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مقدمـــــة

  :مقدمــــة

    من سنة اه في آلقه أن يسعى انإسان لتاصال ااخآر وللتعامل معه قصد التأثير

واحقيق المصالح اخإية أو العاللة ففاتاصال هو سييمة من سييمات البشييرية منييذ اداييية

الخلق وقد طبع العتقات اين اففراد والشعوب وحييتى الييدول قييديما وحييديثا ومسييتقبت

إلى أن يرث اه افأض وما عليها.

     إحن إعيش اليوم عصيير اتاصييال والديمقراطيييةي الييتي لعلت المشيياأكة السياسييية

أارز مظاهرها فومقاييس اطبيقها فوقد كاإت ادايات علم اتاصييال اعييد إهاييية الحييرب

 فإذ ابلييوأت الرغبيية في إإشييائها كحقييل معييرفي مسييتقل اييأثر فيمييا اعييد2العالمييية 

االتطوأات التي شهدها العالم في مختلف الميييادين فحيث أصييبح لتاصييال عتقيية مييع

مختلف الحقول المعرفية فوفي مقدمتها علم السياسة فهذه العتقة والتيداآل أفيرز حقت

معرفيا لديدا وهو اتاصال السياسي الذي لعل من الياسة من آتل دأاسااه ويتنيياول

المادة الرااطة لمكوإات وأطراف العملية السياسييية من آتل المفييردات فاللغيية وحييتى

الرموز السياسية فويستند إلى اقنيات وقنوات عديدة أهمها وسائل انعتم.

      أما فيما يتعلق االمشاأكة انإتخااية التي اعد المظهر الرئيسي للمشاأكة السياسية

والييتي اعيينى امشيياأكة اففييراد في العملييية انإتخااييية واعكس اهتمامييااهم السياسييية

فاففراد على ااصال امحيطهم يتأثرون امرريات افحييداث السياسييية ويشيياأكون فيهييا

وت يمكن لففراد المشاأكة في افموأ السياسية إت اولييود ااصييال اينهم واين النخبيية

النخبة الحاكمة صاإعة القراأ.

قد أثاأ موضوع اتاصال السياسي الكثير من الردل في أوساط علماء السياسة وعلماء

اتاصال وااهموا ادأاسة التفاعل اين اتاصال والعملية السياسية اصفة عامة والعملية

اتإتخااية اصفة آاصة.

ادأبيات السابقة:
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مقدمـــــة

 اتاصال السياسي في وسائل د في كتااهدأاسة سعد ان سعود ان عبد العزيز آل سعو-

اطييرق 2006 انعتم واأثيره في المرتمع السعودي –دأاسيية حاليية  صييادأة سيينة

الباحث آتل هذه الدأاسيية إلى مسييتويات اتاصييال السياسييي  واتاراهييات التقليدييية

والحديثة في احديد وظائفه.

دوأ اتاصييال في عملييية المشيياأكة السياسييةدأاسيية محمييد سيييد عييتران في كتااييه -

واتاصييالية ف هييدفت هييذه الدأاسيية إلى معرفيية الييدوأ الييذي يقييوم  اييه اتلتماعية

اتاصال المباشر والرماهيري في دفع اففراد إلى المشاأكة السياسية

صفوت العالم في كتااه اتاصال السياسي والدعاييية انإتخااييية ف القيياهرة ف داأ-

انيمان للطباعة .

:إشكالية الدراسة

واإطتقا من كون اتاصال السياسي هو أداة من أدوات افعيل المشاأكة اتإتخااييية

كيــف تعمــل وســائل اتتصــال الحديثـــة على تفعيــلفإإنييا إطييرح انشييكالية التالييية: 

المشاركة السياسية؟ 

واتفرع عن هذه انشكالية مرموعة من التسالتت الفرعية:

ما مفهوم اتاصال السياسي؟-

ما مفهوم المشاأكة السياسية؟-

كيف يكون اتاصال السياسي وسيلة للتأثير في اتإتخااات؟-

أثر  الفايسبوك كوسيلة ااصال حديثة على المشاأكة السياسية؟-

وإفترض انلااة على هذه انشكالية الفرضيات التالية:

كلما كاإت آليات اتاصال محترفة زادت إسبة المشاأكة السياسية.-

لوسائل انعتم أهمية كبيرة في افعيل المشاأكة السياسية.-
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مقدمـــــة

للفايسبوك دوأ في التأثير على المشاأكة السياسية.-

ادأمية العلمية والعملية للموضوع:-

اتأمية العلمية:-

اكمن فيما يطرحييه موضييوع الدأاسيية آاصيية ضييمن التطييوأاتي الحاصييلة في-

مرال اتاصال الذي عرف اطوأا هائت مس مختلف لواإب الحياة آاصيية في

مرال السياسة.

اتأمية العملية :-

اتهتمام الشخصي والميييل لكييل مييا يتعلييق االعملييية اتإتخااييية وكييل مييا يتعلييق-

االسياسة في الرزائر فواخليات التزمة لزيادة الوعي السياسي لدى اففراد .

: انطاأ الزماإي والمكاإي للدأاسة

امت الدأاسيية ارامعيية عبييد الحميييد اان ايياديس )كلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية (

 .2017/2018امستغاإم ف في السنة الرامعية 

:المنهج المتبع في الدراسة

الدأاسات الوصييفية:ي الييذي يهتم ادأاسيية وسييرد الوقييائع الراهنيية من حيث آصائصييها-

وعتقااها والعوامل المؤثرة فيها فولقد ساعدإا هذا المنهج في الوقوف على المفاهيم

المتعددة وآصائص متغيرات الدأاسة.

منهج دأاسة الحالة: وهو المنهج الييذي يترييه إلى لمييع البياإييات العلمييية المتعلقيية اييأي-

وحدة فردية كاإت أو مؤسسة فيقوم على أساس التعمق في دأاسة حالة معينة.

منهج احليييل المضييمون: الييذي سيياعدإا على احليييل اعض اخأاء المتعلقيية االحمليية-

انإتخااية و الواة انستبيان.
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مقدمـــــة

:أأوات البحث

إعتمدت هذه الدأاسة على انستبيان كييأداة لرمييع البياإييات من الطلبيية في لامعيية عبييد

الحميد ان ااديس كلية الحقوق والعلوم السياسية ف ويعرف اتستبيان اأإه طريقة علمييية

في لمع البياإات حول ظواهر إلتماعييية شييائعة في أغلب البحييوث انلتماعييية وذلييك

اسبب سيهولتها واكاليفهييا المنخفضيية وإمكاإييات اسييتخدام التحليييل انحصييائي وكيذلك

اتستخدامات المتعددة للبياإات المتحصل عليها.

:صعوبات الدراسة

ضيق الوقت المخصص نإراز المذكرة.-

صعواات إلراء هذه الدأاسة ميداإيا.-

حالة الصدمة التي اواله الباحث آتل الدأاسة.-

:البناء الهيكلي للدراسة

قسمت الدأاسة إلى فصلين فانازلنا في الفصل افول إظرة عامة حييول اتاصييال قسييم

هذا الفصل إلى مبحثين فالمبحث افول يتناول مفهوم اتاصال واطرقنا فيه إلى اعريفه

ووسائله الحديثة فأما المبحث الثاإي فتطرقنا إلى اتاصال السياسي واناولنا فيه مفهييوم

اتاصال السياسي وادوات ومضومن اتاصييال السياسييي الحييديثف أمييا الفصييل الثيياإي

فكان مخصص لططاأ المنهري للدأاسة و دأاسة ميداإية حول الموضوع.ي
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

الفصل الوأل: تنظرة عامة حول التاصال:

المبحث الوأل: مفهوم التاصال:

االمطلب الول:تاعريف التاصال:

     التاصككال بككاالممفهلوم االعككام هككلو اانتقككال االمعللومككات وااللحقككاائق والفأكككارآ والرآاء

واالمشككاعر أيضككا ووالتاصككال هككلو اشككاط إاسككااي حيككلوي وأن االلحاجككة إاليككه فأي ازديككاد

مسنتمر.

فأالاسان كاائن اجنتماعي فأفهلو ل يعيش بممرده والكن باالنتعككاون مككع  الأككخاص الآككرين

إذا أآذاا ماال يدل على االنتصال الاسااي اككذكر عنككدما يقككلول أككخص الىخككر مرحبككاو

ويسنتخدم الآر إيماءات فأي رآده على االنتلحيةو حينئذ اجد أن هه االعملية تاأآذ ثلوان قليلة

الكنفها تانتضمن االمقدرآة على إاجاز أاشطة منتعددة فأفهي:

أاشطة ذهنية لن كل من االطرفأين سلوف ينتذكر االمقصلود بكلمة مرحبا.-1

أاشطة سيكلواللوجية لن االمسككنتمع  سككلوف يككدرآك االكلمككة وأن ك  من االشخصككين يعككرف-2

االكلمة ومعناها.

أاشطة ثقافأية لن كل منفهما يسنتخدم الغة وتاعد هذه االلغة جزءا هاما فأي ثقافأنتفهما.-3

1أاشطة سلوسيلواللوجية لن تابادل االنتلحية يعد تاماع  اجنتماعيا.-4

والحن ل اسنتطيع  أن اكنتشف كل هذه االمظككاهر التاصككاالية باالنتمصككيل والكن اسككنتطيع  أن

2اابت بأافها تاساهم فأي التاصال الاسااي.

كما يشير ممفهلوم التاصال إالى االعملية أو االطريقة االنتي تاننتقككل بفهككا الفأكككارآ واالمعللومككات

بين االنككاس داآككل اسككق إجنتمككاعي معين يخنتلككف من حيث االلحجم ومن حيث ملحنتككلوى

االع قات االمنظمة فأيهو بمعنى أن هذا االنسق الجنتماعي قككد يكككلون مجككرد ع قككة ثناائيككة

(1991 واالسكندرآية : دارآ االمعرفأة االجامعية و، اتتاصال الجماهيري- طه عبد االعاطي اجم 1
17ص
17- طه  عبد االعاطي اجم و االمرجع  االسابقوص  2
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

امطيككة بين أخصككين أو جماعككة صككغيرة او مجنتمككع  ملحلي أو مجنتمككع  قككلومي أو حككنتى

1االمجنتمع  الاسااي ككل .

وينبغي أن اميز – بادئ ذي بككدء- بين اامككاط معينككة من غننتقككال الفأكككارآ واالمعللومككات

وأهم مككا يفهمنككا هنككا االنتميككيز بين امطين رآائيسككيين ويمكن أن اطلككق على االنمككمط الول

الانتقال ذا االخمط االلواحدو وعلى االنممط االاااي الانتقككال ذا االخطين واقصككد باالنمككمط الول

أن االمعللومات والفأكارآ اننتقل من مصدرآ إصدارآ أو إرآسال إالى مصككدرآ إسككنتقبال بلحيث

يكلون مركز الرآسال هذا هلو االبعد اليجابي بينما يكلون ملوقككف مركككز الرآسككال سككلبيا

تاماماوبمعنى آآر إن عملية االنتماعككل واالنتبككادل تاككاد تانعكدم فأي ماككل هككذا االنمككمط وهنكا ل

اسككنتطيع  أن اطبككق إصكك ا التاصككال تاامككا ويمكن أن اسككنتعيض عنككه بممفهككلوم االنقككل

والانتقال لن بعد االنتماعل واالنتبادل من اهم ما يميز التاصال كممفهلوم وعملية إل أانككا ل

اسنتطيع  بسفهلوالة أن اقلول ان مال هذا االنممط يمال وجلودا واقعيككا بمعككنى أانكا ل اجككد فأي

االلواقع  عملية تابادل فأكري دون أن تاكلون هناك مشارآكة بين أطراف معينككة وإل أن هككذا

2االنممط ينتميز بدرآجة قليلة جدا من االنتبادل واالنتماعل.

     أما االنممط االاااي وهلو ما أطلقنا عليه سلما التاصال ذا االخطين فأإاه يعني أن االعملية

االملوجلودة عملية تابادل الفأكارآأكار منفها إانتقال وعمليككة تابككادل فأي االمعللومككات وببسككاطة

عملية تاماعل مسككنتمر واسككنتطيع  ان اقككلول أن االنمككمط الول يشككير فأي بعض جلواابككه إالى

Massالتاصكككالت االجمعيكككة   communicatonبينمكككا يشكككير االنمكككمط االاكككااي إالى 

Personal communicaton. 3التاصالت بين الأخاص 

والقككد أصككبح ممفهككلوم التاصككال ممفهلومككا واضككلحا وبككارآزا فأي تاككراث االعلككلوم الجنتماعيككة

ومناقشنتفها فأي االعقلود الآككيرة مؤالمككات عديككدة ومقككالت منتنلوعككة منتخصصككة تامامككا فأي

 واالسكندرآية :دارآأساليب اتتاصال أالتعبير اتجإتماعي- ملحملودك علودة واالسيد ملحمد آيري و 1
12(وص 1992االمعرفأة االجامعية و

17- طه عبد االعاطي اجمواالمرجع  االسابقو ص 2
 12 - ملحملود علودة و االمرجع  االسابقو ص3
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

التاصال أو منتضمنة اله فأي ثناياها واليس معنى ذالك أن ممفهلوم التاصككال ممفهككلوم حككديث

1جدا فأقد إسنتخدمه علماء الجنتما  الواائل وآاصة تاشارآالز كلوالي ووجلون ديلوي.

    الفهذا إالى االلورآاء قلي  النلحاول تالحليل ممفهلوم التاصال باعنتبارآه تاعبيرا الغلويككا القككد ورآد

 االككنتي تاعككني فأي االلغككة الاجليزيككةCommunisهككذا االممفهككلوم من االكلمككة اال تاينيككة 

Communأي مشنترك أو إأنتراك فألحينفها الحاول أن انتصل أو انتلواصل فأإانككا الحككاول  

أن اؤسس إأرارآاكا مع  أخص أو مجملوعة من الأككخاص إأككراكا فأي االمعللومككات أو

2الفأكارآ أو التاجاهات.

فأإاه يعني بالتاصال ذالك االميكارآيزم االذي من آ الهtcharles coliأما تاشارآالز كلوالي  

تالوجد االع قات االبشرية وتانملو.والقدك أكد كلوالي أن االلغة  وحدها ل تانشء االرملوز االعقلية

وحسبو بل إن كل االملوضلوعاتك والفأعال هي رآملوز عقليككة أيضككا وواالنتصككال هككلو من

االلوساائل االككنتي بلواسككطنتفها يعمككل االعقككل على امككلو االطبيعككة االبشككرية االلحقككة وهكككذا يمككداا

مصطلح التاصال بأساس جلوهري المفهم االظككلواهر االنمسككية والجنتماعيككة االككنتي يمكن ان

 اللشخصككية أصككلوالفهاsimilaton واالملحاكككاة     Guessingاسميفها بظككلواهر االنتخمين 

فأي االلورآاثة من جااب وفأي تايارآ حياة االجنس االبشري من جككااب آآككر والوضككح درآاسككة

التاصال أن االعقل االمردي الم يكن ذا املو منمصل ووالكن تاطلورآ منتكامل مع  االعقلو ومن

اكار االنتعريمات أملول هلو ذالك االذي يشير إاليه باعنتبككارآه عمليكة إأككنتراك ومشكارآكة فأي

االمعككني من آ ل االنتماعكل االرمككزي وينتمكيز بالتاشككارآ فأي االزمكان واالمككان فأضكك  عن

3اسنتمرارآينتفها وقابلينتفها اللنتنبؤ.

   يعرف علماء االنتربية التاصال بأاه عملية يمكن بلواسطنتفها اقل الفأكارآ واالنتعبير االذي

يلحدث فأي مكان معين إالى مكككان آآككر ويؤكككد مارآأككال ماكللوهككان " إن قككدرآة الاسككان

ملحدودة فأي معرفأة االمعللومات االنتي ينتلقاها آ ل عملية التاصال فأفهلو يلحيمط بقدرآ ملحككدد

18 - طه عبد االعاطي اجم و االمرجع  االسابقوص 1
.15 - ملحملود علودة واالمرجع  االسابقوص 2
18- طه عبد االعاطي اجم و االمرجع  االسابق وص  3
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

منتمرق من هذه االمعللومنتا ثم يقلوم بصياغنتفها بطريقنته االخاصة الكي تالوضككح الكه االصكلورآةك

1أو االمكرة عن االملوضلو .ك

والقد حاول رآجال االنتربية رآبككمط التاصككال بالتاجككاه... وهككلو االككذي يمكن من آ الككه تامفهم

عملية االلوعي االشعلورآ االذي يلحدد االنشاط االمككردي االممكن ااالككلواقعي(...ك ويشككير التاجككاه

إالى االميلول االنتي تاميز فأرد بعينه وهلو اليس أيء مشنتق والكنه تاماعل مع  ما يلحيمط باالمرد

من تاراث وقيم وعادات وتاقااليد وأحداث وعلى هذا يركز علماء االنتربية على كل من:

التاجاهككات االظككاهرة والتاجاهككات االكاتابككة كعلوامككل مفهمككة فأي اجككاا عمليككة التاصككال-

وتالحقيق أهدافأفها...ك وفأي ذالكك أأكارآ ثرسكنتلون أاكه ل يمكن االنتعكرف على التاجكاه من

آ ل االرأي فأالاسان قد يكذب فأي رآأيه ويبدي رآأيا ل يمال االلحقيقككة.. أو مككا يشككعر

به وذالك لسباب قد تانتعلق باالمجاملة وبخاصة فأي االملواقف االنتي قد ل تاقبل االصراحة

فأي االرأيو فأمن منا الم يجامل فأي حياتاهولبد أانا جاملنا ااالمدرآسو االطبيبو االزوجةو

القارآب...( وبصمة عامة ينتككأثر التاصككال كممفهككلوم فأي إطككارآ جفهككلود علمككاء االنتربيككة

بنلوعية االملوضلوعات االمراد أآذ االكرأي حلوالفهكا والوعيككة االمعللومككات االمنتكلوفأرة حكلول

 ووعلى هكذا فأالتاصكال هكلو ذالكك االعمليكة االكنتي يعكبر فأيفهكا الاسكان عن2هكذا االملوضكلو ك

أفأكارآه إالى الآككرين بفهككدف االنتككأثير فأيفهم وتاعككديل إتاجاهككاتافهم أو البقككاء عليفهككاووهككذا

ينتطلب تالحديد:

الوعية االلوساائل االمسنتخدمة فأي االنتعبير .أ(

الوعية االملوضلو  أو الفأكارآ.ب(

3مدى االلوضلوا فأي عر  الفأكارآ واالملوضلوعات.كج(

ويقصد بالتاصال فأي الدارآة عملية اقل وتابادل االمعللومككات االخاصككة باالمنظمككة داآلفهككا

وآارآجفهككاو وهككلو وسككيلة تابككادل الفأكككارآ والتاجاهككات واالرغبككات والرآاء بين أعضككاء

تااريخ التفكير اتجإتماعي- ملحمد عاطف غيثو غريب ملحمد سيد احمد وملحمد أحمد بيلوميو  1
.342( وص1987االسكندرآية :دارآ االمعرفأة االجامعيةو 

.13- ملحملودك علودة و االمرجع  االسابقو ص  2
342- ملحمد عاطف غيث و االمرجع  االسابقو ص  3
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

االنتعليموويلحقق التاصال االنتعاون االككذهني واالعككاطمي بين أعضككاء االنتنظيم وبككذالك يسككاعد

على الرآتاباط واالنتماسك ومن آ اله يلحقق االرائيسك العلى أو معاوالوه االنتأثير االمطللوب

فأي تالحريككك االجماعككة الحككلو االفهككدف وكمككا أن التاصككال أداة هامككة لحككداث االنتغيككير فأي

1االسللوك االبشري.

وينتلوقف التاصال االنككاجح داآكل تانظيمكات االعمككل على العككنتراف باالنتبككاين فأي أسكللوب

االنتمكككير بين االمسككنتلويات الدارآيككة االعليككا وبين أوالئككك االككذين يشككغللون أداى مسككنتلوى فأي

االنتسلسل االرائاسي وفأفهلو عملية ضرورآية السير االعمل داآككل منظمككة مككا ويعنتككبر من اهم

عمليككات الدارآة فأفهككلو عمليككة تانتضككمن اككلواحي كاككيرة معقككدة منفهككا تالوصككيل االنتعليمككات

واسنتقباالفها وقبلوالفها ورآفأضفها وهكذا ينتضح ان االنتماعككل فأي االنتنظيم يعنتمكد على التاصككال

مادام هلو أداة اقل االمعللومات وااللوقاائع  والفأكككارآ واالمشككاعر من أككخص إالى آآككر ومن

2مسنتلوى معين إالى مسنتلوى آآر وهذا يجعل من االممكن تالحقيق الهداف االنتظيمية .

ويعككرف التاصككال فأي مجككال الع م بأاككه " بث رآسككاائل واقعيككة او آيااليككة تانتصككل

بملوضككلوعات معينككة على أعككداد كبككيرة من االنككاس مخنتلمين فأيمككا بينفهم فأي االنككلواحي

3القنتصادية والجنتماعية واالاقافأية واالسياسية يلوجدون فأي مناطق منتمرقة"

الحداث االيلومية.-

أآبارآ االدول واالمجنتمعات االملحلية.-

4أآبارآ االرؤساء واالمسؤوالين.-

امصر : مركز االنشر واالنتلوزيع اتتاصال في الخدمة اتجإتماعية ، - رآأاد احمد عبد االلطيفو  1
18واالكنتاب االجامعيو بدون سنة اشر(و ص

18 - رآأاد أحمد عبد االلطيف و االمرجع  االسابقو ص 2
14 - ملحملود علودة واالمرجع  االسابقك وص 3
- إيراهيم االمليلحي و"التاصال وع قنته بإانتاجية االعمال فأي االنتظيم االصناعي"  فأي :مجلة االقاهرة 4

309 وص1992 ويناير و3اللخدمة الجنتماعيةو  .
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

والذالك يعرف علماء الع م والتاصال بااه  ظاهرة عامة ومننتشرة تاقلوم بككدورآ ل غككنى

عنه فأي تالحقيق االنتماعل االمكري وااللحضارآي داآككل االمجنتمككع  االلواحككد ووبين االمجنتمعككات

أي أن االخبر أو االمعللومة سلواء كاات واقعية او آياالية تالحقق:

آ ل عملية مشارآكة بين االمرسل واالمسنتقبل من آ ل عمليككة االنتغذيككة االعكسككية-

أي ما يصل إالى االمؤسسة من آرآاء واتاجاهات الحلو سياسنتفها وآدماتافها واالعاملين

فأيفها فأفهي اليست مجرد عملية إرآسال واسنتقبال االمعللومات أو الفأكارآ أو مشككاعر

بل إافها تانتماعل بين جميع  االعناصر وباالذات االمرسل واالمسنتقبل.

 بين قككلوة هاائلككة اللنتككأثير فأي21وفأي إطارآ مككا تاقككدم أصككبح التاصككال فأي االقككرن -

االجماهير وفأي تاكلوين االرأي االعام وتاعديله لاككه يقككلوم على أسككاس فأفهم االجككلوااب

الاسااية لفأراد االمجنتمع  واالمفهارآة االمنيككة فأي التاككال بااككاس واالقككدرآة على رآسككم

االخطمط وتانميذها .

