسائل مختلف لهم يبث الذي باالتصال القائم يعرفون ال هم ذلك على زيادة

 خرآل يوم من واحدة منطقة في متابعيه عدد يتغير الواحد اإلعالمي البرنامج إن ثم اإلعالمية،

 الجماهير مصطلح بأن نستنتج األساس هذا على و آلخر، مكان من معينة زمنية فترة في و

Mass الوسيلة جمهور أخرى: بعبارة أي اإلعالم، وسائل لجمهور مصطلح أقرب هو 

 األخرى. البشرية التجمعات من أكثر Mass الجماهير مفهوم إلى أقرب اإلعالمية

 

 

 

 ص ،1995 القاهرة، التوزيع، و للنشر العربي ،الصحفية المؤسسات إدارة المسلمى: هللا عبد إبراهيم 1

 .33-31 ص
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 للجمهور الديموغرافية و االجتماعية السمات :الثالث المبحث

 الشباب كان حيث األسرة، تشتيت في الجماهيري االتصال وسائل تسببت القديم منذ    

 بأعمال القيام أثناء اإلذاعة إلى االستماع على تعودن النساء بينما السينما، دور على يترددون

 هم و الصحف قراءة على رصونيح فكانوا السن في المتقدمون الرجال أما المختلفة، البيت

 للمضامين التعرض أثناء تلتقي ال الواحدة األسرة كانت بذلك و اآلخرين، عن نيمنعزل

 اإلعالمية.

 خالل من األسر شتات جمع أعاد المنازل في انتشاره و التلفزيون اختراع بعد لكن     

 للمناقشة لواحدةا األسرة أفراد تجمع وقتها في جديدة ظاهرة كانت التي التلفزيونية المشاهدة

 بظهور ثم المعاني، لتشكل بوتقة األسرة صارت حتى التلفزيونية القنوات تطرحه ما حول

 و لها، الفردي االستخدام بسبب األسر تشتيت الوسائل هذه أعادت الجديدة االتصال وسائل

 من مباشرة تعرضها أصبحت حيث خاللها من اإلعالمية الرسائل مضمون إلى التعرض

 أصبح الجماهيري االتصال وسائل مضمون أن يوضح ما هو و ،اإلنترنت ةشبك خالل

 1الخط. على متوفرا

 تم اإلعالم وسائل جماهير على أجريت التي المتتالية الدراسات و البحوث خالل فمن    

 شخص من يختلف اإلعالمية للرسائل التعرض أن أبرزها مالحظات، عدة إلى التوصل

 االجتماعية السمات مجموعها في تشكل مستويات عدة ضمن جودمو االختالف هذا و آلخر،

 فيما تتمثل و لذلك، جهوده كرس أن بعد 1961 سنة "إينيس" الباحث وضعها التي للجمهور

 يلي:
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 ماهية الجمهور                                                       الفصل األول:                      

 اإلعالم وسائل جمهور عند جوهرية و شكلية اختالفات لوجود يشير التمايز االجتماعي:* 

 في: تتمثل

 خالل من الجمهور أفراد مصالح أن بديهيا   أصبح لقد اختالف المصالح واالهتمامات:  -أ

 الرسائل تنوع جزئيا يفسر ما وهذا متطابقة. وال متجانسة ليست عالماإل وسائل استعمال

 ويحدد الواحدة، للجماعة الموجهة اإلعالم وسائل وتنوع الواحدة الوسيلة في اإلعالمية

 إعالمية وسيلة أو إعالمية رسالة وتفضيل اقتناء إلى الجمهور تدفع التي والحوافز الدوافع

 أخرى. دون

 على يتوقف الذي الحسي و العقلي اإلدراك مستوى اختالف دراك:اختالف درجات اإل  -ب

 و فهمها و اإلعالمية والوسائل الرسائل اتجاه الموقف يحدد ،العامة الثقافة و التعليم و التربية

  تفسيرها.

 الرأي، قادة مفهوم ظهور إلى اإلعالم وسائل جمهور ألفراد االجتماعي التمايز أدى وقد    

 مرحلتين. على االتصال تدفق ونظرية

 إلى جمهور فئة من اإلعالمية الرسائل لمضمون االستجابة تختلف اختالف مدى التأثير:  -ج

 العوامل من لجملة نتيجة الواحد، الجمهور من الواحدة الفئة أفراد لدى ختلفت و أخرى،

 1فية.الثقا و االجتماعية البيئة و الوسيلة و بالرسالة و ذاته بالجمهور تتعلق

 مباشرة نتيجة ليس اإلعالم وسائل لجمهور  االجتماعي التمايز فإن عامة وبصفة    

  الوسائل. تلك الستعمال

 هيو اإلعالمية، للرسائل التعرض قبل جماعة كل أفراد عند توجد االختالفات هذه فمثل    

 حزب وأعضاء الواحد الفوج وطلبة القسم وتالميذ األقران وجماعة العائلة أفراد عند موجودة

 أو إذاعية محطة مستمعي وعند جريدة، قراء عند موجودة أنها كما إلخ. ... جمعية أو

 يدعم اإلعالم وسائل استعمال أن ولو اإلنترنت، شبكة مستعملي أو تلفزيونية قناة مشاهدي

 دراستها. يسهل و بروزها
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 :هي معينة مظاهر في يتمثل التفاعل االجتماعي:* 

 أو الرسالة لطبيعة تبعا الجمهور أفراد سلوك الختالف تشير اجتماعية سلوك الجمهور: -أ

 بينهم. فيما و التلفاز مع العائلة أفراد كتفاعل الوسيلة

 كمشاركة اجتماعي عمل اإلعالم وسائل استعمال أن إلى تشير االستعماالت االجتماعية: -ب

 اإلعالم. لوسائل التعرض في العائلة أفراد

 اآلخرين. عن بمعزل اإلعالم لوسائل المفرط االستعمال إلى تشير العزلة االجتماعية: -ج

 طريق عن بمستقبليه االتصال المرسل محاولة لمظهر يشير عالقة الجمهور بالمرسل: -د

 اإلعالم. وسائل عبر قبلهما من األهداف نفس بلوغ محاولة أو إعالمية رسالة

 محتوى بين غالبا تفرق و المحتوى تحكم قيم وجود إلى تشير أنظمة الرقابة المعيارية:-ه

 لها للتعرض المخصص الوقت و اإلعالم وسائل لمختلف تقييم هناك أن كما أخرى، و وسيلة

 التزامات لهم اإلعالم وسائل أصحاب بأن الجمهور توقع و األخرى، الوقت استعماالت مقابل

 1العمومية. الخدمات بعض بتقديم اجتماعية

 استعان لذلك و األفراد، فيها يتقابل التي النقاط بعض توجد لها، أشرنا التي االختالفات رغم

 تسمى و فيها، يتشابهون التي السمات حسب األفراد تصنف إحصائية بمعايير اإلعالم علماء

 إلى تنقسم حيث الديموغرافية بـالسمات

 خ.إل ... العرقي االنتماء الميالد، مكان الميالد، تاريخ الجنس، مثل )ثابتة( أولية سمات -

 2إلخ. ... التعليمي المستوى السن، الدين، اللغة، مثل )متغيرة( مكتسبة سمات -
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 ماهية الجمهور                            الفصل األول:                                                 

 اهتمامات بين كالفرق الثابتة السمات على االهتمام ينصب اإلعالمية الدراسة ضمنو    

 فالدراسات مضامين، من تبثه ما و اإلعالم لوسائل التعرض في اإلناث اهتمامات و الذكور

 (.sStudie Gender) باإلنجليزية عليها يطلق بالجنس المرتبطة

 عند و العمرية، الفئات إدخال عادة يتم الجمهور دراسة في الكثير يعني ال الجنس ألن و     

 فيها مضمونا يكون التي المرحلة من البدء يجب الصحافة مثل إعالمية وسيلة جمهور دراسة

 اإلعالم، وسائل لبقية بالنسبة هكذا و ... مثال االبتدائية المرحلة نهاية أي الصحف، قراءة

 الجمهور. ألفراد التعليمية المستويات تختلف العمرية الفئات هذه نفضم

 األميين االعتبار بعين األخذ ينبغي مثال الجزائر في اإلعالم وسائل جمهور دراسة فعند     

 الواقع على تنطبق و صحيحة النتائج تكون أن يمكن ال و %25 حوالي نسبة يشكلون ألنهم

 في إال التلفزيون، و اإلذاعة بجمهور تتعلق الدراسة كانت اإذ خصوصا السكان ربع باستبعاد

 توجد كما الجديدة، الوسائط مستخدمي أو الصحف قراء جمهور حول دراسة إجراء حالة

 الدين، سمة اللغة، سمة مثل الجمهور أنواع بعض دراسة عند تضاف أن يمكن أخرى سمات

 الموضوع. و البحث طبيعة حسب الخ ...

 الظاهرية لجمهور وسائل اإلعالم: خصائص البنية 

 هي و الظاهرية بنيته في اإلعالم وسائل جمهور خصائص McQuail الباحث حدد قد و     

 االجتماعي، التنظيم غياب )المجهولية(، التعارف عدم التجانس، عدم التشتت، الواسع، الحجم

 1المكان. و الزمان في مستقر غير اجتماعي وجود
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 الجديدة الوسائط مستخدمي و اإلعالم وسائل جمهور :الرابع المبحث

 و كالرسالة محددة معايير حسب اإلعالمية الوسيلة جمهور تحديد يمكن بأنه سابقا رأينا    

 أصبحت Media New الجديدة الوسائط ظل في الجمهور أما الخ، ... البث أو النشر مجال

 إطالق إلى أدى ما ذلك و ، Audience Ubiquitous مكان كل في التواجد على قدرة له

 و الجمهور بين الفرق معرفة نريد يجعلنا ما هذا و "المستخدمون"، هو عليه آخر مصطلح

 المستخدمين.

 األفراد من مجموعة يضم أنه إلى توصلنا و اإلعالم، وسائل جمهور مفهوم حددنا أن فبعد    

 سلوكياتهم و عاداتهم في سينمتجان غير حجمال حيث من اتساعا الجمهور أنواع رأكث يمثلون

 و منظمين، غير واحد، جغرافي حيز يجمعهم ال ألنه المكان في مبعثرون تواصلهم، أنماط و

 في مستقر غير وجودهم أن كما باالتصال، نيالقائم يعرفون ال كما بينهم رفينمتعا غير

 أن نحاولس ما هو و الجديدة، الوسائط مستخدمي مفهوم نحدد أن بقي المكان، و الزمان

 إليه. نتوصل

 مفهوم تحديد من انطالقا المستخدمين حول الدراسات و البحوث من العديد أجريت    

 و اإللكترونية األجهزة يستخدم من كل على )المستخدمين( مصطلح يطلق حيث االستخدام،

 ""االستخدام معنى تحديد بداية علينا وجب لذلك الميادين، كل ضمن تدخل التي التكنولوجية

 بدال االسم بهذا المستخدمين تسمية فكرة تتضح حتى "االستعمال" بين و بينه الفرق تحديد مع

 1المستعملين. من

 

 

 

 

 

 الملتقى في ألقيت مداخلة ،الحديثة االتصال تكنولوجيا استخدامات في البحث اتجاهات لونيس: باديس 1

-10 يومي ،3الجزائر جامعة االستخدام، و التلقي بين االتصال وسائط حول: األول الوطني
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 الفرق بين االستعمال و االستخدام:

 هذه تنتهي ثم للمنتجات الفوري االستهالك بمفهوم يرتبط (Utilisation) االستعمال -

 ذلك بعد المنتجات

 مختلف إشباع أجل من التحكم و التملك التعلم، بمفهوم يرتبط (Usage) االستخدام -

  اإلنسانية. الحاجات

 بعد إعطاء بمعنى معينة، لغايات رمزي أو طبيعي شيء استعمال هو االستخدام أن كما

 األفراد عالقة مسالة إلى خداماالست يحيل كما رمزي أو مادي لجهاز ثقافي ومعنى

 1محتواها. أو التكنولوجيا أو باألشياء المستخدمين

 بأن: نستنتج األساس هذا على و    

 و باألدوات حقيقة الناس يفعل "ماذا التساؤل طرح إلى عادة يؤدي االستخدام مفهوم - 

 ؟ التقنية" األشياء

 الفرد عالقة أي للتكنولوجيات، جتماعياال التملك مسألة إلى بدوره يميل االستخدام مفهوم -

 وسيلة استعمال إلى يميل فيزيائيا االستخدام أن كما أيضا، بمحتوياتها و التقنية باألشياء

 خصوصية. تمثالت و ممارسات عبر التحليلو لالكتشاف ةقابل تكنولوجية أو إعالمية

 متوفرة تكون أن بمعنى معينة، تكنولوجيا إلى الوصول أوال يقتضي االستخدام مفهوم -

 االستخدام. عن الحديث نستطيع حتى التكنولوجيا هذه تبني يتم أن ضرورة ثم )ماديا( فيزيائيا

 على منتظمة بصورة وتبرز تظهر اجتماعية أنماط أنه على االستخدام يعرف بالتالي و    

 قائمة في نفسها وتفرض المستخدم يوميات في مندمجة عادات تشكل بحيث كاف نحو

 للممارسات مقاومة تظهر ربما و نفسها إنتاج تعيد و مسبقا القائمة الثقافية الممارسات

 بها. المرتبطة أو لها المنافسة األخرى
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 الذين األفراد "مجموعة أنهم على نعرفهم أن فيمكن الجديدة الوسائط مستخدمي أما    

 خالل من التكنولوجية التطبيقات استخدام إلى إضافة القديمة اإلعالم وسائل متابعة يستطيعون

  1الشبكات." على اعتمادا زمن أي في و شاشاتها، على اعتمادا مكان أي من الوسائط هذه

 أجهزة لديهم تتوفر أن يجب مستخدمين ريالجماهي االتصال وسائل جمهور يصبح لكي و    

 اللوح و المحمول الهاتف و باإلنترنت الموصول الكمبيوتر مثل المتطورة االتصال

 األمية من يعانون الذين األفراد استبعاد يتطلب االفتراض هذا تحقيق لكن اإللكتروني،

 يعانون الذين األفراد إلى إضافة اإللكترونية األمية من يعانون الذين األفراد كذلك و التقليدية

 للتكنولوجيا". "المعادين التكنوفوبيا من
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 الفصل األول:                                                                             ماهية الجمهور

 خالصة:

المكانةإعطاءأجلمنبذلتالتيالجهودكلرغمبأنهالقوليمكن،الفصللهذاختاما

بدراسةاالتصالواإلعالمعلومضمنالمستخدمينوالجمهورلدراساتالالزمةالعلمية

ثم،بذاتهكعلميستقلأنقبلالمعرفيالحقلهذاضمنمكانتهامعرفةوالتاريخيتطورها

ضمندراسةةأيإجراءأثناءعليهااالعتماديمكنالتيتالمقاربامختلفتحديدمحاولة

توجدالمنهجيةوالنظريةالجوانبمنالعديدمازالتلكنالمستخدمين،والجمهورأبحاث

آفاقيجعلمماالجديدةالوسائطاستخدامانتشارظلفيخصوصاإرهاصاتشكلعلى

االتصالواإلعالمتكنولوجياتجانبفيوباألخصقائمةالتنظيروالبحثواالستكشاف

القادمةالعقودخاللالتلقيفيااستخدامهو



 
 

 الفصل الثاني: المقاطعة

 :تمهيـــــد

 بحث األول: مفهوم عملية المقاطعة كفعل اجتماعيالم

 المبحث الثاني: الفرق بين مفهوم  المقاطعة ومفهوم الحظر.

