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:ملخص

) عرب2019تتمحور دراستنا هذه حول موضوع األساليب اإلقناعية املستخدمة من قبل املرتشحني لإلنتخابات الرئاسية اجلزائرية (ديسمرب
 حيث حاولنا الوقوف على عمليات اإلقناع السياسي يف الوسائط اجلديدة والتعرف على،"صفحاهتم الرمسية عرب موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك
 وألجل التعرف أكثر على هذا املوضوع مت إجراء دراسة حتليلية على عينة من،الكيفيات اليت إستخدمت هبا هذه الوسائط يف العملية االنتخابية
 ومن بني ما وصلنا إليه من نتائج خالل،منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد تبون خالل فرتة احلملة اإلنتخابية
 كما تبني لنا من خالل الدراسة أن،هذه الدراسة تبني لنا أن أهم املواضيع اليت وظفتها صفحة الدراسة هي املواضيع اإلقتصادية مث املواضيع السياسية
 أما بالنسبة لوسائل اإلستشهاد فتبني لنا أن وسيلة تقدمي األرقام،تكرار األل فاظ واجلمل كانت أهم وسائل اإلقناع املعتمدة يف منشورات الدراسة
 إضافة لتضمني الرسائل املتضمنة يف املنشورات باملقوالت واحلكم العربية والشعبية كان أهم وسائل اإلستشهاد يف املنشورات عينة،واإلحصايات
.الدراسة
. مواقع التواصل االجتماعي، فيسبوك، اإلنتخابات الرئاسية اجلزائرية، االتصال السياسي، األساليب اإلقناعية:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Our study based on the methods of persuasion used by candidates in the Algerian presidential
election (December 2019) through their official pages on the social networking site "Facebook". We
tried to learn about the processes of political persuasion in the new media and to identify the ways in
which these media were used in the electoral process. In order to discuss this subject clearly, an
analytical study was conducted on a sample of the publications of the official page of the free
presidential candidate Abdel Majid Tabboune during the election campaign period. As a result, the
study confirmed that the most important topics that the study page selected are those of the economic
subjects as well as the political issues. Additionally, it is proved that the repetition of words and
sentences was the most important means of persuasion adopted in the publications of the study. As
for the means of citation, it was basically the means of presenting numbers and statistics, in addition
to the inclusion of the involved messages in publications, with Arabic quotes and proverbs, which
were the most important means of citation in the publications of the study sample.
Keywords: Methods of Persuasion, Political communications, Algerian presidential elections,
Facebook, Social networking sites.
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 .1مقدمة:

إن أي عملية اتص ا ااالية هتدف يف األس ا اااع إو اإلقناع أو التقي ،يف املتلقي ،ويف س ا اابيل الوص ا ااول او هذا اهلدف
يس ا ا ااتخدم القائم باالتص ا ا ااال كل الوس ا ا ااائل املمكنة لتقي ،يف املتلقي عن مريا أس ا ا اااليب معينة ،اهلدف منها إقناع متلقي
الرساالة اإلعالمية اا يريده القائم باالتصاال من خالل تضامني الرساائل وا ااع اإلعالمي بعبارات وال واساتشاهادات
اهلدف منها مترير فكرة جديدة أو ترسيخ فكرة موجودة بالفعل.
إن اإلقناع هو أحد أهم اجملاالت اليت يبحث فيها ميدان االتصال السياسي ،كون أي خااع أو سلاة حتتاج إو
ش ا ا اارعية ،وباعتبار أن الش ا ا اارعية واألنصمة الدلقرامية مص ا ا اادرها الناع أو الناخبون ،وبالتاني أص ا ا اابح إقناع ه الء الناخبني
ودفعهم لتعامف وامليل لارف دون مرف أمر مهم كتبت فيها عديد الدراس ا ااات والكتب يف إمار االتص ا ااال الس ا ااياس ا ااي
الذي أصبح ختصص أكادلي حبد ذاهتم.
إن أمهية األساليب اإلقناعية يف أي نشاط اتصاني عموما ويف اجملال السياسي خصوصا هلا أمهية كب،ة حيث يعمل
ايع الس ااياس اايني واألحزاع إو توظيفها إض ااافة لتوظيف اس ااتماالت تتلفة ،وتوظيف اللاة والوس ااائط اجلديدة من أجل
كس ااب أكرب قدر من األصا اوات ،وهذا ما س ااعت له رلة املرتش ااح احلر النتخابات 12ديس اامرب 2019عبد اجمليد تبون
من خالل صفحته الرمسية على موقع الفيس بوك.
ماهي األساااليب اإلقناعية التي وتفتها حملة المترشااح الحر عبد المجيد تبون عبر صاافحتر الرساامية على
الفيسبوك خالل الفترة االنتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019؟
ويتفرع عن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية وهي كااليت:
 -1ماهي أهم املواض ا ا اايع اليت وظفتها ص ا ا اافحة املرتش ا ا ااح احلر عبد اجمليد تبون على الفيس ا ا اابوك خالل الفرتة االنتخابية
لرئاسيات  2019الستمالة املنتخبني؟
 -2ما هي الوسائل اإلقناعية اليت وظفها القائمون على الصفحة يف املواد املنشورة؟
 -3ماهي وسااائل االسااتشااهاد املسااتعملة من قبل املرتشااح يف فرتة احلملة االنتخابية الرئاسااية على صاافحته على موقع
فيس بوك؟
 -4ماهي اإلسااتماالت املعتمدة من قبل املرتشااح يف فرتة اإلنتخابات الرئاسااية من خالل صاافحته على موقع التواصاال
اإلجتماعي فيسبوك؟
 -5ماهي أهم الوسائط املرئية املستخدمة يف احللمة االنتخابية من خالل صفحة الدراسة؟
 -6من هم أهم الفاعلني يف منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر عبد اجمليد تبون؟
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 -7من هي فئات اجلمهور املستهدفة من خالل منشورات صفحة الدراسة؟
 -8ماهي اللاة املوظفة من رلة املرتشح على صفحة املرتشح احلر عبد اجمليد تبون؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على أهم املواضيع اليت وظفتها رلة املرتشح احلر عبد اجمليد تبون.
 -2الكش ا ا ااف على وس ا ا ااائل اإلقناع املعتمدة من قبل املرتش ا ا ااح يف فرتة اإلنتخابات الرئاس ا ا ااية على ص ا ا اافحته على مواقع
التواصل اإلجتماعي.
 -3التعرف على وس ااائل االس ااتش ااهاد املس ااتعملة من قبل املرتش ااح يف فرتة احلملة االنتخابية الرئاس ااية على ص اافحته على
موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك.
 -4الكشا ااف عن اإلسا ااتماالت املعتمدة من قبل املرتشا ااح ويف فرتة اإلنتخابات الرئاسا ااية من خالل صا اافحته على موقع
التواصل اإلجتماعي فيسبوك.
 -5التعرف على كيفية توظيف الوسائط اجلديدة ومواقع التواصل اإلجتماعي يف عملية اإلقناع السياسي.
 -6التعرف على أهم الفاعلني يف منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر عبد اجمليد تبون..
 -1مفاهيم الدراسة:
 -1-1اإلقناع:
مصااالح يالا على جمموعة من األساااليب املسااتخدمة يف تتلف العمليات االتصااالية ،يعرفه علي برأوت على أنه
استخدام املتحدث أو الكاتب لأللفاظ واإلشارات اليت لكن أن ت ير وتا ،يف اجتاهاته أو ميوالته أو سلوكياته (برأوت،
اإلتصااال االقناعي،مذكرة تعلمية ،2005 ،صاافحة  )06تعرفه جوديت الزار على أنه مساااعي لتاي ،الساالوك عن مريا
عالقااات وتبااادل رمزيااة ،واإلقناااع عكس اإلكراه...واسا ا ا ا ا ا ااتعمااال اإلكراه يصهر حاادود جمهودات االقناااع املوظفااة لفكرة ماا
(برقان ،2006 ،ص اافحة  ،)05اإلقناع يعتمد على جمموعة إس ارتاتيتيات...فهناك نوع من اإلقناع يعمل على اس ااتمالة
العامفة ،يف حني هناك نوع يسا ااتمد قوته من االعتماد على اسا ااتمالة العقل ،باإلضا ااافة إو نوع يالث يعتمد على الدمج
بني النوعني معا ،فنادرا ما يتم إقناع شااخص عن مريا العامفة وحدها أو املناا وحده (علي ،2005 ،صاافحة ،)68
اإلقناع هو عملية إيص ااال األفكار واالجتاهات والقيم واملعلومات إما إأاء أو تص اارأا عرب مراحل معينة ،يف ظل حض ااور
شاروط موضاوعية وذاتية مسااعدة....ويرتبط مفهوم اإلقناع افهوم أخر هو التقي ،الذي يشا ،إو عملية تبدأ من املصادر
لتصاال إو املسااتقبل مع توفر إرادة لذلح يف حني أن مصااالح التقي ،يشاا ،إو احلالة اليت يكون عليها الفرد بعد التعر
لعملية اإلقناع واستقبال الرسائل وتفاعله معها فهو نتيتة للتقي( ،مصباح ،2006 ،الصفحات )18-17
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 عناصر العملية اإلقناعية:
 مرس ا اال :اجلهة أو امل سا ا اس ا ااة اليت تريد أن ت ير يف معلومات املتلقني واجتاهاهتم النفس ا ااية وأحاس ا اايس ا ااهم ومش ا اااعرهم
وسلوكهم ومعتقداهتم.
 الرس ا ااالة :جمموعة أفكار وأحاس ا اايس وقض ا ااايا وخربات تكون يف ش ا ااكل نص إخباري أو مقال...يريد املرس ا اال نقلها
للمتلقي إلقناعه هبا والتقي ،عليه.
 املتلقي :وهو اهور املس ا ا ااتقبلني املس ا ا ااتهدفني لتلقي رس ا ا ااائل التقي ،الص ا ا ااادرة عن املرس ا ا اال واليت تعرب عنها الرس ا ا ااالة
اإلقناعية.
 الوس اايلة اإلقناعية :وهي الوس اايط الناقل للرس ااالة اإلقناعية س اواء تعلا األمر بص ااحيفة أو راديو أو تلفزيون أو أنرتنت
(مصباح ،2006 ،الصفحات )26-25أو حىت يف خااع مباشر.
 الس اايال العام :لكننا أن نض اايف إو ما س اابا الصروف والس اايال الذي أنتتت وألقيت فيها هذه الرس ااالة اإلقناعية،
فالرسالة اإلقناعية ليست عنصر منفصل ولكنها عنصر متفاعل يف عملية ديناميكية كاملة.
 أساليب الرسالة إقناعية:
 الوضوح والضمنية.
 تقدمي الرسالة ألدلة وشواهد.
 تقخد بتقي ،األألبية.
 التكرار بالتنويع وتقي ،تراكم العر (رشيت ،2001 ،الصفحات )501-500

.