وتافهككدف طككرق التاصككال والع م جميعفهككا إالى تالحقيككق االنتلوافأككق فأي االع قككات-

االعامة الصاالح االمجنتمع  وذالك من آ ل فأفهم عقليات االناس واالنتعرف على االقلوى

االمككؤثرة فأيفهم واكنتشككاف االمصككاالح االمشككنتركة بينفهم ورآسككم االخطككمط االمناسككبة

1الملواضبنتفها.ك

والما كاات االعملية االسياسية إاما تامال أحد أبعككاد االعمليككة الانتخابيككة وتاشكككل فأي االككلوقت

ذاتاككه مجككالت االنتماعككل ومظككاهره وبمككا أن المككر كككذالك فأمن االطككبيعي إذن أن يكككلون

ال تاصال دورآ بارآز ومؤثر فأي االعمليةووالكن اظككرا لن االعمليككة االسياسككية الفهككا طبيعنتفهككا

االخاصة واالمنتميزة فأقد بات من االمنتعين أن يكلون ثمككة امككمط آككاص من التاصككال يمكن

العنتماد عليه فأي اقل االمعللومات واالمعارآف واالنتلوجيفهات االسياسككية ويمكن عن طريقككه

أيضا تالحقيق االنتماعل االسياسي وإتامككام عمليككة التاصككال فأي هككذا االمجككال ومن هنككا كككان

التاصككال هككلو االنمككمط االنككلوعي االمناسككب الفهككذه االعمليككة االميكككاايزم الساسككي االككذي يمكن

و ااالقاهرة : مكنتبة االنفهضة االمصرية وأسائل أأساليب التاصال- زيدان عبد االعال و 1
306( وص1979

14



االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

االنتعلويككل عليككه فأي مخنتلككف مجككالت االعمككل االسياسككي ومسككنتلوياتاه وواالعنصككر االككدينامي

1االرائيسي فأي االعملية االسياسية بأسرها.

     إن التاصال االسياسي على هككذا السككاس وفأي ممفهلومككه االعككام عبككارآة عن مضككملون

سياسككي مباأككر أو غككير مباأككر ينسككاب من آ ل االرسككاائل التاصككاالية االشخصككية او

االجماهيريةو ويعبر عن أهداف يسعى االقاائم بالتاصال االلحكلومي أو غككير االلحكككلومي إالى

تالحقيقفها من آ ل آلق الو  من القنا  مع  جمفهككلورآ معين داآليا ملحلي أو وطككني( أو

آارآجيا غقليمي أو عاائلي( ويرى االقاائم بالتاصال االسياسي أن التاصال به بعنتبر أحككد

االمساالك االنتي تامكنه من تالحقيق أهدافأه االنتي يعبر عنفهككا ذالككك االمضكملون االسياسكي وذالكك

دون أن يغمل االملحددات االذاتاية واالملوضلوعيةك االنتي قد تاكلون الفها إاعكاساتافها اليجابيككة أو

2االسلبية على جفهده التاصاالي االذي يمارآسه من آ ل الدوارآ التاصاالية االمخنتلمة.

:مضمون التاصال

إن التاصككال اليس مككاج  تاقليككديا اللدرآاسككة وحيث تاككبرز أهميككة التاصككال فأي حياتانككا

حيث أانككا سككنعرف منفهككا فأي اسككنتخدامه سككلواء كنككا أفأككرادا فأي االمدرآسككةو اككادي أو

مؤسسة اجنتماعية ول يمكن لحد منا أن ينكككر أن التاصككال واقككع  فأي حياتانككا يلوجككد

بداآلنا أأياء منتعددة اريد االنتعبير عنفها مال: االمناقشات واالمعللومات وكككل ذالككك عن

طريق التاصالو فأنجاحنا اللقيام بكل هذه الدوات والأياء يعنتمد إالى حد كبير على

كيمية سفهلوالة إتاصاالنا بالآرين فأنلحن كبشر ل يمكن أن اعنتزل لانا جزء من االعديد

3من االشبكات الجنتماعية .

و درآاسة سلوسيلوتاارآيخية، التحديث السياسي في المجتمع المصري- االسيد عبد االلحليم االزيات  1
.168 (وص1990االسكندرآية :دارآ االمعرفأة االجامعيةو

168- االمرجع  امسه وص 2

350- ملحمد عاطف غيث و االمرجع  االسابق وص  3
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وتاشير كلمة التاصال إالى معان كايرة الدى االكاير من االنكاس وفأكاالبعض ينظكر إاليفهكا

على أافها علم و واالبعض يعنتبرها اشاطا وويرى آآرون اافهككا مجككال درآاسككة وبينمككا

يعنتمككد االبعض اافهككا فأن وهي قككد تاكككلون اشككاطا عملويكا ل أككعلورآيا أو عم  مخططكا

1هادفأا.

و تانتعدد االمعااي االمرتابطة بفهذا االمصطلحك يعزى إالى االنتطككلورآ االككذي حققككه هككذا االعلم

آ ل تاارآيخه ومن االعلوامل االنتي أدت غلى تاعدد السنتخدامات:

إسنتخدام امس االمصطلح اليدل على كل من مجال االدرآاسة والاشطة اال زمة اله.-

طرق االدرآاسة الفهككذا االمجككال االككنتي تاعنتمككد على االنتقااليككد االعلميككة من ااحيككة وعلى-

االدرآاسات االمنية والاسااية من ااحية أآرى.

إن علم التاصال يعنتمد اعلى االنتقااليد االعلميكة من ااحيكة ( تاقليكديا على كاكير من-

االعللوم الآرى.

تاشير كلمة واحدة هي" التاصال" إالى الاشطة االعملوية والاشطة االفهادفأة.-

اسككنتخدمت االكلمككة ايضكا فأي الاشكطة االيلويكة االككنتي ل تالحنتككاج إالى مفهكارآة معينككة-

وكذالك فأي االطراائق االمنيككة االككنتي تاسككنتلزم آككبرة احنترافأيككة أو معرفأككة منتعمقككة فأي

مجال ما.

االلبس االلواضح بين اسنتخدام كلمة التاصككال ابلوصككمفها درآاسككة أو عمليككة ( وبين-

التاصال ابلوصمفها رآساائلفها أو تاقنيات( .

2االشعبية االلواسعة االنتي ينتمنتع  بفها هذا االمجال أو هذا االعلم.-

:لصائص التاصال

170- االسيد عبد االلحليم زيات و االمرجع  االسابق وص  1
التعليم أاتإارة العامة للبحوث - برات رآوبنو تارجمة اعضاء قسم االلوساائل واالنتكنلواللوجياو 2

20-ص18و اسلورآيا و بدون سنة اشر(وصاتتاصال أالسلوك اتتنساتني
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قد تابدو أسباب اآنت ف معااي كلمة " التاصال" ملحيرة فأي أول المككرو والكن االمعككااي

االمخنتلمة الفهذه االكلمة قد اشأت وتاطككلورآات عككبر االنتككارآيخ االطلويككل الدرآاسككة علم التاصككال

ويكمينا الن ان ادرآك االمدى االبعيد ال اشطة والفأعال االنتي تاشككير إاليفهككا كلمككة التاصككال

1وان انتعرف على بعض االعلوامل االنتي ساهمت فأي اكنتسابفها كل هذه االمعااي االمخنتلمة:

االمجال والاشطة:-

من االعلوامل االفهامة فأي هذا االصدد ان كلمة التاصككال تاشككير إالى مجككال درآاسككي فأاالنككاس

يدرآسككلون التاصككال كمككا أافهم ينتصككللون بعضككفهم بككاالبعض الآككر وأو بمعككنى ادق اافهم

يشنتركلون فأي عملية التاصال ول يلحدث مال هذا االنتعقيد فأي كاككير من االعلككلوم الآككرى

فأاالدارآس قككد يككدرآس االلغككة الاجليزيككةويفهنتم بكنتاباتافهككا أو قككد يككدرآس علم االنمس ويطبككق

قلوااينه فأي االع ج واالغرأاد االنمسيلحيث يسنتخدم فأي هكذه االميكادين أالمكاظ مخنتلمكة النتمكيز

فأي مجككال االدرآاسككة والاشككطة االنتطبيقيككة االككنتي تاصككاحبفها ووهككذا حككادث فأي أغلب تالككك

االميككادين والكن فأي حاالككة التاصككال ل تاملككك إل المظككا واحككدا يشككير إالى كككل من مجككال

2االدرآاسة والاشطة معا فأي آن واحد.

االعلم واالمن:-

واالعامل االذاتاي االذي سككاهم فأي تاعككدد معككااي هككذا االلمككظ هككلو تاعككدد االطككرق االككنتي اتابعفهككا

االباحالون فأي درآاسة التاصال وفأمي أيام الغريق كان التاصال يككدرآس باعنتبككارآه جككزءا

من االعللوم االطبيعية وعللوم االلحياة أثر بعيد على درآاسة التاصال وتاماما كما أثككرت هككذه

3االطرق على االميادين الآرى االنتي الفها ع قة بدرآاسة االسللوك االبشري.

والقد زاد الهنتمام فأي االسنلوات الآيرة بالتاجاه االعلمي فأي درآاسة التاصككال ومككع  ذالككك

فأقمط بقي هناك عدد من االبككاحاين طككلوال هككذه االسككنلوات يفهنتمككلون بدرآاسككة علم التاصككال

باالطريقة االنتقليدية االنتي تاعنتبره جزءا من االعللوم الاسااية والدبيككة وعلى ذالككك اجككد أاككه

20- برات رآوبن و االمرجع  االسابق وص  1
350- زيدان عبد االعالو االمرجع  االسابقوص 2
 واالسكندرآية :االمكنتب االجامعياتإارة أتاقويم ممرأعات الرعاية اتجإتماعية- أحمد آاطرو  3

.250 ( وص1990االلحديثو
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حككنتى بين االمفهنتمين بفهككذا االعلم يلوجككد من يعنتككبر التاصككال  ظككاهرة علميككة يمكن فأفهماهككا

باسنتخدام االطرق االرياضية واالبلحايككة االنظبطككة بينمككا يككراه االبعض اشككاطا إبككداعيا ذاتايككا

1أآ قيا.

مجملوعة عللوم منتداآلة:-

إن علم التاصككال قككد تامت درآاسككنته فأي مجكالت وبطككرق مخنتلمككة وفأككإالى جكااب إهنتمككام

االمنتخصصينك فأي هككذا االمجككال قككام بدرآاسككة عمليككة التاصككالوعلمككاء االنمس والجنتمككا 

وآككبراء االعلككلوم االسياسككية وااللغلويككلون وعلمككاء االلحيككلوان وعلمككاء علم أصككلول الاسككان

واالم سمة وفأكلفهم يعدون أن هذا االمجال – مجال التاصال- مفهم جدا اللملوضلوعاتك االنتي

2يدرآسلوافها.

فأمي علم االنمس وااصرف الهنتمام إالى االرابطة بين التاصال واالمرد وفأي علم الجنتما 

اهنتملوا بالتاصككال باعنتبككارآه عمليككة اجنتماعيككة ووفأي درآاسككة االعلككلوم االسياسككية ااصككرف

الهنتمام إالى التاصال وع قنته باالسللوك االسياسي ووفأي علم االلحيلوان اتاجه الهنتمككام إالى

عملية التاصال وأثرت فأي آبراتانا فأي هذا االمجككالوزادت كككذالك من االمعككااي االمخنتلمككة

3الكلمة التاصال .

طبيعي وهادف:-

عندما امكر فأي التاصال باعنتبارآه اشاط أكار منه مجال اللدرآاسككة وتاظفهككر أمامنككا معككان

أآرى كايرة – فأمن جفهككة- على سككبيل االماككال يمكن االنظككر التتاصككال ياعنتبككارآه عمليككة

االنتلحدث والاصات االنتي تاشكل اشاطا طبيعيككا فأي حياتانككا االيلوميككة كمككا يمكننككا أن انظككر

الفهذه االعملية من جفهة أآرى باعنتبارآها اشككاطا مقصككلودا الذاتاككه هادفأككا وواعيككا يسككفهم فأي

4االناس عندما يلقلون آطابا او يكنتبلون تاقريرا.ك

.351- زيدان عبد االعال و االمرجع  االسابق وص  1
250أحمد آاطر و االمرجع  االسابق و ص  -2  

351زيدان عبد االعال و االمرجع  االسابق وص  -3
250أحمد آاطرواالمرجع  االسابقوص-  4
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االفهاوي واالملحنترف:-

غن احككد إسككنتخدامات كلمككة االغنتصككال يشككير إالى أاشككطة كاككيرة ومنفهككا االك م واالقككراءة

واالكنتابة االنتي يقلوم بفها االناس دون تاككدرآيب معين او مفهككارآة آاصككة وتاشككير هككذه االكلمككة

امسفها إالى الاشطة االنتي يزاوالفها االملحنترفألون فأي االنتسلويق واالدعاية والرآأاد واالع قككات

1االعامة والدارآة واالصلحافأة.

وفأي أغلب االمجالت الآرى  تالوجد أالماظ وعبارآات اآرى تاساعد على تالحديكد االمعكنى

وتاجنب االغمككلو  فأعلى سككبيل االماككال هنككاك االكاككيرون االككذين يرسككملون أو يصككلورآون

النتمضية وقت االمرااغ أو لأككبا  هلوايككةووالكن مصككطلح فأنككان ل يطلككق إل على هككؤلء

االذين الديفهم مران ومفهارآة وواالذين يسككنتخدملون مككلواهبفهم باعنتبككارآهم ملحككنترفأين وينطبككق

هذا على االرياضيين فأعبارآة لعب االكرة االملحككنترف أو لعب االجلوالككف االملحككنترف كلفهككا

تامرق بين االرياضي االخبير واالفهاوي أما فأيما يخص بالتاصال فأفهنا مصطلح واحد فأقككمط

2لأارآة إالى أاشطة االملحنترفأين واالفهلواة على االسلواء.

التاصال والتاصالت:-

من االعلوامكككل االكككنتي تاسكككاعد على تاعكككدد معكككااي هكككذه االكلمكككة االخلكككمط بين التاصكككال

والتاصالت وفأالأخاص االذين اهنتملوا بالتاصال كان مجال إهنتمككامفهم االنتقنيككة ووسككاائل

التاصال وقد درآج االناس على اسنتخدام مصككطلح التاصككالت النتشككير إالى هككذه االنتقنيككات

وإالى رآساائل معينة تاننتقل بلواسطة رآساائل التاصال هذه.

والما صارآت تاقنيات التاصال منتاحة بشكككل مطككرد فأي االسككنلوات الآككيرة زاد الهنتمككام

بفها وصارآ مصطلح التاصالت يسنتخدم بدي  الكلمكة التاصككال ووككان من أثككر ذالكك أن

3زاد االغملو  االملحيمط بمعنى هذا االمصطلح.ك

16- ملحملودك علودة و االمرجع  االسابقك وص  1
251- احمد آاطرواالمرجع  االسابقوص 2
340- إبراهيم االمليلحي واالمرجع  االسابقوص  3
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: الانتشارآ واالشيلو

   إن االعامل الآير االذي ساهم فأي تاعدد معااي هذه االكلمة هلو اانتشارآ وأيلو  الهنتمككام

االباالغ بعللوم التاصال فأي االسنلوات الآيرة فأمي آ ل االعشرين االسنة االماضية زاد عدد

االكنتب االخاصة بالتاصال وكذالك االمج ت وااللوساائل واالمدرآسلون واالدارآسككلون والقسككام

االنتي تافهنتم بدرآاسة التاصال واالمقررآات االمنتعلقة بفهذا االعام بشكل سريع  ومنتزايد فأاق أي

مرحلة أآرى فأي تاارآيخ هذا االعلم ومع  هذا الهنتمام االمنتزايد اتاسع  مجال هكذا االعلم ممككا

1أدى إالى تاغيرات كايرة جعلنته اكار اانتظاما وضبطا مما كان عليه من قبل.

    وقد وارآى بل حنتى فأاق أيلو  التاصال فأي االمجككال الكككاديمي الهنتمككام االككذي القيكه

 ذكر قاملوس الفهككابر االخككاص بالسككنتخدامات االلغلويككة1975فأي االمجال االعام حنتى سنة 

االمعاصرة عن كلمة إتاصال أافها كلمة جذابة تانتردد كايرا فأي برامج االغذاعة واالنتلمزيلون

ووااليلوم هنكاك كنتب عن إتاصكال الاسكان بنمسكه والتاصكال فأي االكزواج والتاصكال بين

أفأككراد االعاائلككة وبين أعضككاء االجماعككات وفأي االع ج االنمسككي واالنتصككال بين االمككرؤوس

ورآائيسككهو وبين االككزم ء فأي االعمككل والصككدقاء والبنككاء...إالخوك كمككا زاد عككدد االكنتب

واالمج ت االنتي تانتعلق باالنتلمزيلون واالسينما واالرسلوم االفهزالية وأالعككاب االميككديلو وااللحاسككب

الالي االشخصيو كما تانتسم بعض هذه االمطبلوعات بظلواهر االاقة والعنتزاز باالنمس وما

2إالى ذالك.

وبسبب الهنتمام االزاائد بفهذا االمجككال صككارآ من االسككفهل على أغلب االنككاس اسككنتخدام هككذا

االمصطلحك باقة وفأفهم واعنتزاز ومع  أاه من االمؤكككد اللجميككع  ااككه اليس هنككاك إجمككا  على

معنى هذا االمصطلح ووانتيجة الذالك كايرا ما ينتطلو  االبعض بإصككدارآ الحكككام االخاصككة

بمفهارآات التاصال االنتي ينتمنتع  وينتميز بفهككا صككديق او قككريب أو زميككل ووهككذا الانتشككارآ

واالشيلو  الكلمة إتاصككال  وكككارة أسككنتخدامفها أو االملحادثككات االيلوميككة الفهككا مزايككا وعيككلوب

وفأفهي قد أكدت اهمية هذا االمجال وأدت الهنتمام به منجفهة ومن جفهة اآككرى سككاهمت

355- ملحمد عاطف غيثو غريب ملحمد سيد أحمد وملحمد أحد بيلوميو االمرجع  االسابقوص  1
.225- إيراهيم االمليلحيو االمرجع  االسابقوص  2
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فأي االمكرة االخاطئة االنتي تانادي بأن التاصال عملية يسفهل فأفهمفها وممككا يككؤدي إالى زيككادة

1االلبس واالغملو  فأي فأفهم هذا االمجال.

االمعللومات واالسللوك:-

الكل السباب االنتي سبق ذكرهككا اجككد ان الجابككة عن االنتسككاؤل ا مككا هككلو التاصككال( من

االصعلوبة بمكان وفأ  يسنتطيع  أن ينتصدى التجابككة عن ماككل هككذا االنتسككاؤل إل االشككخص

االذي يفهنتم إهنتماما كبيرا بعملية التاصال ومجاالفها وتاقنياتافها وهذه الجابة يجب ان تاككدعم

برأي فأي عملية التاصال بجمع  بين أنتات كل هذه االمعااي االمخنتلمة.

وإذا اظراككا عامككة الفهككذا االملوضككلو  مسنتعرضككين مخنتلككف الرآاء االككنتي تاجمعت عن

التاصككال فأإاككه بالمكككان ان اصككل إالى هككذخ االنظريككة االمنتكاملككة سككلواء اسككنتعملنا كلمككة

2التاصال النعني بفها مجال االدرآاسة او بمعنى اشاط تاطبيقي.

: عناصر التاصال

تانتكلون عملية التاصال كما ذكر االطلويلحي من ارآبعة عناصر ل تانتم عملية التاصككال إل

بفهككا وهي ااالمرسككل – االرسككاالة-االلوسككيلة- واالمرتاقبككل( وويضككيف حريككري إالى تالككك

االعناصر الرآبعة عنصرا آآر مفهم هلو االنتغذية االراجعة وفأيمككا يلي انتنككاول كككل عنصككر

من تالك االعناصر بشيء من اليجاز:

االمرسل: وهلو مصدرآ االرساالة أو االنقطة االنتي تابدأ عندها عملية التاصال.-1

االرساالة: وهي االملوضلو  او االملحنتلوى ااالمعااي أو الفأكارآ( االذي يريككد االمرسككل-2

أن ينقله إالى االمسنتقبل وينتم عادة االنتعبير عنفها باالرملوز االلغلوية او االلمظية أوغير

االلمظية أو بفهما معا.

260- ملحمد عاطف غيثو غريب ملحمد سيد احمد وملحمد احمد بيلوميواالمرجع ك االسابقو ص 1
 واالسكندرآيةعلم اتجإتماع- سامية ملحمد جابروعلي عبد االرزاق حلبيو االسيد عبد االعاطي و 2

127 (وص1998دارآ االمعرفأة االجامعيةو
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1االلوسيلة :وهي االطريقة أو االقناة االنتي تاننتقل بفها االرساالة من االمرسل إالى االمسنتقبل -3

 االمسنتقبل: وهلو االجفهة أو االشخص االذي تالوجه اله االرسككاالة ويسككنتقبلفها من آ ل أحككد أو-4

كل حلواسه االمخنتلمة وثم يقلوم بنتمسير االرملوز ويلحاول إدرآاك معاايفها.

االنتغذية االعكسية أو السنتجابة: وهي غعادة االرساالة من االمسنتقبل واسككنت مه الفهككا وتاأكككده-5

من ااه تام فأفهمفهككا واالمرسككل فأي هككذه االلحاالككة ي حككظ االملوافأقككة او عككدم االملوافأقككة على

مضككملون االرسككاالة ويشككير سككاالم وآآككرون إالى ان سككرعة حككدوث االنتغككذي االعكسككية

تاخنتلف باآنت ف االملوقف وفأما  فأي االملحادثة االشخصية ينتم اسككنتننتاج رآدود االمعككل فأي

امس االللحظة بينما رآدود االمعل اللحملككة إع ايككة رآبمككا ل تالحككدث إل بعككد فأككنترة طلويلككة

وعمليككة قيككاس االمعككل مفهمككة فأي عمليككة التاصككال حيث ينتككبين فأيمككا إذا تامت عمليككة

التاصال بطريقة جيدة فأي جميع  مراحلفهككا وكمككا أن رآدوداالمعككل تاككبين االنتغككير بعمليككة

2التاصال بطريقة جيدة فأي جميع  سلواء على مسنتلوى االمرد أو على مسنتلوى االمنشأة.

عملية التاصال:

       االمرسل امن(..؟ك          االرساالة ايقلول ماذا؟(        االلوسيلة

االمسنتقبلابأي وسيلة(

االنتغذية االعكسية

ولن عملية التاصال ل تانتم وفأقا اللنتقسيم االسابق العناصكر التاصككال وإامككا هكلو االغكر -

االدرآاسة االنظرية فأقمط وفأقد طلورآت عدة اماذج النتلوضيح آطلوات التاصال ووثم إدآككال

عناصرأآرى وإن كاات تاسنتبد كل االعناصر االسابقةو ومن أأفهر تالك االنمككاذج امككلوذج

ديمز االذي يقسم عملية التاصككال إالى سككت آطككلوات منتنتااليككة هي: تاكككلوين االمكككرة الككدى

230هك (وص1430 و امكة االمكرمة: مكنتبة الفأقو اتإارة التربوية- حريريك هشام بكرو 1
 و ا عمان : دارآ زهران اللنشرالسلوك التنظيمي "سلوك الوفراإ في المنظمات"- حريم حسين و 2

50 م(وص1997واالنتلوزيع و 
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االمرسل و تالحلويل االمكرة إالى رآملوزو اقل االرساالة آ ل قناة التاصالو تاسلم االرسككاالة و

1تامسير االرملوز وتالحلويلفها إالى رآساالة مرة اآرى و ثم االقيام بعمل او تاصرف ما.

:أتنواع التاصال

تالوجد عدة أالوا  وتاصنيمات ال تاصالت ووسلوف اقنتصر على ذكر الوعين رآائيسيين من

التاصالت مفهمة باالنسبة المدير االمؤسسة ذكر كل من االعايمين وااليما  وحملو وهما:

التاصالت االرسمية: وهي التاصالت االنتي تالحصل من آ ل آطلوط االسلطة االرسككمية-1

واالمعنتمدة بملوجب االللواائح واالقرارآاتك االمكنتلوبة ووقد تاكلون داآلية اداآل االمدرآسة( وقد

تاكلون آارآجية ا مع  االمؤسسات الآرى( وهي بصمة عامة تاقسم إالى ث ثة أاككلوا  على

االنلحلو االنتاالي:

التاصالت االعملودية: وتانقسم إالى:-

التاصكككالت االنازالكككة : وهي التاصكككالت االكككنتي تانتكككدفأق من أعلى االنتنظيم إالى السكككملأ(

ووتافهدف إالى اقل االمعللومات واالنتعليمات واالنتلوجيفهات واالقرارآات ووتانتم عكادة باالعديكد

من االصيغ االمأاللوفأة فأي التاصال ومال االمذكرات واالنتعااليم واالمنشلورآات وااللقاءات 

االجماعية وغاالبا ما تاكلون االنتغذية االعكسية فأي هذا االنلو  من التاصالت منخمضة.

