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 كلمة شكر و تقدير

 

  لرحمن  لرحمٌم بسم هللا

، فهو ذو المن و تمام هذا العملإلفقنان وٲالحمد و الشكر هلل الذي بفضله تتم الصالحات   

 .ال باهللإ، و ما كان توفٌقنا ضل العظٌمٌنالف

 الذي لم ٌبخل  لردكتوح صارح فالق شبحةستاذنا المحترم ٲنتقدم بالشكر الخالص الى كما 

، فكان طٌره لنا فً هذا البحثٲصبره علٌنا طٌلة تنقدرمعارفة ونصابحه واته وعلٌنا بتوجٌه

 .فً عونه و جزاه عنا خٌر الجزاءهللا 

 الذٌن فاضلعبلم و االتصال اٲلعلوم اإل أساتذةالشكر الجزٌل الى بن نتوجه ٲا ال ٌفوتنا مك

 راد مكتبة العلوم االجتماعٌة.فٲو داري للشعبة الطاقم اإل ،رافقونا طوال مسارنا الجامعً

 

 للجمٌع.شكرا  
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 هدلءإ

 

 

 لى من منحونا صبرهم و دعواتهم ، نهدي هذا البحث.إلى من قصرنا فً واجبنا تجاههم ،إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلخص:

تقوووووم البلدٌووووة بصووووفتها الجهوووواز التنفٌووووذي للدولووووة بالعدٌوووود موووون الحمووووبلت االتصووووالٌة    

المختلفوووة، التوووً تخووودم الفووورد و المجتموووع مووون جهوووة و التوووً  األهوووداؼالتوعووووة المهموووة ذات 
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تهووودؼ إلوووى رفوووع المسوووتوا الوقوووافً و النهووووغ بوووالرأي العوووام و تػٌٌووور سووولو  او اقتنوووا  

 .أخرابفعل أمر معٌن من جهة 

و مووون أبووورز هوووذه الحموووبلت التوعوٌوووة التووووً تقووووم بهوووا البلدٌوووة   الحموووبلت االتصووووالٌة   

م إقنووواعهالقوووابمون علٌهوووا إلوووى اسوووتمالة جمهوووور الهٌبوووة الناخبوووة و االنتخابٌوووة   التوووً ٌسوووعى

ا حضووووارٌا راقٌووووا و دٌمقراطٌووووا فووووً اختٌووووار الحوووواكم       أسوووولوببالفعوووول االنتخووووابً باعتبوووواره 

أو الوووربٌو أو مووون ٌنوووو  علٌوووه فوووً الحكوووم واتخووواذ القووورار، حٌوووث تهووودؼ هوووذه الدراسوووة 

فووووً االنتخابووووات الرباسووووٌة لسوووونة إلووووى معرفووووة موووودا تووووؤوٌر الحمووووبلت االتصووووالٌة للبلدٌووووة 

، وذلووو  مووون خوووبلل إجوووراء دراسوووة مٌدانٌوووة علوووى عٌنوووة مووون الهٌبوووة الناخبوووة لبلدٌوووة 2019

 سٌدي امحمد بن علً والٌة غلٌزان.

ونظووورا لكبووور مجتموووع الدراسوووة المتموووول فوووً   الهٌبوووة الناخبوووة لبلدٌوووة سوووٌدي امحمووود بووون   

نووووة  ألنووووه ٌختصوووور الوقووووت        علووووً والٌووووة غلٌووووزان   اعتموووودنا علووووى موووونه  المسوووو  بالعٌ

 و الجهد وغٌر مكلؼ.

مفوووردة  60وتوووم جموووع البٌانوووات المٌدانٌوووة مووون خوووبلل توزٌوووع اسوووتمارة االسوووتبٌان علوووى   

 لهذه الدراسة. األنس والتً تعد  بطرٌقة قصدٌةمن الهٌبة الناخبة 

و الووودوابر البٌانٌوووة فوووً  اإلحصوووابٌةأموووا فوووً الجانووو  التطبٌقوووً فاعتمووودنا علوووى الجوووداول   

تفرٌوووووع المعلوموووووات وبعووووود تحلٌلهوووووا وربطهوووووا بالجانووووو  النظوووووري و بمتػٌووووورات الدراسوووووة 

 توصلنا إلى نتاب  مهمة ٌمكن االطبل  علٌها فً هذه الدراسة. 
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SUMMARY :  

 

     As the executive body of the state, the municipality carries out 

many important communication and awareness campaigns with 

different goals that serve   the individual and society on the one hand 

and that aim to raise the cultural level and advance public opinion and 

change the behavior or conviction of doing a certain thing on the other 

hand. 

 

              Among the most prominent of these awareness campaigns 

carried out by the municipality ‘  Electoral Communication 

Campaigns’Those responsible for seeking to win over the electorate 

and convince them of the electoral act As a civilized, sophisticated 

and democratic method in choosing the ruler, president, or whoever 

deputizes him for governing and making decisions.This study aims to 

understand the impact of the municipality's communication campaigns 

in the 2019 presidential elections And that is by conducting a field 

study on a sample of the electorate of the municipality of Sidi 

M’hamed Ben Ali, Rilizan Province. 

 

         In view of the large study represented by the electorate of the 

municipality of Sidi M’hamed Ben Ali, we relied on the method of 

surveying by sample because it reduces time and effort and it is not 

expensive. 

 

     Field data was collected by distributing the questionnaire to 60 

detachments from the electorate in a deliberate manner, which is best 

suited for this study. 

 

        As for the applied side, we relied on the statistical tables and data 

circles to empty the information and after analyzing it and linking it to 

the theoretical side and the variables of the study, we reached 

important results that can be found in this study. 
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 مقدمة:

 االتصال فً حٌاتنا  الٌومٌة و الذي أصب  مجاالنظرا لؤلهمٌة التً ٌكتسٌها موضو     

، فقد أضحت الحمبلت االتصالٌة من أهم أدوات التؤوٌر، خصبا للبحوث و الدراسات العلمٌة

جل ٲخاصة فً مجال االنتخا  و استمالة جمهور الناخبٌن من  التعلٌم ، التوقٌؼ و التوجٌه

 .ته الجزابر فً هذا المجاللذي شهداإلدالء بؤصواتهم خاصة بعد العزوؼ الكبٌر ا

 ساسٌة لمعالجة مول هذه المواضٌع،ٲن توظٌؼ الحمبلت االتصالٌة و تفعٌلها خطوة إلذل  ف  

البحث طار معالجتها و ٌإحداث و تسلٌط الضوء علٌها فً دارة مواكبة اٲلفمن المهم جدا لئل

دراكه إن تبصٌر المواطن و تنمٌة إ، فتحفٌز المواطن و توعٌته لبلنتخا جل ٲعن سبل من 

و توقٌفه انتخابٌا عن طرٌق الحمبلت االتصالٌة له دور كبٌر فً المجال السٌاسً و الرفع 

 . الفكري اري ومعٌارا للتقدم الحضمن نس  االنتخا  و جعل السلو  االنتخابً 

لدور الحقٌقً  لما كان للتوعٌة دور كبٌر لجمهور الناخبٌن كان البد ان نتعرؼ  على ماهٌة ا

خص البلدٌة فً توعٌة الجمهور دارة الجزابرٌة و باٲلبلت االتصالٌة  التً تقوم بها اإلللحم

 اسلوبٲواتهم باعتباره صٲدالء بقترا  و اإلجل التقر  من مراكز اإلٲهٌبة الناخبة من و ال

 .اراقٌ احضارٌ

دارة فً االتصالٌة لئللذي ٌتناول الحمبلت تً هذا الموضو  اٲتبعا لما تقدم ذكره ٌ  

فكار من همٌة االنتخا  و التعبٌر عن اٲلٲي العام على ٲاالنتخابات و دورها فً تنوٌر الر

دارتها إذا تم استػبللها وإحمبلت االتصالٌة تلع  دورا مهما ن الٲل الصندوق باعتبار خبل

 .مولبالشكل الصحٌ  و اٲل

مبلت االتصالٌة التً تقوم بها البلدٌة سنحاول من خبلل هذه الدراسة الوقوؼ على دور الح

 .ربعة فصول ٌمهد كل فصل لبلخرٲلى بتقسٌمها افً نشر وقافة االقترا  حٌث قمنا  

همٌة ٲافها باالضافة الى هدٲشكالٌة الدراسة وإتناولنا  ،،الجان  المنهجًولففً الفصل اٲل

السابقة حول موضو  الدراسات ، و كذا تحدٌد المفاهٌم وختٌارهسبا  اٲو الموضو 

 .الدراسة
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تصال السٌاسً حٌث تناولنا فً المبحث إللى اإلى مدخل عام إالفصل الوانً فتطرقنا فً ما أ

جنا على فً المبحث الوانً عرو لتً تواجهه.عقبات اال، وم ، أدواتهإلتصالسالٌ  اوألألا

 تصال.ئلة لبؼ السٌاسٌتصال السٌاسً وم  الوظاالستوٌات ام،تصال السٌاسًمفهوم اإل

مدارو تفسٌر السلو  تصال السٌاسً وم بلمداخل النظرٌة لالتناولنا فٌهالفصل الوالث   

المحلٌة فً الجزابر مبرزٌن هٌكلها  اإلدارةواقع  أما المبحث الوانً فتناولنا فٌهنتخابً الا

خر هذا الفصل قدمنا آالمحلٌة بالمواطن و فً  اإلدارةمركزٌن فً ذل  على البلدٌة وم عبلقة 

 .محمد بن علً بصفة عامةأبطاقة تقنٌة حول بلدٌة سٌدي 

تحلٌل تم فٌه عرغ وحٌث  ً للدراسةنالمٌدا التطبٌقً الفصل الرابع  فتناولنا الجان فً ما أ

ساسٌة المخصصة للبٌانات المتعلقة بالدراسة ، وفً تضمن المحاور األالمعطٌات التً ت

لٌها من خبلل هذه الدراسة وم المراجع إلنتاب  العامة المتوصل تً الخاتمة و اٲخٌر تاأل

 .قابمة المبلحقف
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 قات لرننهجٌة رلدحلسةلرننطل
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 إشكالٌة الدراسة  -1
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 نو  الدراسة و مناهجها -5

 أدوات جمع البٌانات -6

 مجتمع البحث و العٌنة -7

 حدود الدراسة  -8

 ضبط المفاهٌم -9

 الدراسات السابقة -10
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 تساؤالتها :شكارٌة لردحلسة و إ -1

 طـــــحح لإلشكارٌة :

فراد أجتماعٌة  التً أصبحت منصات لكل مع زٌادة التطور التكنلوجً و ظهور الوسابط اال

و أة السٌاسٌة المحسوبة على المعارضة قخاصة الطب، ع، النخبة منها و العوامالمجتم

أو ألغراغ شخصٌة سبا  معلنة منها المدونٌن الذٌن ٌنادون بالمقاطعة مع السلطة وهذا أل

شخاص أٌناه فً اآلونة األخٌرة من خبلل الحمبلت الشرسة من طرؼ ٲ، خاصة ما رخفٌة

ٌة منبرا جنبذوا القنوات األتخإعبلمٌٌن إو عبر أجتماعً ٌنشطون على صفحات التواصل اإل

للوضع السٌاسً و ت كتعبٌر رافظ صوادالء باألإلنتخا  والمناداة بعدم االجل األهم من 

 .ت زمنٌة طوٌلةجتماعً الذي هو نتاج تراكمااالقتصادي و اال

الوقة المفقودة لدا ٌدي و تسترجع ن ال تبقى مكتوفة األأو من هنا كان ال بد على السلطة 

الوسابل المتاحة خاصة الحمبلت  صة الهٌبة الناخبة ، وذل  بتكرٌو جمٌعمواطن خاال

 اعتبارها النواةسها البلدٌة بأتصالٌة التً تقوم بها  ) الجماعات المحلٌة ( و على راإل

 .طة التبلقً بٌن الحاكم و المحكوماألساسٌة فً التقسٌم اإلداري الجزابري و نق

ستمالتهم جل تحسٌو المواطنٌن لػرضاأتصالٌة التً تقوم بها البلدٌة من الفالحمبلت ا

و على  نٲال دور البلدٌة فً هذا الشهمإرق الخطابٌة حٌث الٌمكن هم الطأنتخا  تعد من بلل

 شكال التالً :إلهذا األساو ٌمكن صٌاغة ا

ٌئة لرناخبة قناع لرهإستنارة و لتصارٌة لإلدلحٌة ) لربلدٌة ( دوح فً إلهل رلمنالت ل

 نتخاب ؟ إلبا

 شكالٌة تفرعت لدٌنا بعغ التساإالت : إلومن هذه ا

 تصارٌة رلبلدٌة ؟ الناندى تعحض لرهٌئة لرناخبة رلمنالت ل -

 نتخاب ؟ لبلدٌة فً دفع لرهٌئة لرناخبة رالتصارٌة رالثٌح لرمنالت لأناندى ت-

 نتخاب ؟ ردفعها رال ثٌحل فً لرهٌئة لرناخبةكثح تأناهً لروسائل لأل -
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 لرفحضٌات : 2

 :فرضٌات الدراسة على النحو التالًجابة على  التساإالت صٌػت لئل

 .على قرارات الناخبٌن لبلدٌة بشكل كبٌرالٌة لتصتإور الحمبلت االال -1

 .وٌرإلى محدودٌة التؤضعؼ الوسابل التً تستخدمها البلدٌة فً الحمبلت ٌإدي  -2

 . تصالٌةالنتخا  فً الحمبلت االوٌرا على قرارات اؤكور تأعبلم الوقٌلة إلوسابل ا-3

 أسباب لختٌاح لرنوضوع : 3

صع  ، و هً من أملٌة ذات أهمٌة بالػةختٌار الموضو  القابل للدراسة عتعد مرحلة ا

نجاز البحث إعلى سٌر عملٌة  ورنها تمول مرحلة حاسمة تإالمراحل التً ٌمر بها الباحث، ٲل

ذاتٌة  ان تكون أسبابٲما إاختٌار الباحث لموضو  معٌن فهً  ن تتعدد أسبا أ، فٌمكن لهبكام

ٌفرضها الواقع  ا موضوعٌةو أسبابٲتفرضها طبٌعة تخصصه او اهتماماته وقدراته ورغباته 

ا دفعتنهم األسبا  التً ٲمواضٌع تفرغ نفسها و من بٌن االجتماعً و الضرورة الملحة ل

 : الموضو  ما ٌلًلى اختٌار هذا إ

 : أسباب ذلتٌة-

نتخا  ظاهرة جدٌدة إلالحساسٌة التً ٌكتسبها هذا الموضو  حٌث ٌعتبر العزوؼ عن ا -

 فً وقتنا الحالً.

 هتمام بالمواضٌع ذات الطابع السٌاسً .الا -

 .تباط موضو  الدراسة بمجال التخصصرا -

 .نتخا بلدور البلدٌة فً التوعٌة للٌط الضوء علىتس -

 أسباب نوضوعٌة : -

 .نتخاباتئلالتوعٌة ل الرغبة فً معرفة الدور الذي تلعبه البلدٌة فً -

 .وٌرها على المجتمعؤصالٌة و مدا تتالكور فً موضو  الحمبلت اأالتعمق  -

 .كادٌمً فً هذا المجالألً البحث ام فاهساإل -
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 أهنٌة لردحلسة و أهدلفها : -4

براز الدور الذي إلى إفً حد ذاته كما تسعى أهمٌة الموضو تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من 

فً  فً المجتمع و تكمن أهمٌة الموضو تصالٌة ذات الهدؼ التوعوي التقوم به الحمبلت ا

تصالٌة التوعوٌة بمختلؼ الهذه المضامٌن ا وٌر الذي تحدوهؤلى مدا التإمحاولة الوصول 

 .وسابلها

 التالٌة: وتقوم هذه الدراسة لتحقٌق األهداؼ -

 .نتخا إلى االتصالٌة التوعوٌة على توجٌه المواطن المعرفة مدا قدرة هذه الحمبلت ا -

 .وٌر الحمبلت فً زٌادة نسبة الوعً لدا الهٌبة الناخبة مدا تؤ -

 .معرفة الدور الذي تلعبه البلدٌة فً هذا الشؤن -

 .الخصوصي المواطن والهٌبة الناخبة فً دور البلدٌة فً هذا ٲمعرفة ر -

 هجها:نوع لردحلسة ونن - 5

 :ةنوع لردحلس 1.5

عٌنة تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة التً تستهدؼ خصابص موقؼ وظاهرة م

هداؼ أً تساعد على تحدٌد فضل المناه  التأالمسحلكونه منه  عتماد فٌها على الحٌث تم ا

 .تحلٌلها وم غرضها،تسجٌلها ،بجمع البٌانات أً تبدالتسة بخطواته التقلٌدٌة المعروفة والدرا

التً تقضً بجمع بٌانات من بات دراستنا وً لمبلءمته و متطلخترنا هذا المنه  البحواقد و

 .المجتمع ووصؼ تفاعل مجتمع بحونا مع الحمبلت التوعوٌة

 لرننهج لرنسمً: 2.5

و أحصابٌا لتبٌان أنماط التفكٌر إنه جمع البٌانات التً ٌمكن تحلٌلها ؤنطونً قٌدٌتر بأٌعرفه 

، و ٌعتمد على نتظامالتشابه و التكرار و اال وجهأاح ما فٌها من ٌضاو الشعور وأالسلو  
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ستبٌان بهدؼ التعرؼ على خصابص جماعات عرٌضة عن طرٌق تحدٌد الستمارة و االا

.عٌنات من مجتمع البحث
1 

 :أدولت جنع لربٌانات  -6

 :لالستبٌا 

لما  داةٲكستبٌان العتمدنا علىاافقد ستبانةالستخدام أسلو  ااملت علٌنا طبٌعة هذه الدراسة أ  

لبٌانات على الظاهرة محل تتمٌز على غٌرها من األدوات األخرا وذل  لسهولتها فً جمع ا

هٌكلة شكبل و مضمونا و تدخل م، و الذي هو عبارة عن مجموعة من األسبلة الالدراسة

ات متعلقة لى المبحوث لجمع بٌانإسلو  الكمً ٌقدمها الباحث مباشرة ضمن تقنٌات األ

كور أدوات جمع البٌانات ؤهٌو الجهدوالكلفة  من مزاٌاها قلةو ،د دراستهابالموضو  المر

.ستخداما فً البحوث الوصفٌةاشٌوعا و 
2
 

 :. نجتنع لربمث و لرعٌنة7

 :نجتنع لربمث 1.7

من العناصر التً  universal set، المجموعة الكلٌة  populationٌقصد بالمجتمع :   

ن إ، و بالطبع فلعبلقة بالمشكلة المدروسةن ٌعمم علٌها النتاب  ذات األى إٌسعى الباحث 

نو  المشكلة و الػرغ من  ، تعتمد علىٌواجهها الباحث فً تحدٌد المجتمعالصعوبة التً 

لجػرافٌة التً تتواجد فٌها هذه ، حٌث ٌختلؼ عدد العناصر و مساحة الرقعة ادراستها

.صرالعنا
 

ة البحث وٌقصد به حداث الذٌن ٌكونون موضو  مشكلو األأفراد فالمجتمع هو جمٌع األ  

ا معٌنا ، فقد تكون المفردات جمهورشٌاء التً نود معرفة حقابق عنهاو األٲجمٌع المفردات 

.على دقة النتاب  كور دقة كلما ساعد ذل أ، وكلما كان التحدٌد إلعبلملوسابل ا
3
 

                                  
، 2009قسم العلوم السٌاسٌة ، جامعة موالي طاهر ، سعٌدة ، '' نماضحلت فً ننهجٌة لرعلوم لالجتناعٌة'' عبد القادر عبد العالً -1

 52ص

 .77،ص2007، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،1ط ''أسس لربمث لرعلنً ''بلقاسم سبلطنٌة و الجٌبللً حسان -2

 .28،ص2013اكادمٌة الدراسات العالمٌة، فلسطٌن،''نهاحلت لربمث لرعلنً''ى فإاد عبٌد مصطف-3
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ن تحدٌدنا للمجال الجػرافً أ، غٌر لمجتمع البحوً لدراستناٌعتبر جمهور الهٌبة الناخبة ا   

فً و هً والٌة غلٌزان و بالتحدٌد بلدٌة سٌدي امحمد بن علً ٌجعل مجتمع بحونا محصورا 

 .ٌع الوحدات التً نرغ  فً دراستهاهذه البلدٌة فقط ، و بالتالً ٌشمل جم

 :لرعٌنة 2.7

جراء إختٌارها بطرٌقة معٌنة و ا ، ٌتمن مجتمع الدراسةهً عبارة عن مجموعة جزبٌة م   

على كامل مجتمع الدراسة  األصلً. ستخدام تل  النتاب  و تعمٌمهاامن وم و الدراسة علٌها
1
 

وم بتعمٌم بحوً األكبر للقٌام بدراسته وم نقنقوم بتحدٌد مجموعة صػٌرة من المجتمع ال

ٌة العٌنةلمجتمع لً و ٌتوقؼ التعمٌم على مدا تموٌلستنتاجات على المجتمع البحوً الكاال

م نتاب  الدراسة على ، وٌتم من خبللها تعمٌإذن جزء من المجتمع األصلًالبحث فالعٌنة 

خصابص الوفنو  العٌنة حس  طبٌعة المشكلة وحجم الجمهور المستهد ، تختلؼالمجتمع كله

 نو  المعلومات المستهدفة  على مستواه.للمجتمع األصلً وساسٌة الممٌزة األ

فرادها أختٌار االتً تم  50و ٲ60فً الهٌبة الناخبة البالع عددها  تتمول عٌنة الدراسة الحالٌة

مفردة تمول هٌبة ناخبة عاملة و  30و ٲ25لى فبتٌن إبطرٌقة قصدٌة ، وقد تم تقسٌم العٌنة 

 .عاملة مفردة تمول هٌبة ناخبة غٌر 25/30

 مدود لردحلسة : -8

 لرمدود لرنكانٌة :

 .الٌة غلٌزانول فً بلدٌة سٌدي امحمد بن علً وتتم

 لرمدود لرزنانٌة :

جوان لى غاٌة إ 2020وامتدت ت  الدراسة من ٌوم قبول مقترح البحث من جانفً أبد

2020. 

 

                                  
 .84،ص1999داروابلللنشر،عمان،، 2ط''ننهجٌةلربمثارعلنٌارقولعدولرنحلملولرتطبٌقات''محمدعبٌداتواخرون-1
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 :ضبط لرنفاهٌم -9

 لرمنلة:

المنازلة، جاء فً المصباح واإلجهاد و ط والمشقةتعنً الحملة فً اللػة العربٌة الضػ

خرجت أت الشجرة حمبل لحمة ولدها، وحملت المرأة حمبل، حبلت وألمر، حملت االمنٌر

 وماره.

خر آو بمعنى أغارة إلا: الحر  والػزو و كما تعنً كلمة الحملة كما ٌقوم المصباح المنٌر

سبلح ومعدات لتحقٌق و إلمكانٌات المتاحة من بشرالهجوم على العدو بكل اقتحام والا

 قتحام .الالهدؼ من ا

ومعناها  campaignجنبٌة ٌطلق على الحملة فً اللػة االنجلٌزٌة كلمة فً القوامٌو اٲل

لة ،بؤنها سلسcampaign، وتوض  دابرة المعارؼ البرٌطانٌة  معنى حملة، وغزوة

وفً  ،سواء فً الحر  أوفى جزء من الحر ، متواصلة من العملٌات العسكرٌة

،أو معنوٌة مشابهة للحملة أٌة حملة عسكرٌة م، أصب  المعنى المجازي للكلمة:1870عام

 .جتماعٌة أو التجارٌةالالعسكرٌة مول الحمبلت السٌاسٌة او ا

جتماعٌة  الالعسكرٌة  على الحمبلت السٌاسٌة والمعانى للحملة االالت وكما انسحبت الد

   المفهوم العام لكلمة حملة ٌعنى:وكافة أنوا  الحمبلت األخرا، بحٌث أصب

مستمرة لتوظٌؼ وابٌة وإنما جهود منظمة ومخططة و*إن الجهود المبذولة للحملة لٌست عش

 البشرٌة.،ووالمادٌة ، الفنٌة،القدرات المتاحةافة اإلمكانات وك

وفى الحمبلت  نتصار على العدو.ال،هو اهدؼ للحملة فى الحمبلت العسكرٌة *وجود

 .نتصارالو ازأٌق الفو،تحقالسٌاسٌة

ل إرادته . وفى و آخر ٌتم التؤوٌر علٌه.فى الحمبلت العسكرٌة  بقهره وشأ* وجود خصم 

نتخابات. وفى الحمبلت ال، بإقناعه لتبنى أفكارنا ودفعه للتصوٌت لنا فى االحمبلت السٌاسٌة

فى  تجاهاتاالبتعاد عن األفكار و السلوكٌات و ال، دفعه لقبول أو تعدٌل أو اإلجتماعٌةا

 الحمبلت التجارٌة ، ٌكون التؤوٌر لشراء السلعة أو الخدمة.
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         جتماعٌة ال، وفى الحمبلت ان قبل الخصم فى الحمبلت العسكرٌة* وجود مقاومة م

، كما ٌوجد خصوم نفسٌة تمول تحدٌات أساسٌة للحملةالوقافٌة والوالسٌاسٌة والتجارٌة و

 منافسون تجارٌون.سٌاسٌون أو أعداء للتػٌر أو 

العسكرٌة تستخدم أحدث األسلحة  فى الحمبلتى كافة الحمبلت األسالٌ  الممكنة* تستخدم ف

أما أنوا  الحمبلت األخرا فستخدم كافة أنوا   ،والمعدات للهجوم الخاطؼ على العدو

.األسالٌ  لئلقنا  و التؤوٌر و كافة وسابل اإلعبلم المتاحة
1 

 تصارٌة :التلرمنلة ل

ستخدام العدٌد اتصالً مكوؼ تقوم به جهة ما خبلل فترة محددة من الزمن باهً مجهود   

ٌصال مجموعة من الرسابل الموجهة التً ٌربطها مضمون إجل أتصال من إلدوات اأمن 

اتصالٌة بتنو  الػاٌة هداؼ أجل تحقٌق ألى فبات بعٌنها من الجمهور من إو وٌمة موحدة أ

التً تإدٌها  تصالٌةإلابؼ امنها و الوظ
2
. 

 :رلمنلة لالتصارٌةجحلئً لرنفهوم لإل

فً نشر و خلق الوعً السٌاسً عند الهٌبة تصالٌة فً ضوء هذه الدراسة التفٌد الحمبلت ا

كون ستحقاقات الغٌره من استحقاق رباسً وبلالفاعل األساسً فً كعتبارها االناخبة ب

براز إنرٌد و ال و فً هذه الدراسة أالمشاركة السٌاسٌة تعتبر دلٌل على نجاح هذه الحمبلت 

 .على جمهور الناخبٌنوٌرها ؤمدا فعالٌة هده الحمبلت االتصالٌة و ت

 نتخابٌة :اللرمنلة ل

من ة هى العملٌة الدعابٌة المنظمة والمستمرة والمخططة بعناٌة فابقة  ونتخابٌالالحملة ا  

سابل اإلعبلم المتاحة وستخدم كافة إمكانات ال، أو الحز  أو الكٌان السٌاسً المرش  نفسه

، البرنام  االنتخابً( إلى لفة إلٌصال رسالة معٌنة ) البٌانو األسالٌ  االقناعٌة المخت

 نتخابٌة العملٌة لصال  المترش  أو البلبحة االالجمهور المستهدؼ ) الناخبٌن( والتؤوٌر على  

                                  
 .  16-15ص 2007'' ،دار الفجر للنشر و التوزٌع  لدلحة لرمنالت لالنتخابٌةد. محمد منٌر حجا  '' -1

www.alrai.com/article/795366.html
2

 د  . 10:12على الساعة  2020جوان 10البحث قوقل اطلع علٌه ٌوم  محر 

http://www.alrai.com/article/795366.htmlمحرك
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تى ٌمولها.ال
1
 

 :و ن  لرنامٌة لرنظحٌة ٌعحفها ''دنٌس ناكسوٌل''

و جمعً، ٌكون ألى سلو  مإسسً و تستند إ، ةلى مدة زمنٌإتصالٌة تمتد إلالجهود ا''نها ؤب

هداؼ أتجاهات الجمهور نحو ا، وتحفٌز مع المعاٌٌر السابدة، بهدؼ توجٌه و تدعٌم متوافق 

جتماعٌا مول التصوٌت ''امقبولة 
2
. 