 .االقتصاديةالمبحث الثالث: أنواع المقاطعة 

خـــالصة
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 تمهيد:

ثقافة المقاطعة هي أسلوب حضاري تتبنّاه الشعوب المتحّضرة في أغلب الدول     

الديمقراطيّة، وهي سلوك رقابي شعبي و ردّة فعل شرعيّة تُْقدم عليها و تمارسها شريحة 

كبرى من المستهلكين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، ثقافة المقاطعة تعني أّن هذه الشريحة 

ّن هناك شططا في أسعار أّيٍ من موادّها المعيشيّة اليوميّة أو ما كلّما أدركت أ االستهالكية

يماثلها أهميّة و رأت في هذا الشطط مبالغة و جشعا من التّجار أو الممّولين و المزّودين ال 

مبّرر له إالّ و أمسكت و امتنعت عن طلب تلك المادّة في تضامن شعبّي واسع حتّى يفيء 

شاركهم في ذات الفعل إلى الّصواب فيراعوا الطاقة الشرائيّة التّجار أو الممّولون و من 

 .القْدر المعقول إلىلمواطنيهم و ينزلوا باألسعار إلى المتناول العاّم و 

إن انطالق هذه المقاطعة عبر شبكات التواصل االجتماعي ُممثلة أساس ا في فيسبوك له     

 .حالية والمستقبلية للحركات االجتماعيةدالالت أساسية ال يمكن تجاهلها لفهم الدينامية ال
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 الفصل الثاني:                                                                                    المقاطعة

كفعل اجتماعي ول: مفهوم عملية المقاطعةاأل المبحث  

أسلوبا حديثا نوعيا في العالقات الدولية، فهي إجراء  boycottتعد المقاطعة االقتصادية     

ن بالتجارة لوقف العالقات التجارية مع يولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلتلجأ إليه سلطات الد

دا على ارتكابها دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاياها بقصد الضغط االقتصادي عليها ر

 1ألعمال عدوانية.

رفض والتحريض على رفض أن يكون الارف البريطانية بأنها " وعرفتها دائرة المع    

 هناك أي تعامل تجاري أو اجتماعي مع طرف يراد الضغط عليه".

بيير رينوفان بأنها " الفعل المركز الهادف إلى قطع العالقات التجارية  وعرفها    

 2.المقاطعة مأخذ منكرة موقعواالجتماعية مع شخص أو مجموعة يأخذ عليها 

وعرفها دونالد لوسمان بأنها " الرفض والتحريض على رفض أن يكون هناك تعامل     

تجاري أو اجتماعي مع مجموعة معتدية أو أفراد، ولزيادة التحديد فإن المقاطعات االقتصادية 

الدولية هي وسيلة تلجأ إليها دولة أو أكثر )أو مواطنوها( سعيا إليجاد حرمان اقتصادي لدولة 

 معينة ".

" من 16في المادة"ويعبر عن المقاطعة عادة باسم "المقاطعة االقتصادية " كما  جاء      

" من ميثاق األمم المتحدة التي تنص على وقف العالقات 41، و المادة "عهد عصبة األمم

سلكية و لالالجوية و البريدية و البرقية و ااالقتصادية و المواصالت الحديدية و البحرية و 

 3.ئل المواصالت وفقا جزئيا أو كلياوساغيرها من 

 

 

 

، 1961سبتمبر  15، 146، مجلة األهرام االقتصادي، العدد المقاطعة العربية السرائيلفودة عزالدين:  1

 .6ص

 .141، ص 1967، مكتبة الفكر الجامعي، بيروت، مدخل الى تاريخ العالقات الدوليةرينوفار بيير:  2

، مركز الدراسات الفلسطينية، بغداد، المقاطعة االقتصادية العربية السرائيلالرادم عزيز عبدالهادي:  3

 .17، ص1979
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 الفصل الثاني:                                                                                    المقاطعة

ويعود  Charles Cunningham Boycottمن اسم الكابتن  boycottوقد اشتق لفظ     

كوت يعة بايرلندا  حيث كان الكابتن بوفي مقاط 1880استعمال هذا التعبير ألول مرة عام 

، وفي ذلك العام رفض يرلنداإ( في مقاطعة مابو ب(The Earl of Erneوكيال لممتلكات 

اته وقطعت تهديد حي إلىالرفض بويكوت تسلم اإليجارات من المستأجرين مما عرضه هذا 

قوة  ساعدة، ولم يخلص بويكوت من المستأجرين و حصارهم إال بمعنه تجهيزاته المنزلية

ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اللفظ شائعا في ايرلندا وخضع  ،جندي 900عسكرية قوامها 

 2.لى لغات أجنبية عديدة،ثم سرعان ما انتقل إ 1887للقانون الجنائي لسنة 

والمقاطعة كإحدى وسائل الضغط لجأت إليها الشعوب و الدول في منازعاتها السياسية مع     

من عهد عصبة األمم  16الدول األخرى ، ثم نصت عليها فيما بعد المواثيق الدولية ) المادة 

من ميثاق األمم المتحدة( كواحدة من اإلجراءات غير العسكرية التي تقررها  441و المادة 

الدولية ضد الدولة التي تمارس أعماال من شأنها تهديد السلم و اإلخالل به و وقوع  المنظمة

 العدوان .

التي  قابلة األفعالويصف رينوفان المقاطعة بأنها ) كانت سالح الضعفاء العاجزين عن م

يشكون منها بمقاومة مباشرة ، فحاولوا إصابة خصمهم في مصالحه المادية ( ومن المعلوم 

فهي في بعض األحيان ال  ختلفة في إطار العالقات الدولية طعة قد اتخذت أوضاعا مأن المقا

تقرر د الذي لتعدو أن تكون مجرد قطع العالقات التجارية بمعنى منع الصادرات إلى الب

 .مقاطعته و منع الواردات منه

 

 

 

 

 

 

 .18، ص مرجع سابق، إلسرائيلالمقاطعة االقتصادية العربية الهادي:  الرادم عزيز عبد 2

 



40 
 

 الفصل الثاني:                                                                                    المقاطعة

ذلك قطع  وفي أحيان أخرى شملت المقاطعة كافة أنواع التعامل االقتصادي بما في    

نطاق المقاطعة في حاالت أخرى حيث شمل أطرافا ثالثة ، ولقد اتسع العالقات مع المواطنين

الدولة التي فرضت عليها من دول أخرى إذا كانت لها عالقات تجارية أو اقتصادية مع 

 ، فاستخدم لذلك نظام القوائم السوداء و غيره من العالقات التجارية و االقتصادية بماالمقاطعة

أو دول  ةمنها مع دول ة، بين إحدى الدول أو مجموعل قطع هذه العالقات مع المواطنينيشم

 1.أخرى معتدية

 رسته الدول و الشعوب على حد سواءولقد مارست هذا اإلجراء المنظمات الدولية كما ما    

اعثة ال األسباب الب، و يفترض  أن يزول بزوكون هذا اإلجراء لفترة غير محددةوغالبا ما ي

 . على المقاطعة

، إذ يفترض وجود وضع اقتصادي استخدام المقاطعة كان صعبا دائمابصفة عامة فان و    

ضرار لمراد مقاطعته واإليسمح بممارسة هذا الضغط االقتصادي بنجاح على الطرف ا

 . بمصالحه

لشائعة االستهالك اوكما يفترض لنجاح المقاطعة في تحقيق أهدافها أن تشتمل على بضائع     

ن أكثر من سواها وأن المستهلك إذا أراد االنصياع إلى هذه يالتي يحتاج إليها المواطن

توفر  ما  المقاطعة البد أن يحرم نفسه من هذه المواد االستهالكية الضرورية إذا لم يتيسر

تأجيل ، ولكي تكون هذه التضحية مقبولة لدى المواطنين البد من يماثلها من مصادر أخرى

 2.روح االندفاع الوطني أو اإلحساس بكراهية األجانب لديهم

لسياسية و أسلحة الحرب التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها ا ىحدإالمقاطعة هي     

، و يكتسب هذا السالح أهمية خاصة حين تستخدمه الشعوب االقتصادية و العسكرية

 .في حربها العادلة ضد االستعمار والغزاة المستوطنينالمظلومة سالحا شعبيا و رسميا 

 

 

 

 .144، مرجع سابق ، ص  مدخل الى تاريخ العالقات الدوليةبيير:  رينوفان 1

 .145، صنفس المرجعبيير:  رينوفان 2
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 الثاني:                                                                                    المقاطعةالفصل 

، حين استخدمته حديث إلى أواخر القرن الثامن عشرترجع بدايات استعماله في العصر الو    

 .مار البريطاني في حرب االستقاللاألمريكية الثائرة على االستع المتحدة الواليات

المقاطعة بأنها أعنف صور الحرب االقتصادية وأنواعها  د. لطفي عبد العظيمويصف     

يطلق عليها كثيرة تبدأ من تلك التي تهدف إلى حماية عادات وأخالق معينة وهي ما 

االقتصادية في المجتمع دية البحتة للتكتالت ، إلى المقاطعة االقتصابالمقاطعة االجتماعية

، وأيضا ذلك النوع من المقاطعة الذي يستخدم في األوساط العمالية سالحا للضغط الرأسمالي

على أصحاب العمل ووقف توريد سلعة معينة وثمة نوع آخر من المقاطعة هو إضراب 

 .منتجيها نالمستهلكين عن استهالك سلعة معينة للقضاء على تصرفات تعسفية م

وتعرف المقاطعة بأنها الرفض أو التحريض على رفض التعامل التجاري أو االجتماعي     

مع مجموعات متعدية أو أفراد ،ولزيادة التحديد فإن المقاطعة االقتصادية الدولية هي وسيلة 

 .تلجأ إليها دولة أو أكثر )أو مواطنوها( بقصد خلق متاعب اقتصادية لدولة معينة

أخذ طريقة الضغط شكل تحطيم التجارة الخارجية العادية للدولة المستهدفة وتعطيل وت    

عالقتها المالية وفي غالبية األحيان يكون فرض هذه المقاطعة عمال سياسيا يستهدف التأثير 

، هي القوة الضاغطة االقتصاديةلحة سياسات الدولة المعتدية وتكون األس أوعلى ممارسات 

، فإن وكقاعدةويمكن اعتبار المقاطعة ناجحة إذا حققت الغايات المطلوبة من قبل منفذيها 

العقوبات االقتصادية يجب أن تكون مؤثرة )أي تسبب أضرار اقتصادية ( حتى تعتبر 

  1.ناجحة

هي عقوبة تفرضها دولة أو مجموعة من الدول  –من ناحية قانونية  –ويقصد بالمقاطعة     

، أو هي تدبير تأديبي أو زجري من دولة ضد أخرى، ارتكبت عمال غير شرعي دولةعلى 

عمال أخرى ارتكبت ضدها عمال منافيا للحق الدولي، وفي هاتين الحالتين تكون المقاطعة 

 .مشروعا يقره القانون الدولي

 

ournal of article in international j « : the arab boycott of tsrael: D.Losmam1

middle east studies », vol3, n2, cambridge university, press, newyork, april 

1972, p99. 
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حصول النتيجة أو الحصار حتى سقوط ة من المقاطعة فتتراوح بين الضغط حتى يأما الغا    

وانهيار الحكم المطلوب معاقبته أو تأديبه، ومن جراء ذلك قد تنحصر المقاطعة في بعض 

ذهب حتى ، وقد تاالستيراد منها أو التجارة معها ، كمنع تسليح الدولة المعتدية أو منعلميادينا

 1.قاتالحكاما إإحكام الخناق االقتصادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 مغيزل جوزيف: المقاطعة العربية و القانون الدولي، منشورات مركز أبحاث، بيروت، 1968، 

.24ص   
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 المبحث الثاني: الفرق بين مفهوم المقاطعة ومفهوم الحظر

االقتصادية مع ية تعني قطع العالقات التجارية و، أن المقاطعة االقتصادمما سبق يتضح    

وقد يختلط مفهوم المقاطعة  ،دولة أخرى بما يشمل قطع هذه العالقات مع المواطنين

Boycott  بمفهوم الحظرmbargoE .1الذي هو أحد إجراءات المقاطعة 

المنع المفروض على جميع الصادرات أو جزء منها  :والحضر عند البعض بمعنى    

ادرات المتجهة إلى دولة أو مجموعة دول معينة، بينما عند البعض األخر قد يشمل منع الص

إيقاف حركة تبادل السلع بين  فالحظر إذن ال يتعدى حدود،2أو الواردات أو منعهما معا

ا في ذلك االقتصادية بكافة أنواعها بم رفين بينما تسعى المقاطعة إلى إيقاف تيار العالقاتالط

، وبهذا يصبح مفهوم المقاطعة أكثر شموال و أوسع معنى من مفهوم إيقاف حركة تبادل السلع

 الحظر.