 التاصالت االصاعدة: وهي التاصالت االصادرآة من االعاملين فأي االمؤسسة إالى االمديرب(

ووتاضم انتاائج االنتنميذ واالخطمط وأرا االمعلوقات واالصعلوبات فأي االنتنميذ واالم حظككات

والرآاء وول تالحقق هذه التاصالت الهداف االمطللوبة إل إذا أعر االعامللون بلوجككلود

درآجككة معينككة من االاقككة بينفهم وبين االمككدير واسككنتعداده االككداائم لسككنتيعاب االمقنترحككات

والرآاء االفهادفأة المنح االاة إالى االنتطلويرووتاعككزز هككذه التاصككالت عن طريككق سياسككة

2االباب االممنتلوا من قبل االمدير وعن طريق صناديق االمقنترحات وغيرها.

وااالجامعة المريكية التدارآةو مكنتبة جرجيروكيف تاتحدث أتاستمع بفاعلية- رآوبرتاز هارآفأيك و  1
25 م( وص1999

 وتارجمة جعمر أبلو االقاسم احمدو  وا االقاهرة، السلوك التنظيمي أالإاءسيزلقي وولس  -2
200 هك ( وص1413معفهد الدارآة االعامةو و 
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 التاصالت الفأقية: وهي التاصالت االجاابيككة االككنتي تانتم بين الفأككراد او االجماعككات فأيج(

االمسككنتلويات االمنتقابلككة ويعككزز هككذا االنككلو  من التاصككالت االعاالقككات االنتعاوايككة بين

االمسككنتلويات الدارآيككة االمخنتلمككة آصككلوص إذا مككا رآكككز على :تانسككيق االعمككل وتابككادل

االمعللومككاتوحككل االمشككك تو الق ل من حككدة االصككراعات والحنتكاكككات وودعم

1ص ت االنتعاون بين االعاملين.

التاصكالت االمنتقابلكة أو االملحلورآيكة:وهي التاصكالت بين االمكدرآاء وجماعكة االعمكل فأيد(

إدارآات غير تاابعة الفهم تانظيما وويلحقق هذا االنلو   من التاصالت االنتماع ت االجارآية

بين مخنتلف االنتقسيمات فأي االمدرآسة ووعادة ل يظفهر هككذا االنككلو  من التاصككالت فأي

2االخراائمط االنتنظيمية.

التاصالت غير االرسمية: -

وهي التاصككالت االككنتي تانشككأ بلوسككاائل غككير رآسككمية ول تانظمفهككا االلككلواائح والجككراءات

االرسمية وإاما تالحددها االص ت االشخصية واالع قات الجنتماعية اتابادل االمعللومات فأي

حم ت االعشاء واالشكاوي ... إالخ( وويمنتككاز هككذا االنككلو  من التاصككالت بسككرعة قيككاس

بالتاصالت االرسمية وقد أأارآت بعض االبلحلوث إالى أاه يخنتصر االكاير من االككلوقت فأي

3اقل االمعللوماتو وينتسم باعنتماده على وساائل التاصال االشمفهية .

المطلب الثاتني: أسائل التاصال الحديثة::

عند االلحديث عن التاصال بممفهلومه االلحديث فأإاكه يرتابكمط بااللوسكاائل االمنتاحكة الغنتمكام هكذا

التاصككال وقككد تام تاقككييم مكلواككات التاصككال إالى عككدة أقسككام وهي: االمصككدرآ-كاالمرسككل-

االمسنتقبلو فأاالمرسل هلو االشخص االككذي يرسككل االرسككاالة واالمسككنتقبل هككلو االشككخص االككذي

يسنتقبل االرساالة واالقناة وهي االرابمط االذي يصل االمرسل باالمسنتقبل وكذالك يمكن اعنتبككارآ

وساائل التاصال االلحدياة هي:

و ا عمان :دارآ االمسيرةو االطبعةتنظرية المنظمةاالسما و آليل ملحمد وحملود آضير كا ظمو -  1
166هك (وص 1430الوالى و 

166- االسما و آليل ملحمد وحملود آضير كا ظمو ص 2
و دارآ االقلمو ا االكلويتأسائل اتتاصال أالتكنولوجإيا في التعليم- االطلويلحيك وحسين حميدي و 3

122هك( وص1405 و9االطبعة
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القمارآ االصناعية : وهلو أحدث ما تالوصلت إاليه االنتكنلواللوجيا حيث ان القمارآ االصناعية-1

تاسنتلم االملوجات االمرسلة من االملحطات على االكرة الرآضية ووتاعيد بافها وتالوجيفهفها مككرة

أآرى بنترددات مخنتلمة وطاقة أكبر الينتم اسنتقباالفها فأي ملحطات السنتقبال ومن تاطبيقككات

1التاصال االنتي تاعنتمد عليه واالنتلمازواالراديلوواالخدمات الالكنترواية والهداف االعسكرية.

االلحاسلوب: بدأ  ظفهلورآ االلحاسكلوب بعكد االلحكرب االعاالميككة االااايكة وقكد تاطكلورآ بشكككل كبككير-2

ومذهل آ ل هذه االمنترة وفأبعد أن كان يلحنتل مجملوعة غرف فأي بناية وتاقنتصر ذاكرتاككه

على عدة كيللوبايت وأصبح صغيرا جككدا بلحيث يمكن تاضككمينه فأي الجفهككزة وتاجككاوزت

سعة ذاكرتاككه االنتيرابككايتو ومن آ الككه ينتم التاصككال عككبر الاككنترات بككاالنص واالصككلوت

واالصلورآةك من آ ل عدة تاطبيقككات مخنتلمككة وذالككك بعككد  ظفهككلورآ االشككبكة االعنكبلوتايككة االككنتي

2تاربمط جميع  الجفهزة فأي االعاالم عن طريق عناوين وبروتالوكلولت وآلوادم.

أبكة الانترات: إذ حلوالت االعاالم إالى قرية صكغيرة من آ ل إمنت ك أطكراف التاصككال-3

لجفهزة حاسلوب واتاصال الفهذه االشبكة فأقمط أن ينتم التاصال بصلورآة كنتابية أو مسككملوعة

أو باالصلوت واالصلورآةك معاو وذالك من آ ل االعديد من االنتقنيات على رآأسككفها مككا يسككمى

باالميديلو وملواقع  االنتلواصل الجنتماعي واليماي ت أو االبريد الالكنترواي وغيرها.

االفهلواتاف الرآضية واالفهلواتاف االنقاالة: آاصة تالك االذكية منفها واالنتي تاضم تاطبيقات رآاائعة-4

ال تاصككال االمجككااي سككلواء االصككلوتايك أو االكنتككابي أو االصككلوتك واالصككلورآةك معككا علمككا بككأن

عمليككات التاصككال االخاصككة بفهككذا االجككااب تاكككلون مجاايككة بشككرط أن تالوصككل بشككبكة

الانترات.

االفهاتاف االنقال: بدأ هككذا الآككنترا  بكلواككه جفهككازا بسككيطا يسككنتخدم فأي اقككل التاصككال من-5

آ ل طلب رآقم معين و أما االيلوم فأفهلو قادرآ على االعمل كجفهاز االلحاسلوب.

االشككبكة اال سككلكية : هي رآبككمط مجملوعككة من الجفهككزة الالكنتروايككة من غككير إسككنتخدام-6

السكك ك عن طريككق االملوجككات اال سككلكية االمخنتلمككة لهككداف عككدة كمككا تاسككنتخدم معظم

االشركات االشبكة اال سلكية علوضا عن االشبكات االسلكية وآاصة االمناطق االمنتباعدة كي

تاقلل من تاكلمة تالوصيل االكاب ت حيث إن االشبكات اال سككلكية تاسككنتخدم ملوجككات االراديككلو

.166- االطلويلحيك حسين حميدي و االمرجع  االسابق وص  1
219 وص2009 و2 و .7- مجلة االقادسية فأي الداب واالعللومك االنتربلويةو االمجلد  2
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النتلوصككيل الجفهككزة ماككل أجفهككزة االكمككبيلوتار االملحملوالككة وإالى أككبكة الاككنترات عنككدما ينتم

تالوصككيل أجفهككزة االكمككبيلوتار االملحملوالككة النقككاط التاصككال االسككلكي فأي المككاكن االعامككة ينتم

1تاأسيس التاصال باالشبكة اال سلكية و تابدأ عملية اقل االبيااات.

هناك أرآبعة أالوا  رآائيسية من االشبكات اال سلكية:

( : تانتكلون من جفهازين أو أكار باسككنتخدامLanأبكة االمنطقة االملحلية اال سلكية ا-

أسككللوب االنتلوزيككع  اال سككلكية ووتاككلوفأر إتاصككال من آ ل اقطككة االلوصككلول إالى

الانترات .

( : تاربمط عدة أبكات ملحلية لسلكية.MANاالشبكات القليميةا-

( :وتاغطي مناطق واسعة مال : االبلكدانWANاالشبكة اال سلكية واسعة االنطاق ا-

واالمدن االمجاورآة.

( :تاصل بين أجفهزة ضمن مساحة صغيرة.كPANاالشبكة االشخصية اال سلكية ا-

وساائل إتاصال تالحت االنتطلوير:-7

-LIFIهي اآنتصارآ المصطلح ا : Light  Fidelityوهي تاقنيككة اتاصككال ضككلوائي )

فأاائق االسرية تاعنتمد على االضلوء االمرائي كلوسيلة النقل االبيااات وهي من اآككنترا 

هارآالدهاس وأسنتاذ هندسة التاصالت بجامعة أدابرة باسكنت ادا كما اافها صككنمت

2 حسب تاقييم مجلة االنتايم المريكية.2012من أفأضا البنتكارآات العام 

-LIFIيسنتخدم االضككلوء االمككرائي من االطيككف االكفهرومغناطيسككي النقككل االمعللوميككات 

بسكككرعات عااليكككة جكككدا على االنقيض من الأككككال االمعفهكككلودة من التاصكككالت

اال سلكية من االلواي فأاي االذي يسنتخدم تاككرددات االراديككلو النقككل االبيااككات كمككا ااككه

و ااالقاهرة: مكنتبةمناها البحث في الدراسات اتجإتماعية أ اتعلميةااللوفأاائيك ملحمد و-  1
239 (وص1989الاجللومصريةو  

.239- االلوفأاائيك ملحمد واالمرجع  االسابقوص 2
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 فأي جميككع  االمصككابيح حككلول االمبككنى سككنتكلون قككادرآة على تاغطيككةLIFIباسككنتخدام 

1منطقة أكبر من جفهاز االنتلوجيه االمسنتخدم فأي تاغطية إتاصال واي فأاي واحدة.

:تاطور أسائل التاصال

   العل أبرز ما يميز الاسان عن االكاائنا الآككرى هككلو قدرآتاككه على االنتعبككير عن أفأكككارآه

وقد برزت هذه االقدرآة منذ االعصلورآ الوالى فأي تاككارآيخ االبشككرية وعنككدما ابنتكككر الاسككان

رآملوزا صلوتاية ينتصل بلواسطنتفها بالآرين.

والقد كان  ظفهلورآ االنتجمعككات االبشككرية  انتيجككة البدايككة عمليككة االنتمككاهم الاسككااي باسككنتخدام

الأارآات ووقد تابع  ذالككك تاطككلورآ على جكااب كبككير من الهميككة فأي ارآتاقكاء هككذا االنتمككاهم

2حينما بدأ الاسان فأي اسنتخدام االلغة.

وعندما اسنتطا  الاسان أن ينتكلم و تالحققت االالورآة الوالى فأي مجككال الاسككان إذ أصككبح

من االممكن لول مككككرة أن تاجمككككع  االبشككككرية عن طريككككق االك م حصككككيلة ابنتكارآهككككا

3واكنتشافأفها.

أما ثلورآة التاصال االاااية فأقد حدثت عندما اآنتر  االسككلومريلون أقككدم طريقككة اللكنتابككة فأي

االعاالم وهي االطريقة االسلومرية واسككنتطاعلوا االكنتابككة على االطين االلين ووقككد حمظت هككذه

 و الكن االكنتابكة4الالكلواا االطينيكة االسياسكي والجنتمكاعي واالملسكمي فأي مراحلكه الوالى

وحدها الم تاكن كافأية اللحل مشككك ت التاصكال وفأقكد ككاات االكنتب االبداائيكة باهضككة االامن

وكاات حكرا على رآجال االدين ووأبناء االطبقة االغنية.

.239- االلوفأاائيك ملحمد واالمرجع  االسابقوص 1
اتتاصال مفهومت اتنواعت،ااكالت ،،نواتات ،مقدمة في أسائل التاصال- علي عجلوةو وآآرونو  2

300 (وص 1989اجدة: مكنتبة االصاالحواالطبعة الوالى و
41 وااالفهيئة االمصرية االعامة اللكنتابوبدون سنة(و ص، إتاصالت القضاء القاهرة- حمدي قنديل 3
 وااالريا  ودارآ االمريخ اللنشرو بدون سنةالمدلل إلى علم المعلومات أالمكتبات- أحمد بدرآ و 4

24اشر (و ص
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وقد اسنتغرق عصر االلحديث واالكنتابة معظم االنتارآيخ االبشري ووكككاات االنتسككمية االرائيسكية

الفهذا االعصككر هي االمرديككة التاصككاالية سككلواء فأي مرحلككة االلحككديث أو حككنتى بعككد اآككنترا 

1االكنتابة وو ظلت االمردية هي طابع  التاصال عبر هذا االعصر االطلويل.

 وينتعلككق معظم15واقنترات ثلورآة التاصال االااالاة بظفهلورآ االطباعة فأي مننتصككف االقككرن 

االمؤرآآين على أن يلوحنا جلوتانيرج هككلو اول من ذكككر فأي اآككنترا  االطباعككة بككااللحروف

2االمعداية االممصلة وأتام طباعة االكنتاب االمقدس بااللغة اال تاينية .

 بدأت معاالم ثلورآة التاصكال االرابعكة االكنتي اكنتمككل املوهكا فأي االنصكف19وآ ل االقرن 

  ظفهلورآ عككدد كبككير من وسككاائل التاصككال19الول من االقرن االعشرين وفأقد أفهد االقرن 

اسككنتجابة الع ج بعض االمشككك ت االناجمككة عن االاككلورآة االصككناعية فأقككد ادى االنتلوسككع  فأي

االنتصنيع  غلى زيادة االطلب على االمككلواد االخككام ووكككذالك االنتلوسككع  فأي فأنتح أسككلواق جديككدة

آارآج االلحدود وكما بككرزت االلحاجككة إالى اسنتكشككاف أسككااليب سككريعة النتبككادل االمعللومككات

االنتجارآية ووباالنتاالي أصبلحت السااليب االنتقليديككة ال تاصككال ل تالككبي االنتطككلورآات االضككخمة

االنتي يشفهدها االمجنتمع  االصناعي ووقد بذالت ملحاولت عديدة لسنتغ ل  ظاهرة االكفهربككاء

3بعد اكنتشافأفها وو ظفهر االعديد من االمخنترعات االجديدة انتيجة اسنتغ ل االطاقة االكفهرباائية.

 االملوجككككككاتW.STURGONواكنتشككككككف االعككككككاالم الاجلككككككيزي ويليم سككككككنترجلون 

االكفهرومغناطيسككية وواسككنتطا  صككاملويل مككلورآيس اآككنترا  االنتلغككراف واآككنتر  طريقككة

4اللكنتابة تاعنتمد على االنقمط واالشرط.

 وااالقاهرةودارآ االمكراالعربيو بدونمقدمة في إراسة أسائل أأساليب التاصال - حمدي حسن و 1
.13سنة اشر (وص 

وااالقاهرة :مكنتبة الاجللومصرية و بدون سنةأسائل التاصال ،تنماتاها أتاطورها - آليل صابات و 2
31 (وص5اشرواالطبعة 

25أحمد بدرآ و االمرجع  االسابقو ص  -3
305 - علي عجلوة و االمرجع  االسابق وص 4
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واآنتر  تالوماس أديسلون جفهاز االملوتالوغراف كما تامكن االعاالم الالمااي أميل برالنجر من

ابنتكارآ االقرص االمسطح االذي يسنتخدم فأي تاسجيل االصلوتك وبدأ تاسلويق آالة االملوتاككلوغراف

5كلوسيلة أعبية جذابة النتقديم االملوسيقى فأي الماكن االعامة .

وتامكن االعاالم اليطاالي جلوجليملو مارآكلوفأي من إآنترا  اال سلكي وكككاات االمككرة الوالى

2االنتي يننتقل فأيفها االصلوت إالى مسافأات بعيدة اسبيا بدون اسنتخدام الس ك.

وكان الالمان واالكنديلون أول من بدأ فأي تالوجيه آدمات االراديلو االمننتظمة ثم تابعنتفهككا بعككد

ذالك االلوليات االمنتلحدة المركية.

كذالك بدات تاجارآب االنتلمزيلون فأي االلوليككات االمنتلحككدة المريكيككة منككذ اوآككر االعشككرينات

وتاجارآب عملية فأي مجالت االكفهربككاء واالنتصككلويرك االملوتاككلوغرافأي والتاصككالت االسككلكية

3واال سلكية.ك

واكنتسككبت وسككاائل التاصككال االجمككاهيري أهميككة كبككيرة فأي االقككرن االعشككرين وآاصككة

االلوساائل الالكنترواية باعنتبارآها قنلوات أساسية اللمعللومات والآبارآ واالنترفأيككه وأصككبلحت

برامج االنتلمزيلونك تاعكس قيم االمجنتمع  وثقافأنته وأسااليب معيشة أفأراده..واسنتطا  جراهككام

بل ان يخنتر  االنتلملون النقل االصلوت الدمي إالى مسافأات بعيدة مسنتخدما امس تاكنلواللوجيا

االنتلغككراف وأي سككريان االنتيككارآ االكفهربككاائي فأي السكك ك االنلحاسككية مسككنتعينا بمطرقككة

االنتلغرافو أريلحة رآقسقة من االمعدن تافهنتز حين تاصطدم بفها االملوجات االصلوتاية وتالحلول

االصلوت إالى تايارآ كفهربككاائي يسككري فأي السكك ك وتاقككلوم سككماعة االنتليمككلون بنتلحلويككل هككذه

4االذبذبات االكفهرباائية إلى إأارآات صلوتاية تانتلحاكى االصلوت الصلي.

5 - granble michele w.and gamble terikwal introducing mass 
communicaton ,usa :mc grow-lill ,in1986 ,p163.
2 - smith anthoy ,the shardox in the gaul :the broadcaster his audience and
the state urbana university of illinois press , U.S.A , 1973 ,p269.

255- آليل االصبات واالمرجع  االسابقوص  3
205- االسما  آليل ملحمد و حلود آضير و االمرجع  االسابق وص 4

29



االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

وعكسككت بككرامج االراديككلو اهنتمامككات االنككاس وقضككاياهم الساسككية ووقككدمت الفأ م

االسينيماائية واقع  االمجنتمع  وطملوحاتاكه وآيالتاككهووسكاعدت الع اكات فأي تالبكة حاجكات

االناس إالى االسلع  واالخدمات ووعبرت االنتسجي ت االملوسيقية عن االنتلحررآ االعككاطمي االككنتي

1ارى فأيفها أامسنا وعاالمنا.

إيجابيات وسلبيات وساائل التاصال االلحدياة:-

اليجابيات:أ(

سفهلوالة وسرية االمعللومات.-

سفهلوالة االنتلواصل بين االناس.-

إمكااية االنتعليم عن بعد.-

إمكااية االنترويج اللبضاائع  واالسلع .-

تاعبر عن مدى تاقدم االدوالة فأي عدة مجالت.-

2منتابعة الآبارآ والحداث االعاالمية مباأرة.-

االسلبيات:ب(

إدمان االكاير من الأخاص عليفها.-

ضعف االلحياة الجنتماعية وااعدمفها بسبب العنتماد االكلي عليفها.-

إاعدام المن واالخصلوصية وذالك لن وسكاائل التاصكال قكربت الأكخاص إالى بعضكفهم-

االبعض.

3اسنتغ ل االكاير من الأخاص هذه االلوساائل فأي إزعاج االناس.-

180 - االطلويلحيك حسين  حميدي و االمرجع  االسابق وص 1
(1981وابيروت :دارآ االنفهارآ اللنشرومدلل في علم النفس اتجإتماعيملحملودك ياسين عطلوف و - 2
.438ص
438- ملحملودك ياسين عطلوف واالمرجع  االسابق وص 3
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االمبلحث االاااي: التاصال االسياسي:

المطلب الوأل: مفهوم التاصال السياسي:

أأل:تاعريف: التاصال السياسي:

         االمنتنتبع  المراحل اشأة التاصال االسياسي واالمسنتقرئ اللوضعه االككراهن يللحككظ أاككه

الم ينتم حنتى الن وبشككل ملحكدد ودقيكق تالحديكد االمضكملون االمنتعلكق بفهكذا االعلمووااللحكدود

االمعرفأية االنتي يننتفهي إاليفها االمضملون بلحيث تامصله عن غيره من مضامين االنتخصصات

االعلمية الآرى وأسباب ذالك هي:

ااه اليس هناك إجما  بين أساتاذة االنتصال االسياسي واالباحاين فأيه على مضملون وحككدود

هذا االنلو  من التاصال وول يعككني ذالكك أن هنكاك اقصكا فأي االنتعريمككات االمقدمكة من

االنتخصصين فأيه فأاالنتعريمات كايرة والكنفها منتنلوعةو وكل منفها ينظر إالى هذا االمن من

1زاوية تاخنتلف عن الآرى ووسننتلحدث عن هذا بعد سرد االنتعارآيف االمخنتارآة.

ان اممط التاصال االسياسي هلو اممط من أاماط التاصال االنتي ل تانمك بلحال من الحككلوال

عن االعللوم الجنتماعية وبل هلو الو  من االوا  االعللوم الجنتماعيةو واالع قة بينه وبين

هك(1429و ااالريا : مكنتبة االعبيكان و مقدمة في اتتاصال السياسي - ملحمد بن سعلود االبشرو 1
15ص
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غككيره من هككذه الاككلوا  وثيقككة منتجككذرآة يصككعب معفهككا تالحديككد مضككملون هككذا االنمككمط

1التاصاالي االجديد.

وسنعر  الن جملة من االنتعريمات االمخنتارآة ال تاصال االسياسي النرى مككدى االنتنككلو  فأي

االطرا وملحاوالة تاقديم عناصر ملحددة يقلوم عليفها هذا االمن.

( Meadau 1980تاعريف ميدو ا-1

التاصال االسياسي هلو االرملوز واالرساائل االمنتبادالة االمنتأثرة باالنظككام االسياسككي أو االمككؤثرة

فأيه.

(: التاصال االسياسي :"هلو أثككر التاصككال وو ظيمنتككه فأيchafee1975تاعريف تاشافأيا-2

2االعملية االسياسية".

( : التاصال االسياسي هلو أيةblack and harddsen1975تاعريف بليك وهارآدسن ا-3

عملية يقصد بفها االنتأثير على اسنتخدام االسلطة أو االنترويج الفها فأي االمجنتمع .

وودوارآدا-4 ديننتلون  dentonتاعريف   and  woodwardهلو االسياسي  :التاصال   )

االمناقشة االعامة حلول االسلطة ومصادرآ االدآل االعام فأي االمجنتمع .

MCتاعريككف مككاكنير ا-5  nair1995التاصككال االسياسككي هككلو اتاصككال هككادف ينتعلككق )

باالسياسة ويشرا ماكنير هذا االنتعريف االملوجز بقلواله إاه يشنتمل على:

كل مسنتلويات التاصال االنتي يسنتخدمفها االساسكة أو االمشكنتغللون باالسياسكة بغيكة االلوصكلولأ(

إالى غاية ملحددة وأهداف مقصلودة.

15- ملحمد بن سعلود االبشرو االمرجع  االسابقوص 1
2 - nimmi ans sanderes ,hand book of politcal communicaton ,USA 
beverly hills sage , 1981 ,p.p 27-28

32



االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

التاصال االملوجككه إالى هككؤلء االساسككة من غككير االمشككنتغلين باالسياسككة كااككاآبين وكنتككابب(

العمدة وغيرهم.