 جحلئً :لرتعحٌف لإل

وسٌلة اتصال سٌاسٌة تساهم فً تشكٌل االنتخابٌة تعد ن الحملةٲنجد حس  هذه الدراسة 

االتصال المتاحة فراد وذل  من خبللل استخدام أسالٌ  ووسابل الوعً السٌاسً عند اٲل

الهٌبة فراد و التػٌٌر فً اتجاهات و سلوكٌات اٲلالى الٌصال رسالة مقنعة تهدؼ من خبللها 

مول فً االنتخابات سٌدي امحمد بن علً لدفعهم نحو المشاركة السٌاسة و تت الناخبة لبلدٌة

 .2019الرباسٌة 

 :لالتصال لرسٌاسً

 )تصال عندما ٌإدي وظٌفة سٌاسٌة للقابمٌن علٌه ، و ٌعرفه   جون مٌدو  إلنماط اأحد أهو 

J.MEADOW) السٌاسٌة على تشكٌل مضمون ور فٌها الظروؼ إنه : الطرٌقة التً تؤب

الرسابل التً تكون قد تصال بتبادل الرموز والخرا ٌتعلق اأبعبارة تصال وكمٌته، والا

وم به الساسة نه ذل  النشاط السٌاسً الذي ٌقأنتجتها النظم السٌاسٌة بمعنى أو أشكلتها 

ا البٌبة  افا سٌاسٌة محددة تتعلق بقضاٌهدأالذي ٌعكو وأفراد المجتمع، و إلعبلمٌوناو

ؤلفراد والشعو  من خبلل وسابل الحٌاة الخاصة لأي العام والسٌاسٌة المإورة فً الر

اسة داخل الحكومة و خارجها الذٌن ٌتخذون ٌ، و هو ما ٌعكو نشاط الساإلتصال المتنوعة

عبلمٌٌن الذٌن ٌشاركون إلو نشاط اأ، صواتهم للشع ٲإلٌصال عبلم منبرا إلمن وسابل ا

فراد المجتمع فً أ. وكوٌرا ما ٌشار  اعة القرار وفً العملٌة السٌاسٌةالسلطة فً صن

تصال إكوسٌلة  –تصال المختلفة إلعبلم و اإلالعملٌة السٌاسٌة من خبلل مشاركتهم بوسابل ا

همٌتها ٲللعرغ همومهم و مشاكلهم التً تشػل الكوٌرٌن  –بٌن الحكومة و الجمهور 

                                  
1
 18مرجع سبق ذكره،ص ،''  لدلحة لرمنالت لالنتخابٌةاد. محمد منٌر حجا  '' -
2
 .531ص   2004دار الفجر للنشر و التوزٌع ''لرنعجم لإلعالنً'' محمد منٌر حجا   -
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عتباره من اتصال السٌاسً ببلٌتجلى الدور المهم ل.ومن هنا ا، لٌتبناها الساسةالقصو

، بحٌث تعتمد علٌها الحكومات نظام سٌاسً أيدوات الربٌسٌة التً ٌعول علٌها ألا

ات السابدة فً الوسط تجاهالجل التعرؼ على اأتصالٌة من االوسابل استخدامها للب

ٌٌد الشعبً ؤفً التهمٌته طمعا ؤي العام كل ما تعتقد بأبالمقابل تنقل للرالجماهٌري و

 .لسٌاستها

فراد فً الدول تصال السٌاسً دورا مهما فً تنمٌة الوعً السٌاسً لدا األالا لهذا ٌإدي  

بخاصة منها تل  النامٌة و على وجه الخصوص، بٌنما فً الدول الدٌمقراطٌة والمتطورة

          فراد األالتحكم فً سلو  نه ٌكرو الهٌمنة وإف و الفرديأالتً تمٌل للحكم الشمولً 

من هذا المنطلق جه الحقٌقً للواقع الذي ٌظهر فٌه، ونه ٌعكو الوذل  ألوالجماعات، و

لذل ، فالبٌبة السٌاسٌة تعتبر وسٌلة من وسابل اإلتصال ن ٌتم فً مناخ سٌاسً مبلبم أٌنبػً 

على نعكاسه التصال الشخصً واوٌر معرفً على اؤذل  من خبلل ما تتركه من تالسٌاسً و

ختٌاراته.ا، ومن وم على ً للفردالسلو  السٌاس
1
 

 :تعحٌف لالتصال

 .ستقبال المعلومات بٌن الناوارسال و إنه: ؤتصال بإلعرؼ البعغ اٌ

تصال ٌحدث عندما توجد ن: اإلأئلتصال بقوله ٌركز مٌلر على الطابع الحركً لكما   

 . خرأو شخص آخر آلى مكان إد توصٌلها ا، وٌرلدا شخص ما وأمعلومات فً مكان واحد 

و ألى مستمع إخص ما المعنى : العملٌة التً ٌحدث فٌها شنهٲتصال بخرون االآٌعرؼ كما   

 ستخدام الرموز الصوتٌة و المربٌة الواضحة . اكور من خبلل أ

و أ، خر من خبلل العبلقاتعنى من شخص آل: نقل المؤنهتصال بإللبرو اآٌعرؼ 

.ظام لػوي مفهوم ضمنٌا للطرفٌنن نو الرموز مأ، إلشاراتا
 

وسٌلة مشابهة  أيو أو الخطابات أستتعمال الكلمات إ: ؤنهتصال بإلوٌعرؼ شٌرا ا

 و حدث .أللمشاركة فً المعلومات حول موضو  

                                  
1
 . 70ص بق ذكره، مرجع س،''لرنعجم لإلعالنً'' ،محمد منٌر حجا    -
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 سلو  ٌنت  عنه تبادل المعنى . أيه :نٲمرٌكٌة االتصال بألعمال ادارة األإو تعرؼ جمعٌة 

راء، و اآلأفكار و األأنه: تبادل مشتر  للحقابق، ؤتصال باالوتعرؼ الجمعٌة القومٌة لدراسة 

طراؼ، لى التفاهم المشتر  بٌن كافة اٲلإستقباال ٌإدي ا، مما ٌتطل  عرضا وحاسٌوو األأ

.نسجام ضمنًابصرؼ النظر عن وجود 
1 

 المعلومات .لخواطر و التعلٌمات واالستبلم مع الفهم ل: النقل ونهٲبوٌعرفه اندرسون

 : نهؤفلٌبوبخر ٌدعى آوٌعرفه عالم 

و أنها التؤوٌر فً الػٌر حتى ٌفسر فكره بالطرٌقة التً ٌعنٌها المتكلم ؤالعملٌة التً من ش

 .الكات 

 نجرو :  العالمبٌنما ٌعرفه 

.خرٌنفكار الشخص و مشاعره معروفة لآلأنه العملٌة التً تجعل ؤب
2
 

 دلحة :لإلتعحٌف 

دارة هً ذل  الجزء فً المإسسة المسإول عن تحقٌق النتاب  المرجوة، والتً وجدت اإل  

ستخدام العناصر المادٌة والبشرٌة االستخدام اقل التكالٌؼ من خبلل ؤجلها فً المجتمع بأمن 

 .البقاء و االستمرار فً المستقبل فضل، بما ٌكفل لتل  المإسسةمول و األاأل

جتماعً ذهنً تتناسق فٌه جهود العاملٌن فً المإسسة انسانً إدارة فهً نشاط ما عملٌة اإلأ

 .هداؼ العاملٌن على حد سواءأهدافها وأفرادا و جماعات لتحقٌق أ

هداؼ خرٌن لتحقٌق األهود اآلجداري هو ذل  الشخص الذي ٌنسق وٌوجه جهوده وو اإل

.المتفق علٌها
3
 

 

                                  
1
 27، 26،ص2،طمركز واٌد سٌرفٌو لبلستشارات و التطوٌر االداري مصر''لالتصاالت لالدلحٌة و لرندخل لرسلوكً رها''عامر سعٌد ٌو -
 .. 10دار اسامة للنشر و التوزٌع ،ص  ''لالتصال لالدلحي و لالعالنً ''محمد ابو سمرة  -2
 .. 11دار اسامة للنشر و التوزٌع ،ص  لالعالنً ''''لالتصال لالدلحي و محمد ابو سمرة  -3
 
 



22 
 

 لربلدٌة : تعحٌف

ٌولٌو سنة  22( مإرخ فً 10-11الجزابري بموج  القانون رقم ) عرفها المشر    

 لً : ٌالوانٌة كماولى وفً مادته اٲل 2011البلدٌة  المتعلقة بقانون

 .قلٌمٌة القاعدٌة للدولة البلدٌة هً الجماعة اإل:  ىولالمادة اٲل

لمواطنة، وتشكل رسة اا، ومكان لممقلٌمٌة البلمركزٌة: البلدٌة هً القاعدة اإل المادة الوانً

طار مشاركة المواطن فً تسٌٌٌر الشإون العمومٌةإ
1
. 

 لردحلسات لرسابقة: -10

 لردحلسة لالورى:

التلفزٌون الجزابري على تحدٌد تؤوٌرمذكرة تخرج لنٌل درجة ماجستٌر موسومة     

 ،عداد الطال  ٌصرؼ حاجإالسلو  االنتخابً   برنام  المصالحة الوطنٌة  كنموذج. من 

:شكالٌة التالٌة معالجا اإل 2006قسم اإلعبلم و االتصال  ،جامعة وهران  

ما مدا تؤوٌر التلفزٌون الجزابري على تحدٌد السلو  االنتخابً لجمهور الناخبٌن  - 

المتعلقة ببرنام   ةاالنتخابٌ ةري من خبلل عرضه لمضامٌن الحمللوالٌات الػر  الجزاب

؟2005المصالحة الوطنٌة التً أجرٌت فً الجزابر سنة   

المصالحة الوطنٌة التً تم نتخابٌة الخاصة بمٌواق السلم وركزت الدراسة على الحملة اال

جتماعً معتمدة على منه  المس  اال 2005سبتمبر  29المصادقة علٌها بموج  استفتاء 

االستبٌان كؤداة من أدوات جمع المعلومات،و تمول مجتمع  ستمارة األسبلة أواختٌار اكما تم 

سنة فما فوق ـ السن القانونً لممارسة  18البحث فً مجمو  األفراد الناخبٌن البالػٌن 

 إناوا.وبوالٌات الػر  الجزابري، ذكورا  العملٌة االنتخابٌةـ والقاطنٌن

األفراد فتتمول فً فترة الحملة  أما فٌما ٌتعلق بالفترة المراد دراستها من حٌاة هإالء    

نتخابٌة وهً نتخابٌة لبرنام  المصالحة الوطنٌة باإلضافة إلى فترة ممارسة العملٌة االاإل

.وجرت هذه الدراسة على عٌنة قصدٌة متكونة من 2005سبتمبر  29الفترة الموافقة لٌوم 

 .طال  جامعً موزعٌن على والٌات وهران، سٌدي بلعباو، مستػانم 450

                                  
 . 2011سنة 37المطبعة الرسمٌة العدد  '' لالنانة لرعانة رلمكونة ''الجرٌدة الرسمٌة -1
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ستهدفت هذه الدراسة التعرؼ على دور التلفزٌون الجزابري وتؤوٌره على تحدٌد السلو  إ  

عتباره كوسٌلة بث وإقنا  وذل  من خبلل عرضه انتخابً لمواطنً الػر  الجزابري باال

نتخابٌة الخاصة ببرنام  المصالحة الوطنٌة، ومدا تمكنه من تحقٌق األهداؼ التً للحملة اإل

حملة.خططت لها هذه ال  

  :ءزاتم تناول هذا الموضو  من خبلل أربعة أج  

تم التطرق فً الجزء األول من الجان  النظري إلى أهم التعارٌؼ والمفاهٌم األساسٌة        

تصال، والخصابص الممٌزة لوسابل اإلعبلم الجماهٌرٌة محاوال المتعلقة بماهٌة اإلعبلم واال

تجاهات األفراد وتشكٌل قضاٌا الرأي العام وم إفهم الدور الذي تلعبه هذه الوسابل فً بناء 

توقؼ الباحث عند أهم اإلسهامات النظرٌة والخلفٌات الفكرٌة والتارٌخٌة لنظرٌات التؤوٌر 

 فً اإلعبلم الجماهٌري.

شتمل الجزء الوانً انتخابٌة طار توضٌ  العبلقة بٌن وسابل اإلعبلم والمشاركة االإوفً      

تصال والتسوٌق السٌاسً، إضافة إلى من الجان  النظري لهذا البحث على أهم وظابؼ اإل

عتبارها الفترة األكور أهمٌة التً تسبق فترة انتخابٌة بالتؤوٌرات الربٌسة للحملة اال

اءات، كما اشتمل كذل  على أهم مدراو تفسٌر السلو  االنتخابً، ستفتنتخابات أو االاال

 وأهم األطروحات النظرٌة والدراسات السٌاسٌة فً هذا المجال.

جل تقصً حجم وطبٌعة تؤوٌر أالجزء الوالث من هذا البحث مول الجان  التطبٌقً من     

وهذا من خبلل   الجزابرينتخابً لمواطنً الػر  التلفزٌون الجزابري على السلو  اإل

ستمارات فً جداول تحلٌل وتفسٌر البٌانات التً تم التوصل إلٌها عن طرٌق تفرٌع اال

     بسٌطة وعبلقة هذا النو  من التؤوٌر ببعغ العوامل الوسطٌة األخرا.

وٌمول الجزء الرابع الذي ٌندرج بدوره ضمن الجان  التطبٌقً، دراسة تحلٌلٌة للجداول    

وفق متػٌرات البحث وهذا من خبلل تصنٌؼ المبحووٌن إلى فبات متباٌنة  المركبة

  الخصابص والممٌزات ) السن، الجنو، مكان اإلقامة(.

 ˸ النتاب  المتوصل الٌها 

هتمام بمشرو  على الرغم من سٌطرةالتلفزٌون الجزابري على جل  أكبر قدر من اال

هاتاألولٌة والمحافظة علٌها لدا نسبة كبٌرة تجاالمصالحة الوطنٌةوتؤوٌره كذل  على توبٌتاإل
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من األفراد الذٌن تابعوا الحملة االنتخابٌة من خبلله، إال أنه لم ٌنج  مقابل ذل  فً إقنا  

جمهورالناخبٌن بضرورة التصوٌت على برنام  المصالحة الوطنٌة، خاصة بالنسبة لفبة 

ومقارنة  ،ا المشرو المعارضٌن وأولب  الذٌن لم ٌكنلهم موقؼ محدد اتجاه هذ

تصال الشخصً ٌمارستؤوٌراكبٌرا فً بناء وتشكٌلهذا النو  من بتؤوٌرالتلفزٌون نجد أن اال

السلو ، بحٌوٌعتبر كحلقة وصل ذات تؤوٌركبٌربٌنالمنبهات التً ٌتعرضلها الفرد من خبلل 

 .ابًنتخستجابتهم وردود أفعالهم التً ٌبنون على أساسسلوكهم اإلاوسابل اإلعبلم وبٌن

نتخابً التوصلت الدراسة إلى أن تؤوٌرالتلفزٌون الجزابري على تحدٌد السلو  ا

قتصر الجمهورالناخبٌن فً والٌات الػر  الجزابري من خبلل عرضه لمضامٌنهذه الحملة 

تمٌل إلى تؤٌٌد مشرو  هاتجاهاتافقط على فبة معٌنة من جمهورالناخبٌنوهً الفبة التً كانت 

ستعداد مسبق للتصوٌت على هذا االمصالحة الوطنٌة والتً كان لدٌها فً نفو الوقت 

قتصر فقط على مستوا المحافظة االبرنام  مما ٌإكد على فكرة أن هذا النو  من التؤوٌرات 

نتخابٌةنعكو بصورة واضحة على نسبة المشاركة االاتجاهات السابقة الذي وتدعٌماال
1
. 

 ˸لردحلسة لرثانٌة 

الدراسة التً قام بها الدكتور بسٌونٌإبراهٌم حمادة تحت إشراؼ مركز البحوث والدراسات   

والتً تناولت موضو   تؤوٌر وسابل   1995السٌاسٌة )جامعة القاهرة( فً سبتمبر من سنة

تخدام سااإلعبلم على السلو  االنتخابً ،  بحٌث تطرق من خبللها إلى دراسة العبلقة بٌن 

الجمهور المصري لوسابل اإلعبلم والمشاركة السٌاسٌة، ومناقشة النتاب  األساسٌةلتؤوٌر 

وسابل اإلعبلم فً توسٌعوتعمٌقهذا النو  من المشاركة، وقد أجرٌت الدراسة على 

ستمارة بحث امفردة وتم جمع البٌانات عن طرٌق  506عٌنةعشوابٌة منتظمة متكونة من 

الباحث والمبحوث، بحٌث تضمنت بعغ المقاٌٌو المختلفة التً  بالمقابلة الشخصٌةبٌن

نتخابٌة، مقٌاو أنشطة تجاه نحو المشاركة االتسم  بتحقٌقؤهداؼ الدراسة، كمقٌاو اإل

، باإلضافة إلى بعغ المتػٌرات رللجمهوالمشاركة السٌاسٌة، مقٌاو السلو  االتصالٌ

جتماعٌة) التعلٌم، الدخل قتصادٌةواالختبار مول متػٌر الحالة االاألخرا الخاضعة لبل

 .والوظٌفة(

                                  
، مذكرة تخرج لنٌل درجة  برنام  المصالحة كنموذج،ثٌح لرتلفزٌو  لرجزلئحي على تمدٌد لرسلوك لالنتخابً''ٲ'' ت،ٌصرؼ حاج1

 . 2006عبلم و االتصال ان ، قسم اإلجامعة وهر، ماجستٌر
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وقد كانت هذه الدراسة تهدؼ من خبلل األسبلة التً صاغها الباحث إلى الكشؼ عن  

 العبلقة التً تربط بٌن وسابل اإلعبلم و:

مستوا المشاركة السٌاسٌة ونوعٌة األنشطة السٌاسٌة األكور شٌوعا لدا مجتمع  -

   الدراسة.

 الدراسة نحو المشاركة السٌاسٌة. تجاه مجتمعا -

   مستوا المعرفة السٌاسٌة لدا مجتمع الدراسة. -

 ومن خبلل تحلٌله للبٌانات التً تم الحصول علٌها توصل الباحث إلى النتاب  التالٌة:    

ستخدام الجمهور لوسابل اإلعبلم ومشاركته السٌاسٌة ابٌن  ةرتباطٌا*ال توجد عبلقة     

فاغ مستوا كفاءة وسابل اإلعبلم المصرٌة) صحافة، إذاعة، تلفزٌون( فً نخوهذا نظرا ال

 تعاملها مع المتلقً ودفعه للمشاركة.

*عدم تمكن وسابل اإلعبلم من رفع مستوا المعلومات السٌاسٌة لدا القراء والمستمعٌن     

 لفعالة.والمشاهدٌن وفشلها فً تحقٌق الوعً السٌاسً الذي ٌسم  له بالمشاركة السٌاسٌة ا

تجاهه نحو المشاركة استخدام الجمهور لوسابل اإلعبلم وارتباطٌه بٌن ا*التوجد عبلقة     

فتقار الجمهور للمعلومات انعكاو السلبً الذي ٌخلفه السٌاسٌة، وٌرجع سب  ذل  إلى اال

تجاهات؛ إضافة إلى فقدان وسابل اإلعبلم للقدرة على إحداث السٌاسٌة على تشكٌل هذه اال

درجة من التػٌٌر فً اتجاهات الناخبٌن أدنى
1
.  

 

 

 

 

 

 

                                  
 1995القاهرة ، مركز البحوث و الدراسات السٌاسٌة ،  '' لستخدلم وسائل لالعالم و لرنشاحكة لرسٌاسٌة ''بسٌونً إبراهٌم حماد 1
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لرسٌاسً تصالندخل عام رال  

 تصال لرسٌاسًرالعام ندخل˸لرفصل لرثانً 
 

 دولتهأتصال و سارٌب لالأول : لرنبمث لٲل

 تصالسارٌب لالأ1.1

 نزلٌاها و عٌوبها٬تصالدولت وسائل لالأ2.1

 صالتعقبات لال3.1

 

 لرسٌاسًتصال لرنبمث لرثانً :  لال

 تصال لرسٌاسً نفهوم لإل1.2

 تصال لرسٌاسًنستوٌات لإل2.2

 تصال لروظائف لرسٌاسٌة رال3.2
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 :تنهٌد

تصالً، لما تضمنه منتدفق  نفجار االٌمكن وصفها باالتصالٌة اٌشهد العالم الٌوم وورة   

سلوكً  وقد صاح  ذل  تطورتطوراتها  ةنسان العادي ٌعجز عن متابعمعلومات جعلت اإلل

تصال تنشط فً جمٌع المجاالت أصبحت عملٌة اال، وداقع الجدٌوفً التعامل مع هذا ال

تصال السٌاسً فشملت صب  ماٌعرؼ باالوأحتً دخلت فً المجال السٌاسً تدرٌجٌا 

رش  جاهدا كس  تحٌث ٌحاول الم نتخابات،االوناء أاألزمنة خاصة األمكنة و تػطٌته فً كل

جل أالمواطنٌن من  ستمالةااإلدارة المحلٌة تعمل جاهدة فً ذل  كو أصوات الناخبٌن

نحاول فً هذا الفصل س، وةتصالٌة متعددة و مختلفاملٌن فً ذل  وسابل عنتخا  مستاال

دواته ٲ،تصالمعالجٌن فً ذل  أسالٌ  االمستوٌاته ظابفه وو ،تصال السٌاسًبراز مفهوم االإ

 .و عقباته

 دولتهأتصال و سارٌب لالألرنبمث لالول : 

و المعلومات أبالتالً نقل مضمون الرسالة ، وتصال بٌن المرسل و المستقبلتتم عملٌة اال  

سالٌ  مختلفة ٌطلق علٌها أحداث التػٌٌر عبر إحداث المشاركة فً الفكر، وفكار، وإو األأ

 .تصالسالٌ  االأ

 تصالإلسارٌب لأ1-1

طة لٌه بواسإالمرسل الكتابً بٌن المرسل وتصال حٌث ٌتم اال تصال لركتابً :سلوب لإلأ -1

و عبر شبكة ٲو البرقٌات ٲو عبر الفاكو ٲالمذكرات الكبلم المكتو  مول الرسالة والتقارٌر و

 .و رسالة قصٌرة على الهاتؼ النقالأنترنت المعلومات العالمٌة اإل

ساطة           ن ٌتصؼ الكبلم المكتو  بالبأهدافه ٌج  أٌحقق تصال الكتابً ووحتى ٌنج  اال

 : الكتابً مجموعة من المزاٌا منها صالتسلو  االأٌحقق ، والدقةو الوضوح و

 .د الضرورةلٌه عنإى ٌمكن الرجو  تحتفاظ بالكبلم المكتو  حٌمكن اال -

 .ًتصال الشفهكبر من االأٌحمً المعلومات المراد نقلها من التحرٌؼ بدرجة  -

 .قتصادٌة من حٌث الوقت و التكلفةاتصال وسٌلة سالٌ  االأٌعتبر هذا النو  من  -
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ت بٌن المتصل ٌتم هذا النو  عن طرٌق نقل وتبادل المعلوماً:صال لرشفهتسلوب لالأ -2 

 .لٌو الكبلم المكتو ن طرٌق الكبلم المنطوق المسمو  وع أي،ٌاو المستقبل شفو

قناعا للمرسل الٌه إكور وأٌسر أكور سهولة وأنه ؤسلو  الكتابً بهذا النو  عن األٌتمٌزو  

    تفسٌر الشرح والإلى سلو  فً الموضوعات التً تحتاج . وٌستخدم هذا األو المستقبلأ

.و ٌعا  على هذا بوضوح و بطرٌقة فورٌة و مباشرةجابة على التساإالت المطروحة اإلو

حتمال اسوء الفهم كذل   لىإونه قد ٌعرغ المعلومات المراد نقلها الى التحرٌؼ أسلو  األ

 ستما  . لٌه لبلإجادة المرسل إعدم 

همهوا المقواببلت الشخصوٌة بوٌن أتصال بوسابل مختلفة ً فً االسلو  الشفهٌتحقق هذا األو  

لٌووووه و المكالمووووات الهاتفٌووووة و النوووودوات و المووووإتمرات و اللقوووواءات و إالمرسوووول و المرسوووول 

 جتماعات.اال

تصووال عوون طرٌووق سووالٌ  االأسوولو  موون و ٌجووري هووذا األ تصللال لرتصللوٌحي:سلللوب لالأ

ٌحقووق بعوودة . وضوومون الرسووالة المووراد توصووٌلهاجوول نقوول مأسووتخدام الصووور و الرسوووم موون ا

نما و الصوور التوً تنشور فوً ٌنترنت و السهمها التلفزٌون و الفضابٌات و اإلأوسابل مختلفة 

.عبلنات و الملصقاتالصحؼ و المجبلت و اإل
1
 

 :عٌوبها نزلٌاها و ٬لٲدولت وسائل لالتصا 1-2

صورها من قبل دوابر العبلقات العامة فً شكالها وأنواعها وأتصال بكافة تستخدم وسابل اال

و من قبل أعبلم فً الدول عبلم مول وزارة اإلو دوابر اإلأالمإسسات العامة و الخاصة 

م وسطاء، جمٌعا ٌستخدمون نفو الوسابل سواء فً أم صناعا أالمعلنٌن سواء كانوا تجارا 

ن إو ،عبلم الجماهٌرإو أعبلن التجاري و اإلأي العام ٲوٌر على الرٲو التأالعبلقات العامة 

 ستعراغ لهذه الوسابل : ا.وفٌما ٌلً و الهدؼأختلؼ المحتوا ا

 .الصحؼ العامة و المتخصصة -

 .المجبلت العامة و المتخصصة -

                                  
 73.74سامة للنشر و التوزٌع ص أدار ،عالنً ''لإلدلحي و إلتصال ل'' لإلبو سمرة أمحمد  -1
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 .جتماعات و الخطاباتالندوات و اإلالمحاضرات و  -

 .مإتمرات و ورش العمل و المناقشاتال -

 .قلٌمٌة و المعارغ الدورٌةاإلو سواق الدولٌةاأل -

 ة .ٲالمجلة الداخلٌة للمنش -

 .خبارلوحات األالكتالوجات والدورٌات والكت  والكتٌبات والمطبوعات والنشرات و -

 .التقارٌر الدورٌة -

 .ذاعةاإل -

 .التلفزٌون و الفضابٌات -

 .نماٌالس -

 .فبلم الخاصةاأل -

 .المشاركة فً المناسبات المختلفة -

 .الرحبلتل الزٌارات الشخصٌة والجماعٌة وتباد -

 .بلت الحابطمجنات وعبللوحات اإل -

 .تبادل المراسبلت -

 .شكالهاأعبلنات بكافة صورها و اإل -

 .المحادواتالمقاببلت و -

 .الملصقاتالبلفتات و -

 .الصورالرموز والشعارات واألسماء والرسوم و -

 .البحوث المٌدانٌةستبٌانات واالستقصاء واال -

 .و شبكة المعلوماتألكترونٌة الشبكة اإل -
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خر البعغ اآلا ٌستخدم للحصول على المعلومات ون الوسابل المذكورة بعضهؤٌبلحظو

 التوصٌلتصال وٌجمع بٌن اال نأخر ٌمكن البعغ اآل، وٌستخدم لتوصٌل المعلومات

     تصال الكتابٌة سالٌ  االأللمعلومات، وهذه الوسابل وردت بشكل موجز فً حدٌونا عن 

لى وسابل إتصال دوات والوسابل فً االٌمكن كذل  تقسٌم هذه األو.الصوتٌةوالشفوٌة و

و وسابل صوتٌة مربٌة مول التلفزٌون و أ.ما شابههاذاعة والخطابات وصوتٌة مول اإل

و وسابل مطبوعة مول الكت  وسابل مربٌة فقط مول اللوحات والملصقاقت والفضابٌات و

.النشرات و الصحؼ
1 

:صالتعقبات لإل 1-3
 

و أفقد تصب  الكلمات المستخدمة من جان  المرسل مصدر القوة  صعوبة لرلغة:– 1

ستخدام بعغ المصطلحات الفنٌة االمرسل بتصال، فقد ٌقوم الضعؼ فً عملٌة اال

 .لٌهإالمتخصصة التً ربما ال ٌفهمها المرسل 

قتصاد رجال االبون والمحاسطباء والصٌادلة وطلحات التً ٌفهمها المهندسون واٲلمصفال

و حتى بعغ الفنٌٌن غٌر أن ٌفهمها عامة الناو أ، قد تبلقً صعوبةفً والمحامون

 .ل  المصطلحاتن فً مجال المهنة لتالمتخصصٌ

ٌضا أنما تظهر إستخدام المصطلحات المتخصصة واتقؼ عقبة صعوبة اللػة عند حد وال

كور من معنى أالتً ٌكون لها المحددة وعندما ٌستخدم المرسل بعغ الكلمات العادٌة غٌر 

 .قالٌمختبلؼ األاو تختلؼ معانٌها بأفراد عند بعغ األ

مركز تسا  الهوة بٌن مركز المرسل وان إ:رٌهإلربعد لرنكانً بٌ  لرنحسل و لرنحسل  -2

تصال سهلة و سرٌعة اذا توفرت شروط قنوات إال إتصال مام االألٌه ٌشكل عقبة إالمرسل 

 و فعالة بٌن المرسل و المستقبل .

