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The role of social networking sites in 

activating women's political participation 

Field study on a sample of female employees in Mostaganem 

*------------------* 

 

 ملخص

به مواقع التواصل االجتماعي  تسعى هذه الورقة البحثية الى فحص الدور الذي تقوم

في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وذلك من خالل دراسة ميدانية لعينة 

 .من الموظفات بوالية مستغانم

Summary of the intervention: 

This paper seeks to examine the role played by social 

networking sites in promoting the political participation of 

Algerian women through a field study of a sample of female 

employees in the state of Mostaganem. 
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 المشاركة السياسية ، الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل االجتماعي -

 

 اشكالية الدراسة:

اعي كشكل جديد في منتصف تسعينات القرن المنصرم ظهرت مواقع التواصل االجتم

 إذن أفكر أنا «ديكارت مقولةمن الخدمات التي تتيحها اإلنترنت لمستخدميها ويبدو أن 

 من شتى ألوانا   ليبتكروا للبشرية التكنولوجيا مخترعي لدى اإللهام أشعلت «موجود أنا

 أنا «تلك المقولة لتصبح من الثاني الشطر بذلك مخلدين والتواصل االتصال وسائل

األول من نوعه في هذا  sclassmateوقد كان موقع  18موجود . أنا إذا   أتصل

، مايسبيس، تويتر، الفايسبوكالمجال وبعده توالى ظهور مواقع أخرى على غرار 

واستطاعت ، يوتيوب وغيره، ليكند إن، تاجد، أوركت، هاي فايف، اليف بوون

لماليين من مختلف مواقـــــع التواصـــــل االجتماعي خالل فترة وجيزة استقطاب ا

هذه التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا االتصال غيرت العديد من ، أنحاء العالم

فاإلنترنت مثال لم تعد تؤدي دور نقل المعلومات وإرسالها فقط ، المفاهيم واألدوار

الثقافية وحتى السياسية ، االقتصادية، وإنما أصبح لها العديد من االنعكاسات االجتماعية

أصبحت هذه المواقع بمثابة منابر للتعبير عن مختلف األفكار واالتجاهات  حيث

حيث جعل العديد من الشخصيات ، تالسياسية التي يعتنقها مستخدمي هذه الشبكا

 السياسية او النخبة السياسية من هذه المواقع منبرا إليصال اصواتهم من خالل افكار

نالحظه في الساحة السياسية  لعل ماو فكرهم السياسيو اراء تعكس توجههمو

 الجزائرية هو تنامي عدد كبير من النساء الالتي ينخرطن في احزاب سياسية مختلفة

 مشاركتهن في العمل السياسي الذي يتمثل في التنافس السلمي الرسميو ممارستهنو

العلني على الوصول الى السلطة عن طريق االنتخابات من اجل تسيير شؤون االمة و

وهو ما  استخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي لتفعيل هذه الممارسة اكثرمن خالل 

                                                           
، 2112، مارس33 ، العدد"تسامح "اإلنسان حقوق لدراسات لهال رام الجديد، مركز اإلعالم الفطافطة، مستقبل محمود 18
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الضوء عليه من خالل هذه الورقة البحثية التي تدرس دور مواقع  سنحاول تسليط

 التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية . 

الى اي مدي شكالية التالية : ومن هذا المنطلق تهدف هذه الورقة البحثية لمعالجة إ

 تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية؟

 التساؤالت الفرعية: 

  ما هي دوافع وأسباب متابعة المرأة الجزائرية لتصفح مواقع التواصل

 االجتماعي؟ 

 ر ما حجم اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل االجتماعي كمصد

 للمعلومات السياسية؟

  هل تهتم المرأة الجزائرية بمتابعة القضايا السياسية وما هي أهم لقضايا

 التي تحظى باهتمامها؟

الفرضيتين  سنسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى التحقق من صحة

 التاليتين:

  هناك عالقة ارتباطيه بين اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل

 مصدر للمعلومة السياسية وحجم المشاركة السياسية.االجتماعي ك

  هناك عالقة ارتباطيه بين اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل

 االجتماعي كمصدر للمعلومة السياسية والمعرفة السياسية.