التاصال ينتعلق مضملواه بأأخاص ساسة واالمشنتغلين باالسياسة وغيرهم ممن ل تانطبقج(

عليفهم هكذه االصكمةو وينتعلكق أيضكا بنشكاطاتافهم االكنتي تانتضكمنفها االنتصكارآير الآبارآيكة

1والفأنتنتاحية وغيرها من وساائل مناقشة وساائل الع م اللسياسة واالسياسيين.

وتاعريمات التاصال االسياسي االنتي قدمفها االمنتخصصلونك فأي فأئة كايرة ومسنتاارآة فأي-

بطلون كنتبفهم ودرآاسنتفهم وأبلحاثفهمووالكننا اكنتمي بما أثبنتناه هنا النتلوضيح تانلو  االطرا

واآنت ف وجفهككات االنظككر حككلول االعناصككر الساسككية االككنتي يككنتركب منفهككا مصككطلح

2التاصال االسياسي.

فأبينما يلحصرميدو تاعريف التاصال االسياسي فأي االرملوز واالرسككاائل ويسككنتبعد عناصككر

أآرى مال االلوساائل اجد أن بليك وهارآدسن يقصران تاعريمفهما على عنصر الثر االذي

يلحدثه التاصال االسياسي فأي االبيئة االسياسية وثم يككأتاي ديننتككلون وودوارآد فأيسككنتبعدان من

تاعريمفهما ال تاصال االسياسككي كككل االعناصككر االمفهمككة االككنتي ينبغي أن يككنتركب منفهككا ماككل

3االلوسيلةو والثر واالجمفهلورآ.

   والعل أقرب االنتعريمات إالى االشملول هلو تاعريف ماكنير وإن تاملوق فأي تاضمين تاعريمه

االعناصر الساسية االنتي ينتشكل منفها التاصال االسياسي مال االلوسيلة واالجمفهلورآو واالقككاائم

بالتاصالو واالفهدف ووالثروواالمضككملونك ووااللحقيقككة االككنتي ا حظفهككا تانتكككررآ فأي كنتابككات

ودرآاسككات االمفهنتمين بالتاصككال االسياسككي هي أن هنككاك اشككاطات تاسككمى اتاصككال ا

Communicatonوالكن أسكككاتاذة التاصكككال الم ينتمقكككلوا على ماهيكككة هكككذه الاشكككطة )

 ومككرة أآككرى اليس هنككاك إتامككاقpolitcsووهناك أاشطة تاصنف تالحت ممفهلوم االسياسة 

بين أسككاتاذة التاصككال على ماهيككة هككذه الاشككطة وعنككدما تاككؤثر الاشككطة االسككابقة

4االتاصاالية( على الاشطة اال حقة ااالسياسية( يلحدث ما يعرف بالتاصال االسياسي.

15ملحمد بن سعلود االبشرو االمرجع  االسابقوص - 1
25- زيدان عبد االعال و االمرجع  االسابق وص  2
20 - ملحملود علودة و االمرجع  االسابق وص 3
19-18- ملحمد بن سعلود االبشر واالمرجع  االسابقوص  4
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االنتعريف االمخنتارآ:

التاصال االسياسي: هلو االنشاط االسياسي االملوجه االذي يقككلوم بككه االساسككة أو الع ميككلون

او عامككة افأككراد االشككعب واالككذي يعكس أهككدافأا سياسككية ملحككددة تانتعلككق بقضككايا االبيئككة

واالسياسية وتاؤثر فأي االلحكلومة او االرأي االعام او االلحياة االخاصة الففأراد واالشككعلوب من

1آ ل وساائل التاصال االمنتعددة.

وأرا هذا االنتعريف ما يلي:

    أن مضملون التاصال االسياسي هلو االنشاط االذي يلحدث فأي االبيئة االسياسية سككلواء

كان منتعلقككا باعمككال االلحكلومككة وأسككااليب ممارآسككنتفها اللسككلطة داآككل حككدود االدوالككة أو

آارآجفها.

وهلو ما يعكسه اشاط االساسككة االككذين ينتخككذون من وسككاائل التاصككال منككابر ليصككال

صلوت االسلطة إالى االشعب و أو اشاط الع ميين االذين يشككارآكلون االسككلطة صككناعة

االقككرارآ واالمشككارآكة فأي االعمليككة االسياسككية وأو من آ ل و ظيمككة مراقبككة االلحكلومككة

ومنتابعة اشاطات رآجاالفهاو وغاالبا ما يلجأ هؤلء ااالساسككة الع ميككلون( إالى وسككاائل

  2التاصال االجماهيرية النتلحقيق أهدافأفهم التاصاالية. 

أما االمئة االااالاككة – وهم أفأككراد االشككعب- فأككإن وسككيلنتفهم فأي ذالككك تاكككلون على مسككنتلوى

التاصااليين االشخصككي أو االجمعي من آ ل االمناقشككات االككنتي تانتنككاول قضككايا االبيئككة

االسياسكككية االكككنتي يايرهكككا االساسكككة أو الع ميكككلون من آ ل وسكككاائل التاصكككال

االجمككاهيريووقككد يشككارآك أفأككراد االشككعب فأي االعمليككة االسياسككية من آ ل وسككاائل

التاصككال االجمككاهيري وايضككا إذا كككان الع ميككلون يمالككلون االلوسككيمط بين االلحكلومككة

3واالشعب.

.445-ملحملودك ياسين عطلوف و االمرجع  االسابقو ص  1
16ملحمد بن سعلود االبشرو االمرجع  االسابقوص-  2
20- االمرجع  امسه وص  3
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وكلون التاصال االسياسككي إتاصككال هادفأككا أي أاككه ملحككدد بغايككات مرسككلومة وأهككداف

مقصككلودة وفأاالسياسككي االكذي ينتلحكدث إالى االشكعب عككبر وسكاائل التاصككال يفهكدف إالى

إيصال رآساالة ملحددة ووالع مي االذي يراقب اعمال االلحكلومة وأسااليب ممارآسككنتفها

اللسلطة –ما - يفهدف إالى غاية ملحددة وأفأراد االشككعب االككذين يشككارآكلون فأي االعمليككة

االسياسية من آ ل وسككاائل التاصككال االمخنتلمككة إامككا يفهككدفألون إالى االنتعبككير عن رآأيفهم

1تاجاه االقضايا االمنتعلقة ببيئنتفهم االسياسية.

فأفهذا االنتعريف- إذن ينتضمن عناصر أساسية يقلوم عليفها التاصال االسياسي هي:-

االنشاط االسياسي: وهلو مضملون االعملية التاصاالية االسياسية.-1

االقاائم بالتاصال:وهم االساسة او الع ميلون أو عامة أفأراد االشعب.-2

االفهدف: االذي ينتضمن الثر االمقصلود من االرسككاالة وسككلواء أكككان منتعلقككا بلو ظيمككة-3

االنتأثير فأي االرأي االعام أو فأي عملية االنتنشئة االسياسية.

االلوسيلة :وهي كل وسيلة إتاصاالية تاجسد االنشاط االسياسي االذي تامارآسه االلحكلومة-4

  2أو الع ميلون أو أفأراد االشعب. 

ثاتنيا: جإذأر النمأة:  

   االبلحث فأي مجال االع قة بين التاصال واالسياسككة هككلو تالوجككه جديككد بككاالممفهلوم االمفهككني

االمنتخصص واالساائد فأي الوساط الكاديمية ووالكن االمنتنتبع  اللجفهلود االعلميككة االمنظمككة فأي

هذا االصدد يسنتطيع  االعاككلورآ على ماككل هككذه االجفهككلود عنككد االم سككمة الغريككق ممالككة فأي

Politcs ق.م( مال كنتابة االسياسة واالخطابة             "384-322كنتابات أرآسطلو ا

and  rhetotcاالميلسلوف اماال  االقدماء  والبعض  القناعية  االخطابية  واالنتطبيقات   "

م( والديب الاجلككيزي واليككام أكسككبير ا1649-1527اليطككاالي ايكككلول ميكيككافأيلي ا

3 م( وغيرهم.1564-116

80- زيدان عبد االعال و االمرجع  االسابقو ص  1
21-20- ملحمد بن سعلود االبشرواالمرجع  االسابقوص  2
21- ملحمد بن سعلود االبشر و االمرجع  االسابق وص  3
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وعلى االرغم من إمكااية تانتبع  مراحل اشأة التاصال االسياسي فأي ازمنة ملوغلة فأي االقدم

وإل أن االكاككيرين يعنتقككدون ااككه من االسككفهلوالة بمكككان م حظككة الهنتمككام االمنتزايككد بعلم

التاصال االسياسي كعامل منتغير فأي االبلحلوث االسللوكية االنتي  ظفهرت فأي عقد االخمسككينات

االمي دية من هذا االقرن وفأقد  ظفهرت ملحاولت االنتنظير المككا يسككمى بالتاصككال االسياسككي

 م  كأحككككد عناصككككر االبلحث فأي ملوضككككلو  االع قككككة بين االقيككككادة1956فأي عككككام 

االسياسيةواالجماعات االنشطة االعاملة فأي االمجنتمع  ووذالك بدرآاسة االملحككاولت االككنتي تاقككلوم

بفها االقيادات فأي االنتأثير على سللوك االناآبين.

 م باالنسبة اللمفهنتمين بلحقل التاصال االسياسي الاسككااي فأقككد  ظفهككرت1956القد كان عام 

فأيه اول ملحاوالكة اللنتنظككير الفهكذا االنمككمط االجديكد ال تاصكال على حكد سكلواء ووكككان منتغككير

التاصال االسياسي أحد االمنتغيرات االبلحاية االرائيسية االنتي كاات ملوضككع  إهنتمككام االبككاحاين

 م وما بعدها وكما أن االروايككة االعامككة المككدارآ االبلحث1956فأي االعللوم االسللوكية فأي عام 

فأي حقل التاصال االسياسي كمنتغير رآائيس فأي درآاسة االع قككة بين االمؤسسككات االرسككمية

1االلحاكمة وبين االسللوك االسياسي اللملواطن.ك

واسنتطيع  ايضككا أن انتنتبككع  مراحككل تاطككلورآ التاصككال االسياسككي من آ ل  ظفهككلورآ اظريككة

االليبيرااليةك فأي براطاايا على يد جلون ميلنتككلون فأي بدايككة االقككرن االسككادس عشككر االمي دي

االذي اادى بلحرية االرأي واالنتعبير وهذه االنظرية تابللورآت بشكل واضح وجلي فأي االقككرن

االسابع  عشر مي دي من آ ل الضافأات االمكرية لساتاذة االعللوم االسياسككية االككذين كككاالو

يلحاواللون تاأسيس اظام سياسككي أماككل من آ ل رآفأككع  االقيككلود االككنتي تاعرضككفها االلحكلومككات

على حرية االرأي واالنتعبير وفألسمة هؤلء االمنادين برفأع  االرقابة عن التاصككال تانتملحككلورآ

حلول االمرضية االنتي تاقلول " إن حرية التاصال تاشجع  على االلحككلوارآ واالنقككاش واسككنتعمال

االعقل من اجل االلوصلول إالى االلحقيقة " وهذه االمرضية االنتي بككنى عليفهكا االساسكة دعكلوتافهم

2اللحرية التاصال وجدت قبلول واتالحسااا من فأئات إجنتماعية منتعددة فأي أورآوبا منفها:

1 - Ibid .p.- op.cit.p .13
وكلية الع م وجامعة جنلوب إيلينلوي فأيمحاضرات في التاصال السياسي- دينيز ديمز و 2

.71 ( وص1988كارآبلواديل واااللوليات االمنتلحدة المريكية و
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رآجال االدين االبروتاسنتاات االملحافأظين: االككذين كككاالو يعككادون االكنيسككة االكاثلواليكيككة-1

االنتي كاات تاملي عليفهم امطا فأكريا يكرهلواه و فأطككاالبلوا بااللحريككة من تاسككلمط هككذه

االكنيسككة وكمككا طكاالبلوا االلحكلومككات بنتنظيم إجنتمككاعي معين يكمككل الفهم االلحريككة من

1سلطة االكنيسة.

رآجال العمال: وبخاصة االصككغارآ االككذين ايككدوا فأكككرة التاصككال االلحككر واالسككلوق-2

االلحرة واالمنافأسة االنتجارآية االنتي تاسنتخدم وساائل التاصال النترويج سلعة ورآفأضككلوا

الحنتكارآ االرسمي بكل اسكااله.

االساسة: االذين كاالوا يطاالبلون باالمزيد من االمشارآكة االسياسككية فأي االمجنتمككع  عككبر-3

قنلوات التاصال االمخنتلمة.

االصككلحميلون واالناأككرون: االككذين طككاالبلوا بلحريككة االككرأي واالنتعبككير ورآفأككع  االقيككلود-4

2االمروضة على ممارآسة االعملية التاصاالية .

والكن االنتطلورآات االنتارآيخية فأي االبناء االسياسي والجنتماعي والقنتصادي االنتي أفهدتافها

االمجنتمعات االغربية قللت من أهمية الآذ باالمسلمة االليبيرااليةك ومن أسباب ذالك اانتشارآ

 م حيث كاات االصلحف واالمج ت االنتي18 ظاهرة االصلحافأة االصمراء فأي أواآر االقرن 

تانشر االمضاائح الآ قية فأي االسياسة والقنتصاد تالقى رآواجا كبيرا بين االقراء االغربيين

وهلو ما يمسر  ظفهلورآ :                                                           " اظرية

"              االنتيSocial  Responsibility theoryاالسؤوالية الجنتماعية    

رآفأضت فألسمة سلوق الفأكارآ االلحرة ودعت إالى ممارآسة الو  من االمسؤوالية الجنتماعية

3فأي وساائل التاصال كنلو  من االوا  الص ا الجنتماعي.

من أجل ذالك عمدت بعض االفهيئات التاصاالية فأي االمجنتمعات االغربية وومن بينفها االفهيئة

 إالى إحككداث1947االمسككؤوالة عن حريككة االصككلحافأة فأي االلوليككات االمنتلحككدة فأي عككام 

تاغيرات جذرآية فأي االنظرية االليبيرااليككة النتناسكب االمطكاالب االعامككة االككنتي ككان ينكادي بفهكا

26-25- ملحمد بن سعلود االبشر و االمرجع  االسابق و  1
71 - دينيز ديمز و االمرجع  االسابق وص 2
26 - ملحمد بن سعلود االبشر و االمرجع  االسابقوص 3
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االمجنتمع  المريكي أما فأي دول االعاالم االااالث فأقد رآأى االمنادون بليبيرااليككة التاصككال إالى

إعادة االنظر فأي فألسمة هذه االنظرية بلحيث تانتلوافأق مع  االنتطلورآاتك االجديدة فأي تالك االدولو

1وتاعطي االلحكلومات الوعا من ممارآسة االرقابة على االلوساائل التاصاالية.

ثالثا: الوضع الحالي للتاصال السياسي:

      أفهد مجال التاصال االسياسي تاطلورآات مللحلو ظة فأي الرآبعين سككنة االماضككية اليس

فأي مجككال االبلحث االعلمي فأقككمط وبككل امنتككدت النتشككمل الصككدارآات االعلميككة االمنتخصصككة

واالنتككدرآيب فأي االجامعككات واالمؤسسككات االمنتخصصككة ماككل مراكككز االبلحث واالدرآاسككات

2االسياسية والسنتراتايجية.

فأمي مجال االبلحلوث االنتي بكدات فأي االخمسكينات االمي ديكة من هكذا االقكرن ككان الهنتمكام

منصككبا على ملوضككلوعات ذات ع قككة وثيقككة بالتاصككال ماككل تاككأثير االنتلمزيككلون على

 م وتاقككلويم الثككر االمصككاحب1953الانتخابككات االرائاسككية فأي االلوليككات االمنتلحككدة عككام 

3لسنتخدام أسااليب االدعاية ووتالحليل مضملون االلغة االسياسية االمسنتخدمة فأي الانتخابات.

وقد تانلوعت ملوضككلوعات االبلحث فأي مجككال التاصككال االسياسككي فأي االسككنلوات االككنتي تالت

 م أصككدرآ1972مننتصف هككذا االقككرن فأي حقلي التاصككال واالعلككلوم االسياسككية فأمي عككام 

مجملوعة من اساتاذة التاصال فأي االلوليات االمنتلحدة المريكيةوقاائمة بيللوجرافأيككة بأسككماء

بعض االدرآاسات واالبلحلوث االنتي أجككريت فأي مجككال التاصككال االسياسككي بلغت أكككار من

 م قكام ث ثكة من االبكاحاين1974أالف درآاسككة علميككة ووبعكد ذالككك بعككامين أي فأي عكام 

المريكككيين االمنتخصصككين فأي التاصككال االسياسككي بلحصككر االبلحككلوث واالدرآاسككات االككنتي

تاناوالة التاصال فأي االلحم ت الانتخابيكة االسياسكية فأي االلوليككات االمنتلحكدة وبعض االكدول

1500الآرىوفأكان مجلوملو  ما اسنتطاعلو حضره من االبلحلوث واالدرآاسات يزيكد عن 

4درآاسة منتخصصة. 

26-25- ملحمد بن سعلود بشرواالمرجع  االسابقوص  1
50- ملحمد علي عجلوة و االمرجع  االسابقوص  2

3 - nimmo and sanders ;ibid ;p13.
50- زيدان عبد االعال و االمرجع  االسابقو ص  4
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هذه االدرآاسات وغيرها من االدرآاسات االنتي تالنتفها وبخاصة فأي عفهد االامااينات االمي ديككة

من هككذا االقككرن الم تاعككد مقصككلورآة على االبلحث فأي ملوضككلو  التاصككال االسياسككي كأحككد

االمنتغككيرات االككنتي تاكدرآس االع قككة بين االلحكلومككة واالمجنتمكع  فألحسكب بكل تالوسكعت النتسككمل

االملوضككلوعاتك االمنتعككددة ومنتنلوعككة ماككل: االلغككة االسياسككية واالخطابككة االسياسككية الع ن

االسياسي واالدعاية االسياسية واالمنظرات االسياسية فأي وسككاائل الع م ووسككاائل التاصككال

االسياسي واالنتنشئة االسياسية وااللحم ت الانتخابية واالككرأي االعككام واالسياسككة االعامككة اللككدول

وااللحكلوماتو االلحركات االسياسية واالع قة بين االلحكلومككة ووسككاائل التاصككالووغككير ذالككك

1من االملوضلوعات االنتي تامرضفها االظروف االنتي تامر بفها االمجنتمعات االمعاصرة.

االمطلب االاااي: أدوات وضملون التاصال االسياسي االلحديث:

تانتمال فأي مجملوعة الدوات االنتي يسنتعملفها االقككاائملون على التاصككال اللنتككأثير فأي االعمليككة

االسياسية بصمة عامةو ومن آ الفها االنتأثير فأي االعملية الانتخابية واالمصاغة فأيما يلي:

االنتسلويق االسياسي هلو علم االنتأثير فأي االسللوك االعام االجمككاهيري فأيالتسويق السياسي: -1

االملواقف االنتنافأسية ينتم من آ اله اسنتخدام مبادئ وطرق واظريات االنتسككلويق االنتجككارآي

فأي االلحم ت الانتخابيكككككة وذالكككككك بلواسكككككطة مؤسسكككككات أو أأكككككخاص معيكككككنين

منتخصصينوواالنتسلويقك االسياسي يسنتخدم مجملوعة كايرة من االمماهيم االككنتي تاسككنتخدمفها

ووأول من طبككق أسككللوب2االمؤسسات االنتجارآية فأي عملية تاسككلويق بضككاائعفها وآككدماتافها

Muchelاالنتسككلويق االسياسككي االلحككديث فأي فأراسككا كككان االخبككير االسياسككي بنغككران ا

benraden.)

تاعريف االنتسلويق االسياسي: يلوجد االعديد حلول االنتسلويق واذكر منفها على سبيل االماككال ل

االلحصر:

.28- ملحمد بن سعلود االبشرواالمرجع  االسابقوص 1
.64- سعد آل سعلود و االمرجع  االسابق وص 2
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 تاعريف "وينجWingاالنتسلويق االسياسي هلو اسنتخدام االمرأككلحين أو االلحككزب لبلحككاث: "

اسكنتط   االكرأي وتالحليكل بين الانتكاج وتاعزيكز عكر  تانافأسكي  يسكاعد على تالحقيكق

1أهداف االمنظمة وإأبا  جماعات االناآبين فأي ع قة تابادالية.

كما يعرف "أوكاسOcassاالنتسلويق االسياسي بأاه اسنتخدام االنتسلويق اليلوفأر الفحككزاب :"

االسياسية االقدرآة على االنتعرف على اهنتمامات االناآبين االمخنتلمة وحاجككاتافهم من آ ل

االنتلحلي ت االنتسكككككلويقية واالنتخطيكككككمط واالنتطكككككبيق واالنتلحكم فأي االلحم ت االسياسكككككية

والانتخابية.

وكذالك عرف "سكاميلScammelعلى ان االنتسلويق االسياسي ينتمق مع  االنتككارآيخ فأي : "

االرغبة فأي تامسير سللوك االقادة االسياسيينو ويشنترك مع  علم االسياسككة فأي االرغبككة فأي

2فأفهم االعمليات االسياسية ويشنترك مع  التاصال االسياسي فأي الهنتمام بمن الامنتاا.

واخلص إالى أن االنتسككلويق االسياسككي هككلو تالحليككل وتاخطيككمط وتانميككذ وواالنتلحكم فأي االككبرامج

االسياسية والانتخابية االنتي تانتضمن بناء ع قككات ذات منمعككة منتبادالككة بين كيككان سياسككي

3وجملوعة منافأسيه.

واالنتسلويق االسياسي اليس مؤسسة فأي كل االلحالت وفأقد يكلون أخصيا وبمعككنى الرآتابككاط

بشخص غاالبا ما يكلون مرألحا برالماايكا أو رآائاسكيا أو المنصكب معين وويقكلوم االنتسكلويق

على االنتخطيمط وتالحديد الهداف واسنتراتايجيات االعمل ووكذالك االنترويج الصلورآة االمرأككح

4وبراامجه.

: آصاائص االنتسلويق االسياسي

اللنتسلويق االسياسي جملة من االخصاائص أهمفها:

م"  فأي:التسويق السياسي فن تارأيا الوفكار أالسياسات أصناعة الرأي العا- عادل عامرو " 1
www.bursinss tendersang .com /ar و مأآلوذ من االملوقع  : 2014 و tenderمجلة 
64- االمرجع  امسه وص  2
65- عادل عامر و االمرجع  االسابق وص  3
 و ااالقاهرة و مكنتبة الدابالتطور السياسي أالتحول الديمقراطي- عبد االغمارآ رآأاد االقصبي و  4

.89 (وص2007اللطباعة واالنشر واالنتلوزيع  و 
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معرفأككة االجمفهككلورآ االمسككنتفهدف الككدى ذالككك االمرأككح سككلواء كككان أخصككا أو حزبككا ووهي-

ضرورآية آاصة إذا كان االنتسلويق على أكل رآملوز ودللت.

االبعد االسياسي وأديلواللوجي فأي االدوالة االنتي ينتم فأيفها هذا االنلو  من االنتسلويق.-

االبعد االاقافأي والجنتماعي.-

االنظر إالى االمسنتفهلك االمضاد من بقية الحزاب واالنتيارآات االمعاكسة.-

فأاالنتسلويق االسياسككي من االمفهككام اال زمككة واالرائيسككية الكككل مرأككح أو حككزب أو تايككارآ-

يعلو  الانتخاباتو فأفهلو يبدأ باالمؤسسة االسياسيةووذالككك النتلوصككيل فأكككرة معينككة إالى

االمننتج االسياسي وتام تاذهب إالى وساائل التاصال االمخنتلمة ووبعد ذالككك تاكككلون جككاهزة

إالى االسلوق االسياسية االمنتمالة فأي االجفهلود النتعلود بعد ذالك فأي رآجح االصدى واالنتماعل

1إالى االمؤسسات االسياسية مرة أآرى.