                                  
  128ص ،مرجع سبق ذكره ،عالنً ''لإلدلحي و إلتصال ل'' لإلبو سمرة أمحمد  -1
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عتمد فً االتصال فالمرسل ٌطحلف لالتصال : ٲوجود فحوق شخصٌة لو ذلتٌة بٌ   -3

             ً على كلمات تتفق مع مشاعره و سلوكٌاته و خلفٌته و خبراته السابقة الكتابً او الشفه

 .عاداته و قٌمه و مكانته الوظٌفٌةو

           سلوكٌاته كتوبة أو الشفوٌة على مشاعره وكذل  المرسل ٌعتمد فً استقبال الكلمات الم

ن إالتالً فبو السٌاسٌة، وأٌفٌة مكانته الوظه وقٌم خلفٌته، خبراته السابقة، عاداته،و

إور على فهم مضمون ا سٌالذاتٌة بٌن الطرفٌن حتمختبلؼ فً النواحً الشخصٌة والا

.الرسالة واالستجابة لها و السلو  بموجبها
1 

و المتصل به أفقد ٌإور المستقبل  :لرنفسٌة رلنستقبل أو لرنحسل لرٌهسوء لرمارة  -4

نه إ، ففان كان ٌعمل بارتٌاح وحالته المعنوٌة مرتفعةمون الرسالة وفقا لحالته النفسٌة. بمض

و ضٌق أو قلق أذا كان ٌشعر بخوؼ إمضمون الرسالة بطرٌقة تختلؼ عما سوؼ ٌفسر 

ر الرسالة ٌتبع الحالة التشاإم فً تفسٌفالتفاإل والنخفاغ فً روحه المعنوٌة. بسب  ا

 .لتفسٌر موضوعٌاالنفسٌة والروح المعنوٌة لمستقبل الرسالة، وهنا ال ٌكون ا

             مور الهامة تصال فً األإلن كورة اإ:أو لرتقلٌل ننهالرنبارغة فً عنلٌة لالتصال  -5

تصالٌة حول ال، فكورة الرسابل اعببا وقٌبل على المستقبل التافهة سٌجعل من العملٌة و

و تتعلق أ ا كانت هذه الموضوعات لٌست هامة ذإبشكل متكرر و خصوصا موضو  ما و

و سٌطرته أو مكانته أبراز دوره إتصال بال، فذل  قد ٌعنً رغبة القابم باأساسٌةبمشكلة 

 .ى رد فعل سلبً من مستقبل الرسالةلإوهذا قد ٌإدي 

 

 

 

 

 

                                  
 77ص  ،مرجع سبق ذكره،بو سمرةأمحمد  -1
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 لالتصال لرسٌاسً  لرنبمث لرثانً:

         ، اإلنسانٌةاجتماعٌة تكونت منذ ظهور التجمعات  إنسانٌةتصال السٌاسً ظاهرة الا

خارج فاعله مع بٌبته السٌاسٌة داخل وتكون الفرد االجتماعً والسٌاسً وترتبطت بوا

 األولىجتماعٌة الحد العوامل المإورة فً التنظٌمات اٲتصال السٌاسً ال، فقد كان امعهمجت

           للفرد  إنسانٌاعتباره سلوكا اتصال السٌاسً بالعلى الرغم من قدم افً تارٌخ اإلنسان، و

هتمامه ا، كعلم له نظرٌاته و مجاالت تصال السٌاسًالهتمام باالن اأال إ، اإلنسانٌةالجماعة و

 .أإال حدٌوالم ٌبد

 :نفهوم لالتصال لرسٌاسً 1.2

هداؼ أفراد المجتمع الذي ٌعكو إلعبلمٌون وأااط السٌاسً الذي ٌقوم به الساسة وهو النش

ؤلفراد الحٌاة الخاصة لتتعلق بقضاٌا البٌبة السٌاسٌة وتإور فً الرأي العام و سٌاسٌة محددة

عكسه نشاط الساسة داخل الحكومة تصال المتنوعة، وهو ما ٌالالشعو  من خبلل وسابل او

و نشاط أ، للشع  أصواتهمٌصال إلعبلم منبرا إلخارجها الذٌن ٌتخذون من وسابل او

، و قد ٌشار  عة القرار و فً العملٌة السٌاسٌةة فً صناعبلمٌٌن الذٌن ٌشاركون السلطإلا

تصال الاإلعبلم وفراد المجتمع فً العملٌة السٌاسٌة من خبلل مشاركتهم بوسابل اأ

عبلم كوسٌلة اتصال بٌن الحكومة و الجماهٌر لعرغ همومهم و فً حالة اإل،المختلفة

 .لم التً تشػل الكوٌر من الجماهٌرمشاك

نه '' الطرٌقة التً تإور ؤتصال السٌاسً بالا  JOHN MEADOWقد عرؼ جون مٌدوف 

 أخرابعبارة ٌل السٌاسة، وتصال بتشكالفٌها الظروؼ السٌاسٌة على تشكٌل مضمون ا

تصال السٌاسً بتبالد الرموز التً قد تكون شكلتها النظم السٌاسٌة ''.الٌتعلق ا
1
 ما تشافًأ

CHAFFEE فً حٌن ل  و وظٌفته فً العملٌة السٌاسٌة تصاالور اأنه '' ؤفقد عرفه ب ''

 تصال السٌاسًالا HARDDSEN&BLAKEبالٌك و هاحدٌسو ٌرا كل من 

 2.''بصفة عامةالوجود السٌاسً وأممكنا فً الحالة السٌاسٌة وأوٌرا حقٌقٌا ؤتصال المإور تالا''

 

                                  
 .55، ص2002 األردن،دار وابل للنشر و التوزٌع ، 2ط '' لالتصال لرسٌاسً نقتحب نظحي تطبٌقً ''محمد حمدان المصالحة-1

 16، 1997مكت  عبٌكان السعودٌة ، لرسٌاسً'''' نقدنة فً لالتصال محمد بن مسعود البشٌر  -2
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تصال السٌاسً الفقد عرفا ا WOOD WARD&DENTONدٌنتو  و وود ولحدما أ

و ما ٌطلقان علٌه المناقشة العامة حول توزٌع أالحج  و اآلراءعتباره ''عبلقة لتبادل اب

    صدار قرارات تشرٌعة إٌملكون صبلحٌات من ٌمولونها ممن موارد العامة والرسمٌة وال

 1.و العقوبات التً تقرها الدولة ''أالمكافبات الرسمٌة وقانونٌة و

عبلمٌون أو اإل: النشاط السٌاسً الموجه الذي ٌقوم به الساسة أنهمنهم من ٌرا كذل  

      سٌاسٌة محددة تتعلق بقضاٌا البٌبة السٌاسٌة  أهدافاالذي ٌعكو أفراد الشع  ووعامة أ

فراد و الشعو  من خبلل وسابل أو الحٌاة الخاصة لؤلي العام أو الرأتإور فً الحكومة و

تصال المعتمدة.اال
2
 

ال الذي ٌدور موضوعه حول تصتصال السٌاسً هو ذل  النو  من اإلل لبلوالتعرٌؼ الشام

تصال السٌاسً هو فضاء تبادل الن ''اؤقابل بالن ٌبٌنه التعرٌؼ أ، كما ٌمكن السٌاسة

ر فً الفضاء العام وهم الخطابات المتظاربة بٌن وبلوة فاعلٌن ٌملكون الشرعٌة فً التعبٌ

ما خلق ما  الوبلوة هو األطراؼن التفاعل بٌن هذه ٲأٌ، العام''ي ٲ، الرالسٌاسٌون، الصحفٌون

 .ٌسمى االتصال السٌاسً

االتصال السٌاسً حس  موضو  الدراسة التً سنقوم بها هً تل  العملٌة التً ٌتم بموجبها 

وٌر على ٲجل التٲو المنتخبٌن من  المحلٌة الممولة فً البلدٌة '' اإلدارةتبادل المعلومات بٌن ''

 قناعهم بالتصوٌت.إء جمهور الناخبٌن وراآ

 :نستوٌات لالتصال لرسٌاس2.2ً

على طبٌعة الوظابؼ التً ٌقوم إبهتمام بحوً ٌرتكزتصال السٌاسً الت احظً تقسٌم مستوٌا

صالٌة فقد تبٌعة المعقدة للظاهرة االلى الطإبالنظر ، وتصالإلبها كل مستوا من مستوٌات ا

فراد المشاركٌن فً تصال بعدد األتقسٌم مستوٌات اال ارتبطقد تعددت هذه التقسٌمات و

تجاه اتصال بحس  ى تقسٌم مستوٌات االلإخرون آ، بٌنما ذه  تصال من جان العملٌات ا

 .تصالٌةالالرسابل ا

 

                                  
 . 23، ص 2007مكتبة االدا  ، مصر   ''لالتصال لرسٌاسً و لرتمول لردٌنقحلطً''عبد الػفار رشٌد القصبً  -1
 19بق ذكره ، صمرجع س،'' نقدنة فً لالتصال لرسٌاسً''،محمد بن مسعود البشٌر  -2
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 :ل مسب عدد لرنشاحكٌ اتصستوٌات لالن 1.2.2

ٌرتبط هذا د بنفسه، و تصال الفراوهو عملٌة شخصٌة بحتة ٌقصد بها :تصال لرذلتًلال -1

ٌشمل كافة العملٌات تصالً بالبناء المعرفً واإلدراكً والشعوري للفرد، والمستوا اال

عتبارها ، بااآلراءأو المعلومات وحداث واأل األشخاصدراكه عن إالعقلٌة فً محاولة لتنظٌم 

.تجاه مااستجابة ما فً امنبهات تتطل  
1
 بناءن ٌتخذ قراراته السٌاسٌة أهو ما ٌسم  للفرد و

و حول مختلؼ القضاٌا أنتخابات على المعلومات التً ٌستقبلها كاتخاذ قرار التصوٌت فً اال

 السٌاسٌة.

كور رسابل أو أتصالٌة التً ٌتبادل من خبللها شخصان العملٌة االهو:تصال لرشخصًالل -2

و بناء عبلقات بٌنهما أستحداث اشخصٌة تساهم فً 
2 .

 كانٌةإمتصال الو ٌتٌ  هذا النو  من ا

تصال الشخصً  ٌعد مصدر مهم من مصادر ، واالالمستقبلالتفاعل بٌن المرسل و

، فموبل رغم إلعبلم على الناووٌر وسابل اٲمات وله دور كبٌر فً زٌادة حجم تالمعلو

نهم لتدعٌم حملتهم ٌقومون أال إعبلم مرٌكٌة وسابل اإلنتخابات األاستخدام مرشحٌن لبل

اء االجتما  فً كوٌر من الحاالت المجمعات السكنٌة وقد الحظ علملى إبزٌارات شخصٌة 

الناو ولكن االتصال الشخصً ن تػٌر بنجاح مفاهٌم ٲعبلم الجماهرٌة تستطٌع ن وسابل اإلٲ

مر بتػٌٌر السلو .وٌرحٌن ٌتعلق اٲلٲقدر على التٲٌكون 
3
 

تصال الشخصً و ٌحتل هذا النو  من االتصال مكان وسطا بٌن اال لالتصال لرجنعً : -3

 هتمام و ووحدة اال أعضابه، وٌتمٌز االتصال الجمعً بالتفاعل بٌن االتصال الجماهٌري

، وذل  مول لقاءات المرشحٌن السٌاٌسٌٌن مع فرادهٲمصلحة و ارتفا  مستوا الوعً بٌن ال

.بطرٌقة مباشرةوٌر ٲٌظهر الت الدوابر االنتخابٌة حٌث
4
 

،       عبلم الجماهرٌةالتصال الذي ٌتم بواسطة وسابل اإلٌقصد به ا لالتصال لرجناهٌحي : -4

 ى جمهور عرٌغ غٌرلإن واحد و بسرعة فابقة آٌز بقدرته على توصٌل الرسابل فً وٌتم

                                  
 . 31،ص2000عالم الكت ،القاهرة،ولتجاهات لرتاثٌح''''نظحٌة لالعالم محمد عبد الحمٌد -1
 .119،ص1997مكتبة العبٌكان،الرٌاغ،''صمافة لرنجتنع لرجناهٌحي''عبد هللا الطوٌقري -2

 .185ص1981الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع، الجزابر،نتعددة و عارم ولمد '' أصولت''شون مكبراد واخرون  -3

 .31،ص1989ترجمة ساعد الحاروً، دار المرٌخ للنشر،الرٌاغ، حسارة و وسٌلة'' ''لالعالمجون مٌل و اخرون  -4
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معروؼ للقابم باالتصال.
1

ور كٲعبلم وسابل اإل أصبحتو مع التطورات التكنلوجٌة الحدٌوة 

شاركة الجمهور فً عملٌة االتصال. لى نمط االتصال التفاعلً ،حٌث تزدادمإمٌبل 

لوان النشاط السٌاسً فهً ٲوسابل االتصال الجماهٌري بمختلؼ وقدارتبطت الكوٌر من 

تعمل على نشر المعرفة السٌاسٌة و تزوٌد المجتمع بالمعلومات السٌاسٌة عن مختلؼ 

فراد الجمهور فرصة التعبٌر عن ٲتنقل وجهة نظر السٌاسٌٌن و تمن  نها ٲكا الموضوعات ، 

 . السٌاسٌة و تفسٌرها عبر رسابلها حداث، و تناقش القضاٌا و اٲلرابهم السٌاسٌةآ

 نستوٌات لالتصال لرسٌاسً ن  مٌث لتجاه لرحسارة : 3.2

الى  األدنىت من المستوٌا اإلعبلمٌةفً هذا المستوا تتجه الرسابل  لالتصال لرصاعد: -1

، وٌوفر هذا المستوا من بٌعة التنظٌم السٌاسً فً المجتمعحس  ط األعلىالمستوٌات 

و السٌاسً و ٌستخدم  اإلدارياالتصال الكوٌر من المعلومات للمستوٌات العلٌا فً التنظٌم 

التعرؼ اتجاه القررات السٌاسٌة و  األفعالهذا المستوا االتصالً فً التعرؼ على ردود 

ن كفاءة هذا المستوا من االتصال دلٌل حٌوٌة و ٲو ٌرا البعض .ي العامٲاتجاهات الرعلى 

 .عالٌة النظام السٌاسً فً المجتمعف

دنى ٲلى مستوا سٌاسً إعلى ٲاتصال من مستوا سٌاسً هولالتصال لرهابط : -2

ساء التنظٌمات السٌاسٌة الى وزرابهم و مرإوسٌهمٲكاالتصال من ر
2

حٌث ٌتمنقل ٬ 

لى إمات من صانعً السٌاسة الربٌسٌٌن خبار و المعلوقرارات الرسمٌة و التوجٌهات و اٲلال

، عبر مستوا مستوا األخرىاألدنىهات نفٌذها و تعمٌممها على مختلؼ الجمرإوسٌهم لت

الى القاعدة .ومن خبلل هذا المستوىتقوم وسابل االتصال بدور مهم فً  قٌادة هرمً من ال

ة.خدمة السلطة السٌاسٌ
3
 

                                  
 . 40،ص2001مكتبة دار زهران ،الرٌاغ،''نقدنة فً وسائل لالتصال''راكان حبٌ  و اخرون -1

2
 .25ص1997مكتبة العٌكان، الرٌاغ لرعلنٌة و لرتطبٌقات لرعحبٌة'' لألسس''نظحٌات لالعالنو لرحلي لرعام عاطؼ العبد -
، 1997العبٌكان، الرٌاغ ،''علم لالتصال لرنعاصح دحلسة فً لالنناط و لرنفهٌم و عارم لروسٌلة لالعالم''عبد هللا الطوٌرق  -3

 . 25ص
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وٌتم بٌن المإسسات السٌاسٌة التً تكون فً نفو المستوا ،  فقً :لالتصال لٲل -3

        فقً الى التعاون ، وٌهدؼ االتصال اٲلفقًٲبٌن وزراء الحكومة هو اتصال فاالتصال 

المعلومات حول المنظومات السٌاسٌة .خبار ووالتنسٌق وتبادل اٲل
1
 

 لرقنولت :نستوٌات لالتصال مسب حسنٌة  4.2

طار تنظٌم معٌن ، ٌسٌر وفق إٌتم االتصال الرسمً عادة فً قنولت لالتصال لرحسنٌة :  -1

جراءات و قواعد رسمٌة محددة و مووقة و رسمٌة و تسٌر عادة المعلومات على إسالٌ  و ٲ

و  مستوا االتصال الرسمً بما ٌتماشى و التنظٌم الرسمً للسلطات و االختصاصات

، حٌث ٌتم سرٌان المعلومات السٌاسٌة عبر الوسابل للنظام السٌاسً ابؼ العامةالوظ

 .و تحت تاوٌر و نفوذ الجكومةٲو شبه حكومٌة ٲكانت حكومٌة  رؼ بها رسمٌا سواءالمعت

جراءات إػٌر الرسمً ال ٌخضع لقواعد و االتصالة : حسنٌلرتصال يٌح لالقنولت  -2

، و ٌتم عبر قنوات غٌر رسمٌة كما هو الحال فً االتصال الرسمً ة و رسمٌةتسٌاسٌة موب

ٌكون ، و هذا االتصال غٌر الرسمً قد ستوٌات اجتماعٌة و سٌاسٌة مختلفةو من خبلل م

، وقد ٌتعداه الى جماعات خارج التنظٌم من خبلل عبر جماعات داخل تنظٌم معٌن

.سمٌةلقاءات و االجتماعات غٌر الراالتصاالت الشخصٌة و ال
2
 

 :لروظائف لرسٌاسٌة رالتصال  3.2

وٌرا فً ٲكور الوظابؼ السٌاسٌة تٲتعد الوظٌفة االخبارٌة من  خباحٌة :لروظٌفة لإل -1

ٌاسٌة خبار و المعلومات السلى نشر اٲلإً على حد سواء، وتهدؼ المجتمع و النظام السٌاس

ابق و الرسابل و الصور و الووضافة الى البٌانات و المإتمرات و ، باإلالداخلٌة و الخارجٌة

و التصرؼ تجاهها عن  جل فهم الضروؼ المجتمعٌة و القومٌة و الدولٌةٲالتحلٌبلت ، من 

 .علم و معرفة

هً عملٌة تنموٌة ٌتم من خبللها اكتسا  المعرفة و تكوٌن المواقؼ  لرتنشئة لرسٌاسٌة : -2

تػٌٌرها بواسطة وسابل االتصال و ٲافظة علٌها و القٌم و تشكٌل الوقافة السٌاسٌة و المح

، ومن خبللها ٌعً الفرد خصابص ة مستمرة عبر مراحل حٌاة االنسانالسٌاسً و هذه العملٌ

                                  
 . 101، ص 1999دار الصفاء للنشر و التوزٌع ، عمان ،  ''وسائل لالتصال و تكنوروجٌة لرتعلٌم ''ربحً علٌان واخرون -1
 . 96،ص2001دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ، االسكندرٌة ، ''علم لالجتناع لالعالم  ''عطٌة جبارة  -2
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لمستوا الداخلً و الخارجً ، كما فكار السٌاسٌة السابدة على االمجتمع و االتجاهات و اٲل

 .لتكٌؼ الضروري مع النظام السٌاسًلى نو  من اإنها تإدي ٲ

و بقضاٌا ٲو الرإا المرتبطة بمترش  معٌن،  ارفكٌعنً تسوٌق اٲللرتسوٌق لرسٌاسً :  -3

استخدام تكتٌكات ، من خبلل وٌر فً قرارات الناخبٌنٲ، للتمةو قضاٌا السٌاسة العاٲ، سٌاسٌة

التسوٌق السٌاسً O’SHQUGHNESSY لشوقهنسًحٌن ٌرا فً ، وراالعبلن والنش

تحقٌق عبلقات استراتٌجٌة مع الناخبٌن لبناء و الحفاظ على البنه قٌام المإسسات السٌاسٌة ؤب

فٌقدم تعرٌفا لحونا وكاسما ٲ.نجازات، من خبلل تبادل التعهدات واإلمانهمصال  مشتركة بٌ

البرام  فً تنفٌذ و التحكم التخطٌط و التحلٌل و الكور شموال للتسوٌق السٌاسً باعتباره ٲ

و ٲسٌاسً ما المتبادلة بٌن كٌان  بناء العبلقات ذات المنفعةالسٌاسٌة و االنتخابٌة التً تضمن 

. سوق السٌاسًهداؼ المٲجل تحقٌق ٲلعبلقة مناالحفاظ على هذه و ،مرش  ما و الناخبٌن
1 

بٌن المإسسة السٌاسٌة و  لى تحقٌق مصلحة متبادلةإومن وم فالتسوٌق السٌاسً ٌسعى 

، هللحصول على وقة المواطن و تبنً توجهاتسعى ول) المسوق السٌاسً( ٌالمواطنٌن ، فاٲل

ة نشطة المإسسٲو حاجته و تطلعاته فً السٌاسة و ٌسعى الى انعكا )المواطن( و الوانً

و دعم ٲخبارٌة ، تستهدؼ بناء إهمٌة لعملٌة بناء قصص ٲ.وٌعطً كوٌر من خبراء التسوٌق 

ساسٌة التً لنقاط اٲلحدا اإلصورة الذهنٌة لجهة سٌاسٌة معٌنة، وهو ماٌعد و تصمٌم اٲ

خبارٌة مبالع فٌعا إقنا  الجمهور من خبلل قصص اعتباره محاولة إلب ٌرتكز علٌها التسوٌق

 .حٌانا غٌر دقٌقةٲو 

وٌرا ٲحداث تإور تعبلم للقضاٌا و اٲلن معالجة وسابل اإلإي لرعام : ٲثٌح فً لتجاه لرحٲلرت -4

تعتمد السلطة السٌاسٌة على وسابل ، و درا  المبلٌٌن من الناو للحقٌقةإكبٌرا على 

وٌر علٌه و تحدٌد المواقؼ المساندة لسٌاسة ٲتوجٌه الراي العام المحلً و الت االتصال فً

ي العام بموابة ٲجتماعٌة، فالرالحكومة و دعم برامجها السٌاسٌة و االقتصادٌة و اال

 .جة حرارة الجمهور نحو قضٌة معٌنةالترمومتر الذي ٌقٌو در

هم العملٌات ٲار السٌاسً من تعد عملٌة صنع القرعدة فً صنع لرقحلح : لرنسا -5

لنظام تختلؼ وظٌفة وسابل االتصال فً صنع القرار السٌاسً باختبلؼ طبٌعة او ،السٌاسٌة

نظمة الدٌمقراطٌة تكون حرة فً نقل السٌاسً السابد فً المجتمع، فوسابل االتصال فً اٲل
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لً تكون قدرتها على صنع القرار قوٌة ا، و بالتحداثو اٲل و التفاعل مع القضاٌاالمعلومات 

سفل ٌضعؼ الدور الذي قد ٲعلى الى ٲلسلطوٌة حٌث تنتقل المعلومات من ، بٌنما فً النظم ا

 .سه هذه الوسابلرتما

دوات الشرعٌة ٲداة من ٲكتعمل وسابل االتصال دعم نشحوع لرنظام لرسٌاسً :  -6

كٌد مستوٌات القٌم ٲت ، و تعٌدشخاص و المنظماتالشرعً لٲلماعٌة، على من  الوضع االجت

 .لوضع السٌاسً و االجتماعً القابمذا تدعم اإ، وهً ة و المعتقدات االجتماعٌةالمطلق

 :خالصة

و عامة ٲعبلمٌون و اإلٲالذي ٌقوم به الساسة تصال السٌاسً هو النشاط الموجه ن االإ  

سٌة و تإور فً محددة تتعلق بقضاٌا البٌبة السٌا هداؼ سٌاسٌةٲفراد الشع  و الذي ٌعكو ٲ

أسالٌ  و الشعو  من خبلل وسابل و ٲفراد و الحٌاة الخاصة لٲلٲي العام ٲو الرٲالحكومة 

، فهو ٌعبر عن مجموعة من العام يٲغراء الرً ٌستعملها الفاعلون السٌاسٌون إلاالتصال الت

فراد الشع  باالعتماد على بعغ الدعابم ٲمن المرشحٌن و الناخبٌن و الرسابل المرسلة 

التً هً عبارة عن خطابات و الفتات و شعارات تبرز بكورة خبلل فترة الحملة االنتخابٌة 

جل الفعل ٲبهدؼ استمالة جمهور الناخبٌن من و ٲوصول الى السلطة او البقاء فٌها بهدؼ ال

و ٲستطاعت هذه األخٌرة ذا اإاالنتخابً و هذا بالنسبة لئلدارة، وهذا ال ٌتحقق اال 

  .دالء بؤصواتهملى الصندوق و اإلإنا  الناخبٌٌن بالتوجه قإالمترشحون ب
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ولرنشاحكة لرسٌاسٌة رالتصال لرسٌاسً للرندخل لرنظحي  

 تصال لرسٌاسً و لرنشاحكة لرسٌاسٌةلرندخل لرنظحي رال ˸لرفصل لرثارث
 

 سٌاسًرلرنبمث لألول :لرخلفٌة لرنظحٌة رالتصال ل

 لرنظحٌة ردحلسة لالتصال لرسٌاسًلرندلخل  1.1

 لرنشاحكةلرسٌاسٌة2.1

 ندلحس تفسٌح لرسلوك لالنتخاب3.1ً

 