 -2-1اإلتصال السياسي:
إن أي نصام س ااياس ااي أو أي عملية س ااياس ااية تتالب عمليات اتص ااالية ،بل إن الس ااياس ااة اتص ااال وهو ما عرب عنه
الباحث األمريكي أابريل أملوند :حينما قال كل شااي يف السااياسااة اتصااال عن ماهية األدوار والوظائف املتعددة اليت تقوم
هبا وساائل االتصاال يف خدمة النصام الساياساي لدرجة جتعل من الصاعب على النصم الساياساية أن تتعاين دون االعتماد
على وس ااائل اإلتص ااال (يوس ااف ،2006 ،ص اافحة  ،)71كما يعرف على أنه النش اااط الس ااياس ااي املوجه الذي يقوم به
الساسة أو اإلعالميون أو عامة الشعب والذي يعكس أهداف سياسية حمددة .ت ير يف احلكومة أو الرأي العام أو احلياة
ا اصااة لألفراد والشااعوع من خالل وسااائل االتصااال املتعددة (البشاار ،1997 ،صاافحة  )19ويعرفه جاك جسااتل على
أنه جمموعة من التقنيات والعمليات اليت يتميز هبا الفاعلون السا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا اايون...كما أشا ا ا ا ا ا ااار إو أنه لكن أن ينوع عن
الس ااياس اايني أش ااخاص حمرتفو اتص ااال ،فيص اابح التعريف على الش ااكل التاني .جمموعة األفعال اليت يقودها حمرتفو االتص ااال
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بالنيابة عن حمرتيف السياسة إليصاهلا إو احملكومني ) (Gerstlé, 2008, p. 12وباختصار لكن القول أن االتصال
الس ااياس ااي ،أداة س ااياس ااية تس ااتخدم بص ااورة دائمة من قبل القائمني على االتص ااال وكذا القائمني على الس ااياس ااة (النور،
 ،2007صفحة )06

.

 -3-1مواقع التواصل االجتماعي:
يعرفهااا الاادكتور حمي الاادين إمساااعياال وحممااد الااديهي بااق ااا مواقع إلكرتونيااة اجتماااعيااة على األنرتناات ،وأ ااا الركيزة
األس اااس ااية لإلعالم اجلديد أو البديل ،واليت تتيح لألفراد أو اجلماعات التواص اال فيما بينهم عرب هذا الفض اااء اإلفرتاض ااي،
عندما عز التواص ا ا اال يف الواقع احلقيقي (الديهي ،دون س ا ا اانة ،ص ا ا اافحة  ،)439يف هذا التعريف مت ربط مواقع التواص ا ا اال
اإلجتماعي باإلعالم اجلديد الذي يتس ا ا ا ا اام بالاابع اإلجتماعي من خالل العديد من امليزات اليت خيتلف هبا عن اإلعالم
التقليدي وهي أ ا الكرتونية ،اجتماعية ،تواصلية ،بشكل افرتاضي.
ويف تعريف ملروى عص ااام ص ااالح يف كتاهبا اإلعالم اإللكرتوس يف األس ااس واألفال نالحق تعريف دقيا هلذه املواقع
حبيث قالت أن مواقع التواصا اال اإلجتماعي هي مواقع إلكرتونية على شا اابكة األنرتنت ت س ا اسا ااها وتربجمها شا ااركات كربى
جلمع املستخدمني واالصدقاء واملشاركة يف االنشاة واالهتمامات وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات
وانش ا اااة لدى أش ا ااخاص أخرين (ص ا ااالح ،2014 ،ص ا اافحة  ،)165حبيث ركزت الكاتبة يف هذا التعريف على أن أي
موقع إلكرتوس على شا ا ا ا ا ا اابكااة األنرتناات يعترب موقع للتواص ا ا ا ا ا ا اال اإلجتماااعي ،وأهم ميزات ذكرهااا هااذا التعريف هي اع
املس ااتخدمني وتكوين ص ااداقات جديدة حىت تلح الص اادقات اليت ال لكن تكوينها يف الواقع حبكم البعد الزماس واملكاس
ويف هذا االمار جند ان هناك بعض الباحثني يعرفها على أ ا نوع من اجملتمعات اإلفرتاض ااية ،تس اامح ملس ااتخدميها بتبادل
املعلومات يف تتلف اجملاالت (شهرزاد ،2015/2014 ،صفحة .)26
 -4-1فيسبوك:
حبيث يعرفه قاموع اإلعالم واالتصااال :على أنه موقع خاص بالتواصاال اإلجتماعي أسااس عام  2004ويتيح نشاار
الصاافحات ا اصااة (الربوفايل  ،)Profileوقد وضااع يف البداية دمة مالع اجلامعة وهيئة التدريس ،واملوظفني ،لكنه
اتس ااع ليش اامل كل األش ااخاص ) ،(denies, 2009, p. 117ويعرف الفايس اابوك كذلح على انه عبارة عن ش اابكة
اجتماعية على اإلنرتنت تتيح ملسا ااتخدمها إدخال بياناهتم الشا ااخصا اانة ومشا اااركتها مع بقية مسا ااتخدمي املوقع (الزهارس،
 ،2013صفحة )09