 أهداف البحث:

 وتهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على:

  الجزائرية. التعرف على حجم المشاركة السياسية للمرأة 

 .قياس مستوى الوعي السياسي ألفراد العينة 

  رصد مدى اعتمادية المبحوثين على مواقع التواصل االجتماعي في استقاء

 معلوماتهم السياسية.

 أهمية البحث:
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 تتحدد أهمية هذا البحث في كونه يسعي الى تسليط الضوء على المشاركة السياسية

في المجتمعات حيث تعد دافعا ومحركا أساسية باعتبارها احدى االشكاليات المهمة 

للتنمية مقياسا حقيقيا للوعي السياسي خاصة لدى المرأة الجزائرية التي تمثل شريحة 

 مهمة في المجتمع .

 المدخل المفاهيمي:

يعتبر تحديد المفاهيم احدى الخطوات الهامة التي يحتاج اليها الباحث في دراسته 

والتفسيرات العلمية التي ، محددات الخاصة بكل مفهوموبحوثه بهدف االتفاق على ال

وتحتوي هذه الورقة البحثية على المفاهيم التالية والتي نرى ، تقوم على بناء كل مفهوم

 بأنها أساسية وهي:

 تطوره:و ماهية االتصال السياسي

في لقد كان للتيارات الفكرية التي انطلقت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أثارها 

الذي شهد تحوالت جذرية وعميقة شملت كافة ، الفكر السياسي من القرن العشرين

ومن بينها االتصال ، وبروز العديد من االتجاهات واألنشطة اإلنسانية، المجاالت

وتغير النظرة إلى اإلنسان ودوره في الحياة السياسية نتيجة سيادة وانتشار ، السياسي

وتأثر علم السياسة بكل من ، تداخل العلوم االجتماعيةإلى جانب ، مفاهيم الديمقراطية

وعليه فقد توصل علماء االتّصال واالجتماع والسياسة في  علم االجتماع وعلم النفس

إلى تحديد مفهوم االتّصال السياسي ، الخمسينيات من القرن الميالدي الماضي

مجتمع والحكومات والتّعريف بأساليب وأدوات االتصال الهادف والمّؤثر في أفراد ال

من  م1913بعد أن ظهرت محاوالت التنظير لما يسمى باالتصال السياسي في عام 

وذلك ، خالل دراسة العالقة بين األنّظمة الّسياسية الحاكمة والّسلوك الّسياسي لألفراد

وتحديد دور الجماعات ، بتتبع تجارب هذه األنظمة في التأثير على سلوك الناخبين

 19ة في المجتمع .الناشطة العامل

                                                           
 .21، ص1992محمد البشر، مقدمة في االتصال السياسي، مكتبة العبيكان، الرياض،  19
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االتصال السياسي بأنه 1921في سنة  «J.Meadow»جون ميدو لقد عّرف 

، الطريقة التي تؤثر فيها الظروف السياسية على تشكيل مضمون االتصال وكميته»

، كما أنه أيضا يتعلق بالطريقة التي يمكن أن تقوم ظروف االتصال بتشكيل السياسة

سي بتبادل الرموز التي تكون قد شكلتها أو أنتجتها وبعبارة أخرى يتعلق االتصال السيا

 Denton and Wood «دينتون وووداود»وجاء في تعريف أخر لـ  20النظم.