 دلحة لرنملٌة فً لرجزلئح ) لربلدٌة ٬ لروالٌة  (ولقع لإل ˸لرنبمث لرثانً 

 دلحة لرنملٌة فً لرجزلئح ) لروالٌة  ( .هٌكل لإل 2-1

 لرهٌكل لرتنظٌنً رلبلدٌة .2-2

 :دلحة لرنملٌة و لرنولط لرعالقة بٌ  لإل طبٌعة 2-3
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 :تنهٌد

و ٌرة سواء كان المجتمع دٌمقراطٌا ٲػصاركة هً جوهر كل سٌاسة كبٌرة او ن المشإ  

و ٌرت  له وظٌفته وهنا  من ٌإٌد حدهم القرار السٌاسً حٌث ٌج  ٲن ٌعطً ٲدكتاتورٌا 

فً المشاركة هم مستبعدون من  ء الذٌن ٌفشلونإالٌزٌل الحاكم وه وٌوقع ٲو ٌنقل ٲو ٲ

مإورة حٌث تظل المشاركة قل   مزاولة القوة و مع ذل  فلٌو كل المشاركٌن ٌملكون قوة

فول المشاركة دلٌل على وٲفارتفا  نسبتها دلٌل على اتسا  الدٌمقراطٌة الدٌمقراطٌة 

برزٌن م الخلفٌات النظرٌة لبلتصال السٌاسًونحن فً هذا الفصل سنتطرق الى انحصارها 

 .دارو التً فسرت السلو  االنتخابًمالهم ٲوم نعرج على هم ماقٌل فً ذل  ٲ

 سٌاسًرلرخلفٌة لرنظحٌة رالتصال ل مث لألول :بلرن

 لرندلخل لرنظحٌة ردحلسة لالتصال لرسٌاسً :1.1

 تتعدد المداخل النظرٌة لدراسة االتصال السٌاسً وذل  لسببٌن :

 فً المجتمع  األخراو الظواهر  األنشطةتعقد الظاهرة السٌاسٌة و ارتباطها بالعدٌد من –أ

سٌاسٌة بٌن الباحوٌن فلكل باحث خلفٌة معٌنة و اختبلؼ المنظور البحوً للظاهرة ال -  

 .ربعة مداخل نظرٌة فً دراسة االتصال السٌاسًٲٌمكننا التمٌٌز بٌن 

ا من باعتباره جزء ن االتصال السٌاسًٲلى هذا المدخبل أصحا ٌنظر : ندخل لرعنلٌة  -1

، و ٌرتكز المدخل على فكرة التػٌٌر عملٌة دابمة التػٌٌر، ٌصع  تحدٌد بداٌتها او نهاٌتها

 ( مفاهٌم :  05هذا المدخل على خمسة)  أصحا ، و ٌعتمد فً السلو  االتصالًالدابم 

 .ةالتارٌخ ٌعٌد نفسه بتكرارات محدد-

 .ة عبر الزمن بل فً دوابر متعاقبةمان فً دوابر منتظمو التػٌٌر السٌاسً ال ٌت التارٌخ -
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طووار إالعملٌووات الربٌسووٌة و لكوون لووٌو فووً نووه موون الممكوون مبلحظووة ٲلووى إمفهوووم ٌشووٌر  -

نموذج .
1
 

النظرٌوووة الوظٌفٌوووة  هوووذا المووودخل ضووومن جٌنووودرنلللدخل لالسلللتخدلنات و لالشلللباعات : -2

لوظووووابؼ التووووً ٌإدٌهووووا االتصووووال السٌاسووووً بالنسووووبة فووووً علووووم االجتمووووا  وٌركووووز علووووى ا

، و تتموووول اسوووتخدامات هوووذا المووودخل فوووً دراسوووة لجمهوووور المشوووار  فوووً عملٌوووة االتصوووالل

 االتصال السٌاسً فً مجالٌن : 

لقضوووواٌا التووووً تعرضووووها الوسووووابل فووووراد المجتمووووع المواضووووٌع و اٲ* الكٌفٌووووة التووووً ٌوووودر  

 .نها قضاٌا سٌاسٌةٲعلى 

 .سٌاسً بواسطة االعبلم فً المجتمعالناتجة فً عبلقة السلو  الوٌرات ٲ* الت

ٌرتكوووووز هوووووذا المووووودخل علوووووى كٌفٌوووووة ظهوووووور و بوووووروز  نلللللدخل نشلللللح لرنعلونلللللات : -3

هووووذا  أصووووحا المعلومووووات السٌاسووووٌة عبوووور قنوووووات االتصووووال فووووً المجتمووووع ، وقوووود اهووووتم 

 برزها : ٲجابة على عدة تساإالت المدخل باإل

 انتشار المعلومات السٌاسٌة ؟  أنماطلناتجة عن وار النتاب  و اآلماهً ا

شكال المعلومات السٌاسٌة ؟ٲكن تطبٌق نموذج االنتشار على كل هل ٌم
2
 

لموووداخل فوووً دراسوووة االتصوووال السٌاسوووً، و ٌفوووت  هوووذا حووودث اٲمووون  لرنلللدخل لربنلللائً : -4

 موووام وسوووابل متعوووددة و نافعوووة لمعالجوووة القضووواٌا السٌاسوووٌة المهموووة فوووًٲالمووودخل المجوووال 

الرسوووابل السٌاسوووٌة  ن تتووووفر علٌهووواٲل : البحوووث عووون الوسوووابل التوووً ٌمكووون هوووذا المجوووال موووو

سٌاسوووووٌة و كوووووذل  حوووووداث الفوووووراد و طرٌقوووووة فهمهوووووم لٲلوٌر علوووووى اٲلٲلتوووووتمكن مووووون التووووو

.للشخصٌات السٌاسٌة
3 

                                  
مذكرة نٌل الماستر ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ''دوح لالتصال لرسٌاسً فً لرنشاحكة لالنتخابٌة''،فاطمة الزهراء منصور1

 . 24ص2014،جامعة محمد خٌضر ، بسكرة 
 . 25المرجع نفسه ، ص  دوح لالتصال لرسٌاسً فً لرنشاحكة لالنتخابٌة''"،منصورفاطمة الزهراء -2

 . 26المرجع نفسه ، ص  ''دوح لالتصال لرسٌاسً فً لرنشاحكة لالنتخابٌة''،فاطمة الزهراء منصور -3
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 :لرنشاحكة لرسٌاسٌة 2.1

إن المشاركة السٌاسٌة فً إطارها العام تعنً تل  األنشطة اإلرادٌة التً ٌقوم بها      

مباشر فً عملٌة اختٌار الحكام أو التؤوٌر فً الغٌر اطنون بهدؼ التؤوٌر المباشر أو المو

القرارات أو السٌاسٌات التً ٌتخذونها، وتعتبر هذه العملٌة شكبل من أشكال النظم 

ً تقوم على أساو الموازنة بٌن الحقوق والواجبات التً تإدي إلى مزٌد من الدٌمقراطٌة الت

 المرونة فً تحقٌق مطال  المواطنٌن.

وٌعتبر التصوٌت من أكور أنماط المشاركة السٌاسٌة شٌوعا بحٌث َتعرفه األنظمة     

ٌُعد أ حد الدٌمقراطٌة والػٌر دٌمقراطٌة، مع اختبلؼ فً داللته بٌن هذه األنظمة، كما 

المإشرات التً ٌمكن على ضوبها تحلٌل السلو  االنتخابً للمواطنٌن، وقد ارتبطت 

الدراسات التحلٌلٌة بمجموعة أخرا للبحث عن العوامل المإورة فً هذا النو  من السلو  

 ومن بٌنها وسابل اإلعبلم.      

 :لرنشاحكة لرسٌاسٌةنفهوم 

تً من خبللها ٌلع  الفرد دورا فً الحٌاة تعرؼ المشاركة السٌاسٌة على أنها  العملٌة ال

السٌاسٌة لمجتمعه، وتكون لدٌه الفرصة ألن ٌشار  فً وضع األهداؼ العامة لذل  

المجتمع، وكذل  أفضل الوسابل لتحقٌق هذه األهداؼ 
1
. 

سٌاسٌة هً:  السلو  المباشر وقد اتجهت بعغ التعارٌؼ األخرا إلى أن المشاركة ال    

الذي بمقتضاه ٌلع  الفرد دورا فً الحٌاة السٌاسٌة لمجتمعه، وتكون لدٌه مباشر الغٌر أو 

الفرصة ألن ٌإور فً اتخاذ القرارات وتحدٌد األهداؼ العامة لذل  المجتمع 
2
. 

 أشكال لرنشاحكة لرسٌاسٌة      

تختلؼ أشكال ومظاهر المشاركة السٌاسٌة حس  طبٌعة هذه المشاركة فً حد ذاتها وحس  

السٌاسٌة التً ٌشار  فٌها الفرد من أجل ممارسة حقه السٌاسً، وعلى هذا المإسسات 

 األساو ٌمكن تقسٌمها إلى:

                                  
 .94: ص 1978أسيوط: مكتبة الطميعة،  ''دراسات في التنمية االجتماعية''عبد اليادي الجوىري وآخرون 1
 .133: ص 1996، القاىرة: دار النيضة العربية، 2ط  ''تنظيم المجتمع السياسي''مدحت فؤاد عبد الفتوح  2
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: هذا النو  من المشاركة ٌتم عن  طرٌق االنخراط فً نشاحكة نؤسساتٌة أو حسنٌة -1

المإسسات الرسمٌة والدابمة للدولة، والتً ٌمولها على هذا المستوا المسإولٌن السٌاسٌٌن، 

ن ٌقومون بوظابؼ سٌاسٌة وابتة الذٌ
1
 

فً إطار مإسسات أو  اوهذا النو  من المشاركة ٌكونمنتظم لرنشاحكة لرننظنة: -2

تنظٌمات قابمة، وهً تعتبر بموابة حلقة الوصل بٌن المواطن والنظام السٌاسً، وٌتجسد هذا 

  الفردٌة النو  من المشاركة على مستوا األجهزة التً تقوم بمهمة تجمٌع ودم  المطال

 والتعبٌر عنها كاألحزا  السٌاسٌة، النقابات، جماعات الضػط...

وٌرا البعغ من الباحوٌن أن  هذا النو  من المشاركة ٌعتبر مشاركة غٌر رسمٌة ألنها     

تنحصر فً جماعات المصلحة واألقلٌات 
2
 . 

 :لرنشاحكة لرنستقلة  -3

ث تكون له الحرٌة المطلقة فً تحدٌد نو  وتتمول فً مشاركة المواطن بصفة فردٌة، بحٌ    

مشاركته ودرجتها، كما أنه مخٌر فً أن ٌشار  أو ال ٌشار  وٌتم هذا النو  عن طرٌق 

التصوٌت فً االنتخابات، وتختلؼ أهداؼ المشاركة فً هذا المستوا حس  اختبلؼ 

 وجهات هإالء األفراد، ودوافعهم النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

ن نبلحظ من خبلل هذا التقسٌم أن المشاركة السٌاسٌة ٌمكن أن تكون ظرفٌة كما وٌمكن أ

 ٌمكن أن تكون دابمة ومستمرة.

لً ٌمارسه الفرد لمرة واحدة أو فً عدة ظرفٌة ٌعّبر عنها على أنها  فعل آفالمشاركة ال    

مرات من خبلل مناسبات محددة  
3
. 

ا أولب  نتخابات واالستفتاءات، وتشمل غالبومن مظاهر هذه المشاركة نجد التصوٌت فً اال

 .نشطٌن سٌاسٌا والػٌر المإطرٌن أو المنتمٌن لتنظٌمات سٌاسٌة معٌنةالغٌر األفراد 

                                  
 : 1998)دون ذكر مكان النشر(، دار الشروق لمنشر والتوزيع،  ''علم االجتماع السياسي''،إبراىيم أبراش 1
 . 177: ص2001، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 2ط  االجتماع السياسي''''علم ،شعبان طاىر األسود 2

 .151مرجع سبقذكره، ص ،''علم االجتماع السياسي''،شعبان طاىر األسود3
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أما المشاركة السٌاسٌة المستمرة أو الدابمة فتتجسد فً المشاركة المإسساتٌة أو الرسمٌة،  

وتعتبر أكور أهمٌة على الرغم من أن عدد المنخرطٌن فٌها ٌكون أقل، وترتبط إلى حد كبٌر 

بالتنظٌم السٌاسً للمجتمع ومدا فاعلٌة المجتمع المدنً، ومن بٌن مظاهر هذا النو  من 

نجد االنخراط فً األحزا  السٌاسٌة والجمعٌات والمنظمات على اختبلؼ أنواعها المشاركة 

... 

تختلؼ قوة المشاركة السٌاسٌة باختبلؼ السلو  االنتخابً بٌن األفراد وكذل  بٌن 

المجتمعات والجماعات السٌاسٌة، إضافة إلى االختبلؼ فً درجة االهتمام بالحٌاة السٌاسٌة  

والسٌاسات العامة، كل هذه العوامل مجتمعة تإور بدرجة كبٌرة على  ودرجة الوالء للقٌادات

طرق المشاركة السٌاسٌة التً تختلؼ بدورها باختبلؼ األنظمة السٌاسٌة ومدا ما تقرره 

 للمواطنٌن من طرق للمشاركة فً اتخاذ القرار السٌاسً.

ن سٌاسٌا و وعلى هذا األساو ٌمكن أن نحصر القنوات التً من خبللها ٌشار  المواط

 بالتالً ٌمارو حقه السٌاسً كما ٌلً: 

 :لرنشاحكة ع  طحٌق لرتصوٌت فً لالنتخابات  -4

تتجسد العملٌة االنتخابٌة بصفة عامة فً  الكٌفٌة التً ٌختار بها الشع  األفراد الذٌن 

 ٌمولونه وٌمارسون السلطة باسمه، ونٌابة عنه من خبلل عضوٌتهم فً الهٌبات المنتخبـة

اختبلؼ مستوٌاتها على 
1
. 

وتعتبر االنتخابات  ظاهرة معقدة فهً أكبر من أن تكون مجرد تجمٌع بسٌط للتفصٌبلت     

الفردٌة ألحزا  معٌنة دون أخرا، وتعكو مدا واسعا من المتػٌرات المإورة  وعلى هذا 

ر ٌج  األخذ بعٌن االعتبار تؤوٌر الخصابص االجتماعٌة على القابم بالتصوٌت بل والدو

ٌة مول قوانٌن االنتخا  اتالذي تإدٌه الترتٌبات المإسس
2

  . 

                                  
 .191: ص1998الجزائر: دار المعرفة،  ''حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية''،محمد جمال يحياوي1
: ص 2001، اإلسكندرية: المكتبة الجامعية، 8ط ''دراسات في العلوم السياسية وعلم االجتماعالسياسي'' ،عبد اليادي الجوىري2

151. 
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خر إالّ أنها تتفقفً مضمونها العام على م و أنوا  االنتخابات من مجتمع آلوتختلؼ نظ    

 أن الصوت الذي ٌدلً به المواطن فً االنتخا  ٌمول نصٌبه فً المشاركة السٌاسٌة، وأن 

ً تعبٌر عن إرادة األمة مجمو  األصوات التً تشكل الػالبٌة ه
1
. 

عملٌة التصوٌت بمجموعة من العوامل والتً نذكر من بٌنها على سبٌل الموال: تتؤور    

العوامل االجتماعٌة، أهمٌة سٌاسة الحكومة بالنسبة للمواطن، مدا وصول المعلومات إلى 

ٌن السابقة فً هإالء المواطنٌن، التنشبة السٌاسٌة ودور وسابل اإلعبلم، السن وخبرة الناخب

 عملٌة التصوٌت.

فعلى افتراغ أن كل مواطن معرغ للتؤور بسٌاسة الحكومة، إالّ أن هنا  بعغ     

الجماعات التً تتؤور أكور من غٌرها، وتقبل على التصوٌت فً االنتخابات بنس  قد تفوق 

ماعات الجماعات األخرا، خاصة إذا كانت البرام  االنتخابٌة تتخذ من اهتمامات هذه الج

كمواضٌع لها فً حمبلتها االنتخابٌة. وموال ذل  نجد أن  الفبة التً تشمل موظفً الدولة 

الذٌن تتؤور أوضاعهم االقتصادٌة وحٌاتهم العملٌة بسٌاسٌة الحكومة ٌساهمون فً االقترا  

أكور من أي جماعة مهنٌة أخرا 
2
 . 

ٌّرات التً تطرأ على األوضا  االجتماعٌة     والسٌاسٌة للدولة كحالة الحر   كما أن التػ

أو االعتداء الخارجً تإور بدورها على اهتمامات المواطنٌن واتجاهاتهم فً التصوٌت 

 لندحٌه سٌجفحٌدبنس  كبٌرة كلما طل  منهم ذل ،  ولقد توصل عالم االجتما  الفرنسً 

الفترة  إلى تحدٌد طبٌعة التؤوٌر الذي تركته انتخابات األزمات على نسبة التصوٌت فً

حٌنما تعلق األمر بتػٌٌر شكل الحكومة وهل تكون ملكٌة أم  1907-1876الممتدة بٌن

جمهورٌة، بحٌث كان ٌحوز هذا الموضو  على درجة كبٌرة من االهتمام لدا المواطنٌن 

فً  عافترة، إال أنه الحظ أن هنا  تراجمما دفعهم إلى التصوٌت بنس  كبٌرة جدا فً هذه ال

نسبة التصوٌت بٌن المواطنٌن فً الفترات التً تلت هذه المرحلة عندما تؤجل البحث فً هذا 

الموضو  
3
. 

                                  
 .252ص  ،مرجع سبق ذكره ''علم االجتماع السياسي''،إبراىيم أبراش  1

 .154ص ،1990، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، ميدانهوقضاياه''ي''علم االجتماع السياس،محمد السويدي  2
 .155المرجع نفسو : ص 3
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إضافة إلى ذل  نجد أن األوضا  االجتماعٌة، ونو  المستوا المعٌشً وانتشار التعلٌم      

وعبلقة الناخ  بوسابل اإلعبلم، ومدا وصول المعلومات إلى المواطنٌن، كلها عوامل 

تإور على نس  التصوٌت فً االنتخابات، وهنا  عوامل أخرا ال تقل أهمٌة عن العوامل 

ولة فً تصوٌت الشبا  الناشا ومدا ارتباطه بالتنشبة االجتماعٌة السالفة الذكر والمتم

والسٌاسٌة التً ٌتلقاها فً مراحل حٌاته األولى، وتؤوٌر مإسسات المجتمع)األسرة، 

الجماعات األولٌة...( على بلورة اتجاهاته السٌاسٌة وتحدٌدها، ذل  أن الشبا  الذي ٌصل 

عن مواقؼ بقٌة الناخبٌن ألنه ٌكون مضطرا  إلى سن االنتخا  ٌجد نفسه فً موقؼ مختلؼ

التخاذ قراره االنتخابً ألول مرة، وٌرتبط ذل  بمدا تعرغ هذا الصنؼ من الناخبٌن 

 للضػوط المتضاربة.      

 لرنشاحكة ع  طحٌق لالستفتاء لرشعبً: -5

تً ٌتمول االستفتاء الشعبً فً استشارة الشع  فً مختلؼ المواضٌع واألمور المشتركة  ال

تهم حٌاته، وذل  قصد التعرؼ على رأٌه الجماعً بخصوص هذه المواضٌع ومن أمولة ذل  

ما تلجؤ إلٌه األنظمة قبل تطبٌق القوانٌن أو بعغ اإلجراءات المصٌرٌة بحٌث تعرضها 

 على االستفتاء الشعبً لمعرفة مدا تطابقها مع اإلرادة الشعبٌة.

أنوا  تختلؼ باختبلؼ المواضٌع المقدمة   تتضمن طرٌقة االستفتاء الشعبً عدة     

لبلستفتاء، وضرورة إجرابه، ومدا االلتزام بنتابجه، والفترة الزمنٌة المحددة له 
1
. 

     : ٌتفر  هذا النو  بدوره إلى وبلوة أنوا :لالستفتاء مسب طبٌعة لرنوضوع لرنقتحح-6

 شرو  قانون.االستفتاء التشرٌعً: وٌتعلق الموضو  فً هذه الحالة بم -أ   

 االستفتاء الدستوري: وٌتعلق األمر هنا بوضع دستور أو تعدٌله.    - 

 االستفتاء السٌاسً: ٌتعلق موضو  االستفتاء هنا بانتهاج سٌاسة معٌنة فً مجال ما.  -ج 

ٌتعلق معٌار التقسٌمفً هذا النو  من لالستفتاء لإلجباحي ولالستفتاء لالختٌاحي:  -7

المواضٌع المقترحة ومدا إلزامٌة تقدٌمها لبلستشارة الشعبٌة، فهنا  من  االستفتاءات بؤهمٌة

                                  
 .185-184ص  ،مرجع سبق ذكره ٬''حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية''٬محمد جمال يحياوي1
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المواضٌع الهامة ما ٌستدعً معالجتها استشارة الشع  واألخذ برأٌه فٌها وفً هذه الحاالت 

 ٌكون إجراء االستفتاء إجبارٌا.

تصة أما فً الحاالت األخرا والتً تكون المواضٌع فٌها وانوٌة بحٌث ٌمكن للسلطة المخ

 معالجتها دون استشارة الشع  فهنا نكون أمام استفتاء اختٌاري.

 :لالستفتاء لرنلزم ولالستفتاء لالستشاحي -8

قد تنص الووابق الرسمٌة المعبرة عن إرادة األمة فً بعغ األحٌان كالدستور موبل على 

االستفتاء حتمٌة االلتزام بها، وهكذا تصب  المواضٌع التً ٌنص الدستور على أن نتاب  

 حولها تكون ملزمة، ووفقا إلرادة الشع  الجماعٌة، تكون لنتابجها قوة إلزامٌة التطبٌق.

وقد ٌنص الدستور فً مواضع أخرا على أن نتاب  االستفتاء بخصوص مواضع معٌنة 

تكون استشارٌة، وهكذا ٌكون للسلطة المركزٌة الخٌار فً االلتزام بتطبٌق نتاب  االستفتاء 

 لتزام بها، وذل  حس  ما تقتضٌه المصلحة العامة. أو عدم اال

وعلى الرغم من أنه ٌبدو أن هنا  بعغ التناقغ الظاهري فً حاالت االستفتاء     

االستشاري، بحٌث ٌتبادر إلى الذهن أنه ال ٌعقل أن ٌلجؤ إلى االستفتاء وم تكون نتابجه غٌر 

شع ، إال أن لذل  ما ٌبرره، بحٌث أن ملزمة مما ٌإدي فً نهاٌة األمر إلى مخالفة رغبة ال

السلطة المركزٌة قد تكون على علم ببعغ األمور الهامة والمتعلقة بمصلحة الشع  العامة 

والتً ال ٌمكن أن ٌتوصل إلٌها عامة الناو من أفراد المجتمع، وفً هذه الحالة ٌكون الهدؼ 

 .   من االستفتاء هو معرفة اتجاه الرأي العام إزاء قضاٌا معٌنة

 ندلحس تفسٌح لرسلوك لالنتخاب3.1ً

 لرندحسة لرفحنسٌة - 1 

تعتمد المدرسة الفرنسٌة فً تحلٌبلتها للسلو  االنتخابً على العبلقة التً تربط بٌن     

الفرد والبٌبة التً ٌعٌش فٌها، وحس  هذه المدرسة فان طبٌعة الرقعة الجػرافٌة تعتبر أحد 

العوامل التً ٌمكن أن ٌتحدد بواسطتها السلو  االنتخابً لؤلفراد، بحٌث أن صعوبة الحٌاة 

ناطق الجبلٌة، ووعرة طرق المواصبلت، تزٌد من درجة انعزالٌة بعغ الجماعات فً الم

التً تقطن هذه المناطق، مما ٌإدي إلى تقلص االتصال فً مول هذه الحاالت بٌنها وبٌن 
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العالم الخارجً، وٌقتصر اتصالها على الجماعة المتواجدة على نفو المنطقة.مما ٌإدي فً 

و  االنتخابً بٌن هإالء األفرادنهاٌة األمر إلى تماول السل
1
. 

الذي اقترح  لندحٌه سٌجفحٌدتستمد هذه النظرٌة مرجعٌتها الفكرٌة من  تحلٌبلت     

ضرورة اإلحاطة بالعوامل المفسرة للسلو  االنتخابً، مع إشارته إلى دور وأهمٌة 

ٌلٌة المختلفة االمتدادات السٌاسٌة للجػرافٌة البشرٌة، وهكذا تمكن من إبراز العوامل التشك

بحس  األقالٌم والمتمولة فً طبٌعة األرغ، أسلو  السكن، نظام الملكٌة... ودورها فً 

التؤوٌر على السلو  االنتخابً، وكٌؼ ٌمكن لهذه العوامل مجتمعة أن تشجع على إٌجاد مناخ 

اجتماعً وسٌاسً قابم تقرٌبا على المساواة 
2
. 

  أبرز مدا االرتباط بٌن  جػرافٌة حب فحنسالرجدول لرسٌاسً رغومن خبلل مإلفه      

االنتخابات والجػرافٌة السٌاسٌة، بحٌث الحظ أن أراء الناخبٌن تخضع إلى توزٌع جػرافً 

معٌن 
3
. 

وعلى الرغم من –إن التركٌز على تؤوٌر البٌبة الجػرافٌة على تحدٌد السلو  االنتخابً     

الدراسات التً تلت هذه المرحلة، بحٌث إال أن نتابجه أصبحت ال تساٌر واقع  -أهمٌته

ظهرت هنا  بعغ االتجاهات السٌاسٌة الجدٌدة والمختلفة عن االتجاهات السابدة فً مول 

 هذه المناطق الجػرافٌة، والتً استطاعت أن تنتشر بٌن األفراد الذٌن ٌقطنونها.

لتً تربط بٌن وهكذا فقد اتجه البحث هذه المرة عن متػٌرات أخرا لتفسٌر العبلقة ا    

البٌبة الجػرافٌة والسلو  االنتخابً، وقد  أوبتت استطبلعات الرأي وتحلٌل نتاب  االنتخابات 

المحلٌة والتشرٌعٌة أن هنا  عبلقة بٌن الممٌزات والخصابص المهنٌة واالجتماعٌة، 

                                  
، الرباط: المركز الثقافي العربي، 1، ط-دراسة تحميمية نقدية  ''المفاهيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث '' ،سويمم عزي1

 .159: ص 1987
، لبنان: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ، 1ط   '' علم االجتماع السياسي''،فيميب برو )تر( محمد عرب صاصيال  2

 .327: ص 1998
 .149مرجع سبق ذكره ، ص ٬، ميدانهوقضاياه''ي''علم االجتماع السياس،محمد السويدي 3
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والمتمولة فً نو  األعمال التً تمارسها هذه الجماعات، مستوا الدخل، الجنو، السن، 

والسلو  االنتخابً أو االختٌار السٌاسً … صل االجتماعً، دور الوقافات السابدة،األ
1
. 

ن إمكانٌة فوز مرش  سٌاسً معٌن باالنتخابات، والذي ٌكون متمركز وحس  هذا التحلٌل فإ

فً منطقة جػرافٌة معٌنة ٌعتمد بالدرجة األولى على مدا قدرة هذا الحز  فً التعبٌر على 

 والخصابص االجتماعٌة والوقافٌة لهذا الوسط.المكونات 

إال أن استطبلعات الرأي العام وتحلٌل نتاب  االنتخابات جاءت لتإكد مرة أخرا على     

وجود مناطق معٌنة تتمٌز بسلوكها االنتخابً لصال  حز  معٌن، رغم غٌا  العبلقة بٌن 

ٌة السابدة فً مول هذه محتوٌات برام  هذه األحزا  والمصال  االجتماعٌة واالقتصاد

 المناطق، وهذا بعد مبلحظة أن برام  هذه األحزا  قد تػٌرت مع مرور الوقت.