ولكي ال يختلط مفهوم الحظر بمفهوم المقاطعة االقتصادية فإن األخذ بالمفهوم الضيق     

، يكون أقرب أو مجموعة دول معينةإلى الدولة  للحظر الذي يعني منع الصادرات المتجهة

 3.إلى المعنى اللغوي لهذا اللفظ و أصدق في الداللة

فالحكومة  ،عمل كوسيلة ضغط لتحقيق هدف سياسييست –مثله كمثل المقاطعة  –والحظر     

، فهي بذلك لسلع منهمحين تمنع مواطنيها من بيع السلع لمواطني دولة أخرى أو تمنع شراء ا

، وبصورة خاصة إلى وضع لى إعاقة فعل شرعت به تلك الدولةإنما تهدف بصورة عامة إ

 4.عقبة أمام توسيع النزاع المسلح ، وإنما إلى إلزامها بتعديل ميولها السياسية

 

 

 

، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، الجزاءات غير العسكرية في األمم المتحدةحسن عبد هللا األشعل:  1

 .20، ص 1976القاهرة، 
 .138، مرجع سابق، صمدخل الى تاريخ العالقات الدوليةبيير:  رينوفان 2

 .21مرجع نفسه، ص ،الجزاءات غير العسكرية في األمم المتحدةحسن عبد هللا األشعل:  3

 .138، مرجع نفسه، ص مدخل الى تاريخ العالقات الدوليةبيير:  رينوفان 4
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 ةالمقاطعة االقتصادي أنواعالمبحث الثالث: 

وباختالف  واألحوالاقتصادي اختلف تطبيقها باختالف الظروف  كإجراءالمقاطعة     

كانت تمارس ضد جماعات في داخل حدود  أحوالها، فهي في ضالجهات التي تولت فر

 .أخرىكانت ضد جماعات ودول  الدولة نفسها، وغالبا ما

ات الدولية ثم تولتها السلطات الحكومية، وحين ظهرت المنظم أوالولقد مارستها الشعوب     

 ،ميثاقها أحكاملتي تنتهك اليمارس كجزاء للدولة  اإلجراءهذا ل متضمنةجاءت مواثيقها 

 مقاطعة إلىوبسبب هذا االختالف يمكن تقسيم المقاطعة االقتصادية تبعا لنطاق تطبيقها 

ير غ أهليةمقاطعة  إلىوتتولى تنظيم تطبيقها ولية، وتبعا للجهة التي تقررها د وأخرىداخلية 

 منظمة دولية.رسمية ومقاطعة جماعية تقررها 

  :المقاطعة من حيث نطاق تطبيقها أوال: 

 أوتكون ضد جماعة  أن إمامن حيث نطاق تطبيقها وسريانها  االقتصاديةالمقاطعة  إن    

 دولية. أوتكون داخلية  إما، وتبعا لذلك فهي أخرتكون ضد بلد  أوفرد داخل البلد، 

تكون المقاطعة داخلية عندما يتقرر فرضها وممارستها من قبل فرد   :المقاطعة الداخلية 1-

حالة تخضع للقانون الداخلي للدولة التي الجماعة في داخل حدود ذلك البلد، وهي في هذه   أو

 المقاطعة. إقليمهاتمارس في 

الصهيوني في فلسطين  اإلنتاجضد  الفلسطينيونعة التي مارسها العرب ومثالها المقاط    

 خالل االنتداب البريطاني.

بلد خارج حدود  أوجماعة  أوفرضت المقاطعة ضد فرد  إذا ماأ  :المقاطعة الدولية  -2

 1العام. تكون مقاطعة دولة وتخضع للقانون الدولي فإنهاالدولة 

 

، مجلة السياسة المقاطعة االقتصادية في العالقات الدولية مجلس السياسة الدوليةالقطيفي عبد الحسين:  1

 .55، ص1967، القاهرة، يناير 7الدولية، العدد
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 :المقاطعة من حيث الجهة التي تقررها :ثانيا

تكون قد تقررت من قبل  إمامن حيث الجهة التي تقرر المقاطعة وتنظم تطبيقها، فهي  أما    

 أن وإماالهيئات التجارية دون تدخل الدولة فتكون المقاطعة غير رسمية،  أوالجماعات 

تقررها منظمة دولية فتصبح  أوفتكون مقاطعة رسمية،  لةالمسؤوتقررها السلطات الحكومية 

 مقاطعة جماعية.

  األهلية:المقاطعة  -1

 األفرادغير رسمية )مقاطعة شعبية ( حين يفرضها ويتولى تطبيقها  أهليةتكون المقاطعة     

التعامل للبضائع  إيقافالهيئات غير الرسمية بدافع عواطفهم وحماسهم الوطني، فيقرروا  أو

واالمتناع عن التعامل مع  إليهاالتصدير  وإيقافنتجات المستوردة من الدولة المتعدية موال

  1رعاياها.

كثيرة على المقاطعة الشعبية في التاريخ الحديث للعالقات الدولية، وهنا نورد  واألمثلة

 :بعضها على سبيل المثال

حرف الدنماركيين مقاطعة البضائع ال أصحابقررت جماعات من  1897ففي عام    

، للحد من استعمال اللغة األلمانية اإلدارة االتي اتخذته اإلجراءاتاحتجاجا على  األلمانية

 2.الدنماركية في مقاطعة شليسفيغ الشمالية

 

 

 

مرجع سابق،  ،المقاطعة االقتصادية في العالقات الدولية مجلس السياسة الدوليةالقطيفي عبد الحسين:  1

 56ص

 .141، مرجع سابق، ص تاريخ العالقات الدولية إلىمدخل بيير:  رينوفان 2
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على قيام الواليات  األمريكيةطبق الشعب الصيني مقاطعة البضائع  1906وفي عام     

 .بوضع قيود تشريعية على هجرة واستيطان الصينيين فيها األمريكيةالمتحدة 

جرية وتسويقها الم أوعن شراء البضائع النمساوية  األتراكامتنع التجار  1908وفي عام     

وكذلك  ،النمساوية المجرية لإلمبراطوريةبوسني_ هيرزيغوفين  إقليمم ضاحتجاجا على 

احتجاجا على المساعدات التي  ،البضائع اليونانية 1910_1909ركي مقاطعة الشعب الت

 . الكريتيينقدمتها اليونان للثوار 

ع البريطانية تعبيرا عن قاطع المصريون البضائ األولىالحرب العالمية  أعقابوفي    

 في االستقالل.طانية ولمساندة المطالب الوطنية سخطهم على الحماية البري

الهندية بقيادة غاندي ت واسعة نظمتها الحركة الوطنية شهدت الهند حمال 1920وفي عام     

االنتشار قد كان لهذه المقاطعة مداها الواسع من حيث و البريطانية المنتجاتلمقاطعة 

حصة انجلترا من مجموع  أن" 1932والفعالية وطول مدتها بحيث لوحظ في عام 

بعد اثني عشر عاما  % 37,2 إلىثم انخفضت  %60كانت 1920مستوردات الهند في سنة 

 في هذا االنخفاض". األهمن المقاطعة هي السبب أو

تسع مرات ردا على تعرضت اليابان للمقاطعة الصينية  1932_1908 األعواموخالل     

 عدوانية يابانية. وأعمالتهديدات 

 1922مقاطعة صينية للبضائع والمنتجات اليابانية استمرت حتى  بدأت 1919ففي عام       

( من معاهدة فرساي، 156اليابان بمقتضى المادة) إلىشانتونغ  إقليمبسبب قيام الحلفاء بمنح 

 ي والياباني في مؤتمر الصلح.مشاحنات بين الوفدين الصين أثارالذي  األمر

لهذا الغرض  وتأسستنظمت غرفة تجارة شنغهاي مقاطعة للبضائع اليابانية  1923وفي     

 جمعية شعبية ولجنة للحرب االقتصادية ضد اليابان.

 أعمالقامت به من  الصينيون تعاملهم التجاري مع اليابان بسبب ما أوقف 1932وفي عام    

 عدوانية في كوريا.
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حركة شعبية  األمريكيةفي الواليات المتحدة  تأسستوقبيل نشوب الحرب العالمية الثانية     

 اليابانية. البضائعواسعة لمقاطعة 

الوطنية للحزب االشتراكي الهندي قررت اللجنة  1956حرب السويس عام  أعقابوفي     

 البريطانية والفرنسية لحين جالء قواتها عن مصر. البضائعمقاطعة 

قررت بعض البلديات اليونانية مقاطعة البضائع البريطانية احتجاجا على  1956 ماي وفي

  1.شابين من القبارصة اليونانيينل اإلعدامحكم لتنفيذ بريطانيا 

 :المقاطعة الرسمية -2

ة ضد ضها من قبل سلطات الدولة المسؤولوتكون المقاطعة الرسمية عندما يتقرر رف    

 2دولة متعدية. أوجماعات 

وفي نطاق هذه المقاطعة ينبغي التميز بين المقاطعة الرسمية في وقت السلم والمقاطعة     

 السياسية في وقت الحرب. 

، أخروكمثال على المقاطعة التي تقررها السلطات الرسمية ضد جماعة معتدية في بلد     

يقا لقرار المقاطعة التي فرضتها البلدان العربية على المنتجات الصهيونية في فلسطين تطب

وكان  2/12/1945يخ ردورة الثانية بتاالالمتخذ في  16م مجلس جامعة الدول العربية رق

تمكين الصهيونية من تحقيق الوطن  إعاقةالغرض من هذه المقاطعة سياسيا، يتجلى في 

 القومي والدولة اليهودية في فلسطين. 

 

 

 .144، مرجع سابق، ص الدوليةمدخل الى تاريخ العالقات بيير:  رينوفان 1

 .9مرجع سابق، ص ،المقاطعة العربية السرائيلفودة عزالدين:  2
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عديدة في مجال العالقات  فأمثلتها أخرىالمقاطعة التي تقررها الدولة ضد دولة  أما    

 .ليةالدو

  :المقاطعة الجماعية التي تقررها منظمة دولية -3

السلطة التي  إلىالمقاطعة تكون جماعية حين تتولى فرضها المنظمات الدولية استنادا  إن    

 تستمدها من ميثاق المنظمة، كجزاء يفرض على الدولة التي انتهكت الميثاق.

بسبب عدوانها  1935ضد ايطاليا عام  األمموالمقاطعة كتدبير جماعي قررتها عصبة     

وعلى  1951الشمالية عام كوريا  و حدة على الصينالمت األممعلى الحبشة، وقررتها 

  .1962عام  إفريقياوعلى جنوب  1965البرتغال عام 

، فالجامعة العربية قررت وقف اإلقليميةولقد استخدمت المقاطعة على نطاق المنظمات     

دولة من دول الجامعة في  أيالعالقات االقتصادية والمالية والتجارية مع حكومة ورعايا 

اقتصادي مع  أوعسكري  أواتفاق سياسي  أي أون عقد صلح منفرد أبش تفاوضهالة حا

 بأمور ىتب خاصة تعنمكا أنشأت و إسرائيل، وقررت تنظيم مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل

 هذه المقاطعة. 

عات الجماعية الشعبية التي طاهذه المق أخروكانت مقاطعة المنتجات الدنماركية هي     

، مثل جامعة الدول العربية وهيئة العالم اإلسالميةفرضتها هيئات في الدول العربية والدول 

، 2006بهدف مقاطعة المنتجات الدنماركية في مقاطعة المنتجات في مطلع العام  اإلسالمي

  .سلمالصحف فيها بالهجوم على شخص الرسول محمد صلى هللا عليه و إحدىلقيام 
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 خالصة:

يتمحور حول االستهالك، لقد فعل اجتماعي ببعد نضالي في إطار اقتصادي المقاطعة هي     

ولى الزمن الذي كان فيه اإلنتاج هو محور االقتصاد، و الذي كان فيه المنتج هو الذي يحدد 

أسعار المنتوجات نظرا لقلة العرض الذي يطرحه في السوق، مقابل الطلب الكبير و المتزايد 

 على المنتوج. 

فمع التطور الصناعي و التكنولوجي الهائل الذي عرفه العالم صار االستهالك هو المتحكم     

في االقتصاد، بحكم حجم العرض الكبير للمنتوجات في السوق الذي تجاوز حجم الطلب 

عن العمل هو اآللية الفعالة في االحتجاج خالل مرحلة  بشكل كبير، و إذا كان اإلضراب

تحكم اإلنتاج في االقتصاد، فإن المقاطعة هي الوسيلة الفعالة في االحتجاج، خالل هذه 

المرحلة التي صار فيها االستهالك هو المتحكم و الموجه لالقتصاد



 
 

 .التواصل االجتماعي مواقع ماهية الفصل الثالث:

 د:ـــــتمهي

 تحديد مفهوم مواقع التواصل االجتماعي. المبحث األول:

 مواقع التواصل االجتماعي وأسباب بروزها.مراحل نشأة ظهور والمبحث الثاني: 

 .التواصل االجتماعي أنواع مواقعالمبحث الثالث: 

 ها.ومميزات هاخصائصالمبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: مخاطرها االجتماعية.

.خـــالصة
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 :تمهيد

لتفاعل التي ظهرت في المجتمع لبرامج اآللية الإن مواقع التواصل االجتماعي، واحدة من     

لتواصل و ا الحديث كنتاج من نواتج شبكة االنترنيت، تلك الشبكة التي يسرت للشعوب

من التداول و التناول و قد ازداد االهتمام  ااالندماج مما تسبب في ظهورها ووجدت كثير

األكاديمي بقضايا الشبكات االجتماعية و المجتمع االفتراضي منذ أن شكل االنترنيت فضاءه 

 .جاحه في تأسيس جماعته االفتراضيةالمعلوماتي و ن

الذي كتب الكتاب  هاوارد رينجولدو يرجع مفهوم مصطلح المجتمع االفتراضي إلى     

و   ( virtual communityالرائد في هذا السباق بعنوان المجتمع االفتراضي )األول و 

الذي عرفه على انه تجمعات اجتماعية تشكلت من أماكن مفترقة في أنحاء العالم يتقاربون و 

يتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر و البريد االلكتروني يتبادلون المعارف و 

ن هؤالء األفراد اهتمامات مشتركة و يحدث بينهم ما يحدث في يكونون الصداقات، تجمع بي

اتصالية  آليةعالم الواقع من تفاعالت ولكن ليس عن قرب، وتتم هذه التفاعالت عن طريق 

 1.هي االنترنيت الذي بدوره ساهم في حركات التشكيل االفتراضية

 

 

 

 

 

 

، المركز  العربي اإليديولوجيات إلى الميتودولوجيانظرية الشبكات االجتماعية من وليد رشاد زكي:  1

 .2، ص2012ألبحاث الفضاء االلكتروني، سلسلة قضايا إستراتيجية، مارس 
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 التواصل االجتماعيتحديد مفهوم مواقع : األول المبحث

، ويشكل الفضاء االجتماعيمواقع التواصل يشكل المجتمع االفتراضي مجال نمو     

مواقع ( الحيز و اإلطار الذي تتم في سياقه تجميع خيوط cyber spaceالمعلوماتي )

وقد عرفه أحمد زايد بقوله لهذه المجتمعات " العالم الفضائي غير  االجتماعي التواصل

 1ير المرتبط بمكان وزمان و الذي تتداول داخله المعلومات االلكترونية ".المرئي و غ

أما نبيل علي فقد عرفه على انه " فضاء جديد تقطنه الجماعات تمارس فيه الصفقات     

فيه  ىحاكتوتقام فيه المؤسسات والمتاحف والمعارف ومنافذ البيع تعقد فيه التحالفات و 

نه يختلف أورغم محاكاته لفضاء الواقع إال  المؤتمرات، وتنقل فيه المعلومات بسرعة فائقة

طبوغرافيته وطبيعته وقوانينه وأعرافه عن فضاء الواقع، فليس هناك سلطة مركزية في 

 2جهة رقابية تراجعه بل مجرد لجان أو مجموعات غير حكومية". أوتحكمه 

اقع االلكترونية بأنها "تصنف ضمن مواقع الجيل الثاني وجاء في تعريف أخر للمو    

(web2 و تسمى مواقع الشبكات االلكترونية تقوم على المستخدمين بالدرجة األولى و  )

اء عرفتهم إتاحة التواصل بينهم سواء كانوا أصدقاء تعرفهم على أرض الواقع أو كانوا أصدق

 في العالم االفتراضي".