.
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 -5-1الحمالت االنتخابية:
عموما لكن تعريف احلملة االنتخابية على أ ا الفرتة اليت تس اابا عملية االقرتاع أو التص ااويت وهي مدة ختتلف من
دولة ألخرى وتس،ها قوانني خاصة حيث جند أن القانون العضوي لإلنتخابات يف اجلزائر يف مادته  173ينص على أنه
باسا ا ااتثناء احلالة املنصا ا ااوص عليها يف املادة ..103تكون احلملة االنتخابية مفتوحة قبل مخسا ا ااة وعش ا ا ارين يوما من تاريخ
االقرتاع وتنتهي قبل يالية أيام من تاريخ االقرتاع (اجلرية الرمسية للتمهورية اجلزائرية ،م رخ يف 22ذي القعدة عام1437
املوافا لا ا ا ا ا ا ا ا ا 25أش اات  ،)2016يعرفها جاي س ااي جودوين على أ ا جمموعة األنش اااة اليت يقوم هبا احلزع أو املرشااح
السا ااياسا ااي هبدف إمداد اجلمهور والناخبني باملعلومات عن برناجمه وسا ااياسا ااته وأهدافه وحماولة التقي ،فيهم بكل الوسا ااائل
واألس اااليب واإلمكانات املتوفرة من خالل ايع قنوات االتص ااال واإلقناع وذلح هبدف احلص ااول على أص ا اوات الناخبني
وحتقيا الفوز يف االنتخابات( .جودوين ،2003 ،صا ا ا ا ا ا اافحة  )22أما بالنسا ا ا ا ا ا اابة لالنتخاع فين املدلول اللاوي له هو
االختيار أو االنتقاء أ ،أن فقهاء الدس ا ا ااتور أوردوا عدة تعاريف جتتمع على كون اإلنتخابات أداة لتداول على الس ا ا االاة
واختيار احلكام بيرادة الشعوع (فوزي ،2000 ،صفحة )268

.

 -6-1الحمالت االنتخابية االلكترونية:
يعرفها حممد من ،حتاع على أ ا توظيف تقنية املعلومات واالتصا ا ا ا ااال يف دعم العملية االنتخابية للمرشا ا ا ا ااح ،من
خالل إنشا اااء مواقع إلكرتونية للدعاية االنتخابية للمرشا ااح ،من خالل قوائم إلكرتونية تلعب دورا كب ،يف إيصا ااال رسا ااالة
املرشح للناخبني (حتاع ،2007 ،صفحة )24
-2

منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:
تعتمد الدراسة على امل ان اه ااج امل ا اس ااحي والذي يندرج ضمن البحوث الوصفية وقد اخرتنا هذا املنهج لعدة اعتبارات

خاص ااة مبيعة الدراس ااة ومتالباهتا اليت تتالءم مع هذا املنهج على اعتبار أن ،منهج املس ااح هو دراس ااة للحقائا الراهنة
املتعلقاة بابيعاة ظااهرة أو موقف أو جمموعاة من النااع أو جمموعاة من النااع ،أو جمموعاة األحاداث أو جمموعاة الصواهر
(حسا ا ا ااني ،1995 ،صا ا ا اافحة  ،)132كما أنه من أبرز املناهج املسا ا ا ااتخدمة يف جمال الدراسا ا ا ااات اإلعالمية خاصا ا ا ااة يف
البحوث الوصفية.
واا أن اإلشكالا ا ا ا ا ااية املاروحة يف دراستنا ا ا ا ا ا ا ا ااا تتالب دراسة وصفية للمادة اإلعالمية حمور الدراسة ،وذلح بتحليلها
حتليال دقيقا ،يوص االنا إو اس ااتخالص نتائج حمكمة ومض اابومة فيننا ارتقينا االعتماد على أداة حتليل املض اامون على اعتبار
أ ا أداة منهتية للدراسااة الكمية والكيفية ملضاامون وساايلة االتصااال وهو أداة ملالحصة ووصااف مادة اإلتصااال (احلميد،
 ،2009صاافحة  ،)22حيث اتبعنا أساالوع العينة القصاادية  ،لتحديد جمموعة من منشااورات صاافحة الدراسااة ،حيث
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س ااتلنا حواني 100منش ااور يف الص اافحة منذ بداية احلملة االنتخابية وحىت تاريخ بداية االقرتاع يوم  12ديس اامرب ،حيث
اخرتنا  24منشا ا ا ااور يف الصا ا ا اافحة اعدل منشا ا ا ااور كل يوم منذ بداية احلملة االنتخابية يوم 21ديسا ا ا اامرب إو تاريخ إجراء
االقرتاع ،وذلح وفا اإلمكانيات البحثية و الزمنية وما رأيناه متوافقا مع أهداف البحث ،وهذا النوع من العينات يسااهل
علينا الوصول إو مفردات العينة باريقة مباشرة.
-3

الدراسة التحليلية:

جدول رقم ( ) 1يمثل أهم القضايا التي وتفتها الصفحة عينة الدراسة أثناء فترة الحملة االنتخابيةاأهم القضايا

التكرارات

النسبة%

اقتصادية

38

%24.20

سياسية

37

%23.57

اجتماعيه

27

%17.20

أمنية

25

%15.92

الذاكرة الومنية

16

%10.19

بيانات حول س ،احلملة

10

%6.37

أخرى

4

%2.55

اجملموع

157

%100

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن أهم القض ااايا اليت وظفتها ص اافحة املرتش ااح احلر لإلنتخابات الرئاس ااية اجلزائرية
"ديسمرب " 2019عبد اجمليد تبون ،تبني لنا أن أهم هذه القضايا جند القضايا االقتصادية والسياسية بنسبة %24.20و
 %23.57تواليا ،حيث تنوعت مواضا ا اايع املنشا ا ااورات يف هذه امللفات الكربى من خالل مرح قضا ا ااايا متعلقة بالفالحة
والتنمية والتشااايل يف ملف االقتصاااد ،وملفات مثل تعديل الدسااتور وفصاال الساالاات واحلرص على اسااتمرار م ساسااات
الدولة وكذا الثناء على احلراك الشعيب والتنويه بسلمتيه وماالبه العادلة.
كما جاءت القضايا اإلجتماعية اختلف حماورها من صحة وسكن وتعليم اختلف أصنافه يالثا بنسبة%17.20
مث جاءت قضايا األمن رابعا بنسبة %15.92والذاكرة الومنية خامسا بنسبة %10.19حيث مل يهمل القائمون على
الصفحة هذه املواضيع ملا هلا من أمهية خصوصا مسقلة الذاكرة الومنية اليت هلا بعد عامفي مهم لدى اجلزائريني.
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جدول رقم ( )2يمثل وسائل اإلقناع في منشورات الصفحة عينة الدراسةاوسائل اإلقناع