ward  عالقة لتبادل اآلراء والحجج »باعتباره  1991عرفا االتصال السياسي عام

في أو ما يطلق عليه المناقشة العامة حول توزيع المواد العامة والسلطة في شكل أو 

 21«أخر

فاالتّصال الّسياسي ظاهرة إنسانية اجتماعية تكونت منذ ظهور التجمعات اإلنسانية 

وارتبطت بتكوين الفرد االجتماعي والسياسي وتفاعله مع بيئته السياسية داخل وخارج 

فقد كان االتّصال السياسي أحد العوامل المّؤثرة في التنظيمات االجتماعية ، مجتمعه

 اإلنسان.األولى في تاريخ 

بحيث يمتلك الفاعلون السياسيون أساليب وتقنيات يستخدمونها للتأثير بشكل أو بأخر 

مجموعة التقنيات واإلجراءات التي يمتلكها الفاعلون  «على الرأي العام فهو إذن

وقد عرفه  22.«تسيير الرأي العامو الحكام في الغالب من اجل إقناع، السياسيون

ء واسع يتم فيه تبادل الخطابات المتعارضة من طرف فضا »بأنه  دومينيك ولتون

ثالث فاعلين يملكون جزء من الشرعية السياسية والديمقراطية هم رجال السياسة 

ويمكن تصنيف هذه العناصر  23.«والرأي العام من خالل سبر اآلراء، والصحفيون

 من خالل المخطط التالي :

 

                                                           
، 2112، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2محمد حمدان المصالحة، االتصال السياسي مقترب نظري_ تطبيقي، ط  20

 .11ص
 .23، ص2112شاد القصيبي، االتصال السياسي والتحول الديمقراطي، مكتبة اآلداب، مصر، عبد الغفار ر 21
سليمة رابحي، األحزاب السياسية وعملية االتصال السياسي في الجزائر، دراسة وصفية مقارنة لدور حزب جبهة 22

، 2112ال، جامعة الجزائر، التحرير الوطني وحزب العمال، مذكرة ماجستير غير منشورة، معهد علوم اإلعالم واالتص
 .39ص

23Dominique Wolton  ،Penser La Communication  ،Flammanion  ،paris  ،P.377. 

عملية االتصال 

 السياسي
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 ة.من إعداد الباحث (1الشكل رقم )

 La société conquise par)في كتابه برنارد مياجو قد حدد 

l’information) 24دوافع ظهور دراسات االتصال فيما يلي: 

_جالء الدور الحقيقي لوسائل اإلعالم واالتصال في تكوين الرأي العام وخلق الفضاء 

قفة في حيث أكد أن مبدأ اإلشهار تاريخيا من طرف الطبقة البرجوازية المث، العمومي

ومع تطور المجتمعات أصبح اإلشهار في وسائل اإلعالم الحديثة وسيلة لخلق ، الدولة

 الفضاء العمومي واالتصال بين الحكام والمحكومين.

_بروز وسائط االتصال في الحمالت االنتخابية من قبل األحزاب والمرشحين والدور 

ياسية مع بروز كذلك الكبير الذي تلعبه هذه الوسائل في اختيار الشخصيات الس

 مستشاري االتصال لدى السياسيين.

إلى اللجوء  ىاإلحصاء في النشاطات االقتصادية دعو _تطور عمليات سبر اآلراء

القتباس هذه التقنيات وتوظيفها في المجال السياسي وتوسيع استخدامها أدى إلى بروز 

 البحوث والدراسات التي تنظر وتؤسس لعلم االتصال السياسي.

                                                           
24 Bernard Miége  ،La société conquise par l’information ،PUf ،Grenoble ،1989 ،pp 
105_111. 
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 الجمهور رجال السياسة
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 هوم المشاركة السياسيةمف

إنّها تلك األنشطة  : »في مؤلفه علم االجتماع السياسي «محمد السويدي»ويعرفها 

وفي صياغة ، السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما في اختيار حكامه

السياسة العامة بشكل مباشر )تقلد منصب سياسي( أو غير سياسي مثل )مناقشة األمور 

 «رايت»أما  25.«ني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسيالعامة( أي تع

المشاركة السياسية نشاط يقصد به التأثير في اختيار القائمين بالحكم وفي  : »فيرى أن

 26.«كيفية قيامهم به

انشغال بالمسائل السياسية داخل نطاق  : »إلى أنها»إسماعيل على سعد »ويذهب 

 27.«نشغال عن طريق التأييد أم الرفض أم المقاومةمجتمعه سواء أكان هذا اال

 في مفهوم الوعي والوعي السياسي: 