تحلٌل أسبا  هذه الظاهرة وذل  بالتركٌز  جوحج النووانطبلقا من هذه النتاب  حاول     

على الخصوصٌة السٌاسٌة لئلقلٌم فً حّد ذاته ولٌو على الخصابص التً ٌتمٌز بها هإالء 

كان، و توصل إلى أن اإلقلٌم ٌستمر فً المحافظة على الروح السٌاسٌة أو الوالء لحز  الس

ما على الرغم من تبدل األفراد وتبدل خصابصهم االجتماعٌة، وهذا عن طرٌق السمعة التً 

ٌحصل علٌها هذا اإلقلٌم والتً تعتبر جزءا من الوقافة الفرعٌة التً تتمٌز بها هذه المنطقة 

 ى التؤوٌر على السلو  االنتخابٌلؤلفراد واتجاهاتهم السٌاسٌة.       مما ٌإدي إل

وٌمكن القول أن هذا التحلٌل اعتبر السلو  االنتخابً كقاعدة عرفٌة متداولة بٌن أفراد إقلٌم 

معٌن بحٌث تجذرت فً شعور األفراد عن طرٌق التنشبة السٌاسٌة التً تمهد األرضٌة 

 ابة إلى االتجاهات السٌاسٌة السابدة بنفو الطرٌقة.النفسٌة لؤلفراد الجدد لبلستج

وعلى الرغم من أهمٌة ما جاءت به المدرسة الفرنسٌة فً تحلٌبلتها للسلو  االنتخابً   

على اعتبار أنها كانت من بٌن المدارو األولى التً حاولت تحلٌل هذه الظاهرة، والتً 

تػٌرات أخرا، كما أنها انطلقت مهدت الطرٌق فٌما بعد لدراسات الحقة فً البحث عن م

ٌّز  المناطق  فً تحلٌبلتها المبنٌة على الوصؼ الجػرافً، على الخصابص التً كانت تم

واألقالٌم الجػرافٌة الفرنسٌة فً تل  الفترة، ومدا تؤوٌرها على أنوا  االتصال، إال أن هذا 

                                  
 .160صمرجع سبق ذكره ،  العالم الثالث ''''المفاهيم السياسية المعاصرة ودول ،سويمم عزي1
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لزمن فً الوقت التحلٌل الذي كان ٌؤخذ من األراضً الرٌفٌة كموضو  له قد تجاوزه ا

الحاضر مع تطور االتصاالت من جهة وتػٌر شكل وأنماط التجمعات السكانٌة من جهة 

 أخرا.  

 :لرندحسة لالنجلوسكسونٌة  -2

تركز المدرسة االنجلوساكسونٌة فً تفسٌرها للسلو  االنتخابً على عاملً االنتماء 

صد التعرؼ على دوافع االجتماعً والنفسً، معتمدة بذل  على دراسات الرأي العام، ق

المشاركة السٌاسٌة، فانتماءات الفرد وعبلقته مع الجماعاتاألولٌة التً تتصؼ بكونها 

على سلوكه كلها لها تؤوٌرعبلقات دابمة ومباشرة كؤفراد األسرة، أصدقاء العمل... 

االنتخابً. ولقد كشفت الدراسات عن مدا التؤوٌر الذي تمارسه األسرة فً تحدٌد هذا 

و ،  حتى أصب  التنبإ به ٌستند إلى معرفة كٌفٌة إدالء األ  بصوته االنتخابً، وفً السل

ضوء ذل  ٌمكننا التعرؼ على السلو  االنتخابً عند األبناء إلى حّد كبٌر 
1
. 

أن  هذا المفهوم ال  نوحٌس دوفحجٌهومن خبلل نظرته إلى مفهوم  المجموعة  ٌرا     

ضٌق، فهً لٌست تراكما بسٌطا لؤلفراد الذٌن لهم سمات ٌقتصر فقط على المعنى العددي ال

مشتركة... أو جمهور متجمع فً المكان نفسه، أو أناو من الجنو نفسه، إنما ٌمتد مفهومها 

إلى المجموعة االجتماعٌة المتكّونة من مجمو  األفراد الذٌن تربطهم عبلقات فً نطاق 

ٌّن وعبلقات تكون بصورة عامة أكبر حجما، وووٌ قة أكور من تل  التً ٌقٌمونها فً هذا مع

النطاق مع أناو ٌنتمون إلى مجموعة أخرا، كما أن العبلقات القابمة داخل المجموعة وفق 

ٌّن، إضافة إلى الخصابص  هذا المفهوم تكون ذات بنٌة معٌنة ومتشكلة وفق نظام مع

األنظمة األساسٌة االجتماعٌة، ٌرتبط مفهوم الجماعة بمجمو  السمات الوقافٌة التً تحدد 

ألعضابها وأدوارهم وتصرفاتهم .
2 

وإلى جان  العوامل االجتماعٌة نجد أن العامل النفسً قد احتل مركزا مهما فً تحلٌبلت     

هذه المدرسة، بحٌث اتجهت إلى البحث عن الصفات الشخصٌة للفرد وتؤوٌرها على السلو  

                                  
 .139: ص 1975اإلسكندرية: دار الجامعات المصرية،  ''دراسات في علم االجتماعالسياسي'' ،محمد عمي محمد 1
: ص 2001، لبنان: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 2ط ''علم اجتماعالسياسة'' موريس دو فرجيو،)تر( سميم حداد  2

27 . 
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دا مقاومة الضػوط  الخارجٌة التً تمارو االنتخابً، كاالنفتاح الفكري، الوقة فً النفو، م

 علٌه من أجل تبنً اتجاه أو التخلً عن اتجاه أخر.

وتنظر هذه المدرسة إلى السلو  االنتخابً على أنه استجابة الفرد للمواقؼ التً تفرضها     

الظروؼ االجتماعٌة والنفسٌة، والتً تترجم عن طرٌق سلوكاته السٌاسٌة دون أن تحدث أي 

فً أسو انتمابه السٌاسً وٌعود السب  فً ذل  إلى أن هنا  بعغ الظروؼ الطاربة تػٌٌر 

كاألزمات االجتماعٌة أو االقتصادٌة، والتً وإن كانت تإدي بالناخ  إلى تقدٌم صوته إلى 

حز  أخر غٌر ذل  الذي اعتاد التصوٌت علٌه، إال أن ذل  ال ٌعنً انتفاء عبلقة الوالء بٌنه 

ٌّر فً التصوٌت على أنه موقؼ اتخذه و بٌن الحز  األو ل، وإنما ٌمكن أن ٌفسر هذا التػ

اتجاه حزبه الذي فشل فً تزوٌده بتفسٌر منطقً وعقبلنً للظروؼ المحٌطة به، وٌمكن 

على ضوء هذا التحلٌل تفسٌر أسبا  تناقص األصوات التً تتحصل علٌها بعغ األحزا  

من محافظتها على نفو قوتها العددٌة فً  فً االنتخابات وفقدانها لمواقعها على الرغم

 انتخابات أخرا.

إلى تحدٌد نوعٌن من القوا المإورة  كانبٌل وبادٌلو واستنادا على ذل  فقد عمد كل من     

على السلو  االنتخابً 
1
. 

القوا ذات األمد البعٌد: وهً تعبر عن المواقؼ السٌاسٌة األساسٌة الناتجة عن التجربة 

والتنشبة السٌاسٌة للمواطنٌن، وتكون هذه القوا أكور استقرارا ومقاومة االجتماعٌة 

 لبلختبلفات التً تحدث داخل المحٌط السٌاسً.

القوا ذات األمد القصٌر: وتتمول فً العوامل التً تظهر أوناء فترة االنتخابات أو 

ذه العوامل االستفتاءات وهً بطبٌعتها عوامل وقتٌة، وتختلؼ شدة قوتها من عامل ألخر وه

 هً التً تمول األزمات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً ذكرناها فً الفقرة السابقة.   

وتعمل هذه المإورات من خبلل آلٌة متبادلة للتؤوٌر على تحدٌد السلو  االنتخابً، بحٌث     

ذا أن الوالء الحزبً وهو من العوامل ذات األمد البعٌد ٌحدد موقؼ الناخ  اتجاه المرش  له

                                  
 .163مرجع سبق ذكره ،ص ٬''المفاهيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث ''،سويمم عزي1
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الحز ، إال أن الظروؼ ذات األمد القصٌر تعكو قوة التؤوٌر على التصوٌت االعتٌادي مما 

 ٌدفع الناخ  إلى تػٌٌر سلوكه االنتخابً فً هذه الحالة مع المحافظة على انتمابه الحزبً.

ونظرا العتماد هذه المدرسة على تحلٌبلت ودراسات الرأي العام فً تقدٌم التفسٌر     

لسلو  االنتخابً فقد تعرضت النتقادات شدٌدة، كون أن هذه الدراسات تعتمد على المنطقً ل

اختٌار العٌنات من المحٌط االجتماعً، وفً نظر نقاد هذه المدرسة فانه مهما كانت 

 خصابص هذه العٌنات متقاربة مع خصابص المجتمع الكلً إال أنها ال تموله بشكل فعلً.

بة عن أسبلة استطبلعات الرأي العام ال ٌمكنها أن تحدد  أن اإلجا حٌنو  أحو وٌرا     

 لنا بصفة قطعٌة السلو  االنتخابً لؤلفراد ألنها تعبر عن رغبة فً التصوٌت فقط، وهنا  

فرق بٌن الرغبة فً التصوٌت والسلو  االنتخابً الفعلً 
1
. 

فقد ٌحدث كوٌرا أن الرغبة ال تتحول إلى فعل أوناء التصوٌت فً عملٌة االنتخا ، وذل      

ٌّر من نواٌا التصوٌت لدا األفراد  بسب  تؤوٌر القوا ذات األمد القصٌر والتً ٌمكن أن تػ

فً الفترة الممتدة بٌن استطبل  الرأي وإجراء االنتخابات، كما أن األسبلة المطروحة على 

د من أجل استطبل  الرأي العام قد تخلق نو  من التشوٌش الفكري لدٌهم والذي قد األفرا

ٌإدي إلى مراجعة قراراتهم التً اتخذوها بشؤن التصوٌت فً هذه االنتخابات، وقد ٌحدث 

ذل  كوٌرا فً حالة األسبلة المرتبطة بمصلحة معٌنة أو تل  التً تخفً جزءا من الحقٌقة 

 عن المبحووٌن.

درسة الماركسٌة من خبلل انتقاداتها الموجهة إلى دراسات الرأي العام أن هذه وترا الم

األخٌرة ما هً فً حقٌقة األمر سوا طرٌقة تلجؤ إلٌها السلطات الحاكمة من أجل اخضا  

أو مراقبة المجموعات الػٌر مإٌدة لها، بقصد السٌطرة علٌها أو تهمٌشها، أو بقصد ربط 

السٌاسٌة، خاصة خارج فترات االنتخابات أو االستفتاءات التً الفرد بصفة دابمة بالسلطة 

 غالبا ما تكون محدودة ومتباعدة.  

 :لرتملٌل لالستحلتٌجً رلسلوك لالنتخابً -3
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ٌعتمد التحلٌل االستراتٌجً للسلو  االنتخابً على مفهوم  الناخ  العقبلنً  أو  الناخ  

اختٌار وجهة نظره من خبلل العرغ االستراتٌجً  وٌنطلق من كون أن الناخ  ٌمكنه 

السٌاسً المتمول فً البرام  التً ٌقدمها المرشحون السٌاسٌون لبلنتخابات، أو الوعود التً 

ٌصٌػونها أوناء حمبلتهم االنتخابٌة، والتً من خبللها ٌحاول الناخ  أن ٌرفع فابدته التً 

اإلدالء بصوته لجهة سوؼ ٌحصل علٌها من خبلل هذه العروغ إلى الحد األقصى مقابل 

معٌنة، وذل  بعد قٌامه بإجراء مقارنة بٌن هذه العروغ ومدا توافقها مع مصالحه 

 وموقعها فً سلم أفضلٌاته.

فالبضاعة األساسٌة فً السوق السٌاسٌة )األنظمة الدٌمقراطٌة أو شبه الدٌمقراطٌة( هً     

السلطة ٌّمكن من الوصول إلى  الوعود المتمولة فً تدبٌر شإون الجماعة؛ وحٌازة قسط من 

ذا ، فما ٌروجه وٌوزعه الفاعلون السٌاسٌون هو الخط  والبرام  والوعود والخدمات 

اإلدارٌة التً ٌبٌعها مختلؼ الفاعلٌن السٌاسٌٌن لعموم الجمهور، وهنا ٌمكن التمٌٌز بٌن 

) خدمات،  البضاعة الرمزٌة)األفكار، المبادئ، اإلٌدٌولوجٌات، ...( والبضاعة المادٌة

توسطات، حماٌة،...( 
1
 . 

وفً هذا الصدد ٌقول فٌلٌ  برو: ...باستطاعة الناخ  العقبلنً تفضٌل منافو ٌشاطره    

أفكارا أقل قربا، لكن أفاق نجاحه أفضل )تصوٌت مفٌد(، كذل  سٌكون باستطاعته أال ٌؤخذ 

مباشرة بمصلحته بالحسبان إال مظهرا واحدا من برنام  المرشحٌن، إذ قدر أنه ٌتعلق 

الشخصٌة، وبعبارة أخرا فان هذا الناخ  االستراتٌجً ٌحس  وٌبحث مول اإلنسان 

االقتصادي عن زٌادة كسبه للحد األمول فً وضع محدد... 
2
. 

وٌظهر من خبلل ذل  أن السلو  االنتخابً لؤلفراد ٌتحدد من خبلل مدا تطابق عرغ     

حوون عن اشباعات مولى لحاجاتهم ومصالحهم محترفً السٌاسة وطل  الناخبٌن الذٌن ٌب

الشخصٌة التً ٌسعون لتحقٌقها، من خبلل تقدٌمهم لصوتهم االنتخابً للجهات المرشحة و 

 التً ٌرون أنها قادرة على تحقٌقها لهم.

                                  
 .29: ص 2000المػر : إفرٌقٌا الشرق،  ''رلسٌاسة بارسٌاسة فً لرتشحٌح لرسٌاسً'' محمد سبٌبل1
 .324ص  ذكرهمرجع سبق ،'' علم االجتماع السياسي''،محمد السويدي2
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من جهة أخرا ٌبلحظ أن التحلٌل االستراتٌجً و خبلفا للتحلٌبلت األخرا التً اعتمدت     

االنتخابً على جملة من الخصابص التً ٌشتر  فٌها األفراد من خبلل فً تفسٌرها للسلو  

ٌّنة، قد استند على عناصر  انتمابهم لمجموعات ذات سمات جػرافٌة أو اجتماعٌة مع

االختٌار الفردي، وهو ما ٌإسو لرإٌة جدٌدة فً إطار دراسات السلو  االنتخابً المبنٌة 

والضػوطات النفسٌة التً بنت علٌها المدارو  على الناخ  المتحرر من القٌود االجتماعٌة

 السابقة تحلٌبلتها.

وبتركٌزه على عناصر االختٌار الفردي فان النموذج االستراتٌجً ٌسم  لنا بفهم ظاهرة     

المترددٌن )الذٌن لم ٌقرروا بعد هل سٌذهبون للتصوٌت أم ال(، أو أولب  الذٌن لم ٌتوصلوا 

تون لصالحها، بحٌث أن مواطنً هاتٌن الفبتٌن ٌكونون إلى تحدٌد الجهة التً سوؼ ٌصو

بحاجة إلى المزٌد من الوقت حتى ٌتسنى لهم االستعداد لبلستعبلم قبل اتخاذ القرار عن 

نوعٌة الحملة وما تتضمنه من رهانات وأفكار بارزة، والشخصٌات التً تقودها، مما ٌّدل 

كبٌر فً دفعهم للمشاركة فً االنتخابات  على أن اختٌارهم العقبلنً بٌن هذه البدابل له دور

 وتحدٌد الجهة التً سوؼ ٌصوتون لصالحها.

كما ٌسم  هذا النموذج  بتفسٌر ظاهرة أخرا والمتمولة فً حركٌة السلو  االنتخابً من     

ٌّر عدد األصوات التً تحصل علٌها األحزا  فً االنتخابات  انتخابات ألخرا، وتػ

المتتالٌة 
1
. 

إن مفهوم االختٌار العقبلنً الذي جاء به هذا التحلٌل ال ٌعتبر سوا آلٌة من آلٌات     

مبلحظة الحٌاة السٌاسٌة نفسها التً تتداخل معطٌاتها ضمن الظروؼ االجتماعٌة والنفسٌة 

التً ٌعٌشها األفراد ، ذل  أن الناخبٌن وهم ٌحاولون إجراء موازنة بٌن ما تعرضه علٌهم 

ٌاسٌة المتنافسة وما ٌحتاجون إلى تحقٌقه فً حٌاتهم الٌومٌة من مصال  األحزا  الس

ورغبات ال ٌخرج عن كونه تحدٌدا ٌتم وفق معطٌات اجتماعٌة ونفسٌة تتداخل إلى حد بعٌد 

 فً تشكٌل مبلم  سلوكهم االنتخابً.

                                  
 .325-324ص  ،نفسوالمرجع ،محمد السويدي 1
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إن وسابل اإلعبلم باعتبارها كوسٌط أساسً بٌن الناخ  واألطراؼ المتنافسة فً     

النتخابات، والتً تزوده بالمعلومات الضرورٌة والبلزمة لبناء اختٌاره وفق نموذج الناخ  ا

العقبلنً، ٌمكن أن تمد هإالء األفراد بمعلومات متناقضة لكنها مبررة ظاهرٌا، إضافة إلى 

المعلومات الناقصة والتً ال تشبع احتٌاجات المتلقً، ومعلومات أخرا ال ٌمكن التحقق 

ٌمكن أن ٌفقد الناخ  أهم العوامل التً تساعده على بناء إستراتٌجٌته فً تحدٌد  منها، وهكذا

 سلوكه االنتخابً.

وقد تشكل الظروؼ االقتصادٌة، المالٌة، والسٌاسٌة حاجزا أمام الوفاء بالوعود االنتخابٌة     

ٌذها، التً ٌقدمها المرشحون لبلنتخابات، مما ٌإدي إلى عدم ضمان تطابق هذه الوعود وتنف

األمر الذي ٌإور على حركٌة التصوٌت فً االنتخابات المقبلة، وفً هذه الحالة ال نستطٌع 

الجزم بؤن السلو  االنتخابً ٌتحدد كنتٌجة للعبلقة التً تربط بٌن هذه العروغ واختٌارات 

 و تفضٌبلت الناخبٌن، إنما ٌرجع ذل  إلى ظروؼ خارجة عن نطاق هذه العبلقة.

لنموذج فً تحلٌبلته من قدرة عموم الناخبٌن على تحدٌد دوافعهم ٌنطلق هذا ا    

ٌّن من االنتباه و اإلدرا  للقضاٌا السٌاسٌة  اإلستراتٌجٌة، وهذا ما ٌستدعً توفر مستوا مع

لدا هإالء األفراد، إال أن ذل  غٌر ممكن تطبٌقه على أرغ الواقع وهذا نظرا لتفاوت هذه 

قت الذي ٌبدي فٌه بعغ الناخبٌن انتباها شدٌدا اتجاه القضاٌا المستوٌات بٌن األفراد، ففً الو

السٌاسٌة، نجد البعغ األخر منهم ٌبدي اهتماما أقل من ذل ، كما أن قدرة االختٌار بٌن 

 البدابل وفق هذا التحلٌل ٌختلؼ باختبلؼ مستوٌات قدرتهم على تحلٌل الظواهر السٌاسٌة .

جري فٌها االنتخابات، والتً قد تكون لها انعكاسات هذا إضافة إلى الظروؼ الػامضة التً ت

 سلبٌة حتى على أولب  الذٌن ٌتمتعون بقدرة على فهم وتحلٌل الظواهر السٌاسٌة.

 : هٌكل لالدلحة لرنملٌة فً لرجزلئح ) لروالٌة  ( .لرثانًلرنبمث 

الى العهد رجاعه إذ ٌمكن إقدم النظم المحلٌة ٲدارة المحلٌة فً الجزابر من ٌعد نظام اإل

ربعة مناطق ٲقلٌمٌة الى عشر ، قسمت الببلد من الناحٌة اإلالعومانً فً بداٌة القرن السادو 

، ٌةالعاصمة و ضواحٌها باٌل  التٌطري و عاصمته المد أي) الباٌلٌ  ( وهً دار السلطان 

 باٌل  الػر  و عاصمته وهران باٌل  الشرق و عاصمته قسنطٌنة .
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 :هٌكل لروالٌة   2-1

شخاص القانون ، فعرفها القانون تعتبر وحدة إدارة من وحدات الدولة، وهً شخص من ٲ

09/90 : 

 .قلٌمٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقبلل المالًالمادة االولى : جماعة إ

ستعمار لم تعبر ، ففً فترة االمة و قوانٌن مختلفة ضد االستعمارنظوالٌة ٲلوقد خضعت ال

نذا  خضع آداة لتمكٌن االستعمار، فالتنظٌم المحلً للوالٌة ٲنما هً إو عن مصال  المحلٌة،

 لى وبلث مراحل : إ

  و قسم الجزابر الى وبلث مناطق غا العرآبقاء على منص  اتم اإل لرنحملة لالورى :

 .عٌة السكان المقٌمٌن فً كل منطقةدارٌة مع مراعاة نوإ

غل  ٲن دارٌة الفرنسٌة ٲلنفو النظم و القوانٌن اإلق علٌها تطب دلحٌة لرندنٌة :لرنناطق لإل -

.أوروبٌٌنسكان 
1
 

لٌة من قٲى جان  لإهً مناطق ٌقٌم فٌها الجزابرٌٌن دلحٌة لرنختلطة :لرنناطق لإل -أ

لعسكري وروبٌٌن و ٌطبق انظام المدنً الفرنسً على اٲلوروبٌٌن حٌث ٌطبق الاٲل

.االحتبللً على الجزابرٌٌن
2
 

وجد نظام ٲ 1844وروبٌٌن و فً سنة دارٌة : هً الخالٌة من اٲلالعسكرٌة اإلالمناطق  -

جدٌد فً هذه المناطق فً شكل ما ٌعرؼ بالمكات  العربٌة و كانت مهمتها تسهٌل االتصال 

 .ً و جمع الضراب  و مراقبة السكانهالارٌة و اٲلدارة االستعمبٌن اإل

 ،لى وبلث والٌات الجزابرإارٌا دإبر قسم الجزا 1848قانون  لرنحملة لرثانٌة :  -ب

لوالبً على النمط السابد ، كما شكل المجلو او كل والٌة  والٲقسنطٌنة و على ر ،وهران

 .فً فرنسا

                                  
 . 140ص 1982، 2، الجزابر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، طلالدلحة لرعانة لرنملٌة لرنقاحنة'' ''حسٌن مصطفى حسن ،  –1

 . 140، ص  المرجع نفسهحسٌن مصطفى حسن ، -2
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حدوت خبلل هذه المرحلة مجالو محلٌة لكن تكوٌنها حس  نوعٌة ٲلرنحملة لرثارثة : -ج 

ء والٌة بون     نشاإب ٌقضً 17/08/1955، المإرخ فً  1082/55السكان فمرسوم رقم 

 .) عنابة حالٌا (

ي قسم صبلح الجزابر الذإالمتضمن  601/56صدر مرسوم رقم  28/06/1956فً 

 .والٌة 12شمال الجزابر الى 

تم استخبلؼ اللجنة  1967: تم استحداث عمالة جهوٌة و فً سنة لروالٌة بعد لالستقالل  -

من قانون الوالٌة و طبقا لهذا المتض 1969فً  ،السابقة بمجلو جهوي ) عماي او والبً (

 دارة الوالٌة مجلو شعبً منتخ  بطرٌقة االقترا  العام و هٌبة تنفٌذٌة تعٌنإمر ٌتولى اٲل

 .من قبل الحكومة و ٌدٌرها الوالً

 ساسٌة : المجلو الشعبًٲجهزة ٲر قام التنظٌم الوالبً على وبلث ملهذا اٲل و طبقا -

 ، الوالً .عبً البلديالمجلو الش ،الوالبً

دارة العامة و تحت جهزة اإلٲ: الذي عدل فً  177/94نفٌذي رقم بصدور المرسوم الت

                   .             ظر عن المصال  و االجهزة القابمةسلطة الوالً و ٌصرؼ الن

من حكام القانون الوالبً بسب  تػٌرات فً معطٌات سٌاسٌة و االقتصاد ٲو تم تعدٌل  

.أساسٌتٌنناحٌتٌن 
1
 

 .ً الوالبً فً العدٌد من المباداءتوسٌع صبلحٌات و اختصاصات المجلو الشعب وال :ٲ

 .شكٌلها او تسٌٌرهاكٌد الطابع السٌاسً لهذه الهٌبة سواء من حٌث تٲتدعٌم و ت ثانٌا :

المحافظة قلٌمً جدٌد هو نظام إبنظام  1997دارٌة للجزابر عام ولقد عززت الخرٌطة اإل

والٌة و كل والٌة مقسمة  48لى إو تنقسم الجزابر  31/07/1997صمة الذي طبق فً العا

 .والٌة 1541دابرة  553ٌبلع عددها لى دوابر إ

 :لربلدٌة لرهٌكل لرتنظٌنً 2-2

داري هلها فً التنظٌم اإلٲدراج إجل ٲابل الى دواوٌر ) جمع دوار ( من ما تم تقسٌم القبعند

شارة الى البلدٌة فكل الدساتٌر الجزابرٌة تظمنت اإل 1968ٌم الفرنسً لعام الشبٌه بالتنظ

                                  
 . 138، 137، ص  المرجع نفسهحسٌن مصطفى حسن ،-1
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من  36و المادة  1968من الدستور  09على اعتبارها قاعدة مركزٌة ، ما ورد فً المادة 

 .1996من دستور  15و المادة  1989 من دستور 15و المادة  1976الدستور 

و ٌساعده مواطن فرنسً المصال  المدنٌةفً متصرؼ لٌة كان او خبلل الفترة االستعمار

 . دارة الفرنسٌةزابرٌون خاضعون لئلموظفون ج

الجزابر و مٌواق طرابلو  ) مٌواق 1963 لقد كان الدستور الجزابري:  نابعد لالستقالل

لى ضرورة إدا ٲخضو  البلدٌة لنظام قانون فرنسً ، فاز مكانة البلدٌةبرإور فً بالع اٲل

 .همها البلدٌةٲورووة صبلح المإسسات المإ

الجمهور و بحكم مهامها لذا  كور منٲم من دور الوالٌة بحكم اقترابها عظٲن دور البلدٌة و ٲل

 .والٲصبلح منها ن ٌبدا اإلٲوج  

 

 

 :   1990نحملة قانو  لربلدٌة رسنة 

لػاء نظام الحز  الواحد و إسها ٲر وعلى 1979حكام جدٌدة ارساها دستور خضعت ٲل

توبٌت هجر  أياعتماد نظام التعددٌة الحزبٌة ٌعهد فً ظل هذه المرحلة للعمال و الفبلحة 

 النظام االشتراكً .