التكرارات

النسب%

تكرار األلفاظ واجلمل

12

%36.36

االستشهاد باألدلة

10

%30.30

املاضي الشخصي للمرشح

11

%33.34

اجملموع

33

%100

يتضا ا ا ااح لنا من خالل اجلدول أعاله ا اص بفئة وسا ا ا ااائل اإلقناع اليت وظفتها صا ا ا اافحة املرتشا ا ا ااح احلر لإلنتخابات
الرئاس ا ا ااية اجلزائرية "ديس ا ا اامرب "2019عبد اجمليد تبون أن تكرار األلفاظ واجلمل جاءت أوال بنس ا ا اابة  ،%36.36مث فئة
املاضااي الشااخصااي للمرتشااح بنساابة ،%33.34واالسااتشااهاد باألدلة يالثا بنساابة  %30.30واملالحق أن هناك تقارع
يف نسب إستخدام نسب اإلقناع يف منشورات عينة الدراسة.
بالنس اابة لفئة تكرار األلفاظ واجلمل جند أن املرتش ااح من خالل املنش ااورات عينة الدراس ااة إس ااتعمل هذه الوس اايلة يف
العديد من خاابته املنشااورة يف الصاافحة حيث جند أنه إسااتعمل أساالوع التكرار عدة مرات يف حديثه عن عدة مواضاايع
مثل الصحة والتعليم وحماربة الفساد ،كذلح جند أن هناك العديد من املنشورات إستعملت فيها وسيلة إستاالل املاضي
الشا ااخصا ااي للمرشا ااح وكان أمراف هذه املنشا ااورات موامنون يف واليات سا اابا أن شا ااال املرشا ااح فيها مناصا ااب عليا ،أو
قااعات كان املرشح على رأسها يف فرتة سابقة ،وكذا التنويه بنزاهته وتفانيه يف العمل وحماربة الفساد.
جدول رقم ( )3يمثل وسائل اإلستشهاد في الصفحة عينة الدراسةاوسيلة اإلستشهاد

تكرارات

النسب%

قرآن وسنة

6

20.69%

أبيات شعر

5

17.24%

مقوالت وحكم عربية وشعبية

7

24.14%

أرقام وإحصائيات

11

%37.93

اجملموع

29

%100

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله املتعلا بوس ا ا ااائل اإلس ا ا ااتش ا ا ااهاد يف الص ا ا اافحة الرمسية للمرتش ا ا ااح احلر لإلنتخابات
الرئاس ااية اجلزائرية "ديس اامرب "2019عبد اجمليد تبون ،تبني لنا أن أكثر هذه الوس ااائل هذه اس ااتخداما هي وس اايلة األرقام
واإلحص ا ا ا ااايات بنس ا ا ا اابة ،%37.93مث فئة املقوالت واحلكم العربية والش ا ا ا ااعبية بنس ا ا ا اابة  ،24.14%مث جاءت وس ا ا ا اايلة
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اإلس ا ا ا ااتش ا ا ا ااهاد بقيات من القرآن وأحاديث من الس ا ا ا اانة النبوية يالثا بنس ا ا ا اابة ،20.69%مث فئة إس ا ا ا ااتخدام الش ا ا ا ااعر أخ،ا
بنسبة.17.24%
حيث جند أن املرتشااح إسااتعمل الكث ،من اإلحصااائيات واألرقام خاصااة يف املنشااورات ا اصااة باملناظرة مثل كالمه
عن نس ا اابة التوجيه إو الش ا ااعب العلمية يف التعليم الثانوي وكذا إحص ا ااائيات يف جمال الص ا ااحة ،أما بالنس ا اابة لفئة مقوالت
وحكم عربية وشا ااعبية جند أن املرتشا ااح إسا ااتعمل العديد من املقوالت الشا ااعبية والعربية مثل "أينما تدخل السا ااياسا ااة خيرج
العلم" وهي مقولة ذكرها يف س اايال احلديث عن فص اال املدرس ااة عن التتاذبات الس ااياس ااية ،كذلح فيما تعلا باس ااتخدام
منكرا فليا،ه ،"...ونفس األمر بالنس ا ا ا اابة الس ا ا ا ااتخدام
القرآن وأحاديث من الس ا ا ا اانة النبوية مثل حديث " من رأى منكم ً

الش ا ااعر الذي اس ا ااتخدم عدة مرات مثل ش ا ااعر مفدي زكريا " إن اجلزائر يف الوجود رس ا ااالة....الش ا ااعب حررها وربح وقعا
مفدي زكريا" وبيت أرد شوقي " وما نايل الاماااالب بالتمناي....ولاكان ت ا خاذ الادنايا أالباا".
جدول رقم ( )4يمثل اإلستماالت المستخدمة في الصفحة عينة الدراسةااإلستمالة