:عناصر االنتسلويق االسياسي

تاعنتمد عملية االنتسلويق االسياسي على عدد من االعناصر اهمفها:

االسلوق االسياسي االذي يعني االفهيئة االناآبة والطراف االنتي بإمكاافها االنتأثير فأي االناآبين.-

االمننتج االسياسككي يعككني مخرجككات البنيككة واالمؤسسككات واالجماعككاتووحككنتى الفأككراد-

وسللوكاتافهم بمككا فأي ذالككك من سياسككات وقككرارآات وتالوجفهككات الففأككراد يمكن رآصككدها

آ ل أاشطة هذه البنية وقككد يكككلون االمننتج االسياسككي فأي أكككل مرأككلحين او بككرامج

سياسية الفحزاب.

الحزاب االسياسية واالنتي تاعنتبر من اهم الحزاب االماعلة فأي عمليكة التاصكال االسياسكي-

وفأق االمنظلورآ االديمقراطي ووإالى جااب الحككزاب تالوجككد بعض االجماعككات االمخنتلمككة

ماككل جماعككات االضككغمطو وجماعككات الم تاملح فأي االنتلحككلول إالى حككزب سياسككي يلحظى

باالشرعية ويخنتلكف دورآ االلحكزب فأيمكا إذا ككان حاكمكا أو معارآضكة وأو من أحكزاب

االنتلحاالمات.

65- عادل عامر و االمرجع  االسابق وص 1
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التاصال االجماهيري  بقنلواتاه االمخنتلمة االمطبلوعة أو الالكنترواية واالنتي تالعب دورآا مفهما-

فأي عمليككة االنتعريككف باالمرأككلحين وفأي اقككل وتاككداول االمعللومككات بين االمرأككلحين

1واالناآبين وآاصة فأي فأنترة االلحم ت الانتخابية.

وتاجدرآ الأارآة إالى أن اسنتخدام الانترات هلو أسككللوب حككديث أآككذ فأي الانتشككارآ وأككا -

2اسنتخدامه فأي االلحم ت الانتخابية.

فأاالنتسككلويق الانتخككابي هككلو إانتككاج االمعللومككات آاصككة فأي االسياسككة وأككؤوافها واسككنتخدام-

مصطللحات واظريات مسنتقاة من اظريات االنتسلويق االنتجارآي.

اتعلن السياسي:-2

يعنتكككبر الع ن االسياسكككي اككككار أاكككلوا  التاصكككال االسياسكككي تاكككاثيرا على االشكككعلوب

واالمجنتمعات آاصة مع  االنتطلورآ االنتقككني االلحاصككل وفأقككد أصككبح منتغككيرا رآائيسككيا ل يمكن

تاجاهله فأي االعملية االسياسية.

وقد عرف الع ن االسياسي بأاه الو  من االنتصال غير االشخصي مدفألو  االقيمة وملحدد

االمصدرآ ويسنتفهدف تالوصيل معللومككات وأفأكككارآ معينككة وآاصككة بأطروحككات االمرأككح أو

3االلحزب االمعني باسنتخدام مخنتلف وساائل التاصال االجماهيري.

رف كككذالك على ااككه إع ن مككدفألو  االامن ذو صككبغة سياسككية أو هككلو االعمليككة كمككا ُعكك

التاصاالية االنتي يدفأع  فأيفها االمصدرآ ثمنا مقابل مما ينتاا اله من فأرص فأي رآساالة إع مية

و يعككر  فأيفهككا على االجمفهككلورآ رآسككاائل سياسككية ذات هككدف ملحككدد ومقصككلود من اجككل

4االنتأثير على ملواقمفهم وسللوكفهم.

.108- عبد االغمارآ رآأاد االقصبي و االمرجع  االسابق وص  1
.68- سعد آل سعلود و مرجع  االسابق وص  2
 و االسكندرآية و دارآ االجامعةالتسويق السياسي فن البيع أالتفاأض- عبد االس م أبلو قلحفك و  3

.29 (وص2004االجديدة و
 14- ملحمد بن سعلود االبشر و االمرجع  االسابق وص  4
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وعلى هذا االنلحلو يكلون الع ن االسياسي اسنتخداما التع اات االنتي تاعنتمككد فأي وصككلوالفها

إالى االمسنتفهلك على التاصال االجماهيري بلوساائله االمطبلوعة والالكنترواية وويكككلون هككذا

السنتخدام فأي حالت كايرة من طرف مرأح يلحاول تاقديم امسككه أو براامجككه الجمفهككلورآ

معين ووقد ينجح الع ن االسياسي فأي بناء صلورآة االمرأح االنتي تانتلحككدد م ملحفهككا وفأككق

1ما يماله هذا االمرأح من افأكارآ او برامج أو حنتى صمات أخصية.

ومما زاد الهنتمام بالع ن االسياسككي كقضككية مركزيككة فأي درآاسككة التاصككال االسياسككي

ث ث أسباب رآائيسية هي:

.االنتطلورآ االنتقني فأي وساائل الع ن

.ظفهلورآ االفهيئات السنتشارآية الللحم ت الانتخابية 

.ظفهلورآ مؤسسات الانتاج االمنتخصصة فأي الع ن االسياسي 

وقد يكلون الع ن االسياسي عبككارآة عن إع ن االصككلورآة االذهنيككة او لع ن االشخصككية

فأيركز مضملواه على االجااب االعاطمي اللناآب تاجاه أخصية االمرأح من آ ل االنتأكيككد

2على مجملوعة من االصمات االخاصة به كاحنكة االغدارآية واالملواهب االخطابية.

إع ن االقضية :تافهنتم بنتزويد االجماهير بمعللومات كافأية ووافأية عن االقضايا ذات االع قكة-

االمباأرة بلحياتافهم كاالواحي القنتصادية ما .

قد يكلون الع ن سلبيا :ينتضمن بيااا بجلوااب االضعف فأي أخصية االخصم واقد رآؤينته-

االمنتجددة فأيما يطرحه من افأكككارآووقككد أصككبح سككبي  اسككنتراتايجيا ااجلحككا اللنتككأثير على

االناآبين بنتغيير وآلق االصلورآة االنمطية عن االمنترألحين االسياسيين.

وماال ذالك أن صككلورآة بككلوش البن كككاات ما  اللنقككد  من الرآهككاب وواالمعككزز الللحريككة-

والص ا االديمقراطي فأي االعاالمووكاات صلورآة بيل كليننتلون تامال االلحيلويككة االمنتدفأقككة

3من االشباب والتاجاه االراديكاالي مقارآاة ببلوش االملحافأظ.

.50 - عبد االغمارآ رآأاد االقصبي و االمرجع  االسابق وص1
30- عبد االس م أبلو قلحفو االمرجع  االسابقوص  2
51عبد االغمارآ رآأاد االقصبي و االمرجع  االسابقوص -  3
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أما صلورآة صلورآة اوباما فأكككاات مرتابطككة بككاالنتغيير وكككذالك جيمي كككارآتار االككذي سككاعدتاه

 م باعنتبككارآ رآجككل اعمككال بككنى امسككه1976صككلورآتاه فأي االنجككاا فأي الانتخابككات عككام 

كمزارآ  القلول االسلوداايو إالى غير ذالك من صلورآ.

الدعاية السياسية أاتتنتخابية::-3

تاعريف االدعاية: هي من االمعل دعككا واالمقصككلود اشككر الفأكككارآووعنككد االملحككدثين االككدعلوة-

1الشخص ما . ضرب ما. ومبدأ ما.

والقككد تاعككددت تاعريمككات االدعايككة واآنتلمت انتيجككة االنتغككيرات االككنتي أدآلت عليفهككا بمككرورآ

االزمن.

  فأقد عرفأفها "هارآوالد لرآوي" باافها االنتعبير االمدرآوسك عن الرآاء والفأعال االذي يصدرآ

من الفأراد واالجماعات الآرى ووذالك من أجل اهداف ملحددة مسككبقا ومن آ ل تالحكم

2امسي.

و عرفأفها "ميرتالون" بأافها مجملوعككة االرمككلوز االككنتي تاككؤثر على االككرأي أو االسككللوك وذالككك

باالنسبة اللقضايا غير االمنتمق عليفها فأي االمجنتمع .

وتاعد االدعاية االسياسية أحد االظككلواهر االعامككة واالبككارآزة فأي االعككاالم فأقككد أصككبح االمككرد فأي

االعصككر االلحككديث ينتعككر  إالى سككيطرة كبككيرة من قبككل االدعايككة االسككاائدة فأي االنظككام

3االسياسي.

واالدعاية االسياسية هي أساسا عملية إثارآة االملواطن بقصككد االلوصككلول إالى تاسككلوية االنتنتككابع 

االمنطقيو وتامنتر  االدعاية االسياسككية الوعككا من أاككلوا  االنت عب االككذي يجب ان يخضككع 

الملسمة معينككةو وتافهككدف إالى تالواليككد ملواقككف وتاصككرفأات الككدى الفأكككارآ واالجماعككات االككنتي

تانتلوجه إاليفهم ووتاعديل الدرآاك االخاص بفهم واالنتلحكم فأي سللوكياتافهم و بل تاسعى إالى جعل

15- ملحمد بن سعلود االبشر و االمرجع  االسابقوص  1
 و فأي: مجلة، "طبيعة: العل،ة بين الخطاب الدعائي أالخطاب السياسي"- ازهت ملحملود  2

49االباحث الس مي وا االعراق و جامعة بغداد و كلية الع مو بدون سنة (و ص
.6 (وص2006 وا البنان ودارآ االنفهضة االعربية و، الدعاية أاساليب ات،ناع- مي عبد ال  3
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االجمفهلورآ االمسنتفهدف ااالناآبين( ينتقبللون كل الفأعال االنتي يقلوم بفها االسياسككي االقككاائم بفهككذه

االدعاية.

واالفهدف الساسي من االدعاية االسياسية هككلو االعمككل على بنككاء اتاجاهككات النتككدعيم صككلورآة

االنظام االسياسي وااللحكككام الككدى االككرأي االعككام واالجماعككات وعككدة قككلوى مككؤثرة فأي تاعبئككة

االنتأييد االجماهيري اللنظككام وآدمككة أهدافأككه وكككذالك تاسككعى االدعايككة االسياسككية إالى تالحقيككق

1االدعاية إالى أداة اللنتلحكم فأي ملواقف واتاجاهات الفأراد.

كما تاعرف االدعاية االسياسية بأافها تالك االدعاية االنتي تافهدف إالى تالواليد الالحرافأات بنتعكديل-

إدرآاك االمجملوعات االسكااية االنتي تانتلوجككه إاليفهككا وأحكامفهككا االنتقسككيمية فأفهي تاسككعى إلى

جعل هذه االمجملوعات فأاتارة وتادفأعفها إالى تاقبل كل الفأعككال االككنتي يرتاكبفهككا االسياسككي أو

2االلحزب االقاائم بفهذه االدعاية.

وهنككاك ايضككا من عرفأفهككا وبأافهككا الاشككطة التاصككاالية االمباأككرة وغككير االمباأككرة االككنتي-

يمارآسككفها مرأككح أو حككزب بصككدد حاالككة إانتخابيككة معينككة بفهككدف تالحقيككق االمككلوز فأي

الانتخابات.

فأاالدعاية الانتخابية هي مجملوعة الاشطة التاصاالية االككنتي يقككلوم بفهككا منترأككح أو حككزب-

سياسي آ ل االعمليككة الانتخابيككة وتاقككلوم على إعككداد االنككاآبين بمعللومككات عن براككامج

االمنترأح وومجلحاوالة االنتأثير فأيفهم بكافأة السااليب اللملوز بأصلواتافهم.ك

فأاالدعاية الانتخابية تاسنتفهدف االنتعريف بااللحزب االسياسي ومرألحيه واالنتعريف ببراامجككه-

و حنتى ينتمكن االنككاآبلون من تاكككلوين رآأي معين حككلول االمنترأككح بفهككدف كسككب تاأييككدهم

ومن هنككا تانتضككح االع قككة بين االدعايككة االسياسككية والانتخابيككة وفأككالوالى هي االدعايككة

السنتراتايجية الللحزب االسياسي ينتم من آ الفها وضع  الطارآ االعام اللسياسات واالككبرامج

وتالوجيفهات االلحزب وفأفهي أاملة ومسنتمرة من حيث أافهككا وسككيلة ضككرورآية لسككنتيعاب

أكبر عدد من الفأراد و وجذب غفهنتمككامفهم و حيث تاسككعى إالى تالحقيككق أهككداف مرحليككة

 و ااالقاهرة و دارآ اليمان اللطباعة والتاصال السياسي أالدعاية اتتنتخابية- صملوت االعاالم و  1
27-25بدون سنة (وص

 واد.ب.ن و االمؤسسة2 و تار: االمرزدقك وط الدعاية أالدعاية السياسية- فأي درآوادان و  2
10( وص2002االجماعية اللنشر واالنتلوزيع ك و
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االفصل الولل:نظرة عامة حول التاصال

وملحددة تافهدف إالى تادعيم االاقة الللحزب االسياسي أو االمرأح االسياسي وإمككداد االنككاآبين

باالمعللومات اال زمة وملحاوالة إقناعفهم واالنتأثير فأيفهم بغر  االملوز فأي الانتخابات. 

بلحيث تازداد فأعاالية االدعاية االسياسية عندما تارتابمط بلوجلود حزب معين واحككد أو تالحككاالف

سياسي فأي االسلطة تاميز االنتجارآب االسياسككية أاككه من االممكن تالقين االملواطككنين المككنترة قككد

تاكلون وجيزة الرآاء واالنتصرفأات االنتي ينتبناها االنظام االسياسي ووهنا تابرز اهمية االع قة

1بين االدعاية االسياسية واليديلواللوجية االساائدة اللقاائم باالدعاية.

هذا فأيما ينتعلق باالدعاية االسياسككية و اليديلواللوجيكة االسكاائدة اأمكا االدعايككة االغننتخابيكة فأقكد-

عرفأت بأافها مجملوعة الاشككطة االككنتي يقككلوم بفهككا االلحككزب او االمرأككح االسياسككي بفهككدف

إعداد االجمفهلورآ واالناآبين باالمعللومات فأي براامجه وسياسنته واهدافأه وملحاوالة االنتككأثير

فأيفهم بكككل االلوسككاائل والسككااليب والمكااككات من آ ل جميككع  قنككلوات التاصككال وذالككك

بفهدف االلحصلول على أصلوات االناآبين واالملوز فأي الانتخابات.

واسنتننتج مما سبق ان هناك ع قة إرآتاباطية بين االدعايككة االغننتخابيكة واالدعايكة االسياسككية-

فأاسنتمرارآ االدعاية االنتي تاسنتعمل كافأة السااليب وااللوسككاائل االممكنككة هي تاككدعيم االدعايككة

الانتخابية االنتي يقلوم بفها  االلحككزب وآ ل االلحملككة الانتخابيككة وفأااللحملككة الانتخابيككة تاقككلوم

على مرتاكزات دعاائيكة وأسككااليب إقناعيككة اللككبرامج االسياسككية االككنتي تاقكلوم على أساسكفها

2مضملون االدعاية االسياسية الللحزب.

22-21- صملوت االعاالم و االمرجع  االسابق وص  1
.30- صملوت االعاالم و االمرجع  االسابق وص  2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

الفصل الثاني: اطإار المنهجي للبحث الميداني:

المبحث اوول: أدوات البحث العلمي:

: اطإتبيان:المطلب اوول

  تعريف السإتبيان:-1

يمكن تعريف السإتبين بتعريفات عديدة منها:

أنه إسإتمارة تحتوي على مجموعضضة من اسسإضضئلة تضضدور حضضول موضضضوع او موضضضوعات-

نفسية أو إجتماعية أو تربوية يجيب عليهضضا المفحضضوص كتابضضة انعم اأو ا"ا أو وضضضع

1عممة إسإتفهام.

وسإيلة للحصول على إيجابات عدد من اسسإئلة المكتوبة في نمضوذج أعضد لهضذا الغضرض-

2ويقوم المجيب بملئه بنفسه.

أداة تتضمن مجموعة من اسسإئلة أو الجمل اللبرية التي يتطلب من المفحوص الجابة-

عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث .

وسإضضيلة لجمضضع المحلومضضات المتعلقضضة بموضضضوع البحث عن طريضضق إعضضداد اسإضضتمارة يتم-

تعبئتها من  قبل عينة ممثلة من اسفراد ،ويسمى الشلص الضضذي يقضضوم بملء السإضضتمارة

3بالمستجيب.

أداة جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق إسإتمارة معينضضة تحتضضوي على-

عضضدد من اسسإضضئلة،مرتبضضة بأسإضضلوب منطقي مناسإضضب ،يجضضري توزيعهضضا على أشضضلاص

معينني لتعبئتها.

اوإس العلمية لمناهج البحث في العلوم التربوية والتربية البدنية- لما السيد  قادوسض ، 1

63(،ص 1995)،دار المعارف ،

 ،الكتاب اسول،أسإاسإيات البحث العلمي ،)عمان،مناهج البحث العلمي- النبهان يحيى إسإماعيل،  2

85(،ص2006اسردن ،

،1،الطبعة البحث العلمي ،أإسه ومناهجه- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح ، 3
91 (،ص2014)عمان دار الرضوان للنشر والتوزيع،
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

بعد اسإتعراض تعريفات السإضضتبيان يمكن السإضضتنتاج بانضضه وسإضضيلة لتتصضضال بين شضلص

يسمى الباحث وأفراد )عينة( يسمون بالمبحوثين أو المفحولين ببإجابة عن أسإضضئلة في

اسإتمارة الغرض منها جمع البيانات أو المعلومضضات عن موضضضوع معين يحضضدد باهضضداف

1البحث.

محتويات السإتبيان:-2

يحتوي السإتبيان على لفحتين أسإاسإيتين:

مقدمضضة تتضضضمن أهضضداف البحث او الدراسإضضة ومجموعضضة من المعلومضضات الضضتي يحتاجهضضا-1

الباحث.

لفحة تتضمن سإاا" او مجموعة من اسسإئلة وضعت لها إختيارات لتجابة عنهضضا مضضع-2

ذكر بعض المعلومات اسخرى )السإم، العمر، الجنس،التحصيلض ،وغيرها(

مزايا السإتبيان:-3

لتسإتبيان مزايا عديدة منها:

يمكن الحصول على معلومات من عدد كبضضير من المبحضضوثين متابعضضدين في ا"مضضاكن او-

مجتمعين في مكان واحد با قصر و قت مقارنة مع وسإائل جمع المعلومات ا"خرى.

يعد أ قل كلفة في الجهد والمال و" يحتاج تنفيذه إلى عضضدد كبضضير من البضضاحثين المضضدربين-

سن الجابة على اسسإئلة المتروكة للمبحوثين أنفسهم .

تعد المعلومات التي نحصل عليها من المبحوثين بوسإضضاطة السإضضتبيان أكضضثر موضضضوعية-

من وسإائل جمع المعلومات اسخرى ،سنها " تحمل إسإم المبحوث اسمر الذي يحفضضزه

على إعطاء معلومات موثو قة ولحيحة.

يوفر السإتبيان و قتا كافيا للمبحوثين للتفكير في الجابة من دون تعرضهم لضغوطات.ض-

مناهج وأإاليب البحث العلمي بين النظرية- عليان ربحي مصطفى وعثمان محمد غنيم ، 1
91 (،ص2000،) عمان، دار الصفاء ، والتطبيق
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

يقلل من فرص التحيز سإواءا كان عند الباحث أم المبحوث "سإيما إذا وضعت اسسإضضئلة-

2بأسإلوب علمي موضوعي.

يمكن ولول السإتبيان إلى ا"شلاص الذين يصعب مقابلتهم شلصيا.-

في أغلب اسحيان يكون العائد من اسإتمارات السإتبيان  قليل و" يمثضضل المجتمضضع تمضضثيم-

لحيحا.

حينما يكون هضضدف البحث دراسإضضة التجاهضضات وارراء الشلصضضية فضضإن السإضضتبيان  قضضد "-

2يادي الغرض المطلوب.ض

عيوب السإتبيان:-4

على الرغم ممضضا يتضضوافر لتسإضضتبيان من مزايضضا إ" أنضضه " يللضضو من عيضضوب تجعلضضه غضضبر

لالح بالنسبة لجميع الموا قف وأهم هذه العيوب ما يأتي:

نظرا "ن السإتبيان يعتمضضد على القضضدرة اللفظيضضة فإنضضه " يصضضلح إ" إذا كضضان المبحضضوثين-

مثقفين .

تتطلب إسإضضضتمارة السإضضضتبيان عنايضضضة في الصضضضناعة والوضضضضواض والسضضضهولة والبعضضضد عن-

المصطلحات الفنية حيث أن المبحوثين يجيبون على اسسإئلة بدون توجيه من البضضاحث

لذا فغن لحيفة السإتبيان " تصلح إذا كان الغضضرض من البحث ويتطلب  قضضدرا كثضضيرا

من الشرا أو كانت اسسإئلة لعبة نوعا ما أو مرتبطة ببعضها.

يفقضضد البضضاحث إتصضضاله الشلصضضي مضضع المبحضضوثين وهضضذا يحرلضضه من ممحظضضة اسفعضضال-

وردود اسفعال واسإتجاتهم سسإئلة البحث .

" يصلح السإتبيان إذا كان عدد اسسإئلة كبيرا ذلك يادي إلى ملل المبحضضوثين وإهمضضالهم-

الجابة على اسسإئلة.

93-92-عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح ،المرجع السابق،ص  2
93- عصام حسن الدليمي،علي عبد الرحيم لالح،المرجع السابق،ص  2
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يستطيع المبحوث عند إجابته على أي سإاال من أسإئلة السإتبيان أن يطلع على اسسإضضئلة-

التي تليه فيربط بين السضضاال الضضذي يجيب عنضضه وبين أسإضضئلة المراجعضضة الضضتي يكضضثر بهضضا

التثبت من لحة إجابة المبحوث ولد قه في إعطاء البيانات وبهذا ينكشف امر أسإئلة

المراجعة فم نحقق الغرض في إعطاء البيانات التي وضعت من اجله.

يحتمل إرتفاع نسبة اللطأ في غجابات بعض المبحوثين نتيجة عدم فهم معنى اسسإئلة.-

في أغلب اسحيان يكون العائد من اسإتمارات السإتبيان  قليل و" يمثضضل المجتمضضع تمضضثيم-

لحيحا.

حينما يكون هدف البحث دراسإة التجاهات وارراء الشلصية فإن التبيان  قضضد " يضضادي-

1الغرض المطلوب.ض

انواع السإتبيان:-5

هناك أنواع متعددة لتسإتبيان تلتلف في تقسيماتها ويمكن حصرها بارتي:

أو": تقسيم بحسب طبيعة اسسإئلة واسجوبة المتو قعة ويكون على أربعة أنوع:

السإتبيان المفتوا:-1

وهو عبارة عن سإاال مفتوا موجه للمبحوثين حول موضوع معين ويضضترك لهم حريضضة

الجابة عليه وبضضزمن كضضاف ويسضضمح للمبحضضوثين بضضالتعبير الحضضر التلقضضائي عن مشضضاعرهم

وانفعا"تهم وآرائهم.ض

السإتبيان المغلق:-2

هو مجموعة أسإضضئلة مقننضضة تم لضضياغتها من غجابضضات المبحضضوثين على أسإضضئلة السإضضتبيان

المفتوا وتعريفها من الباحث ويتطلب الجابة على هذه اسسإئلة إختيار إحدى الجابات

التي يحددها الباحث بغلتيار الجابة التي تناسإب المبحضضوث مثضضل ) نعم،"( أو ) كثضضيرا

85- لما السيد  قادوسض ،المرجع السابق،ص  1
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

،إلى حد ما،  قليم( وتساعد هذه الجابات الباحث في الحصول على معلومات وبيانضضات

1أكثر مما يساعده على معرفة العوامل والدوافع واسسإباب.