 

 

 

، 2002، الكويت، سبتمبر 32، عالم الفكر، مجلدعولمة الحداثة وتفكيك الثقافة الوطنيةحمد زايد: أ 1

 .16ص

 .254، ص2003، مكتبة األسرة، األعمال العلمية، القاهرة، تحديات عصر المعلوماتنبيل علي:  2
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعيالفصل الثالث:                                                      

هو استخدام تطبيقات االنترنيت للتواصل واالتصال مواقع التواصل االجتماعي مفهوم      

بالغير، أو هي المواقع االلكترونية التي توفر تطبيقات االنترنيت خدمة لمستخدميها تتيح لهم 

صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن مواقع أو نظام معين توفر وسيلة اتصال مع  إنشاء

بين  كما توفر خدمات لتبادل المعلومات معارف أو مع غيرهم من مستخدمي النظام،

 1لمستخدمين عبر االنترنيت.ا

م من أجل من متص إنماالصفحة الشخصية،  إنشاءهذا التعريف حسب ما ذكر الكاتب في     

 إال إليهوال يكون للعامة حق الدخول  وإضافتهيرغب صاحب الصفحة في التواصل معه 

 .اآلنعدة الختراق هذه الشبكات  آلياتبوجود قابليته للتواصل معه رغم وجود 

( بأنها مواقع تتشكل من خالل االنترنيت تسمح Ellson Boyd) السون بويدوعرفها     

الفرصة لالتصال بقائمة المسجلين، والتعبير  وإتاحةلألفراد بتقديم لمحة عن حياتهم ا لعامة، 

عن وجهة نظر األفراد أو المجموعات من خالل عملية االتصال، تختلف طبيعة التواصل من 

 2.أخر إلىموقع 

أن هناك تعريف جاء فيه أن المواقع  إالة من سابقه، وهذا التعريف أكثر دقة وشمولي    

االلكترونية هي شبكات تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت ومن أي مكان عبر 

 وسائل تقنية وبرامج معينة.

 

 

 .146، مرجع سابق، صإيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاممعتصم بابكر:  1

2 Danahm, Boyd Nicole Bellison, Social Network sites, Definition, 

History and scholarship, journal computer mediated communication, Vol 

(13). 
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التعريف األخير اشتمل على خاصية مهمة تميزت بها شبكة االنترنيت العصرية، وهذا     

 وهي خاصية التفاعلية التي هي واحدة من أهم مزايا االنترنيت وشبكاته.

( أو تطبيقات Web sitesاالجتماعي هي مواقع )  اإلعالمتعرف كذلك بأن شبكات     

ينهم من ستخدمين للتواصل فيما بالقدرة للم إلتاحةمخصصة  (Applications)   أخرى

 1ومقاطع فيديو وغيرها من معلومات.ت ورسائل، وصور اخالل وضع معلومات وتعليق

الويب تتيح التفاعل بين الناس،  إلىبأنها عبارة عن تطبيقات تكنولوجية مستندة  أخروعرفها 

العثور على  إمكانيةلة، وتوفر للمستخدمين وتسمح بنقل البيانات االلكترونية وتبادلها بسهو

يشتركون في نفس المصالح وبناء عليه ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات  آخرين

ات ن التجمع في كياني( حيث يستطيع المستخدمVirtual Communitiesاالفتراضية )

  2به الكيانات الواقعية.شاجتماعية ت

 

 

 

 

 

 

وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من  القبيلة إلى جمال سند السويدي:  1

 .20،ص2014، 4، طالفيس بوك

، مجلة التربية، جامعة عمان استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاهي راضي:  2

 .23، ص15األهلية، العدد
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 وأسباب بروزها مواقع التواصل االجتماعيمراحل نشأة ظهور و :الثانيالمبحث 

 :مراحل نشأة مواقع التواصل االجتماعي -1

 وذلك يرجع إلى متغيرات عدة منها: االجتماعي مواقع التواصلتتنوع دوافع استخدام     

، وسهولة التعامل المواقعة انتشار االنترنت والتوسع في سرعته، قلة تكاليف النفاذ إلى دزيا

 مواقع التواصل ، وعند الحديث عن مراحل تطور المواقعمعها والخدمات التي تقدمها هذه 

 : 1تي تجدر اإلشارة إلى مرحلتين أساسيتينالفضاء المعلوماالجتماعي في ا

، وهي ياالجتماعي لمواقع التواصلحلة التأسيسية يمكن وصفها بالمر :المرحلة األولى

للمواقع المرحلة التي ظهرت مع الجيل األول للويب وتشهد هذه المرحلة على بداية تأسيسية 

( وهو الموقع الذي sixdegrees.comمن أبرزها التي تكونت في هذه المرحلة هي موقع )

أصدقائهم  إدراجيمنح لألفراد المتفاعلين في إطاره فرصة طرح حياتهم ولمحاتهم العامة و 

م ومن المواقع 2000م، وأخفق هذا الموقع عام 1998م ارة قوائم األصدقاء عوبدأت فك

( ذلك الموقع الذي ظهر في منتصف classmates.comالتأسيسية االجتماعية أيضا موقع )

 2.زمالء الدراسة التسعينات وكان الغرض منه الربط بين

 cy world( وموقع )live journalشهدت هذه المرحلة مواقع متعددة أشهرها أيضا موقع )

مواقع ( الذي تبلور الهدف منه من تكوين ryze( الذي أنشئ في كوريا وموقع )1999

 .(danahm.boydop.eitاجتماعية لرجال األعمال لتسهيل التفاعالت التجارية )

 

 

سابق، ، مرجع نظرية الشبكات االجتماعية من االيديولوجيات الى الميتودولوجياوليد رشاد زكي:  1

 .5ص

، دراسة للشباب مواقع التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت الحضاريةليلى الضو سليمان الضو:   2

 .82، ص 2017، االتصال، كلية علوم للعلوم والتكنولوجيا حالة، لنيل درجة الدكتوراه، جامعة السودان
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعي        الفصل الثالث:                                              

خدمة  الرسائل القصيرة  االجتماعي في بدايتها  التواصلن أبرز ما ركزت عليه مواقع أو    

 االجتماعي مواقع التواصلو الخاصة باألصدقاء، وعلى الرغم من أنها وفرت بعض خدمات 

 الحالية، إال أنها لم تستطع أن تدر ربحا على مؤسسيها ولم يكتب لكثير منها البقاء.

وتعتبر  االجتماعي مواقع التواصليمكن وصفها بأنها مرحلة اكتمال المرحلة الثانية: 

ويمكن أن  المواقع( والمقصود أنها ارتبطت بتطور خدمات web2الموجة الثانية للويب )

( وهو الموقع األمريكي المشهور، ثم موقع myspaceطالق موقع )يؤرخ لهذه المرحلة بإ

التواصل الفيس بوك وتشهد هذه المرحلة اإلقبال المتزايد من قبل المستخدمين لمواقع 

 العالمية، ويتناسب ذلك اإلقبال المتزايد مع تزايد مستخدمي االنترنيت على مستوى العالم.

أن  إذوسيلة للتواصل والتقاطع بين العالمية و المحلية،  االجتماعي التواصلوتعد مواقع     

هي عالمية االهتمامات ومحلية  االجتماعي مواقع التواصلالفكرة األساسية التي تقوم عليها 

المردود فالتفاعالت تتم على خلفية السياق العالمي، وتتبلور متغيراتها على الصعيد المحلي و 

 : 1الوقوف عليها هيذلك عبر متغيرات يمكن 

 حيث تتلخص في محورين: أوال: المتغيرات االجتماعية:

تكوين الصداقات فهي تجمع بين  االجتماعي مواقع التواصلسهلت أ/ تكوين الصداقات: 

الصداقات الواقعية واالفتراضية، والفرضية األساسية في هذا التكوين هي مشاركة 

اصل ليس في إطار السياق المحلي فقط ولكن االهتمامات، وهي فوق ذلك تتيح فرصة للتو

 على الصعيد العالمي أيضا.

 

 

، مركز التنوير المعرفي، إيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاممعتصم بابكر:  1

 .157-156،ص2014الخرطوم، 
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعيالفصل الثالث:                                                      

للجماعات أن تجمع ذات االهتمامات المتجانسة،  المواقعسمحت هذه ب/ عضوية الجماعات: 

 تؤسس بين أفراد المجتمع المحلي أو يتم االشتراك فيها على المستوى العالمي. أنويمكن 

 ثانيا: المتغيرات السياسية

فضاء المعلومات للممارسة السياسية، فقد أصبح متغيرا المجال في  المواقعأفسحت     

الت السياسية بين التي ساهمت في تأرجح التفاع االجتماعي لمواقع التواصلأساسيا بالنسبة 

المنتشرة عبر  االجتماعي مواقع التواصلالمتمثل في وموازي عالمين األول واقعي و الثاني 

هي تعبئة الرأي العام وممارسة قضايا الفضاء الرمزي، ويتضح ذلك في محاور ثالثة 

 1المواطنة وتفعيل دور المجتمع المدني.

يتضح من خالل ذلك التناول الدور المؤثر الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي في     

 المجتمعات وأهمية التعرض لهذه المواقع وتاريخها والهدف من وراء تأسيسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

  .158، مرجع سابق، صإيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاممعتصم بابكر:  1
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 الفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل االجتماعي

 :أسباب بروز شبكات التواصل االجتماعي -2

بروز مواقع التواصل االجتماعي وغيرها من المواقع الحديثة، فتحت األبواب على  إن    

عدة، وذلك في شأن الدور الذي لعبته هذه المواقع في االحتجاجات العربية األخيرة،  أسئلة

وأيضا تأثيرها على الرأي العام ا لجماهيري كونهم الشريحة األكثر تعرضا لهذه المواقع، لذا 

 م أسباب بروز هذه المواقع:أه إلىسنتطرق 

كرد فعل للواقع  ، كوسيلة نشر بديلة، جاءالتواصل االجتماعي مواقعاالعتماد على  إن -1

الرأي والرأي األخر في  وأداءالبحث عن وسائل جديدة للتعبير  إلىأدى االجتماعي، مما 

 كافة القضايا التي تخص الفرد والمجتمع.

وسائل الفعل على السيطرة الكاملة من قبل أجهزة السلطة على  جاءت هذه المواقع كرد -2

 1.واإلعالمالتقليدية في االتصال 

تمثل مواقع التواصل االجتماعي عامال مهما في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين  -3

لوعي، لذا أصبحت تتشكل بفضل هذه المواقع فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة ا

 افتراضية.

 

 

 

 

، مجلة العلوم دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربيعزيز فراس كوركيس:  1

 .215-213، ص 2010، 44السياسية، بغداد، العدد
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعي                               الفصل الثالث:                       

مفتوحة، لذا يمكن النظر لمواقع التواصل  تفضاءاأصبحت هذه المواقع اليوم تمثل  -4

االجتماعي برؤية حتمية التحول بثالث مسارات، أولها ما يعرف بالحتمية التقنية، وثانيها ما 

 يعرف بالحتمية االجتماعية، وثالثها ما يعرف بالحتمية المعلوماتية.

شراء المنتجات، ودعائية كبيرة ومهمة لبيع و إعالميةلمواقع التواصل االجتماعي قيمة  -5

 ماهم في المساعدة على تأدية المهاوالحصول على المعلومات وتبادلها بين األفراد، مما يس

 .1ومات بعينهالواتخاذ القرارات والتحقق من المع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مجلة العلوم السياسية، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير مدخل نظريالراوي بشرى جميل:  1

 .110-109، ص2012، 44بغداد، العدد
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 الفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل االجتماعي

 التواصل االجتماعي مواقع أنواع: الثالثالمبحث 

كمصطلح فلسفي اجتماعي   (social network) االجتماعي مواقع التواصلظهر مفهوم     

منذ القرن الثامن عشر في نظرية تشير إلى المجتمع بوصفه بناءا اجتماعيا مكونا من أفراد 

هو وجود عالقة  يوجماعات تربطهم عالقات أو تجمعهم اهتمامات مشتركة، فالرابط األساس

اقع الموأو اهتمام مشترك بين األفراد و الجماعات، أو حتى الدول التي تشكل لهذه 

 له قيمة اجتماعية وكيان داخلها يؤثر ويتأثر بدوره فيها. هااالجتماعية، والفرد ضمن

ومن خالل هذا المبحث يتم تناول أشهر مواقع التواصل االجتماعي والتعرض لتاريخ     

 مواقع التواصل ن إبالمالحظة العامة فنشأتها وأهدافها واستجابة الجمهور معها إذ انه و

هي أحدث أدوات اإلعالم الجديد و األكثر تأثيرا وتجد استجابة وتفاعال من  االجتماعي

المجتمع وإقباال على استخدامها، وفي ذلك ذكر أحدهم " أن عالقة مواقع التواصل 

االجتماعي باإلعالم تثير إشكاليات عدة ال يمكن اختزالها في األبعاد التقنية المستحدثة في 

ي، إذ تجعلها عامال محددا للتحوالت الثقافية وتستبعد أنماط التواصل مجال البث والتلق

  1الجديدة".