يشار الى الوعي بوصفه حالة ذهنية تتمثل في ادراك االنسان للعالم على نحو عقلي أو 

وهذا يعني ان الوعي هو الخاصة التي تتيح لالنسان ان يمتلك شروط وجوده ، وجداني

هذا يتجلى الوعي االنساني في صور شتى تتباين بتباين  وتأسيسا على، على نحو ذهني

المدرك او موضوع الوعي حيث يعرف االنسان ان اشكاال متنوعى من الوعي 

 الوعي االخالقي.و الوعي العلميو الوعي السياسيو كالوعي الديني

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الوعي السياسي هو الحالة التي يتمثل فيها الفرد او 

يتخذون من هذه القضايا موقفا و افراد المجتمع قضايا حياة السياسية بأبعادها المختلفة

فالوعي هو شحنة عاطفية وجدانية قوية تتمكن في ، معرفيا ووجدانيا في االن الواحد

ويتم تكوين الوعي من خالل مراحل العمل ، كثير من مظاهر السلوك لدى الفرد

ثباتا كان ذلك و وكلما كان الوعي اكثر نضوجا، التربوي في مختلف مراحل التعليم

ويمكن تعريف الوعي بأنه: ، توجيه السلوك في االتجاه المرغوب فيهو اكثر قابلية لدعم

                                                           
 .119، ص1992مطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد السويدي، علم االجتماع السياسي _ميدانه وقضاياه، ديوان ال25
 .23، ص1991عاطف احمد فؤاد، علم االجتماع السياسي، دار المعرفية الجامعية، اإلسكندرية، 26
، مركز دراسات وأبحاث الكتاب 2الصديق محمد الشيباني، أزمة الديمقراطية الغربية المعاصرة: دراسة تحليلية، ط  27

 .33، ص1991األخضر، طرابلس، 
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وينتج عن التأمل ، التنبيه والفهم للنفس والعالم الخارجي ولالنتماء االجتماعيو االدراك

ويؤدي الوعي الى اتخاذ للعالم الموضوعي والعمل والفعل االجتماعي بكل اوجهه 

وتلعب اللغة دورا مهما ، مواقف فردية وجماعية عملية اي ان الوعي مرتبط بالسلوك

 اما في علم النفس فيستخدم معنى الشعور.، في عملية الوعي

مجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح  «أما الوعي السياسي فهو

يحكم عليها و في اوضاع مجتمعه ومشكالته يحللها للفرد ان يشارك مشاركة فعالة

 28.«يدفعه الى التحرك من اجل تطويرها وتغييرهاو ويحدد موفقه منها

مدى معرفة وإدراك واهتمام الناس بالقضايا والمؤسسات »يعرف الوعي السياسي بأنه 

 . 29»والقيادات السياسية على مختلف المستويات المحلية والقومية والدولية 

عملية تطورية الكتساب المعلومات »ع البعض إلى تعريف الوعي السياسي بأنه ويرج

والقيم السياسية .ومن هذه المعلومات يكّون الفرد فهما للمؤسسات والرموز والظواهر 

ليساعده هذا التصور في القيام بدور سياسي نشط .أي أن ، في البيئة السياسية من حوله

لة أكثر تقدما هي مرحلة االهتمام والرغبة في مرحلة الوعي تقود الفرد إلى مرح

تلك ، متابعة المعلومات المتعلقة بقضايا البيئة السياسية ؛ ليصل إلى مرحلة أكثر تقدما

 .30»هي مرحلة المشاركة السياسية 

 مواقع التواصل االجتماعي:

، منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به 

من ثم ربطه من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم و

 31الهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية . و االهتمامات

                                                           
على اسعد وطفة، التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطن العربي، بحث في مضامين الوعي السياسي عند  28

 .321طالب جامعة الكويت، دراسة، كلية التربية جامعة دمشق، ب ت، ص 
 . 33، ص 2111عبدالله الفردي، الوعي السياسي في اإلعالم، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض،  29