السإتبيان المفتوا المغلق:-3

أن تفريضضغ المعلومضضات في السإضضتبيان المفتضضوا يعضضد أمضضرا عسضضيرا إحصضضائيا أن لم يكن

مسضضتحيم في بعض اسحيضضان، لضضذا يلجضضأ البضضاحثون إلى إسإضضتعمال السإضضتبيانات مفتوحضضة

مقيدة ، حرة ،في آن واحد فهم يسألون المستلبرين أسإئلة محددة ثم يتركون لهم لفحة

أو لفحات بيضاء في آخر السإتبيان يكتبون فيها ما يشاؤون وما يعضضني لهم من أمضضور

لم يسأل الباحث عنها.

السإتبيان المصور:ض-4

يقدم فيه السإتبيان على شكل رسإوم ولور بد" من عبارات مكتوبة وهذا النضضوع مفيضضد

مع اسطفال واسميين، ولكن له عيبا اسإاسإيان :

يقتصر اسإتلدامه على الموا قف التي تتضمن خصائص بصرية يمكن تمييزها وفهمها.-

2من العسر تقنينه.-

ثانيا :تقسيم بحسب التطبيق:

يمكن تقسيم السإتبيان من حيث طريقة التطبيق إلى نوعين رئيسيين هما:

السإتبيان الذي يدار من  قبل المبحوثين:-1

وهو السإتبيان الذي  قد يرسإل بالبريد ويضضوزع عضبر وسإضائل العمم فغن المبحضضوث هضو

الذي يتصرف ويجيب على اسسإئلة المطروحة من تلقاء نفسه.

السإتبيان الذي يدار من  قبل الباحث.-2

،) عمان : دار المسيرة للنشر ،اسردن،2 ، الطبعة أإاإيات البحث العلمي- الضامن منذر ، 1
95-94(،ص 2009

97-96- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم ،المرجع السابق،ص  2
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ثالثا: تقسيم بحسب عدد المبحوثين:ض

يمكن تقسيم ا"سإتبيان من حيث عدد المبحوثين إلى :

السإتبيان الذي يوزع للمبحوثين فرادى.-1

السإتبيان الذي يوزع للمبحوثين مجموعين.-2

:شروط السإتبيان

لكي يتم لياغة السإتبيان بصورة جيدة يجب مراعاة ارتي:

ان يعالج السإتبيان مشكلة مهمة تسهم نتائجها في تقديم البحث.-1

أن يبين أهمية المشكلة بوضوا.-2

أن تكون تعليمات الجابة عن السإتبيان واضحة.-3

ان تكون طباعته واذحة.-4

أن يكون ملتصرا بقدر ما تسمح به المشكلة المدروسإة.-5

1ان تكون اسسإئلة مرتبة ترتيبا منطقيا ومترابطة في وحدة الموضوع.-6

لذا يجب ان تتوافر في اسسإئلة الموالفات التالية:

أن يكون الساال واضحا ومفهوما.-

ان يبحث الساال نقطة واحدة.-

أن يكون الساال ضروريا.-

98-97-عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لما، المرجع السابق،ص  1
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أن تكون لغة الساال في مستوى يسمح للمبحوثين فهمه والجابة عليه.-

أن يستدعي الساال جوابا يستطيع الباحث تذكره أو وا قعا ضمن خبرته.-

أن يبتعد الساال عن أمور تحرم البوا فيها كاسمور العسكرية.-

أن يبتعد الساال عن العموميات.-

يجب أن " يثير الساال تأثيرات انفعاليضضة لضضدى المسضضتجيب من شضضانها ان تضضدفع بضضه غلى-

إعطاء معلومات خاطئة.

1يجب لياغة الساال بكلمات  قليلة "ن طول الساال يادي إلى ضياع معناه.-

:8طوات تصميم اطإتبيان

هناك خطوات أسإاسإية يجب إتباعها عند تصميم السإتبيان منها:

تحديد هدف السإتبيان في ضوء اهداف الدراسإة.-

تحديد موضوعات السإتبيان.-

وضع عدد من اسسإئلة يتناول كل سإاال موضوعا من مواضيع السإتبيان.-

الدراسإة اسولية لتسإتبيان.-

تقويم الصورة اسلولية لتسإتبيان.-

لدق وثبات السإتبيان، وعنضضد تثضضبيت من لضضدق وثبضضات السإضضتبيان باسإضضتلدام الوسإضضائل-

الحصائية المعروفة في هذا الشأن يجب ممحظة النقاط التالية:

تحديد اهداف السإتبانة.-

تحديد العينة المستهدفة بالدراسإة.-

بناء السإتبانة.-

تطبيق السإتبانة.-

اختيار السإتجابات.-

تفسير النتائج.-

كتابة اسفكار العامة أو بناء التعميمات.-

99- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح، المرجع السابق،ص  1
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2إعمن النتائج التي تم الحصول عليها.-

:طرق توزيع السإتبيان

توزع السإتبانة على المبحوثين بطرائق عديدة منها:

باليد مباشضرة: وتمتضاز هضذه الطريقضة بسضهولتها و قلضة تكاليفهضا وإمكانيضة الحصضول على-1

جميع السإتبانات الموزعة فضم عن توضيح اسسإئلة للمبحوثين مباشرة.

بواسإطة البريد : وتمتاز هذه الطريقة بإمكانية تغطية مناطق واسإضضعة ومتباعضضدة وتغطي-2

أكبر عدد ممكن من المبحوثين.

عن طريق الهاتف: وتمتاز هضذه الطريقضة بسضهولتها وإمكانيضة مقابلضة أفضراد في منضاطق-3

ملتلفة في العالم ،غير أنها مكلفة وتتطلب وجود الشلص في الو قت المحضضدد وتضضوافر

أجهزة التصال لدى الطرفين.

عن طريق الفاكس: تمتاز هذه الطريقة بالسهولة والسرية و" تتطلب جهدا كثيرا لكنهضضا-4

مكلفة ماديا للبحث.

عن طريق البريد اللكتروني: إذ يمكن توزيع السإتبانة إلى أي شضضلص في العضضالم عن-5

طريق شبكة اسنترنت التي توفر خدمة البريد اللكتروني وتمتضضاز هضضذه الطريقضضة بكضضل

اليجابيات إ" انها تقتصر على اسفراد الضضذين لضضديهم مثضضل هضضذه اللدمضضة كمضضا ان نسضضبة

2الردود " تكون مرتفعة.

المطلب الثاني:مفهوم العينة وطرق تحديدها ا العينة العشوائية المنتظمةا

تعريف العينة:-

نموذج يشمل جانبا أو جزءا من محددات المجتمع اسللي المعني بالبحث الضضتي تكضضون

ممثلة له بحيث تحمل لفاته المشضضتركة وهضضذا النمضضوذج يعضضني البضضاحث عن دراسإضضة كضضل

وحدات ومفردات المجتمع اسلل خالة في حالة لعوبة أو غستحالة دراسإة كل تلك

الوحدات.

100- عصام حسن الدليمي، علي عبد الرحيم لما، المرجع السابق،ص  2
.101- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح،المرجع السابق،ص 2
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وتمثل العينة إحدى اهم المشكمت البحث في الدراسإات النسانية عموما بضضل هنضضاك من

" يعيرها أهمية كبضضيرة نضضوتكمن المشضضكلة في أن العينضضة احضضد أهم ركضضائز البحث ،فبحث

بعينة غضضير لضضحيحة يعضضني نتضضائج "  قيمضضة لهضضا ولكي نفهم العينضضة يجب أن نفهم مجتمضضع

الدراسإة المستهدف ثم مجتمع الدراسإة المتاا .

مجتمع الدراسإضة: هضو مجتمضع البحث الضذي يضرغب البضاحث دراسإضته ومجتمضع الدراسإضة-

المستهدف هو مجتمع فرعي من مجتمع كبير مثال دراسإة طمب جامعة الملك سإعود

تقضضوم مجتمضضع فضضرعي من مجتمضضع كبضضير هضضو طمب الجامعضضات في المملكضضة ومجتمضضع

الدراسإة المتاا هو ان الباحث يرغب في دراسإة الطمب والطالبات في جامعضضة بغضضداد

لكن ظروفا خارجة عن إرادة الباحث لم تمكنه من دراسإة الطالبات فا قتصرت دراسإة

 وهي :1على طمب المرحلة الثانية ثم معرفة مدى توافر شروط العينة الحتمالية

أن جميع مفردات المجتمع الدراسإة المتاا يمكن تحديدها في إطار ما يسضضمى في إطضضار-

يسمى بغطار المعاينة.

ان جميع المفردات لها ر قم تعريفي.-

انه في حالة إختيار المفردة يمكن السإتد"ل عليها من ذلك الر قم ،إن توافرت الشضضروط-

مجتمعة يمكن سإحب عينة إحتمالية وإن فقدت شرط واحد لضضزم على البضضاحث سإضضحب

عينضة غضضير إحتماليضضة والعينضضات الحتماليضة هي عينضات عشضوائية لكن مضا هي العينضضة

العشوائية؟

 يعد مصطلح العينات العشوائية من أكثر المصطلحات إسإضضاءة في السإضضتلدام فم تعضضني-

العشوائية أنه يتم سإحب المفردات كيفما اتفق لكن العشوائية تعني:

أن الباحث وباسإتلدامه لرر قام العشضضوائية " يمكنضضه تحديضضد المفضضردة التاليضضة بعضضد سإضضحبأ-

المفردة اسولى .

ان المبحضضوث " يعضضرف حتميضضة إختيضضاره في العينضضة إ" بعضضد ان يتم غلتيضضاره للعينضضةب-

2والمتغيرات.ض

 ،) لقاهرة :دار الفكر العربي ، ،القياس والتقويم النفسي والتربوي- أبو عمم لما الدين ، 1
74(،ص2000

75- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح،المرجع السابق،ص  2
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ترتبط العينة بالمتغير المستقل لمشضكلة البحث وبنضاء على نضوع المتغضير المسضتقل يمكن-

تحديد نوع العينة فالمتغير الكمي يعني عينة بسيطة او منتظمة أما المتغضضير اسسإضضمى

يعني عينة طبقية اما المتغير الرتبي والمتغير الفئوي في حالضضة المقارنضضة بين الفئضضات

أو الرتب فقط عينة طبيعضضة المتغضضير الكمي ولكن بمجتمعضضات متعضضددة عينضضة عنقوديضضة

لدراسإة ظاهرة ما ،يمكننا دراسإضضتها إمضضا عن طريضضق أخضضذ جميضضع المفضضردات المجتمضضع

موضع الدراسإة ،وهنا نكضضون بصضضدد اسإضضلوب الحصضضر الشضضامل او البحث الشضضامل او

نأخذ جزء من هذا المجتمع ونطبق البحث عليه وهنا تكون بصضضدد أسإضضلوب المعاينضضة

حيث نأخذ جزء من المجتمع والنتائج الحالضل عليهضا من خمل تطضبيق البحث على

هذا الجزء ونعممها على المجتمع بشكل كامل وللعينات انواع:

عينات إحتمالية.-1

عينات غير إحتمالية.-2

ويتو قف نجاا اسإتلدام أسإلوب المعاينة على عدة عوامل هي:

كيفية تحديد حجم العينة.-

طريقة اختيار مفردات العينة.-

1نوع العينة الملتارة.-

العينات اطحإتمالية:-

يرى البعض أن هضذه الفئضة من العينضات :ا يتم...اختيضضار اسفضضراد بشضكل عشضوائي بحيث

يعطى لكل عنصر من عنالر مجتمع الدراسإة فرلة للظهور في العينة ،وتكضضون هضضذه

الفرلة معروفة ومحددة مسضضبقا،و " ضضضرورة سن تكضضون هضضذه الفرلضضة متسضضاوية لكضضل

 2عنصرا

77-76- عصام حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح، المرجع السابق،ص  1
،ديوان المطبوعات الجامعيةمنهجية البحث في العلوم السياإية والعالمم  - عامر مصباا ،2

.213)الجزائر ،الساحة المركزية بن عكنون  ،بدون سإنة( ،ص
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وتشمل هذه الفئة اسنواع التالية :

العينات العشوائية البسيطة.-1
العينات العشوائية الطبقية.-2
عينات التجمعات.-3
العينات العشوائية المنتظمة.ض-4

العينات العشوائية البسيطة:-1

وهي تلك العينات التي تتيح فرلا متساوية أمضضام جميضضع وحضضدات الظضضاهرة المدروسإضضة،

وهناك العديد من الطرق التي يمكن اسإتلدامها في اختيار هذا النوع من العينات ،مثضضل

1طريقة اسإتلدام الجداول.

وهناك من يرى أنها يلضع اختيار المفردات في هذه العينة لمبدأ المساواة المطلقة في

الفرص المتاحة لكل مفردات البحث للظهور في هذه العينة والمفترض أن تشمل العينة

الملتارة عنالر تتشابه في خصائصضضها في مجتمضضع البحث اسلضضلي ،وتكضضون موضضضع

اهتمام الباحث ،أو يكون لها مغزاها في بحثه مثم فئات المنتمين سحزاب أو جماعضضات

2أو أ قليات أو طوائف.

العينة "ختيار  اسسإاسإي  اسسإلوب  هي  ا  العشوائية  الطريقة  أن  يرى  من  وهناك 

الحتماليضضة وبمقتضضضاه تتمتضضع كضضل مفضضردة في المجتمضضع البحضضثي موضضضع الهتمضضام بنفس

فرلة الظهور في العينضضة لتكضضون محم للدراسإضضة ،كمضضا أنضضه يضضتيح من ا نا مفضضردة نفس

3فرص ا"ختيار )انا تمثل عدد المفردات في العينة(.ض

.161- عبد اه عامر الهمالي، المرجع السابق،ص 1
213- عامر مصباا ،المرجع السابق،لص 2
-(1993 ،)جامعة الكويت ،موإواة العلوم السياإية- محمد محمود ربيع وآخرون،  3

214،ص1994
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وهناك من يعرف العينة العشوائية البسيطة بأنها ا تلك العينة الضتي يتم اختيارهضا بحيث

1تتساوى جميع المفردات في فرص ا"ختيارا

وهناك من يرى أنه ايقصد بالعينة العشوائية تلك الضضتي تضضتيح لجميضضع وحضضدات الجمهضضور

الكلي أو مجتمع الدراسإة فرلا متكافئة لمختيار، كما أن اختيار أي وحدة من وحضضدات

الجمهور " يرتبط على أي نحو من اسنحضضاء باختيضضار وحضضدة اخضضرى ، فجميضضع عمليضضات

ا"ختيار تكون مستقلة عن كل من الباحث والمبحوث وتتحكم فيها المصادفة وحضضدها،و

إذا في هذه الحالة أي اختمف بين خصائص العينة وخصائص المجتمع اسللي فعضضادة

ما يكون ضئيم ويسمى خطأ العينة ،وهو خطضضأ غضضير منتظم ويرجضضع في جضضوهره مضضرة

2أخرى إلى المصادفة أيضاا

ويعرفها البعض أنه ا يتم في هذه الطريقة حصر ومعرفة كامل العنالضر الضتي يتكضون

منها مجتمع الدراسإضضة اسلضضلي ،ومن ثم يتم ا"ختيضضار من هضضذه العنالضضر ،ويعطى لكضضل

عنصر من عنالر المجتمع اسللي للدراسإة نفس فرلة الظهور في العينة الملتضضارة

3وتكون فرلة الظهور لكل عنصر معروفة ومحددةا

وهناك من يرى أن االختيار العشوائي هو الغلتيار الضضذي يضضتيح فرلضضا متسضضاوية أمضضام

مفردات الجمهور ليتم اختيارها ضمن عينة ولكن العينة التي تلتضضار بطريقضضة عشضضوائية

" تمثل ا"حتمال الوحيد فهناك عدد كبير من اسشكال ا"حتمالية التي يمكن أن نأخضضذها

4عينة عشوائيةا

وهناك من يرى أن اا"ختيار العشوائي يقوم على اختيار عينة البحث عشوائيا كسحب

ور قضضة اليانصضضيب مثم وأهم مزايضضا ا"ختيضضار العشضضوائي للعينضضة هضضو أن يضضوفر الفضضرص

5المتكافئة لجميع وحدات العينة في ا"ختيارا

214- مصطفى عمر التير ،المرجع السابق،ص 1
،)القاهرة ،دار غريبالم النفس العجاتمااي- معتز عبد اه ،وعبد اللطيف محمد خليفة ، 2

.105للطباعة والنشر، بدون سإنة( ،ص
214- عامر مصباا ،المرجع السابق،ص 3
.95- مصطفى عمر التير،المرجعض السابق،ص  4
.56- عبد اه عامر الهمالي،المرجع السابق،ص 5

77



الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

/ طريقة اختيار العينة العشوائية البسيطة:1

تتمثل طريقة اختيار العينة العشوائية البسيطة في عدة أشكال وتقنيات يمكن للباحث أن

يلتار أيها شاء.

من هذه الطرق أن يتبع اللطوات التالية:-

إعداد  قوائم تتضمن جميع أفراد مجتمضضع العينضضة ،ككتابضضة جميضضع أسإماءفصضضل دراسإضضي أو-1

أسإماء العاملين في المصضضنع أو طمب مرحلضضة دراسإضية أو سإضكان حي سإضكني أو أسإضماء

فردية أو مدينة.

ثم يتم إعطاء أر قام متسلسلة سفراد القوائم.-2

ثم يتم تحديد حجم العينة عن طريق تحديضضد النسضضبة المئويضضة لحجم العينضضة بالمقارنضضة مضضع-3

الجمهور.

ثم يتم اختيار أفراد العينة بناءا على اللطوات السابقة عن طريق القرعة أو بالسإتعانة-4

بجدول اسر قام العشوائية .

وفي هضضذا الصضضدد يقضضدم اسسإضضتاذ مصضضطفى عمضضر التضضير مثضضا" عمليضضا في اختيضضار العينضضة-

عشضضوائية ،بحيث إذا كضضان مثم الجمهضضور في دراسإضضة من الدراسإضضات هضضو طمب مدرسإضضة

( تلميذ فإننا سإنلتار تلميضضذين100إبتدائية في  قرية وأن مجموع ها"ء الطمب يساوي )

من تمميذ هذه المدرسإة ليمثمها في مهرجان ثقافي ،وكنا  قد  قررنا إتاحة الفرلضضة أمضضام

جميع التمميذ ليقع الختيضضار عليهم بمعضضنى إعطضضاء فضضرص متسضضاوية للجميضضع فضضإن درجضضة

1( .1/100إحتمال كل واحد من ها"ء ليكون ضمن هذه العينة الصغيرة تساوي )

فيما يتعلق بتقنية الجداول في اختيار العينضضة عشضضوائيا ،فضضإن البضضاحث يقضضوم بتحديضضد عضضدد-

اللانات التي يسضضتلدمها في هضضذا الجضضدول ويتو قضضف إختيضضاره في هضضذا الصضضدد على عضضدد

 أفضضراد فضضإن البضضاحث10مفردات المجتمع البحثي، فإذا كان حجم هذا المجتمضضع أ قضضل من 

-10يستلدم خانة واحدة ،وإذا كان عدد أفراده يتراوا مابين   فردا ، فإن البضضاحث99 

217عامر مصباا ،المرجع السابق،ص-  1
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-100يستلدم أر قامها ثنائية ، أما إذا كان عدد أفراد المجتمضضع يضضتراوا مضضا بين   999

1فيجب عليه اسإتلدام أر قاما بشكل ثمثي وهكذا.

اللطوة الثانية في طريقة الجداول في اختيار العينة عشوائيا هي على الباحث أن يحدد-

القاعدة التي سإيعتمد عليها في اسإتلدام هذا الجدول ،فإما أن يلجأ إلى اسإضضتلدام اسر قضضام

التي تقع في نطاق عدد أفراد المجتمع موضضضع الدراسإضضة أو يلجضضأ إلى اسإضضتلدام كضضل ر قم

ذي حجم معين في الجدول ،مثم اختيار جميع اسر قام الزوجية أو اختيار جميع اسر قام

الثمثية.

في اللطوة الثالثة ،يجب على الباحث أن يحدد نقطة البداية في اسإتلدامه للجدول ،فقضضد-

تكون نقطة البداية أعلى الركن اسيمن أو أدنى الركن اسيسر أو النهاية اليمضضنى للصضضف

الثالث أو أي اتجاه آخر، ويعد اختيار نقطضضة البدايضضة يجب على البضضاحث اتبضضاع الجضضراء

2نفسه في اختيار اسر قام التالية.

/ العينة العشوائية الطبقية:2

هناك من يعرف العينة الطبقية البسيطة بأنها نضضوعا من العينضضات يسضضتعمل في الحضضا"ت

3التي يكون معروفا فيها أن في المجتمع إختمفات منتظمةا

وهناك من يرى أنه ا  قد يتطلب موضضضوع الدراسإضضة الحصضضول على عينضضة من المجتمضضع

يضم فئات أو مجموعات غير متجانسضضة و قضضد يضضرغب البضاحث في الحصضضول على عينضة

تضم ممثلين عن جميع الفئات أو من جميع المجموعات التي ينقسضضم إليهضضا المجتمضضع ...

وللحصول على عينة أ قرب إلى تمثيضضل المجتمضضع ثم يلتضضار عينضضة من كضضل فئضضة وتجميضضع

4العينات الفرعية معا لتكون عينة الدراسإةا

ويسضضتلدم هضضذا النضضوع من العينضضات العشضضوائية الطبقيضضة بهضضدف الحصضضول على بيانضضات

د قيقضضة ،وهي عمليضضة يتم فيهضضا تقسضضيم مجتمضضع الدراسإضضة إلى فئضضات متجانسضضة اللصضضائص

.95- مصطفى عمر التير ،المرجع السابق،ص 1
64- محمد محمود ربيع وآخرون، المرجع السابق،ص 2
، )دمشق ،دارأإاإياته النظرية ومساراته العلمية- رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي ، 3

311 (،ص 2000الفكر ،
18-17- مصطفى عمر التير،المرجعض السابق،ص 4
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ومنسجمة مع المتغيرات التي لها عم قة بالظاهرة المدروسإة ،ثم يأخضضذ البضضاحث من كضضل

شريحة عددا من اسفراد ،يتناسإب مضضع العضضدد الكلي لرفضضراد تلضضك الفئضضة ، وهي الطريقضضة

التي تسمى بالعينة العسوائية الطبقيضضة النسضضبية ، وإذا إختضضار البضضاحث عضضددا متسضضاويا من

اسفراد من كل فئة من فئات مجتمضضع الدراسإضضة ،سإضضميت هضضذه الطريقضضة بالعينضضة العئوائيضضة

1الطبقية النسبية.

وبذلك سإوف يكون لدينا نوعان من اعلينة الطبيقية :

العينة العشوائية النسبية الطبقية ،يلجأ الباحث الجتماعي إلى اسإتلدام هذه الطريقضضة إذاأ-

أراد أن يلتار عددا منأفراد من كل فئة بشكل يتناسإب مع حجمهضضا ،وفي هضضذه الحالضضة "

2يوزع أفراد العينة بالتساوي مع فئات المجتمع.

العينة العشوائية الطبقيضضة غضضير النسضضبية : يسضضتلدم هضضذا النضضوع من العينضضات عنضضدما يريضضدب-

الباحث أن يلتار عددا متساويا من اسفراد من كل فئة من فئات المجتمع المدروس.ض

إذ يلجأ الباحث إلى الحصول على عينة تمثل فيها جميع الفئات دون التقيد بوجود نسبة

تمثل كل فئة لعينة تتناسإضضب ونسضضبة حجم الفئضضة في المجتمضضع فضضإذا كضضان مجتمضضع الدراسإضضة

3 تلميذ مقسمين إلى أربعة فصول .300عبارة عن مدرسإة إبتدائية بها 

 طالبضضا كعينضضة من طمب هضضذه المدرسإضضة ،بحيث تكضضون من جميضضع60ويقضضرر البضضاحث 

الفصضضول المدرسإضضية ،ويقتضضضي نضضوع تحليضضل البيانضضات الضضذي يسضضتلدمه وجضضود مجضضاميع

 تلميضضذا من كضضل مسضضتوى دراسإضضي15متساوية في أعدادها وبذلك سإضضوف يكضضون إختيضضار 

بطريقة عشوائية.