وتهدف لجمع المستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة و االهتمامات، وتكوين صداقات 

 مع أشخاص آخرين لهم نفس التوجهات ومن أشهرها وأكثرها استخداما:

التواصل االجتماعي وقد أثير حوله  مواقعوالذي بعد أشهر (: face bookالفيس بوك ) -1

ديد من الع ع، فقد تم حظر استخدام الموقاضيةالكثير من الجدل على مدار األعوام القليلة الم

 2.من الدول خالل فترات متفاوتة

  

، مرجع الحضارية للشبابمواقع التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت ليلى الضو سليمان الضو:   1

 .84سابق، ص 

، الدار العالمية للنشر و التوزيع، 1،ن طاإلعالم الجديد والجريمة االلكترونيةالحليم موسى يعقوب:  عبد 2

 .11، ص2014القاهرة، 
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 االجتماعيالفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل 

( بإنشاء هذا الموقع  Mark Zuckerberg) مارك زوكربيرجم قام 2003في عام     

اللذان تخصصا في دراسة الحاسوب وكانا  هيوز و داستن موسكوباالشتراك مع كل من 

في سكن الجامعة عندما كان طالبا في جامعة هارفارد األمريكية، وكانت زوكربيرج رفيقي 

ن طامتدت لتشمل طالب الجامعة في بوسعلى طالب الجامعة،ثم عضوية الموقع مقتصرة 

ستاتفورد ثم انتشر استخدامه في الجامعات األخرى في أمريكا وبريطانيا  وجامعتي ليج و

 وكندا. 

عام  13م فتح الموقع لالستخدام أمام جميع األفراد البالغين من العمر 2006وفي عام     

م أعلن القائمون على إدارة 2008الكتروني صحيح،ومنذ أكتوبر فأكثر،والذين لديهم بريد 

 1.الفيس بوك عن اتخاذهم مدينة دبلن عاصمة ايرلندا مقرا دوليا له

ويعتبر موقع الفيس بوك من أكثر المواقع التي أسهمت في نشر ثقافة التواصل االجتماعي 

بسبب خصائصه ومميزاته بين الناس من مختلف الطبقات واالتجاهات واألديان حول العالم 

 وما يقدمه من خدمات يسرت وشجعت الناس على االشتراك والتواصل.

 

 

 

 

 

 

 .169، مرجع سابق، صايديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاممعتصم بابكر:  1
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 مواقع التواصل االجتماعيالفصل الثالث:                                                      ماهية 

 مزايا الفيس بوك:

( فعند االشتراك يستطيع الشخص إنشاء ملف شخصي يحتوي profileالملف الشخصي ) -

على معلوماته الشخصية من صورة وما يفصله وغيرها من معلومات مفيدة من أجل سهولة 

 1التواصل مع اآلخرين، كما يوفر أيضا معلومات عن الشركات.

 ( و بها يستطيع الشخص إضافة أي صديق.  add friendإضافة صديق ) -

عبرها يستطيع المستخدم إنشاء مجموعة الكترونية على   (groupsإنشاء مجموعة ) -

االنترنيت تكون مجتمعا الكترونيا، يجتمع حول قضية معينة سياسية كانت أم اجتماعية أم 

 رياضية أو غيرها من القضايا.

( وهي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخصي ألي wall) لوحة الحائط -

 مستخدم تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل لهذا المستخدم.

( وهي خاصية تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات و الصور من photosالصورة ) -

 األجهزة الشخصية إلى الموقع و عرضها.

نية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من ( تتيح للمستخدمين إمكاstatusالحالة ) -

 أعمال في الوقت الحالي.

( توضح التغيرات التي تحدث في الملف الشخصي، وكذلك news feedالتغذية اإلخبارية ) -

 األحداث المرتقبة و أعياد الميالد الخاصة بأصدقاء المستخدم.

افتراضية وإرفاق رسالة شخصية بها إلى ( تتيح للمستخدمين إرسال هدايا giftsالهدايا ) -

 أصدقائهم، تظهر على الملف الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال الهدية.

 

 .12مرجع سابق، ص ،اإلعالم الجديد والجريمة االلكترونيةالحليم موسى يعقوب:  عبد 1
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعيالفصل الثالث:                                                      

( وهو المكان أو الفسحة االفتراضية التي تتيح للمستخدمين نشر market placeالسوق ) -

 إعالنات مبوبة مجانية.

إنشاء صفحة خاصة على الفيس بوك تستطيع إنشاء صفحة خاصة لموضوع معين وتتيح  -

 للمستخدم الترويج لفكرة أو منتج أو حزب أو جريدة. 

والمالحظ أنه نظرا لطبيعة الفيس بوك التي تتيح دخول أي فرد عليه فقد أثار ذلك كثيرا     

دول بحظر استخدام  ةدع تمن الجدل حوله على مدار األعوام الماضية، حيث قام

الموقع،كما أن عددا من جهات العمل حظرت استخدام الموقع إلثناء الموظفين عن إهدار 

نقدا شديدا في أوقاتهم في استخدام تلك الخدمة أثناء وقت العمل، والشيء األخر الذي أثار 

بيع بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة، كما أثيرت أيضا بعض  حق الفيس بوك هو

مخاوف بشأن صعوبة قيام المستخدمين بحذف حقوق الدخول أو الحسابات الخاصة بهم عند ال

  الرغبة في ذلك.

قدم خدمة تدوين مصغر، بحيث ي جتماعياال موقع للتواصلوهو 1(:twitterتويتر ) -2

حرف(، سوى عن طريق تويتر مباشرة أو  140تحديثات ال تتعدى ) إرساليمكن لمستخدميه 

 عن طريق التطبيقات الخارجية.

( obviousم كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة )2006ظهر هذا الموقع في أوائل 

بعد ذلك أطلقته الشركة رسميا للمستخدمين في أكتوبر  األمريكية في مدينة سان فرانسيسكو،

م من حيث تقديم التدوينات 2009تشار كخدمة جديدة في عام م، وبدأ في االن2006

م قامت الشركة بفصل الخدمة عنها وتكوين شركة جديدة باسم 2007المصغرة، وفي أفريل 

(Twitter وفي ديسمبر )رض نتائج بحث فورية في محرك بحث ل بعغوغم قام 2009

 الجديدة في تويتر. المستخدمين تلمداخالل غوغ

 

 .12، مرجع سابق، صاإلعالم الجديد والجريمة االلكترونيةالحليم موسى يعقوب:  عبد 1
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 الفصل الثالث:                                                    ماهية مواقع التواصل االجتماعي  

من الشركات العاملة في مجال  اكبير اجذب هذا الموقع الماليين من المستخدمين وعدد    

 : 1المميزات التقنية للموقع والتي من أهمها مايلي إلىواالنترنيت، ويرجع ذلك  اإلعالم

 سهل وسريع االستخدام. -

 إرسالمحمول ومتحرك فهو من مواقع ا لتواصل االجتماعي التي تتيح أدوات للتدوين أو  -

 من أي مكان في العالم. الرسائل القصيرة والصور عبر الهواتف المحمولة

 مجاني. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-177، مرجع سابق، صشبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العام إيديولوجيامعتصم بابكر:  1

178. 
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 الفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل االجتماعي

 هامميزاتو هاخصائص: الرابعالمبحث 

لمواقع التواصل االجتماعي خصائص ومميزات كثيرة جعلت منها مقصدا لمتصفحي     

 :1نترنيت في جميع أنحاء العالم، ومن أهم هذه الخصائص والمميزاتاال

سهلة االستخدام،  أصبحتتطورت مواقع التواصل االجتماعي بحيث سهولة االستخدام:  -1

المعرفة في أسس التكنولوجيا من أجل النشر وتحقيق التواصل عبر القليل من  إلىفهي تحتاج 

االنترنيت، لذا نجد أن كل ما يتطلب باستخدام مواقع التواصل االجتماعي هو التدريب البسيط 

على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وفي المقابل هناك بعض التطبيقات لألشخاص 

 التصميم. المتقدمين على التطبيقات، وهي بسيطة في

أتاحت مواقع التواصل االجتماعي قنوات اتصال جذابة ال  التواصل والتعبير عن الذات: -2

 .اآلخرينتعتمد على نشر محتوى معين، وأصبحت حاجة للمهتمين في االتصال مع 

على الرغم من أن المفاهيم المجتمعية الوهمية وجدت تشكيل المجتمع بطريقة جديدة:  -3

ديدة وفرت سبال ج االجتماعيالتواصل أن مواقع  إالالتطبيقات االلكترونية،منذ بداية 

ن لمجتمعات قراء الكتب و االتصال من خالل تبادل وقراءة ولالتصال، فقد ينضم المستخدم

 الكتب التي يحبونها.

 

 

 

 

مجلة تكريت ، دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الرأي العام المحليمشتاق طلب فاضل:  1

 .13، ص2017 ،12للعلوم السياسية،جامعة تكريت العراق،العدد
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 الفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل االجتماعي

نقل البيانات المتاحة في هذه ب البية مواقع التواصل االجتماعي تسمح غنقل البيانات:  -4

 1المواقع، كما تم استخدامها بكثرة في االحتجاجات الشعبية األخيرة في البلدان العربية.

توفر مواقع التواصل االجتماعي منصات مثالية، يستطيع  القمة: إلىنشاطات من القاعدة  -5

من خاللها المستخدمون المشتركون بالقضايا و القيم نفسها من أن يتعاونوا بشكل فعال 

 2.وبتكاليف أقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجع سابق،  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الرأي العام المحليمشتاق طلب فاضل:  1

 .14ص

، األفاق المشرقة للنشر و التوزيع، عمان، تكنولوجيا االتصال وتطبيقاتهاالحاطمي عبد الباسط محمد:  2

 .91-90، ص 2010
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 ماهية مواقع التواصل االجتماعي                             الفصل الثالث:                         

 االجتماعية  هامخاطر: الخامسالمبحث 

االجتماعية لمواقع التواصل  اآلثارهناك العديد من التساؤالت التي أثيرت حول     

اعتبار أن هذه المواقع أدوات  إلىاالجتماعي االلكترونية، ففي الوقت الذي ذهب فيه البعض 

هذه المواقع ألنها تعمل  إلىتوجيه النقد  إلى األخرلتوطيد العالقات القائمة، ذهب فيه البعض 

االيجابية لهذه المواقع فقد  اراآلثعلى عزل األفراد وتحد من التفاعل، وكما تناول الباحثون 

االستخدام والتشهير والخداع  إساءةتناولوا أيضا سلبيات هذه المواقع االجتماعية، ومنها 

 أهم مخاطر هذه المواقع على النحو التالي: إبرازوانتهاك الشخصيات، لذلك يمكن 

على الرغم من أن تقليص العالقات االجتماعية الواقعية ونمو العالقات االفتراضية:  -1

أننا نجد  إالالعالقات القديمة وتعزيز العالقات الحالية،  إلحياءاألفراد يستخدمون هذه المواقع 

نسبة كبيرة من األفراد يستخدمونها كبديل للتواصل والتفاعل  إلى كثيرا من األبحاث تشير

 1باشر، أي طغيان العالقات االفتراضية على العالقات الواقعية.الم

 إلىهناك الكثير من األفراد ممن ينشرون خصوصياتهم استنادا خرق خصوصية األفراد:  -2

اء المندمجين في هذه قبين األصد أقات القوية التي تنشالثقة التي يتم بناؤها من خالل العال

المح خرق الخصوصية من خالل استخدام معلومات المواقع، وفي هذه الوسائل تتشكل م

 المشتركين الشخصية.

 

 

 

، مرجع سابق، ص دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الرأي العام المحليمشتاق طلب فاضل:  1

16. 
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 االجتماعيالفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل 

مخاطر االجتماعية والمظاهر الأبرز  واإلساءةيعد التشهير : لآلخرين واإلساءةالتشهير  -3

عن طريق القيام بنشر الصور  خدام مواقع التواصل االجتماعي،السلبية التي ترافق است

فيديوهات لهم الوالفيديو كما يفعل بعض األشخاص من خالل قيامهم بنشر صور و

حسابات وهمية على مواقع التواصل االجتماعي وأيضا  إنشاء إمكانيةولزمالئهم، ففي ظل 

 قليدوانتحال أو ت اآلخرين إلى اإلساءة إلىغياب المسؤولية القانونية، فقد لجأ البعض 

ر صورهم على تلك المواقع، وقد أدت بابتزازهم والتهديد بنش يامشخصياتهم دون علمهم، والق

 1حاالت من االنتحار. إلىوالتهديدات  اتاالبتزاز ههذ

يعتبر االنحراف من المخاطر المؤكدة لمواقع التواصل االجتماعي، كما جاء في االنحراف: 

األمريكية لطب األطفال، فان استخدام هذه المواقع من قبل الشباب  ةاألكاديميتقرير عن 

في ظل عدم وجود رقابة،  اإلباحيةتبادل الصور واألفالم  إلىوخاصة المراهقين منهم يؤدي 

هم الجنائية بسبب تداول تلك المواد، كما أكد التقرير على ظهور ما وتعرضهم للتهديد أو الت

 2يسمى " باالكتئاب " لدى الشباب نتيجة الوقت الطويل على هذه المواقع.