 .33، 31نفس المرجع السابق، ص ص  30
، جامعة عمان األهلية، 11زاهر راضي، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية، عدد 31

 .23، ص2113عمان، 



 

 11 

 

 

 

وإجرائيا نقصد بمواقع التواصل االجتماعي في هذا البحث بأنها المواقع الموجودة 

غيرها من و الصوتيو التي تتيح لمستخدميها التواصل المرئيو على اإلنترنت

 .الخدمات

 االقتراب النظري للبحث: 

هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به مواقع  نحاول من خالل

التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية ومن أجل 

وم بدراسة االتصال ذلك اعتمدنا على نظرية االستخدامات واالشباعات باعتبارها تق

 الجماهيري دراسة وظيفية منظمة.

 االشباعات:و تطور نظرية االستخدامات

االشباعات من بين المرجعيات النظرية التي تتخذ لفهم و تعتبر نظرية االستخدامات

 استخدام الجمهور لوسائل االعالم الى جانب مختلف النظريات المفسرة لذلك.

وحولت نظرة ، باعات على انقاض نظرية التأثيراالشو تأسست نظرية االستخدامات

الى تحوير السؤال الى ، الباحثين من مجرد البحث فيما تفعل وسائل االعالم بالجمهور

 ماذا يفعل الجمهور بوسائل االعالم ؟

في مقال رد فيه على  6949طرح )الهو كاتز( مدخل االستخدامات واالشباعات عام 

على ابحاث حقل االعالم بالموت في حين رد عليه  الذي حكم «برنار برلسون »رؤية 

بأن حقل االبحاث المرتبطة باالقناع هو الذي مات. كون تلك الفكرة عرفت  «كاتز»

كيفية تمكن وسائل االعالم التأثر على الجمهور في حين و االهتمام ببحوث االقناع

 ور.اظهرت النتائج انذاك ضعف تأثير االتصال الجماهيري في اقناع الجمه

التي تمت  6919االشباعات في دراسة بلومر وكاتز سنة و تطور مفهوم االستخدامات

من خاللها تم التعرف على  6915على دراسة االنتخابات العامة البريطانية عام 

ثم تحديد من  6915بعدها سنة ، اسباب المشاهدة وأسباب عدمها للحمالت االنتخابية
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الستخدامات واالشباعات يقوم على دراسة قوفيتش ان مدخل او طرف كاتز بلومر

الجوانب النفسية واالجتماعية لألفراد لتحديد االحتياجات والتوقعات من وسائل االعالم 

 والمصادر االخرى.

الى التأكيد بأن مهما بلغت قوة تأثير الوسيلة االعالمية  «الهو كاتز»كما يذهب الباحث 

اسم في مدى تأثره بها. اذ يعتبر كال من اال ان الجمهور هو الذي يبقى المقرر والح

منطلقا االنتقائية والعالقات الشخصية من بين المتغييرات المهمة التي من خاللها اسس 

 32االشباعات .و لمدخل االستخدامات

 

 االجراءات المنهجية: 

والتي تهتم أساسا بشرح وتوضيح ، تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية

، المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة من الظواهر المهمة، ف المختلفةاالحداث والمواق

وكذا تفسير تلك االحداث ، ومحاولة تحليل الواقع الذي تكون فيه االحداث والوقائع

الظاهرية لتلك االحداث قصد الوصول الى استنتاجات منطقية مفيدة تسهم في حل 

  33واهر.المشكالت وإزالة المعوقات والغموض الذي يكتنف بعض الظ

 منهج الدراسة: 

يعد المنهج عبارة عن جملة من الخطوات المنظمة التي على الباحث إتباعها في إطار 

 »االلتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنه من الوصول إلى األهداف المسطرة. ويعرفه 

بأنه وسيلة يمكن عن طريقها الوصول إلى الحقيقة. ويتم اختيار المنهج  » محمد طلعت

هذه  34وبما أن، في الدراسة بناءا على الهدف منها واإلشكالية التي تم تحديدها المتبع