ٌة فبة من فبات المجتمع عن غٌرها و ولوٌة ٲلٲ: لم ٌعط  1990لى قانون إشارة تجدر اإل 

بة العمال و الفبلحٌن و بها رسمٌا لف اولوٌة معترففا للمرحلة السابقة حٌث كانت اٲلهذا خبل

 .الموقفٌن

 هو المإسسة المنتخبة فً البلدٌة و تحققا فٌما ٌخص المجلو الشعبً البلدي : مٲ

ساو االنتخابات ٲختٌار الشع  على ا ٲالدٌمقراطٌة على المستوا المحلً، و تكرو مبد

واطنٌن المحلٌٌن الفرصة مالمحلٌة كعنصر من عناصر الدٌمقراطٌة المحلٌة و التً تعطً ال

 .عضاء المنتخبٌن و الحكمداء اٲلٲلتقٌٌم 
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، ٌمكن للمواطنٌن حضور مداوالت علنٌة على مستوا البلدٌةكما ٌعتبر مجلو هٌبة 

 .نسخة منها خذٲاالطبل  على محاضر المداوالت او الجلسات و 

االقترا  العام سلو  ٲقبل الناخبٌن فً البلدٌة بموج   ٌنتخ  المجلو كل خمو سنوات من

تعداد السكانً و توز  العضاء المجلو البلدي حس  ٲ، و ٌختلؼ عدد السري المباشر

صوات التً حصلت علٌها كل االنتخابٌة بالتناس  حس  عدد اٲل المقاعد بعد انتهاء العملٌة

 .قابمة

كلما ، و دورات غٌر عادٌة ربع دورات عادٌة فً السنةٲعماله ٲٌعقد المجلو البلدي  لتسٌٌر

و من الوالً.ٲعضابه ٲت شإون البلدٌة من ربٌسه او ولث اقتض
1
 

، بموج  مرسوم صادر د حاالت حل المجلو الشعبً البلدين القانون ٌحدٲلى إ ضافةباإل

.ناء على تقرٌر من وزارة الداخلٌةمن مجلو الوزراء ب
2 

 عضاء ٲاغ عدد داري للسكان و انخفاالستقالة الجماعٌة و التحوٌل اإلفً حاالت معٌنة ك

عضاء ٲالعادي للمجلو و مباشرة بعد حل  خبلل بالسٌرقل من النصؼ و اإلٲلى إالمجلو 

.المجلو ٌعٌن الوالً هٌبة مإقتة لتسٌٌر البلدٌة 
3 

 :دلحة لرنملٌة و لرنولط طبٌعة لرعالقة بٌ  لإل 2-3

شرٌعات تنظم له هذه العبلقة و تدارة البد له من ضمانات وناء تعامله مع اإلٲن المواطن إ

ن ٲ، و لٌدر  والٲصرٌحة تكفل و تنظم حقوق العبلقة  ن هنا  نصواصاٲر  ، و لٌدوالٲ

 .الطرفٌن فً الحاالت االستونابٌة تكفل و تضمن  حقوق وواجبات اصهنا  نصو

ة لقانونٌة العالمٌالترسانات او طار عالمٌة حقوق االنسانإوالجزابر كػٌرها من الدول و فً 

 .ن تواصل  هذه العبلقة  و تكٌٌفهان تضمٲ، حتم علٌهافً هذا المجال

 88/131دارة من خبلل مرسوم قة المواطن باإلطار عبلإهم مرسوم فً وسنتطرق ٲل

 سبق ) شاذلً بن جدٌد ( فموبل تنص : من طرؼ الربٌو اٲل 1988ٌولٌو 04المإرخ فً 

                                  
 . 138المرجع نفسه ، ص مصطفى حسن ،حسٌن  -1
 145،ص1،1982، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، ط  لالدلحة لرعانة لرنملٌةحسن مصطفى ،  -2
ماي قالمة كلٌة العلوم السٌاسٌة 08جامعة  لرنملٌة لرجزلئحٌة و لرنولط '' لإلدلحة''ولقع لالتصال بٌ  أسماءتواٌمٌة صٌفً امٌن ، -3

 . 76ص   2014/2015 قسم العلوم السٌاسٌة
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قتها ن تكون عبلٲتحفظ كرامته، و ٌج  ن تحترم االنسان و ٲدارة: ٌج  على اإل 3المادة 

 .حوال باللطؼبالمواطن مطبوعة فً جمٌع اٲل

كلها مع احتٌاجات المواطن و ٌج  دارة دوما على تكٌٌؼ مهامها و هٌااإل: تسهر  6المادة 

 .تضع تحت تصرؼ المواطن خدمة جٌدة نٲ

جراءات لى اإلإجه المواطن فً مساعٌهم و ترشدهم دارة لكً تو: ترت  اإل 12المادة 

.حسن استقبالٲن تستقبلهم ٲالمطلوبة اتباعها، و ٌج  علٌها 
1
 

ن تنظم هٌاكل االستقبال من حٌث تجهٌزها و تزوٌدها بالوسابل البشرٌة ٲ: ٌج   13المادة 

 .و الهٌبةٲنذ دخوله رحا  المصلحة و المادٌة حتى ٌتكفل بالمواطن م

 .عبلما صحٌحٌنإٌها و ن توجن تظمن للمواطٲوبهذه الصفة ٌج  علٌها 

ن ٌتحلى باالنضباط و الحو المدنً و ٌمتنع عن تعكٌر ٲٌج  على المواطن  :32المادة 

 .مبل  العمومٌةالمصلحة ورعاٌة اٲلحسن سٌر 

مات التً و التنظٌٲو الوسابل ٲن ترد على كل الطلبات ٲدارة : ٌج  على اإل 34المادة 

 .لٌهاإٌوجهها المواطنون 

دٌبٌة قد تصل للعزل مع الحرمان من حق المعاش ٲٌتعرغ الموظفون لعقوبات ت: 40دة الما

هر دارة و المواطن و ٌظر المتخذة لتحسٌن العبلقة بٌن اإلفً حالة اعتراضهم لسبٌل التدابٌ

دارة و المواطن م العبلقة بٌن اإلل، الحرص فً تحدٌد معامن خبلل عرضنا لنص هذه المواد

العقوبات التً تحمل ، و التشدٌد فً خراٲلمواطن من جهة ٌن الموظؼ و ا، وبمن جهة

دارة بالمواطن.دون تواصل اإل
2
 

لزمت ٲزمات نها مرت بالعدٌد من اٲلٲدارة الجزابرٌة ٌبدو كذل  من خبلل تفحص تارٌخ اإل

 دارة من المواطن نذكر منها : طار تقرٌ  اإلإالتً تص  دابما فً جملة من القوانٌن 

                                  
 .04/06/1988ن ، المإرخ فً ق بتنظٌم عبلقة االدارة بالمواطالمتعل 88/1321مرسوم  -1

 .المرجع نفسه   -2
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طار تنظٌم المركزٌة إصبلح االداري وهذا فً إنشاء مدٌرٌة عامة لتنظٌم و إ:  1966

 لوزارة الداخلٌة .

 .صبلح االداريلة المكلفة بالوظٌؼ العمومً و اإلنشاء كتابة الدوإ:  1982

 .ٌؼ العمومًالدولة للوظلدا كتابة داري الوطنٌة لبلصبلح اإلنشاء اللجنة إ:  1983

محل كتابة الدولة ، حلت داريالتجدٌد اإلصبلح و الوطنٌة لئلسٌو المحافظة ٲ: ت1984

 .للوظٌؼ العمومً

صبلح ة المكلؼ بالجماعات المحلٌة و اإل: تعٌٌن وزٌر منتد  لدا وزٌر الخارجٌ 1994

 .دارياإل

 . بلدٌة ، مركز البرٌد ومصال  الضرادارات ، البإدارة بوبلث : تجربة لتحدٌث اإل 1996

، المكمل و المتمم بقانون ساسً للوظٌفة العمومٌةالقانون اٲل: طرح مشرو   1999

06/03. 

 نشاء لجنة اصبلح هٌاكل الدولة .إ:  2000

دارٌة.اء المدٌرٌة العامة لبلصبلحات اإلنشإ:  2003
1
 

 

 :ةخالص

هم المداخل النظرٌة التً درست االتصال اسٌاسً و ٲلقد تم التطرق فً هذا الفصل الى   

مفهوم المشاركة السٌاسٌة و تحدٌد المفاهٌم التحلٌلٌة الخاصة بالسلو  االنتخابً بداٌة 

ن االتصال السٌاسً باعتباره ٲهذا المدخل الى  أصحا ٌنظر  الذيمدخل العملٌة بعرغ 

على الوظابؼ التً ٌإدٌها ، مدخل االستخدامات وٌركز جزء من عملٌة دابمة التػٌٌر

،مدخل نشر المعلومات االتصال السٌاسً بالنسبة للجمهور المشار  فً عملٌة االتصال

ٌرتكز هذا المدخل على كٌفٌة ظهور و بروز المعلومات السٌاسٌة عبر قنوات  حٌث

هم ٲبراز إهم أنواعها، كذل  ٲ، وم عرغ مفهوم المشاركة السٌاسٌة واالتصال فً المجتمع 

                                  
 . 84ص  مرجع سبق ذكره،لرنملٌة لرجزلئحٌة و لرنولط '' لإلدلحة''ولقع لالتصال بٌ  ،أسماءتواٌمٌة صٌفً امٌن ،1
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تعتمد فً تحلٌبلتها للسلو  دارو التً فسرت السلو  االنتخابً كالمدرسة الفرنسٌة التً الم

لرندحسة ،االنتخابً على العبلقة التً تربط بٌن الفرد والبٌبة التً ٌعٌش فٌها

تركز فً تفسٌرها للسلو  االنتخابً على عاملً االنتماء االجتماعً و التٌ نجلوسكسونٌةاٲل

التحلٌل االستراتٌجً للسلو  ،  على دراسات الرأي العاموالنفسً، معتمدة بذل

ٌعتمد التحلٌل االستراتٌجً للسلو  االنتخابً على مفهوم  الناخ  العقبلنً  أو ٬االنتخابً

 الناخ  االستراتٌجً  وٌنطلق من كون أن الناخ  ٌمكنه اختٌار وجهة نظره من خبلل 

،كما  المرشحون السٌاسٌون لبلنتخابات العرغ السٌاسً المتمول فً البرام  التً ٌقدمها

 المتمول فً الوالٌةو البلدٌة ومراحل الزمنٌة التً مرا مهما.أشرنا الى هٌكل اإلدارة المحلٌة 
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 :الجانب التطبيقي

 لرجانب لرتطبٌقً:حلبعلرلرفصل 

 بطاقة تقنٌة مول بلدٌة سٌدي لنمند ب  علً و لرنشاحكة لالنتخابٌة -

 نجال لردحلسة  -

 نجتنع لربمث  -

 عٌنة لردحلسة  -

 لالمصائً لألسلوب -

 تفحٌغ لرجدلول  -

 نتائج لردحلسة  -

 ل لرفحضٌات لرنتائج فً ظ -

 لألهدلفل لرنتائج فً ظ -

 خاتنة 

 تنهٌد : 
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   البحث  إشكالٌاتلى الجان  المنهجً و النظري و استعراغ الفرضٌات و إبعد التطرق 

جل اختبار الفرضٌات و ذل  ٲا الفصل الى الجان  المٌدانً من نتطرق فً هذو الهدؼ منه 

لمناقشة  ابٌةاالحص األدواتبعد جمع البٌانات و تحلٌلها و تفسٌرها من خبلل اعتمادنا على 

نتاب  التصوٌؼ الخاصة ول البلدٌة و حة وقبل الشرو  فً ذل  سنقدم بطاقة تقنٌ هذه النتاب 

   . بالمترشحٌن

 :تقنٌة مول بلدٌة سٌدي لنمند ب  علً و لرنشاحكة لالنتخابٌة بطاقة

 نـشـأة لربـلدٌة وتـطـوحهـا لرمـضـحي :

ٌـشـٌـر بعـغ المـإرخـٌن أن الـرومان هـم أول مـن سـكـن بـلـدٌة و. م. بـن عـلً   

بعـغ خـبلل القـرن الوانً قـبـل المـٌـبلد ، ولـم ٌـبـق مـن اآلوـار الـرومـانٌة سـوا 

الـواقـعـة بـمـلـتـقــى مجـاري مـابـٌـة « سـبـالـة السـوق »  األطـبلل المـتـمـوـلة فً : 

تـحـت األرغ والـدالـة عـلـى طــرق جـلــ  المـٌـــاه فً عـهـد الـرومـان  وبعـغ 

 .   لـت إلى مـتحـؼ زبـانـة بـوهـرانالنـقـوش عـلى الصـخـور بالخـط الـرومانً والتً نـقـ

ـظـرا بعـد الـرومـان عـمـرهـا قـبـل الفـرنـسـٌـٌن األتــرا  عـقـودا مـن الزمـن ن       

، أٌـن قـبـلـوا بمـنـاوبة مـن قـبـل اشـتـهـارهـا بالنـشـاط الفـبلحًولمـوقعـهـا االسـتـراتـٌجٌ

ـبـلـدٌـة قـبـل خـر أٌـام حـٌـاتـه بالي امحـمـد بـن عـلـً الـذي عـاش آالـولً الصـالـ  سـٌـد

 م.   1594وفـاتـه بهـا سـنـة 

م، حـٌث عـمـرهـا المهـاجـرٌـن  1870إلى أن جـاء االحـتـبلل الفـرنـسً سـنة        

لــزاو واللـورٌـن هـروبـا مـن الفـرنـسـٌـٌن الذٌـن تـم تهجـٌـرهـم مـن مـنـطـقـة األ

م، وتـم  1871ن البـلـدٌة سـنة والفـرنـسـٌـنون لهـم، حـٌـث أسـو المحـتـلـضـطهـاد األلـمـاا

نسـبة للكـولونـال رونـو الـذي قـتـل فً مـقـاومـة ضـد « رونــو »  تـسـمـٌـتهـا بـ : 

 م ،  وارتـكـــز نـشـاطـهــم عـلى الفـبلحـة  1870األلـمــان فً األلــزاو واللـورٌــن سـنة 

، إلى غـاٌـة نـتاج الخـمـورراعـة الكـروم إل، وكـذا زاصـة زراعـة الحـبـو  بسهـل ڨريخـ

االسـتـقـبلل حـٌـث تـم تـػـٌـٌـر اسـمهـا إلــى : سـٌـدي امحـمـد بـن عـلً نـسـبــة إلـى 

 .أبهـلـول المجـاجً  ن عـلً سـٌدي امحمد بـ    ـالـولـً الصـال

 لرنـوقـع ولرنـسـامـة :  -
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تـقـع بـلـدٌـة سـٌـدي امحـمـد بـن عـلً بـمـنـطـقـة الظـهـرة شـمـال والٌـة         

دٌـة تـاوقـرٌــت ، ٌحـدهـا شــمـاال بـلـالحـدود مـع والٌـة الـشـلــــؼ غـلـٌــــزان عـلى

، شـرقـا ارؼ (  وجـنـوبا بـلـدٌـة القـطـالتـابـعـة  إقـلـٌـمـٌـــا للـوالٌـة المـجـاورة ) الـشـلـ

قـلـٌـمـٌـا لـوالٌـة بـلـدٌـة مـازونــة وغـربـا بـلـدٌـة مـدٌـونـة التـابعـة كـلهـا إ

كـلـم 79.15تتـربـع البـلدٌة عـلى مـسـاحة تـقـدر بـ : .غـلـٌــزان
2

، بـتعــداد سـكـانً حوالً 

 ( .2008نسـمة )إحصابٌات  20.096: 

سـٌدي امحمد بـن عـلً أبهـلـول   إلى الولً الصال سمٌــت بسٌــدي امحمـد بن علــً نسبة 

 المجـاجً  

 قـتـصـادٌة ولإلجـتـنـاعـٌة : أهـم لرنـؤشـحلت لال -

قتـصـادٌة التً تتـمـٌـز بهـا بـلـدٌـة سـٌـدي امحـمـد بـن عـلً مـن أهـم المـإشـرات اال  

ل قـري بمـسـاحـة خـصـبة خـاصـة سهـ فـبلحً حـٌـث تتـوفـر عـلى أراغطـابعهـا ال

هـكـتــــار  تـرتـكـز الـزراعـة بهـا عـلى الحـبـو  ) القـمـ    6.144إجـمـالٌة تـقـدر بـ :  

هـكـتــار ، مـمـا  2.860، القـمـ  اللـٌـن ، الشعــٌـر والخـرطـال ( بـمـسـاحـة قـدرهـا : 

 .رة مـن هـذه الحـبـو  سـنـوٌـاسـاهـم فً جـنً محـاصـٌـل وافـ

وكـذا زراعـة الكـروم التً تـشـتـهـر بهــا المـنـطـقـة مـنـذ عهـد االحـتـبلل ، حـٌـث تـبـلع 

، كما هـكـتـار للكـروم 541:   2009 -2008المـساحـة المـزروعة للمـوسـم الفـبلحً 

 تتمٌز هذه البلدٌة بتربٌة االبقار الحلو  والماشٌة .
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 االنتخابٌة لهٌبة الناخبة لٌلدٌة سٌدي امحمد بن علً:بطاقة تقنٌة عن المشاركة 

 توزٌع الهٌبة الناخبة على كافة المراكز

البلد
 ٌة

تعٌٌن مركز 
 التصوٌت

 الرقم

 المجمو  العام عدد المكات 

 نساء رجال
المكا
 ت 

 الناخبٌن
 الرقم

عدد 
 الناخبٌن

 الرقم
عدد 

 الناخبٌن

ً
عل
ن 
 ب
مد
ح
ام
ي 
ٌد
س
ة 
دٌ
بل

 

مدرسة مركز 
 االخوة رقاد

01 

01 
02 
03 
04 

462 
476 
465 
454 

  04 1857 

 1857 المجمو 

مركز مدرسة 
 خٌرة تواتً

02   

01 
02 
03 
04 

485 
474 
484 
438 

04 1881 

 1881 المجمو 

مركز متوسطة 
خالد بن عٌن 

 السمن
03 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
 

439 
440 
440 
440 
437 
436 

  06 2632 

 2632 المجمو 

مركز مدرسة حً 
 النصر

04   

01 
02 
03 
04 
05 
06 

455 
451 
451 
450 
451 
451 

06 2709 

 

 2709 المجمو 

مركز مدرسة 
–عٌسى عبدي 
 -شاٌ  الذرا 

05 
01 
02 

225 
278 

03 
04 

433 
237 

04 1373 

 670 703 المجمو 

مركز مدرسة 
الغواطً لخضر 

 -سٌدي الخلفً –
06 01 504 01 454 02 958 
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 454 504 المجمو 

مركز بوقرط عبد 
عٌن –القادر 
 -مطبول 

07 01 478  391 02 869 

 391 478 المجمو 

 07 14 6174 14 6105 28 12279 

 

 2019دٌسمبر  12لمحة مقتضبة حول كافة مراحل العملٌة االنتخابٌة تحضٌرا لرباسٌات -

. 

 لربلدٌٌ  :أوال : نا ٌتعلق بارنندوبٌة لروالئٌة و لرننسقٌ  

 المنسق البلدي لدٌة :

منسق 

 المندوبٌة

الوظٌفة 

 االصلٌة

تارٌخ  المستخدم

 التنصٌ 

تارٌخ إٌدا  

 الٌمٌن

مدا كونه من 

 ناخبً البلدٌة

 متصرؼ عجوط امٌن
جامعة احمد زبانة 

 غلٌزان-
 هو من ناخبً البلدٌة 27/03/2019 29/03/2009

 

 ثانٌا : نحلجعة لرقولئم لالنتخابٌة :

 لرلجنة لربلدٌة رنحلجعة لرقولئم لالنتخابٌة : سٌح

تم تكوٌن لجنة البلدٌة لمراجعة القوابم االنتخابٌة ، تتشكل من قاغ معٌن من قبل المجلو 

القضابً لوالٌة غلٌزان و وبلوة مواطنٌن مسجلٌن فً القابمة االنتخابٌة لبلدٌة سٌدي امحمد 

كما تم  ،الوطنٌة المستقلة لبلنتخابات سلطةبن علً مختارٌن من قبل المندوبٌة الوالبٌة لل

 .التً تجتمع بمقر البلدٌةمانة دابمة على مستوا البلدٌة تحت تصرؼ هذه اللجنة ٲوضع 

الى  22/09/2019لقد تم فت  المراجعة االستونابٌة للقابمة االنتخابٌة، و التً امتدت من : 

الى  07/10/2019ن : ، و فترة االعتراضات اإلدارٌة امتدت م06/10/2019غاٌة 

راجعة . بعدها تم فت  المو كانت اجتماعاتها فً خمو جلسات 12/10/2019غاٌة 

 ، 17/10/2019الى غاٌة  12/10/2019، و التً امتدت من : الدورٌة للقابمةاالنتخابٌة
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الى غاٌة :  18/10/2019بعدها تم فت  فترة االعتراضات اإلدارٌة الممتدة من : 

 .نت اجتماعاتها فً جلستٌن اونتٌو كان 27/10/2019

 احصابٌات المراجعة :

 

 المراجعة الدورٌة المراجعة االستونابٌة 

الحصٌلة 

النهابٌة بعد 

انتهاء 

 العملٌة

الهٌبة 

الناخبة قبل 

 المراجعة

المسجلون 

 الجدد

المشطوبون 

 الجدد

المسجلون 

 الجدد

المشطوبون 

 الجدد
12279 

بلدٌة سٌدي  ناخ 

امحمد بن 

 علً

12128 

 ناخ 
 ناخ  16 ناخ  84 ناخ  97 ناخ  180

المجمو  فً 

 البلدٌة

12128 

 ناخ 
 ناخ  16 ناخ  84 ناخ  97 ناخ 180

12279 

 ناخ 

 

 المبلحظات المسجلة فً هذه المرحلة: لم ٌتم تسجٌل أي مبلحظات.

 ثارثا : نحملة لرمنلة لالنتخابٌة :

 البلدٌة :رابعا : مراكز ومكات  التصوٌت على مستوا 

 هٌلٌة للمإطرٌن :ٲجدول المستوٌات الت -

 مستوا دون البكالورٌا البلدٌة
بٌن البكالورٌا و 

 لٌسانو

بٌن لٌسانو و 

 الدكتراه
 الدكتراه فما فوق

سم بن 

 علً
111 11 01 00 
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 جدول تلخٌصً حول اعتماد ممولً المترشحٌن ) العدد(

 والٌة غلٌزان –بلدٌة سٌدي امحمد بن علً 

 

 طٌر حس  الجنو :ٲجدول ٌوض  الت -2

 

 سادسا نتائج لالقتحلع : 

 جدول توضٌمً رنسب لرنشاحكة فً بلدٌة سٌدي لنمند ب  علً : 

 البلدٌة
عدد 

 المسجلٌن
 نسبة المشاركة المعبر عنها الملػاة عدد المصوتٌن

 54.43 5915 769 6684 12279 سم بن علً

 

 علً بن فلٌو بلعٌدعبد العزٌز البلدٌات/المترشحٌن
عبد القادر بن 

 قرٌنة
 عزالدٌن مٌهوبً عبد المجٌد تبون

بلدٌة و 

م بن 

 علً

عدد 

 المكات 

عدد 

 المراكز

فً 

 المكات 

فً 

 المراكز

فً 

 المكات 

فً 

 المراكز

فً 

 المكات 

فً 

 المراكز

فً 

 المكات 

فً 

 المراكز

فً 

 المكات 

فً 

 المركز

 المجمو 

28 07 15 07 26 07 00 0007 28 07 28 07 

28 07 15 07 26 07 00 0007 28 07 28 07 

 االناث الذكور البلدٌة

 98 113 سٌدي احمد بن علً

 98 113 المجمو 
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 نتائج لرتصوٌت :

 28عدد مكات  التصوٌت : 

 12279عدد الناخبٌن المسجلٌن 

 6684عدد المصوتٌن : 

 01األوراق المتناز  عنها : عدد 

  769عد األوراق الملػاة :

 5915عدد األصوات المعبر عنها : 

  5595عدد الناخبٌن المتػٌبٌن : 

 تحتٌب لرنتحشمٌ  مسب لرناتئج :

 صوت 4025تبون عبدالمجٌد : 

  764بن قرٌنة عبد القادر : 

  427بلعٌد عبد العزٌز : 

  351بن فلٌو علً :

  348مٌهوبً عز الدٌن : 

 نجاالت لردحلسة : -1

 و قد تضمنت دراستنا مجالٌن هما :، ة تتطل  تحدٌد مجاالتها المختلفةدراسة مٌدانٌ أين إ

 :لرنجال لرنكانً  -1

 .سٌدي امحمد بن علً و الٌة غلٌزانٌت هذه الدراسة بمدٌنة رجٲ

 ال لرزننً :جلرن -2

جانفً الدراسة من الجهة المختصة شهر  مقترح موضو ت الدراسة مباشراة بعد قبول ٲبد  

ة نا مباشرة بجمع المعلومات البلزمٲ، فبد أجرٌتحٌث كانت االنتخابات الرباسٌة قد  2020

  و وضعه فً سٌاقه النظري  العام، وم فً لمام بالموضوو المراجع و القٌام بالبحوث لئل
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و النزول الى المٌدان و توزٌعها على االستمارة و ضبطها  المرحلة الوانٌة قمنا بتحرٌر

السٌاسً العام الذي كان  ن نشٌر هنا الى الجوٲنً سٌدي امحمد بن علً ، كما ٌج  مواط

فرزه الحرا  من استقالة الربٌو ٲرة التً امتدت فٌها الدراسة وما ٌػل  على هذه الفت

معارغ كما ٌج   خابات واالنتخابات و الصرا  القابم بٌن مإٌد لبلنت تؤجٌلالسابق و 

اسٌة كون بلدٌة سٌدي امحمد بن فٌه االنتخابات الرب أجرٌتعتبار الجو العام الذي خذ باالاٲل

 .عما ٌحدث فٌهاجزء من الجزابر و هً لٌو بمنؤا  علً

 نجتنع لربمث : -3

ن مجتمع بحونا ٌتعلق إجل االنتخا  فٲنٌن من بلدٌة على المواطاوٌر التكون الدراسة تتعلق ب

 .12.279و البالع عددها  بالهٌؤة الناخبة

 عٌنة لردحلسة : -4

نا باختٌارهم فرد من بلدٌة سٌدي امحمد بن علً ، وقم 60عٌنة الدراسة من تتكون 

 .قصدٌةبالطرٌقة 

تخدم و تص   هل هً واضحة وهل األسبلةصبلحٌة االستمارة و حٌث قمنا باختبار مدا 

ستمارة على عٌنة متكونة من حٌث قمنا بتوزٌع االهداؼ الدراسة ٲفً قال  الفرضاٌت و 

عادة صٌاغة و إب، فقمنا م و تقٌٌمهاٌجل التحكٲمن اتذةأسعلى تم عرضها فراد ومٲخمسة 

 .األسبلةتكٌٌؼ بعغ 

 لألسارٌب لرمصائٌة :

اعتمدنا فً المسار المٌدانً للبحث على حسا  النسبة المبوٌة على نمط واحد فً جمٌع 

 . جدولرسم بٌانً ممول بدوابر نسبٌة لكل  ةإضافالحاالت مع 

 ما بالنسبة لحسا  النس  المبوٌة فقمنا القاعدة الوبلوٌة :ٲ

=  القاعدة الوبلوٌة
نسبٌةفبةكلفٌالمتػٌرتكرار    

العٌنةعدد
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 فحٌغ لربٌانات و تملٌلهات -

 نتغٌح لرجنس بارنسبة رعٌنة لردحلسة : (1-1لرجدول حقم )

 

  توزٌع النسالذٌن ٌبٌنان  أعبله( و الدابرة البٌانٌة  1-1رقم )نبلحظ من خبلل الجدول 

ن متػٌر الجنو قد غل  علٌة الجنو ٲحس  الجنو الفراد عٌنة الدراسة، حٌث ٌتض  

ما  أي% 35ناث حولً ذكر، بالمقابل كانت نسبة اإل 39ما ٌعادل  %65الذكوري بنسبة 

 النس  : هذهو ٌمكن تفسٌر  نوىٲ 21ٌعادل 

 .ناثالذكور اكور منه من اإلاناحتكا  الباحو -

 .ناثكور من اإلٲلة التعامل مع الذكور سهو -

 :( نتغٌح لرس  بارنسبة رعٌنة لردحلسة  2-1لرجدول حقم ) 