تكرارات

النسب%

عقالنية

21

36.84%

عامفية

33

57.90%

ختويفية

3

5.26%

اجملموع

57

%100

يتضااح لنا من خالل اجلدول أعاله املتعلا باالسااتعماالت املسااتخدمة يف منشااورات الصاافحة الرمسية للمرتشااح احلر
لإلنتخابات الرئاسية اجلزائرية "ديسمرب "2019عبد اجمليد تبون ،أن أكثر اإلستماالت املستخدمة يف منشورات الصفحة
هي اإلسا ااتماالت العامفية بالدرجة األوو بنسا اابة  ،%57.90مث اإلسا ااتماالت العقلية يانيا بنسا اابة  ،%36.84وأخ،ا
اإلستماالت التخويفية بنسبة.%5.26
بالنسبة لإلستماالت العامفية تنوع استخدامها من قبل املرتشح وأعضاء رلته اختلف أنواع اإلستماالت العامفية
من اس ااتخدام أس االوع املرح مع اجلمهور يف ا اابات املباش اارة أو أس االوع الفخر هة معينة أو الفخر باالنتماء للتزائر
عموما وتعرف اإلس ا ا ا ااتماالت العامفية على أ ا حمتوى يش ا ا ا اادد على احلاجات الفعلية والومهية ،كحاجة احلب والش ا ا ا ااعور
باألمن ،واحلاجة للرفاهية والتميز وتقدم إأاءات من شااق ا أن ت ير بشااكل مباشاار على العامفة (برأوت ،دليل التصااميم
واإلنتاج الفين ،2005 ،صاافحة  ،)15نفس األمر بالنساابة لإلسااتماالت العقالنية اليت اسااتعملها املرشااح وأعضاااء رلته
واليت تنوعت من استخدام األرقام واإلحصائيات واالستشهاد بقدلة واقعية وتارخيية.
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جدول رقم ( )5يمثل القيم المتضمنة في منشورات عينة الدراسةاالقيم

التكرارات

النسبة%

الواجب

18

27.28%

النزاهة

12

18.18%

املصداقية

15

22.72%

االلتزام

21

31.82%

اجملموع

66

%100

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن املتعلا بالقيم املتض ا ا ا ا اامنة يف منش ا ا ا ا ااورات الص ا ا ا ا اافحة الرمسية للمرتش ا ا ا ا ااح احلر
لإلنتخابات الرئاس ا ااية اجلزائرية "ديس ا اامرب "2019عبد اجمليد تبون ،أن قيمة االلتزام كانت يف ص ا اادارة القيم املتض ا اامنة يف
منشورات الدراسة بنسبة ،%31.82مث قيمة الواجب يانيا بنسبة ،%27.28مث قيمة املصداقية يالثا بنسبة،%22.72
وقيمة النزاهة أخ،ا بنسبة.%18.18
يف كل حمتوى اتص ا اااني هناك قيم متض ا اامنة يوظفها القائم باالتص ا ااال إلعااء رس ا ااالته زخم وأمهية ،ومن هنا جند أن
منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر عبد اجمليد تبون إعتمدت على قيم االلتزام والواجب باألساع وهذا مبيعي كون
املنشا ا ا ا ا ا ااورات عينة الدراسا ا ا ا ا ا ااة مقخوذة يف فرتة احلملة االنتخابية وهي فرتة يقدم فيها املرشا ا ا ا ا ا ااح تعهداته اليت يلتزم هبا اجتاه
منتخبيه.
جدول رقم ( )6يمثل الجمهور المستهدف من منشورات عينة الدراسة.اجلمهور املستهدف

التكرارات

النسبة%

الشباع

18

27.69%

اجلالية

5

7.69%

كبار السن واملتقاعدين

7

10.77%

الرافضني لالنتخابات

5

7.69%

املرأة

8

%12.31

اجلمهور العام

22

%33.85

اجملموع

65

%100

يتضا ا ااح لنا من خالل اجلدول أعاله املتعلا باجلمهور املسا ا ااتهدف من منشا ا ااورات الصا ا اافحة الرمسية للمرتشا ا ااح احلر
لإلنتخابات الرئاس ا ا ا ااية اجلزائرية "ديس ا ا ا اامرب "2019عبد اجمليد تبون أن فئة اجلمهور العام كانت أكرب فئة مس ا ا ا ااتهدفة من
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منش ااورات الص اافحة بنس اابة ،%33.85مث فئة الش ااباع يانيا بنس اابة %27.69تليها فئة املرأة بنس اابة ،%12.31وتقيت
أخ،ا فئات أخرى مثل كبار السن واملتقاعدين واجلالية وكذا الرافضني لإلنتخابات.
املالحق أن اجلمهور املس ااتهدف باألس اااع من منش ااورات الص اافحة الرمسية للمرتش ااح احلر عبد اجمليد تبون مها فئيت
اجلمهور العام وفئة الشا ا ااباع وهذا األمر يربره كون أألب مسا ا ااتخدمي مواقع التواصا ا اال هم من الشا ا ااباع ،وهو ما ي كده
حتليل إسا ا ا ااتخدام مواقع التواصا ا ا اال اإلجتماعي يف الواليات املتحدة األمريكية الذي يصهر أن أألب املسا ا ا ااتخدمني يرتاوح
س اانهم بني ( 40-18أوبتا ،2017 ،ص اافحة  ،)303وهو ما ينس ااحب على أألب دول العامل ومنها اجلزائر ،كما مل
يافل املرتشح التوجه للتمهور املقامع والرافض لإلنتخابات معربا عن إحرتامه لرأيهم.
جدول رقم ( )7يمثل الفاعلين الرئيسين في المضامين المنشورة عينة الدراسةاالفاعلون