                                                           
ت ابتسام رايس على، نظرية االستخدامات واالشباعات وتطبيقاتها على االعالم الجديد )مدخل نظري(، مجلة دراسا 32

 .2113ديسمبر  21، 2، العدد 1وابحاث، جامعة وهران 
محمد شفيق، البحث العلمي، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية، المكتبة الحديثة االزرطية، االسكندرية،  33

 112، ص1992
 .321، ص 1992، دار وائل، عمان، 1محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي، ط 34
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االجتماعي في التواصل  مواقع الدراســـــــة تسعى إلى معرفة الدور الذي تقوم به

ذي نستخدمه هو تعزيز المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية فإن المنهج االنسب ال

 .منهج المسح الوصفي

واألداة هي ، للبحث العلمي أدواته التي تساعد الباحث على البحثالبيانات:  أداة جمع

الوسيلة المستخدمة في البحث سوآءا كانت تلك الوسيلة متعلقة بجمع البيانات أو 

بالتصنيف والجدولــــــــــــة إن استعمـال أدوات جمع البيانات من طرف الباحثين 

 يخضع ل :

 موضوعه و نوع البحث 

 ف اإلجتماعية التي تتطلب وسائل معينة دون غيرها المواق 

 كذا المنهج المستخدم في الدراســـــــــة 

 عينة الدراسة و طبيعة مجتمع

 35قدراته المالــــــــــية ومدى معرفته باألداة و ظروف الباحث 

ول حالبحثية على أداة االستمارة قصد جمع البيانات وقد تم االعتماد في هذه الورقة 

 .هرة المدروسةالظا

ان الباحث ال يمكنه أن يشرع في انجاز دراسته قبل ان  :مجتمع البحث والعينة

جميع »يتعرف بصورة جيدة على مجتمع البحث والذي يعرف على انه 

  36«مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث

ان دراستنا هذه هي دراسة ميدانية نعتمد فيها على منهج المسح عينة البحث: 

إذ يتم يختار أفراد من مجتمع البحث ، الذي يستخدم أسلوب العينة الوصفي

 .31تم قد و وتعميم النتائج

                                                           
، دار الصفاء للنشر 1ان وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي ) النظرية والتطبيق(، طمصطفى علي 35

 . 22 -21، ص 2111والتوزيع، عمان 
  .132، ص1923ريان عمر محمد، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، دار الشروق، جدة،  36
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لذلك اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة القصدية وهي العينة التي يقوم فيها الباحث 

باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدفة بل يقوم شخصيا بانتقاء 

  37، أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات وبيانات المفردات الممثلة

 نتائج الدراسة:

 :هذه الدراسة الى النتائج التاليةتوصلنا من خالل 

 سنة  32و 33من المستجوبات تتراوح اعمارهن بين  1-31%

 من افراد العينة متحصالت على شهادة الليسانس . % 2-11.1

ثم ، ستجوبات يستخدمن موقع الفايس بوكمن الم %92.32وتشير النتائج إلى أن  -3

 %13.22يستخدمون موقع اليوتيوب فيما تشكل مستخدمات موقع التويتر  33.21%

. في حين تبلغ نسبة من يستخدمن مواقع %1.12ثم مستخدمات ماي سبايس ب 

. وهي النتائج التي تعكس بامتالك عدد من  %11.13أخرى للتواصل االجتماعي 

حسابين في مواقع التواصل االجتماعي. وتشير هذه النتائج إلى أن  المبحوثين أكثر من

وهذا ، موقع الفايسبوك يحتل مركز الصدارة بين مواقع التواصل األخرى بفارق كبير

تعرض الشباب الجامعي لمواقع »يتفق نسبيا مع دراسة عبد الصادق حسين بعنوان 

التي أظهرت  «تصال التقليديةالتواصل االجتماعي عبر االنترنت وعالقته بوسائل اال

من افراد العينة يستخدمون موقع الفايس بوك يليه موقع اليوتيوب  %11ان اكثر من 

كما توصل تحسين منصور رشيد منصور الى ان الفايس بوك يحتل  38.%14بـ 

لدى افراد  %42.5المرتبة االولى في استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