/ عينات للتجمعات:3

.164- عبد اه عامر الهمالي، المرجع السابق،ص  1
218- عامر مصباا ،المرجع السابق،ص 2
.116- مصطفى عمر التير ،المرجع السابق،ص 3
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تعرف عينات التجمعات بانها عملية :ا يمر اختيار مفضضردات العينضضة بعضضدة مراحضضل ويتم-

ا"ختيار عشوائيا في كل مرحلة من هذه المراحلا

كما تعرف عينات التجمعات بأنها من أنواع العينات الحتمالية ،يلجأ فيهضضا البضضاحث إلى-

تحديد أو اختيضار العينضة ضضمن عضدة مراحضل ،ففي المرحلضة اسولى ،يتم تقسضيم مجتمضع

الدراسإة اسلضضلي إلى فئضضات حسضضب معيضضار معين ،ومن ثم يتم اختيضضار شضضريحة أو أكضضثر

بطريقة عشوائية ...وفيض المرحلة الثانية يتم تقسيم الشرائح التي و قع عليها ا"ختيار في

المرحلضضة السضضابقة إلى شضضرائح أو فئضضات جزئيضضة ، ثم يتم اختيضضار شضضريحة او أكضضثر منهضضا

وبطريقضضة عشضضوائية أيضضضا ،وهكضضذا يسضضتمر البضضاحث حضضتى يتم الولضضول إلى الشضضريحة

1النهائية، والتي تقوم با"ختيار منها بشكل عشوائي مفردات العينة المطلوبة.

يتميز هذا النوع من العينضضات بكونضضه يسضضاعد على تقسضضيم مجتمضضع البحث إلى وحضضدات او-

مجموعات بناءا على معيار معين ،غالبا ما يكضضون المعيضضار الجغضضرافي ،ويلجضضأ البضضاحث

الجتمضضاعي إلى إسإضضتلدام هضضذا النضضوع من العينضضات إذا وجضضد لضضعوبة في تطضضبيق العينضضة

العشوائية البسيطة او العينة الطبقية أو العينة المنتظمة على مجتمع كبير ،وإذا تم تبضضني

المعيار الجغرافي ،فإنه يكون عبر إجراءين أسإاسإيين هما:

التقارب الجغرافي داخل الوحدات.-1

حجم عينات التجمعات الممئم لتسإتلدام.-2

ويضضرى بعض البضضاحثين ان مضضبرر اللجضضوء إلى مثضضل هضضذا النضضوع من العينضضات هضضو تكلفضضة

اسنواع السابقة ،ولعوبة تطبيقها نظرا لتنتشضضار الهائضضل سفضضراد المجتمضضع اسلضضلي أو

عدم توافر  قائمة كاملة بأفراد المجتمع اسللي ،وهذه القائمة ضضضرورية لجعضضل الطضضرق

السابقة ممكنة التطبيق ألم ،ويكون الختيار في مثل هذه العينات تدريجيا من اسكثر

انتشضضارا إلى اسكضضثر انحصضضارا ،فمثم الختيضضار عضضدد من الو"يضضات وداخضضل كضضل و"يضضة

ملتارة ،يجري إختيار عدد من المدن أو القرى أو المدارسض ،وداخضضل المدرسإضضة يلتضضار

.312- رجاء محمد الدويدري،المرجعض السابق،ص  1
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عدد من الفصول، ومن داخل كل فصل يلتار عضدد من التمميضذ ،ويكضون الختيضار في

1كل حالة عشوائيا ،والبعض يسمي هذا النوع من العينات العنقودية.

كما يكون من ا"نسضضب في بعض اسحيضضان تصضضنيف وحضضدات المجتمضضع إلى تجمعضضات أو

فرق او فئات بناء على توفر لفة غجتماعيضضة إ قتصضضادية او جغرافيضضة أو طبيعيضضة وتعضضد

 قضضوائم بوحضضدات كضضل تجمضضع ،ثم إختيضضار وحضضدات العينضضة من كضضل تجمضضع بنضضاءا على أحضضد

2اسسإاليب التي سإبقت الشارة إليها كالختيار العشوائي البسيط أو الختيار المنتظم.

/ العينات العشوائية المنتظمة ) وهي العينة التي سإنلجأ إليها في بحثنا هذا (4

يلجأ الباحث الجتمضاعي في النضضوع اسخضير من العينضات الحتماليضة ،إلى إعطضضاء أر قضضام

متسلسضضلة لمفضضردات مجتمضضع الدراسإضضة ،فضضإذا أراد البضضاحث أن سإضضيحب عينضضة تشضضتمل على

 طالب ،يتعين على الباحث أن يضضر قم مجتمضضع400ثمانين طالبا من القائمة تحتوي على 

 ونسوق المعادلة الحصائية لتحديد مسافة الختيار وهي: 400 إلى 01البحث من 

م أ= ن ع ،ن م ،م أ ترمز لمسافة الختيار ،ن ع ترمز لججم العينة الملتارة-

ن م ترمز لحجم مجتمع الدراسإة.

 )أي كل شلص في1/5 =ض 80/400ففي هذا المثال فمسافة الختيار تكون كارتي : -

 أشلاص في مجتمع البحث( وعندما يحدد الباحث المسضضافة يلتضضار طالبضضا5العينة يمثل 

واحدا من كل خمسة طمب لكي يكون من ضمن أفراد العينة ، بيد أن هذا الختيضضار "

3بد أن يكون أختيارا عشوائيا ،ولنفترض أن هذا الر قم الذي تم إختياره.

220-219 - عامر مصباا ،المرجع السابق،ص1
120- مصطفى عمر التير،المرجعض السابق،ص  2
.161- عبد اه عامر الهمالي ،المرجع السابق،ص  3
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وهناك من يرى أن العينة المنتظمة هي أسإلوب يستلدم لختيضضار العينضضة الحتماليضضة في

حالة لعوبة إسإتلدام العينة العشوائية البسيطة ،ويسضضتلدم هضضذا النضضوع من العينضضات في

حالة دراسإة المجتمعات الكبيرة ،بحيث يتم تحديد عدد مفضضردات المجتمضضع و قسضضمته على

عضضدد مفضضردات العينضضة ،ويشضضار إلى نتيجضضة هضضذه العمليضضة الحسضضابية ب )ك( فعلى سإضضبيل

 فرد والعينة موضع الدراسإة تتكضضون10000المثال ،لو أن المجتمع البحثي يتكون من 

 ويتم تحديضضد أول فضضرد تتضضضمنه100=ضض 100÷ضض 10000 فضضرد فضضإن )ك( = 100من 

العينة بالعتماد على جدول اسر قام العشضضوائية ،فضضإذا تم مثم اختيضضار الفضضرد الضضذي يمثلضضه

-214-114-ضض 14 فضضإن العينضضة سإتتضضضمن اسفضضراد الضضذين تمثلهم اسر قضضام 14الضضر قم 

1 وهكذا.314،214

ويرى اسسإتاذ مصطفى عمر التير أن أسإلوب العينة المنتظمة يسمح بالحصولعلى عينة

بوسإيلة سإهلة نوعا ما عند مقارنتها بالوسإضضائل اسخضضرى لتطضضوير العينضضات وهنضضاك أيضضضا

ثمث خطوات رئيسية للحصول على العينة المنتظمة وهي:

إعداد جداول بها أر قام متسلسلة لجميع وحدات المجتمع.-1

إختيار مسافة ثابتة يحافظ عليها عند اختيار المفردات وهي المسافة التي بين كل وحدة-2

وأخرى أو بين ر قم كل وحدة ور قم الوحدة التالية .

أن يلتضضار عشضضوائيا ر قم الوحضضدة اسولى وهي الوحضضدة الضضتي سإضضتبتدئ بهضضا عمليضضة إعضضداد-3

2وحدات العينة.

أسإباب ا"خذ بالعينة: 

ويفضل الباحثون اسخذ بالعينة بد" من ا"خذ بالمجتمع ا"للي للدراسإة سسإباب منها:

تزود العينة الباحث بالبيانات المزمة التي يجدها في حالة اسخذ بمجتمع الدراسإة.-

تجنب العينة الباحث مواجهة لعوبة تطبيق الدراسإة على المجتمع ا"للي.-

ا"خذ بالعينة يقلل من لرف النفقات على الباحث ،تغطية مفردات الدراسإة.-

65-64- محمد محمود ربيع وآخرون ،المرجع السابق،ص  1
119-118- مصطفى عمر التير ،المرجع السابق،ص  2
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يلتصر الو قت على الباحث ،فم يجمد الباحث نفسه مضطرا إلى أخضضذ و قت طويضضل-

في تطبيق الدراسإة .

لضضعوبة ولضضول البضضاحث إلى بعض افضضراد الدراسإضضة ،فقضضد يكضضون بعضضضهم من ذوي-

المراكز الوظيفية القيادية في المجتمع ،او من ذوي العلضضل البدنيضضة الضضتي تحضضول دون

1الفادة منهم بصورة سإليمة.

شروط العينة:

وحتى تصبح العينضضة ممثلضضة حقضضا لمجتمضضع البحث اشضضترط في العينضضة ان تحقضضق الشضضروط

ارتية:

تناسإب العدد + عدم التحيز + التكافا+ التجانس= عينة ممثلة.

تجانس الصفات واللصائص بين أفراد العينة وأفراد المجتمضضع فالعينضضة يجب أن-1

تكون انعكاسإا شامم لصفقات وخصائص مجتمع البحث.

تكافا الفرص لجميع افراد المجتمع: فكل فرد من افراد مجتمضضع البحث يجب أن-2

يعطى فرلة متكافئة مع غيره سن يكون من بين افراد العينة.

عدم التحيز في الختيار: وذلك بتطبيق طريقة اختيار تكفل الموضضضوعيةض وعضضدم-3

التحيز.

تناسإب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد مجتمضضع البحث: وعلى الضضرغم من اهميضضة-4

هذا الشرط غم أنه ليس هناك تحديد للعدد متفق عليه ،إ" أنه من أجضضل التحقضضق

من لدق تمثيل العينة للمجتمع فإن المبدا العام الذي يقول بانه )كلما كضضبر حجم

2العينة ( كان تمثيلها للمجتمع ألدق.

حجم العينة: 

يتأثر حجم العينة بعدة عوامل من اهمها:

78- محمد حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح ،المرجع السابق،ص  1
78- محمد حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح ،المرجع السابق،ص  2
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تجانس أو تباين المجتمضضع : فكلمضضا زاد التجضضانس بين أفضضراد المجتمضضع كضضان العضضدد-1

المزم لتمثيضضل المجتمضضع اأ قضضلا والعكس بضضالعكس، كلمضضا زاد التبضضاين كضضان العضضدد

المزم لتمثيل المجتمعاأكثر ا و" يوجد عضضدد معين يحضضدد أفضضراد العينضضة وإتمامضضا

يراه الباحث مناسإبا .

أسإلوب البحث المستلدم:-2

فالدراسإات المسحية تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لتمثيله .

أما الدراسإضات التجربيضضة متعتمضد عضدد أفضراد العينضضة على عضدد  المجموعضضات التجريبيضة

والضابطة في الدراسإة.

درجة الد قة المطلوبة:ض فكلما كان القرار المعتمد على هضضذه الدراسإضضة مهمضضا ،كلمضضا كضضانت

الد قة المتوخاة مهمة ،وبالتالي بحاجة إلى عدد أكثر سفراد العينضضة الممثلضضة لتعطي الثقضضة

المزمة لتعميم النتائج.

:مزايا اسإتلدام العينة

ال قتصاد في التكاليف.-

ال قتصاد في الو قت.-

ال قتصاد في الجهد البشري.-

1التولل إلى النتائج بأسإرع و قت.-

:خطوات إختيار العينة

تحديد مجتمع البحث اسللي: إذ يتطلب من الباحث أو مجموعة البضضاحثين في هضضذه-

المرحلة تحديد المجتمع اسللي ومكوناته تحديدا واضحا ود قيقا في الدراسإة.

تشضضليص أفضضراد المجتمضضع: وهنضضا يقضضوم البضضاحث بإعضضداد  قضضوائم بأسإضضماء جميضضع أفضضراد-

المجتمع اسللي في الدراسإة.

إختيار وتحديد نوع العينة:-

79- محمد حسن الدليمي، علي عبد الرحيم لالح ،المرجع السابق،ص  1
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إذا كان المجتمع اسلضضلي متجانسضضا من حيث اللضضواص فضضإن أي نضضوع من العينضضات يفي

بالغرض أما إذا كانت هناك إختمفات فإنه ينبغي توفر شروط معينة في العينضضة لتعطي

الفرلة ،لكل أفراد المجتمع اسللي وتمثله تمثيم لحيحا )ذكور- إناث أهل الريضضف-

أهل المدينة، أ قسام علمية في الكلية...(ض

تحديد العدد المطلوب من اسفراد او الوحدات في العينة:-

يأثر حجم العينة الملتضضارة بعوامضضل عديضضدة اهمهضضا مقضضدار الضضو قت المتضضوفر لضضدى البضضاحث

وإمكاناته العلمية والمادية ومدى التجانس في المجتمع اسللي ودرجة الد قضضة المطلوبضة

1في البحث.

المبحث الثاني: تحليل البيانات الحصائية:

طرق عرض البيانات :-1

.بشكل إنشائي

.في لورة جداول

ويشمل ما يلي:

الجدول الحصائي: هضضو عبضضارة عن تضضرتيب منظم للبيانضضات الحصضضائية في لضضورة-

لفوف أو أعمدة يقصد بها إبراز أهمية تلك البيانات ولتسهيل المقارنة بينها.

وهناك بعض النقاط التي يجب أخذها بعين العتبار عند عمل الجدول هي:

ر قم الجدول: يستحسن أن يعطى لكل جدول ر قم خاص به يسهل الرجوع إليه.-1

عنوان الجدول: يجب أن يكون لكل جدول عنوان مميز لتمييزه وتعريفه على أن يكون-2

مكتوبضضا بد قضضة واختصضضار لكي يعطي للبضضاحث فكضضرة عن محتويضضات الجضضدول من نضضوع

البيانات أو مكان جمعها والفترة الزمنية التي فيها.

80- محمد حسن الدليمي ،علي عبد الرحيم لالح ،المرجع السابق،ص  1
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وحدات القيضضاس المسضضتعملة: يجب تحديضضد وعضضدات القيضضاس المسضضتعملة في أخضضذ البيانضضات-3

،وتكتب هذه الوحدات عادة تحت عنوان اللانة الرأسإية.

المذكرات التفسيرية: تكتب هذه المضذكرات عضادة تحت عنضوان الجضدول مباشضرة وفضوق-4

المصدر على أن توضح برموز.

مذكرات او مصادر: تكتب إما تحت العنوان أو أسإفل الجدل تحت المذكرات التفسيرية-5

والغرض من بيان المصدر الذي اسإتقيت منه البيانات يرجع إلى أنهضضا تزيضضد من ثقضضة

القضضارئ بالبيانضضات فضضضم على أنهضضا تمكنضضه من الرجضضوع إلى هضضذه المصضضادر لسإضضتقاء

بعض المعلومات.

ترتيب البيانات في الجدول: جضضرت العضضادة على تضضرتيب البيانضضات إمضضا أبجضضديا أو حسضضب-6

تعا قب الشيئين أو المو قضضع الجغضضرافي ممضضا يسضضاعد على سإضضهولة فهم الجضضدول وتحليضضل

1نتائجه ومقارنة بياناته.

تقريب اسر قام: جرت العادة على تقريب اسر قام إلى أ قرب عدد لحيح لتكون مبسطة-7

وسإهلة وكثيرا ما تحضضذف ألضضفار اسلضضوف والمميين على ان يضضبين ذلضضك في عنضضاوين

اللانضضات في الجضضدول أو في المضضذكرات التفسضضيرية ويفضضضل بشضضكل عضضام التقليضضل من

التسطير في الجدول كما يجب عم ترك أحد جضضانبي الجضضدول مفتوحضضا وارخضضر مغلقضضا

،ويجب تحاشضضي التسضضطير اسفقي ويقصضضد بضضذلك فصضضل خانضضة المجمضضوع عن بقيضضة

2الجدول.

:رسإومات بيانية

تعريف البيانضضات الحصضضائية: عبضضارة عن معلومضضات كميضضة)ر قميضة( أو كيفيضة )ولضفية(

3لحيحة ود قيقة تجمع من مصادر محددة ،وبطريقة سإليمة.

65،ص1981- ياسإين عطوف محمودض ، مدخل في علم النفس الجتماعي ،بدون بلد نشر ،  1
(2008،)جدة : دار الشروق المررد في الم النفس اطجاتمااي- الهاشمي عبد الحميد محمد ، 2

70ص
 ،) القاهرة :دارتتنولوجايا المعلومات وصنااة اطتصال الجماهيري- علم الدين محمود ، 3

83 (،ص1990العربي ،
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المبحث الثاني تحليل البيانات الحصائية:

بعضضد التطضضرق إلى الجضضانب النظضضري وتحديضضد إشضضكالية وفرضضضيات البحث والهضضدف منضضه

اسسإاسإية للموضوع، تطر قنا إلى الجانب التطبيقي وسإبب اختياره واسإتعراض المفاهيم

تسضضاعدنا لمحاولة اختبار الفرضيات وذلك با"عتماد على تطضضبيق أدوات الدراسإضضة الضضتي

على جمع المعلومات فتعرضنا في هضضذا المبحث إلى منهجيضضة البحث الضضتي تشضضمل :على

المسضضتعملة واسسإضضاليب الحصضضائية المسضضتعملة الضضتي الدراسإضضة ا"سإضضتطمعية، اسدوات

اعتمدنا عليها في تحليل وتفسير ومنا قشة النتائج.

أو" :السمات الديمغرافية:

متغير الجنس:-1
1الجدول 

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%1845ذكر
%2255أنثى

401005المجموع
 قراءة الجدول: 

يوضضح الجضدول اعمه خصضائص العينضة المدروسإضة ،ومن خمل فحص بيانضات متغضير
% من مفضضرات العينضضة من45 مفضضردة بنسضضبة 18الجنس الظضضاهرة بالجضضدول يتضضضح أن 

% ،ويتبين من خمل البيانات55 مفردة بنسبة 22جنس الذكور ،فيما بلغ عدد الغناث 
إ قبال الطلبة على موا قع التوالل الجتماعي.
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متغير السن:-2
2الجدول

البياناتالسن
النسبة المئويةالتكرار

18-20820%
20-252050%
25-301230%
%40100المجموع

 قراءة الجدول:

يوضح الجدول اعمه خصائص العينة المدروسإة من  خمل فحص متغير السضضن: حيث
 سإضنة أكضثر اسإضتلداما لموا قضع التوالضل25-20كانت الفئضة الضتي يضتراوا عمرهضا من 

% امضضا الفئضضة ا"خضضيرة30 بنسضضبة 30-25% يليهضضا أفضضراد العينضضة 50الجتماعي بنسبة 
% وتعتبر هذه النتضضائج منطقيضضة20 سإنة كانت نسبتها 20-18التي يتراوا عمرها من 

في أغلب الدراسإات.

المستوى الجامعي:-3
3الجدول 

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%1435ليسانس
%1640ماسإتر

%1025دكتوراه
%40100المجموع

 قراءة الجدول:

 أن أفضضراد عينضضة مسضضتوى الماسإضضتر هي الفئضضة الطاغيضضة على عينضضة3يتضح من الجضضدول 
% ، وفي اسخضضير طلبضضة الضضدكتوراه16% تليها فئضضة ليسضضانس بنسضضبة 40الدراسإة بنسبة 

% .25بنسبة 

ثانيا: تحليل الجابات وإفراغها في جداول:

( موا قع التوالل الجتماعي ا"كثر إسإتلداما:1س

موا قع أخرىتويترفايسبوكالبيانات الشلصية
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النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
%820%410%1025ذكر الجنس

%615%615%615أنثى
%1435%1025%1640المجموع

%410%25%20615-18السن
20-25615%410%820%
25-30410%410%25%
%1435%1025%1640المجموع

المسضضضضتو
ى

الجامعي

%820%615%615ليسانس
%410%25%615ماسإتر

%25%25%410دكتوراه
%35%1025%1640المجموع

(1الجدول)-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%1640الفايسبوك

%1025التويتر
%1435موا قع أخرى

%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2

إاإتخدااما     ااوكاثار ااطجاتامااي االتاوااصل ماوااقع

فيسبوضك

توضيتر

أضخرى  موضا قع

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3
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يمثل الجضضدول اعمه موا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي اسكضضثر اسإضضتلداما من طضضرف الطلبضضة
% ،امضا عن40،وتشير نتائج الجدول إلى أن أكثر الطلبة يسضضتعملون الفيسضبوك بنسضضبة 

% وهضضذا35% أمضضا الموا قضضع اسخضضرى فكضضانت النسضضبة عاليضضة 25التويتر فكانت النسضضبة 
راجع إلى سإهولة السإتلدام وإلى الشعبية التي تحظى بها هذه الموا قع .

( مدة إسإتلدام موا قع التواللض الجتماعي:2س

أكثر من خمس سإنواتمن سإنة إلى خمس سإنواتمنذ سإنةالبيانات الشلصية

التكضضضرا
ر

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة

%1230%615%25ذكرالجنس
%1025%820%25أنثى 

410المجموع
%

1435%2255%

%615%615%2025-18السن
20-2525%615%615%
25-300025%1025%
410المجموع

%
1435%2255%

المسضضضضتو
ى

الجامعي

%820%615%25ليسانس
%1025%615%25ماسإتر

%410%0025دكتوراه
410المجموع

%
1435%2255%

(2الجدول)-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%410منذ سإنة

%1435من سإنة إلى خمس سإنوات
%2255أكثر من خمس سإنوات

%40100المجموع
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التمثيل بدائرة نسبية:-2

ااطجاتاماااي     االتاوااصل ماوااقع إاإتاخدااما مدة

سإنة  منذ

سإنوضاضت     خمس إضلى سإنة من

سإنوضاضت    خمس من أكثر

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

يمثل الجدول مدة اسإتلدام أفراد العينة لموا قع التواللض الجتماعي ،وتشير النتضضائج إلى
 سإضضنوات بنسضضبة5أن اكضضثر من نصضضف العينضضة بضضدؤوا اسإضضتلدام الموا قضضع منضضذ أكضضثر من 

% وفي35 سإنوات بنسبة 5% ،يليهم الطلبة الذين اسإتلدموا الموا قع من سإنة إلى 55
% ،ويمكن القضضول ان سإضضبب اسإضضتلدام10اسخير الطلبة الذين اسإتعملوه منذ سإنة بنسضضبة 

هذه الموا قع منذ أكضضثر من خمس سإضضنوات هضضو مواكبضضة التطضضورات الحالضضلة ودور هضضذه
الموا قع في زيادة توعية الشباب.

( عدد الساعات التي يقضيها الطلبة في هذه الموا قع:3س

أكثر من سإاعتينمن سإاعة إلى سإاعتينأ قل من سإاعةالبيانات الشلصية
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%820%1025%615ذكرالجنس
%410%615%615انثى

المجمو
ع

1230%1640%1230%

%615%615%20615-18السن
20-25410%615%25%
25-3025%410%410%
المجمو

ع
1230%1640%1230%

المستوى
الجامعي

%615%615%615ليسانس
%410%615%615ماسإتر

%25%00410دكتوراه
المجمو

ع
1230%1640%1230%
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(:03الجدول)-1

النسية المئويةالتكرارالبيانات
%1230أ قل من سإاعة

%1640من سإاعة إلى سإاعتين
%1230أكثر من سإاعتين

%40100المجموع
التمثيل بدائرة نسبية:-2

االفياسباوك       االطلباةاالى ياقضياها االتاي االسااات ادد

سإاعة   من أ قل

سإاعتين    إلضى سإاعة من

سإاعتين   من أكثر

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

يضضبين الجضضدول عضضدد السضضاعات الضضتي يقضضضيها الطلبضضة في اسإضضتلدام موا قضضع التوالضضلض
الغجتماعهي ،ويمحظ أن الطلبة الذين  يقضون و قتا  قصيرا في اسإضضتلدام هضضذه الموا قضضع

%  والطلبة الضضذين يسضضتلدمونه من سإضضاعة إلى سإضضاعتين بنسضضبة30أ قل من سإاعة بنسبة 
%40% ،في حين نجضضد أن اكضضثر الطلبضضة يسضضتلدمونه سكضضثر من سإضضاعتين بنسضضبة 30

ويفسر ذلك إلى أن الطلبة يسعون لمسايرة اسوضاع الجتماعية بسرعة كبيرة .