 ( 2-1لرشكل حقم )              

 

65% 

35% 

   نتغٌح لرجنس

 انوى  ذكر

15% 

54% 

23% 

8% 

  نتغٌح لرس 

 40الى 31من 30الى 18من 

 51اكور من  50الى  41من

 لرنسبة لرنئوٌة لرتكحلح لرجنس

 %65 39 ذكح

 %35 21 لنثى

 %100 60 لرنجنوع

 لرنسبة لرنئوٌة لرتكحلح لرس 

18/30 09 15% 

31/40 32 54% 

41/50 14 23% 

 %08 05 51لكبح ن  

 %100 60 لرنجنوع
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 ن سن الهٌبة الناخبة ٲٌتبٌن لنا  هعبلٲ( 2-1( و الشكل )2-1) رقم  من خبلل الجدول

ما  أعمارهمسنة، حٌث احتلت نسبة الفبة التً تتراوح  67 الى18المبحووةٌتراوح ما بٌن 

فرد ، فً حٌن شكلت نسبة  32دل ماٌعا أي%54على نسبة و تقدر بـ ٲسنة  40و  31بٌن 

وم تلٌها الفبة فرد  14ما ٌقابله   % 23سنة  50الى 41من  أعمارهمفراد الذٌن تتراوح اٲل

 األخٌرةما فً المرتبة ٲد، فراٲ 09دل ما ٌعا %15سنة بنسبة  30الى 18العمرٌة ما بٌن 

فراد و ٌمكن تفسٌر هذه النتاب  ٲ 05ما ٌعادل  %08سنة بنسبة  51كور من ٲفجاءت الفبة 

 :لى بماٌ

 .تكا  معهاهذه الفبة العمرٌة و االحلى إو الوصول سهولة التعامل  -

 .معها لى هذه الفبة العمرٌة مما ٌسهل علٌنا التعاملإٌنتمٌان نوٌنكون الباح -

 نة لردحلسة ( نتغٌح لرنستوى لردحلسً رعٌ 3-1)لرجدول حقم 

 ( 3-1شكل حقم :) 

 

 

 العٌنةفراد ٲلالدراسة   ن مستوٌاتٲ( ٌتبٌن  3-1( و الشكل )3-1رقم )من خبلل الجدول 

 32ا ٌعادل م % 53 على نسبة بـٲالمستوا الجامعٌ اووفراد ذمتفاوتة حٌث شكلت نسبة اٲل

ا، فرد 13ما ٌقابله   %22وم ٌلٌها مستوا المتوسط بنسبة تكرارا،  األكورو هً الفبة  افرد

7% 
22% 

18% 

53% 

 نتغٌح لرنستوى لردحلسً 

 جامعً وانوي متوسط ابتدابً

 لرنسبة لرنئوٌة لرتكحلح لرنستوى لردحلسً

 0 %7 04 لبتدلئً

 %22 13 نتوسط

 %18 11 ثانوي

 %53 32 جانعً

 %100 60 لرنجنوع
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ما مستوا االبتدابً فجاء فً ٲفردا  11ما ٌقابله   % 18تً المستوي الوانوي بنسبة ٲوم ٌ

 :فراد و ٌمكن تفسٌر ذل  ٲ 04ما ٌعادل    % 07بنسبة  األخٌرةالمرتبة 

 .جراء مول هذه البحوثإدون على معتا منهسهولة التعامل مع الجامعٌٌن ٲل -

 . عن الدراسة فً المتوسط و الوانويفراد المجتمع انقطعو ٲالعدٌد من  -

 االستمارة بالنسبة لبلبتدابً .صعوبة التعامل مع  -

 . 2019لردوح لرسٌاسً رلمنالت لالنتخابٌة رلبلدٌة فً حئاسٌات  : لألوللرنموح 

 ( خاص بنوع لرمنالت لالتصارٌة لرتً تحيب فً نشاهدتها : 1-1لرجدول حقم )

 

 

 

 

ن مختلووووؼ الحمووووبلت التووووً ٲ( و الشووووكل البٌووووانً نبلحووووظ 1-1قووووم )موووون خووووبلل الجوووودول ر

المشووواهدة و االهتموووام ولكووون بنسووو   مووونفوووراد العٌنوووة كوووان لهوووا نصوووٌ  ٲعرضوووت علوووى 

تلٌهوووا حموووبلت ،  % 41.7بوووـ  األكبووور، حٌوووث كوووان للحموووبلت التلفزٌونٌوووة النسوووبة متفاوتوووة

الملصوووووقات  مووووواٲ، %18.3ووووووم حموووووبلت اتصوووووال مباشووووور بوووووـ ، %23.3االنترنوووووت بوووووـ  

42% 

5% 

7% 

23% 

18% 

5% 

نوع لرمنالت لالتصارٌة لرتً (  1-1)شكل 
 تحيب فً نشاهدتها 

   إذاعٌة حمبلت تلفزٌونٌة 

 حمبلت االنترنت   ملصقات و الفتات

  حمبلت أخرا حمبلت اتصال مباشر

 النسبة المبوٌة  التكرار الفبة 

 % 41.7 25 حمبلت تلفزٌونٌة 

 %5 30 إذاعٌة

 %6.7 04 ملصقات والفتات 

 %23.3 14 حمبلت االنترنت 

 %18.3 11 حمبلت اتصال مباشر 

 %5 30 أخحىمنالت 

 % 100 60 لرنجنوع 
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وكوووووذل   %5ذاعٌوووووة فكوووووان لهوووووا نسوووووبة  الحموووووبلت اإل ا، بٌنمووووو %6.7فكانوووووت نسوووووبتها 

 .%5خرا  ٲحمبلت

للللدٌتك فلللً لالنتخابلللات ( هلللل لرمنلللالت لالتصلللارٌة لرتلللً قانلللت بهلللا ب2-1حقلللم ) جلللدول

 ؟  لرحئاسٌة لثاحت لهتنانك

 

فراد العٌنة ٲمن% 63.3البٌانً ان نسبة ( و الشكل 2-1نبلحظ من خبلل الجدول رقم )

ناث إ 34.2ذكور و  65.7منها ر االهتمامٌالحمبلت التً قامت بها البلدٌة ال تون ٲٌعتبرون 

 ناث إمنها %41ذكور و  %59منها موٌرة لبلهتمام% 36.7فً حٌن ٌعتبرها 

 ؟ ثحت فٌك هذه لرمنالتٲ( هل  3-1جدول حقم )

 

 

 

 

37% 

63% 

 ( 2-1)لرشكل حقم 

 ال نعم

45% 

55% 

 (   3-1) لرشكل حقم 

 ال  نعم

 لرنسبة لرنئوٌة لرتكحلح لرفئة

 %36.7 22 نعم

 %63.3 38 ال

 %100 60 لرنجنوع

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %45 27 نعم

 %55 33 ال

 %100 60 لرنجنوع
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فراد العٌنة لم ٲمن %55نسبة ( و الشكل البٌانً نبلحظ ان 3-1من خبلل الجدول رقم )

من هذه السبة  %69.6ها نمجل التوجه لبلقترا  ٲمن تإور فٌهم الحمبلت االتصالٌةللبلدٌة 

خرا و فبة المستوٌات اٲل 54.5ٌة نسبة جامعالفبة ال تمولكما ،اناث  %30.3ذكور و 

 %62.9منها  فٌهم  ورتإن هذه الحمبلت ٲٌرون   % 45نسبة   فً حٌن %46مجتمعة 

وهذا ٌعود الى دون المستوا الجامعً  %49.2جامعٌٌن و  %51.8 ناثإ%37.1ذكور و

وٌر و ٲالذي ٌلع  دورا مهما فً مستوا التو الوقافً اختبلؼ المستوا الدراسً و الفكري 

 .وٌرٲكبٌرا فً عملٌة الت ٌلع  دورالى هذا النو  من الحمبلت إمدا التعرغ وكذل  ه نوع

 

 ؟ثٌحٲ( كٌف كا  هذل لرت 4-1حقم )جدول 

 

 

فراد العٌنة ٲمن %46.6ن نسبة ٲٌتبٌن ( و الشكل البٌانً  4-1من خبلل الجدول رقم )

 43.3فً حٌن كانت نسبة  ، ناثإ%32.14ذكور و  %67.85ور فٌهم هذه الحمبلت تإلم

، فً ناثإمنها  30.7منها ذكور و % 69.2إٌجابًن لها تاوٌر ٲبٌرون من المبحووٌن %

 .ناثإ 33.4و ذكور  66.6منها اوٌرها كان سلبٌا ٲت نٲٌرن ب %10مقابل ذل  كانت نسبة 

 

 

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %10 6 سلبً 

 %35 26 إٌجابً

 %55 33 رم لتاثح 

 %100  60 لرنجنوع 

10% 

35% 

55% 

 ( 4-1) شكل حقم 

 لم تاور  إٌجابً سلبً 
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 هذه لرمنلة نعحف سٌاسٌة هل مققت (  5-1جدول حقم )

 

 

ن النس  المبوٌة للمعرفة السٌاسٌة المحققة كانت  ٲ( 5-1نبلحظ من خبلل الجدول رقم ) 

 50ناث فً حٌن .إمنها % 26.66منها ذكور و  73.33جابوا بنعم ٲمن المبحووٌن  50%

لى طبٌعة و إنات وهذا راجعإمنها % 4منها ذكور و % 60جابوا ببل ٲكذل  %

 نوعالمعرؼ السٌاسٌة المحققة.

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

 (  5-1) شكل حقم 

 نعم 

 ال

 لرنسبة  لرتكحلح لرفئة 

 %50 30 نعم 

 %50 30 ال

 %100 60 لرنجنوع 
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 ؟ فٌنا تتنثل هذه لرنعحفة٬كانت مققت رك نعحف سٌاسٌة ( لذل6-1جدول حقم : )

 

 

 

اكتسبوا معرفة  ن معظم المبحوحٌنٲٌتبٌن ( و الشكل البٌانً 6-1من خبلل الجدول رقم : )

و نسبة  %67.39احتلت نسبة الذكور %80بنسبة بصفة عامة سٌاسٌة من هذه الحمبلت

 .%20 معرفة سٌاسٌة ٌةٲلهم تحققنسبةالذٌن لم فً حٌن جاءت % 32.60االتاث 

ٌوم االقترا  بنسبة  تعرفوا من خبلل الحملة على المبحووٌن الذٌن حٌث جاءت نسبة  

و ترتٌ   أسماءوم  %39.13ونسبة النساء  %60.86نسبة الذكور تمول 41.7%

وم التسجٌل فً القوابم االنتخابٌة  30.76منها ذكور و  ٬69.23  %20بنسبة المترشحٌن 

ما ٲكلهم ذكور  %5وم غٌر ذل  نسبة نوى واحدة ٲمنهم ذكور مقابل  7سبعة %13بنسبة 

 .ناثإذكور و ستة  7منها %20وا بنسبة معرفة فكان ٌةٲالذٌن لم تحقق لهم 

 

 

 

38.33% 

21.66% 13.33% 

21.6% 

5% 

 (  6-1) شكل حقم 

 ٌوم االنتخا  

أسماء و ترتٌ  
 المترشحٌن 

التسجٌل فً 
 القوابماالنتخابٌة 

لم تحقق لً اٌت 
 معرفة 

 غٌر 

 لرنسبة  لرتكحلح لرفئة 

 %38.33 23 ٌوم لالنتخاب 

 %21.66 13 و تحتٌب لرنتحشمٌ   أسناء

 %13.33 8 لرتسجٌل فً لرقولئم لالنتخابٌة 

 %21.6 13 رم تمقق رً لٌت نعحفة سٌاسٌة 

 % 5 3 يٌح ذرك 

 %100 60 لرنجنوع 
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 طنً سٌدي لنمند ب  علً لو لرنشاحكة لالنتخابٌة رنو لرتوعٌة لرسٌاسٌة ˸لرنموح لرثانً

؟  نت نسجل ضن  لرقولئم لالنتخابٌةٲهل  ٬( 1-2جدول حقم ) 

 

مسجلون ضمن فرارد العٌنة ٲمن  %90ن نسبة ٲ( 1-2من خبلل الجدول رقم )نبلحظ

ا لم ٌقومو % 10ن ٲفً حٌت ناث إ31.48منها ذكور و  68.51القوابم االنتخابٌة للبلدٌة

 .ناثإوبلث وبلث منها ذكور و  نفسهمٲبتسجٌل 

 ؟ بال فلناذل  لإلجابةذل كانت إ٬(2-2جدول حقم )

 

 

 

 ( 1-2)لرشكل حقم 

  نعم

 ال

2% 3% 3% 2% 

90% 

 ( 2-2)لرشكل حقم 

 غٌر مهتم  بسب  االنشػال بالعمل

   لم اقتنع ال توجد حقوق

   المسجلون

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %90 54 نعم 

 %10 6 ال

 %100 60 لرنجنوع 

 النسبة المبوٌة  التكرار الفبة 

 %1.66 1 بسب  االنشػال بالعمل

 %3.33 2 غٌرمهتم

 %3.33 2 التوجد حقوق 

 %1.66 1 لم اقتنع 

 %90 54 المسجلون 

 %100 60 المجمو 
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فة مختلعدم التسجٌل فً القوابم االنتخابٌة  أسبا ( 2-2رقم ) نبلحظ من خبلل الجدول 

ن المسجلٌن غٌر مهتمٌغٌر تة صل السٲونٌن من إن ٲعلى حس  كل فرد حٌث نبلحظ 

نما إصل الستة غٌر المسجلٌن ٲمن ناخرآونان إجٌل و ال باالنتخا  فً حٌن ٌرون بالتس

ما ٌرا فرد واحد بسب  عدم التسجٌل هو فٌرفضا التسجٌل بسب  عدم وجود حقوق 

 .نه غٌرمقتنع بالتسجٌل و ال باالنتخاباتٲشخص واحد االنشػال بالعمل فً حٌن ٌرا 

 

 ؟ 2019هل قنت بارولجب لالنتخابً فً حئاسٌات ٬(3-2حقم ) جدول

 

 

 امن المبحووٌن قامو%78ن ٲنبلحظ و الشكل البٌانً (  3-2من خبلل الجدول رقم ) 

ما الممتنعون فكانت نسبتم ٲنساء% 34.04منها رجال و % 65.95بالواج  االنتخابً

 .% 30.76و النساء %  69.23الرجال  احتلت نسبة21.66%

 

 

 

 

 

78% 

22% 

هل قنت بارولجب لالنتخابً 
 2019فً حئاسٌات 

 نعم

 ال

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %78.3 47 نعم 

 %21.7 13 ال 

 %100 60 لرنجنوع 
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 بال رناذل  لإلجابةلذل كانت (4-2جدول حقم : )

 النسبة المبوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %30.76 4 شخصٌة  أسباب

 %23.07 3 و لروعود لركاذبة بسبب لرنظام ولرفساد

 %46.15 6 عدم لرتسجٌل فً لرقولئناالنتخابٌة 

 %100 13 لرنجنوع

   

 

ن عن التصوٌت من الممتنعٌ %47( والشكل البٌانً ان 4-2دول رقم )نبلحظ من خبلل الج

 أسبا فً حٌن جاءت نسبة  أصبللم ٌكونوامسجلٌن  2019فً االنتخابات الرباسٌة 

و هذه  %22الذٌن رفضوا التصوٌت بسب  النظام و الوعود الكاذبة و  %31شخصٌة بـ

ٌقوموابالواج  االنتخابً و المقدرة بـ طار النسبةاالجمالٌة للذٌن لم إتدخل فً النتاب  

 .أعبله( 3-2دول )كما هو مبٌن فً الج21.7%

 

 

31% 

22% 

47% 

 لذل كانت لالجابة بال رناذل 

 أسبا  شخصٌة

بسب  النظام والفساد و 
 الوعود الكاذبة 

عدم التسجٌل فً 
 القوابم االنتخابٌة 
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 هل كانت نشاحكتك لالنتخابٌة بسبب ٬( 5-2جدول حقم )

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %13.33 08 لرمنلة لرتوعوٌة رلبلدٌة 

 %41.66 25 أٌدٌوروجًفكحي 

 %10 6 بشكل عفوي 

 %5 03 لفحلد لرعائلة 

 %8.33 05 زنالء لرعنل 

 / / لثحت على قحلحك  أخحىنصادح 

 %21.66 13 أشاحكرم 

 %100 60 لرنجنوع 

 

 

 

 

13.33% 

41.66% 

10% 

5% 

8.33% 

0% 21.66% 

 هل كانت نشاحكتك لالنتخابٌة بسبب 

 الحملة التوعوٌة للبلدٌة 

 فكري أٌدٌولوجً 

 بشكل عفوي 

 افراد العابلة 

 زمبلء العمل

 مصادر أخرا

 لم أشار  
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موووون %41.66نسووووبة ن ٲ( و الشووووكل البٌووووانً  5-2نبلحووووظ موووون خووووبلل الجوووودول رقووووم ) 

لووووى فكووووري إكووووان موووورده  2019ات الرباسووووٌة لسوووونة فً االنتخابووووبؤصووووواتهمدلوووووا ٲالووووذٌن 

علوووى جووواءت نسوووبة المشووواركٌن  فوووً حوووٌن ،نووواثإ 23.07و ذكوووور  76.92ً  جوأٌووودٌول

 37.5منهوووووا ذكوووووور و  ٬62.5 % 13.33بوووووـ وٌر الحملوووووة التوعوٌوووووة للبلدٌوووووة ٲتووووو أسووووواو

 و نوووواوإونووووان إو فووووراد ذكووووور ٲ4مووووا ٌقابلووووه %10جوووواءت بنسووووبةبشووووكل عفوووووي  موووواٲنوووواث، إ

فوووووراد العابلوووووة ٲووووووم ذكووووور  2نووووواث وإمووووونهم  3%8.33زمووووبلء العمووووول فكانوووووت نسووووبتهم 

موووا الممتنعوووون عووون التصووووٌت فهوووً نسوووبة وابتوووة ٲنووووى واحووودة ٲونوووان مووونهم ذكوووور و إ5%

 .%21.66شكلت 

 ؟هذه لرمنالت تزٌد فً نسبة لروعً لرسٌاسً  هل تحى ل  ٬(6-2جدول حقم )

 

 

من المبحووٌن ٌرون  %58ٌتبٌن لنا ان  البٌانً لو الشك(  7-2من خبلل الجدول رقم )   

دٌة فً االنتخابات الرباسٌة ال تزٌدفً نسبة الوعً السٌاسً لن الحمبلت التً تقو  بها البٲ

 .الوعًهذا نها تزٌد فً نسبة ٲ%42ا ما نسبته ٌرفً حٌن 

 

 

 

58% 

42% 

هل تحى ل  هذه لرمنالت تزٌد 

   فً نسبة لروعً لرسٌاسً

 نعم 

 ال

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %41.66 25 نعم 

 %58.33 35 ال

 %100 60 لرنجنوع
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 ؟ لربلدٌة فً لالنتخاب لرتوعٌة لرسٌاسٌة  أوروٌاتهل تحى ل  ن  ٬( 8-2جدول حقم : )

 

 

من المبحووٌن  %68.33نمانسبته ٲ( و الشكل البٌانً نبلحظ8-2لجدول رقم : ) من خبلال

 ناث إ 29.26%و منهم ذكور  %70.73 البلدٌة التوعٌة السٌاسٌة أولوٌاتن من ٲٌرون 

 ناث. إ 42.10ذكور  57.89 ٌر ذل غ%31.66فً حٌن ٌرا ما نسبته 

 ى إنحده  2019نتخابٌة فً حئاسٌات هل ضعف لرنشاحكة لال ٬(9-2)جدول حقم : 

 

68.33% 

31.66% 

هل تحى ل  ن  أوروٌات لربلدٌة 
 فً لالنتخابات لرتوعٌة لرسٌاسٌة 

 نعم 

 ال

26.66% 

10% 56.66% 

6.66% 

هل ضعف لرنشاحكة لالنتخابٌة فً 
 نحده لرى  2019حئاسٌات 

ضعؼ حمبلت 
 المترشحٌن 

 ضعؼ حملة البلدٌة 

 تاوٌر الحرا  

 غٌر ذل  

 لرنسبةلرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %68.33 41 نعم 

 %31.66 19 ال

 %100 60 لرنجنوع

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة

 %26.66 16 ضعف منالت لرنتحشمٌ  

 %10 6 ضعف منلة لربلدٌة 

 %56.66 34 تاثٌح لرمحلك

 %6.66 4 يٌح  ذرك 

 % 100 60 لرنجنوع 
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من  %56.66اكور من ن ٲوالشكل البٌانً  ( 9-2نبلحظ من خبلل الجدول رقم ) 

 وٌر الحرا ٲلى تإمرده  2019لمشاركة فً الرباسٌات ن ضعؼ اٲالمبحووٌن ٌرون 

ن سب  ذل  ٲٌرون  %26.66فً حٌن ٌرون  ناث ،إ%41.17منهم ذكور و  58.82%

مرد %10، كما ٌرا ناثإمهم  %18.75ذكور و  %81.25ضعؼ حمبلت المترشحٌن 

 .سبابؤخرامر ٲلاألون ٌعز %5ما ٲناث إونان إذكور و  أربعةضعؼ حملة البلدٌةلى إذل  

 .رلبلدٌة فً لالنتخاباتلرنموح لرثارث : فعارٌة لرمنالت لالنتخابٌة 

 ات لرحئاسٌة و نمفز على لالنتخابٲت نلصقة و شعاح تسوٌقً ٲهل قح( 1 -3جدول حقم ) 

 

 

اطلعو على الملصقات و ٌنمبحوومن ال%68.33ما نسبتهنبلحظ من خبلل الجدول ان 

 34.14منهم ذكور و  65.85 لبلنتخاباتلتسوٌق طار اإالتً تضعها البلدبة فً الحمبلت 

 68.42منهم %31.66علٌهالم ٌقرإوا و لم ٌطلعو فً حٌن كانت نسبة الذٌن ناث إمنهم 

 .ناثإ 31.57و ذكور 

 

 

 

68.33% 

31.66% 

هل قحلت نلصقة لو شعاح تسوٌقً 

 رحئاسٌةلرلبلدبة فً لالنتخابات 

 نعم 

 ال

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %68.33 41 نعم 

 %31.66 19 ال 

 %100 60 لرنجنوع
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جل ٲبه لربلدٌة ن  منالت تسوٌقٌة ن    نا تقوم ٲهل تحى ( 2-3جدول حقم )

 ؟تمفٌزلرنولطنٌ  على لالنتخاب كاف

 

من المبحووٌن  %73.33ن نسبة ٲنبلحظ( و الشكل البٌانً 2-3من خبلل الجدول رقم )

ذكور  %65.90 طار التسوٌق للحمبلت االنتخابٌة غٌر كاؼإن ماتقوم به البلدٌة فً ٲٌرون

منهم % 68.75 نه كاؼٲمن عٌنة الدراسة ٌرون  % 26.66، فٌماناثإ% 34.09و 

 . ناثإ%31.25ذكور و 

 ؟لرمنالت ندحوسة   هذه ٲ( هل تحى  2-3جدول حقم ) 

 

 

 

26.33% 

73.33% 

هل تحى ل  نا تقوم به لربلدٌة ن  منالت 
 تسوٌقٌة كاف 

 نعم

 ال

45% 

55% 

هل تحى ل  هذه لرمنالت 
 ندحوسة

 نعم

 ال

 لرنئوٌةلرنسبة  لرتكحلح لرفئة

 %73.33 44 ال

 %26.66 16 نعم ال

 %100 60 لرنجنوع

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %45 27 نعم

 %55 33 ال

 %100 60 لرنجنوع 
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ن ٲمن المبحووٌن ٌرون  %55( و الشكل البٌانً ان  2-3نبلحظ من خبلل الجدول رقم ) 

فً حٌن  ناثإ 33.3و  منها ذكور 66.66هذه الحمبلت التً تقوم بها البلدٌة غٌر مدروسة

 .ناثإ%33.33ذكور و  %66.66منها نها مدروسة ٲنهم م% 43ٌرا 

 

 ؟( هل تحى ل  ناتقوم به لربلدٌة فً مدود نسؤورٌتها لرقانونٌة3-3)جدول حقم 

 

ما ن ٲمن المبحووٌن ٌرون % 62ن ٲنبلحظ ( و الشكل البٌانً 3-3الجدول رقم )من خبلل 

فً حٌن  ناث إ%29.72منها ذكور و  70.27تقوم به البلدٌة فً حدود مسإولٌتها القانونٌة

منها % 60.86بذل  فً حدود مسإولٌتها القانونٌةنها التقوم ٲمن عٌنة الدراسة %38ٌرا 

 .ناثإ% 39.13ذكور 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

هل تحى ل  ناتقوم به لربلدٌة فً مدود  
 نسؤورٌتها لرقانونٌة 

 نعم 

 ال 

 لرنسبة لرنئوٌة  لرتكحلح لرفئة 

 %62 37 نعم

 %38 23 ال

 %100 60 لرنجنوع 
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 :رى إهل ٌنك  نحد ضعف هذه لرمنالت (  4-3جدول حقم )

 

 

ن مرد ٲمن المبحووٌن ٌرون %50( و الشكل البٌانً ان 4-3نبلحظمن خبلل الجدول رقم ) 

فً ،ناث إ%26.66منهم ذكور و  73.33 المسإولٌن  لى عدم كفاءةإضعؼ هذه الحمبلت 

ما ٲ، ناث إ%36.36ذكور و %63.63أسبابؤخراٌرجعون ذل  الى %36.66حٌن نسبة 

 .ناث إأربعةذكور و  أربعة%13.33لى البلمباالت إراجع  السب  نٲالذٌن ٌرون 

 ˸تملٌل نتائج لردحلسة

 ˸تملٌل نتائج لرنموح لألول

لرللللدوح لرسٌاسللللً المنطوووووي تحووووت تسوووواإل  األولموووون خووووبلل عوووورغ نتوووواب  المحووووور  -

( 1-1الممتوووود موووون الجوووودول رقووووم)   2019رلمنللللالت لالنتخابٌللللة رلبلدٌللللة فللللً حئاسللللٌات 

مووون حٌوووث  األكبووورن للحموووبلت التلفزٌونٌوووة الووودور ٲ(  ٌتضووو  لنوووا 6-1لوووى غاٌوووة جووودول ) إ

فوووً المجتمووووع باعتبووواره موووون  األساسوووٌةالمشووواهدة وهوووذا راجووووع دور التلفزٌوووون و مكانتووووه 

لتووووً ٌرغوووو  الفوووورد فووووً مشوووواهدتها كمووووا الوسووووابل الوقٌلووووة و المووووإورة علووووى الجمهووووور و ا

حدٌووووة مووون نترنوووت وهوووذا بفضووول التكنلوجٌوووا الاٲل  لوووى  توجوووه الفووورد الوووىإسوووفرت الدراسوووة ٲ

ظهوووور الجٌووول الخوووامو وكوووذل  كوووون  ٌووول الوالوووث و الرابوووع ولجهواتوووؼ ذكٌوووة و شوووبكات ا

50% 

15% 

35% 

 ٌنك  نحد ضعف هذه لرمنالت لرى  

عدمكفاءت 
 المسإولٌن 

 البلمباالت

 أسبا  أخرا

 لرنسبة لرنئوٌة لرتكحلح لرفئة

 50 30 عدم كفاءةلرنسؤورٌ 

 15 8 لرالنباالت

 36.66 22 أسبابأخحى

 100 60 لرنجنوع
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ن ٲخبوووار انٌوووة كموووا ٲمتاحوووةة للجمٌوووع موووع  موووا تووووفره مووون معلوموووات و  أصوووبحتنترنوووت اٲل