 بكات االخرى.العينة مقارنة مع ش

                                                           
 .299-292، ص 2112ر العربي، القاهرة، عاطف العبد ونهى العدلي العبد، نظريات االعالم، دار الفك 37
تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت وعالقته بوسائل االتصال حسين لعبد الصادق،  38

 .11، ص 2113التقليدية، مجلس التعاون لدول الخليج، االمانة العامة، قطاع الشؤون الثقافية واإلعالمية، 
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التي اشارت الى ان موقع الفايس ، Nicole Ellisonتتفق هذه الدراسة ودراسة و

 % 19.3بوك يحتل الصدارة في مقدمة اهتمامات افراد العينة حيث بلغت نسبته 

 39.%15بنسبة  My spaceوجاء بعدها موقع 

س بوك االحصائيات على ان الفايو يؤكد هذا البحث ما ذهبت اليه بعض الدراسات

يأتي على رأس قائمة الشبكات االجتماعية االكثر زيارة في الجزائر ربما ال تشكل 

الن الفايس بوك فرض ذاته على مستخدمي االنترنت في ، الجزائر حالة استثنائية

فمع صدوره ، والسبب في ذلك يعود الى التطور المذهل في تطبيقاته، العديد من الدول

على غرار موقع ، لم سمح الفايس بوك ببث الصوربأرعين لغة متداولة في العا

 yahooو hotmailمثل اليوتيوب والبريد االلكتروني مثل ، وملفات الفيديو «فليكر»

هذا اضافة الى االشتراك في الوصالت ، وحتى الرسائل النصية الفورية مثل المسنجر

ف دراسته هو ما اشار اليه نصر الدين العياضي و مثل تويتر linksااللكترونية 

 40«الشباب في دولة االمارات واالنترنت مقارنة للتماثالت واالستخدامات : »بعنوان

شباعات من ناحية وجود انتقائية في وتتفق هذه الدراسة مع مدخل االستخدامات واإل

 اختيار الجمهور الوسيلة االتصالية معينة التعرض لمضمون معين.

يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي من من أفراد العينة  %13.19وعموما فإن  -5

منذ أقل من سنتين بينما تبلغ نسبة من  %22.12سنتين إلى أربع سنوات مقارنة ب 

 . %21.19 يستخدمنها منذ أكثر من أربع سنوات ب

يفضلن  %31.31و من المبحوثات يفضلن الفترة الليلية %31.2وعموما يفضل  -4

ات الصباح لتصفح مواقع التواصل من المستجوب %3.33المساء بينما تفضل 

 االجتماعي.

                                                           
39 Nicole ellison ،2008 ،social notworks sites ،students and information 
technology ،ECAR research study 8. 

الشباب في دولة االمارات واالنترنت مقارنة للتماثالت واالستخدامات، المجلة العربية لعلوم نصر الدين العياضي،  40
 .2112، افريل 2االعالم، المملكة العربية السعودية، العدد 
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تتفق هذه النتيجة مع دراسة مريم نريمان نورمار حيث توصلت الى ان اغلبية افراد 

ليال من الساعة السادسة الى منتصف الليل  «الفايس بوك»العينة يفضلون استخدام 

الفترة في المقابل توصل باديس لونيس في دراسة له الى ان  % 16.41وذلك بنسبة 

ثم تليها الفترة الليلية  %11 ذلك بنسبةو المسائية هي اكثر الفترات جذبا لالفراد العينة

وهو ما كشفته دراسة حنان بنت شعشوع الشهري التي توصلت الى ان معظم ، 41

المبحوثات يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي في فترة المساء حيث بلغت نسبتهن 

ويمكن تفسير ذلك  42. %31بعد منتصف الليل بنسبة يلي ذلك من يستخدمنها  51%

اما من ، تيار الوقت الذي يناسبهالى ان مواقع التواصل االجتماعي تتيح للمستخدم اخ

يفضلن فترة الصباح فقد يكون الوقت المناسب لمن تدخلن مواقع التواصل االجتماعي 

 من العمل باعتبارهن عامالت.