( فترات تصفح موا قع التوالل الجتماعي:4س

ليمظهرالباحاالبيانات الشلصية
التكضضضراالنسبةالتكرار

ر
النسبةالتكرارالنسبة

%1230%820%615ذكرالجنس
%615%410%410انثى

%1845%1230%1025المجموع
%615%615%20410-18السن
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20-25410%410%820%
25-3025%25%410%
%1845%1230%1025المجموع

المسضضضضتو
ى

الجامعي

%615%410%410ليسانس 
%615%615%410ماسإتر

%615%25%25دكتوراه
%1845%1230%1025المجموع

(:4الجدول)-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%1025لباحا
%1230ظهرا

%1845ليم
%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2

ااطجاتاماااي     االتاوااصل موااقع تاصفح فتاراات

لباحا

ظضهراض

ليم

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

بفحص نتائج الجدول يتبن لنا أن أغلبضضيى أفضضراد العينضضة يفضضضلون اسإضضتلدام الموا قضضع ليم
% منهم تصفحها ظهرا ،ويبدو هضضذا الضضترتيب منطقيضضا30% في حين يفضل 45بنسبة 

حيث ان فترة الظهر والليل هي اسو قات التي يتفرغ فيها أغلبيضضة اسشضضلاص "سإضضتلدام
% 25هذه الموا قع،ضف إلى ذلك اسشلاص الذين يتصفحونها لباحا بنسبة 

( وسإائل تصفح ا"نترنت:5س

لوا إلكترونيكمبيوترهاتف ذكيالبيانات الشلصية
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
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%410%615%1025ذكرالجنس
%615%410%1025انثى

%1025%1025%2050المجموع
%25%615%20820-18السن

20-25615%25%615%
25-30615%210%25%
%1025%1025%2050المجموع

المسضضضضتو
ى

الجامعي

%615%410%820ليسانس
%25%410%820ماسإتر

%25%25%410دكتوراه
%1025%1025%2050المجموع

(:5الجدول )-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2050هاتف ذكي

%1025كمبيوتر
%1025لوا إلكتروني

%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2

ااوناتارنات   تاصفح وإائال

ذكي  هاتف

كمبيوضتر

إلضكنروضني  لضوضا

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

من خمل الجدول نمحظ أن أغلبية الطلبة الذين يفضلون اسإتلدام الموا قع عبر الهضضاتف
% وهذا سنه يعتبر الجهاز الوحيد الضضذي يحمضضل مضضع اسشضضلاص دائمضضا50الذكي بنسبة 
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%25،في حين تراوحت نسبة الطلبة الذين يستلدمون الكمبيوتر واللضضوا اللكضضتروني 
فقد تساوت هذه النسب.

( موا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي مسضضايرة للتطضضوراتض الحالضضلة من أخبضضار واحضضداث6
سإياسإية:

(6- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات 
%40100نعم
"0000

%40100المجموع

-   التمثيل بدائرة نسبية:2

للتاطوراات     ااطجاتاماااي االتوااصل موااقع مسايارة

نعم

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% الطمب كضضانت إجضضابتهم نعم بلصضضوص أن100نمحظ من خمل الجدول أن نسضضبة 
مو قع التوالل الجتماعي مسايرة لتطورات الحاللة من أخبار وأحداث سإياسإية وهذا

ما عبروا عليه وهذا راجع إلى الطلبة الذين يهتمون بالجانب السياسإي .

( يضضادي إسإضضتلدامك لموا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي إلى معرفضضة ا"وضضضاع السياسإضضية7
للمجتمع اللارجي:

(:7الجدول )-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%3280نعم 

"820%
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%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2

اطجااتماايا          التوااصالا ماوااقاعا 8الملا مان الخاارجاايا للماجاتماعا الساياإايةا اوواضااع معارفاةا

نعم

"

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

يوضح الجدول ان موا قع التوالل ا"جتمضاعي تمكنضك من معرفضة ا"وضضاع السياسإضية
% ،ويتضضضح ذلضضك من خمل ان الموا قضضع80للمجتمضضع اللضضارجي  أين ولضضلت النسضضبة 

%20نجحت في نقل اسخبار السياسإية بسضضرعة ، ومن جهضضة أخضضرى نمحضضظ ان نسضضبة 
للطلبضضة الضضذين يضضرون ان موا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي " تمكنضضك من معرفضضة اسوضضضاع

السياسإية للمجتمع اللارجي.

( يادي اسإتلدام موا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي لمعرفضضة اسوضضضاع السياسإضضية للمجتمضضع8
المحلي:

(:8الجدول )-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%3075نعم
"1025%

%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2
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اطجاتماااي          التوااصالا ماوااقاعا 8الملا مان المحاليا للمجاتماعا الساياإايةا اوواضااع ماعارفاةا

نعم

"

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3

% من افراد عينة الدراسإضضة ان موا قضضع التوالضضل75نمحظ من خمل الجدول ان نسبة 
الجتماعي في نظرهم تساعد الطلبة لمعرفة ا"وضضضاع السياسإضضية المحليضضة وهضضذا راجضضع

%25إلى كونهضضا تضضواكب كضضل التطضضوراتض الحالضضلة في المجتمضضع في حين ان نسضضبة 
يعتقدون ان هذه المو قع " تساعدهم في معرفة ا"وضاع السياسإية المحلية.

( التعبير بحرية عن الرأي عبر موا قع التوالل الجتماعي:9

(:9الجدول )-1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2460نعم
"1640%

%40100المجموع

التمثيل بدائرة نسبية:-2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

ااطجاتامااي      االتاوااصل موااقع ابار باحرياة االتاعابايار

نعم

"

تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:-3
% من الطلبة يعبرون عن رأيهم بكل حرية عبر موا قضضع60يوضح الجدول أن -4

التوالل الجتماعي هذا سن الموا قع نجحت في تلبية حاجات ا"فراد و التعبير
عن آرائهم بلصوص اسوضاع السياسإية وخالة النتلابضضات بكضضل حريضضة ،في

% من الطلبضضة أجضضابوا بم هضضذا في رأيهم أن هضضذه الموا قضضع "40حين انه نسضضبة 
تساعد في التعبير عن آرائهم بكل حرية .

(موا قع التوالل الجتماعي في نظرك تزيد من وعي الطلبة سإياسإيا:10

(:10- الجدول)1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%3280نعم
"820%

%40100المجموع
-التمثيل بدائرة نسبية:2

99



الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

الساياإاي        الواايا زياداةا فاي اطجااتماااي التوااصالا ماوااقاع داوار

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% من افضضراد العينضضة كضضانت إجضضايتهم نعم80من خمل الجضضدول اعمه نمحضضظ ان نسضضبة 
،فموا قضضع التوالضضل ا"جتمضضاعي لهضضا دور في زيضضادة الضضوعي السياسإضضي وهضضذا راجضضع إلى
المنشورات المكثفة حول القضايا السياسإية ،في حين ان الطلبة الضضذين يضضرون ان موا قضضع

%.20التوالل ليس لها دور في زيادة الوعي السياسإي وكانت نسبتهم 

( موا قع التوالل الجتماعي تساهم في تنمية المعارف السياسإية:11

(:11- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%3280نعم
"820%

%40100المجموع
- التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

الساياإايةا        الماعاارف تنمايةا فاي اطجااتماااي التوااصالا ماوااقاع ماسااهاماة

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% من الطلبضضة الجضضامعيين يضضرون أن موا قضضع80نمحضضظ من خمل هضضذا الجضضدول ان 
التوالل الجتماعي تساهم في تنمية المعرف السياسإية وهذا من خمل البحث وتسهيل
التصفح لمعرفة ا"وضاع السياسإية ومواكبة آخر اسخبضضار السياسإضضية فهضضذا ينمي معرفضضة

%.20اسفراد في السياسإة ،أما الطلبة الذين كانت إجابتهم " تقدر نسبتهم ب 

( تساهم موا قع التوالل في ترسإييخ الوعي السياسإي من خمل:12

(:12- الجدول)1

النسبة المئويةالتكرارالبينات
%1435تقديم المعلومات )الثقافة السياسإية(

%2665تقديم ارراء والتعليق عليها )النقاشات السياسإية(
%40100المجموع

-  التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

ااطجاتامااي        االتاوااصل ماوااقع ابار االسيااإي االواي تارإياخ أاإلوب

اضلمعلضوضمات  تقديم

وضالضتعليقضعليها    اضرراضء تقديم

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول :3

من خمل الجدول اعمه تساهم موا قع التوالل الجتماعي في ترسإييخ الوعي السياسإضضي
 % وتعتضضبر هضضذه35من خمل تقديم المعلومات )الثقافة السياسإية ( عنضضد الطلبضضة بنسضضبة 

% منهم يضرون أنهضا تسضاهم في ترسإضييخ الضوعي من خمل65النسبة  قليلة بمقابل نسضبة 
تقديم ارراء والتعليق عليها )النقاشضضات السياسإضضية( وهضضذا راجضضع إلى أن الطلبضضة يحبضضذون
النقشات في المواضيعض السياسإية من أجل زيادة الوعي واللبرة في الميدان السياسإي .

( تمكنك موا قع التوالل الجتماعي من النلراط في ا"حزاب السياسإية:13

(:13- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات 
%1230نعم
"2870%

%40100المجموع
- التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

اطجااتماااي         التوااصالا ماوااقاعا الساياإايةاابر اوحإازاب فاي اطنخاراطا إماتاانيةا

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

نمحظ من خمل الجدول أن إجابة الطلبضضة الضضذين يضضرون أن هضضذه الموا قضضع " تمكنهم من
النلراط في ا"حزاب السياسإضضية أكضضثر من نسضضبة الطلبضضة الضضذين يضضرون أنهضضا تمكنهم من

% وهضضذا راجضضع إلى أن الطلبضضة يسضضتلدمون70النلراط في اسحزاب السياسإية بنسضضبة 
هذه الموا قع من أجل تنمية المعارف السياسإية واكتساب خبرة في الميدان السياسإي .

( مدى الثقة في المعلومات المتداولة في موا قع التوالل الجتماعي:14

(:14- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2460ضعيفة 

%1640عالية
%40100المجموع

- التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

ااطجاتاماااي         االتاوااصل موااقع االمتادواالةافي االمعالوماات في االثاقة مدىا

ضعيفة

عالية

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

نمحظ في الجدول ان الطلبة الذين ثقتهم في المعلومضضات المتداولضضة في الموا قضضع ضضضعيفة
% وهضذا بسضبب أن هضذه الموا قضع معرضضة40أكثر من الطلبة الذين ثقتهم عالية بنسبة 

 %من الطلبضضة الضضذين لضضديهم40لتحتيال وعدم المصدا قية في ا"خبار المتداولضضة إ" أن 
ثقة فيها يستعملونها بشكل مكثف وخصولا في فترة الحممت النتلابية.

( المشاركة في النتلابات:15

(:15- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2255نعم
"1845%

%40100المجموع

- التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

اطناتاخاااباااتا   في الامشاااركاة

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% من45% من الطلبضضة شضضاركوا في النتلابضضات في مقابضضل 55من خمل الجضضدول 
الطلبة لم يشاركوا،ونجد ان الطلبضضة يشضاركون في النتلابضات من اجضضل اكتسضضاب خضبرة
سإياسإية ومزاولة ا"خبار السياسإية ،ومعرفة نشاط الحملة الغنتلابية وإبداء الرأي فيها،
امضضا الطلبضضة الضضذين لم يشضضاركوا هضضذا راجضضع إلى نقص الضضوعي بضضضرورة المشضضاركة في

النتلابات.

( منا قشة مواضيع في الحممت النتلابية عبر موا قع التوالل الجتماعي:16

(:16- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2255نعم
"1845%

%40100المجموع

- التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

اطجااتمااي        التوااصالا ماوااقاعا اطنتخاابيةاابر الحامالمت ماوااضايع ماناقاشاةا

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% من بين الطلبضضة الضضذين نا قشضضوا الحممت55من خمل الجضضدول اعمه نمحضضظ انضضه 
النتلابية عبر موا قع التوالل الجتماعي هذا لهتمضضامهم الكبضضير بضضالحممت النلابيضضة
خصولضضا طلبضضة العلضضوم السياسإضضية و لزيضضادة وعيهم السياسإضضية ومعضضرفتهم بضضضرورة
النتلاب ،امضضا الطلبضضة الضضذين لم ينا قشضضوا الحممت النتلابيضضة عضضبر هضضذه الموا قضضع كضضانت

%.45نسبتهم 

( العجاب بمرشح عبر لفحات موا قع التوالل الجتماعي:17

(:17- الجدول)1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2460نعم
"1640%

%40100المجموع

-  التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

من خمل الجدول نمحضضظ أن الطلبضضة الضضذين أبضضدوا إعجضضابهم بمرشضضح معين عضضبر موا قضضع
% وهذا سن هذه الموا قضضع تسضضاعدهم في التعبضضير60التوالل الجتماعي كانت نسبتهم 

% وهذا لدرجضضة40عن آرائهم بكل حرية و كانت نسبة الطلبة الذين لم يبدوا إعجابهم 
إهتمامهم بالنتلاب المباشر ومعرفة اسوضاع في المجتمع اللارجي.

( مساهمة موا قع التوالل الجتماعي في المشاركة في النتلابات:18

(:18- الجدول )1

النسبة المئويةالتكرارالبيانات
%2050نعم
"2050%

%40100المجموع

-  التمثيل بدائرة نسبية:2
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الفصل الااني ااطإار المنهجي للبحث الميداني

ااطناتاخاباات        االماشاركاةافي في ااطجاتامااي االتاوااصل ماوااقع ماساهمةا

نعم

"

-تحليل ومنا قشة نتائج الجدول:3

% في50من خمل الجضضدول نمحضضظ ان موا قضضع التوالضضل الجتمضضاعي سإضضاهمت بنسضضبة 
المشضضاركة في النتلابضضات وهضضذا عضضبر نشضضر الحممت النتلابيضضة وبضضرامج المترشضضحين

% من الطلبضضة كضضان رأيهم في أن هضضذه50والتوعيضضة بضضضرورة النتلضضاب وفي المقابضضل 
الموا قع لم تساهم في المشاركة في النتلابات هذا سن ارراء انحصرت فقط في الوا قع

ولم يساهم الطلبة في التصويت والنتلاب.
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الخـــاتمة

الخــاتمة:

   تملورت الحراسة حول اور وسائل اتتصال اللحيثة في تعزيز المشاركة النإتخابية

،  من  للل اراسة حالة الطلبة وكان الهحف هــو  ملاولــة تبيــان كيفيــة تــأثير اتتصــال

اللياسي الى المشاركة النإتخابية  من  للل ابــرز صــوره ووذلــك في حــحوا اشــغاتتها

البلثية  وحاولت استطلا تأثير  مواقع التواصل اتاتمااي الى فئة الطلبة الجا معيين 

و اراة اهتما مهم بالجانإب اللياسي وانإفعــالهم  مــع التطــورات الراهنــة لصوصــا وأن

اصرنإا يعتمح الى اتساليب اللحيثة في المشاركة اللياسية ولاصة  موقــع الفايلــبوك

الذي أصبح  من  بين  أكثر الوســائل اللحيثــة اســتعمات  من  طــرف الفئــة الشــبابية واليــه

للصنا إلى احة نإتائج:

اتتصال اللياسي يعني بمفهو مه الواسع وذلك النشــاط اللياســي المواــه الــذي يقــوم بــه-

الفاالون اللياسيون او الال ميون ،وحتى اا مة افــراا الشــعب ،فهــو يعكس أهــحافا

سياسية  ملحاة وت يتم لل  من  للل توافر اناصر رئيلية ت تختلــف ان  اناصــر

اتتصــال بصــفة اا مــة ) مرســل، رســالة،  ملــتقبل ، القنــاة ،بالإــافة إلى اناصــر

ألرى ( تقيس تأثير اتتصال في العملية اللياسية  من  اســتجابة وتغيــة اكلــية ورا

الفعل والتفاال.

فترة- للل  الية  بصورة  النإتخابية  والمشاركة  اللياسي  اتتصال  بين   العلقة  تبرز 

اللملت النإتخابية التي تظهر  مختلف آليات اتتصال اللياسي ،كالتلويق اللياسي

والحاايــة النإتخابيــة ،الــتي تتضــمن  أســاليب ووســائل احيــحة  من  شــانإها التــأثير في

المشاركة النإتخابية.

تلاهم وسائل اتتصال اللحيثة بطريقة فعالة في تعزيز المشاركة اللياسية ولاصة في-

اللملت النإتخابية.

يعتبر الفايلبوك وسيلة اح فعالة في تقوية اللملت النإتخابية .-
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الخـــاتمة

 مشاركة الطلبة وبشكل  مكثف ان  طريــق وســائل التواصــل الاتمــااي في التوصــيت-

الى المترشلين .

وسائل اتتصال اللحيثة هي همزة وصل بين  المترشح  من  اهة و بين  النالب  من -

اهة ألرى ولها اور هام في توايه الرأي العام نإلو المشاركة النإتخابية.

بعح النتائج التي توصلنا إليها في اراستنا نإقترح :

تقوية العلقة بين  اللكو مة والمواطنـ  وإيجاا الر تواصل بينهما.-

نإشر الواي بأهمية المشاركة اللياسية في المجتمع.-

تعزيز قيم المواطنة والنإتماء وحرية الرأيـ.-

إرورة تفعيل اور الطلبة الجزائريين  في المشاركة اللياسية  من  للل وسائل-

اتتصال اللحيثة.

إرورة تواية الطلبة بأهمية المشارة اللياسية في اللملت النإتخابية.-

تقوية اور وسائل اتتصال اللحيثة في المشاركة في اللملت النإتخابية -

إرورة اتهتمام بالشأن اللياسي العام واتهتمام بحور الطالب في الميحان-

اللياسي.

التواية بأهمية وسائل اتتصال اللحيثة في الميحان اللياسي تكتلاب ثقافة-

سياسية . 
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قـــــــائمة  المصادر والمراجع

قــــائمة المصادر والمراجع:
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زيدان لبد الع::ال ،وإ::ائل وأإ::اليب افتص::ال،الق::اهرة، مكتب::ة النهض::ة المص::رية ،.15

1979

إ::امية محم::د إ::ابر،للي لب::د ال::رزاق حل::بي، الس::يد لب::د الع::اري ،للم اسإتم::اع.16

1998،اسإكندرية ندار المعرفة الجامعية،

السماع، خليل محمد وحمود خض::ير ك::اظم، نظري::ة المنظم::ة،دار المس::يرة، الطبع::ة.17
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1990إوإيوتاريخية ،اسإكندرية ،دار المعرفة الجامعية،

إ::يزفاي ووفس، الس::لوك التنظيمي وادداء ،ترإم::ة إعف::ر أب::و القاإ::م احم::د،.19

ه ،معهد اسدارة العامة1413
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ه1405 ،الكويت،9الطبعة
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ل::امر مص::باا ،منهجي::ة البحث في العل::وا السياإ::ية وافلحا ،دي::وان المطبول::ات.25

الجامعية ،الساحة المركزية بن لكنون ،الجزائر ،بدون إنة

لبد السحا أبو اح::ف ، التس::ويق السياإ::ي فن ال::بيع والتف::اوض ، اسإ::كندرية ، دار.26

2004الجامعة الجديدة ،
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محمد بن إ::عود البش::ر، مقدم::ة في استص::ال السياإ::ي، مكتب::ة العبيك::ان ،الري::اض،.32

ه:1429
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النبهان يحيى إإماليل، مناهج البحث العلمي ،الكتاب افول،أإاإيات البحث العلمي.38

2006،لمان، افردن ،

نزهت محم::ود ، ربيع::ة العحا::ة بين الخط::اب ال::دلائي والخط::اب السياإ::ي ، بحث.39
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ثانيا:الملتت والموسوعات: .1

2009 ،2 ،العدد 7مجلة القادإية في ادداب والعلوا التربوية، المجلد .1
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الملحاق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

كلية الحقوق والعلوم السياسية 

قسم العلوم السياسية

استمارة استبيان موجهة للطلبة حول:

دور وسائل اتتصال الحديثة في تعزيز المشاركة السياسية

)الفيسبوك انموذجا(

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية 

تخصص التسيير اتداري للجماعات المحلية

بعد التحية والتقدير :

نضشع بين أيشدي المبحششوثين اسشتمارة خاصشة ببحث علمي ميششداني ،لتحضشير ششهادة
الماستر حول الموضوع المذكور أعه ، ذذ  اسستمارة تحتشوي على أسشئلة فالرجشاء
منكم القراءة المتأنية لسسششئلة و اتجابششة عنهششا حسششب مششا ذششو موجششود من معلومششات

مقدمة في محاور الدراسة والتي تستخدم في أغراض علمية.

شكرا جزيه على تعاونك.

من 缣عداد الطالبة:                                           تحت 缣شراف اسستاذ:

بوزيان زذرة                                                بوعهم حمو

2017/2018السنة الجامعية :
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الملحاق

المحور اسول : البيانات الشخصية

الجنس :             ذكر             أنثى

-25                             25-20                 20-18السن :              

30

المستوى الجامعي :                 ليسانس                    ماستشششر

دكتورا 

: أي مواقع التواصل اسجتماعي تستخدم /1

الفايسبوك

تويتر

..........................................أخرى أذكرذا

: منذ متى وأنت تستعمل مواقع التواصل اسجتماعي /2

منذ سنة

من سنة 缣لى خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

: عدد الساعات التي تقضيها في ذذ  المواقع /3

أقل من ساعة

من ساعة 缣لى ساعتين

أكثر من ساعتين
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: ماذي فترات تصفحك لمواقع التواصل اسجتماعي /4

صباحا

ظهرا

ليه

ما ذي وسائل تصفح اسنترنت؟ /1

ذاتف ذكي

كمبيوتر

لوح اتلكتروني

مواقع التواصلش اسجتماعي مسايرة للتطورات الحاصلة من أخبار وأحداث سياسية

نعم                                     س

ذل يؤدي استخدامك لمواقع التواصل اسجتماعي الى معرفة اسوضاع السياسية /3

للمجتمع الخارجي

نعم                                     س

ذل يؤدي استخدامك لمواقع التواصل اتجتماعي 缣لى معرفة اسوضاع السياسية

للمجتمع المحلي

نعم                                          س

ذل تمكنك مواقع التواصل اسجتماعي من التعبير عن أرائك بكل حرية /4

نعم                                   س
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缣ذا كانت اتجابة بنعم كيف ذلك

.............................................................................................

مواقع التواصلش اسجتماعي في نظرك تزيد من وعي الطلبة سياسيا

نعم

س

缣ذا كانت اتجابة بنعم لماذا؟

............................................................................................. 

ذل تعتقد أن مواقع التواصل اسجتماعي تساذم في تنمية المعارف السياسية 

نعم                                                س

: تساذم مواقع التواصل اسجتماعي في ترسيي الوعي السياسي من خهل

تقديم المعلومات )الثقافة السياسية (

تقديم ارراء والتعليق عليها ) النقاشات السياسية (

تمكنك مواقع التواصلش اسجتماعي من اسنخراط في اسحزاب السياسية ؟ 

نعم                                              س           

ما مدى ثقتك في المعلومات المتداولة في مواقع التواصل اتجتماعي؟

ضعيفة

عالية
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ذل تشارك في اتنتخابات

نعم                                    س

ذل ناقشت مواضيع في الحمهت اسنتخابية عبر مواقع التواصل اتجتماعي ؟

نعم                                        س

ذل أعجبت بمرشح عبر صفحات التواصل اتجتماعي؟

نعم                                         س

ذل ساذمت مواقع التواصل اتجتماعي في مشاركتك في اتنتخابات ؟

نعم                                         س
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