 

 

 

 

 

، جامعة اإلنسانية، مجلة العلوم الدعاية السياسية وأثرها في تشكيل الرأي العام: إبراهيمعبدهللا محمد  1

 .5، ص2012، 3بابل، العدد

، مرجع سابق، دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الرأي العام المحليمشتاق طلب فاضل:  2

 .17ص
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 الفصل الثالث:                                                      ماهية مواقع التواصل االجتماعي

 :خالصة

مواقع التواصل االجتماعي لها تأثير قوي على جمهور األفراد بشكل عام، من خالل  إن    

مقدار الثقة في المعلومات التي تقدمها هذه  المواقع وتأثيرها على وعيهم سواء كان هذا 

التأثير سلبيا أو ايجابيا، وضرورة قيام هذه المواقع بتوعية الجمهور وحثهم على استثمار 

ظهور جمهور واعي يفهم ويدرك ما يدور من خالل  يوبالتالجاه الصحيح، الوقت فيها باالت

مواقع التواصل االجتماعي.
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 الجانب التطبيقي

 داولـج الجـتائـرض نـع

 

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس :01م ـدول رقـج

 

 الـجـنـس        
 الـمـجـمـوع اإلنـاث الـذكـور

 % تـكـرار /ـال

 100 38 62 رارـكـتـال

 % 100 % 39 % 62 ةـويـئـمـة الـبـسـنـال

 

يشييييييير الجييييييدول أعيييييياله إلييييييى نمييييييوذج ميييييين مجتمييييييع البحييييييث متكييييييون ميييييين ذكييييييور     

منهمييييييا أكثيييييير تعييييييرض لحمييييييالت المقاطعيييييية ميييييين خييييييالل شييييييبكات وإنيييييياث لقييييييياس أي 

التواصييييييل االجتميييييياعي، الييييييذي اتضييييييح ميييييين خاللييييييه أن الييييييذكور فيييييياق عييييييدد اإلنيييييياث 

العتقادنيييييا أن اليييييذكور يتفييييياعلون بشيييييكل كبيييييير ميييييع حميييييالت المقاطعييييية مقارنييييية ميييييع 

 اإلناث.
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 الجانب التطبيقي:

 .متغير السن يمثل توزيع أفراد العينة حسب :02جـدول رقـم 

 

فـما  42من  42 - 37 36 - 31 30 - 25 الـسـن   

 فـوق

 الـمـجـمـوع

 % ت % ت % ت % ت % ت الجـنـس

 100 62 30,64 19 35,48 22 12,90 08 20,96 13 الـذكــور

 100 39 36,84 14 13,15 05 34,21 13 15,78 06 اإلنـــاث

 100 100 %33 33 %27 27 %21 21 %19 19 المجموع

 

 25سنة وجاء في أربع فئات عمرية لكال الجنسين، بداية من  25حدد سن العينة ابتداء من     

 31لإلناث، ثم تليها الفئة الثانية من  %15.78للذكور، و %20.96سنة مقدرة بنسبة  30إلى 

 42إلى  37لإلناث، ثم الفئة الثالثة من  %34.21للذكور و  %12.90سنة بنسبة  36إلى 

سنة فما فوق المقدرة  42لإلناث، وفي األخير فئة من  13.15للذكور و  %35.48سنة بنسبة 

 لإلناث. %36.84للذكور و  30.64بنسبة 

بهدف معرفة مدى تفاعلها مع حمالت مقاطعة المواد االستهالكية فئات وقد تم تحديد هذه ال    

 – 37من خالل شبكات التواصل االجتماعي، فهذا التباين في السن يفسر لنا أن الفئة الثالثة )

ة لإلناث هم األكثر اهتماما بمقاطعة بسنة فما فوق( بالنس 42سنة( بالنسبة للذكور والفئة ) 42

 المنتجاتوذلك لكونهم األكثر تضررا من الفئات األخرى من حيث جودة  المواد االستهالكية،

 وغالء األسعار.
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 الجانب التطبيقي:

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي :03م جـدول رقـ

 

 المستـوى   

        

 التعـليمي

 الـمـجـمـوع دراسـات عـلـيـا جـامـعـي ثـانـوي مـتـوسـط

 % ت % ت % ت % ت % ت الجـنـس

 100 62 48,38 30 38,70 24 9,67 06 3,22 02 الـذكــور

 100 38 7,89 03 60,52 23 23,68 09 7,89 03 اإلنـــاث

 100 100 %33 33 %47 47 %15 15 %05 05 المجموع

 

اتضح من خالل الجدول أن أغلبية العينة المدروسة من ذوي المستوى الجامعي لكال     

، بينما %33، ثم تليها ذو مستوى الدراسات العليا بنسبة %47الجنسين، بحيث قدرت بنسبة 

 .%5من أفراد العينة الذين لهم مستوى ثانوي، أما بالنسبة للمستوى المتوسط قدرت بـ  15%

كات وقد يرجع ذلك إلى كون أن فئة ذوي المستوى الجامعي هي األكثر استخداما لشب    

 حمالت مقاطعة المواد االستهالكية. التواصل االجتماعي وتفاعال مع
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 :الجانب التطبيقي

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى المعيشي :04م جـدول رقـ

 

 المستوى   

 المعـيشي       
 الـمـجـمـوع جـيـد مـتـوسـط ضعـيـف

 % ت % ت % ت % ت الجـنـس

 100 62 43,54 27 43,54 27 12,90 08 الـذكــور

 100 38 23,68 09 63,15 24 13,15 05 اإلنـــاث

 100 100 %36 36 %51 51 %13 13 المجموع

 

من خالل الجدول أعاله أغلبية المبحوثين ذوي المستوى المعيشي المتوسط المقدرة بنسبة     

، وتأتي نسبة قليلة لذوي المستوى %36ة بلكال الجنسين، ثم يليه المستوى الجيد بنس 51%

 .%6المعيشي الضعيف بنسبة 

ويشير ذلك أن فئة دوي المستوى المعيشي المتوسط أكثر تأثيرا وتفاعال مع حمالت     

 مقاطعة المواد االستهالكية من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
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 :الجانب التطبيقي

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المهنة: 05جدول رقم 

 

 الـمـجـمـوع المرأة الموظـفـة أسـتـاذ عـامـل طالـب الـمهـنـة   

 % ت % ت % ت % ت % ت الجنس

 100 62 / 00 100 29 100 21 63,15 12 الذكور

 100 38 100 31 / 00 / 00 36,84 07 اإلناث

 المجموع
19 19% 21   21% 29 29% 31 31% 100 100 

 

مهنية، حيث أن للذكور ثالث فئات من خالل الجدول أفراد العينة انقسموا إلى أربع فئات     

واألساتذة الجامعيين بـ  %100والعمال  %63.15قدرت نسبة فئة الطلبة الجامعيين بـ 

 %36.84، وأما فيما يخص اإلناث انقسمت إلى فئة الطالبات الجامعيات بنسبة 100%

 .%100وموظفات بنسبة 
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 :الجانب التطبيقي

ـــــي : ور األولالـمـحــــــ ـــــع اتصـــــالي ف شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي أهـــــم محـــــرك و داف

 .تشجيع الجمهور على حمالت المقاطعة

حسييييب وهييييذا يمثييييل توزيييييع أفييييراد العينيييية حييييول مفهييييوم المقاطعيييية  :06م جـــــدول رقـــــ

 .السني الجنس ومتغير

 

 الـجـنـس / 

       

 الـسـن

 الـسـن الجنس

فـما  42 42 - 37 36 - 31 30 - 25 إنـاث  ذكـور 

 فـوق 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت االجابة

هي رفض 

التعامل 

التجاري 

واالقتصادي 

المباشر 

والغير 

المباشر مع 

المنتجات 

 االستهالكية 

08 12,90 04 10,52 07 36,84 04 19,04 01 3,70 00 / 

هي االمتناع 

عن شراء 

المنتجات 

 االستهالكية

54 87,09 34 89,47 12 63,15 17 80,95 26 96,29 33 100 

 100 33 100 27 100 21 100 19 100 38 100 62 المجموع

 

من خالل الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حول مفهوم المقاطعة حسب متغيري     

 لإلناث، الذين يرون أن المقاطعة  %89.47للذكور و  %87.09الجنس والسن، بلغت نسبة 
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 :الجانب التطبيقي

هي االمتناع عن شراء المنتجات االستهالكية، وهذا ينعكس بدوره على حسب أعمار 

 المبحوثين.

 36إلى  31، لتليها الفئة من %96.29سنة فما فوق لها أعلى نسبة بـ  42والفئة العمرية من 

، أما فيما %63.15سنة التي قدرت بـ  30إلى  25، ثم الفئة العمرية من %80.95سنة بنسبة 

 يخص أفراد العينة الذين يرون أن مفهوم المقاطعة هي رفض التعامل التجاري واالقتصادي

 %10.52للذكور و  %12.90المباشر وغير المباشر مع المنتجات االستهالكية قدرت بنسبة 

سنة قدرت نسبتهم بـ  30إلى  25لإلناث وهذا حسب أعمارهم، ففئة الشباب التي تتراوح من 

سنة فما  42، بينما فئة %03.70سنة بنسبة  42إلى  37، ثم تليها الفئة العمرية من 36.84%

 لها إجابات.فوق فلم تكن 

وقد يرجع أغلبية المبحوثين االمتناع عن شراء المنتجات االستهالكية أو مقاطعتها ألنها ال     

 .  اإلنتاجتتمتع بجودة عالية في 
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 :الجانب التطبيقي

يمثييل توزيييع أفييراد العينيية حييول كيييف تكونييت فييي ذهنييك حمييالت المقاطعيية  :07م جـــدول رقـــ

  .حسب متغير الجنس

 الجنس الذكور اإلناث مجموع

 

 اإلجابة
 ت % ت % ت %

االطالع على مجموعات لمقاطعة المواد ا الستهالكية  05 50 05 50 10 100

 عبر مواقع التواصل االجتماعي

قرأت بيانات عبر وسائط إعالمية مختلفة تشجع على  21 44,68 26 55,31 47 100

 المقاطعة

تفاعلت مع صفحات على شبكات التواصل االجتماعي  36 83,72 07 16,27 43 100

 تدعوا للمقاطعة

 

حسب الجدول أعاله أن أغلبية الذكور تكونت في أذهانهم حمالت مقاطعة المنتجات     

االستهالكية من خالل تفاعلهم مع صفحات شبكات التواصل االجتماعي التي تدعو إلى 

، أما اإلناث فيرجع سبب ذلك إلى قراءة بيانات عبر وسائط %83.72المقاطعة بنسبة 

، أما الذين تكونت %55.31عكس الذكور وذلك بنسبة إعالمية مختلفة تشجع على المقاطعة 

في أذهانهم حمالت المقاطعة من خالل اطالعهم على مجموعات مقاطعة المواد االستهالكية 

 %50فكانت النسبة متساوية لكال الجنسين، حيث قدرت بـ عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

 لإلناث. %50للذكور و 

كات التواصل االجتماعي التي ر مع منشورات وصفحات شبفالذكور متفاعلين بشكل كبي    

 إلى مقاطعة المنتجات مقارنة مع فئة اإلناث.  تدعو
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 :الجانب التطبيقي

يمثيييل توزييييع أفيييراد العينييية حيييول معرفييية إن كانيييت مجموعيييات المقاطعييية  :08جـــدول رقـــم 

الجيييينس  يمتغيييييرهييييذا حسييييب وعيييية إلقنيييياع المسييييتهلك بالمقاطعيييية وتسييييتخدم وسييييائل متن

 .المستوى التعليميو

 

 الـمـسـتـوى الـتـعـلـيـمـي الـجـنـس المتغير

دراسـات  جـامـعـي ثـانـوي مـتـوسـط إنـاث  ذكـر

 عـلـيـا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت اإلجابة

 68,75 22 45,83 22 20 03 / 00 34,21 13 54,83 34 نعم

 31,25 10 54,16 26 80 12 100 05 65,78 25 45,16 28 ال

 100 32 100 48 100 15 100 05 100 38 100 62 المجموع

 

من خالل الجدول أعاله والذي يمثل توزيع أفراد العينة حول معرفة إن كانت مجموعات     

المقاطعة تستخدم وسائل متنوعة إلقناع المستهلك بمقاطعة المنتجات االستهالكية، الذكور 

،  وذلك %34.21الذين كانت إجاباتهم ب " نعم " واإلناث بنسبة  %54.83قدرت نسبتهم بـ 

الختالف مستوياتهم التعليمية ومن هذا نرى بأن مستوى الدراسات العليا تؤكد على أن 

، ليليها المستوى الجامعي %68.75مجموعات المقاطعة  تستخدم وسائل متنوعة بنسبة 

 ، أما المستوى المتوسط فلم تكن لديهم إجابات.%20الثانوي بـ ، ثم المستوى %45.83بنسبة 

أفراد العينة الذين كانت إجاباتهم بـ " ال "، فقد قدرت نسبة اإلناث بـ  أما فيما يخص    

، فغالبية المجيبين بـ " ال "من الفئة التعليمية من ذوي %45.16و الذكور بـ  65.78%

، ثم يليها المستوى الثانوي %100اباتهم مطلقة بنسبة المستوى التعليمي المتوسط، فكانت إج

، ثم فئة ذوي مستوى الدراسات العليا بنسبة %54.16، ثم الجامعي بنسبة %80بنسبة 

31.25%. 
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ومن هذا نستنتج بأن أغلبية الذكور وخاصة ذوي مستوى الدراسات العليا يرون بأن 

مجموعات المقاطعة تستخدم وسائل متنوعة إلقناع المستهلك بمقاطعة المنتجات االستهالكية، 

 عكس اإلناث. 

 

يمثييييييل توزييييييع أفييييييراد العينييييية حيييييول معنييييييى المقاطعييييية للمنتجييييييات  :09جــــــدول رقــــــم 

  .المستوى التعليميي الجنس ومتغير االستهالكية هذا حسب

 

عـدم  عـدم شـرائـها مـعـنى المـقاطـعـة

 اسـتـهـالكـهـا

الـتـرويـج  مـعـا

 لـهـا

 الـمـجـمـوع 

 الـجـنـس / 

 المستوى التعليمي

 % ت % ت % ت % ت % ت

س
نـ
جـ

الـ
 

 100 62 3,22 2 67,74 42 6,45 04 22,58 14 ذكـــور

 100 38 / 00 71,05 27 5,26 02 23,68 09 إنــاث 

الـ
ى 

و
تـ
سـ

مـ
الـ

ي
يم

عل
ت

 

 100 05 / 00 80 04 / 00 20 01 متوسط

 100 15 / 00 100 15 / 00 / 00 ثانوي

 100 48 4,16 02 54,16 26 8,33 04 33,33 16 جامعي

دراسات 

 عليا

06 18,75 02 6,25 24 75 00 / 32 100 

 

من خالل الجدول أعاله نسبة المبحوثين الذين يرون أن مقاطعة المنتجات االستهالكية     

للذكور،  %67.74لإلناث و بنسبة  %71.05تكمن في عدم استهالكها وشرائها معا وبنسبة 

دراسات عليا و  %75متوسط و  %80ثانوي و  %100وهذا حسب مستواهم التعليمي 

 جامعي. 54.16%

لإلناث  %23.68يخص الذين كانت إجاباتهم في عدم شراءها فقط، قدرت نسبة أما فيما     

 للذكور حسب مستوياتهم التعليمية فنجد أن ذوي المستوى التعليمي الجامعي  %22.58ونسبة 
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، ومستوى الدراسات العليا %20، ثم يليها المستوى التعليمي المتوسط بنسبة %33.33بنسبة 

 ، وفي األخير ذوي المستوى الثانوي فلم تكن لديهم إجابات.%18.75بنسبة 

بينما أفراد العينة الذين كانت إجاباتهم في عدم استهالكها فقط، فكانت نسبتهم متقاربة لكال     

لإلناث ذوي المستوى التعليمي الجامعي بنسبة  %05.26للذكور و  %06.45الجنسين 

الدراسات العليا، أما المستويين المتوسط والثانوي فلم  ذوي مستوى %06.25و  08.33%

 تكن لديهم إجابات.