، القرابة والصداقة عالقة على دقائهن بناءأص يخترن من المستجوبات % 11.31 

 مبحوثة يقمن عالقات %21.19، والثقافي المعرفي المستوى حسب %19.12 حين

يخترن  %3.22اعتمادا على الصدفة مقابل و عشوائية بطريقة أشخاص مع صداقة

أصدقائهن على أساس االنتماء االيديولوجي لهم. وتعكس هذه األرقام اعتماد بعض 

عينة على أكثر من معيار الختيار عدد أصدقائهن كما توضح هذه النتائج أن أفراد ال

أغلب أفراد العينة يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي بهدف تعزيز عالقاتهن 

 عالقة على أغلبيتهن ألصدقائهن بناءا اختيار خالل من نالحظه ما االجتماعي وهذا

مواقع التواصل  استخدام من فالهد يحدد األصدقاء واختيار القرابة والصداقة

 ، االجتماعي

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن اكثر من نصف المستجوبات يقرأن المعلومات السياسية 

  التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي أحيانا

                                                           
لونيس:" جمهور الطلبة الجزائريين واالنترنت دراسة في استخدامات واشباعات طلبة"، جامعة منتوري  باديس 41

 .2112قسنطينة، رسالة ماجستير، قسم االعالم واالتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
تماعية الفايس بوك والتويتر حنان بنت شعشوع الشهري:" اثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االج 42

نموذجا دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة"، رسالة ماجستير في علم االجتماع، كلية 
 2113االداب والعلوم االنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 
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 %31من المستجوبات يتابعن الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي في مقابل  33%

 .ال يفعلن

من المبحوثات يتابعن الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي  %33 أنتشير النتائج الى 

من اجل التعبير عن أرائهم  %31من أجل مناقشة القضايا السياسية الراهنة تليها 

 .تابعة تصريحات الشخصيات السياسيةمن أجل م %11و

من المبحوثات ان الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي أسهمت في  %21ترى 

ممن تزايد اهتمامهن بأنشطة االحزاب ثم  %13لمعلومات السياسية تليها احاطتهن با

 .من اصبحن يؤيدن أحزاب معينة % 2

من المستجوبات يفضلن متابعة القضايا الوطنية تليها  %22 اظهرت النتائج ان 

 .للعالمية %1و لإلقليمية %3ثم  %12القضايا المحلية ب 
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 خاتمة: 

ج التي توصلنا اليها يمكن القول ان مواقع التواصل االجتماعي قد انطالقا من النتائ

اسهمت في نشر الوعي السياسي و فتحت المجال للمرأة الموظفة للمشاركة السياسية

بعدما كانت المشاركة السياسية مقتصرة على الرجال في ظل الواقع ، لهذه الفئة

حيث اعطت ، ياسي نظرة سلبيةاالجتماعي الذي ينظر الى المرأة المهتمة بالمجال الس

 مواقع التواصل االجتماعي دفعا قويا للمرأة قصد خوضها في هذا المجال للمشاركة

الممارسة السياسية في العديد من المحطات السياسية ابرزها االنتخابات المحلية و

وانضمامها الى االحزاب السياسية عليه نقترح التوصيات والتشريعية واالنتخابية 

 : التالية

ها على بما يحفز، أهمية نشر ثقافة سياسية تزيد من درجة الوعي السياسي لدى المرأة

 المشاركة السياسية الفاعلة.ممارسة حقوقها السياسية و

حد أالسياسية لدى المرأة باعتبارها  اجراء المزيد من الدراسات المعقة حول المشاركة

 المفاهيم المثيرة للجدل والتساؤل لدى المرأة.
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