ٌفضوووولون االحتكووووا  بوووالمنتخبٌن و االتصووووال بهووووم مباشوووورة لمووووا  األشووووخاصهنوووا  بعووووغ 

التوووً ال  فعوووالقنوووا  و ٌمكووون للشوووخص معرفوووة ردود األإالتصوووال المواجهووواتً مووون فوووً ا

فوووراد ال ٌزالوووون ن هنوووا  بعوووغ اٲلٲلى إاألخرىباإلضوووافةٌمكووون مبلحظتهوووا فوووً الحموووبلت 

موووون  كنالووووتمسوووولوبها السووووهل و المباشوووور و لون الملصووووقات و الشووووعارات و هووووذا ٲلٌفضوووو

بلحظ تراجوووع دورهوووا فوووً فوووٌ اإلذاعوووةموووا فٌموووا ٌخوووص ٲ،زقوووة و الشووووار فوووً اٲلٌتهوووا رإ

نسووواء الماكووووات بالبٌوووت فوووراد كالجووودا مووون اٲلتصووواره علوووى شووورٌحة صوووػٌرة المجتموووع و اق

 سابقٌن .و ال

لتوووً وٌر الحموووبلت االتصوووالٌة اٲمحدودٌوووة فعالٌوووة و تووو األولفوووالمبلحظ مووون خوووبلل المحوووور 

لووووى الوسووووٌلة المعتموووودة فووووً ذلوووو  و هووووً البلفتووووات و إقامووووت بهووووا البلدٌووووة وهووووذا راجووووع 

غٌووووور جووووووذا   اتقلٌووووودٌ اأسوووووولوبخووووورا ٌعتبووووور لشوووووعارات فهوووووذا مقارنوووووة بالوسووووووابل اٲلا

ٌتكوووورر كوووول مووووا كانووووت هنووووا  انتخابووووات بوووونفو  اروتٌنٌوووو اموووورٲصووووب  ٲنووووه ٲلى إباإلضووووافة

 .ٌجعل الفرد ال ٌرغ  فً مشاهدته  مما األسلو الشكل و 

 ˸تملٌل نتائج لرنموح لرثانً

لرتوعٌلللة لرسٌاسلللٌة مووون خوووبلل عووورغ نتووواب  المحوووور الووووانً المنطووووي تحوووت تسووواإل  -

  2019رنللللولطنً سللللٌدي لنمنللللد بلللل  علللللً  فللللً حئاسللللٌات و لرنشللللاحكة لالنتخابٌللللة 

مووووون  90%ن ٲ( تبوووووٌن 9-2( الوووووى غاٌوووووة جووووودول ) 1-2الممتووووود مووووون الجووووودول رقوووووم) 

بالواجوووو   اقووووامو %87ن اكووووور موووون ٲجلون فووووً القوووووابم االنتخابٌووووة كمووووا المبحووووووٌن مسوووو

لوووى مٌووول إرجوووا  هوووذه النتووواب   إػلووو  علوووٌهم الجووونو الوووذكري، و ٌمكووون االنتخوووابً حٌوووث ٌ

ة التوووً لهوووا توجهوووات ٲحوووداث  السٌاسوووٌة عكوووو المووورلوووى المواضوووٌع و اٲلإكوووور ٲال رجوووال

معظوووم المصووووتٌن ن ٲحٌوووث  أساسوووًكموووا ٌبووورز هنوووا المسوووتوا التعلٌموووً كعامووول  أخووورا

مسوووووتوا جوووووامعً و ووووووانوي ، كموووووا كانوووووت المشووووواركة االنتخابٌوووووة بسوووووب  فكوووووري  وذو

افً و الفكوووووري لوووووى المسوووووتوا الوقوووووإفوووووراد العٌنوووووة وهوووووذا راجوووووع ٲلمعظوووووم  أٌووووودٌولوجً

فٌوووه و  أجرٌوووتللمبحوووووٌن وكوووذال  ال ٌمكووون لنوووا عوووزل االنتخابوووات علوووى السوووٌاق الوووذي 

حوووداث و الجوووو السٌاسوووً العوووام للوووببلد عاموووة و بلدٌوووة سوووٌدي امحمووود بووون علوووً خاصوووة اٲل

كونهوووا جوووزء ال ٌتجوووزء مموووا ٌحووودث فوووً الجزابووور  و نقصووود بوووذل  الحووورا  السٌاسوووً و 
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فوووً الفوووراا السٌاسوووً  االنتخابوووات و مخووواوؼ السوووقوط تؤجٌووولو  األسوووبقاسوووتقالة الوووربٌو 

البلشووورعة وموووا ٌنجووور عنهوووامن تعقٌووودات داخلٌوووة و خارجٌوووة   مموووا ٌووودخل الوووببلد فوووً حالوووة

مسوووبقة مبنٌوووة علوووى تحالٌووول مسوووتمدة  اأفكووواركلهوووا جعلوووت النووواخبٌن ٌشوووكلون  األسوووبا هوووذه 

مووون االحوووداث و المجرٌوووات السٌاسوووٌة و التوقعوووات والتكهنوووات لمجموعوووة مووون الفرضوووٌات 

ال ان إولكووووون بوووووالرغم مووووون ذلووووو   .ٌوهات التوووووً كوووووان مووووون الممكووووون وقوعهووووواو السووووونار

 ة حسوووو  هوووذه الدراسووووة ال تزٌووود فووووً نسووووبةالحموووبلت االوصووووالٌة التوووً قامووووت بهوووا البلدٌوووو

 الوعً السٌاسً.

 ˸تملٌل نتائج لرنموح لرثارث
 

فعارٌللللة لرمنللللالت مووون خووووبلل عوووورغ نتوووواب  المحووووور الوالوووث المنطوووووي تحووووت تسوووواإل  -

( 1-3الممتووود مووون الجووودول رقوووم)   2019لالنتخابٌلللة رلبلدٌلللة فلللً لالنتخابلللات  لرحئاسلللٌة 

مووون المبحوووووٌن قووورإوا و اطلعووووا علوووى   61كوووور مووون ٲن ٲ( تبوووٌن 4-3لوووى غاٌوووة جووودول ) إ

مووون الرجوووال وهوووذا راجوووع غلبٌوووتهم كوووانوا ٲتصوووالٌة التوووً قاموووت بهوووا البلدٌوووة الالحموووبلت ا

ول كموووا ٌمكووون تفسوووٌر سووولوكهم بووودافع الفضووولوووى المواضوووٌع السٌاسوووٌة إلوووى مٌوووول الوووذكور إ

ٌوووووم و حوووو  االطووووبل  علووووى بعووووغ المعلومووووات التووووً ٌمكوووون هووووذه الملصووووقات تقوووودٌمها ك

ن مووواتقوم بهوووا ٲوٌن ٌووورون المبحوووو 73ن اكوووور مووون ٲاالقتووورا  و ترتٌووو  المترشوووحٌن، كموووا 

تقومبهوووا ووسوووة رو هوووذه الحموووبلت غٌووور مد فوووً الحموووبلت االنتخابٌوووة غٌووور كووواؼ البلدٌوووة

ٌرجعوووون ضوووعؼ هوووذه  50ر مووون ن اكووووٲلوووى إبصوووفة عشووووابٌة، و تشوووٌر هوووذه الدراسوووة 

وٌمكووون تفسوووٌر  73غلبٌوووتهم رجوووال بسوووبة تفووووق ٲلوووى عووودم كفووواءة المسوووإولٌن  إالحموووبلت 

صوول الوالووث وردنوواه فووً الفٲطووار النظووري و مووا قوودمناه فووً اإل بموواهووذه النتٌجووة و ربطهووا 

حلٌووووة فووووً الجزابوووور حٌووووث نستشووووؼ النظوووورة السوووولبٌة و درة المالمبحووووث الوووووانً واقووووع اإل

نهوووا امتوووداد ٲة و األخٌوووربحكوووم فقدانوووه الوقوووة فوووً هوووذه   لوووئلدارةالنظووورة المسوووبقة للموووواطن 

موووة النظوووام و المصوووال  الشوووع  بووول هوووً فوووً خد نهوووا لٌسوووت فوووً خدموووةٲللنظوووام الفاسووود وب

تخلصوووناه فوووً مووون خوووبلل احتكاكنوووا بوووالمبحووٌن حٌوووث سالشخصوووٌة وهوووذا موووا الحظنووواه و ا

ن المسوووإولٌن هوووم مووون شووواركوا فوووً دعوووم النظوووام السوووابق ٲكوووور مووون شوووخص ٲنوووا صووورح ل

مووون خوووبلل تزوٌووور اسوووتمارات دعوووم المترشوووحٌن لصوووال  مترشووو  معوووٌن و بنووواءا علوووى موووا 
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عنوووود  لووووئلدارةكلت الصووووورة النمطٌووووة السوووولبٌة تقوووودم عرضووووه موووون تفسووووٌر للنتوووواب  تشوووو

 المواطن .

 لرنتائج لرعانة رلدحلسة :

 2019النتخابات الرباسٌة درةفً الحمبلت االتصالٌة لئلمن خبلل الدراسة المٌدانٌة حوال

 لى النتاب  التالٌة :إتوصلنا 

 الحمبلت و لكن بدرجات مختلفة أنوا لى كافة إتعرغ سكان سٌدي امحمد بن على  -

تعرضا  األكورنترنتى الوسابل الوقٌلة كالتلفاز و اٲلالحمبلت االتصالٌة التً تعتمد علتبقى  -

تنفرد بها لى ممٌزاتها وخصابصها التً إن سٌدي امحمد بن علً و هذا راجع من قبل سكا

 .األخراعن الوسابل 

نترنت و التلفازو اٲلمام ٲاإلذاعةمكانة ذاعٌة ٌعكو مدا تراجع عدم التعرغ للحمبلت اإل -

 .الوسابط االجتماعٌة ووسابل التواصل االجتماعً

ت بها البلدٌة اهتمامهم كما كور من نصؼ المبحووٌن لم تور الحمبلت االتصالٌة التً قامٲ -

 .لم تإور فٌهم

الحمبلت التً قامت بها البلدٌة حققت لهم معرفة ن ٲما ٌقار  نصؼ المبحووٌن ٌرون  -

و ترتٌ   أسماءمن معرفة ٌوم االنتخا  و  األشخاصسٌاسٌة حٌث مكنت هذه الحمبلت 

 .المترشحٌن

 .معلومات حول االنتخاباتوٌر لهذه الحمبلت و االكتفاء بتقدٌم ٲمحدودٌة الت -

 األطروجود بالرغم من  فة عشوابٌةتقام بصن هذه الحمبلت ٲمبحووٌن الٌرا معظم  -

 .لقاونونٌة التً تنظم هذه العملٌةا

ن اختٌارهم ٲبمعنى  أٌدٌولوجًفكري  أساوكور من نصؼ العٌنة قاموا باالنتخا  على ٲ-

 مدروسة. أسوى كان عل

تقوم نها ٲالبلدٌة التوعٌة السٌاسٌة كما  أولوٌاتن من ٲبحث فراد مجتمع الٲٌرا معظم  -

 .كانٌاتها و مسإولٌاتها القانونٌةبذل  فً حدود ام
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ورت على المشاركة ٲفٌها االنتخابات  أجرٌتالتً  للببلد الضروؼ السٌاسٌة العامة -

 .االنتخابٌة

 ل لرفحضٌات :ظنتائج لردحلسة فً 

خبلل الجدول ٌناه من ٲفً فعل االنتخا  و هذا ما رور الحمبلت االتصالٌة للبلدٌة ال تإ -

 .نها ال تإورٲمنا لمبحووٌن  55كور من ٲ( حٌث ٌرا 3-1رقم ) 

وٌر و هذا ما استخلصناه ٲلى محدودٌة التإٌإدي من طرؼ البلدٌة  ةؼ الوسابل المعتمدضع -

رنت على نتنهم ٌفضلون التلفاز و اٲلٲدلى المبحووون بٲحٌث ( 1-1جدول رقم )المن 

 .الملصقات و البلفتات

رقم جدول الفً  الحمبلت و هذا ما نبلحظهخارج نطاق ورت فٌه عوامل ٲفعل التصوٌت  -

فكري  أساومن المبحووٌن قاموا بالتصوٌت على  41ن اكور من ٲ( حٌث  2-5) 

 .أٌدٌولوجً

 هدلف لردحلسة :ٲ لظلرنتائج فً 

رى إرٌة لرتوعوٌة على توجٌه لرنولط  تصالرتعحف على ندى قدحة لرمنالت لال -1

 ˸لالنتخاب 

ورت ٲالدراسة  الذٌن ٌمولون عٌنة%60صل ٲفراد من ٲ 8ن ٲ( ٌبٌن 5-2الجدول رقم ) -

ن هذا النو  من الحمبلت ال ٲٌوبت وهذا ما %13.33فٌهم الحمبلت التوعوٌة للبلدٌة بنسبة 

 .الشكل البلزم على الهٌبة الناخبةور بٌإ

من المبحووٌن اطلعوا على الملصقات و  %68.33ن نسبة ٲٌبٌن ( 1-3الجدول رقم ) -

 .تاوٌر أيبصفة عابرة و لم تحدث لهم لتً قامت بها البلدٌة الشعارات ا

 ˸ردى لرهٌئة لرناخبة ثٌح لرمنالت فً زٌادة لروعً لرسٌاسً ٲندى ت -2

ن هذه الحمبلت ٲرون من المبحووٌن ٌ %58.33ن ٲ( ٌتبٌن 6-2الجدول رقم ) من خبلل  -

 ة الناخبة باالنتخا .الهٌبقنا  إنها ال تقوم بٲبمعنى ال تزٌد فً نسبة الوعً السٌاسً 

 .علٌهم حمبلت البلدٌةور من المبحووٌن لم تإ %55ن اكور من ٲ( ٌبٌن 3-1كذل  جدول ) -
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 ˸لرشأ  هذل نعحفة لردوح لرذي تلعبه لربلدٌة فً -3

تصالٌة ن الحمبلت االٲمن المبحووٌن ٌرون  %55ن ٲ( ٌتبٌن5-1من خبلل الجدول رقم )  -

 .قدمت معرفةسٌاسٌة تً قامت بها البلدٌةالل

ن دور البلدٌة ٲون من المبحووٌن ٌر %68.33ن ٲ( 8-2نبلحظ من خبلل الجدول رقم ) 

من نسبة الوعً لى الرفع إٌم معلومات سٌاسٌة بل ٌتعدا ذل  تقدال ٌقتصر على ن ٲٌج  

 .االنتخابًوٌر فً السلو  ٲالسٌاسً و حتى الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 خاتنة :
 

و صالٌة التً تستهدؼ الجمهور برز المضامٌن االتٲالحمبلت االتصالٌة التوعوٌة من  تعد

و ذل  من ، ن تطبق فً المجتمعٲهم العملٌات التً ٌج  ٲمن  أصبحت، حٌث وٌر فٌهٲالت

 .جل خلق شخصٌة متوازنة للفردٲ

 '' 2019 اسٌةفً االنتخابات الرب لئلدارةو من خبلل هذه الدراسة '' الحمبلت االتصالٌة 

و  نجاعتها ،فعالٌتها،دواتهاٲتقنٌاتها و  ،هذه الحمبلت أهمٌةلط الضوء على ن نسٲحاولنا 

 .وٌر فً الفعل االنتخابًٲالسٌاسٌة والتمدا تحقٌقها للتوعٌة 

وٌر و فعالٌة التسوٌق ٲت،سالٌبهٲ،هدافهٲ،دوره ،ٌضا على االتصال السٌاسًٲعرحنا   

ة الوصل بٌن و همز للدولة األساسٌةها النواةبالبلدٌة باعتباركما حاولنا التعرٌؼ السٌاسً.

برز ما ٲفمن ،ن االنتخابًٲالسلطة و بٌنا ما هو منوط بها فً كل ما ٌتعلق بالشالشع  و

توعوٌة التً تقوم بها البلٌدة تقدم معلومات ن الحمبلت ٲلٌه من خبلل هذه الدراسة بإتوصلنا

ه و ٌٲالمواطن بتػٌٌر ر ن تقنعٲٌمكن لها تاوٌر أي ال و لكن بدون أي  ةللمواطنٌن بصفةعام

ٌه و ممارسة الفعل ٲقنا  من ٌعزؼ عن العملٌة االنتخابٌة بالعدول عن رإتػٌٌر موقؼ ما ك

 لى عدة عوامل مختلفة و متعددة.إً التحلٌل ٌعود بٌناه فوسلفنا ٲفهذا كما ،االنتخابً

دة من نلٌات مساآب الحمبلت التً تقوم بها البلدٌةمٌة مرافقة هٲلى إة شاركما ٌجدر بنا اإل  

كما ال ٌمكن ، شرا  المجتمع المدنً فً ذل إة و وٌر كالحمبلت المٌدانٌٲنسبة الت زٌادةجل ٲ

ٌنا و هً العمل على تقرٌ  اإلدارة من المواطن و تحسٌن ٲغفال نقطة أساسٌة فً رإ

 .لدا هذا األخٌر ةرجا  الوقة المفقودإوصورتها لدا المواطن 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 لرجنهوحٌة لرجزلئحٌة لردٌنقحلطٌة لرشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌو مستػانم

 اإلنسانٌةكلٌة العلوم االجتماعٌة و 

 اإلنسانٌةقسم العلوم 

 فر  علوم االعبلم و االتصال 

 تخصص ناستح صمافة لركتحونٌة و نطبوعة 

 لستناحة بمث مول

 

 

 

 

عالم و لالتصالفً علوم لإلنذكحة رنٌل شهادة ناستح  

 

 المشرؼ : األستاذ

 د.صال  فبلق شبرة

 عداد الطالبٌن :إمن 

 بوزٌانً سفٌان  -

 سعداوي عابد -

 

 2019/2020السنةالجامعٌة : 

 

في االنتخابات  اإلداريةالحمالت االتصالية 

9102الرئاسية   
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 لرجنس 

 ذكح                                                            لنثى 

 لرس  ........................

 لرنستوى لرذحلسً  

 نعًجا               ثانوي          لبتدئً                              نتوسط                        

 

 

  2019: لردوح  لرسٌاسً رلمنالت لالنتخابٌة رلبلدٌة فً حئاسٌات  لألولوح لرنم

 مانو  الحمبلت االتصالٌة التً ترغ  فً مشاهدتها ؟  1و

ملصقات و الفتات                                               إذاعٌة          ٌونٌة      حمبلت تلفز

 غٌر حمبلت االنترنت                   

 رت اهتمام  ؟ واٲالرباسٌة  فً االنتخبات بلدٌت لحمبلت االتصالٌة التً قامت بها هل ا 2و

 نعم                                                          ال                     

 لماذا ...........................................................

 ورت فٌ  هذه الحمبلت ؟ ٲ هل3و

 ال                         نعم                                                     

 وٌر ؟ ٲكٌؼ كان هذا الت  4و

 إٌجابًسلبً                          

 هل حققت ل  هذه الحملة معرفة سٌاسٌة ؟ 5و

 ال                             نعم                                                

 ذا كانت حققت ل  ذل  فٌما تتمول هذه المعرفة ؟ إ 6و

 و ترتٌ  المترشحٌن       التسجٌل بالقوابم االنتخابٌة   أسماءٌوم االنتخا                      
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 لرنموح لرثانً : لروعً لرسٌاسً و لرنشاحكة لالنتخابٌة رنولطنً سٌدي لنمند ب  علً .

 ؟نت مسجل ضمن القوابم االنتخابٌة ٲهل 7و

 نعم                                                            ال 

 ......................................................................؟لماذا  ،ذا كانت االجبة ببلإ

 ؟  2019هل قمت بالواج  االنتخابً فً رباسٌات  8و

 ال                         نعم                                      

 .........................................................................؟لماذا  ،ببل اإلجابةذا كانت إ

 

 :هل كانت مشاركت  االنتخابٌة بسس   09و 

                    بشكل عفوي                       أٌدٌولوجًالحملة التوعوٌة للبلدٌة          فكري 

 اورت على قرار  أخرافراد العابلة                     زمبلء العمل                  مصادر ٲ

 ن هذه الحمبلت تزٌد فً نسبة الوعً السٌاسً ؟ ٲهل ترا  10و

 نعم                              ال

 التوعٌة السٌاسٌة ؟  فً االنتخابات  البلدٌة أولوٌاتن من ٲهل ترا  11و

  نعم                                                            ال 

 تاوٌرا بالنسبة ل  ؟  األكورتصالٌة  التوعوٌة ماهً الحمبلت اال 12و 

 ذل  غٌر             مكتوبة                                         إذاعٌةصمعٌة بصرٌة                    

 رلبدٌة فً لالنتخابات. لرنموح  لرثارث :   فعارٌة لرمنالت لالتصارٌة

 ؟ طار الحملة التوعوٌة للبلدٌةإا لبلنتخابات الرباسٌة فً و محفزٲتسوٌقٌشعار ملصقة او ت ٲهل قر 13و

  ال                                                                   نعم           

 ؟ جل تحفٌز المواطنٌن على االنتخا  كاؼٲن تسوٌقٌة محمبلت   ن ماتقوم به البلدٌة منٲهل ترا  14و

 ال                                                                 نعم            
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 ؟  مخطط لها هذه الحمبل ت ن ٲهل ترا  15و

 نعم                    ال 
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 ن البلدٌة تقوم بهذه الحمبلت فً حدود مسإولٌاتها القانونٌة و ما ٌخوله لها الدستور ؟ ٲهل ترا  16و

 ال                                               نعم                           

 :لىإهل ٌمكن مرد ضعؼ هذه الحمبلت  17و

 أخرا أسبا                بل مباالةال                     عدم كفاءة المسإولٌن
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 :لرنحلجعقائنة

، دار وابل ، مهجٌة البحث العلمً القواعد و المراحل والتطبٌقات خرون آمحمد عبٌدات و -

 .2ط 1999للنشر ، عمان 

عبد القادر عبد العلً ، محاظرات فً منهجٌة العلوم االجتماعٌة ، قسم العلوم السٌاسٌوة ،  -

 . 2009موالي الطاهر ، سعٌدة ، جامعة 

الجامعٌة ، البحث العلمً ، دٌوان المطبوعات  أسوبلقاسم سبلطنٌة و الجٌبللً حسان ،  -

 . 1ط

 .مصطفى فإاد عبٌد، مهارات البحث العلمً ، اكادمٌة الدراسات العالمٌة فلسطٌن  -

 . 2007محمد منٌر حجا  ، ادرة الحمبلت االنتخابٌة ، دار الفجر للنشر و التوزٌع ، -

و المدخل السلوكً لها ، مركز واٌد سٌرفو  اإلدارٌةعامر سعٌدي، االتصاالت  -

 ، مصر. اإلداريلبلستشارات و التطوٌر 

 للنشر و التوزٌع . أسامة، دار  اإلعبلمًسمرة ، االتصال الداري و  أبومحمد  -

محمدحمدان المصالحة ، االتصال السٌاسً مقتر  نظري تطبٌقً ، دار وابل للنشر و  -

 . 2ط 2002 األردنالتوزٌع 

 . 1997السعودٌة محمد بن مسعود البشٌر، مقدمة فً االتصال السٌاسً ، مكت  عبٌكان  -

االتصال السٌاسً و التحول الدٌمقراطً ، مكت  االدا  مصر عبد القادر رشٌد الفصبً ،  -

2007 . 

 . 2000عالم الكت  القاهرة محمد عبد المجٌد ، نظرٌة االعبلم واتجاهات التاوٌر ،  -

 2007مكتبة العبٌكان ، الرٌاغ عبد هللا الطوٌقري ، صحافة المجتمع الجماهٌري ،  -

، الشركة الوطنٌة للنشر ، دار متعددة و العالم واحد أصواتشون مكبراد و اخرون ،  -

 . 1989المرٌخ للنشر ، الرٌاغ 
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ركان حبٌ  و اخرون ، مقدمة فً وساءل االتصال ، مكتبة دار زهران الرٌاغ ،  -

2001 . 

العلمٌة و التطبٌقات العربٌة مكتبة  أسوعاطؼ العبد ، نظرٌات االعبلم ، و الراي العام  -

 . 1997، الرٌاغ العبٌكان 

دراسة فً االنماط و المفاهٌم و عالم وسٌلة عبد هللا الطوٌرق  ، علم االتصال المعاصر  -

 . 1997االعبلم ، العبٌكان الرٌاغ 

عطٌة جبارة ، علم االجتما  االعبلم، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ،  -

 . 2001ٌةاإلسكندر

، مكتبة الطلٌعة  أسٌوطعبد الهادي الجوهري و اخرون ، دراسة فً التنمٌة االجتماعٌة ،  -

1978 . 

 1996مدحت فإاد عبد الفتوح ، تنظٌم المجتمع السٌاسً ، دار المهظر العربٌة ، القاهرة  -

 . 2ط

 . 1998ابراو، علم االجتما  السٌاسً، دار الشروق للنشر و التوزٌع  إبراهٌم

 . 1ط 2001شعبان طاهر اسود، علم االجتما  السٌاسً، دار النصرٌة اللبنانٌة القاهرة -

و النظم السٌاسٌة، دار المعرفة ، الجزابر محمد جمال ٌحٌاوي ، حول الطبٌعة البشرٌة  -

1998 . 

االجتما  السٌاسً المكتبة راسات فً العلوم السٌاسٌة و علم عبد الهادي الجوهري ، د -

 . 8ط 2001 اإلسكندرٌةالجامعٌة ، 

المعاصرة ، ودول العالم الوالث ، دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ، سوٌلم عزي ، المفاهٌم السٌاسٌة  -

 . 1ط 1987العربً ، الرباط المركز الوقافً 

، المإسسة الجامعٌة فلٌ  برو''تر'' محمد عر  صاصٌبل ، علم االجتما  السٌاسً  -

 .1ط  1998للدراسات و النشر و التوزٌع لبنان 
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 . 2السٌاسة ، المإسسة الجامعٌة لبنان ط، دراسات فً علم االجتما   محمد علً محمد-

 2000الشرق ، المػر   ، افرٌقٌامحمد سبٌبل ، السٌاسة بالسٌاسة فً التشرٌ  السٌاسً  -

. 

مقارنة ، الجزابر ، دٌوان المطبوعات العامة المحلٌة ال اإلدارةحسٌن مصطفى حسن ،  -

 . 2ط 1982الجامعٌة 

 :لرنذكحلت 

المشاركة االنتخابٌة ، مذكرة نٌل فاطمة الزهراء منصور ،دور االتصال السٌاسً فً  -

 .2014ة محمد حٌضر ، بسكرة شهادة ماستر فً الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامع

المحلٌة الجزابرٌة و المواطن ، اإلدارة، واقع االتصال بٌن أسماءصٌفً امٌن ، تواٌمٌة  -

 . 2014/2015ماي قالمة كلٌة العلوم السٌاسٌة قسم العلوم السٌاسٌة 8جامعة 

برنام   ٬ثٌح لرتلفزٌو  لرجزلئحي على تمدٌد لرسلوك لالنتخابً''ٲ'' ت،ٌصرؼ حاج

عبلم و ، مذكرة تخرج لنٌل درجة ماجستٌر، جامعة وهران، قسم اإل المصالحة كنموذج

 . 2006االتصال 

 :تنفٌذٌة لرنحلسٌم لرجحٌدة لرحسٌنٌة و لر

 . 2011 37المطبعة الرسمٌة ، العدد العامة للحكومة ،  األمانةالجرٌدة الرسمٌة ، -

 .1988االدرة بالمواطن  المتعلق بتنظٌم عبلقة 88/1321مرسوم رقم  -

 

 

 

 

 