وفيما يخص المبحوثين الذين كانت إجاباتهم بالترويج لها فقدرت نسبة الذكور بـ     

المستوى الجامعي  يواإلناث بنسبة منعدمة، وهذا حسب مستوياتهم التعليمية ذو 03.22%

 ثانوي والدراسات العليا، لم تكن هناك إجابات.، أما المتوسط وال%04.16بنسبة 

وقد يرجع أغلبة المبحوثين إلى عدم شراء و استهالك المنتجات االستهالكية في عدم مالئمة سعر     

 المنتج بجودته.
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  .ما مدى استجابة الجمهور مع حمالت المقاطعة :يالمحـور الـثانـ

الجمهيييييييور عليييييييى حميييييييالت  عوييييييييداالعتمييييييياد عليييييييى شيييييييعارات لت :10م جــــــــدول رقــــــــ

 .المستوى التعليميي الجنس والمقاطعة و هذا حسب متغير

 

دعوة  الشعارات الصور اإلجـابـة     

الشخصيات 

الوطنية و 

 العامة

 الـمـجـمـوع 

 الـجـنـس / 

 المستوى التعليمي

 % ت % ت % ت % ت

س
نـ
جـ

الـ
 

 100 62 4,83 3 25,80 16 69,35 43 ذكـــور

 100 38 10,52 4 23,68 09 65,78 25 إنــاث 

ى
و
تـ
سـ

مـ
الـ

 
ي

يم
عل

لت
ا

 

 100 05 / / 20 01 80 04 متوسط

 100 15 6,66 1 / 00 93,33 14 ثانوي

 100 47 12,76 06 40,42 19 46,80 22 جامعي

دراسات 

 عليا

29 87,87 04 12,12 00 / 33 100 

 

 امن خالل الجدول أغلب أفراد العينة قد أجابوا بأن مجموعات المقاطعة تستخدم صور    

 %65.78للذكور ونسبة  %69.35تحفز على ضرورة المقاطعة، وقدرت نسبة اإلجابات بـ 

 %87.87ومستوى الدراسات العليا بـ  %93.33لإلناث ذوي المستوى التعليمي الثانوي 

يليها الذين كانت إجاباتهم بأن ، %46.80والجامعي بـ  %80والمستوى التعليمي المتوسط بـ 

شعارات الحمالت المنظمة للمقاطعة هي التي تحفز على مقاطعة المواد االستهالكية والتي 

لإلناث ذوي المستوى التعليمي الجامعي بـ  %23.68للذكور و  %25.80قدرت بنسبة 

 ، وأما ذوي المستوى %12.12ومستوى الدراسات العليا بـ  %20ثم المتوسط بـ  40.42%
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التعليمي الثانوي فلم تكن لديهم إجابات، في حين نجد أن المبحوثين الذين أجابوا أن دعوة 

ذو  %12.76الوطنية والعامة هم الذين يحفزونهم على المقاطعة، فقد قدرت بـ الشخصيات 

ذو مستوى ثانوي وبالنسبة للمستوى التعليمي المتوسط  %06.66مستوى جامعي، و 

 والدراسات العليا لم تكن فيهما إجابات.

ومنه نستنتج بأن الصور التي كانت تنشرها مجموعات حمالت المقاطعة عبر صفحات     

بكات التواصل االجتماعي كانت تحفز المبحوثين وبنسبة كبيرة على مقاطعة المنتجات ش

 االستهالكية.

 

 .الجنس يمثل توزيع أفراد العينة حول تأثر حمالت المقاطعة حسب متغير :11جـدول رقـم 

  

 الجنس   ذكور إناث مجموع
 

 اإلجابة
 ت  ت  ت 

لحمالت مقاطعة المواد  في الترويج أشارك 14 63,63 08 36,36 22 100

 االستهالكية

جات استجابة لدعوات حمالت مقاطعة المنت أشجع 41 59,42 28 40,58 69 100

 المقاطعة

لمنشورات مواقع التواصل  تلبية جاتمقاطعة المنت 07 77.77 02 22,22 09 100

 االجتماعي

 

بين أفراد العينة حول تأثير حمالت المقاطعة  اواضح امن خالل الجدول اختالف نالحظ    

المنتجات االستهالكية في سلوكهم االستهالكي أو الشرائي، وهذا فيما يخص الذين كانت 

إجاباتهم بأنهم يشاركون في الترويج لحمالت المقاطعة، بحيث قدرت نسبة الذكور بـ 

يشجعون مقاطعة ، وفيما يخص المبحوثين الذين  %36.36ونسبة اإلناث بـ  63.63%

واإلناث بـ  %59.42المنتجات استجابة لدعوات حمالت المقاطعة فقدرت نسبة الذكور بـ 

أما الذين كانت إجابتهم بأنهم يقاطعون المنتجات تلبية لمنشورات مواقع التواصل  ،40.58%

 للذكور. %7.77لإلناث و  %22.23االجتماعي كان بنسبة 
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تج أن الدعوات المكثفة لحمالت المقاطعة من خالل شبكات التواصل ومنه نستن    

االجتماعي، ساهمت وبشكل كبير في التأثير على الجمهور في سلوكهم الشرائي 

 واالستهالكي.  

 

ــــ يمثيييل توزييييع أفيييراد العينييية حسيييب رأيهيييم حيييول المعيييايير التيييي ترتكيييز  :12م جــــدول رق

  .المستوى التعليميبة للمقاطعة باالعتماد على متغير عليها في االستجا

 

 الـمـسـتـوى الـتـعـلـيـمـي الـمـتـغير    

 دراسـات عـلـيـا جـامـعـي ثـانـوي مـتـوسـط

 % ت % ت % ت % ت اإلجـابـة

 25 08 33.33 16 40 06 40 02 مالئمة سعر المنتوج مع جودتهعدم 

 15.62 05 22.91 11 13.33 02 20 01 جودة المنتوج

 25 08 10.41 05 13.33 02 / 00 ال تتمتع بجودة عالية في اإلنتاج

تتصف المنتجات بعدم صدق معلومات بطاقة 

 البيان المكتوبة عليها

01 20 00 / 05 10.41 02 6.25 

ندفع أسعارا  عالية بدل الجودة العالية التي 

 تتميز بها

01 20 05 33.33 11 22.91 09 28.12 

 100 32 100 48 100 15 100 5 المجموع

 

يتبين لنا من خالل الجدول أن أفراد العينة يرتكزون على معايير كمصدر أساسي     

لالستجابة للمقاطعة، وهذا حسب مستوياتهم التعليمية فبالنسبة لمعيار عدم مالئمة المنتوج مع 

المستويات  ي، أما باقيذو مستوى التعليمي المتوسط والثانو %40جودته فقدرت بنسبة 

، فيما يخص المعيار %25، الدراسات العليا %33.33األخرى فنجدها على التوالي جامعي 

 الثاني  الذي يرتكز عليه أفراد العينة لالستجابة للمقاطعة هو األسعار العالية بدل الجودة التي 
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مستوى  %28.12ذو مستوى الثانوي، و %33.33تميز المنتجات، حيث قدرت بنسبة 

 ذو مستوى متوسط. %20مستوى جامعي، و %22.91الدراسات العليا و 

ين أساسيين، هما عدم بية المبحوثين يرتكزون على معياريفسر لنا الجدول أعاله أن غال    

مالئمة سعر المنتوج لجودته وكذلك األسعار العالية للمنتجات بدل جودتها، لالستجابة 

وره لشبكات التواصل االجتماعي التي تقوم بتزويد الجمهور بكل للمقاطعة، وهذا يعود بد

 المعلومات المفصلة عن المنتجات.

 

ــــم  توزييييع أفيييراد العينييية حيييول ميييدى اسيييتجابة المسيييتهلك الفعليييية لمقاطعييية  :13جــــدول رق

 .ستهالكية حسب متغير الجنسالمواد اال

 

 جنس   ذكور إناث مجموع

 

 اإلجابة
 ت % ت % ت %

 دوما 03 42,85 04 57,14 07 100

 بقوة 34 68 16 32 50 100

 في بعض األحيان 21 56,75 16 43,24 37 100

 نادرا 04 66,66 02 33,33 06 100

 

الجيييدول أعييياله أن المبحيييوثين اليييذين  أجيييابوا بيييـ " قيييوة "، قيييدرت أظهيييرت لنيييا نتيييائج     

إجييييابتهم بييييـ " فييييي بعييييض ، و الييييذين كانييييت %32و اإلنيييياث بييييـ  %68نسييييبة الييييذكور بييييـ 

، فبينميييا أفيييراد %43.24و اإلنييياث بيييـ  %56.75األحييييان، قيييدرت نسيييبتهم عنيييد اليييذكور بيييـ 

 العينة الذين كانت إجابتهم بـ " دوما "، فنجد نسبة اإلناث فاقت نسبة الذكور على 
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نيييادرا " قيييدر عنيييد ، أميييا فيميييا يخيييص اليييذين أجيييابوا بيييـ " %42.85و  %57.14التيييوالي 

 .%33.33و اإلناث  %66.66الذكور بنسبة 

يفسيييير لنييييا هييييذا الجييييدول أن هنيييياك اسييييتجابة فعلييييية وبشييييكل قييييوي لمقاطعيييية المنتجييييات     

االسييييتهالكية خاصيييية عنييييد الييييذكور، أمييييا اإلنيييياث بشييييكل دائييييم، وبالتييييالي فييييإن شييييبكات 

كية ميييين خييييالل التواصييييل االجتميييياعي قييييد اسييييتطاعت التييييرويج لمقاطعيييية المييييواد االسييييتهال

 تفاعل الجمهور واستجابتهم مع هذه الحمالت.

 

 

ميع المقاطعية حسيب  ايمثل توزيع أفراد العينة حول الكيفية التي يتعاملون به :14جـدول رقـم 

 .متغير الجنس

 

   لجنسا                                     ذكور إناث مجموع

 

 اإلجابة
 ت % ت % ت %

أقاطع المنتجات تلبية لحمالت  58 63,73 33 36,26 91 100

 المقاطعة

توقفت عن المقاطعة لشعوري بعدم  04 44,44 05 55,55 09 100

 جدوى االستمرار في المقاطعة

 

حمالت المقاطعة عن طريق مقاطعتهم  جدول أن أفراد العينة يتعاملون معيبين لنا ال    

واإلناث  %63.73للمنتجات تلبية لحمالت المقاطعة، خاصة الذكور منهم حيث بلغت نسبتهم 

، أما فيما يخص أفراد العينة الذين توقفوا عن المقاطعة لشعورهم بعدم %36.26بنسبة 

 للذكور.  %44.44لإلناث و  %55.55جدوى االستمرار في المقاطعة، فقدرت نسبتهم بـ 

عة المنتجات هذا ما يفسر لنا من خالل الجدول أن معظم أفراد العينة يعتمدون على مقاط    

عاملهم مع حمالت المقاطعة خاصة الذكور منهم ألنها هي المعيار الذي يستند عليه في ت

 الجمهور في تفاعلهم مع حمالت المقاطعة من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
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ــــم  ــــدول رق يمثيييل توزييييع أفيييراد العينييية حيييول إمكانيييية شيييراء المنتجيييات فيييي حالييية  :15ج

  .الجنس و المستوى المعيشي يتحسن جودتها حسب متغير

 

   

 الـمـتـغـيـر

 الـمـسـتـوى الـمـعـيـشـي الـجـنـس

 جـيـد مـتـوسـط ضـعـيـف إنـاث  ذكـر

 % ت % ت % ت % ت % ت اإلجـابـة

 100 36 92,15 47 100 13 100 38 93,54 58 نعم

 / 00 7,84 04 / 00 / 00 6,45 04 ال

 100 36 100 51 100 13 100 38 100 62 المجموع

 

يمثل الجدول توزيع أفراد العينة وهذا حسب ما يشجعهم على اتخاذ قرار شراء المنتجات،     

حيث نجد أن غالبية المجيبين بـ " نعم "  من المستوى المعيشي ذو الدخل الجيد والضعيف  

، حيث يتفوق اإلناث %92.15، أما المستوى المعيشي المتوسط فقدرت بـ %100وبنسبة 

 .%93.54الذكور بنسبة على  %100بنسبة 

 %06.54أما فيما يخص أفراد العينة الذين كانت إجاباتهم بـ " ال " هي فئة الذكور بنسبة     

 .%07.84ذوي الدخل المتوسط بنسبة 
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أسعارها توزيع أفراد العينة حول من يتخذ فرار شراء المنتجات في حالة تحسن مستوى  :16م جـدول رقـ

  .الجنس و المستوى المعيشي و المهنة يو هذا حسب متغير

 

        اإلجابة                                               

 المتغير

 المجموع ال نعم

س
ـــ

ـن
ج

الـ
 

 ذكــور

 62 00 62 ت

% 100 00 100 

 إنــاث

 38 00 38 ت

% 100 00 100 

ى 
و
تـ
سـ

مـ
الـ

ي
شـ

يـ
عـ

مـ
الـ

 

 ضعـيـف

 13 00 13 ت

% 100 / 100 

 مـتـوسـط

 51 00 51 ت

% 100 / 100 

 جـــيـد

 36 00 36 ت

% 100 / 100 
ـة

نـ
ـــ

ـــ
هـ

مــ
لــ

ا
 

 طالـب

 19 00 19 ت

% 100 / 100 

 عـامـل

 21 00 21 ت

% 100 / 100 

 أسـتاذ

 29 00 29 ت

% 100 / 100 

 الموظـفـة

 31 00 31 ت

% 100 / 100 
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  :الجانب التطبيقي

يبين لنا الجدول أن المؤشر الذي يرتكز عليه أفراد العينة أثناء شرائهم للمنتجات هو تحسن    

يث ، أما من ح%100مستوى أسعارها، حيث كانت نسبة كال الجنسين متطابقة بنسبة 

المستوى المعيشي ألفراد العينة ذوي الدخل الضعيف، المتوسط والجيد كانت كذلك إجاباتهم 

، وهذا على حسب اختالف مهنهم، فكانت أيضا نتائجهم متطابقة %100 متساوية وبنسبة

 لكل من الطالب والعامل واألستاذ الجامعي والمرأة الموظفة. %100حيث قدرت بـ 

يفسر لنا الجدول أعاله أن كال الجنسين باختالف مستوياتهم المعيشية ومهنهم يركزون     

 ها، والمطالبة بتحسين مستوى أسعارها.على مؤشر األسعار بالدرجة األولى عند شرائ

 

  .تداعيات تفاعل الجمهور مع تداعيات المقاطعة :الـمـحـور الـثالــث

ــــم  يمثيييل توزييييع أفيييراد العينييية حيييول ميييا إن تحقيييق غيييرس ثقافييية المقاطعييية  :17جــــدول رق

حسيييب متغييييري الجييينس  عييين طرييييق تكثييييف الحميييالت عبييير شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي

 والمستوى التعليمي.