التكرارات

النسبة%

املرتشح نفسه

21

61.77%

أعضاء احلملة

6

17.65%

أحزاع مساندة

3

8.82%

موامنون

4

11.76%

اجملموع

34

%100

يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله واملتعلا بالفاعلني يف منشا ا ا ا ااورات الصا ا ا ا اافحة الرمسية للمرتشا ا ا ا ااح احلر لإلنتخابات
الرئاسااية اجلزائرية "ديساامرب "2019عبد اجمليد تبون ،يتبني لنا أن املرتشااح نفسااه هو أكرب الفاعلني يف املضااامني املنشااورة
بنس ا اابة  ،%61.77مث أعض ا اااء احلملة يانيا بنس ا اابة  ،%17.65كما ش ا ااارك موامنون داعمون للمرتش ا ااح يف منش ا ااورات
الصفحة بنسبة ،%11.76وأخ ،األحزاع املساندة بنسبة.%8.82
إن ما يفساار كون أألب املنشااورات يف صاافحة الدراسااة للمرتشااح نفسااه مبيعة اإلنتخابات فهي إنتخابات رئاسااية
يتم التصااويت فيها على األشااخاص ولذا فمن املهم أن أرص املرتشااح نفسااه على تامبة الناخبني س اواء باريقة مباشاارة
أو بيسااتخدام مواقع التواصاال اإلجتماعي ،واملالحق أيضااا أن الصاافحة حرصاات أيضااا على أن يكون املوامنون جزء من
احلملة الدعائية للمرتشااح من خالل ختصاايص فيديوهات ملوامنني يشاارحون أسااباع وقوفهم إو جانب املرشااح ويشاايدون
بيجنازاته يف مس ولياته السابقة.
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جدول رقم ( )8يمثل اللغة الموتفة في منشورات الصفحة عينة الدراسةا
اللاة

التكرارات

النسبة%

فصحى

23

30.26%

عامية

45

59.21%

فرنسية

8

10.53%

اجملموع

76

%100

من خالل اجلدول أعاله واملتعلا باللاة املوظفة يف منش ااورات الص اافحة الرمسية للمرتش ااح احلر لإلنتخابات الرئاس ااية
اجلزائرية "ديسا ا اامرب "2019عبد اجمليد تبون ،يتبني لنا أن فئة العامية هي األكثر توظيفا بنسا ا اابة  ،%59.21وهذا األمر
مبيعي ألن الكث ،من املنش ا ا ا ا ا ااورات هي عبارة فيديوهات من جتمعات ش ا ا ا ا ا ااعبية للمرتش ا ا ا ا ا ااح خيامب فيه ناع من تتلف
املس ا ا ا ا ااتويات يف العلم والفهم ولذلح إختار املرش ا ا ا ا ااح احلديث بالعامية واليت هي عبارة عن خليط بني العربية والفرنس ا ا ا ا ااية
وألفاظ من لاات أخرى ،كذلح جند أن املرش ا ا ااح إس ا ا ااتعمل اللاة العربية الفص ا ا احى بنس ا ا اابة ،%30.26وكان اس ا ا ااتعمال
الفصااحى باألساااع يف بعض املنشااورات املتعلقة باملناظرة اليت أقيمت بني املرتشااحني يف اإلنتخابات الرئاسااية ،وأخ،ا جند
أنه مت استعمال اللاة الفرنسية أيضا بنسبة  ، %10.53وأألبها عبارة عن مصالحات تقنية أو أمثلة توضيحية.
جدول رقم ( )9يمثل الوسائط المتعددة المستخدمة في المنشورات عينة الدراسةااللاة

التكرارات

النسبة%

النص املكتوع

3

11.12%

الصورة الثابتة

4

14.81%

فيديو

20

74.07%

اجملموع

27

%100

من خالل اجلدول أعاله واملتعلا بالوس ااائط املس ااتخدمة يف منش ااورات الص اافحة الرمسية للمرتش ااح احلر لإلنتخابات
الرئاسااية اجلزائرية "ديساامرب "2019عبد اجمليد تبون ،يتبني لنا أن أكثر الوسااائط املسااتخدمة يف املنشااورات عينة الدراسااة
هو الفيديو ،%74.07مث الصورة الثابتة يانيا بنسبة  ،%14.81وأخ،ا النص املكتوع بنسبة.%11.12
إن هذا االعتماد بشااكل كب ،على الفيديو له ما يربره فالكث ،من الدراسااات أكدت أن إسااتعمال الفيديو يف هذه
الوس ااائط اجلديدة يتناس ااب وخص ااوص اايات هذه الوس ااائط وكذا خص ااوص اايات اهورها ،وهذا ما ي كده الباحث التونس ااي
"زرن اال" يف مقال له بعنوان(اإلعالم التقليدي واجلديد يف س اايال متدد اإلعالم االجتماعي وش اابكاته) حيث يقول أنه
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يف الواليات املتحدة األمريكية كمثال يقضااي الشااخص الواحد ما يعادل ساااعة و 16دقيقة من الوقت يوميا يف مشاااهدة
مقااامع فيااديو على احلواماال الرقميااة كمااا يقع حتمياال  300سا ا ا ا ا ا ا ااعااة كاال دقيقااة وهو مااا لثايل رق وماا خياااليواا يوازي 3.25
مليارات ساااعة فيديو مشاااهدة كل شااهر حسااب احصااائية لعام( 2015اال ،اإلعالم التقليدي واجلديد يف ساايال متدد
اإلعالم االجتماعي وشبكاته.)2017 ،
نتائج الدراسة
إن اهلدف من أي دراسة هو الوصول إو نتائج يتم حتديده مسبقا ضمن إمار البحث وضمن أهدافه وهذا ما قمنا
به يف حبثنا هذا املتعلا باألساليب اإلقناعية للمرتشحني لإلنتخابات الرئاسية اجلزائرية"ديسمرب "2019عرب صفحاهتم
على مواقع التواصل اإلجتماعي ،واليت أخدنا فيها عينة من منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر عبد اجمليد تبون كعينة
لدراستنا ،ومن خالل كل ما قدمناه من أرقام يف جداول الفئات املذكورة يف الدراسة التحليلية ،متكننا من الوصول إو
النتائج التالية:
)1