 

 الـمـتـغـيـر 
 الـمـسـتـوى الـتـعـلـيـمـي الـجـنـس

دراسـات  جـامـعـي ثـانـوي مـتـوسـط إنـاث  ذكـر

 عـلـيـا

 اإلجـابــة
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 100 32 95,83 46 100 15 100 05 97,36 37 98,38 61 نعم

 / 00 4,16 02 / 00 / 00 2,63 01 1,61 01 ال

 100 32 100 48 100 15 100 05 100 38 100 62 المجموع

 

كال الجنسين وبنسبة أن غالبية المجيبين بـ " نعم " من  أظهرت لنا نتائج الجدول أعاله    

لإلناث، ويتضح هذا أيضا حسب  %97.36للذكور ة بـ  %98.38متقاربة حيث قدرت بـ 

مستوياتهم التعليمية، فالمستوى المتوسط والثانوي والدراسات العليا كانت نتائجهم متساوية 

 .%95.83م يليها المستوى الجامعي بنسبة ، ث%100بنسبة 
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 :الجانب التطبيقي

أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بـ " ال " وهذا حسب ماهو موضح في الجدول،     

للذكور، حسب ذوي  %01.61لإلناث و  %02.63كانت نسبهم متقاربة لكال الجنسين بنسبة 

 .%04.16المستوى الجامعي المقدرة نسبتهم بـ 

واصل االجتماعي تمكنت من يفسر لنا الجدول بأن معظم المبحوثين يرون بأن شبكات الت    

أن تحقق غرس ثقافة المقاطعة لدى المستهلكين كسلوك جديد حسب اختالف أجناسهم 

ومستوياتهم التعليمية ، وهذا راجع إلى قدرة شبكات التواصل االجتماعي من تكوين بعد 

 معرفي وإدراكي لدى جمهورها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 :الجانب التطبيقي

يمثيييل توزييييع أفيييراد العينييية حيييول ميييا إن تمكنيييت فعيييال حميييالت المقاطعييية  :18جــــدول رقــــم 

  .الجنس و المستوى المعيشي يمن تكوين اتجاه سلبي نحو المنتجات حسب متغير

 

 الـمـسـتـوى الـمـعـيـشـي الـجـنـس الـمـتـغـيـر  

 جـيـد مـتـوسـط ضـعـيـف إنـاث  ذكـر

 اإلجـابـة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 97,22 35 92,15 47 100 13 94,73 36 95,16 59 نعم

 2,77 01 7,84 04 / 00 5,26 02 4,83 03 ال

 100 36 100 51 100 13 100 38 100 62 المجموع

 

أن غالبية المبحوثين الذين أجابوا بـ " نعم " من كال الجنسين من خالل الجدول نالحظ     

، ويتضح %94.73و عند اإلناث بـ  %95.16الذكور بـ وبنسبة متقاربة، حيث قدرت عند 

، ويليه %100هذا أيضا حسب مستواهم المعيشي، فمستوى الدخل الضعيف قدر بنسبة 

 .%92.15، أما المتوسط قدر بـ %97.22المستوى الجيد بـ 

أما فيما يخص أفراد العينة الذين كانت إجاباتهم بـ " ال " كانت متقاربة لكال الجنسين     

للذكور، حسب ذوي المستوى المعيشي المتوسط بـ  %04.83لإلناث و %05.26وبنسبة 

 .%2.77و الجيد بـ  7.84%

ي، يفسر لنا الجدول أن تكثيف حمالت المقاطعة من خالل شبكات التواصل االجتماع    

ونشر شعارات تحفز على حمالت المقاطعة، تكون لدى الجمهور اتجاها سلبيا نحو المنتجات 

 أو المواد االستهالكية. 
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 خاتـــمة:

تطرقنا في دراستنا إلى ظاهرة تفاعل الجمهور مع حمالت مقاطعة المواد االستهالكية،     

 عبر الجماعات الناشئة عبر مواقع التواصل االجتماعي المتمثل في مجتمع الفيس بوك.

بحيث تحولت دعوات مقاطعة بعض المنتجات عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى     

التوقعات من حيث التفاعل الكبير  تطت الحملة نتائج فاقالدراسة، وأعظاهرة تستحق 

 للجمهور معها.

إن المرونة الكبيرة التي تميز مواقع التواصل االجتماعي، ومجانية اإلبحار النشيط     

خاللها، وانتشارها الواسع، وإتاحتها الفرصة لجمهورها للتمتع بحق االعتراف الذي يحرمون 

ية التعبير، يجعل من تلك المواقع وسيلة مثالية النتشار دعوات منه في الواقع، والتمتع بحر

 مقاطعة المواد االستهالكية.

غير أن نجاح حملة مقاطعة المواد االستهالكية ال تتوقف فقط على خصائص مواقع     

التواصل االجتماعي، بل يرجع إلى عناصر حيوية أخرى، فالحملة تأتي في سياق اكتسبت 

االجتماعي موقعا حيويا في ثقافة الجمهور الجزائري المتعلقة بحرية  فيه مواقع التواصل

 الرأي والتعبير.

ويرجع نجاح التفاعل الشبكي في مواقع التواصل االجتماعي إلى غنى وتنوع الخطاب     

التواصلي، فنجد إبداعات فنية كبيرة سواء على مستوى الصور أو الكاريكاتير، واإلبداعية 

 امين التواصلية لتلك المواقع، بمناسبة معالجة حملة مقاطعة المنتجات.التي تقدمها المض

وكما أسلفنا القول أن هذه المقاطعات حدثت وتحدث في كثير من الدول وقد أعطت     

ثمارها، أما آلية المقاطعة وبما أنها سلوك وثقافة حضارية فإنها تبدأ بوعي الفرد وإدراكه 

إلى غيره بانتقال المعلومة على شكل حمالت توعوية من  وكذلك التزامه  الشخصي ثم تمتد

 خالل مواقع التواصل االجتماعي.
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 قــــائمة المراجع:

 * المراجع باللغة العربية:

 القاهرة، التوزيع، و للنشر العربي ،الصحفية المؤسسات إدارة المسلمى: هللا عبد إبراهيم -

1995. 

، الكويت، سبتمبر 32، عالم الفكر، مجلدوتفكيك الثقافة الوطنيةعولمة الحداثة أحمد زايد:  -

2002. 

، ديوان 2، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي:  -

 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر،

، مركز الدراسات إلسرائيلالمقاطعة االقتصادية العربية الرادم عزيز عبدالهادي:  -

 .1979الفلسطينية، بغداد، 

، المكتبة العربية، مصر، 1، طالتفاعل اإلجتماعي والمنظور  الظاهريالسيد علي باشا:  -

2004. 

، األفاق المشرقة للنشر و تكنولوجيا االتصال وتطبيقاتهاالحاطمي عبد الباسط محمد:  -

 .2010التوزيع، عمان، 

ودورها في التحوالت المستقبلية من   وسائل التواصل االجتماعيجمال سند السويدي:  -

 .2014، 4، طالقبيلة إلى الفيس بوك

 .1993، عالم الكتب، القاهرة، 1، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد:  -

، دار الفكر للطباعة، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، وأساليبهمحمد عبيدات وآخرون:  -

 .1998عمان، 

، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، البحث العلمي، مناهجه وتقنياتهر: محمد زيان عم -

2002. 
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 قــــائمة المراجع:

، مكتبة 2، طمجاالتها -أساليبها -البحوث اإلعالمية أسسهامحمد بن عبدالعزيز الحيزان:  -

 .2004الملك فهد الوطنية، الرياض، 

منهجية البحث موريس أنجرس، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد سبعون:  -

 .2004، دار القصبة، الجزائر، العلمي في العلوم اإلنسانية

، دار أساسيات التسويق الشامل و المتكاملمحمود جاسم الصمديعي، بشير عباس العالق:  -

 المناهج للنشر و التوزيع، عمان.

، دار 1، طإدارة التسويق مفاهيم معاصرةدعي، ردينة عثمان يوسف: محمود جاسم الصمي -

 .2006المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 

 .2009، دار الميسرة، األردن، 2، جأسس البحث االجتماعيمحمد محمود الجوهري:  -

، مركز التنوير إيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاممعتصم بابكر:  -

 .2014عرفي، الخرطوم، الم

 .2003، مكتبة األسرة، األعمال العلمية، القاهرة، تحديات عصر المعلوماتنبيل علي:  -

، بترا لنشر طرائق البحث في العلوم االجتماعيةناشيماز دافيد، ترجمة، ليلى الطويل:  -

 .2004والتوزيع، دمشق، سوريا، 

،  دار وائل للنشر، عمان، 2، طليليأصول التسويق مدخل تحناجي معال، رائف توفيق:  -

2005. 

 .1995، عالم الكتب، القاهرة، 2، طبحوث اإلعالم ا ألسس والمبادئسمير حسين:  -

، دار هومة 2، الوسيط في الدراسات الجامعية، جقياس الجمهور والرأي العامسي باية:  -

 .2006للنشر، الجزائر، 

، 2، الوسيط في الدراسات الجامعية، الجزءدراسات جمهور وسائل اإلعالمعلي قسايسية:  -

 .2003دار هومة، الجزائر، 
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 قــــائمة المراجع:

، الدار العالمية 1،ن طاإلعالم الجديد والجريمة االلكترونيةعبد الحليم موسى يعقوب:  -

 .2014للنشر و التوزيع، القاهرة، 

، دار 1، طمواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنسانيعبد الرحمن بن ابراهيم الشاعر:  -

 .2015صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 .2004، دار النشر والتوزيع، الجزائر، علم اإلجتماع التربويصالح الدين شروخ:  -

 .1967معي، بيروت، ، مكتبة الفكر الجامدخل الى تاريخ العالقات الدوليةرينوفار بيير:  -

 

 

 * المراجع األجنبية:

article in international  « : the arab boycott of tsrael: D.Losmam -

journal of middle east studies », vol3, n2, cambridge university, press, 

newyork, april 1972. 

 

 * المعاجم:

 .1994، دار الفكر، بيروت، 1ط، ، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس:  -

 .1995، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1، طلسان العربابن منظور:  -

 .2013، المكتبة اإلسالمية، تركيا، 2، طالمعجم الوسيطابراهيم مصطفى وآخرون:  -

معجم عربي، فرنسي، انجليزي،)د،ط(، دار  مفاتيح العلوم االنسانيةخليل أحمد خليل:  -

 .1989الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
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 .1967، القاهرة، يناير 7مجلة السياسة الدولية، العدد

 ،3العدد ، العربية الدول اتحاد مجلة ،اإلعالم لمفهوم النظرية المسألة لحمامي: الصادق -

2005. 

، مجلة دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير مدخل نظريالراوي بشرى جميل:  -
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، مجلة التربية، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاهي راضي:  -

 .15جامعة عمان األهلية، العدد

، منشورات مركز أبحاث، بيروت، الدولي المقاطعة العربية و القانون مغيزل جوزيف: -
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اتجاهات المستهلك األردني نحو دعوة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد طعاني:  -

 .1999، 2، العدد 26، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد لمقاطعة السلع اإلستهالكية

، مجلة ين الرأي العام المحليدور مواقع التواصل االجتماعي في تكومشتاق طلب فاضل:  -

 .2017، 12تكريت للعلوم السياسية،جامعة تكريت العراق،العدد

الصورة الذهبية لدى المستهلكين السعوديين عن السلع االستهالكية علي منير حسن:  -

 .1990، 68، مجلة اإلدارة العامة، العدد المصنعة محليا مقارنة بالسلع المستوردة

، مجلة دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربيعزيز فراس كوركيس:  -

 .2010، 44العلوم السياسية، بغداد، العدد
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 قــــائمة المراجع:

، مجلة العلوم الدعاية السياسية وأثرها في تشكيل الرأي العامعبدهللا محمد ابراهيم:  -

 .2012، 3االنسانية، جامعة بابل، العدد

 15، 146، مجلة األهرام االقتصادي، العدد المقاطعة العربية السرائيلفودة عزالدين:  -

 .1961سبتمبر 

 

 * المداخالت والملتقيات:

 ألقيت مداخلة ،الحديثة االتصال تكنولوجيا استخدامات في البحث اتجاهات لونيس: باديس -

 ،3الجزائر جامعة االستخدام، و التلقي بين االتصال وسائط حول: األول الوطني الملتقى في

 .11/12/2014-10 يومي

، رسالة دكتوراه، جامعة الجزاءات غير العسكرية في األمم المتحدةحسن عبد هللا األشعل:  -
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 الوطني الملتقى في ألقيت مداخلة ،االتصال و اإلعالم علوم في المصطلح مهدي: سامية -

-10 يومي ،3الجزائر جامعة االستخدام، و التلقي بين االتصال سائطو حول: األول

11/12/2014. 

 مقياس في محاضرة ،اإلنجلوساكسونية المدرسة في الجمهور مصطلح قسايسية: علي -

 االتصال تخصص الدكتوراه، لطلبة الجديدة الوسائط مستخدمي و الجمهور مقاربات

 .23/01/2016 بتاريخ ،3الجزائر جامعة ول،األ السداسي الجديدة، والوسائط الجماهيري
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 االستبيان استمارة

القييييييام بمشيييييروع عميييييل إنجييييياز ميييييذكرة تخيييييرج لنييييييل شيييييهادة ماسيييييتر نحييييين بصيييييدد     

ــــــــل  "الوسييييييييائط الجديييييييييدة تحييييييييت عنييييييييوان و يتخصييييييييص اتصييييييييال جميييييييياهير تفاع

ـــــــة المـــــــواد االســـــــتهالكية " مـــــــن خـــــــالل   شـــــــبكاتالجمهـــــــور مـــــــع حمـــــــالت مقاطع

 الفيس بوك نموذجا التواصل االجتماعي "

نرجييييييو ميييييينكم مسيييييياعدتنا بمييييييلء هييييييذه االسييييييتمارة بكييييييل صييييييدق و موضييييييوعية  

أمييييييام اإلجابيييييية المناسييييييبة حتييييييى نييييييتمكن ميييييين تحقيييييييق  (x)و ذلييييييك بوضييييييع عالميييييية 

 األهداف المسطرة في النص .

و نعيييييييييدكم بيييييييييأن المعلوميييييييييات المقدمييييييييية مييييييييين طيييييييييرفكم لييييييييين تسيييييييييتعمل إال  

 ألغراض البحث العلمي .

 

 اذ :ـتـاألس إشـرافت ـحـت         داد :ــن إعـم

 سعيد محمد بعليد  -                  بلفكرات سمير -

          شعالة عبد اللطيف - 
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