كشفت الدراسة على أن أهم املواضيع اليت وظفتها صفحة املرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد تبون علىالفيسبوك خالل فرتة احلملة اإلنتخابية ،كشفت لنا أن أهم هذه القضايا هي القضايا اإلقتصادية مث القضايا السياسية
وأخ،ا القضايا اإلجتماعية واألمنية.

)2

 تبني لنا من خالل الدراسة أن تكرار األلفاظ واجلمل جاءت أوال فيما تعلا بفئة وسائل اإلقناع ،مث االعتماد علىاملاضي الشخصي للمرشح يانيا واإلستشهاد باألدلة يالثا.

)3

كشفت الدراسة أن منشورات صفحة املرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد تبون على الفيسبوك إستعملتفيها العديد من وسائل اإلستشهاد يف املقدمة منها هي وسيلة تقدمي األرقام واإلحصايات ،إضافة لتضمني الرسائل
املتضمنة يف املنشورات باملقوالت واحلكم العربية والشعبية ،كذلح جند اإلستشهاد بقيات من القرآن وأحاديث من
السنة النبوية وأبيات من الشعر.

)4

بينت الدراسة على أنه مت إستعمال العديد من اإلستماالت يف املنشورات عينة الدراسة ويف املقدمة منها اإلستماالتالعامفية مث اإلستماالت العقلية يانيا وأخ،ا اإلستماالت التخويفية.

)5

 بينت الدراسة أن منشورات الصفحة الرمسية للمرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد تبون تضمنت العديدمن القيم أوهلا قيمة اإللتزام مث قيمة الواجب يانيا إضافة لقيمة املصداقية.
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بينت الدراسة أن أهم الفاعلني يف املنشورات عينة الدراسة يف صفحة املرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد
تبون هم املرتشح نفسه بدرجة كب،ة مث أعضاء احلملة اإلنتخابية للمرتشح مث املوامنون.

)7

 تبني لنا من خالل الدراسة أن فئة اجلمهور العام وفئة الشباع هم الفئتني الرئيسيتني اليت توجهت هلما منشوراتالصفحة الرمسية للمرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية عبد اجمليد تبون خالل فرتة الدراسة ،إضافة لفئات أخرى مثل
املرأة والرافضني لإلنتخابات وكبار السن واملتقاعدين.

)8

بينت الدراسة أن الوسائط املتعددة املستخدمة يف الصفحة الرمسية للمرتشح احلر لإلنتخابات الرئاسية اجلزائرية عبداجمليد تبون كانت يف األساع وبنسبة كب،ة عبارة عن فيديوهات ،إضافة لبعض الصور والنصوص املكتوبة.

خاتمة:
يف ختام هذه الدراسة اليت حاولنا من خالهلا معرفه األساليب االقناعية اليت اعتمدهتا صفحات املرتشحني لإلنتخابات
الرئاسية اجلزائرية ديسمرب 2019يف فرته احلملة اإلنتخابية توصلنا من خالل هذه الدراسة أن املرتشحني لإلنتخابات
الرئاسية أصبحوا يتوجهون ملواقع التواصل االجتماعي من أجل تامبة ااه ،واسعة وفئات إجتماعية تتلفة خاصة فئة
الشباع ،وهذا ملا هلذه املواقع من خصائص ال توجد يف وسائل االعالم التقليدية.
كما توصلنا من خالل الدراسة من خالل حالة صفحه املرتشح احلر عبد اجمليد تبون أن هناك توجها إلستعمال
وسائل التواصل االجتماعي يف االتصال السياسي اا يتماشى مع العصر والتا،ات التكنولوجية احلاصلة ،كما تبني لنا أن
استعمال األساليب االقناعية يف االقناع السياسي يف اجلزائر موجود وبكثرة ألن االقناع هو جزء مهم من عملية بناء
ا ااع السياسي.
كما تبني لنا من خالل الدراسة أن أهم املواضيع اليت وظفتها الصفحة جللب اهتمام املتابعني هي املواضيع اإلقتصادية
والسياسية ،اما بالنسبة لفئة وسائل اإلقناع فتاء تكرار األلفاظ واجلمل كقكثر أسلوع إستعمل إلقناع املتابعني وبالنسبة
لوسائل اإلستشهاد جند أن وسيلة تقدمي األرقام واإلحصايات ،إضافة لوسيلة تضمني الرسائل املتضمنة يف املنشورات
باملقوالت واحلكم العربية والشعبية وأ،ها من النتائج اليت توصلنا إليها كما هو مبني يف الدراسة ،إال انه جيدر بنا القول
أن ما توصلنا إليه من نتائج حتتاج املزيد من البحث ونرجو أن تكون منالا لبحوث أخرى.
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